شجرة الحياة تصنع األمم
شبابنا بين الطموح والواقع
اإلعالم اإلسالمي النسوي رافد لإلعالم الملتزم
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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.
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5

في هذا العدد

كلمة العدد

ُ
َ
اة َتْص َن ُ
ش َج َر ُة َ
ع األ َممَ
الح َي ِ
الفتيات هنّ براعم الربيع لأ�شجار
املجتمع املثمرة واملعطاءة ،فهنّ كالبذور
املخفية يف الزهور حتمل الثمار فتطرح
احلياة وتبعث الأمل وت�شرق املنى.
تقبل الأمة وبدونهنّ
وبدونهن
م�شتقبل
شتقبل
م�شش
منهنّ يولد م�
عدما ،وعن طريقهنّ
طريقهن تنتقل القيم
ي�شبح
بح عدم ًا
شبح
ي�ش
ي�ش
إن�شانية
شانية اإىل الأجيال الالحقة.
انية
الإن�إن�شش
من هنا يظهر اأثر قوة هذه الفئة يف
أخالقهن النبيلة وقلوبهنّ
ّ
أخالقهنّ
وقلوبهن
املجتمع بباا
واملتح�شششنةنة بالإميان والعلم
ال�شجاعة واملتح ّ�
واملتح�
خ ،وعقولهنّ
الرا�شخ،
وعقولهن الواعية امل�شرقة
شخ،
الرا�ش
الرا�ش
ال�شر
باملعرفة والوعي الكفيل بفك كلمة ال�
امل�شتقبل
تقبل الزاهر التي يجب البحث
شتقبل
امل�شش
لباب امل�
عنها واإيجادها.
وم�شتقبلها
ما�شيها
يها بذورها وم�
شيها
ما�شش
وك ُّل �شجرة ما�
ثمر يانع يجب
وللح�شول
شول
وللح�شش
ثمرها ،وللح�
ول على ٍ
ِّ
احلق
نوجهه الفتيات اإىل �شم�س
نوج
اأن ّ
واحلقيقة واإبعاد ال�شوك والنبات الطفيلي
عنها ،فروحهنّ
فروحهن حتتاج اإىل عناية
وم�شاعرهن واأفكارهنّ
خا�شةشةة وم�شاعرهنّ
خا�ش
خا�ش
أحا�شي�شهنّ حتتاج
أحا�شي�
شي�
واأحا�
اإىل اهتمام ومراقبة
وعناية.
عن�شراً
ويعد التعليم عن�
و ُيع ُّد
عد
ً
مهما جدا يف تنمية الروح
مهم ًا
املثالية يف الفتاة ،لأنه يبعدها عن
ال�شلوكيات
فقدان الهوية والتيه يف ال�
ال�شوية.
وية.
شوية.
ال�شش
غري ال�
لذا فالذي يريد اأن يفتح الدائرة
الكهربائية من اأجل تنوير املجتمع عليه

اأن ياأخذ م�شابيح عقول الفتيات يف �شمن
اأولوياته؛ اإذ اإنَّ تطوير املجتمع وازدهاره
ِع ْ َب رفع م�شتواه ل يتحققان ا ّإل بتلك
العقول والأفكار النا�شئة التي تن ِّمي ثقافة
اأمتها واإحياء تراثها والنهو�س بواقعها
اإىل الأف�شل.
وثقل هذه امل�شوؤولية الكبرية يقع على
عاتق املوؤ�ش�شات التعليمية ومنتهجي
الإر�شاد والتثقيف ،فين�شرون اأجنحتهم
ل�شم هذه الفئة امله ّمة يف املجتمع وتعزيز
ّ
الأمل لديها من اأجل املثابرة وطلب العلم،
اإذ هنَّ بحاجة اإىل من يخاطب قلوبهنّ
قبل عقولهنّ ؛ لأنهنَّ اأمل بناء الأمة
و�شابطة توجيه �شلوك اأولدها ومعيار
طريقة تفكريهم اإذا ما اأرادوا اأن ت�شرق
�شم�س امل�شتقبل بال �شحب �شوداء حتمل
التخ ّلف واجلاهلية وحتجب نورها ّ
الو�شاء
اململوء بالعزم والطموح ،فينغم�شنّ يف
تثقيف اأنف�شهنّ وتطوير �شخ�شيتهنّ
وبنائها ،وي ّتجهن اإىل اإعداد اأنف�شهنّ
ويعي
كاأمهات متم ّيزات يف امل�شتقبلّ ،
اأهمية دورهنّ فاإن مردود ذلك يقع على
بناء واإعداد جيل من الأمهات الواعيات
املر ّبيات لأولدهن بوعي وحما�س مل�شتقبل
واعد اأف�شل من املا�شي واحلا�شر ،واإىل
هذا فاإنّ العبء ثقيل على املت�شدّين
لالأمر باأن يخطو خطوات واعية ومدرو�شة
على طريق طويل حمفوف باملتاعب
وامل�شاق لب ّد من اإكماله للو�شول اإىل بناء
قاعدة ر�شينة تكون بحق عماد امل�شتقبل.
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

االعت َ
ق ُ
اد ِب ْ
االس ِت َخا َر ِة
ْ ِ
الشيخ باسم الفدعم /عضو لجنة االستفتاءات
في العتبة العباسية المقدسة

مت ّثل ال�شتخارة ظاهرة اجتماعية
عميقة اجلذور حتمل يف طياتها -من
اليجابيات وال�شلبيات -ما ي�شتحق
الدرا�شة والبحث ،من اأجل بناء
جمتمع اإ�شالمي ر�شي يحمل معتقداته
الفكرية على اأ�شا�س من الإميان باهلل
والدليل العلمي.
وكثري من العلماء يوؤمنون بف ّعاليتها
على امل�شتوى العلمي بعد اأن ّاطلعوا على
اأ�شولها النظرية عن طريق الأحاديث
والأخبار.

اخلرية من اهلل يف
حتّى اإنَّ طلب ِ
الفعل وتركه جتاوز للحالت الفردية
اخلا�شة اإىل الق�شايا الجتماعية
وامل�شائل امل�شريية كالزواج وامل�شاريع
التجارية وغري ذلك من الأمور املهمة
التي يرتبط بها م�شري اأ�شخا�س
اآخرين معه.
وينبغي العتقاد بال�شتخارة وهو ما
ت�شري اإليه الروايات اأنّ ال�شتخارة
ُخ ِّ�ش�شت حلالت معينة ل ي�شتطيع
الإن�شان فيها اأن يعزم ب�شر�س قاطع
على راأي معي بعد (البحث والتحقق
لرفع احلرية) وبعد امل�شاورة؛ لذا
في�شتخري من اهلل يف الفعل وعدم
الفعل ،ولب ّد اأن يكون �شعارنا يف ما
(اخلرية عند احلرية).
نعتقد فيها هو ِ

ْ
االس ِت َخا َر ُة

ال�سوؤال :هل يجب على امل�ستخري
االلتزام باال�ستخارة؟ وهل يجوز له
اإعادة اخلِرية بعد م�سي وقت؟
اجلواب :ينبغي العمل مبوجبها ول تعاد ا ّإل
بتبديل املو�شوع ولو بال�شدقة.
ال�سوؤال :هل ُي�ستحب الطهارة يف
اخلِرية؟
اجلواب :نعم؛ ي�شتحب.
ال�سوؤال :ما اأف�سل االأوقات يف عمل
اخلِرية؟
بال�شالة الواجبة اأو
اجلواب :بعد الإتيان َّ
امل�شتحبة واأف�شلها قبل طلوع ال�شم�س من يوم
اجلمعة.
ال�سوؤال :هل يجوز اال�ستخارة على
نف�ض املو�سوع اأكرث من م ّرة بغية
احل�سول على نتيجة اإيجابية وباأيها
يوؤخذ؟ (اأي باالأوىل اأم باالأخرية)؟
اجلواب :ل معنى لتجديد ال�شتخارة ملو�شوع
تغريت بع�س الظروف اأو م�شى
واحد ا ّإل اإذا ّ
تغري امل�شالح واملفا�شد.
زمان بحيث يحتمل ّ
ال�سوؤال :ما هو راأيكم باال�ستخارة؟
اجلواب :املتي ّقن من م�شروعية ال�شتخارة هو
التحري بعد ال�شت�شارة.
مورد ّ
ال�سوؤال :كيف تتم اال�ستخارة
بامل�سبحة؟
اجلواب :يكفي اأن تذكر ال�شلوات (اللهم

�شل على حممد واآل حممد) ثالث ًا ثم تقب�س
ال�شبحة فتح�شب اثنتي اثنتي ،فاإن خرجت
اثنتان فهي غري جيدة ،واإن بقيت واحدة فهي
جيدة.
ال�سوؤال :هل تن�سحون باأخذ ِخرية يف
اأمر الزواج؟
التحري ل
اجلواب :بعد امل�شاورة وعدم رفع ّ
باأ�س به.
ال�سوؤال :هل اخلِرية عند احلرية اأم
هي جائزة يف ّ
كل االأحوال؟
اجلواب :املتي ّقن من م�شروعيتها هو ح�شول
التحري مع تع ّذر ال�شت�شارة وعدم انتهائها
ّ
اإىل نتيجة.
ال�سوؤال :نحن فتيات نبلغ من العمر
(ّ )25-27-29
وكل خاطب يتقدَّم اإىل
خطبتنا يقوم والدنا باأخذ اال�ستخارة
ويف اأغلب االأحيان تكون اال�ستخارة
نهي ,ولهذا ال�سبب نحن ّ
معطالت عن
الزواج ,فهل ت�سح اخلرية من عدمه يف
هذا املو�سع؟
اجلواب :ينبغي لالأب اأن ل ي�شتخري يف اأمر
البنت اإذا كان قد قدم لها من هو كفء لها
�شرع ًا وعرف ًا ا ّإل مبوافقة البنت نف�شها،
اإذ اإمنا ي�شتخار لالأمر حيث يكون الإن�شان
خمري ًا �شرع ًا ،وولية الأب ت�شقط �شرع ًا
بالمتناع عن املوافقة على زواجها من كفوؤها.

امل�سدر :موقع مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين(دام ظله)
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عقائد

ُ
ُ
َ
َمْف ُ
ُ
ـه ُ
البْد َع ِة وشـــروطها
وم ِ
ال ِبدْ َع ُة ً
لغة من َبدَ َع :معناه
ا ُ
إحداث �سيء مل يكن له
من قبل خلق وال ذكر وال
معرفة( .)1واأ ّما اأبدع فمن
(االإبداع) :ابتدع ال�سيء :اأي
اأن�ساأه وبداأه(ّ ,)2
ولكل ما تقدّ م
قيل للحالة املخالفة (بدعة).
اإذن ال ِبدعة يف اللغة :هو ال�شيء الذي ُيبتكر
مثال �شابق ،ويبتداأ به بعد اأن
و ُيخرتع من دون ٍ
مل يكن موجود ًا يف ال�شابق ،وقد ا�شتخدم القراآن
الكرمي ال ِبدعة مبعناها اللغوي يف قوله (تعاىل):
ال�ش َما َو ِات َو ْ أ
الَ ْر ِ�س( /..الأنعام.)101:
َ ب ِدي ُع َّ
ً
واأ ّما ا�شطالحا فهي( :الزيادة يف الدِّين اأو نق�شان
الدِّين )3()..وعليه فللبدعة
منه من غري اإ�شناد اإىل ِ
باملعنى ال�شرعي �شرطان لب ّد من توافرهما:
اأو ًل :اأن يكون الأمر احلادث خمت�ش ًا بالأمور
الدينية ،واأ ّما �شائر الأمور احلياتية واملباحات
والعادات التي تطراأ عليها الكثري من التغيريات
فال ميكن اأن يطلق عليها عنوان البدعة واإن
اأحدثت واإن اأن�شاأت وابتكرت بعد عهد الر�شول
الأكرم طاملا اأنها مل تكن جزء ًا من ال�شريعة.
ثاني ًا :عدم ا�شتناده اإىل اأ�شل �شرعي ل على نحو
اخل�شو�س ول على نحو العموم؛ اإذ اإنَّ هناك
الكثري من الأفعال التي مل تكن يف زمن الت�شريع
وخمت�شة بالأمور الدينية ا ّإل اأنها ت�شتند اإىل اأ�شل
�شرعي على نحو اخل�شو�س اأو على نحو العموم
فال تدخل فيها ،وقد يكون دلي ًال خا�ش ًا بخ�شو�س
معي ا ّإل اأنه مل يقع يف حياة الر�شول كحرمة
اأمر ّ

ت�ش ّبه الرجال بالن�شاء والعك�س كما ُروي عنه :

والء العبادي /النجف األشرف

"لي�س ِم ّنا من ت�ش ّبه بالرجال من الن�شاء ،ول من
()4
ت�ش ّبه بالن�شاء من الرجال".
فت�ش ّبه الرجال بالن�شاء والعك�س على الرغم من
النبي ،ا ّإل اأنه ل ميكن
عدم وقوعه يف زمن ّ
اإدخاله يف �شمن دائرة البدعة عند وقوعه اليوم؛
لأنه قد اأخذ حكمه ال�شرعي يف زمن الت�شريع ومن
ّثم فاإن حترميه ُيعتب من �شميم الت�شريع لورود
الدليل اخلا�س فيه.
وقد ا�شتخدم القراآن الكرمي البدعة مبعناها
َدَعوها
ال�شرعي كما يف قوله تعاىل :و َره َبا ِن َّي ًة ابت ُ
هلل َف َما َر َع ْوهَ ا
ما َك َت ْبناها َع َلي ِه ْم اإ ّل اب ِت َغاآ َء ِر�ش َو ِان ا ِ
َحقَّ ِر َعا َي ِت َها( /..احلديد .)27:فـ (الرهبانية) مل
تكن مفرو�شة عليهم من قبل وا ّإمنا ابتدعوها من
عند اأنف�شهم .كما ح ّذر منها الر�شول الأكرم.
فيما ُروي عنه" :اإنَّ �ش َّر الأمور حمدثاتها وك ّل
()5
حمدث بدعة وك ّل بدعة �شاللة".
اإذن هناك فرق كبري بي البدعة باملعنى اللغوي
وبينها باملعنى ال�شرعي ،فك ّل ِف ْعل مل يكن يف عهد
الر�شول ي�ش ُّح اأن يكون ابتداع ًا باملعنى اللغوي
مثال �شابق ،ا ّإل
الذي يعني الإتيان ب�شيء لي�س على ٍ
اأنه ل ميكن اأن يكون ابتداع ًا باملعنى ال�شرعي اإلّ
عند توافر ال�شرطي ال�شابقي.

وقد اأدّى اخللط بي املعنى اللغوي للبدعة وبي
املعنى ال�شرعي لها من جهة ،وت�ش ّبث بع�س العلماء
ب�شرورة اأن يكون هذا الأمر احلادث متداو ًل يف
زمن الت�شريع من جهة اأخرى اإىل اإدخال الكثري
من الأمور احلادثة حتت مظ ّلة البدعة ،فيما اأتهم
من ياأتي بتلك الأمور بال�شاللة والتكفري واحلكم
عليه بحلية دمه وماله واإباحة �شبي عياله ،وبنا ًء
على ذلك فقد ار ُتكبت الكثري من املجازر و ُملئت
املقابر بالكثري من الأبرياء ،يف حي اأنَّ اإخ�شاع
الكثري من املو�شوعات التي اأطلقت عليها الفرقة
الوهابية عنوان البدعة اإما جه ًال اأو حقد ًا اأو
بدافع العداء لأهل البيت كالحتفال مبواليد
الأنبياء والأئمة وال�شت�شفاع بهم وزيارة قبورهم
والت ّبك بها وما اإىل ذلك ..اإىل ال�شروط التي
تقدم ذكرها لت�شخي�س ما اإذا كانت بدعة بالفعل
اأم ل �ش ُيخرج الكثري منها من هذه الدائرة.
.....................................

 )1العي :ج� ،2س.54
 )2ل�شان العرب :ج� ،8س.6
 )3الر�شائل:ج ،3ج.83
 )4ميزان احلكمة :ج� ،5س.9
� )5شرح اأ�شول الكايف :ج� ،1س.194
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آي ُ
ات ْ
َ
األم ِن
َّْ
سّ
ي في
النف ِ

ســــــــو َر ِة َ
ُ
مْريم

اإنّ الأمن النف�شي يعني الطماأنينة النف�شية ،وهو
حاجة �شرورية يف حياة ك ّل فرد يف املجتمع؛
ليكون يف حالة توازن وتوافق مع نف�شه ومع
الآخرين ،ومن اأهم مق ِّوماته ال�شعور بالتق ُّبل
واحلب ،بحيث تكون عالقات املودّة والرحمة
قائمة بينه وبي اأفراد عائلته اأو قبيلته اأو
جمتمعه ،ويكون لديه مكانة بي اأهله ومعارفه؛
في�شعر بالأمن وال�شالم.
نبي
ولنتاأمل مع ًا �شورة مرمي التي بداأت بق�شة ّ
اهلل زكريا وهو يناجي ويت�ش ّرع بخ�شوع وي�شكو
ب ّثه وحزنه اإىل اهلل تعاىل ،فتاأتيه الإجابة التي
توؤمن خوفه وتبدِّ ُد حزنه ،ثم تبداأ ق�شة ال�ش ّيدة
مرمي من الآية ال�شاد�شة ع�شرة ،قال تعاىل:
َ و ْاذ ُك ْر ِيف ا ْل ِك َت ِاب َم ْر َ َمي اإِ ِذ ان َت َب َذتْ ِمنْ اأَهْ ِلهَا
َم َكا ًنا َ�ش ْر ِق ًّيا( /مرمي ،)16:اإذ جند اخلطاب
القراآين يزدحم بالألفاظ التي تخ ِّف ُف عنها
وتوؤن�س وح�شتها وتبدِّد خوفها وقلقها يف ذلك
البتالء ال�شعب الذي ل يتح ّمله ا ّإل من بلغ
املراتب ال ُعال يف القرب من اهلل والتو ّكل عليه.
ويبداأ احلوار بينها وبي ر�شول ر ّبها ،فنالحظ
اأنَّ كالم ال�ش ّيدة مرميُ يخ ّيم عليه اخلوف
والقلق وال�شطراب فت�شتعيذ باهلل يف هذا
املوقف ال�شديد فتاأتيها الب�شارة التي تب ّد َد
خماوفها وتطم ِئنها و ُتهدِّئ من روعهاَ :
قال
اإِ َّ َمنا اأَ َنا َر ُ�ش ُول َر ِّب ِك ِ ألَهَ َب َل ِك ُغ َال ًما َز ِك ًّيا/
(مرمي ،)19:جند العبارات (لأهب لك :من
املوهبة ،غالم ًا زكي ًا) فيها ما ي�شتّت ذلك
ال�شعور الذي اختلط فيه احلزن واخلوف
والقلق واحلرية والت�شاوؤل يف ا ٍآن واحد ،ثم
وتعجب:
ي�شتمر احلوار ،فتت�شاءل  با�شتغراب ّ
كيف يكون ذلك؟ وياأتيها اجلواب مطمئن ًا:
َ ق َال َك َذ ِل ِك َق َال َر ُّب ِك هُ َو َع َل َّي هَ ِّ ٌي َو ِل َن ْج َع َل ُه
ا�س َو َر ْح َم ًة ِّم َّنا َو َكانَ اأَ ْم ًرا َّم ْق ِ�ش ًّيا/
اآ َي ًة ِّلل َّن ِ

(مرمي ،)21:فما مت ّر به يحدث باأمر اهلل
ّ
وهي عابدة موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره متوكلة
على اهلل ،وهذا يخفف عنها ويه ّون عليها ،ثم
اإنَّ هذا الغالم ذو �شا ٍأن عظيم فهو اآية للنا�س
ورحمة ياأتي بال�شرائع والألطاف الإلهية،
والأهم من ذلك ك ّله اأنَّ هذا الأمر مقدّر م�شطور
يف اللوح لب ّد من جريه عليها .بعد ذلك ت�شل

ال�ش ّيدة مرمي اإىل حال ٍة من الطماأنينة والت�شليم
لأمر اهلل تعاىلَ  :ف َح َم َل ْت ُه َفا ْن َت َب َذتْ ِب ِه َم َكا ًنا
َق ِ�ش ًّيا( /مرمي )22:اأي بداأت تت�ش ّرف وتعمل
مبا يتنا�شب مع ظرفها ،فاعتزلت النا�س يف
بعيد عن اأهلها .ولكن بعد اأن اأتاها
مو�ش ٍع ٍ
املخا�س وهي عند جذع النخلة جتدّدت اآلمها
واأحزانها ،قال تعاىلَ  :قا َلتْ َيا َل ْي َت ِني ِمتُّ
ن�ش ًّيا( /مرمي)23:؛
َق ْب َل هَ َذا َو ُكنتُ َن ْ�ش ًيا َّم ِ

(من حت ِتها) وقد يكون املراد عي�شى
فناداها ِ

َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
اأو جبائل  :فنادَاهَ ا ِمن حت ِتهَا األ حت َز ِين
َق ْد َج َع َل َر ُّب ِك َ ْ
حت َت ِك َ�ش ِر ًّيا َ وهُ ِّزي اإِ َل ْي ِك
ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ُت َ�شا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا/
وال�شري :اجلدول اأو النهر ،وقيل:
(مرميَّ ،)25:

هو ال�شريف الرفيع من ال�شرو ويعني عي�شى ،
ثم تتواىل الألطاف الإلهية على ال�ش ّيدة مرمي
 فيتك ّفل اهلل برزقها بوا�شطة نخلة ياب�شة
يف �شحراء بعيدة لي�س لها ثمرة ول خ�شرة
وكان الوقت �شتاء ،وهي اآية اأخرى من الآيات
التي رافقت ولدة ال�ش ّيد امل�شيح ،فما اأن ته ّز
اجلذع يت�شاقط عليها الرطب واأمرها �شبحانه
باأن تاأكل وت�شرب وتق ّر عين ًا ،اأي ط ّيبي نف�ش ًا،
ول تغتمي ،وارف�شي ما اأحزنك فال خوف عليك
مي�ش ِك اأح ٌد ب�شوء ،واأنَّ ك ّل ما يحدث ما هو
ولن ّ
ا ّإل خري �شي ُع ّم النا�س ،اإذ ا�شطفاها �شبحانه
لهذا الأمر العظيم واختارها واأنبتها نبات ًا
لنبي
ح�شن ًا بكفالة نبي اهلل زكريا لتكون اأم ًا ّ
اهلل وكلمته ذلك هو امل�شيح عي�شى بن مرمي.
ولالأمن النف�شي اأبعاد ومق ّومات ،كالإعداد
اجليد لالأبناء وتاأهيلهم ملواجهة املواقف
ال�شعبة يف حياتهم ،والت�شلُّح بالعلم واملعرفة،
والثقة باهلل والتو ّكل عليه يف ك ّل الأمور �شغريها
وكبريها ،بحيث نوؤمن اأنَّ ك ّل ما يختاره اهلل لنا
ي�شلح اأمورنا ،والت�ش ّلح بالدعاء هو من اأهم
اأ�شباب الأمن النف�شي؛ لأنه مينح راحة نف�شية
و�شعور بالقوة ،اأ ّما بالن�شبة للوالدين فريتبط
�شعورهما بالأمن النف�شي يف �شيخوختهم بوجود
الأولد البرة ،ف َمنْ يزرع اخلري ل يح�شد ا ّإل
خري ًا .ويجب اأن يكون ك ّل عمل يقوم به الإن�شان
قربة اإىل اهلل مهما كان �شغري ًا ،فما كان هلل
ينمو ،فاإن اهلل ل ي�شيع اأجر العاملي.

شمس

خلف السحاب

َّ
س ُب ُ
اق بال ْ
َ
ُ
يف
ر
الش
ب
ل
ِ ِ
ّرك ِ
اللح ِ ِ
حري�س ابن ادم باأن ير�شمم له برناجم ًا حياتي ًا
حري�
ن�شبةبة
شبة
الته املناطة به حمقق ًا اأعلى ن�ن�ش
ر�شالته
ين�شر به ر�
ممكنة من النجاح وعلى خمتلف الأ�أ�شعدة ،ولن
يكون ذلك يف متناول اليد ا ّإل عب اتخاذه قدوة له،
ر�شم هدفه يف ت�شيري مركبة
فالأب املثايل الذي ر�
نف�شه �شور �شريفة عن
العائلة بنجاح تعتمر يف نف�

منهج الر�
الر�شول واأهل بيته الأطهار يف الرتبية

والتعليم ،واملراأة التي تخاف اهلل ومتتنع عن
م�شايرة رياح ال�شاللة ،وتلتزم بعباءتها الزينبية
م�
امللحة
و�و�شط اأهواء النف�س والرغبات ال�شيطانية ّ
تكون قد ��ش ّوبت نظرها �شوب �ش ّيدة العفاف
مو
مولتنا الزهراء وابنتها �ش ّيدة اخلدر العقيلة

زينب لتكونا لها ال�شعاع اللهاب الذي ينري عتمة
الأفكار والروؤى.
اإذن لب ّد -يف �شبيل برنامج اإ�شالحي مبمج
ن�ن�شري عليه -اأن تكون لنا اأ�شوة وقدوة ومنوذج
نحتذي به ونتبعه.
ونحن يف زمن الغيبة ما اأحوجنا مللهم يد ّلنا على
ب ِّبرر الأمان ويكون الوهج الذي نهتدي به ونتبعه
ا ّاتتباع الف�شيل اإثر اأمه ،لذا فاإن ك ّنا نريد اأن
نقووم اأنف�شنا ونط ّور جمتمعنا ،فالب ّد اأن تكون
نق ّ

لدينا عالقة ناب�
ناب�شة ن�شطة مع اإمامنا الغائب ،

منتهى محسن /بغداد

م�شدر �شقاء وحزن لهما،
ح�شرة
رة واأمل ًأملاا ويكون م� در
شرة
ح�ش
ح�ش
كيف ييااأمل اأن يلتحق بقافلة احلق والنور!
الجتماعي مع
اإذن؛ لب ّد اأن ننظم �شلوكنا جتماعي
الآخرين ومع اأنف�شنا والأقربي يف وء
�شوء ما يريده
ل�شلوكياتنا وعالقاتنا
الإمام م ّنا من تنظيم لوكياتنا
الجتماعية ،كما يجب اأن نعلم باأنَّ الإمام
احلجة هو خال�شةة الأئمة الطاهرين من قبله،
ّ

طنا حممد،
فك ّلهم حممد " :اأولنا حممد ،اأو�شطنا
اآخرنا حممد"( ،)1فك ّل الأئمة ميثلون اجتاه ًا
وهدف ًا واحد ًا ،فهم تعدد اأدوار ووحدة هدف،
راج
لذلك اإذا ما اأردنا ال�شتفادة من هذا ال�شراج
ّ
الو�شاء ،ومن هذا البنامج ال�شامي ،فيجب اأن
نبمج حياتنا على اأ�شا�س متي ،وهو اأنَّ الإمام
بعها وعلينا
احلجة قدوة واأ�شوة يجب اأن نتّبعها
ّ
العمل الدوؤوب لإر�شائه.

