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ترحب جملة ريا�ض الزهراء مب�ساهمات
القارئات العزيزات على اأن ال تكون
امل�ساهمة قد ن�سرت يف جملة اأو �سحيفة
اأخرى اأو موقع الكرتوين واأن ال تزيد على
( )250 -200كلمة علم ًا اأنّ امل�ساهمات
تخ�سع للتدقيق وللمجلة احلق يف احلذف
اأو التغيري وال ُتعاد املواد التي تر�سل اإىل
املجلة �سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

ْط َ
فا ِل

تنويه

كلمة العدد

التفكير المتجدد..
مصنع اإلبداع
رئيس التحرير

عن اأبي جعفر قال" :ملّا خلق اهلل تعاىل العقل
ا�شتنطقه ثم قال.. :وعزَّتي وجاليل ما خلقتُ
()1
خلق ًا هو اأحب اإ َّ
يل منك".
اإنَّ قيمة املا�شي تكمن مبا يتحقق من اأحالم
وحتويلها اإىل �شموع للم�شتقبل بالثقافة الواعدة
التي ل ت�شذ عن اجلذور من جهة ول تتوقف عند
الواقع من جهة اأخرى.
هل الإن�شان جمرد ذرة تراب يف الهواء ،اأو
قطرة من حميط ،اأو برعم جاف يف �شجرة؟
خلقنا اهلل تعاىل باإرادة قوية وطاقات هائلة،
واأر�شل لنا الر�شل والأنبياء ،واأنزل الكتب
املقدّ�شةَّ ،
و�شخر لنا الأر�س وال�شماء واملاء
والهواء حيث انطوى الكون ك ّله يف وجودنا وط ّوع
لأمرنا مع ك ّل قدرات احلياة.
والطاقات التي اأودعها اهلل تعاىل فينا ما هي
ا ّإل خامات ت�شاعدنا على بناء الذات وامل�شتقبل،
فالإن�شان عظيم اإن كان له هدف �شام وعمل
عظيم واجناز كبري.
اأنت ك ّل ما يف الكون اإن كنت بالفعل ممن يعرف
رب الكون ويعمل مبا اأمر به وا ّإل فال قيمة لك
ّ
هكذا فاإن الأمر يعود اإليك فاأنت الذي تختار باأن
يكون لك دور عظيم وموقع اأعظم.
الإن�شان عظيم عندما يوؤدي دور ًا بحجم
الطاقات التي اأودعها اهلل تعاىل
فيه ،واحلياة بخدمة من يعمل ويبني
ويبحث عن املعايل ،فالنف�س جوهرة
ثمينة علينا اأن ن�شونها ونرفعها،
وهكذا فاإن الإن�شان اإذا عرف نف�شه
اأدرك القدرة الكامنة يف وجوده،
وا�شتخدام و�شائل التلقي التي اأودعها
اهلل تعاىل فيه (ال�شمع ،والأب�شار،
والأفئدة) ا�شتخدمها للتف ّكر والتد ّبر
يف ملكوت الكون والغاية ال�شامية من
اخللق ،ويحاول اأن يخدم الب�شرية

بالخرتاعات والبتكارات ولو مل ي�شتطع يكفي
اأنه يحاول ويف ّكر بذلك.
ك ّل جناح عظيم كان قبله اإخفاق اأعظم وهو
�شرية العظماء ،اأ ّما اخلوف من الإخفاق
فهو م�شكلة تواجه النجاح تنبع من عدم
الثقة بالنف�س ،والت�شكيك بالقدرات الذاتية،
واإمكانات النجاح ،وحتقيق الأهداف ،وملواجهة
ذلك الإخفاق عليه التخ ّل�س من اخلوف
والت�شكيك يف اإمكاناته واإذا ما ف�شل يف ال�شيطرة
على خماوفه وتفكريه ال�شلبي فال ينجح.
عقلك هو مملكتك الروحية التي عليك حمايتها
وا�شتعمالها بعناية ،واإنك متتلك حق ًا مقدّ�ش ًا
واأُعطيت قوة الإرادة لهذا الغر�س.
ف ّكر يف نف�شك ويف حميطك ويف عملك ويف نقاط
�شعفك وقوتك ويف اإمكانية تطوير مواهبك؛ لأنها
ال�شبل الكفيلة لنجاحك ،وترميم اإجنازاتك،
وتاليف الأخطاء ،وتقومي م�شاراتك ،ول يكفي اأن
يكون هدفك �شامي ًا كي يتحقق ،بل لب ّد اأن يكون
طريقك �شالك ًا

اإليه ،وهذا يتط ّلب تنظيم الأعمال والتفكري
امل�شتمر فيها وتطويرها.
لب ّد من جتديد الأفكار وحت�شني النتائج ولن
يحدث ذلك ا ّإل بالت�شميم على التط ّور والتط ّلع
لالأف�شل دائم ًا.
علينا اأن جندد التفكري بتفكرينا دائما واأن
نط ّور اأ�شلوب عملنا يف ك ّل جمالت احلياة مبا
فيها جمالت التفكري نف�شها.
ون�شتفيد من خربات من �شبقنا واأفكارهم
لتحويل الف�شل اإىل جناح عن طريق العتبار
ممّ ا حدث ،واأن ناأخذ الدر�س من نتاج فكري
للمبدعني ون�شعه مو�شع التنفيذ.
لقد ز َّود اهلل تعاىل الإن�شان بالعقل لينطلق يف
احلياة وينجز فيها من تفعيله عملية التفكري
الإيجابي التي تبني الأوطان وتعمر البلدان
وتدفع املجتمع اإىل التقدّم والرقي.
...............................
الوايف :ج� ،1س.51
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نو

راألحكام

لك ,لرت�سلي
ها هي جملة ريا�ض الزهراء تفتح اآفاقها ِ
لها ما يجول يف خاطرك من اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها
وفق فتاوى �سماحة املرجع الديني االأعلى اآية اهلل
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين:K

َو ُ َ
طهر َ
ين َ
م َّ
حب ٌة
للمت ِّ ِ
السيد محمد الموسوي /مسؤول شعبة التبليغ الديني
ّ
المقدسة
العباسية
العتبة
في
الدينية
الشؤون
قسم
ّ
ّ

قال تعاىلِ .. :ر َجا ٌل ُي ِح ُّبونَ اأَنْ
َي َت َط َّه ُروا َو ُ
اهلل ُي ِح ُّب ْاملُ َّطه ِِّرينَ /
(التوبة.)108:
لقد اهتم م�شنفو الكتب الأخالقية
والعرفانية مببحثي الطهارتني
املادية واملعنوية ،فالطهارة املادية
هي طهارة الظاهر ،واملعنوية هي
طهارة الروح ،وطهارة الظاهر
مو�شوعها البدن حيث تخلي�شه
من الأو�شاخ والقاذورات ،وعقدوا
لذلك اأبواب ًا و�شنفوا م�شنفات ،اإذ
اهتم الإ�شالم بالتزيني واخل�شاب
وال�شواك وكرثة الغ�شال امل�شتحبة
والواجبة ،حتى رتب الأجر والثواب
الكثري على ذلك ،فقد ُروي عن
النبي.." :النظافة من الإميان،
ّ
()1
والإميان مع �شاحبه يف اجلنة".
وكذا ُروي عنه " :طهروا هذه
الأج�شاد طهركم اهلل ،فاإنه لي�س
عبد يبيت طاهر ًا ا ّإل بات معه ملك
يف �شعاره ،ول يتقلب �شاعة من
الليل ا ّإل قال :اللهم اغفر لعبدك
ً ()2
فاإنه بات طاهرا".

و ُروي عن اأبي احل�شن " :من
()3
اأخالق الأنبياء التنظيف."..
وقد بلغ احلث على الطهارة درج ًة

4

يطلب م ّنا فيها بذل ق�شارى
جهدنا يف قوله " :تنظفوا بك ّل
ما ا�شتطعتم ،فاإن اهلل تعاىل بنى
الإ�شالم على النظافة ،ولن يدخل
اجلنة ا ّإل ك ّل نظيف" )4(.وك ّل هذا
الهتمام اإمنا لأنَّ الظاهر هو
وجه الباطن وبوابته ،فالطهارة
البدنية الظاهرية تو ّفر مناخ ًا
اأف�شل للطهارة الباطنية ،فهي
مفتاح الطهارة الروحية ،واأق�شد
بالطهارة الروحية –وهي الأ�شعب
منا ًل -هي تطهري النف�س والقلب
والروح من الرذائل واملوبقات من
قبيل الكذب ،والرياء ،واحل�شد،
والعجب ،و�شوء الظن ،والع�شبية،
والنفاق ،والنميمة وغري ذلك.
قال تعاىلَ  :ق ْد اأَ ْف َل َح َمنْ َز َّكاهَ ا
اب َمنْ د ََّ�شاهَ ا/
َ و َق ْد َخ َ
(ال�شم�س  ،)9،10فطوبى ملن طهر
رداء املنكر ،وارتدى ثوب املعروف
ليكون قلبه م�شتعد ًا لإ�شراقة نور
ال�شم�س.
...................................
( )1م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،3س.193
( )2ميزان احلكمة :ج� ،4س.3302
( )3الوايف :ج� ،22س.871
( )4ميزان احلكمة :ج� ،4س.3302
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َّ
الط َ
ها َر ُة

ال�شوؤال :ما حكم ال�شالة باملالب�س
تنج�شها بالدم ،حيث اإنَّ
املغ�شولة بعد ّ
بقع الدم ما زالت موجودة؟
اجلواب :اإذا كان الباقي هو لون الدم
فهي طاهرة وال�شالة فيها �شحيحة.
ال�شوؤال :هل ميكن البناء على طهارة
برك املياه املوجودة يف ال�شارع يف حال
لم�شت مالب�شي؟
اجلواب :نعم هي حمكومة بالطهارة.
ال�شوؤال :ما حكم البعو�س اأو احل�شرات
املوجودة يف بيت اخلالء عندما حتط
على ج�شم؟
ّ
اجلواب :هي طاهرة اإل اإذا انتقل اإىل
بدن الإن�شان عني النجا�شة ب�شببها.
ال�شوؤال :يجري يف بع�س امل�شانع
واملراكز ت�شفية املياه الزائدة ومياه
املجاري اإىل ماء زلل فهل يكون
طاهر ًا؟
اجلواب :ل تطهر املياه املذكورة
بالت�شفية وحدها بل لب ّد من
تطهريها بوجه اآخر كالت�شال بالك ّر
مع المتزاج.
ال�شوؤال :ما يخ�س املالب�س التي
تالم�س اجلنابة .فعند غ�شلها يزول
اللون ولكن يبقى املكان املتعر�س لها
ذا ملم�س خ�شن .فهل يعترب اأو تعترب
حينئذ؟
املالب�س طاهرة ٍ

اجلواب :ل باأ�س به بعد زوال عني
النجا�شة وجرمها.
ال�شوؤال :هل يجوز اعتبار ماء اخل ّزان
مع ماء ّ
ال�شخان (الكيزر) كر ًا مع
العلم اأنه عندما ينفذ ماء اخلزان
فاإن ماء ال�شخان ل يخرج بل يبقى
حتى يعاد مل اخلزان ومن ثم يخرج
منه املاء؟
اجلواب :ل مانع من ذلك اإذا كان
جمموعها يبلغ كر ًا ومل يالق ما َء
جن�س.
اخل ّزان ُ
ال�شوؤال :هل يجوز اأن تعمل يف املنزل
خادمة م�شيحية؟ وهل هي جن�شة اأم
طاهرة؟
اجلواب :ل مانع من اأن تقوم
باخلدمات املنزلية ،وهي حمكومة
بالطهارة ،ولكن لب ّد من اللتفات اإىل
اأن ل يكون وجودها يف املنزل موؤ ّثر ًا
�شلب ًا على تربية الأطفال يف العقيدة
والأخالق.
ال�شوؤال :هل يكفي يف تطهري الأبواب،
واجلدران امل�شبوغة باأ�شباغ
�شب املاء على
بال�شتيكية املتنج�شة ّ
ظاهرها بعد اأن ّ
جتف؟
اجلواب :نعم يكفي ذلك يف طهارة
ظاهرها.

عقائد

زيا َر ُة ُ
اع ٌةّ
بور َط َ
لله ال شرك ِب ِه
الق
ِ
ِ
ممّ ا ل�شك فيه اأنَّ التوحيد ُيع ُّد اأهم اأ�شول الدين
موحد ًا ل ب ّد له من اأن
واأ ّولها ،ولكي يكون الإن�شان ّ
يوحد اهلل تعاىل يف ذاته ويف �شفاته ويف عبادته .وقد
ّ
تب ّواأ التوحيد يف العبادة اأهمية بالغة ،حيث اأ ّكد عليه
الباري يف الكثري من الآيات كما يف قوله تعاىل:
اع ُبدُوا َ
اهلل َما َل ُك ْم ِمنْ اإِ َل ٍه َغ ْ ُري ُه اأَ َف َال َت َّت ُقونَ /
ْ
(الأعراف ،)65:بل اإنَّ التوحيد يف العبادة كان الهدف
من بعثة جميع الر�شل ،فقد قال تعاىل:و َلق ْد
َبعثنا يف ُك ِّل ُا َّمة َر�شول ا ِأن اعبدُوا َ
واجت ِنبوا
اهلل ْ
ّ
الطاغوتَ ( /النحل.)36:
فاإذا ات�شحت الأهمية الق�شوى للتوحيد يف العبادة،
نتم ّكن اأن نقدر حجم اجلرمية الكربى التي ارتكبها
الفكر الوهابي ال�شقيم بحق اأتباع اآل بيت الر�شول
الكرمي ،فقد اتهموهم بال�شرك ب�شبب زيارتهم
القبور ،وت ّربكهم مبن يرقد فيها ممّ ن هم عدل
للقراآن الكرمي.
وملناق�شة هذا املو�شوع لب ّد من حترير حمل النزاع،
معنى العبادة ،الذي اخ ُت ِل َف يف تف�شريه كثري ًا بني
الطرفني اأو ًل ،ومن ثم مناق�شة امل�شتند الذي ا�ش ُت ِند
اإليه للحكم على من يزور القبور بال�شرك ثاني ًا.
مفهوم العبادة:
لغة :اخل�شوع لالإله على وجه التعظيم ،وال�شعائر
()1
الدينية.
ً
واأ ّما ا�شطالحا :فهي عبارة عن اخل�شوع ملن يتّخذه

اخلا�شع اإله ًا.
اإذن فالعبادة تتاألف من ركنني لب ّد منهما:
الأول :اخل�شوع والتذلل.
الثاين :اعتقاد اخلا�شع التام واجلازم باأنّ من
يخ�شع له هو اإلهه ور ّبه وخالقه.
وبنا ًء على ذلك ل ميكن ع ّد اخل�شوع والتذلل
املجردان من العتقاد باإلوهية املخ�شوع له عباد ًة
اإطالق ًا ،لنعدام الركن الثاين فيه ،وا ّإل لكان اهلل
تعاىل ،والعياذ باهلل ،اأول من اأمر باأن ُي�شرك به حني
طلب من املالئكة ال�شجود لآدم.
وعليه فاإن كان من يزور القبور ّ
ويعظم من يرقد
فيها من الأنبياء والأو�شياء والأولياء يعتقد باأنهم
اآلهة ومعبودون ،ففي هذه احلالة بال ريب يكون فعله
�شرك ًا باهلل تعاىل .و أا ّما اإن جت َرد خ�شوعه لهم عن
ذلك العتقاد ،اأي مل يعتقد باأنهم اآلهة ومعبودون،
مل يكن فعله �شرك ًا به �شبحانه اإطالق ًا.

وبالرجوع اإىل ما يعتقده اأتباع مدر�شة اأهل البيت
عند زيارتهم لقبور ال�شاحلني مل جند فيهم
من يعتقد باإلوهية اأولئك ال�شاحلني اأو معبوديتهم
اإطالق ًا ،ومن ّثم فاإن فعلهم بال �شك مبا ٌح بل هو
م�شتحب كما �ش ُنثبت.

وقد يحتج الوهابيون على اأتباع اأهل البيت برواية
الر�شول الأكرم يف النهي عن زيارة القبور
�شحتها فاإ ّنها
فنجيبهم باأنّ هذه الرواية على فر�س ّ
()2

والء قاسم العبادي
النجف األشرف

من�شوخة بـ:

اأو ًل :ما روي عنه " :ا ّإين نهيتكم عن زيارة القبور
()3
فزوروها".

ثاني ًا :كما ُتن�شخ ب�شنته الفعلية حيث قام يف
اأُخريات حياته بزيارة قبور البقيع مع زوجته عائ�شة،
حيث روت عنه  اأ ّنه قال" :اإنّ جربئيل اأتاه ،فقال
له :اإنّ ر ّبك ياأمرك اأن تاأتي اأهل البقيع فت�شتغفر
لهم ،قالت :قلت :كيف اأقول لهم يا ر�شول ّ
اهلل؟
ال�شالم على اأهل الديار من املوؤمنني
قال :قويلَّ :
ّ
وامل�شلمني ويرحم اهلل امل�شتقدمني م ّنا وامل�شتاأخرين،
واإ ّنا اإن �شاء ّ
()4
اهلل بكم لحقون".
ثالث ًا :ح ّثه  على زيارة قربه ،فقد ُروي عنه" :من
()5
زار قربي وجبت له �شفاعتي".
ممّ ا تقدَّم يتّ�شح جلي ًا اأنّ زيارة القبور لي�شت بالأمر
املباح فح�شب ،بل هو اأمر م�شتحب ،وطاعة هلل تعاىل
واإقتداء ب�شنة ر�شوله املُنتجب.
......................................
( )1املعجم الو�شيط :ج� ،2س.62
( )2العبادة حدها ومفهومها :ج� ،4س.35
(� )3شحيح م�شلم :ج� ،3س ،65نق ًال عن كتاب اأربع ر�شائل
لل�شيخ حممد جواد البالغي� :س.226
(� )4شحيح م�شلم ج� ،2س.669
(� )5شنن بن ماجة :ج 2،ح.3112

عدد  - 131شعبان األغر 1439ه  -أيار 2018م

5

أنوارقرآنية

25
أزهار عبد الجبار
كربالء المقدسة

اهلل َبي َن ُه َما ِاإنَّ َ
َ واإِنْ ِخ ْف ُت ْم ِ�س َق َ
اهلل َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ًريا/
اق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا َح َك ًما مِنْ َاأهْ ِل ِه َو َح َك ًما مِنْ اأَهْ ِل َها اإِنْ ُي ِريدَ ا اإِ ْ�س َال ًحا ُي َو ِّف ِق ُ ْ
تتحدَّث هذه الآية عن مو�شوع تنظيم و �شوؤون الأ�شرة
و�شبطها ،اإذ خلق اهلل تعاىل من ك ّل �شيء زوجني،
ثم جعلها �شطري لنف�س واحدة ،ومن التقاء هذين
ال�شطرين يتم اإن�شاء موؤ�ش�شة الأ�شرة ،وقد اهتم
الإ�شالم ب�شوؤون هذه املوؤ�ش�شة بك ّل تفا�شيلها ،اإذ
منها تنطلق احلياة الإن�شانية وبح�شب املنهج الر ّباين
املر�شوم والوظائف املنوطة لك ّل من الزوجني التي
ذكرها اهلل تعاىل يف هذه ال�شورة ،واأن ينفذا هذه
املهام بدون ظلم ،فاأعطى الرجل القيمومة التي
تنتهي عند حدوث خالف حاد بينهما ل�شبب من
الأ�شباب خالل م�شرية هذه احلياة  ،تعرت�س هذه
املوؤ�ش�شة وثوؤثر يف ا�شتمرارها وحتيلها اإىل جحيم
ت�شل لدرجة النف�شال ،ومنها على �شبيل املثال
ّ
تدخل اأهل الزوج يف �شوؤون العائلة ،فيمار�شون
ّ
الت�شلط على الزوجة حتى ي�شل الأمر اإىل حدود ل
تطاق توؤدي اإىل اإنهاء الزواج واإف�شاله ،فتفر�س على
الزوجة التزامات ،وتتع ّر�س جلملة من ال�شغوطات
كي ت�شتجيب لإرادتهم ولو كان ذلك على ح�شاب
اإرادتها ،فهناك العديد من الزيجات قد ف�شلت
ب�شبب ّ
تدخل (اأم الزوج اأو الأخ اأو الأب) ،وهذا
ّ
ّ
التدخل الذي ي�شبب ال�شرر ل يجوز اإل اإذا اقت�شر
الأمر على تقدمي الن�شيحة ول يتعدّى الإلزام
والفر�س ،لذا ر�شم لنا القراآن الكرمي عالج ًا
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(الن�ساء.)35:
للموقف اإذا ما تفاقمت امل�شاكل فيقولَ  :و ِاإنْ
ِخ ْف ُت ْم ِ�ش َق َاق َب ْي ِن ِه َما َفا ْب َع ُثوا َح َك ًما ِمنْ اأَهْ ِل ِه َو َح َك ًما
ِمنْ اأَهْ ِلهَا اإِنْ ُي ِريدَا اإِ ْ�ش َال ًحا ُي َو ِّف ِق ُ
اهلل َب ْي َن ُه َما اإِنَّ َ
اهلل
َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ًريا ،وهذا اإ�شارة اإىل م�شاألة ظهور
اخلالف بني الزوجني وتط ّلب الأمر اإيجاد احلل له،
حينئذ من له ولية الأمر اأن يبعث حكمني :اأحدهما
من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة ليتفاو�شا
ويق ّربا اأوجه النظر بعد ذلك لإ�شالح املوقف،
وينبغي اأن يدخل احلكمان املندوبان عن الزوجني
يف التفاو�س بنية �شادقة يف الإ�شالح ،واأن يكونا
من ذوي العقل واحلكمة واملطلعني املعروفني من
قبل اأهل الزوجني باألفهم وح�شن التدبري ،فاإنهما اإن
كانا كذلك اأعانهما اهلل تعاىل ،وو ّفق بني الزوجني
ب�شببهما ،وقد حثَّ تعاىل وح َّذر ا َ
حلكمني على
ا�شتخدام ح�شن النية ،فيقول يف ختام هذه الآية:
..اإِنَّ َ
()1
اهلل َكانَ َع ِلي ًما َخ ِب ًريا.
اإنّ الإ�شالم مل ينف رعاية الأهل يف ك ّل جوانب
حياة اأولدهم ومنها امل�شاألة الزوجية ،بالنهاية هم
ميتلكون جتربة وخربة ووعيا اأكرث من اأولدهم
ف�ش ًال عن حر�شهم على اأن تنجح العالقة الزوجية.
لقد ا�شتعمل الباري تعبري (حكم) وهو الإن�شان
غري املتح ّيز الذي ي�شتخدم احلكمة يف الراأي
الذي يتب ّناه ف ُيختار من كان ميتلك من املو�شوعية

والعدالة والإميان ما يجعله ين�شى العالقة بينه وبني
من يريد اأن يحل م�شكلته ،ويجب اللتفات اإىل عبارة
(اإِنْ ُي ِريدَا اإِ ْ�ش َال ًحا) تعود على احلكمني من اأهل
()2
الزوجني مبعنى اأن يكون هدفهما الإ�شالح.
اإنّ هذا املنهج لو ُط ِّب َق لكان الطالق -الذي هو
اأبغ�س احلالل عند اهلل تعاىل -قلي ًال جد ًا ،فهذان
احلكمان حكمهما نافذ ،وتت�شح هذه احلقيقة يف
اختيار احلكمني من اأهل الزوجني ،يق�شد منه
ال�شتفادة من عاطفتهما ،وحر�شهما على م�شلحة
الزوجني القريبني منهما ،كما اأنَّ اطالعهما على
اأ�شرار حياة الزوجني ،ل ي�ش ّكل اإحراج ًا كبري ًا،
كاطالع الأجانب يف �شمن املحاكم العامة ،اإ�شافة
اإىل جتاوز هذا التحكيم العائلي قيود املحاكم
العامة ونفقاتها .فم�شكالت ل تعد ول حت�شى حتل
بهذا الطريق ،والآن حتى يف التجارة هنالك حتكيم
جتاري ،والتحكيم يف القانون اأن يحدث ا�شطراب
يف احلياة الزوجية يوؤثر �شلب ًا يف ا�شتقرار املجتمع
ك ّله ،فحينما يرقى املوؤمنون يح ِّكمون وجهاءهم،
بطريقة التحكيم املبا�شر وهي ق�شية �شريعة جد ًا.
...................................
( )1تف�شري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3س.136
( )2امل�شاكل الزوجية� :س.291
( )3جواهر الكالم :ج� ،31س.147

شمس

خلف السحاب

الح َ
اية
س
ك ِ
ُّر ِ
ِ
منتهى محسن
بغداد

منذ ك ّنا �شغار ًا ونحن نحب التحديق �شوب ال�شموع
املتوهِّ جة بالألوان ،نتابعها وهي تذوب وتفنى �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ،ولع ّل اأكرثنا حاول على براءته اأن ميد تلك
ال�شمعة بوهج اآخر خوف انطفائها ،ك ّنا حينها ننعم
بروؤيتها ونتكدر بلحظة خمودها.
وعلى الرغم من اأنَّ معاين �شورة ال�شمعة قد تتغري
عند منط تفكري اأحدنا والآخر ،فاأحدهم قد يرى
فيها نور ًا واأم ًال وحيا ًة ،واآخر يجد فيها �شور ًة للدموع
والندم على ما فات وان�شرم ،بينما يب�شر اآخر فيها
رمز ًا لالأمومة املعطاءة اأو تعبري ًا للمع ّلم املر ّبي ،ا ّإل
اأنها تظل ثابتة عند نقطة العطاء.
هكذا ارت�شم نور ال�شمعة يف اأذهاننا منذ ال�شغر
و�شار حمط ا�شتياق ،فك ّلما نظرنا �شوب ال�شمعة
عدنا اأدراجنا لأحالمنا وبراءة تلك الأيام و�شفافيتها،
وزاد �شعورنا باللهفة جتاهها احتفاء اأهالينا بالذكرى
ال�شنوية ليوم ميالدنا واإيقاد ال�شموع ا�شتب�شار ًا ببزوغ
�شم�س حياتنا مع باقي الرتتيبات من احللوى واأمور ( )1ميزان احلكمة :ج� ،1س.178

الزينة.
هذا �ش ّر حكاية ح ّبنا لل�شموع ،فكيف ب�شمعة الأمل
املنتظرة التي �شتوقد ليلة الن�شف من �شعبان!
فاأي �شم�س �شت�شرق يف ذكرى ميالد خم ّل�س الب�شرية
جمعاء من عهود اجلور! ،واأي �شقف لأحالمنا
�شيتحقق يف ذلك الزمن املوعود! واأي بهجة �شتتم ّلكنا
عند اإيقاد �شموع املولد امليمون؟
النبي" :املهدي رجل من ولدي ،وجهه
جاء عن ّ
()1
كالكوكب الدُّري".
فمتى ت�شيء اأيامنا وتتالأ أل بنور مهدينا الهمام؟!،
كان حق ًا على �شيعته املنتظرين اأن يوقدوا �شموع
الفرح والنتظار وينرثوا اأ�شواقهم الندية يوم مولده
الأغر ،ويتيمموا بال�شرب حتى بزوغ يوم الفرح الأكرب،
يوم ت�شرق احلياة بنور مقدمه الأزهر ،وتنزاح عن
ال�شدور جبال الهموم والأحزان.
....................................
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هم

