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رئي�ض التحرير

الَحجُّ إِعالٌم َجماِهيِريٌّ
حيث  الدين،  واإكمال  النعمة  متام  على  هلل  احلمد 
يرتكز  اأركاًنا  له  وجعل  ديًنا،  الإ�شالم  لنا  ارت�شى 
اهلل  جعله  الذي  منها،  احلّج  وفري�شة  عليها، 
لتلبية دعوة  للنا�س قياًما، فياأتون من كّل فّج عميق 
وتغ�شاهم  ال�شكينة،  عليهم  فتتنّزل   ،)(الباري
تعاىل  اهلل  ويذكرهم  املالئكة،  وحتّفهم  الرحمة، 

فيَمن عنده.
تعميق  يف  دوره  منها  جّمة،  فوائد  احلّج  لفري�شة 
يف  ال�شارية  الفوارق  وحتطيم  املجتمع،  اأوا�شر 
للثياب  احلّجاج  ارتداء  عرب  الطبقية،  املجتمعات 
البي�شاء لتكون مبثابة الزّي املوّحد، واجتماعهم يف 
واأبي�س  وفقري،  غنّي  بني  فرق  دون  من  واحد  مكان 
على  لأحدهم  ف�شل  فال  ومروؤو�س،  ورئي�س  واأ�شود، 

الآخر اإّل بالتقوى. 
امل�شلمني،  عند  مقّد�س  �شنوي،  عاملي  موؤمتر  احلّج 
يتكّرر يف كّل عام باملنا�شك والكيفية والوقت نف�شه، 
تلتقي فيه ال�شعوب لتتعارف وتتاآخى، وتقف يف بيت 
يقت�شر  ل  واحد،  وقت  يف  واحدة  وقفة  العتيق  اهلل 
كّل  اإىل  ميتّد  بل  معّينة،  جغرافية  بقعة  على  احلّج 
بقاع العامل الإ�شالمي، فهو لي�س عبادة فردية يوؤّديها 
امل�شلم ويعود اإىل وطنه، بل اجتماع يعرّب عن الولء، 

ويعّلم ال�شخاء والبذل لالآخرين، وير�ّشخ العقيدة.
احلّج  يف  امل�شلمني  جتّمع  فر�شة    النبّي  اغتنم 
يهّم  اإعالن  وهو  املالأ،  على  و�شّيه  عن  لالإعالن 

م�شتقبل الأمة، ويحّدد م�شريها. 
يف يوم �شديد احلرارة وقف ر�شول اهلل  على 
عالًيا،   علّي الإمام  يد  ورفع  الأر�س،  من  مرتفع 
 ،فليواِل علًيا وخاطبهم باأّن َمن يوايل النبّي

فجرت الأحداث مثلما ذكرتها امل�شادر: 
ركعتني،  باأ�شحابه  ف�شّلى  بال�شالة،  "...ُنودي 

نّباأين  قد  "اإّنه  لهم:  فقال  اإليهم،  بوجهه  اأقبل  ثم 
قد  وكاأيّن  مّيتون،   واأّنكم  مّيت  اأيّن  اللطيف اخلبري 
اإليكم،  ر�شلُت به  اأُ واأيّن م�شوؤول عّما  ُدعيُت فاأجبُت، 
واأّنكم  وحّجته،  اهلل  كتاب  من  فيكم  خّلفُت  وعّما 
م�شوؤولون، فما اأنتم قائلون لرّبكم؟ قالوا: نقول: قد 
اأف�شل  عّنا  اهلل  فجزاَك  وجاهدَت،  ون�شحَت  بّلغَت 
اإّل  اإله  ل  اأن  ت�شهدون  األ�شتم  لهم:  قال  ثم  اجلزاء، 
واأّن  حّق؟  اجلّنة  واأّن  اإليكم،  اهلل  ر�شول  واأيّن  اهلل، 
النار حّق؟ واأّن البعث بعد املوت حّق؟ فقالوا: ن�شهد 
واإيّن  األ  يقولون،  ما  على  ا�شهد  اللهّم  قال:  بذلك، 
كّل  موىل  واأنا  مولي،  اهلل  اأّن  اأ�شهد  اأيّن  اأ�شهدكم 
م�شلم، واأنا اأوىل باملوؤمنني من اأنف�شهم، فهل تقّرون 
لَك  ن�شهد  نعم  فقالوا:  به؟  يل  وت�شهدون  بذلك  يل 
موله"،  علًيا  فاإّن  موله  كنُت  َمن  األ  فقال:  بذلك، 
بدت  حتى  يده  مع  فرفعها   ، علّي  بيد  اأخذ  ثم 
َمن  وعاِد  واله،  َمن  واِل  "اللهّم  قال:  ثم  اآباطهما، 
األ  خذله،  َمن  واخذل  ن�شره،  َمن  وان�شر  عاداه، 
حو�شي  احلو�س،  َعَلّي  واردون  واأنتم  فرطكم  واإيّن 
غًدا وهو حو�س عر�شه ما بني ب�شرى و�شنعاء، فيه 
ة عدد جنوم ال�شماء، األ واإيّن �شائلكم  اأقداح من ف�شّ
يف  عليكم  به  اهلل  اأ�شهدُت  فيما  �شنعتم  ماذا  غًدا: 
�شنعتم  وماذا  حو�شي،  علّي  وردمت  اإذا  هذا  يومكم 
بالثقلنِي من بعدي؟ فانظروا كيف تكونون خلفتموين 

فيهما حني تلقوين")1(.
وهل  الوقت؟  ذلك  يف  الأمة  �شتجيب  مباذا  ترى  يا 
بدون  كّل عام  امل�شلمني يف  �شيمّر مو�شم احلّج على 

اأن ي�شتذكروا واقعة الغدير؟
.....................................

1-  اخل�شال: ج1، �س74.
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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

حا�شوب  اأجهزة  على  التج�ّش�س  يجوز  هل  ال�شوؤال: 
الآخرين بذريعة املراقبة؟

اجلواب: ل يجوز.
وال�شتماع  الآخرين  ت على  التن�شّ ال�شوؤال: ما حكم 
�شوتهم  كان  اإذا  فيما  احلكم  وما  يقولون؟  ما  اإىل 

عالًيا ول يتحّدثون عن اأ�شياء �شّرية؟
ل  َمن  ا�شتماع �شوت  اأّما  التج�ّش�س حرام،  اجلواب: 

يخفيه عن النا�س فال باأ�س به.
الهاتفية  املكاملات  لت�شجيل  اأجهزة  توجد  ال�شوؤال: 
من دون علم املتحّدث، فهل يجوز ت�شجيل �شوته من 
اأو ال�شت�شهاد به عند  دون علمه لالحتجاج به عليه 

احلاجة؟
اجلواب: ل يجب ا�شتئذان املتحّدث يف ت�شجيل �شوته 
ن�شره  يجوز  ل  لكن  الهاتف،  جهاز  عرب  امل�شموع 
واّطالع الآخرين اإذا كان يف ذلك اإهانة له، اأو اإف�شاء 

ل�شّره ما مل يزاحمه واجب م�شاٍو اأو اأهّم.

اأََحُدُكْم  اأَُيِحبُّ  ا  َبْع�صً ُكْم  َبْع�صُ َيْغَتْب  َوَل  �ُصوا  �صَّ َتَ َوَل  تعاىل:  اهلل  قال 
 َرِحيٌم اٌب  َتوَّ  َ اللَّ اإِنَّ   َ اللَّ َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  اأَِخيِه  َم  حَلْ َياأُْكَل  اأَْن 

)احلجرات: 12(.
التج�ّش�س هو مطلق التفتي�س عن اأحوال النا�س، بغ�ّس النظر عن الغاية من 
ذلك، فقد يكون ب�شبب مر�س نف�شي اأو لغاية تتّبع عرثات املوؤمنني، اأو للوقوف 
الإ�شالمية ذلك، فقد  ال�شريعة  لهذا حّرمت  امراأة مثاًل وهكذا،  على عرثة 
ُروي عن الإمام ال�شادق  اأّنه قال: "اأدنى ما يخرج به الرجل من الإميان 
اأن يوؤاخي الرجل الرجل على دينه، فيح�صي عليه عرثاته وزّلته ليعّيه 
بها يوًما ما")1(، وُروي عن النبّي  اأّنه قال: "ل تطلبوا عرثات املوؤمنني، 
فاإّن َمن تتّبع عرثات اأخيه تتّبع الل عرثاته")2(، وعنه : "اإّياكم والظّن، 

فاإّن الظّن اأكذب احلديث، ول ت�ّص�صوا ول حت�ّص�صوا....")3(.
على  وي�شرت  حمماًل،  �شبعني  على  املوؤمن  اأخاه  يحمل  اأن  من  للموؤمن  فالبّد 
ة يف و�شائل التوا�شل الجتماعي،  عيوبه، ول يتتّبع عرثاته، ول ين�شرها، بخا�شّ
بّد  العيب فال  تاأّكد من  لو  بل حتى  املوؤمن،  اأخيه  اأذناه عن  �شمعته  ما  فكّل 
بها عن عيوب  وين�شغل  نف�شه،  املرء عيوب  وليتذكر  نقله،  يتوّرع عن  اأن  من 

الآخرين، واحلمد هلل رّب العاملني.
..............................

)1( و�شائل ال�شيعة: ج12، �س276.
)2( �شرح اأ�شول الكايف: ج10، �س4.

)3( �شرح ر�شالة احلقوق لالإمام زين العابدين : �س634.

ُس التََّجسُّ
"َل تَطُلُبوا َعَثراِت الُمؤِمنيَن...""َل تَطُلُبوا َعَثراِت الُمؤِمنيَن...""َل تَطُلُبوا َعَثراِت الُمؤِمنيَن..."
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والء قاسم العبادّي
. النجف األشرف

اأخربين   : للر�شا  يوًما  املاأمون  قال 
يدّل    املوؤمنني  لأمري  ف�شيلة  باأكرب 
: ف�شيلٌة  عليها القراآن، فقال الر�شا 
يف املباهلة، قال اهلل جل جالله: َفَمْن 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم  َحاجَّ
ْبَناَءُكْم َوِن�َصاَءَنا  َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع اأَْبَناَءَنا َواأَ
َنْبَتِهْل  ُثمَّ  َواأَْنُف�َصُكْم  ْنُف�َصَنا  َواأَ َوِن�َصاَءُكْم 
 ،)1(اْلَكاِذِبنَي َعلَى   ِ اللَّ َلْعَنَة  َفَنْجَعْل 
نف�شه  فكان   ،املوؤمنني اأمري  ...ودعا 

.)2( بحكم اهلل
  املوؤمنني  اأمري  ف�شائل  هي  كثريٌة 
اأنَّ  بيَد  الكرمي،  القراآن  عليها  دلَّ  التي 
وقد  ؛  ر�شول اهلل  نف�س  كونه  اأكربها 
عّلل الإمام الر�شا  ذلك قائاًل: "وقد 
ثبت اأّنه لي�س اأحد من خلق الل )تعاىل( 
اأجّل من ر�صوِل الل  واأف�صل، فوجب 
اأْن ل يكون اأحد اأف�صل من نف�س ر�صول 
اأجمع  وقد   ،)3(")( الل  بحكم  الل 
املُف�ّشرون على اأّن )واأَْنُف�َشنا( اإ�شارة اإىل 
نف�س  باأّنه  املق�شود  ولي�س   ،)4( علّي 

فيتعنّي  احلقيقي،  باملعنى    الر�شول 
املراد،  هو  املجازي  املعنى  يكون  اأن 
يف    اهلل  لر�شول  م�شاوًيا    فيكون 
خرج  ما  اإّل  ومزاياه،  مقاماته  جميع 
بالدليل ال�شريح، وقد خرج مقام النبّوة 
َهاُروَن  ْنِزَلِة  ِبَ ِمنِّي  "اأَْنَت   : بقوله 

ِمْن ُمو�َصى اإِلَّ اأَنَُّه َل َنِبيَّ َبْعِدي")5(.
الأف�شل مطلًقا  اأّنه  ثبت  ثبت ذلك  فاإذا 
فهو  ثّم  ومن   ، اهلل  ر�شول  بعد 
بعده؛  من  اخلالفة  مبن�شب  الأوىل 
للحكم العقلي بُقبح تقّدم املف�شول على 
الفا�شل، وبذا تكون اآية املباهلة من اأدّل 
ا  هو الأوىل  الأدّلة على اأّن الإمام عليًّ

. بخالفة ر�شول اهلل
هذه  خطورة  اإىل  البع�س  تنّبه  ُهنا  من 
  منه  انتزاعها  فحاولوا  الف�شيلة، 
َر كلمة  ح�شًدا وحقًدا؛ فتارًة يّدعون َق�شْ
)واأنف�شنا( على ر�شول اهلل ، واأخرى 
)واأبناءنا(،  بكلمة    �شموله  يّدعون 
الّدعاء    الر�شا  الإمام  رّد  وقد 

املاأمون  ل�شان  على  ورد  عندما  الأول 
وذلك  ذكرَت،  ما  ي�صّح  "لي�س  بقوله: 
لغيه  داعًيا  يكون  اإّنا  الداعي  اأّن 
اأن  اآمٌر لغيه، ول ي�صّح  الآمَر  اأّن  كما 
ل  كما  احلقيقة  يف  لنف�صه  داعًيا  يكون 
يكون اآمًرا لها يف احلقيقة، واإذا مل يدُع 
ر�صول الل يف املباهلة رجًل اإّل اأمي 
التي  نف�صه  اأّنه  ثبت  فقد    املوؤمنني 
وجعل  كتابه،  يف  )�صبحانه(  الل  عناها 
حكمه ذلك يف تنزيله، فقال املاأمون: اإذا 

ورَد اجلواب �صقط ال�صوؤال")6(. 
ا؛  اأي�شً مردود  فهو  الثاين  الّدعاء  واأّما 
اإذ لو مل يكن اأمري املوؤمنني  م�شداًقا 
م�شداًقا  يكون  ُترى  فَمن  لـ)واأنف�شنا(، 
لها مع ما تقّدم من عدم �شّحة انطباقها 

على الر�شول ؟!
...........................................

)1( اآل عمران: 61.
)2( بحار الأنوار: ج 35، �س25٨.

)3( امل�شدر ال�شابق.
)4( دلئل ال�شدق لنهج احلّق: ج4، �س399.

)5( الكايف: ج٨، �س107.
)6( ريا�س الأبرار يف مناقب الأئمة الأطهار: ج2، �س3٨3.

...َوأَنُفَسَنا...
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آمال شاكر األسدّي
. كربالء المقّدسة 

الجتماعية  الأخالقية  الأمرا�س  من 
كان  فاإذا  الغيبة،  املجتمع  يف  املنت�شرة 
يدخل  فايرو�س  ب�شبب  الوباء  انت�شار 
بحّد  فالغيبة  اجلّو؛  يف  وينت�شر  اجل�شم 
ذاتها فايرو�س ي�شّبب انت�شار اأوبئة اأخالقية 
روحية، كاحلقد، والبغ�س، وفقدان الثقة، 
وانت�شار اخلالفات، وبذر �شموم الكراهية 
يف �شفوف امل�شلمني، وقد نهانا اهلل عنها 
َيْغَتْب  َوَل  �ُصوا  �صَّ َتَ تعاىل:َوَل  فقال 
َم  ُكَل حَلْ َحُدُكْم اأَْن َياأْ ا اأَُيِحبُّ اأَ ُكْم َبْع�صً َبْع�صُ
)احلجرات:   َفَكِرْهُتُموُه َمْيًتا  اأَِخيِه 

 .)12
اأّن  عن  للتعبري  "ميًتا"  )كلمة  فجاءت 
الأفراد،  غياب  يف  يقع  اإّنا  الغتياب 

ي�شتطيعون  ل  الذين  املوتى  كَمَثل  فَمَثلهم 
اأن يدافعوا عن اأنف�شهم، وهذا الفعل اأقبح 
ظلم ي�شدر عن الإن�شان يف حّق اأخيه()1(.
وخطورة الغيبة اأكرث من الزنا، فعن ر�شول 
اهلل  اأّنه قال: "يا اأبا ذّر، اإّياَك والغيبة، 
فاإّن الغيبة اأ�صّد من الزنا، قلُت: ومِلَ ذاك 
يزين  الرجل  لأّن  قال:  الل؟  ر�صول  يا 
فيتوب اإىل الل فيتوب الل عليه، والغيبة 
اأبا ذّر  ل ُتغفر حتى يغفرها �صاحبها، يا 
واأكل  كفر،  وقتاله  ف�صوق،  امل�صلم  �ِصباب 

حلمه من معا�صي الل..")2(.
والقلب  الل�شان  فحّق  حّق،  جارحة  ولكّل 
تطهريهما من الأدران والرذائل، فقد ورد 
  يف ر�شالة احلقوق لالإمام زين العابدين

اأّنه قال: "وحّق ال�صمع تنزيهه عن �صماع 
الغيبة، و�صماع ما ل يحّل �صماعه")3(.

وللتخّل�س من الغيبة ينبغي على الفرد اأن 
ال�شخ�شية  بناء  طريق  عن  نف�شه  يطّهر 
وما  فيها،  ال�شّيئة  العواقب  يف  والتفكري 
ينتج عنها من نتائج م�شوؤومة، ويطّهر قلبه 

عن طريق الريا�شة النف�شّية)4(.
واأّن ح�شناته  الأخروية،  ويتذّكر مفا�شدها 
ُتنقل اإىل َمن ا�شتغابه، وكذا تنتقل �شّيئات 

امل�شتغاب اإىل املغتاب)5(.
...............................

)1( الأمثل يف تف�شري كتاب اهلل املُنزل: ج16، �س 551.
)2( و�شائل ال�شيعة: ج12، �س 2٨1.
)3( �شرح ر�شالة احلقوق: �س 123.

)4( ُينظر: جامع ال�شعادات: ج2، �س123.

)5( ُينظر: الذنوب الكبرية: ج2، �س 34٨.

ُة ِفي الَفرِد والُمجَتَمِع لِبيَّ َوآثاُرها السَّ

الِغيَبُة
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اأّيها املنتظر، يا نور النور.. 
يف �شدري نار ت�شتعل للقائَك.. 

اأم  بالذنوب؟  الفائت  اأبعمري  األقاَك؟  وكيف 
باأيامي ال�شائعة بالياأ�س؟!

اأحمل لَك دموعي.. 
على كّف لطاملا لطمت خّدي ح�شرًة.. 

اأنا اليوم قلبي م�شتعل، ول �شيء يطفئه.. 
يهتف لَك: العجل..

اأنزع قلبي من �شدري كّله قرباًنا لَك.. 
يا نوًرا ل ُيطفئ، اأحمل اإليَك اآهات الندبة.. 

يا �شوق اجلمعة الذي اأظماأ اأرواحنا..
متى اللقاء، يا حّجة اهلل؟ 

العجل يا حبيب َمن ل حبيب له.. 
فقد �شاقت �شدورنا لنتظارَك.. 

يف منت�شف كّل �شيء..
حيث حُتّل القلوب خيًطا فخيًطا.. 

نقف وقلوبنا ت�شدح بذكرَك..
حيث يقع ا�شمَك..

يا ملجاأ اليتامى، يا اأبانا.. 
فاأرواحنا هامت يف  لُبعدَك،  اليتم  قا�شينا  كم 

خيال وجهَك..
كم ذبلت قلوبنا من اجلراح، وتهّدمت �شدورنا 

من الأمل..
كّلنا اأيتامَك.. 

العامل يحتاج اإىل عينيَك.. 
وكّفيَك، وب�شمتَك..

كل يوم مي�شي نوت ح�شرًة يف الُبعد عنَك..
غرباء ن�شي يف درب موح�س..

اإّنها الغربة التي تعت�شر قلوبنا..

غاب منذ مئات ال�شنني..
يف كّل يوم يزداد اإليه احلنني..

غائب، لكّنه اأقرب من الوتني.. 
ذاك الذي ل يختلف عن احل�شني ال�شهيد..

منا�شًرا لدينه..
يهتف يف وجه اللعني.. 

�شننت�شر.. ذلك وعد اخلالق.. 
حتى ولو بعد حني..

مهما طال الغياب وزادت.. 
ظلمة الأيام..

فال بّد من اأن ياأتي ذلك اليوم..
�شم�س  وت�شرق  الهموم،  فيه  تنجلي  الذي 

قائمنا.. 
بوليته،  متم�ّشًكا  بقي  َمن  �شيغتبط  حينها 

ممّهًدا لدولته..
و�شيندم َمن �شقط بعد التمحي�س والتمييز 

والغربلة..
متى تعود؟

�شّيدي القلب اأ�شبح ظماآن..
متى ي�شرق علينا نورَك فرنتوي.. 

فكّل الذين غابوا قد رجعوا..
فماذا عنَك يا اأملي؟

هل من لقاء يا بن فاطم! 
النبّي  بن  يا  بظّلَك  زاهيًة  الدنيا  لت�شبح 

امل�شطفى..
هل �شنن�شره؟

فخديجة  قد ن�شرت النبّي  واآزرته..
اأمري  مع  وقفت    الزهراء  وفاطمة 

املوؤمنني و�شاندته..
نه�شة  ن�شرت    زينب  واحلوراء 

..احل�شني
 واأكملت الطريق..

ماذا عن اإمام زماننا!
هل �شيجد فينا َمن تكون كذلك؟

تن�شره يف غيبته قبل ظهوره؟
ت�شلح نف�شها ومتّهدها لقدومه؟

َمن قال باأّن اليتيم َمن َفَقد اأّمه اأو اأباه؟
ا َمن َفَقد عطف موله.. فاليتيم حقًّ

وراأفته، وحّبه، ورحمته..

الِقياُم؟
إيالف خليل آل بريهّي

. كندا

َغائِِبي..

