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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.

ل َق
لْب

تنويه

كلمة العدد

َ
َ
َ
س َنا األرزاء
عندما نذكر كلمة االبتالء قد يخطر
ببالنا احلرمان اأو فقدان ال ّن َعم ،واأنّ
االبتالء هو االختبار لل�سرب على هذا
احلرمان اأو ابتالء العطاء واإ�سباغ
النعم ،اإذ يعي�ض االإن�سان حالة الغفلة
اال ْن َ�سانَ
عن اهلل م�سدر تلك النعم؛ ْ إِ
ا�س َت ْغ َنى(/العلق)6:؛
َل َي ْط َغى  اأَنْ َر َاآ ُه ْ
ولذلك جند معظم اأهل النار وامل�ستكربين
هم من اأ�سحاب النعم وال�سلطة ،يف حني
اأنّ معظم اأهل اجلنة واالأتقياء هم من
امل�ست�سعفني واملحرومني.
على اأنّ هناك حكمة م�سرتكة يف ّ
كل
ابتالءات احلرمان ،وهي املح ّبة والرعاية
االإلهية ،ففي احلديث ال�سريف.." :اإنّ
()1
أحب عبد ًا ابتاله."..
اهلل اإذا ا ّ
فمع ابتالء احلرمان ن�ستذكر حمبة اهلل،
فننتقل من اال�ستنكار اإىل الر�سا ،ونعي�ض
املحب
متعة املعاناة ،فهي هدية من اهلل
ّ
اإىل عبده ال�سابر ،وهو يثيبه عليها ،فهي
اإذ ًا جتارة رابحة.
اأ ّما يف ابتالء العطاء فاإن الع ّلة هي (ننظر

اأت�سكر اأم تكفر؟) ،وعن ر�سول اهلل

عبد يوم القيامة
قال" :ال تزول قدما ٍ
حتى ي�ساأل عن اأربع :عن عمره فيما
اأفناه ،وعن �سبابه فيما اأباله ،وعن ماله
من اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه ،وعن ح ّبنا
()2
اأهل البيت".
اإذن ،فالفالح يكون با�ستخدام عطاءات
اهلل ونعمه يف مر�ساته وخدمة عباده.
ويكون ذلك اأو ًال بعدم ال�سماح لهذه النعم
باأن ت�سغل اأي مكانة يف قلبنا ،بل اأن ال
ي�سكن قلبنا �سوى ع�سق اهلل ور�ساه" ،ما
و�سعني اأر�سي وال �سمائي ولكن و�سعني
()3
قلب عبدي املوؤمن".

ومن االأ�سخا�ض الذين ابتالهم اهلل
االإمام علي بعد وفاة الر�سول ،اإذ
اأثبت  اأنّ االبتالء هو كمال الدين
ونيل الدرجات العليا ،واأنه من اأعم ال�سنن
وبني اأنّ االإعداد االإلهي والتاأهيل
االإلهيةّ ،
ّ
الرتبوي والنف�سي الذي تلقاه من قبل
النبي� ساعده بال�سمود والنجاح يف
ّ
يخت�ض بها عن
االمتحان ،اإذ اأ�سبح ميزة
ّ

�سائر امل�سلمني بقرابته من ر�سول اهلل ،

خ�سه بها ،اإذ
واملنزلة اخل�سي�سة التي ّ
كان ي�سعه يف حجره ،وي�س ّمه اإىل �سدره،
ويكنفه اإىل فرا�سه ،ويطعمه من طعامه،
ولقد كان يتبعه تبع الف�سيل الأ ّمه،
يقتدي باأخالقه واأفعاله.
حا َف َظ على بي�سة الدين ،ومل يف ّرق جمع
رب على املحنة وانقالب النا�ض
امل�سلمني� ،س َ

على و�سية الر�سول باإمامته وح ّقه
باخلالفة وم�ساب الزهراء ،ومل ي�س ّكك
بالعدل االإلهي اأو ي�سخط اأو يعرت�ض،
واأثبت حكمة اهلل تعاىل يف االبتالء،
اإنه مي ّيز اخلبيث من الطيب ،واأنّ االإن�سان
يح�سل على كماله ودرجاته العالية
منه ،فعن االإمام ال�سادق" :اأ�سدّ النا�ض
بالء االأنبياء ،ثم االأو�سياء ،ثم االأماثل
ً
()4
فاالأماثل".
..................................
( )1املحجة البي�ساء يف تهذيب االإحياء :ج،7
�ض.231
( )2ميزان احلكمة :ج� ،1ض.622
( )3الوايف :ج� ،11ض.536
( )4الوايف :ج� ،5ض.763
رئيس التحرير
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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

َ
وائ ُد ِّ
يام ال َب َد ِنّي ِة
ف ِ
الص ِ
السيد محمد الموسوي /مسؤول شعبة التبليغ الديني
ّ
المقدسة
العباسية
ّ
قسم الشؤون الدينية في العتبة ّ

ّبي ديننا العظيم اأنَّ لل�شيام فوائدَ �شحية كثرية و�شحها
()1
�شحوا".
نبينا بقولهُ :
"�شوموا َت ّ
ي�شم جملة من الفوائد،
فهذا احلديث النبوي ال�شريف ّ
حيث اأ ّكد الأطباء وعلماء النف�س اأنّ لل�شوم منافع طبية
وروحية كثرية ،فف�ش ًال عن كونه ير ّو�س الروح ويق ّوي
الإرادة ،فهو ريا�شة البدن ،وقد قال نبينا" :ما مالأ
اآدمي وعاء �شر ًا من بطن ح�شب الآدمي لقيمات يقمن
�شلبه ،)2("..فاإذا كانت البطن م�شتنقع الباليا ،وكانت
املعدة بيت الداء ،فاإن المتناع عن الأكل راأ�س الدواء.
ف�شهر رم�شان املبارك هو وقت ا�شرتاحة املعدة وتخلي�س
اجل�شم من الف�شالت ال�شامة ،اإذ اأثبتت التجارب العلمية
اأنّ الأداء البدين لل�شائم من طلوع الفجر ال�شادق اإىل
لتح�شن درجة حت ّمل
الغروب اأف�شل من اأداء غري ال�شائم ّ
البدن للمجهودات الع�شلية ،واأداء ك ّل من القلب واجلهاز
اله�شمي ،واجلهاز التنف�شي وغريها ،ومن هنا �ش ّرع
تبارك وتعاىل لنا ال�شيام وجعله اأحد اأركان الإ�شالم
وكذا �شرع �شوم التط ّوع ،و�شوم الكفارة ،و�شوم النذر
حتى ا�شتهر عنه  اأنه كان ل يرتك �شيام ثالثة اأ�شهر
من ك ّل �شنة ،وكذا كان مواظب ًا على �شيام ك ّل خمي�س وك ّل
اثني من ك ّل اأ�شبوع ،فعن اأمري املوؤمني قال" :ثالث
يذهنب البلغم ويزدن يف احلفظ ،ال�شواك وال�شوم وقراءة
()3
القراآن".
وكذا ا�شتهر عنه  اأنه ما كان يخرج اإىل معركة من
املعارك ا ّإل وكان �شائم ًا اإ�شارة اإىل ما يز ّوده به ال�شيام
من طاقة بدنية وروحية.
....................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.1686
( )2م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،1س.161
( )3الف�شول املهمة يف اأ�شول الأئمة :ج� ،4س.240

ِّ
الص َي ُ
ام
ال�سوؤال :هل يجوز االإفطار يف حال
ال�سعف املفرط؟
اجلواب :ل يكفي ال�شعف يف جواز
الإفطار ولو كان مفرط ًا ا ّإل اأن يكون
حرج ًا فيجوز الإفطار ،ويجب الق�شاء بعد
ذلك ،والأحوط لزوم ًا القت�شار يف الأكل
وال�شرب على مقدار ال�شرورة والإم�شاك
عن الزائد.
ال�سوؤال :عندما كنت اأدر�ض
وخ�سو�س ًا اأيام االمتحانات كان �سهر
رم�سان يتزامن معها فكنت اأفطر
عن عمد لدرايتي بعدم التم ّكن من
ال�سيام ،فما هو احلكم املرت ّتب على
ذلك؟
اجلواب :اإذا كنت جازم ًا اآنذاك بجواز
الإفطار لك فال جتب الكفارة ويجب عليك
الق�شاء فقط ،ولكن من املوؤ ّكد اأنَّ الن�شغال
بالمتحان لي�س م�ش ّوغ ًا لرتك ال�شيام
بل لب ّد من ن ّية ال�شوم ،فاإذا ا�شطررت
اإىل �شرب املاء لعط�س �شديد جاز مبقدار
ال�شرورة.
امل�سدر :موقع مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين(دام ظله)
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عقائد

يل ُة َ
َل َ
القْد ِر
َ
اإلم َ
َ
ام ِة
اه ٌد َع َلى
ش ِ
ار َ
ْ
ها
واس ِتْم َر ِ
والء قاسم العبادي
النجف األشرف

اإن اختزال مقام الإمامة الإلهية
باملن�شب الدنيوي الظاهري اأو مبج ّرد
ال�شلطة احلاكمة اأم ٌر مغلوط فيه؛
لأنَّ لها مقام ًا اأرفع ومهام اأو�شع،
فهي من�شب روحي ومعنوي رفيع ،به
ي�شتمر حتقق الهدف من بعثة الأنبياء
ودميومته وبانقطاعه ّ
يتعطل دور النب ّوة
ومن ّثم اإلغاء ر�شالة ال�شماء.
ً
ومن�شب الإمامة اأعلى �شاأنا واأرفع
مرتب ًة من من�شب النب ّوة بدليل اأنَّ اهلل
تعاىل مل مينحه خلليله اإبراهيم ا ّإل
بعد اأن طوى مرحلة النب ّوة والر�شالة
واجتاز العديد من البتالءات التي
عب اهلل عنها بـ (الكلمات) يف
ّ
َ
َ
قولهَ  :واإِ ِذ ا ْب َتلى اإِ ْب َر ِاه َيم َر ُّب ُه ِبك ِل َم ٍات
ا�س
َفاأَ َ َّتهُنَّ َق َال ِاإ ِّين َج ِاع ُل َك ِلل َّن ِ
اإِ َما ًما( /..البقرة.)124:
النبي اإبراهيم الوحيد الذي
ومل يكن ّ
جمع بي النب ّوة والإمامة ،بل اإنَّ جميع
اأويل العزم من الأنبياء كان لهم ذلك،
ول�ش ّيما الر�شول الأعظم حيث ك ّرمه
اهلل (تعاىل) مبن�شب الإمامة الربانية
منذ بداية نب ّوته.
وملَّا كان مقام الإمامة امتداد ًا طبيعي ًا
ملقام النب ّوة ودميومتها ،لذا لب ّد
النبي
اأن ي�شتمر خط الإمامة بعد
ّ
حممد من طريق ذ ّريته اأهل البيت
املع�شومي و�شيبقى هذا المتداد
قائم ًا كذلك حتّى قيام يوم الدين.
وقد َّ
دل على ذلك الكثري من الأد ّلة

ال�شرعية من الكتاب الكرمي وال�شنة
ال�شريفة منها قوله تعاىلَ  :ت َنز َُّل
ْ َامل َال ِئ َك ُة َوال ُّر ُوح ِفيهَا ِباإِ ْذ ِن َر ِّب ِه ْم ِمنْ ُك ِّل
اأَ ْم ٍر( /القدر.)4:
ولتو�شيح حمل ال�شاهد يف هذه الآية
املباركة لب ّد من مقدّمتي مه ّمتي:
الأوىل :تظافرت الروايات الواردة من
طريق الفريقي على اأنَّ ليلة القدر مل

ُترفع بعد ا�شت�شهاد الر�شول الأكرم
فقد روى عبد الر ّزاق ال�شنعاين:
..حدّثني يزيد بن عبد اهلل بن الهاد:
اإنّ ر�شول اهلل�ُ ش ِئل عن ليلة القدر،
فقيل له :كانت مع النب ّيي ثم ُرفعت حي
ُقب�شوا ،اأو هي يف ك ّل �شنة؟ قال" :بل
()1
هي يف ك ّل �شنة ،بل هي يف ك ّل �شنة".
الثانية :ليلة القدر هي الليلة التي يق ّد ُر
اهلل تعاىل فيها اأقدار العباد اإىل ال�شنة
القادمة كما ُروي عن الإمام الر�شا:
"..يقدر فيها ما يكون يف ال�شنة من
خري اأو �شر اأو م�شرة اأو منفعة اأو رزق اأو
اأجل"(( ،)2واملراد بهذا التقدير اإظهاره
(تعاىل) ملالئكته ممّ ا يكون من اأفعاله
مبا �شبق به علمه وق�شاوؤه يف الأزل،
وخلوا�س خلقه بنف�شه اأو بوا�شطة
()3
املالئكة).
وال�شوؤال املهم هنا :اإن كانت ليلة
القدر اإىل الآن م�شتمرة فعلى َمنْ تنزل
املالئكة والروح؟ واإن كان اهلل (تعاىل)
ُيط ِلع خوا�س خلقه على تقديره ،فمن
هو م�شداق اأولئك الأ�شخا�س يف زماننا

هذا؟
اأجابت بع�س الروايات عن ِكال
ال�شوؤالي منها ما جاء يف تف�شري الق ّمي:
َ ..ت َنز َُّل ْ َامل َال ِئ َك ُة َوال ُّر ُوح ِفيهَا..
قال :تنزل املالئكة وروح القد�س على
اإمام الزمان ويدفعون اإليه ما قد كتبوه
من هذه الأمور( ،)4ويف رواية اأخرى قيل
لأبي جعفر" :وقيل لأبي جعفر:
تعرفون ليلة القدر؟ فقال :وكيف ل
()5
نعرف واملالئكة تطوفون بنا بها".
ولأجل ذلك كانت ليلة القدر �شاهداً
وا�شح ًا ودلي ًال �شاطع ًا على حقيقة
الإمامة و�شرورة ا�شتمرارها كما
ُروي عن اأبي جعفر اأنه قال" :يا
مع�شر ال�شيعة خا�شموا ب�شورة اإِ َّنا
حلجة
اأَ ْن َز ْل َناهُ ..تفلجوا ،فو اهلل اإ ّنها ّ
اهلل تعاىل على اخللق بعد ر�شول اهلل،
واإ ّنها ل�ش ّيدة دينكم ،واإ ّنها لغاية علمنا
يا مع�شر ال�شيعة خا�شموا بـ حم 
تاب ْاملُ ِب ِيِ اإ َّنا اأَ ْن َز ْلنا ُه ِيف َل ْي َل ٍة
َوا ْل ِك ِ
ُ
َّ
َّ
ْ
ُمبا َر َك ٍة اإِنا كنا ُمن ِذ ِرينَ (الدخان.)3-1
فاإ ّنها لولة الأمر خا�شة بعد ر�شول
()6
اهلل."..
.....................................
( )1م�شنف عبد الرزاق :ج� ،4س.255
( )2و�شائل ال�شيعة :ج� ،10س.242
(� )3شرح اأ�شول الكايف :ج� ،10س.11
( )4معجم اأحاديث املهدي :ج� ،6س.399
( )5بحار الأنوار :ج� ،94س.14
( )6الوايف :ج� ،2س.50
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26
ات َحا ِف َظ ٌ
ات َقا ِن َت ٌ
ال�س ِ َ
احل ُ
ات ِل ْل َغ ْي ِب
َ ف َّ
مبَا َح ِف َظ ُ
اهلل َو َّ
الال ِتي َت َخا ُفونَ ُن ُ�سو َزهُ نَّ
ِ
اج ِع َو ْ
ا�س ِربُوهُ نَّ
َف ِع ُظوهُ نَّ وَاهْ ُج ُروهُ نَّ ِيف ْاملَ َ�س ِ
َفاإِنْ اأَ َطع َن ُك ْم َف َال َتب ُغوا َع َليهِنَّ َ�سب ًيال ِاإنَّ َ
اهلل
ْ
ْ
ْ
ِ
َكانَ َع ِل ًّيا َك ِب ًريا( /الن�ساء.)34:

أزهار عبد الجبار
كربالء المقدسة

ير ّكز القراآن الكرمي يف هذه الآية على الوظائف
ال�ش ِ َ
احلاتُ
املناطة بالن�شاء فيقولَ  :ف َّ
َقا ِن َتاتٌ َحا ِف َظاتٌ ِل ْل َغ ْي ِب ،..اإذ �شنف هذه
الوظائف على �شنفي:
الطائفة الأوىل :وهنّ ال�شاحلات اأي
امللتزمات ،و(القانتات) اأي اخلا�شعات جتاه
الوظائف العائلية( ،واحلافظات للغيب)
الالتي يحفظن حقوق الأزواج و�شوؤونهم ل
يف ح�شورهم فح�شب بل حتى يف غيابهم،
يعني اأنهنّ ل يرتكنب اأي خيانة يف اأي من
املجالت( :املال ،وحفظ مكانة الزوج ،و�شاأنه
الجتماعي ،واأ�شراره العائلية )..ويقمن
مب�شوؤولياتهن جتاه احلقوق التي فر�شها اهلل
عب اهلل تعاىل عنها
عليهنّ خري قيام وقد ّ
ُ
َ
بالآية بقوله:
..مبا َح ِفظ اهلل ،..ومن
َِ
الطبيعي اأن يكون الرجال مك َّلفي باحرتام
هوؤلء الن�شوة.
الطائفة الثانية :هنّ الن�شوة الالتي يتخ ّلفن
عن القيام بوظائفهنّ وواجباتهنّ وتبدو عليهن
عالئم الن�شوز ،فاإنَّ على الرجال جتاه هذه
الطائفة من الن�شاء واجبات لب ّد من القيام
بها مرحلة مرحلة؛ وهي:
 -1املوعظة :وذلك عن طريق تذكريهن
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مب�شوؤولياتهنّ وواجباتهنّ ونتائج الع�شيان
والن�شوز.
 -2الهجر يف امل�ضاجع :تاأتي هذه املرحلة
اإذا مل ينفع الوعظ ،فقد قال تعاىل:
..وَاهْ ُج ُروهُ نَّ ِيف ْ َامل َ�ش ِاج ِع ،..وهذا
الهجر يعك�س عدم ر�شا الزوج وعدم مبالته
بالزوجة ،لع ّل ذلك يوؤثر فيها فريدعها.
 -3ال�ضرب :تاأتي هذه املرحلة بعد اأن تتجاوز
الزوجة يف ع�شيانها ك ّل احلدود ،واإذا مل ينفع
الوعظ ول الن�شيحة ،ول الهجر ،ومل يبق من
�شبيل ا ّإل ا�شتخدام العنف ،عندئذ ياأتي دور
ال�شرب اإذ قال تعاىلَ .. :و ْ
ا�ش ِربُوهُ نَّ ..
تعبري ًا عن غ�شب الزوج وانزعاجه.
قد يعرت�س البع�س كيف اأنَ الإ�شالم �شمح
للرجال با�شتخدام هذا الأ�شلوب املتم ّثل
بال�شرب؟ واجلواب على هذا العرتا�س
يكون:
اأو ًل :اإنّ الآية ت�شمح مبمار�شة هذا الأ�شلوب
يف حقَّ من ل يحرتم وظائفه وواجباته ومل
ينفع معه اأي اأ�شلوب اآخر ،اإنّ هذا الأ�شلوب
لي�س جديد ًا خا�ش ًا بالإ�شالم يف حياة الب�شر،
فجميع القواني العاملية ت�شتخدم هذا الأ�شلوب
ورمبا ت�شتخدم اأ�شاليب اأقوى من ذلك ي�شل
ّ
()1
اإىل درجة القتل والإعدام.

ثانياً :اإنّ التنبيه اجل�شدي هنا يجب اأن يكون
خفيف ًا ،اأي �شرب غري مبح ل يبلغ حد الك�شر
اأو اجلرح ،بل ل يبلغ حد ال�شواد كما هو مقرر
يف الكتب الفقهية.
ثالث ًا :اتفاق العلماء اأن يكون ال�شرب ب�شفعة
خفيفة ،اأو بال�شواك ،اأو بفر�شاة الأ�شنان،
حيث ل يرتك اأثر وهذا يبعث يف املراأة العاطفة
نحو الزوج لتح�شي �شلوكها وتك�شب بذلك قلب
زوجها ،وهذا من الرحمة الإلهية لن�شر املودة
()2
بي الزوجي.
َ
ثم قال تعاىلَ .. :ف ِاإنْ اأ َط ْع َن ُك ْم َف َال َت ْب ُغوا
َع َل ْي ِهنَّ َ�ش ِب ًيال ..اأي اأن املراأة اإذا حققت
الطاعة الواجبة عليها املتم ّثلة يف عدم
خروجها بدون اإذن ،ومطاوعتها للزوج يف
حقوقه ،فاإن فعلت فال يتعاىل اأحد بق ّوته فاهلل
تعاىل اأكب منه ،وعليهم اأن يف ّكروا يف قدرة
()3
اهلل التي هي فوق ك ّل قدرة.
فقد قال الر�شول" :اإنّ من ِّ
حق املراأة على
()4
الرجل اأن يغفر لها اإذا جهلت".
..................................

هلل املُنزَل :ج� ،3س.135-133
كتاب ا ِ
( )1الأَ ْم َث ُل يف تف�شري ِ
( )2وا�شربوهن :الباب الثاين ،تف�شري املف�شرين� :س.36 ،35
( )3تف�شري تقريب القراآن اإىل الأذهان :ج� ،1س.477
( )4جواهر الكالم :ج� ،31س.147

شمس

خلف السحاب

ُ
َر َ
ــــــــــائــــــــــل
س
وي ـ ٌ
م ـْ
ـه ـ َ
َ
ـد ّ
ـة
َ
يفةٌ
شر َ
ِ

منتهى محسن
بغداد

تظل الر�شائل ب�شارات خري وحم ّبة لأنها حتمل يف
طياتها اأخبار الأحباب وتروي ما طوته امل�شافات
من م�شاعر وكلمات ،وعلى الرغم من اأنّ
اختالف الر�شائل مرهون بالظروف والأ�شخا�س
غري اأنَّ جمالها يكمن يف اأ َّنها الو�شيلة الوحيدة
حي يعجز اللقاء ،فلقد تفي�س دموع ال�شوق من
حمجر ا ٍأب حنون وهو يتل ّقف ر�شالة ابنه املغرتب،
بينما ت�شتمطر امل�شاعر فرح ًا من قلب اأم
حنون ملّا ت�شلها ر�شالة ثناء من اأحدهم تثمين ًا
جلهودها يف تربية اأولدها وتف ّوقهم ،ناهيك
عن حاملي ر�شائل ال�شالم الذين يعملون لغاية
نبيلة يف اإخماد النار املتّقدة بي النا�س من ج ّراء
بع�س الفنت واخلالفات يف املعتقدات وامللل.
هكذا تنجلي اأهداف الر�شائل بي عامة النا�س،
واحلال يكب ويعظم ملّا تكون تلك الر�شائل
بي اإمام مع�شوم وبي اأحد عباد اهلل تعاىل
امل�شددين ،اإ ّنها بالتاأكيد ر�شائل مباركة تل ّفها
عناية الباري ورعايته لذلك العبد ال�شالح.
ونحن اليوم يف ذكرى وفاة العامل اجلليل
واملحدِّ ث النبيل حممد بن حممد بن النعمان
املل ّقب باملفيد يف الثالث من �شهر رم�شان ()2
املبارك ت�شتح�شرنا تلك الر�شائل القيمة التي اإنّ �شدور هذه الكلمات من اإمام مع�شوم اإىل ( )1الحتجاج :ج ،2هام�س �س.318

وجهها اإليه اإمامنا املهدي لنب�شر من خاللها �شخ�س غري مع�شوم م�شاألة يف غاية الأهمية؛ ( )2الحتجاج :ج� ،2س.322
روؤية دقيقة لنوعية اأخرى من الر�شائل ال�شريفة،
تلقىى
الآثار اأن ال�شيخ املفيد تل ّق
فلقد جاء وطبق ًا للال

ثالث ر�شائل من الإمام  ،و�شلتنا اثنتان منها،
بينما ُيعتقد بتلف الثالثة يف اأثناء حوادث حرق
املكتبات ،لندرك من خاللها عظمة منزلة ال�شيخ
املفيد عند الإمام املهديِ ع ْ َب كلمات النعي
التي قالها الإمام بح ّقه حي وافته املنية ورحل
عن الدنيا:
ل �ش ّوت الناعي بفقدك اإ ّنه
()1
يوم على اآل الر�شول عظيم
واأيّ زهو وفخر اأ�شمى من اأن ُيخاطبه الإمام
املهدي بهذه الكلمات:
"اأ ّما بعد� :شالم عليك اأيها الويل املخل�س يف
الدِّ ين ،املخ�شو�س فينا باليقي فاإنا نحمد اإليك
اهلل الذي ل اإله ا ّإل هو ،ون�شاأله ال�شالة على
�ش ّيدنا ومولنا ونب ّينا حممد واآله الطاهرين،
ونعلمك  -اأدام اهلل توفيقك لن�شرة احلق،
واأجزل مثوبتك على نطقك ع ّنا بال�شدق :-
اإنه قد اأذن لنا يف ت�شريفك باملكاتبة ،وتكليفك
ما توؤدّيه ع ّنا اإىل موالينا قبلك ،اأعزَّهم اهلل
بطاعته ،وكفاهم املهم برعايته لهم وحرا�شته".