سات روح ّية

اه َم ٌة
َو ِ
رشا عبد الجبار
البصرة

كوردة يف مهب الريح كانت ،بعد اأن اأوهمها اخلريف
بلون قرمزي ،واأ�شار اإليها بالتوكاأ على اأيامه املديدة.
تراءت اأمام عينيها ن�شارة احلياة وجمالها ..كم هي
متلهّفة لت�شحر الناظرين برونقها!
اأملت يف اأن تكون يف حمفل تنجذب اإليها اأنظار املعجبني،
فتغدو كاأمرية ذات ح�شن وجمال ،تتباهى وتتبخرت ،غري
ملتفتة اإىل اأنَّ ك ّل جمال �شيخبو بعد حني ،واأنَّ اخلريف
عمره ق�شري ،فاأ ّنى له الأيام املديدة ،واأيام العمر
بربيعها وخريفها �شتنتهي يوم ًا ما ،وتاأفل �شم�س وجودنا،
بعد اأن ق�شيناها بالت�شويف وطول الأمل؟!
اأي راحة تن�شدين بع�شيان اهلل تعاىل؟! واأي عمر مي�شي
وا ِأنت ت�شكبني حلظات حياتك يف جرة مثقوبة؟!
ُترى ِ َمل تهدرين الوقت هكذا بال مربر؟ اأحت�شبني
اخلو�س يف مع�شية اهلل اأمر ًا �شائب ًا؟
ت�شرتين ب�شاعة م�شريها الك�شاد ،وتبيعني هدية اهلل
لك بثمن بخ�س ،فاأين مديح ذئاب الإن�س املرت ِّب�شة
تعاىل ِ
لك من
بك من هبة الرحمن؟! واأين حمبتهم امل�شطنعة ِ
ِ
حمبة اهلل؟!
وخلقك باأح�شن تقومي،
رب العباد
أكرمك اهلل وهو ّ
ِ
ا ِ
لك العقل الر�شيد ،ل لتكوين �شلعة رخي�شة
ووهب ِ
مبتذلة ،فاملاء النقي الذي ُيراق ل يعود نقي ًا ،بل �شيتكدَّر
و�شتعرتيه القذارة ،و�شيجف بعد تلوثه ،وكذلك ا ِأنت
أنك
اأيتها الأمرية النائمة ،فعلى الرغم من
حذاقتك ،ا ّإل ا ِ
ِ
ُمدّعية لي�س ا ّإل ،فمن ذا الذي ي�شتبدل النور بالظالم؟!
ومن ذا الذي يريق حالوة ال�شهد على الوحل ،وهو يعلم
�شيتغري اإىل املرارة!
اأنَّ طعمه ّ
بيديك الناعمتني ،وتنعمني
ها ا ِأنت تن�شجني حبال الندامة ِ
براحة موؤقتة �شتوؤول يف حلظ ٍة اإىل عذاب �شرمدي،
ذكرك لدى املعجبني ،و�شيطوي الن�شيان
و�ش ُيواري الرثى ِ

عمرك التي كان ُج ّلها للنا�س ،قال تعاىلَ :و َل
�شفحات ِ
َ
ُ
َ
َ
َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذينَ َن ُ�شوا اهلل َفاأ ْن َ�شاهُ ْم اأ ْن ُف َ�شه ُْم اأو َل ِئ َك هُ ُم
ا ْل َف ِا�ش ُقونَ ( /احل�شر.)19:
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الشيخ حبيب الكاظمي

ُ َ َ َ ُ َّ
الش َ
ان
يط
مقارعة
ِ
ال�سوؤال :كيف اأبعد ال�سيطان عن نف�سي ,لقد
حاولت كثري ًا ومل اأجنح؟
الرد :جواب هذا ال�شوؤال ل يتم بهذه الر�شالة العاجلة،
فالأمر يحتاج اإىل جهاد م�شتمر قد ي�شتغرق احلياة ك ّلها،
واخلطوة الأوىل هي :معرفة اأ�شاليب كيد ال�شيطان،
ومداخله يف النف�س ،وال�شالح الذي به ُيقاوم الإن�شان،
وتلقني النف�س عداوته بعد اأن اتخذ موقع العداء من
بني اآدم ،وال�شتغفار الدائم الذي يقطع ال�شبيل عليه،
واللتجاء الدائم اإىل اهلل بال�شتعاذة احلقيقية فهو
القادر على كف �شره عن العبد ،واحلذر من تزيينه يف
الأر�س مبادة ال�شهوات من الن�شاء والبنني والقناطري
املقنطرة من الذهب والف�شة واخليل امل�شومة والإنعام
واحلرثّ ،
وملخ�س الأمر اإنه يحتاج اإىل معرفة نظرية،
واإرادة عملية ،وعناية اإلهية.

مية بشرية

تن

َّْ
ط ُ
س ِة ْ
ات ُّ
يجي في َ
مْد َر َ
يط ْ
ت
ل ال َبْي ِ
االس ِت َر ِ
التخ ِ
أه ِ



خلود إبراهيم البياتي
كربالء المقدسة

ب�شكل وا�ش ٍع بني اأو�شاط
ُيتداول هذا العنوان حالي ًا ٍ
املهتمني بالتنمية الب�شرية ،و ُيعد هذا املو�شوع
ممّ ا يجب التع ّرف عليه وال�شري يف �شوء خطواته
وتوجيهاته ،ومن اأبرز ما ُيذكر يف مقدّماته اأنك اإن
مل تخطط لنف�شك �شتكون من �شمن خمططات
الآخرين ،وفيها من ال�شحة ال�شيء الكثري؛ حيث
ب�شكل ع�شوائي
اإنّ من يرتك �شاعاته واأيامه ت�شري ٍ
وبال اأهداف حمددة� ،شتخرج هذه الأيام عن
نطاق �شيطرته ،وتكون كالري�شة يف الهواء تتطاير
ح�شب قوته و�شرعته ،وبح�شب اجتاه هذا الهواء،
وهو ما نراه عند البع�س ممّ ن حولنا.
وي�شتوقفني هنا احلديث املروي عن اأمري
املوؤمنني" :رحم َّ
اهلل اأمرء ًا اأع َّد لنف�شه وا�شتع ّد
لرم�شه َوع ِل َم من اأين ويف اأين واإىل اأين؟"( ،)1فهو
بحدِّ ذاته تخطيط ا�شرتاتيجي كامل عند اللتزام
به والعمل على اأ�شا�شه ،ويكون ذلك بعد التم ّعن
يف املعاين العميقة التي تندرج حتت ك ّل كلمة منه،
ومن ّثم فاإن الإن�شان يتع ّرف على املبداأ والطريق
والهدف عن طريق هذا الثالثي ،وي�شل اإىل و�شع
ب�شورة عملية ،يكون من اأهدافها
خطة حلياته ب�
ّ
إنّ
م�شلحة املجتمع ،حيث اإن ككلل خطة اإ�شرتاتيجية
لحة
ً
ّ
ال�شورة
ناجحة لأحد الأفراد ،ت�شكل جزءا من ال� ورة
الكاملة للمجتمع ككل ،واأ�شتطيع القول اإنّ اأهم
ركيزة لنجاح اخلطط الفردية ،هي اأن تكون

املعوقات

مقدّمة لنجاح البناء الكلي القائم على اللبنات
الأ�شا�شية ومتا�شكه ،وهم الأفراد.
واإن مت ّعنا يف حديث الر�شول ،جنده يفي�س
مبعاين التوازن يف احلياة ،فالعمل للدنيا ل يتنافى
مع التح�شري لالآخرة ،فالدنيا مزرعة الآخرة كما
قال ر�شول اهلل" :اعمل لدنياك كاأنك تعي�س
اأبدا ،واعمل لآخرتك كاأنك متوت غدا"( ،)2وهذا
ما ين ِّمي لدينا ال�شعور باأهمية التوازن يف احلياة،
وهو يف نف�س باب التخطيط ال�شرتاتيجي.
وهناك الكثري من الإ�شارات للتخطيط يذكرها
القراآن الكرمي ،ومنها يف �شورة يو�شف حني قال
ال�ش ْجنُ اأَ َح ُّب اإِ َ َّ
مما َيدْعُ و َن ِني
يل ِ َّ
َ  :ق َال َر ِّب ِّ
اإِ َل ْي ِه( /..يو�شف ،)33:فقد كان اختيار كلمة
ب�شكل مدرو�س ولإي�شال الأهداف
(اأحب)
ٍ

أنَّ
للجميع با يف ال�شجن ر�شا اهلل  ،ففيه خلوة
رب العاملني ي�شتطيع اأن ي�شتثمر من خاللها
مع ِّ
ك ّل �شاعاته ،وما يرافقها من حالوة هذا الو�شل
الإلهي وفيو�شاته الالمتناهية.

ومن اأهم ما اأو�شانا به الإمام الكاظم حني قال:
"اجتهدوا يف اأن يكون زمانكم اأربع �شاعات� :شاعة
ملناجاة اهلل ،و�شاعة لأمر املعا�س ،و�شاعة ملعا�شرة
الإخوان والثقات..
والثقات ،)3("..كان هنا التخطيط
بحر�س �شديد ،وحتديد الفئات والوقت ،وهذا
التق�شيم يقدّم لنا الكثري من الت�ش ّعبات التي

املد

الزمنية
ة

بحث

ال

يجب اأن نوليها الهتمام من قبلنا ،ملا لها من اآثار
اإيجابية على الفرد واملجتمع.
فالتخطيط اإذ ًا هو من اأهم مرتكزات النجاح،
وهو املمر الذي من خالله ن�شل لر�شا اهلل،
ف َمنْ كانت خطواته باجتاه الغاية الكربى األ
وهي قبول الأعمال� ،شيجد اأنّ ك ّل ما دون ذلك
هني و�شهل العبور ،فالغاية ال�شامية ت�شدنا اإليها،
ّ
ّ
ّ
وحتلق بنا فوق كل عائق اأو عرثة يف طريقنا ،وما
كان هلل تعاىل ينمو.
واملجتمع يحتاج من اجلميع
اأن يخططوا لهدف واحد،
خطة
وهو ر�شم ال�شورة الكبرية
بديلة
الرباقة ،التي تت�شارك فيها
اأقالم ك ّل املخل�شني يف العمل
هلل ،فلي�شع ك ّل م ّنا ب�شمته يف
�شمن هذه اللوحة اجلميلة ،وليكن �شعارنا
حب اإذا
احلديث ال�شريف" :اإنَّ اهلل تعاىل ُي ُّ
()4
عمل اأحدكم عم ًال اأن يتقنه".
.....................................
( )1الوايف :ج� ،1س.116
( )2ميزان احلكمة :ج� ،1س.35
( )3ميزان احلكمة :ج� ،2س.1111
( )4ميزان احلكمة :ج� ،3س.2132

البحث
عن
أهداف
جديدة

عن ا

ار امل
ألفك

دعة
ب

ابدأ

التواصل
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إيماني

ّ
النو ُر ْ
الوج َدا ِنّ
ي
فاطمة النجار
كربالء المقدسة

فاطمة النجار
كربالء المقدسة

10

النف�س الب�شرية معجزة من
معاجز اخلالق التي مهما طال
الغو�س فيها تبقى هنالك
مكنونات وثغور مل ولن يفهمها
العقل الب�شري .يف تلك الأعماق
هنالك زوايا خفية تكون يف
الغالب هي امل�شببة لال�شطرابات
وعدم التزان ال�شلوكي حلاملها،
تلك اخلبايا غالب ًا تكون
حمرومة من ا�شت�شعار النور،
ذلك النور الذي ي�شتمد قوته
حب
وجمال بريقه وتوهّ جه من ٍ
فريد ل ي�شاهي يف قد�شيته
وعظمته م�شاعر حب اأخرى،
هي باخت�شار حب اهلل ،تكاد
تكون اأ�شماعنا قد ت�ش َّبعت بهذه
احلكمة اأو الن�شيحة األ وهي
(حب اهلل )ولكن اأ�شماعنا
بل واأرواحنا مل ت�شت�شعر املعنى
احلقيقي لهذه العبارة ،فحب
بكالم يعاد اأو
اهلل تعاىل لي�س ٍ
ّ
لقلقة ل�شان تتكرر ،واإمنا حب
اهلل اأفعال و�شلوكيات تتج ّلى
وتتكرر يف املواقف احلياتية
عندما تتز َّود الروح ُجل زادها
وطاقتها من ذلك احلب العظيم،
حينئذ ك ّل حب وتع ّلق دونه
فرتى ٍ
من الزوائد ،بل ومن التوافه،
ف َمنْ تكون حبائله مع ّلقة بباب
خالقه وموله هل يرجو رجاء
اآخر ممّ ن هو نظريه يف اخللق،
ومن يعلم اأنّ اهلل الذي بيده
ملكوت تلك ال�شماوات العظيمة
والأر�شني العجيبة يف ثناياها
وتفا�شيلها يف �شريها وحركتها،
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ملخلوق �شعيف
فهل يتم ّلق ويتودد ٍ
دون موله.
اأعظم حب وع�شق هو ما يكون
هلل �شبحانه من مو ً
ىل ُيعبد ،ف َمنْ
عرف ر ّبه حق املعرفة ووجه ك ّل
ذر ًة من طاقات روحه هلل تعاىل
زادت وكربت يف احلياة املادية
درجاته وهيبته بني اأمثاله من
العباد ،فت�شري الأنوار ت�شع من
الذات نحو اخلارج فتب�شرها
الأعني ،لكن من تع ّذرت وتعرثت
روحه عن ال�شري ال�شحيح يف
م�شرية احلياة الطويلة وال�شاقة
فله من اهلل حمطات وقوف
وتز ّود كثرية مل�شاعدته يف التقدّم
تتج ّلى يف اأطهر خملوقاته
وعُ ّباده ،هم الأنبياء ومن
تبعهم من الأئمة الأطهار،
ومل تخلوا اأيام حياتنا من تلك
الأنوار والربكات ،واخلامت لتلك
الأنوار هو مولي وموىل النا�س
اأجمعني �ش ّيدي من به متالأ
الأر�س عد ًل وق�شط ًا بعدما ُملئت
ظلم ًا وجور ًا.
مولنا واإمامنا الذي منه ن�شتمد
ذلك النور كي ت�شاء اأرواحنا
واأج�شادنا بك ّل ما فيها من
خاليا وذرات بالع�شق الإلهي،
فن�شت�شعر بذلك العروج وال�شفر
بالأرواح والأنف�س ملالقاة
املحبوب الأبدي يوم تق ّلب
القلوب والأب�شار ،اللهم اجعلنا
من اأن�شار حبيب القلوب ودواء
اجلروح �ش ّيدنا ومولنا ،ومن
�شيعته وامل�شت�شهدين بني يديه.

لنرت ِق معًا

سلّم الكمال

المْع ُروف َو َّ
ام ُ
عاون َن َت َ
الت َ
ل َ
ك َ
ِب َ
معًا
ِ
ِ
إيمان صالح إلطيف
بغداد

قال تعاىل :وتعا َو ُنوا َع َلى ا ْل ِ ِّرب َوال َّت ْق َوى َو َل
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان( /املائدة.)2:
َت َعا َو ُنوا َع َلى ْ إِ
املجتمع الإ�شالمي جمتمع متكافل ،و ُي َعد جميع
اأفراده كيان ًا واحد ًا ،يتعاونون مع ًا لق�شاء
حاجات بع�شهم البع�س ،وق�شاء حاجات النا�س
ل يقت�شر على النواحي املادية ،بل ي�شمل ك ّل
ما ميكن اأن يفيد ال�شخ�س املحتاج ،مثل النفع
بالعلم اأو الن�شيحة اأو امل�شورة وغريها ،هذا
الرتاحم بني اأبناء املجتمع �شيكون جالب ًا لك ّل
خري ،فقد ُروي عن ر�شول اهلل" :اخللق ك ّلهم
()1
عيال اهلل فاأحبهم اإىل اهلل اأنفعهم لعياله".
اإنّ الذي ينظر اإىل اخللق على اأنهم عيال اهلل
النبي يف تعامله مع
يت�شع �شدره لهم ،وهذه �شمة ّ
اأعتى الكفار يف زمانه.
اإنّ الإ�شالم يعطي العمل ال�شالح القيمة
الأ�شا�شية ويجعله حمور التناف�س يف املجتمع،
ففي اأكرث من مئة وع�شرين مو�شع ًا يوؤ ّكد القراآن
الكرمي على الرتابط بني الإميان والعمل ال�شالح،
وي�ش ّرح باأنَّ ال�شاحلني هم الذين يرثون الأر�س،
وال�شالح لي�س �شيئ ًا جامد ًا وا ّإمنا هو حركة وعمل
يف الجتاه ال�شحيح ،وهو لي�س يف اأمور الدين
وال�شيام وال ّزكاة ..اإلخ ،واإمنا
كال�شالة ّ
فقطّ ،
يف ك ّل عمل يحكم العقل والدِّ ين ب�شالحه ،فبناء

اأجوبة االأ�سئلة للعدد ال�سابق:

ا مل�شا كن
�شال ح ،
وزراعة الأر�س
�شالح ،ون�شر العلم
�شالح ،وغري ذلك ..فعن
الإمام ال�شادق" :لق�شاء حاجة امرئ
موؤمن اأف�شل من حجة وحجة وحجة ،حتى عد
()2
ع�شر حجج".
دين اهلل اخلامت اأ ّكد على العناية بال�شرائع
التعاملية كعنايته بال�شعائر التعبدية ،ولكننا نرى
�شعف ًا يف التزام امل�شلمني بال�شرائع التعاملية،
ول�ش ّيما يف وقتنا احلا�شر ،مع ما متر به بالد
امل�شلمني من اأزمات.
كانت اإحدى اأخواتنا املوؤمنات ترعى جارتها
املراأة العجوز ،ففي ك ّل يوم قبل اأن تذهب اإىل
عملها متر بجارتها وتعد لها الفطور ،وبعد انتهاء
دوامها اأي�ش ًا متر عليها لتطمئن على و�شعها
ال�شحي ،وتق�شي لها ما حتتاجه من غ�شل
ال�شحون اأو املالب�س ..اإلخ.
ويف امل�شاء كانت تذهب اإىل احل�شينية وفيها
جمع من النازحني تقدّم لهم املعونة ،يف حني
كان البع�س من اأقاربها و�شديقاتها يلومونها
ل�شت م�شوؤولة عنهم) ،فكانت
ويقولون لها( :ا ِأنت ِ

نبي اهلل يو�سف كان حم�سن ًا مع ر ّبه ومع النا�ض.
 .1الأن ّ

 .2حديث عن اأمري املوؤمنني .." :النا�ض اأبناء ما
يح�سنون( /"..الكايف :ج� ,1ض.)51
 .3اأول امل�ستفيدين املح�سن؛ الأ َّنه باإح�سانه ي�سعد النا�ض,
فيجني ثمرة اإح�سانه يف نف�سه واأخالقه و�سمريه,
حيث يجد االن�سراح واالنب�ساط والهدوء
وال�سكينة ,ف�س ًال عن ر�سا اهلل تعاىل.

جتيبهم بك ّل ثقة
واطمئنان( :ل
املعروف) ،وتذكرهم
تقطعوا �شبيل

باحلديث املروي عن الإمام ال�شادق :
"احر�شوا على ق�شاء حوائج املوؤمنني ،واإدخال
ال�شرور عليهم ،ودفع املكروه عنهم ،فاإنه لي�س
�شيء من الأعمال عند اهلل بعد الإميان ،اأف�شل
()3
من اإدخال ال�شرور على املوؤمنني"
ّ
فكم يكون جمتمعنا �شامي ًا لو �شعى كل واحد
م ّنا لق�شاء حوائج اإخوانه ،بروحية عالية ونية
خال�شة هلل تعاىل ،وبهذا نتكامل مع ًا.
..................................
( )1و�شائل ال�شيعة :ج� ،16س.345
( )2ميزان احلكمة :ج� ،1س.701
( )3م�شتدرك الو�شائل :ج� ،12س.368

االأ�سئلة:
ُ .1روي عن اأمري املوؤمنني علي" :ال ي�ستقيم ق�ساء احلوائج
ا ّإال بثالث( / ".....اأكملي احلديث؟)
 .2هل حوائج النا�ض اإليك نعمة اأم نقمة ,وما الدليل؟
 .3ما هي ثمرات خدمة النا�ض عن طريق اأحاديث اأهل البيت؟
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لح

ياة أفضل

ُّم ال
أ
ن..
َبنِي ِ
َح ِة
ل َصالِ
ُِّم ا
َ ُل األ
ِمثا

رنا محمد الخويلدي
النجف األشرف

اأثبت العلم اأنَّ الأم بعطائها ،وباملدّة التي
تق�شيها اأكرث من الأب مع ولدها ،يكون تاأثريها
كبري ًا اإن مل يكن اأكرب من تاأثري الأب ،فكيف اإن
وجدنا اأنَّ الأب والأم قد اتفقا على ال�شالح يف
تربية اأولدهم ،ويذ ّكرنا هذا الأمر بعدّة اأمور يف
جمتمعنا هي كما ياأتي:
هنالك اأمهات يف جمتمعنا ل يزرعن يف قلوب
اأولدهنَّ احلب فيما بينهم ،فنجدهن دائم ًا
ينا�شرن الكبري على ال�شغري ،اأو يج ّرئن
ال�شغري على الكبري ،اأو يقمن مبراعاة الأبناء
دون البنات ،اأو يح ّر�شن اأولدهن على اأولد
�شرتهن ،ما يجعلهم متناحرين متنافرين
فيما بينهم .بل وجند بع�س الأمهات يقحمن
ال�شغار مب�شاكل الكبار ،حتى جند هوؤلء
ال�شغار يتك ّلمون مب�شاكل اأهلهم مع اأعمامهم اأو
مع ع ّماتهم اأو مع غريهم من الأقارب ،فتكون
النتيجة اأنَّ هوؤلء الأولد حينما يكربون يكونون
تنافر مع اأقاربهم تبع ًا لأهلهم ،ويكونون
على ٍ
منبوذين من الأقارب ل�شوء ت�ش ّرفاتهم.
ول نقول اإنَّ ك ّل ما يحدث من نتائج لالأولد
يف كربهم� ،شواء كانت اإيجابية اأو �شلبية ،هي
ب�شبب الأمهات ،بل هي ب�شبب الآباء اأي�ش ًا،
الذين لهُم تاأثري كبري يف تربية الأولد ،لكن
الأم لكون الت�شاقها بالولد اأكرث من الأب ،يكون
تاأثريها اأكرب ،فهي حتمله ت�شعة اأ�شهر ،واإنَّ العلم
تبع ًا لالأحاديث اأثبت اأنّ الطفل ي�شمع يف بطن
اأمه بل ويتاأثر بحالتها النف�شية ،كما اأنها تر�شعه
من لبنها مدّة عامني اأو اأقل ،ول ّلنب اأي�ش ًا تاأثري يف
طباع الولد ،وتبقى الأم مع ولدها طوال النهار
يف كثري من الأحيان ،كما هو حال اأم البنني،
التي كان من اأولدها العبا�س �شاقي عطا�شى

12
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كربالء ،واأم البنني التي كانت زوجة
اأمري املوؤمنني هي اأم لأولد ال�ش ّيدة
فاطمة الزهراء ف�ش ًال عن اأولدها ،لكنها
زرعت بقلوب اأولدها احلب والت�شحية لأولد
م�شحني
�ش َّرتها التي مل ترها ،وجعلتهم متفانني ّ
حتى ا�شت�شهدوا جميعهم بني يدي ابن اأبيهم
واإمامهم احل�شني بن علي ،ف�شاروا مثا ًل
لالأخ ّوة والتفاين ،ل�ش ّيما العبا�س وهو اأكربهم،
فقد �شرب املثل الأعلى يف الأخوة والوفاء ،وكان
نعم الأخ املوا�شي لأخيه الذي كان قلبه ك�شالية
اجلمر ومل ي�شرب املاء موا�شاة لأخيه الإمام
احل�شني وعياله ،فكان جدير ًا بقول الإمام
ا�س! ا ْر َ
نت -
�شي اأَ ْنتَت
ف�ش�شي
شي
نف�
كب ِب َبنن ْف
اركك ْب
عبا�س
احل�شني له :يا
"يا ع ّ
عبب ُ
()1
يا اأَخي! ."-

ذلك هو العبا�س الذي اأبوه علي بن اأبي
طالب ،و أا ّمه فاطمة بنت حزام ،هو
البد ُر الذي ينبثق نوره من تلك
ال�شم�س ف ُيذوي الظالم ،وهو
حابة من ذلك النهر
ال�شحابة
الذي ير ّوي الأنام ،هو الإباء
الذي مدى الدهور مل
ولن ينطفئ ،وهو الوفاء
ور ومل
الذي َمالأ الع�شور
كيوم احل�شر
ينكفئ ،هو ِ
و�شاشا
بو� ًش
للظاملني َ ..ي ْو ًما َع ُبو�
إن�شان،)10:
شان،)10:
َق ْم َط ِري ًرا( /ال ان:
شان:
حممد،
لكنه بهجة لآل
ٍ
رورا/
شرو ًر
ور
و� ُش�ش ُر
َ ..و َل َّقاهُ ْم َن ْ�ش َر ًة َو�
(الإن�شان.)11:

..................................
�س.474
شني� :سس
احل�شني
ني
احل�شش
وعة كلمات الإمام احل�
( )1مو�شوعة
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ي
ول ِة
للسف َر ِ
الت ِ
اإلم ِ



د .راغدة المصري
لبنان

اإنَّ اأهمية الإعالم ودوره وتاأثريه يتاأ ّكد عن
طريق وظائفه الأ�شا�شية التي ت�شتمل على
الإخبار والتعليم والإر�شاد والتوجيه والبحث
عن امل�شادر املفيدة والو�شائل والأ�شاليب
م�شتخدمني امل�شامني النافعة.
يع ّد ال�شفراء الأربعة يف ع�شر الغيبة
ال�شغرى (260هـ ـ 329هـ) ،امل�شدر
( ،)sourceاحللقة الأ�شا�شية يف
العملية الإعالمية ،فمنهم انطلقت ال�شرارة
الأوىل يف العملية الإعالمية ،لقيام دولة الإمام
املهدي ،حني ياأذن اهلل تعاىل له بالظهور؛
لتاأدية دوره ووظيفته التغيريية الكربى (فيمالأ
الأر�س عد ًل وق�شط ًا بعدما ُملئت ظلم ًا وجور ًا)،
كما ّ
ب�شر الأنبياء وذكر القراآن الكرميَ  :و َل َق ْد
َ
َ
َك َت ْب َنا ِيف ال َّز ُبو ِر ِمنْ َب ْع ِد ِّ
ال ْر َ�س َي ِر ُثهَا
الذ ْك ِر اأ َّن ْ أ
ال�ش ِ ُ
احلونَ ( /الأنبياء .)105:وهو ما
ِع َبادِيَ َّ