كما يجب اأن ل نن�شى؛ اأنه �شيختار اأنا�ش ًا
ان النهار،
موؤمني طيبي ،رهبان الليل وفر�شان
قائمي� ،شائمي ،مت�ش ّرعي ،فاأي مرتبة قد
و�شلنا نحن حتّى هذه اللحظة لنمهّدد لدولة احلق
ونكون من اخل ّل�س الأتباع؟!
...............................

أ�شا�س حركته وك�شفه
ك على اأ�أ�ششا�س
ا�س
نتحرك
شوءا نتح ّر
شوء ًا
وءا
�شوء
ليكون ��شش
ق�شية
شيةية عالقتنا بالإمام
ق�شش
للواقع .ففااأهم �شيء يف ق�
احلجة هو اأن نبمج حياتنا مبختلف جوانبها
ّ
و�شلوكياتها على اأ�شا�س العقيدة به ،وعلى اأ�شا�س
قبوله اأو رف�شه ملا نقوم به يف هذه احلياة.
فلو اأنا ذهبنا على �شبيل املثال اإىل وليمة عند اأحد
ال�شخ�شيات املعروفة كاأن يكون مرجع ًا وعامل ًا
كبري ًا ،فمن الطبيعي اأنَّ الإن�شان �شينظر اإىل
حركاته و�شكناته ،فهو ينظر اإليه ويراقبه ليتع ّلم
منه ويتّخذ منه قدوة لـه .ونحن ما دمنا نعتقد
بوجود الإمام املهدي ،فلماذا ل نف ّكر فيما
يقبل به ،وما الذي يرف�شه م ّنا؟ وهل نحن نقوم
بالأعمال التي تلقى قبوله ،اأم تلك التي توؤذيه؟
ّ
فاملوظف الذي يخون الأمانة وي�شرق يف عمله

كيف يدعو اأو يرجو اأن يكون من ُجند الإمام ؟
واملراأة التي تخرج بكامل زينتها وت ّبجها اأ ّنى لها
اأن تتف ّوه يف ّ
م�شالها بكلمات الدعاء( :اللهم
اجعلنا من اأن�شاره)!
اأو الزوج الذي يكون يف خروجه من بيته عيد ًا
لأهله وانفراج ًا ب�شبب �شوء تعامله الدائم معهم،
كيف يطمح اأن ينطوي خلف لوائه ال�شريف!
اأو البن العاق الذي يوؤذي والديه وي�شيب قلبيهما ( )1بحار الأنوار :ج� ،26س.6
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مْل ٌ
م ٌ
َ
ح
اء َو ِ
فاطمة فرمان /كربالء

اأرخى اللقاء حبله..
و�شاعة ال�شحر تدق قلبي بدقاتها..
لهف� ،شماأ ،ح�شرة ،اأمل..
وغري هذه امل�شطلحات..
حتت�شن روحي وقلبي..
اأي تعويذة اأي طل�شم ينفع لل�شالمة..
حاكه قلبي واأدمن عليه ل�شاين..
رحمك اهلل يا جدّتي..
ِ
كنت عند رحيل اأحدهم تر�شقي خلفه..
ِ
"املاء وامللح"
بات املاء وامللح ك ّل همي..
كيف اأر�شق املاء خلفك..
احلب يف داخلي..
وبحر من ِّ
وكيف ا ُّ
أط�س امللح بعدك..
()1
وما يف عيناي كاأجواء ميغاليا ..
على الرغم من ذلك فعلتُ كما تفعل جدّتي..
لكن..
ما يختاره القدر هو ما يح�شل..
يا اأبتي! يا اأبتي!
َمنْ يرحم الليل من اآهات �شدري!
َمنْ يهدِّ اأ الريح من عوا�شف روحي..
َمنْ ي�شفي اجلو من عجاج همي..
احلرب والزلزال والت�شونامي ،ما يف داخلي اأقوى
منهم واقع ًا..
ومع ك ّل هذا ابنتك..
ب�شو�شة �شاخمة الهامة فخورة ِب َك..
................................

 )1اأحد وليات الهند متتاز بغزارة اأمطارها.
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الحِّ
ها َحق َ
هْل َل َ
ظ َ
اج َ
أْب َر ُ
يق ٌة؟
ِ
الشيخ حبيب الكاظمي

يف االآونة االأخرية زاد اهتمامي باالأبراج والطوالع الفلكية؛
فما هو مدى االعتقاد؟ وماذا عن االهتمام ال�سديد بها ملج ّرد
االإطالع؟ وهل يجوز ت�سديقها� ,سكر ًا لكم؟
الرد :اإنّ املوؤمن لفي �شغل عن ك ّل علم اأو معلومة ل تنفعه يف الدنيا اأو
يف الآخرة ،والقاعدة العامة يف هذا املجال ،هو الن�شراف عن ك ّل ما ل
ال ْن َ�شانُ ِاإ َىل
يفيد علم ًا يقيني ًا ،فقد قيل يف تاأويل قوله تعاىلَ  :ف ْل َي ْن ُظ ِر ْ ِإ
َط َع ِام ِه( /عب�س ،)24:اأي اإىل علمه الذي ياأخذه.
هو ع ّمن؟
اإنّ ق�شية الأبراج ق�شية اأقرب للنكتة منها اإىل الواقع ،فما يذكرونه مللء
زاوية يف ال�شحيفة ل ي�شتند اإىل علم قطعي.
املنجمون ولو �شدقوا!
وقد ورد باأنه :كذب ِّ
ً
ً
ومع الأ�شف نرى البع�س يتاأ ّثر اإيجابا و�شلبا مبثل هذه الأباطيل ،ول َّ
�شك
اأنها نفحة من نفحات ال�شيطان ل�شد الإن�شان عن التفكري اجلدي يف
احلياة ،وا�شتعمال العقل عند الإقدام والإحجام.
كما اأين اأتا ّأ�شف م ّرة اأخرى ل�شياع �شاعات العمر املباركة يف كثري من
التفاهات التي ل تغني ول ت�شمن من جوع �شواء يف الف�شائيات اأو املواقع
اأو ال�شحف اأو اجلرائد.
يتحري فيها العبد كيف يقتل
وهل بلغ رخ�س احلياة اإىل هذه الدرجة التي ّ
وقته ،وهو يحتاج يف يوم القيامة اإىل تهليلة واحدة لرتجح كفة ح�شناته.

مية بشرية

تن

َ
التْر ِب َي ُة

القْد َو ِة
ِب ِ
خلود إبراهيم البياتي /كربالء المقدسة

لو نظرنا نظر ًة �شريعة اإىل اأ�شاليب
الرتبية والتعليم منذ بداية اخلليقة
لتبي لنا اأنّ
واإىل يومنا احلا�شر ّ
هناك عام ًال مه ّم ًا توؤ ّكد عليه كلّ
الأ�شاليب التي ِّ
وظفت األ وهو القدوة،
وهو اإيجاد مثال يتمتع ب�شفات
متم ّيزة عن الآخرين ي�شتطيع من خاللها جذب
الأنظار ونيل الر�شا ويكون ممّ ن ُيحتذى به �شواء
ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.
ٍ
وترتاوح �شفات هذه القدوة بي الإيجابية
وال�شلبية ،فقد يتبادر اإىل اأذهاننا مبا�شرة القدوة
ال�شاحلة ،بينما اأنّ هناك قدوة طاحلة جتذب
وت�شريهم نحو دروب املهالك والردى بال
ال�شباب ّ
معار�شة منهم ،حيث اإنّ و�شائل اجلذب تكون وفقاً
حلاجة ال�شاب وميوله والنق�س الذي يبحث له
عن اأي �شيء ي�شده ،ناهيك عن مظاهر البهرجة
اخلادعة التي ت�شربلت بها ،ويف هذه املرحلة ل
يتحرى هذا ال�شخ�س احل�شن من اخلبيث بل
يبحث عن الراحة املوؤقتة فقط التي تتمثل ب�شفات
ج�شدية ي�شتهر بها لعبوا الريا�شة اأو اأبطال
ورمبا �شاحب ال�شوت اجلميل
الأفالم اخلياليةّ ،
والإلقاء املتم ّيز ،فنجد هذا ال�شاب يحذو حذوه
بال وعي منه فيكون ن�شخة طبق الأ�شل من ك ّل
احلركات والكلمات وطريقة ارتداء املالب�س ،وهنا
لب ّد من قرع ناقو�س اخلطر ،واللتفات ب�شكل جاد
ملا يحدث ،فاإنَّ لهذه ال�شخ�شية القوية املرغوبة
الأثر البالغ على املحيط من الأعمار الكبرية ،فما
بالكم بالأطفال! والذين يقطعون �شوط ًا كبري ًا يف

وهنا تكون �شدمة الأهل بال�شلوكيات
غري املرغوبة مع عدم وجودها يف
حميط العائلة مث ًال ،ومبجرد تتبع
ب�شيط ليوم واحد يف حياة الطفل
�شيكت�شف الأهل م�شدر هذا التغيري،
قلب
وكما قال الإمام علي" :ا ّإمنا ُ
أر�س اخلالي ِة ،ما األقي فيها من �شيء
ِ
احلدث كال ِ
()1
ا ّإل قبلته".
وعليه يجب بذل الكثري من اجلهود لتكوين
م�شادر القدوة اجليدة وجعلها نظام حياة؛
وح�شن
كال�شدق يف احلديث ،واحرتام الآخرينُ ،
الظن بهم ،بحيث ي�شبح الأهل و�شيلة تعليمية
متح ّركة حتتوي على ك ّل و�شائل الإي�شاح قو ًل
وفع ًال ،واأن ي�شت�شعر الأهل اأهمية دورهم الر�شايل
يف ِّ
خط �شري حياة الطفل حا�شر ًا ،وكذلك بناء
م�شتقبله ب�شور ٍة �شحيحة يت�ش ّكل منها املجتمع
الذي نرغب به ،ومن اجلميل اإح�شار ق�شا�شة
ورقية يت ّوج اأعالها با�شم القدوة التي نود
التح ّلي ب�شفاتها ك�شيدتي ومولتي زينب على
�شبيل املثال ،وتكون اخلطوات من اأ�شفل الورقة
علي القيام
كمخطط مت�ش ّعب لالأعمال التي يجب ّ
بها للو�شول لهذه ال�شفات الكرمية والرتقاء بها
اإىل الأعلى ،هذا الإجراء على الرغم من ب�شاطته
ا ّإل اأنّ له الأثر البالغ وامللمو�س عند تطبيقه بج ٍّو
من احلب والهتمام من املحيط لت�شكيل القدوة
ال�شاحلة.
..................................

حياتهم وهم يق ّلدون الآخرين ويحاولون بك ّل ما
اأوتوا من قوة اأن يكونوا ن�شخ ًا م�شابهة ملن يح ّبون،
هنا تكمن اأهمية اإيجاد القدوة ال�شاحلة ،فلو
تتبعنا نظريات التعلم �شيطرق م�شامعنا م�شطلح
(النمذجة)؛ وهي اتخاذ منوذج يكون املثل الأعلى
الذي ي�شعه املت ّلقي وي�شعى جاهد ًا للو�شول له،
وهو من اأخطر اأ�شاليب الرتبية ،ففيه تنحت اأفكار
الأطفال وتت�ش ّكل حياتهم ب�شورة تدريجية بطيئة
قوية الأثر ،طويلة الأمد.
والنمذجة حتدث اإ ّما باختيار من الطفل ورغبة
منه يف تقليد �شخ�شية معينة بحيث يتتبع الطفل
ال�شلوكيات املحببة لديه ويقوم بتقليدها اأو اأن
تتم بطريقة عفوية وب�شورة تراكمية فترت�شخ
ال�شلوكيات وت�شبح خارطة طريق تر�شخ يف ذهن
الطفل ،وتخط هذه ال�شخ�شيات احلروف الأوىل
فوق ال�شفحة النا�شعة البيا�س لذهن الطفل
املليء بالباءة ،ومن ثم تبد أا خيوط ال�شلوكيات
غري املرغوبة تلتف حول براءته حتى تكاد اأن
خ�شم ك ّل ما يحدث ُتكال ك ّل
ترديه قتي ًال ،ويف ِّ
�شنوف التهامات للطفل ولهذا اجليل املختلف
عن ال�شابق ويتنا�شى اجلميع الآثار الرتاكمية التي
حتدث عن طريق و�شائل الإعالم املتاحة من تلفاز
 )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.1400
ومواقع توا�شل اأو البيئة املحيطة.
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إيماني
فاطمة النجار /كربالء المقدسة

لقد اأو�سحت م�سرية التاريخ وما حتمل يف طياتها اأنَّ االإن�سان
دائم ال�سوؤال عن احلياة االآمنة الهانئة ,تلك التي حتقق
له وملا �سيلحقه من ذريته العي�ض يف �سمن نطاق الكرامة
واحلرية من دون قيد ملك اأو �سلطان.
تاأتي حكومات وت�سقط عرو�ض ,ترتفع اأ�سماء فت�سقط
األقاب يف معرتك احلياة احلاكمة كانت اأو ال�سيا�سة.
اأراد قلمي اأن تخت�ض كلماته مبا يعي�سه االآن اأوالد بلدي من
ق�ساوة احلياة ,و�سعوبات ا�ستح�سال العي�ض بهناء واأمان
فيها.
�سارت اأحالم ال�سباب تتطاير كاأوراق اأ�سجار اخلريف
ودموع االأيتام �سقت مع دماء اأبائهم اأر�ض العراق.
ق�سر ,وملاذا ,ومتى,
حالنا لي�ض بحاجة لتحليل :مَنْ املُ ّ
وكيف و�سلنا حلالنا هذه؟
والتبحر واال�ست�سعار
ولكن اأما اآن لنا اأن نبداأ بالتم ّعن
ّ
احلقيقي الآيات كتاب اهلل الكرمي فما كانت اآية :اإِنَّ اهللَ
َال ُي َغ ِّ ُري َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّ ُريوا َما ِباأَ ْن ُف ِ�س ِه ْم( /الرعد )11:ا ّإال
خري ّ
خطة ومنهاج و�سبيل كي نبداأ منها اإعادة اإعمار اأنف�سنا
قبل اإعمار اأر�ض وتراب وجمادات بالدنا.
ّ
متعط�سة اأكرث من اأر�ض
فنفو�سنا وبواطنها هي التي
الرافدين اإىل ال�سقاية من اأمطار املعرفة ,واأمواج ُح�سن
اخللق وال�سلوك والقيم االأخالقية واالقتداء ّ
كل االقتداء
النبي.
بنهج اأهل بيت ّ
هل ج ّربت امتنا االبتعاد عن احلكم الذاتي والتهتك
باأعرا�ض االآخرين وم�سائرهم التي جعلنا موقعها لي�ض بني
دم �سال بغري ٍّ
حق وطيب
اأيدينا بل بني األ�سنتنا؟ فكم من ٍ
�سمعة �ساعت بكلمات لي�ض لها بال�سدق اأي �سلة اأو و�سال.
هل تذ ّوقت اأمتنا التط ّور والتقدّ م بال�سورة التي تبقي
االأخالق يف �سمن اإطارها املحدد من دون ك�سر ذاك االإطار,
فت�سبح االأعراف واملفاهيم ك ّلها منقلبة على اأعقابها.
هل ج ّربت اأمتنا اأن تقدّ م م�سالح االآخرين على م�ساحلهم
ولو باأب�سط االأمور كم�سلحة هواء بلدي واأر�سه وترتبه
فتكون اأنا�سها حري�سة اأ�سد احلر�ض على نظافتها وطيب
منظرها كما هو احلال داخل البيوت وامل�ساكن ال�سخ�سية.
الكثري الكثري من االأمثلة واملواقف التي لو ج ّربت النا�ض
واحد وبيد واحدة فتكون العقول
وبوقت
االإتيان بها مع ًا
ٍ
ٍ
ك ّلها والنفو�ض جميعها قد تغريت واالأرواح قد تط ّهرت فال
حاجة الإ�سقاط حكم واالإتيان باآخر اأو مقاطعه �سيا�سة
والتهمي�ض لها؛ اإذ �ست�سبح ,املبادئ هنا واحدة مقبولة
مر�سية ّ
لكل من هو حتت ظ ّلها و�سوف ت�سبح احلياة فع ًال
النفو�ض.
تلك احلياة الهانئة الكرمية التي تطيب بها النفو�

10
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َ
ِطْي ُ
ب َ
الم ِعيش ِة

لنرتق

ع ُ
ِل َماذا َنْت َب ُ
الع َل َم َ
اء؟
إيمان إلطيف /بغداد

�شاألتني اإحدى الأخوات املوؤمنات القا�شرات :ملاذا نتبع العلماء يف
ك ّل �شغرية وكبرية؟
يف الواقع اأذهلني �شوؤالها!؟ فر ّتبت اأفكاري لأو�شح لها فاأجيبها:
قال تعاىلَ  :و َما َكانَ ْاملُوؤ ِْم ُنونَ ِل َي ْن ِف ُروا َكا َّف ًة َف َل ْو َل َن َف َر ِمنْ ُك ِّل ِف ْر َق ٍة
الدِّين َو ِل ُي ْن ِذ ُروا َق ْو َمه ُْم اإِ َذا َر َج ُعوا اإِ َل ْي ِه ْم
ِم ْنه ُْم َطا ِئ َف ٌة ِل َي َت َف َّقهُوا ِيف ِ
َل َع َّله ُْم َي ْح َذ ُرونَ (/التوبة ،)122:يعني حت�شيل جميع املعارف
والأحكام الإ�شالمية وبعد الفراغ من التح�شيل يرجعون اإىل
اأقوامهم ليعلمونهم كما اأمرنا اهلل تعاىل ب�شوؤال اأهل العلم لقوله
تعاىلَ  :و َما اأَ ْر َ�ش ْل َنا ِمنْ َق ْب ِل َك اإِ َّل ِر َج ًال ُن ِوحي اإِ َل ْي ِه ْم َف ْا�ش َاأ ُلوا اأَهْ َل
ِّ
الذ ْك ِر اإِنْ ُك ْن ُت ْم َل َت ْع َل ُمونَ ( /النحل ،)43:اهلل{ منذ بدء اخلليقة
بعث الأنبياء ،والأو�شياء ليع ّلموا النا�س قواني اهلل يف احلياة ،حتى
بعث نب ّينا حممد nليهدي اإىل �شبيل الر�شاد ،وعندما دنى اأجله
اأو�شى باتباع الثقلي كتاب اهلل املجيد واأهل بيته من بعده كما
ورد يف حديث الثقلي املتواتر.
ويف زمن ح�شور الأئمة كانوا ي�شفون اأ�شحابهم من اأهل العلم
والورع بعظيم العبارات واملنزلت ،وكانوا يرتحمون عليهم ،فما
بالك يف علماء ع�شر الغيبة الذي نعي�شه اليوم ،فاأي دور يقومون به

سلم الكمال

يف زمن كرثت فيه الفنت وال�شاللت ،واإليك بع�س الروايات التي جتعل
ال�شادق:
وجوب ا ّتباع العلماء ب�شغري الأمور وكبريهاُ :روي عن الإمام ّ
"اإنَّ العلما َء ورث ُة الأنبياء"( )1وروي عن الإمام الباقر" :العا ُمل كمن
معه �شمعة ت�شيء للنا�س ،فك ّل من اأب�شر ب�شمعته دعا بخري"( )2كما روى
عن الإمام احل�شن الع�شكري" :واأ ّما من كان من العلماء �شائن ًا لنف�شه،
()3
حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا لهواه ،مطيع ًا لأمر موله ،فللعوا ّم اأن يق َّلدوه".
احلجة املنتظر يف حال غيبته" :اأ ّما احلوادث الواقعة
ويف و�شية لالإمام ّ
()4
حجة اهلل".
حجتي عليكم ،واأنا ّ
فارجعوا فيها اإىل رواة حديثنا فاإنهم ّ
اإنَّ من الأهداف القراآنية اأن يبقى الدِّين عزيز ًا ول حت�شل الع ّزة اإلّ
بوجود العلماء ،يرجع اإليهم النا�س يف معرفة الأحكام؛ اإذ قال تعاىل:
هلل ا ْل ِع َّز ُة
الَ َع ُّز ِم ْنهَا ْ أ
َ ي ُقو ُلونَ َل ِئنْ َر َج ْع َنا اإِ َىل ْ َامل ِدي َن ِة َل ُي ْخ ِر َجنَّ ْ أ
الَ َذ َّل َو ِ ِ
(املنافقون)8:
َو ِل َر ُ�شو ِل ِه َو ِل ْل ُموؤ ِْم ِن َي َو َل ِكنَّ ْاملُ َنا ِف ِق َي َل َي ْع َل ُمونَ /
 ،ويف يومنا
هذا راأيت كيف اأنّ فتوى اجلهاد التي اأ�شدرتها مرجعيتنا الر�شيدة ،كيف
وموقف معي ح ّرك املاليي من النا�س ،فلكي يح�شن
اأنَّ �شخ�ش ًا بكلمة
ٍ
الإن�شان ال�شري يف طريق الكمال هنا ياأتي دور العامل يف العتماد عليه
ملعرفة القواني للعبور يف طريقه للكمال.
...................................
( )1الوايف :ج� ،1س.141
( )2الحتجاج :ج� ،1س.8
( )3الجتهاد والتقليد� :س.95
( )4ميزان احلكمة :ج� ،1س.543

اأجوبة االأ�سئلة للعدد ال�سابق:

االأ�سئلة:

يم( /البقرة.)127:
ال�سم ُ
ِيع ا ْل َع ِل ُ
جَ .. -1ر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا اإِ َّن َك اأَ ْن َت َّ

ُ :1روي عن ر�سول اهلل" :اإذا ظهرت البدع يف اأمتي ف"......

جّ -2
كل االآراء مقبولة.
جّ -3
كل احللول مقبولة.

اأكملي احلديث؟
 :2ما هي القاعدة العقالنية التي توجب علينا ا ّتباع العامل؟
 :3ما هي ال�سروط الواجب توفرها يف العامل الذي نتبعه؟
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هو ال ِ ُأمل الذي �شقى النا�س علم ًا وخلق ًا من جرح
ال�شجان لطيبه
روحه ،وهو امل�شجون الذي اأح ّبه ّ
ون�شوحه ،هو �شاحب ال�شجدة الطويلة التي
كانت متنع الأر�س اأن متيد ،وهو الثقل الذي ما
فارق القراآن الكرمي فاأجهد ب�شالبته الأغالل
واحلديد ،هو الإمام مو�شى الكاظم الذي
اأم�شى من عمره �شني عديدة يف �شجن الطاغية
هارون ،حتّى ا�شت�شهد م�شموم ًا فيه ،وكان قد اأ ّثر
تاأثري ًا اإيجابي ًا وكبري ًا يف اأغلب من لقاهم ،بل اإنه
اأورث املكرمات لأولده و ّمناها يف نفو�شهم فكان
كاحلا�شر معهم يف غيابه ،اإذ ذكر التاريخ اأنَّ
اأولده كانوا من خرية املوؤمني اآنذاك ومن هوؤلء
الأولد فاطمة املع�شومة التي ل َّقبها اأخوها
الإمام علي الر�شا باملع�شومة لبتعادها عن
اخلطاأ واأي�ش ًا ل ّقبت بعدّة األقاب ُت�شري اإىل طهرها
ونقائها؛ الأمر الذي يك ّثف امل�شوؤولية على الآباء
والأمهات باأن ين ّموا يف نفو�س اأولدهم التقوى عن
طريق الرتبية احل�شنة؛ لي�شمنوا �شالحهم حتى
بغيابهم واأي�ش ًا تكثيف امل�شوؤولية على الأولد اأن ل

اإلم ُ
َ
ام
َ
اظ ُ
م
الك ِ
ؤم ِن َ
َو ْ
أو ُ
الد ُه ِقْد َو ُة ُ
ين
الم ِ
رنا الخويلدي /النجف األشرف

يعدلوا عن ال�شواب بغياب اأهلهم ،اإذ اإننا جند
العك�س من ذلك ول�ش ّيما الفتيات ،فمنهنّ من
ترتدي احلجاب والعباءة وتتح ّلى مبظاهر العفة؛
فقط لأنَّ اأهلها فر�شوا عليها ذلك ،ومبج ّرد اأن
يغيب عنها الرقيب (اأهلها) كاأن تكون باجلامعة
اأو تتز ّوج يف بيئة جتيز ال�شفور ،مبا�شرة تخلع
العباءة بل واحلجاب اأي�ش ًا وتفارق �شلوكيات
العفة ،واأي�ش ًا نكت�شف هذا النوع من الفتيات فيمن
اإذا خلت بنف�شها تبداأ باإقامة عالقات غري �شرعية
عن طريق و�شائل الت�شال احلديثة ،وهذه امل�شكلة
التي تتمخ�س عنها م�شاكل عدّة ،كثري ًا ما يعي�شها
بع�س الأهايل بل وحتّى املالكات التدري�شية.
اإذن ما اأعظم الآباء والأمهات لو اقتب�شوا نور
الإر�شاد من تلك ال�شم�س التي قهرت ظالم
ال�شجون ،وما اأروع الأولد لو �شاروا ب�شياء
ال�شالح من اأولئك الذين كانوا اأقمار ًا خلف ًا لتلك
ال�شم�س فقد قال تعاىلَ  :و َج َع ْل َناهُ ْم اأَ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ
ِباأَ ْم ِر َنا َو َاأ ْو َح ْي َنا اإِ َل ْي ِه ْم ِف ْع َل ْ َ
ال�ش َال ِة
اخل ْ َري ِات َو ِاإ َق َام َّ
َو ِاإي َتا َء ال َّز َكا ِة َو َكا ُنوا َل َنا َعا ِب ِدينَ ( /الأنبياء.)73:

كة َّ
ٌ
الزْو ِج َي ِة
َرْح َمة ِفي َمْم َل َ ِ
فاطمة أزادي /جامعة المصطفى

م�شوؤوليات حتيط بنا نحن الن�شاء من ك ّل النواحي واجلوانب
وعلى كا ّفة امل�شتويات املادية واملعنوية ،والو�شع ال�شائد على
حالة املراأة يف مملكتها هو ترتيب موا�شع الو�شائل والأدوات
يف املنزل مبكانها املنا�شب ،ومن اجلدير بالذكر اأنَّ املراأة
املر ّتبة ُتع ُّد منوذج املراأة املوؤمنة التي مت ّثل اأوامر اهلل تعاىل
وجتعلها قيد التنفيذ ،وتكون هي خليفة اهلل تعاىل مر ّتب
الكون وخالقه.
فعندما حتاول ريحانة املجتمع جعل احلياة اأجمل بو�شع
الأ�شياء مبوقعها املنا�شب ،وتنظيم البيت ،وتلفها نوايا حب
جعل احلياة اأجمل باأداء الواجبات املنزلية يف بيت الزوجية؛
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ترتجاها ك ّل املخلوقات،
فاهلل� شينظر لها تلك النظرة التي ّ
وهي كما وردت يف احلديث ال�شريف عن ر�شول اهلل" :اأميا
امراأة رفعت من بيت زوجها �شيئ ًا من مو�شع اإىل مو�شع تريد
به �شالح ًا ا ّإل نظر اهلل اإليها؛ ومن نظر اهلل اإليه مل يع ّذبه".
جعلك يا حواء ممّ ن نظر اهلل اإليه ليجعله من
�شبحان من ِ
املتن ّعمي مبقام اللطف الإلهي واملح ّبة الإلهية التي ت�شمل من
ّ
�شخر قلبه لفعل اخلري ،وبن ّية حت�شي احلياة وجعلها موطن ًا
ملن يريد الرقي لالإن�شانية واعتالء مدارج الكمال الب�شري.
..................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.186