لي�شتحقّ
لي�ششتحقّ
شتحق ك ّل هذا
تحق
فما الذي فعله ال�شيخ املفيد لي�ش
الإطراء والثناء من جانب الإمام؟

وهنا ت�شتوقفنا ق�ش ّية مه ّمة ج ّد ًا وهي اأنّ الإمام
يخ�س اأحد ًا غريه مبثل هذه الكلمات التي
مل ّ
حتمل معاين العرفان بالإخال�س والولء.
فرد اآخر
ول غرابة يف اأن ي�شهد فرد ب�شالح ٍ
وح ْ�ش ِن �شريته ،ولكن عندما تكون هذه ال�شهادة
ُ
�شادرة عن اإمام مع�شوم ي�شبح الأمر خمتلف ًا
تام ًا ،اإ ّنها �شهادة ترجح ك ّفتها على الدنيا
وما فيها ،لأنّ هذه ال�شهادة خالدة يف �شمري
العقيدة ،ل تفنى ول تزول مع الأيام ،ولهذا
نرى اأنّ ال�شيخ املفيد رحل عن هذه الدنيا منذ
قرابة الألف عام لكن ذكراه ما زالت ح ّية
تتجدّد على م ّر الع�شور ،فلقد اأدّى واجباته
على اأ ّمت ما كان ينتظره منه الإمام ،لذا ا�شتحقّ
عناية الإمام ولطفه بجدارة ،فلقد كان
حليف ًا للتوفيق والنجاح ،اأه ًال للتاأييد والت�شديد
واللطف اخلفي؛ ُترى اأين نحن وعامة النا�س من
ذلك التوفيق ،وهل عملنا واأخل�شنا ملر�شاة اإمام
زماننا املهدي قو ًل وفع ًال؟!
..................................
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هم

سات روح ّية

ْ
أس ِئ َل ُة َضْيف
زهراء حسام
ذي قار

اأنا الآن �شيف عند اهلل ،وقد م ّد يل مائدة
فيها ما َّلذ وطاب ،طولها بطول ت�شويفي،
وعر�شها قدر رحمته ،فالأنفا�س ت�شبيح ،ورقدة
النوم عبادة!
اإنها حلظات �شانحة ،فيها تظهر كيا�شتي،
تتبي
وفر�شة للطلب وال�شتجداء ،فيها ّ
حذاقتي..
تُرى ماذا اأطلب؟ ماذا ع�شاي اأتذ ّكر؟ فالذنوب
ل اأكاد اأَ�ش ّفها ،اإنها كثرية ،بي ملم وكبائر،
ومع كرثتها تغ�شاها ال�شبهات وتزيدها تعتيم ًا،
تت�شابك فيها مظامل العباد لتنتهي �شورتها
كحبل قدمي ُع ِقد ُع َقد ًا يائ�شة ج ّراء لعب
الأطفال..
اأم تراين �شاأ�شتجدي حاجاتي املتكدّ�شة ب�شبب
ذنبي الذي حجب الدعاء؟ اأم �شاأتدارك
قطرات ماء وجهي قبل نفادها واأقدّم �شكر ًا
علي..؟
ن�شيت تقدميه لتتابع اآلئه ّ
علي
تُرى ،هل اأنَّ يل التط ّول عليه؟ فيتحنن ّ
بال�شت�شافة ثم ا ّأويل عنه وعن مائدة �شهره
هارب ًا؟!
وقبل اأن اأن�شى ،اأنني ل�شتُ املدعو الوحيد ،اإننا
على �شرر متقابلي ،اأرى يل َر ِحم ًا ،وجار ًا،
و�شديق ًا ،وذاك ..ذاك الذي اعتدتُ على
نفحات من تلك
خ�شامه ..فهل �شاأ�شتجلب
ٍ
املائدة ت ّ
ُلطف ِغ ًال ع�شع�س طوال اأحد ع�شر
�شهر ًا ،وا�شت�شفع باملح�شر الإلهي واأجعله
و�شاط ًة تن�شيه وتن�شيني ما قد فات؟
اأم اأنني �شاأُ ْع ِر�س عن ك ّل تلك النفحات،
واأختلق اأحقاد ًا ُاأخرى واأ�شنع خ�شوم ًا ُجدد ًا؟ ً!
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الشيخ حبيب الكاظمي

إنني َخائ َ
َّ
ف ٌة
ِ
ع�ستُ مدّ ًة لي�ست بالق�سرية بعيد ًا عن اهلل تعاىل،
وها اأنا قد رجعتُ اإليه ..لكن هناك اإح�سا�ض اأرجو
اأن ي�سرحه يل اأحد :فاأنا دائمة اخلوف ،اأخاف اأن
أح�ض باأنَّ اهلل تعاىل مل َ
ير�ض ع ِّني
اأموت يف ٍ
وقت ا ّ
بعد ،ال اأريد اأن اأخاف ،وال اأريد اأن اأقلق ..اأرجوكم
�ساعدوين ي�ساعدكم اهلل تعاىل ..اأخربوين ما
هذا ال�سعور؟!..
مع التوبة الن�شوح ،والندم على ما م�شى ،والعزم على
تغيري امل�شتقبل ،فاإ َّنه ل داعي ملثل هذه الو�شو�شة ،فاإنَّ
ال�شيطان يريد اأن يبعث فيكم الياأ�س من رحمة اهلل
تعاىل ،وقد ّ
يرغبكم بالعودة اإىل ما كنتم عليه ،من
باب املعوج ل ي�شتقيم.
ومع ذلك ل مانع من تذ ّكر �شوء الأيام ال�شابقة ،بي
م ّد ٍة واأخرى؛ لئال تركن النف�س اإىل �شيء من اإيجابيات
احلا�شر ،ولكن ب�شرط اأن ل يوؤ ّدي ذلك اإىل الإحباط
والكتئاب .ول داعي لتلقي النف�س اخلوف من املوت،
فاإنَّ املهم هو القيام بالعمل ال�شالح ،ليتح ّول املوت
املخيف اإىل حمطة انتقال اإىل عامل اأو�شع واأجمل،
يحب النتقال من اخلراب اإىل العمران،
ف َمنْ م ّنا ل ّ
ومن الفناء اإىل اخللود؟!

مية بشرية

تن

مْن َ
س َ
ه ٌ
الم
ك
ام ِ
ِ
ٍ
خلود إبراهيم البياتي
كربالء المقدسة

مما ل �شك فيه اأنَّ للكلمة دور ًا كبري ًا يف حياة
ّ
ً
موجهة
الأفراد �شواء كانت �شادرة منه �شخ�شيا اأو ّ

الم
له من الآخرين
قال اأمري املوؤمني ُ " :ر َّب َك ٍ
()1
غرية يف تكوينها،
من ِ�ش َه ٍام" هي جملة �شغرية
اأن َف ُذ ِ
ي�شج
قليلة احلروف  ،ولكنها ت�شاهي جم ّلد ًا ج
والر�شائل الهادفة التي حتتاج من اجلميع
ائل
باملعاين
اإىل ت ّعن قلبي ولي�س نظرة ريعة
�شريعة ظاهرية فقط،
فبوا�شطتها اإ ّما اأن يرتفع هذا ال�شخ�س اإىل عنان
ال�شماء ،اأو اأن ي�شقط اإىل القعر ،وبالكلمة تطيع
ن�شتطيع
ر
تقت�شر على الكلمة
اأن نعرف اأفكار املقابل وهي ل
املحكية وامل�شموعة فقط ،بل اأنَّ ما ّ
تخطه اأيدينا
اأي�ش ًا يندرج حتت م�ش ّمى الكلمة؛ لأنه بيان ملا
نحمله من اأفكار اأو م�شاعر لأفراح و اأتراح.
فلنبداأ باقتفاء اآثار هذه احلروف لن�سل
اإىل ُكنه معرفتها ،وكيف اأنّ الكلمات تت�س ّكل
كهيئة ال�سهام التي تنفذ اإىل ج�سد ال�سخ�ض
املق�سود بها ،وما هي االآلية التي من خاللها
ت�سل هذه ال�سهام اإىل املتلقّي؟

�شيكون
و�شحبه ��ششيكون
شيكون
و�شششحبه
حبه
ا�شتخراجه و�
ا�ششتخراجه
تخراجه
لو اأردنا ا�ش
اعف والأثر بالغ ،ومن هذه
م�شاعف
شاعف
م�شش
الأمل م�
ال�شورة
ورة البالغية املاملووؤثرة يف م�شاعر
شورة
ال�ش
ال�ش
ال�شروري
ال�ششروري
شروري
إن�شان جند اأنّأن من ال�
الإن�إن�ششان
شان
التفكري لأكرث من مرة قبل
اإخراج احلروف التي ُت�ش ّ
ت�شككل
�شكل
ال�شهام القاتلة وهذا باب
ال�ششهام
هام
ال�ش
من اأبواب مداراة النا�س
شول اهلل
ول
ر�شول
ر�ش
التي اأمرنا ر�
ال�شالة
ال�ششالة
شالة
أف�شل ال�
أف�ششلل
عليه اأف�ش
ي قال:
والت�شليم بها ححي
والت�ششليم
ليم
والت�ش
"اأمرين ر ّرببربيي مبداراة
النا�س كما اأمرين
الفرائ�س"" (،)2
الفرائ�سس
باباأداء الفرائ�
ومثله قول اأحد ال�شعراء:
ال�شنان لها التئا ُم
التئام
نان
شنان
جراحاتُ ال�ش
ُ
ال�ش ِ
الل�شش ُ
الل�شانُان
شان
ول يلتا ُم ما جرح الل�
ل
مباا يناف�س ما
وهناك كالم من نوع اآخر ر ّمب
رمب
املتكلممّ
ذكرناه من ناحية الأهمية والأثر على املتكل
شممىى بالكالم الذاتي اأو
ومن حوله ،وهو ما ي�ي�شش َّم
الإيحاء الذاتي وهو جمموع الأفكار والأحاديث
�شخ�شياتنا
�شخ�ششياتنا
شياتنا
شنانا وتبني منها �شخ�
أنف�شنا
التي نغذي بها اأنف�ش
أنف�ش
ّ
ما كانت
فكلما
فكل
فهو عبارة عن تغذية للعقل ،فكل
ومنا�شبة كانت النتائج مبهرة
ومنا�شششبة
بة
التغذية جيدة ومنا�
ُ
نف�ششي
شي
ّث نف�
شحيح ،فعندما اأح ّدث
حيح،
والعك�س ��شش
نف�شي
�شحيح،
ف�شششيرتجم
يرتجم
�شخ�س ل قيمة يل ف�
ببااأنني �شخ�س
ف�شيرتجم حينها
اجل�شششدد
هذا احلديث عن طريق لغة اجل�
اجل�شد ومدى ثقتي
بنف�شي من عدمها واإمكانية اتخاذ القرارات
بنف�ششيي
بنف�ش
ُ
حتدث
فاحر�س على اأن حتدِّد
ال�شحيحة يف وقتها ،فاحر�س
ال�ششحيحة
حيحة
ال�ش
نف�شك بك ّ
نف�ششك
ك
نف�ش
بكلل ما هو خري لك وملجتمعك ،فلقد خلق

يلة تعارف وتاآلف ومد
شيلة
و�شش
اهلل الكلمات لتكون و�
و�شيلة
وبي الآخرين.
جام بيننا وبي
والن�شجام
شجام
املحبةة واوالن�ش
ن�ش
ور املح ّب
املحب
شور
ج�شور
ج�ش
ج�ش
ً
للحب وال�شالم ِع ْ َب الكالم"
" ُكنْ ناثرا ِّ
...................................

يف البداية تت�ش ّكل يف الذهن اأفكار معينة عن
يتم ذكره وبيانه عن طريق الكالم
املحتوى الذي �شيتم
حة
املحكي اأو ما يرمز له من لغة ج�شد وا�شحة
ا�س
للعيان ،وتكون هذه الأفكار مبني ًة على اأ�شا�س
موقف معي حدث اأو خيال ب
خ�شب ناجت عن
ٍ
ال�شور الذهنية املخزَّنة لدينا ،التي ت�ش ّكل اأكرث
اأفكارنا التلقائية وما يرتتّب عليها من ردود اأفعال
تكون مت�ش ِّرعة اأغلب الأحيان ويتبعها �شعور بالندم
على ما َّمت تنفيذه من قرارات غري حكيمة ّرمبا
تبداأ بكلمة قليلة احلروف تنفذ اإىل مع
�شمع املقابل،
حيث اأو�شلت هذه الأفكار ال�شخ�س اإىل تكوين
م�شاعر اإ ّما �شلبية اأو اإيجابية ،ومن ّثم امل�شاعر لن
تبقى حمبو�شة عند ذات الإن�شان بل �شترتجم اإىل

�شلوك خارجي ّرمبا ل ُيحمد عقباه ،فالإمام علي
عندما ي�شف الكلمة بال�شهم يوحي لنا كيف اأنَّ ( )1ميزان احلكمة :ج� ،3س.2734
اجلروح التي تنتج عنها هي جروح وخيمة الأثر ( )2الوايف :ج� ،4س.458
فهي بك ّل احلالت موؤملة كاخرتاق ال�شهم للج�شد

عدد  - 132شهر رمضان 1439ه  -حزيران 2018م

9

إيماني

أن َ
ْ
قى َو ْ
أع َذ ُ
َ
إيما ِنية
ب َل َحظات
فاطمة النجار
كربالء المقدسة

اقط قطرات املطر تبلل نافذة غرفتي،
تت�شاقط
شاقط
تت�ش
تت�ش
رائحة احلياة انت�شرت ،رائحة الأمل،
رائحة بداية جديدة .ولكن هل ��شش�شتكون
تكون
شتكون
لول اجللو�س على اأجمل
للبداية بداية؟ ل
الوقت ،هي
غرية بذات الوقت
شغرية
أو�شع بقعة ��شش
أو�ششعع
واأو�ش
�شغرية
شجادة،
لي�شت فقط ب�ب�ششجادة
شجادة
لي�شششتت
شجادتي ،ولكنها لي�
�ش�شجادتي
شجادتي
ب�شجادة،
�شجادتي،
س ،هي
قما�س،
لي�شت فقط قطعة قما�
لي�شششتت
هي لي�
خيوطها ،هي
يج خيوطها
شيج
ي ن�ش
ن�ش
رة ببي
شرة
خمت�شش
احلياة خمت�
ن�شيج
خمت�شرة
ك بها حبائل
شك
أم�ش
شال ،هي اليد التي اأم�
املر�شال
شال
املر�ش
أم�شك
املر�شال،
شموات ،اأرى بها
ال�شموات
شموات
رب ال�ش
ال�شموات،
الرحمة من لدن ّ
ومن خاللها ذاتي ،وما اأجمل اأن األ ّوألون
ألون
اجلنة،
تلك اللحظات واأتنف�س فيها عبق اجلنة
إلهامي،
شدر اإلهامي
در
تتم اآيات كتابي وم�ش
وم�ش
تم
حينما اأت
وم�شدر
أتتم
ولزالت
آين ،قراأت اآياته ولكنها كانت وول
قراآين
شبةبة يل حلظات تفريغ ما اأثقل روحي
بالن�ش
بالن�ش
بالن�شبة
كلماته،،
الدنيا ،لفظته وقراأت كلماته
من هموم الدنيا

10
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شمعني ،كي اأقوم
ي�شمعني،
ولكن كان هو من ي�ي�ششمعني
شمعني
اعات الأوىل
شاعات
ال�شاعات
ال�ش
�شجادتي لأبد أا ال�
واأطوي ��ششجادتي
جادتي
شبحتي ،التي
�شبحتي،
أن�شى ��ششبحتي
شبحتي
أن�ششىى
ملمار�شةةشة احلياة ل اأن�ش
ملمار�ش
ملمار�ش
ما
شما
ا�شم ًا
كل جزء فيها ببااأن يرتبط ا�ا�شش
ف ك ّل
ت�شرف
ت�ش ّر
بيحة
شبيحة
(ت�شش
ول (ت�
شول
الر�شش
با�شم قارورة وحبيبة الر�
با�ششمم
با�ش
(ت�شبيحة
الر�شول
الزهراء).
تي ويزداد
قوتي
مع ك ّل خرزة واحدة تزداد ق ّو
اعاتي قد
شاعاتي
و�شش
اأملي وتفاوؤيل ببااأنَّ يومي و�
و�شاعاتي
رت
شرت
إلهية ،فافاأنا ��شش
التفت عليها بركات اإلهية
�شرتُُ
الآن واقفة ببداية طريق قد حددته
م�شبق ً
وال�ششالم
شالم
عادة وال�
شعادة
ال�شش
شبقاا ببااأنه درب ال�
بقا
م�ششبق
م�ش
وال�شالم
ال�شعادة
الر�شاشاا الإلهي.
الر�شش
والراحة الإلهية ،درب الر�
شتت ليوم واحد
لي�شش
راتي ،ولكنها لي�
مذكراتي
راتي
هاهي مذ ّك
لي�شت
فقط اأو م ّر
مر
مرةة واحدة ،فهذه اللحظات هي
و�شفائي ،فرحتي واأملي
دوائي و�شفائي
أملي ،فافاأنا ل
اأكون موجودة ملواجهة احلياة واأتعابها

التزودد من
لو ل هذه اللحظات ،حلظات التز ّو
الفي�س الإلهي.
س
�شعرت اأنّأن يف بواطن وجودي ومكنونات
ذاتي هنالك م�شاعر �شوق ،هي م�شاعر
بليغة احتوت ك ّ
كلل كياين ،ولكن يا روحي
ملن هذه الأ�شواق ،ويف اأي مكان واأي
ارت�ششمت
شمت
تفريغها ،هنا ارت�
شبيل اإىل تفريغها
بيل
ال�شش
زمان ال�
ارت�شمت
ال�شبيل
ال�ششور
ور
يف خميلتي بع�سس ال�ش
ال�شور الدالة على
رييح الروح
شرييح
ذلك املكان الطاهر الذي ��شش�شرييح
أر�شهشهشه،
والنف�س ،هو جنة اهلل تعاىل يف اأر�
أر�شه،
أر�س الإمام احل�شي
اأر�
شي.
أر�س تغنيك عن اأي مكان اآخر
هنا اأر�
ال�شرتخاء والطاقة
ت�شعر فيه اال�ش�شرتخاء
شرتخاء
شت�شعر
لت�شت�شعر
لت�ش
لت�ش
وال�شالم الروحي والوجداين ،وهنا حتم ً
حتماا
وال�ششالم
الم
وال�ش
بالفي�س الإلهي
تزادة بالفي�س
شتزادة
ال�شتزادة
أر�س فيها ال�ش�ش
اأر�
العاملي.
رب ي
بكات
ببكات
بب
بب
كات ابن بنت حبيب ّ

لنرت ِق معًا

إيمان صالح إلطيف
بغداد

الظلم هو اجلور وعدم الإن�شاف،
اأي اأنه انتهاك حرمة الآخر
عدوان ًا ،وهو اأحد الذنوب العظيمة
التي ح ّذر منها الباري جل وعال
ور�شوله الكرمي ،فقد ُروي عنه
 اأ ّنه قال" :اإ ّيا ُكم والظلم ،فاإ َّن ُه
()1
ُيخ ِّر ُب قلو َب ُكم".
ُيع ّد الظلم اأ�شوء ما قد يتع ّر�س
له الإن�شان يف حياته ،لأنه يدمر
العالقات الإن�شانية ،وين�شر
احلقد والكراهية بي النا�س،
وهو خمالف للفطرة الب�شرية
التي فطرنا اهلل تعاىل عليها ،من
حب العدل ،والرحمة ،وامل�شاواة،
والت�شامح بي العباد ،والواجب
على امل�شلم اأن يحا�شب نف�شه،
ويتاأمل يف معاملته مع اأهله
وجريانه وزمالئه ،حتى ل يقع
الظلم وتاأتيه العقوبة من حيث ل
يحت�شب .ومن�شاأ الظلم هو اجلهل،
فالنا�س اأعداء ما جهلوا ،والطمع
وج�شع النفو�س وحبها للمادة.
عن الإمام الكاظم - له�شام-
وهو يعظه" :يا ه�شام اإياك
والطمع ،وعليك بالياأ�س ممّ ا يف
اأيدي النا�س ،واأمت الطمع من
املخلوقي ،فاإن الطمع مفتاح

سلّم الكمال

ّ
ْ
م
ِللظل ِ
الذل واختال�س العقل واأخالق
املروات )2(."..قال تعاىلَ  :و ُ
اهلل
َل ُي ِح ُّب َّ
الظاملِ ِي(اآل عمران.)57:
وما يحدث هذه األيام ،أن
َّ
الكل يرفع األيدي بالدعاء
َّ
لرفع الظلم ،مع أن أغلبهم
َّ
كل في
ظالم مستبدّ ،
دائرته ،فالمسؤول يظلم
مرؤوسيه ،واألبناء يعقون
الوالدين ،وآخر يظلم ّأمه
ليرضي زوجته ،ناهيك عن
قطيعة الرحم ،وأكل مال
اليتيم ..وغيرها

فالناظر يف اأحوال النا�س يرى
اأمر ًا عجيب ًا من ظهور الظلم
ِّ
وتف�شيه ،دون مواجهة الظامل
ومعاجلة الأمور.

ُروي عن اأمري املوؤمني علي :
"ظلم ال�شعيف اأفح�س الظلم".
( ،)3فاأي ظلم هذا؟ واأي ظلمات
هذه؟ اإنها ماأ�شاة ظلم الإن�شان
لأخيه الإن�شان.

والب�شر يقع منهم التق�شري
والعيب والنق�س ،ولكن لب ّد اأن
ويوعظوا بالتي هي
ن�شحوا
َ
ُي َ
اأح�شن حتى ل ينالهم العذاب.
ُروي عن الإمام الباقر:
النبي
"اأوحى اهلل اإىل �شعيب ّ
اأين معذب من قومك مائة
األف :اأربعي األف ًا من �شرارهم،
و�شتي األف ًا من خيارهم .فقال:
يا رب ،هوؤلء الأ�شرار ،فما بال
الأخيار؟ فاأوحى اهلل ج ّل جالله
اإليه :داهنوا اأهل املعا�شي ومل
()4
يغ�شبوا لغ�شبي".
فلو اأردنا جمتمع ًا عاد ًل ،علينا
اأن نبداأ باأنف�شنا اأو ًل ،فنط ّبق
العدل يف ك ّل اأمور حياتنا،
ونعي املظلومي لياأخذوا
يتغري
حقوقهم،
ٍ
عندئذ لب ّد اأن ّ
املجتمع اإىل الأف�شل ،فتكاملنا
يكمن بتحقيق احلق والعدل ح ّب ًا
بهما ،اأي اأن نغ�شب للحق ل
لأنف�شنا.
.................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.1771
( )2الوايف :ج� ،26س.281
( )3ميزان احلكمة :ج� ،2س.1774
( )4م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،3س.393

اأجوبة اأ�سئلة العدد ال�سابق:

لتعظم،
.1با�ست�سغارها
وبا�ستكتامها لتظهر ،ويتعجيلها
لتهناأ.
.2نعمة لقول االإمام ال�سجاد
": jاإنَّ حوائج النا�ض اإليكم
من ِن َع ِم اهلل عليكم فال مت ُّلوا
ال ِّن َعم"
 -1 .3االأمن يوم القيامة.
 -2األف األف ح�سنة.

 -3ا�ستغفار املالئكة له.
 -4كان اهلل تعاىل يف حاجته.
 -5ثواب املجاهدين.
 -6ثواب عبادة ت�سعة اأالف
�سنة.
 -7ثواب ال�سعي بني ال�سفا
واملروة.
 -8كمن َع َبدَ اهلل دهره.
 -9الفوز باجلنة.

االأ�سئلة:
ُ .1روي عن ر�سول اهلل  nللظامل ثالث عالمات ،ما هي؟
َ .2من هُ م َاأظلم النا�ض عند اهلل تعاىل؟
 .3اذكري حديث ًا الأهل البيت  بخ�سو�ض التحذير من
دعوة املظلوم؟

عدد  - 132شهر رمضان 1439ه  -حزيران 2018م

11

لح

ياة أفضل

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار
وواقعنا اليوم
رنا الخويلدي
النجف األشرف

كانوا
إا خو ًة
يف اهلل تعاىل
عام فاآخاهم الر�شول يف
ٍ
ب�شكلٍ 
ب�شكل خا�س ،وكانوا مهاجرين
اهلل
ٍ
واأن�شار ًا فاآخاهم على التكاتف
والرتا�س ،اأخ ّوتهم كانت اأن يتقا�شموا
الزاد واملاأوى (ال�شكن) ،كي ل يبيت
اأح ٌد �شبعان ًا والآخر بي اجلوع و ُبعد
الوطن ،فاأعطى بذلك �شور ًة م�شرق ًة
عن مبادئ الإ�شالم وهي (التكافل
الجتماعي) ،فلم يوؤ ِّد ح ّقها من
نام مبطان ًا واأخوه يتج ّرع من اجلوع
ويالت ،كما َّ
و�شح اأنّ الأخ ّوة هي اأخ ّوة
إميان وال َقلب ،وعلى اجلميع اأن
ال ِ
يكونوا اأخو ًة يف اهلل تعاىل ولو كانوا من
غري اأم واأب ،فاأين جمتمعنا الآن من
النبي بي
هذه الأخ ّوة التي �ش ّرعها ّ
املهاجرين والأن�شار؟
واأراد ك ّل امل�شلمي اأن يقتدوا بها،
حيث اإنَّ الإخ ّوة يف جمتمعنا �شارت
ت�شهد تردّي ًا كبري ًا يف ك ّل الجتاهات،
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و�شنذكر من جملة ذلك الرتدّي �شوء
تعامل اجلار مع جاره ،فاإنَّ الرتدي
بي اجلريان غالب ًا ما ياأتي ب�شبب
�شجار اأطفالهم فيما بينهم ،وبدل
اأن يبهن الأهل من ِكال الطرفي
باأ ّنهم الكبار الذين يتم ّيزون بعقلهم
عن �شغارهم فيح ّلون م�شاكل هوؤلء
يكبون هذه
ال�شغار ،جندهم هم ّ
امل�شاكل بت�ش ّرفاتهم ،فين�شب النزاع
بينهم اإىل اأعلى م�شتوياته ،وقد ي�شل
الأمر بينهم اإىل مراكز ال�شرطة اأو
اإىل �شيوخ الع�شائر ،واإنَّ هنالك جار ًا
قد ل يت�شاجر مع جاره لكنه ل يتف ّقد
اأحواله ،فغالب ًا العائلة الفقرية هي
العائلة الفاقدة للمعيل ،اأو معيلها معاق
اأو طالب علم اأو اأنَّ عمله اأقل من اأن
ي�شد احتياجات بيته ،فهكذا نوع من
النا�س على اجلريان اأن يعينوه من
غري اأن يطلب منهم ذلك ،فقد جاء
النبي:
يف احلديث ال�شريف عن ّ
" َما اآ َمنَ ِبي َمنْ باتَ �شبعان وجاره
جائع ،)1("..فهوؤلء لو نظروا اإىل
موؤاخاة املهاجرين والأن�شار من
النبي باأن يتقا�شموا طعامهم
قبل ّ

و�شكنهم لعلموا اأنهم نعم م�شلمون
نبي الإ�شالم
ولكن مل يتا ّأ�شوا بنبيهم ّ
حممد الذي قال اهلل تعاىل فيه:
هلل اأُ ْ�ش َو ٌة
َ ل َق ْد َكانَ َل ُك ْم ِيف َر ُ�ش ِول ا ِ
َح َ�ش َن ٌة( /..الأحزاب ،)21:ثم اأنَّ
املوؤاخاة هي لي�شت اأن ُترفع الكلفة
بي اجلريان اإىل ح ٍّد جند اأ�شرار و
خ�شو�شيات اجلار معلنة عند جاره
الآخر من كرث املخالطة ،كما يحدث
ذلك عند اأهل القرى والأرياف ،لكن
اجلار الفقري غالب ًا ما يكون معروف ًا
لدى اجلميع وبذلك على جريانه اأن
ير�شلوا له من طعامهم واإن تط ّلب
الأمر فمن ملب�شهم اأي�ش ًا ،وهذا من
اقتحام العقبة الذي قال اهلل تعاىل
عنهَ  :ف َال ا ْق َت َح َم ا ْل َع َق َب َة َ و َما
اأَ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َ ف ُّك َر َق َب ٍة  اأَ ْو
ِاإ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ِذي َم ْ�ش َغ َب ٍة َ ي ِتي ًما َذا
َم ْق َر َب ٍة  اأَ ْو ِم ْ�ش ِكي ًنا َذا َم ْ َرت َب ٍة ُ ث َّم
ال�ش ْ ِب
َكانَ ِمنَ ا َّل ِذينَ اآَ َم ُنوا َو َت َو َ
ا�ش ْوا ِب َّ
اب
ا�ش ْوا ِب ْ َامل ْر َح َم ِة  اأُو َل ِئ َك اأَ ْ�ش َح ُ
َو َت َو َ
ْ َامل ْي َم َن ِة( /البلد.)17-11:
..............................
( )1الوايف :ج� ،5س.519

لحياة أفضل

ميعاد كاظم الالوندي
كربالء المقدسة

�شوداء ّ
تغ�شى بها ذاك الراأ�س املهيب،
حتت اأ�شتارها قلب ينب�س بالإميان..
رقيقة لكنها كاأثواب البيت العتيق،
تزدان بقامتها الفارعة جاللة
وقدا�شة..
هي واإن مل تكن حيكت من خيوط
حرير لبا�س املرتفي اأبد ًا بل من ن�شيج
الكادحي..
يف �شباحاتها الباكرة تل ّفها حول
ج�شدها النحيل..
درع ًا ت�شد بها �شهام الناظرين
وهي ت�شق طريقها اإلينا حتمل رزقنا
املق�شوم..
ويف امل�شاء تن�شدل فوق اأكتافها لتناجي
ر ّبها يف حمراب دعواتها ،حيث تغور
الأنفا�س يف �شكون الليل البهيم..
طاملا خاتلتها خل�شة لأ�شحبها باأناملي
ال�شغرية..
وددت اأغرق يف بحر مهابتها..
على راأ�شي كم كانت ثقيلة لكن من
ثناياها يفوح اأريج احلنان واأنا اأجر
باأذيالها بخطوات واثقة تام ًا كاأمرية

الأ�شاطري الغابرة..
ً
فلي معها
يف نظري مل تكن يوما ب�شيطة َ
حكايا ل تنتهي..
فهي نف�شها من كنت احتمي حتت
عتمتها من ّ
زخات اأمطار (نريوز)
الباردة حي كانت تداهمنا على حي
غ ّرة..
ونف�شها من كانت تخفي العيون الباكية
حينما ين�شد حمرم نوائبه على القلوب
الدامية يف جمال�س اأحزان واآلم اآل
البيت..
وو�شية اأُو�شيت اأن اتخذها �شرت ًا
ي�شونني من �شطوات ال�شيطان
ولفحات النريان وما عداها يا بنيتي
لي�س بحجاب..
ّ
وهي نف�شها من لفت جثمان رفيقة
دربها حممولة على اأكتاف املودعي
اإىل حيث وادي الغروب..
رحل كهفي الروؤوم وظل معي تذكارها
�شال ًل من عبات ح ّرى حتكي رحلتي
معها ،اإنها عباءة اأ ّمي طود عفافها
وجلبابها الأ�شم..