.كربالء المقّدسةساجدة خضّير المعمورّي

َمتى
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مضمون الرّد:

 من امل�شائل ال�شرورية يف احلياة الزوجية 
م�شاألة تخ�شي�س وقت من الليل اأو النهار 
هادئ  ب�شكل  الأ�شرة  ق�شايا  ملناق�شة 
العالقة  اأّن  املالحظ  من  اإذ  وهادف، 
عالقة  الأ�شرية 
على  مبتنية 
يف  ال�شطحية 
يف  التعامل 
الأوقات،  اأغلب 
فُترتك الأمور على عواهنها مثلما ُيقال، 
ونالحظ باأّن الزوجنِي ل يرمّمان العالقة 
الزوجية، فاحلياة الزوجية ت�شبه البناء، 
الأ�ش�س  اأف�شل  على  عمارة  يبني  فالذي 
بعملية  يقوم  اأن  يحاول  فاإّنه  الهند�شية، 

�شيانة م�شتمّرة للبناء الذي ُبني.
وهذا  مقّد�س،  بناء  الزوجية  والعالقة 
املتابعة  اإىل  يحتاج  املقّد�س  البناء 
اأفراد  بني  الأوا�شر  وتقوية  والرتميم، 
عامل  ويف  والآخر،  احلني  بني  العائلة 
الطبيعة هنالك ما ي�شّمى بعوامل التعرية 
كاجلبال،  ال�شامخ  البناء  من  حتّط  التي 
بفعل  تت�شّكل  ال�شهول  اأّن  املعلوم  ومن 

احلياة  فكذلك  عليها،  تهّب  التي  الرياح 
الزوجية ت�شبه اجلبل الأ�شّم، مع اأّنه بناء 
الطبيعية  بالعوامل  يتاأثر  لكّنه  حمكم، 
من  لوحده  الزمن  فمرور  عليه،  املتوالية 
عامل  اإ�شافة  دون  من  التاآكل  موجبات 
اأّن  ال�شريفة  الأحاديث  اآخر، وقد ورد يف 
بهجة  ت�شلب  اأّنها  والليايل  الأيام  طبيعة 

الأ�شياء، ومنها احلياة الزوجية.
الأيام  منذ  الأزواج  بع�س  اأّن  ونالحظ 
مل  وفاتهم  يوم  اإىل  زواجهم  من  الأوىل 
ع�ّشهم  ل�شيانة  واحدة  جل�شًة  يجل�شوا 
ال�شلبيات  فيها  يناق�شون  الزوجي، 
يف  حتى  حياتهم؛  يف  والإيجابيات 
زواجهم،  ذكرى  مثل  املمّيزة،  املنا�شبات 
وهي من املحّطات التي ميكن اأن يجعلها 
وذكرى  اجلل�شة،  لهذه  ذريعًة  الإن�شان 
وال�شّيدة    علّي  الإمام  النورين:  زواج 
املنا�شبات  من    الزهراء  فاطمة 
لبحث  �شها  نخ�شّ اأن  فيمكن  املباركة، 
وتقويًة  عليها  حفاًظا  الأ�شرية،  الق�شايا 

لبنيانها.
..................

)1( ميزان احلكمة: ج 3، �س 2516.

َساَعٌة أَُسِريٌَّة

الشيخ حبيب الكاظمّي 

حياة  أؤّسس  أن  إلى  أطمح  عاًما،   13 منذ  متزوجة  أنا سّيدة 
استمرارية  في  تسهم  التي  الخطوات  فما  ألبنائي،  كريمة 
ُتبلى  أن  غير  من  والتقّدم  بالحيوية  مفعمة  الزوجية  الحياة 
"...وقد   : النبّي  عن  المروّي  الشريف  الحديث  إلى  استناًدا 
رأيتم الليل والنهار يبلياِن كّل جديد...")1(، فبماذا تنصحوننا؟ 

مضمون السؤال:
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ـــان  ـــها الإن�ش ـــي يعي�ش مـــن اأجمـــل املراحـــل الت
ـــا مـــن  ـــة، ومـــا ي�شاحبه ـــة الطفول هـــي مرحل
م�شاك�شـــات ومغامـــرات ورمّبـــا الكثـــري مـــن 
امل�شـــاحنات مـــن ِقبـــل املحيـــط الـــذي يكـــون 
يف اأغلـــب الأحيـــان غـــري واٍع علـــى اأهّميـــة هـــذه 
املرحلة وجوهرّيتها يف �شريط حياة الإن�شان 
مرتابطـــة،  ب�شـــورة  الأحـــداث  املتالحـــق 
ل تنفـــّك عـــن كونهـــا اأ�شا�ًشـــا متجـــّذًرا يف 
م�شـــتقبل املجتمـــع، ولي�ـــس الفـــرد الواحـــد 

فقـــط.
احليـــاة  لوحـــة  اأّن  النظـــر  يلفـــت  ومّمـــا 
ُتر�شـــم بري�شـــٍة تتالقفهـــا الأيـــدي بـــني حمـــّب 
مهتـــّم بدافـــع احلر�ـــس علـــى م�شلحـــة جميـــع 
الأطـــراف، وبـــني خمـــادع ماكـــر ل يبتغـــي 
�شـــوى م�شلحتـــه ال�شـــخ�شية التـــي حتـــّدد كّل 
ـــن  ـــن �شم ـــو م ـــون ه ـــه، اأو يك ـــارات حركت م�ش
خمّططـــات الآخريـــن، وجـــزًءا مـــن الأدوات 
ـــر اأهدافهـــم  ـــا متري ـــروم عـــن طريقه ـــي ي الت
ـــة يف  ـــى التحتي ـــَول هـــدم للُبن ـــّكل ِمع ـــي ت�ش الت
املنظومـــة الفكريـــة؛ لتو�شـــل املجتمـــع اإىل 
الهاوية، فرتى توّجهات ذاك الطفل امل�شامل 
وعقائده تتقاذفها الرياح العاتية؛ لتجعل كّل 
حماولـــة لالإبـــداع تتال�شـــى وتذهـــب اأدراج 
ـــاأّي  الريـــاح، وكّل رغبـــة يف جمـــّرد التفكـــري ب
جديـــد تواجـــه ال�شـــّد الذاتي قبـــل اخلارجي. 
اأبـــرز  مـــن  اأّن  اإىل  هنـــا  الإ�شـــارة  وجتـــدر 
معامل مرحلة الطفولة هو اخليال اخل�شب، 
والتفكـــري الالحمدود خارج ال�شندوق الذي 
لـــو مّت ا�شـــتثماره بال�شـــكل ال�شحيـــح، وتعزيزه 
بامل�شـــتوى املطلـــوب لقمنـــا ببنـــاء جمتمـــع 
متمّيـــز ميتلـــك مـــن الإبـــداع وال�شـــعور بالقيمة 
والأهّميـــة مـــا يجعـــل الرتقـــاء بالعلـــم والعمـــل 
غايـــة اجلميـــع التـــي ُيبـــذل مـــن اأجـــل الو�شـــول 

اإليهـــا كّل مـــا هـــو ممكـــن ومتـــاح .
لـــو  الوقـــت:  مـــن  لربهـــة  ولنتخّيـــل 

اأّننـــا فّكرنـــا بطريقـــة الأطفـــال، 
فـــاإىل اأيـــن �شـــن�شل؟ ولـــو مّت 
ال�شـــماح لتلـــك الأفـــكار اأن 
تـــرى النـــور، وُقـــّدر لهـــا اأن 

فمـــاذا  ال�شعـــداء،  تتنّف�ـــس 
�شـــيحدث؟ كان 

نتجـــّول  دعونـــا 
بـــني  قليـــاًل 

مـــروج الإبـــداع 
هـــي  متنا لال ا

اأّن  فلـــو  اجلمـــال، 
ـــام  ـــي ق ـــّلم الكهربائ ـــر ال�ش مـــن ابتك

بالتفكـــري بطريقـــة الكبـــار، وو�شـــع 
مظلمـــة  زاويـــة  يف  الأطفـــال  تفكـــري 
اإىل �شـــهولة  ملـــا كّنـــا و�شلنـــا  مقيتـــة، 
احلركـــة و�شـــرعتها عـــن طريـــق الوقوف 
ا عـــن حركة  علـــى درجـــات ال�شـــّلم عو�شً

ا  �شـــخ�شً اأّن  ولـــو تخّيلنـــا  اجل�شـــد، 
مـــا قـــام بالتفكـــري ب�شـــوت عـــاٍل باأّنـــه 
يريـــد اأن يتحـــّدث مـــع اآخـــر يبعـــد 
ـــة يف اللحظـــات  ـــافات طويل ـــه م�ش عن

ذاتهـــا، لـــكان اأب�شـــط مـــا يواجهه 
ال�شـــتهزاء  هـــو عبـــارات 

وال�شـــّد.
اأن  اإىل  كثـــرًيا  نحتـــاج 

نطلـــق العنـــان لالأفـــكار، ون�شـــتثمر املفاتيح 
ـــوؤال الـــذي َيْتبعـــه  الطفوليـــة، األ وهـــي ال�ش
�شـــوؤال، فمـــن كّل نقطـــة جنـــد نقاًطـــا 
ـــق  ـــع اأف ـــّعبة جـــًدا، و�شيّت�ش متفّرعـــة ومت�ش

ـــل اإىل  ـــة بالإبـــداع، لن�ش الأفـــكار الرثّي
ــا. ــية مًعـ الراحـــة اجل�شـــدية والنف�شـ

أَطَفاٌل لَِبعِض الَوقِت
.كربالء المقّدسةخلود إبراهيم البياتّي
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داأب النا�س على حما�شبة بع�شهم البع�س 
الَك�َشبة  ة  يف كّل �شغرية وكبرية، وبخا�شّ
فال�شريك  التّجار؛  من  ال�شوق  واأهل 
يحا�شب �شريكه، وال�شّيد يحا�شب عامله، 
وال�شادر،  الوارد  ليعرفوا  ذلك؛  وغري 

والربح واخل�شارة.
لكيال  ومطلوب؛  حممود  اأمر  فاملحا�شبة 
من  عقباه  حُتمد  ل  ما  الإن�شان  يتكّبد 

اخل�شائر.
جوانبها  بع�س  يف  املحا�شبة  كانت  واإذا 
الإن�شان  فمحا�شبة  م�شتح�شًنا،  اأمًرا 

نف�شه وهي الأعّز لديه اأوىل واأجدر. 
النف�س  حما�شبة  على  احلّث  ورد  وقد 
بيت  اأهل  واأحاديث  الكرمي،  القراآن  يف 
الذي  باملوؤمن  واأّن اجلدير   ، الع�شمة 
اأن  الكمال  نحو  بنف�شه  الرتقاء  يريد 

يحا�شب نف�شه: 
الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  وتعاىل:  �شبحانه  قال 
َمْت  َ َوْلَتْنُظْر َنْف�ٌس َما َقدَّ اآََمُنوا اتَُّقوا اللَّ
فيها  فالآية   ،)1٨ )احل�شر:   ...ِلَغٍد
اآخر  وباأمر  اهلل،  بتقوى  للموؤمنني  اأمر 
وهو النظر يف الأعمال التي قّدموها ليوم 
بها  ُيرجى  حتى  �شاحلة  اأهي  احل�شاب؛ 
ثواب اهلل؟ اأم طاحلة حتى يخ�شى عقاب 

اهلل، ويتداركها بالتوبة والإنابة.
من  ا  همًّ املحا�شبة  تكون  اأن  املهّم  ومن 
هموم الإن�شان التي ي�شعى اإىل حتقيقها: 
"ابَن  قال:  اأّنه    ال�شّجاد  الإمام  فعن 
لَك  كاَن  ما  بَخٍي  َتزاُل  ل  اإّنَك  اآدَم، 
املُحا�َصَبُة  كاَنِت  وما  َنْف�ِصَك،  ِمن  واِعٌظ 

َك...")1(. ِمن َهمِّ

حما�شبة  على    اهلل  ر�شول  حّث  وقد 
النف�س فقال: "حا�ِصبوا اأْنُف�َصُكم َقبَل اأْن 
حُتا�َصبوا...")2(، فال بّد لكّل �شخ�س من 
اأن يجعل لنف�شه وقًتا يختلي فيه مع نف�شه 
بال�شرت�شال  ويقوم  الآخرين،  بعيًدا عن 
وعلى  اأعمال،  به من  قام  وما  اأفكاره  يف 
نقاط  ومعرفة  بتقييمها  يقوم  ذلك  وفق 

ال�شعف فيها، ومن ثم ي�شّححها.
  وقد كانت هناك و�شايا لر�شول اهلل
اأبا  "يا  ذّر:  كاأبي  منه  للمقّربني  ة  بخا�شّ
ذّر، حا�ِصْب َنْف�َصَك َقبَل اأْن حُتا�َصَب، فاإنَُّه 
َقبَل  َنْف�َصَك  وِزْن  َغًدا،  �صاِبَك  حِلِ اأْهَوُن 
َيوَم  الأْكَبِ  للَعْر�ِس  ْز  هَّ وَتَ ُتوَزَن،  اأْن 

ُتْعَر�ُس ل َيْخفى على الّلِ خاِفَيٌة")3(.
كانت  واإن  و�شايا  عّدة  فيها  فالرواية 
)اإّياَك  باب  من  لكّنها  ذّر،  لأبي  موّجهة 
للعمل  ال�شعي  الإن�شان  فعلى  اأعني...(؛ 

بها، وهي:
من  النف�س  عن  �شدر  ما  يف  النظر   -  1

اأعمال؛ لكي يعرف اخلري وال�شّر منها.
اإليه  و�شلت  ما  واقع  بني  املوازنة   -  2

وما  الآن،  امل�شتوى  من  النف�س 
اأن ت�شل  ينبغي 

كي  اإليه؛ 
ف  يعر
ء  ملر ا

هو  ما  مدى 
من  عليه 

النق�س. 
يتبع...

"حاِسُبوا أْنُفَسُكم َقبَل أْن 
تُحاَسُبوا..."

. البحرين منى إبراهيم الشيخ

.......................................
)1( ميزان احلكمة: ج3، �س٨0.

)2( امل�شدر ال�شابق.
)3( امل�شدر ال�شابق: �س٨1.
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. بغداد إيمان صالح إلطّيف

أجوبة قّصة بقرة بني إسرائيل:
الأمر  لأّن  �شاوؤوا؛  بقرة  اأّي  يذبحوا  اأن  باإمكانهم  كان  ج:1/ 
الإلهي مل يحّدد �شكل البقرة ونوعها، و�شيغة التنكري )بقرة( 
تدّل على عدم اإرادة التحديد، واهلل تعاىل اإّنا �شّدد عليهم 

يف املوا�شفات ملبالغتهم يف ال�شوؤال والعرتا�س.
ج2/ اجلواب الأول والثاين.

.......................................
)1( الأمثل يف تف�شري كتاب اهلل املنزل: ج2، 216.

ُة َطالُوَت  ِقصَّ

اإِىَل  َتَر  اأَمَلْ  تعاىل:  اهلل  قال 
َبْعِد  ِمْن  اإِ�ْصَراِئيَل  َبِني  ِمْن  امْلََلإِ 
ُمو�َصى اإِْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلَنا 
َهْل  َقاَل   ِ �َصِبيِل اللَّ يِف  ُنَقاِتْل  َمِلًكا 
لَّ  اأَ اْلِقَتاُل  َعلَْيُكُم  ُكِتَب  اإِْن  َع�َصْيُتْم 
ُتَقاِتُلوا َقاُلوا َوَما َلَنا اأَلَّ ُنَقاِتَل يِف 
ِ َوَقْد اأُْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا  �َصِبيِل اللَّ
اْلِقَتاُل  َعلَْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفلَمَّ َواأَْبَناِئَنا 
َعِليٌم   ُ َواللَّ ِمْنُهْم  َقِليًل  اإِلَّ  ْوا  َتَولَّ

امِلنَِي )البقرة: 246( ِبالظَّ
من  جانًبا  حتكي  ة  الق�شّ هذه 
تاريخ بني اإ�شرائيل بعد وفاة النبّي 
جماعة  طلب  حيث   ،مو�شى
اإ�شرائيل من نبّيهم  كبرية من بني 
ملًكا  لهم  يختار  اأن  ا�شموئيل)1( 
جالوت  عدّوهم  ليقاتلوا  قائًدا؛ 

وجنوده.
فقال نبّيهم: من املمكن اأن ي�شدر 

الأمر اإليكم باجلهاد فال تطيعون!
قالوا: كيف ل نحارب عدّونا الذي 
بيننا  وفّرق  اأوطاننا،  عن  اأبعدنا 

وبني اأبنائنا؟!
اهلل  اإّن  وقال:  لهم  فا�شتجاب 
اختار لكم قائًدا ا�شمه )طالوت(، 
على  اإ�شرائيل  بنو  فاعرت�س 
)طالوت(؛ لأّنه مل يكن من �شاللة 
كان  بل  الأغنياء،  من  ول  امللوك 

راعًيا للغنم .
علًما  زاده  اهلل  اإّن  نبّيهم:  فقال 
دلياًل على  البدن، فطلبوا  وقّوًة يف 

اأّن )طالوت( هو الذي اختاره اهلل 
ملًكا.

جميء  هو  الدليل  نبّيهم:  فقال 
�شندوق  عن  عبارة  وهو  التابوت، 
  مو�شى  اهلل  نبّي  فيه  و�شع 
واأ�شياء  ودرعه  املقّد�شة،  الألواح 
اأخرى، وكان بنو اإ�شرائيل يحملونه 
معهم كّلما ن�شبت حرب، في�شعرون 
ابتعدوا  بعدما  ولكّنهم  بال�شكينة، 
عن الدين، غلبهم الأعداء و�شلبوه 
اإ�شرائيل  بنو  راأى  وملّا  منهم، 
)طالوت(  لقيادة  ر�شخوا  التابوت 

وذهبوا معه اإىل القتال.
وكانوا  بنهر  مّروا  الطريق  ويف 
هذا  )طالوت(:  فقال  عطا�شى، 
فَمن  لكم،  اهلل  من  اختبار  النهر 
َمن  اإّل  القتال  ي�شتطيع  لن  ي�شرب 

اأخذ بيده قلياًل.
وبعد  منهم،  قلياًل  اإّل  منه  ف�شربوا 
اجتيازهم النهر قال الذين �شربوا 
على  اليوم  لنا  طاقة  ل  املاء:  من 
فرجعوا  وجنوده،  )جالوت(  قتال 
)طالوت(  م�شى  ثم  يقاتلوا،  ومل 
اجلنود،  من  املتبقّية  القّلة  مع 
تعاىل  اهلل  دعوا  القتال  بداأ  وملّا 
ا  رْبً �شَ َعَلْيَنا  اأَْفِرْغ  َنا  َربَّ قائلني: 
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  ْت اأَْقَداَمَنا َواْن�شُ َوَثبِّ
 ،)250 )البقرة:   اْلَكاِفِريَن
قتل  ومّت  بقدرته،  اهلل  فن�شرهم 
اأحد  )داود(  يد  على  )جالوت( 

جنود )طالوت(.

اللغز:
�س1/ يعّد العلم والقّوة اجل�شمّية امتياًزا للقائد الع�شكرّي، 

ومل ُيوؤخذ الن�شب واملال بعني العتبار، ملاذا؟ 
�س2/ هناك �شرط ثالث للقائد الع�شكرّي غري العلم والقّوة، 

فما هو؟ 
ج:

1- التوفيق من اهلل.
2- كرثة اجلنود.

3- ال�شالح.
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دالل كمال العكيلّي

توؤّدي  باأن  ورجاء  اأمل  كّلنا  واأ�شاف: 
الأ�شرة دورها يف تب�شري بناتنا بحقيقة 
حدًثا  وجعله  ومقت�شياته،  التكليف 
يف  جلّي  اأثر  وذا   ، حياتهنَّ يف  مف�شلًيا 
بثنائنا  م�شفوع  رجاء  وهو   ، �شلوكهنَّ
اأمور  لأولياء  اجلزيل  و�شكرنا  اجلميل، 
بناتنا الذين وثقوا بنا، واآمنوا مب�شروعنا، 
واهتّموا بعملنا، واأ�شهموا يف غر�س الِقيم 
بناتنا،  نفو�س  يف  والأخالقية  الدينية 
اأن  على  الدائم  بعهدنا  م�شفوع  وكذلك 
تربوًيا  الأف�شل  و�شًعا يف تقدمي  نّدخر  ل 
الكبري  الإن�شاين  م�شروعنا  يف  وتعليمًيا 
اأرادته  مثلما  الإن�شان  بناء  غايته  الذي 
ال�شماء عرب توفري بيئة تربوية با�شتطاعة 

اأبنائنا اأن يعي�شوا فيها ب�شالم اآمنني .
وتابع قائاًل: نحن حري�شون كّل احلر�س 
على ر�شم امل�شار ال�شليم، وتهيئة ال�شبيل 
حدث  لياأخذ  املكّلفات؛  اأمام  القومي 
، وذلك  العملي يف حياتهنَّ اأثره  التكليف 
والدينية  الرتبوية  الربامج  طريق  عن 
تعّلمهنَّ  اأن  �شاأنها  من  التي  والأخالقية 

ِفي َمجُموَعِة َمدارِِس الَعِميِد 
 ِّ َحفُل التَّكِليِف اإِللِهي

. كربالء المقّدسة

ها هي فتاة اليوم ترتدي تاج العّفة 
والوقار، وتسمو لتستضيء بنور 

 . الزهراء
فتاة تزيّنت بجلباب العفاف، لتتألأل 

بدًرا في السماء، فتمتلئ حياتها 
برضا هللا تعالى، والوالء ألهل بيت 
النبّوة )عليهم السالم(، والنصرة 

. لصاحب الزمان
)إّن األسرة هي البيئة األولى التي 

تزهر وتثمر فيها حياة المكّلفات، 
وما نحن إاّل شركاؤها في تعّهد 

هذا الغرس الطّيب، والعمل على 
إثماره...( 

جاء هذا في كلمة األمانة العاّمة 
للعتبة العّباسية المقّدسة 

في حفل سّن التكليف الشرعي 
السنوي لطالبات مجموعة مدارس 

العميد التعليمية التابعة لقسم 
التربية والتعليم العالي في العتبة 
العّباسية المقّدسة، والتي ألقاها 

رئيس قسم التربية والتعليم العالي 
في العتبة العّباسية المقّدسة 

الدكتور أحمد الكعبّي،
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رهنَّ  وتب�شّ احلنيف،  الدين  تعاليم 
البيئة  تهيئة  ثم  ال�شرعية،  بالأحكام 
دوًما  تذّكرهنَّ  التي  املنا�شبة  املدر�شية 
الفردي  امل�شتويني:  على  بتكليفهنَّ 
والجتماعي، وتي�ّشر لهنَّ �شبيل اللتزام 
بالعبادات، وُح�شن املعاملة مع الآخرين، 

ومكارم الأخالق .
باأّن طائر  يقني  اإّننا على  قائاًل:  واأو�شح 
اأن  بو�شعه  لي�س  البهيج  الحتفال  هذا 
القومي  الدين  �شماء  يف  ببناتنا  يحّلق 
بجناح عملنا وحده، بل ل بّد من اجلناح 
واحلري�شة  اجلاّدة  الأ�شرة  وهو  الآخر، 

حياة  الإلهي  التكليف  يكتنف  اأن  على 
بناتنا الكرميات.

اآراء
مّمن   ، اآراءهنَّ الأّمهات  بع�س  اأبدت 
التكليف  حفل  يف  فتياتهنَّ  �شاركت 

البهيج، اأو مّمن تابعَن ذاك احلدث:
اأّم رقية: كان احلفل على م�شتوى عاٍل 
املنّظم  والإعداد  الرتتيب  من  جًدا 
م�شتوى  له على  مثياًل  ن�شهد  الذي مل 
العراق، ول نبالغ اإذا ما قلنا اإّن احلفل 
كان عاملًيا من جميع النواحي: الفّنية، 
عالية  روحانية  وقد غمرتنا  والتقنية، 
حني ح�شوره، وكّل ذلك بف�شل رعاية 
ودعم  املقّد�شة،  العّبا�شية  العتبة 
وعمل  الالمتناهي،  ال�شرعي  متوّليها 
اأثر  وكان  الدوؤوب،  التعليمة  مالكاتها 
العمل اجلماعي وا�شًحا جًدا، فالعمل 
متكاملة،  نحل  خلّية  مبنزلة  كان 
ا، األ وهو ثمار الغد،  تعطي ع�شاًل نقًيّ
تلك  يف  ُغِر�شت  التي  الريحانات  تلك 
اأكفاأ  يد  على  وتعّلمَن  الطّيبة،  الرتبة 

نا�شعة  �شورة  احلفل  وكان  املعّلمات، 
جليل امل�شتقبل.