لحياة أفضل

َثل ُثونَ ا َمن َّ
الظن  ..و َي ِق ٌ
واح ٌد
ين ِ
زهرة البقشي /السعودية

كنت تظن اأَن النار واحدة واأَن اجلحيم ل ُتورد
ا ّإل يوم القيامة ،وما قائلَ .. :ر ِّب ا ْر ِج ُع ِون/
(املوؤمنون )99:و َر َّب َنا اأَ ْخ ِر ْج َنا ِم ْنهَا َف ِاإنْ عُ ْد َنا
َف ِاإ َّنا َظاملِ ُونَ ( /املوؤمنون )107:ا ّإل بعد فوات
ورمبا كان هناك
الفر�شة وانق�شاء املدّةّ ،
الكثري من املوارد ت�شبه يف هذا ح�شرتها ووجع
اخل�شارة فيها ،حيث لي�س ك ّل ف�شل يع ّو�س ،ول
بعد ك ّل عرثة نهو�س!
لذا يجرفك ال�شاأم يف البداية ثم جتد نف�شك
اليوؤو�س القنوط تت�شاغل ب�شفا�شف الأمور ،يف
غفلة عن اأنَّ هذه الأر�س لها ا�شم الدنيا ،فيها
�شيء من اجلحيم و�شبه من اجلنة كي ل يبقى
بي مفاهيمك بع�س غمو�س اأو ت�شاوؤل..
تعي�س جتادل الأيام وجتادلك ،تثقل امل�شوؤولية
منك الكاهل ،تبهتك الوقائع وفيما اأنت ت�شري
ت�شقط من حيث ل تعلم يف الوحل مدفوع ًا،
ورمبا كنت تريد!
ورمبا كنت تعلم ّ
ّ

هو منهج التعاطي ..ترى ..فت�شتهي ..فرتيد..
فتخطئ ..فتجرم ،واإذا اأنت ّ
ملطخ بقذارة
عملك ننت الرائحة قبيح املنظر!
والأ�شواأ يف ك ّل هذا اأنه ل فرق بي دوافعك،
اأكان ج�شعك اأم طموحك ..رياءك اأم علمك..
هواك اأم كرمك!..
تعرث على نف�شك تبكي ذات خيبة َ ر ِّب
ا ْر ِج ُعون بعد اأن احرتقت بنار الذنب ليال
طوال ..لكنك هنا ترجع!
ترجع؟
يف احلقيقة اأنت تظن اأنك ترجع بينما اأنت
فقط مت ّنيت على اهلل الرجوع كاملذنب التائب،
بينما الذي حدث هو اأنك دعيت كاملحبوب اإىل
قرب ل يليق باخلاطئي!
�شيافة تقوم على حجب نار ت�شتحقها وبذل ع ّزة
عبودية ل تتنا�شب وجاحد مثلك!
دعوة ا�شطفاء و تطهري ،تع ّلق ورحيل ،واإذا

بك وحتى قبل اأن تقوم باأخالقيات ال�شيف
جتد امل�شيف يحمل عنك اآدابك ليكون نومك
عبادة واأنفا�شك ت�شبيح وكاأنه يجازي تق�شريك
املفرط وبعدك املخزي وذنوبك املرتاكمة
وغفلتك املهولة بالقرب الل�شيق!
ي�شتبدل عزوفك بدن ّوه..
متردك بو�شله..
وظلمتك بنوره..
عام من الظن باأنك وحيد ومتعب وغريب ..واإذا
به اأقرب من حبل الوريد يتط ّلع اإليك م�شتاق ًا
كيف �شتبدو حماولتك يف هذه امل ّرة؟
اأ�شادقة وعودك َ ل َع ِّلي اأَ ْع َم ُل َ�ش ِ ً
احلا؟
اأ�شحذت عزميتك؟
اأاأوثقت عهودك؟
اأاأدركت مغزى الدعوة والداعي؟
اأجئت وله ًا اأم من�شاق؟
وهل تعلوك حبور ال�شيف واأفراح اللقاء؟
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ياة أفضل

ب َ
الغ َر َ
ِّب ُ
ُث ُق ٌ
وب َص ِغي َر ٌة ُت َ
ق
س
فهيمة رضا /كربالء المقدسة

من املوؤمل اأن يتك ّلم االإن�سان عن
اأ�سراره الأحد ويطلب منه اأن يحفظه
يف �سندوق اأ�سراره ,وي�سعر ببع�ض
الراحة خلروج الهموم من �سدره,
وينام مرتاح البال ,ولكن ي�ستيقظ
من النوم ليجد �س ّره يطرق الباب يف
ال�سباح وي�س ّلم عليه مع املارة ,بالتاأكيد
ينزعج ّ
كل �سخ�ض اإن �سمع اأ�سراره قد
ُن ِقلت لالآخرين ,ولكن هناك عالقات
رمبا اأن تكون م�سريها الدمار واخلراب
ّ
ب�سبب اإف�ساء االأ�سرار!
كالعالقة الزوجية حيث يطلب من
الزوجني الكتمان وحفظ االأ�سرار
اإن كانت حول عالقتهما اأو االأمور
االأخرى يف البيت.
كتمان االأ�سرار اأدب عام ال ميكن
تخ�سي�سه ,فكثري ًا ما الكالم عن اأ�سرار
البيت يوؤدي اإىل اخلراب والدمار,
فعندما يخرج الكالم اأو تخرج امل�سكلة
من البيت تكرب وتكرب اإىل اأن حتدث
�سجة كبرية وتق�سي على احلياة
الزوجية والبيت ال�سعيد.
فرمبا تن�سى الزوجة ع ّما تك ّلمت
ّ
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وال تع�سني له اأمر ًا ,فاإنك اأن اأف�سيت
�س ّره مل تاأمني غدره ,واإن ع�سيت اأمره
()3
اأوغرت �سدره).
اأ ّيها الزوج واأيتها الزوجة
مبا اإنكما و�سلتما اإىل الر�سد واخرتمتا
احلياة الزوجية يجب اأن تدركا
اأنَّ احلياة الزوجية ح�سا�سة جد ًا
وخ�سو�سية ,وعليكما اأن حتافظا على
فرمبا يف نظركما
هذه اخل�سو�سيةّ ,
يكون هذا الكالم كالم ًا ب�سيط ًا يف
الظاهر ولكن يحدث هذا الكالم �سجة
عالية ويدمر حياتكما ,فبا�ستطاعة
ثقوب �سغرية تدمري ال�سفينة وغرقها
ك ّلما اأراد اأحد اإف�ساء �سره فليتذ ّكر
هذه االأبيات:
اإذا املرء اأف�سى �س ّره بل�سانه
والم عليه غريه فهو اأحمق
اإذا �ساق �سدر املرء عن �س ِّر نف�سه
ف�سدر الذي ُي�س َتودع ال�سر اأ�سيق
...............................

وين�سى الزوج امل�ساكل التي حدثت,
مرت�سخة يف
ولكن تبقى هذه امل�ساكل
ِّ
ورمبا يذكرهم بذلك
اأذهان االآخرينّ ,
ولو بعد حني ويت�سبب مب�ساكل اأخرى
يف امل�ستقبل.
لو ُنقلت هذه امل�ساكل اإىل االأهايل من
طرف الزوج اأو الزوجة �ست�ستعل النار
وحترق اجلميع ,حيث اإنهم ي�سمعون
من طرف واحد ويكون احلكم بح�سب
عاطفتهم وراأفتهم لبنتهم اأو ولدهم
لذلك يقول اأمري املوؤمنني:
()1
"مَنْ كتم �س ّره كانت اخلرية يف يده".
"�س ّرك اأ�سريك فاإن اأف�سيته �سرت
()2
اأ�سريه".
ومن �سيئات اإف�ساء ال�سر:
 اإف�ساء ال�سر موجب لل�سغائن. موقع يف الهاوية. مف ّرق بني االأح ّباء. موقع اخلراب بني اأفراد االأ�سرةوبني االأ�سر.
( )1ميزان احلكمة :ج� ,2ض.1282
 م�سبب يف تزلزل االأمن.لذلك جند اأنّ العرب كانوا يو�سون ( )2ميزان احلكمة :ج� ,2ض.1282
العرو�ض باأن( :ال تف�سني له �س ّر ًا� )3( ,سرح نهج البالغة :ج� ,18ض.333

اأم نرج�ض  :ال اأرى اأي اأمل ..ا ّإال يف
االإيثار بني الزوجة والزوج
(واأ�ش ُّد ما تكوني له اإعظام ًا ،اأ�ش ُّد ما يكون لك
اإكرام ًا ،واأ�ش ُّد ما تكوني له موافقة ،اأطول ما
()1
يكون َل ِك مرافقة).
كلمات من و�شية اإمامة بنت احلارث ّ
ترطب بها
اأم نرج�س ل�شانها يف خلوتها اأو عندما يقتن�شها
اأمل فراغ مكان كليتها.

حتدّثت اأم نرج�س اإىل ريا�س الزهراء وهي
جتل�س يف املقابلة تبت�شم م ّرة وت�شرد بذهنها
م ّرة اأخرى ،وت�شتجمع كلماتها م ّرة اأخرى على
الرغم من تخلل ذلك دموع اأمل الذكرى واأمل
اجلرح؛ لكنها مل متنع ابت�شامتها من امل�شاركة
يف املقابلة.

ٌ
يث َفْو َ
ق
َح ِد

كْرسِّ َّ
اك َر ِة
ي الذ ِ
ُ ِ
نادية حمادة الشمري /كربالء المقدسة



ين
اإلم ِام ُ
َه ِد َّي ُة َ
الح َس ِ
تقول عن �شرية حياتهاّ :رمبا اختلف منط
حياتي عن باقي اأفراد جيلي ،فقد �شاد حياتي
منذ ال�شغر ج ٌّو من عدم الو�شوح الذي ل
تهواه نف�شي ،حيث كانت الفو�شى هي �ش ّيدة
املوقف لكن عندما انتقلت اإىل بيت الزوجية
تغريت
وبخا�ش ٍة اإىل مدينة كربالء املقدّ�شة ّ
الأمور من حويل ،فاأ�شبحتْ اأكرث و�شوحاً
بالن�شبة ا ِّ
إيل ،و�شعرتُ باأنني مهمة وذات قيمة،
فدخلت مدر�شة احلياة بعد اأن امتالأت حياتي
بالكثري من املفردات التي كنت افتقدها،
فقراأت ك ّل حرف من حروف احلياة ،كنتُ
ُّ
ينق�س
اأراه يف اأي مكان و�شرعان ما كان
عليه ب�شري لال�شتفادة من حياة (�شجاد)،
فهي حياة مت ّيزت بالكثري ،وا�شتطعتُ اأن
اأعرث على الكثري من الأمور التي لطاملا بحثت
عنها� .شنوات قليلة اأم�شيتها يف �شيافته ر�شم
فيها لنف�شه طريق ًا كان يرجو اأن ي�شري فيه
وي�شل اإىل نهايته وهو طريق احل�شي ،حيث
ع�شقنا احل�شي مع ًا فاأحببتُ رباب احل�شي،
وحفظتْ م�شامعي ما كان يقراأ يل من ق�شائد
عن احل�شي واأهل بيته حيث كان ي�شتطيع
اأن ير�شم يل �شورة ح�شية جت�شد اأدوار اأهل
البيت فكان هدية احل�شي يل من كربالء.

َم ْد َر َس ُة اإلي َثا ِر
كيف بداأت حياة اأم نرج�س يف هذه املدر�شة؟
اأخذ (�شجاد) على عاتقه اإكمال م�شروع كان
بداخلي لكن مل اأفهمه ومل ا�شتطع اأن اأترجم
معانيه ،فكتبتُ على دفرتي ال�شم :اأم نرج�س،
و�شطبتُ كلمة ال�شف وكتبتُ مكانها املع ّلم
ال�ش ّيد �شجاد احللو ،املو�شوع تع ّلم الإيثار،
املدر�شة :البيت ،وقد مل�س زوجي قوة ميلي
الفطري اإىل التع ّلم فاأخذ على نف�شه عهد ًا
بالأخذ بيدي والعناية بتوجيهي ،وبداأ يخ�ش�س
يل وقت ًا من اأوقاته يعطيني خالله درو�ش ًا يف
العقائد والفقه ،وان�شرفت للتح�شيل والتثقيف
الذاتي مبثابرة حتفزين رغبة قوية و�شوق ظامئ
وتغريت نظرتي
فتغريت اأحداثي على الأر�س ّ
ّ
للحياة ،وكانت البداية يف البحث عن املواقف
التي تق ّرب املراأة اإىل اهلل وكيفية املحافظة
على كيان اأ�شرتها.

إبداع امرأة
َم َر ُ
الس ّي ِد ك ََس َر ِني
ض َّ
تبي يل اأنَّ زوجي يعاين من الف�شل
عندما ّ
الكلوي ،اأخذتُ بالبحث عن ماهية هذا املر�س
تو�شلتُ
وما هي الإجراءات الطبية ،اإىل اأن ّ
اإىل اأنَّ مري�س الف�شل الكلوي يحتاج اإىل غ�شيل
للكلى با�شتمرار ،واأنَّ هذا الغ�شيل له تبعات
على حالة املري�س ال�شحية والنف�شية ،فهو
مبثابة قمة النهيار ،فبحثت عن رحلة العالج
لأجد اأنَّ زرع الكلى هو من العالجات املهمة
للمري�س التي تقيه الكثري من الآلم ،فكانت
انطالقة اإجراء الفحو�شات التي متك ّننا من
الت ّبع بزراعة الكلى ،لكن كانت هناك وقفة
للطبيب يف اإمكانية اختيار املتبع الذي يجب
اأن يكون متمتع ًا ب�شح ٍة جيدة ،واأن يكون مق ّرب ًا
من املري�س ،واأن يكون يف مقتبل العمر ،وتبقى
الفحو�شات الطبية هي احلد الفا�شل للت ّبع.

ال َّز ْو ُج َع َم ُاد ال َب ْي ِت
و�شعتك على طريق الت ّبع؟
ما هي الأمور التي
ِ
من اأهم الأمور التي و�شعت اأمامي الت ّبع
بالكلى ،هو اأنَّ الزوج بالن�شبة للبيت هو العماد
الأ�شا�س لالأ�شرة ،فعندما جمعنا القدر مع ًا
لبناء بيت واأ�شرة مل اأتوانى يف تقدمي اأي
�شيء لكي اأحافظ على �شالمة عائلتي وزوجي
يف مقدّمتهم؛ لأنَّ الرجل يف نظري هو وطن
للزوجة ولالأبناء.
َر ِ�شيتْ الع�شرينية بالت ّبع لزوجها ،ومل
تر�شى باأن يت ّبع اأحد �شواها بتقدمي جز ٍء من
اأع�شائها ،فكانت عون ًا له و�شند ًا يف احلياة ومل
تاأبه مبن عار�شها.
................................
 )1اإعالم الدين يف �شفات املوؤمني� :س.188
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الملف التعليمي

لوائح ّ
اس ِت َجا َب ِة ْ
يذ ِل َ
التْع ِل َ
َع َد ُ
مْ
ات
يم ِ
التل ِم ِ
ِ ِ
نوال عطية /كربالء المقدسة

اأمواج الن�شوج النفعايل للمتع ّلم ،تتاأرجح بي املدِّ
يف التفاعل والتناغم ول�شمة الهدوء ،وبي اجلزر
للتم ّرد والعرتا�س يف الأداء ،نبات تعلو هنا
وهناك ،وتغ ّيب يتوارى فيه عن الأنظار ،وتقا�شيم
العناد والرف�س ،ترت�شم خطوطها حول املقلتي
لتنطق بها الأحداق ،عبارات ولوحة حتكي يف
ثناياها المتناع عن ال�شتجابة لتعليمات املع ّلم
من ِقبل املتع ّلم ،فتارة تخب عن جتاهل التالميذ
لأنظمة املع ّلم بالإثارة وعدم التجاوب والتعليق
عليها ،وتارة اأخرى تنفيذ التلميذ ملطالب املالك
التدري�شي يف حالة تت�شم بالتوتر والنفعال تاأتي
بنتائج �شلبية وغري متوافقة مع ما ي�شبو اإليه
القائمون على التدري�س والتدريب ،وعليه يثري
هذا ال�شلوك الفو�شوي ا�شطراب العالقة بي

املع ّلم واملتع ّلم ،لتوؤثر �شلب ًا على العملية الرتبوية
والأكادميية ،ويجتاح املناخ ال�شفي �شي ًال من
عدم النتظام وكرثة الأعمال التخريبية داخل
ال�شف الدرا�شي ،وظهور احلواجز ،واإ�شدال
ال�شتار العاطفي بي ثوابت منابع العلم واملعرفة.
والأ�شباب التي توؤدي اإىل ن�شوء تلك الظاهرة
اأهمها:
ّ
ّ
 .1عدم اهتمام املعلم ،وت�شلطه الدائم على
التالميذ يوؤدي اإىل رفع م�شتوى القلق لديهم.
 .2فقدان الن�شجام يف الأ�شلوب املقرتح واملزعم
تنفيذه من قبل املع ّلم مع منط التلميذ ّ
املف�شل،
فيدرك �شعوبة امل�شايرة والتفهّم.
 .3تع ّر�س التلميذ خلبات تربوية اأ�شرية غري
�شحيحة.

 .4افتقاد املع ّلم للمو�شوعية واحلياد يف تعامله
مع التلميذ واأقرانه الآخرين.
وتت َل ّخ�س اأبرز مكامن احللول املقرتحة لتحقيق
الأهداف املن�شودة مبا ياأتي:
 .1ثبات املع ّلم واإ�شراره على ا�شتجابة املتعلمّ
ب�شكل مبا�شر ومن دون
لالأنظمة والتعليمات ٍ
�شراخ وا�شتبداد.
 .2منح التلميذ الوقت الكايف لكت�شاف اأهم
الأ�شباب التي تكمن وراء تلك القواني.
 .3تفاين املع ّلم واإخال�شه يف العمل واأطروحاته
ذات الفنون املتعددة يف الإلقاء ،لها ال�شدى
الكبري عند املتع ّلمي.
 .4ات�شاف املع ّلم بالتزان واملرونة يف اأثناء
تعامله مع التالميذ.

وث ّمة هم�سة اأخرية نلقيها عليك اأ ّيها
املر ّبي الفا�سل ,اأعلم اأنَّ مترد واإثارة بع�ض
التالميذ ال يعد يف كث ٍري من االأمور اإهانة لك
اأبد ًا؟ فتجنّب اإ�سدار االأحكام املت�س ّرعة
بحق تالميذك من دون تر ّيث ,واحذر
من اإظهار امليول تاه �سخ�سية ما تبدي
التعاطف معها وتهمل االآخرين؛ الأنَّ ذلك
�سيك�سر من هيبتك ويفقد الثقة من حولك,
واحر�ض ّ
كل احلر�ض على اإقامة حلقة
نقا�ض وتوا�سل مع اأولياء االأمور ,وابداأ
يومك واأنت �سعيد بروؤيتهم ,واعمل على
اإ�سراك تالميذك يف املدر�سة واملنتديات
باأبرز االأن�سطة والف ّعاليات املثمرة.
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َف ُّن

حوراء حيدر اللواتي /سلطنة عمان

1
2
3
4
5
6

ُتع ُّد القراءة من اأهم و�شائل احل�شول على
املعرفة ،وقد اهتم الإ�شالم بذلك؛ اإذ قال
اهلل �شبحانه خماطب ًا حبيبه امل�شطفى
�شلوات اهلل عليه واآله :ا ْق َراأْ ِب ْا�ش ِم َر ِّب َك
ا َّل ِذي َخ َل َق( /العلق.)1:
ً
كما اأنَّ للقراءة فوائد ًا كثري ًة جدا ،فهي ترثي
وتو�شع اخليال،
ح�شيلة املفردات اللغويةّ ،
وتزيد من الوعي والإدراك ،وفهم ما يدور
حولنا ،وتنقلنا اإىل عوامل وجمالت وا�شعة،
ف�ش ًال عن اأنها تزيد من الرتكيز والتف ّوق
الأكادميي ،وتع ّلمنا علوم ًا ومهارات جديدة،
فا�شتخدام اأ�شلوب الق�شة يف التدري�س اأحد
الأ�شاليب الرتبوية املهمة ،التي ي�شغف بها
الكبار وال�شغار ،واأقوى العوامل ل�شتثارة
الإن�شان يف خمتلف مراحل عمره ،فهو م ّيال

التنويع والإكثار من قراءة الق�ش�س للطفل
ب�شكل حمبب دون اأن
وب�شكل يومي ،ولكن ٍ
ٍ
ي�شعر بال�شجر وامللل.
عمل ركن خا�س يف البيت اأو غرفة الطفل
حتتوي على جمموعة من الق�ش�س الهادفة
ذات الألوان اجلاذبة ،ومراعاة جعل املكتبة
يف م�شتوى ي�شل اإليها الطفل .ول باأ�س من
ا�شتخدام الكتب الإلكرتونية من حي لآخر.
عمل لوحات يدوية اأو اإلكرتونية لتعزيز
القراءة لدى الطفل.
م�شاعدة الطفل على اختيار الق�شة املنا�شبة
لعمره من حيث عدد الكلمات واجلمل يف ك ّل
�شفحة.
اإعطاء الأطفال ال�شغار فر�شة ت�ش ّفح
الكتاب وتاأليف ق�ش�س من خم ّيلتهم
وال�شور التي ي�شاهدونها.
التنويع يف اللغات بي اللغة الأم واللغة التي
تليها يف الأهمية؛ لتطوير مهارات اللغة لدى
الأطفال.

لف التعليمي

الم

ْ َ
َ
ِق َر َ
ال
ص لألطف ِ
اء ِة الق َص ِ

اإىل الق�شة �شواء ل�شماعها ،اأو قراءتها،
اأو م�شاهدتها ،وذلك لأنها ت�شحذ انتباهه،
الق�شة
وحت ّفز دافعيته اإىل التع ّلم ،كذلك ُتعد ّ
عام ًال تربوي ًا ي�شهم يف ن�شر الجتاهات والقيم
املرغوبة ،واأ�شلوب الإثارة والتفكري وتنميته
لدى الطالب ،وقد اأدرك رجال الرتبية ذلك،
فقاموا بال�شتعانة بها يف التعليم.
فكثري ًا ما تاأتي الق�شة يف م�شاف اأ�شاليب
اجلذب ،والت�شلية ،يف اأو�شاط املجتمع عموم ًا،
ويف الو�شط التعليمي على وجه اخل�شو�س،
ومل يا ِأت ذلك عبث ًا فهي -اأي الق�شة -اأكرث
�شحذ لنتباه املتع ّلم؛ نتيجة ملِ ا تت�شف به من
تاأثري يف م�شاعر الإن�شان الداخلية؛ نظر ًا
لت�شل�شل اأحداثها ،ووقائعها املثرية ،وممّ ا
جتدر الإ�شارة اإليه ،اأنَّ تاأثري الفن الق�ش�شي

لي�س حم�شور ًا يف فئ ٍة بعينها ،ول مرحلة
عمرية حمددة.
و ُتع ُّد القراءة من املهارات الأ�شا�شية التي
يحر�س اأولياء الأمور واملوؤ�ش�شات التعليمية
يف الوقت الراهن على تنميتها لدى الأطفال
منذ نعومة اأظفارهم وقبل دخولهم اإىل
مرحلة التعليم ما قبل املدر�شي ،ومن اأوىل
هذه املهارات هي قراءة الق�ش�س الق�شرية؛
حيث اإنَّ لها فوائد عديدة منها تقوية العالقة
بي الطفل ووالديه ،وتنمية امل�شاعر املختلفة،
واحل�س املرهف ،واخليال لديه ،وتعليمه الثقة
بالنف�س ،والتعبري عن �شخ�شيته وذاته.
إليك اأ ّيتها املرب ّية الفا�شلة جمموعة من
وا ِ
الن�شائح لتطوير مهارة قراءة الق�ش�س
الق�شرية لطفلك:

7
8
9
10
11

بعد قراءة الق�شة للطفل يطلب منه اإعادة
�شردها باأ�شلوبه اخلا�س اأو اإعادة قراءتها
من قبله؛ وذلك لرت�شيخ اأحداث الق�شة
واأهدافها الرتبوية اأو الإن�شانية لديه.
بالإمكان الرجوع لالأ�شئلة املوجودة يف
نهايات بع�س الق�ش�س يف اأثناء احلوار مع
الطفل.
ميكن توظيف مواهب الطفل كالكتابة مثالً
يف كتابة ملخ�س للق�شة اأو توقع نهاية
مغايرة لها ،وميكن توظيف مهاراته يف
الر�شم يف ت�شميم غالف جديد للق�شة اأو
ر�شم حدث معي فيها.
توجد بع�س التمارين التي ميكن اأن يوؤديها
الطفل قبل واأثناء وبعد اإمتام قراءته للق�شة
التي بي يديه من اأجل تنمية اجلوانب
املهارية املختلفة لديه.
وتبقى النقطة املهمة هي اإبداء الهتمام
بقراءة الطفل وت�شجيعه امل�شتمر على تقدمي
اأف�شل ما لديه.
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نهلة حاكم /كربالء المقدسة

العتبات املقدّ �سة هي مركز اإ�سعاع
لنور العلم والثقافة وخدمة
املجتمع ,كما كانوا االأئمة يف
اأثناء حياتهم ,فاأغنوا املجتمع
بالفكر وبكا ّفة املجاالت ,كما اأولت
العتبات االهتمام باإيجاد املوؤ�س�سات
واملراكز التي تهتم بالبناء االأ�سري,
واأي�س ًا توظيف االأ�سرة التي ت�س ّكل
النواة لبناء املجتمع ال�سالح والقادر
على النهو�ض الأداء ر�سالته يف احلياة.
وهناك جمموعة من الأنظمة الرتبوية
والجتماعية والنف�شية والت�شريعات وردت
يف كثري من الآيات القراآنية والأحاديث التي
وردت عن املع�شومي التي يجب من خاللها
ا�شتثمار تلك الطاقات العلمية والرتبوية
املوجودة يف املجتمع.
واإنَّ الرتكيز على التثقيف والتوعية بالنظم
الرتبوية والأخالقية والجتماعية يف داخل
الأ�شرة يعني �شالح الأ�شرة وبدوره �شالح
املجتمع؛ ليقوم مبهامه كي يتحقق لهذا
املجتمع ال�شتقرار الجتماعي و�شنع الفرد
ال�شالح.
فمركز الإر�شاد الأ�شري التابع للعتبة
احل�شينية املقدّ�شة الذي يحمل يف ط ّياته
اأريج ذلك الفكر لأهل البيت لينرثه يف
ك ّل بيت وليكون رحمة وموعظة ومنهج
لتاأ�شي�س قواعد الأ�شرة امل�شلمة
ال�شاحلة مبالكاته الن�شوية ،فهنّ
ميتلكنّ الوعي وي�شت�شعرنّ باأهمية
هذا اجلهد الذي و َّلدَ حافز ًا قوي ًا
لهنّ  ،هذا ما ب ّينته ال�ش ّيدة رفاه
من خالل لقاء جم ّلة ريا�س
الزهراء بها واحلديث عن
املركز.
ما هي االأ�سباب التي
دعت اإىل فتح هكذا
مركز؟
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بداية نرحب مبج ّلة ريا�س الزهراء ،تاأ�ش�س
املركز يف نهاية 2011م والأ�شباب التي اأدّت
اإىل فتح املركز هي التداعيات التي ح�شلت
من الثقافات التي دخلت اإىل جمتمعنا وو�شائل
التوا�شل الجتماعي بعد 2003م والتي اأدّت اإىل
ح�شول الكثري من امل�شاكل الأ�شرية والتي مل تكن
موجودة قب ًال ،وكرثة اأ�شباب الطالق ،وكانت
البدايات ب�شيطة من حيث وحدات املركز ون�شاطه
وبعد مرور الوقت اأخذ املركز بالنمو وتزايد اأعداد
املتد ّربات ،والنجاح الذي حققه املركز على الرغم
من بدايته واإمكاناته الب�شيطة ا ّإل اأنه حقق خطوة
اإيجابية يف حياة املراأة والأ�شرة ،و�شداه الذي اأدّى
اإىل ا�شتقطاب وحتفيز احل�شور الوا�شع من قبل
الأخوات امل�شاركات
ما هي اأهداف ومهمة املركز ,وما هي
وحداته؟
ّ
إنّ
ال�ش ّيدة رفاه :ا املجتمع بكل فئاته هو بحاجة اإىل
الدعم والإر�شاد والتوجيه ،وهذه التجربة موجودة
يف اأغلب البلدان العربية فك ّل فرد بحاجة اإىل
معرفة اأ�ش�س بناء الأ�شرة ال�شاحلة ،فمن خالل
املركز وعن طريق تواجد املتخ�ش�شي فيه قدّمنا
العديد من ال�شت�شارات لالأخوات عن طريق
املحا�شرات التوعوية التي كان لها الأثر النف�شي
والجتماعي الإيجابي.
وخالل لقائنا بالوحدات:
ريا�ض الزهراء مع الوحدة اال�ست�سارية:
فهي ت�ش ُّم املتخ�ش�شي يف جمال الرتبية،
والأ�شرة ،وعلم النف�س ،واملجتمع حيث تقدّم
البامج التوعوية والن�شح والإر�شادات للتعامل
مع الزوج والآباء والأبناء واملراهقي والأطفال
والتطوير الذاتي.