ِتْل َ
ك

ِرْح َل ِتي

ع َ
م َ
َ
ها
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ياة أفضل

بتول عرندس
لبنان

ْ
ْ
سن االخ ِت َيار
أح ِ

يقوم املجتمع الإ�شالمي على قوائم
اأ�شا�شية حتدد م�شتقبل هذا املجتمع
وم�شتوى تقدّمه ،ومن هذه القوائم الأ�شرة،
فالأ�شرة هي النواة الأوىل واملوؤ�ش�شة
ت�شري املجتمع وتقوده؛ لذا
الرئي�شة التي ّ
حثّ الإ�شالم على التزويج وبناء الأ�شر،
بل وجعل من هذا الرباط املقدّ�س �شراكة
مقدّ�شة تتط ّلب اجلهد والعمل ال�شالح
و�شو ًل لنتائج �شاحلة وم�شتدامة ،من هنا
جاءت �شرورة ُح ْ�شن الختيار لل�شريك
كي يكون الزواج ناجح ًا ومكل ًال بال�شعادة
الدنيوية والأخروية.
يتط ّلع الرجل الواعي والفطن اإىل زوج ٍة
لبيت زوجي يحقق
ت�شتطي ُع اأن توؤ�ش�س ٍ
الأهداف الر�شالية ال�شامية ،ويزرع اأبنا ًء
ي�شريون على النهج الإ�شالمي القومي؛
زوجة متع ّلمة ف ِهمة على قد ٍر من العلم

والوعي والدراية يف �شوؤون الدين والدنيا.
ابحث اأيها الزوج عن زوج ٍة هي الأم
واملربية واملجاهدة والعاملة واملثابرة،
عن امراأة حتب النا�س ويحبها النا�س ،ل
تلهيها جمال�س الغيبة والنميمة ،فالزوجة
الر�شالية هي التي توؤ�ش�س معك ،اأ ّيها
الزوج ،منز ًل ربان ّي ًا ل تهزّه رياح ال�شياطي.
ُع َّد للع�شرة األف مرة قبل اأن تتقدّم خلطبة
�شيدة ،واأ�شاأل نف�شك اإذا ما كانت هي
املراأة التي �شتكون كزوجة �شاحل ًة ر�شالية،
هل �شتعد لك جو ًا جهادي ًا روحاني ًا يف
البيت؟ وهل �شتعد اأبنا ًء خلدمة الإ�شالم
والذود عن حيا�س الدين؟
الزوجة ال�شاحلة ت�شاند الزوج يف اإن�شاء
عجل يف ظهور
اأ�شرة مهدوية ،توؤ�ش�س و ُت ِّ
�شاحب الع�شر والزمان اإمامنا القائم
.
املهدي

أوس محمد عبيد

َ
ُ َ
َ َ
اطئة
اه
يم خ ِ
مف ِ
اضرب أوالدك
ّ
وإال
لن تستطيع تربيتهم
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كربالء المقدسة

على الرغم من انت�شار الثقافة والوعي،
وتقدّم التكنولوجيا وانفتاح العامل على
التط ّور واملعرفة ،ما زال البع�س ميتلك
اأفكار ًا مغلوط فيها ،ل يحاول تطبيقها
يف حياته فح�شب ،وا ّإنا ين ّثها اإىل
املحيطي به كذلك ..فمن وجهة نظر
هذه ال�شريحة ،فاإن تربية الأولد ل تكون
ا ّإل ب�شربهم وتوبيخهم وا ّإل فاإنه ل ميكن
لنا احل�شول على تربية �شاحلة واأبناء
مطيعي على الرغم من اأنَّ تط ّور العلم
واملعرفة وما َّمت الك�شف عن ُه من الآثار
ال�شلبية لتلك الرتبية ،هو م�شابه تام ًا
ملا دعا اإليه الإ�شالم منذ مئات ال�شني،
فعند التعامل مع الطفل يجب اأن يوؤخذ
بعي العتبار اأن ُه خملوق ميتلك الكثري

من العاطفة ،ويحتاج اإىل من يتعامل
مع ُه كاإن�شان ،واأن يتم احرتام كيانه
و�شخ�شيته ،ولي�س اإىل من يهين ُه ويقلل
من قيمته ويحاول الق�شاء على وجوده
مهما كانت الأ�شباب ،ومهما حاول
الطفل اإثارة غ�شب الأهل ،فاإن هناك
الكثري من اأ�شاليب الرتبية ال�شحيحة
التي ي�شتطيع الأهل التعامل بها مع
اأبنائهم ،والتي تعطي نتائج �شحيحة،
واآثار ًا ملمو�شة يف �شخ�شيات اأطفالهم،
وهي بالتاأكيد اأف�شل بكثري من اأ�شاليب
القوة والعنف ،والتي با�شتمرارها
وتكرارها ل ُجتدي نفع ًا ،بل ّرمبا تعطي
نتائج عك�شية لها اأثر ومردود �شلبي على
الأهل واملجتمع فيما بعد

لحياة أفضل

َّ
ّر َ
النْف ُ
وحا ِني
س ال
رشا عبد الجبار
بصرة

عندما كنت يف الثامنة من عمري كانت اأمي
توقظني للذهاب اإىل املدر�شة ،كانت تعد
يل الفطور فاأتناوله ،وت�ش ّيعني اإىل الباب،
وتتابعني عند عودتي ،وهي يف ك ّل هذا مفعمة
باحليوية والن�شاط.
وكان منظر �شروق ال�شم�س عندي اأيام
الطفولة ،مبثابة اأمل حي ،وعندما كانت اأمي
تهيئني لأن�شم اإىل اأقراين ،كنت اأرى ال�شم�س
تخرج تدريجي ًا من خلف البيوت املتال�شقة
حولنا ،كان منظر ًا جمي ًال يبعث على الهدوء
وكنت اأخالها قريبة جد ًا من بيتنا حتى
ت�شتطيع اأن تخرج بتلك ال�شرعة.
كبتُ وكبتْ اأحالمي معي ،وما زلتُ اأحب
مراقبة ال�شم�س وقت طلوعها ،فما كان جمي ًال
يف خم ّيلتي قد بقي جمي ًال ،كاأنه اأمر ثابت
لب ّد من وجوده.

صديقة الموسوي

هي ذكريات حلوة لزمتني ،وجعلتني اأجتهد
واأ�شعى لأكون اأ ّم ًا مثل اأمي ،امراأة ذات َن َف�س
روحاين ،هي من تعبت يف تربيتي وتربية
اإخوتي كثري ًا ،فكانت لنا العون وال�شند بعد
اهلل ،كما �شاندت اأبي اأي�ش ًا ،ووقفت اإىل
جانبه يف ال�شدّة والرخاء ،تعينه وتاأخذ
باأيدينا جميع ًا ،حتى ر�شم الزمن على
حم ّياها خارطة رموزها الت�شحية والإيثار.
ومن اأ ّمي تع ّلمت اأن اأترجم اأفعايل على مدى
هذه احلياة مبا ير�شي اهلل ،اأن اأوؤدي
ر�شالتي على اأكمل وجه ،بعد التو ّكل عليه
أمر خا�شع
�شبحانه ،لأنَّ ك ّل �شيء بيده وك َّل ا ٍ
لأرادته ،فيوم ًا ما �شاأرحل ،وكذلك اجلميع،
لكن علينا اأن نخ�شى الرحيل بال زاد ،وهو
العمل ال�شالح الذي يكون لنا ذخر ًا ،يوم ل
�شليم.
ينفع مال ول بنون ا ّإل من اأتى اهلل ٍ
بقلب ٍ

س ٌ
والدي َ
َّ
الك ِر َ
ِر َ
ين
الة إلى
يم ِ

الة من برعمكم ال�صغري الذي ينمو بني
ر�صصالة
ر�ص
يديكم ً
تد عوده على نهج
وي�صصصتد
يوما بعد يوم ،وي�
البي�صصصاءاء النا�صعة
تعاملكم معه ،وال�صفحة البي�
ماء لتكتبوا يف طياتها
ال�صصصماء
قدمتها لكم ال�
التي ق ّد
ً
اأقرب العبارات تناغما مع فطرة ميلها نحو
ال�صصمو.
صمو.
ال�
واآلة الت�صوير التي ت�صوركم ليل نهار لتعيد
ت�صف
صف
صت�ص
وت�صصت�
اهد التي ما تراها يف غدها وت�
امل�صصاهد
امل�ص
منها قواعد نظرتها للحياة ،ففااأنا اأنتم مبا
حتملون من عقائد واأفكار ال ما تريدون اأن
اأكون بتوجيهاتكم.
قلتم يل ببااأنَّ الكذب حرام واإنَّ اهلل تعاىل
ريميني يف النار اإن اأنا كذبت ،لكنني اأجد
�ص�صصريميني
ً
عذرا( -ت ،ك ،ذ ،بـ ،و ،ن) علىاأنكم
قدمتم يل هدية
بيل املثال قبل اأيام عندما ق ّد
�ص�صصبيل
وقلتم اإنَّ اأختي ال�صغرية التي تعجز عن درء

رتاها يل! فهل ��صصصريميكم
ريميكم
ذبابة هي من ا�ا�صصصرتاها
اهلل تعاىل يف النار؟! اأم أا ّنأنأنهاها بنظركم
خم�ص�صة للأطفال الذين مل يك ّ
فوا بعد!
يكلفوا
يكلل
يفنا عدمي
عم البيت� :صراخ ��صصصيفنا
وحني َّ
املف�صصلة
صلة
يارتي املف�
الذوق ،وهو ي�صر على اأخذ �ص�صصيارتي
را�ض
أنا
ا
ت�صاألوين هل
اأعطيتموها له دون اأن ت�صا
ٍ
رتون يل واحدة
ت�صصرتون
صت�ص
اأو ال! ووعدمتوين اأنكم �ص�صت�
مثلها ولكن.
زرعتم اخلوف يف قلبي واأنتم تهددوين بـ
ِّ
ي) و(احلرامي) الواقفني يف زوايا
(اجلني)
(اجلن
لينق�صصوا
صوا
ارة منكم لينق�
البيت واملنتظرين اإ�صإ�صصارة
علي.
منيي
خروا م ِّن
من
ت�صصخروا
وعندما بكيت فاإنكم اإما اأن ت�ص
مب�صصصاعر
اعر
فتعلموين غري عامدين الالللمباالة مب�
االآخرين اأو تقولون (الرجل ال يبكي)
�صلللبة.
وة ال �ص
ق�صصصوة
فلقنتموين ببااأنَّ الرجولة ق�

مع كلمات
عر عظمة ر ّبربربيي واأنا اأ�أ�صصمع
ت�صصعر
صت�ص
كيف ا�ا�صصت�
يء وخامتة ّ
كل عبارة
كل �ص�صصيء
الق�صصمم الأجل ك ّل
الق�ص
قد�صصصيتها؟
يتها؟
حتى فقدت قد�
وكيف اأتعامل مع من ي�صغرين برفق واأنا مل
أمل�صصهاها يف تعامل مع من يكربين معي؟
اأمل�ص
ّ
املحببة
املحبة
املح
صتان
تان
ب�ص
ص
ب�
صانكم
انكم
ص
أح�ص
أح�
ا
من
جعلتم
هل
ّ
مهملت
مهملل
االآمن كي ال اأبحث عنها يف �ص�صصلةلة مهم
اجلريان.
رون ال
تت�صورون
ل�صصتت كما تت�ص ّو
تت�صو
�صغري اأنا لكنني ل�ص
اأفهم اأن كدحكم ليل نهار من اأجل توفري
أف�صصلل يل ،لكنني اأحوج اإىل اأن ت�ت�صصموين
موين
غد اأف�
ٍ
صعر اأنكم حتبوين
لوين وتفهموين واأ�أ�صعر
وتتحملوين
وتتح ّم
وتتحم
رط ً
جميل اأم
ذكرا كنت اأم اأنثى ،جمي ًل
بل �ص�صصرط
ل
ط الذكاء؛ الأنني وهو
متو�صصط
ذكيا اأم متو�ص
دميما ،ذكي ًا
دميم ًا
ان ييااأمل برتبيتكم اأن ي�صل اإىل
إن�صصان
االأهم اإن�ص
إن�صانية.
صانية.
حقيقة االإن�ص
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تقرير

خيمة مجمع الهادي



تحتفل بتكريم

حافظات مدرسة فدك الزهراء القرآنية

تقرير :نادية حمادة الشمري
تصوير :إسراء مقداد السالمي

اأ�شدلت مدر�شة فدك الزهراء القراآنية ال�شتار
على ن�شاطها القراآين ال�شنوي اخلام�س
يف يوم ال�شبت (�11شعبان 1439هـ املوافق

2018/4/28م ) يف قاعة جم ّمع الهادي
آيات من الذكر
و ُا�ش ُته َّل احلفل بقراءة ا ٍ
احلكيم ب�شوت القارئ (م�شلم عقيل) ،وقد
كان ل�شماحة ِّ
املتويل ال�شرعي للعتبة العبا�شية
املقد�شة كلمة األقاها بالنيابة عنه ال�شيد عدنان
املو�شوي ع�شو جمل�س الإدارة التي ابدئها
باحلمد والثناء على اهلل وتاأكيد �شرورة
توفري مثل هكذا فر�س ت�شهم يف بناء املجتمع
بنا ًء �شحيح ًا على وفق ال�شريعة الغ ّراء ،وتابع
ال�ش ّيد املو�شوي( :واأنَّ �شماحته اأعرب عن
�شكره باجلهود املبذولة يف اإجناح مثل هكذا
م�شاريع ريعها دنيوي اجتماعي واآخروي)،
واختتم املو�شوي كلمته" اأنَّ قراءة اجلهاد
الكفائي ودماء ال�شهداء لها اإرها�شات متعددة
منها الجتماعية التي ترجمة من خالل ال�شور
التي �شهدناها يف هذا املحفل املبارك" ،وكان
توزيع ال�شهادات التقديرية للحافظات هو اآخر
املطاف له ،ومن ثم تناوب معه ال�ش ّيد ها�شم
ال�شامي معاون رئي�س ق�شم العالقات العامة،
وال�شيد جا�شم املوؤيد من �شدنة العتبة العبا�شية
املقدّ�شة.
اأ ّما الن�شف الثاين من الحتفالية الن�شوية فقد
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بداأ بقراءة الطالبة (زينب ح�شي) لآيات من
الذكر احلكيم ،واأتبع التالوة القراآنية بكلمة
عن اأهمية القراآن الكرمي يف حياة الإن�شان
واآخرته ،اإذ ب ّينت املحا�شرة "اأنَّ القراآن
الكرمي له اأكب الأثر يف ال�شتفادة من الوقت
وتطوير الذات" واختتمتها بالقول نرجو من
ك ّل طالبة مدر�شة اأو جامعية اأو اأم اأن حتذو
حذو قريناتها يف حفظ القراآن الكرمي وتطبيق
مناهجه على �شعيد احلياة ال�شخ�شية ،فطالبة
املدر�شة اإعالمية قراآنية بي اأترابها ،والطالبة
اجلامعية اإعالمية قراآنية تتج ّلى �شورها بي
اأروقة اجلامعة ،اأ ّما الأم القراآنية فهي اإعالمية
يف بيتها وهي الفئة الأكرث تاأثري ًا يف اأولدها ؛
لأنها �شت�شهم يف تربية جمتمع قراآين بجميع
جوانبه.
واأتبعتها كلمة مديرة مدر�شة فدك الزهراء
القراآنية ال�شيدة اأم عبد اهلل :اأوىل ِّ
املتويل
ال�شرعي للعتبة العبا�شية املقدّ�شة اهتمام ًا كبرياً
مبدر�شة فدك الزهراء القراآنية من اجلانب
املادي واملعنوي يف تطوير املدر�شة القراآنية
وفتح اآفاق وا�شعة اأمام قارئة القراآن ،واأو�شحت
اأنَّ اجلهود التي تبذلها املدر�شة القراآنية ما هي
ا ّإل توفيقات اإلهية والهدف الأول والأخري منها
هو مر�شات اهلل وحب اأهل البيت فاملدر�شة
ما هي ا ّإل خلية تعاون فيها الطالبات مع املالك

التدري�شي الذي له الف�شل الكبري يف تنمية
مواهب احلافظات للقراآن الكرمي وتعليمهن
وتزايد اأعدادهن ."...
واأو�شحت اأم م�شطفى معاونة مديرة مدر�شة
فدك الزهراء( :ن�شعى كهياأة تدري�شية اإىل
العمل على حتفيز طالبات املدر�شة وتطويرهنّ
للم�شاركة يف امل�شابقات املحلية ور�شم خطط
م�شتقبلية ومن اأهم هذه اخلطط امل�شاركة
الدولية يف م�شابقات حلفظ القراآن الكرمي.
وب ّينت (زاهدة حممد علي) اأحدى طالبات
مدر�شة فدك القراآنية( :اأنَّ املدر�شة داأبت
ومازالت ت�شعى على تطوير جانب التطبيق
الذي تفتقر اإليه معظم مدار�س حتفيظ القراآن
يف اأماكن اآخر واأنا اأراها (يد النور) التي
اأخذت باأيدينا اإىل الطريق ال�شحيح من خالل
تف�شري اآيات القراآن الكرمي وتد ّبر معانيه ؛ لأن
جمتمعنا يحتاج اإىل توجيه وتطوير).
ومن بي الف ّعاليات م�شاركة طالبات فدك
الزهراء القراآنية باأن�شودة (قراآين يف قلبي
دوما) ،كما �شاركت الطالبة (نور الزهراء
وليد) يف قراأت ما حتفظه من خطبة املتقي
لأمري املوؤمني ،وقد تفاعل احل�شور الكرمي
يف فعالية الأ�شئلة التي تهتم باأحكام التجويد.
عدد من احلافظات
ل ُيختتم احلف ُل بتكرمي ٍ
للقراآن الكرمي.

َبّ
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ْ
َ
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ِ

لف التعليمي
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الف َ
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ر
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ِ
ِ

نوال عطية المطيري
المقدسة
كربالء
ّ

ُت�سري مفردة وقت الفراغ اإىل الف�سحة
امل�سموح بها عندما ينتهي االإن�سان من
عمله الذي اأوكل اإليه القيام به،
عند ال�سعور بالتعب وبذل املجهود يف
اإجناز م�سرو ٍع ما ،وكذلك ق�ساء ما هو
واجب و�سروري حينها يحتاج الفرد
(وقت حر) ملمار�سة مهاراته
اإىل
ٍ
املتم ّيزة واأن�سطته وميوله املتن ّوعة
التي تقع خارج حميط العمل ،الذي
اعتاد عليه .وبطبيعة االأمر فاإنَّ
يتم انتخابها من قبل
تلك االأن�سطة ُّ
االإن�سان نف�سه ونابعة من اإرادته،
ً
متنا�سقة
واختياره �سريطة اأن تكون
ً
ومنا�سبة تتالءم مع قدراته واأذواقه
واأخالقه ال�سامية وفئته العمرية
لتعود باملنفعة والفائدة.
وعند الولوج اإىل عامل املعرفة والعلوم
والتجوال يف رحاب املوؤ�ش�شة الرتبوية ت�شادفنا
فئة املتع ّلمي من التالميذ يف خمتلف املراحل
الدرا�شية تطالعنا تلك املفردة (وقت الفراغ)
وب�شكل اأدق كيفية
وكيفية �شغله وا�شتثماره،
ٍ
اإدارته بال�شكل الأمثل وال�شحيح ،عندما
تتاح لهم مدد زمنية من ال�شرتاحة يف العطل
والإجازات ،اأو عند غياب املع ّلم يف اأثناء
احل�شة الدرا�شية املقررة لأ�شباب �شحية
اأو حل�شول ظرف طارئ يتع ّذر اإتام املادة
العلمية املقررة يف �شمن اجلدول اليومي املعد
من قبل الإدارة املدر�شية.
وقد ي ؤودّي �شياع الوقت واإهدار الفر�س املتاحة
بطرق غري �شحيحة
اأمام التالميذ و�شغلها ٍ
و�شليمة اإىل حدوث بع�س امل�شاكل التي تعرتي
ال�شبل يف حتقيق
حياة التلميذ ،و ُت�ش ّيق عليه ُ
النجاح والإبداع وتاأتي بنتائج �شلبية ت�شر

وحتد
ن�شا طه
من
البدينوالذهني وتقوم بتحويل الطاقة الإيجابية
ب�شكل
اإىل �شلبية ،اإذا مل ت�شتثمر الفر�س ٍ
مفيد.
ٍ
ولأهمية الوقت والتخطيط ال�شائب
ل�شتثماره ،وو�شع البدائل النافعة واإعداد
برنامج هادف ومثمر ،هناك جمموعة
حلول ميكن اتباعها من اأجل ا�شتثمار الوقت
ا�شتثمار ًا اأمثل منها:
 .1حفظ �شور من القراآن الكرمي والأحاديث
النبوية ال�شريفة.
الريا�شية وممار�شة
 .2الن�شمام اإىل الأندية ِ
الأن�شطة البدنية املتنوعة.
 .3امل�شاهمة يف املنتديات والنوافذ الثقافية
والأدبية.

 .4اإ�شراك التلميذ يف الأن�شطة املدر�شية
والت�شجيع على ممار�شة الهوايات املف�شلة.
 .5ت�شجيع التالميذ على غر�س بع�س النباتات
وزراعة الأزهار داخل حديقة املدر�شة.
 .6ال�شرتاك يف �شمن املخ ّيمات املقامة من
قبل املدر�شة والفرق اجلوالة (الك�شافة)
واحلث على القيم وبث القواعد ال�شلوكية
ال�شحيحة.
ومن اجلدير ذكره اأنَّ تنظيم وقت الفراغ َيزي ُد
من كفاءة التلميذ يف العطاء العلمي والإبداعي
والتخفيف من وطاأة التوتر وك�شر الروتي
املعتاد عليهُ ،ومي ّكن املتع ّلم من تنمية املواهب
والقدرات الذاتية واإجناز املهام بدقة وترتيب
وتا ِّأين ،و ُي�شاعد يف تقوية العالقة بي التلميذ
واأ�شدقائه من جهة واملالك التعليمي من جهة
اأخرى ،ك ُّل ذلك �ش ُي ُ
ن�شئ جي ًال يحرتم الوقت
ويدعو اإىل العمل التعاوين واجلماعي.
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ّ

رب الع�سور القدمية
مت ّيزت املراأة العراقية ِع ْ َ
واحلديثة مب�ساركاتها الفاعلة يف �س ّتى املجاالت،
ولعبت دور ًا مهم ًا اإىل جانب الرجل واأثبتت كفاء ًة
متم ّيز ًة يف ميادين عديدة ،اإذ كانت االأديبة
واملتفقّهة واالإعالمية وال�سيا�سية ،فاملراأة التي
تتح ّرك يف م�سارين :بناء االأ�سرة واإ�سالح
املجتمع؛ هي املراأة النموذج الذي ُيراد طرحه
اليوم املراأة املت�سدِّ ية للقوى الفكرية املعادية
تهدف اإىل اإ�سالح املجتمع وبنائه عن طريق ِّ
تويل
مهمة تنموية تربوية؛ فتلك املراأة التي تلتزم

مببادئ االإ�سالم وتعاليمه كما اأراد الباري
وتخرج بجلباب العفّة ،تخرج م�ساركة يف
م�سروع االإ�سالح ال�سماويُ ،ت ْف ِهم املجتمع ر�سالتها
االإن�سانية عن طريق عملها الدوؤوب ،وعلى هذا
االأ�سا�ض فقد كانت ملج ّلة ريا�ض الزهراء وقفة
مع اإحدى ال�سروح الدينية التي حتاول تخريج
ن�سوة ي�ستطعن حمل الر�سالة ال�سماوية وتبليغ
.
املجتمع علوم اآل حممد

فعرجنا على اإحدى دور العلم األ وهي (مدر�شة
الإمام الباقر الدينية الن�شوية يف كربالء
املقدّ�شة فجرى حوار بيننا وبي العاملي بتلك
املوؤ�ش�شة الدينية.
وقد كان لنا ال�سرف اأن نلتقي مع املالك
االإداري والطاقم التدري�سي وطالبات
ال ِعلم ،ا�ستهلنا حديثنا بنبذة تعريفية
عن املدر�سة وما ت�سم يف ط ّياتها فاأجابتنا
م�سوؤولة املدر�سة ال�س ّيدة (اأم اأمري):
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واحلم ُد هلل على ما
وال�شالم
اأنعم علينا من نعم ل حت�شىّ ،
وال�شالة ّ
على اأبي القا�شم حممد ،اأ ّما بعد كما نعلم
فيما م�شى كان املجتمع العراقي يفتقد اإىل هذه
الدرا�شات احلوزوية وب�شعوبة بالغة درا�شة احلوزة
يف ظل الظروف التي م ّر بها العراق يف زمن حكم
الطاغية ،حاولوا اإطفاء نور اهلل ولكن اهلل تعاىل
يتم نوره ولو كره امل�شركون ،فاملجتمع
ياأبى ا ّإل اأن َّ
اليوم متعط�س للعلوم الدينية فقد ُح ِر َم منها يف
تلك ال�شني العجاف؛ اأ ّما الآن فالأبواب م�شرعة
جلميع من يرغب تع ّلم اأ�شول دينه وا�شتلهامها
املعارف الإلهية احل ّقة؛ فبف�شل اهلل واملرجعية
الدينية قد َّمت اإن�شاء هذه املدر�شة الدينية مدر�شة
الإمام حممد الباقر؛ وهي مدر�شة دينية ن�شوية
تابعة ملمثلية مكتب اآية اهلل العظمى �شماحة ال�ش ّيد
علي احل�شيني ال�شي�شتاين (دام ظله) ُتد َّر�س
فيها علوم اأهل البيت من علوم القراآن الكرمي،
والفقه ،والعقائد ،واللغة العربية ونحوه تاأ�ش�شت
يف �شنة 1437هـ ،فاآلية الدرا�شة املتبعة يف املدر�شة
هي نظام املراحل الدرا�شية ،فاملرحلة الأوىل هي
التمهيدية ت�شتمر تقريب ًا ثالثة اأ�شهر ،ثم تنتقل
الطالبة بعد التخ ّرج منها اإىل مرحلة املقدّمات
الأوىل ومن ّثم املقدّمات الثانية ومرحلة ال�شطوح،
اأ ّما ما يخ�س المتحانات فتكون ف�شلية ،ويف
الوقت احلايل بلغ عدد طالبات املدر�شة يف جميع
املراحل ما يقارب  125طالبة ،واأود اأن ان ّوه اأنّ
اأوقات الدوام فيها �شباحي وم�شائي من �شاعة
الثامنة اإىل ال�شاعة احلادية ع�شر ظهر ًا والدوام
امل�شائي من �شاعة الواحدة ظهر ًا اإىل �شاعة
اخلام�شة ع�شر ًا.