باأبهى  فرا�شتي  اأطّلت  اإليا�س:   اأّم 
�شعادتي،  هي  فتاتي  رداء،  واأروع  حّلة 
فكم  امل�شرق،  وم�شتقبلي  وابت�شامتي، 
املبادئ  لتعليمها  جهود  من  بذلُت 
كاأّن  احلجاب،  واأ�شول  الأ�شا�شية، 
تاًجا،  خيوطها  ن�شجت  اليوم  ال�شم�س 
وملعت النجوم يف عني طفلتي فرًحا، اإذ 
لتكون  املالئكية  اجلموع  تلك  مع  ذابت 

�شعاع اأمل يف م�شتقبل الأمة.
�شمياء العوادّي: يف الوهلة الأوىل ظننُت 
اأّن عبارة )حفل مالئكي( اأنا فقط َمن 
راأيُت  حتى  احلفل،  هذا  على  اأطلقها 
التي ت�شفه باملالئكي،  التعليقات  اآلف 
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والبع�س ت�شاءل عن ماهيته، وتكاثرت الردود 
التي  ال�شورة  هذه  به،  وُتعّرف  ت�شفه  وهي 
تركها احلدث عالقة يف اأذهان كّل َمن ح�شر 
امل�شلم  تلّقاها  الفيديو، وهي ر�شالة  اأو �شاهد 
املالئكية  الهيئة  بهذه  اجلميع  وراآها  وغريه، 
التي  اجلهود  كّل  فم�شكورة  بها،  تليق  التي 
»كونوا  ال�شريف:  للحديث  م�شداًقا  كانت 

دعاة للنا�س بغري األ�شنتكم...«)1(.
ب�شرى رحيم: منظر رائع يدخل ال�شرور على 
فيه  تنت�شر  زمن  يف    املهدّي  مولنا  قلب 
مظاهر منافية لتعاليم ديننا، واحلفالت التي 
الأمل يف  لنا  اأعادت  املقّد�شة  العتبات  تقيمها 

جيل امل�شتقبل.
نحو  بانطالقاتهم  التوفيق  للعاملني  نتمنى 
الأفق، وخدمة بلدنا العزيز، والن�شواء حتت 
لواء املرجعية الر�شيدة؛ لنكون خري ممّهدين 

. لظهور مولنا احلّجة بن احل�شن
#ها�شتاكات*

#العتبة_العّبا�شية_املقّد�شة 
#الرتبية_والتعليم_يف_مكانها_

ال�شحيح
#الأئمة_الثنا_ع�شر

 #مدار�س_العتبات
ات  من�شّ على  كهذه  )ها�شتاكات(  انت�شرت 
بالدور  ت�شيد  كانت  وقد  الجتماعي،  التوا�شل 
لتلك  الراعية  املقّد�شة  العّبا�شية  للعتبة  الرائد 
ترفع  معايري  �شمن  يف  املو�شوعة  الن�شاطات 
فحفالت  �شرائحه،  بكّل  املجتمع  قدر  من 
ُيقارن  ل  الذي  امل�شرق  اجلانب  كانت  التخّرج 
يف  مدّونون  تناول  وقد  الآن،  �شائع  هو  مبا 
ومن  وا�شع،  نطاق  على  الأحداث  املواقع  تلك 
لذكر  التعّر�س  نات  املُدوَّ تلك  يف  جاء  ما  اأهّم 
التي  احلفالت  حمتوى  بني  ال�شا�شع  الفرق 
ُتقام يف ريا�س الأطفال، اأو املدار�س، اأو احلرم 
املقّد�شة  العتبات  تقّدمه  ما  وبني  اجلامعي، 
وانتهاًء  الأطفال  ريا�س  من  ابتداًء  للمتعّلمني 

حمتوًى  ذات  بهيجة  حفالت  من  باجلامعات 
اجلزيل  بال�شكر  اجلميع  تقّدم  مثلما  ر�شني، 
تقدمي  اإىل  ت�شعى  التي  املقّد�شة  العتبات  اإىل 
طلبات  وهناك  فئاته،  بكّل  للمجتمع  الأف�شل 
م�شتمّرة لإحياء حمافل كهذه جتتمع حتت قّبة 
؛ لتكون انطالقة مباركة من  قمر الع�شرية 

تلك الرو�شة املباركة. 
ال�شنوي  ال�شرعي  التكليف  �شّن  حلفل  كان 
العربي،  والعامل  العراق  م�شتوى  على  اأ�شداء 
�شخم  تكليف  حفل  اإقامة  قبُل  من  ُي�شهد  فلم 
كهذا، اإذ �شّم )1200( مكّلفًة، وكانت الفّعالية 
على م�شتوى عاٍل من الرتتيب والتن�شيق الذي 
الزهور  تلك  الغد،  لبنات  م�شرًقا  مظهًرا  ُيعّد 
يف  املبارك  ال�شرعي  التكليف  �شّن  بلغت  التي 
نافًعا  فرًدا  لتغدو  ولئية؛  جعفرية  اأ�شرة  كنف 

. ي�شّر قلب �شاحب الأمر والزمان
.....................................

 )1( ميزان احلكمة: ج 4، �س 3602.
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  خاّص مجّلة رياض الزهراء

تَنَضمُّ إِلى َدورَِة َبراعِم الِخطاَبِة الُحَسيِنيَِّة ِفي 

َموِسِمَها الَخاِمِس

انطلقت فّعاليات الدورة ال�شيفية ل�شعبة 
اخلطابة احل�شينية الن�شوية التابعة للعتبة 
)1443هـ(  للعام  املقّد�شة  العّبا�شية 
ابتداًء من: 4/ ذو القعدة، ولغاية: 25/ 
ذو احلّجة )براعم اخلطابة احل�شينية( 
للفئات  التوايل  على  اخلام�شة  بن�شختها 
الفتيات،  من  )٨-22(عاًما  العمرية 
فّن  يف  درو�ًشا  للم�شرتكات  تقّدم  حيث 
وا�شعة  وجمموعة  احل�شينية،  اخلطابة 
وامل�شابقات  الفكرية،  الن�شاطات  من 
وفنون  الإبداعية،  واملهارات  الثقافية، 

الر�شم والتلوين. 
�شيفيتني  دورتني  الفّعالية  وتت�شّمن 
م�شّممتني بح�شب الفئات العمرية، حيث 
�شنة  للفتيات من عمر )22-13(  ميكن 
والطرق  والإلقاء،  اخلطابة  فّن  تعّلم 
ال�شحيحة يف اإعداد املحا�شرة بالعتماد 

عند  واملعتمدة  الر�شينة  امل�شادر  على 
كبار اخلطباء، اإ�شافًة اإىل رفد الرباعم 
بدرو�س يف الأطوار واملقامات، والدرو�س 
كالر�شم  فّنية  واأن�شطة  الفقهية، 
الإبداعية،  املهارات  وتنمية  والت�شوير، 

اإىل جانب امل�شابقات الثقافية. 
وتوّفر ال�شعبة للفئات العمرية )٨ -13( 
، وتتيح  �شنة اأن�شطة تتنا�شب مع اأعمارهنَّ
يف  والعلوم  الفنون  متعة  جتربة  لهنَّ 
�شمن اأجواء ممتعة تعمل على حتفيزهنَّ 
ما  وبح�صب  واملطالعة.  القراءة  على 
اخلطابة  �صبعة  م�صوؤول  معاونة  بّينته 
احل�صينية الن�صوية ال�صّيدة تغريد عبد 
من  اأكرث  »ا�شرتاك  التميمّي:  اخلالق 
)500( فتاة، وتوزيعهنَّ بح�شب اأعمارهنَّ 
يف مقّر �شعبة اخلطابة احل�شينية الكائن 
التابع    الطاهرة  ال�شّديقة  مركز  يف 

ذاته  بحّد  هو  املقّد�شة  العّبا�شية  للعتبة 
اإجناز نحو الرقّي، ور�شالة فهمتها الأُ�شر 
باإزاء  واجبات  من  عليها  ملا  العراقية، 
مع  يتنا�شب  ب�شكل  احل�شينية  املجال�س 
اأهّمية التبليغ الر�شايل يف الوقت احلايل، 
على  املُلقاة  امل�شوؤولّية  حجم  تو�شيح  مع 

عاتق الفتاة املكّلفة جتاه مذهبها«.
الدورة  هدف  »اإّن  معّقبة:  واأ�صافت 
يف  الفتيات  فراغ  وقت  ا�شتثمار  هو 
املواهب،  تنمية  طريق  عن  العطلة  اأيام 

وت�شيريها يف امل�شار ال�شحيح«.
دائرة  اإىل  ال�شّيقة  الدائرة  من  اخلروج 
املعّدة  ال�شيفية  الأن�شطة  يف  اأو�شع 
للفتيات هو ما ت�شعى اإليه العتبة العّبا�شية 
اإىل  املقّد�شة لإي�شال الق�شّية احل�شينية 

الأجيال القادمة.

 500 َطالِبٍة
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نادية حمادة الشمرّي
.كربالء المقّدسة

معّلمة  ال�سندّي/  نورّية  ال�سّيدة 
متقاعدة: ُتعّد املدر�شة نظاًما اجتماعًيا 
للدمج  الوظائف  من  جمموعة  من  يتكّون 
اأهّم خطوات  ولعّل  واحلراك الجتماعي، 
)احلانوت  فكرة  هي  املجتمع  يف  الدمج 
ُتعنى  اخلطوة  هذه  اإّن  اإذ  التعاوين(، 
حتّمل  الأبناء  بتعليم  اأ�شا�شي  ب�شكل 
يريدونه  ما  يدركوا  واأن  املالية،  امل�شوؤولية 
ال�شبعينيات  وحقبة  يحتاجونه،  وما 
الرتبوية  املدار�س  معاملها  ر�شمت  قد 
اليومي  امل�شروف  تفعيل  وهي  العراقية، 
الذي يح�شل عليه الطالب اأو الطالبة من 
والديهما، فهو ي�شاعد على الّدخار، مّما 
اإمكانية ال�شتفادة منه يف �شراء ما  يعني 
يحتاجه الأبناء يف نهاية العام الدرا�شي، 

َما رَأُي أَولِياِء األُُمورِ ِبِه؟ وَماذا َيقوُل األَبناُء َعنُه؟

َمصُروُف الَجْيِب.. 

يلّبي رغبات األبناء 
ويعّلمهم تحّمل 
المسؤولية، وقد 
يفسدهم

قد يّتخذ اآلباء مصروف الجيب 
وسيلًة للتعاطف مع أبنائهم، وقد 
يكون الحرمان منه وسيلًة مجدية 
في التربية، ويمكن أن يصبح قيمًة 
تجّسد معاني الخير والعطاء، وقد 
يكون خطوًة نحو االّدخار تؤثر في 

المجتمع وأفراده.
كشفت بعض الدراسات التي ُأجريت 

في عدد من الدول بشأن إنفاق 
األطفال، أّن األطفال األلمانيين 

ال ينفقون إاّل جزًءا قلياًل من 
مصروفهم، وبذلك أصبحت ألمانيا 

قّوة اقتصادية ال ُيستهان بها.
فإذا كان مصروف الجيب يشّكل 

االحتكاك األول للطفل بعالم المال 
بوصفه صورًة مصّغرًة عن الراتب 

الشهري، فهل تبّدل مفهومه بعد 
المتغّيرات التي طرأت على حياتنا؟ 
وما رأي أولياء األمور بذلك؟ وماذا 

قال األبناء عنه؟ وهل عّودنا أبناءنا 
على التصّرف بحكمة مع مصروف 

الجيب؟ 

من العراق
حّث على االّدخار

املايل،  التعامل  كيفية  تعّلمهم  خطوة  وهي 
اأبناءها  حتّث  الأ�شر  بع�س  كانت  واأحياًنا 
املتعّففني،  زمالئهم  احتياجات  توفري  على 
بني  التمييز  الأطفال  ُتفهم  خطوة  وهي 
وت�شهم  والكمالية،  الأ�شا�شية  احلاجات 
النفقات،  يف  للتحّكم  توعيتهم  يف  ا  اأي�شً
واإعطاء الأولوية لالأ�شا�شيات، وتر�ّشخ فكرة 

التوفري.  
من لبنان

تنظيم نسبي
بدورها تبنّي ملي�س مرّوة/ معّلمة واأّم لطفلني: 
الـ)11(  ذي  لولدها  م�شروًفا  تعطي  اأّنها 
عاًما؛ لأّن جيل اليوم يختلف اختالًفا كبرًيا 
قرية  اأ�شبح  فالعامل  ال�شابقة،  الأجيال  عن 
�شيء  لكّل  مدرًكا  الطفل  واأ�شبح  �شغرية، 
اأ�شبح  التي  والإعالنات  رفاقه،  طريق  عن 
الإلكرتونية  بالألعاب  ان�شغاله  عند  يتابعها 

احلديثة. 
اأّما عن ابنتها ذات الأعوام اخلم�شة، فهي 
َمن تتكّفل باختيار مالب�شها والإك�ش�شوارات 

رأي أولياء األمور
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َمن  اإىل  حتتاج  طفلة  لكونها  تنا�شبها؛  التي 
حتتاجه  مبا  ذاتها  وينّمي  �شخ�شيتها،  ي�شقل 

من احتياجات متّيزها عن اأخيها.
رأي الشباب

ينظر  كيف  تقّدم،  ما  على  تاأ�سي�ًسا 
االأوالد اإىل م�سروف اجليب؟

من العراق
يف هذا ال�شياق تقول هبة حمّمد ـ حديثة عهد 
تاأخذ  تزال  ما  اإّنها  اجلامعة:  يف  بالتخّرج 
م�شروفها من والدها؛ لأّنها اإىل الآن مل جتد 
عماًل لت�شتقّل ماّدًيا، وت�شيف: م�شرويف يزداد 
مّما  الب�شائع،  غالء  نتيجَة  الآخر  بعد  �شهًرا 

ي�شّكل ماّدًة للم�شاءلة من ِقبل والدتي.
م�شروف ل يكفي

يو�سف/ طالب يف  ليث  يذكر  املقابل  يف 
م�شروفه  ياأخذ  اأّنه  االإعدادية:  املرحلة 
على  باأكمله  وينفقه  والده،  من  الأ�شبوعي 
مل  لكّنه  الغازّية،  وامل�شروبات  الأطعمة  �شراء 
يعد كافًيا؛ لأّن كّل �شيء ارتفع ثمنه. وعّما اإذا 
يقول:  م�شروفه  من  �شيء  باّدخار  يقوم  كان 
من  املزيد  اأخذ  اإىل  ا�شطّر  فاأنا  ل،  بالتاأكيد 
اإكمال  من  اأمتّكن  حتى  والدتي،  من  النقود 
ال�شهر، وي�شيف: ما راأي اأقراين بي اإذا مل يكن 
لدّي نقود اأ�شرفها؟ لفًتا اإىل اأّن هذه مظاهر 
اإىل  يدفعنا  فاملجتمع  منها،  التخّل�س  ل ميكن 

الإنفاق ب�شورة دائمة.
من تونس
استغراب

ـ  حمامية  املعمورّي/  خ�سري  ر�سا  اأبدت 
تّدخر  كانت  اإذا  فيما  �شوؤالها  عند  ا�شتغرابها 
�شيًئا من م�شروفها، وقالت: كنُت اأح�شل على 
اأّنه مع قّلته كان  اإّل  م�شروف اجليب اليومي، 
مع  تتنا�شب  طلبات  ويغّطي  حافًزا،  يل  ميّثل 
ما مُينح يل، فبطبيعة احلال ل يبخل الوالدان 
مع  م�شداقيتهما  تظهر  وهنا  اأبنائهم،  على 

الأبناء عرب اإ�شراكهم يف م�شوؤولّيات احلياة.

من لبنان
تنمية القدرات االقتصادية

طالبة  �سرّي/  ه�سام  فاطمة  توؤّكد 
امل�شروف  اأّن  رقمّية:  ور�ّسامة  جامعية 
اأّنه  اإّل  الأ�شعار،  ارتفاع  بعد  يكفي  يعد  مل 
البدائل  اإيجاد  من  اأبناًء  بو�شفنا  علينا  يجب 
واأن  الغالء،  هذا  اأمام  نقف  باأن  متّكننا  التي 
نكمل م�شريتنا العلمية واحلياتية على ال�شواء، 
ق�شم  اّدخار  عرب  الأحداث  ا�شتبقُت  ولعّلني 
لوحي  جهاز  و�شراء  اليومي،  م�شرويف  من 
اإىل  اإ�شافًة  اجلامعية،  درا�شتي  يف  ي�شاعدين 
تفعيل دور اجلهاز اللوحي وا�شتثماره يف ر�شوم 
ق�ش�س الأطفال ملجلة اإلكرتونية، حتى متّكنُت 
ق�ش�س  كّتاب  من  لعدد  ر�ّشامة  اأكون  اأن  من 
ومعنوّي  ماّدي  مردود  له  كان  وهذا  الأطفال، 

على ال�شواء.
رأي األطفال

من العراق
وعي وتوعية

10�سنوات  نعيم/  يقني  الطفلة  تختلف 
عاًما،   )15( تبلغ  التي  مر�شلني  اأختها  عن  ـ 
والف�شاتني،  التلوين،  اأدوات  �شراء  حتّب  فهي 
والإك�ش�شوارات، والهدايا لنف�شها ول�شديقاتها، 
اأّما مر�شلني التي تعمل مع والدتها يف الإجازات 
الطويلة، ومتفّوقة يف درا�شتها، فتقول: »تعّلمُت 
من العمل مع والدتي نظام الّدخار الذي ينع�س 
جتارتها، م�شاًفا اإىل مواكبة الع�شر يف تن�شيط 
اأّي عمل، فلي�س الّدخار هو الوحيد الذي ينّمي 
والّطالع  النفتاح  بل  الإن�شان،  لدى  القدرات 
الّدخار  وتوجيه  ال�شخ�شية،  تنمية  يف  ي�شهم 

اإىل امل�شار ال�شحيح، من ا�شتثمار وتوفري.

 اأّما نور الزهراء احلاّج/ 11عاًماـ  فتقول: لدينا 
يف املدر�شة نظام اّدخاري، ففي و�شع اأّي طالبة 
اأن ت�شرتي اأ�شياء متبادلة مع زميالتها باأ�شعار 
عن  التجارة  فكرة  فّعلت  واملدر�شة  رمزية، 
طريق الف�شول، وت�شيف: نبيع الكتب القدمية 
واأ�شرطة الألعاب واأفالم الكارتون، اإ�شافة اإىل 
خرييًة  �شوًقا  عام  كّل  يف  مدر�شتنا  تقيم  ذلك 
الجتماعية،  املوؤ�ّش�شات  اإىل  ريعها  يذهب 
اخلري  عمل  يف  امل�شاهمة  على  والدي  ويحّثني 
ببع�س  الحتفاظ  مع  املحتاجني،  وم�شاعدة 
املال للحالت الطارئة، واحلاجات ال�شرورية.

بنود امليزانية
وجهة  من  اجليب  م�سروف  يعني  ماذا 

نظر اخلرباء االقت�سادّيني؟ 
ماّدة  يف  حما�سرة  م�سطفى/  هبة  د. 
ُيعّد  اليومي  امل�شروف  اأّن  ترى  ـ  االقت�ساد 
منه  يتعّلم  القت�شاد،  يف  الأول  الدر�س  مبثابة 
املقدار  تعرف  فالأ�شرة  امليزانية،  علم  الطفل 
الذي يحتاج اإليه الطفل، وحتّدد م�شروفه على 
نلفت  اأن  من  بّد  ل  م�شيفًة:  ميزانّيتها،  �شوء 
حدود  يف  الإنفاق  �شرورة  اإىل  الطفل  انتباه 
املعقول، ول مانع من اأن ن�شطحبه اإىل املحاّل 
اإليه،  يحتاج  ما  �شراء  ون�شاعده على  التجارّية 
فاإ�شافة اإىل تعديل ال�شلوك الإنفاقي لالأ�شرة، 
والتخطيط للميزانية ب�شكل �شحيح، �شيكت�شب 

الطفل ال�شلوك ال�شحيح يف الإنفاق.
التي  املظاهر  من  مظهر  الباذخ  االإنفاق 
لالأ�سرة،  االقت�سادي  البنيان  تهّدد 
اإىل  توؤّدي  التي  الديون  من  ويزيد 
العديد من امل�سكالت، فال بّد من اأن نكون 
اال�ستهالك،  تر�سيد  يف  الأبنائنا  قدوة 
وتغيري الثقافة ال�سرائّية، ومن اأجل اأن 
تطغى ثقافة االّدخار على اال�ستهالك، 
اجليب  م�سروف  يكون  اأن  من  بّد  فال 
كّل  يف  يقف  الذي  القطار  مبنزلة 
ما  منها  ويفرغ  الب�سائع  يحمل  حمّطة، 

فيه فائدة مدرو�سة. 

الدرهم 
والدينار أداة 

لتنمية الشخصية
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الكتفـــاء بهـــّز الروؤو�ـــس بالإيجـــاب فقـــط، اأم 
هنـــاك موقـــف حـــازم جتـــاه مو�شـــوع ح�ّشا�ـــس 

كهـــذا؟ 
لالإجابـــة عـــن جميـــع مـــا مّت طرحـــه �شن�شت�شـــهد 
بحيـــاة خـــري قـــدوة اأُخرجـــت للنا�ـــس، بنت حبيب 
اهلل فاطمـــة الزهـــراء ، فلـــو دقّقنـــا قليـــاًل يف 
حيثّيـــات زواجهـــا املبارك، لوجدنا اأّنها مل تنظر 
ـــاألة  ـــَع وراء اأمـــر غـــري م�ش اإىل املاّديـــات، ومل ت�ش

)الُكفء(. 
اإًذا، َمـــن �شـــيكون ُكفـــوؤًا للموؤمنـــة؟ َمـــن �شاحـــب 
الدين الذي ت�شتطيع املراأة اأن ت�شتند عليه وت�شّد 
ع�شدها به؟ َمن املنا�شـــب فكرًيا؟ فالإمام علّي 
ـــس،  ـــراء  الأمثـــل والأقد� ـــفء الزه  كان ك

دور  منـــة وياأتـــي  ملوؤ ا
التـــي املقتديـــة 

ت�شـــعى 
ىل  اإ

ولقيـــام هـــذا امل�شـــروع بهـــدف ا�شـــتمرار احليـــاة 
علـــى الأر�ـــس ل بـــّد من احلّث علـــى الزواج، لكن 
يبقـــى ال�شـــوؤال: هـــل هـــذا الـــزواج يتّم عـــن طريق 
الختيار الع�شوائي، اأم هل على الفتاة اخل�شوع 
ــة  ــد الأطـــراف املعنّيـ ــل اأحـ اإىل �شغـــط مـــن ِقبـ
لتتقّبـــل هـــذا الأمـــر؟ اأم هـــل علينـــا النظـــر فقـــط 
اإىل املاّديـــات علـــى اأّنهـــا مـــن متطّلبـــات احليـــاة 

الزوجيـــة الأ�شا�شـــية؟ 
الأن�شـــب لقيـــام حيـــاة متكاملـــة خاليـــة مـــا 

مـــن ال�شيـــاع؟ رمّبـــا م�شـــتقباًل علينا 

الُكْفُء ِفكَرٌة َعِظيَمٌة
. بغدادحوراء أحمد عبد السادة

إّن من متطّلبات الحياة الطّيبة قيام مشروع هادف وساٍم 
يجعل النفس البشرية أكثر استقراًرا، وأفضل سلوًكا. 