ريا�ض الزهراء مع وحدة العالقات
ومالكه ك ّل من ال�ش ّيدة ب�شرى جميد واملهند�شة
نور قا�شم وقد ب ّينا :اإنّ عمل الوحدة هو تنظيم
العالقات بي وحدات املركز وبي ّ
املنظمات
الر�شمية وغري الر�شمية عن طريق التوا�شل
املتن ّوع ،ومن خالل اللقاء معهم نقوم بعر�س

ور�شة عمل للتعريف ببنامج املركز ون�شاطاته
التي ت�شب يف م�شلحة العائلة وتطويرهم مهني ًا،
ف�ش ًال عن ن�شر برناجمنا عن طريق زيارة
املدار�س واجلامعات مبرافقة املالك ال�شت�شاري
بال�شحة النف�شية ،حيث يقدّم
من املتخ�ش�شي
ّ
حلو ًل للم�شاكل النف�شية والجتماعية التي تواجه
اأفراد املجتمع.

ريا�ض الزهراء مع وحدة املج ّلة وم�شوؤولتها
ال�شت (اأ�شماء كرمي) :حيث ب ّينت عمل الوحدة
هو التدقيق اللغوي والتحرير واملراجعة على ك ّل ما
ي�شدر من املركز من ّ
جمالت دورية والإعالنات
وتقارير ون�شاطات.

ريا�ض الزهراء مع وحدة االإعالم:
حيث ب ّينت الآن�شة رقية ها�شم اأنّ عمل الوحدة
هو ت�شميم اإ�شدارات املركز من فولدرات،
ّ
وجمالت ،والإعالنات ف�ش ًال عن ت�شوير الندوات
ّ
والحتفالت وكل ن�شاطات املركز الداخلية
واخلارجية.
اأ ّما وحدة املكتبة وامل�شرفة عليها ال�شت

(اأ�شماء جا�شم) :حتدَّثت اإىل ريا�س الزهراء
مو�شحة اأنّ املكتبة ت�ش ُّم الكتب الثقافية،
والجتماعية ،والدينية ،وكتب الأطفال كما اأنها
ت�شتقبل املطالعات من ِّ
كل الفئات العمرية.
ريا�س الزهراء مع ال�ش ّيدة (فوزية ح�شن اأم
مهند /دبلوم فنون منزلية وتدبري منزيل/
بغداد /وم�شووؤلة وحدة اخلياطة والتف�شيل اأحد
وحدات املركز) ،ما �سر جناحك؟ فاأجابت:
لديّ مبداأ الإخال�س يف العمل ،واأعداد املتد ّربات
يف تزايد داخل املركز اأ ّما خارج املركز فلدينا
دورات خا�شة للن�شاء مبختلف الأعمار ،هذه الفئة
التي ل ت�شتطيع احل�شور ب�شبب ظروفها املختلفة،
وبالن�شبة لطرائق تدريبي للمراأة فلديّ نظرة
وفرا�شة عن طريق لقائي الأول باملتد ّربات؛ اإذ
اأبداأ بال�شيء الب�شيط لإي�شال املعلومة ابتدا ًء من
املراأة الأمية وو�شو ًل اإىل املراأة الأكادميية.
وب ّينت ال�ش ّيدة �شيماء اإبراهيم عو�س (مهند�شة

نافذة

مدنيةّ /
موظفة ومتد ّربة) وجهة نظرها

اإىل ريا�س الزهراء  :حيث اأبدت
اإعجابها بالدورات التي ُيقيمها املركز
ون�شاطاته ،اإذ �شاركتُ يف دورة اخلياطة
لي�س للجانب املادي بل للجانب الثقايف،
فاأنا اأحب اأن اأكون مهند�شة يف ك ّل �شيء
حتّى يف ت�شميم مالب�شي ،وكذلك
اأولدي وبيتي ،واأ�شجع ك ّل امراأة تث ّقف
نف�شها من خالل م�شاهدتها للبامج
الثقافية والجتماعية ،فالثقافة ل
تقت�شر على اخلريجة فقط ،واأنَّ
ك ّل مثقف هو دار�س ،وعلى املراأة
اأن تقود نف�شها اأو ًل ومن ثم عائلتها
ويجب اأن تتع ّلم ك ّل �شيء ت�شعر اأنه
ينق�شها.
واأكملت ال�ش ّيدة (اأم زينب
وتعمل تربوية) :تع ّرفت على
املركز عن طريق التوا�شل
الجتماعي ،واأحب ا�شتثمار
الوقت بال�شيء املفيد يل
ولعائلتي ،فالعمل عبادة،
فبادرتُ اإىل احل�شور
ابنتي
م�شطحبة
زينب عمرها ()8
�شنوات وهي اأ�شغر
م�شاركة ،و�شاأعمل
بنقل جتربتي اإىل

امل�ششتقبل.
شتقبل.
طالباتي ليكونن قدوة يف امل�
امل�شتقبل.
بال�ش ّشيييدة
والتقت ريا�س الزهراء بال�ش
دة (زينة اأم
ح�شي /مراقبة رو�شة ،وم�شاركة يف دورة
رفع الكفاءات املهنية ملع ّلمات الرو�شة) حيث
قالت :هذه لي�شت م�شاركتي الأوىل بل اأنا
دائمة امل�شاركة ،والدورات اأفادتني يف عملي
حيث كانت هناك م�شاكل تواجهني يف تعاملي
مع الأطفال ،وبعد اأخذ التدريبات وتطبيقها
فعلي ًا كانت لها مردود ونتائج اإيجابية لعملي
واأ�شرتي.

ريا�س الزهراء مع (اأم ح�شي /طالبة
حوزوية ور ّبة بيت وح�شورها الأول للمركز):
تع ّرفت على املركز من خالل ّ
موظفات املركز
يف اأثناء تقدميهنّ لور�شة العمل يف احلائر
احل�شيني ،واأ�شافت اأحب اأن اأكون مثقفة يف
ك ّل �شيء وعلى املراأة اأن تكون واعية واليد
اليمنى للرجل.
وحدة امل�ساهدة :هذه الوحدة ُتعنى
بالأزواج املنف�شلي ليت�ش ّنى لهم م�شاهدة
اأولدهم ،عن طريق املركز يف احلائر
احل�شني ،وب ّينت ال�ش ّيدة رفاه اإىل ريا�س
الزهراء :هذه الوحدة تو ّفر لكال الطرفي
من الأزواج املنف�شلي الأجواء املنا�شبة لهم
مل�شاهدة اأولدهم والطمئنان عليهم ،ف�ش ًال
عن اإ�شالح ذات البي بي الأزواج للحفاظ
على هذه العائلة من التفكك عن طريق
الإر�شاد والن�شح من قبل املتخ�ش�شي ،وقد

على المجتمع

كان لهذه الوحدة دو ٌر يف اإزالة العقبات التي
ال.
شال.
لالنف�شال.
شببا لالنف�ش
لالنف�ش
شبب ًا
ببا
كانت ��شش�شبب

ح�شن /اأم
ريا�س الزهراء مع ال�ش ّيدة (اأم ح�
لطفلي) :التي ت�شف تلك اخلطوة بالراقية
وحفظت لكال الطرفي حقوقه وكرامته ف�ش ًال
عن ُح�شن الإدارة والتنظيم واملكان الالئق.
ريا�س الزهراء مع ال�ش ّيدة (اأم حممد):
ح�شرت مل�شاهدة ابنها البالغ ثماين �شنوات،
عبت عن امتنانها للجهة الراعية،
وقد ّ
معتبة هذا ال�شيء لي�س غريب ًا من خدام
احل�شي اإنهم لذو ٍّ
حظ عظيم.
ريا�س الزهراء :ماذا عن اخلطط
امل�ستقبلية للمركز؟
ال�ش ّيدة رفاه :هناك خطط م�شتقبلية
لإ�شتحداث وحدات الغاية منها تاأهيل املراأة،
ثقافي ًا ،واجتماعي ًا ،وكذلك اقت�شادي ًا.
اإنّ االهتمام باملراأة بكا ّفة اجلوانب
يعني بناء اأ ّمة عظيمة ,واإنه تبارك
وتعاىل اأعطى املراأة اأ�سرف واأنبل
واأ�سعب مهمة اأال وهي بناء االإن�سان,

ومن خالل تو�سيات ر�سولنا الكرمي
وتعاليم اأهل البيت يف بناء املراأة
واحلفاظ عليها ورعايتها تربوي ًا
واأخالقي ًا ,ومنحاها الدور الف ّعال يف
املجتمع من خالل تقدمي الدعم لها
كحق من حقوقها ال�سرعية التي اأمر
بها.
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بيداء حسن /كربالء المقدسة

يف ميدان الأحالم هناك ،اجلميع يبارز واأحيان ًا جمعيهم يربحون املناف�شة ،لكن
اإذا ما فتحنا اأبواب ذلك امليدان اأمام الواقع وقلنا لهم خو�شوا �شباقكم هناك،
فيكون عدد الفائزين حمدود ًا جد ًا ،ترى ما املع ّوقات التي قطعت عليهم الو�شول
اإىل احللم ،هل هو الواقع نف�شه اأم هناك اأمر اآخر.
ووجهنا لهم
لذلك كانت هناك جولة ملج ّلة ريا�س الزهراء بي �شباب اليومَّ ،
ال�شوؤال الآتي ،براأيكم هل يوؤ ّثر الواقع يف الطموح ،وكيف ن�شتطيع �شياغة طموح
يف �شمن واقعنا؟
فكان جواب (اأم حم�سن /نا�سطة اجتماعية ودينية):
الطموح هو الذي ير�شم اأهداف ًا عالية لالإن�شان وللواقع تاأثري كبري فيه ،فقد يثبطه
ويحبطه وحتّى يقلل منه وميحو ك ّل ما هو طموح وتطلع لدى الإن�شان ،فهذا اأكيد
هو النوع ال�شلبي الذي لب ّد من البتعاد عنه مهما �شاءت ظروف واقعنا.
والثاين يكون تاأثريه بحيث يعطي لالإن�شان قو ًة وحافز ًا من اأجل الرتقاء بنف�شه
وء واقعه املرير ،وهذا هو النوع
وتطويرها ومن ثم رفع جمتمعه لينت�شله من �شوء
جاهل اأو اأ�شرة جاهلة فيجعل طموحه اإكمال
الإيجابي ،كالذي يعي�س يف جمتم ٍع ٍ
درا�شته الأكادميية،
اأو الذي يعي�س يف بيئ ٍة يكرث فيها الكذب والنفاق وعدم احرتام الآخر ،فيكون
طموحه اللتزام بالف�شائل الأخالقية ليكون منوذج ًا يحتذى به.
اأ ّما االأ�ستاذ (حممد املياحي /اإعالمي ونا�سط اجتماعي) فاأجاب
ّ
متف�ش ًال:
ّ
ّ
ّ
هنالك عالقة طردية بي الواقع والطموح ،ولكن بالجتاه البناء اأتكلم ،فكلما كان
الواقع مل ّبي لحتياجات الفرد ك ّلما زاد الطموح عند الإن�شان.
يف الوقت ذاته نرى من مل ي�شاعده واقعه املعي�شي ب�شيءٍ ،ولكن طموحات اأفراده
يوم من الأيام.
عالية جد ًا ،بحيث ي�شلون ملراتب مل يكونوا يتو ّقعون الو�شول لها يف ٍ
اأ ّما ما يتع ّلق باإيجاد واق ٍع يتنا�شب مع طموح الفرد ،فذلك يحتاج جلهود وتكاتف
اأغلب النا�س يف جعل الأر�س مهياأة اأمام حتقيق طموحات الأفراد.
كما ينبغي للفرد اأن يف ّكر بح�شب ما يتم ّكن منه يف �شمن اأدواته وو�شائله ،ويبتعد
عن اخليال الفرتا�شي ،الذي ل يقبل التطبيق ،حتّى ل ي�شطدم يف الواقع الذي
يعي�شه.
اأ ّما (بهاء ال�س ّفارّ /
موظف):
الطموح (غاية داخل الإن�شان وقد ُيكت�شب من بع�س النظريات الف ّعالة يف
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املجتمع) ،ي�شري عك�س ما يريده الواقع ،وبح�شب ما
اعتقد اأنّ للواقع ال�شيادة يف املجتمع يجري بح�شب
نظام كوين وقوة ل ميكننا التغيري فيه ا ّإل يف حالت،
منها بع�س الطموح والتاأمل مب�شوغات حتيل بع�س
الأفكار اإىل مادة ملمو�شة ،وبع�س ذلك اخليال
املر�شوم اإىل واقع حقيقي بف�شل عقل الإن�شان
وثقته بقدرته على اجتياز حاجز اخلوف ،باخت�شار
هناك اأنا�س تف ّكر وتتاأمل وحتاول اأكرث من م ّرة؛ لأنَّ
�شقف طموحها يكون اأعلى من م�شتوى الواقع عليها،
فالظروف وكرثة النك�شارات ملحاولت فا�شلة قد
ت�شنع جناح ًا باهر ًا.
اأ ّما (�سديق الزريجاويّ /
موظف) فاأجاب
م�سكور ًا:
ّ
نعم؛ الواقع يوؤثر يف الطموح؛ لأنَّ الواقع يفر�س
علينا اأن تكون غايتنا واأهدافنا بل واأحالمنا التي
نطمح ونعمل على حتقيقها قابلة للتحقق على وفق
موؤهّ التنا واإمكاناتنا ،وهي جزء من الواقع الذي

نعي�شه ،
فاإذا كانت هذه الأهداف والغايات قابلة للتحقق
يف ظل وجود بيئة منا�شبة (واقع) فهي ممكنة،
وممكن اأن ن�شاعف جهودنا لتحقيقها ،اأ ّما اإذا
كانت طموحات خارج اإطار املمكن من اإمكانات
وموؤهّ الت فهي لي�شت �شوى اأوهام واأحالم نوهم
نف�شنا بتحقيقها.
اأ ّما االأخت (زهراء هادي /ر ّبة بيت) فكان
ر ّدها:
نعم؛ يوؤ ّثر الواقع يف طموحنا فك ّل اإن�شان مع مرور
الزمن وعندما يتقدّم يف العمر يطمح لالأف�شل يف
امل�شتقبل وكيف �شتكون ر�شمته يف لوحة احلياة.
ولكن هذا لي�س بال�شهل ،وهناك �شعوبات تتطلبّ
م ّنا جمهود ًا اأكب للو�شول اإىل ما نريد؛ لأنَّ الواقع
�شوف ُيعيق هذه امل�شرية ،لهذا رمبا يكون طموحنا
ل يتنا�شب مع واقعنا.

ون�شتطيع �شياغة الطموح عن طريق امتالك احلافز
الذي ي�شاعد يف بلوغ ال�شخ�س الهدف ،علم ًا اأنَّ
ال�شخ�س الطموح غالب ًا ما ي�شعى اإىل حتقيق هدفه
بالرغم من الواقع وبغ�س النظر عن راأي الآخرين.
وكانت لالأخ (اأمري ن�سريّ /
موظف) نظرة
اإيجابية تتم ّثل بقوله:
ورب العاملي نتجاوز
الواقع يوؤثر لكن بثقتنا باأنف�شنا ّ
هذه التاأثريات؛ لأنَّ من املمكن اأن نرى ما هو اأف�شل
ممّ ا ر�شمناه وما اأردناه ،والطموح هو النقطة
البي�شاء بواجهة نقطة �شوداء كبرية كما هو الوجه
الثاين لالأمل مهما يكون قلي ًال يجب اأن يكون له
ح�شور داخلنا حتى يكون دافع لنا نحقق من خالله
ما نريد.
اأ ّما (زينب حممد /طالبة) قالت لنا:
تغري احلالة
الواقع له تاأثري يف الطموح ب�شبب ّ
النف�شية لالإن�شان ومواجهته لبع�س الظروف التي

ت�شادفه ،ولكن الإن�شان على الرغم ممّ ا يحيط
به يجب اأن ل ي�شت�شلم ويكمل طريقه ،حتى الوقت
يجب ل يكون به ت�شويف؛ لأنَّ له تاأثري ،فك ّلما كان
بوقت اأقل ك ّلما كان الإجناز اأف�شل؛ لأنَّ الوقت
الطويل يقتل العزمية والطموح.
ولـ (داليا علي /خريجة) راأيها فقالت:
الواقع �شي والطموح �شي اآخر ،الواقع ما يعي�شه
الإن�شان بك ّل اأحواله �شواء كان اإيجابي ًا اأم �شلبي ًا،
اأ ّما الطموح هو الأهداف الذي ي�شوغها الإن�شان
لنف�شه من اأمنيات وغريها ،يكون تاأثري الواقع يف
هذا الطموح قوي جد ًا ،لكن هناك �شي ميتلكه
الإن�شان ي�شاعده على التغ ّلب على الواقع اإذا كان
م ّر ًا ومن ثم الو�شول اإىل الطموح ،هذا ال�شيء هو
ال�شالح الوحيد ،لالإن�شان وهو املنقذ الوحيد وهو
الإرادة والعزمية ،قد تنك�شر الآمال قلي ًال لكنها ل
متوت مادام الإن�شان يتن ّف�س فهو قادر على الو�شول،
ومهما كان الطريق طوي ًال فالب ّد من الو�شول.
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الهواء قلوي ،ياب�س وجاف ،كالأحاديث املظلمة
الأماكن مزدحمة غري اأنَّ املدينة خالية ،فقد
يحدث اأن يحدث ما ل يجب اأن يحدث كما يجب
اأن يحدث!
لذا �شرتى اأنَّ الباب مو�شد باإحكام ،مطبق
قا�س
كغالف �شخم حلكاية عظمية ،على حا�شر ٍ
مولود من العبث..
امللت�شقة
العبث املت�شلل خل�شالت �شعره الندية
قة
بجبينه الدافئ تر�شح بعافية الكون!
وحيد ًا يتل ّوى ب�شدة! ،يتمايل كزهرة حتاول الريح
ول�شوف تنجح بعد قليل بذلك،
اأن تقتلعها مرار ًا وف
أو�شمة الأمل الأنبل على
املالئكة الباكية تع ّلق ا مة
�شدره امل�شتعل ال�شامي..
فامل�شهد يليق جد ًا بنهاية ا حاب
أ�شحاب احلق الإلهي
وفر�شان ال�شماء..
يتفجر على عجل،
ال�شم ينت�شر يف اأوردته كنبع ّ
ول حيلة جل�شده ا ّإل اأن تجيب
ي�شتجيب لوجع ي�شبه حز
الأع�شاء باملُدى وطعن نان
ال�شنان يف احل�شا ،عيناه
توم�شان ،اأجفانه الثقيلتان ترفرفان كاأجنحة
فرا�شات تقرتب من موطنها ،يف ك ّل ر ّفة تن�شلل
احلياة من بي جوانحه كان�شالل خور
ال�شخور من
بي اأ�شابع اأمواج البحر التي حتاول ا اكها
إم�شاكها
دون جدوى ،ها هو يئن بزفرات ّ
متقطعة حارقة،
تكاد ت�شعل الأفق!
يئن بانك�شار مد ٍو ي�شم اآذان الدنيا ،من نهبت
�شباب عمره بال رحمة..
اإنه يرى ما ل يحتمل!
تتدحرج ال�شور وتغ�شاه ،فالأح ّبة يقرتبون اأكرث
بنب�س متوهج ك ّلما اأنطفاأ عرق فيه وعال دخان
بلون البق..
لقد امتالأت مقلتاه بالدمع..
يا لرتبة العط�س!
نداء العارف للعارف ،وجنوى الغريب للغريب،
ميد ذراعه الثقيلة ليتف ّكك الزمن اخلامل،
ي�شفيه من �شوائب العتمة يئه
في�شيئه بنفخة من
اأنفا�شه الأخرية ،تقب�س على ك ِّفه املرتع�شة
كف اأخرى باأربعة اأ�شابع فقط ،م
يبت�شم لوجه
شي ويف ال�شماوات العالية بعيد ًا يعرجان..
احل�شي
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َز َو ٌ
َ
اج أم ُ
ؤام َر ٌة؟
م
إيمان صاحب /النجف األشرف

�شوؤال يطرح نف�شه ملن اجتمع يف ذهنه نقي�شان
اأحدهما قرار املاأمون بالتق ّرب من البيت العلوي
بتزويج ابنته ،والآخر رغبة التخ ّل�س من الإمام
اجلواد ،وبي هذا وذاك ن ّفذ املاأمون �شيا�شته
املتعددة اجلوانب ملعاجلة املواقف التي كانت
تهدد حكمه كما ن ّفذها قبل ذلك بفر�س ولية
العهد على الإمام الر�شا.
أ�شلوب جديد ميكن التع ّرف
ولكن هذه امل ّرة با ٍ
عليه بالكيفية الآتية:
بتزويج ابنته لالإمام يكون قد و�شع الإمام حتت
�شيطرته ومراقبته؛ ليعرف ال�شغرية والكبرية
من اأفعاله ،اإنه اأراد من هذا الزواج اأن يربط
بت�ش ّوره ال�شاذج -الإمام ببالطه الذي ي�شودهاملجون واخلالعة ،وبذلك ي�ش ّوه قدا�شة الإمام
وي�شقط مكانته يف عيون النا�س و ُمريديه.
اإنه اأراد اأن ي�شع ح ّد ًا لثورات العلويي وانزعاجهم
منه وليتظاهر مبيله اإليهم ،واأي�ش ًا خداع عامة
النا�س كما كان يقول :اإين اأحببت اأن اأكون َج ّد ًا
لأمرئ ولده ر�شول اهلل وعلي بن اأبي طالب،
ولكن اإرادة اهلل مل حتقق ذلك ،فكان اأولد
الإمام جميعهم من ن�شاء اأخريات ،وهذا ما
اأ�شعل نار الغرية يف قلب اأم الف�شل اجتاه زوجات
الإمام وبخا�شة اأم الهادي ،ف�ش ًال عن ذلك
حتري�س املعت�شم لها على قتل الإمام اجلواد.
ويف اآخر ذي القعدة اأجابته اإىل ذلك ون ّفذت
جرميتها العظمى ٍّ
حجة اهلل ،ف�شقته ال�شم
بحق ّ

بيديها كما فعلت جعده مع الإمام احل�شن لتحل
عليهنّ لعنة ال�شماء اإىل يوم الدِّ ين ،وقد �شابه
احلفيد جدّه بغدر امراأة فكالهما ق�شى م�شموم ًا
مظلوم ًا.
ولكن قد يكون الفارق بينهما ال ُعمر ،حيث
كان عُ مر الإمام اجلواد حي �شهادته خم�ش ًا
وع�شرين �شنة ،وبهذا يتّ�شح اأنَّ ك ّل ذلك كان
جم ّرد موؤامرة �شحيتها الإمام حممد اجلواد.