عليه اعتقاد الإمامية ،ومقت�شى توقيع الإمام
الثاين ع�شر ،ولول ال�شفراء الأربعة يف ع�شر
الغيبة ،ملا كان هناك عملية اإعالمية بالأ�شل،
العامل ،وال�شاهد
فقد كانوا امل�شدر ال�شيا�شي ِ
يف �شناعة احلدث ،فهم القائمون بالت�شال
نف�شه ،وامل�شاركون فيه.
يتك ّون الإعالم من :فكرة "ر�شالة" ،نريد
اإي�شالها اإىل املر�شل اإليه (املتلقي) ،فالر�شالة
الإعالمية لل�شفراء ،كانت عام ًال اأ�شا�شي ًا لن�شر
الأفكار ،واملعلومات ال�شحيحة لنه�شة الأمة
وخلق ال�شخ�شية اجلديدة املنتظرة لدولة العدل
امللتقي (�شيعة اأهل
تتوجه اإىل
الإلهي ،فهي ّ
ّ
البيت )بهدف تهيئة الأمة ،وتوعيتها ملفهوم
الغيبة وتعويد النا�س تدريجي ًا على الحتجاب.
قام ال�شفراء الأربعة باحلفاظ على خط اأهل
البيت ونهجهم عن طريق الأدوار امللقاة على

عاتقهم من :تثقيف ال�شيعة على فكرة الغيبة،
والتو�شط بينها
واأبعادها ودور الإمام فيها،
ّ
رابط لالت�شال بني الإمام
وبني الإمام ،باإيجاد ٍ
املع�شوم والقواعد ،لتكوين الراأي العام ال�شليم،
الذي يعي احلقائق الدينية ويدركها ويتاأثر بها.
ح�شنت
حققت الغيبة ال�شغرى اأهدافها باأ ّنها ّ
ال�شيعة بعملية تدريجية ،ا�شتطاعت اأن تتك ّيف
ومفهوم الغيبة ال�شغرى ،والتح ّول منها بعد
انتهاء مهمتها ،لتاأتي مرحلة الغيبة الكربى ،فاإنّ
الإمام الغائب اأرجع النا�س اإىل رواة حديث
الأئ ّمة ،فقال" :اأ ّما احلوادث الواقعة فارجعوا
حجتي عليكم ،واأنا
فيها اإىل رواة حديثنا فاإنهم ّ
()1
حجة اهلل".
ّ
......................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،1س.543

مفاهيم خاطئة
نك ّ
َ
م َ
مادمت صغيرًا فال ُتناقش َ
سنًا
مْن هو أكب ُر ِ
أوس محمد عبيد
كربالء المقدسة

منذ ال�شغر ،اعتاد الأهل تلقني اأولدهم عبارات
يجب عليهم ترديدها ما اإن يخاطبهم من هو اأكرب
منهم (ا�شمت ،ل تناق�س ،ل ت�شاأل كثري ًا ،قل نعم،
ل تقل ل ..الخ).
ومبا اأنَّ (العلم يف ال�شغر كالنق�س على احلجر)،
فقد اعتاد الطفل اأن ُي�شلب ح ّقه ،من دون قدرته
على املطالبة به ،كون من �شلبه يفوقه عمر ًا ،اعتاد
اأن ل ي�شاأل ،واإن حاول اأن ي�شاأل عن �شيء ما �شعر
باأنه يرتكب جرم ًا اأو �شيئ ًا مكروه ًا ،اعتاد اأن ل
يناق�س ول يعرت�س ول يتف ّوه باأدنى كلمة ،خوف ًا من

اأن ُيقال له اإن ُه عدمي الأخالق.
كرب ذلك الطفل وكاأنه اآلة ،وقد ُح ِر َم من اأدنى
حقوقه ،كرب من دون اأن يتع ّلم الدفاع عن نف�شه ،اأو
املطالبة بحقوقه ،خ�شر الكثري مقابل قوله (نعم)
باإفراط ،كرب وهو ينتظر من ُيناق�س بد ًل عنه.
تر�شخ من
ك ّل ذلك يعود للمفهوم اخلاطئ الذي َّ
قبل الأهل يف ذهنه ،اأنَّ من فاقك يف العمر يجب
عليك عدم مناق�شته اإطالق ًا ،على الرغم من اأنه ل
عالقة بني اأخالق الفرد واحرتام الكبري وتوقريه،
املطالبة باحلقوق ،اأو امل�شاركة يف نقا�س منطقي

مو�شوعي ،فالعمر لي�س
وعي،
�شححةة
مقيا�ش ًا ملدى ��شش ّح
شح
تفكري ال�شخ�س.
لذا وجب علينا اأن نحاول
�شخ�شية
�شخ�ششية
شية
قدر الإمكان بناء �شخ�
بال�شورة
بال�ششورة
شورة
بال�
اأطفالنا
ت�شمن
ت�ششمن
شمن
ال�شحيحة ،التي ت�
حيحة،
ً
فا�شلة
فا�شلة
شلة
لهم اأخالقا فا�ش
�شخ�شية قادرة على
وكذلك
ية
ال�شحيحة.
ال�ششحيحة.
شحيحة.
العي�س بالطريقة ال�
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قال تعاىلَ  :و ِمنْ اآَ َيا ِت ِه اأَنْ َخ َل َق َل ُك ْم ِمنْ
اأَ ْن ُف ِ�ش ُك ْم َاأ ْز َو ًاجا ِل َت ْ�ش ُك ُنوا ِاإ َل ْيهَا َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم
َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة( /..الروم.)21:
الزواج هو ذلك الرباط املقدّ�س بني
الرجل واملراأة ،وهو العقد املربم بني الزوج
والزوجة على ما ير�شى اهلل فيما بينهما،
فالزوجة اأمانة عند الزوج لي�شونها
ويك ّرمها ويعاملها معاملة ح�شنة ،ومبجرد
اأن يقرتن ا�شمها با�شمه ،ينبغي على
الزوجة اأن تكون احل�شن الدافئ و�شاطئ
الأمان الذي تر�شو فيه �شفينته.
والزوجان �شريكان يتعاونان فيما بينهما
م�شاعب احلياة وتربية اأبنائهما،
م�شششاعب
اعب
لتجاوز م�
إ�شالم ققددّر املراأة واأعطاها �شاأن ًا
والإ�إ�شششالم
الم
عظيم ً
النبي
عظيماا ..ونرى ذلك يف تعامل
ّ

حممد مع اأ ّم املوؤمنني خديجة وابنتها
فاطمة الزهراء ،فكانتا اأه ًال خلدمة
ال�شماوية وللمراأة مكانة يف
الر�شالة ال�
الر�ششالة
الة
الر�ش
ال�شااأن االجتماعي حالها كحال الرجل
ال�ش
م�شتوى ثقايف كن�شفها الثاين
ولها كذلك م�
بع�س
اأو اأعلى منه باملرتبة العلمية وهناك بع�
الرجال ينجح يف اإدارة �شوؤون الأ�شرة،
وهذا ل يعني اأنّ الزوجة غري موؤهلة ،بل
على العك�س فهو من باب العطف منه ،اإذ
اإنه ل يريد اأن يحملها فوق طاقتها ،فهو
هنا املدير والأب والراعي لأ�أ�شرته حر�ش ًا
منه ل ا�ا�شتهانة بقدرات املراأة ،ونراه
أي�ش ًشاا داعم ً
داعماا حلياتها العلمية �شواء
اأي�ش
كانت الزوجة طالبة اأم تربوية اأم

موظفة واإن ح�شلت بع�س احلالت التي
يكون فيها الزوج حتكمه العادات والتقاليد
اأو البيئة املحيطة به اأو الن�شاأة ..اإلخ من
الأ�شباب التي تظهر على �شكل ت�شرفات
اأو كلمات غري مقبولة اأو حم ّببة من قبل
الزوج جتاه الزوجة بق�شد كان اأو من
غري ق�شد وقد تعتقد الزوجة اأنه ي�شادر
حريتها ،فهنا يظهر اأعظم دور للمراأة
واأ�شعبه وهو اأوكله اهلل اإليها األ وهو
بناء الإن�شان ،فاإن اأخطاأ بحقها الرجل
اأو بقدراتها فهذا ل يعني اأنها تتوقف عن
العطاء وتتخلى عن دورها العظيم كونها
ن�شف املجتمع ،اإنّ تفهّم الزوجة وتطلعاتها
من قبل الزوج اإمنا يكون من �شمو اأخالقه
وعظمة �شخ�شيته ،والقراآن الكرمي يحثنا
على تقدي�س العالقة الزوجية ،ويطلب من
الزوجني اأن تكون عالقة املودة والرحمة
متبادلة بينهما ،وامل�شاركة يف تدبري الأمور
الأ�شرية ،فاإن َ�ش ُعف اأحدهما ل�شبب ما،
فالآخر يتب ّنى دوره باإخال�س كونه �شريكه
يف احلياة الزوجية ،وهناك رجال �شربوا
اأروع الأمثلة يف رعاية اأبنائهم ،وكانوا
الأب والأم لأ�شرهم ،وكانوا مثا ًل رائع ًا
للت�شحية والوفاء يف �شبيل راحة اأبنائهم
و�شعادتهم ،واملراأة كذلك فالإ�شالم يريد
م ّنا بناء اأ�شرة �شاحلة قوية اأمام املتغريات
املجتمعية ،فبق ّوتها يكون املجتمع قوي ًا.
ف�شالم ًا لك ّل الأزواج الداعمني لزوجاتهم
و�شكر ًا لهم.

لحياة أفضل

َ
م نْص َ
الم َ
ف َ
قا َر َن ُة ُت َحّ
ُ
ك اآلخ َر
ط ُ ِ
احلياة الزوجية اأ�شبه ما تكون ب�شفينة عائمة
على بحر ّ
جلي ما له من قرار ،تتقاذفها
الأمواج �شعود ًا وانحدار ًا ،حتى تر�شو بعد ذلك
على �شاحل الطماأنينة والأمان ،وهي حتى ذلك
الوقت يكون الزوجان قد �شقلت جتاربهما
احلياة مبنعطفاتها وتع ّرجاتها.
وهناك من املنعطفات ما ميكن التعامل
معها ب�شال�شة ورحابة �شدر ومنها ما يجابه
بعدوانية وا�شتهجان ورف�س قاطع ،فهي ل
حمالة اآتية لأنها نتاج ت�ش ّرفات اأحد الزوجني
يف قيادة مركبة الأ�شرة.
فالزوج قد يلقي بكلماته بال تفكري م�شبق،
وقد يلقيها دون اأن تكون يف نيته اإيذاء �شريكة
حياته ،لكنه يجهل مدى تاأثري تلك الكلمات يف
داخلها ،وما ترتكه من اآثار �شلبية على نف�شيتها
املرهفة ،فالكلمات يف كثري من الأحيان تغدو
كخناجر مغروزة يف قلب من نحب دون اأن نعي
ذلك.
فكلمة :انظري اإىل فالنة كيف جعلت من بيتها
جنة مريحة ،وانظري اإىل فالنة كيف ُت�شاعد
زوجها اأبا فالن يف م�شروف البيت وترفع عن
كاهله هموم احلياة ،قد تبدو هذه الكلمات
بريئة يف ظاهرها لكنها تتح ّول اإىل �شكاكني
يف قلب الزوجة الغافلة ،هو اأراد اأن ي�شحح
اخلطاأ ولكن بخطاأ مماثل وهذا الت�ش ّرف له

عدّة مردودات عك�شية يح ّول البيت الأ�شري
اإىل �شجن ت�شيق فيه ال�شدور ،وي�شاء فيه اإىل
الع�شرة الطيبة.
وحقيقة الأمر اأنَّ هذه املقارنة ظاهرها ل تعدو
اأن تكون جملة (غري مفيدة!) تتك ّون من ثالث
كلمات اأو اأكرث لكنها ترتك اآثار ًا وندب ًا قد ل
ت�شفى على املدى البعيد.
اإنها املقارنة ولي�س �شواها من يقدر على
حتطيم ن�شفك الآخر ،بهذه املقارنة تخ�شر
بلحظة جملة طائ�شة ما بنيته على حب يف
�شنني اأو �شهور .ولها مردودات:
 .1الغرية
هل يدرك الزوج اأنَّ اأ�شلوب املقارنة ُيزيد نار
غرية زوجته ا�شتعا ًل ،بينما كان الأجدر به
اأن يطفئ غريتها باإعطائها م�شاحة من الود
والتقدير لك ّل ما تقوم به من واجبات جتاه
اأ�شرتها.
� .2سعف الثقة بالنف�ض
من ينكر اأثر الكلمة الطيبة يف نفو�س �شامعيها؟
وما قد ترتكه من حمبة وا�شتح�شان ور�شا
وطماأنينة؟ كال بالطبع ل اأحد ينكر ذلك ا ّإل
اأنّ بع�س املتزوجني قد يزهدون بها ا ّأميا زهد،
يجد علماء النف�س اأنَّ هناك متالزمة بني الثقة
بالنف�س والكلمة الطيبة ،وك ّلما زادت كلمات
املدح والإطراء ك ّلما زادت وترية الثقة بالنف�س

نجاح الجيزاني
كربالء المقدسة

اأكرث واأكرث.
هذه املتالزمة قد يغفل عنها بع�س الأزواج
ممّ ن يجهلون اأبعاد الكلمة املنطوقة واأثارها يف
ال�شريك الآخر.
من هنا ل مف َّر من تقدير ال�شريك الآخر
ودعمه بكلمات حتى ولو كانت ب�شيطة ،لكنها
تبقى ذات دللت عميقة كقول الزوج لزوجته:
بارك اهلل بك ..كان اهلل يف عونك ،وكذلك
احلال مع الزوجة اجتاه �شريك حياتها.
 .3زرع احلقد والكراهية:
ل يخفى اأنَّ اأ�شلوب املقارنة يرتك اأثر ًا هدّام ًا
فهو كاملعول يهدم ول يبني ،قد ل ي�شعر
ال�شريك اأنَّ كلماته تخ ّلف م�شاحات �شوداء يف
قلب �شريكه ا ّإل بعد فوات الأوان ،يكون حينها
قد ا�شتوىل الكره والبغ�شاء على جممل م�شاعر
ال�شريك.
كما ل يخفى اأنَّ العملية الرتبوية ال�شحيحة ل
تتم يف اأجواء �شقيمة وفاقدة لعنا�شر املح ّبة
واملودّة.
نحن مدعوون اليوم للحذر من الفخاخ التي
قد ين�شبها ال�شيطان اأمام تقدّمنا كاأ�شرة
متما�شكة ،وال�شبيل اإىل ذلك التعامل الراقي
بني الزوجني عرب الكلمة الطيبة ،والبتعاد عن
ك ّل ما من �شاأنه تعكري �شفو احلياة رونقها.
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َ
ال التوحد
اء ال َب ُتولُ ي
ركز الزه َر ِ
عيد األمل ِألطف ِ
هناء الخفاجي
ذي قار

اأُطلق م�سطلح التوحد الأول مرة على يد العامل (بليور) 1911م ,وهو ا�سم
م�ستق من الالتينية  Autismوتعني (الذات)؛ وذلك الأن ال�سخ�ض
يكون مبعزل عن االآخرين وكاأنه لوحده ,اأ ّما عامل النف�ض ليوكانر فقد
و�سفه بالتوحد الطفويل املبكر عام 1943م ,وقد قام بح�سر معيار
التوحد يف �سورتني ,هما (الوحدة املفرطة والرتابة) ويق�سد بها العي�ض
مع خياله وت�س ّوره ,واللعب مع نف�سه بدون اندماج مع اأقرانه من االأطفال.
ولالإجابة ب�شاأن ما يدور يف ذهن ك ّل اأب واأم يبحثان اأنها التهابات فريو�شية متعددة.
عن كيفية التعامل مع طفلهما عندما يالحظان واأ�شافت الأ�شدي :اأنه عن طريق جتربتي
اختالف ًا يف ت�ش ّرفاته عن بقية اأقرانه يف املرحلة بالعمل واحتكاكي بالأطفال وجدت اأنّ الأجهزة
العمرية نف�شها وانعزاله عن بقية الأطفال وعدم الإلكرتونية لها دور كبري يف الإ�شابة بطيف
جتاوبه معهم ممّ ا ي�شعرهم باخلوف والقلق .التوحد ،كما اأنّ غياب الأبوين عن الطفل ملدة
ارتاأينا يف هذا التحقيق اإعطاء ت�ش ّور عن هذا طويلة يق�شيانها يف العمل خارج البيت له اآثار
املو�شوع املتفرع والطويل ،اإذ التقت جملة ريا�س نف�شية كبرية يف الطفل.
الزهراء مديرة مركز الزهراء البتول للتوحد لك ّل عمل بداية ،فكيف كانت بدايتكم؟ ومن اأين
وا�شطراب التع ّلم يف كربالء املقدّ�شة ،ال�ش ّيدة ا�شتلهمتم الفكرة؟
بتول الأ�شدي /بكالوريو�س علم النف�س ،عملت ا�شتلهمت الفكرة من بحث تخرجي يف جامعة
كمع ّلمة يف مدار�س ذوي الحتياجات اخلا�شة ،بغداد /كلية الآداب ق�شم علم النف�س املو�شوم
وح�شلت على دورات تدريبية مكثفة خا�شة بهذا بـ (اجتاه الآخرين نحو املعاقني) عام 1988م
املجال.
عندما كانت كلمة املعاقني �شائعة اآنذاك ،وقد
يت�شاءل الآباء والأمهات عن ما هو التوحد؟ وما حتولت الت�شمية فيما بعد اإىل ذوي الحتياجات
هي اأ�شبابه؟
اخلا�شة ،وعندما هاجرت من العراق عملت
قالت ال�ش ّيدة بتول :التوحد هو ا�شطراب ع�شبي كمتطوعة يف مدر�شة تهتم بالأطفال من ذوي
مع ّقد يظهر عادة يف الثالث �شنوات الأوىل من الحتياجات اخلا�شة ،ف�ش ًال عن دخويل يف
حياة الطفل على الرغم من اختالف احلالة دورات تدريبية مكثفة يف هذا املجال ،وعند
آخر ،واأثبتت البحوث اأنه ي�شيب عودتي اإىل بلدي قررت مع زوجي الدكتور
من طفل اإىل ا ٍ
الذكور اأكرث من الإناث بن�شبة ( ،)4-1وي�شمل ال�شيدلين حممد ال�شالمي اأن ننقل املعلومات
املر�س توحد ًا ب�شيط ًا اأو �شديد ًا اأو فرط احلركة ،والأفكار والأ�شاليب املتطورة من خارج العراق
ق�شم الباحثون التوحد اإىل ثالثة اأق�شام :اإىل داخله ،وتطبيقها يف �شمن مفاهيم املجتمع
وقد ّ
ال�شطراب الجتماعي ،وال�شلوكي ،وا�شطراب العراقي ومبادئه التي من �شاأنها تغيري واقع
اللغة ،وهو عادة يوؤثر يف التوا�شل الجتماعي مع اأطفالنا نحو الأف�شل ،خا�شة هوؤلء ال�شريحة من
الآخرين ،و�شعوبة التوا�شل اللفظي و�شعوبة اأداء
املهارات ،اأ ّما اأ�شبابه فهي غري حمددة ،فالبع�س
يفرت�س اأنه يكون نتيجة ا�شطرابات جينية اأو
ا�شطرابات يف املخ اأو الأع�شاب ،والبع�س يرى
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أم�س احلاجة اإىل الهتمام
الأطفال الذين هم با ّ
والرعاية ،ومن خالل تواجدي معهم وجدت اأنّ
الربنامج الرتبوي �شاعدهم على التح�شن؛ لكي
ي�شتطيعوا اأن يلتحقوا يف املدار�س اأ�شوة باأقرانهم.
متى افتتح مركز الزهراء البتول؟ وما هي
طبيعة عملكم؟
افتتح املركز يف 2017/1/17م بعد ح�شولنا على
املوافقات الر�شمية لفتحه ،و ّمت ا�شتقبال الأطفال
من عمر (� )18-3شنة بنات ،ومن ()11-3
�شنة بنني ،وقد و ّفرنا ك ّل الظروف والو�شائل التي
تخدم الطفل من مالكات موؤهلة من اخت�شا�س
علم النف�س وعلم الجتماع ،اإىل الو�شائل التعليمية
والرتفيهية ،وتبداأ اآلية تدريب الأطفال من حلظة
�شعودهم اإىل ال�شيارة حتى و�شولهم اإىل املركز؛
لتعليمهم العتماد على اأنف�شهم ،وتخفيف العبء
عن كاهل العائلة ،واإدخال الأمل اإىل قلوبهم بعد
اأن كان الياأ�س م�شيطر ًا عليهم ،وقد و�شعنا مناهج
تنا�شب و�شعهم وبح�شب الطرائق املتطورة ليتم
حت�شن حالتهم اإىل الأكادميي ،ونبداأ
تاأهيلهم بعد ّ
بالتدريب ال�شلوكي الذي ي�شتخدم ملعاجلة �شلوك
الطفل ،والتدريب على اأداء املهارات ،والتوا�شل
مع الأطفال الآخرين ،واأي�ش ًا عن طريق العالج

نافذة

الطبيعي (العالج املهني والتكامل احل�شي ،وي�شمل
عالج النطق ،وم�شاعدة الطفل على املهارات
احلركية ،ف�ش ًال عن دعم الأهل وتدريبهم
والتوا�شل معهم).
هل لديكم خطط م�شتقبلية لتطوير عملكم؟
لدينا موقع على الفي�س بوك لن�شر فعاليات
الأطفال اليومية ،وللتوا�شل مع ذويهم ،وهذا
من �شاأنه تعزيز الثقة بني الأهل واملركز ،وقد
ا�شتطعنا ا�شتقطاب العديد من العوائل بعد زيادة
وعي النا�س باأنّ الطفل التوحدي باإمكانه التوا�شل
مع احلياة .اأ ّما خططنا امل�شتقبلية ف�شنقوم
باإن�شاء مركز خا�س للبنني م�شتقب ًال بعد اأن كانت
نتائج ال�شنة الدرا�شية الأوىل ّ
تب�شر باخلري ،فقد
ا�شتطعنا اأن نخ ّرج اأربعة ُطالب من املركز لإكمال
م�شريتهم الأكادميية كباقي الأفراد الأ�شوياء،
ممّ ا �شجعنا على التخطيط لإن�شاء مركز اآخر.
بعدها انتقلنا لو�شع الأ�شئلة على طاولة الدكتور
نعمة /اخت�شا�س طب الأطفال وامل�شرف على
وحدة التوحد يف دائرة ال�شحة ،وكان احلوار
كالآتي:
كيف يتم اكت�شاف التوحد؟ وهل هناك عالج معني
له؟
يتم اكت�شاف الإ�شابة بالتوحد عرب اإخ�شاع الطفل
وذويه لختبار الأ�شئلة التي ي�شتف�شر عربها
الطبيب عن و�شع الطفل ،والت�شاوؤل ب�شاأن مدى
اإجابته ل�شمه حني املناداة عليه ،ومدى تقبله
للمكوث يف ح�شن اأ ّمه اأو اأي �شخ�س من العائلة،
والتوا�شل الب�شري وجتاوبه وفهمه ملا يقوله
الآخرون ،هذه بداية ملعرفة الأعرا�س الأولية التي

تظهر عند الأطفال ،والإجابة عنها حتدّد اإ�شابة
الطفل بالتوحد اأو طيف التوحد من عدمه.
والتوحد ين�شاأ نتيجة ا�شطراب معوي يوؤثر عن
طريق الدم يف اجلهاز الع�شبي ،وهو ما ّ
يعطل
وظيفة الدماغ؛ لذلك يعاين امل�شابون بالتوحد
من عدم القدرة على تطوير املعلومات كما يفعل
النا�س العاديون ،ممّ ا يتطلب الهتمام بالتدريب
ال�شلوكي للتك ّيف مع احلياة ،كما ل يوجد دواء
معني اأو مبفرده ،لكن هناك جمموعة من احللول،
ّ
وهو عالج ثالثي الأبعاد ،نف�شي واجتماعي
ودوائي ،وهذا من �شاأنه امل�شاعدة يف العالج.
براأيكم َمن هي اجلهات املخت�شة التي تقع عليها
م�شوؤولية هذه ال�شريحة من الأطفال؟
يجب اأن يكون هناك تعاون م�شرتك بني اجلهات
امل�شوؤولة وهي وزارة ال�شحة والرتبية والرعاية
الجتماعية التي تقع عليها م�شوؤولية توفري
اخلدمات ال�شحية ،وفتح مراكز تخ�ش�شية،
وفتح �شفوف خا�شة بامل�شابني يف املدار�س،
وا�شتقطاب مالكات ب�شرية موؤهلة ،وتوفري الدعم
املادي واملعنوي لالأ�شرة؛ ليلحقوا اأطفالهم بهذه
الربامج ،ول نن�شى دور و�شائل الإعالم يف ن�شر
الوعي الثقايف عن طريق تركيز براجمها على هذا
املو�شوع ،والتوا�شل مع العوائل التي كانت �شابق ًا
تع ّد التوحد اإعاقة اأو تخلف ًا عقلي ًا ،اأ ّما الآن مع
انت�شار الوعي ال�شحي اأ�شبحوا ياأتون اإىل املراكز
للك�شف املبكر ملعاجلة اأطفالهم.
(الأم اأحد الأ�شباب)
عندما �شاهدتها يف عيادة الطبيب وطفلتها
الوحيدة (زينب ذات الأعوام الثالثة) نائمة يف

على المجتمع

حجرها اعت�شر قلبي اأمل ًا فبادرت بال�شوؤال عن
�شبب دموعها التي ت�شابق �شن ّيها الع�شرين؟
قالت :مذ ال�شنة الأوىل عندما وجدت طفلتي
تالحقني واأنا منهمكة باملنزل ،وهي حتبو تارة
وتنه�س متعرثة تارة اأخرى قررت اأن اأ�شعها اأمام
�شا�شة التلفاز حلني انتهائي من العمل ،وعندما
كربت قلي ًال اأح�شرت لها جهاز (اآيباد) حتى
اأ�شبحت مدمنة األعاب اإلكرتونية ،معزولة بعاملها
اخلا�س ل تتجاوب معي باأيّ �شيء ،واأ�شبحت قليلة
الأكل م�شطربة النوم كثرية ال�شراخ ،كلماتها
غري مفهومة وعدوانية مع الأطفال الأ�شغر منها
�شن ًا ،ومل اأعرف ال�شبب حتى اأخربين الطبيب اأنها
م�شابة بطيف التوحد الذي كنت اأنا ال�شبب فيه.
بازدياد معدل امل�سابني بالتوحد حول
العامل اإذ و�سل عددهم اإىل  67مليون
�سخ�ض بح�سب اآخر اإح�سائية ملنظمة
اليون�سيف ,كم نحن بحاجة اإىل الوعي
ّ
وحث اجلميع على العمل الأجل
النف�سي,
هوؤالء االأطفال امل�سابني بالتوحد,
وتوفري موؤ�س�سات متخ�س�سة حكومية
واأهلية الإعادة تاأهيلهم �سلوكي ًا وتربوي ًا
و�سحي ًا ,ليكونوا نافعني الأنف�سهم واأ�سرهم
وجمتمعهم ,واأي�س ًا نحن بحاجة اإىل توعية
االأمهات واالآباء عن طريق االإعالنات
املقروءة وامل�سموعة ,واالإر�ساد وخ�سو�س ًا
الن�ساء احلوامل عن طريق املراكز
ال�سحية لرعاية احلوامل ,فالوقاية خري
من العالج.
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نوال عطية المطيري
كربالء المقدسة