تكويـــن عائلـــة ذات قـــوام متـــني ومتما�شـــك يكـــون 
ــس  ـــزواج لي�ـ ــروع ال ــع، فم�شـ ــا دور يف املجتمـ لهـ
م�شـــروع ماّديـــات؛ لأّن املاّديـــات زائلـــة وت�شمحـــّل 
اأمّيـــا ا�شمحـــالل، لكـــن الأمـــور املعنويـــة هي التي 
تـــالزم الإن�شـــان ول تنفـــّك عنـــه، ومـــا اأجمـــل 
تلـــك الفتـــاة التـــي تتاأّنـــى مـــن اأجـــل احل�شـــول 
علـــى كـــفء لهـــا، َمـــن يوافقهـــا يف الديـــن، ولديـــه 
�شفـــات الرجـــل �شاحـــب الأخـــالق احلميدة، َمن 
تتحّمـــل �شجر اأهلهـــا وانزعاجهم لكرثة رف�شها 
الدائـــم؛ لأّنهـــا تبحـــث عـــن �شـــخ�س يعينهـــا علـــى 
ـــا ل  ـــث، ل لأّنه ـــي ترتّي ـــك الت ـــا ودنياهـــا، تل دينه
تتحّمـــل امل�شـــوؤولية اأو لأّنهـــا مزاجيـــة، بـــل ترّيثهـــا 
مـــن اأجـــل بنـــاء حيـــاة متكاملـــة خالية مـــن عوامل 
الهـــدم وال�شياع، وترّيثهـــا لأّنها تعلم يقيًنا مدى 
خطـــورة الختيـــار مـــن دون اإملـــام تـــاّم ب�شـــخ�شية 

َمـــن �شـــيكون زوًجـــا لهـــا. 
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ابتداأ زواجهما املبارك مبهٍر قليٍل 
 ، اهلل  ر�شول  بحديث  عماًل 
اأّنه قال:    اأبي عبد اهلل  فعن 
قال ر�شول اهلل : "ال�صوؤم يف 
ثلثة اأ�صياء: يف الداّبة، واملراأة، 
ف�صوؤمها  املراأة  فاأّما  والدار، 
فمن  مهرها...")1(،  غلء 
الدين  هو  الزوج  متطّلبات  اأهّم 

واخُللق الرفيع، ولي�س املاّدة. 
"اإذا جاءكم  اأّنه قال:    وعنه 
ودينه  ُخُلقه  تر�صون  َمن 
  وتزّوجا   ،)2("... فزّوجوه 
عن  عبارة  جًدا،  قليل  مبهٍر 
 ،املوؤمنني اأمري  درع  ثمن 
ب�شيطة  وحاجاٍت  قليل،  وباأثاٍث 
ُنِقَلت  ر�شالة  لنا  تاركني  جًدا، 
احلياة  جناح  اأّن  التاأريخ:  عرب 
الزوجية وال�شعادة لي�شت بغالء 
بل  الأثاث،  اأو  باملال  ول  املهر، 
والر�شا مبا ق�شم اهلل  بالتقوى، 
الطرفني،  بني  والتفاهم  تعاىل، 
لل�شريك،  ال�شحيح  والختيار 
على عك�س ما يحدث يف زماننا، 
حيث نرى غالء املهور، وطلبات 

اأهل الفتاة الكثرية، مّما ت�شّبب 
عن  ال�شباب  بع�س  عزوف  يف 
القدرة  له  َمن  وهناك  الزواج، 
اإّل  الطلبات،  جميع  تلبية  على 
اإىل  يوؤول  ما  �شرعان  زواجه  اأّن 
املاّدة؛  اأ�شا�شه  لأّن  اخلراب؛ 
الطالق  ِن�شب  نرى  لذلك 
يتجاوز  ل  زيجات  يف  املرتفعة 
فلو  ال�شهور،  اأو  الأيام  عمرها 
بخري  يقتدون  �شبابنا  كان 
حياة  ُلَحت  َل�شَ وقادتهم  الب�شر 
عن  ورد  فقد  واملجتمع،  الفرد 
وهو  قال  اأّنه    املوؤمنني  اأمري 
ن�شاء  و�شّيدة  �شريته  ي�شف 
الل  "فو  النورانّية:   العاملني

اأكرهُتها  ول  اأغ�صبُتها،  ما 
اأمر حتى قب�صها الل  على 
ول  اأغ�صبتني،  ول   ،
ع�صت يل اأمًرا، ولقد كنُت 

عّني  فتنك�صف  اإليها  اأنظر 
الهموم والأحزان")3(.

 ..........................
)1( جامع اأحاديث ال�شيعة: ج 21، �س 204.

)2( الكايف: ج 5، �س 347.
)3( بحار الأنوار: ج 43، �س 134.

الزِّيَجُة الِمَثالِيَُّة ِفي الَعالَِم

.النجف األشرفنرجس نعمة الجابرّي الموسوّي

جاء اإلسلم ديًنا متكامًل، واضًعا لكّل شيء في حياة اإلنسان نظاًما معّيًنا معقوًل يسير عليه الفرد؛ ليحوز السعادة، 

وأهل البيت  خير قدوة للبشرية في السير على هذا النظام، فأصبحوا أنموذًجا كامًل للحياة المثالية، فنرى حياة 

اإلمام علّي  والسّيدة الزهراء  حياة مثالية، وزواجهما األنموذجي مليء بالسعادة ورضا هللا )(، على الرغم 

من صعوباتها ومشّقاتها، حيث كانا خير زوجين، يسند أحدهما اآلخر ويقفان مع بعضهما في السّراء والضّراء.
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ت�شّوري اأّنِك واقفة بني يدي الرّب العظيم 
فماذا  اأبليِته،  فيما  �شبابِك  عن  و�شاألِك 
�شيكون جوابِك وقتها؟ هل متتلكني اإجابة 
مقنعة؟ اأم �شتطاأطئني راأ�شِك خجاًل؛ لأّنِك 
ق�شيِت �شنني عمرِك مبا ل ير�شيه؟ من 
موؤمن عاقل  كّل  ينبغي على  املنطلق  هذا 
وال�شهور  الأعوام  على  ا  حري�شً يكون  اأن 
والدقائق من  ال�شاعات  بل حتى  والأيام، 
عمره، فكثرًيا ما ن�شاهد ظاهرة التغافل 
عن هذا الأمر، فرنى ال�شباب من الفتيان 
ل  فيما  اأوقاتهم  اأغلب  يق�شون  والفتيات 
مع  يق�شي  فبع�شهم   ،)( اهلل  ُير�شي 
اأجهزة اجلّوال واحلا�شوب �شاعات طويلة 

ات التوا�شل الجتماعي من  بت�شّفح من�شّ
الآخر  والبع�س  دون حتقيق هدف معنّي، 

يق�شي وقته مبا ل فائدة فيه.
تلك  هو  العزيزة  الفتاة  اأّيتها  فالعمر 
ت�شيع  التي  والثواين  والدقائق  ال�شاعات 
�شياع  مثل  بها،  ت�شعري  اأن  بدون  منِك 
البذور يف اأر�س �شخرية ل اأمل يف اإنباتها. 
هناك بع�س الطرق التي ت�صاعدِك على 

اغتنام نعمة العمر، منها: 
زمني  جدول  وو�شع  الوقت،  تنظيم   -1
ع  وُو�شِ اإّل  �شاعة  تبقى  ل  بحيث  يوم  لكّل 

لها عمل مفيد.
الأجهزة  عن  الإمكان  قدر  البتعاد   -2

كاأجهزة  الإن�شان،  وقت  ت�شتهلك  التي 
اجلّوال وغريها.

التي  والتطبيقات  الربامج  كّل  حذف   -3
تت�شّبب يف هدر وقتِك.

عن  اأكرث   )( اهلل  اإىل  التقّرب   -4
واأحاديث  الكرمي،  القراآن  قراءة  طريق 
النبّي  واأهل بيته ، فهي ما ي�شعرِك 
الآيات  و�شتجدين  والطماأنينة،  بالراحة 
غفلتِك،  من  تنّبهِك  ال�شريفة  والأحاديث 
على  ا  حر�شً اأكرث  �شتكونني  عندها 

�شبابِك.
................................

)1( بحار الأنوار: ج 6٨، �س 1٨0.

َسُتسَأليَن
.واسطهدى قاسم الزاملّي

ُروي عن اإلمام موسى 

بن جعفر عن آبائه  أّنه 

 : قال: قال رسول

"ال تزول قدما عبد يوم 

القيامة حتى ُيسأل عن 

أربع: عن عمره فيما 

أفناه، وشبابه فيما 

أباله، وعن ماله من أين 

كسبه وفيما أنفقه، وعن 

حّبنا أهل البيت")1(.
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الِنِزلُق اإللكِتُرونيُّالِنِزلُق اإللكِتُرونيُّالِنِزلُق اإللكِتُرونيُّالِنِزلُق اإللكِتُرونيُّ

ا�شتولت ال�شبكة العنكبوتية على حياتنا بكّل 
و�شحكاتنا  جمال�شنا  واأ�شبحت  مفا�شلها، 
بال �شوت، بل ا�شتبدلناها بالكتابة وال�شور 
بع�س  عن  للتعبري  )Emoji(؛  الرمزية 
ا  َجًدّ كان  �شواء  الآخرين،  جتاه  م�شاعرنا 

اأم هزًل.
احلياة  فهم  �شوء  يف  الكثري  وقع  وقد 
وهذا  الواقع،  غري  بو�شفها  الإلكرتونية 
النف�شال جعل من الهتزاز النف�شي يغّطي 

فئة وا�شعة من النا�س. 
وتو�ّشعت دائرة الن�شر، وانت�شرت املحتويات 
ما  وهذا  املحتوى،  من  اخلالية  اخلاوية 
امل�شاهدات،  ب�شبب  يوم  بعد  يوًما  يزداد 
باإيجابها  التعليقات  اأو  الإعجاب،  وكّمية 
ِن�َشب انت�شار  و�شلبها، فهي بذلك ترفع من 
الفارغة  الطراءات  وبع�س  املحتوى، 
حمدودي  املتابعني  بع�س  من  ال�شادرة 

املعرفة والثقافة.
الكثريين،  هو�س  الالهادف  الن�شر  �شار 
لقواعد  خا�شعة  غري  املرا�شالت  وغدت 
من�شبطة، مثل الوقت، فاأ�شبح الليل نهاًرا، 
للخ�شو�شية،  وانتهاكات  لياًل،  والنهار 

الِنِزلُق اإللكِتُرونيُّ
د. يمن سلمان الجابرّي

.المثنى

التي  املاّدة  بنوع  املجتمع  احرتام  وعدم 
واإف�شاء  بالغرباء،  الثقة  و�شرعة  ُتن�شر، 

الأ�شرار وغريها.
العالج:

1- تقوى اهلل يف كّل احلركات وال�شكنات.
ال�شوابط  اأّن  ة  بخا�شّ والوعي،  الثقافة   -2
ويف  الواقع  يف  نف�شها  هي  الجتماعية 
ل  امللتزم  ال�شوّي  فالإن�شان  املحادثات، 
واحد،  وزمان  مكان  على  وجوده  يقت�شر 
جّراء  من  بالعقول  املحدق  اخلطر  فيدرك 

العقول الناعمة.؟
والتطبيقات  الربامج  عن  البتعاد   -3
والألعاب ال�شارقة واحلارقة للوقت الثمني، 
تطّورِك  من  يزيد  ما  على  والقت�شار 

وتقّدمِك.
الع�شالت  اإبراز  وعدم  الف�شول،  ترك   -4
اأو  �شيء  كّل  على  التعليق  عرب  الوهمية 

حماولة النظر اإىل كّل �شيء.
5- قتل الفراغ الدافع اإىل الجنذاب لهذا 
الواقعي،  العامل  يف  ب�شمتة  وترك  العامل، 
عن طريق توظيف الطاقة يف العلم والعمل؛ 

للنهو�س وحت�شني الواقع. 
ن�شتفيد  اأن  جًدا  اجلميل  من  واأخرًيا، 
و�شقلها،  املواهب  لتطوير  الإنرتنت  من 
والّطالع على جتارب الناجحني، والقتداء 
ل  جيًدا  مالًكا  لتكون  حذوهم  احتذاء  بل 

مملوًكا ..
بع�س المثال ت�شرب ول تقا�س.

ل  فقط  احلديد  يجذب  املغناطي�س  فمثاًل 
وقلبه  نقيه  نيته  كانت  من  اإذن  اخل�شب، 

�شليم ينجذب ملا يفيده. 
اما من كان فارًغا من داخله فهو ل يعرف 

نف�شه فيتخبط يف طريقه.
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أَطفالُنا َوالُحبُّ اإلِلِهيُّ
زينب عبد الله العارضّي

وودائع  عندنا،  تعاىل  اهلل  اأودعها  اأمانات 
ِهبات  ح�شابنا،  �شاعة  عنها  لُن�شاأل  �شُت�شرتّد 
وروافد  حياتنا،  يف  وجودها  باألطاف  ن�شتلّذ 
بعد  قبورنا  يف  ال�شالح  بعملها  تنفعنا  خري 
وبهجة  اأكبادنا،  وفلّذات  اأولدنا  اإّنهم  رحيلنا، 

نفو�شنا.
علينا  �شاحلني،  باّرين  باأبناء  نحظى  ولكي 
تربيتهم على حّب رّب العاملني، فدعاء املوؤمنني: 
َة  ُقرَّ اِتَنا  يَّ َوُذرِّ اأَْزَواِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َربََّنا   ...
)الفرقان:   اإَِماًما ِلْلُمتَِّقنَي  َواْجَعْلَنا  اأَْعنُيٍ 

.)47
ال�شعي  يتطّلب  ذلك  حتقيق  اأّن  يف  �شك  ول 
وللح�شول  امل�شرية،  يف  وال�شرب  والت�شحية 
فرحًة  وللقلب  قّرًة،  للعني  يكونون  اأولد  على 
خالقهم،  حّب  على  نرّبيهم  اأن  علينا  وم�شّرًة، 

ونربطهم به، وجنعلهم يتوقون اإىل مر�شاته.
ي�شمن  الأبناء  نفو�س  املوىل يف  اإّن غر�س حّب 

حــــــهــــــــــــم  �شال

وا�شتقامتهم؛ لأّن املحّبة ت�شتتبع طاعة املحبوب 
والعمل مبا يريد، وجتّنب ما ل يريد، فيتحّقق 

املطلوب.
يف  �شبحانه  حّبه  غر�س  يف  نفلح  اأن  اأجل  ومن 
كّل  يف  به  ال�شتعانة  من  بّد  ل  اأولدنا،  نفو�س 
خطواتنا، وليكن دعاوؤنا من اأعماق قلوبنا: رّبنا 

ا�شرح لنا �شدورنا، واأعّنا على تربية اأولدنا. 
الرتبية  يف  الأ�شا�شية  القواعد  بع�س  وهناك 

الإميانية:
مراعاة  من  بّد  ل  احَل�َسن:  الغر�ض   -1
لنجني  واّتباعها؛  الرتبية  يف  ال�شليمة  الطرق 
عن  احلديث  فعند  نريدها،  التي  الثمرة 
اخلالق العظيم، ينبغي اأن نبتعد عن ذكر النار 
والعذاب واجلحيم، ويكون كالمنا عن الرحمة 
من  لعباده  اهلل  اأعّده  وما  واجلنان،  الإلهية، 
النعيم املقيم، فهذا الأ�شلوب من �شاأنه تعميق 

عالقة الطفل بخالقه.

الو�شائل  اأجنع  من  احَل�َسنة:  القدوة   -2
التعليم  اأ�شلوب  نفًعا  واأجداها  الرتبوية 
امل�شرية  �شالمة  لالأولد  اأردنا  فاإن  بالقدوة، 
واأ�شوًة  لهم،  �شاحلًة  قدوًة  فلنكن  والطريق، 
يف  ويتج�ّشد  الإلهي،  احلّب  فينا  يرون  َح�َشنًة 

حركاتنا املنهج الرّباين.
كّلما  الثقلني:  مع  العالقة  توثيق   -3
جنحنا  كّلما  بالثقلني  الأولد  ربط  يف  اأفلحنا 
يف اإر�شاء قواعد ال�شتقامة يف حياتهم، فليكن 
�شرية  ولتكن  اأرواحهم،  غذاَء  الكرمي  القراآن 
مراحل  جميع  يف  منهاجهم    البيت  اأهل 

نّوهم.
والتكاليف  العبادات  فل�سفة  بيان   -4
ال�سرعية: تعويد الأولد على اإتقان العبادات 
املراحل  يف  التزامهم  ي�شمن  تدريجّي  ب�شكل 

الآتية، مع ربط كّل ذلك باملحّبة الإلهية.
بحّب  االأوالد  اأ�سئلة  عن  االإجابة   -5
و�سعة �سدر: ال�شوؤال مفتاح الكمال والفالح، 
واملرّبي الناجح هو َمن يفتح اأمام اأولده اآفاق 
بّوابًة  اأ�شئلتهم  من  ويجعل  وال�شالح،  اخلري 
على  اأقدامهم  وو�شع  ب�شخ�شياتهم،  للرقّي 

طريق ال�شمّو والنجاح.
�شبحانه،  باخلالق  كّل جميل  فلرنبط  واأخرًيا، 
ولنعّود اأولدنا على َطرق اأبواب كرم اهلل تعاىل 
واإح�شانه، واللجوء اإىل رحاب لطفه، والتعّر�س 
ِمَننه  على  الدائم  وال�شكر  كرمه،  لنفحات 

وِنَعمه.

.النجف األشرف 
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تعّلم  من  املعرفية  اجلوانب  لت�شمل  متتّد  اأن 
جمالت  داخل  الناقدة  القراءة  ا�شرتاتيجية 
يف  والآراء  احلقائق  لختيار  وتعّلمها  املحتوى، 
اإىل  القفز  عرب  الت�شّرع  من  بدًل  الأدّلة  �شوء 
النتائج، وجتاهل العالقات بني عنا�شر املوقف 
املهارات  من  جمموعة  واكت�شاب  التعليمي، 
�شوق  يف  �شواء  جًدا،  ال�شرورية  املعرفية 
والت�شنيف،  املقارنة،  مثل  الدرا�شة،  اأو  العمل 
والتمييز  والت�شخي�س،  وال�شتنتاج،  والت�شاوؤل، 
ال�شخ�شّي،  والراأي  املو�شوعية  احلقيقة  بني 
يف  املهارات  تلك  توظيف  كيفية  عن  ف�شاًل 
الذهنّي  الَع�شف  طريق  عن  التعليم  عملية 
والتعّلم التعاوين امل�شرتك، وهو ما ُيطلق عليه 
عادًة عنوان التعليم الَن�ِشط والتعليم الإبداعي. 
بالقراءة امل�شتمّرة، ومالزمة الكتاب ن�شعى اإىل 
فّك طال�شم ما يتغلغل يف تعليمنا وممار�شاته 
توجيهات  وتقّدم  التعليمية من حتّجر وجمود، 
العملية  قلب  من  وعمليات  وا�شرتاتيجيات 

وتّتجه  واملتعّلم،  املعّلم  من  لكلٍّ  التعليمية 
والتفكريية  املعرفية  والعمليات  باملنطلقات 
جمتمع  يف  دميقراطي  تعليم  اإىل  ية  والن�شّ
ة اإذا كان الكتاب من الكتب  دميقراطّي، بخا�شّ

التي تطرح الفكرة ب�شورة وا�شحة ومبا�شرة.
وللقراءة اأنواع واأ�شاليب عديدة، واإذا اأردِت اأن 
تراكمي معرفتِك وتطّوري مهاراتِك التحليلية، 

فعليِك بالنمطني الآتيني: 
اأوًل: القراءة التحليلية. 
ثانًيا: القراءة املُقاِرنة.

خطوات القراءة التحليلية: 
1- �شّنفي الكتاب وفًقا للنوع واملو�شوع.

باأق�شى  باأكمله  الكتاب  م�شمون  اذكري   -2
قدر من الإيجاز. 

ترتيبها  يف  الرئي�شة  الأجزاء  عّددي   -3
وعالقاتها. 

يحاول  التي  الق�شايا  اأو  الق�شّية،  حّددي   -4
املوؤلف حّلها. 

خطوات القراءة املُقاِرنة: 
اأّنها  تعتقدين  التي  الأعمال  جميع  اقرئي   -1

ترتبط باملو�شوع الذي تنظرين اإليه. 
وطريقـة  الرئي�شة،  الكلمات  حّددي   -2
كّل  بني  وّفقي  ثّم  ومن  لها،  املوؤلف  ا�شتخدام 
مب�شطلحاتِك  واخرجي  امل�شطلحات  هذه 

ة.  اخلا�شّ
3- بدًل من الرتكيز على الق�شايا التي يحاول 
من  عنه  تبحثني  ما  على  رّكزي  حّلها،  املوؤلف 

اإجابات. 
اإذا طرحِت �شوؤاًل وا�شًحا، ووجدِت له اإجابات 
متعّددة، فاإّنِك قـد و�شعِت يـدِك على امل�شكلة، 
تكوين  على  �شت�شاعدِك  املتعار�شة  والإجابات 

راأي ذكّي. 
واأخرًيا، مثلما يقول فران�شي�س بيكون: "هناك 
بع�س الكتب يجب تذّوقها، والبع�س الآخر يجب 
بلعها، وبع�شها الآخر يجب م�شغها وه�شمها". 