شد المقدس

الح

ُ
َ
َ
َ
ْ
وصيك ِبهذا
أ ِ
إسراء الفضلي /النجف األشرف

ظاهر ًا كلمتان ..باطن ًا تكبري..
لأ�شتنفر قريحة نزت ّيف واأجدف يف ِّمي ك ّل منهما..
اأو�شيك :معنى الو�شية :ترك طلبات قبل الوداع الأخري تتوق اإىل التنفيذ بعد اخلتام..
اأنا راحل واأنت راحل ..تقفو رحيلي م�شرع ًا ..حاث ًا خطاك التي اأق�شمت اأن تنق�سس اأثرها على اأر�
أر�س
املعركة ..كق�شمك واأنت تزجمر يف عليائها� ..شاأدو�س اأ�شالءكم باأقدامي مع ��شششهيل
هيل
�شهيل احلروب ويف
اأروقة العط�س ..حيث تتج ّول اخلواطر حريى حتفر ال�شب ّ
بق�شة البقاء ..عز ت�ت�شششامى
امى
ت�شامى بالأرواح
م�شششمعك
معك
م�شمع ..ينفر م�
م�ششمع..
مع..
فان�شاع التفاين ذلي ًال �شد الريح  ..واإن ع�شف دويها ليخرتق �شدى ك ّل م�ش
م�شمعك
واأنت تل ّبي اأم تنادي ..حتارب ارجتازاتك ك ّل �شك باأنَّ احلياة قادمة ل حمالة ..واأنّأن ما ينقر
ارت�شششيتها
يتها
و�شوا�شك على نهايتك املحتمة التي ارت�
ك
ارت�شيتها ملرتعك..
بابها لي�س موت ًا ..فاملوت يكون لو �ش ّلطت
�شكنى روح ً
أج�شاد خيولهم ..فتق َّر �ش�ششكنى
كنى
دعني اأزهو بطريف لحم ًا قطرهم الأحمر وهو يل ّون ا اد
روحاا لهاثها
س
ينازع لك�شب �شوؤدد بت�شجيل ال�شيوف ..ل انطق لفظ ًا ..بل يفي
ويرف�س اأ�شالء تقفز
�شيفي يلفظ
معلنة حرب ًا ثانية على نف�شي ..يخر�س الأفواه اإذا �شدحت لغته ماء
ع�شماء �شديدة البالغة ..تن�شد
من ق�شائد المتنان للمعبود على نعم �شيغبطها الأولون والآخرون :يا
كناا معكم فنفوز
"يا ليتنا ك ّن
أثراا واحداً..
فوز ًا عظيم ًا" ..اأو�شيك بل هكذا اأريدك ..ف�شنفنا واحد ..و�ش ّفنا واحد ..ونقفو اأثر ً
اأث َر اإيثار الفخر مبا �شنكتب �شد ما جندت له احل�شود من بوؤ�س راع
�شراع باطل ..اأرين واأنا يف
عليائي ما اأروم وتروم اإليه اأنف�س ح ّرى من حتليق باأجنحة ال�شماء ،و ُبعد عن دن�س هوى الأر�سس..
أر�س..
�شارمك ،وهو ي�شطر هاماتهم زرافات وفرادى ..فجموعهم هباء اأمام ررووؤو�س ُخخلقت
اأرين اأنظر ارمك،
لقت
كي ل تنحني..
ً
ً
بهذا ..اأ�شار بناين بهالة من نوره ال�شاطع ..وكاأنه م ّد النور نورا واهجا يف جدباء الطف..
َمن هذا؟! ..وما الذي جاء به اإىل هنا؟! بل ما حدا بنا اإىل اأن نواكبه ونونووؤازره..اأ�شجرة طوبى
مقد�س؟!..
�س؟!..
ّ�س؟!..
مقدد
تقود قتالنا اأم روح خلود ت�شحذ هممنا؟! ..اأعلياء نف�س مطمئنة ..اأم وتر ترتيله مق ّ
م�شحوب ً
م�شششرية
رية
شحوباا برفقاء م�
حوبا
م�شش
�ش ّلم نحو املعايل اأم قائد ر ّباين ثار ليكمل نهج اآبائه ..اأَ َّم كربالء ..م�
م�شرية
ر�شو ً
ر�شششول..
ول..
ولل من ر�
ر�شوشو
ال�شمود ..يحدو مبهجته اإبا ًء لل�شيم ..وتعتلي اأوداجه �شمات ال�شجعان ..اأراه ر�ش
ر�شول..
علي ..بل نهر ًا من احل�شن..
ب�شعة من ب�شعة ..جمرة من ّ
هذا..
هذا الذي �شري�شم تاريخ املجد ..وير�شل واعق
�شواعق حترق اجلور والطغيان..
هذا الذي �شيعتا�شه الث ّوار ..وتنتف�س لتلحقه الأبرار ..ويبكي ذبحه الأحرار ..و ُيويخزي
خزي اأعداءه
عار ًا و�شنار ًا ..وتروي عطاءه منابر احلق..
اأبا ال�شيم ..اأو�شيك به واأنا يف اأثرك ..اأث ٌر يتبع اأثر ًا ..يزجي غيمه رب
�شرب الركب املجيد..
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مناه

ل ثقافية

َ
ار َ
من ِب َل ِدي
ف
س ٌة ِ
ِ
ّ
الحيدري
الفارسة :سحر
م.م حنان رضا حمودي /بابل

الفار�شة (�شحر احليدريّ ) مواليد بغداد عام 1962م ،حا�شلة
على �شهادة بكالوريو�س اإعالم ،وهي من �شكنة مدينة املو�شل،
متزوجة ولديها اأبناء ،كانت تعمل يف عدة موؤ�ش�شات اإعالمية.
وهي مرا�شلة يف معهد �شحافة احلرب وال�شالم ()IWPR
مبدينة املو�شل ،وكذلك يف الوكالة الوطنية العراقية لالأنباء
(نينا) ،وكانت من بي اأع�شاء املالك الأول يف الوكالة امل�شتقلة
لالأنباء (اأ�شوات العراق) منذ انطالقتها يوم 2004/11/21م،
بعد اأن �شاركت يف دورة تدريبية بداأت مطلع �شهر ت�شرين الثاين
(نوفمب) من العام نف�شه ،ومت ّيزت بن�شاطها وداأبها يف تغطية
الأحداث يف حمافظتها اأو ًل باأول ،وا�شتمرت على العمل حتى اآخر
حلظة من حياتها ،وقد اأبلغت الفار�شة مدير مر�شد احلريات
ال�شحفية قبل اأ�شبوع من اغتيالها ،اأنها تل ّقت عدة تهديدات عن
طريق ر�شائل ُو�شعت يف باب منزلها ،و 11تهديد ًا عن طريق
الهاتف ،توعدتها بالقتل اإن مل ترتك عملها .فقالت الفار�شة:
(لن ميوت الإن�شان �شحفي ًا كان اأم طبيب ًا ا ّإل بيومه ،وا ّإل لكنت
اأول التاركات العمل بعد خطفي عام 2005م على يد امل�شلحي،
وحتريري على يد ال�شرطة ،ومن ثم اإ�شابتي عام 2006م
باإطالقة (بي كي �شي) ،اإذ اأُجريت يل عمليتان جراحيتان ..ويف
عام 2007م ُا�شدر من�شو ٌر من قبل جمموعة اأطلقوا على اأنف�شهم
(دولة العراق الإ�شالمية) يتوعد بتهمة كوين �شحفية! م�شاألة
اخلطورة يف العمل اأ�شبحت واقع حال ،علينا اأن ل نتحدّث
عنها ،ولك اأن تعلم باأنك اإذا وددت العمل حافة
بال�شحافة يف العراق
عليك اخليار يف القبول باملخاطرة اأو ترك العمل ..وثم تابعت
حديثها( :ل تهمني الر�شا�شة اإذا كانت قاتلة ،ما يخيفني هو
�شمان ً
مانا
وريا ��شش
شماناا
الأمل والعوق) فعملت على نقل اأفراد عائلتها اإىل �شوريا
ل�شالمتهم ،لكنها كانت تعود با�شتمرار اإىل ل
املو�شل لإعداد املزيد
ال�شششوء
وء
بت�شليط ال�
من التقارير ال�شحافية ،كانت مهتمة للغاية ليط
ال�شوء على
الق�شايا التي تعني اء؛
الن�شاء؛ عن طريق التقارير التي كانت تكتبها
ملعهد �شحافة احلرب الم،
وال�شالم ،وتطرحها عن طريق برناجمها
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ف
(الن�شف الآخر).
إذاعي
ال ّ
أ�شرة املوقع الإلكرتوينّ
مع ا رة
اأربعة اأيام من اغتيالها،
يف املدونة بعنوان (يا نار
العراقيي) فقالت فيها:
ا ٍآت ل حمال ،ولكن نتمنى اأن
لنا نحن العراقيي دون
قال زوج الفار�شة اإنها نالت
( )cjfeيف حفل اأقامته
العا�شمة ال�شورية دم�شق
(اأكتوبر) عام 2007م ،بعد
لراأيها احلر.
علي
فو�شف عبد
الغني ّ
ّ
نقابة �شحفيي كرد�شتان
ة
الفار�شة يف
تع ّرفت على
احلقيقة املو�شلية ،اإذ ك ّنا
ن�شر تقاريرها وكتاباتها،
فقدت النقابة �شحفية
حفية
ملهنة ال�شحافة.
ثم قال ال�شحفي اأحمد
املخاطر والتهديدات على
ل ل�شيء واإمنا لإعالء
وكذلك لأنها كانت تريد
ال�ششعب.
شعب.
الظرف ال�
ال�شعب.
الغرباء
حي
فقام ال ُغ
رباء يف ّ
شرر من مدينة
الأي�أي�شش
أي�شر
النار عليها بتاريخ
2007م عندما
رحمها اهلل.

ن�شمام
شمام
أي�ش ًشاا قامت بالن�ش
واأي�ش
بالن�شمام
جورنال العراق قبل
وكانت م�شاركتها الأوىل
كوين برد ًا الم
و�شالم ًا على
(نعلم اأنّ دورنا يف القتل
نعرف �شبب ًا ملا يحدث
�شوانا).
جائزة املنظمة الكندية
ال�شفارة الكندية يف
يوم  24ت�شرين الأول
اأن دفعت حياتها ثمن ًا
امل�شوؤول ال�شابق لفرع
قائ ًال:
الفار�شة،
اأثناء عملي يف ��شحيفة
جند ��شهولة تامة يف
وباغتيال الفار�
الفار�شة
وخمل�شة
مهمة جادة ،وخمل�
حميد :الفار�
الفار�شة حتدّت
الرغم من كونها امراأة،
كلمة ّ
الها؛
احلق واإي�
إي�شالها؛
اأن تعيل بناتها يف هذا
ال�ششاحل
شاحل
احلدباء يف ال�
ال�شاحل
املو�ش
املو�ش
شلل باإطالق
املو�شل
 7حزيران عام
كانت تغادر منزلها

هر العلقمي

من على ن

ندى اللواتي /سلطة عمان

با�شمك تطرب اأجنحة الروح ،ملقي ًة بي
يديك حتاياها قافية مر�شعة بال ّلجي
واآيات الولء..
اأيا �شم�ش ًا طاملا تل ّم�س الدهر دفء
مودتها وحتنانها ،رغم تلكم ال�شحب
التي تغطي �شعاع النور املتوهّ ج من
الذهبي ،وتختزل يف جوفها رماد
قلبك
ّ
الغياب..
�شال ٌم على اآل يا�شي� ،شال ٌم عليك
اأ ّيها النور ال�شاطع ،والتب الألق،
دعوت اإىل اهلل فتجلت اآياتك جتلي
البدر يف ليلة متامه ،وتفتّحت كانفراج
اأ�شارير الورد ،حيث ي�شرق على غالئله
ّ
فيت�شظى نداك ليجلي القحط
الربيع..
ال�شاكن اأرواحه ،واملرتبع بي خاليانا
واأ�شابعنا..
�ش ّيدي اأنت باب اإىل اهلل تعاىل منفرج
الثنايا ..تقودنا اإىل منبع ال�شوء ،وته ّز
اإلينا بجذع الرحمة ي�شاقط علينا من
في�شك لوؤلوؤ ًا منثورا ،وعلى ك ّل زاوية من

زوايا الدهر تنرث من عطر روحك قب�ش ًا
ت�شت�شيء به حمائم ال�شالم..
�ش ّيدي يحنّ اإليك الليل الداجي ،يناجيك
القمر بلغة ال ّلجي ،وتلثم النجوم اآثار
خطواتك املباركة نحو اهلل..
ويبوح الفجر ترب يركع على اأطراف
تبك الزاهي ،اإذ تبتكر �شم�شك انبالج
النهار ،ويت�شاقط ال�شوء على اأدمي
الأر�س مطر ًا ،جتدل منه الفرا�شات
ريحان ًا تتنف�س منها قالئد العبري،
وت�شوغ منه الع�شافري خارطة للملكوت،
يرفرف �شطره بهديها جناح احلني..
ما زلت –يا ربيع القلب� -شمعة تنث
اآياتها رقراقة كقيثارة من ماء تن�شج
حلن ًا عذب ًا تهيم بوقعه اأوتار الفوؤاد..
حب
�شالتك جنة خ�شراء ،يزهر ّ
اهلل تعاىل يف �شمائها ،وي�ش ّع ال�شكر
والت�شليم من حناياها كزخات الرحيق
املختوم بامل�شك واليا�شمي..
قنوتك عزف اأبي�س فاح عطره فوق

كنه تلك احلروف الع�شجدية ،ركوعك
ارتعا�س اللغة يف ح�شرة امللكوت الأرفع..
توحد اخلاليا مع جوهر
�شجودك ّ
النور ،واغت�شال الروح بقطرات الع�شق
الوردية..
ثناوؤك وا�شتغفارك ت�شامق فوق الكلمات،
يفوق البيان وال�شتعارات يف التاأثري..
حيث تقراأ ترهف لعذب �شوتك الرثيا،
ولتبيانك عطر ع�شلي املذاق ،يهت ّز
على وقعه الزهر ،ويف تكبرياتك تتج ّلى
لرب العاملي..
العبودية املطلقة ّ
ي�شتاأنف خما�س ال�شبح من �شيائك
عبري ًا ر ّيان ..وقلب الدهر �شار وطن ًا
لل�شوق والآهات والدموع ..وك ّل الزوايا
ت�شرئب لطلعتك الغ ّراء ،ترت ّقب هطول
�شم�شك امل�شرقة من وراء ال�شحب..
ف�شال ٌم عليك يف الليل اإذا يغ�شى والنهار
اإذا جت ّلى..
�ش ّيدي ..متى ت�شرق الأر�س بنور ر ّبها؟!
متى ترانا �ش ّيدي ونراك؟!
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ـك ُ
الم َ
ــــل ِئ َ
َ
ــة

َلم َت َضْ
الس َل َح َب ُ
ع ِّ
عد!
عبير المنظور /البصرة
n

هي غزوة ا�شتثنائية من غزوات الر�شول ،
من حيث توقيتها واأ�شبابها وظروفها واأحداثها،
غزوة انهار فيها اآخر معاقل يهود املدينة
املنورة ،وانتهى حلم قري�س بحليف قويّ لها
داخل املدينة ،اإنها غزوة بني قريظة ،وبنو
قريظة هي قبيلة من قبائل يهود يرثب الذين
امتهنوا الزراعة ،فازدهر اقت�شادهم ،ومت ّيز
بنو قريظة عن قبائل اليهود الأخرى بقوة
ع�شكرية م�شيطرة على املدينة وما يجاورها،
()1
اإذ امتهنوا اأي�ش ًا �شناعة اأنواع من الأ�شلحة.
و�شبب هذه الغزوة هو نق�س بني قريظة العهود
النبي ،nوغدرهم
واملواثيق التي عقدوها مع ّ
بامل�شلمي يف معركة اخلندق بتحري�س من
قري�س لنق�س العهد وم�شاندة الأحزاب ،وبلغ
الر�شول ذلك ،فاأر�شل وفد ًا اإىل بني قريظة
للتح ّقق من الأمر ،فوجودهم قد نق�شوا العهود،
وقاموا ب�ش ّبهم و�شتم الر�شول ،nونالوا منهم
اأقبح الكالم و�شتموهم يف الأعرا�س ،ول يخفى
التاأثري ال�شلبي لهذا الأمر يف معنويات امل�شلمي
وهم يف حرب اخلندق مع ما للمكانة اجلغرافية
لقالع بني قريظة ،بحيث ي�شهل عليهم
مهاجمة امل�شلمي من اخللف يف اأثناء قتالهم
مع امل�شركي ،وبدا غدر بني قريظة مبباغتة
امل�شلمي لي ًال باإغارتهم على الن�شاء والذراري،
اإ�شاف ًة اإىل عمليات دهم حر�س امل�شلمي
واختطافه من على مم ّر قالعهم اإىل ثغور
املدينة ،ممّ ا جعل الر�شول ياأمر بنقل الذراري
والن�شاء اإىل مكان اآمن ،ويف ظ ّل هذه الظروف
احلرجة للم�شلمي جت ّلت حكمة الر�شول nيف
احلرب ،اإذ اأق ّر مبداأ (اإنّ احلرب خدعة) بعد
اأن ا�شتاأذنه نعيم بن م�شعود يف اإيقاع الفتنة بي
اليهود وامل�شركي ،فاأذن له ممّ ا �شهل انهزام
الأحزاب وتف ّرقهم ،ويف ظهر ذلك اليوم
الذي تفرقت فيه الأحزاب اأتى جبيل اإىل
الر�شول nبعد اأن و�شع �شالحه ،فقال له :فما
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و�شعت املالئكة
ال�شالح بعدُ ،وما
رجعت الآن ا ّإل
من طلب القوم،
اإنّ اهلل ياأمرك
يا حممد بامل�شري
اإىل بني قريظة،
فاإين عامد بهم
فمزلزل بهم(،)2
فاأمر الر�شول
النا�س باأن َمن
كان منهم �شامع ًا
مطيع ًا فال ي�شلي
الع�شر ا ّإل ببني
قريظة ،ودفع الراية

علي
اإىل الإمام ّ
وهي مل حت ّل بعد منذ رجوعهم
من معركة اخلندق( ،)3وبرزت طاعة امل�شلمي
ال�شديدة للر�شول nيف اأ�شعب الظروف ،فهم
مل ي�شرتيحوا من معركة اخلندق بعد ،والتحقوا
بالر�شول حل�شار قالع بني قريظة الذي دام
خم�شة وع�شرين يوم ًا ا�شتمرت فيها املفاو�شات
مع اليهود ،اإذ رف�شوا الإ�شالم ،ورف�شوا دفع
اجلزيةّ ،
وف�شلوا القتال ،وطلبوا حلفاءهم
من الأو�س للتفاو�س ،واختاروا منهم اأبا لبابة
الذي خان الر�شول nعندما مل يبز رحمة
الإ�شالم وخ ّوفهم بالذبح ،فندم على فعلته يف
ليال
ق�شة مف�شلة وربط نف�شه بجذع نخلة �شت ٍ
ي�شاأل اهلل التوبة ،حتى تاب اهلل عليه باآيات
من القراآن الكرمي ،ويف ق�شة اأبي لبابة وتوبته
الكثري من ال ِعب واملواعظ يف ح�شن التفاو�س
واأدب احلوار مع الأعداء ،وكذلك اأدب التوبة
اإىل اهلل ور�شوله.n

النبي nباأمري املوؤمني
وفتح اهلل على
ّ

با�شت�شالم بني قريظة وما األقاه اهلل يف

قلوبهم من الرعب فيه( )4عندما �شاح بهم:
واهلل لأذوقن ما ذاق حمزة اأو لأفتحنّ ح�شنهم
فقالوا :يا حممد ،ننزل على حكم �شعد بن
معاذ( ،)5وحكم فيهم �شعد بحكم التوراة.
ورغم املحاولت اليهودية باإثارة ال�شبهات
حول هذه الغزوة كجزء من ّ
خمطط احلرب
إ�شالمي
الإيديولوجية لتف�شيخ املجتمع ال
ّ
وتفكيكه وت�شويه معامل ال�شرية النبوية ا ّإل اأنّ
درو�س هذه الغزوة وعبها �شتظل الوهج الذي
ينري طريق امل�شلمي حتى املعركة الأخرية مع
الإمام املهدي الذي يق�شي فيها على اليهود
يف اآخر الزمان.
...................................
 )1العربية بدون توابل ،فر�شيات بديلة� :س-547
.567
� )2شرية ابن ه�شام :ج� ،2س.234
 )3مغازي الواقدي :ج� ،1س.497
 )4حياة حممد nيف اأحاديث ال�شيعة� :س.252
� )5شرية ابن ه�شام :ج� ،2س.240
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َّ
ُ
ُ
َ
التسامح..
َ

الف ِضي َل ُ
ة ال ُم َ
اإخوانهم ،ون�شعى اإىل تاأ�شيلها يف نفو�س
بي
َّ
َ
غ
ي
بة
الراغبي يف بلوغ الكمالت الروحية.
ا لنظر ية
إ�شالمي ،واأوجب
وقد دعا اإليها الدين ال
و ا لتطبيق
ّ
فارق كبري ،فالنظرية هي جمموع الروؤى على اأتباعه الأخذ والتم�شك باأهدافها
والأفكار ،اأ ّما التطبيق فهو مالم�شة الواقع للو�شول اإىل جمتمع ت�شوده الألفة والوئام.
َ
هلل ِل ْنتَ له ُْم
ونزول تلك الروؤى اإىل ح ّيز الوجود الإن�شاين .قال تعاىلَ  :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِمنَ ا ِ
وكثري من النا�س له القدرة على التنظري َو َل ْو ُك ْنتَ َف ًّظا َغ ِل َ
َ
ُّ
يظ ا ْل َق ْل ِب َل ْنف�شوا ِمنْ
ا�ش َت ْغ ِف ْر َله ُْم( /اآل
والبيان ،والغو�س يف النظريات الكالمية ،لكن َح ْو ِل َك َف ْاع ُف َع ْنه ُْم َو ْ
القليل منهم َمن يو ّفق للعمل مبا يقول.
عمران ،)159:هذا يف كتاب اهلل.
ّ
َّ
من هنا جاء التحذير القراآ ّ
العملي للم�شلمي فهو بعيد كل البعد
ينَ  :يا اأَ ُّيهَا ال ِذينَ اأ ّما الواقع
ّ
َ
ْ
ْ
ً
ّ
اآَ َم ُنوا ِ َمل َت ُقو ُلونَ َما َل َت ْف َع ُلونَ  ك ُ َب َمقتا ِعندَ عن التطبيق ،وممّ ا يحز يف النف�س اأننا تركنا
هلل اأَنْ َت ُقو ُلوا َما َل َت ْف َع ُلونَ ( /ال�شف.)3:
كتاب اهلل وراءنا ظهري ًا ،بل تعاملنا معه
ا ِ
فكم م ّنا َمن ياأمر الآخرين بال�شب ،لكنه من كتحفة ت ّزين مكاتبنا ،حتى ياأتي يوم القيامة
اأجزع النا�س؟!
في�شكو اإىل اهلل تعاىل غربته وهجرانه.
وكم م ّنا َمن ُيو�شي اإخوانه بالوقوف عند ما هو ال�شبب باإحداث الفجوة بيننا وبي كتاب
ال�شبهات ،لكنه اأ�شرع النا�س وقوع ًا بها؟
اهلل؟
وكم م ّنا َمن يطالب الآخرين بح�شن اجلوار ،اجلواب يكمن يف ا�شتغراقنا ال�شديد يف التنظري
لكنه ل ُيح�شن جوار َمن يجاوره؟!
العملي ،وهنا الطامة الكبى.
دون التطبيق
ّ
وكم م ّنا َمن يدعو بل�شانه اإىل الأمل ،لكنه يف فالت�شامح �شفة حم ّببة ،وهي من اأجمل
الواقع
العملي من اأكرث النا�س ياأ�ش ًا من روح ال�شفات التي ت�شفي رونق ًا اإن�شاني ًا ُمبهر ًا،
ّ
اهلل؟!
واحلياة بال ت�شامح تغدو كغابة موح�شة تت�شارع
ً
ح�س اإن�شاين.
اأ ّما املفردة الأخالقية الأكرث تغييبا هي فيها الإرادات دون وازع من ّ
n
الت�شامح ،اإنها �شفة حميدة وطاملا نطالب وخري قدوة لنا هو الر�شول الأكرم  ،فعن
الآخرين با�شتح�شارها يف تعامالتهم مع اأبي ب�شري ،عن اأبي عبد اهلل قال" :نزل

نجاح حسين الجيزاني /كربالء المقدسة

ر�شول اهلل nيف غزوة ذات الرقاع حتت �شجرة
واد ،فاأقبل �شيل ،فحال بينه وبي
على �شفري ٍ
اأ�شحابه ،فراآه رجل من امل�شركي ،وامل�شلمون
قيام على �شفري الوادي ينتظرون متى ينقطع
ال�شيل ،فقال رجل من امل�شركي لقومه :اأنا اأقتل
حممد ًا ،فجاء و�ش ّد على ر�شول اهلل nبال�شيف،
ثم قالَ :من ينجيك م ّني يا حممد؟ فقال :ر ّبي
ور ّبك ،فن�شفه جبئيل عن فر�شه ،ف�شقط
على ظهره ،فقام ر�شول اهلل واأخذ ال�شيف
وجل�س على �شدره ،وقالَ :من ينجيك م ّني يا
غورث ،فقال :جودك وكرمك يا حممد ،فرتكه،
فقام وهو يقول :واهلل لأنت خري م ّني واأكرم".
()1

هذا هو ُخ ُلق الر�شول الأكرم ،فاأين نحن من
اأخالقه؟ اأ َول�شنا ندّعي انتماءنا اإىل �ش ّنته!
فلم ل ن�شامح َمن اأخطاأ يف ح ّقنا؟ و َمل نك ّر�س
َ
الكراهية يف اأو�شاطنا؟
اإ ّننا ُمدع ّوون كوننا م�شلمي اأن ن�شامح ونعفو
ع ّمن ظلمنا؛ طمع ًا بعفو اهلل ور�شوانه.
اأ ّما الذين يغ ّلبون لغة الكراهية والنتقام ،فهم
اأول من �شيكتوي بنارها؛ لأن الكراهية ل تو ّلد
ا ّإل الكراهية ،والنتقام يج ّر اإىل النتقام.
..................................
 )1الكايف :ج� ،8س.127
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َص ٌ
مت َي َ
سن َ
َّل ُ
العْقل
تك
م ِب ُح ِ
تبارك حيدر /كربالء المقدسة

�شلمى وهي ت�شع يدها على راأ�س عهود..
ليتني اأعرف ما ُيحاك من موؤامرة داخل
هذا الراأ�س؟
عهودَ :من تق�شدين؟
�شلمى :عقلك ،فا ِأنت قليلة الكالم كثرية
التاأمل ،وهذا يخيفني؛ لأن العقل يكون
فظ ًا غليظ ًا عندما ي�شدر الأوامر يف
مع�شية اخلالق.
عهود :وهل ل�شاننا ل ينطق ا ّإل باخلري؟
فاأنا اأجل�س منذ �شاعة هنا واأن ّنت تتكلمنَ
بكالم ل طائل منه ا ّإل ت�شييع الوقت.
�شلمى :لكن الل�شان يرتجم ما يدور به
العقل ،فاإن �شمح جرى بالكلمات وا ّإل فال،
علي" :ي�شتدل على عقل
فقد قال مولنا ّ
()1
كل امرئ مبا يجري على ل�شانه".
عهود� :شدق موىل املوحدين ،لكن



ّ
و�شح اأكرث يف حديثه" :اإذا
الإمام
()2
ّمت العقل نق�س الكالم"  ،اإذن هناك
عالقة عك�شية بي متام العقل وا�شتخدام
الل�شان ،فكرثة الكالم توقعنا يف اآفات ل
جناة منها.
�شلمى:عجب ًا!! كيف نتج ّراأ على املع�شية
ونحن منلك العقل؟
ّ
عهود :لأننا بب�شاطة عطلنا ملكة العقل.
�شلمى :كيف؟
عهود :اعلمي اأنّ ال�شتماع ملجل�س اللهو
كنت فيه ُمييت العقل ،ومولنا
كالذي ِ
علي قالَ " :من ترك ال�شتماع من ذوي
ّ
()3
العقول مات عقله".
واأمر اآخر اإنّ يف جمل�شكنّ اقرتف ّنت اأكرث
من ذنب :غيبة ،وكذب ،وفح�س ،وقد قال
النبي حممدَ " :nمن قارف ذنب ًا فارقه
ّ

عقل ل يرجع اإليه اأبد ًا".
هلل عرفت الآن �شبب
�شلمى :احلم ُد ِ
�شمتك ،فبماذا تن�شحيني يا �شديقتي؟
عهود :زادك اهلل توفيق ًا ،ع ّودي نف�شك
لي الكالم وبذل ال�شالم ،وتذكري اأنّ
يف النطق راحة الروح ،وال�شكوت راحة
العقل ،اجعلي ل ّذتك بذكر اهلل ،فعن
حبيبه حممد" :nعليكم بذكر اهلل فاإنه
�شفاء.)4("..
�شلمى :اأ�شكرك هذه ن�شيحة ثمينة.
......................................
()4

 )1ميزان احلكمة :ج� ،3س.343
 )2ميزان احلكمة :ج� ،3س.2052
 )3ميزان احلكمة :ج� ،3س.2053
 )4ميزان احلكمة :ج� ،2س.987
 )5ميزان احلكمة :ج� ،2س.970

ُ
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر َبـ ــان
بشرى مهدي بديرة /سوريا  -دمشق

تلوح تلك ا َملنارات بـ
عمق
نخالت العراقُ ،
ِ
من ِ
َ
�شراط ال َّنجاة..
( ُفل َك ًا) تهدي اإىل
ال�شماء..
متت ّد اأنوار ًا حتّى حدود َّ
تر�شم امليقات الفا�شل مابي لهفتي وال ِو�شال..
ُ
اأ ّمي ُم �شط َر قافلة ّ
ال�شياء لأقف على الأعتاب..
األو ُذ ِبطهر املنحر ل ُي َ
�شفك دمعي ِع�شق ًا..
َواأكون ُقربان ًا على مذ َب ِح الأ�شواق..
ال�شماء..
فاأرى تقلُّ َب قلبي يف َّ
اإلهي..
اإلهي اأرين اأنظ ُر اإليه..
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واأقرتب َو َج ًال ب ُك ّلي..
قيد الفناء..
وجود ًا على ِ
هجرتُ نف�شي ..خلعتُ اأناي..
وحي غادرتني روحي..
واأَ َبت اأن ت�شتق ّر..
علمتُ اأ َّنه ال ِو�شال!
حينها َ�شا َر ك َياين َد ّكاً..
َوخ َّر قلبي َ�ش ِع َقا..
اأتاأذن يل يا مولي..
فاإن مل اأكن اأه ًال لذلك ..فاأنت اأهل..