الدرا�شيةية
احل�ش�س الدرا�
باتت ظاهرة التاأخر عن احل�
املدر�شية
شيةية ومالكها
م�شكلة تعاين منها الإدارة املدر�
التدري�شي ،وتوؤرق اجلميع؛ ملا لها من اأثر �شلبي
لنقطاع ��شل�شلةلة الأفكار
يف املتعلمني ،وذلك نقطاع
التوا�شلل بني الفقرات
العلمية املطروحة ،وافتقاد التوا�
ّ
الرتبوية امل�شار اإليها من قبل املعل
م ،وحدوث
املعلم،
املعل
بع�س الدرو�س ،ممّ ا يوؤدي اإىل
خلل يف فهم �شرح بع�
امل�شتوى العلمي للتلميذ ،والتذبذب
انخفا�س يف امل� توى
انخفا�
مبح�شلة
يف التفاعل مع املادة الأكادميية للخروج مبح�شلة
ر�شينة
ينة من املعلومات الرثية ذات الفائدة.
شينة
ر�ش
ر�ش
الن�شباط
ن�شباط
شباط
املتااأخر افتقاده لروح االن�ش
كما يرتتب على املت
شمام اإىل اأقرانه،
والن�شمام
واللتزام
مام
لتزام بالوقت املح ّدّد والن�ش
ن�ش
ّ
ميثلل املحور الأهم لتطبيق
وذلك لكون التلميذ ميث
املدر�شة.ة.
شة.
املدر�شش
النظام العام املع ّد من قبل املدر�
أ�شباب التي تتووؤدي اإىل تتااأخر التالميذ
اأ ّما بع�س الأ�أ�شششباب
باب
الدرا�شية املقررة
الدرا�شششيةية
للح�شة الدرا�
للح�شششةة
عن الوقت املح ّددّد للح�
شهاها مبا ييااأتي:
تلخي�شها
تلخي�شش
فيمكن تلخي�
متااأخرة من
ل�شاعات مت
ال�شهر ل�ل�شششاعات
اعات
 .1هر
مبكرااً،
ال�شتيقاظ مبكر
الليل وعدم ال�ش�ششتيقاظ
تيقاظ
والو�شول يف الوقت غري
ول
ل�شتغراق
املنا�شب ،وذلك ل�ش�شتغراق
شتغراق
ب،
ّ
التلميذ جل الوقت يف
امل�شافة ما بني
قطع افة
واملدر�شة.
واملدر�ششة.
شة.
البيت واملدر�
 .2افتقار بع�سس
.
الدرا�شية
الدرا�شية
شية
احل�ش�س الدرا�ش
عنا�شر اجلذب
اإىل
ر
والت�شويق يف اأثناء
ال�شرح ،وتلخي�سس
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احل�شول
املادة العلمية مبا يثري رغبة التلميذ يف احل� ول
على املعلومة.
 .3عدم اهتمام التلميذ باأداء الواجبات املناطة
به والتهاون يف حت�شري الدرو�س.
ال�شلبي يف دخول
ال�شوء
 .44م�شاحبة
وء والتاأثري ال�
احبة رفاق ال�
الدرا�شية.
ال�شف
ف ومتابعة املادة الدرا�شية.
التلميذ اإىل ال�ش
وللحد من انت�شار تلك الظاهرة والوقوف على
التااأخر
اأهم احللول الناجعة لل�شتمرار
تمرار م�شكلة الت
لدى املتعلم ميكن اتباع اخلطوات الآتية:
التوا�شل مع اأولياء الأمور ملعرفة الأ�أ�شباب
التوا�شششلل
 ..11التوا�
وتاليف املعوقات والعقبات التي تواجه التلميذ.
باملدر�شةشةة يف نفو�س
باملدر�شش
 ..22غر�س حب العلم والتعلق باملدر�
الأبناء من قبل
الأهل واملقربني
كونها مركز
من التالميذ،

اإ�شعاع تربوي وفكري.
تمر يف اإيجاد و�شائل مبتكرة،
امل�شتمر
امل�شش
 ..33التجديد امل�
ّ
تغني احل�شة الدرا�شية بكل ما هو مثري،
وا�شتخدام الطرائق التدري�شية احليوية التي
ُت�شاعد على رفع املعنويات وخلق ج ّو من التفاعل
ال�شف.
ف.
شف.
ال�شش
املبا�شر داخل ال�
 ..4تطبيق بادرة التحفيز الإيجابي املعنوي،
بح�شور
وتقدمي الهدايا للتالميذ امللتزمني بح�
الدرا�شية
شيةية بانتظام.
الدرا�شش
احل�شةشةة الدرا�
احل�ش
احل�ش
 .5العمل على تنمية �شعور التلميذ بامتالكه
وال�شتطاعة على التغيري ،واوالنتقال من
القدرة وال�ش�ششتطاعة
تطاعة
واحلر�س على
حالة الت
الت�شابق واحلر�
الت�ششابق
ابق
التااأخر والنفور اإىل الت�
التواجد يف الوقت املحدّد للدر�س.
وم�شك اخلتام تفعيل دور املع ّ
املعلمم واملر�شد يف اإلقاء
املعلل
وم�ششك
ك
وم�ش
الن�شائح والتوجيهات التي من �ش�شااأنها خلق
الن�ششائح
ائح
بع�س الن�ش
س
�شفية مي
ميالالأها املرح والتعاطف وزرع الثقة
بيئة ��شششفية
فية
بالنف�س وتوطيد العالقة بني التلميذ
وحل امل�شاكل اخلارجية
م ،وح ّل
واملعلم،
واملع ّل
قة بالبيئة الأ�أ�شرية،
املتع ّل
املتعلقة
م�شابقات
وو�شعشعع برامج م�
وو�ش
وو�ش
وترفيهية
مثرية
اإحرازه
بعد
مرتبة جادة يف
تطبيق الأنظمة
و ا لتعليما ت
وطي ��شفحة
والك�شل
اخلمولوالك�
و ا ل ّت�شا ف
با لن�شا ط
واملواظبة.

علموا و َعلِّموا

ت

ال ُة ِّ َ
غار َوتأثي ُرها في َّ
َع َم َ
التع ِليم
ِ
ِ
الص ِ

نادية محمد شالش
النجف األشرف

ارتفعت ن�شبة عمالة ال�شغار يف جمتمعنا
يف املدة الأخرية ،ممّ ا اأدى اإىل حرمان
عدد كبري منهم من نعمة التعليم.
وبعد اأن اأُجريت معهم بع�س اللقاءات
ح�شلنا على ما ياأتي:
اأحمد� ،شبي يبلغ من العمر (� )12شنة،
يدفع عربة يحمل فيها الزائرين ،اأو
اأمتعتهم ،دنوت منه و�شاألته:
هل تذهب اإىل املدر�شة؟
اأجابني :اأين اأنا من املدر�شة؟!
قلت :وملاذا؟!
فاأجاب بح�شرة الكبار :لدي ثالثة اإخوة
واأمي وجدي املقعد ،اأعمل واأعيل عائلتي
بعد اأن تويف والدي ومل يرتك لنا اأيّ مورد،
وبع�س الأقرباء �شاعدوين وا�شرتوا يل هذه
العربة.
را�س عن حالتك هذه؟
هل اأنتَ ٍ
نعم ،وهل عندك بديل؟!
اإذا قام �شخ�س بتح ّمل اأعباء عائلتك فهل
تذهب اإىل املدر�شة؟

و َمن هذا الذي يتحمل ذلك واإىل متى؟! اإنه
يف عامل اخليال.
تركني غري مقتنع بكالمي.
حيدر وح�شن وعبا�س ثالثة اإخوة يعملون
يف ور�شة حدادة ،وهم عو�ش ًا عن حمل
القلم والكتابة على الدفرت ،حملوا املفك
والرباغي ،وهم منك ّبون على حمرك �شيارة،
منهمكون بتفكيك قطعها احلديدية ،بد ًل
من اأن يح ّلوا م�شاألة ريا�شية!
�شلمت على �شاحب الور�شة ،وبعد اأن
ع ّرفته اأين اأجري حتقيق ًا عن عمالة
الأطفال ،قال:
ً
ّ
هوؤلء اأبنائي ،واأنا ف�شال مني اأعلمهم
�شنعة اأجدادهم كما تعلمتها اأنا قبلهم،
لتنفعهم وتعينهم وتكون لهم م�شدر رزق.
وهل يذهبون اإىل املدر�شة؟
�شيح�شلون من ال�شهادة؟! اأنا
ل ،وماذا
ّ
تك�شبهم ذهب ًا ،فاأين التعيني
�شنعة
اأع ّلمهم
ّ
يف الوظائف هذه الأيام؟!
�شاألتهم :اأحتبون املدر�شة؟

اثنان منهما رف�شا الفكرة ،والثالث
اأح�ش�شت اأنه يتمنى اأن يذهب ،ولكنه
يخ�شى ممانعة الأب.
فرمبا يود
قلت لالأب :على الأقل ا�شاألهمّ ،
اأحدهم اأن يتع ّلم ،وقد ي�شبح ذا �شاأن
فتتباهى به!
وتركته..
ّرمبا اأكون قد حركت م�شاعره جتاه اأبنائه،
اأو اأ�شهمت بحذف �شخ�س من ن�شبة
الأميني الذين اأ�شبحت ن�شبتهم تزداد يوم ًا
بعد يوم.
هذه بع�س الأ�شباب التي ميكن اأن توؤدي
اإىل حرمان اأبنائنا من نعمة التعليم،
وهنالك اأ�شباب اأخرى ،لو اأردنا التطرق
اإليها ل يكفي لها حتقيق واحد.
اأنقذوا اأبنائكم من نري اجلهالة ،فلي�شت
ال�شنعة كافية ليحيوا ،اأبناوؤنا يخو�شون
معرتك احلياة ،وعلينا اأن ن�ش ّلحهم بالعلم،
كما يقول املثل( :اجلاهل كالأعمى).
..رفق ًا باأبنائكم ول ت�شيبوهم بال َع َمى..
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مع الناس

َح َ
َ
(المحيا)..
اإلحياء
الو ُة
ِ

َب َ
ين َ
كر َ
اضر
اضي َو َت ِ
الح ِ
الم ِ
ين ِ
ثم ِ
ف ِ
نادية حمادة الشمري
كربالء المقدسة

املاضي

بات الدينية على الزمان واملكان ،نكهة قد تختلف من
املنا�شبات
شبات
املنا�شش
زة تطبعها املنا�
مميزة
ثمة نكهة مم ّي
يوم اإىل يوم ومن ف�شل يف احلياة اإىل ف�شل اآخر ،ولي�س ا ّ
أدل على ذلك �شوى حر�س
املا�شني على اإحياء ليلة الن�شف من �شعبان ديني ًا ،تعرتيها �شبغة اجتماعية �شبابية لها
عاداتها وتقاليدها وطقو�شها.

يف هذا اال�ستطالع تدثت (جملة ريا�ض الزهراء ) مع املا�سي واحلا�سر:

20

(لوحة االنتظار)
تقول (اأم كرار /ر ّبة بيت):
ممّ ا اأدركته يف ليايل الن�شف من �شعبان
ال�شتعداد العبادي للعوائل العراقية ل�شتقبال
ال�شهر الكرمي وهذا ل يتم ا ّإل من خالل توفري
اأجواء منا�شبة داخل البيت ،ومنها توفري اأجواء
احتفالية عبادية ،فقد كانت العوائل العراقية
يف هذه الليلة ت�شعى جاهدة اإىل حت�شيل القدر
الكايف من العبادة وبخا�شة يف الأماكن املقدّ�شة،
وتكتمل هذه العبادة بال�شدقة و�شلة الأرحام
والتوا�شل الجتماعي الذي كان يعقب العبادة،
فكانت ال�شواين التي تزينها ال�شموع واأنواع
خمتلفة من احللويات هي اآخر املطاف لليلة
الن�شف من �شعبان ،ول تخلو ال�شواين من الآ�س
الذي كان ير�شم الأمل يف لوحة النتظار.
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(جرب اخلواطر)
اأ ّما (عفت عبد العزيز) فرتى اأنّ ليايل
كهذه تقوى فيها العالقة الربانية ,وكذلك
وعربت عنها
العالقات االجتماعية,
ّ
ً
قائلة:
يف ليايل ر�شمت الكثري من الذكريات ول�ش ّيما
بني اأفراد الأ�شرة الواحدة ،كانت الأم هي
رب الأ�شرة بهذه الليلة من
التي تقوم بتذكري ّ
حت�شريات ل�شتقبال الأولد من الذكور والإناث،
وكان ا�شتعداد الوالد لتح�شري علب احللويات
التي ك ّنا ن�شعد بها كثري ًا ،والتي ك ّنا نعدّها نحن
البنات جرب خاطر يف هذه الليلة ور�شا الوالدين
بعد الطاعة والتقرب الإلهي الذي �شري�شم لنا
حياة مم ّيزة ،ملا لهذه الليلة من خ�شو�شية يف
توزيع الأرزاق وغريها من املقدرات التي ل يعلمها
ا ّإل اهلل ،بينما كان اأولدنا يتنقلون بني اأرجاء
البيت مبالب�شهم اجلديدة ،والأكرب عمر ًا كانت
لهم ُمهمة توزيع اأطباق احللويات على اجلريان
جرب اخلواطر ،وبخا�شة للبنت واإن كانت متزوجة.

مع الناس
(حائط ال�سد االأول)
ويقول (علي حاكم /م�سوؤول عن جمموعة �سبابنا):
اإنّ حت ّول منا�شبة الن�شف من �شعبان اإىل مركز لتطوير الذات
والوقوف على الظواهر ال�شلبية التي تعرتي املجتمع ال�شبابي
هي بحد ذاتها حائط ال�شد الأول للدفاع عن اأ�شالة املوروث
الديني الثقايف؛ فليلة الن�شف اأخذت مرتبة ال�شمري الإن�شاين
ال�شبابي ،ودور ًا من اأدوار احل�شن احل�شاري التي يتم ّيز بها
الدين الإ�شالمي يف املنا�شبات الدينية والثقافية ،وال�شعي
اإىل التن�شيق وال�شيطرة ،ويحتاج هذا العمل اإىل مدر�شة فكر
ومدر�شة اأهل البيت مدر�شة اأوجدت الكثري من املعاجلات
والأهداف التي تنا�شب ك ّل ع�شر وك ّل فئة من الفئات ،وهنا
أخ�س ال�شباب بالإعالم ملِ ا ميتلكه من جتدد يف اأ�شاليب
ا ّ
الطرح واملعاجلة حتى الفئة امل�شاركة التي حتتاجها امل�شاريع
يف منا�شبات كهذه ،وج ّل هذه امل�شاريع هي م�شاريع توعية
هدفها امل�شارك قبل امل�شتقبل؛ لأنها تربط بني البناء الثقايف
الراهن وامل�شتقبلي للحفاظ على املوروث الالمادي ،وجعل
ب�شمات الآباء والأجداد جزء ًا من احلياة اليومية للفرد،
وم�شد َر اإلهام لك ّل الأجيال.

(نكهات م�ستمرة)
مل تغم�س عد�شة امل�ش ّور الفوتوغرايف (�شامر احل�شيني) عن
حلظات ليلة الن�شف من �شعبان ،اإذ يع ّد ليلة الن�شف من
�شعبان موروث ًا ثقافي ًا ديني ًا وميثل احللقة الأقوى يف منا�شبات
كهذه عد�شة امل�شور ،فهي التي تقوم بحمايته وتوثيقه،
والعد�شة هي الوحيدة التي توفر احل�س املتمدن ،وهي الوحيدة
التي تعطي وم�شات للح�س احل�شاري ،واملحافظة على التعابري
الرتاثية عن طريق ال�شورة هو �شمان للتنوع يف الزوايا التي
توؤخذ منها ال�شور والتاأكيد على املنا�شبة وظالل اأبعادها
�شواء الدينية والجتماعية ،واأعتقده متحف ًا ميثل العديد من
الإ�شعارات املختلفة جلهات خمتلفة منها ال�شيا�شية والثقافية
والجتماعية والدينية ،فنجد اأنّ ال�شابقني قد حفظوا تلك
العادات ،وكانت لها نكهة معينة ،لنوا�شل العمل بنكهة جديدة
ومغايرة باأ�شاليب ع�شرية وحديثة ،لتكون نافذة يط ّل من
خاللها اأبناء احل�شارة املعا�شرة والأجيال القادمة على ما
اأجنزه الآباء والأجداد.

(لي�ض بقايا مدن وق�سور)
وب ّينت ال�س ّيدة (�سذى حممد /رئي�سة
جمعية الوالء الفاطمي الثقافية يف
ال�سويد):
اإنّ منا�شبة ليلة الن�شف من �شعبان لي�شت
جمرد بقايا مدن وق�شور لكي نحافظ عليها من
الندثار ،واإمنا هي جذور وق�شية منتظرة بجميع
اأبعادها ،وكموؤ�ش�شة دينية للجالية العربية تع ّد
ليلة الن�شف من �شعبان هوية اأمنحها لأبنائي
يف بلد الغربة ،فهذه املنا�شبة متتلك يف طياتها
العديد من الر�شائل الدينية والجتماعية،
فالدينية توفر اجلو الذي ير�شم لنا طريق الو�شل
اإىل الر�شائل الجتماعية ،ومنها امل�شاعدات
املادية التي نريد من ال�شباب امل�شاركة فيها.

احلاضر
ال تزال ليلة الن�سف من �سعبان ب�سورة عامة
متتلك �سلطة التوجيه والو�سايا و�سلطة االأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ,والذي جعلها متتلك
�سلطة كهذه كونها مل تزل يف ال�سورة الذهنية
ال�سعورية والدينية باأنه ال زمني واأبدي ,وهو
الذي يحدّ د وجود كيان الفرد بكيان اعتباري.
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شد المقدس
ب ْ
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َ
الج َ
ف َ
القرا ُر َّ
الب َالد
لحف ِ
ائ ُ ِ
الص ِ
توى ِ
ظ ِ

د .خديجة حسن علي القصير
النجف األشرف

احلروب واملعارك كانت وما زالت حالت �شلبية
يتعر�س لها املجتمع الإن�شاين ،وتوؤدي اإىل
تاأثريات خمتلفة يف جوانب حياة الإن�شان ،فهي
واإن كانت عند البع�س م�شدر ًا لرفع الظلم ودفع
العدوان واحل�شول على مكا�شب معينة ،ا ّإل اأنها
عند البع�س الآخر متثل م�شدر قهر وا�شتالب
خريات ،ودمار ًا للحرث والن�شل.
من هنا برز اجلهاد و�شرورة مواجهة العدو حق ًا
م�شروع ًا للفرد ،فاإنّ اجلهاد يف �شبيل اهلل تعاىل
له منزلة كربى اأولها اخلالق عنايته ،فهو من
العبادات الواجبة على ك ّل موؤمن ،يف اأي ظرف
كان ويف اأي وقت.
وقد ّ
ف�شل اهلل املجاهدين ع ّمن �شواهم مهما
كانت درجة اجلهاد ،فاإنّ ك ّل �شخ�س له ثواب ما
يوؤدّيه عن طريق عمله.
ُ
َ
ْ
ْ
َ
اعدُونَ
نني غ ْ ُري
غري
من َني
وم ِن
ملو ِْمم
من ااململ ؤو
دون ِمنَن
اعد
قاع
قال تعاىلَّ  :ل
ل َي�ي� ْش�ش َتشت ِوتوويي الالالقق ِ
َ
يل َّ
والل ِه
مووا ِال
اهددُونَون ِيف � َش�ش ِشبب ِيل
ملج ِاه
جاه
ال�ش َشرر ِررر َوا ُْْملاملُ َج
ال�ش
اأُ ِويل
همم
هلل ِب أابا ْم َ
بيل ا ِ
اله ْ
�ش َشلل ُ
همم
والل ِه
موا ِال
اهدينََين ِببااأَ ْم َو
جاه ِد
ملج ِاه
اهلل ا ُْْاململُ َج
ف�ش
همم َف َّ�
َواأَن ُنفف�
اله ْ
نف�ِش�ش ِهشه ْ
عد ُ
جةة َو ُوكك ًّ
همم َع َ
اعددينَ َد َر َج ً
علللىى ا ْالل َ
كالال َو َوععدَد
قاع
َواأَن ُف�
اهلل
اع ِ
القق ِ
نف�ِش�ش ِهشه ْ
ُ
اهددينَ َع َ
اْ ُ
علللىى ا ْالل َ
اعددينَ
قاع
جاه
ف�ش
حل� ْش�ش َشنننىى َو َوفف َّ�
احل�
حل
اع ِ
اه ِ
�ش َشلل اهلل ا ُْْملاملُ َ
القق ِ
ملجج ِ
ظيمما
عظظي ًيم
(الن�شاء.)95:
شاء.)95:
(الن�شاء:
شاء:
يماا( /الن�ش
جررا َع ِ
اأَ ْج ً

واأهل البيت
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كانوا هم ال�شباقني يف الدعوة اإىل اجلهاد
وحث النا�س عليه ،فهم من �ش ّنوا �شنة اجلهاد

يف �شبيل اهلل تعاىل واإعالء راية احلق ،وهم
مثال يقتدي به املجاهدون يف ك ّل زمان ومكان،

وهنا نذكر جهاد الإمام علي بن اأبي طالب
يف قتال املارقني من اخلوارج ،وحروبه املتكررة
طوال مدة خالفته التي ا�شتمرت ما يقارب
اأربع اأو خم�س �شنوات ،فهو بتعبري دقيق مار�س
فيها اأنواع اجلهاد �شد اأعداء امل�شلمني ،و�شبقت
هذه املرحلة مرحلة جهاده يف حياة الر�شول
حممد ،اإذ �شارك الر�شول يف حروبه وغزواته
�شاعي ًا اإىل ن�شر راية الإ�شالم خ ّفاقة ،ثم اأتت
حربه �ش ّد اخلوارج لردعهم وك�شر �شوكتهم ومن
ثم تفريقهم ،وهذا ما اأوردته اأغلب امل�شادر
)1(.
الإ�شالمية
رنا هذا بالفتوى املباركة التي
ع�شرنا
شرنا
ع�شش
وتكللل الأمر يف ع�
وتكل
وتك ّل
شماحة اآية
ماحة
ب�شماحة
درتها املرجعية العليا املتمثلة ب�ب�شش
شدرتها
أ�شدرتها
اأ�ش
أ�ش
ال�شي�شتاتا ّ
ين
تاين
شتاين
شي�ش
ي�ش
ال�شي�
شيني ال�ش
يني
ال�شش ّيشييدد علي احل�
اهلل العظمى ال�
احل�شيني
احل�شش ّ
(اأدام اهلل ظله) يف 2014/6/13م املوافق /14
�شعبان1435/هـ ،فهي وكما عهدناها دائم ًا
تتااأخذ القرارات

ال�شائبة التي فيها منفعة النا�س ،وكما عهدنا
من اجلماهري القبول والإذعان لهذه الفتاوى،
وخري دليل على هذا هو الإقبال ال�شعبي الوا�شع
من اأجل تلبية فتوى املرجعية يف اجلهاد الكفائي.
فقد كانت لهذه الفتوى نتائج اإيجابية على
ال�شعيد الداخلي للبالد ،ياأتي يف مقدمتها
اندحار داع�س وانح�شاره وعدم امتداده اإىل
بقية املدن العراقية ،فكما هو معروف اأنّ هذه
الع�شابات كانت تهدف وبح�شب ت�شريحات
امل�شوؤولني عن هذا التنظيم اإىل م ّد �شيطرتها
على كافة الأرا�شي العراقية ،وال�شعي اإىل
تاأ�شي�س خالفة اإ�شالمية كما يدّعون ،ولكن
بف�شل الفتوى التي اأ�شدرتها املرجعية فقد
متكنت قوات احل�شد ال�شعبي معها قوات اجلي�س
وال�شرطة ،وبتاأييد ودعم جماهريي وا�شع من
أرا�شيه
�شد
شيهيه من
أرا�ش
داع�س ،،وحفظ البلد واأرا�
داع�سس
شدد تنظيم داع�
�ش
�ش
هذا التنظيم العابث الذي يهدف اإىل تدمري ك ّل
كل
ما تقع يده عليه وبوح�شية.
....................................
�س.67-64
ج� ،5سس
الر�شل وامللوك :جج،5
الر�شششلل
( )1تاريخ الر�
()1

شد المقدس

الح

َع ُ
ين َ
الح َياة
فاطمة علي الوكيل
كربالء المقدسة

ُ ُّ
الش َ
َ
اء ِعْب َر ٌة
م َال ِحم
ه َد ِ
ُ
َ
يها األ َ
حك َ
مهات
ت ِ
وسن نوري الربيعي
كربالء المقدسة

يتهاوى البيان خج ًال ويطبق على النفو�س �شمت
الإعجاب والتقدير ،وماذا ع�شى اأن ت�شف
الكلمات؟ وكيف يبوح القلم؟! واأنى له اأن يرتجم
�شعور قلوب ع�شقت �شمودكم يا �شهداء الوطن
والعقيدة والإن�شانية؟!
اأجل اإنّ هذه الت�شحيات �شتظل ماثلة اأمامنا.
ينحني اأمامها الزمان ويحفظها التاريخ يف
�شفحاته امل�شرقة ،وحتكي الأمهات مالحم
�شولتكم ق�ش�ش ًا تتجلى منها العرب لالأجيال
القادمة .ف�شالم عليكم يا من ّ
�شطرمت بدمائكم
الطاهرة اأروع اأمثولة يف الفداء والبذل والإيثار
واألف حتية اإجالل.
ك ّل ا�شتياقي اإىل مراقد القدا�شة ،حينما لحت يل
املنائر والقباب الذهبية اأخذت خطوتي تتباطاأ،
و�شرت اآخذ اأنفا�ش ًا عميقة واأحب�شها واأقول:
دعوين اأت�شبع من اأن�شام امل�شلني واأ�شتن�شق اأريج
ت�شابيح املالئكة احلافني ،واأ�شبغ النور على قلبي
املتلب�س برين الذنوب واملعا�شي من ح�شرة هذا
الإمام العظيم ،لت�شفى روحي وتطيب جوارحي،
ع ّلني اأرتاح من اأ�شقامي واآهاتي على اأعتاب
قدا�شتهم� ،شلوات ر ّبي عليهم اأجمعني.