هاجر حسين األسدّي
.كربالء المقّدسة 

الأ�شا�شية  الق�شايا  والتعّلم من  التعليم  ق�شّية  تعّد 
�شرائحه،  مبختلف  املجتمع  باهتمام  حتظى  التي 
التي  الرتبية  اأهداف  منطلق  من  اأهّميتها  وت�شتمّد 
خمتلف  يف  املتعّلم  �شخ�شية  تكامل  اإىل  ت�شعى 
جوانبها، فال خالف يف اأّن طالب اليوم بحاجة اإىل 

ي�شتطيع  حتى  م�شى،  وقت  اأّي  من  اأكرث  الرعاية 
الع�شر،  هذا  متغرّيات  مواكبة  من  الطالب 

على  الرعاية  هذه  تقت�شر  ل  بحيث 
والنفعايل  اجل�شمي  اجلانب 

والجتماعي فقط، بل ينبغي 

 اِقَرئِي ِبَذكاٍء
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وعالج  ونف�شًيا،  معنوًيا  املتعّلمني  اأبنائهم 
�شعورهم باخلوف من املجهول، واحلر�س على 
بالهدوء  التحّلي  الأمان مع  اإىل  تلبية حاجتهم 
امل�شتطاع؛  قدر  واحت�شانهم  والإيجابية، 
التاأقلم  يف  ي�شهم  بل  التوّتر،  من  يقّلل  لأّنه 
والن�شجام مع حميط املدر�شة، والبقاء معهم 

ملّدة من الوقت لإ�شعارهم بالطمئنان. 

الألفة  من  جّو  توفري  يف  دور  وللمدر�شة 
والرتحيب عند بدء العام الدرا�شّي عرب توزيع 

بع�س الهدايا والألعاب، وتزيني ال�شفوف.

اأبنائهم  با�شطحاب  الأمور  اأولياء  التزام  اأّما 
وعدم  البيت،  اإىل  واإرجاعهم  املدر�شة،  اإىل 
الأبناء  متنح  خطوات  فهي  عليهم،  التاأّخر 
الثقة، وتعّزز من قيمتهم، اإىل جانب ا�شتخدام 
الرتفيهية  الق�ش�س  و�شرد  املحاكاة  اأ�شلوب 
والذكريات اجلميلة عن املدر�شة على اإخوتهم 
الذين مل يلحقوا بهم بعُد يف املراحل الدرا�شية، 
ف�شاًل عن ا�شتخدام كلمات الت�شجيع والإطراء 
�شداقة  واإقامة  والعقوبة،  التهديد  من  بدًل 
الفر�شة  واإعطائه  الطفل،  مع  ومرحة  مثمرة 
والأدوات  واحلقيبة،  املدر�شة،  زّي  لختيار 

ة به. املدر�شية اخلا�شّ

ُعُزوُف التَّالِميِذ

َسِة التَّرَبِويَِّة َعِن الُمَؤسَّ

نوال عطّية المطيرّي
.كربالء المقّدسة

والبيئة  لالأبناء،  الثاين  البيت  املدر�شة  ُتعّد 
النواة  ت�شّكل  لكونها  لحت�شانهم؛  الآمنة 
وهي  واملعارف،  العلوم  لتلّقي  الأ�شا�شية 
منها  ي�شتقي  التي  الغّناء  احلديقة  مبثابة 
ومركز  ال�شحيحة،  ال�شلوكية  القواعد  املتعّلم 
لذوي  املنري  والنربا�س  الفكرّي،  لالإ�شعاع 
يف  البارعة  والإمكانات  واملواهب  القدرات 
الأهل  تعرت�س  لكن  والبتكار،  الفنون  �شّتى 
جملة من التحّديات مع اإطاللة العاّم الدرا�شي 
دخول  يف  ال�شروع  اأجرا�س  وقرع  اجلديد، 

ريا�س  مرحلة  ت�شمل  التي  الرتبوية  املوؤ�ّش�شة 
الأطفال، واملرحلة البتدائية لل�شفوف الأوىل، 
الذهاب  املتعّلم  رف�س  التحّديات  تلك  واإحدى 
ذاك  واإبداء  املدر�شة،  اأو  الأطفال  ريا�س  اإىل 
الفينة  املتذبذب بني  بالتمّرد والغياب  الرف�س 
والأخرى، مّتخًذا بع�س التربيرات ذريعًة لعدم 
الذهاب، واأخرى جنده �شحيًة لظروف خارجة 
عن اإرادته، منها: تاأّثره بامل�شاكل الأ�شرية التي 
واإحلاق  للتنّمر،  تعّر�شه  اأو  والديه،  تخ�ّس 
اأقرانه  ِقبل  من  به  والنف�شي  اجل�شدي  الأذى 
من التالميذ اأو اأحد املعّلمني، اأو اإ�شابته باأحد 
الأمرا�س، ورمّبا يكون ال�شبب اكتفاءه الذاتّي، 
وح�شوله  الأ�شرة  يف  املعنوي  بالإ�شباع  ومتّتعه 
على ما يريد، فال يكرتث للرو�شة اأو املدر�شة. 

يف  ا�شتقالله  وعدم  بالأّم،  الطفل  تعّلق  وُيعّد 
اأثناء مرحلة النمّو اأحد اأ�شباب رف�شه الذهاب 
بحالة  اإ�شابته  اإىل  يوؤّدي  مّما  املدر�شة،  اإىل 
النف�شال  ب�شبب  وال�شطراب  القلق  من 
العاطفي املوؤّقت بينه وبني اأّمه، ويحدث القلق 
يف  موؤملة  بتجربة  الطفل  مرور  ب�شبب  ا  اأي�شً
ينبغي  وعليه  احل�شانة،  ُدور  يف  وجوده  اأثناء 
لتهيئة  مدرو�شة  على خّطة  الوالدان  يعتمد  اأن 
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الأنفا�س  تختنق  والقّر  احَلّر  يف 
يف  الطلبة  اأعداد  لتزايد  وت�شعب؛ 
اإعاقة  اإىل  اإ�شافة  الواحد،  ال�شّف 
احلركة، و�شعوبة فهم الدرو�س، وعدم 

�شري العملية الرتبوية بان�شيابية.
�شبب  ال�شفوف  يف  العددّي  فالت�شّخم 
التعليمية،  العملية  تاأّخر  يف  رئي�س 
وواجباتهم  للطلبة  املعّلمني  ومتابعة 
وقت  ل�شيق  ونف�شياتهم؛  واهتماماتهم 
ة اإذا كان دوام املدر�شة  الدر�س، بخا�شّ
ثالثًيا، اإ�شافة اإىل ت�شّتت انتباه الطلبة 
نتائج  من  وغريها  ال�شو�شاء،  لكرثة 
اخت�شار  وميكننا  العددّي،  الت�شّخم 
�شغًطا  ت�شّكل  باأّنها  احلالة  هذه  و�شف 

على  والطلبة  املعّلمني  على  كبرًيا 
على  ال�شغط  تخّفف  بينما  ال�شواء، 
يف  املزدحم  وجدولها  املدار�س  اإدارات 

ظّل وقت الدوام الق�شري.
لل�شفوف  العددّي  الت�شّخم  اأجل، 
كان  واإن  مدار�شنا  على  مفرو�س  واقع 
اأعاله،  املذكورة  لالأ�شباب  ا  مرفو�شً
بالإمكانات  املعاجلة  باب  من  اأّنه  اإّل 
ال�شفوف،  وقّلة  الوقت،  املتاحة ك�شيق 
تخفيف  ميكننا  التدري�شية،  واملالكات 
طريق  عن  قلياًل  النتائج  تلك  حّدة 
تنظيم وقت الدرو�س احل�شورية داخل 
واإكمال  املهّمة،  الأمور  ب�شرح  ال�شّف 
وك�شر روتني  اإلكرتونًيا،  الثانوية  الأمور 

نف�شّية  لتح�شني  والأثاث  الدرو�س 
الطلبة، وزيادة عدد املقاعد لتقليل عدد 
والهتمام  الواحد،  املقعد  يف  الطلبة 
وتزويدها  جيًدا،  ال�شفوف  بتهوية 
باملراوح �شيًفا، واإعطاء در�س واحد يف 

ال�شاحة اأو يف املمّرات املفتوحة.
اأّن العملية الرتبوية الآن تعاين  ل ننكر 
والإهمال،  النق�س  من  الكثري  من 
التعليمية  امل�شرية  نكمل  اأن  وعلينا 
واملمنهج  ال�شحيح  التخطيط  عرب 
لإدارات املدار�س ومالكاتها على الرغم 
والتجهيزات  الإمكانات  �شعف  من 
ا�شتثماره  ميكن  ما  ل�شتثمار  الوزارية؛ 

خلدمة العلم وامل�شرية التعليمية.

ُم الَعَدِديُّ لِلتَّالِميِذ.. َواِقٌع َمفُروٌض َوَمرُفوٌض التََّضخُّ

.البصرةعبير عّباس المنظور
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�شامدون على �ِشّكة الروح والوتني..
وبكاأ�س مولي احل�شني  يرت�شفون املعني..

اإىل  اأظفارهم  نعومة  منذ  تائقون  عبادة  طاّلب 
ال�شهادة، بل منذ الولدة..

ودماوؤهم عبقت ب�شذا املنون، و�شكبت جداول عّز 
على �شفاف اأج�شادهم.. 
وعلى اأطراف نوا�شيهم.. 

ُجِبل احُلبُّ على القدا�شة..
اأخي ال�شهيد! يا َمن اعتليَت منابر النور وازدهت 

بَك اجلنان.. 
من  واحتجبت  العطور،  كّل  طهرَك  من  وخجلت 

�شيائَك اأ�شمى البدور..
فعطر ال�شهادة ل يجّف �شذاه ولو بعد حني..

 فهو كاخلتم على رم�شاء اجلبني، ويف حمرابها 
اأ الطهر وانعقد اليا�شمني..  تو�شّ

اأترابَك  ت�شتقبل  اجلنان  اأبواب  على  بَك  وكاأيّن 
الأمراء مّتكئني على اأرائك من لوؤلوؤ ومرجان..

عبري  منهم  ويفوح  والطيب،  الزهر  عليهم  ُينرث   
الُتقى.. 

لقاَء ما عملوا يف اآناء الليل واأطراف النهار، وهم 
ي�شتغفرون بالأ�شحار..

حتّلوا مبكارم الأخالق، ور�شفوها من كوثر الأئمة 
الأطهار، فنمت اأج�شادهم من فراتها، وتاأّدبوا من 

رقراق ينابيعها..
وحّلقوا يف ملكوت احلّق املطلق، و�شاهدوا منازل 

فردو�شهم الأعلى..
منه  فنبتت  مب�شكه،  الرتاب  روى  ال�شهادة  ودم 
قحط  بعد  عروقها  �شحراء  وارتوت  زهرة،  األف 

واإجداب..
تقا�شيمكم  تب�شر  مل  التي  العيون  هي  عجاف 
الأتقياء  اإرث  فيها من  وما  املالئكّية،  ومالحمكم 
النجباء العارفني الذين اآثروا كمال النقطاع اإىل 

اهلل تعاىل..

الدنيا  وباع  َمن هجر  يا  ال�شهيد،  اأخي  لَك  طوبى 
ومباهجها ومغرياتها باأغلى الأثمان.. 

دار عبور  اأّنها  الب�شر  بالب�شرية قبل  اأيقنَت  لقد 
الأبدّية  احلياة  واأّن  وبقاء،  قرار  دار  ل  وفناء، 
ُت�شنع من زاد الورع، وُتعجن بقطرات الإخال�س 

..)( التاّم هلل
واأّما  بكرامة،  احلياة  انتزاع  الأعلى  و�شعارَك   

فقدها فذاك هو دينَك وديدنَك..
اآمنَت باأّن ال�شهادة هي يف زرع الدنيا ُلباب..

واأوهم  واأ�شاأل  لأرخ�س  بق�شورها  والتاأّبط   
الأ�شباب..

 ووهبَت روحَك فداًء لدينَك، والدفاع عن �شعائر 
نبّينا  �شريعة  وعن  وال�شواب،  والعدل  احلّق 
الأكرم الأجمد، واأّنَك �شتنهل من يده املباركة 
ا رويًّا، الذي ل ظماأ بعده ول ا�شمحالل،  كاأ�ًشا ريًّ
الكوؤو�س  عن  بعيًدا  بالف�شائل،  جمّللة  �ُشربة 
واملهانة  الذّل  كوؤو�س  اجلوهر،  فارغة  الدنيوية 

واأ�شناف الرذائل..
بوركَت يا حبيب اهلل، ويا ظّل الأولياء ال�شاحلني 
بَك  �شاقت  الدنيا  اإّن  ا  فحقًّ الأر�س،  وجه  على 
وباأمثالَك اخلّل�س، فلهج ل�شانَك بت�شابيح الرحمة 

واملغفرة..
 وتعّلق قلبَك باحلّق الأعظم الذي ل حّق بعده ول 

قبله، �شرمدّي، اأبدّي، اأزيّل..
يف  الأوحد  مرادَك  القلب  بعني  ترى  بّت  حتى 
العرفان والعبادة، بل هو اللذة احلقيقية عندَك، 

وهجرَت دنياَك وقلَت لها: غّري غريي
فيا اأخي ال�شهيد، ويا اأمري اجلنان..

 ال�شم�س َخجلى من اأن ت�شرق اأمام نورَك وطهرَك.. 
جنًما  فيا  مدحَك،  عن  عاجزة  وقفت  وال�شطور 

تباهت به ال�شماوات، وافتخرت به الأر�شون..
طوبى لَك مراتب الفردو�س الأعلى، وهنيًئا لَك يا 

بدر البدور فخر ال�شهادة..

َهاَدِة َعلى أَجِنَحِة الشَّ
.لبنانرنيم علّي الكوثرانّي
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خّلفته  الذي  اخلراب  من  الرغم  على 
حمّمًدا  اأّن  اإّل  الإرهابية،  داع�س  ع�شابات 
وهو مقاتل يف احل�شد ال�شعبي، وقف ي�شتن�شق 
يف  والبارود  املوت  برائحة  املمزوج  الهواء 
اأهلها  هجرها  التي  )تّلعفر(  قرى  من  قرية 

خوًفا من بط�س داع�س.
املكان  اأرجاء  بب�شره يف  يجول  اأخذ حمّمد   
عالية،  تّلة  على  دار  عتبة  اأمام  يقف  وهو 
اأمل بعودة �شاكني هذه  عّله يب�شر ب�شي�س 
القرية اإىل بيوتهم، وبينما كان يتاأّمل لح له 
خيط رفيع مربوط بعود بني ال�شخور، فتتّبع 
اإىل مكان  به  �شار  الذي  املمتّد،  هذا اخليط 
اأثار خماوفه، فرمّبا يكون  لي�س ببعيد، لكّنه 

كميًنا من كمائن داع�س.
وعلى الرغم من حذره ال�شديد، لكّنه ا�شتمّر 
يف تتّبع اخليط الرفيع، حتى و�شل اإىل حفرة 

اخرتقها اخليط باحرتافّية حتت الرتاب.
اإىل  املطاف  به  انتهى  حتى  باحلفر  وبداأ 
باإحكام،  العثور على �شندوق حديدّي مقفل 
فتح  جاهًدا  حاول  الرتاجع،  ي�شتطع  مل 
التي  والريبة  القلق  من  بكثري  ال�شندوق 
غمرته، فا�شتطاع ك�شر القفل واكت�شاف �شّر 

ال�شندوق املدفون. 
من  وكّمية  كبرية،  مالية  مبالغ  وجد  فقد 
فيها:  مكتوب  ور�شالة  الذهبية،  اخل�شالت 
على َمن يعرث على هذا ال�شندوق اأن ي�شون 
عنقه  يف  اأمانة  ف�شيكون  ويحفظها،  الأمانة 
اإىل يوم القيامة اإن كان يوؤمن باهلل ور�شوله، 
رقم  وهذا  املوؤمن،  اإّل  الأمانة  ي�شون  ول 

هاتف لالت�شال عليه مَلن يجد ال�شندوق.
ظهره،  على  ثميًنا  كنًزا  حاماًل  حمّمد  عاد 
وبينما هو ي�شري مثقاًل مبا يحمل، تنّهد باأمل 

وهو ي�شعر بثقل الأمانة.

توّجه نحو قائده واأزاح عن ظهره هذا الثقل، 
اّت�شل  ثم  للمقاتلني،  ال�شندوق  ة  ق�شّ وروى 
على الرقم املوجود يف الر�شالة، فاأجابه رجل 
اأّنه  تبنّي  كبريين،  ورعًبا  قلًقا  نرباته  حملت 
�شاحب البيت الذي كان حمّمد واقًفا بالقرب 
من  هاربني  وعائلته  هو  غادره  والذي  منه، 

بط�س داع�س، مّتجهني نحو )تكريت(. 
منه  وطلب  ال�شندوق،  باأمر  حمّمد  اأخربه 
املجيء ل�شتالمه، لكّن الرجل كان خائًفا باأن 
يكون هذا املو�شوع كميًنا ل�شتدراجه وقتله، 
فخرّيه حمّمد بني ا�شرتداد حّقه، وبني تركه 
اأمانًة عند املقاتلني، فهم ل يخالفون ما اأمر 

اهلل به ور�شوله.
ال�شندوق  �شاحب  اّت�شل  الثاين  اليوم  ويف 
لي�شل  الطريق  تاأمني  منه  وطلب  مبحّمد، 
بالرجل  واإذا  �شويعات  اإّل  هي  وما  اإليه، 
الذي  القدمي  بيتهما  اإىل  ي�شالن  وزوجته 
على  للق�شاء  ورفاقه  ملحّمد  ا  مقًرّ اأ�شبح 
الإرهابية،  داع�س  ع�شابات  من  تبّقى  ما 
ففا�شت عينا الزوجني بالدموع حني �شاهدا 
واأقبل  بقريتهما،  حّل  الذي  اخلراب  حجم 
الأمني  املجاهد،  حمّمد  جبني  يقّبل  الرجل 
�شاحب القلب الطّيب، واأخربه باأّن ع�شابات 
ويطالبونه  رهائن،  اأبناءه  اأخذت  قد  داع�س 
راأ�شه  حمّمد  فطاأطاأ  كبرية،  فدية  بدفع 
يقود  ال�شغري  املعروف  نف�شه:  مع  متمتًما 
اإىل معروف اأكرب، فالأمانة حينما ُرّدت اإىل 

ا لأبرياء من املوت.  اأهلها، اأ�شبحت خال�شً
فا�شت عينا حمّمد من اخل�شوع، وخّر �شاجًدا 
امتحان  كونه جنح يف  على  تعاىل  �شكًرا هلل 
�شورًة  ليخّلد  اأهلها؛  اإىل  الأمانات  اإرجاع 
رائعًة ت�شاف اإىل ال�شور التي خّلدها رفاقه 

من قبُل وهم �شائرون يف طريق ال�شهادة.

وا األََماَناِت إِلى أَهِلها َوأَدُّ
.كربالء المقّدسة فاطمة صالح الفتالوّي
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اأئمة  خام�س  هو    الباقر  الإمام 
من  ينحدر  َمن  واأول   ، الهدى 

ا واأًبا، فوالده الإمام  الر�شول  اأمًّ
ال�شّيدة  واأّمه    العابدين  زين 

. فاطمة بنت الإمام احل�شن
الإمام  جّده  زمان  اأدرك 
عمره  و�شرف   ، احل�شني 

وعلوم  الدين  ن�شر  يف  ال�شريف 
عليهم  اهلل  )�شلوات  حمّمد  اآل 

اأجمعني(.
يف  الروايات  من  الكثري  عنه  ُرويت   
خمتلف املجالت، كالتوحيد، والفقه، 

والأخالق، فبداأت معتقدات ال�شيعة تتبلور 
علم  موؤ�ّش�س  وهو   ، اإمامته  عهد  يف 

الأ�شول، فقام العلماء بجمعه وترتيبه.
مناًرا  فكانت  اخلافقني،  علومه  مالأت 
للنا�س كاّفة، وعن جابر بن يزيد اجلعفّي 
علّي  بن  حمّمد  جعفر  اأبو  قال  قال:  اأّنه 
انتحل  اأيكتفي َمن  "يا جابر،   :الباقر

لت�صّيع  ا
يقول  اأهل اأن  بحّبنا 

اّتقى  َمن  اإّل  �صيعتنا  ما  الل  فو  البيت؟ 
الل واأطاعه، وما كانوا ُيعرفون يا جابر 
اإّل بالتوا�صع، والتخ�ّصع، وكرثة ذكر الل، 
للجيان  والتعّهد  وال�صلة،  وال�صوم، 
والغارمني  امل�صكنة،  واأهل  الفقراء  من 

وتلوة  احلديث،  و�صدق  والأيتام، 
اإّل  النا�س  عن  الأل�صن  وكّف  القراآن، 
يف  ع�صائرهم  اأمناء  وكانوا  خي،  من 

الأ�صياء")2(. 
 يف عهد �شبعة  عا�س الإمام الباقر 
الظاملني،  اأمية  بني  حّكام  من 
والأذى  امِلَحن  من  الكثري  و�شهد 

 . الوارد على �شيعة اأهل البيت
ارحتل  يف اليوم ال�شابع من �شهر ذي 
احلّجة �شنة )114( للهجرة، وُدِفن يف 
املدينة املنّورة مع اأبيه يف البقيع الغرقد 
بعد اأن ُد�ّس اإليه ال�شّم يف عهد ه�شام بن 
اأيادي  اأّن  التاريخ  يذكر  حيث  امللك،  عبد 
د�ّس  يف  ا�شرتكت  اأمية  بني  من  كثرية 
ويوم  ُوِلد،  يوم  عليه  فال�شالم  اإليه،  ال�شّم 
ا�شُت�شهد، ويوم يبعثه اهلل مقاًما حمموًدا. 

......................................
)1( بحار الأنوار: ج 46، �س 296.

)2( اأمايل ال�شيخ ال�شدوق: �س 725.