منكم وإليكم

ِّبي َحّ
َ Mو َ
ك َ
قًاM
ان َوْع ُد َر
مريم اليساري/كربالء المقدسة

�شني من ال�شب م ّرت بها تلك املراأة احلديدية،
ويف ك ّل يوم اأراها اأجدها تزداد قو ًة وبريق ًا وجما ًل،
وكاأن امل�شاعب ت�شقيها �شهد ًا ل اأمل ًا ،بل كاأنها بك ّل
رب ،اأع ّني،
�شربة توجهها احلياة اإليها كانت تقول :يا ّ
أنك حتت
عونك ،وا ِ
فتاأتيها الإجابة �شريعة ،واأنا يف ِ
ظل رحمتي ،فال تبتئ�شي ول حتزين؛ فتقوم لواجبها
العملي خارج منزلها كموظفة اأو طالبة ،اأو يف داخل
منزلها كامللكة التي تدير ق�شرها بك ّل ثقة ،فتح�شد
بهذه الثقة والقوة عائلة متما�شكة واأطفا ًل ينعك�س يف
�شلوكهم �شقاء اأنثى مت ّيزت برتبيتهم تربي ًة ح�شن ًة يف
و�شط جمتمع حماط بامل�شكالت الجتماعية والنف�شية
والأخالقية ،مميز ًة كانت هي بقوتها و�شمودها
واإجنازاتها املتعدّدة.
ّ
وب�شبب ذلك كانت ُجل اأمنياتي احلياتية اأن ل اأرى
يف عينيها اآثار احلزن ول ا�شعر بقلبها يعت�شر لأمل

قي
شقي
ت�شقي
لأنها كانت وباخت�شارار يف ناظري كالنحلة التي ت�ت�شش
غرية الأمل لتزهر وينت�شر عبريها اأو
زهرياتها ال�شغرية
ها ملا كانت احلياة زاهية م�شرقة
كالألوان التي لولها
نعم! باهتة هي احلياة بدون ابت�شامتها.
كنتُ اأراها وكاأنها على يقي باإجابة �شافية من اهلل
تعاىل لها جزا ًء ل�شبها حتى واإن كانت هذه الإجابة
قد تاأخرت وب�شدة اإل اأنها متيقنة بقدومها؛ كانت ذات
�شلة قوية بخالقها ،فمع ك ّل جرعة ياأ�س ت�شقي
قي ففووؤادها

بجرعات متعددة من الأمل ،اإ ّما بتالوة اآيات اهلل اأو
جدات متحو بها حزنها،
بذكر اأحد اأوليائه اأو ّرمبا ب�شجدات
وتنطلق للعمل بحياتها من دون اأدنى خوف اأو قلق من
القادم ،هكذا وباخت�شار كنتً اأراها ،وهناك مبحيط
ك ّل اأنثى �شخ�س ما يراها ،بطلة و�شمعة اأمل ينري
ا�شتمري
بها طريقه يف هذه احلياة ،فاإىل ك ّل اأنثى ،ا�ا�شششتمري
تمري
بال�شياء ول تقنطي من رحمة اهلل ،فالإجابة قادمة.

ُ
نس ُ
أ ُ
الم ِحيط

يف ذلك اليوم حيث ال اأنفا�ض ا ّإال اأنفا�ض املحيط,
وعزف مياهه ميالأ كروية االأر�ض ,وهدووؤه ترنيمة
�سمت توحي بال�سجر� ,سئم من عامل الوحدة ,وهو
يعاي�سها ّ
كل حني ,فمو�سيقاه النهارية اأوتارها اأق ّرت
باحلزن ,وليله �ساخب بالفراغُ ,ترى هل �سيبقى
هكذا اأو يدعو اهلل اأن يكون له �سديق؟ هل �ستكون
يف جوفه اأنفا�ض غري اأنفا�سه التي �سئم منها؟ وهل
�سيتنفع منه اأحدهم اأو يبقى من دون عطاء ,فاأتته
اآية ال�سكينة لتجعل ّ
كل �سيء منه ح ّي ًا وياأتي يوم
م�سيئة قدرة الباري باأن تظهر الياب�سة ,ف�سعر
بلذة االأن�ض ,وانتظر تلك اللحظة التي يختار

ضمياء العوادي/كربالء المقدسة
ْ
وتطايرت مياهه
بارئها االأر�ض ,تالطمتْ اأمواجه,
ُ
فرح ًا لقدوم االأني�ض ,و�سط تلك ال�سو�ساء اأ ْع ِلنَ
اختيار تلك البقعة مكة ,حيث اأول بيت ُو�سع
للنا�ض ,واأول بقعة منا عليها ال�سعيد� ,سعيد ًا طيب ًا؛
لتكون للنا�ض قبلة وعيد ًا ,وحتج اإليها االأرواح قبل
االأج�سام ,وهنا ّ
حل �سمت رهيب باملحيط ,وهدا
�سجيجه ,فاأخف�ض من�سوبه احرتام ًا ,ورفع اأر�سها
اإميان ًا ل ُيعلن اإ�سالمه بها ,معرتف ًا بوجوب اتاهه
اإليها ,لتظهر هي ,ا ٌ
أر�ض مدحية يتالأالأ ترابها,
وميالأ عبقه االأرجاء ,و َت َّ�س َّعد منه ن�سائم عنفوانها,
حتى اتخذ منها املاء م�س ّلى حتى تكتمل الياب�سة.
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منكم وإليكم

فتاةٌ
َ

َ
َ
َ
َ
رس ُ
َّ
َ
َت ُ
اإلنسا ِنية!
م ِ
بسي َر ِتها أسمى معاني ِ

صديقة الموسوي /باحثة في الشؤون التربوية /النجف األشرف

طرقت باب البيت ثلة من املوؤمني يبحثون
عن اأجوبة لأ�شئلتهم عند حفيد باب
الروحي،
مدينة علم الر�شول nواأبيهم
ّ
ا ّإل اأنه كان م�شافر ًا ،فا�شتوىل احلزن
عليهم؛ لأنهم �شيعودون خالي الأيدي
اإىل اأوطانهم ،ا ّإل اأن ابنته ال�شغرية ذات
ال�شنوات ال�شت ،اأبدلت حزنهم �شرور ًا
عندما ّ
خطت الأجوبة باأناملها ال�شغرية!

فق�شوا له
ويف طريقهم التقوا بالإمام ّ ،
ف�ش ّر  بذلك،
ما جرى واأروه الأجوبةُ ،
وقال ثالث ًا" :فداها اأبوها" وهو املع�شوم
من اإفراط العواطف.
هذه الأق�شو�شة �شاهد ،ينبئنا باأنّ
الإ�شالم ل ينظر اإىل البنت باأنها اإن�شانة
متاثل الذكر يف الإن�شانية وح�شب ..اأَ ِّين
َل اأُ ِ�شي ُع َع َم َل َع ِام ٍل ِم ْن ُك ْم ِمنْ َذ َك ٍر اأَ ْو
اأُ ْن َثى( /اآل عمران ،)95:بل يو�شي
نبي الرحمةَ " :nمن
بتكرميها ،فعن ّ
ُولدت له ابنة فلم يو ِؤذها ومل يهنها ومل
يوؤثر ولده عليها -يعني الذكور -اأدخله
()1
اهلل بها اجلنة".

وقد ترجم اأهل البيت هذه املفاهيم يف

حياتهم العملية ،فرنى الإمام الكاظم
يويل ابنته  من الأهمية والتعليم ما
يجعلها وهي يف عمر الباعم قادرة على
الإجابة عن اأ�شئلة كان من املتوقع اأن
يجيب عنها هو �شالم اهلل عليه!.
و ُي�شجن اأبوها الكاظم يف �شمن حملة
�شعواء تع ّر�س لها الطالب ّيون يف عهد
هارون العبا�شي ،فكان العلو ّيون مطاردين
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م�ش ّردين ،اأ ّما غريهم من الأكفاء فلع ّلهم
وللظروف اخلانقة مل يجروؤوا على طلب
م�شاهرة الإمام ،وتبقى م�شاألة عدم
زواج ال�ش ّيدة املع�شومة� شاهد ًا على
والتع�شف الذي حلق باأهل البيت،
الظلم ّ
ودر�ش ًا يع ّلم الفتيات امل�شلمات الهتمام
ب�شقل �شخ�شيتهنّ  ،والتوجه اإىل اإمناء
اأبعادها املختلفة واملواهب التي اأودعها
اهلل تعاىل فيها ،وارتقاء �ش ّلم الكمال.
فالزواج وتكوين الأ�شرة واإن كان امل�شري
الطبيعي املرجو لك ّل فتاة حتى عدّت
ال�شريعة ال�شمحة الزواج ن�شف الدين،
ا ّإل اأنّ الظروف قد حتول دون وقوع هذا
الأمر؛ وهذا ل يعني اأن تفقد الفتاة
ثقتها بنف�شها ،وتركد يف حلقة من الياأ�س
والإحباط ،فيما لو حالت الظروف دون
الرتباط ب�شخ�س ياأخذ بيدها لريتقيا
مع ًا �ش ّلم الكمال.
فهذه ال�ش ّيدة املع�شومة (�شالم اهلل
عليها) عاملة وحمدّثة! وقد روت جمموعة
من الروايات :كحديث الغدير ،وحديث
املنزلة وغريهما ،ويكفيها من الف�شل
مقامها من ال�شفاعة ،اإذ قال عنها جدّها
الإمام ال�شادق قبل ولدتها املباركة:
"األ واإنّ قم الكوفة ال�شغرية ،األ اإنّ
للجنة ثمانية اأبواب ،ثالثة منها اإىل
قم ،تقب�س فيها امراأة من ولدي
ا�شمها فاطمة بنت مو�شى،
وتدخل ب�شفاعتها �شيعتي اجلنة
()2
باأجمعهم".

�ش ّيدتنا املع�شومة املرتقية
�شماء العبادة والطاعة� ،شلت
تعي�س يف اأجوائها حتى بعد تع ّر�س
اأفراد قافلتها للقتل والت�شريد ،ووعكتها
ال�شحية ،فكانت يف ذلك ال�شب مقتدي ًة
تمداد بالعبادة
بع ّمتها زينب رمز ال�شتمداد
�شعبت
والأن�س مع اهلل تعاىل مهما عبت
الظروف؛ وحمل عبادتها يف بيت ى
شى
مو�شى
بن خزرج املوجود اإىل الآن ،وقد ُ�ش ّمميي
ببيت النور ،و�ش ّيد عليه بناء مهيب.
......................................
 )1ميزان احلكمة :ج� ،4س.3672
 )2م�شتدرك �شفينة البحار :ج،8
�س.263
كتاب الغدير :ج� ،1س.107
بحار الأنوار ،ج� ،48س.317
كرمية اأهل البيت:
�س.171-170
ا ملو �شو عة
ا ل لكرت و نية
ملدر�شة اأهل

البيت

كم وإليكم
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الم َ
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ام ُ
َ
مَّية
عل ِ
ض ِ
ين ِ
ِ

لم ُ
عص َ
ِل َ
ومة

B

د .راغدة المصري /لبنان

يع ّد دور ال�ش ّيدة
املع�شومة حلقة
اأ�شا�شية يف احلراك
علي
إعالمي لإمامة ّ
ال ّ

مو�شى الر�شا  ،اإذ
بن مو�
�شكلت
لت هجرتها من املدينة
�ش ّك
حمطة اإعالمية اإخباريّة متن ّقلة،
للتاأثري يف الراأي العام و�شلوكه،
للتا
ون�شر احلقائق ،وتزويد النا�س بالأخبار
حيحة ،فقد اأو�
ال�
أو�شحت مظلومية اأخيها،
ال�شحيحة،
وف�شحت ال�شلطة العبا�ش ّية وخمططاتها بعد
اأن انت�شر خب ت�ش ّلم ولية العهد.
كان حراكها يف جوهره من دافع الإميان واليقي
بالإمامة ،وتثبيت منطلقاتها للحفاظ على ك ِّل ما
يتع ّلق بها من اأهداف اآن ّية ،وبعيدة املدى ،اأو ما
يُ�شطلح علي ِه بالأهداف التكتيك ّية وال�شرتاتيجية:
اأداء تكليفها والر�شالة امللقاة على عاتقها منالرتباط والطاعة املطلقة لالإمام ،فهي مل ترتك
املدينة بدافع ال�شوق واحلني لأخيها فقط ،وهي
ال�ش ّيدة التي امتازت بالر�شاد والإميان والثبات،
والع ّفة والطهارة ،بل خرجت بعد اأن ا�شتلمت
ر�شالة خا�شة من اإمام زمانها ،ورافقها يف رحلتها
خم�شة من اإخوتها ،هم :ف�شل ،وجعفر ،وهادي،
وقا�شم ،وزيد .ومعهم بع�س اأبناء اإخوة
ال�ش ّيدة املع�شومة ،اإ�شاف ًة اإىل بع�س العبيد
()1
واجلواري.
إعالمي الذي تب ّواأته
ا ّإن الدور ال ّ

ال�ش ّيدة املع�شومة اقت�شى اأن حتمل �شفات كمالية
وجمالية ظاهرية وباطنية ،توؤهّ لها للنجاح يف َمهمة
ل يوؤديها ا ّإل َمن كان مع�شوم ًا اأو قاب قو�شي اأو
اأدنى من ذلك ،فقد امتلكت �شخ�شيتها النموذجية
جمموعة من اخل�شائ�س كان لها الدور الكبري يف
إعالمي ،وك�شبت بها ثقة النا�س وحم ّبتهم،
حراكها ال ّ

خا�ش ًة �شيعة اأهل البيت  ،فاألقابها امل�شهورة التي
ع ّرفت بها َوخ ِبوها :املع�شومة( ،)2واملحدّثة(،)3
والعابدة( ،)4واملقدامة ،وكرمية اأهل البيت.
اأ ّما اأبرز خ�شائ�شها التي ح ّققت لها جناحها
إعالمي فـ:
ال ّ
العلمي :فقد عُ رفت ببالغتها
 مقامهاّ
وف�شاحتها ،وهي العاملة ،املحدّثة ،فروت عن اآبائها
الطاهرين ،)5(ورووا عنها جماعة من اأرباب العلم
واحلديث يف العقائد واإثبات الإمامة ،منها ما رواه
()6
ال�شدوق يف الأمايل.
 �شجاعتها ورباطة جاأ�شها و�شبها :انطلقت يفرحلتها غري مبالية مبخاطر ال�شفر وم�شقاته ،وهي
التي �شاهدت مقتل اإخوتها ومن معها يف القافلة،
وعانت الكثري من العبا�ش ّيي الذين اأمعنوا يف الأذى
لأهل بيت الع�شمة ،وكانت قد عا�شت ال�ش ّيدة
املع�شومة العديد من املحن ،وحت ّملت الأذى يف
جنب اهلل� ،شابر ًة حمت�شب ًة (من اأ�شر والدها
وا�شت�شهاده يف ال�شجن ،ثم البعد عن الأخ).
ال�شيا�شي والفهم الدقيق
 معرفة زمان الوعيّ
وح�شن الت�شخي�س والإدراك ودقة النظر يف تدبري
اأمور النا�س ،وذلك ما تقا�س به الكفاءة يف تقييم

اخل�شو�شيات التي تفر�شها الظروف ،والتي تنعك�س
قواني واأنظم ًة وثقاف ًة واجتاهات.
ً
ً
 كان �شفر املع�شومة �شند ًا و�شاهدا قويا على ف�شح�شيا�شة احلكم ،ممّ ا اأزعج املاأمون ،مع علمه امل�شبق
بح�شورها و َمن معها ،فاأوعز اإىل ولته ب�شدّهم
()7
ومنعهم عن امل�شري ،واإرجاعهم اإىل املدينة.
 معرفة النا�س الذين تخاطبهم ،ممّ ا جعلها قادرةعلى فهمهم ،فكانت على دراية مبا يجب قوله ،وما
ينتظرون �شماعه ،ومن ال�شواهد على معرفتها ،اأنها
ملّا اأح�شت باخلطر من البقاء يف مدينة �شاوة ،قالت:
خذوين اإىل مدينة قمّ  ،فاإين �شمعت اأبي يقول" :قمّ
ع�س اآل حممد وماأوى �شيعتهم"( ،)8فتحركت ال�ش ّيدة
نحو مدينة (قم).
يف
فقبها
خالدة،
إعالمية
ل
بقيت ر�شالتها ا
قمّ
�شاهد على هجرتها لن�شرة احلق والدفاع عن
الإمامة ،وهو الأمنوذج القدوة للمراأة امل�شلمة يف
ّ
خط اأهل البيت ونهجهم ،وتلبية نداء الواجب
حتت لواء القيادة الإ�شالمية احلكيمة.
....................................
 )1احلياة ال�شيا�شية لالإمام الر�شا� :س.428
 )2نا�شخ التواريخ ،ج� ،3س.68
 )3اأعالم الن�شاء املوؤمنات� ،س.579 -576
 )4بحار الأنوار :ج� ،57س.219
 )5كرمية اأهل البيت� ،س.53
 )6الأمايل� ،س.199
� )7ش ّيدة ع�س اآل حممد� :nس.70-69
 )8م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،8س.597
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الصحة كنز

َ
ائحُ
َ
نص ِ
جنبك ز َي َ
ُت ِّ
ارة َّ
الط ِبيب
ِ
د .زينة الجبوري /بغداد

لقد اتفق اخلباء على بع�س الإجراءات الوقائية التي ميكن عن طريقها املحافظة على ال�شحة ،وكما ُيقال
(درهم وقاية خير من قنطار علج).

دفع ال�سعور بالغثيان بتناول الزجنبيل:
اأثبتت عدة درا�شات مقدرة الزجنبيل على تهدئة ال�شعور بالغثيان لدى
احلوامل ،وكذلك منع دوار ال�شفر والغثيان الناجت عن العملية اجلراحية،
كما ب ّينت اإحدى الدرا�شات مقدرته على احل ّد من الغثيان الناجت عن
الكيميائي بن�شبة  ،%30وميكن تناوله كما هو اأو على �شكل
اخل�شوع للعالج
ّ
�شراب اأو على �شكل حبوب �شيدلنية عيار ( )250ملي غرام اأربع مرات
يومي ًا.
خف�ض �سغط الدم بتناول ال�سوكوالتة:
ب ّينت الدرا�شات دور ال�شوكولتة الداكنة يف خف�س �شغط الدم ،ويرجع
الف�شل يف ذلك اإىل غناها مب�شادات الأك�شدة امل�ش ّماة (فالفو نويدات)
التي ُت�شاعد على متدّد جدران الأوعية الدموية وتقل�شها ممّ ا ي�شهّل ان�شياب
الدم فيها ،ويكون ذلك بتناول ( )35غرام ًا من ال�شكولتة يومي ًا.
تخفيف التوتر بتناول الريحان وا�ستن�ساقه:
نباتي ُيدعى (لينالول) معروف عنه اأنه
فالريحان م�شدر ملر ّكب عطريّ ّ
يخ ّفف ن�شاط اخلاليا املناعية املح ّفزة للتوتر يف جمرى الدم ،وكذلك
يثبط ن�شاط اجلينات الذي يت�شارع يف مواقف ال�شدة النف�شية ،وذلك وفقا
لدرا�شة يابانية حديثة.
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التخل�ض من اآالم الظهر بريا�سة اليوغا:
وفق ًا لدرا�شة اأجريت يف جامعة كاليفورنيا الغربية دامت مدة عام كامل
ب ّينت اأن املر�شى الذين مار�شوا ريا�شة اليوغا �شعروا بتح�شن ملحوظ ن�شبة
اإىل اقراأنهم ممّ ن تلقوا عالجات تقليدية (عالجات فيزيائية اأو دوائية)،
علم ًا اأن ممار�شة اليوغا من قبل املر�شى كانت مرتي يف الأ�شبوع.
التخ ّل�ض من اآالم الركبة باأداء متارين مقوية لع�سالت الفخذين:
ثبت اأنّ تقوية الع�شالت الرباعية للفخذين التي ت�شاعد على ثبات ال َّر َ�ش َفة
(�شابونه الركبة) يحميك من الأمل وال�شرر الالحق بغ�شاريف الركبة،
وفق ًا ملا جاء يف درا�شة اأُجريت يف كلية مايو ،كما اأنّ ممار�شة ريا�شة ت�ش ّمى
(األتاي ت�شاي) -وهي ريا�شة �شينية قدمية تعتمد على حركات تاأملية
حتفظ ان�شياب الطاقة -مرتي يف الأ�شبوع ي�شاعد على خف�س اآلم الركبة
ب�شكل ملحوظ خالل ( )12اأ�شبوع ًا.
تقليل التهاب املفا�سل الروماتيدي:
ّ
وذلك ب�شرب ال�شاي الأخ�شر؛ لحتوائه على موا ّد تخف�س اللتهاب ،ويكون
ذلك ب�شرب ( )4-3اأكواب من ال�شاي الأخ�شر يومي ًا منقوع ًا بعد اإعداده
ملدة ( )4دقائق؛ كي يتم حترير املركبات ال�شحية التي يحتويها.