يتوجب توافرها يف
حدثينا عن املعايري التي
ّ
الطالبة املتقدّ مة؟

يتوجب توافرها يف املتقدّمة هي
من املعايري التي ّ
اأن ل يقل عمر الطالبة عن � 15شنة ،واأن تتمتع
ب�شرية ح�شنة و�شلوك ح�شن ،اأن تكون حا�شلة على
�شهادة اأكادميية لأي مرحلة.

هل هنالك حمفّزات تقدّ مها املدر�سة للطالبة؟

نعم ،ت�شتحق الطالبة امل�شتم ّرة يف الدوام
والدرا�شة هدية مالية ك ّل �شهر ،وف�ش ًال عن ذلك
تقدمي الهدايا واجلوائز للطالبات نهاية ك ّل ف�شل
بعد اإجراء المتحانات ،مع توفري خطوط النقل
املجاين لت�شهيل مهمة الذهاب والإياب ،واأي�ش ًا
تاأخذ املدر�شة على عاتقها توفري الكتب وامل�شادر
الدرا�شية جمان ًا ،ومن خالل حديثنا مع ال�ش ّيدة
تبي لنا اأنّ املدر�شة مل تقم فقط
(اأم اأمري) ّ
بالتدري�س بل تب ّنت مهمة تقدمي دورات عديدة
فقد كان للمدر�شة ن�شاطات واإ�شهامات ثقافية
ودينية؛ من اأجل النهو�س بواقع املراأة والفتاة
اليوم.

فكان ال�سوؤال هل للمدر�سة اإ�سهامات خارجية مثل
اإقامة دورات ون�ساطات دينية ثقافية؟

نعم ،يوجد الكثري من الإ�شهامات والن�شاطات
الدينية من �شمنها الدورات التنموية با�شت�شافة
مالكات تابعة للعتبة احل�شينية ،واإقامة الن�شاطات
واملنا�شبات اخلا�شة بوفيات وولدات الأئمة
الأطهار واإقامة امل�شابقات الثقافية ،واإقامة
الدورات للنا�شئة على مدار ال�شنة ،واأي�ش ًا يف
العطل الربيعية وال�شيفية ُنقيم م�شابقات حفظ
القراآن الكرمي ،مثلما نقيم عدّة دورات فقهية
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وعقائدية وقراآنية للمالكات التدري�شية لبع�س
املدار�س الأكادميية.

مادة عقائدنا ملعرفة املعتقدات الإ�شالمية وفهمها
على طريقة اآل البيت.

فاأجابت :ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ،اإنَّ الفئات
العمرية اللواتي نتعامل معهنّ هنّ من عمر (-25
� )50شنة؛ ومادة العقائد هي اأ�شا�س امل�شحة
الروحية التي من ال�شعب اأن تتواجد يف املواد
الأخرى ،ذلك اأنّ تعميق العقيدة الدينية واجب
أحيان كث ٍري اإىل
من واجبات الإميان ،لذا اأميل يف ا ٍ
تطبيق التمرينات العملية كي اأقوم بعملية الربط
بي املادة واحلياة اليومية ،كاأن اأقوم بتوجيه
الن�شاء ب�شور عملية للتف ّكر والتد ّبر بخلق اهلل،
وترتيب ال�شفات الإلهية ،ويف حوزتنا باخل�شو�س
بداأنا بالتد ّرج يف مادة العقائد ،واحلم ُد هلل الآن
و�شلنا اإىل كتب اأكرث تو�شعة وتف�شيل يف املادة،
فالتد ّرج له دور مهم يف فهم املادة وا�شتيعابها
فبداأ ببداية املعرفة ،وعقائدنا ،وانتهى بال�شطوح،
واأخري ًا اأود اأن اأن�شح الن�شاء كا ّفة بالت�شلح مبادة
العقائد ،من اأجل حت�شي فكري مبداأي يق ّوم
�شخ�شية الإن�شان ويجعلها ت�شري على منهج
متوازن يف احلياة ،وف�ش ًال عن ذلك ما نراه من
الغزو الفكري والثقايف الذي اأخذ يهجم على
الن�شاء وهنّ يف عقر دارهنّ ويوؤثر فيهنَّ تاأثري ًا
خطري ًا ،يوؤثر يف عقيدة املراأة ،ويوؤدي اإىل تذبذب
البواعث الدينية فيها ،فالب ّد من الت�شدّي لهذه
الهجمة ال�شر�شة من الغزو الغربي عن طريق تع ّلم

اأجابت :اإن للمراأة يدين يد تربي فيها والأخرى
تعمل وتتع ّلم فيها ول �شيء ميكن اأن يعيق املراأة
القوية الطموحة؛ لذا كان طموحي ورغبتي الذاتية
اأن اأدر�س علوم اأهل البيت ،فعندما دخلت
اإىل هذه املدر�شة الدينية كنتُ م�شطر ًة بع�س
ال�شيء ،وا َأخ َذتْ بع�س الأ�شئلة تطرح على عقلي
كيف ميكن اأداء املهمتي ،ولكن بف�شل اهلل تعاىل
واأهل البيت نالني التوفيق يف م�شريتي العلمية
والعملية ،وكان الف�شل اأي�ش ًا اإىل اأ�شاتيذي اللواتي
ّ
غمرين ح ّب ًا وحما�ش ًا يف موا�شلة تعليمي يف ال�شلك
احلوزوي؛ تل ّم�شتُ من خالل درا�شتي تغيرياً
جذري ًا يف حياتي ،فقد اأ�شبحت اأكرث تنظيم ًا حتّى
اأخذت بتطبيق ما تع ّلمته يف بيتي يف ك ّل عام ،اأجمع
الفتيات ال�شغريات واأع ّلمهن اأحكام الدِّ ين.

بعد اأن اأكملنا حديثنا مع ال�س ّيدة (اأم اأمري)
توجهنا اإىل املالك التدري�سي املم ّيز ،فكان
ّ
لنا وقفة مع ال�س ّيدة اأم حممد باقر (اأ�ستاذة
مادة العقائد)،ما هي الفئات العمرية اللواتي
أيت ا�ستجابة وا�سحة
تتعاملون معهن؟ وهل را ِ
عليهن من خالل التدري�ض مادة العقائد؟

وبعد نهاية حديثنا املثمر مع املالك التدري�سي
توجهنا اإىل طالبات احلوزة الدينية واإلتقينا
ّ
باإحدى الطالبات منهنّ وهي (اأم عبا�ض البالغة
من العمر ثالثة واأربعون عام ًا) �ساألناها من خالل
ا�ستطعت اأن تو ّفقي بني
م�سريتك الدرا�سية كيف
ِ
دورك كاأم وزوجة؟
دورك كطالبة علم وبني ِ

وب ّينت االأخت (اأم حممد) راأيها اإذ قالت:

اإنَّ الدرا�شة احلوزوية درا�شة تز ّكي النف�س
الإن�شانية ،ف�شتّان ما بي الدرا�شة الأكادميية
والدرا�شة احلوزوية ،فالأخرية ترتقي باإن�شانية
الإن�شان اإىل مراحل عليا ،كان �شغفي اأن اأتع ّلم
الأحكام الدينية ل ّأين عندما كنتُ اأريد معرفة
�شيء اأو اأ�شاأل عن م�شاألة فقهية اأذهب اإىل املب ّلغي
ليجيبوين ،واأ ّما الآن فبف�شل اهلل تعاىل وف�شل
اجلهود العلمية املبذولة من قبل املالك املتخ�ش�س

اأ�شبحتُ اأخرج احلكم الفقهي بنف�شي ،بعد البحث
والتق�شي وال�شتدلل ،فالدرا�شة الدينية كان لها
ِّ
ً
ً
ّ
ّ
اأثر يف اإثرائي فكريا وثقافيا فكل ما تعلمته بداأت
بتطبيقه يف حياتي اليومية.

بعد التجوال بني الفكر واملعرفة ختمنا حوارنا
مع ال�س ّيدة امل�سوؤولة (اأم اأمري) كلمة اأخرية
توجهيها للن�ساء:

تتوجه
نرى من ال�شروري يف وقتنا احلا�شر اأن ّ
الن�شاء اإىل احلوزات واملدار�س الدينية ،وذلك
من اأجل درا�شة العلوم الدينية وفهم تعاليم ديننا
الإ�شالمي احلنيف ومعرفة البتالءات ،فنحن يف
وقت ل يقبل الق�شور به مطلق ًا بل هو التق�شري اإن
ٍ
ك ّنا يف جهل ،وهذه املبادرات التي تطلقها اأغلب
املدار�س واحلوزات الدينية الن�شوية ما هي ا ّإل
فر�س اأتيحت للن�شاء ،ويجب اأن ت�شتثمر بامل�شتوى
املطلوب؛ واأخري ًا ك ّل ال�شكر والتقدير ملج ّلة ريا�س
الزهراء على فر�شة اللقاء التي اأتاحتها لنا،
وت�شليط الأ�شواء على ما تقدّمة هذه املدر�شة
الدينية من علوم اآل البيت� شائلي البارئ اأن
مينَّ عليكم بالعلم واملعرفة واهلل ويل التوفيق
رب العاملي.
واحلم ُد هلل ِّ
بعد هذا اللقاء املثمر ن�ستذكر ما ورد يف الكتاب
املقدّ �ض من ف�سل طلب العلم وتع ّلمه ،قال تعاىل يف
ال�سورة ال�سابعة ع�سرة من االإجنيل.." :اطلبوا
العلم وتعلَّموه ،فاإنّ العلم اإن مل ي�سعدكم مل
ي�سقكم ،واإن مل يرفعكم مل ي�سعكم ،واإن مل يغنكم
مل يفقركم ،واإن مل ينفعكم مل ي�س ّركم )1("..فتلك
حظ عظيم ،فكيف لو
نعمة عظمى ال ياأتيها ا ّإال ذو ٍ
كانت تع ّلم علوم اآل حممد؟

...................................

�س.34
( )1املحجة البي�شاءاء يف تهذيب الأحياء :ج� ،1سس
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مع الناس
َب َ
عد َ
من
س َن
وات ِ
ٍ

الم َ
خم ِة َ
ُت َ
ائ ِد
و ِ

َو َ
الع ُ
اب ُ
َ
قول
ي
غ
ِ
نادية حمادة الشمري
كربالء المقدسة

�سهر رم�سانَ يتح ّول
ال�سائمونَ يتع ّهدونُ :
ّ
و�سناعة
إن�سانية
للقيم اال
زراعة
اإىل �سهر
ِ
ٍ
ٍ
ِ
التثقيفية.
لالأفكا ِر
ِ
نحن والعديد من النا�س ارت�شم يف خميلتنا �شهر
رم�شان باأنه مائدة عامرة باأ�شناف متعدّدة من
الطعام ،قد تكفي ع�شرات الأ�شر ،ويف هذا العام
اأخذ البع�س على اأنف�شهم عهد ًا باأن تتميز مائدة
�شهر رم�شان بالب�شاطة والتوا�شع والرتاحم،
بحيث ل تختلف عن املائدة التي يعدّونها يف اأوقات
ال�شنة.
هذه قمة احلكمة ،فمنَ الذي له ال�شتعداد اأن
يكون حكيم ًا؟
(مي�ساء �سعيتو /م�ست�سفى الزهراء لبنان):

حديثة عهد بالزواج ،فهذا ثاين �شهر رم�شان
ت�شيه مع زوجها ،ولقد اتفقت معه هذه ال�شنة
اأن تكون مائدة �شهر رم�شان هذا العام ب�شيطة
و�شحية ب�شكل ل يختلف عن الأيام العادية،
أحب الإ�شراف امتثا ًل لقول
تقول :اأنا بطبعي ل ا ّ
اهلل تعاىلَ  :يا َب ِني اآَد ََم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع ْندَ ُك ِّل
َم ْ�ش ِج ٍد َو ُك ُلوا َو ْا�ش َر ُبوا َو َل ُت ْ�ش ِر ُفوا ِاإ َّن ُه َل ُي ِح ُّب
ْاملُ ْ�ش ِر ِفيَ( /الأعراف.)7:
و�شاألناها اإذا ما كانت تعتمد اأ�شلوب الإدارة نف�شه
عندما يدعو زوجها اأحد اأ�شدقائه اإىل مائدتها
الرم�شانية ،فاأجابت :العرب من طبعهم الكرم،
رب العاملي يف �شهر
فما بالنا ونحن يف �شيافة ّ
رم�شان ،فتتنوع الأ�شناف يف مائدة ال�شيافة؛
لأنه دائم ًا واأبد ًا يل �شيوف ،وهم اجلريان وبع�س
الأ�شر املتع ّففة ،اإىل جانب ذلك فاإنّ جاري اجلنب
اأ�شرة �شهيد ،وهذا بح ّد ذاته ف�شل من اهلل.
ويف حماولة منها مل�سك الع�سا من الو�سط تقول
(ندى زهر الدين /ر ّبة بيت):ل ميكن اأن تكون

مائدة �شهر رم�شان عادية ،فنحن ننتظر هذا
ال�شهر الكرمي بفارغ ال�شب ،ونت�ش ّوق اإىل ك ّل
معان �شامية .فبالن�شبة اإليها قررت
ما فيه من ٍ
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اأن تعتمد مبداأ الخت�شار يف امل�شرتيات من
باب التدبري والقت�شاد ولي�س حرم الأ�شرة ،اأ ّما
املع�شلة التي تكنت من ح ّلها فهي كيفية التحكم
يف مائدة الولئم ،بحيث تكفي املدعوين ،وتكون
قيمة ال�شيوف حا�شرة.
طابع خاص

وحني ب�سطنا ت�ساوؤالتنا اأمام (زيد زاهد /اإداري
يف جمعية التعاون اخلريية) كانت االإجابة:

وهل تختلف اأيام �شهر رم�شان عن الأيام العادية
بالن�شبة اإىل جمعية ُتعنى بالأيتام ،ففي ك ّل عام
ومنذ ن�شاأة اجلمعية ن�شعى اإىل جعل �شهر رم�شان
�شهر ًا ميتاز بطابع خا�س ،له ثقافته التي نريد
تر�شيخها لدى الأيتام اإىل جانب التوعية الثقافية
لأفراد املجتمع ،ففي هذا العام قام فريق اجلمعية
بعمل درا�شة مف�شلة عن �شهر رم�شان والعب
التي نريد اأن نحظى بها منه ،اإذ نواجه فئة عمرية
حتتاج اإىل احلنان والحتواء وتر�شيخ الثقافة
الدينية والجتماعية ،فكان مقرتحنا هذا العام
اأن يكون الإفطار يف بيوت املتبعي امل�شاركي،
فمن خالل هذه اخلطوة جنعل من اليتيم م�شروع
ّ
متح�شر ذي ثقافة حتمل طابع العطاء
اإن�شان
ً
وامل�شاواة يف امل�شتقبل ،وقد تكون �شببا من اأ�شباب
التوا�شل بي املتبعي والأيتام واإيجاد حلول
للم�شاكل التي تواجههم ،اإ�شاف ًة اإىل الآداب التي
ن�شعى اإىل تر�شيخها لدى الأيتام ،كما واأننا نرى
اأن اأحد اأ�شباب تغيري احلياة التي يعي�شها الطفل
اليتيم قد يكون يف اتخاذ اأحد هوؤلء املتبعي
مث ًال اأعلى لهم.
التعليم يزرع ويصنع وطنا

من طرفها تعتمد (زينب هادي اإحدى املنتميات
اإىل فريق جمموعة �سبابنا الن�سوية) ،على

ثقافة احلوار وتقدمي الدرا�شات الدورية ،لتكون
تخ�س �شهر
الدرا�شة هذا العام تقدمي توعية ّ
رم�شان واأهميته ،اإذ ل تقت�شر اأهمية ال�شهر
الف�شيل على الطعام فح�شب ،واإنا ت�شل اأهمية

مع الناس
هذا ال�شهر الف�شيل اإىل جوانب تكون الأ ّم مركز
اإ�شعاعها.
وعندما ا�شتف�شرنا منها ّ
و�شحت :اأنّ الأم بالن�شبة
اإىل املك ّلفي هي النبع الذي ي�شدر املعلومة
الدينية ال�شحيحة التي ن�شعى كفريق ن�شويّ
اإىل تطويرها من خالل الأ�شئلة التي ترتتب يف
فكر املك ّلف ،وهي ما ماهية ال�شوم؟ وما �شهر
رم�شان؟ وما الآثار الإيجابية لل�شوم ،والآثار
ال�شلبية لعدم ال�شوم ديني ًا واأخروي ًا.
�شاألناها :ما الأدوات التي اعددتوها لهذه
اخلطوة الرم�شانية؟ اأجابت :الأدوات اأهمها
حما�شرات يف كيفية التهيئة وال�شتعداد لالأم
والطفل اإىل جانب العديد من البطاقات التعريفية
التي ت�شهم يف ن�شر هذه الثقافة وخا�شة يف
املناطق النائية التي حتتاج اإىل الإر�شاد والتوعية.
تبدو زينب وفريقها متفائالت ببااأنهنّ ��شش�شينجحنَ
شينجحن يف
ينجحن
من اإقبال جميع
شمن
تت�ش ّم
�شتت�شش
اعتماد هذه اخلطة؛ لأنها ��ششتت�
شتت�
امل�شتقبل،
ال�شيام
تقبل ،وهي
شتقبل،
امل�شش
حاليا ويف امل�
يام حالي ًا
شيام
ال�شش
الأفراد على ال�
الديني ل�شباب
التثقيف
أ�شكال
�شكل اآخر من ا
ّ
تقبل ،ف�شعارنا( :ل نطلب ��شش�شرعة
امل�شتقبل،
رعة العمل بل
شرعة
ي�شاألونك يف كم ��شش�شاعة
شاعة اأو
اعة
اإجادته لأنّ النا�س ل ي�ي�ششاشا
يوم فرغت منه ،بل ينظرون اإىل اإتقان العمل
وجودته).
تدابير إعالمية

مهما حاول اأفراد املجتمع اأن
ان عبادي،
رم�شان
شان
رم�شش
يحظوا ب�شهر رم�
ّ
كل ما يعرقل
واأن يت�شدوا اإىل كل
يل ،تبقى
الف�شيل،
شيل،
الف�شش
حماية هذا ال�شهر الف�
بط الإعالمية بيد
عمليات ال�شبط
شبط
تن�شحح
شح
تن�شش
ا�س ،اإذ تن�
الخت�شا�س،
شا�س
ا�س
خت�شا�
ذوي خت�ش
كينة املذبوح،
(�شكينة
شكينة
(�شش
الإعالمية (�
خمت�شةة بالإعالم الإ�إ�ششإ�شالمي)
المي)
شالمي)
ا�س الإعالمي
الخت�شا�سس
خت�شا�
شا�
ذوي خت�ش
يتم
التي
إعالمية
ل
بتحليل املواد ا
ّ
م ،كنوع
املو�شم،
شم،
املو�شش
عر�شها يف هذا املو�
ها
للبامج
من الدرا�شةة التحليلية للب
ب
الت ،وذلك من خالل
وامل�شل�شالت،
شبب للم�شاهدة
ن�شب
إح�شائيات ن�ن�شش
ا ائيات
لو�شععشع حلول
لو�شش
تتبناها ور�س عمل لو�
ناجعة ،وكذلك اإعداد برامج
توعية تناه�سس الأفكار التي
ت�شل اإىل امل�شاهد عن طريق
والبامج.
الت والب
ب
امل�شل�شالت

اأ ّما ال�شخ�شيات الإعالمية التي ُجنري عليها
الدرا�شات الدقيقة لال�شتفادة منها كاإعالميي
موؤثرين يف املتلقي فتكون نتاج ًا تفاعلي ًا للمتلقي،
واعتباره ماد ًة ُي�شتفاد منها يف تطوير املتلقي،
وخا�شة فئة ال�شباب.
ب ّينت اأ�ستاذة علم االجتماع (اإميان احلبي�سي)
اإن:
َّ
الوس َ
الش ِر َ
يع ُة ْ
طى

تتم ّيز ال�شريعة الإ�شالمية بكونها �شريع ًة َو َ�شط ًا،
والو�شط هنا ل يعني العتدال فح�شب ،بل موقعية
الوقوف يف منت�شف امل�شافة بي الواقع واملثال،
ومنت�شف امل�شافة ا ً
أي�شا بي الفرد واملجتمع.
فالعالقة بي الفرد واملجتمع من وجهة نظر
الإ�إ�ششإ�شالم،
الم ،هي عالقة تبادلية؛ اإذ ُيويوؤ ِّثؤثؤثرر الفرد يف
شالم،
جمتمعه ويويووؤ ِّثؤثؤثرر املجتمع يف اأفراده،
وهما بعدان مه ّم
ان يف
مهمان
إ�شالم ،لذلك فاإنَّإن ِّ
لكل
الإ�إ�شششالم،
الم،
المي عبادي
شالمي
شيل اإ�شإ�شإ�شالمي
يل
تف�شيل
تف�ش
تف�ش
واأخالقي وقيمي يقوم به
أثرا يف جمتمعه،
الفرد اأثر ًا
ف�شال عن وجود
ًشال
عبادات اجتماعية
بذاتها كالزكاة
شالال ة
�شال
و ��شش
ا جلما عة
التي ترتك

اأثرها يف اأفراده.
ومما يجب اأن َتعيه القيادات الجتماعية
والدينية؛ حملها على عاتقها ا�شتثمار كل اأبعاد
التوجيهات الإ�شالمية ،وكل املنا�شبات الدينية،
وذلك من اأجل تعزيز القيم واملفاهيم التي
ي�شعى الإ�شالم اإىل تثبيتها يف نف�س الإن�شان ،ول
تقف عند هذا احلد؛ بل تتجاوزه لتحويل تلك
القيم واملفاهيم اإىل عمل تطبيقي يحقق اأهدا ًفا
اإن�شانية واجتماعية ل غنى ملجتمع عنها ،وهو اأمر
يتحقق بكثافة وفاعلية يف �شهر رم�شان املبارك.
فعلى �شبيل املثال اللبا�س ال�شرعي للمراأة مث ًال،
هو عبادة تخ�س املراأة لكن اأبعاده الجتماعية يف
غاية الأثر ،حيث ت�شع املراأة يف موقعها امل�شوؤول
كاإن�شان ُيع ِّمر الأر�س ويتحمل م�شوؤولية خالفة
اهلل على الأر�س.
التطورات
التطو
رات التكنولوجية اأ�شحت العملية
ويف ظل التط ّو
الرتبوية فكر ّي ً
أخالقي ًا
فكرياا واأخالق ّي
أخالقيا من اأكرث ما يقلق املوؤمن
َّ
ولعل هذه الأجواء التي
املربيي والقيادة امل�ش
املر ِّب
امل�شوشووؤولة ،ولعل
امل�ش
رم�شش
ت�شعرها يف �شهر رم�
شت�شعرها
ل نزال ن�ن�شش
رم�شان املبارك من
ن�شت�شعرها
اإقبال على تدار�س القراآن ،وح�
وح�شور امل�شاجد
واملاآمت ،وفتح املجال�س لإدارة النقا�شات والتزاور
بل تزكية النف�س
شلل � ُ�شششبل
و�ششلةلة الأرحام هي اأف�ش
أف�ش
و�ش
أف�شل
ِ
طيعة م�شتاقة
وتطهريها وتنقيتها؛ حيث القلوب ط ّي
لذكر اهلل ،وحيث ل يحتاج امل�
امل�شوؤول واملربي
�شبع عط�
ائل ُتت�شبع
شائل
ليبحث عن اأماكن وو�ش
وو�ش
عط�س اأرواحهم
وو�شائل
ونهمهم للمعرفة.
ان و�
شان
رم�شش
والعمل على جعل �شهر رم�
و�شيلة لرتبية جيل
رم�شان
عقائدي عامل عامل ،ندعم خالله النقا�شات
العلمية العقائدية ،ونفتح فيه اأبواب عمل اخلري
بدع اجليل ال�شاب
كامل ل ُيليبدع
ب�شكل ٍ
مع فتح املجال ٍ
ولؤلتهته واأ�أ�شلوبه لالرتقاء
وت�شااشاؤوؤل
وت�ش
يف طرح اأفكاره وت�
مبجتمعه ،وليحمله نحو التكامل املعريف
والجتماعي والقيمي.
ّ
ال�شنة مثل
كل �شهور ال�
ل ميكن اأن تتحول كل
ان ،لكن ميكن لهذا ال�شهر
شان،
رم�شان،
رم�شش
�شهر رم�
ً
�شهرا لزراعة
املميز اأن يكون �شهرا
املم ّيز
القيم الأخالقية واملبادئ الروحية
نح�شد ثمارها يف
وتنميتها؛ كيما نح�
نة.
شنة.
ال�شنة.
ال�شش
بقية �شهور ال�
حكم متعددة ��ساغها ال�سهر
يل ببااأبعاد متباينة
سيل
الف�سيل
الف�س
الف�س
فهمها ّ
كل بطريقته؛
تهم
نتاجات
لتنتج
ّ
املجتمع واأفراده.
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شد المقدس

ٌ
ّ
َ
وح
ر
ال
ع
م
يث
َح ِد
ِ
نجاح حسين الجيزاني
نجاح حسين الجيزاني
كربالء المقدسة
كربالء المقدسة

ها هي روحك قد عرجت اإىل بارئها ..بعد اأن
اأرخ�شتها يف �شبيل ِّ
احلق تعاىل ...اإيه اأيها
ال�شهيد ال�شعيد ،جاوؤوا بك رفاق ال�شالح قبل
�شويعات ،وو�شعوا جثمانك الطاهر و�شط الدار،
عيونهم متق ِّرحة من اإثر البكاء عليك ،اإذ يع ُّز
عليهم مفارقتك يا منى العي ،اأتراهم يقدرون
على وجع الفراق وهم مل يعرفوك �شوى قبل اأيام
معدودة؟! فكيف بنا نحن وقد ترعرعنا يف كنف
واحد..؟! جمعتنا األعاب الطفولة و�شقاوات
بيت ٍ
ٍ
ال�شبا ،واأرتنا الدنيا وجوه امل�ش ّرات والأتراح،
فتلك اأيامنا ازدهت باأفراح جناحاتنا املتتالية،
وثملت من كوؤو�س الفرح اأرواح ًا ك ّنا نتوق �شوي ًة
اإىل اإدخال ال�شرور اإليها ..هل تذ ّكرتَ يا اأخي
ونور عيني اأمنا احلبيبة التي مل تفارق الب�شمة
حم ّياها اأبد ًا ،على الرغم من الآلم العا�شفة
بقلبها ال�شعيف املتعب ،فما كانت لتغيب عن
م�شهد اأفراحنا وجناحاتنا ،تبقى خلف الباب
قابعة ول�شاعات طوال ترقب ح�شورنا؛ كي تكون
اأول امله ِّنئي لنا ونحن ن ّلوح ب�شهاداتنا والفرحة
تغمرنا من ِّ
كل مكان ..اإيه يا اأخي اأيها ال�شهيد
ال�شعيد ..واليوم يتكرر م�شهد جناحك وتف ّوقك
اأمام ناظرينا ،اإذ غدوت �شهيد هذا الوطن الذي
كان وما يزال م�شنع ًا للبطولة والأبطال ...رتبتك:
�شهيد هي من اأعظم الرتب عند اهلل.
عنوانك :ج ّنة اخللد مع ال�شهداء وال�شدّيقي.
مدر�شتك :مدر�شة الإباء حتت ظالل �شيد الأباة
الإمام احل�شي.
فاأي جناح هو اأعظم واأكب من جناحك يف
اختبارات الوطن؟ واأي نور اأكرث بهاء من نورك
اأيها ال�شهيد احلي ...فهل راأيتم نور ًا ُي ّلف ببيا�س
الكفن؟ اأم �شمعتم باأن�شودة �شهيد ير ّتلها فم
الزمان فتزداد توهّ ج ًا وجتدد ًا؟
اأترى اأمنا يا اأخي ال�شهيد وهي تنع الن�شاء من
البكاء عليك؟ فتقول لهن :ل َت ْب ِك َ َّي على ولدي فهو
�شهيد واأنا اأم ال�شهيد ..فباركن يل اإذ غدوت اأ ّم ًا
لل�شهيد ...اإي فخر هذا الذي احتوانا حتى �شرنا
نحن والكرامة �ش ّيان؟!
فنم قرير العي  -يا روح اأختك � -شاأظل اأذكرك
كل انت�شار ،واأر ّتل ن�شيدك عند ِّ
عند ِّ
كل منعطف.