لِيَن َواآلِخِريَن َباِقُر ُعُلوِم األَوَّ
.كربالء المقّدسةوئام محّمد المختار

إمام من أئمة أهل البيت ، ُيقرئه رسول هللا  السلم، وكان ذلك في عهد الصحابّي 
 : قائًل: قال رسول هللا  الجليل جابر بن عبد هللا األنصارّي، حيث يروي عن رسول هللا
"يا جابر، ُيوشك أن تبقى حّتى تلقى ولًدا لي من الحسين ُيقال له محّمد، يبقر علم النبّيين 
بقًرا، فإذا لقيَته فاقرأه مّني السلم")1(، فيلتقي جابر باإلمام الباقر  بعد سنين، ويبّلغه 

سلم جّده رسول هللا ، فيتعّجب الناس.
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حمّمد  بن  علّي  الهمام  الإمام  حياة  اإّن 
الهادي  مليئة بالأحداث كبقّية اأئمة 

. اأهل البيت
حمّمد  الإمام  اأبيه  كنف  يف  وترّبى  ُوِلد 
توىّل  اأبيه  �شهادة  وبعد   ، اجلواد 

هداية الأمة. 
التي  علومه    الهادي  الإمام  اأظهر 
وبنّي  العلماء،  وحرّيت  العقول  بهرت 
العقائد  وفّند  ال�شحيحة،  العقائد 
وعّمق  اخلاطئة،  والنظريات  الباطلة، 

املعارف الإ�شالمية يف نفو�س النا�س. 
ال�شاّلة،  الِفَرق  ملحاربة    ت�شّدى 
احلّكام  واأّما  منها،  ال�شيعة  وحّذر 
يف  اإليه  يلجوؤون  كانوا  فقد  العّبا�شيون، 

حّل م�شائلهم.
العّبا�شي  املتوّكل  كان  اآخر  جانب  ومن 

هزمية  بهدف  العلمية  املناظرات  يقيم 
تبوء  مّرة  كّل  يف  لكن   ، الإمام 
هم    الأئمة  لأّن  بالف�شل؛  حماولته 
عليهم  يعلو  ول  ومنبعه،  العلم  ُخّزان 

اأحد. 
وقال املتوّكل لبن ال�شّكيت يوًما: �شْل ابن 
الر�شا م�شاألة عو�شاء بح�شرتي، ف�شاأله 
بالع�شا،  مو�شى  اهلل  بعَث  مِلَ  فقال: 
وبعث عي�شى  باإبراء الأكمه والأبر�س 
بالقراآن  حمّمًدا  وبعث  املوتى،  واإحياء 

وال�شيف؟
اهلل  "بعث   : احل�شن  اأبو  فقال 
يف  البي�شاء  واليد  بالع�شا   مو�شى
زماٍن الغالب على اأهله ال�شحر، فاأتاهم 
وبهرهم،  �شحرهم  قهر  ما  ذلك  من 
 عي�شى وبعث  عليهم،  احلّجة  اأثبت 

املوتى  واإحياء  والأبر�س،  الأكمه  باإبراء 
اأهله  على  الغالب  زماٍن  يف  اهلل  باإذن 
الأكمه،  اإبراء  من  فاأتاهم  الطّب، 
اهلل،  باإذن  املوتى  واإحياء  والأبر�س، 
حمّمًدا  وبعث  وبهزهم،  فقهرهم 
الغالب  زماٍن  يف  وال�شيف  بالقراآن 
من  فاأتاهم  وال�شعر،  ال�شيف  اأهله  على 
ما  القاهر  وال�شيف  الزاهر،  القراآن 
واأثبت  �شيفهم،  وقهر  �شعرهم،  به  بهر 
ال�شّكيت: فما  ابن  احلّجة عليهم، فقال 
به  يُعرف  "العقل،  قال:  الآن؟  احلجّة 

الكاذب على الل فُيكّذب")1(.
..................................

)1( بحار الأنوار: ج 50، �س 164ـ 165.

 أَعالُم الِهداَيِة.. اإلِماُم َعِليٌّ الَهاِدي
زهراء صالح الطائّي

.كربالء المقّدسة
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ت�شّكل واقعة الغدير التي حدثت يف الثامن 
ع�شر من �شهر ذي احلّجة بعد حّجة الوداع 
ا  يف العام العا�شر من الهجرة منعطًفا مهمًّ
ا�شتثنائًيا،  وحدًثا  الإ�شالمي،  التاريخ  يف 
حيث مّت تن�شيب الإمام علّي  خليفًة بعد 

ر�شول اهلل ، ومّتت مبايعته على ذلك.
قال:  اأّنه    الباقر  الإمام  عن  ُروي 
الفري�شة  بعد  تنزل  الفري�شة  "وكانت 
الفرائ�س،  اآخر  الولية  وكانت  الأخرى، 
َلُكْم  اأَْكَمْلُت  …اْلَيْوَم   : اهلل  فاأنزل 
قال   ،)1(  ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم  ْمُت  َواأَمْتَ ِديَنُكْم 
اأنزل  ل   : اهلل  يقول   : جعفر  اأبو 
لكم  اأكملُت  قد  فري�شة،  هذه  بعد  عليكم 
الفرائ�س)2(، وهو تبليغ اأمر ولية الإمام 

. علّي بن اأبي طالب
حتوي حادثة الغدير دللت عديدة، �شواء 
يف الزمان اأو يف املكان، اأو يف م�شامينها، 

ومن اأبرز الدللت ما ياأتي: 
َلُكْم  اأَْكَمْلُت  اْلَيْوَم  الدين:  اإكمال  دللة 

ل  الإ�شالمية  الر�شالة  اأّن  على   ِديَنُكْم
اإّل بتعيني َمن ي�شتلم مهاّم الإمامة  تكتمل 
 ، والقيادة واخلالفة بعد وفاة الر�شول
بنعمة  الإلهية  النعمة  اإمتام  يكون  وبذلك 
فاإّن   ،ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم  ْمُت  َواأَمْتَ الولية: 
من  تكتمل  ل  ناق�شًة  تبقى  الإ�شالم  نعمة 

دون الإميان بالولية. 
وقد جاء اإعالن الر�شول  ب�شكل وا�شح 
فعن   ، علّي  لالإمام  بالولية  و�شريح 
قال:  اأّنه    اآبائه  عن    الر�شا  الإمام 
قال ر�شول اهلل : "َمن كنُت موله فعلّي 
موله، اللهّم واِل َمن واله، وعاِد َمن عاداه، 
ن�شره)3(،  َمن  وان�شر  خذله،  َمن  واخذل 
َمولُه  كنُت  "َمن   : قوله  فاملق�شود من 
  علّي  الإمام  تعيني  هو  َمولُه"  فعليٌّ 
وتن�شيبه خليفًة وقائًدا واإماًما للنا�س من 

. بعد ر�شول اهلل
 اإّن تفا�شيل واقعة الغدير مثلما وردت عن 
لأمري  مبايعة  من  حدث  وما   ، الأئمة 

على  يدّل  واخلالفة  بالإمامة    املوؤمنني 
اخلالفة،  هو  هنا  بالولية  املق�شود  اأّن 
حتى ل يكون هناك اأّي فراغ ديني يف الأمة 
بعد رحيل ر�شول اهلل ، واأّنه  ماأمور 
للنا�س،  الأمر  هذا  بتبليغ  تعاىل  اهلل  من 
َبلِّْغ  �ُشوُل  الرَّ اأَيَُّها  َيا  تعاىل:  قوله  وجاء 
َفَما  َتْفَعْل  مَلْ  ْن  َواإِ َك  َربِّ ِمْن  اإَِلْيَك  اأُْنِزَل  َما 
ا�ِس اإِنَّ  ُمَك ِمَن النَّ ُ َيْع�شِ َبلَّْغَت ِر�َشاَلَتُه َواهللَّ
)املائدة:   اْلَكاِفِريَن اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   َ اهللَّ
ِبيُّ اأَْوىَل ِبامْلُوؤِْمِننَي  67(، وقوله تعاىل: النَّ
ِمْن اأَْنُف�ِشِهْم )الأحزاب:6(، فبعد قراءة 
الر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله ( هذه الآية 
اأوىل  باأّنه  اأخذ الإقرار منهم  النا�س،  على 
الإمام  بولية  واأبلغهم  اأنف�شهم،  من  بهم 

علّي ، واأّنه ويّل كّل موؤمن وموؤمنة.
...........................

)1( املائدة: 3.
)2( الكايف: ج1، �س 2٨9.

)3( بحار الأنوار : ج 37، �س 126.

ــِر  ــوُم الَغِديـ َيـ
ـــِن ي ـــاٌل لِلدِّ إِكَم

.لبناند. راغدة محّمد المصرّي
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متّر الأيام وتكرث التجارب، ولكّل مّنا ما�شيه 
ة، وهذا املا�شي يوؤثر �شلًبا اأو  وجتاربه اخلا�شّ
البع�س  اأّن  فنجد  ال�شخ�س،  اإيجاًبا يف حياة 
فينطلق  معّينة،  جتربة  اآثار  نف�شه  يف  يحمل 
م�شاًرا  يّتخذها  حتّول  نقطة  من  الناجح 
جديًدا للتطّور والنجاح، رمّبا بداأت بكلمة، اأو 
اإىل  تتحّول  بها  واإذا  تاأّمل،  اأو حلظة  موقف، 
الفرد،  حياة  يف  النجاح  اأبواب  تفتح  و�شيلة 
م�شكلة  عن  عبارة  النقطة  هذه  تكون  ولرمّبا 
ما، اأو خ�شارة كبرية، اأو �شدمة قوّية، اأو ظلم 
جند  لالأ�شف  ويا  لكن  ال�شخ�س،  له  تعّر�س 
على  فتق�شي  العامل،  نهاية  يعّدها  البع�س 
كّل اآماله وطموحاته، وما هي يف احلقيقة اإّل 
ال�شخ�س،  هذا  نف�س  يف  تكمن  �شلبية  طاقة 
فنجده كّلما تذّكر املا�شي تغرّي لونه، واأق�شم 

األف مّرة على عدم امل�شاحمة. 
ملاذا نحمل ال�شغينة يف حني ميكن امل�شاحمة؟ 
اأجل، فكّل �شخ�س ي�شتطيع اأن ي�شامح، وخري 
بع�س  يف  اأنف�شنا  جند  اأّننا  ذلك  على  دليل 
من  املالئكة،  ي�شبه  ما  اإىل  نتحّول  الأحيان 
اهلل  ر�شا  يف  رغبًة  وت�شامح،  وعطاء،  حّب، 
ي�شتثمرون  املتخا�شمني  فبع�س  تعاىل، 
اأيام  مثل  والعفو،  لل�شفح  املنا�شبات  بع�س 

أَرِسِلي إلى َخصِمِك َباَقَة ُحبٍّ
. النجف األشرفعهود فاهم العارضّي

وزيارة  العيد،  واأيام  املبارك،  رم�شان  �شهر 
ُتقّدم  التي  املليونية  احل�شينّي  الأربعني 
اهلل  عبد  اأبي  املوىل  لزائري  اخلدمات  فيها 

 . احل�شني
حفنة  منه  وخذي  وراءِك،  املا�شي  اتركي 
اإىل  بِك  ت�شل  التي  والدرو�س  التجارب  من 
واإّنا  ق�شرية،  احلياة  فهذه  الأمان،  بّر 
تهدري  الإن�شان، فال  الدنيا مرحلة يف حياة 
واإذا  وقتِك باحلزن والتعب وحمل ال�شغينة، 
بباقٍة  اإليه  فابعثي  ما،  �شخ�س  على  غ�شبِت 
املت�شاحمة  روحِك  طريق  عن  الطاقة  من 

املُحّبة. 
اأهل  �شرية  من  ماأخوذ  الت�شّرف  وهذا 
البيت ، فمّما روى املرّبد وغريه عن �شرية 
راآه  �صاميًّا  "اأّن   : املجتبى  الإمام احل�شن 

ل يرّد،    راكًبا فجعل يلعنه، واحل�صن 
عليه  ف�صّلم   ، احل�صن  اأقبل  فرغ  فلّما 
اأظّنَك  ال�صيخ،  اأّيها  فقال:  و�صحك، 
ا�صتعتبَتنا  فلو  �صّبهَت،  ولعّلَك  غريًبا، 
ولو  اأعطيناَك،  �صاألَتنا  ولو  اأعتبناَك، 
ا�صتحملَتنا  ولو  اأر�صدناَك،  ا�صرت�صدَتنا 
اأحملناَك، واإن كنَت جائًعا اأ�صبعناَك، واإن 
كنَت عرياًنا ك�صوناَك، واإن كنَت حمتاًجا 
اآويناَك،  طريًدا  كنَت  واإن  اأغنيناَك، 
فلو  لَك،  ق�صيناها  حاجة  لَك  كان  واإن 
اإىل  �صيفنا  وكنَت  اإلينا  رحلَك  حّركَت 
لأّن  عليَك،  اأعود  كان  ارحتالَك،  وقت 
ا، وماًل  لنا مو�صًعا رحًبا، وجاًها عري�صً
بكى،  كلمه  الرجل  �صمع  فلّما  كثًيا، 
ثّم قال: اأ�صهد اأّنَك خليفة الل يف اأر�صه، 
الل اأعلم حيث يجعل ر�صالته، وكنَت اأنَت 
اأنّت  ]والآن  اإيّل،  اأبغ�س خلق الل  واأبوَك 
اإليه،  رحله  وحّول  اإيّل[،  الل  خلق  اأحّب 
وكان �صيفه اإىل اأن ارحتل، و�صار معتقًدا 

ملحّبتهم")1(.
باأنف�شنا،  ونرتقي  ن�شمو  املثال  هذا  ومن 

ونزّكيها من كّل حقد وكراهية و�شغينة.
................................

)1( الأنوار البهّية: �س ٨9.
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اأماًل  ت�شرق  ووجوههّن  الهم�شات  تبادلَن 
وع�شارة  ال�شنني،  تعب  ثمرات  فهذه  وتفاوؤًل، 
الروح، ير�شمَن باأرواحهنَّ اجلميلة �شورة طّيبة 

مل�شتقبل م�شرق. 
ـ اأّم علّي: حّيا اهلل بناتنا.

. ـ اأّم ح�سني: بوركنتَّ
ـ زهراء: وحّياكنَّ اهلل، وبارك فيكنَّ اأمهاتنا 

الفا�شالت.
اأكملنا كاّفة م�شلتزمات املجل�س  ـ زينب: لقد 
)قالتها  ر�شاكنَّ  ينال  اأن  وناأمل  احل�شينّي، 

بثقة(.
ـ اأّم جعفر: �شلمت الأيادي.

ـ اأّم زهراء: لكّننا نريد منكنَّ دوًرا اأكرب.
ببقاء  الآمال  نعقد  فعليكنَّ  ا،  حقًّ علّي:  اأّم  ـ 

هذا النهج القومي.
جًدا،  مهّمة  مرحلة  يف  اأننتَّ  ح�سني:  اأّم  ـ 
وكّلما  وبناء،  تاأ�شي�س  مرحلة  ال�شباب،  مرحلة 
كان  ر�شيًنا،  والبناء  �شحيًحا،  الأ�شا�س  كان 

املجتمع قوًيا متما�شًكا.
  ال�شادق  الإمام  اأثنى  ولقد  جعفر:  اأّم  ـ 
بالأحداث،  "...عليَك  فقال:  ال�شباب،  على 

فاإّنهم اأ�شرع اإىل كّل خري")1(.
ـ اأّم جواد: هذا وا�شح، فلطاملا كان ال�شباب 
عن  املدافعون  فهم  للثورات،  الأول  املحّرك 

الِقيم واملبادئ.
  احل�شني  الإمام  نه�شة  فمثاًل  علّي:  اأّم  ـ 
واأمثلة  وا�شحة،  ب�شمة  فيها  لل�شباب  كان 

رائعة.
، مثل البطولت امل�شرقة  ـ اأّم جعفر: اأح�شننتَّ
وجون،  والقا�شم،  الأكرب،  علّي  ج�ّشدها  التي 
من  الرغم  فعلى   ، الرتكي  والغالم  ووهب 
قّوة  جمعتهم  لكن  والبيئة،  القومية  اختالف 

العقيدة و�شمّو الهدف.
ـ اأّم جواد: كذلك جند مواقف ال�شّيدة �شكينة 

"...َيوَم ل ِظلَّ إِّل ِظلُُّه..."
.بغدادفاطمة صاحب العوادّي

املوؤمنة،  ال�شاّبة   ، احل�شني  الإمام  بنت 
العارفة  وكرامتها،  عّفتها  على  املحافظة 
التي ل تخ�شى بط�س  ال�شجاعة  باإمام زمانها، 

الظاملني.
من  الثناء  مب�شتوى  تكنَّ  ولكي  ح�سني:  اأّم  ـ 
�شريتهم،  باّتباع  عليكنَّ    الطاهرة  العرتة 

والتحّلي باأخالقهم.
  النبّي  عن  ورد  فقد  اأجل،  زهراء:  اأّم  ـ 
كّل  يف  ينزل  َملًَكا  تعاىل  لل  "اإّن  قال:  اأّنه 

جّدوا  الع�صرين  اأبناء  يا  فينادي:  ليلة، 
اأهّمية  اإىل    منه  اإ�شارة  واجتهدوا")2(، 
�شفا�شف  يف  هدره  وعدم  الوقت،  ا�شتثمار 

الأمور.
طلب  على  احلّث  �شّنتهم  ومن  جعفر:  اأّم  ـ 
العلم؛ ملا فيه من خري للدنيا والآخرة، فقد ورد 
العلم  "تعّلموا  قال:  اأّنه    علّي  الإمام  عن 

�صغاًرا ت�صودوا به كباًرا")3(.
اهلل  طاعة  على  ن�شاأ  مَلن  طوبى  جواد:  اأّم  ـ 
يف  ورد  فقد  القيامة،  يوم  له  اأعّده  مّبا  تعاىل 
الل  عر�س  ظّل  يف  "�صبعة  ال�شريف:  احلديث 

 يوم ل ظّل اإّل ظّله: اإمام عادل، و�صاب ن�صاأ 
.)4("... يف عبادة الل

ـ زهراء: ما اأعظم هذا املوقف! اللهّم اجعلنا 
منهم.

طلب  مرحلة  ال�شباب  اأّن  املعروف  لكن  نباأ:  ـ 
الدنيا، وجمع املال للم�شتقبل.

ـ اأّم ح�سني: حبيبتي هذا ل يتنافى مع العمل 
واْبَتِغ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  فقد  ال�شالح، 
يَبَك  اَر اْلآِخَرَة َوَل َتْن�َس َن�صِ ِفيَما اآَتاَك الُل الدَّ

ْنَيا... )الق�ش�س:77(. ِمَن الدُّ
ـ اأّم زهراء: بل قد يكون طلب الآخرة مقّدمة 
  لطلب الدنيا، فعن الإمام احل�شن املجتبى
بطلب  عليكم  ال�صباب  معا�صر  "يا  قال:  اأّنه 
الآخرة  طلبوا  قوًما  راأينا  والل  فقد  الآخرة، 
فاأ�صابوا الدنيا والآخرة، ووالل ما راأينا َمن 

طلب الدنيا فاأ�صاب الآخرة")5(.
- اأّم علّي: رزقنا اهلل خري الدنيا والآخرة.

...................................
)1( الكايف: ج ٨، �س 93. )2( م�شتدرك الو�شائل: ج 12، �س 157.

)3( �شرح نهج البالغة: ج 20، �س 267.
)4( بحار الأنوار: ج 66، �س 377.  )5( ميزان احلكمة: ج75، �س2٨4.

مجلة رياض الزهراء  العدد 183 3232
 ذو الحّجة 1443هـ- تموز  2022م

عطر المجالس



الرتبية الرقمية هي جمموعة من القواعد التي 
واملنتج  ال�شحيح  التعامل  من  املجتمع  متّكن 
الوعي  امتالكهم  عرب  الرقمية  الُنظم  مع 
الفرتا�شي  التوا�شل  اأنواع  جميع  باإيجابيات 
و�شلبياته، ياأتي هذا الدور املهّم بعد اأن تو�ّشعت 
احلياة،  مفا�شل  جميع  واجتاحت  الرقميات، 

فن�شاأ م�شطلح )املجتمعات الرقمية(.
وت�شمل الرتبية الرقمية قواعد تنّظم العالقات 
الفرتا�شية بني الأفراد، وطرق التعامل النافع، 
ال�شّحية،  العادات  الِقيم،  كالأخالقيات، 
التعامالت،  وكذلك  ال�شحيحة،  ال�شلوكيات 
وهي  واملهاّم،  والإجنازات،  والأن�شطة، 
فت جلميع اجلوانب، العملية منها  مبجملها ُوظِّ

والنف�شية، والجتماعية، واملاّدية، وغريها.
كلٌّ  الرقمية  الرتبية  طرق  تطبيق  يف  وي�شرتك 
وتاأتي  املدر�شة،  البيئة،  املجتمع،  الدولة،  من 

الأ�شرة يف املقام الأول.
من  عّدة  نقاط  على  ال�شوء  ن�شّلط  اأن  وعلينا 
مكّون  من  جزء  فهي  الرقمية،  الرتبية  قواعد 
علمي وتربوي تتعامل به الأّم مع اأبنائها الذين 
التفكري  فمنهجية  الطفولة،  �شّن  جتاوزوا 
اأحد �شمات املرحلة العمرية التي  وال�شعور هو 

ي�شاهدونه  مبا  كبري  ب�شكل  وتتاأثر  يعي�شونها، 
كثريو  فهم  الرقمي،  العامل  يف  وي�شمعونه 
الأّم  على  لذا  املزاجية،  والتقّلبات  التخّيل 

النتباه اإىل الأمور الآتية:
حتى  الأبناء  عند  ال�شلوكية  التغرّيات   -1
�شاعات  اإىل  ال�شهر  مثل  ب�شيطة،  كانت  اإذا 
ال�شابق  من  اأكرث  ب�شكل  التعّلق  اأو  متاأخرة، 
ب�شكل  العائلة  مع  اخلروج  رف�س  اأو  باجلّوال، 
النتباه  وعدم  التفكري  ت�شّتت  اأو  متكّرر، 
الأّم  على  تغرّيات  وهي  الوا�شح،  والرتكيز 
لإيجاد  الأبناء  مع  والتعاون  اأ�شبابها،  معرفة 

حلول لها، وعدم التهاون بها اأو اإهمالها.
كيفية  على  اأولدها  ت�شاعد  اأن  الأّم  على   -2
العامل  يف  والغرباء  املعارف  مع  احلدود  و�شع 
تركيز  هناك  يكون  واأن  وترتيبها،  الفرتا�شي 
ة،  مكّثف على كيفية التعامل مع الغرباء بخا�شّ
ومعرفة خماطر النزلق يف اإعطاء الثقة لهم.

اأ�شرار  عن  ودوري  ب�شيط  موجز  اإعطاء   -3
العامل الرقمي يحاكي منطقة الالوعي لديهم.

4- على الأّم ترتيب الكالم، واختيار املفردات 
تريد  حني  واحد  اآن  يف  القا�شية  وغري  املوؤثرة 
مناق�شتهم عن �شلوكيات توّد تغيريها، اأو تعّدل 

عليها من اأجل ك�شب تفّهم اأبنائها، وا�شتيعاب 
كالمها املوّجه اإليهم.

5- عدم ا�شتخدام اأ�شلوب واحد، مثل التهديد 
والوعيد، اأو الت�شامح الدائم، بل يجب اأن يكون 

هناك توازن يف املعاملة بني احَلزم واللني. 
باأن  اأولدها  م�شامع  على  الأّم  ترّدد  اأن   -6
ميديا(  )ال�شو�شيل  يف  ي�شاهدونه  ما  كّل  لي�س 
اإذا تطابق ال�شوت مع ال�شورة  حقيقًيا، حتى 
هم  َمن  فهناك  والرباهني،  احلجج  واأقيمت 

حمرتفون يف تزييف احلقائق.
ينقلون  حني  الأبناء  اإىل  اجلّيد  الإ�شغاء   -7
تاأّثروا  قد  ميديا(  )ال�شو�شيل  من  ما  معلومة 
كي  بهم؛  ال�شتهزاء  وعدم  اأعجبتهم،  اأو  بها 
المتناع  اأو  لديهم،  الرتّدد  حاجز  تخلق  ل 
ما  جتاه  الأّم  مع  م�شاعرهم  عن  التحّدث  عن 
يرونه يف و�شائل التوا�شل املختلفة، واإعطاوؤهم 
لو  حتى  اآرائهم  وا�شتيعاب  ليتكّلموا،  الفر�شة 
من  بّد  ل  انتقادهم  وقبل  نا�شجة،  غري  كانت 
الثناء على ما قالوه، ثم �شرح نقاط الختالف 
واخلطاأ بعد اأن تعطيهم الوقت الكايف ليكملوا 

حديثهم.