ألفة نساء

َ
معًا

لى َدرب َّ
َع َ
الن َجاة
ِ

فاطمة العوادي /بغداد

لقد اتفقنا على م�شاركة بناتنا جمل�شنا ،واعتقد
اأنّ الأهم هو اختيار حمور احلديث ،باأن يكون
مو�شوع ًا حيوي ًا ،نحاول عن طريقه الإجابة عن
ما ي�شغلهنّ من ت�شاوؤلت ،نقرتب من بع�شنا،
ونبي لهنّ اأنّ ما يبدو ق�شوة هو حلمايتهنّ  ،وما
ّ
يعتقدن اأنه حتجيم للحرية هو ل�شيانة اأرواحهنّ
وعقولهنّ  ،هكذا بداأت اأ ّم علي حديثها مع الرفقة
الطيبة:
اأ ّم ح�شي :ليت اأولدنا يعلمون ما نعاين من
اأجلهم ،مل تكد تكمل جملتها حتى و�شلت
الفتيات ،كاأنهنّ حمائم جذىل (نور ،زهراء،
كوثر ،وزينب ،وعلياء) ،قد تختلف اإحداهنّ
العلمي ،والهوايات ،لكن
عن الأخرى يف امل�شتوى
ّ
ي�شج بالأحالم،
جتمعهنّ اأماين بريئة ،وعامل ّ
م�شت الدقائق الأوىل بالتحية وال�شالم ،واأخذ
اجلميع مقعده ،ثم اأُلقيت الأ�شئلة التقليدية.
(موجهة كالمها للفتيات) :مرحب ًا بكنّ
علي ّ
اأ ّم ّ
يف جمل�شنا ،كيف الأحوال؟ هل من �شاغل ي�شغل
بناتنا احلبيبات؟ ماذا تريد العزيزات؟
 تبادلت الفتيات النظرات اأيهنّ يكون لهاال�شبق يف احلديث.
ً
ّ
زينب :ما يوؤملني اأنني كلما فعلت �شيئا ل يعجب
اأ ّمي ،دائم ًا ت�شفنا (باجليل البائ�س) ،وكاأننا
اجليل الوحيد املح ّمل بالأخطاء.
ّ
عليّ :
ل�شك يا حبيبتي اأنّ لكل جيل �شلبياته
اأ ّم ّ
واإيجابياته ،فهي ترغب اأن تعملي باإيجابيات
ال�شابق ،ومتنعك من الوقوع يف اأخطاء احلايل.
كوثر :اأنا مقتنعة متام ًا ممّ ا تقوله والدتي
واأ�شرتي ،فالتزامي باحلجاب هويتي التي

افتخر بها واأحر�س عليها ،لكن يف املدر�شة
اأتع ّر�س لالنتقاد ولل�شخرية ،فاأ�شعف اأحيان ًا،
ويا لالأ�شف.
اأ ّم ح�شي :حبيبة قلبي ،ما مي ّيز ال�شخ�شية
القوية الناجحة هو الثقة بالنف�س ،فال ته ّزها
انتقادات ل اأ�شا�س لها
علياء( :لو �شمحتم) ،هل يعني التزامي اأن ل
اأعتني مبظهري اأو ل اأواكب احلداثة (املو�شة)؟
يحب اأن تظهر نعمه
اأ ّم �شجاد :اأبد ًا ،فاهلل تعاىل ّ
على عباده ،والإ�شالم حري�س على اأن يكون
الإن�شان يف اأجمل �شورة واأبهاها ،يقول تبارك
هلل ا َّل ِتي اأَ ْخ َر َج
وتعاىلُ  :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة ا ِ
ِل ِع َبا ِد ِه َو َّ
الط ِّي َب ِات ِمنَ ال ِّر ْز ِق( /..الأعراف،)32:
وهذا ما يت�شح اأي�ش ًا يف الأحاديث ال�شريفة.
اأ ّم نور :عن اأبي عبد اهلل قال :قال اأمري
املوؤمني" :النظيف من الثياب يذهب الهم
()1
واحلزن ،وهو طهور لل�شالة".
علي :طبع ًا ل يعني الهتمام باملظهر اأن نقلدّ
اأ ّم ّ
ك ّل ما نراه �شعي ًا لإر�شاء الأذواق البائ�شة التي ل
تنا�شب اأخالق امل�شلم.
ً
نب جيدا ما اأقول ،لكن من
اأ ّم ح�شي :قد ل ت�شتوع ّ
املوؤكد هنالك �شعي من قوى �شيطانية تريد �شلب
الفتاة وحتديد ًا �شلب ثوب العفة واحلياء.
علي :واإذا �شلبت الفتاة عفتها وحياءها فقد
اأ ّم ّ
حتطمت الأ�شرة ،ومن ثم املجتمع.
علياء :األهذا احلدّ؟!
اأ ّم ح�شي :نعم ،فالفتاة ال�شاحلة هي الأ�شا�س
ل�شالح الأ�شرة واملجتمع ،وموؤكد اأنّ القوى
ال�شيطانية هدفها تدمري الأ�شرة التي هي نواة  )1الكايف :ج� ،6س.444

املجتمع.
ّ
نور� :شبب خاليف مع والدتي هو ت�شفح الإنرتنت،
األ تقولون اإنّ الإ�شالم دين العلم واملعرفة؟!
اأ ّم نور :بلى هو كذلك ،اأنا اأعرت�س على النهماك
والعقلي
الزائد يف الت�ش ّفح ،وم�شتواك العمريّ
ّ
علي حتديد املدة ونوعية املواقع.
يحتّم ّ
علي :ويجب اأن تعريف �شيئ ًا ُمهم ًا ،وهو
اأ ّم ّ
الأ�شرار ال�شحية الناجمة عن ال�شتخدام
املفرط للت�ش ّفح.
اأ ّم ح�شي :كما اأنه اأ�شبح من الأ�شباب التي توؤدي
اإىل تباعد الأ�شرة فيما بينها ،و ُت�شعف الروابط
الأ�شرية.
ً
اأ ّم نور :ف�شال عن اأنّ هناك درا�شات غربية ت�شري
اإىل ذلك بدليل حالت النتحار خا�ش ًة بي فئات
ال�شباب.
أيك بي
زهراء (بثقة ودلل خماطبة اأ ّمها) :ما را ِ
يا اأمي؟
اأ ّم زهراء :ا ِأنت يا ق ّرة عي اأمها وفخر اأبيها،
مهذبة يزينك احلجاب ،وي�شرق وجهك بنور
ال�شالة ،ويعطر اأنفا�شك ح ّبك وقراءتك
القراآن الكرمي ،وقد حباك اهلل بالتف ّوق ،واأنعم
بحب النا�س واحرتامهم رغم �شغر �ش ّنك
عليك ّ
ودعائهم لك.
ً
علي :بناتنا الغوايل كنّ مثال للمراأة امل�شلمة،
اأ ّم ّ
وهذا اأمر �شهل وم�شتطاع.
لنا من احلديث بقية ..ولكن لي�س الآن حتى ل
يكون جمل�شنا ثقي ًال عليكنّ .
..............................
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صحة العائ

لة النفسية

َ
َ
ُّ
ْ
االنف َ
الي ِع َ
ع ّ
ند األطفال
الن ُمو
ِ


د .حوراء حيدر محمد الجابري /كلية اإلمام الكاظم

احلالت
وا�شعشعع ي�شمل جميع احلا
وا�شش
النفعال مفهوم وا�
النفعال
الوجدانية املختلفة ،مثل احلب والكراهية
والت�شامح
امح والفرح
شامح
والت�شش
واحلقد والأمل واملحبة والت�
تغري مفاجئ يطر أا
واحلزن واخلوف والقلق ،وهو ّري
النف�شيةية
شية
النف�شش
على النواحي النف�
نف�شية
واجل�شمية
شيةية قد
نف�شش
فالنفعال ظاهرة نف�
مية والعقلية ،فافالنفعال
شمية
واجل�ش
واجل�ش
تكون �شعورية اأو ل �شعورية ،وهي حالة داخلية
مبا�شرة ،وغالب ًا
قيا�شها
ي�شعب
وغالبا ما تكون قوية؛
شهاها مبا�شر ًة
قيا�شش
عب قيا�
شعب
ي�ش
ي�ش
نف�شية.
با�شطرابات
م�شحوبة
نف�ششية.
شية.
طرابات نف�
شطرابات
با�شش
حوبة با�
شحوبة
م�شش
لذا تكون م�
�شخ�شية الطفل
�شخ�شششيةية
تعمل الرتبية احلديثة على بناء �شخ�
منوهه
منوو
من جميع اجلوانب ،فهي ترعى مراحل من ّ
وعقلياا وانفعالي ً
شمياا وعقلي ً
ج�شمي ً
وانفعالياا واجتماعي ً
واجتماعياا ،وذلك
ميا
ج�ش
ج�ش
بنف�شه،
بنف�ششه،
شه،
بهدف تعليمه التفكري ،وتنمية ثقته بنف�
إن�شان ً
شاناا اجتماعي ًا ناجح ًا يف حياته ،غري
انا
إن�ششان
فيغدو اإن�ش
اأنّأن كثري ًا من الآباء والأمهات ل يدركون اأهمية
بخا�شة خالل
بخا�ششةة
العناية بانفعالت اأطفالهم ،بخا�
ً
عادةة باباأنها
تو�شف عاد
تو�شششف
ف
مرحلة الطفولة املبكرة التي تو�
مرحلة عدم التوازن؛ وذلك لتوهمهم اخلاطئ
بباا ّأنّأن هذه العناية ل قيمة لها يف تربية وجدان
ب�شورة
ب�ششورة
شورة
أ�شاليب العناية بها ب�
الطفل ،اأو جلهلهم باباأ�شأ�ششاليب
اليب
�شحيحة.
�شحيحة.
شحيحة.
�ش
�شلوك الطفل االنفعا ّ
اإنّإن �ش�ششلوك
لوك
حدد
يل يرتبط اإىل ح ّ
كبري بامل
باملووؤثرات اخلارجية من حوله ،ومن
اأبرز مظاهره ال�شعور باخلوف والقلق
والغ�ششب،
ب،
والغ�ش
والغ�شب ،وهي من اأ�شد العوائق التي
ال�شليم،
شليم،
النف�شي ال�ش
النف�شش ّي
شي
حت ّد من منو الطفل النف�
ال�شليم،
ال�شششغري
غري
انفعالت الطفل ال�
واإنّإن انفعالت
ال�شغري تكون
ً
هيااأة ��ششراخ
شراخ
شباا �شديدا على هي
غ�شب ًبا
غ�شششب
اإ ّإممإماا غ�
�شراخ
ً
ي�ششل
شل
قد ي�
أحياناا اإىل درجة اأن
ي�شل اأحيان
شه
ه
أ�ش
أ�
ي�ششرب
رب
ي�ش
يتمرغغ
يتمرر
يتم
أو
ا
باجلدار
أ�شه
ا
ر
ي�شرب
ّ
يرف�ششهاها
أر�س يرف�ش
يف ال س
يرف�شها بقدمه ،واإ ّإممإماا
ً
فرح ًا �شديدا مبا ُييعطى
عطى له من
األعاب اأو حلوى اأو غري ذلك ،واإنّإن
املبكرة
رة
الطفل يف هذه املرحلة املب ّك
متقلب املزاج ،ينتقل من حالة الفرح
اإىل حالة الرتح ب�ب�ششرعة،
رعة،
ب�شرعة ،فقد تراه
فرح ً
فرحاا جد ً
تعر��س
�س ملثري
تعرر
جداا ،ففااإذا ما تع ّ
ب�شيط قد ينخرط ببكاء
ب�ششيط
يط
ب�ش
م ّر ،وذلك تبعاً
للظر و ف
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رة
املبكرة
�س لها ،ويف مرحلة الطفولة املب ّك
يتعر��س
التي يتع ّر
تبد أا م�شاعر الثقة بالنف�س تنمو عند الطفل اأو
تنق�س لديه تبع ً
�س لها،
يتعرر
تبعاا للم
يتعر��س
س
للمووؤثرات التي يتع ّ
ومن هنا فاإنّإن النفعال املتوازن للطفل يتطلب:
بالطمااأنينة
توفري البيئة الآمنة التي ي�شعر فيها بالطم
حاط فيه بدفء الأمومة
شري ُييحاط
ري
أ�شريّ
جوو اأ�أ�ششريّ
عن طريق ج ّ
أبوي ،،وتربية الطفل على القيم
أبوي
أبويّ
وباحلنان ال ّ
ال�شامية ،وتنمية وجدانه ،والعمل على حتقيق
ال�ششامية،
امية،
ال�ش
التوازن للنفعالته ،وتوفري الظروف املالئمة
ال�شعادة
ال�ششعادة
شعادة
التي تثري م�شاعر الفرح لديه ،وجتلب له ال�
انفعالته تدريجياً،
�شبط انفعا
باعتدال ،وتدريبه على ��شششبط
بط
و�شائل التحفيز والت�شجيع وتعزيز
واللجوء اإىل و�
الأداء اجليد واوال�شتجابات املقبولة ليواظب
عليها.
تعري�س الطفل لنفعالت حادة ،واجتناب
وعدم تعري�
كّ
كلل ما من �شاأنه اأن ي�ش ّبب له اخلوف والقلق،
الق�ش�س واحلكايات اخلرافية التي
ك�شرد الق�
ك�ششرد
رد
ك�ش
ا لفز ع ،
ت�ش ّشببببب له
ت�ش

�شارمة بحيث ل يقوى على
وعدم توجيه اأوامر ��ششارمة
ارمة
ن�شتعي�س عن ذلك بطلبات
شتعي�س
تعي�س
ن�شتعي�
تنفيذها ،واإمنا ن�ش
أ�شلوب مه ّ
مهذذب ،واحلر�سس على اأن
هادئة وبوبااأ�شأ�ششلوب
لوب
ً
شدراا للقلق اأو
م�شدر
درا
م�شششدر
ل يكون الوالدان واملعلمات م�
للخوف الذي يعاين منه الطفل ،فقد اأ�شارت
شنة 1932م اإىل (اأنّأن خوف
درا�شةشةة (هجمان) ��شش�شنةنة
درا�ش
درا�ش
بونه من حميط
يكت�شبونه
شبونه
يكت�ش
ب ،واأنهم يكت�
شب،
مكت�شب،
مكت�شش
الأطفال مكت�
رة) ،وهذا اخلوف من �ش�شااأنه اأن يزعزع
شرة)،
الأ�أ�ششأ�شرة)،
شه،ه ،فينبغي التجمل بالهدوء
بنف�شه،
بنف�شش
ثقة الطفل بنف�
عند التعامل مع انفعالت الطفل ،وعدم اللجوء
ال�شارمة
ارمة لقمع هذه االنفعالت
شارمة
ال�شش
أ�شاليب ال�
اإىل الأ�شأ�ششاليب
اليب
بال�شرب اأو بالتهديد؛ لأنّ العنف قد يرتتب عليه
اإيجاد طفل خا�شع حمبط ،ومن ّثم فاإنه يفقد
ثقته بنف�شه ،اأو ّرمبا يتح ّول اإىل طفل عدوا ّ
ين
يتط ّلع اإىل تفريغ انفعالته بتحطيم الأ�شياء من
حوله اأو بالعتداء على اأطفال اآخرين.
كما اأنه من اخلطاأ جتاهل انفعالت الطفل اأو
عدم الهتمام بها؛ لأنّ ذلك يجعله يبالغ يف
امل�شاك�شة ليلفت الأنظار اإليه.
وينبغي احلر�س على م�شاركة الطفل يف اأن�شطة
تربوية واإ�شناد دور له فيها لأنّ هذه الأن�شطة
ت�شاعده على بناء عالقات اجتماعية
تهبه الطماأنينة ،وت�شاعده على التح ّرر
من القلق ،ومن التع ّلق ال�شديد باأ ّمه.
واإنّ عدم وجود تعار�س بي
الأ�شاليب الرتبوية التي يعامل
بها الطفل من قبل والديه هي
الأ�شا�س يف الن�شج النفعا ّ
يل
ال�شليم للطفل ،كاأن يكون
هناك اختالف بي اأ�شلوب
الأب واأ�شلوب الأم ،وكذلك
بي معاملة والديه واملعلمات
يف الرو�شة ،واأنّ العتدال يف
املعاملة يف اأثناء التعامل مع
الأطفال يجلب لهم الطماأنينة،
اأ ّما اإن ح�شل تف�شيل طفل على
اآخر ،وخ�شو�ش ًا بي الأخوين
املتقاربي يف العمر ،فاإنّ ذلك ي�شعل نار
الغرية ،ومن هنا قد يبداأ اخللل يف
النمو النفعا ّ
يل للطفل.

واحة البراءة

َم ُ
لك َ
الغ َابة

جواهر الزهراء إبراهيم /لبنان
رسم :تبارك جعفر /كربالء المقدسة

قال جذع �شجرة الزان :اأنا
ملك الغابة عن جدارة ،فهل راأى اأحد من قبل �شجرة اأروع واأبدع م ّني؟!
اإنّ عمري مئة عام ،واأغ�شاين تالم�س ال�شماء ،والطيور تطمئن يف اأع�شا�شها
بي فروعي و ..و..
قاطعه طائر البوم احلكيم الذي كان ي�شكن بي اأغ�شانها :ل داعي لهذا
التباهي والكبياء ،ول تكن مغرور ًا ،فاأنت ل تعرف ما الذي ميكن اأن
يحدث َ
لك اأو ي�شيبك!!
انفجر جذع الزان �شاحك ًا وقال :يا عزيزي ،ل ميكن اأن يحدث يل اأيّ
�شيء ،اإنّ جذوري عميقة جد ًا يف الأر�س ،ول ت�شتطيع اأية عا�شفة اأن
ت�شقطني اأو تقتلعني ،وخ�شبي متي للغاية ،ول ت�شتطيع اأية عا�شفة اأن
تك�شره اأو تفتّته.
ه ّز طائر البوم راأ�شه ،ولزم ال�شمت.

وذات �شباح
ّ
احلطابي يف هذه
م ّر بع�س
الناحية ،وقال اأحدهم وهو ي�شري اإىل جذع الزان :يا له من خ�شب رائع!!
قال اآخر وهو ي�شرب بيده على جذع ال�شجرة :نعم ..نعم ،..هذا خ�شب
رائع ومتي بالفعل ،وخالل اأ�شبوع ن�شتطيع باملنا�شري الكهربائية
والفوؤو�س القوية والعمل بن�شاط اأن جنمع اأخ�شاب هذه ال�شجرة،
ونح�شل على الربح الوفري.
�شحك جذع �شجرة الزان على كالم ّ
احلطابي خماطب ًا احليوانات
التي ت�شكن بي اأغ�شانها :اأنا ملك الغابة ،اأيّ من�شار واأيّ فاأ�س يقوى
على اقتالعي؟!
جاء ّ
احلطابون يف اليوم التايل مع عدّتهم للعمل على اإ�شقاط جذع
الزان ،وكانت املنا�شري تعمل َ
ليل نها َر وبن�شاط بالغ لتنتهي من اإ�شقاط
ملك الغابة الذي تهاوى مرة واحدة فوق الأر�س ،حمدث ًا دوي ًا رهيب ًا
وقرقعة هائلة ،تردّد �شداها يف الغابة ك ّلها ،واندفع طائر البوم بعيد ًا،
واأقبل فاأران كانا ينظران اإىل جذع الزان اأنه �شيء عظيم ،وقال :هذا اإذن
جذع الزان العظيم؟! اإنه يبدو �شغري ًا جد ًا الآن.
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تقرير :آالء محمد حسين الخفاف/كربالء المقدسة
تصوير :إسراء مقداد السالمي/كربالء المقدسة

ناجح ور�سني يجب اأن تكون له اأ�س�ض قوية يرتكز عليها ,وعلى هذا النهج �سار العراق يف حركته التحررية من ّ
ّ
كل
كل اإعمار ٍ

عبودية ,متخذ ًا من اأهل البيت ركيزة لدميومته وا�ستمرار ًا لبقائه ح�ساري ًا وثقافي ًا ,وكذلك كان االإعالم الن�سويّ املنبثق من
العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة منذ انطالقته ,فالنفو�ض والعقول بحاجة اإىل بناء وترميم ,والبدّ من اأن تطالها يد االإعمار ب�سكل
علمي ,فكان البدّ من اأيدي الزهراء ل ُت َ
و�س َع اخلرائط ,فاالأ�س�ض قدمية من ال�سعب البناء عليها ,وفيها الكثري من الزوايا اخلفية,
ّ
وال نعلم ما يوجد يف دواخلها ,هدفنا لي�ض جمرد احلفاظ على البناء مبا هو عليه ,بل ت�سييد وعمارة نف�سية وعقلية اإ�سالمية
متطورة ,متتد اإىل اجلذور ,وت ّت�سع اإىل مدارك واآفاق �سلوكية عن طريق اأقالم ن�سوية ,ت�ستمدّ من اأعتاب نهج الزهراءُ خطاها.

(طموح على ُخطى النجاح)

بغية و�شع ركيزة نافذة اإعالمية تعك�س الوجه
إعالمي الن�شويّ اأُقيم يف مركز
امل�شرق للجهد ال ّ
إعالمي الن�شويّ
ال�شديقة الطاهرة امللتقى ال ّ
الثالث حتت �شعار (�شم ّو الإعالم يف ظ ّل الثقافة
الإ�شالمية الن�شوية) وبدعم ورعاية من ق�شم
ال�شوؤون الفكرية والثقافية �شعبة املكتبة الن�شوية
يف العتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة /وحدة جملة ريا�س
الزهراء يف الذكرى الثانية ع�شرة لتاأ�شي�شها،
وذلك يف يوم اجلمعة امل�شادف 2018/6/29م
وعلى مدى يومي ،حيث ا�شتهلت فعاليات اليوم
الأول بقراءة اآي من الذكر احلكيم ّ
عطر بها
اأ�شماع احلا�شرين القارئ الدويل (ح�شني
احللو) ،ومن ّثم وقفة وفاء لأرواح �شهدائنا
الإبرار لقراءة �شورة الفاحتة متبوعة بالن�شيد
الوطني ون�شيد الإباء.

(ظالل احلكمة)

كلمات طيبة اأ�شلها احلكمة وفرعها الهداية،
اأظ ّلت على امللتقى ل�شماحة املتويل ال�شرعي
ال�ش ّيد اأحمد ال�شايف (دام ع ّزه) ،اأ�شار من
إعالمي
خاللها اإىل �شرورة اعتماد النهج ال ّ
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لريا�س الزهراء خط ًة وا�شح ًة َوفق معايري
علمية تهدف اإىل الرتقاء بامل�شتوى الثقا ّيف
للمجتمع القارئ ب�شرائحه املختلفة اإىل واقع
�شلوكي ي�ش ّكل اإ�شافة ثقافية نوعية اإىل م�شادر
ّ
املعرفة املختلفة التي يرتادها القارئ عن
طريق الإبداع يف الفكرة وال�شياغة والأ�شلوب،
واأ�شاد بجهود مالك املجلة ،واأثنى على الأقالم
العا�شدة لها بالفنون الإعالمية املختلفة،
البحثي.
العلمي
وباجلهد
ّ
ّ
وثائقي ي�شتعر�س م�شرية
اأعقبها عر�س فلم
ّ
العطاء ل�شاحبة املنا�شبة عب ريا�س اأبوابها
من اإعداد (اآلء اخلفاف) ،واإخراج (ملياء
خال من ال�شوائب وكلمات
املو�شويّ ) ،وبحب ٍ
ب�شيطة عظيمة املعاين األقاها البعم الفتي
(يا�شر �شالح) من مدر�شة العميد البتدائية
يف حب ال�شهادة والوطن كان م�شك ختام حفل
الفتتاح.

والأكادميية الن�شوية اأن ت�شمل الدعوات كاتبات
املجلة جميعهنّ ل�ش ّيما َمن هنّ من خارج القطر
مثل( :ب�شرى مهدي بدير من �شوريا  -اأميان
دعبل من البحرين  -خديجة علي  -ناهدة
ر�شا من �شوريا) ،الأقالم الن�شوية التي اأغنت
الريا�س بحروفها ،فتنوعت اأبوابها حا�شرة
دوم ًا بعطائها ا ّإل اأن ظروفهنّ حالت دون
جميئهنّ فتم ال�شتماع اإىل تهانيهنّ وتبيكاتهنّ
م�شجلة عب الـ .Skype
عن طريق مكاملات ّ

(اأول القطاف)

أكادميي ،ب�شمتها
خبة ميدانية واقعية باإطار ا
ّ
الريا�س يف ف�شاء الإعالم امللتزم عب م�شابقة
البحوث الإعالمية ،مبادرتها التي اأطلقتها يف
العام املا�شي ،وقد �شاركت يف هذه الن�شخة من
امل�شابقة باحثات عراقيات وعربيات ،ومتت
مناق�شة البحوث الثالثة الفائزة فيها بعد اأن
انتخبت من قبل اللجنة العلمية لتقييم البحوث
التابعة لق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية،
(ل ُتطوى امل�سافات و ُتتاح فر�ض
يف �شمن اجلل�شة البحثية التي كانت باإدارة
اللقاء)
التميمي/
جمبل
احل�شي
عبد
(مرمي
الدكتورة
ّ
حر�شت اللجنة املنظمة للملتقى الذي �شهد
ح�شور عدد من ال�شخ�شيات الإعالمية اأ�شتاذ م�شاعد /تدري�شية يف جامعة الكوفة كلية

مناسبات

الرتبية الأ�شا�شية) ،ومقررتها الدكتورة (�شها
القري�شي /اأ�شتاذ م�شاعد /تدري�شية يف
�شاحب
ّ
كلية العلوم الإن�شانية جامعة كربالء).
التميمي افتتاحها اجلل�شة بالتعبري عن
وا�شتهلت
ّ
�شرورها مب�شتوى الهتمام والرعاية الذي تتلقاه
املراأة من قبل املوؤ�ش�شات الفكرية والثقافية التابعة
للعتبات املقدّ�شة قائل ًة :اإنّ املراأة بف�شلها حت ّولت
من اأداة بيد الإعالم اإىل باحثة وناقدة وحم ّللة
واإعالمية ،تنا ِق�س و ُتنا َق�س يف ق�شايا الإعالم.
وقد اأحرز بحث الدكتورة (غ�شون مزهر
الرقمي
ح�شي املحمداويّ ) املو�شوم بـ (الإعالم
ّ
(الإعالم اجلديد) وخماطره الأمنية) املرتبة
الأوىل.
وجاء باملرتبة الثانية بحث الدكتورة (تغريد حيدر
إعالمي
من لبنان) املو�شوم بـ (اأ�شاليب الت�شليل ال ّ
ودورها يف ت�شكيل الراأي العام) ،وقد مت ال�شتماع
اإىل بحثها عن طريق ت�شجيل م�ش ّور عب الـ
.Skype
فيما حاز بحث الدكتورة (خديجة علي الق�شري)
املو�شوم بـ (الت�شليل الإعالمي ودوره يف تزيف
الداع�شي اأمنوذج ًا) على املرتبة
احلقائق الإعالم
ّ
الثالثة.
ومت ّيزت اجلل�شة التي ا�شتمرت ( )60دقيقة
باأجواء من الألفة العلمية واملو�شوعية يف النقا�س
وتبادل الآراء ،والإجابة عن اأ�شئلة احلا�شرين.
اإذ تناولت خماطر املعلومات غري املق ّيدة باأ�ش�س
علمية ر�شينة متاأتية من الف�شاء الوا�شع لو�شائل
الجتماعي ،و�شلطت ال�شوء على اأثرها
التوا�شل
ّ
إ�شالمي والثقا ّيف ،ويف اأفراد
يف اأمن تراثنا ال
ّ
جمتمعنا وموؤ�ش�شاتنا.

(اأبرز ال�سيوف)

من جهتها ب ّينت الدكتورة (بيان العر ّي�س/
م�شت�شارة وزير الثقافة والإعالم) اأهمية حت ّلي
إعالمي بامل�شوؤولية املهنية والأخالقية يف
ال ّ
إعالمي ،واأ�شارت اإىل اأنّ ريا�س
ممار�شة عمله ال ّ
ً
الزهراء متثل اإعالم ًا ملتزما لديه اجتاه وا�شح
وميكن اعتماد ك ّل معلوماتها؛ لأنّ اجلهة الداعمة
لها هي جهة معروفة بامل�شداقية والنزاهة.
(التميمي) :اإنّ عملية الت�شدي
واأ�شافت الدكتورة
ّ
لالإعالم امل�ش ّلل عملية متداخلة ل ميكن اأن تقوم
بها جهة اأو موؤ�ش�شة اأو فرد ،بل هي عبارة عن
�شل�شلة حلقات يف �شمن نظام يكمل بع�شه الآخر،
وامللتقى الإعالمي هو اإحدى احللقات الدافعة
إعالمي،
إعالمي للمتلقي وال ّ
باجتاه الوعي ال ّ
نتمنى اأن يكون امللتقى القادم حلقة ناب�شة تقدّم
ك ّل ما هو نافع من احللول.

(اأبوية املرجعية)

اأ�شارت ال�ش ّيدة (ليلى الهر) اإىل اأنّ ما مي ّيز
ال�شرعي،
امللتقى هذا العام هو ح�شور املتويل
ّ
وهذا يعك�س مدى اهتمام املرجعية ببناء الوعي
الثقا ّيف للمراأة.

(فعاليات اليوم الثاين من امللتقى)

بداأت فعاليات اليوم الثاين باآي من القراآن
الكرمي ،تلتها باقة كلمات من اأقالم منت واأزهرت
يف رحاب الريا�س ،حتكي ق�ش�س الع�شق للريا�س
ِعب م�شرية ال�شب والإ�شرار والطموح ،ابتداأتها
البياتي) ممثل ًة عن امل�شاركات
كلمة ال�شت (خلود
ّ
يف امللتقى ،ومن ثم كلمتا الكاتبتي (جناح

اجليزا ّ
ين ،ومنتهى حم�شن) ،فق�شيدة �شعرية
للكاتبة (زينب اإ�شماعيل).
ولأجل �شحذ الهمم ودفع بقية الباحثات اإىل
إعالمي ّمت تكرمي
تقدمي بحوث ر�شينة يف املجال ال ّ
البحوث الثالثة الأوائل بجوائز مالية وتقديرية.