22

عدد  - 132شهر رمضان 1439ه  -حزيران 2018م

كلمة ..وبطولة ..هي
"قصة حقيقية من الجنوب"
نهلة حاكم الشمري
كربالء المقدسة

بعد اأن غفا يف اأح�شان الوطن ،اأخذته
اأن�شودة اأمه اخلالدة لتحمله اإىل حلمه،
اإىل حيث ترقد النجوم يف خد ال�شماء.
وبعد اأن فتح عيني روحه ووجدانه لريى
اأمه بجانبه كعادتها تبت�شم له ،تالم�شه،
تداعبه ،ورفعت الغطاء عن وجهه ..هوت
عليه ،تق ّبله ،ت�ش ّمه ،تخاطبه ...را�شية
عنك واهلل ي�شهد..
اهلل ير�شى عليك وير�شيك ...يا بني،
انتزعت العز ..من قب�شة ال�شدائد،
وو�شعته �شوار ًا مبع�شمي ..واألب�شتني تاج
اخلالدات مبوقفك اليوم ،وحفظ كفك
اليوم الأمانة ،تراب العراق ل زال بي
اأظافرك واأ�شابعك ،فالوطن عاد لأبنائه،
لأنهاره ،لنخيله ،يف �شيافة دواوين جنوبه
وفناجي قهوته ك�شم�س تدور.
ر�شيت عنك ..ر�شيت عنك ..اأر�شيت
ربك ووطنك واأمك.
باأمان اهلل ..اذهب وخذ معك �شالمي
وكلماتي لأم البني.
هذا ابني علي ياأم الأربعة
ع�شاين وفيت بعهدي يا منبع الوفاء...

لشجرة الطيبة

ا

َّ
الز َ
وج ُة َّ
الصا ِل َح ُة
د .زهراء أحمد خضير
بغداد

َّ
الز َ
وج ُة َّ
الصا ِل َح ُة

َزه َر ُة َب ِني ْ
زه َرة
نادية محمد شالش
النجف الشرف

يف ع�شرنا احلا�شر ،نحن بحاج ٍة اإىل قدو ٍة
ائله ،بعدما
ومثال ن�ش ُري يف ظ ّله ونرتوي من ف�شائله،
ٍ
اأ�شبحت املقايي�س واملعايري لل�شالح والف�شيلة
يلة
مت�شابك ًة متداخل ًة ،لذا فاإنَّ َمن اأرادت لها مثا ًل
ُحتتذى به ،فلي�س عليها ا ّإل اأن تقراأ عن �ش ّيدة
ا�شمها "خديجة بنت خويلد".
ً
احلة بكلّ
كانت خديجة زوج ًة واأ ّما �شاحلة
املعايري� ،شاندت و�شدَّقت واأعطت ومنحت
وباركت ،فكانت احل�شن الأمي للر�شول،
متغري اللون بعد
فهي التي اأتاها مرتع�ش ًا ّ
نزول الوحي عليه  يف غار ِحراء ،فاأخذت
النبي
تهدّئ من روعه وتخبه باأنها توؤمن باأنه ّ
رب العاملي وتب�شره بذلك،
املنتظر واملر�شل من ّ
فوقفت اإىل جانبه ترعى بيتها وزوجها ،وت�شاند
الر�شالة الإ�شالمية ،ومل تبخل على زوجها
ور�شالته مبالها وح ّبها وحنانها .لقد كانت
 م�شدّقة لذلك النور الذي تراه م�شع�شع ًا
من قلب حممد ،فهي قد اآمنت به بقلبها
منذ الوهلة الأوىل ،عندما راأت ذلك الفتى
الذي رعى جتارتها ب�شدقه واأمانته ،ولي�س
كما تخبنا بع�س الروايات ال�شعيفة من اأنها
اآمنت به بعد نزول الوحي؛ فهي قد منحته ثقتها
وقلبها ،وراأت بفوؤادها العا�شق وعقلها الراجح
منزلة حممد وما �شيكون عليه ،ومل جتزع
يوم ًا اأو ت�شجر ممّ ا واجهه من اأعباء الر�شالة،
فقد هاجرت موطنها الدنيوي ورحلت معه اإىل
ر ّبه ،وتخ ّلت عن ك ّل �شيء يف �شبيله ،فكم نحن
عنك يا �ش ّيدة قري�س؟!
بعيدون ِ
األي�س الأوىل بنا اأن نقتدي بك لنكون موؤمنات
�شاحلات م�شدّقات �شاندات مانحات للحب
فبوركت من زوجة قال يف مقامها
واحلنان،
ِ
ر�شول اهللَ :
"خ ُري ن�شا ِء العاملي اأربع :مرمي
بنت عمران ،وابنة مزاحم امراأة فرعون،
)1( 
وخديجة بنت خويلد ،وفاطمة بنت حممد "

ف�شالم عليك يا حبيبة وزوجة نب ّينا حممد .
..................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،29س.345

مل يقت�شر الن�شال الإ�شالمي يوم ًا على الرجل،
بل كان للمراأة فيه ن�شيب ودور م�شرق ،ل يف
العقيدة فح�شب ،واإنا يف معظم نواحي احلياة
الجتماعية ،فقد �شاركت املراأة امل�شلمة الرجل،
وخا�شت معه يف ميادين الكفاح ومقارعة الظلم
والطغيان ،ويف اأحلك الظروف واأعظمها حمنة،
وقدّمت ت�شحيات وبطولت يق�شر الكثري من
الرجال عن جماراتها.
�شجل التاريخ بفخر واعتزاز مواقف
ولقد ّ
ال�شيدات اللواتي قارعنَ الطغاة ،وناه�شنَ اجلور،
حتى اأُ ّلفت فيهن املوؤ ّلفات ،كاأعالم الن�شاء،
وبالغات الن�شاء ،واحلور العي ،وغريها.
وعلى راأ�س هوؤلء الن�شوة تقف اأ ّم املوؤمني خديجة
بنت خويلد بن اأ�شد بن عبد العزى بن ق�شي بن
كالب بن مرة بن كعب بن لوؤي من بني زهرة.
وخلديجة مقا ٌم عظيم ،فهي كانت من اأهم
عنا�شر تاأ�شي�س الإ�شالم اأيام حمنته وغربته ،ل
من جهة بذلها لرثائها الوا�شع يف ن�شر الإ�شالم
واإعالة �شعفاء امل�شلمي فح�شب ،واإنا ملِ َا قامت
النبي ومن جهد �شاق
به من دور اإيجابي نحو ّ
بعد العتداء ال�شارخ عليه من طغاة القر�شيي
وجهّالهم ،فكانت ته ّون عليه الأزمة ،وتزيده �شب ًا
لال�شتمرار بدعوته.
ومع اأنها كانت هي اأي�ش ًا تعاين من ا�شتهزاء
قومها بها ،ب�شبب زواجها
بالنبي وتب ّنيها
ّ
لدعوته ومنا�شرتها له ،غري اأنها مل تهتم لذلك،
وبقيت بقربه كاجلبل الأ�شم.
وكان من عظيم لطف اهلل تعاىل وم ّنه عليها اأنْ
جعلها اأ ّم ًا لأعظم �ش ّيدة يف الدنيا والآخرة فاطمة
الزهراء ،التي اأناط اهلل تعاىل ر�شاه بر�شاها،
وغ�شبه بغ�شبها ،فكانت جدّة للح�شن واحل�شي
�ش ّيدي �شباب اأهل اجلنة ،وبقية الأئمة الطاهرين.
خديجة الكبى ،هي اإذ ًا زهرة من بني زهرة،
وهي ال�شجرة الطيبة التي اأثمرت بالزهراء اأ ّم
عليك يا اأم املوؤمني الطاهرة
الأئمة ،فال�شالم ِ
ورحمة اهلل وبركاته.
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مناه

ل ثقافية

ٌ
من ِب َال ِدي
فارسة ِ
الفارسة /زهورة سيدو كثر
م.م حنان رضا حمودي
بابل

الفار�سة (زهورة �سيدو كرث) فتاة
ايزيدية تبلغ من العمر  23عام ًا،
اقتادها ال ُغرباء (داع�ض) مع عدد
كبري من اأطفال ون�ساء اأُخريات من
قرية كوجو التابعة لق�ساء �سنجار
الذي �سيطر عليه ال ُغرباء �سنة
ذبح جميع رجال
2014م ،بعد اأن َ
اأ�سرتهنّ اأمام اأعينهنّ  ،فاأخذوهم اإىل
مناطق �سيطرتهم يف �سوريا ،فباع
ال ُغرباء الن�ساء كجاريات يف �سوق
النخا�سة ،فقد قال عم الفار�سة :لقد
حدثتني الفار�سة قبل اأن تفارق روحها
احلياة وهي يف امل�ست�سفى باأنه بعد اأن
اأ�سروهم اأخذوهم اإىل �سجن الرقة يف
�سوريا ،وكانت معها جمموعة كبرية
من الفتيات االأبرياء ،ثم مت تفريقهنّ
على دور الظاملني (الدواع�ض) ،فاأخذ
اأحد ال ُغرباء (الدواع�ض) الفار�سة،
وبعد �سهور الظلم واملعاناة التي
عا�ستها الفار�سة كجارية يف ّ
ظل ج ّو
مظلم مليء بالظاملني البعيدين عن
�سبيل الهداية ،حاولت الفار�سة عندما
كان اجلو بارد ًا التخل�ض من الغريب،
فقامت بتعبئة املدفئة بالبنزين بد ًال
هب حريق
من النفط ،وبعد اإ�سعالها ّ
هائل ،فاحرتق هذا الغريب الداع�سي
ُ
وقتل من وقته ،واأ ّما الفار�سة فقد
اأُ�سيبت بحروق خطرة ،لكنها حاولت
اأن حتمي نف�سها بغطاء ،وخرجت من
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ال�سارع العام من
البيت ولكنها وقعت يف ارع
�سدة االأمل ،وبعد اأن علم (الدواع�ض)
باأنّ املجرم الذي كان معهم قد ُقتل،
وعلموا اأنَّ حالتها خطرة اأبعدوها
اإىل خارج املدينة لكي متوت هناك،
لكن بعد تاأكدها من رجوعهم حاولت
الو�سول اإىل ال�سارع العام ،حيث كانت
مت�سي ب�سعوبة وتتاأمل من احلروق
واجلو البارد ،ثم قالت :لوال اأين ما
زلت احمل ذلك الغطاء ملتّ من اأول
دقيقة للحادثة ،وحينما و�سلت اإىل
ال�سارع اأوقفت �سيارة فقالت لل�سائق:
اأنا م�سابه باحلروق اأرجو اإي�سايل
اإىل م�ست�سفى على احلدود ،واأعطته
خامتها الذهبي مقابل اأجرته.
وحينما و�سلت اإىل م�ست�سفى
(مالتيا الرتكي) ات�سلت بابن ع ّمها
وقالت له ماذا حدث لها من االآالم،
ثم علم ال�س ّيد (اأبو �سجاع) الذي
يعمل من اأجل اإنقاذ املختطفات من
اأيدي املجرمني بخربها ،فبعث اأحد
اأقربائه اإىل امل�ست�سفى مل�ساعدتها،
ولكن كانت ن�سبة احلروق ،%80
وقبل ا�ست�سهادها باأ�سبوع قالت( :ها
اأنا اأودعكم ،فمن تعدّ ى على حياتي
قد قتلته بيدي واأخذت ثاأري)،
فحلقت روحها الطاهرة يف ال�سماء مع
ال�سهداء االأبرار (رحمها اهلل) يف يوم
2015/1/28م

هر العلقمي

ْ
اح ِت َراق
ندى محمد اللواتي
سلطنة عمان

الدهر ينوء بثقل ا لغما م
حزن
الأحمر ..والكون خرقة ٍ
دفي ،طافح ٌة بخيوط الردى وغزل
النائبات ..واأنت هناك..
خطواتك ُحت�شي ال�شفاه الذابلة اإثر
القحط الذي ح�شد الأحالم الفتية
ّ
الغ�شة ،التي ت�ش ّربت مذاق احلنان
الوئيد ،ورائحة الأمان واخلبز حي
تخلب األباب اخلائفي واملحرومي..
وهذه يداك ..تعت�شران كروم الو ّد
والتي ،وخمائل الورد املحمديّ ،
وت�شتنطق الوجد اجلاثي بق�شوة على
�شدر احلطام ،واخلرائب ،والأوتار
الثكلى ،والأقدام املدماة باأ�شواك
النتظار ..ع ّلها ت�شكب روح ًا يف �شفاه
ال�شني..
ٌ
خمتلف األوانه ..ت�شتقرئ
حزنك ف�شا ٌء
يف معامله الكثري الكثري ..ويت�شع يف
ح�شرته ال�شوؤال ،حيث تلتقي
(متى) بـ (اأين) دونا
برزخ ،فتتعانقان ح ّد
الذوبان ،لت�ش ّكال وجه ًا
خليط ًا من اآلف ال�شور،
يف ق�شماته األف دمعة ا�شتياق،
واألف ن�شرينة اغت�شلت بالونى ..ويف
مالحمه احرتاق عالمات ال�شتفهام
يف �شعري النتظار ،ومرارة ال�شب
رغم جماله ،لأنّ باطنه فيه الرحمة،
وظاهره من ِقبله العذاب...
وبي ركام احلزن ُك َّو ٌة ت�شت�شرق
ال�شوء من اجلمال الذي لب ّد اأن
ُي�شرق ،لتزهر الأيام ،وتتاألق احلياة
بثوب عر�شها الأبي�س الذي ن�شجته
رحمة اهلل وعنايته ..وما زلت اأنت -
يا روح الوجود -يف زاوية املدى تغزل

من على ن

فيه احلب والأمل..
الزمان بر ّمته قد ابتكر
لغة احلزن التي احتوتك
عبات
واحتويتها ،من بقايا
ٍ
احت�شنتها حرارة الغلوات* ،وا ّ
أكف
رفعت اإىل عنان ال�شماء جواها مع
أحالم كانت
كلمات الدعاء ،وبراعم ا ٍ
اأمواج الباليا رم�شها الأخري ،واأ�شداء
زيارة الناحية وهي ّ
تزف اإىل موطن
النف�س املطمئنة اأنوار ًا ل تنطفئ،
هناك ..يف �شما ٍء عجزت عقولنا
املحجوبة بالغبار والظالم والدخان
عن اإدراك مرتبتها بي ال�شماوات..
كون اق ُت ِطعت روحه من
عزي ٌز على ٍ
�شيائك الأبدي اأن يجوب املدى،
واأن ينب�س يف ر�شوى وذي طوى
وغريها ،فال ُيرى ل�شداك ا ّإل طيف
المتداد من وراء ال�شحب ،يروي
الأمان املحت�شر ..ي�شتبقيه حتى حي
ال�شروق ،لع ّله ينه�س ويورق..
عبري دعاء الفتتاح بل�ش ٌم جلراح
يرم ثقوب الياأ�س
الدهر ،واإك�ش ٌري ّ
التي تكاد ت�شتفحل يف ح�شا الذاكرة
يف �ش ّيد احلب ،اأمنح هذا الكون قطعة
�شم�س من ك ّفيك ،تز ّين بالعنفوان
ٍ
ولغة الربيع وجه اأحالمه اخلديجة،
واأدخل الأفئدة الرتابية التي فقدت
رونقها وبريقها يف منظومة النور،
واجعلنا نراك وترانا يف �شاعة اغت�شال
ير�شح ُه قل ُب َك من مدائن
الروح بك ّل ما ُ
احلب والأبوة التي مالأت بروائها
وروعتها اآفاق الده�شة.
-----------------------

�شهم ،
*الغلوة :جمع غلوات مقدا ُر رمي ِة ٍ
و ُت َق َّد ُر بثالث مئة ذراع اإِىل اأَربع مئة.
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ت ّكن اخلطاب الإ�شالمي ال�شيعي من ا�شتح�شار
النموذج العا�شورائي ،وتوظيفه يف الن�شاط
امليداين للتعبئة والتحري�س على اجلهاد ،بعد
اأن اأعطت فتوى املرجعية امل�شوغات ال�شرعية
والفقهية لالنتفا�شة والت�شدي للظلم والعدوان،
فاإذا مب�شهدية كربالء تعا�شرنا باأبعادها،
و�شخ�شيتها النوعية وتتج�شد بيننا.
ومن النماذج الإ�شالمية الرائدة اأ�شرة م�شلم بن
عقيل ،اإذ ا�ش ُت�شهد ت�شعة من اآل عقيل ،اأولهم
جاسم فرمان
وحممد وجعفر،
فاطمة الرحمن
م�شلم واإخوته عبد
وطفالن ،وابن اأخيه
وحممد
واأولده عبد اهلل
المقدسة
كربالء
حممد بن اأبي �شعيد.
تف ّرد م�شلم بن
عقيل
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ِ
ِ
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ِ

باجلهاد والت�شدي ال�شابق للمعركة ،فكان ُمطيع ًا
ملوله الإمام احل�شي ،ومتفاني ًا يف حم ّبة اهلل
والر�شول واأهل البيت ،واأف�شل تعريف له ما
قاله الإمام احل�شي فيه :واأنا باعث اإليكم اأخي
وابن ع ّمي وثقتي من اأهل بيتي م�شلم بن عقيل.
اكت�شب �شفات العلم والزهد والتقوى والكفاءة

علي
من البيت العلوي ،حيث رعاه ع ّمه الإمام ّ
ف�شب على الأخالق الرفيعة
بعد وفاة اأبيهّ ،
والإميان ،واله ّمة العالية ،ممّ ا منحه عامل القوة،
والثقة بالنف�س ،وال�شب ،وحت ّمل امل�شاعب
واملحن والبتالءات.
تزوج م�شلم ابنة ع ّمه ال�ش ّيدة رقية بنت
علي بن اأبي طالب ،ربيبة
بيت الع�شمة ،التي
عُ رفت بزهدها
و�شبها ويقينها
و �شجا عتها ،
و �شلكت
مع

د .راغدة المصري
لبنان

اأختها ال�ش ّيدة زينب درب كربالء ،مل تهن
وت�شعف حي علمت با�شت�شهاد زوجها ،حتى اإنها
قدّمت ابنها �شهيد ًا يف املعركة.
مل�شلم اأربعة اأبناء من رقية وغريها� ،شهدوا
عا�شوراء هم :عبد اهلل ،حممد ،اإبراهيم،
وحميدة ،انعك�شت روحية م�شلم وزوجته رقيه
على اأ�شرتهما ،فزرعوا يف نفو�س اأبنائهم الع�شق
والولء لآل حممد ،واإيثار الآخرة على الدنيا،
والغرية واحلمية ،ومن مواقفهم حي خطب الإمام
احل�شي يف اأ�شحابه" :واأنتم يف ح ّل من بيعتي،
لي�شت يل يف اأعناقكم بيعة ،ول يل عليكم ذمة،
وهذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه جمال ،)1("..قام
عبد اهلل بن م�شلم ،فقال" :يا بن ر�شول اهلل ،ماذا
يقول لنا النا�س اإن نحن خذلنا �شيخنا وكبرينا
و�ش ّيدنا وابن �ش ّيد الأعمام ،وابن نب ّينا �ش ّيد
الأنبياء ،مل ن�شرب معه ب�شيف ،ومل نقاتل معه
برمح! ل واهلل اأو نرد موردك ،وجنعل اأنف�شنا دون
نف�شك ،ودماءنا دون دمك ،فاإذا نحن فعلنا ذلك
()2
فقد ق�شينا ما علينا وخرجنا ممّ ا لزمنا".
واأي�شا ،حي ا�شتاأذن عبد اهلل بن م�شلم الإمام
احل�شي بالقتال ،فقال له" :اأَ ْنتَ يف ِح ٍّل
ِمنْ َب ْي َعتيَ ،ح ْ�ش ُب َك َق ْت ُل اأَ َ
بيك ُم ْ�ش ِلمُ ،خ ْذ ِب َي ِد اأُ ِّم َك
هذ ِه ْ َامل ْع َر َك ِة .فقال :ل�شت واهلل ممّ ن
َو ْاخ ُر ْج ِمنْ ِ
()3
يوؤثر دنياه على اآخرته".
ً
�ش ّكلت اأ�شرة م�شلم بن عقيل اأنوذجا ،احتذى به
عوائل احل�شد ال�شعبي واملقاومة الإ�شالمية ،فقد
عملت على اإعادة البناء النف�شي واملعنوي لالأ�شرة
املقاومة املجاهدة ،وجت ّلى ذلك يف جمموع
التاأثريات يف �شلوك الأفراد والوعي اجلماعي
من :ت�شحية وحتمل و�شب وثبات وجراأة
و�شجاعة يف خطى الولء لأهل البيت والتم�شك
بنهجهم ،فاملجاهد يعمل لإحدى ا ُ
حل�شني،
للن�شر اأو ال�شهادة التي هي غايته ،فهي الفوز
العظيم ،واأ�شمى ما ترقى اإليه املقاومة الإن�شانية.
..............................
( )1الأمايل� :س.220
( )2الأمايل� :س.220
( )3مو�شوعة كلمات الإمام احل�شي.564 :
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تعارف يف اأو�ساط اخلالفة واخللفاء
وامللوك من�سب يت�سارع عليه اأ�سباه
الرجال ،وت�سيل الأجله الدماء ،و ُتر�سدُ
له ا ٌ
أموال طائلة ،اإنه من�سب (والية
كم ملكي ًا ُ
العهد) ،فبعد اأن �سار ا ُ
منذ
حل ُ
خالفة االأمويني وتالهم العبا�سيون يف
ذلك اأ�سبح هذا املن�سب مدار اهتمام
اخللفاء ،واإىل مَنْ ُميكن اإ�سداء هذا
املن�سب؟ هل يكون ُ
ويل العهد مث ًال اأحد
اأبناء اخلليفة؟ واإذا كان كذلك فما
هو معيار التفا�سل بني االأبناء اأو حتى
االإخوة؟ ّ
قم لها
كل هذه الت�ساوؤالت مل ُي ْ
املاأمون العبا�سي وزن ًا ،حيث عر�ض بل

فر�ض والية العهد على االإمام الر�سا
بالقول الغليظ.
مل تكنْ دوافع املاأمون من فر�ض والية
العهد على االإمام الر�سا نابعة من
والئه الأهل البيت كما كان ير ّوج لذلك،
حيث كانت ميوله للعلويني ا�سطناع ًا
ال ميكن ت�سديقه ،واإمنا افتعل
هذا االأمر؛ الإ�سفاء

َ
ْ
العيد َ
نس ُ
أ َ
العذ َبة
يد
ام
الع ِ
نسام ِ

ال�سرعية على حكمه ،ومنع االإمام
الر�سا من دعوة االأمة لالرتباط
مبنهج احلق ،واإبعاد االإمام عن قواعده،
ف�س ًال عن تفتيت جبهة املعار�سة حلكم

املاأمون ،فكان قبول االإمام الر�سا
اإجباري ًا ،اإذ قال" :ل�ست اأفعل ذلك
طائع ًا اأبد ًا ،)1("..ولذلك كان قبول

والية العهد من قبل االإمام الر�سا
م�سروط ًا بقوله.." :اأقبل ذلك على
اأن ال اأويل اأحد ًا وال اأعزل اأحد ًا وال
اأنق�ض ر�سم ًا وال �سنة واأكون يف االأمر
بعيد ًا م�سري ًا ،)2("..وقد ا�ستثمر االإمام
احلرية الن�سبية املمنوحة له الإقامة
ال�سنة ،وتعبئة الطاقات،
الدين واإحياء ُ
ّ
خمططات املاأمون
ف�س ًال عن اإف�سال

الرامية لت�سويه �سمعة اأهل البيت

واأتباعهم ،واأخري ًا اأراد االإمام الر�سا
ت�سحيح االأفكار ال�سيا�سية اخلاطئة من
عدم ارتباط الدين بال�سيا�سة ،اإذ من
الواجب الت�سدي للحكم يف حال منا�سبة
الظروف للت�سدي.
.............................
( )1االأمايل� :ض.126
( )2علل ال�سرائع :ج� ،1ض.238

تبارك حيدر قيس
كربالء المقدسة

ها قد اأو�شكت اأن ترفع مائدة
ُب�شطت عليها رحمات ونفحات
اإلهية ت�شتهوي وجدان املوؤمني،
وقد جعلت املائدة الرم�شانية
اأ�ش ّد جاذبية واأطيب مذاق ًا،
ّ
تغ�شت بها قلوب خا�شعة خالطتها
ت�شابيح مقدّ�شة ،ودعوات اآفاقها
مروج اخلري ،ترجو اهلل يف جلوة
النور اأن يزرع اخللق النظيف
يف النف�س ،وينهمر على الأرواح
العط�شى بدفقات املكارم.
وعلى الرغم من انتهاء �شهر
اخلري ،لكن اآمال الت ّواقي اإىل
الأنقى والأبقى ل تنتهي ،فال
غرابة اأن جند يف اأيام العيد تدفق

الينبوع الذي ل يبخل ،لريوي
العطا�شى ،ويو�شع دائرة جمال
العيد باجلوائز واملنح الربانية،
بعد اأن نق�شت اآيات القراآن الكرمي
يف الأذهان علم ًا ونور ًا وهدي ًا،
واأدّت الأبدان زكاتها بال�شوم،
وغربلت الأرواح مبرحلة ال�شفاء،
فرتكز فيها الإخال�س لت�شعد يف
معارج الدعاء ،فتحيي ذلك القلب
يف حدائق الذكر التي تدعونا اإىل
الإكثار من الطاعات ،وتذكرنا
مبالقاة ال�شاحلي الذين
حت ّفهم الظالل القراآنية ،والأن�س
بتجمعات الأقارب التي ت�شودها
الألفة واملودة والرحمة ،وعندما