عاد قبل غروب ال�شم�س من مزرعته التي تقع
�شفاف النهر متعب ً
متعباا مرهق ًا يعلو الهم حم ّياه،
على ��شششفاف
فاف
مته يزيد من هيبة وجهه ال�شاحب ،دخل منزله
و�شمته
شمته
و�ش
و�ش
وحيىى والدته املراأة املجاهدة مع اأخواته اخلم�س،
وح ّي
وي�شعهما على عينيه،
انحنى على كفيها يقبلهما وي�
كم من اأخاديد الهموم قد ُحفرت على وجهها
وكفيها! ناولها ��شلة الفاكهة واخل�شار التي جلبها
معه من نتاج مزرعته املباركة ،وقال:
 انظري يا اأمي ،اإنّ الأ�شجار التي غر�شها والديرحمه اهلل قد اأينعت واأثمرت ك ّلها ،وك ّل ثمرة
اأقطفها اأقر أا معها الفاحتة لروحه الطيبة.
 ولدي ،اأنتم اأحلى ثمار جنيتها يف حياتي.علت البت�شامة وجوه العائلة الب�شيطة ،اقرتبت اأم
ح�شن من ابنها و�شاألته:
 مايل اأراك حزين ًا يا ُب َني؟! اأ ّماه ،لقد كنت اأحتدّث مع جارنا اأبي علي عنهذه الع�شابات التكفريية التي ل تعرف حرمة
ول رحمة ،واأنا واهلل اأ�شعر بقلبي العراقي الغيور
ينزف اأمل ًا ،ولو كان الأمر بيدي لقاتلتهم واجتثثت
اأ�أ�ششلهم،
لهم،
أ�شلهم ،هذا الأمر يقتلني يا اأمي.
 ولدي احلبيب ،ليلة الغد هي ليلة الن�الن�شف من
�شعبان�� ،شنجتهد بالدعاء هلل تعاىل ليف ّرج عناّ
غدا اإىل كربالء لزيارة �ش ّيد
هذا البالء ،فلنذهب غد ًا
ال�شهداء ،كي نحيي هذه الليلة العظيمة.
وحلتت الليلة املباركة ،كان اجلميع ��شائم ًا.
وح ّل
وعند مائدة الإفطار دعا اجلميع باأكباد ح ّرى
مك�شورة.
وعيون دامعة وقلوب مهمومة مك�
وبعد ��شاعات قليلة كان الفرج ،اهتزت القلوب
ال�شمائر ،اإنها الفتوى التي تنف�س بها
وانتع�شت ال�
الأحرار بعد طول اختناق!
ح�شن:
تهللل وجه ح�
ته ّل
اه ،هل ت�ت�شمحني يل باللتحاق مع اإخوتي؟ اإنه
 اأ ّأممأماه،اليوم الذي كنت انتظره.
بثقةة واإميان:
فافاأجابته بثق ٍ
 نعم يا حبيبي اذهب ،وعني اهلل ترعاكم ،ولكنتن�س اأمك ،اأ�شركني يف جهادك يا ُب َني.
ل َ
يومئذ ،تفجرت عني احلياة.
ٍ
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مناه

ل ثقافية

َ
ٌ
َ
َ
من ِبال ِدي
هيدة ِ
ش ِ
الشهيدة /هالة مرعان أحمد
اأعداوؤنا يحاولون منذ �شنني طويلة حتقيق
اأهدافهم عن طريق زرع احلكم البائد،
ثم اإن�شاء احلروب بني البلدان ،وبعد ذلك
عندما راأوا ف�شل خططهم جاءوا مبجرمي
داع�س اإىل بالدنا ،وهم يف ك ّل مرة يفكرون
بكيفية قتل ال�شالم يف اأر�شنا.
ولكن عراق احل�شني ياأبى ،ويقف بوجه
خططهم ويدمرها با�شتمرار اإخواننا
الأبطال من اجلي�س واحل�شد ال�شعبي يف
دحر اأفكار ال�شالل.
الأعداء يحاولون دائم ًا قتل اأحالمنا،

ولذا فقد �شرقوا حقوق الأطفال باللعب
والفرح وال�شعور بالأمن يف بلدهم،
وجعلوهم ي�شعرون باملعاناة واحلزن،
وبع�شهم اأ�شبحوا اأيتام ًا اإذ ُقتل اآباوؤهم

اأمام اأعينهم ،ومهما يفكر اأعداوؤنا فاهلل
قال يف حمكم كتابه العزيزَ .. :و َكانَ َحقاًّ
َع َل ْي َنا َن ْ�ش ُر ْاملُوؤ ِْم ِننيَ( /الروم.)47:
فالفار�شة (هالة مرعان اأحمد) فتاة
ايزيدية من قرية كوجو مواليد 2001م،
قام اأحد الدواع�س ب�شرائها واأختها ،وثم
اأخذهما اإىل �شوريا ،اإذ حتدّث اأختها التي

ود َ
ُج ُ
فيل
الك ِ
زهراء سالم جبار
ذي قار
حينما تعط�س احلروف ّ
وجتف الكلمات وتتك�شر الأقالم ،تهيم الروح
ً
�شوق ًا لتغادر مكانها ،كاأنها حمامة الأحالم ،بعيدا عن �شو�شاء هذا
العامل ،لتذهب اإىل حيث الطماأنينة وال�شالم ،لتح ّلق حتت �شماء قبة
عانقت منائرها ال�شم�س ،وخجل من نورها القمر ،لتن�شر جناحيها
حتتها فرح ًا وخج ًال.
ثم تقف على بابه وقفة اأ�شري منك�شر ،وت�شتاأذنه يف الدخول ،وتق ّبل
اأعتاب �شريحه الطاهر.
�ش ّيدي يا اأبا الف�شل ..ها هي الروح عط�شى ،قد جاءت لرتتوي من
ماء جودك ،وتنهل من بحر عطائك الزاخر وكرمك الوافر ،لت�شكن
قربك قلي ًال ،وتتنف�س �شذى قربك الزاخر ،لتلقي همومها جانب ًا
وت�شرتيح من ُب ْعد ال�شفر ،ثم تودّعك بعربة ،وداع حزين ل يو ّد
الفراق ،لكن الزمن اأجربه ،ثم تعود اإىل حيث كانت.

24
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م.م حنان رضا حمودي
بابل

جنت فيما بعد من الظلم الداع�شي فتقول:
(يف يوم من الأيام قام الداع�شي باأخذ
اأختي هالة ب�شيارته ،و�شار مع �شيارات
الرتل الداع�شي اإىل �شوق مدينة امليادين
ال�شورية لبيعها ،فق�شفت الطائرات الرتل
الداع�شي ،فا�شت�شهدت هالة ،كان ذلك يف
يوم 2016/9/20م).
لقد ذهبت اأختها م�شرعة اإىل مكان
احلادث وهي تتمنى اأن جتد اأختها على قيد
احلياة ،ولكنها وجدتها قد انتقلت اإىل عامل
النور ،رحمها اهلل واأ�شكنها ف�شيح جناته.

هر العلقمي

من على ن
ندى اللواتي
سلطنة عمان

اط َ ّ
الق َم ُ
سع ِل َ
ك ّ
في
ال ِيت ِ
ِ

القماط ي�شيق بدواء قلبي ،ويح ّد من انعتاق عطائي،
كفي ،اأم�شح بدفئهما
فدعني يا اأبي اأطلق لنور ال�شماء ّ
الوليد على قلب ال�شم�س ،واأنحت قربان الع�شق ن�شباً
على اأعتاب اجلنة ،تتربك به اأنامل الأزمنة وع�شافري
الذاكرة اخل�شراء..
لكفي ..فيا اأمي احلنون �ش ّبي ت�شابيح
القماط ل يتّ�شع ّ
قلبك ف ّيا�شة رقراقة عليهما ،واأمعني النظر يف
بدايات ال�شماء� ،شتقرئني خارطة امللكوت،
و�شتفكني اأحجية الفرات ،و�شت�شتظلني
بدوحة الزهراء� ،شيح�شل ك ّل ذلك حتم ًا ،بهاتني
ح�شنك الدافئ..
الكفني ال�شغريتني املمدودتني اإىل
ِ
هاتان الكفان وطن� ..شياأتي يوم وت�شرتخي حتت
اأفيائه جدائل ال�شم�س ،وتعزف قيثارته ق�شائد
الرواء امللونة على امتداد امل�شري� ،شرت�شمان درب ًا
يت�شظى الأمن والأمان ورد ًا وريحان ًا من جانبيه،
لأجل عبور ركب الع�شق ال�شماويّ ..
لكفي ..فا�شمح يل -يا مناري
القماط ل يت�شع ّ
و�شم�شي -اأن اأحتويك بع�شقي ،رغم ات�شاعك ،واأن
اأمالأ بيا�س روحك بلغات الفرح الوردي ،يا �ش ّيد
قلبي وك ّل وجودي ،بل ما قيمة وجودي يف ح�شرتك
وعليائك؟!
ا�شمح يل باأن اأهديك اليوم ك ّفني �شغريتني� ،شتكربان
يف الآتي ،ومنهما �شينبت الأمل!..
لكفي ..فام�شكيهما -يا دوحة
القماط ل يت�شع ّ
أغ�شانك النا�شحة بالآيلء العطاء
الر�شا -با
ِ
وال�شرب والتحنان ،ففي اأعماقهما اإجابات تطفئ
مقلتيك..
عالمات ال�شتفهام املنهمرة من
ِ
ق ّري عين ًا –يا عبري حياتي ورواء ح�شا�شتي -فما
لك الظل والأمان ،وعينان
دامت يل ك ّفان تن�شجان ِ
حتتويان �شياءك ال�ش ّكري ،فلن تري ال�شم�س اإلّ
�شاطعة وم�شرقة..
ولكن..
اعذريني ..اإن �شقطت على خارطة الهوى ك ّفاي..
وتال�شت يف درب الع�شق عيناي..
ول تخايف..
فك ّل (�شم�س) جتود بنور اهلل تعاىل ،ل تعرف معنى
النطفاء..
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من

كم وإليكم

ائ ُ
م َنّ
ل ُ
َر َ
و َعة
س ِ
فاطمة جاسم فرمان
كربالء المقدسة

اإىل اأبتي علي بن اأبي طالب:
وتبقى ..حقوق النب�س لك ٙحمفوظة..
اإىل العبا�ض بن علي:
لعيني اأن ترى روحك..
اأنت بحر ..اأ ّنى ّ
اإىل االإمام:
طال انتظار ال�شبح على عهدك؛ اجعله
م�شرق ًا..
اإىل �سقراط الروح:
ّ
متى يدرك عقل القلب اأنّ كل َمن زعم بح ّبه
اأنه فقط مه ّرج للم�شلحة..
اإىل تلك اخلدعة امل�س ّماة بالفرح:
من رقيم جدّتي :يا ابنتي اإنّ احلزن كاأ�س
احلياة ،فالب ّد من اأن ت�شربي منه ،وك ّلما
أدمنت على �شربه..
كربت ا ِ
ِ
اإىل العني العاقر:
اأطلق عنان الدمع ..حم ّياك �شحراء..
لول بئر عينك ..يو�شفك هباء..
اإىل ّ
كل متذوق:
اإىل احلِمام:
اأنا جزعت من الوجود..
ملاذا هو مل يجزع م ّني!
وير�شلني اإىل منفاي الأخري..
اأحت�شن ال�شمري..
واأ�ش ّلي عرب العبري..
�شالة اجلمال..
اإىل ....
الإن�شانية ثم الإن�شانية ثم الإن�شانية..

26

عدد  - 131شعبان األغر 1439ه  -أيار 2018م

س َنا َ
َ
كْر َبالء
زهراء حكمت
كربالء المقدسة

والقا�شدون اإىل �شريحك اأدركو ا �شغرية كانت وكربت مبحبي اأهل
البيت..
من اأيّ باب ُتدخ ُل اجلنات
هنا تقف الروح على اأعتاب قلوب هوت اإليها ،واأرواح حامت
الرفعة والألق والن�شداد ِل َ�شنا فوق قبابها الطاهرة تتمنى اأن ل
املكرمات..
ترحل..
ً
هنا ياأخذ البدن ا�شرتاحته ليمتلئ واأبدا ل نعجب اإن كان هذا هو
بغبار اجلنان وطينها النقي..
حال الب�شر..
هنا ير ّت ُل الل�شان تراتيل الع�شق ،فاملالئكة والكروبيون والهابطون
فاحلبيب اأمامك وقبابه فوقك ..وال�شاعدون حالهم اأعجب
ُ
وهواوؤه حولك و�شحره فيك ميلوؤك واأغرب..
عبق ًا وهيام ًا وذوبان ًا فيه..
قال الإمام اأبو عبد اهلل

هنا اأر�س البطولة والفداء..
ال�شادق " :اإنّ اأربعة اآلف ملك

كربال ُء وما اأدراك ما كربالء !..عند قرب احل�شني �شعث غرب
قطعة من اجلنان ،ورو�شة من يبكونه اإىل يوم القيامة ،رئي�شهم
ريا�شها الغ ّناء..
ملك ُيقال له :من�شور ،فال يزوره
كر ٌم منقطع النظري..
زائر ا ّإل ا�شتقبلوه ول يودعه مودع
وعطا ٌء واأخالق واإح�شان لي�س له ا ّإل �شيعوه ول مر�س ا ّإل عادوه
مثيل..
ول ميوت ا ّإل �ش ّلوا على جنازته
()1
يك ّللها تاج الكرامة ونور الهامة وا�شتغفروا له بعد موته".
بوجود كوكبة الهداة ،حامل اللواء فهل بعد ذلك الفي�س والكرم
وبطل العلقمي..
الذي يحيط بزائرها وقا�شدها
ذهاب ًا واإياباً..
وك ّفاه الطاهرتان املقطوعتان..
وجت ّللك هالت النور من قرب كر ٌم ُيذكر..

�شريح العط�شان الظماآن..
نعم فهذا هو الإمام احل�شني
ً
ك ّل من دخلها نازح ًا اأو مهاجرا ما وها هي كربالوؤه كعبة ّ
الع�شاق
ا�شتطاع فراقها..
ومنهل الواردين الوافدين..
كيف ل وهي متلوؤه مبا كان .................................
يفتقده..
( )1الكايف :ج� ،4س.582
الأمن والأمان والرزق والر�شوان..
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عندما ُتبتلى النف�س بلواعج النوى
التي تنه�س روحي العليلة ،تاأخذين
حناياي اإىل رحاب اأحالم اللقاء،
فت�شكن املقام لتطلب الأمان ،تناجي
�شاحب الزمان..
واأت�شاءل بالتياع :مولي ،متى
حت�شر لتنقذين من قرب احلياة؟!
اأُ�شاحب النهر ،واأ�ش ِعل �شموع
الأمنيات ،فترباأ الروح بكف ذكراك
ال�شافية..
واأ�شاأل نف�شي ،ترى متى ينري ب�شر
قلبي ب�شياء النظر اإليه؟ ما هي
ذنوبي التي حرمتني ذلك الفي�س
الإلهي؟
قررت اأن األج باب �شفراء املنتظر
قدّ�س اهلل �ش ّرهم لع ّلني اأعرف
الإجابة..
املبجلة
عند الدخول ملراقدهم
َّ
متتلكك هيبتهم ،وت�شت�شعر املقام
خ�شهم اهلل تعاىل
الرفيع الذي َّ
به ،تتنف�س عند اأ�شرحتهم املوغلة
بع�شق الطاعة املهدوية التي األغت
ك ّل قوانني الزيف ،في�شج رو�شهم
الطاهر بورود الإخال�س لهيكل
القدا�شة.
(عثمان بن �شعيد العمري ،وحممد

بن عثمان بن �شعيد العمري،
واحل�شني بن روح ،وعلي بن حممد
ال�شمري)
اأ�شماء تفك طال�شم الغيبة
ال�شغرى ،ومتيط اللثام عن حقيقة
املكا�شفة ،فقد ظهرت على اأيديهم
كرامات الإمام.
بخ�شوع اأ�شع همومي على باب
خجل اأم ّد
احل�شني بن روح ،ويف ٍ
يدي لعلي ال�شمري ،ليفتحا يل
خزائن العطاء ،لنغرف علم ًا يكحل
الأجفان ،حني مت ّر على الأهداب
ن�شمة من الناحية املقدّ�شة حتمل
حجة اهللُ ،خ َّط
كتاب ًا عليه توقيع ّ
فيه دعاوؤه لهم بالتوفيق والر�شوان
وكلمات اأمل تر�شم الب�شمة يف عيون
املنتظرين.
ويف اخلام�س ع�شر من �شعبان
329هـ ا ْن َطفاأ جنم ال�شفري الرابع
الأخري ،ليتالألأ يف �شماء اخللود،
ويغيب نور اإمامنا  عن الأنظار
داع
اإىل �شاعة الفرج ،مك ّذب ًا ك ّل ٍ
با فرت ا ء  ،اأنه الباب املوؤدّي
اإليه ،
فقد انتهى زمن
النجباء قدّ�س
ا ل�شفر ا ء
�ش ّرهم ال�شريف.
ا هلل

د .الهام طابور البهادلي
بغداد


لالإمام املهدي غيبتان� :شغرى
وكربى.
ومعنى الغيبة :هو اختفاء الإمام
احلجة عن عيون النا�س بح�شب
ّ

اإرادة اهلل  ،فال تراه العيون مع
كونه موجود ًا.
والغيبة ال�شغرى على ما هو م�شهور

بداأت بعد وفاة الإمام الع�شكري
260هـ وانتهت يف عام 329هـ
مع وفاة النائب الرابع لالإمام
املهدي ،وكانت الغيبة �شرورية

احلجة
لإيجاد الرتباط بني
ّ
واخلوا�س ومنهم النواب الأربعة.
هذه النيابة هي مبرتبة الجتهاد
للعلماء والفقهاء واملراجع ،والنواب
الأربعة هم:
الأول :اأبو عمرو عثمان بن �شعيد بن
عمرو العمري الأ�شدي.
الثاين :اأبو جعفر حممد بن عثمان
بن �شعيد العمري.
الثالث :وهو حمط بحثنا اأبو القا�شم
احل�شني بن روح النوبختي.
احل�شن علي بن
الرابع :اأبو
ال�شمري.
حممد
ا حل�شني بن روح هو اأحد

�شفراء الإمام املهدي ويك ّنى باأبي
القا�شم ولقبه (النوبختي) ،وهو
من كبار ال�شيعة وزهّ ادهم ،و ُيع ُّد
�شخ�شي ًة معروف ًة عند ال�شيعة.
وقبل تو ّليه النيابة كان وكي ًال للنائب
الثاين حممد بن عثمان ،ويقوم بدور
الوا�شطة بينه وبني زعماء ال�شيعة يف
نقل الأوامر من الإمام اإليهم.
وبهذا ازدادت ثقة ال�شيعة به ،بعدما
راأوا اأنَّ النائب الثاين يثق به ويعتمد
عليه يف ك ّل الأمور.
وقبل وفاة النائب الثاين �شدر الأمر
من الإمام املهدي اإليه باأن يقيم
احل�شني بن روح مقامه يف النيابة
اخلا�شة ،فامتثل النائب الثاين
لأمر الإمام ،واأعلن اأنَّ النائب الذي
�شيقوم مقامه هو احل�شني بن روح.
وا�شتم ّرت نيابة احل�شني بن روح،
بح�شب الروايات ،اإحدى وع�شرين
اأو اثنتني وع�شرين �شنة.
ثم اأدركته املنية يف �شهر �شعبان
�شنة 326هـ ،وقد ُد ِفنَ يف مقربة
النوبختية ،والنا�س اإىل يومنا هذا
يت ّربكون بزيارة قربه الزكي.
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ُتع ُّد ال�شرية النبوية من اأهم روافد الفكر
الإ�شالمي ،فهي الوهج الذي ُي�شيء طريق
املوؤمنني ،ففي ك ّل
مف�شل من مفا�شلها درو�س
ٍ
ِوع ْ ٌرب متجددة ِع ْ َرب الأزمان ،ومن اأريج ال�شرية
غزوة بني امل�شطلق فهي واإن كانت غزوة ذات
اأبعاد ع�شكرية �شيقة ا ّإل اأنّ الأحداث التي زامنتها
لعبت دور ًا مهم ًا يف حماولة خلخلة املجتمع
الإ�شالمي ،اإذ ُت�شتقراأ منها دللت معرفية كثرية
عن طريق معاجلة الر�شول احلكيمة لهذه
الأحداث.
ولع ّل اأوىل دللت الغزوة تكمن يف اأ�شبابها ،حيث
بلغ الر�شول من �شريته اأنّ بني امل�شطلق -وهم
بطن من خزاعة وامل�شطلق جدّهم ،كانوا ي�شكنون
على طريق قري�س التجارية اإىل ال�شام مبنطقة
()1
مر الظهران التي تبعد عن م ّكة حوايل  80كم
ناحية قديد -يعدّون العدّة لغزو املدينة املن ّورة
بعد نك�شة امل�شلمني يف اأُحد وقد اأطمعهم انت�شار
قري�س فيها( ،)2وبنو امل�شطلق من حلف الحابي�س
الذين حاربوا مع امل�شركني �شد امل�شلمني ،فباغتهم
النبي ودحرهم عند عني ماء من مياههم تدعى
ّ
املري�شيع (وهو ال�شم الآخر للغزوة) ،وذلك
يف �شعبان عام 4هـ اأو 5هـ اأو 6هـ على اختالف
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الروايات ا ّإل اأنّ القول الراجح هو يف 5هـ( ،)3وهنا
تتبني اأهمية التخطيط يف القيادة وجمع املعلومات
ّ
ّ
الدقيقة لتح ّركات العدو وخطة املباغتة لإرباكهم،
ك ُّل ذلك اأ�شهم يف حتقيق الن�شر.

ول ُيخفى تاأثري ا ُ
خللق العظيم للر�شول يف دخول
ً
بني امل�شطلق جميعا يف الإ�شالم حتى كبريهم
احلارث بن اأبي �شرار وزواج ابنته جويرية بنت
احلارث من الر�شول وما له من انعكا�شات
ايجابية على الواقع الإ�شالمي ،ا ّإل اأنّ يد النفاق
امتدت لتف�شد فرحة الن�شر حيث عمد عبد اهلل
بن اأبي �شلول اإىل انتهاز الفر�شة لإيقاع الفتنة
بني املهاجرين والأن�شار( )4و�شق �شفوفهم
والتع�شب القبلي،
بالنقر على طبول العن�شرية
ّ
وهنا جت ّلت دللت احلكمة النبوية يف العفو عنه
يف ظرف حرج يحتاج اللني ل القوة؛ لأنَّ ع�شبة
املنافقني كانت اآنذاك يف ال�شفوف الداخلية
للم�شلمني ومتثلهم با�شم الإ�شالم ،فوجب
ت�شخي�شهم واحتواء تاأثريهم التخريبي داخل

البنية الإ�شالمية ،ويف الوقت ذاته عمل الر�شول
على راأب ال�شدع وحماربة النعرات اجلاهلية.

ومن دللت هذه الغزوة اأي�ش ًا منهج الر�شول
يف التعامل مع ال�شائعات وحلمه وتع ّقله يف

مواجهة حادثة الإفك التي ه ّزت املجتمع امل�شلم
حتى نزلت اآيات من القراآن الكرمي ُت ِّربئ ِعر�س
ر�شول اهلل من الدن�س ،كما نزلت اآيات قراآنية
وتوجهاتهم
ك�شفت املنافقني واأو�شحت �شفاتهم ّ
ب�شكل كب ٍري يف تنقية ال�شف الإ�شالمي
ممّ ا اأ�شهم ٍ
من النفاق وحت�شينه بالكم والنوع لإعداده
ر�س ال�شفوف
للمراحل الالحقة التي حتتاج اإىل ِّ
ورفع املعنويات -خا�شة بعد نك�شة امل�شلمني يف
اأُحد -وا�شتعادة القوة الع�شكرية الالزمة ملواجهة
العدو الأكرب قري�س وحلفائها من القبائل العربية
واليهود.
وغزوة بني امل�شطلق �شاأنها �شاأن ال�شرية العطرة
احلافلة بالعديد من الدرو�س وال ِع َ ِرب التي ل
ن�شتطيع اإح�شاءها ا ّإل اأننا ن�شتطيع اأن جنمع منها
جواهر من الفكر املحمدي لن�شت�شيء بها يف عتمة
دروبنا احلالكة.
...................................
( )1املنا�شك واأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة� ،س.564
( )2تاريخ الطربي :ج� ،2س.604
( )3البداية والنهاية :ج� ،4س.156
( )4ال�شرية النبوية :ج� ،2س.139

منكم وإليكم

ق َب َ
َّز َ
الحُّ
ف َ
انت َ
َ
العْن َ
يت َ
ض َ
ق َو َ
كبوت
م
نرجس مهدي
كربالء المقدسة

كان يا ما كان ،يف وطني كان هناك تني ونخل
ورمان..
حكات تفوح منها رائحة
�شحكات
شحكات
�شغار لهم ��شش
�ششغار
غار
واأطفال �ش
امل�شك والزعفران ،وهديل حمائم وخري واأمان..
امل�ششك
ك
امل�ش
ً
مل تعرف الدمعة طريق
طريقاا لوجنتيه ،وكفاه ينبع منهما
نهران..
بلدي �شيخ كبري مع ّم
ح�شاهاه
شاه
ح�شش
ر ،له من العمر بعدد ح�
معمر،
أحدا من
�شنوات طوال ومل ييوو ِؤذ يوم ًا اأحد ًا
و�شعف نخيله�� ،شششنوات
نوات
و�ششعف
عف
و�ش
اجلريان..
�شفافه ،رقيق هو
والق�شب على ��شششفافه،
فافه،
والق�شششبب
يغفو الربدي والق�
كن�شيم عطر ممالالأ الكون باحلنان..
كن�ششيم
يم
كن�ش
مر الزمان..
اأن�شودة ُييرتمن
رتمن بها على ِ
أر�شه
أر�شهشه
القدا�شة هالة نورانية متتد من اأر�
القدا�شششةة
وطني له من القدا�
اإىل اأعلى اجلنان..
ال�شواد واحلزن املتطايران من اأجنحة
وفجا ًأةة ع ّم
ال�شششواد
واد
عمهه ال�
وفج أا
الغربان..
ال�شماء وكادت الأنفا�س اأن تتو ّ
و�شالت
تتوقق
و�ششالت
شالت
ف ،و�
تتوقف،
ال�شششماء
ماء
اختنقت ال�
ا لد ما ء ،

د .زهراء أحمد خضير
بغداد

ولد يف �شهر �شعبان ،ليكمل بولدته ولدة الأقمار
املحمدية العلوية التي زانت هذا ال�شهر الف�شيل،
اأولها احل�شني وثانيها العبا�س وثالثها قمر �شعبان
علي بن احل�شني ،وخامتها املهدي املنتظر،
ولي�س من قبيل ال�شدفة اأن تكون ولدتهم جمتمعة
يف هذا ال�شهر ،واإمنا هي ر�شالة اإلهية ل يفهم
معناها ول ي�شل مل�شتوى اآفاقها ا ّإل من نبت يف
قلبه وا�شتوطن يف فوؤاده حب اآل حممد ،فحواها
اأنَّ روح احل�شني التي ارتقت اإىل ال�شماء يوم
عا�شوراء على اأيدي الظاملني مل ترحل ،واإمنا ُبعثت
يف روح الإمام ال�شجاد ،الذي اأكمل م�شرية والده،
فكان انعكا�ش ًا خللق احل�شني ،و ُبعثت فيه اأي�ش ًا

قتل وترويع وت�شريد ووعيد ،وغرابيب �شود يف ك ّل ونبقى هكذا على م ِّر الزمان..
مكان..
اإىل اأن ن�شمع هيبة ذاك النداء" :اإمامكم لح نوره
ها هي العنكبوت تغزل خيوطها وتك ّب
للبالء"..
فلي�شتعد اأعداوؤه للبالء
فلي�ششتعد
شتعد
وتكبلل احلرية كنجم فلي�
�شراع ً
واحلق يهان..
شراعاا للفداء ويعم
راعا
فت�شرع الأرواح قبل الأبدان ��شششراع
وتب ّدّلت
ال�شنان..
شنان..
الل�شان اإىل ال�
الل�ششان
شان
لت لغة احلوار من منطق الل�
ال�شنان ..اخلري والأمان ،وتنتهي الأحزان..
الكرا�شي والتيجان.
الكرا�شششيي
أ�ش�شته خمالب الكرا�
اإنه �شرع غريب اأ�شأ�ش�ش�ش�ششتهته
فانتف�سس الدم
ال�شدور،
و�شاقت
دور ،فانتف�
شدور،
ال�شش
اقت ال�
شاقت
و�شش
اختنق ال�شعب و�
احلر يف عروق ال�شرفاء ّ
أ�شنام نعم اإنه
وحط
موا الأ�أ�شششنام
نام
وحطموا
�شهر احلرية �شعبان..
َّ
ّ
أ�شنام قوى
وحطمم الأبطال على ررووؤو�س ححكك
وحط
امهم اأ�أ�ششنام
نام
حكامهم
ال�شر والطغيان..
أر�شفة
أر�شفة
شفة
ونرثوا دماءهم كزهور حمراء على اأر�
ال�شوارع واجلدران..
لها رائحة زاكية كعطر الأقحوان..
وك�شر
وك�شر
شر
اإنه عهد جديد لقلع اأ�شواك الطريق وك�
ال�شوجلان..
ال�شوجلان..
شوجلان..
ال�ش

شني  ،اأن ل
احل�شني
ني
احل�شش
مه الأبطال من طف احل�
تعلمه
َد ْر�س تع ّل
ّ
يلب�شوا
يلب�شوا
شواوا الأكفان..
يلب�ش
رداء بل اأن يلب�
الذلةة والعار ردا ًء
شواوا الذل
الذل
يلب�ش
يلب�ش
�شهامهم يف اأذهان الأدعياء ،اإننا �شعب
وركزوا ��شششهامهم
هامهم
عرفنا طريق احلرية منذ كربالء،

َعْق ُد اللؤلؤ
الغائب املنتظر ،فاأقول لك ما اأ�شبه اليوم
بالبارحة ،فكالهما منتظر للفرج ،فحينما وقف
الإمام احل�شني باأر�س الطف ونادى" :هل من
نا�شر ين�شرنا؟" ترقبه ال�شجاد بعينه املمتلئة
بالدمع والدعاء ،فما حال مولنا املهدي الآن،
وهو يراقب بعينه املمتلئة بالدمع وينتظر الن�شر
والفرج من اهلل تعاىل ،فكالهما مكمالن لعقد
من لوؤلوؤ �شنعته تلك الدموع التي �شكنت الأحداق،
و�شيمالأ الدنيا بنوره الذي هو نورك يا زين العباد،
و�شياأخذ بثاأر الإمام احل�شني ويل ّبي ذاك النداء.
.............................