َدْورُ األُمِّ التَّثِقيِفيُّ
ِفي التَّعاُمالِت الرَّْقِميَِّة لأَلبناِء

.كربالء المقّدسة إخالص داود
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.كربالء المقّدسة فاطمة محمود الحسينّي

اإّن ال�شتعداد للحّج من اأهّم الأمور ال�شرورية 
منا�شك  تاأدية  اأثناء  ويف  ال�شفر  قبل  للحّجاج 
احلاّج  يلتزم  اأن  ال�شروري  من  لذا  احلّج، 
ال�شّحية  والن�شائح  الإر�شادات  مبجموعة من 
ال�شعائر،  روحانية  على  للحفاظ  العاّمة؛ 
التعّر�س  اأو  بالأمرا�س،  الإ�شابة  وجتّنب 
للوعكات ال�شّحية التي تعيق ممار�شة ال�شعائر 

الدينية وواجباتها.
1- مرحلة ما قبل ال�سفر:

قبل  اإجراءات  لعّدة  يخ�شع  اأن  امل�شافر  على 
ال�شفر، اأهّمها:

من  للتاأّكد  �س  املتخ�شّ الطبيب  مراجعة   -
ال�شّحة العاّمة، والقدرة على القيام بواجبات 
الن�شاء احلوامل،  اإىل  بالن�شبة  ة  بخا�شّ احلّج، 

وَمن عندهم اأمرا�س مزمنة. 
- جلب تقرير اأو ت�شخي�س عن احلالة ال�شّحية 
ًحا فيها الو�شع  �س، مو�شّ من الطبيب املتخ�شّ

ال�شّحي للمري�س والأدوية املطلوبة. 
والكافية  الالزمة  لالأدوية  حقيبة  اإعداد   -
ة لأ�شحاب الأمرا�س  طوال مّدة ال�شفر، بخا�شّ

املزمنة و�شعيفي املناعة. 
- جلب بع�س املرّطبات واملراهم ملنع الت�شّلخات 

واللتهابات اجللدية. 
اأخذها  الالزم  والتطعيمات  اللقاحات 

من ِقبل احلاّج وامل�سافر:
- لقاح احلّمى ال�شوكية. 

- لقاح الأنفلونزا. 
- لقاح اجلرثومة الرئوية. 

اِج للُحجَّ

- لقاح كوفيد-19. 
- لقاحات لالأطفال.      

 2- مرحلة ال�سفر:
اأو  هناك عّدة ن�سائح عاّمة على احلاّج 
املعرقالت  لتجّنب  بها  االهتمام  امل�سافر 

التي توؤثر يف املنا�سك، منها:
- ارتداء الكمامة للوقاية من اأمرا�س اجلهاز 
ة لأ�شحاب الأمرا�س املزمنة،  اله�شمي، بخا�شّ

والربو، واملناعة ال�شعيفة. 
الأنف  لتغطية  الورقية  املناديل  ا�شتخدام   -

والفم عند العطا�س اأو ال�شعال. 
- احلر�س على ارتداء القّفازات. 

- ارتداء النّظارة ال�شم�شية للحفاظ على �شّحة 
العينني من اجلفاف والغبار.

ال�شم�س  اأ�شّعة  من  للوقاية  املظّلة  ا�شتخدام   -
و�شرباتها. 

ورعاية  العاّمة،  ال�شّحة  على  احلفاظ   -
النظافة ال�شخ�شية، وال�شتحمام با�شتمرار. 

- جتّنب الأماكن املزدحمة، والتاأّكد من عدم 
خمالطة اأّي �شخ�س م�شاب مبر�س معٍد. 

�شفرات حالقة جديدة عند حلق  ا�شتخدام   -

الراأ�س ملنع انتقال العدوى. 
اأهّم امل�ساكل التي يتعّر�ض لها احلاّج:

- اجلفاف. 
- اللتهابات التنّف�شية. 

- ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي. 
- اللتهابات اجللدية، وتهّيج الب�شرة. 

الع�شالت  يف  وت�شّنجات  والتعب،  الإنهاك   -
واملفا�شل. 

- �شربة ال�شم�س.
طرق الوقاية:

- �شرب ال�شوائل بكرثة للتعوي�س عن فقدانها 
عند التعّر�س لل�شم�س والتعّرق. 

- غ�شل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد اخلروج 
من دورة املياه، وبعد العطا�س وال�شعال. 

وغري  املك�شوفة  الأطعمة  تناول  جتّنب   -
ال�شّحية، والغنّية بالدهون ال�شاّرة، والوجبات 

الد�شمة. 
- ارتداء الن�شاء للمالب�س القطنية الف�شفا�شة؛ 

لتجّنب الحتكاك واللتهابات اجللدية. 
- ممار�شة الريا�شة وا�شتخدام املراهم الطّبية 

لعالج ت�شّنجات الع�شالت واملفا�شل. 

يٌَّة  إِرَشاَداٌت ِصحِّ

ٌة َعامَّ

مجلة رياض الزهراء  العدد 183 3434
 ذو الحّجة 1443هـ- تموز  2022م

الصحة كنز



. جامعة بغداد أ . د. سعاد سبتّي الشاوّي

  قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: َوالَِّذيَن 
َما  َذا  َواإِ َواْلَفَواِح�َس  اْلإِْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن 
 ،)37 )ال�شورى:   َيْغِفُروَن ُهْم  ُبوا  َغ�صِ
وطبيعي  اأّويل  واإح�شا�س  انفعال  فالغ�شب 
الأوقات،  بع�س  يف  الب�شر  كّل  عن  ي�شدر 
اأجل  من  وظيفية  قيمة  ذو  انفعال  واإّنه 
الغ�شب غري  لكن  قيد احلياة،  البقاء على 
ال�شالح  يف  يوؤثر  اأن  ميكن  فيه  املتحّكم 
ال�شعور  ذلك  وهو  والجتماعي،  النف�شي 
ال�شخ�س  من  يتمّكن  الذي  للغاية  ال�شّيئ 
في�شعره بعدم الرتياح واحلزن، والرغبة يف 
الت�شّرف ب�شكل عنيف جتاه الذي ت�شّبب يف 

الإيذاء. 
�شخ�س  من  و�شّدته  الغ�شب  قّوة  وتختلف 
اإىل اآخر وفق طبيعة الأفراد، ومن العوامل 
�شريعي  الأ�شخا�س  جعل  يف  ت�شهم  التي 
الغ�شب مثلما ُيطلق عليه علماء النف�س هو 
وخيبات  الإحباط  جتاه  القليلة  ال�شماحة 
الف�شيولوجية،  اأو  اجلينية،  العوامل  الأمل، 
والعوامل البيئية واخللفية العائلية .)1(                                                                  
تختلف  اأنواع  اإىل  الغ�شب  ت�شنيف  ميكن 
لالإن�شان،  النف�شية  مل�شّبباته، واحلالة  وفًقا 
والعدواين،  املرّبر،  الغ�شب  وهي: 
واللفظي،  للذات،  وامل�شيء  والنتقامي، 
جنون  وغ�شب  املزاجّية،  الغ�شب  ونوبات 

العظمة.
�شعور  اإىل  توؤّدي  التي  الأ�شباب  ومن 
لظروف  التعّر�س  هو  بالغ�شب  ال�شخ�س 
املعايري  انتهاك  مثل  معّينة،  ومواقف 
والتعّر�س  لالإهانة،  والتعّر�س  الأخالقية، 
واخلوف  والقلق  كاحلزن  معّينة  مل�شاعر 

واخلجل. 
هي  الإن�شان  على  الغ�شب  اآثار  اأبرز  ومن 
الدم،  �شغط  ارتفاع  مثل  ال�شّحية،  الآثار 

الإ�شرار ب�شّحة القلب واجلهاز اله�شمي، 
بال�شداع،  الإ�شابة  النوم،  ا�شطراب 
ازدياد  املناعي،  اجلهاز  كفاءة  انخفا�س 
اإ�شافًة  وغريها،  النف�شية،  امل�شكالت 
والعالقات  املهنية  احلياة  يف  التاأثري  اإىل 

الجتماعية.
اإّن الإن�شان حينما يغ�شب يتعّطل تفكريه،   
الأحكام  اإ�شدار  على  قدرته  ويفقد 
اأن  الغ�شب  اأثناء  يف  ويحدث  ال�شحيحة، 
هرمون  باإفراز  الكظريتان  الغّدتان  تقوم 
ويجعله  الكبد،  يف  يوؤثر  الذي  الأدرينالني 
يفرز كّمية اأكرب من ال�شّكر، مّما يوؤّدي اإىل 
زيادة الطاقة يف اجل�شم، ويجعله اأقدر على 
عن  للدفاع  الالزم  الع�شلي  املجهود  بذل 
اأّن زيادة الطاقة يف اجل�شم  النف�س، مثلما 
يف اأثناء انفعال الغ�شب جتعل الإن�شان اأكرث 
على  البدين  لالعتداء  وتهّيوؤًا  ا�شتعداًدا 
يف  التحّكم  كان  لذلك  غ�شبه،  يثري  َمن 
انفعال الغ�شب مفيًدا من عّدة وجوه، فعلى 
التفكري  على  بقدرته  يحتفظ  اأن  الإن�شان 
ال�شحيحة،  الأحكام  واإ�شدار  ال�شليم 
اإىل  يوؤّدي  مّما  البدين  باّتزانه  ويحتفظ 

ك�شب �شداقة النا�س وحمّبتهم.
مليئة  احلياة  اأّن  نعرف  اأن  علينا  واأخرًيا، 
وت�شّرفات  واخل�شارة،  والآلم  بالإحباط 
وخمّيبة  متوّقعة  غري  تكون  قد  الآخرين 
تغيريه،  ميكن  ل  احلال  هذا  واأّن  لالآمال، 
فيها  توؤثر  التي  الطريقة  تغيري  ميكن  لكن 
على  ال�شيطرة  ميكن  اإذ  علينا،  الأحداث 
ردود الأفعال الغا�شبة على املدى الطويل، 
َواْلَكاِظِمنَي  تعاىل:  قوله  دائًما  ولنتذكر 
ُيِحبُّ   ُ َواللَّ النَّا�ِس  َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ 

امْلُْح�ِصِننَي )اآل عمران: 134(.
..........................

)1( ُنقل بت�شّرف عن مو�شوعة علم النف�س: �س103. 

ِم ِبِه الَغَضُب َوُطُرُق التََّحكُّ
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زهراء خضر الموسوّي

.كربالء المقّدسة 

رسم:ورود الموسوّي

�شديدة  ال�شيف  اأيام  من  يوٍم  يف 
احلرارة، ا�شتيقظ علّي من النوم، 
وا�شتغرب ذلك كثرًيا، ففي العادة 
توقظه اأّمه ليتناول وجبة الإفطار 
عن  ليبحث  م�شرًعا  فذهب  مًعا، 
اأو  وجهه  يغ�شل  اأن  قبل  حتى  اأّمه 

ينّظف اأ�شنانه.
اأّمه لرياها  توّجه علّي نحو غرفة 

ما تزال م�شتلقية على �شريرها. 
ما  اأّماه،  يا  اخلري  �شباح  فقال: 
الفرا�س  تقومي من  مِلَ مل  بالِك؟ 

بعُد؟ 
فاأجابته اأّمه باأّنها مري�شة ومتعبة 

جًدا على غري عادتها.
اعتاد  لكونه  كثرًيا  علّي  حزن 
اأّمه  مع  �شباح  كّل  مت�شية  على 
العمل، فقّبل  اأبيه من  حتى عودة 
هو  يقوم  اأن  املّرة  هذه  وقّرر  اأّمه 
لها،  الإفطار  وجبة  بتح�شري 
كي  املطبخ  اإىل  بهدوء  فذهب 

ي َمِريَضٌة ُأمِّ
واأح�شر  ال�شو�شاء،  تزعجها  ل 
اإليها  وحمله  احلليب،  من  كاأ�ًشا 
اأخرى  مّرة  وعاد  ال�شغرية،  بيده 
واملرّبى  الزبدة  ليح�شر  املطبخ  اإىل 
يتناولن  هما  وبينما  اخلبز،  وقطع 
اإىل  وي�شرع  يقوم  به  فاإذا  الإفطار، 
الفاكهة  من  قطًعا  ويح�شر  املطبخ 
اأ�شبح  الآن  يبت�شم:  وهو  لها  قائاًل 

ا ومغّذًيا يا اأّمي. اإفطاًرا �شهًيّ
ي�شاهد  وهو  جًدا  �شعيًدا  علّي  كان 

وحينما  قّوتها،  ا�شتعادت  وقد  اأّمه 
قالت  ال�شغري  ولدها  ن�شاط  راأت 
ا فخورة  له وهي حتت�شنه باأّنها حقًّ
ا  به ومبا فعله، وكيف اأّنه يحمل ح�ًشّ
يا  اإّنِك  فاأجابها:  بامل�شوؤولية،  عالًيا 
�شيء  كّل  بعمل  يومًيا  تقومني  اأّمي 
�شرر  فال  ملل،  اأو  تذّمر  اأّي  بدون 
حتتاجني  عندما  اأ�شاعدِك  اأن  يف 
ت�شتحّقني  فاأنِت  امل�شاعدة، 
واإن مل تكوين  امل�شاعدة دوًما حتى 

مري�شة.
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واحلرية،  ال�شتغراب  ي�شوبها  م�شية 
من  التعب  ومتّكن  باخلوف  ممزوجة 
مبا  م�شتمّر  وتفكري  النحيل،  ج�شديهما 
جيو�س  من  يالحقهما  وَمن  ينتظرهما، 
بن  عمر  جالوزة  اأّن  ة  بخا�شّ الطاغية، 

ون اأثرهما. �شعد يقت�شّ
ينظران  واحلّب  بالعطف  مليئة  بنظرات 
اأن  يحاول  منهما  وكّل  بع�شهما،  اإىل 
ويتهام�شان:  كمقلتيه،  اأخيه  على  يحافظ 
كان  املكان؟  هذا  وما  نحن؟  اأين  ُترى 

علينا البقاء مع اأّمنا وموكب ال�شبايا.
لكن ما ع�شاهما اأن يفعال وقد اأفزعتهما 
نحوهما،  املرتاك�شة  الأعداء  خيول 
اخليمات  دخان  روائح  واأذهلتهما 
والأطفال  الن�شاء  و�شرخات  املحرتقة، 
اإّل وقد  باأقدامهما  ي�شعرا  امل�شتغيثة، فلم 

�شاقتهما اإىل هذا املكان.
لوهلة  عليهما  �شيطرت  قد  �شّك  وبال 
كيف  ُترى  اأّمهما،  على  الراأفة  م�شاعر 
والدهما؟  وفقدان  فقدانهما،  بعد  حالها 
فقد  الدنيا،  هذه  اأق�شى  ما  تقول:  كاأّنها 

اليوم  هي  وها  يكون،  ما  اأغلى  اأعطتني 
بن  مب�شلم  اقرتنُت  فقد  اأحّبتي،  ت�شلبني 
عقيل الذي كان ا�شًما على م�شّمى، ر�شول 
اّتخذه  الذي  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 
ما  وكّل  اخلالدة،  النه�شة  لتلك  �شفرًيا 
وال�شالم،  الإ�شالم  اإىل  ي�شري  به  يّت�شف 
َن�شمتنِي  رزقني  اأن  علّي  اهلل  ِمنن  ومن 
اأبيهما،  من  م�شّغرتنِي  ن�شختنِي  ليكونا 
حمّبًة  حياتي  مالأ  قد  واحد  فم�شلم 
بوجود  حايل  �شيكون  فكيف  و�شعادًة، 

ثالثة؟
ِع�شُت يف كنف املغوار م�شلم �شنوات  لقد 
عديدة، وقد كانت مالحمه واأفعاله تبعث 

على الطماأنينة يف نف�س كّل َمن يعا�شره. 
الذي  اخلرب  هو  ب�شّدة  قلبي  اأحرق  وما 
بطريقة  قتله  وهو  كال�شاعقة،  اأتاين 
ت�شلب الطماأنينة من النفو�س وُتبنّي اإجرام 
الأموّيني، فليتني عرفُت كيف كان �شعوره 
ال�شطح  اأعلى  من  ُيرمى  اأن  ينتظر  وهو 
كنُت معه،  وليتني  راأ�شه،  بعدها  ليقطعوا 
لكن قّدر اهلل وما �شاء فعل، وله احلمد اأن 

ربط على قلبي برحمته بعد تلك احلادثة، 
واألهمني ال�شرب الذي وا�شلُت به مهّمتي 
م�شلم  ثمرتْي  على  احلفاظ  يف  العظيمة 

املتبّقيتنِي، والعناية بهما. 
عا�شوراء  يوم  ويف  ي�شرية  مّدة  بعد  لكن 
مّني  و�شاع  جديد،  من  ال�شمل  تفّرق 

طفالي هائمنِي يف ال�شحراء الوا�شعة.
من  للنجاة  العديدة  حماولتهما  وبداأت 
اأنا�س  من  امل�شاعدة  وطلبا  �شياعهما، 
بل  لهما،  عوًنا  كان  فبع�شهم  كثريين، 
وجدوا يف م�شاعدتهما و�شيلًة للقرب اإىل 
�شلوات   ( بيته  واأهل  ونبّيه،  تعاىل،  اهلل 
اهلل عليهم(، والبع�س الآخر كان يراهما 
اإىل  بهما  يتقّربون  غنيمة حرب وجائزة، 
فاأح�شروا  ـ  لعنه اهلل  ـ  زياد  ابن  اأمريهم 
وق�شوة  بب�شاعة  املقطوعني  راأ�شيهما  اإليه 
غر  و�شِ لرباءتهما،  اكرتاث  دون  من 
�شوؤال  من  قاتلهما  خوف  وبدون  �شّنهما، 
اهلل )عّز وجّل(، ونبّيه، وعرتته الطاهرة 
يوم  اأجمعني(  عليهم  اهلل  )�شلوات 

القيامة عن حّقهما، وعن ذنبهما!

الَبراَءُة الَمذبُوَحُة
.كربالء المقّدسة نور مؤّيد عبيد
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وبني  ال�شعادة،  قارب  منت  على 
رحلة  �شارت  املوّدة،  �ُشطاآن 
املتبادل  العطاء  ميناء  من  نورين 
الهناء  حميط  اأ�شرار  اأعماق  اإىل 

الأبدّي.
فح�شب،  زواج  م�شرية  لي�شت  هي 
فلم تكن رحلة ليوم اأو يومني، بل 
كانت م�شرية اأعوام يف حياة علّي 
�شننٍي  يف  تلّخ�شت   ، وفاطمة 
منهاًجا  اأ�شحبت  لكّنها  ت�شع، 
لكافة النا�س باأ�ش�س متينة، يتعّلم 
يف  ال�شتقرار  يريد  َمن  كّل  منها 
الع�ّس املذّهب، اأو َمن مّرت حياته 
وهو يف كنف بيت العنكبوت، فعمد 
املغلوطة؛  مفاهيمه  ت�شحيح  اإىل 

ليعيد بناءه بالزبرجد والياقوت.
هذه  يف  الغو�س  حاولنا  لو  رمّبا 
التي  الطرق  كّل  وتّتبعنا  الرحلة 

من  الرغم  على  بها،  �شارت 
املتالطمة  والأمواج  املعّوقات 
احلقبة  طوال  لها  املالزمة 
ف�شنجد  لزواجهما،  الزمنية 
بنت  التي  الأ�ش�س  من  الكثري 
طريق  عن  املتينة  العالقة  هذه 
لكّل فرد  اأعطى  به، مّما  ما قاما 
ب�شوؤون  الهتمام  من  حّقه  منهما 
وبالإن�شات،  الآخر،  الطرف 
�شوء  وجتّنب  املتبادل،  والحرتام 
الفهم، والإيثار، وتقدير اجلهود، 
الأخالقية  الأ�شاليب  من  وغريها 

يف التعامل بينهما.
زواج  ذكرى  اإىل  التطّرق  اإّن 
على  املرور  دون  من  النوريِن 
من  املُ�شتلهمة  القّيمة  الدرو�س 
املحفوفة  الزوجّية  حياتهما 
اإجحاف  لهو  وال�شكينة  بالهدوء 

علّي  فالإمام  لنا،  قّدماه  ملا  كبري 
املوؤازر  العظيم  ال�شند  هو   
على  الروؤوف  العطوف  لزوجته، 
كرمي  املع�شر،  َح�َشن  بيته،  اأهل 

اخُلُلق.
خري  هي  زوجة  لكّل  قدوة  وخري 
 ، الزهراء  ال�شّيدة  الن�شاء 
احلانية،  املطيعة  الزوجة  فكانت 
احلكيمة  املدّبرة،  ال�شبورة 
�شليمة  الل�شان،  اأنيقة  العطوفة، 
ب�شو�شة  م�شتب�شرة  الوجدان، 

 . بوجه الإمام
اأو  �شفاتهما،  من  �شنقتب�س  كيف 
ن�شتقي من مواقف حياتهما ُطرًقا 
العائلية،  الأزمات  لتجاوز  حكيمة 
بدًل  اأُ�َشرنا  حتمي  �شروح  وبناء 
بني  حتول  جدراًنا  نبني  اأن  من 

القلوب.

ِة ِةَصرُح الَمَودَّ َصرُح الَمَودَّ

.كربالء المقّدسةآيات مالك الخطيب
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�شهد اإمامنا حمّمد الباقر  تلك 
يف  �شنعت  ماذا  اجلائرة  اجلموع 
التي  العقول  وتلك  الطّف،  واقعة 
واأبعدتها  بزينتها،  الدنيا  غّرتها 
عن اإمام زمانها، و�شاهد تلك الأّمة 
التي باعت نف�شها باأبخ�س الأثمان، 
بوح�شية  امتّدت  التي  الأيدي  وتلك 

 . نحو �شّيد ال�شهداء
ب�شبب  تن�شاأ  اإّنا  امل�شاكل  جميع 
تظهر  �شوف  ذلك  وعاقبة  اجلهل، 
عاجاًل اأم اآجاًل، ول بّد من اأن يتعّلم 
اأهداف  اإىل  لي�شل  ويعمل  الإن�شان 
 الباقر اإمامنا  فعن  �شامية، 
من  ب�شاب  اأُتيُت  "لو  قال:  اأّنه 
الدين  يف  يتفّقه  ل  ال�شيعة  �شباب 
لأوجعُته")1(، فم�شري اجلاهل وَمن 
الدين  يف  والتفّقه  العلم  عن  يبتعد 

هو الهالك.