تفتح اأبواب امل�شاجد نرى الفرح
كعهدنا به مي�شي اأمامنا ،في�شبقنا
يف بناء مدن الأمان والطمئنان،
وبك ّل حرارة ال�شوق لل�شالة
تذوب ك ّل تراكمات �شقيع الغفلة
والن�شيان ،فن�شتن�شق عبري رحاب
اجلنان ،يف اأجواء روحانية تنع�س
الروح بالتفاوؤل ،فنعي�س يوم العيد
ب�شاعاته املوفورة باخلريات،
ويورق ذكرها يا�شمين ًا ،ي�شعرنا
اأ ّنا وجدنا طريق جناة يخ ّل�شنا
من ّ
رق عبودية النف�س الأ ّمارة،
فرنجو اهلل من ف�شله حلظة قرب
ّ
رب العباد بفرحة
يب�شرنا بها ّ
النعتاق من النار.
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البصرة

�شال ٌم يكتنز ليلة مباركة حتى مطلع فجرها،
وخ�شو ٌع يكتنف امل�شطفى عند تن ّزل املالئكة

والروح فيها ،خ�شوع ي�شتق ّر يف قلب الر�شول
ّ
ل َي�شر َع يف النظر اإىل ال�شحف املن�شورة ،فيطلع
على تقديرات اخلالئق حتى قابل ،ويف حلظ ٍة
تتزج الرهبة ب�شمت ملكوتي وعروج روحي
نحو قدا�شة املعبود ،وتتح ّلق حوله اأفواج املالئكة
�شعود ًا ونزو ًل ،فيتهياأ قلب الر�شول لعظمة
التنزيل القراآين.
اإنه القراآن الكرمي ،معجزة الإ�شالم اخلالدة،
تتن ّزل كلماته ب�شحر بيانه واإعجازه واإحكامه
على ر�شول اهلل تنزي ًال كام ًال يف ليلة القدر.
وبحكمة اإلهية تن�شاب يف �شهر رم�شان �شال�شب
التنزيل اإىل جميع الكتب ال�شماوية ،وتنهمر
ال�شرائع الب�شرية على م ّر الع�شور ،تاأييد ًا
لإعجاز الأنبياء والر�شل يف م�شريتهم التبليغية.
عن حف�س بن غياث ،عن اأبي عبد اهلل� :شاألته
عن قول اهللَ :
�ش ْه ُر َر َم َ�شانَ ا َّل ِذي اأُ ْن ِز َل ِفي ِه

�ش ْب َحانَ ا َّل ِذي
ب�شم اهلل الرحمن الرحيمُ :
اأَ ْ�ش َرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْي ًال ِمنَ ْ َامل ْ�ش ِج ِد ْ َ
احل َر ِام اإِ َىل
ْ َامل ْ�ش ِج ِد ْ أ
الَ ْق َ�شى ا َّل ِذي َبا َر ْك َنا َح ْو َل ُه ِل ُ ِرن َي ُه ِمنْ
ال�شمِ ي ُع ا ْل َب ِ�ش ُري( /الإ�شراء.)1:
اآَ َيا ِت َنا اإِ َّن ُه هُ َو َّ
اآية مبارك ُة �شريحة ،اأعلنت عن حدث ه ّز
الدنيا ،و�شغل القلوب والأفهام..
هي دعوة اإلهية حلبيبه امل�شطفى ،لرييه من
اآياته الكبى ،ويجعل ُه قاب قو�شي اأو اأدنى..
وجت ّلت روعة اخلالق يف بيان عظمة مكانة نب ّيه
وحبيبه اخلامت ،اإذ اأوله عناية ربانية خا�شة،
وهيبة ملكوتية ل مثيل لها ،واأو�شله اإىل منزلة
نبي مر�شل
�شامقة مل ي�شل اإليها قبله ول بعده ّ
اأو عبد م�شطفى غريه.
اخت�س اهلل تعاىل
ُترى ،ما ال�شبب؟! ..وملاذا
ّ
نب ّيه بهذه املكرمة؟
وننظر اإىل حممد ،فرنى العبودية احل ّقة
هلل تعاىل ،وقد بانت يف حركاته و�شكناته،
نرى احلياء من معبوده قد ج ّلله من راأ�شه اإىل
اأخم�س قدميه ،ونرى ح�شن خلقه ومعا�شرته
للنا�س ،فهو اأديب اهلل تعاىل ،ا�شطفاه واجتباه
بعدما علم معدن ذاته و�شفاء روحه.
ويف تلك الليلة العظيمة من ال�شهر الكرمي،
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وبعد اأن �ش ّلى حبيب الرحمن �شالة الع�شاء،
واأخذ م�شجعه ،جاءه جبيل الأمي ،حام ًال
رب العزة للعروج اإىل �شمائه،
اإليه دعوة من ّ
فكانت رحلة اإ�شرائه من امل�شجد احلرام اإىل
امل�شجد الأق�شى ،ومن ثم اإىل طبقات ال�شماء
و�شو ًل اإىل ال�شماء ال�شابعة.
..اأيّ مكان ٍة ،واأيّ رحلة تلك ؟!..
هو يرى �شفوف املالئكة ،و�شجرة طوبى التي
حت�س بنظرات
تتالألأ ويتوهج نورها حينما ّ
حبيب الرحمن ،وهناك حتت عر�س الد ّيان
يناجي احلبيب ر ّبه ،واإذا بال�شالة وت�شريعها
هي حمور احلديث..
اأيّ عبادة هي ال�شالة ،لكي يكون احلديث
عنها يف اأعلى عليي؟

وبعد ذاك العروج يرجع الر�شول الكرمي
اإىل بيته ،و يروي حديث القرب من خالقه
العظيم..
ُترى ،األ يكون الأذان عنوان ًا لعروج اأرواحنا
عب ال�شالة اإىل ملكوت اهلل ،اقتدا ًء
بر�شولنا العظيم ،ونحن يف ك ّل يوم لنا فر�شة
لنح ّقق ذاك العروج؟! ..فلنغتنمها اإذ ًا ،ونكون
من عباد اهلل املقربي املخل�شي.

ا ْل ُق ْراآَنُ  )1(..واإنا اأُنزل يف ع�شرين �شنة بي
اأوله واآخره ،فقال اأبو عبد اهلل" :نزل القراآن
جملة واحدة يف �شهر رم�شان اإىل البيت املعمور،
ثم نزل يف طول ع�شرين �شنة" ثم قال" :قال
النبي :نزلت �شحف اإبراهيم يف اأول ليلة من
ّ
�شهر رم�شان ،واأُنزلت التوراة ل�شت م�شي من
�شهر رم�شان و أُانزل الإجنيل لثالث ع�شرة ليلة
خلت من �شهر رم�شان ،و أُانزل الزبور لثمان ع�شر
خلون من �شهر رم�شان ،واأُنزل القراآن يف ثالث
()2
وع�شرين من �شهر رم�شان".
ويبقى �ش ّر �شهر رم�شان يف كونه ربيع ًا للقلوب
والأرواح ،مبعانقة كلمات اهلل تعاىل واأ�شرار
تنزيله.
.....................................
(( )1البقرة.)185:
( )2الكايف :ج� ،2س629
" �شال�شب :جمع (�شل�شبيل) ،املاء ال�شهل ال�شرب وا�شم
عي يف اجلنة.
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لقد ك ّرم اهلل تعاىل �شهر رم�شان
باأعظم املعارك ،األ وهي معركة بدر.
معركة بدر هي التي و�شفها اهلل
بالفرقان ،لأنها ف ّرقت بي احلق
والباطل ،وبي الإميان والكفر ،وبي
العبودية للطاغوت املتمثل بقري�س
وك ّل األوان اجلاهلية التي جت�شدها
من الأ�شخا�س والأهواء وال�شرائع
والقواني الو�شعية والعادات والتقاليد،
وبي العبودية هلل الواحد القهار الذي
رب �شواه ،ول حاكم
ل اإله ا ّإل هو ،ول ّ
ُ
دونه ،ول م�ش ّرع ا ّإل هو ،وبها اأعتقت

وتوجهت
الب�شرية من عبادة ال ِعبادّ ،
لعبادة خالق العباد ،واأ�شبحت ل
تخ�شع ا ّإل ل�شرع اهلل وحكمه.
النبي يف معركة بدر بي
لقد جمع ّ
العمل والدعاء ،فقد ّ
نظم اجلي�س
وح ّر�شه على القتال ،ويف الوقت نف�شه
رفع يديه اإىل ال�شماء يطلب املدد
ويلح يف الدعاء ،حيث
من اهللّ 
يقول �شبحانهِ  :اإ ْذ َت ْ�ش َت ِغي ُثونَ َر َّب ُك ْم
مم ُّد ُك ْم ِباأَ ْل ٍف ِمنَ
اب َل ُك ْم اأَ ِّين ُ ِ
َف ْا�ش َت َج َ
ْ َامل َال ِئ َك ِة ُم ْر ِد ِفيَ( /الأنفال.)9:
وهذا من لطف الأدب مع اهلل تعاىل،

اإذ ل يجوز للمرء اأن يطلب اأيّ عطاء
من اهلل �شبحانه من دون اأن ي�شعى اإليه
�شعيه ويبذل فيه جهده؛ ولذلك كان
على امل�شلمي اأن يدركوا اأنّ بالدهم
ل حت ّرر بالدعاء وحدَ ه ،واأنّ اخلالفة
الإ�شالمية ل تقوم بالدعاء فقط ،واإن
كان رجاء اخلري خري ًا ،ولكنه لب ّد
و�شيا�شي
من اأن يقرتن به عمل فكريّ
ّ
�شخم ،ي�شتهدف الأمة الإ�شالمية
مبجموعها ،ويتا ّأ�شى فيه املوؤمن
بالنبي واأهل بيته وال�شحب
ّ
املطيعي له (ر�شوان اهلل عليهم).

َ
ق َتال
نص ٌر ِبال ِ
دعاء فاضل الربيعي
النجف األشرف

النبي
تبوك هي اأبعد نقطة و�شلها
ّ
حممد يف غزواته ،وتبوك هي ا�شم
قلعة كانت تقع على ال�شريط احلدوديّ
بي احلجاز وال�شام ،يروي لنا التاريخ
اأنه ملّا بزغت �شم�س الإ�شالم ،وظهرت
وحد
النبي حممد الذي ّ
قوة جي�س ّ
احلجاز حتت راية واحدة ،خاف
الروم من هذا النت�شار والتقدم؛ لذا
�شعوا جاهدين اإىل مواجهة الإ�شالم
وامل�شلمي ،فعمدوا اإىل جتهيز جي�س
قوامه اأربعون األف ًا لقتال امل�شلمي،
و�شاروا اإىل حدود احلجاز ،وا�شتقروا
و�شرعان ما و�شل خب اجليو�س
هناك َ
اإىل املدينة ،ف�شمع ر�شول اهلل بذلك
واأمر اأن تع ّد العدة ملواجهة جي�س الروم،
مي�س زمن
فاأ�شدر اأمر ًا باجلهاد ،ومل ِ

مقاتل،
حتى اجتمع لديه ثالثون األف
ٍ
وهم على اأهبة ال�شتعداد ،رغم ق�شاوة
الظروف املناخية والقت�شادية اآنذاك،
فقد روى لنا التاريخ اأنّ امل�شلمي م ّرت
عليهم اأوقات حرجة يف هذه الغزوة ،لأن
امل�شري اإىل تبوك كان يف وقت ا�شتداد
حر ال�شيف من جهة ،ومن جهة اأخرى
فاإنّ القحط قد اأ ّثر يف النا�س واأنهك
قواهم ،ورغم امل�شاعب فقد و�شل جي�س
امل�شلمي بقيادة ر�شول اهلل اإىل اأر�س
تبوك يف �شهر �شعبان يف ال�شنة التا�شعة
للهجرة النبوية ،وو�شلت اأخبار جي�س
امل�شلمي اإىل الروم ،وعرفوا اأ ّنه جي�س
كامل العدة والعدد ،وقد حتدى ال�شعاب
يف �شبيل ن�شرة دينهم الإ�شالمي؛ لذا
ان�شحب جي�س الروم وترك املكان؛

لأنهم عرفوا اأنّ م�شريهم الهزمية ل
حمالة ،وعند و�شول جي�س امل�شلمي
تفاجاأوا بان�شحاب الروم ،وقبل اأن ياأخذ
الر�شول اأيّ قرار عقد اجتماع ًا بقادة
اجلي�س و�شاورهم يف اأمرين:
الأول :اإكمال م�شري اجلي�س نحو الروم.
الثاين :الرجوع اإىل املدينة املنورة.
وبعد النقا�س ا�شتق ّر راأي امل�شلمي على
النبي هذا الراأي ،ور ّد
الرجوع فاأق ّر ّ
جيو�س امل�شلمي اإىل املدينة املنورة،
وانتهت الغزوة بانت�شار امل�شلمي
وهزمية الروم بدون اأن يحدث �شدام
اأو مواجهة ع�شكرية ،وهذا اإن ّ
دل على
�شيء فاإنا ّ
يدل على قوة دولة الإ�شالم
التي اأثبتت جدارتها يف مواجهة
امباطورية الروم.
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املختار

قائد ع�شكريّ طا َل َب بدم
الإمام احل�شي ،jوقتل
جمع ًا من قتلته اأمثال عمر بن �شعد ،وعبيد
اهلل بن زياد وغريهماُ .ولد يف ال�شنة الأوىل
من الهجرة يف الطائف ،واملختار هو ابن اأبي
عبيد بن م�شعود بن عمرو بن عوف بن عقدة
بن غرية بن عوف بن ثقيف ،ن�شاأ مقداد ًا
�شجاع ًا ،ذا عقل وافر وذا �شخاء ،وكان يكره
الظلم ،وعُ رف مبواقف ال�شجاعة والتحدي.
�شيطر على الكوفة بعد خمرجه من �شجن
عبيد اهلل بن زياد ب�شبب رف�شه ونق�شه
للظلم ،والتقى يف �شجنه بال�شحابي ميثم
التمار ،فقال ميثم للمختار( :اإنك تفلت
وتخرج ثائر ًا بدم احل�شي jفتقتل هذا الذي
يقتلنا)( )1ويق�شد به (عبيد اهلل بن زياد).
وم�شت الأيام وخرج من �شجنه ثائر ًا لك ّل من
قتل الإمام احل�شي jواأطفاله ،و�شبى ن�شاءه
النبي nيف نحيب وعويل.
والذين جعلوا بيت ّ
اإذ قال( :ل ي�شوغ يل طعام ول �شراب حتى
اأقتل قاتلة احل�شي بن علي jواأهل بيته ،وما
ً ()2
من ديني اأترك اأحد ًا منهم حيا).
ُقتل املختار بعد اأن حو�شر يف ق�شره ملدة اأربعة
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اأ�شهر من قبل جي�س م�شعب بن الزبري
بعد اأن طلب املختار من اأ�شحابه اأن
يخرجوا للقتال معه خارج اأ�شوار الق�شر
فرف�شوا اخلروج معه ،ومل يعد اأمامه
من خيار �شوى اخلروج من الق�شر
ملقاتلة حما�شريه ،فاغت�شل وحت ّنط
ثم و�شع الطيب على راأ�شه وحليته
وخرج يف ت�شعة ع�شر رج ًال للقتال،
فقاتل حتى ُقتل على يد اأخوين ُيدعى
اأحدهما طرفة ،والآخر طراف ًا ابني
عبد اهلل بن دجاجة ،ثم ُقطعت
ك ّفه و�ش ّمرت مب�شمار اإىل جانب
امل�شجد ،و ُقطع راأ�شه ،وكان ذلك
يف الرابع ع�شر من �شهر رم�شان
�شنة 67هـ ،وله من العمر حي
ا�شت�شهاده � 67شنة ،يقع قبه
اإىل جنب م�شجد الكوفة يف
رواق م�شلم بن عقيل.j
...........................
( )1الوايف :ج� ،5س.692
( )2الأمايل� :س.243
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اقرتبت ال�شاعة ،وحان الوقت لت�شري قافلة النور
نحو بيت اهلل احلرام ،ي�شوقها ال�شوق وتقودها
العزمية املتوقدة لرفع كلمة التوحيد عالي ًا،
وجعل كلمة ال�شرك هي ال�شفلى ،من دون اأن
ُتراق قطرة دم واحدة ،اأو تهتك حرمة اإن�شان،
ل من اأجل حرمة ال�شهر الف�شيل فقط ،بل لأنّ
�شاحب اخللق العظيم ياأبى مواجهة قوى الكفر
باملثل ،والثاأر لنف�شه وللم�شلمي ،على الرغم من
ب�شاعة اجلرائم ووح�شية الأ�شاليب التي كانت
تار�شها قري�س يف ح ّقهم ،فك ّل هذا مل مينع من
النبي nكان
كون الرحلة عبادية ل قتالية ،كون ّ
ُحم ِرم ًا ل غازي ًا.
ً
بهذه الروحية �ش ّقت القافلة طريقها �شرا و�شط
كثبان الرمال ،لتباغت امل�شركي قبل اأن ت�شل
اأيديهم اإىل ال�شالحّ ،
لئال يقع القتال يف البقعة
املقدّ�شة.
وما اإن لحت لالأنظار م�شارف م ّكة وبانت معاملها،
حتى هداأت الأنفا�س املت�شارعة ،وا�شتب�شرت
النفو�س بدن ّوها من الن�شر العظيم.
دخل امل�شلمون م ّكة اأفواج ًا اأفواج ًا ،وهم ينادون
عال:
ب�شوت ٍ
ل اإله ا ّإل اهلل وحده� ،شدق وعده ون�شر عبده.
فزعت قري�س لهذا النداء ،وانهارت قواها ،ومل
ت�شتطع املقاومة فا�شت�شلمت ،و�شقطت هيبتها
ب�شقوط اأ�شنامها باإ�شارة من ر�شول اهلل.n
وراح امل�شركون املنهزمون يرقبون م�شريهم وهم
واجمون ،فها هو حممد الذي كان مطارد ًا قد غدا
اليوم من�شور ًا موؤيد ًا.
ُترى ..ماذا يفعل وقد ت ّكن من رقابهم؟!.
وفيما هم يف حريتهم هذه ،واإذا بالروح الإن�شانية
تخاطبهم بل�شان الرحمة :اأن اذهبوا فاأنتم
الطلقاء!
فاطماأنت النفو�س ب�شماعها لهذا العفو العام،
واعتنق الكثري منهم دين الإ�شالم.
لريتفع �شوت الأذان من على �شطح الكعبة لأول
مرة ،لرتتفع معه كلمات ال�شكر والثناء هلل تعاىل
على ن�شره العظيم بفتح م ّكة.

ط القويم

الصرا

حوراء خضير
خديجة علي

انشقاق القمر

دموع الشهادة

كان يحدّق ببوؤرة ما يف ال�شماء ،ولرمبا كانت
ال�شماء هي من حتدّق به يف تلك الليلة! ل ندري ما
الذي كان يلفه من �شور وفكر وروؤى وغري ماألوفة
وهو القادر على ا�شتدعاء ما ل ميكن ا�شتدعاوؤه!
احللم يهبط ،وعيون كثرية تطل من بي الأغ�شان
والتوت ،الغيم واللوؤلوؤ والورق الأخ�شر والقطوف
الدانية هناك حيث احلاملي و �شر اخللود ،اإنه
الكثري الثقيل الذي مل تتحمله الأر�س فتزلزلت
وغارت حتت قدميه� ،شيد ال�شوء كم يجرحه
الظالم!
وحيدا يعاود م�شجعه فال ينام ثم يعيد النظر اإىل
الأعلى  ،اأتراها حما�شة امل�شافر للعودة اإىل دياره
؟! وعلى مقربة منه فتاة حتدق يف �شمائها هي
اأي�شا
لو اجتاز والدها هذا الباب
ف�شتموت مرة اأخرى فاطمة! ،ومرة اأخرى �شتيتم
اأم كلثوم لذا هي دائما تلك الطفلة التي حتبو نحو
ذراعيه ،كاأنها ل تريد اأن تكب! ،فالكبار وحدهم
من يدركون معنى الرحيل..
الآن ..هي تقف على جمر وداعه ال�شامت،
الهواء يقل ،وخريف اأ�شفر ينت�شر ،يقرتب من
الباب ،فتتماهى من عمرها ال�شنوات ،وتنطفئ
الأنوار على اأر�شفة احلنان..
يفتح الباب فيتطاير الفرح كعوا�شف ال�شتاء..
يغمرها البد ،ت�شيح الإو ّزات بحرقة:
ل تخرج اأيها الربيع والدفء ين�ش ّل من بينهم
كخفة العطر ،ثم يختفي تاركا زهره منثور ًا
خلفه ..ويختفي القمر..

النجف األشرف

يا ويل اهلل ..يا خليفة ر�شول اهلل..
كيف يل اأن اأحتدث عن بحر ل يعلمه ا ّإل اهلل
ور�شوله..
وقفت متحرية اأاأحتدث عن م�شابك؟ اأم عن حزن
اأهل بيتك؟
وذهبت توؤدي فر�شك ،وعدت اإىل دارك خم�شب
بدمك.
�شلت يدك اأيها املرادي كيف جتراأت على �ش ّيد
الأو�شياء؟
اأمل تخجل من اهلل وهو يف بيته؟
اأمل تخجل من ر�شول اهلل وهو و�شي اأمته؟
اأتعلم ماذا �شيكون حال احل�شني وهم يحملون
اأ�شد اهلل اإىل داره.
كيف بقلب مولتي زينب وهي بالأم�س فقدت
جدها الر�شول واأمها البتول واليوم تفقد ذخرها..
مولي :اأحانت ليلة الوداع؟ اأاآن وقت الرحيل؟
من يطعم الفقراء بعدك؟ من لليتامى والأرامل
وهم ينتظرون جميئك وعيونهم مغرورقة بالدموع
كاأنهم علموا برحيلك..
حينما مالأ �شوت الأمي اخلافقي نادب ًا:
"تهدمت واهلل اأركان الهدى" قتل الظامل اتقى
الأتقياء ..واهلل اأبكى املالئكة والأنبياء..
�ش ّيدي يا اأمي اهلل ..ويا �شم�س احلقيقة..
هذا حمرابك �شاح يبكيك من �شيملئ وح�شته
بعدك؟!
اأ ّما الدنيا فبعدك مظلمة وما لالأيتام �شبيل اإل
البكاء والنحيب ،و�شيعلم الذين ظلموا اأي منقلب
ينقلبون والعاقبة للمتقي..
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الصحة كنز

َ
م َ
ضانَ
َ
ُ
شهر ر َ

مرضى َ
َو َ
القْلب

د .زينة نوري الجبوري
بغداد

ها قد ح ّل علينا �شهر رم�شان املبارك الذي اأُنزل فيه
القراآن هدى ورحمة للعاملي ،وقد اعتاد امل�شلمون
ال�شيام والتعبد فيه ،لذا يجد املري�س حرج ًا اإذا
كانت حالته ال�شحية ل ت�شمح له بال�شيام ،وعليه
ل يجوز للم�شلم اأن يع ّر�س حياته للخطر ،من هنا
�شن�شتعر�س الأمرا�س القلبية التي بع�شها ل ُي�شمح
معها للمري�س بال�شوم ،والبع�س الآخر ُي�شمح له مع
اأخذ الحتياطات التامة:
 املري�س الذي لديه اآلم خناقية متكررة :تاأتي عندبذل اأقل جمهود ويف وقت الراحة اأو ازدادت �شدتها
اأو مدتها منذ مدة وجيزة ،فهو يحتاج اإىل ال�شت�شارة
الطبية ،وتناول الأدوية ب�شورة متكررة اأو قد يحتاج
اإىل اإجراء الق�شطرة اأو اجلراحة ،هذا املري�س ل
يجوز له التع ّر�س للجهد ول حلرارة الطق�س ول
للجفاف (قلة املياه)؛ لأنه يوؤدي اإىل تفاقم احلالة.
 املري�س امل�شاب باحت�شاء ع�شلة قلبية حاد:حينما يكون املري�س يف دور النقاهة ،فاإذا كانت
حالته م�شتقرة ومل يحدث له اأي اأمل �شدري وم ّر
على الإ�شابة ( )8-6اأ�شابيع ميكن له ال�شوم من
دون التعر�س اإىل اجلفاف وق ّلة ال�شوائل.
 املري�س املزروع له �شبكة دوائية يف اأحد ال�شراييالإكليلية :هذا املري�س يتناول الأدوية التي تنع
ترا�س ال�شفيحات الدموية ،فقلة ال�شوائل توؤدي اإىل
ان�شداد هذه ال�شبكات ،لذا من الأف�شل اأن ل ي�شوم
ا ّإل بعد مرور �شنة على زرع ال�شبكات.
 مري�س القلب الذي لديه اأمل �شدري م�شتقر،مل تتغري مدته و�شدته منذ اأ�شهر بعيدة ،ميكن له
ال�شوم على اأن ل يتع ّر�س للحر اأو نق�س ال�شوائل،
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واإذا حدث لديه اأمل �شدري وهو �شائم فعليه تناول
حبوب (النيرتوجل�شرين) حتت الل�شان ،ولو قبل
الإفطار بدقيقة واحدة.
 املري�س الذي لديه ارتفاع �شغط �شرياين �شديدوغري م�شيطر عليه دوائي ًا :الأف�شل اأن ل ي�شوم حتى
ي�شتق ّر ال�شغط وبال�شروط ال�شابقة نف�شها.
 املري�س الذي لديه ارتفاع �شغط �شرياين معالجوم�شتقرُ :ي�شمح له بال�شيام مع ا ّتباع ال�شروط
التي ُذكرت ،وتوزيع الأدوية بي الإفطار وال�شحور
ومنت�شف الليل.
 املري�س الذي لديه ق�شور قلبي �شديد مع �شيقالتنف�س لأق ّل جهد اأو يف اأثناء ال�شطجاع اأو لديه
�شيق تنف�س يوقظه من النوم ،فال ي�شمح له
بال�شيام ،اإذ يجب عليه تناول الأدوية الدائمة
وخا�شة املد ّررات التي تزيد من اجلفاف.
 املري�س الذي لديه ق�شور قلبي ب�شيط واملزروع لهبطارية قلبُ :ي�شمح له بال�شوم مع جتنب التعر�س
للحر ال�شديد والتعرق.
واأخري ًا يجب على مري�س القلب اأن يراعي نوعية
الطعام يف اأثناء الفطور ويف اأثناء ال�شحور واأن ل
ُيكرث من الطعام ،واأن يراعي ما ياأتي:
 .1عدم تناول امللح.
 .2عدم تناول امل�شروبات الغازية وعرق ال�شو�س.
 .3تناول ال�شوائل ب�شورة متفرقة ولي�س بكمية
كبرية يف وقت ق�شري.
وك ّل ما �شبق هو توجيهات عامة ،ويجب على املري�س
القلبي اأن ي�شت�شري طبيبه؛ لأنه الأعرف بحالته
ال�شحية.