روح ع ّمه الع ّبا�س ،فكان تلك اليد القوية التي
�شعرت بقربها مولتنا زينب بالأمان ،فالع ّبا�س
مل يفارق ال�ش ّيدة زينب ،بل وفى بوعده لها
ب�شخ�س مولنا ال�شجاد ،الذي وقف يف جمل�س
يزيد ونطق بكلمات زلزلت الأر�س من حتته حني
قال ملن اأنكره" :اأنا ابن م ّكة ومنى ،اأنا ابن زمزم
وال�شفا.. ،اأنا ابن من بلغ به جربائيل اإىل �شدرة
املنتهى ،اأنا ابن من دنا ّ
فتدىل فكان قاب قو�شني
اأو اأدنى ..اأنا ابن حممد امل�شطفى ،اأنا ابن علي
املرت�شى"( ،)1فردَّنا ببالغته اإىل �ش ّيد البلغاء جدّه
اأمري املوؤمنني.
والآن كاأنك ت�شاألني ما وجه ال�شبه بينه وبني ( )1بحار الأنوار :ج� ،45س.138
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منكم وإليكم

َ َ
َ ُ
م
خ َجل القل ِ
نهلة حاكم
كربالء المقدسة

في َص ِب َ
يح ِة
ِ
َ
ذلك اليوم
زينب جعفر الموسوي
النجف األشرف

30

خجل القلم..
كم كان ثمن دينك باهظاً..
لتكون اأنت الثمن..
حلظة هي..
وفارقت احلياة..
لتعي�س اأبد الدهر..
منذ اأن..
"يا نف�س من بعد احل�شني هوين"..
وقلوبنا �شحراء..
مل يروها الفرات..
اهلل خلق من املاء ك ّل �شيء حي..
وا�شمك اأحيا ك ّل الكرامة..
ت�ش ّفح قلبي..
جتد لك..
منرب ًا وراية..
ويف ك ّل نقطة ويف ك ّل �شطر..
ح�شين ًا مل اأكن �شيئ ًا..
فك ّلي اأنت..
ك ّل اأر�س غربة..
وعيناك وطن..
ع�شقك يا ح�شني..
نهاية الأمل..
�شفينة نف�شي تاهت يف بحر اأحزاين..
وكنت يل ربان ًا ومرفاأ و�شالم ًا..
ملّا اأكتب عنك يا ح�شني..
ت�شمت م�شاعري..
ويخجل القلم..

ُولد نور الهداية ،وع ّمت الب�شرى
�شماوات اهلل تعاىل واأر�شه ،وابتهجت
القلوب ،وغ ّردت البالبل طرب ًا ،وزقزت
الع�شافري على الأ�شجار لقدوم �شليل
ابن ريحانة ر�شول الرحمة الإمام
الهمام علي بن احل�شني ،هي ذكرى
ّ
وحمطة تاأ ّمل
غالية نفرح بقدومها
ن�شتلهم منها الدرو�س والعرب لتعزز
فينا احلب املتني والتع ّلق بنهج نبي
الأمة و�شريته ومنهاجه والقتداء به،
فنحاول اأن ن�شتفيد من هذه املنا�شبة

العطرة لربط حياة اأهل البيت
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باأحوالنا وكيفية معي�شتنا وحياتنا التي
يجب اأن ناأخذها منهم حيث ياأتي هذا
اليوم الأغر لنعي�س ظالله الوارفة
ون�شتقبل ذكرى مولد رابع اأئمة اأهل
البيت ،وقد برز الإمام على ال�شعيد
العلمي اإمام ًا يف الدِّ ين ،ومنار ًا يف
العلم ،ومرجع ًا لأحكام ال�شريعة
وعلومها ،ومث ًال اأعلى يف الورع
والتقوى ،واعرتف امل�شلمون جميع ًا
بعلمه وا�شتقامته وانقاد الواعون
منهم اإىل زعامته وفقهه ومرجعيته
وهو القدوة احل�شنة يف مناهج الدعاة

فجر ينابيع
وامل�شلحني واملف ّكرين ،وقد َّ
العلم واملعرفة واحلكمة ،وقدَّم للنا�س
اأروع الأمثلة يف نكران الذات والتج ّرد
عن الدنيا والنقطاع اإىل اهلل وكاأن
يوؤم داره اأنا�س من جميع الطبقات
وامل�شتويات ل�ش ّيما الفقراء ،كان داره
عبارة عن منتدى ثقايف للوفود ومنتجع
للكرم واجلود وال�شيافة ذلك هو الذي
كانت املدينة عامرة به وباأبيه العظيم
عامرة بوجوده وكرمه و�شم ّوه و�شخائه
الذي كان موطن حب للم�شلمني ،عا�س
وهو حمط اأنظار واأ�شواق النا�س كا ّفة.

كم وإليكم

من

َّ
م ٌ
وق َ
وج
للش
ِ
ال ُي َحُّد

زهراء المتغوي
البحرين

اأح ُّج اإىل عينيك اأق�ش ُد قبلتك..
ليل املتاهات غ ّرتك..
واأر�ش ُد يف ِ
العمر اأنت نها ُره..
لأنك �شو ُء ِ
ويخذلني ِ�شعري اإذا رُمتُ روعتك..
جما ٌل جال ٌل ُ
مرتف ال�شوء باذ ٌخ..
القلب اأعلنت اأمر َتك..
بعر�س ِ
اأم ٌري ِ
ونه�شتك العلياء فخرك جمدها..
وما كان للجوزاء تبلغ نه�شتك..
اأيا قرة العينني م ّني ق�شيدة..
مبولدك الورديّ تزجي حت ّيتك..
جلدك اأهدي خفقة بعد خفقة..
ويف هذه الذكرى اأهنئ ج ّد َت َك..
اأيا يو�شف الزهراء يا نب�شها الذي..
تنا�شل يف الأرحام يروي حكايتك..
ويف نرج�س الإكرام �ش َّمخ عطره..
باحلب زهرتك..
واأورق يف �شعبان
ّ
اأيها البدر التمام خليقة..
بك الليلة البي�شاء حت�شن �شعلتك..
ولدت فكان النور واحلق والهدى..
فاأ ّرخ ح ُرب املفخرات ولدتك..
اأيا علم ًا ما كنت ا ّإل منار ًة..
وك ّل ليايل الدهر ترجو منارتك..
وي�شهد يل هذا الزمان باأنني..
كقي�س براه الع�شق اأرقب نظرتك..
ٍ
أح�س بك ّلي حني ناداك �شائق ًا..
ا ّ
فوؤادي ولالأحالم ي�شكو �شبابتك..
لأن غبتَ ع ّني ك ّل �شخ�شك حا�شر..
باأق�شى كيان النب�س توقد جمرتك..
ولل�ش ِرب ح ّد كيف اأطعمه النوى..
اجلوانح غيبتك؟
�شغب ت�شكو
ُ
ويف ٍ
ً
�شممتُ عبريا يف هبوب ق�شيدتي..
فعنونتها ملا متثلتُ جمعتك..
�شوق �شم اأمتعة الهوى..
�شفائن ٍ
وكان متاعي يف ال�شفائن ندبتك..
فخذين اإىل عينيك األتم�س الر�شا..
الروح تر�ش ُد طلعتك..
لع ّلي لع ّل َ

َّ
الذ ُ
وق ْ
الوج َدا ِنِّ
ي
آية حيدر محمد رضا
كربالء المقدسة

أي�شااشا
أي�ش
وي اأي�
وروي
ووليتهم و ُر
اإنّ الإميان باإمامة اأهل البيت ل
وول
مولنا
إ�شالم ،والعتقاد عن مولل
شالم،
ركن اأ�شا�س من اأركان الإ�إ�ششالم
شالم
الر�شااشا يف
بها ُيع ُّد طاعة هلل تعاىل وامتثا ًل لأوامر الر�ش
الر�ش
بخرا�شان،
ان ،قام
شان،
بخرا�شش
جمل�شهشهه بخرا�
والولية تعني اأن تكون جمل�ش
جمل�ش
ر�شوله الكرمي ية
وو�شععشع
وو�شش
ىل عليه ،عند ذكر لفظة القائم وو�
ال�شلطة على من ّ
يتوىل
للمع�شوم لطة
أكده يديه يف راأ�أ�شأ�شهشهه ال�شريف وقال:
وله حق الطاعة على ا ّتباعه ،وهو ما اأ ّأككده
خمرجه".
هلل خمرجه
و�ششهشهّل
عجلل فرجه و�
عج
القراآن الكرمي ،قال تعاىلَ  :يايا اأَ ُّييههَااها ""اللهم
اللهم ّ
()2
ا َّل ِذينَ اآَ َم ُنوا اأَ ِطي ُعوا َ
الر� ُش�ش َول
شول
طيععيعواوا ال َّر
اهلل َواأَ ِطي ُيع

ّ
النبي
شاء )59:لذا اتبع املوالني � ُش�شنشنةنة اأهل بيت ّ
(الن�شاء)59:
(الن�شاء:
شاء:
( /الن�ش
الَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم/..
َواأُ ِويل ْ أ
شيا بهم على اأن يقفوا باإجالل
ففي هذه الآية بيان منزلة اأويل الأمر؛ تاتاأ�شأ�شأ�شي ًايا
شم اإمامنا القائم.
ا�شمم
ياق ذكر طاعة حينما يذكر ا�ا�شش
اإذ ُذ ِك َرت طاعتهم يف ��شش�شياق
شياق
فمنن اأطاع فماذا يعني لنا هذا القيام؟
اهلل وطاعة الر�شول
ول ،ف َمنْ

وله فهو ل�شك ا َّإنَّإن ما يعنيه هذا القيام هو وقوفنا
اهلل واأطاع ر�شوله
عني بني يدي اإمامنا
شعني
خا�شعني
خا�شش
�شاغرين خا�
�ششاغرين
اغرين
در عن �ش
ي�شدر
شدر
ي�شش
مطيع لهم؛ لذا فاإن اأي فعل ي�

واجبا علينا القتداء وويل اأمرنا ومنقذنا ؟! فمن
بح واجب ًا
املع�شوم ،ي�شبح
�شك ،اإنَّإن اأي عمل يويوؤدي
احلق ،وهم دون اأدنى �شك
به وتنفيذه؛ لأنهم اأدللوؤنا على احلق
�س للالالإمام
املقدّ�س
واملووؤمتنون على اإىل احرتام املقام املق ّد
الأعلم ب�شوؤون الدِّ ين ،وامل
شلوات املنتظر وتعظيمه ،هو عمل واجب.
�شلوات
لوات
ادق ��شش
ال�ششادق
ال��ش
ال�شريعة�ُ ،شئل مولنانا ال ّ
الولئي له ميثل اإعالنا
بب القيام عند ذكر لفظ اإنّإن هذا الوقوف الولل
اهلل عليه عن �شبب
ال�شتعداد واجلهوزية املعنوية
مناا عن اال�ش�ششتعداد
تعداد
احلجة.ة .قال" :لأنََّّأن م ّن
احلج
القائم من األقاب ّ
تقباله واإعانته على تنفيذ
شتقباله
ل�شتقباله
طولنية ومن �شدّة الراأفة اإىل واملادية ل�ش�ش
له غيبة نية
اأحبته ينظر اإىل ك ّل من يذكره بهذا اللقب الواجب الإلهي املوكل اإليه ،فنحن
امل�شعر بدولته ،ومن تعظيمه اأن يقوم العبد جنوده املجاهدون حتت لوائه ال�شريف اإن
اخلا�شع عند نظر املوىل اجلليل اإليه بعينه �شاء اهلل تعاىل.
ع
جلل ذكره ....................................
ال�شريفة فليقم وليطلب من اهلل ج َّ
()1
�س.511
( )2منتخب الأثر يف الإمام الثاين ع�شر� :سس
()2( ،)1
تعجيل فرجه".
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الصحة كنز

د .عذراء روحي
ترجمة د .شيرين

األط َ
البد َ
ند ْ
ال
فال
ف
عن َد
انة ِعْن
ان ُة
ال َب َد
األطف ِ

واحدة من اأخطر
تعد البدانة عند الأطفال واحد ًة
ُتع ُّد
عد
ال�شحية العامة يف القرن احلادي
ال�
ّيات
د
التح
ّ
وت�ش ّنف كم�شكلة عاملية ،وهي توؤ ّثر
والع�شرين ،وت�
شورة مطردة يف كثري من البلدان املنخف�شة
ب�شور ٍة
ورة
ب�ش
ب�ش
واملتو�شطة الدخل ،ول�ش ّيما يف املناطق
واملتو�ش
واملتو�ش
مبعدلت تنذر
احل�شرية .وقد انت�شرت البدانة مبعد
احل�ششرية.
رية.
احل�ش
باخلطر ،اإذ ُقدِّ ر عدد الأطفال الذين يعانون
من زيادة الوزن دون ��شن اخلام�شة على
ال�شعيد العاملي يف عام 2016م باأكرث من
ال�
(( )41مليون طفل.
( )1من بني ك ّ
كلل ( )4اأطفال
ويعاين ما يقارب ( )
ّمة من زيادة الوزن اأو
ومراهقني يف البلدان املتق
املتقددمة
�س لها الأطفال
ال�شمنة ،وهذه البدانة التي يتع ّر س
مر�س
ت�شبب لهم الأمرا�س اخلطرية منها
س
ال�شكري واأمرا�س القلب والربو.
ال�شلبية،
والنف�شية
ال�ششلبية،
شلبية،
شيةية ال�
والنف�شش
ف�ش ًال عن التاأثريات العاطفية والنف�
�شعوبة
عوبة
شعوبة
اإذ اإنَّ الأطفال البدناء غالب ًا ما يواجهون ��شش
الريا�شةةشة
الريا�شش
وممار�شةشةة الريا�
وممار�شش
يف مواكبة الأطفال الآخرين وممار�
والأن�شطة ،وهذا ما يوؤدي اإىل ابتعاد الأطفال
بب يف
شبب
يت�شش
مماا يت�
يت�شبب
الآخرين عنهم اأو اإق�شائهم
ائهم ممّّ
لبية عن
ورة ��شش�شلبية
شلبية
شورة
�شورة
عدم احرتام الذات ،وتكوين ش
اأج�شامهم ،ومن ثم الكتئاب.
شاعدة اأطفالنا
اعدة
وم�شش
ميكن تاليف م�شكلة البدانة وم�
وم�شاعدة
عن طريق الك�شف املب ّكر عنها ،ومن خالل معرفة الوجبات
الرئي�شة،
شة،
الرئي�ش
الرئي�شة،
ال�شششحة
حة
الق�شةة العائلية ميكنك تعزيز ال�
ال�شحة البدنية
اعدتهم على
والعقلية لالأطفال ،وم�شاعدتهم
حية مع املواد الغذائية
اإقامة عالقة �شحية
التي �شوف تغذيهم مدى احلياة.
قد حتتاج هذه الثقافة اإىل تغيريات
كبرية يف العادات الغذائية ،لكن
تطبيقها دفعة واحدة له تاأثريات
�شلبية منها:
قيام الطفل باخلداع وتناول اأغذية
من دون معرفة الأهل اأو التخ ّلي عن
تغيري النمط الغذائي ب�شبب �شعف
عف
الإرادة ،لذلك يكمن احلل يف اتخاذ
خطوات تدريجية ومت�شل�شلة و�شغرية
غرية
لطة لتناول
يف البداية ،مثل اإ�شافة �شلطة

الع�شاء كل ليلة ،اأو ا�شتبدال البطاطا املقلية
بالزيت بالبطاطا املطهوة على البخار ،مع اإ�شافة
خيارات �شحية اأكرث مثل:
 .1ا�شتخدام �شعار تناول (قو�س املطر) ،يعتمد
هذا ال�شعار على ت�شجيع تناول جمموعة وا�شعة من
الفواكه واخل�شروات املتعددة الألوان متام ًا كاأنك
تتناول (قو�س املطر).
 .2جعل وجبة الإفطار اأولوية ،ومن املهم الرتكيز
على اخليارات ال�شحية ،مثل ال�شوفان والفاكهة
الطازجة واحلبوب الكاملة الغنية بالألياف.
املتنوو
ال�شكر
املتنوعة
عة
شكر
ال�شش
 ..33البحث عن ال�
كر املخفي يف الأطعمة املتن ّ
شاءاء املاملُع ّ
البا�شتا
واحل�شاء
البا�ششتا
شتا
و�شل�شةشةة البا�
شل�ش
ل�ش
و�ششل�
املعلعللعلبب و�
واحل�شش
مثل اخلبز واحل�
اجل�شم
يح�شل
اجل�ششم
شم
شلل اجل�
املهرو�شة ،ومن ّثم يح�ش
يح�ش
املهرو�شششة،ة،
والبطاط�س املهرو�
ال�شكر الطبيعي.
ال�شششكر
كر
على ك ّل ما يحتاجه من ال�
 .4جدولة اأوقات الوجبات العادية وذلك من اأجل
يعتا د
خلق روتني للطفل
عليه ،عندها
لن يحاول
تنا و ل
و جبا ت
ثا نو ية
بني
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ومن ّثم يحافظ على ��ششالمته.
شالمته.
�شالمته.
بح الأطفال يعانون من زيادة يف
اإنّ معرفة كيف ي�شبح
الوزن هي اخلطوة الأوىل نحو ك�شر حلقة البدانة؛
لأنَّ معظم حالت البدانة يف مرحلة الطفولة تنتج
عن تناول الطعام كثري ًا وق ّلة الن�شاط .فالأطفال
بحاجة اإىل كمية كافية من الغذاء لدعم النمو.
ولكن عندما يتناول �شعرات حرارية اأكرث على
مدار اليوم فالنتيجة هي زيادة الوزن.
ً
اأ�شباب م�شاكل الوزن عند الأطفال غالبا ما تكون
ما يلي:
املح�ش َّشررة منزلي ً
• عدم تناول الوجبات املح�ش
منزلياا وتناول
الوجبات اجلاهزة عو�ش
عو�ش ًشاا عنها ،وذلك يحدث
ب�شبب ان�شغال الأمهات ،وعدم حت�
ب�ششبب
بب
ب�ش
حت�شري وجبات
احل�شششول
ول
رعة احل�
شرعة
و�شش
حية ،و�
شحية،
منزلية ��شش
احل�شول على الوجبات
و�شرعة
�شحية،
ن�شبي ً
بيا
رخي�شةشةة ن�ن�شششبي
ال�شريعة كما اأنها رخي�ش
رخي�ش
ال�ششريعة
ريعة
ال�ش
شبياا ،وهي عالية
ال�شعرات.
شعرات.
ال�ش
ال�شعرات.
• تناول كميات طعام كبرية ��شششواء
واء
�شواء يف املطاعم اأو
املنزل ،حيث ي�ي�شششتهلك
تهلك
ي�شتهلك الأطفال كميات هائلة من
ال�شكر يف امل�شروبات املح ّال
ال�ششكر
كر
ال�ش
املحالة واملخفية يف العديد
من الأطعمة.
ً
ً
ق�شاء
شاءاء الأطفال وقتا
• ق�ش
ق�ش
وقتا طويال اأمام التلفاز اأو على
األعاب الكومبيوتر وعدم قيامهم بالأن�شطة البدنية
ال�شالمة
ي�شل
كاللعب خارج ًا
شلل تتااأثريه اإىل ال�
ي�شش
خارجا ،وهو ما ي�
ّ
ً
خطورة عالية على احلالة
وي�شكلل خطور ًة
الذهنية للطفل وي�شك
النف�شية
شيةية للالالأطفال.
النف�ش
النف�ش
خف�س برامج الرتبية البدنية يف العديد
• س
من املدار�س ومن ّثم جهل الطفل
ال�شحيحة.
بالثقافة البدنية ال�شش
ال�شحية
• تبداأ العادات ال�
يف املنزل ،لذلك فاإن اأف�شل
ال�شمنة اأو
طريقة ملحاربة ال�
منعها يف مرحلة الطفولة
ح�شول
ول جميع اأفراد
شول
ح�شش
هو ح�
م�شارار
شار
م�شش
رة على م�
شرة
الأ�أ�ششأ�شرة
حي لبناء جيل ��ش�شليم
�شحي
ليم
شليم
شحي
�ش
�ش
تقبل.
شتقبل.
للم�شتقبل.
للم�ش
للم�ش

صحة

العائلة النفسية

ك َ
ّ ُ َّْ
يَ ..
ُ
سُّ
نواجه ُه؟
يف
التوتر النف ِ
�شحة الإن�شان وي�شهم يف
يوؤ ّثر التوتر �شلب ًا يف ّ
�شنع العديد من الأمرا�س اأو يزيد من حدتها،
كارتفاع �شغط الدم ،والبدانة ،واأمرا�س القلب،
والكتئاب وغريها من الأمرا�س.
والتوتر النف�شي هو �شعور بالإجهاد وال�شغط،
وميكن تعريف م�شببات التوتر على اأنها اأي حدث
اأو جتربة اأو حم ّفز بيئي قد يوؤدي اإىل توتر الفرد
واإجهاده ،وميكن النظر اإىل هذه الأحداث اأو
التجارب على اأنها تهديدات اأو حتدّيات تواجه
الفرد ميكن اأن تكون ج�شدية اأو نف�شية.
ويتع ّر�س الإن�شان للتوتر عندما يعتقد اأنَّ قدرته
على التاأقلم مع م�شادر التهديد والعقبات �شواء
كانت مواقف اأو ظروف اأو حتى اأ�شخا�س ،غري
كافية ،وعندما يعتقد اأنَّ املتط ّلبات التي تقع على
عاتقه تتجاوز قدرته على التعامل معها ،فيكون
عر�ش ًة للتوتر والإجهاد.
وتختلف اأعرا�س التوتر وتتن ّوع من �شعور
عام بالعجز ،والقلق ،والتهيج العام ،وانعدام
الطماأنينة ،والع�شبية ،والنزواء الجتماعي،
وفقدان ال�شهية ،والكتئاب ،والإرهاق ،وارتفاع
وانخفا�س �شغط الدم ،والطفح اجللدي،
والأرق ،وال�شداع ،و�شعوبات يف اجلهاز اله�شمي
(اإم�شاك اأو اإ�شهال) ،وقد ت�شل خطورته اإىل
م�شاكل يف القلب ،وقد ينتج التوتر عن م�شببات
كثرية ،كاأن ي�شعر الإن�شان باأنه ب�شع اأو اأنه ل يتل ّقى

اهتمام ًا ،اأو اأنَّ اأمور حياته لي�شت على ما يرام ،اأو
عند اجلدال احلاد مع �شريك احلياة.
وتتط ّلب ال�شتجابة الف�شيولوجية للتوتر النف�شي
الكثري من طاقة اجل�شم ،ممّ ا يع ّر�شه خلطر
الإ�شابة باملر�س ،فعندما ُت�شتخدم طاقة اجل�شم
يف ال�شتجابة لل�شغوط الطفيفة ،فاإن قدرة جهاز
املناعة على العمل �شتكون �شعيفة ،وهذا ما يجعل
الفرد اأكرث عر�شة لالأمرا�س اجل�شدية .وي�ش ّنف
الباحثون اأنواع ال�شغوطات املختلفة اإىل اأربع
فئات هي:
 .1الأزمات والكوارث الطبيعية كالزلزل
والفي�شانات واحلروب ،وت�شبب قدر ًا كبري ًا من
التوتر.
 .2الأحداث الرئي�شة يف احلياة ،كالزواج،
واللتحاق باجلامعة ،وموت اأحد اأفراد الأ�شرة،
وت�شبب الإجهاد وامل�شاكل ال�شحية.
 .3املتاعب اليومية وال�شغوطات ال�شغرية وهي
اأكرث اأنواع ال�شغوطات �شيوع ًا ،كاتخاذ القرارات،
واللتزام مبواعيد الت�شليم يف العمل اأو املدر�شة،
والختناقات املرورية ،ومواجهة �شخ�س غا�شب.
 .4ال�شغوطات املحيطة ،مثل التل ّوث وال�شجيج
والزدحام وحركة املرورُ ،تع ْد هذه من
ال�شغوطات املزمنة ال�شلبية وغري امللمو�شة
وي�شتع�شي ح ّلها اعتماد ًا على جهود الفرد ،وهي
توؤثر يف زيادة التوتر.