وعنه : "اإّن طالب العلم ي�شتغفر 
يف  احليتان  حتى  �شيء  كّل  له 

البحر")2(. 
ف�شيلة    العلوم  باقر  بنّي  هكذا 
التعّلم،  على  النا�س  وحّث  العلم، 
ال�شيا�شية  الأو�شاع  و�شاعدت 
امل�شطربة يف عهده  على تاأ�شي�س 
العلماء  من  جياًل  تنتج  جامعة 
لأّن  اجلهل  على  ليق�شي  الفقهاء؛ 
يف  كبرية  ن�شبة  ي�شّكلون  اجلهالء 
مع  مييلون  الذين  وهم  املجتمع، 
بح�شب  ب�شهولة  ويتلّونون  ريح،  كّل 
اأراد  وقد  والطغاة،  الظاملني  اأهواء 
يخرجهم  اأن    الباقر  الإمام 
اأقبل  وقد  النور،  اإىل  الظلمات  من 
دينهم،  يف  ليتفّقهوا  عليه؛  النا�س 

وي�شاألوه عّما ي�شغل بالهم. 
ثّلة  برتبية    الباقر  الإمام  قام 
ن�شدوا  الذين  الفقهاء  العلماء  من 

اأعالم  بعد  واأ�شبحوا فيما  املعرفة، 
اأخذوه  ما  فن�شروا  وثقاتها،  الأّمة 
عنه ، ونحن اليوم اأمام م�شوؤولية 
اأهل  علوم  تعّلم  وهي  األ  عظمى، 
البيت  ون�شرها، عندئذ رمّبا نرى 
التغيري، ونكون �شادقني حني نرّدد: 

)اللهّم عّجل لولّيَك الفرج)3(.
ملك الإمام الباقر  قلوب النا�س 
وا�شتاأثر بتعظيمهم وتقديرهم، فهو 
اأثارت  وقد  خلقه،  على  اهلل  حّجة 
الطغاة  حفيظة  الرّبانية  منزلته 
اغتياله  على  فاأجمعوا  وغيظهم، 
للتخّل�س منه، فم�شى �شهيًدا كاآبائه 
ُوِلد،  يوم  عليه  فال�شالم  الربرة، 
باأيدينا  ياأخذ  ويوم  ا�شُت�شهد،  ويوم 

.نحو اجلّنة با�شم احل�شني
.................................

)1( الكايف: ج 1، �س 7.
)2( ميزان احلكمة: ج 3، �س2073.

)3( ِمكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم : ج1، �س3٨3. 

َسِفيَنُة النََّجاِة
فهيمة رضا حسين

.كربالء المقّدسة
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لذاكرة الورد على �شفتْي الرجاء لغة اخلريف 
األوان  تذوب  حني  الربيع  برائحة  املو�ّشى 

عنفوانهما يف ماء احلنني..
تلك لوحة تختزل اأحا�شي�س متناغمة، تت�شاقط 
ال�شوق  يوؤّجج  ناعًما،  رذاًذا  الروح  خاليا  على 

اإىل امللكوت.. 
اهلل،  برحمة  اأت  تو�شّ التي  اأ�شالئي  فلملمُت 
بالأمل،  اغت�شل  الذي  قلبي  كّفي  على  وحملُت 

وارتدى اأوراق الن�شرين املعّطر بالتوبة..
نور  عن  بحًثا  ال�شخور  �شّم  يف  روحي  تنّقب 
احلقيقة، لعّلها تنهل من زمزم احلّب الإلهي، 

وُتروى بكاأ�شه الأوفى..
وعلى وقع التلبيات تعزف خفقات الفوؤاد حلن 

النعتاق، والهجرة اإىل اهلل!
تنتف�س روحي مع خفق اأجنحة احلمام املجّللة 
باأمان رّبي املن�شاب على تلك الأر�س الطاهرة؛  ندى محّمد اللواتّي

.سلطنة عمان

اآلمي  انترثت  وهناك  املمكنات،  كّل  لتطالها 
ملء  اختالجاتي  وبعرثت  �شوتها،  ُبّح  التي 

ف�شاءات اليا�شمني..
والرجاء،  الولء  طقو�س  احلمائم  و�شاركتني 
باأريج  اأقدامه  ترّبكت  َمن  كّل  �شاركت  مثلما 

تلك البقعة املباركة..
لتتجلبب  القلوب  له  طافت  الذي  �شبحان 
اخلوف  بني  الدموع  اإليه  وارحتلت  بالولء، 

والرجاء..

ويف عمق مراآة جت�ّشد لغة ذوبان عبٍد ذليل بني 
يدي رّب جليل، يرتع�س نغم الَعرَبات، فتتبعرث 
اأحرفها مبّللًة �شفحاٍت من الذكرى، من�شوجًة 
بالدعاء  مطّرزًة  والرياحني،  الورد  غالئل  من 

واملناجاة..
يف تلك ال�شورة تال�شى لون اخلطايا، وتيّب�شت 
القلوب،  اخ�شّرت  بعدها  وت�شاقطت،  املعا�شي 
واأزهرت يا�شمني نديًّا بقطرات غفران جادت 

به غيوم عرفات..
تقرع  الهواء،  يف  اللوؤلوؤ  حّبات  تلمع  وعندما 

ال�شماء اأجرا�س الرحمة؛ ليخرج الَودق في�شقي 
تنطلق  وكّلما  القلوب،  جمامع  والطهر  بالتوبة 
الروح  من  لتالم�س  اللوؤلوؤ  معزوفة  الأذان  يف 
رم�س  يف  اخلريف  ذاكرة  تتيّب�س  ال�شغاف، 

ة.. اأبجديٍة غ�شّ
تعود  رّبها، وها هي  الروح يف حتنان  ارمت�شت 
من  اأكاليل  حتمل  نا�شعة،  بي�شاء  اإهابها  اإىل 
الأطهار  مثوى  على  لتنرثها  ون�شرين،  ورٍد 

قطراٍت من الولء..

ِميال
ِميالدَجِديـ
دَجِديـ
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كرمية،  عادة  ال�شرب  اإّن 
جديدة  عادة  اأّي  واكت�شاب 
ا،  م�شتمرًّ جهًدا  يحتاج 
اجلهد،  هذا  على  وللمحافظة 
اإىل دافع قوّي،  فاإّنِك حتتاجني 
الفوائد  معرفة  من  بدوره  ياأتي 
هذه  من  عليِك  �شتعود  التي 

العادة.
له  ال�شرب  عادة  اكت�شاب  اإّن 
يوؤّدي  فال�شرب  متعّددة،  فوائد 
يرغب  وحينما  التفّوق،  اإىل 
معّينة،  عادة  باإتقان  اأحدنا 
اأو  اأ�شهر  اإىل  �شيحتاج  فاإّنه 
امل�شتمّر  التدريب  من  �شنوات 
واملمار�شة  امل�شنية  واجلهود 
اأّن  مثلما  بال�شرب،  املقرتنة 
على  القدرة  يطّور  ال�شرب 
اّتخاذ القرارات؛ لكونه يجعلنا 
املرّوعة  التخّيالت  عن  مبعزل 
التي قد تف�شد اأحكامنا واآراءنا 
عن  بنا  ويناأى  ال�شخ�شية، 

نابعة  �شريعة  قرارات  اّتخاذ 
اأفكار  اأو  حلظّي  �شعور  من 
ُيطيل  اأّنه  اإىل  اإ�شافًة  غا�شبة، 
العمر، فعندما يغ�شب الإن�شان 
التوّتر  هرمونات  ج�شمه  يفرز 
نق�س  باأمرا�س  املرتبطة 

املناعة، والقلب وغريها. 
تكوين  على  ال�شرب  وي�شاعد 
فالأ�شخا�س  قوّية،  عالقات 
اإىل  مييلون  ال�شرب  حمدودو 
حولهم،  مَبن  الثقة  فقدان 
حياة  اإن�شاء  اإىل  يقود  ما  وهذا 
يف  �شّحية  غري  اجتماعية 

امل�شتقبل.
ميتلك كّل فرد مّنا جمموعة من 
يف  م�شاره  حتّدد  التي  املفاهيم 
الأ�شا�س  ال�شرب  وُيعّد  احلياة، 
لكّل مفهوم من هذه  اجلوهرّي 
املفاهيم، فهو املقّوم لكّل خطوة 

نحو تكوين ذاٍت متكاملة.
يف  اأّنها  على  للذات  النظر  اإّن   

ُيك�شبها  ما  هو  التعّلم،  طور 
كّل  بعد  امل�شتمّر  ال�شقل  قابلية 
هذه  يف  املرء  يخو�شها  جتربة 
احلياة، ول ميكن اإب�شار حكمة 
ال�شرب الذي ُتدار به احلياة اإّل 

بعد روؤية نتائجه.
�شتح�شلني على التعوي�س الذي 
على  فكوين  ب�شربِك،  يليق 
يقني باأّن املقادير جتري بحكمة 
عباده  عن  يغفل  ل  ُمدّبر  اإله 
ُي�شّلط  ولن  عني،  طرفة  مقدار 
التفا�شيل  تلك  على  ال�شوء 
بعقلِك،  واأذهبت  حرّيتِك  التي 
هذه  يف  للعي�س  ي�شعون  فالِعباد 
التعرّث،  من  قدر  باأقّل  احلياة 
مع  ال�شرب،  من  قدر  واأكرب 
اإميان عميق باأّنهم حال وقوعهم 
�شُتمّد اإليهم اأياٍد ُمنقذة، يكفي 

اأن توؤمني بها لتظهر.
..........................

)1( البقرة: 155.

)1(...اِبِريَن ِر الصَّ َوَبشِّ
. كربالء المقّدسةمريم حسين العبودّي
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املَُقل، وها هي  انتظاًرا يف  لغة احلّب  اختنقت 
ح�شرًة،  ال�شدق  لغة  ورحلت  بنف�شها،  جتود 
نف�شها  وجدت  اأن  بعد  اخليبة  اأذيال  جترجر 
يف  النفاق  و�شرح  مهجور،  رّف  على  ُمهمَلة 
حنايا القلوب، فُقِتلت الرحمة، ون�شب النفاق 
لغًة ر�شمية �شرت على الأل�شن يف كّل املنا�شبات 

واملوا�شم، ويف كّل الآفاق حتى يف الأحالم! 
هي لغة تعي�س يف الرّب والبحر، وفوق الغيمات، 

خمرتقة ما فيها من مطّبات!
قواعدها  لعّل  اأو  ثابتة،  لقواعد  تفتقد  وهي 
وجوه  وحروفها  متحّركة،  رمال  يف  مغرو�شة 

متلّونة! 
هي  �شادة  يا  النفاق  لغة  خيوط  لي�شت  اأََو 
ال�شبب يف انعقاد العالقات الواهنة التي تثمر 
وغياب  اخلداع  هيمنة  نتيجَة  اجتماعًيا  تفّكًكا 

ال�شدق؟! 
وكذا  يتجّزاأ؟  ل  عاطفًيا  كياًنا  احلّب  لي�س  اأََو 

ال�شدق والنبل؟
اأميكنني اأن اأقتطع من ذاك احلّب جزًءا اأّدخره 
الأجزاء  باقي  واأحّول  نرج�شّيًة  فاأكون  لنف�شي، 

اإىل بغ�س وح�شد جتاه الآخرين؟!
كيف ميكن اأن اأكون �شادقة يف موقف ثّم اأكذب 

يف مواقف اأخرى؟! 
فاحلقيقة  ا؟!  حقًّ ال�شدق  �شفة  اأ�شتحّق  فهل 
اإّنني اأرتدي قناعه ملرحلة معّينة، بعدها تتاأّلق 

ُحلَُّة النفاق! 
، وقي�شي  اًل يِفَّ ومن ثّم فال�شدق ل يكون متاأ�شّ
على ذلك كّل القيم الأخرى: كاحلّب والتوا�شع 

والإيثار والعطاء.
بتلك  قلبه  ف�شينب�س  ا،  حمبًّ الإن�شان  كان  اإن 

العاطفة الرقيقة دائًما، واإن جّفت فيه مات! 
مكارم  لُيتّم    الكرمي  ر�شولنا  ياأِت  مل  اأَو 

الأخالق؟! 
الأعلى؟  َمَثلنا  وال�شالم  املحّبة  ر�شول  األي�س 
فهل ا�شتطاع البغ�س ا�شرتاق ب�شع نب�شات من 
قلبه حينما زرع اليهودّي مدخل منزله بنفايات 

حقده؟
كاّل.

وهل اأَحبَّ  فقط َمن �شّدقه واآمن به؟! 
اأََو مَلْ َيُعد من اإ�شرائه ومعراجه حزيًنا 
ن كّذبه ومل  على حال َمن �شُيعاَقب مِمَّ

يلتزم بتعاليم اهلل تعاىل؟! 
َل�َشعوا  اأنف�شهم،  اأّن الب�شرية اأحّبوا  لو 

اإىل ن�شر العدالة وال�شالم املُْطلَقنْيِ يف 

منهم  فئة  كّل  �شعت  ومَلا  املعمورة،  اأرجاء  كّل 
الآخرين،  ح�شاب  على  م�شاحلها  حتقيق  اإىل 
املتوّح�شة  الرنج�شّية  تلك  ثمار  من  لي�س  اأََو 
العن�شرّية ن�شر م�شاعر الغنب، ومن ثّم احل�شد 
والبغ�س و�شوًل اإىل تف�ّشي الظلم بني الب�شر؟! 
فهل �شيعي�س هوؤلء يف راحة وطماأنينة يف ظّل 

تلك امل�شاعر املحيطة بهم؟!
لأحّبوا  ا  حقًّ اأنف�شهم  اأحّبوا  الآدمّيني  اأّن  لو 
املحّبة  ول�شادت  اخَللق،  يف  نظراءهم 
لتاأمني حياة  والتعاطف والتعا�شد فيما بينهم 

هادئة للجميع.
لذلك فاأنا اأ�شّك يف نرج�شّيتهم!

اإذ رمّبا كانت تلك الرنج�شّية اأحد اأقنعة النفاق 
اأمام مراآة  التي يرتدونها 

ذواتهم!

أَُشكُّ ِفي نَرِجِسيَِّة الَبَشِر!
.لبنان

زينب نعمة مرّوة
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.كربالء المقّدسة 

زبيدة طارق الكنانّي

قلبي هنا، على اأعتابِك يا �شامّراء.. 
ا كّل ما فيِك من جمال وجراح..  يغازل �شًرّ

اأرجائِك  يف  يتناثر  لكّنه  اأخفيه،  اأن  اأحاول 
الروحانية.. 

الكربى،  الرحمة  �شفاء  دهاليزِك  يف  واأملح 
وب�شمات على اأفقِك تعلن الغفران.. 

ويف فجرِك تهّلل مقّد�س هوى كال�شحر باخلري 
جمتمًعا.. 

يطّهرين ويب�ّشرين.. 
لت�شمو  الفوؤاد؛  التي غّلفت  تلك احلجب  ميّزق 

الروح يف دعاء ال�شوق.. 
الدائم،  ربيعِك  يف  تبا�شري  عن  تبحث 

وت�شتك�شف �شّر �شناِك يف عني ال�شماء..
منتهى  فيها  رّبانية،  قربات  اإليِك  الطريق  يف 

الفرح، وفيها منتهى احلزن.. 
يف  الع�شكرّية واليوم  ترانيمِك 

احلزن،  تثاءب 
وجه  واأ�شرق 

الفرح..
ء  ي�شي
يف  احلّب 

�شراييني..
التاريخ  خّطة  امللكوتّي  بخّطه  القدر  كتب  فقد 

لهزمية احلقد يف الروح.. 
وُجِعلت بعرثة اأحالم ال�شياطني يف هذا اليوم..
يوم تاأّلق نوره بني الأيام يف الر�شالة املحّمدية.. 
اآية  لتكون  الزمن؛  امتداد  على  م�شهود  يوم 
اهلل  كلمة  اإحقاق  يف  الفي�شل  هي  البتهال 

العليا..
يوم تالقى فيها عناد الإن�شان وغروره، بفي�س 

نور الإميان الذي متّثل باأ�شحاب الك�شاء..
اأخرى، وعدالة ل  لي�شتفيق العامل على ف�شيلة 
ُتخفى، وعظمة احلّق الذي اأعلنه نبّينا الكرمي 

حمّمد  عن اخلالق البديع.. 
ر�شمت طريق خلود الوجود املحّمدي.. 

كّل  وردمت  امللّذات،  على  الذات  ثورة  اأعلنت 
اأفكار اجلاهلية واأ�شاطريها..  

 اأحيا ذلك اللقاء عروق احلياة، كاأّنه ا�شرتداد 
للروح من قب�شة املوت.. 

املعني  من  كوثر  الر�شالة  بيت  خطوات  لتكون 
العذب.. 

فاأثر خطوات الهادي الب�شري مع علّي  ياقوت 
اأخ�شر من ع�شب ال�شماء؛ ليمتزج قدر النبّي 

اأبو  ليكون  الرتاب؛  كامتزاج  بقدره 

تراب هو نف�شه الطاهرة.. 
باجلالل،  ي�شطعاِن  وحولهما جنماِن �شغرياِن 
كّل  باأ�شدالها  تعّلقت  �شّيدة  خطوات  ترافقهم 
م�شتقّر  اإىل  التيه  من  تعيدنا  التي  الكمالت 

النجاة.. 
تّزفهم مواكب املالئكة على حلن البالبل.. 

ي�شريون ليعيدوا اإىل الوجود اّتزانه.. 
ذلك الوجود الذي امتزجت ذّراته بوجودهم.. 
لريى كّل َمن وقعت عيناه عليهم الدنيا بعني، 

والآخرة بعني..
فعمود ال�شياء ال�شاطع من ذلك املوكب املهيب 
مل يكن مّت�شاًل بال�شماء فح�شب، بل قد امتّد 

يف ثنايا الزمان، واملكان، واملاّدة، والروح.. 
لي�شل اإلينا اليوم ونراه ي�شّع بهاًء يف �شريحِك 

املقّد�س يا �شامّراء.. 
ماثاًل اأمامنا.. 

يعود ليكتب من جديد نهاية �شراع الباطل مع 
احلّق باأن ُجِعلت لعنة اهلل على الكاذبني.. 

مبهورين  املقّد�س،  حمرابِك  يف  جنثو  واليوم 
باأنوارِك.. 

بني  ننعم  نزال  ما  اأّننا  على  اهلل  ونحمد 
اأعطافِك الهانئة..

َبهاٌء َبيَن ثَنايا الِجراِح
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املكتبة  اأ�شدقاء  تطبيق  عرب  وقراءته  به  ترغبون  الذي  الكتاب  حتميل  وميكنكم 
الإلكرتوين عن طريق:

1- حتميل تطبيق اأ�شدقاء املكتبة لأجهزة الـ)اأندرويد( على الرابط الآتي:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=iq.alkafeel.omalbaneenlibrary

اأو اأجهزة )ios( عرب الرابط الآتي:
h t t p s : / / a p p s . a p p l e . c o m / u s / a p p /
id1566364012
الطفولة  حقل  �شمن  من  املكتبة  اأ�شدقاء  باب  من  املطلوب  الكتاب  اختيار  اأو   -2

والتنمية الإن�شانية.

ِمن َبرنَاَمِج أَصِدقاِء الَمكَتَبِة َورُّواِد الثَّقاَفِة

الَموِسُم التَّاِسُع

1- )مكارم الأخالق( عرب الرابط الآتي:  
https ://a lkafee l .net/women_
library/#/book/55

2- )الغيبة( عرب الرابط الآتي:
ht tps : //a lka fee l . ne t/women_
library/#/book/56

3ـ )بّر الوالدين( عرب الرابط الآتي:
ht tps : //a lka fee l . ne t/women_
library/#/book/58

4ـ )ال�شالم حتّية الإ�شالم( عرب الرابط الآتي:
ht tps : //a lka fee l . ne t/women_
library/#/book/59

5ـ )ال�شدق والكذب( عرب الرابط الآتي:
ht tps : //a lka fee l . ne t/women_
library/#/book/61

الفكرية  الشؤون  قسم  النسوية/   )( البنين  أّم  السيّدة  لمكتبة  التابعة  والتلّقي  القراءة  دعم  َوحدة  تعلن 
والثقافية في العتبة العبّاسية المقّدسة عن إطالق الموسم التاسع من برنامج أصدقاء المكتبة ورّواد الثقافة 

للعام 2022- 2023م
تحت شعار: )َفبَاِدُروا الِعلَم ِمن َقبِل تَصِويِح نَبْتِِه()1( 

والذي يتضّمن:
1- مسابقة )يافعات الجود( الثانية للفئة العمرية )10- 15( سنة عن كتاب قصص القرآن ـ الجزء األّول عبر الرابط 

اآلتي:
https://alkafفeel.net/women_library/#/book/2691
2- مسابقة أصدقاء المكتبة النسوية الموسم التاسع عن )سلسلة المناهل األخالقية للشباب( في عناوينها 

اآلتية:

ن�ّس  يزيد  ل  اأن   .1
كلمة،   400 على  امللّخ�س 

ول يقّل عن 150 كلمة.
امللّخ�شات  تقييم  يتّم   .2
�شة  ِقبل جلنة متخ�شّ من 
الع�شرة  الفائزات  لختيار 

الأوائل لكال امل�شابقتني.
مثبًتا  الإجابة  ُتر�شل   .3
الثالثي،  ال�شم  عليها 

وعنوان  الهاتف،  ورقم 
الربيد الإلكرتوين مع ذكر 

مكان العمل اأو الدرا�شة.
ل�شتالم  موعد  اآخر   .4

امل�شاركات هو:
 1 /10 /2022م.

الفائزات  تكرمي  و�شيتّم 
لكال  الأوائل  الع�شرة 

امل�شابقتني بجوائز قّيمة. الرقم  على  االت�سال  ُيرجى  لال�ستف�سار 
االآتي:

009647602363311
املتوافر بخدمتي الوات�ساب والتلكرام

طريقة المشاركة:

• قراءة الكتاب املطلوب.
عن  احلّر  التعبري   •
وفق  الكتاب  حمتوى 
ال�شوابط باإحدى الطرق 
الفّنية والأدبية الإبداعية 
ة،  ق�شّ مقال،  الآتية: 

�شعر، م�شرحية، ر�شم.
الفّني  املحتوى  اإر�شال   •
اإلكرتونًيا  والأدبي 
)اإ�شافة  اأيقونة  عرب 
يف  املوجودة  ملّخ�س( 

اأ�شفل كّل كتاب.

ضوابط المسابقة:

..................
)1( نهج البالغة، ُخَطب الإمام علّي )j(: ج1، 203.