صحة

ّ
الشخصَّيةُ
ِ
ْ
َ
َّ
اجية
االز ِدو ِ
د .حوراء حيدر الجابري
بغداد

هتم علماء النف�ض بدرا�سة اأنواع ال�سخ�سيات،
ومنها ال�سخ�سية االزدواجية.
ً
ً
وهي ا�سطراب �سلوكي ولي�ض مر�سا نف�سيا ،اإذ
يظهر الفرد باأكرث من �سخ�سية (اثنتني اأو
اأكرث) ،ويحدث االنتقال من �سخ�سية الأخرى
عند وجود �سغط نف�سي اجتماعي �سديد،
وم�ساكل توؤ ّرق الفرد وت�ستويل على تفكريه
وحياته ،وت�سيطر عليه حتى ي�سبح اأ�سري
مما يوؤثر
االأوهام والقلق والتوتر والغ�سبّ ،
يف تكوين �سخ�سيته ،فيتم االنتقال فجاأة
ثوان اأو دقائق اإىل �سخ�سية اأخرى
وخالل ٍ
ً
قد تكون متناق�سة متاما مع ال�سخ�سية
احلقيقية ،كاأن يتح ّول االإن�سان اخلجول
فجاأ ًة اإىل �سخ�ض اآخر جريء ،اأو اأن تتح ّول
الفتاه الوديعة اللطيفة اإىل اإع�سار هائج ال
يتوقف.

العائلة النفسية

ااإنّ هذه ال�شخ�شية تعي�س يف �شراع لإيذاء ج�شدي اأو نف�شي خا�شة يف مرحلة
دائم مع الذات ،ممّ ا ي�شبب للفرد القلق الطفولة ،وتظهر الزدواجية نتيجة
النف�شي والتوتر الع�شبي الذي قد يتفاقم التعر�س لظروف اأو �شغوط نف�شية اأو
ويوؤدي اإىل مر�س الكتئاب النف�شي م�شوؤوليات فوق الحتمال ،فيكون احل ّل
والو�شوا�س القهري.
بالزدواجية ،وال�شبب قد يكون معروف ًا
ويرى الخت�شا�شيون النف�شيون اأنّ لدى ذلك ال�شخ�س ،اأو قد يحتاج اإىل
اأ�شحاب هذه ال�شخ�شية يحملون بع�س من ي�شاعده على معرفته ،وهو تفاعل ناجت
ال�شمات والأو�شاف امل�شادة بع�شها عن عدم التك ّيف مع الواقع ،والهروب من
للبع�س الآخر ،اأي اأنّ ال�شخ�س ّرمبا يكون التجربة املوؤملة ،وم�شاكل ا�شتع�شت على
لديه �شمات معينة يف ت�شرفاته وتفكريه ،الإن�شان وتاأزمت وحالت دون اأن يتك ّيف
ويف الوقت نف�شه لديه �شمات اأخرى مع نف�شه.
خمالفة ،وي�شتطيع اأن يتعاي�س مع النا�س واأنّ الكبت الزائد يعمل على ازدواجية
ب�شخ�شية واحدة ،اأو ي�شتطيع اأي�ش ًا يف ال�شخ�شية ،فيحدث ال�شراع الداخلي
بع�س احلالت اأن يتعامل بال�شخ�شيتي يف وتهتز ال�شخ�شية ل �شعوري ًا ،وت�شبح
الوقت ذاته ،ويرتتب على هذه ال�شخ�شية �شخ�شية مغايرة ،واأنّ احلياة بك ّل
الكثري من املظاهر ال�شلبية ،حيث اإنها موؤثراتها وزوابعها وحتدياتها واآلمها
ي�شعب الوثوق بها ،كما ي�شعب اأن يعرف وم�شاكلها املختلفة ،تع�شف بالإن�شان يف
الإن�شان املنهج ال�شليم للتعامل معها.
اأحيان كثرية ،وتوؤثر يف �شلوكه وحترفه
واأ�شار علماء النف�س اإىل اأنّ طبيعة املوقف عن م�شاره الإن�شاين ال�شليم ،وتعيق تقدّمه
تتحكم يف حتديد نط ال�شخ�شية ،نحو احلياة الف�شلى ،واإذا غاب ال�شديق
فاملوقف يوؤثر يف الإن�شان ،ويت�شرف بنا ًء احل�شن ،وغابت الرتبية والوازع الديني،
عليه ،فقد يح�شل موقف ما ي�شعرك اأنّ و ُفقدت الثقافة ،و�شلك الإن�شان �شلوك ًا
نط ال�شخ�شية التي اأمامك �شخ�شية غري ح�شاري ،واندثر يف النحراف ،فاإنّ
انب�شاطية ،ثم تراها يف
موقف اآخر �شخ�شيته تذوب وت�شبح معر�شة لأي
ٍ
انطوائية؛ والنب�شاط هو النقي�س التام خطر داهم ،وخا�شة ونحن نعي�س الأزمات
لالنطواء ،فالنب�شاطي اإن�شان اجتماعي ،القت�شادية والجتماعية والنف�شية.
واقعي التفكري ،مييل اإىل املرح ،وينظر وتظهر هذه ال�شخ�شية يف البداية كتدهور
اإىل الأ�شياء يف حميطه كما هي من تدريجي يف �شلوك ال�شخ�س ،فيبدو
حيث قيمتها املادية الواقعية ل لأهميتها طبيعي ًا يوم ًا ،وبعيد ًا عن الواقع يوم ًا اآخر.
ودللتها املثالية ،اأ ّما النطوائي فيكون وتتفاوت العوار�س امل�شاحبة لالزدواجية،
اأكرث اهتمام ًا بالأحا�شي�س من الأفكار من التفكري باعتقادات خاطئة ،اإىل �شماع
الواقعية ،وهو عاد ًة خجول ،ويالزم اأ�شياء ل وجود لها اأو روؤيتها ،اأو اأنّ قوة
الهدوء يف التجمعات الكبرية.
خارجية تتحكم يف اأفكاره واأفعاله.
فال�شخ�شية الزدواجية اإذ ًا ،تتنقل بي ولعالج هذه ال�شخ�شية لب ّد من متابعة
ال�شخ�شيات تبع ًا للموقف الجتماعي ،ال�شطرابات التي حتدث ب�شببها
فكثري من الأ�شخا�س يتح ّلون بالهدوء ازدواجية ال�شخ�شية ،ليتعلم الفرد كيفية
والنطواء يف اأعمالهم ،وتراهم يف التاأقلم مع الواقع والتك ّيف معه ،واإعادة
منازلهم ميتلكون �شخ�شيات متناق�شة تاأهيله ملواجهة احلياة ولي�س الهروب
مع ذلك.
منها ،مع الت�شديد على اأهمية العالج
واإنّ اأ�شباب ا�شطراب ال�شخ�شية النف�شي ،واإنّ هذا ال�شطراب ي�شفى
الزدواجية يف الغالب ،هو وجود تاريخ تام ًا باملتابعة مع عدم الإهمال والتهاون.
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واحة البراءة

َب َ
مأز ٌ
ق َ
غي ٌر
ط ُل ُه َص ِ
َ
كبي ٌر

ِ

ِ

د .نور رياض
بغداد

يف اأحد الأيام عاد مهند من
وق وهو حزين جد ًا
ال�شوق
جدا ،وق ّرر
وقرر
شوق
ال�ش
ال�ش
وحيدا يف منزله،
اأن يبقى وحيد ًا
وكانت جارة لهم تدعى
إخال�س حت ّبه
حتبه
اخلالة اإخال�س
وتعتني به كثري ًا ،وحتكي
الق�ش�س والكثري من
ش�س
�س
الق�شش�
له الق�
احلكايات املفيدة عن
حكمة اخلالق يف خلقه،
اإذ كانت اخلالة اإخال�س
إخال�س
�شوت
شوتا حنون ًا ولطيف ًا
شوت ًا
وتا
تتلك ��شش
تتلك
يجعل مهند ًا ينام بعد ك ّل
ق�شة بهدوء وراحة.
ق�ششةة
ق�ش
إخال�س اأنَّأن
لحظت اخلالة اإخال�س
وق
شوق
ال�شوق
ال�ش
مهند ًا مل يعد يذهب اإىل ال�
ت�شاأله:
فقررت اأن ت�ت�ششا
كعادته ،فق ّررت
ي ،ماذا
مهند ،قل يل يا ُب َبننني،
ال�شوق؟
وق؟
شوق؟
ال�شش
معك يف ال�
حد ث
ملاذا ل تذهب
اإىل هناك
كعادتك؟
ففااأ جا بها
مهند :
خا لة
إخال�س،
اإخال�س
إخال�س
قلت
لقد ِ
يل اإنََّّإن

ا هلل
يحبني
ري عا ين
و ��شش�شري
شري
واإ َّنإن ُهإنه
دائم ًا،
تمرار
شتمرار
با�شتمرار
با�شش
اعدين با�
�شي�شاعدين
شاعدين
شي�ش
ي�ش
�ش�شي�
ل ،وا ِأنت
شل،
أف�شل،
لتكون حياتي اأف�ش
أف�ش

من علمتني اأنّأن اهلل
َمن
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يخلقنا باأ�شكال خمتلفة ،وهو
يقرر لنا اأن نكون طويلي
َممنن يق ّر
القامة اأو ق�شريي القامة ،اأنا
اأرى يا خالتي اأن ُتعيدي النظر
قلته يل ،فاهلل �شبحانه
فيما قلت ِه
خلقني ق�
ق�شري ًا جد ًا ،ممّ ا جعل
النا�س ي�ي�شخرون م ّني با�شتمرار.
حزينا ،فلم ترغب
كان مهند حزين ًا
اخلالة اأن ُتزيد من حزنه،
ففااأخذته اإىل �شريره لينام،
وقالت له :يف ال�
ال�شباح �شنكمل
حديثنا.
وافق مهند واأغم�س عينيه
يفكر يف اأنَّ كالمه لن
لينام ،وهو يف ّك
ّري
يتغري حتّى لو اأتى ال�شباح.
يف ال�
ال�شباح ،جاءت اخلالة
مهندا ،وبعد اأن انتهوا
لتوقظ مهند ًا
من الإفطار قالت له :اأريد
َ
منك اأن جتل�س الآن وتدعو اهلل
كل ما تريد اأن
تعاىل ..قل له ك ّل

تقوله ،واطلب منه اأن يعلمك
ال�شواب ،ويجعلك تفهم ال�شبب
ال�
ق�شري القامة ،فاأنا
ملاذا خلقك ق�

اأعلم يا ُب َني اأنَّ هلل حكم ًة
عظيمة يف هذا.
عظيم ًة
فعل مهند ما قالته اخلالة،
نف�شه يبكي ول يعلم
و�شاهد نف�
ملاذا ،لكن تلك الدموع التي
يتكلم
خرجت من عينيه وهو يتك ّل
مع اهلل جعلته يرتاح كثري ًا،
وين�شى احلزن الذي اأ�شابه،
وين�
وق ّرر اأن يذهب من جديد اإىل
ال�شوق.
ش
ال�ش
و�شل مهند اإىل ال�شوق
عندما و�

م�شى بي النا�س ،وبداأ باإلقاء
التحية ،ولكن مل ير ّد اأحد عليه
ال�شالم ،فرجع مهند اإىل حزنه،
وبينما هو مي�شي يف ال�شوق وهو
حزين �شمع �شوت ًا ..:طم طم
طم ،قال مهند يف نف�شه :يا اإلهي
الأر�س تهت ّز ،فجل�س مهند على
الأر�س جل�شة القرف�شاء ،ورفع
عينه لريى البناية املهجورة قد
�شقطت مرة واحدة .قال مهند:
احلم ُد هلل اأنه ل يوجد بداخلها
اأحد منذ �شني.
وفجاأة �شرخت امراأة� :شاعدوين
ابنتي يف الداخل ،اأرجوكم،
جت ّمع النا�س حول البناية
وحاولوا اأن يحملوا الأحجار
لي�شنعوا فتحة اإىل الداخل،
ف�شنعوا فتحة �شغرية جد ًا.
حاول اجلميع الدخول ولكن
مل ي�شتطيعوا ذلك ،فاقرتح
عليهم مهند اأن يدخل ،فوافق
اجلميع وحملوا مهند ًا اإىل
الفتحة ال�شغرية فدخلها،
كان املكان مظلم ًا ،وكان مهند
خائف ًا ،ولكنه حاول اأن يكون
قوي ًا وي�شتم ّر يف البحث عن
الفتاة ،مل يبحث مهند طوي ًال،
فقد �شاهدته الفتاة من بعيد،
وجاءت اإليه م�شرع ًة.
كانت الفتاة خائفة وترجتف،
ولكنّ مهند ًا ا�شتم ّر يف تهدئتها
كما تفعل معه اخلالة ،وقال لها:
اإنَّ اهلل موجود معنا وي�شمعنا،
فال تخايف ،هو من �شينقذنا.

مقادير

َ
كباب ُع ُروق

استراحة

ال

• ربع كيلو حلم مفروم.

�سغرية.

•  2\1كوب بق�سماط مطحون.

•  2\1كوب ب�سل مفروم.

•  2\1كوب كرف�ض مفروم.

• بهارات (كزبرة ،كاري ،كمون� ،سماق،

•  2\1كوب باذجنان مقطع اإىل مكعبات

• حبة واحدة بطاطا ّ
مق�سرة.

فلفل ا�سود) اأو اأي نوع ح�سب الرغبة.

�سغرية.

• حبتا كو�سة (�سجر).

• ملعقة كوب ملح.

•  2\1كوب طماطم مقطعة اإىل قطع

•  2\1كوب طحني.

• ملعقة بيكنك باودر (ح�سب الرغبة).

طريقةالعمل
ُ .1ترب�ض حبة البطاطا وحبتا ال�سجر وتخلط مع اللحم ،ثم ُت�ساف
جميع املكونات و ُتخلط جيد ًا.
ُ .2ت�ساف البهارات وامللح والطحني والبق�سماط.
 .3عند الرغبة باإ�سافة بيكنك باودر فاإنه ُي�ساف قبل القلي مبا�سرة.
وتر�ض باليد وتقلى باملقالة والزيت على
 .4توؤخذ كرات من اخلليط
ّ
درجة حرارة متو�سطة.
 .5تقدّ م مع ال�سلطة اأو املقبالت االأخرى (وح�سب الرغبة).
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ُ َ
هر الله
ش
ُو ِليد
ِ

زبيدة طارق



مريم اليساري
كربالء المقدسة

من ف�شائل اهلل على الإن�شان هو اأن
ي�شع يف طريقه اإن�شان ًا برائحة اجلنة
ويحمل طهارة نف�س اأ�شبه بطهارة
الأنبياء يكون هذا الإن�شان رفيق
الفرد يف الدنيا ،ودعا ًء يلهج به ليكون
رفيقه يف اجلنة اأي�ش ًا ،حي اأذن اهلل
لأطهر قلبي بالزواج كان من كمائل
ف�شل اهلل تعاىل على هذين الزوجي
الطاهرين اأن يتوجا ح ّبهما العفيف
بال�شبط الأول للر�شول الكرمي.
�ش ّيد �شباب اجلنة ُ
"�شب"
واأول ريحانة لل�شجرة الها�شمية،
فرحة البتول و ُقرة عي الر�شول.
وليكمل اهلل ف�شله عليهما باأن يكون
هذا املولد الطاهر يف خري ال�شهور.
انطلقت مالئكة ال�شماوات حاملة
مرا�شيل التهاين والتبيكات مغلفة
باخلري والتب�شريات من اهلل الكرمي
اإىل بيت البتول واأخ الر�شول (عليهم
ال�شالة وال�شالم) لرت�شم الفرحة

مكان ًا يف قلب علي وفاطمة
والر�شول ولتكتمل اآخر حلقة من
حلقات هذا احلب العفيف بهذا املولد
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ال�شريف ،ن�شاأ يف اأجواء خا�شة
تلوؤها املحبة واحلنان والرعاية
الفائقة من جده امل�شطفى.
ف�ش ًال عن الهتمام الكبري الذي بذله
اأمري املوؤمني وفاطمة الزهراء يف
تن�شئته ورعايته تن�شئة مبنية على
تعاليم الإ�شالم والقراآن الكرمي ،حيث

و�شى بها الر�شول
كانت اآخر و�شية ّ
قبل وفات ِه هو اتباع اأهل بيته والتم�شك
بهم للنجاة من حر جهنم ،وليكونوا
طوق الو�شول للجنان حي قال عليه
ال�شالة وال�شالم" :واأنا تارك فيكم
الثقلي :اأولهما كتاب اهلل فيه الهدى
والنور ،فخذوا بكتاب اهلل وا�شتم�شكوا
به ،ثم قال :واأهل بيتي ،اأذكركم اهلل
يف اأهل بيتي ،اأذكركم اهلل يف اأهل
بيتي ما اإن ت�شكتم بهما لن ت�شلوا
()1
بعدي اأبدا".
فال�شالم وال�شالة على احل�شن كرمي
الكرماء ورزقنا اهلل زيارته يف الدنيا
و�شفاعته وجواره يف الآخرة.
..............................
(� )1شحيح م�شلم ج� 2س 238

كربالء المقدسة

يف �شهر القراآن الكرمي ،تن ّزلت املالئكة باآية وحي
النري الأثري ،واإذا بذلك الإرث امل�شرق
الر�شالة ّ
لاللتحام امللكوتي لزوجي تلفهما هالت نورانية،
وقد حمل ك ٌّل منهما ر�شالة كتبتها مالئكة العر�س
تب�شر با�شم املجتبى.
ففي اأح�شان بنت امل�شطفى ال�ش ّيدة فاطمة،
جت ّمعت ك ّل القيم ،وا�شتنار الوجود ،وفا�س العبري
الزلل متج�شد ًا يف ابنها البكر ،متاألق اجلمال،
تغ�شله باأمومتها كاأنها ماء ورد من زهر اجلنان،
فحفر ذلك احلني دروب ًا يف قلبه اإىل اأمه.. ،فكان
�شر ًا يطوي ك ّل مبهم ،ويرافق اإح�شا�شه ،فت�شتيقظ
يف ذكراها ك ّل اأحالمه واأمانيه يف حتقيق ك ّل عظيم.
اأ ّما ال�شراط امل�شتقيم علي ،فقد ج ّلل ذلك
املولود الكرمي بروح الإمامة ،واأيقظ بنظراته الأبوية
العطوفة للكرمي ال�شغري �شهامة مو�شومة يف دمائه،
مر�شوقة بالنبل النبويّ  ،فيبارك الإمام ولده ببهاء
وي�شب يف معدن نف�شه اإرادة ي�شقلها ّ
املعرفة،
احلق
ّ
واخلري ،لت�شبح قوة حتليه بال�شجاعة.
وا�شتقبل اجلد العظيم �شبطه الأكب بيديه الكرميتي
بزهو ودلل ،وحمل و�شلة من قلبه الرحيم ،ولفح يف
عروقه الرقيقة اأنفا�شه النبوية القد�شية ،بانتظار
وحي ال�شماء اأن ّ
يو�شحه با�شمه "احل�شن".
ويف هذه ال�شاعة املط ّلة على احلدث العظيمُ ،يولد
اإمام يجمع �شفات النبوة والإمامة؛ ليحمل على
عاتقه ا�شتمرار قب�س الر�شالة الإ�شالمية ،فت�شتنطق
به ك ّل حرف من حروف القراآن ليجعله اأريج ًا ويزهر
ثمر ًا من�شوج ًا من قد�شية اجلنان.

ُألفة نساء

فاطمة صاحب العوادي
بغداد

�شحبة اخلري ..اأ�شكو اإليكنّ هذه املراأة الطيبة..
علي خماطبة اأخواتها ..ثم اأردفت ل اأدري
اأم ّ
كيف اأنتزعها من حال الرتدّد الذي تعي�شه ..مع
إيجابي يف حت�شي
اأنّ هذا امل�شروع �شيكون له اأث ٌر ا ٌّ
املعي�شي و�ش ّد احتياجات عائلتها التي
امل�شتوى
ّ
عانت ما عانت من التقتري و�شنك العي�س ..اإنها
اأم جعفر (الع�شوة املن�شمة حديث ًا اإىل الثلة
الطيبة) حتدثت بهدوء يخالطه وجل وقد بدا
على �شفحات وجهها التعب :لكننا بف�شل اهلل

تعاىل ونعمه علينا مل ن ّد يد ال�شوؤال لغري اهلل
ومل يدخل بيتنا اأو بطوننا �شيء من احلرام اأو
ال�شبهة..
اأ ّم ح�شي :واهلل اإنها ّ
بحق نعمة منه تبارك وتعاىل
أحب..
يهبها َملن ا ّ
اأ ّم �شجاد :كذلك هي �شرف ورفعة ت�شتحق الفخر
اأ ّم زهراء :اإذن ملاذا الرتدّد يا اأ ّم جعفر ..وا ِأنت
بهذا ال�شب وهذه العزمية..
اأ ّم ح�شي :اإنّ اأم جعفر كما يبدو تخ�شى الف�شل؛
لأنها �شتتحمل امل�شوؤولية كاملة ،والف�شل ي�شبب
اأنهيار ًا معنوي ًا ومادي ًا ،لي�س فقط لها واإنا
لعائلتها اأي�ش ًا..
اأ ّم زهراء :اإذا اأخذنا الأمور بهذه احل�شابات فاإ ّنا
ل نتحرك خطوة اإىل الأمام ،فمن الطبيعي اأن
يكون لك ّل م�شروع احتمالت النجاح والف�شل،
ولكن ل ينبغي اأن يكون ذلك �شبب ًا يف الوقوف
حائرين مرتدّدين ..فهذا يعني ف�ش ًال اآخر..
اأ ّم جواد :اأح�شنتم ..ثم اإنه قد يتع ّلم الإن�شان
من خطوات فا�شلة ما ي�ش ّبب له النجاحات
امل�شتمرة..

اأ ّم علي :اإنّ اهلل مل يدع اأمر ًا ا ّإل وجعل له ح ًال،
اإ ّما يف القراآن الكرمي اأو يف اأفعال العرتة الطاهرة
�شلوات اهلل و�شالمه عليهم اأجمعي واأقوالهم.
اأ ّم �شجاد :لقد اأ�شار القراآن اإىل م�شاألة التوكل..
فاإنها ب�شرى للقلوب احلائرة والعقول املرتددة..
هلل َف ُه َو
يقول تعاىلَ ..( :و َمنْ َي َت َو َّك ْل َع َلى ا ِ
َح ْ�ش ُب ُه( /..الطالق )3:ا ّأل ترون جمال هذه
العبارة وعمق معناها ..اإنها تعطي ال�شعور بالثقة
والأمان ..فمن يكن اهلل معه ..فاأيّ �شيء يخ�شى؟
واأيّ عقبة تقف يف وجهه؟
َّ 
اأ ّم جواد :يف ما يروى عن اأبي عبد اهلل اأنه قال:
"اأوحى َّ
اهلل تعاىل اإىل داود ما اعت�شم بي عبد
من عبادي دون اأحد من خلقي عرفت ذلك من
نيته ثم تكيده ال�شماوات والأر�س ومن فيهن اإل
()1
جعلت له املخرج من بينهن".
اأ ّم ح�شي :قراأت حديث ًا مروي ًا عن الإمام
ال�شادق وفيه يقول" :اإنّ الغنى والعز يجولن،
()2
فاإذا ظفرا مبو�شع التوكل اأوطنا".
اأ ّم جعفر :لطاملا كان اهلل معي ،مل يفارقني اأبد ًا،
اإنه عدتي يف ال�شدائد واأماين عند اخلوف ،اإنه
احلبيب الذي ل ميل من �شكواي ول ي�شجر من
اإحلاحي وكرثة حاجاتي..
اأ ّم علي :اإذن ملاذا الرتدّد؟ ملاذا هذه احلرية؟
اأ ّم جعفر :اأخ�شى اأنّ ح�شاباتي وتقديري لالأمور
لي�شت بامل�شتوى املطلوب ،فخبتي قليلة ،واملورد
حمدود جد ًا.
أا ّم زهراء :اأ�شايل اهلل التوفيق وال�شداد ،وام�شي
رويد ًا رويد ًا حتى تقفي على اأر�س ُ�شلبة ،فتكون
بعدها خطواتك واثقة م�شتمرة..