د .حوراء حيدر محمد
بغداد

وهناك عدّة مهارات ملواجهة امل�شكلة قبل وقوعها،
اأو التعامل مع امل�شاعر ال�شلبية التي تنتج عن
التوتر بطريقة بناءة ،وذلك عن طريق حماولة
اإقامة عالقات �شداقة وتوا�شل مع الآخرين،
والفكاهة ،اإذ يخطو الفرد خارج ظرف معني
لك�شب منظور اأكرب ولت�شليط ال�شوء على جوانب
فكاهية قد تكون موجودة يف الظروف الع�شبية
التي يواجهها ،واإعادة التقييم الإيجابي من خالل
اإعادة توجيه الأفكار (الطاقة املعرفية) اإىل
اأ�شياء جيدة قابلة للحدوث اأو التنفيذ ،والبحث
عن الإيجابيات يف احلياة؛ اإذ ل يقدّر النا�س
دائما ما لديهم من طاقات ،ولذلك يجب النظر
اإىل الن�شف املمتلئ من الكوب بد ًل من ن�شفه
الفارغ.
وت�شاعد ممار�شة التمارين الريا�شية على تقليل
حدة التوتر النف�شي ،واكت�شاب ملكة التحدّي ،اإذ
ميكن لل�شخ�س اأن ي�شع لنف�شه اأهداف ًا وحتدّيات،
�شواء يف العمل اأو خارجه ،مثل تع ّلم لغة جديدة،
فهذا ُي�شاعد على بناء الثقة كما ي�شاعد على
التعامل اأو التك ّيف مع التوتر عن طريق التحدّي
امل�شتمر للنف�س ،ول يجوز اللجوء اإىل التدخني
وغريه من العادات ال�شيئة للتاأقلم والتك ّيف مع
التوتر ،فهذا الأ�شلوب هو �شلوك لتج ّنب امل�شكلة
ولي�س لإيجاد احلل لها.
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واحة البراءة

َ
َ
ُ
صب ُ
َ
صدقاء
حأ ِ
هّيا ن ِ
د .نور رياض
بغداد

ال�شالم عليكم
اأنا اأجمد ،و�شاأحكي لكم اليوم ق�شتي مع
اأ�شدقائي الذين تع ّرفت عليهم عند انتقالنا
اإىل احلي اجلديد يف العا�شمة.
بعد اأن اأكملنا نقل الأغرا�س اإىل املنزل
اجلديد ،واأنهيت عملي مع والدي ،كان
مبكرا� ،شمعت اأ�شوات
الوقت ل يزال مبكر ًا
وات
الأطفال يلعبون قرب املنزل ،ففرحت
م�شرع
شرعا للتعرف عليهم؛
شرع ًا
رعا
م�شش
كثري ًا ،ونزلت م�
دقاء ونلعب ��شش�شوية.
أ�شدقاء
وية.
شوية.
شدقاء
ن�شبح اأ�ش
أ�ش
ن�ششبح
شبح
كي ن�
ّ
أولد كلكلهم
و�شلت جتمع الأوأولل
و�شششلت
لت
عندما و�
حويل ،ففااألقيت عليهم التحية ،لكنهم
�شامتني
امتني وهم ينظرون
شامتني
وقفوا اأمامي ��ش
اإىل ثيابي املرتبة ،ثم تركوين وذهبوا.
حاولت جاهد ًا
مهم لكنهم
جاهدا اأن اأك ّلأكلأكلمهم
شغوا إا ّ
وجل�شت
ي�شغوا
إيل ،فرتكتهم وجل�
يل
غوا
ي�شش
مل ي�
وحدي اأراقبهم من بعيد.
شاءاء اليوم الثاين وبعد اأن
م�شاء
م�شش
ويف م�
اأجنزت عملي يف املنزل ،رتبت
جيدا ونزلت األقي التحية
شيي جيد ًا
مالب�شي
مالب�ش
مالب�ش
على اأطفال احلي اجلديد ،ولكن دون
خرية.
شخرية.
علي بال�ش
بال�ش
بال�شخرية.
جدوى ،فقد ر ّدّواوا َّ
أجتولل يف احلي ،فمررت على
أجتوو
اأردت اأن اأجت ّ
دكان
ان رجل عجوز.
د ّك
يحاول اأن يغلق
كان العجوز

34
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�شنبور املياه املفتوح قرب د ّكانه ،ف�شارعت اإىل م�شاعدته
واأغلقته له ،ففرح الرجل واأعطاين قطعة حلوى ،واقرتح
علي جمال�شته لبع�س الوقت ،فجل�شت معه وبداأنا
ّ
نتحدّث.
�شاألني الرجل :اأين اأ�شدقاوؤك يا ُب َني؟
تردّدت يف الإجابة ،ثم ذكرت له ما حدث مع اأطفال
احلي اجلديد ،فقال يل:
يا ُب َني ،اإن كان هناك من ل يرغب بوجودك معه ،فال
ت�شتمر باملحاولة ،بل ابحث ع ّمن يرتاح معك ،و�شوف
جتد راحتك و�شعادتك معه.
مل اأفهم متام ًا ما اأراده الرجل ،ف�شاألته:
ومباذا تن�شحني اأن اأفعل يا ع ّماه؟
حتب اأن تق�شي وقتك؟
قال يل الرجل :باأيّ هواية ّ
أحب اأن اأ�شنع اأ�شكا ًل من الورق.
فاأجبته :ا ّ
فقال الرجل :اإذن ها ِتها ،والعب بها قرب الأطفال،
وا�شتمتع بوقتك ،و�شرتى ما �شيحدث!
�شحك العجوز و�شحكت معه ،ولكني مل اأفهم ق�شده،
واأجبته باأين �شاأفعل ما ن�شحني به ،ثم �شكرته وعدت
اإىل املنزل.
يف اليوم التايل جل�شت على ر�شيف ال�شارع واأنا
اأحمل اأوراقي ،وبداأت ب�شناعة الأ�شكال واأنا م�شرور
جد ًا ،فالحظت اأنّ الأطفال ينظرون اإ ّ
يل با�شتغراب،
فتجاهلتهم واأكملت لعبي ،حتى جاءين اأحدهم وقال يل:
نع؟
شنع؟
ت�شش
ماذا ت�
ت�شنع؟
فافاأجبته:
ً
اأ�أ�شنع
شنع
أ�شنع اأ�شكال حليوانات الغابة.
فقال متعجباً:
ت�شنعها؟! هل تع ّ
تعلمني؟
ت�شششنعها؟!
نعها؟!
وكيف ت�
مني؟
تعلل
م�شرور ً
رورا
م�شششرور
فرددت م�
شروراا:
ّ
نعم بكل تتااأكيد.
تذكرت ��شحكات
الرجل العجوز،
مت ،و َ
وجت
فتب�ششمت،
فتب� ّش
جت ّمع
حويل باقي الأطفال،
وبداأنا باحلديث واللعب،
أ�شبحنا جميع ً
جميعاا اأ�أ�شدقاء.
شدقاء.
واأ�أ�ششبحنا
بحنا
أ�شدقاء.

مام المتقين

إ

َ ُ
َ
المْ
ه ِدُّ
يَ و ُ
ام َ
اإلم ُ
َ
اء
مْع ِجزة ال َبق ِ
د .زهرة حميد عودة

كلية اإلمام الكاظم
بغداد

فيما اأنا اأقراأُ كتاب (بحث حول املهدي) لل�ش ّيد
حممد باقر ال�شدر اأذهلتني قوة الإقناع
يف خطابه ،فعندما يتناول م�شاألة امتداد
عمر الإمام املهدي وبقائه ح ّي ًا اإىل هذا
اليوم وحلني ظهوره ،ليقوم بدوره يف "تفريغ
احل�شارة الإن�شانية من حمتواها الفا�شد
وبنائها من جديد"( ،)1ينطلق ال�ش ّيد ال�شدر
من حقيقة علمية تثبت اإمكانية امتداد عمر
الإمام ،فيقدّم الدليل العلمي على اإمكان
خرق املاألوف لدينا ،من اأنَّ الإن�شان يجب
اأن مير مبرحلة ال�شيخوخة والهرم وتناق�س
فاعلية اأجهزة ج�شمه ،اإىل اأن تتعطل وميوت،
فاإذا كان املرور بال�شيخوخة ب�شبب املوؤثرات
اخلارجية ،فاإن العلم يقول اإنَّ بالإمكان عزل
الأن�شجة التي يتك ّون منها ج�شم الإن�شان عن
هذه املوؤ ّثرات واحلفاظ عليها دون اأن ُتبلى،
والدليل على ذلك الأج�شام املحنطة من عهد
()2
الفراعنة اإىل اليوم.
ثم يقول" :واإذا كانت ال�شيخوخة قانون ًا
طبيعي ًا للخاليا والأن�شجة احل ّية نف�شها،
مبعنى اأنها حتمل يف اأح�شائها بذرة فنائها

املحتوم.. ،فلي�س معنى هذا عدم افرتا�س اأي
مرونة يف هذا القانون الطبيعي"( )3فمرونة
تف�شر قدرة اهلل على
هذا القانون هي التي ِّ
ُ
خرق القوانني الطبيعية املعروفة ،ليلة اأ�شري
ب�شكل مل ي�شتطع العلم تف�شريه ا ّإل
بالنبيٍ 
ّ
بعد مئات ال�شنني ،فنف�س القدرة الربانية
اأتاحت لآخر خلفائه املن�شو�شني العمر
املديد قبل اأن ُيتاح للعلم حتقيق ذلك( ،)4ثم
ينطلق من مبداأ القيا�س املنطقي ليبني على
مقدّمته النتيجة التي يروم اإقناع املتل ّقي بها،
فاإذا كانت ال�شيخوخة قانون ًا �شارم ًا ،فقد
عُ ِّط َل من قبل قانون �شارم ،فانتقال احلرارة
من اجل�شم الأكرث حرارة اإىل اجل�شم الأقل
حرارة حتى يت�شاويا ،قانون �شارم ،وقد عُ طل
هذا القانون حلماية حياة اإبراهيم ،فقيل
للنار حني اأُلقي فيهاُ  :ق ْل َنا َيا َنا ُر ُك ِوين َب ْردًا
َو َ�ش َال ًما َع َلى اإِ ْب َر ِاه َيم( /الأنبياء )69:فخرج
ً ()5
منها �شاملا.
فاملقدّمة الكربى تتمثل بـ :قدرة اهلل على
تعطيل القانون الطبيعي.
واملقدّمة ال�شغرى تتمثل بـ :اأنّ اهلل عطلّ

النبي اإبراهيم.
قانون ًا طبيعي ًا حلماية ّ
والنتيجة :اأنّ اهلل قادر على تعطيل قانون
طبيعي ليم ّد بعمر اإمامنا.
فبهذا القيا�س يتو ّلد املعنى ،وذلك باأن
"تاأتي مبعنى ثم توؤكده مبعنى اآخر يجري
جمرى ال�شت�شهاد على الأول واحلجة على
�شحته"( ،)6وهناك اأمثلة كثرية على امتداد
النبي نوح الذي مكث
العمر ،فمث ًال
ّ
يف قومه يدعو اإىل اهلل تعاىل األف �شنة ا ّإل
ً ()7
خم�شني عاما.
وبعد ،فاإنّ حكمة اهلل ق�شت امتداد عمر
منقذنا ،فال عجب ول اعرتا�س على حكمته
وم�شيئته.
............................
( )1بحث حول املهدي� :س.25
( )2الإمام املهدي من املهد اإىل الظهور� :س.255
( )3بحث حول املهدي� :س.22
( )4بحث حول املهدي� :س.24
( )5بحث حول املهدي� :س.26
�س.434
( )6ال�شناعتني :ط:2
�س.25
( )7بحث حول املهدي:
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ُ
ألفة نساء

َ
فْج ٌر َج ِد ٌ
يدَ ..
َّب ٌة َ
وس َالم
م َح
فاطمة صاحب العوادي
بغداد

منك الوجل؟ اأم مع
اأيف مثل هذا اليوم يح�شن ِ
اإ�شراقة الأنوار ت�شدلني ال�شتار على عينيك؟!..
اإىل اأين تغادرين ونحن يف انتظار ولدة الفجر
اجلديد؟
هكذا ،وبلهجة العتاب قابلت اأ ّم علي رفيقتها
اأ ّم ح�شني ،ملا راأت �شحائب الياأ�س تعلو حم ّياها،
وكلمات الإحباط التي كانت دوم ًا تردّدها..
واأردفت اأ ّم علي :اأعلم اأنّ هذا ك ّله نتيجة حر�شك
على الدين ونهج الأطهار ال�شادقني ..تتحرقني
غ�شب ًا واأمل ًا ملِ ا اآلت اإليه تعاليم الإ�شالم لي�س يف
بالدنا فقط ،بل يف ك ّل اأنحاء العامل ،العامل ك ّله
واقع حتت وطاأة احلرمان والظلم والطغيان..
ّ
تدين الأخالق ..الف�شاد ..ولكن ..اأبد ًا ل نن�شى
وعد اهلل ّ
احلق ،الوعد بنور يبدّد ك ّل هذا الظالم.
وهنا ّ
تدخلت اأ ّم كوثر بهدوئها املعتاد :اأكاد اأرى
ّ
هذا اليوم بكل تفا�شيله.
فردّت اأ ّم ح�شني :ولكن ،متى ياأتي ذلك اليوم؟
مباذا نر ّد على امل�ش ّككني؟ كيف نقنعهم بحتمية
قدوم ذلك اليوم؟!
فاأجابت اأ ّم كوثر :قويل بب�شاطة ..اإنّ مقت�شى
عدل اهلل وحكمته اأن ل يرتك القوى ال�شيطانية
تقهر قوى اخلري ..اإنه وعده تعاىل واهلل ل يخلف
امليعاد.
ً
ّ
وتدخلت اأ ّم �شجاد قائلة :ممّ ا ل�شك فيه اأنّ
القراآن الكرمي كالم اهلل ،وهو اأ�شدق قائل ،ويف
تبني هذه احلقيقة ،منها
القراآن اآيات وا�شحة ّ
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ويا َله من �شهر عظيم يبداأ بولدة الإمام

احل�شني� ش ّيد الأحرار ،ثم قمر بني ها�شم
رمز ال�شرب والكربياء وتاج املروءة والوفاء ،يليه
علي الأكرب
�ش ّيد ال�شاجدين وزين العابدين ،ثم ّ
بن احل�شني وتت َّوج الليايل املباركة بولدة القائم
املنتظر.
ولع ّله قد ّمت اختيار هذا ال�شهر املبارك ،ملا فيه من
حكمة بالغة؛ فهو �شهر ال�شتغفار وكرثة الدعاء،
والعبادات امل�شتحبة التي اأ ّكدتها املرويات عن
اأهل البيت الأطهار ،وهو مقدّمة ل�شهر رم�شان.
هنا عادت اأ ّم علي تقول موجه ًة نظرها اإىل اأ ّم
ح�شني :الآن ،ونحن نعي�س اأيام غيبة اأمامنا،
فواجبنا النتظار بال�شرب والأمل والعمل مبا
ويعجل ظهوره .فهي من اأف�شل الأعمال كما
ي�ش ّره ّ

النبي " :اأف�شل اأعمال اأمتي انتظار
ورد عن ّ
()2
فرج اهلل".
اللهم
عينيها:
ال
أ
مت
والدموع
ح�شني
فردّدت اأ ّم
ّ
عجل لوليك الفرج والعافية والن�شر
ّ
فتابعت اأ ّم علي :بدموع الأمل و�شدق العمل وكرثة
الدعاء..
ً
اللهم كن لوليك
واحد:
ب�شوت
ا
جميع
فردّدن
ّ
احلجة بن احل�شن..
............................

هلل ُيو ِر ُثهَا َمنْ َي َ�شا ُء
قوله تعاىلِ .. :اإنَّ ْ أ
الَ ْر َ�س ِ ِ
ِمنْ ِع َبا ِد ِه َوا ْل َعا ِق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِقنيَ( /الأعراف.)128:
فوافقتها اأ ّم علي بقولها :كما اأنّ يف الأحاديث
النبي الأكرم دلئل وا�شحة عليه:
الواردة عن ّ
"معا�شر املوؤمنني اأب�شروا بالفرج ،فاإنّ وعد اهلل ل
()1
يخلف ،وق�شاءه ل يرد ،وهو احلكيم اخلبري".
وقالت اأ ّم جواد :ما اأعرفه هو اأنّ هذا الفكر لي�س
من معتقدات ال�شيعة فقط ،بل اإنّ جميع الطوائف
الإ�شالمية والأديان الأخرى توؤمن به.
فتب�شمت اأ ّم علي قائل ًة :اأح�شنتم ،هذا مع
ّ
اختالف يف التفا�شيل ،فنحن الإمامية الثني
ع�شرية نعتقد عن يقني اأنه املولود املبارك من ولد
النبي الأكرم ،والإمام
فاطمة الزهراء بنت ّ
الثاين ع�شر من اأئمة الهدى حممد بن احل�شن
الع�شكريّ  ،حميي ال�شريعة وال�شنة املطهرة
ومميت البدع وال�شالل.
فوافقت اأ ّم زهراء بقولها :لذلك نحن يف �شوق
ولهفة ،ويتعاظم �شوقنا ولهفتنا مع قدوم �شعبان
اخلري ،حيث ذكرى ولدته امليمونة.
هنا ع ّلقت اأ ّم �شجاد :األ ت�شاركونني هذه
املالحظة؟! اإنّ يف �شعبان العدد الأكرب من مواليد
اأهل البيت ،ول توجد ذكرى وفاة واحدة!
فردّت اأ ّم علي :نعم ،هذا �شحيح ،وكاأنّ اهلل تعاىل
يريد اأن يجعلنا نعي�س اأجواء ال�شعادة والأمل من ( )1معجم اأحاديث املهدي :ج� ،1س.176
( )2الوايف :ج� ،2س.441
اأول ال�شهر اإىل اآخره.

مناسبات

ط ُ
م َحّ
َ
اإلْص َالح
ات
ِ

د .آمال آل حيدر
بغداد

م ّرت احلركة الإ�شالحية يف �شرية الإمام
احل�شني مبحطات عديدة ،كانت الأوىل منها
دخوله عليه ال�شالم اإىل مكة املكرمة بعد مغادرته
ملدينة جدّه ،تالي ًا قوله تعاىلَ  :ف َخ َر َج ِم ْنهَا
َخا ِئ ًفا َي َ َرت َّق ُب َق َال َر ِّب َ ِّ
وم َّ
جن ِني ِمنَ
ِني/
الظااملِملِ ِني
ملني
الظا
قو ِم
الق ْو
منن ا ْلال َق
َ/
ليال
(الق�ش�س ،)21:وعندما دخل اإىل مكة لثالث ٍ
وجج َ
جهه ِت ْتلل َلققا َءاء
قاء
خلون من �شعبان تال قوله تعاىلَ  :و َََّوململَّملاا َت َتوو َّ
بيل/
ال�ش ِبشب ِيل
واء الال�� َّش
َم ْد َينَ َق َال َع َ�شى َر ِّبي اأَنْ َي ْه ِد َي ِينننيي � َ�شش َشووا َءاء
م�شار
م�شار
شار
شني م�ش
احل�شني
ني
احل�شش
(الق�ش�س ،)22:اإذ ربط الإمام احل�
إ�شالحية؛
الحية؛
شالحية؛
شى الإ�إ�شش
مو�شىى
النبي مو�ش
مو�ش
حركته بحركة
ّ
و�شفاتهم.
ليك�شف عن خ�شال
فاتهم.
شفاتهم.
و�شش
ال القوم و�

وبقي الإمام احل�شني وعائلته يف رحاب
الر�شائل
ائل
شائل
الر�شش
ويتلقىى الر�
احلرم املطهر ،يرتقب ويتل ّق
من الكوفة ،ثم عمد اإىل ثقته وابن
وان اهلل عليه،
ع ّمه م�شلم بن عقيل ر�شوان
واأر�شله �شفري ًا م�شتطلع ًا نوايا القوم،
شر اآنذاك
الع�شرر
الع�شش
فجاءت ُكتب من طاغية الع�
ني ليزيد،
شني
(اأن خذوا البيعة من احل�شني
تار
شتار
واإن اأبى فاقتلوه واإن كان متعلق ًا باباأ�شأ�شأ�شتار

الكعبة) ،فما كان من الإمام احل�شني ا ّإل اأن رف�س
بيعة الظاملني قائ ًال.." :ومثلي ل يبايع مثله،)1("..
�شارب للخمور
مع ّل ًال ذلك الرف�س؛ باأن يزيد
ٌ
ً
لعب بالقرود مرتكبا ل�شتى �شنوف
راكب للفجور ٌ
ٌ

شني يف هذه
احل�شني
ني
احل�شش
مات ،فقد �شرع الإمام احل�
املحرمات،
املح ّر
املحر
(بااأمري
مى (ب
شمى
فات ما ُيي��ش�ش�شمى
�شفات
شفات
الحية ببيان ��شش
شالحية
إ�شالحية
املحطة الإ�إ�شش
املغيغيغيبةبة
املاملووؤمنني) لتلك الأمة الغائبة اأو املاملُغ ّي
عن وجه احلقيقة،
و خر ج

الإمام بعد ذلك من مكة املكرمة؛ رعاي ًة حلرمة
الكعبة امل�شرفة ،وت�شليم ًا مطلق ًا لأمر اهلل تعاىل
هلل وما �شا َء ُ
�شاأنه قائ ًال َ ْ :
اهللَ ،ول ُق َّو َة اإِ ّل
"احل ْم ُد ِ ِ
ُ
َّ
َ
ْ
ُ
هللَ [ ،و َ�ش َّلى اهلل َعلى َر ُ�شو ِل ِه] ،خط امل ْوتُ
ِبا ِ
()2
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
جيد الفتا ِة" ،
لى ُوولل ِد
َععلى
لد اآد ََم خمط ال ِقال َد ِة َعلى ِ
أي�ش ًا" :من كان فينا باذ ًل مهجته ،موطن ًا على
وقال اأي�
نف�شه فلريحل معنا فاإين راحل م�شبح ًا اإن
لقاء اهلل نف�
()3
اهلل".
�شاء اهلل"

ّ
ويف حمطة اإ�شالحية اأخرى يو�شح الإمام احل�شني
فة املوت مع العزة يف جنب اهلل تعاىل ،واحلياة
فل�شفة
شفة
فل�ش
فل�ش
الذل يف جنب الطغاةُ ،
حيث ل حياة ،ونلحظ
مع ال ُذ
احل�شيني توجيه اأذهان متلقي
من ��شش�شياق
ياق اخلطاب احل�
شياق
ً
أن�شار ،ف�شال عن الأعداء اإىل �شحة
اخلطاب من الأن�
احلركة الإ�إ�شالحية على الرغم ممّ ا يرافقها من
معوقات و�
و�شعوبات.
....................................
احل�شني :ج� ،1س.120
( )1حياة الإمام احل�
احل�شني� :س.397
وعة كلمات الإمام احل�
شوعة
مو�شوعة
مو�شش
( ))2مو�
(2
( )3بحار الأنوار :جج� ،44س.367

َ
ُغْص ٌ
من ش َج َر ِة ُطو َبى
ن َت َد
َّلى ِ
زبيدة طارق
كربالء المقدسة

مع متايل اأغ�شان �شجرة طوبى وتبتّل
الأ�شحار ،ت�ش ّلل �شعاع يف �شباب فجر
املدينة املنورة ،ملع بريقه يف ح�شن
احلنان ،فتب�شمت �شم�س احلادي ع�شر
من �شعبان ،لتنرث البهجة والأُن�س على
قلب الإمام احل�شني واأبيه اأمري
املوؤمنني ،ب�شغف �شعت اإىل حمله
الأيادي الكرمية لرتتوي باأنفا�شه،
وتقطر يف عينيه الغافيتني من عذوبة
اإميانهم ،تغر�س الفخار فيه ربيع ًا مورق ًا
باأحلى الزهر ،فت�شامرت تلك القلوب

الطاهرة ،لتمنح �شليل ال�شاللة النقية
�ش ّر الأ�شماء (علي)؛ ليبقى �شامي ًا ل
ُي�شاهى يف الفداء ..هام ًة مرفوع ًة
و�شفح ًة م�شرق ًةُ ،كتب عليها �شموخ
املجد ،تنادي الأب العطوف لتمنحه
رحيق الإباء ..لأجل حم ّياك يا ح�شني
يف عامل الأرحام ت�ش ّورت..
ين�شج برباءة نظراته اإح�شا�س
ال�شتياق ،يعرب الآفاق اإىل اأر�س غري
اأر�شه ،واحة ع�شق ما بها ا ّإل لقاء
املخل�شني ،ن�شماتها ِ�شحر يل ّفه عطر

اليا�شمني.
كربالء هي روح احلياة ،و�ش ٌر اأنار
الدنيا ب�شموع اأعمار فتي ٍة اأبطال ،بتلهف
يعانقها �شوق ًا لأيام و�شالها.
ناول الإمام احل�شني ولده الأكرب اإىل
اأمريه الأول ،ليتاأمل يف ق�شمات وجهه
ال�شبيه ب�شياء الهدى حممد ،حامد ًا
اهلل على نعمه وعطاياه.
ينظر ملالحمه تل ّبي نداء اجلنان ،ويرى
بنب�س الفوؤاد علي ًا الأكرب يهدي دماه
كنور م�شاء لريوي اخللود بنبع الولء.
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ائ ُ
هم ُ
س..
يل َي ِ
ِجب َر ِ
مَّد َج َن َ
ُ
احْيك
النبي
خديجة علي عبد
ّ

االنـــــــت َ
ْ
ـــــــظـــــــا ُر بــيــن
ِ
صِّ َّ
َ
الت َ
يم
و ِر َوالتْص ِم ِ
د .تغريد حيدر
لبنان
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بعيد ًا..
الهواء بارد ،يحيط به من جميع اجلهات كتعويذة
قدمية ..يجل�س بني اأزرقني يف جزيرة بعيدة بهدوء
رحالة م�شن ..ت�شابهت جميع ال�شواطئ لديه ول
ّ
من مر�شى!
�شوت ت�شبيحه وتقدي�شه يتطاير مع زغبه املنثور،
وهو يردّد:
غد ًا �شاأطري!
يرمق فتات خياله نحو ال�شماء ،حيث اأول رفة
جناح ،وبينما ت�شعد اأمنياته ينزل جربيل ومعه
األف اآخرون ..يتهام�شون:
اإنّ اهلل قد وهب ملح ّمد هديته!
ي�شرع نحوهم يج ّر اأجنحته املتك�شرة كيتيم يحلم
بثوب جديد..
ٍ
خذوين معكم ..لع ّل حممد ًا يدعو يل!
يومئ جربيل موافق ًا ..يته ّلل ،ويرتفع املوكب نحو
م�شدر ال�شياء..
ما اأ�ش ّد دفء املكان!
كوة نور من �شاق العر�س ت�ش ّبح فيها العوامل
والأماكن ،تتحرك على راحتي هذا الوليد!
اأزهار تتو ّرد من حرير �شحكاته ..فرا�شات حتطّ

على مهده وقمر مييل� ..شمو�س طافية تخرج من
�شقوق ذرات الهواء ،تتحرك ببطء وكثافة ،وكاأنها
مو�شولة مع بع�شها باأوتار غري مرئية..
زمر املالئكة تنحني ك�شنابل قمح م�شت�شلمة لوقع
الن�شيم ،ربي ٌع ين�شكب..
ل اأحد يجروؤ على القرتاب ،فقد اجتمعت الأرواح
اخلم�س الأوىل يف مكان واحد ،و�شار احلديث الآن
حم�س جنوم ووحي!..
يهم�س جربيل:
ومت�شح مبهد ال�ش ّيد املبارك..
تقدّمّ ،
يتح ّرك مطاأطئ ًا راأ�شه جا ّر ًا اأمنياته مع َجناحيه
العليلني ،يدخل دائرة امللكوت ،يغ�شاه جمال
احل�شني ،يغم�س عينيه ،يرتعد ،يتوغل يف عمق
الكون ،تخطفه مروحة الغيب ،يعرب من ليل اأزرق
اإىل نهار ف�شي!
ثقوب تلتئمُ ،يدفن فيها البنف�شج ،يتح ّرر ،تغمره
رائحة تفاح اأحمر ،ويجد طعم الع�شل يف ريقه،
ي�شبح اأكرث خ ّفة ،يت�ش ّبب فرح ًا!
ي�شتقيم جناحه الأول ليتبعه الثاين ،الندى
احل�شيني يتبلور على ري�شه ،ي�شجد �شجدة العبد
ّ
ً
ً
ً
ملوله ،رويدا رويدا يرتفع مغرورقا بالبهجة..