اأ ّم علي :اأَ َما زلت مرتدّدة؟
اأ ّم جعفر :امل�شاألة لي�شت بهذه ال�شهولة بالن�شبة
اإ َّ
يل ..فاملال الذي بحوزتي لأولدي احل�شة
الأكب منه ،فهو اأمانة والأمانة ثقيلة ،األي�س اهلل
تعاىل يقول يف كتابه العزيز :اإِنَّ َ
اهلل َياأْ ُم ُر ُك ْم
ىل اأَهْ ِلهَا َواإِ َذا َح َك ْم ُتم َب ْ َي
ال َما َن ِات اإِ َ ٰ
اأَن ُت َوؤدُّوا َْ أ
َ
ا�س اأَن َ ْ
حت ُك ُموا ِبا ْل َعد ِْل اإِنَّ اهلل ِن ِع َّما َي ِع ُظ ُكم ِب ِه
ال َّن ِ
َ
ريا( /الن�شاء.)58 :
اإِنَّ اهلل َكانَ َ�شمِ ي ًعا َب ِ�ش ً
اأ ّم جواد:
بوركت ،اإنّ َمن يخ�شى اهلل يف ك ّل
ِ
الأمور ل�شك اأنّ اهلل ل يخذله اأبداً.
اأ ّم ح�شي :ثم اإنّ جهادك ،حرمانك من متاع
الدنيا األي�س من اأجلهم ،من امل�شتحيل اأن تفرطي
يف الأمانة اأو تق�شريي يف الواجب (حتى لو
ف�شلت ل قدر اهلل).
عليك فعله حبيبتي اأ ّم جعفر؟
اأ ّم عليِ :
عرفت ما ِ

كما يف قول الإمام ال�شادق " :من اأعطي
()3
التوكل اأعطي الكفاية".
ّ
اأ ّم جعفر� :شاأبداأ باتكايل عليه جل وعال ،و�شاأكون
بحاجة اإىل دعائكم ومالحظاتكم..
اأ ّم زهراء :اإن �شاء اهلل �شتجدين يف ك ّل م ّنا اأختاً
نا�شحة تعينك مبا مكننا اهلل..
اأ ّم ح�شي :و�شيبقى دعاوؤنا للك ّل بالتوفيق
والنجاح..
اأ ّم جعفر :جزاكنّ اهلل خرياً..
....................................
العنوان( :اإبراهيم.)12:
( )1الوايف :ج� ،4س.281
( )2الوايف :ج� ،4س.282
( )3ميزان احلكمة :ج � ، 11س .344
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مناسبات

ء
ء

د .خديجة حسن علي القصير

َ ُ ُ
َّ
َ
افذة األولى
الن ِ

النجف األشرف

كما هو معروف لدى اأغلبنا اأنّ الإمام
املهدي قد احتجب عن اأنظار امل�شلمي،
ومل يظهر للقيام مبهامه كاإمام وزعيم
لالأمة؛ وذلك لأ�شباب عديدة ل�شنا يف
�شدد اإيرادها يف مقالتنا هذه ،وغيبته هذه
ل تعني عدم معرفته مبا ت ّر به الأمة من
مكائد و�شرور ،ولكنه على ّاطالع بك ّل هذه
الأمور ،فمنذ ا�شتتاره عن �شيعته ومريديه
يف �شنوات عمره الأوىل ولإميانه ب�شرورة
الرتباط بالأمة ّ
والطالع على ما تواجهه
من ما ٍآ�س و�شرور فكان طوال املدة التي
ُتعرف بالغيبة ال�شغرى قد اأوكل الأمور
اإىل َمن ينوب عنه ممّ ن تتوافر فيهم
�شفات الورع والتقوى والكتمان ،فكانوا
هم حلقة الو�شل بي الإمام و�شيعته،
واملنفذين لتعليماته واأوامره ،واأحد هوؤلء
ال ّنواب الذين وقع على عاتقهم هذا الأمر
واأولهم عثمان بن �شعيد ،وكان اأ�شدي ًا،
و�ش ّمي بالعم ّري ،وقيل له :الع�شكريّ اأي�ش ًا؛
لأنه كان من ع�شكر �ش ّر من راأى ،ويقال له:
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ال�ش ّمان ،وكان من كبار العلماء ،اأ ّما عن
ت�شميته بال�ش ّمان فالأنّ الإمام الع�شكريّ
كان قد دفعه ّ
لالجتار بال�شمن (الزيت)؛
وذلك لكي تكون تغطية ظاهرية لدوره
املهم يف اإي�شال الأموال اإىل الإمام ب�شرية
تامة ،ا�شتغرقت نيابة عثمان بن �شعيد
ال�شنوات اخلم�س الأوىل من غيبة الإمام
املهدي التي بداأت �شنة  260هـ ،وقد كان
ثقة الإمام الع�شكريّ  ،فقد ورد عن
حممد بن اإ�شماعيل وعلي بن عبد اهلل
احل�شني اأنهما عندما دخال على الإمام
ّ

اأبي حممد احل�شن يف �ش ّر من راأى وبي
يديه جماعة من اأوليائه و�شيعته ،فطلب
الإمام من خادمه بدر اأن مي�شي يف طلب
عثمان بن �شعيد العمريّ  ،فلما ورد قال
ام�س يا عثمان فاإنك الوكيل
له الإمامِ :
والثقة املاأمون على مال اهلل ،واقب�س من
هوؤلء النفر اليمنيي ما حملوه من املال.
ثم �شاق احلديث اإىل اأن قال :يا �ش ّيدنا،
واهلل اإنّ عثمان ملن خيار �شيعتك ،ولقد


زدتنا علم ًا مبو�شعه من خدمتك ،واأن ُه
وكيلك وثقتك على مال اهلل تعاىل ،قال:
علي اأنّ عثمان بن �شعيد
نعم ،وا�شهدوا َّ
ً
العمريّ وكيلي ،واأنّ ابنه حممدا وكيل ابني

مهديكم .وكانت توقيعات �شاحب الأمر
تخرج على يدي عثمان بن �شعيد وابنه
اأبي جعفر حممد بن عثمان اإىل �شيعته
وخوا�س اأبيه اأبي حممد بالأمر والنهي
ّ
والأجوبة ع ّما ي�شاأل ال�شيعة عنه اإذا
ّ
باخلط الذي كان
احتاجت اإىل ال�شوؤال فيه

يخرج يف حياة احل�شن  ،ومل تزل ال�شيعة
مقيمة على عدالتهما اإىل اأن ُتويف عثمان
وغ�شله
بن �شعيد رحمه اهلل ور�شي عنهّ ،
ابنه اأبو جعفر ،وقبه يف اجلانب الغربي
من مدينة ال�شالم يف �شارع امليدان يف اأول
املو�شع املعروف بدرب جبلة يف م�شجد
الدرب مينة الداخل اإليه ،والقب يف قبلة
امل�شجد نف�شها رحمة اهلل.
..................................
( )1كتاب الغيبة� ،س.223-222

مناسبات

الم ّ
ُ
حب
الذي
ِ
َ
ق َتلَ

م َ
إ َ
ام
ِ
َز َ
ما ِنه

نسرين شاكر الحكيم

توقفنا كثري ًا
كثريا
ت�شتوقفنا
شتوقفنا
يات يف التاريخ ت�ت�شش
�شخ�شيات
شيات
�شخ�شش
هناك �شخ�
فنتااأمل يف الإحداث التي
عند املرور بها ،فنت
تةة التي انتهت اإليها ،ومن
واخلاتة
مرتت بها واخلا
م ّر
يات هو عبد الرحمن بن ملجم
شيات
ال�شخ�شش
هذه ال�شخ�
ال�شخ�شيات
شحيفة اأعماله بقتله موىل
حيفة
�شحيفة
املراديّ الذي ��شش ّوشوودد ��شش
ّ
j
املتقي علي بن اأبي طالب  ،ف َمن هو عبد
الرحمن بن ملجم؟ عبد الرحمن بن ملجم
حي من مراد-
املراديّ اأحد بني مدرك -اأي ّ
ّ
واختط بها.
�شهد فتح م�شر
وهنا ت�شتوقفنا عدة نقاط:
فار�س �شجاع معروف يف قومه بذلك ،وقد
ذكرت كتب التاريخ اأنه من اأ�شد الفر�شان.
يف اأول الأمر كان حمب ًا لأمري املوؤمني ،jفقد
كان يقول له ابن ملجم( :واهلل يا اأمري املوؤمني
أحب اإ ّ
يل من ك ّل ما طلعت عليه ال�شم�س)
اإنك ا ّ
( ،)1وهذه املعطيات من جهة توؤهله لأن يكون
من الأ�شحاب املميزين واملخل�شي لأمري
املوؤمني.j
وعلينا مطالعة الأحوال التي مر بها وانتهت به
اإىل هذه اخلاتة امل�شوؤومة منها :
 .1التاأثري العقائدي الذي تثل يف ان�شمامه
جلبهة اخلوارج التي كانت حتيك املوؤامرة لقتل
علي ،وقد �شعى اخلوارج اأنف�شهم اإىل
الإمام ّ

ق�شيدة
ق�ششيدة
شيدة
هذه احلقيقة لنظم عمران بن حطان ق�
يف الثناء على عمل ابن ملجم جاء فيها:
ما اأَ َرا ِد ِببههَااها
قي َما
من َت ِقتق ٍّي
شر َب ًةبة ِمنْن
يا َ��شش ْر
وانا
انا
�ش َوشوا َنان
ر�ش
ر�س ِر ْ�
العر� ِس
من ِذ ِي ال َعر�
بلغ ِمنْن
يبل َغ
ا ّإل ِل َيليب ُلبل
ح�ِش�ش ُبشب ُه
به
ينا َف أفااَ ْح�
ره ِححينا
ذكر ُه
اين َ ألَذ ُك ُر
ا ّإين
ّ
َ ()2
اهلل ِميزانا
الب َّي ِة ِعندَ ِ
اأَو َفى َ ِ
وكان رعيل من اخلوارج ي�شهدون املو�شم يف
احلج ،فتذاكروا ـ بزعمهم ـ �شوؤون امل�شلمي،
وذكروا اأمري املوؤمني ،ومعاوية ،وعمرو بن
العا�س ،وائتمروا فيما بينهم اأن يريحوا
علي
النا�س من هوؤلء الثالثة ،واأن يثاأروا من ّ
بخا�شة لإخوانهم من اخلوارج يف النهر وان،
وان ُتدب عبد الرحمن بن ملجم املراديّ لقتل
اأمري املوؤمني ،jفذهب اإىل الكوفة ،واأقام بها
يوثق ال�شالت باأعداء اأمري املوؤمني ،فكان
ويتعد مع اثني
يجتمع بالأ�شعث بن قي�س تارةِ ،
من اخلوارج هما �شبيب بن بحران ووردان بن
()3
جمالد تارة اأخرى.
 .2التاأثري العاطفي فقد ن�شج اخلوارج ق�شة
حب عبد الرحمن بن ملجم مع قطام امراأة من
ّ
بني ]تيم[ الرباب وا�شرتاطها عليه باأن يقتل
الإمام علي ًا حتى تتزوجه ،فولع بها فقالت:
ل اأتزوج بك ا ّإل على ثالثة اآلف وقتل علي بن

لك ذلك ،وعند املقاي�شة
اأبي طالب ،فقال لهاِ :
بي املعطيات التي كانت متوافرة عند عبد
ي
والتااأثريات التي واجهها فاإنَّ املنزلق
الرحمن والت
ً
ّ
خطريا ،وهو يدل دللة تامة
الذي واجهه كان خطريا
على اأمر خطري هو اأنّ العبادة لوحدها من دون
معرفة وب�شرية ل تزيد �شاحبها غري �شالل
وخ�شران ،وقد �شدق اأمري املوؤمني حي قال
" :jاملتع ّبد على غري فقه كحمار الطاحونة
()4
يدور ول يبح".
وقال" :jركعتان من عامل خري من �شبعي
ركعة من جاهل ،لأنّ العامل تاأتيه الفتنة فيخرج
ً ()5
منها بعلمه ،وتاأتي اجلاهل فين�شفه ن�شفا".
وقال" :jقليل العمل مع كثري العلم ،خري من
()6
كثري العمل مع قليل العلم."..

..................................
علي بن اأبي طالب يف الكتاب
( )1مو�شوعة الإمام ّ
وال�ش َّنة والتّاريخ :ج� ،4س.251
ُّ
( )2بحار الأنوار :ج� ،42س.262
( )3الإمام علي� jشريته وقيادته يف �شوء املنهج
التحليلي :ج� ،1س.352
( )4ميزان احلكمة :ج� ،3س.2093
( )5ميزان احلكمة :ج� ،3س.2069
( )6ميزان احلكمة :ج� ،3س.2068
j
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رفيف الجناح
خلفك نح ّلق عا�سقني لعليا اأحبابك ودليلنا رفيف ذاك اجلناح..

" ُرز ُ
ّبها!"
قت ُح
ِ

رجاء محمد بيطار
لبنان

بلى يا ر�شول اهلل ،وما اأُح ْياله من رزق ،وما
حب!
اأقد�شه من ّ
()1
" ُرزِقتُ ح ّبها!"
كلمة اأنت قائلها ،ومن ورائها ي�شمت
اجلاهلون ،ويوؤ ّمن املوؤ ّمنون ،ونحن لها على
ح ّبك حم ّبون ،وما �شاحبنا مبجنون ،بل هو
ذك ٌر للعاملي!
ولئن وجدك اهلل يتيم ًا فاآواك ،و�شا ًل فهداك،
وعائ ًال فاأغناك ،فما اآواك ا ّإل اإىل كنف جدّك،
ثم ع ّمك بعد يُتمِ ك ،ثم اإىل كنف �شبها
الذي ا�شترتت به �شني وانتظرت ،وما هداك
ا ّإل ل�ش ّر النبوة والر�شالة التي كانت اأول موؤمنة
بها وما كفرت ،بل اأيقنت وحمدت و�شكرت،
وما اأغناك ا ّإل مبالها الذي اأغدقت منه على
تلك الر�شالة حتى افتقرتْ .
وهل جزاء الإح�شان ا ّإل الإح�شان؟!
اإي ٍه خديجة ،اأيّ طاهر ٍة ا ِأنت!
و�شنت
�شرت للعفاف خدر ًا،
فت حتى
ِ
تع ّف ِ
ِ
�شرت لل�شون �شرت ًا،
القلب والروح حتى
ِ
غدوت
وانتظرت حبيب اهلل جهر ًا و�ش ّر ًا ،حتى ِ
ِ
لالنتظار عبة!
نعتك بغري ما نعتك به امل�شطفى،
َ
خاب َمن ِ
وهو الذي غدا لفراقك ا ِأ�شف ًا ،وقال فيك كلمة
مل يقلها يف اأخرى ،وعدّد اأو�شافك على املالأ
لتكون تذكر ًة وذكرى:
"ل واهلل ما اأبدلني اهلل خري ًا منها ،اآمنتْ بي
اإذ كفر النا�س ،و�شدّقتني وك ّذبني النا�س،
ووا�شتني مبالها اإذ حرمني النا�س ،ورزقني
()2
اهلل منها اأولد ًا اإذ حرمني اأولد الن�شاء"..
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"األ اأد ّلكم على خري النا�س جد ًا وجدة؟..
هما احل�شن واحل�شي jفاإنّ جدهما حممد
)3( 
وجدتهما خديجة بنت خويلد .
وحممد ل ينطق عن الهوى ،فهل كان لقلبه
يحب ويهوى ا ّإل َمن كانت اأه ًال للهوى،
اأن ّ
ً
ويزيد على ذلك باأن يرى ح ّبه لها رزقا من
اخلالق ج ّل وعال؟!
وتط ّل من اأروقة التاريخ اأحاديث وعب ،ويتلو
آيات يف ن�شاء كنّ قدو ًة َملن غاب
علينا الزمان ا ٍ
وح�شر ،ولك ّنه يقف عند خديجة ،ويطيل
الوقوف والنظر.
فها هنا امل�شطفاة؛ َمن اأحبت امل�شطفى
حتى تازج ح ّبه بوجدانها ،و�شدّقته حتى
اأم�شى حلياتها عنوا َنها ،وغا�شت يف ع�شقه
حتى تخ ّلد فيه زما ُنها ،وذابت يف ك ّله امللكوتي
حتى غدتْ هي وهو واحد ًا يف اإن�شانها ،وكانت
الرحم املطهّرة التي حملت له �ش ّر النبوة
والإمامة يف عمق اأعماق كيانها ،فولدت له
ب�شعته و�شفيته ،واأحبت يف ح ّبه ك ّل َمن اأحبه،
ومل تعرف الغرية اإىل قلبها �شبي ًال رغم �شدة
تع ّلقها به ،فقد كانت م�ش ّلمة ل ّربها باأمره،
النبي املختار ،من راأيه عندها قرار،
تعي�س فيه ّ
ختيار ،فت�
فت�شامت مب�شاعرها فيه،
و�شعوره هو الختيار،
كب يف معانيه ،فاأحاطها
شكب
لتن�شكب
لتن�شش
وارتقت معانيها لتن�
ً
حبا بحب ،ووهبها
مبنتهى القرب ،وبادلها حبا
حب الرب ،فكانا
ذاك القلب الذي ل يعرف ا ّإل ّ
هما املثال الأول للع�شق الأقد�س الأمثل.
يته اأيتها الطاهرة يف كنف
شيته
ق�شيي ِتيت
لعمر ق�ش
ق�ش
واه ًا ٍ
ولفظت الروح بي
ي
شيت،
ق�شيت
يت
ادق حتى ق�
شادق
ال�شادق
ال�ش
ال�ش
ِ
ق�شش ِ

تركت يف قلبه من احل�شرة ما
يديه ،وقد ِ
تركت ،ولكن عزاءك وعزاءه الأوحد اأنك
ِ
اأودع ِته "الن�شلة الطاهرة امليمونة" بعدما
علمت اأنّ قلبه الكبري الذي حوى
ّعت ،وقد ِ
ود ِ
من احلب ما حوى �شيكون م�شتق ّر ًا لفتاتك،
واإن بعد بك عنها النوى ،واأنّ قلب ال�شغرية
بعدك املثوى واملاأوى،
العظيمة �شيكون له من ِ
ليدعوها ٍّ
بحق "اأ ّم اأبيها" ،وت�شدق يف
ت�شميتها تلك الدعوى.
أول�شت ا ِأنت املذكورة على ل�شان الأئمة
ا ِ
من ولدك يف زياراتهم بلقب "خديجة
()4
الكبى"؟!
فعالم �ش َّم ْوك بـ"الكبى" ،يا حبيبة حممد؟!
َ
مولتي..
مهما ّ
ق�شر ،ومهما
�شطر الرياع فيك فقد ّ
فاحت الكلمات بعبريك فم�شك اجلنة ل
ُيح�شر ،ومهما �شع�شعت اأنوارك يف ف�شاء
ال�شطور فما اهتدينا حلقيقة ف�شلك املغمور،
وما ذكرنا ا ّإل غي�ش ًا من في�شك الأكب.
ول نبالغ اإذ نقول اإنّ َمن �شكن ح ّبها قلب �ش ّيد
الأنبياء قد فاقت يف ف�شلها ك ّل الن�شاء ،خال
وحيدتها الزهراء ،واخ ُت�شت باأنها اأمها كما
قدّر اخلالق و�شاء ،فهي اإذ ًا امراأة ل مثيل لها
بي حوريات اجلنان ول بي الب�شر.
............................................
(� )1شرح اأ�شول الكايف :ج� ،7س.144
( )2رو�شة الواعظي� :س.269
( )3الأمايل� ،س.522
( )4م�شباح املتهجد� :س.401

قة جامعية

أرو

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

ــــــــــــــر ُة َ
َج َّ
ق َلم
قال عظي ٌم ا�شم ُه روح اهلل:
(ولو ج ّردوا الأم من الن�شاء ال�شجاعات واملربيات لالإن�شان،
ف�شوف تهزم هذه الأم وتوؤول اإىل النحطاط).
بدورك الذي
اإذ ًا املراأة املربية قندي ٌل يف طريق طويل ..لتنه�شي
ِ
خلقت له ،الدور الذي ُتبنى به هذا احلياة ..تكتملّ ،رمبا به ل تكون!
ِ

مذكرات جامعية
ال�شنة الأوىل يف كلية الطب ..انق�شت..
لو يباغتني �شوؤال :كيف اأ�شبحت احلكاية؟
اأعتقد اأنني �شاأكون م�شتاقة اإىل الرثثرة
كثري ًا..
عن "البداية"؟
البداية اأنّ ك ّل ما يف هذا الكون من الذرة حتى
اأعقد اأ�شكال احلياة ير�شم �شكل الق�شدية يف
بناء هذا الكون..
هذا ج ّل ما اأ�شتطيع قوله لزميل ٍة كانت ت�ش ّكك
يف وجود اهلل احلبيب ..وتخت�شر ك ّل ما حدث
ويحدث يف مفهوم ُ�شبهة بعنوان (�شدفة)..
كانت تقول :اأثبتي يل اأنّ ال�شدفة خارج اإطار
ما يحدث..
قلت لها :اأو ًل يا عزيزتي هناك فرق بي
فكرتي يجب اأن ل نخلط بينهما ،الأوىل فكرة
خلق ال�شيء ،والثانية فكرة ترتيب ال�شيء اأو

والء إبراهيم المال
البحرين

ممرات
على العي والقلب ت ّر مظاه ُر �شتى ،مالب�س ما ُلب�شت لت�شرت( ،مو�شات)
يلهث خلفها املعظم ،اأفكار يتم الرتويج لها ،لنبتلع الطعم..
ّثم..
"يا ح�شر ًة على العباد"
الآية التي تخرج يف منت�شف الدنيا ،الزحام ..الطموحات والأحالم ،وتعي ُد
للفطرة �شوؤالها الأول..
اأرادين اهلل اأن اأكون خليفته يف الأر�س ،خليفة اهلل!
عندما تكون اهتماماتي "منح�شر ًة" فقط مب�شتوى :اأغنية جديدة ،اأحدث
�شيح ٍة يف (املو�شة) ،مادة ومادة ومادة فقط..

عندما تكون الهتمامات بهذا امل�شتوى ،هل اأكون على قدر توقعات اهلل ؟
عندما يق ّرر الإن�شان العظيم ..الإن�شان الإلهي "التخلي" عن من�شب
"اخلالفة الإلهية" لقاء بنطلون م�شحك ممزق باهت اللون ،عندها فقط
نعرف معنى احل�شرة على العباد.
الحلقة الثانية عشرة

تركيبه ..ففي الفكرة الأوىل ل جمال لإدخال
ال�شدفة؛ لأن املوجود حمال اأن حتكمه
�شدفة ،وعند ظاهرة احلياة اأو فكرتها يبقى
قانون ال�شدفة عاجز ًا ،وهنا تاأتي الفكرة
الثانية ،اإذ اأنّ ترتيب املواد بكيفية ما قد
تو�شع يف مدار البحث والتنقيب ،لكن..اأن
تنبثق احلياة من املوت؟! ك ّل من يريد البحث
�شيكون عاجز ًا عن التف�شري ،وهنا نقطة يجدر
بك النظر اإليها..
ِ
قالت :اإذ ًا ،ما هي القاعدة الأ�شا�شية يف هذا
اخللق؟
قلت لها :اخلال�شة يا عزيزتي اأن ك ّل هذه
الدقة والتعقيد واجلمال والروعة يف خلق هذا
الكائن الإن�شاين هي من اإرادة اهلل لهدف
واإرادة مر�شومي ،اإذ يقول اهلل :اأَ َف َح ِ�ش ْب ُت ْم
اأَ َّ َنا َخ َل ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا َواأَ َّن ُك ْم ِاإ َل ْي َنا َل ُت ْر َج ُعونَ /

(املوؤمنون..)115:
تاأملي هذه الآية وابدئي يف البحث عن غاية
وجودك..
هكذا تولد البدايات عاد ًة كما اأظنّ !
ت�شعقنا اخليبة اأحيا ًنا وتنفينا الآمال اأحيا ًنا
اأخرى بعيد ًا ،ثم حتاول بك ّل ما اأوتيت من حلم
مكان ما ،وهذا ي�شري اإىل انتما ٍء ل
تتجذر يف ٍ
بقاء..
ال�شماء الكبى..
حيث لـ ت�شنع على عي اهلل..
والأر�س حيث بق ّيته..
كنتُ اأ�شري ًا ،اأج ّر من خلفي اآما ًل كبرية،
أمنيات �شتى ،ك ّلها جتتمع
اأحمل على ظهري ا ٍ
يف اأمني ٍة واحدة ،اأن اأحوز على ر�شا عينيه..
وكانت روحي تهم�س:
ل اأريد حم ًال خفيف ًا ،لكن ..هبني ظهر ًا قو ّي ًا..
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حتى نلتقي

ام ُة ِّ
س َ
ابت َ
النْصف
ِ
مريم حسين الحسن
السعودية

يف طريقي اأعدو اإىل حيث احللم..
ين ّد عرق جبيني تعب ًا..
لهفتي ت�شبق خطوتي نحو الأمل..
اأرت�شف املاء..
اأ�شهق با�شم املجتبى..
ففي منت�شف ال�شهر..
اأ�شنع اإكليل القدوم..
تتك ّوم اأكيا�س العطاءات..
وحب وع�شق..
ولء ّ
وركعات امل�شلي..
حب لأهل البيت العظيم..
ّ
اأمانة حملتها على كتفي..
منذ احللم الأول..
حتى حلم البارحة..
�ش ّيدي احل�شن..
يف يوم ولدتك اأوثقت غول اخلوف..
خلعت ع ّني اإ�شبال الإثم..
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رميت بها خلف اجلبال..
ت�شلقت ق�شور البتهال..
اأتنى ب�شاتي اجلنان..
اأتهادى يف جوانبها..
يداي تلم�س ثمارها..
ووجهتي نحو بابك �ش ّيدي..
اأن�شت ل�شوت قلبي اخلافق..
اأبحث ع ّني هناك..
وعند الولدة اأ�شحك ملء وجهي..
وينفتح باب الأمل على م�شراعيه..
اأدخل اأبحث عن اأملي..
وطلبتي..
وليايل الوتر اآخر ليل..
تركت يدي تتح�ش�س �ش ّباك البقيع..
مل اأجد مقام ًا ول �شريح ًا..
�شوى طيور حت ّلق..
نحو ال�شماء بالت�شابيح..

اختزلت زمن الزيارة..
ف�شرت اإىل �شريح الهادي الب�شري..
ذرعت املكان بحث ًا عن ريا�س اجلنة..
عن منفذ ال�شوء..
عن النور الذي يوم�س..
عن طيف احل�شن املجتبى..
عن روحه التي تعتلي يف ال�شماء..
مع جنوم الليل و�شوء النهار..
وتراتيل الفجر..
بثقل َّ
خف حمله..
طوقني الطري..
حملني اإليه..
كطيف اعتلت روحي نحوه يف الأفق..
�شالم عليك �ش ّيدي..
�شالم عليك يف عليي..
�شالم عليك بي املالئكة..
�شالم عليك حتت �شماء البقيع..

ألم الجراح
بشرى مهدي بديرة
سوريا

ُ
َبَّ
َ
َّ
وابة السماء

هناك ..حيث ت�ش ّع امل َنارات نور ًا..
ّ
ال�شماء ِ�ش َياء..
ي�شق كبدَ َّ
ال�شالةَ ،وي�شمو اخل�شوع..
ُت َقا ُم َّ
اأرادوا ِليطفئوا نور الإله..
فاأوقدوا نريان طغيا ِنهم..
ال�شالة..
تنحنيَ ،فر َكعت ُت ُ
ارات اأن َ
اأرادوا لل َم َن ِ
قيم فرو�س َّ
لرب ال ُوجود..
لل�شجود ،توؤدّي العبادة ِّ
َو ِتلك ال ُق َّبة انحنتْ ّ
تنحن كما اأرادوا لها..
مل ِ
َومل تخ�شع لعد ٍو َلدود..
لكنَّ �شمائرهم َقد َع َمتْ  ،فظ ّنوا ال ِق َباب قد تهدَّمت..
فقد َ
أب�شارهمَ ،و ِحقد دفي اأحاط بهم..
غ�شى الليل ا َ
مل َيع َلموا اأنَّ للخ�شو ِع َم َ�شار..
انح َنت بان ِك َ�شار!
فظ ّنوا ا َمل َنارات َ
ال�شالةَ ،
وكيف ُتقام ليل نهار..
ْمل يد ِركوا يوم ًا مع َنى َّ
مرقد ال َع�ش َكريي..
هناك يف ِ
مقام يح ُفه عر�س الإله..
َوكاأنَّ َّ
الطف ُيقا ُم فيها..
َوكاأن قد عادَت بها َكر َبالء!
اأتراهم ظ ّنوا احل�شي ذبيح؟!
الدين غدَت ت�شتباح..
اأم اأنَّ هامة ِ
متى �ش ُي�شفى لهم غليل..
َوقد باتَ ليل اأحقادهم َطويل..
باق ب َقاء الإباء..
احل�ش ُي ٍ
يوم لنا كربالء..
َوك ّل ٍ
هي عا�شو َراء..
وك ّل ا ٍ
أر�س َ
�شتدا�س بها جبا ُه ّ
الط َغاة..
ُ
بظهو ِر وعد اهلل القريب..
يحمل رايات للثائرين..
لثارات احل�شي..
يا ِ
اأ ّما قا َبل اإرهابهم عا�شقي؟
دماوؤهم بوابة للفداء..
اأَ َما �شاهدوا لهفة الزائرين..
بعدَ ك ّل حقد يتوافدون..
األوف ًا ل بل ماليي..
هنا الع�شكر ّيان ،هناك ا ُ
حل�شي..
تراب ا َملرقدين..
ٌ
قلوب ق ْد هَ وَتْ َ
ما ب َي َّ
الطف َو�شام ّراء..
ال�شالة..
ُتقا ُم َّ
َوي�شمو اخل�شوع..
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تعلن

مدر�سة في�ض الزهراء
الدينية عن فتح باب
الت�سجيل يف برنامج حمو االأمية
وتعليم القراءة والكتابة للمو�سمني
 2019-2018والذي ت�سرف عليه نخبة
من املدر�سات للمواد االآتية:


القراءة
الريا�سيات
الثقافة العامة
الوجيز يف اأحكام العبادات
فعلى الراغبات اال�ستفادة من الن�ساء والفتيات احل�سور اإىل مقر مدر�سة
في�ض الزهراء الدينية ملالأ ا�ستمارة االلتحاق ب�سفوف حمو االأمية
علم ًا اأن املدر�سة توفر خطوط النقل جمان ًا.
المكان

حي العبا�ض – خلف نادي اجلماهري  -كربالء املقدّ �سة
الزمان

يوم اجلمعة من ّ
كل اأ�سبوع من ال�ساعة �� 8سباح ًا اإىل  11،30ظهر ًا.