يوافق اخلام�س ع�شر من �شهر �شعبان ذكرى ولدة
الإمام املهدي ،فنجدّد فيها كم�شلمني العهد مع
عجل يف
غريب زماننا ،راجني من اهلل تعاىل اأن ُي ّ
ظهوره بعد اأن طال النتظار.
ولكن ،ما معنى اأن يكون الإن�شان من َ
املنتظرين؟
اإنّ
الفهم املغلوط فيه لهذه ال ّثقافة يدفع ببع�س
َ
النا�س اإىل التّخلي عن م�شوؤولياتهم ،متّكئني على
مبداأ مفاده اأنّ الإمام اإذا ما ظهر �شيت�شدّى
عدد من ُخمل�شيه ،و�شيو�شل
لإعمار الأر�س مع ٍ
النا�س اإىل ال�شعادة والكمال دون حاجة لبذل اأيّ
جمهود منهم.
ٍ
ا ّإل اأنّ التد ّبر ال�شحيح لهذا املفهوم يعني اأن يعي�س
الإن�شان النتظار عن "�شابق ت�ش ّور وت�شميم" ،اأي
عرب وعيه لدوره ومدى تاأثريه يف الأحداث ،ور�شده
للم�شكالت املتفاقمة وت�شويتها يف �شمن معايري
العبادة ال�شوية ،لي�شتطيع اأن يدرك اآلية حركة
الإمام ،وميهّد لظهوره عن طريق وقوفه يف وجه
الظلم ،والتوجه اإىل قراءة بع�س الأدعية منها:
دعاء الندبة ،وال�شمات ،والفرج وغريها) لتج�شيد

قيم النتظار بك ّل جوانبها.
هذه الأمور تدفع الإن�شان اإىل الت�شاوؤل عن مدى
ّبحر يف معنى الولية ،والتعبري
ت�شخري وجوده للت ّ
عن ذلك قو ًل وفع ًال يف حماول ٍة منه لتغيري الواقع
من اأجل الو�شول اإىل هدف وجوده على الأر�س،
األ وهو عبادة اهلل ّ
حق عبادته .هذا الهدف ي�ش ّكل

اأ�شا�س منهجية عمل حكومة الإمام  ،لتح�شني
الأو�شاع العامة والنهو�س بالأمة للعودة بها اإىل
الإ�شالم ال�شحيح.

نعرب عن ح�شرتنا لعدم
اإ ّننا كموالني لأهل البيت ّ ،

اإتاحة الفر�شة للوقوف اإىل جانب الإمام احل�شني
خالل معركته اخلالدة لندافع عنه ونفوز فوز ًا
عظيم ًا.
ولكن هل َت�شا َءلنا يوم ًا عن غريب زماننا الذي
ينتظر ِم ّنا وقف َة ول ٍء حقيقية ،بك ّل ما تت�ش ّمنه من
ِ
قف ويق ٍني بال ّن�شر؟
عمل مك ّثف وثبات م ْو ٍ
ٍ

النبي باأف�شل الأعمال األ وهو انتظار
لقد اأو�شانا ّ
الفرج ،فهل اآن الأوان لنكون على م�شتوى هذه
الو�شية ونحوز بجدارة لقب املوالني لأهل البيت؟

تقرير

ان ُروح ُّ
مه َر َج ُ
الن ُبَّ
َ
و ِة
ِ
ُّ ّ َّ
ي الثاني..
سو
الن ِ

ي َوَّ
إ َ
كرٌّ
شع ٌ
هاج
اع ِ
ف ِ
ِ
ليلى إبراهيم رمضان
كربالء المقدسة

اأقامت �شعبة مدار�س الكفيل الدينية الن�شوية
(مكتب الأمني العام) العتبة العبا�شية املقدّ�شة
مهرجان روح النبوة الثقايف ال�شنوي العاملي الثاين
للمدة من ( /)10-8اآذار2018 /م ميالدي املوافق
( /)21-19جمادى الآخرة1439 /هـ حتت �شعار
(فاطمة في�س الندى ون�شيم اجلنان).
وقد ت�ش ّمن برنامج يوم الفتتاح عدة فقرات ،اإذ
ا�ش ُتهل احلفل بقراءة اآي من الذكر احلكيم ،تلتها
قراءة �شورة الفاحتة على اأرواح �شهداء الدفاع
املقدّ�س مع ن�شيد الإباء ،واأفا�س �شماحة املتويل
ال�شرعي ال�ش ّيد اأحمد ال�شايف (دام ع ّزه) بكلمة
الفتتاح ،وا�شتهلها بعبارات الرتحيب بال�شيوف
الكرام من داخل العراق وخارجه ،مه ّنئهم بولدة
�ش ّيدة ن�شاء العاملني ،وختمها باإعالن افتتاح مركز
ن�شويّ للثقافة الأ�شرية.
ً
ً
ً
و�شهد احلفل ح�شورا مم ّيزا ووا�شعا من
ال�شخ�شيات الن�شوية البارزة من باحثات
اإ�شالميات واإعالميات من داخل العراق وخارجه،
ومن حمافظة كربالء املقدّ�شة وخارجها ،ف�ش ًال
عن �شخ�شيات ُمهمة من العتبة العبا�شية املقدّ�شة
متمثلة بجناب الأمني العام ،وال�ش ّيد عدنان
املو�شويّ  ،وال�ش ّيد جواد احل�شناويّ  ،وال�شيخ
التيجا ّ
ين.
ا�شتمتع احل�شور بعد ذلك بفعالية قراآنية قدمتها
جمموعة اأطفال من معهد القراآن الكرمي التابع
للعتبة العبا�شية املقدّ�شة ،وبعد ذلك عُ ر�س فلم
عن �شعبة مدار�س الكفيل الن�شوية خالل املدة من
افتتاح مدار�س الكفيل اإىل حني يوم املهرجان.
بعد ذلك األقى ال�شيخ التيجا ّ
ين كلمة عن ال�ش ّيدة
الزهراء ومواقفها املهمة يف حياتها الق�شرية

وربطها بالواقع احلايل ،بعدها �شنف ال�ش ّيد عدنان
املو�شويّ اأ�شماع احل�شور بق�شيدة �شعرية تغ ّنت
بحب ال�ش ّيدة الزهراء واأبنائها املع�شومني،
ّ
و ّمت تكرمي عدد من عوائل �شهداء احل�شد املقدّ�س،
وافتتاح معر�س لالأعمال اليدوية والر�شم باأنامل
ن�شوية يف �شاحة مركز ال�شديقة وقد نالت اإعجاب
احل�شور.
وجه �شماحة املتويل ال�شرعي للعتبة العبا�شية
وقد ّ
ّ
خ�س بها جملة ريا�س
املقد�شة (دام عزه) كلمة ّ
الزهراء ،قال فيها:
(ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب
العاملني ،ن�شاأل اهلل تعاىل التوفيق ،كان نعم
املهرجان واحلمد هلل..
برنامج الفتتاح كان برناجم ًا جمي ًال ،والفقرات
اأي�ش ًا كانت ُمهمة خ�شو�ش ًا اللتفاتة الكرمية
لعوائل ال�شهداء ال�شعداء �شائلني اهلل تعاىل اأن
يتغمدهم برحمته ،واأن ين�شرهم مع اأ�شحاب
الإمام احل�شني ،واأن يحفظ عوائلهم الكرمية.
دعاوؤنا لكم اإن �شاء اهلل تعاىل بالتوفيق يف هذا
املهرجان كما يف العام املا�شي فقد كان هناك
انطباع جيد واحلمد هلل واإن �شاء اهلل تعاىل يف
هذه ال�شنة يكون اأف�شل ثم اأف�شل.
ً
داعني لكم ولالأخوات العامالت جميعا بدوام
الت�شديد والتوفيق مبحمد واآله ،و�شالمنا لك ّل
الأخوات القائمات على املهرجان ،واأي�ش ًا لل�شيفات
الكرميات).
والتقت جملة ريا�س الزهراء بعدد من الباحثات
امل�شاركات ومنهن (د .خديجة ح�شن الق�شري/
العراق) ،اإذ قالت:
عال من التنظيم ،واأ�شكر
م�شتوى
املوؤمتر كان على
ٍ

القائمني والعاملني عليه ،فقد ا�شتطاعوا وبجدارة
تاليف الكثري من العقبات ومواجهة الكثري من
الهفوات التي قد حت�شل يف اأيّ �شرح علمي يقام
خ�شو�ش ًا اأنّ املوؤمتر ل يزال يف انطالقته الثانية.
واأ�شافت د .تغريد حيدر /لبنان:
كانت لنا م�شاركة يف املهرجان من خالل بحث
"ال�ش ّيدة الزهراء الأمنوذج الأكمل للمراأة
امل�شلمة" ،وقد اأظهرت الباحثات امل�شاركات يف هذا
العام م�شتوى عالي ًا من املعرفة والثقافة واحرتام
املنهجية العلمية يف طرح املوا�شيع املختارة ،نرجو

ا�شتمرار هذه الفعاليات لن�شر ثقافة اأهل البيت
واإحياء دور املراأة امل�شلمة يف ظل حتديات الع�شر.
وجهت املديرة التنفيذية ملجلة ن�شيم اجلنان
وقد ّ
ال�شادرة عن العتبة الر�شوية (مع�شومة �شال
اأقرون) حتية للقائمني على املهرجان:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم حتية عطرة من جنة
طو�س ،حرم �شم�س ال�شمو�س اإىل �ش ّكان جنان
�ش ّيدي ومولي الإمام احل�شني و�ش ّيدي اأبي الف�شل
العبا�س عليهم �شلوات ر ّبي و�شالمه ،ما اأجمل ما
راأينا يف هذا املوؤمتر املبارك وامليمون با�شم �ش ّيدة
ن�شاء العاملني ،من جهاد فاطمي و�شرب علوي
و�شلوك ح�شيني ،وكرم وجود يتج ّلى فيه �شرية اأهل
البيت �شالم اهلل عليهم اأجمعني و�شلوكهم يف ن�شر
النبي الأعظم،
تعاليمهم ،والتع ّرف على بنت ّ
بارك اهلل فيكم.
واختتم املهرجان بتوزيع اجلوائز من قبل �شماحة
املتويل ال�شرعي للعتبة املقدّ�شة (دام ع ّزه) على
الفائزات بامل�شابقة.
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رفيف الجناح

نحلق عا�سقني لعليا اأحبابك ودليلنا رفيف ذاك اجلناح..
خلفك نح ّل

ابن َ
الخي َر َ
ُ
ين
ت
ِ
رجاء محمد بيطار
لبنان

ُترى ،هل ُكتب يف لوح الق�شاء اأنَّ اليتم يف
ال�شغر من مقادير ال�شاحلني ،واأنه ا�شطفاء
واجتباء للميامني؟!ّ ..رمبا..
وال�شاهد ،يف راأ�س قائمة ال�شاهدين( ،ابن
اخلريتني :خرية العرب ها�شم ،وخرية
العجم فار�س) ،الإمام علي بن احل�شني زين
العابدين.
ال�شجاد هو اأول
ويذكر التاريخ اأنَّ علي ًا ّ
مولود عربي من اأم اأعجمية ،فاأ ّمه هي الأمرية
�شاه زنان بنت يزدجرد بن �شهريار بن ك�شرى
النبي يف
العادل ،و�شلت اأ�شري ًة اإىل م�شجد ّ
املدينة ،فطمع فيها الطامع ،تار ًة با�شرتقاقها

واأخرى بتز ّوجها ،حتى اأنقذها الإمام علي
بقوله الف�شل:
خريها رج ًال من امل�شلمني
"لي�س ذاك لكّ ،

واح�شبها بفيئه" ،وقد قال ر�شول اهلل :
()1
"اأكرموا كرمي ك ّل قوم".
ولعمري فلقد اأكرمها الإمام غاية الإكرام ،اإذ
اأنقذها من ّ
الرق واأع ّزها بالإ�شالم ،واأح�شنت
الختيار اإذ اختارت اأبا الأئمة الأطهار ،وهي
مل تعلم اأنها �شتكون هي الأم!
وبداأت رحلتها يف بيت الإمامة مت ّوجة بتاج
الكرامة ،وقد كانت اأه ًال لذلك املقام ،فهي
مل تكن ذات ن�شب عريق فح�شب ،بل زانها
كذلك ُخلق رفيع واإميا ٌن عميق ،حتى عُ دّت من

ف�شليات الن�شاء ،وكان لها عند اأهل البيت
غري الإمام ا�شمها من
اعتبار واحرتام ،وقد ّ
�شاه زنان اإىل �شهربانويه؛ لأنَّ ال�شم الأول
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معناه ملكة الن�شاء ،وذاك مقام ل يكون ا ّإل
لل�ش ّيدة الزهراء.
و َمنَّ اهلل عليها باحلمل بزين الأئمة..
ولكن ،يا فرح ًة مل تدرك لها تتمة ،فقد ط ّوق
احلزن بهجتها ،وفا�س الدمع ليمالأ ب�شمتها،
ال�شجاد يف �شهر �شعبان
علي ّ
اإذ ُولد الإمام ّ
النبي ،فتح عينيه على الدنيا ليعرف
�شهر ّ
غدرها منذ اأول روؤية ،اإذ راأى فيها النور
والظلمة �شوية ،فقد �شلبته اأ ّمه قبل اأن يرتوي
من حم ّبتها ،وفا�شت روحها الطاهرة حاملا
افرتق عن مهجتها ،لع ّلها مل تطق فراقه،
فغابت عن عامل الإمكان م�شتاقة ،بعدما
غ ّذته من رحيق وجدها ،حتى ا�شتنفدت غاية
جهدها.
ودخل الوليد عامله اجلديد ب�شرخة ولدة
وح�شرجة �شهادة ،فبكى ملقدمه املحبون
فرح ًا وترحا ،حتى لكاأن قدره يف احلياة حز ٌن
ل يهداأ ،ودمع ٌة ل ترقاأ ،ذرفها منذ حلظة
ميالده ،فكفكفها والده برحمته ووداده ،وكان
له اأ ّم ًا واأب ًا ،حتى زاد ح ّبه له وغدا عجب ًا.
تكتف
وبقدر احلب كان احلزن ،فاإن الدنيا مل ِ
منه بيتمه ،حتى اأيتمته بك ّل اأحبته وقومه،
فراآهم باأم العني جم ّزرين كالأ�شاحي على
رم�شاء كربالء ،وقد كان له يف فاجعة اأبيه
كفاية ،فكيف وقد بلغ به البالء الغاية ،وهو مع
ك ّل هذا علي ٌل ل يقوى على القتال ،حتى اأُ�شر
واقتيد اإىل جمال�س الطغاة مق ّيد ًا بالأغالل! )1( .ميزان احلكمة :ج� ،3س.2688
علي يف اأ�شره اأ َّمه؟! اأ َن َظ َر اإىل
ترى ،اأتذ َّك َر ٌّ

الن�شاء والأطفال وتذ ّكر ،كيف �شيقت من
مي�شها ب�شر ،ومل
فار�س اإىل املدينة دون اأن ّ
يهتك لها خدر ومل ينق�س لها قدر؟!
رباه ،اأين اأ�شارى الفر�س من اأ�شارى اآل
حممد؟!
واأين من اإعزاز بنت ك�شرى بالإ�شالم واإذلل
زينب الكربى بيد اللئام؟!
بلى ،لقد كاد بنو ك�شرى ي�شتعبدون لول ّ
تدخل
�ش ّيد بني ها�شم ،ف َمنْ لبني ها�شم اليوم وهم
ُي�شربون وي�شاقون �شوق العبيد والإماء اإىل
جمل�س الظامل؟!
اإنه مل َ
يبق يف الأر�س عدل بعدما جت ّراأ القوم
على حرمة فاطم ،واغتيل يف الكوفة اإمام
و�شفك دم
و�شم احل�شن بيد زوجتهُ ،
املكارمُ ،

الإمام احل�شني يف غربته.
�شاهت الوجوه وخر�شت ال�شفاه ،فقد اأ�شحى
ّ
احلق يف هذه الدنيا يتيم ًا كاإياه!
ولكن خ�شئ املبطلون ،فالدمعة التي ذرفتها
عينه يف حلك الظالم ،قد �شع�شعت لتمحو ك ّل
عتمة ،والذلة التي اأرادها ُّ
الظ ّالم قد انقلبت
عليهم نقمة ،وكان الن�شر حليف تلك الكلمة،
بعدما اأطلقها من فوق منرب ال�شام ،وفا�س
بها جنوىً يف حمرابه ،فع ّلم النا�س احلقَّ رغم
اأنف ك ّل ُجما ِبه ،وكان مدر�ش ًة لك ّل جيل عتيد،
منذ يزيد اإىل قيام املنقذ املجيد.
.....................................

قة جامعية

أرو
ما تخ ّبئه لنا االأر ِوقة
هُ ناك ..عن التفا�سيل التي
ت�سنع ذاكرة احللم ,بني
ُ
�سندا ِنه ..والواقع ..نو ُن ِك..

والء المال
البحرين

َّر ُة َ
َ
ق َلم"
"ج

"ممرات"

ٌ
ورمبا ٌ
�سبل
منعطفات ..طرق ..اأر�سفة ..اأقدامٌ متعبة ..زحام� ..سجيجّ ..
م�سدودة..
ت�سحبك االأر�ض..
ت�سبحني ُمثقلة..
ِ
قلبك..
يلوح بريق اآ�سر ..خارج من ِ
ُ
يجعلك تنظرين ال�سمك..
ثم
ِ
ّ
تذهبني لتاأخذي ن�سيبك منه..
ح ّتى تعودي بكامل التوهّ ج..

ٌ
كلمة تدّ عي اأنها ح ّمالة
التناف�سية,
اأوجه ,لكن ِّك تعرفني اأنّ معناها واحد ,اإنّ
التناف�سية لي�ست ا ّإال الأجل اهلل ,ويف
طريقه والأجله ,التناف�سية يف الت�سابق
املو�سلة اإليه ,وكيف ال تكون
اإىل االأعمال
ِ

ا�ستيقظتُ هذا اليوم ,ومل اأنه�ض من فرا�سي
عيني واأفتحهما ,واأحدّ ق
مبا�سر ًة ,كنت اأغم�ض
ّ
ثم اأمل�سهما وكاأنني
بعدها يف ال�سقف طوي ًالّ ,
اأتعرف اإليهما الأول مرة.
ال اأدري ما كان �س ّر تلك االلتفاتة يف اأول حلظات
"مذكرات جامعية" اليوم ,اأول حلظات الفر�سة اجلديدة يف احلياة.
بلحظة اأخرى ,حني كنتُ يف
ات�سلتْ تلك اللحظة
ٍ
معمل الت�سريح ,اأحاول البحث عن اأحد اأجزاء املخ
الحلقة الحادية عشرة
عبث ًا ,مل اأجده فجاء الدكتور و�ساألني :ما الذي
عليك؟
ا�ستع�سى ِ
قلتُ له :م�سى وقت طويل واأنا اأبحث عن نوا ِة
الع�سب التا�سع ومل اأ َرها..
قال يل :ال تبحثي عنها بتج ّر ٍد عن املوقع الذي
يحتويها ,انظري جيد ًا ,انظري اإىل ال�سورة الكلية
دائم ًا حتى ت�ستطيعي معرفة اأجزائها ,وتذكري:
ماال يراه العقل ,ال ت�ستطيع العني روؤيته.
ثم اأ�سار اإىل نواة الع�سب التا�سع التي جت ّلت اأمامي
يف منتهى الو�سوح.
ا ْ
أخذت (ماال يراه العقل ..ال ت�ستطيع العني
روؤيته) تك ّرر نف�سها يف داخلي.

التناف�سية يف ذلك وقد ُبذلت نفائ�ض
واأنف�ض الأجل الو�سول اإليه؟!
ما ا ُ
للرب احلبيب كغاية,
أعظم الو�سول ّ
ت�ساغرت ّ
كل الغايات التي ال توؤدي اإليه,
ُ
ت�ستحيل ترف ًا.
حتى اإنها

تخت�ض بالروؤية ا ً
أي�سا
ثم تاأملتُ يف فكرة اأخرى
ّ
كحا�سة ,وحمدوديتها ,وكيف اأنّ ال�سيء املرئي
اإذا ابتعد اأكرث من الالزم مل ُيعد ُيرى ,واإذا اقرتب
اأكرث من الالزم ت�س ّو�ست روؤيته ,هي نقطة املدى
كما �سرح لنا اأ�ستاذ مادة وظائف االأع�ساء ,ورغم
تلك املحدودية يف احلوا�ض اأ�ستطيع اأن اأدرك االآن
اأن النف�ض االإن�سانية عامل ف�سيح ,ففيها ما تدركه
احلوا�ض وما ال تدركه احلوا�ض ,فيها الواقعية
واخليال ,فيها املادية والروح ,تلك املعاين تلقي
آية ا�ستوقفتني كثري ًا ,يقول فيها
بـظلها على ا ٍ
اهللَ  :ف َال اأُ ْق ِ�س ُم ِمبَا ُت ْب ِ�س ُرونَ َ و َما َال
ُت ْب ِ�س ُرونَ ( /احلاقة.)39 ,38:
اأ�سعر وكاأنّ عندي لوحة كبرية ذات اأجزاء مف ّككة
مبعرثة ,واأنا يف ّ
أمل اأقوم برتكيب جزءٍ منها..
كل تا ٍ
أمر مهم..
اقرتابي من و�سوح ال�سورة الكاملة ا ٌ
جل�ستُ يف املم ّر الذي تعربه اأقدامٌ كثرية وا ٌ
أ�سوات
�ستى ,واأنا اأ�سعر اأنّ من بني ّ
كل ذلك ال�سجيج,
ٌ
�سوت متف ّرد يعرب ,يت�س ّلل من اأذين اإىل
هناك
داخلي باأكمله :اأكملي ذلك الطريق!
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حتى نلتقي

َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
أبطال كربالء
مريم حسين الحسن
السعودية

بولدتهم بداأوا الطريق..
�شل�شلة علوية متتد عراقتها..
حلم يطفو فوق املاء..
ك ّل طفل ت�شبقه بركات ولدته..
ت�شهق الزهراء با�شم احل�شني..
ّ
ويخط اأبو تراب على جبينه كلمات..
عند اإكليل القدوم يتقدّم الهادي..
ويق ّبل النحر الكرمي..
وتتالحق بعدها املواليد..
احل�شني فالعبا�س فال�شجاد..
اآيات من القراآن متثلت..
يدعون اإىل الدين..
هامات علوية عالية..
حملوا الر�شالة يف واقعهم باحللم..
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و ّثقوها يف اأحداث التاريخ..
وخلعوا عنهم الأدرعة..
رموا بها على اأر�س كربالء م�شاملني..
مت�شكوا ببع�شهم كاحلبال املتينة..
ّ
يف عقدة ل تنفك اأبد ًا..
وكانت رحلتهم الإلهية..
اأيديهم تقب�س على اجلمر..
ووجهتهم اإىل باب اجلنة..
هنا تتالألأ تربتهم..
تته ّلل الوجوه فرحة بولدتهم..
***
دخلت اأبحث عن ال�شرور بهم..
لأجد مكاين خلف ال�شوء..
اأ�شعى اإليه كتمثال �ش ّل طريقه..

جت ّمد من غري حراك..
اأراهم معي نور ًا على نور..
ينقطع احللم..
وتاأتي زغاريد احلفل..
ف�شرت اإىل الباب..
ذرعت املكان بحث ًا عنهم..
رك�شت نحوهم يف هيام..
كربالء توم�س بالنور..
فرحة بالولدة التي �شتطهّرها..
مقام العبا�س وظ ّله الرفيع..
واحل�شني تهفو اإليه القلوب..
والبقيع يحكي احلكايات..
طوقني الفرح بهم..
وت�شاميت نحو ال�شماء..

ألم الجراح

ام ُ َ َ
س َ
َ
ظر
راء تنت ِ
زهراء المتغوي
البحرين

حتى ظهور ذلك املنتظر..
لحت التبا�شري يف �شماء امل�ش ّرات والأفراح ..بقي الدين والإن�شانية وال�شالم..
لتمتزج الدمعة والب�شمة يف مفهوم النتظار..
جت�شدت فيكم روح ر�شول اهلل..
لتعلن عن ولدة الأقمار..
ً
"اللهم عجل" لأعايل
ولت�شل ترانيم
فكنتم �شعاعا منحنا نعمة الولء..
وعم الفرح واحلبور..
ّ
ّ
الف�شاء..
كلماتكم النورانية واحلكم القد�شية..
ون�شرت البهجة يف النفو�س..
زرعت فينا �شنابل اخلري واملعرفة بعد طول وحت ّلق الروح يف �شماء الع�شق املهدويّ ..
ولد اأئمة الهدى..
حتى نرى تلك ال�شم�س املغ ّيبة خلف ال�شحب..
ذبول..
ولد اأعالم التقى..
ّ
حتى يحل الربيع وتزهر الأزهار..
فيا ح�شني الروح يا مدر�شة الفداء..
فيا �شادة الإ�شالم..
ويا زين العباد يا �شراج ًا يف ليايل الظلمة ..وتلك �شامراء تنتظر ذلك الغائب..
يا اأنوار ًا يف الظالم..
ويا عبا�س البطولت ،قائد معارك الإباء ..لت�شتنري القباب بنوره ،وتبقى تعانق علو
ح ّبكم اأيّ حب؟
اأفراحكم تعانق القلوب واأحزانكم ُت�شيل ال�شماء..
ارت�شفنا منه رحيق الإميان..
وياأخذ بالثاأر وت�شفى اجلراح..
الدموع من العيون..
وعلمكم اأيّ علم؟
يا نور ًا بك �شامراء ت�شمو يف اآفاق ال�شياء..
اأنتم �شورة بهية للعطاء والكرم..
اأطفاأ حرائق جهلنا واأحيا الإن�شان..
�شامراء تنتظر..
وما زالت ��شششامراء
امراء
وما زال ثثااأركم ينتظر..
بت�شحياتكم اخلالدة يف اأعماق الدهور..
بت�ششحياتكم
حياتكم
بت�ش
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ا لثقا فة
األس ــري ــة
معا

من مركز الصديقة الطاهرة في العتبة العباسية المقدسة

يعلن مركز الثقافة االأ�سرية يف العتبة العبا�سية
املقد�سة عن فتح باب اال�ست�سارات االأ�سرية يف
املحاور التالية :
المراهقة األولى والمراهقة الثانية

التوتر النفسي ،وضغوط الحياة

تربية األبناء بمراحلها المختلفة

مواقع اإلدراك وتأثيرها على
العالقات الشخصية

أهمية الثقافة

اكت�ساف م�سادر التمييز يف العمل للكادر الن�سوي لدى دوائر الدولة
واملدار�ض االأهلية واحلكومية.
والتدريب بنظامي املتزامن والغري متزامن مع اأخ�سائي علم النف�ض من
الكادر الن�سوي ،باالإ�سافة اإىل امل�ست�سارات من التوجيه الديني حلل
امل�سكالت االأ�سرية .

صلة األرحام

ثقافة الزواج

الطالق

للحجز واال�ستف�سار 07602323032
العنوان :كربالء املقد�سة  /حي االأ�سرة /بناء مركز ال�سديقة الطاهرة /الطابق اخلام�ض

اأوقات الدوام� 8 :سباح ًا 2 -ظهر ًا  /كل اأيام االأ�سبوع عدا يوم اجلمعة

الطالق المتحضر

مهارات التواصل