(�سهادات الوفاء)

ُقدّمت بعدها دروع تقديرية للكاتبات يف جملة
ريا�س الزهراء ومالكها ،ولك ّل َمن �شاهم يف
اإجناح امللتقى.
تال ذلك كلمة ال�ش ّيدة (اأ�شماء رعد /م�شوؤولة
املكتبة الن�شوية) التي اأ�شارت فيها اإىل اأنّ
امللتقى هو امتداد ل�شل�شلة من الفعاليات الثقافية
الناه�شة باملراأة امل�شلمة� ،شاكر ًة ك ّل َمن ح�شر
و�شارك واأ�شهم يف اإجناح امللتقى.
و�شهد حفل اخلتام تقدمي مالك املكتبة الن�شوية
(كعكة) حتمل ا�شم املجلة اإىل مالك املجلة،
و�شارك اجلميع يف تقطيعها يف ج ّو من البهجة
وال�شعادة ،كانت هي اآخر اللحظات التي و ّثقت
ب�شورة تذكارية.
تبعها رحلة اإىل م�شاريع العتبة العبا�ش ّية ،ودعوة

اإىل وجبة غداء يف مركز ال�شديقة الطاهرة
�شملت جميع احلا�شرين فعاليات امللتقى.
يف احلرب الناعمة هناك اأقالم ناعمة
تدافع بها املراأة عن هويتها االإ�سالمية,
واالإعالم حلقة و�سل وتفاعل بني خمتلف
الفئات ,واجلهد الن�سويّ فيه ميكن اأن يوؤدي
دور ًا ُمهم ًا يف ت�سويب الراأي العام ور�سده
وتتبع الظواهر الثقافية ,ون�سر ال�سائب
منها بعيد ًا عن الت�سليل واالنحراف.
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د .خديجة حسن علي القصير /النجف األشرف

مع اللبنة الأوىل للحياة اجلديدة التي اأ�ش�شها
الر�شول يف املدينة املنورة جاءت الأ�ش�س
النبي ال�شيغ
العامة للدولة وموؤ�ش�شاتها ،فو�شع ّ
للعالقات العامة بي امل�شلمي من مهاجرين
واأن�شار من جهة وبي ال�شرائح املجتمعية الأخرى
التي ت�شمها املدينة اآنذاك من الأقليات املختلفة
من جهة اأخرى ،ومن بي الأ�ش�س التي و�شعها
الر�شول يف تلك املدة بخا�شة يف حدود ال�شنة
العا�شرة للهجرة مبادئ احلكم وتدبري �شوؤون الأمة
من بعده ،وكان اأف�شل مو�شم لطرح اأفكار كهذه هو
مو�شم احلج ،باعتباره املو�شم الذي تلتقي فيه
كافة �شرائح املجتمع بال ا�شتثناء ،فجاءت حجة
الوداع كما �ش ّميت التي ر�شم فيه الر�شول قواعد
املجتمع من بعده ،قال تعاىل يف كتابه العزيز
..ا ْل َي ْو َم اأَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َاأ ْ َمت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي
ال ْ�ش َال َم ِدي ًنا( /..املائدة.)3:
َو َر ِ�شيتُ َل ُك ُم ِْ إ
ومن بي اأهم الأمور التي وردت يف خطبة حجة
الوداع ما يتع ّلق باإعالن البيعة "بيعة غدير خم"
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علي بن اأبي طالب بالولية
لأمري املوؤمني ّ

واإمامة النا�س بعد الر�شول ،وتلقى التهنئة من
امل�شلمي وامل�شلمات بهذه املنا�شبة ،فقال الر�شول:
وال َمن واله،
فعلي موله ،اللهم ِ
" َمن كنت موله ّ
وعا ِد َمن عاداه ،وان�شر َمن ن�شره ،واخذل َمن
()1
خذله".

اإ�شاف ًة اإىل هذا الأمر اجللل فقد و�شع الر�شول
يف حجة الوداع القواعد الأ�شا�شية حلقوق الإن�شان
وحرياته يف حديثه الذي اأ�شبح فيما بعد الو�شيلة
والغاية الأ�شا�شية التي اعتمد عليها املفكرون
ودعاة الإ�شالح والدفاع عن حقوق الإن�شان
وحمايته من الظلم وال�شتغالل ،فقد جاء حديثه
يف بدء اخلطبة" :يا اأيها النا�س ا�شمعوا قويل فاإين
ل اأدري لعلي ل األقاكم بعد عامي هذا بهذا املوقف
اأبد ًا ،اأيها النا�س اإن دماءكم واأموالكم حرام
عليكم كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف
بلدكم هذا األ واإنّ ك ّل �شيء من اأمر اجلاهلية حتت

للهجرة

قدمي مو�شوع ودماء اجلاهلية مو�شوعة ،واإنّ اأول
دم اأ�شع من دمائنا دم ابن ربيع بن احلارث ،وربا
اجلاهلية مو�شوع واأول ربا اأ�شع ربا العبا�س بن
عبد املطلب فاإنه مو�شوع ك ّله ،اتقوا اهلل يف الن�شاء،
فاإنكم اأخذمتوهن باأمان اهلل وا�شتحللتم فروجهنّ
بكلمة اهلل ،اإنّ لكم عليهنّ حق ًا ،ولهنّ عليكم حق ًا،
لكم عليهن اأن ل يوطئن فر�شكم اأحد تكرهونه،
يا اأيها النا�س ا�شمعوا واأطيعوا ،)2("..وبهذا جند
الر�شول قد اتخذ من فري�شة احلج و�شيلة
اإعالمية �شاعدت على ن�شر املبادئ والأ�ش�س العامة
التي اأراد لها البقاء يف املجتمع ،واأن تكون اأ�شا�ش ًا
ؤ�ش�شاتي واأداة
للحياة الجتماعية وتنظيم ًا للدور املو
ّ
وعظ للم�شلمي لاللتزام بك ّل ما من �شاأنه اأن يوؤدي
اإىل ال�شلم وامل�شاواة بي الفئات املجتمعية املختلفة
التي تعي�س يف كنف الدولة العربية الإ�شالمية.
................................
 )1الأمايل� :س.428
 )2ال�شرية النبوية لبن ه�شام� :س.259

تقرير

ََّ
ُ
القض َب ُ
ان الهشة
هناء السوداني /بغداد

جعل اهلل الإمامة امتداد ًا ل�شل�شلة النبوة التي
نبي الرحمة ، وهي امتداد للرحمة
كان ختامها ّ
الإلهية ،تهدف اإىل هداية الإن�شان وتعليمه قيم
احلياة ،فكان لب ّد من اإدامة هذه الرحمة على
النبي هم احللقة
العباد ،فكان اأهل البيت بعد ّ
املكملة ل�شريورة الدين و�شخ تعاليم �شامية
إلهي ،فاإذا ما
وتربية راقية للو�شول اإىل الكمال ال ّ

نظرنا اإىل اأمنوذج منهم كالإمام الكاظم جنده
وزجه
رغم ما ُ�ش ّب عليه من ظلم من بني العبا�سّ ،
يف ال�شجن ل�شني طويلة ،وتعذيبه والت�شييق عليه
وعلى اأهل بيته ،فاإ ّنه  كان يهتم اهتمام ًا ج ّم ًا
باأداء الواجبات واإطاعة اهلل تعاىل ،فلم مينعه
ال�شجن من اأداء احلقوق ،ول ال�شال�شل وثقلها من
اأداء ال�شالة والعبادة هلل تعاىل ،ومل مينعه التعذيب
والت�شييق من م�شاعدة الآخرين والإح�شان اإليهم
اأو ن�شيان حمبيه و�شيعته ،ف�شب وجزاه اهلل تعاىل
مبا �شب ،قال :اإِ ِّين َج َز ْي ُته ُُم ا ْل َي ْو َم ِ َمبا َ�ش َ ُبوا
اأَ َّنه ُْم هُ ُم ا ْل َفا ِئ ُزونَ ( /املوؤمنون.)11:
يحدثنا التاريخ اأنّ الإمام كان عابد ًا زاهد ًا يف
الدنيا ،حتى اإ ّنه مل ميلك من الدنيا �شوى خ�شفة
و�شيف مع ّلق مع اأنه كانت جتبى له الأموال واحلقوق

ال�شرعية من جميع الأقطار ،اإ�شاف ًة اإىل اأ ّنه كان
ميلك الأرا�شي الزراعية التي تد ّر عليه الأموال
الطائلة واحلقوق ال�شرعية ،ينقل عن اإبراهيم بن

عبد احلميد قال( :دخلت على اأبي احل�شن الأول
يف بيته الذي كان ي�ش ّلي فيه ،فاإذا لي�س يف البيت
()2
�شيء ا ّإل خ�شفة( )1و�شيف مع ّلق ،وم�شحف).
وكان  دائم الإح�شان واجلود وال�شخاء للطبقة

املحرومة وامل�شت�شعفة ،وما �شرية الإمام الكاظم
وحياته ا ّإل اأمنوذج نقتدي به لنتع ّلم اأ�شمى معاين
الطاعة والإح�شان والزهد مهما كانت الظروف
التي حتيط بنا ،وقدّم لنا اأ�شمى معاين الرتبية
الإ�شالمية.
اإنّ احل�شار واخلناق الذي كان ميار�شه هارون
العبا�شي مل مينع الإمام من الإح�شان واملعروف
ّ
وال�شخاء والعطاء واإكرام املحتاجي ،تذكر كتب
التاريخ اأنّ الإمام كان يت�شل مع �شيعته قدر ما
�شنحت له الفر�س ،فيغتنمها ليقدّم لهم املعونة،
وعي له الوكالء
ويجيب عن اأ�شئلتهم ال�شرعيةّ ،
لينوبوا عنه يف قب�س احلقوق ال�شرعية؛ ل�شرفها
على الفقراء والبائ�شي من ال�شيعة ،واإنفاقها يف
وجوه ال ّب واخلري.



َروى املوؤرخون اأنه انفق جميع ما عنده ،وكان
يو�شي اأ�شحابه بالزهد والإح�شان وال�شخاء ،فقد
اأُثر عنه اأنه قال :عن اأبي احل�شن مو�شى قال:
"ال�شخي احل�شن اخللق يف كنف اهلل ل ي�شتخلي
اهلل منه حتى يدخله اجلنة ،وما بعث اهلل نبي ًا
ول و�شي ًا ا ّإل �شخي ًا ،وما كان اأحد من ال�شاحلي
ا ّإل �شخي ًا ،وما زال اأبي يو�شيني بال�شخاء حتى
()3
م�شى."...
وكان مو�شى الكاظم اأعبد اأهل زمانه ،واأعلمهم،
واأ�شخاهم كف ًا ،واأكرمهم نف�ش ًا ،وكان يتفقد فقراء
املدينة يف الليل ،فيحمل الزنبيل فيه العي والورق
والدقيق والتمور ،فيو�شل اإليهم ذلك ول يعلمون
من اأي جهة هو ،وما علموا بذلك ا ّإل بعد موته.
فكان يراعي الفقراء وع ّزة نفو�شهم ،ويحر�س
على اأن ل يراهم حتى ل ي�شعر الفقري بذل الأخذ،
وهذه اأرقى الأخالق وال�شلوك التي انفرد بها اأهل
البيت.
.........................................
 )1اخل�شفة :حمركة ،اجللة تعمل من اخلو�س للتمر.
 )2بحار الأنوار :ج� ،48س.100
 )3الكايف :ج� ،4س.39
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رفيف الجناح

َ
َ
ف َد َ
بوها
اها أ
ِ
قطف ثمار طوبى
قى الغمام بوجوههم ،و ُتوتقطف
�شت�شقى
ُي ت�
من اأك ّفهم ،و ُي َت ّ
ن�شق عبق اجلنة من م�شك
كالمهم..
وهي ..ب�شعة من تلك الب�شعة ،ونو ٌر من �شجرة
اأنوا ٍر جمتمعة!
"فداها اأبوها"!
كلم ٌة قالها بح ّقها ذاك الأب املفدّى ،وك ّررها
ثالث ًا ،وهي بع ُد طفلة ،فو�شمها بو�شام العلم
والأدب املع ّلى ،ولعمري فقد كانت جديرة بحمل
ا�شمها ولقبها" ،فاطمة املع�شومة"؛ واأيّ فاطمة،
َمن قال فيها جدّها ال�شادق.." :األ اإنّ للجنة
ثمانية اأبواب ثالثة منها اإىل قم تقب�س فيها
امراأة من ولدي ا�شمها فاطمة بنت مو�شى،
()1
وتدخل ب�شفاعتها �شيعتي اجلنة باأجمعهم".
اأيّ اإن�شانة هذه التي طبق �شيتها الدنيا ،فامت ّد
نحو املا�شي وا�شرا ّأب ي�شت�شرف امل�شتقبل ،فاإذا
هي �شهادة جدّها واأبيها املع�شومي يف حقها،
اأولي�س يف ذلك اأكرث من الكفاية؟!
مولودة ُطهر هي ،من ن�شل الأطهار الأكابر،
فالآباء هم اأئمة اأهل البيت ،ذروة الن�شب
العاطر ،والأم" ..جنم ٌة" يف �شماء اأهل بيت
النبوة ،ولدت لهم قبلها خري قدوة واأ�شوة،
فزادت اإىل ف�شل فتاتها ف�ش ًال و�شرف ًا وحبوة،
فاإذا هي ل تنت�شب اإىل اآبائها الأبرار فح�شب ،بل
تنت�شب اإىل �شقيقها� ،شقيق روحها وفوؤادها ،يف
الن�شب!
امل�شري كما يف الن�
ري
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خلفك
نح ّلق
عا�سقني
لعليا
اأحبابك
ودليلنا
رفيف ذاك
اجلناح..

رجاء محمد بيطار /لبنان

في�شاشاأله
في�ششا
معي �شريعته ،في�
ظمااأ الروح اإىل معي
اقه
�شاقه ظم
ال�شائلون ،ويجعلون منازله التي ينزلها جمال�س
علم على الرغم ممّ ا يريده الظاملون.
ولئن طال زمن الفراق �شنة وبع�س �شنة ،فقد كان
للمع�شومة دهر ًا وبع�س دهر ،حتى اإذا وفد من
ال�شقيق احلبيب كتاب ،علمت فاطمة اأن �شبها
على اليتم اجلديد قد فاق حدود ال�شب ،واأنها
لب ّد من اأن جتب ذاك الك�شر ،واأن يكون مقدمها
عليه هو اجلواب.
وملا طوت ك ّل �شحراء وقفر يف حمى اإخوتها
واآلها ،جرى عليها من الظلم والت�شريد والقهر
غري من حالها ،واأ�شقم قلبها واأ�شعف بنيانها،
ما ّ
أميال
فق�شت �شهيدة الع�شق الر�شويّ  ،على بعد ا ٍ
املر�شي ،لت�شيفها ماأثر ًة
من �شقيقها الر�شا
ّ
اإىل ماآثرها الأخر ،اأن تعي�س يتيمة الفقد ،واأن
خلد وخلد ،من
متوت يتيمة البعد ،واأن تتق ّلب بي ٍ
مرقد لها ا�شتعا�س به ز ّوارها عن زيارة جدّتها
ٍ
املجهولة اللحد ،ومن �شفاع ٍة متنحها ملحبيها
م�شتقاة من �شفاعة اأكرم جد ٍة وجد ،هي �ش ّيدة
من اأهل بيت امل�شطفى نالت منزل ًة فاقت بها
ك ّل حد ،حتى "فدّاها اأبوها" ،و"ر ّباها اأخوها"،
وم�شت يف طريق الوعد لت ّب بذلك العهد ،حتنو
على �شيعتها حي ًة وميتة ،كما يحنو العود الر ّيان
على ن�شرة الورد.
...............................

الر�شاا وربيبته ،ولدتهما اأ ّمأم طاهرة
هي �شقيقة الر�
�شدّيقة من عاملات اآل حممد ،فر�شعت العلم
والعبادة ،والتقى والزهادة ،حتى كان منها ما
حري األباب اأهل العلم والريادة ،فاأجابت عن
ّ
ً
م�شائل �شيعة اأبيها يف غيابه ،جوابا اأذهلهم
بدقته و�شوابه ،فعلموا اأنها على حداثة �شنها
كاملة الأو�شاف وزيادة ،حتى اإذا نطق اأبوها
بتلك ال�شهادة ،ارتفع قدرها يف عيونهم وقلوبهم،
واأدركوا اأنهم اأ ّنى طلبوا �شا ّلتهم من اأهل هذا
البيت فقد نالوا ح�شن الوفادة.
"فداها اأبوها!"
روحي فداها ،مل تكد تبلغ الب�شع من العمر حتى
غ ّيبه ال�شجن عنها والبعاد ،بي املدينة وبغداد،
فاإذا هي تعي�س اليتم مبكر ًا قبل اأن تفقده ،واإذا
اليتم لل�شغرية النجيبة يع ّو�شه وجود ال�شقيق
العظيم الروؤوم الذي غدت له ربيبة ،فيم�شح على
قلبها امللهوف ليهدّئ وجيبه ،ويكفكف دمعها
املن�شجم بكفه املعطاء ،ولعله ّ
يب�شرها اأنها واإياه
بطو�س غريب ًا،
يف امل�شري �شواء ،ففي ٍ
غد �شيلحق ٍ
بقم غريبة ،ويا لها من غربة عجيبة ،يف
و�شتلحق ّ
موطن الأفئدة البعيدة والقريبة.
وكذا كان ،فاليتيمة قد غدت ،بعدما ق�شت يف
كنف �شقيقها الإمام ما ق�شت ،غدت ت�ش ّيعه
والهة وهو يرحل جمب ًا عنها وعن �شيعته
وع�شريته ،ولكن رحلته التي اأُريد له فيها اأن يكون
غريب ًا طريد ًا جمهو ًل ،قد غدت مق�شد ًا لك ّل َمن  )1م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،8س.262

قة جامعية

أرو

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

َ
َّر ُة َق َلم"
"ج

"مذكرات جامعية"

عن اأ�شئل ٍة ت�شتنطق العقل والقلب وال�شمري والدين
منك اإن�شانة ل اأنثى ،وهكذا
والإرادة ،الأ�شئلة التي ت�شنع ِ
يجب اأن تخرجي للعامل..
أدركت ما ي�شتلزمه من اإ�شالح
وك ّلما
طالعت الواقع وا ِ
ِ
وتقومي..عرفت الإجابة عن ال�شوؤال الأهم:
ِ
نف�شك؟
هل تعرفي ِ
قدميك؟ اأين تتجهي؟
هل تعرفي اأين يجب اأن ت�شعي
ِ
اأيّ بو�شل ٍة هي ال�شحيحة يف ظ ّل الإ�شارات الكثرية؟
حد تقفي؟
عند اأيّ ٍ ّ
أمتك؟
ا
؟
أ�شرتك
ا
نف�شك؟
رقي
ِ
ِ
ّ
تختارين اأن تكوين اأ�شمى من املادة..
روح ًا منعتقة ..من ذلك العامل اإىل العامل الأكمل،
ت�شتقيمي..

"ممرات"
وزن
وا ِأنت يف ممرات
نف�شك :باأي ٍ
جامعتك ،ا�شاأيل ِ
ِ
اأريد اأن اأخرج؟
هل التخ ّرج و�شام حقيقي اأو هو كما يذهب الوهم
بالكثريين ،يبيع الإن�شان وي�شرتيه؟
هلل هذا الك ّد واجلهد اأم لعبيده؟
الليايل الطوال! جفاء النوم ..اأفكار التعب ..الوقوف
الطويل..
َملن؟
اختاري اأن تكوين حرة من �شباك الوهم ،الطموح
الذي ل ميت ّد لأبعد عن الدنيا..
اقطعي تلك امل�شافة..
ابذري الأر�س حتى تقطفي ال�شماء!

الحلقة الرابعة عشر

المتحانات هي املدة التي تت�شابك
فيها الأفكار املتناق�شة ،يت�ش ّعب ك ّل
�شيء يف ذلك الدماغ ،ل تدرين
اإىل اأيّ فكر ٍة ترتهن ،ك ّل فكر ٍة
تعبك تنازع اأخرى يف ال�شتقرار
فيك ،واأنت تظلي رهن التجاذب
بينها ،املنقذ يل يف ك ّل معاركي
الدرا�شية كان مثلث الطاقة -هكذا
كنت اأ�شميه :-و�شوء النتعا�س،
�شجدة الف�شف�شة ،وت�شبيحة
احلب -ت�شبيحة الزهراء -اإىل
هذا املثلث كنت اأف ّر كلما �شعرت
علي..
بتواطئ عقلي والدرا�شة َّ
وكنت اأجنو يف ك ّل مرة..
اليوم هو يوم اإعالن نتائج امتحان
عملي يقي�س قدراتنا يف التوا�شل
ّ
مع املري�س وعملية ر�شد التاريخ
الطبي للمري�س وكيفية جمع
ّ
الت�شخي�شي
املعلومات يف ال�شياق
ّ
ال�شحيح ،ومنها �شيكون املوؤ�شر
جودتك الأ�شا�س كطبيبة
ملدى
ِ
توا�شلك الف ّعال مع
يف دائرة
ِ
املري�س..
كنتُ اأقطع املمر اإياب ًا وذهاب ًا،
علي ،الرتقب
كان القلق ي�شيطر ّ
كان يعتا�س على خالياي ،عملية
التنف�س كانت �شريعة جد ًا ومل
اأكن اأ�شتطيع التح ّكم بها� ،شوت
نب�شات قلبي كان اأعلى من ك ّل
�شوت ،اأ�ش ًال مل اأجل�س طوي ًال يف
بخطى
مكان واحد ،كنتُ اأحت ّرك
ٍ
ً
�شريعة ،ق�شرية ،متعرثة ..اإياب ًا
وذهاب ًا ،عيناي كانتا مع ّلقتي على
عقارب الزمان ،وكم كرهتها ..

وكرهت كيف كانت ت�شرع اأنفا�شي
ببط ِئها ،كنت يف حالة حركة
دائمة ..وهكذا يكون النتظار
احلقيقي.
ّ
احلقيقي!
النتظار
ّ
فكر ٌة ملعت يف ذهني..
اأخذت اأت�شاءل..
كيف هو �شكل انتظاري ل�ش ّيد
زماننا الغريب؟
َمن ينتظر الآخر؟
َمن هو ال�شبب يف غربة الآخر؟
اأنا..اأم َمن؟
ً
اأنام لأ�شتيقظ �شباحا ،لأخرج
للجامعة ،اأتعب واأجوع  ،اأ�شرتيح
واآكل..ثم اأ�شعر باحلاجة اإىل النوم
جمدّد ًا ،لن اأخرج اإىل اجلامعة..
وهكذا ،دورة احلياة الرتيبة
هذه مملة وقاتلة ،كم هي جوفاء
وفارغة ..وهي تبقى هكذا اإىل اأن
اأحدث فيها ما يح ّفز العقل ويغ ّذي
القلب ويحيي الروح..
لقلب
لعقل خامل ،ل حياة ٍ
ل حياة ٍ
ل ينب�س..
ّ
دق قلبي حي راأيت اجلميع يتهافت
على اللوحة بعد اأن ع ّلقت عليها
النتائج ،اقرتبت واأنا اأردّد :اأنا
علي ..ل اأريد ا ّإل
اأريد ر�شا عينيك ّ
ما تريد ..اأعني!
وقعت عيناي على ا�شمي ..
اأحرزت درجة متقدّمة..
اأغم�شتُ عيني وقلت له :يا �شاحب
هذا العمر ..يا �شاحب هذا الزمان
هي َ
منك اإليك..
اقبلها..
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حتى نلتقي

َ
الو َترُ

َ
الح ِزين

مريم الحسن /السعودية

جمردة اأنا من ك ّل اأحالمي..
تلتهمني جروح احلني..
توجعي..
يعزف الزمن خواطر ّ
وموا�شم الهجر و�شفن الرحيل..
عند �شريحك �ش ّيدتي..
اأنرث العبارات فرح ًا..
املر�شعة..
تبهرين قبتك ّ
فاأتلو عندها اآيات الذكر احلكيم..
على �شدري ا ّ
أخط بدواة ك ّل اآلمي..
حتريين..
ول تزال ه ّزات الدهر ّ
ب�شب..
ومدد..
مولدك..
اأرجوه يوم
ِ
تر�شم الب�شمة لثغري احلزين..
ت�شتهي نف�شي ال�شفر اإليك..
وتتوق روحي..
فمتى الرحيل..
�ش ّيدتي املع�شومة..
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يف دنيا ّ
الع�شاق اأطمع يف راحلة..
حتملني لرحابك واإن طال الطريق..
اأمتطي �شهوة اأحزاين..
وب�شغف املت ّيم اأزور ال�شريح..
تو�شالتي..
تخطو اإليك ّ
واأعي�س يا �ش ّيدتي..
ذلك احللم اجلميل..
الآمال التي اأم�شت بائ�شة..
رتلتها حلن ًا ح�شيني ًا..
اأرعى فيه قافية العهد القدمي..
مطلع ق�شائد الوجد �ش ّيدتي..
اأعانق فيها الأمل..
وفيها توؤمن روحي من جديد..
دونك مودتي للغريب ناق�شة..
وح�شبي منك �شفاعة للبعيد..
لك يف الفوؤاد و ّد و�شالمة..
ولأخيك غريب طو�س ال�شهيد..

ألم الجراح

َ
ش ٌ
وق َي ِفيء ِب ِظ َلا ِله
زبيدة طارق /كربالء المقدسة

عجب ًا لهذا احلني املقدّ�س ما اأروعه!
يتاأجج يف الأعماق عندما تغط�س ال�شم�س
يف بحرية املغيب ،فيكت�شي الكون حمرة
ت�شح دموع ًا ثقا ًل يجعلنا ن�شبح يف
كعي ّ
ر�شا�س من ال�شوء ،فتعك�س حمنة قلوبنا
احلائرة التي مل تدرك بعد اأنها قد تغرق
يف الوح�شة والوحدة العمياء اإذا مل ت�شتطع
اأن تتنف�س رائحة الفردو�س من تلك الربوع
الطاهرة.
عجب ًا لهذا ال�شوق الذي يخفي الكلمات
فجر يف هواج�س
خلف غيمات ال�شدر! ل ُي ّ
النف�س ح ّب ًا ي�شدّنا ،يجعلنا نح ّلق يف �شاحة

قدا�شتهم التي تغمرها املالئكة باأجنحتها
و�شط هذه احلرية ،وبينما نبحث عن
ال�شكينة وال�شالم تقف همومنا التي
تلهب وجداننا يف رحاب قبتك الع�شماء
يا �شامراء خجلى ،فانطفاأت فيها جذوة
احلقيقة ،ومل ت�شتطع اأن حت�شي هموم
القبة الطاهرة.
فعلى الرغم من جراحها التي كادت حتيل
ا�شتغاثات تاأتي من بعيد اإىل غ�شب مقدّ�س
ت�شيع فيه العبات على درب عابر �شبيل.
برقت يف ردهات هيبتها ن�شوة الن�شر،
فزهت يف رحابها جروح الروح بهالت

الكمال ،وانبعثت ماآذنها يف مواكب العر�س
تاأتلق بكلمات دعاء تنثال كنبع بارد ،وتاأتلف
النداء املحمديّ يف اأذن الأجيال.
مت�س ال�شموات؛
وقد بدت جدران ال�شريح ّ
لتنبثق ينابيع ال�شالة ،لتفوح بكلمات
احلمد كما اأرادها اهلل ،تت�شق يف النف�س
نحو الغاية املرجوة ،فيتفتح هتاف يف اأعمق
نقطة من القلب ي�شتغرق الوجود ،فيذوب
حنيننا كال�شهد يف عذوبة الطهر ،ويتوجنا
�شوء بدرك يا �شامراء ،فنغفو يف ُرباك
باأمان اإىل مفرتق حلم قادم ،وت�شتاق من
جديد �شلوعنا الوالهة اإىل ذراعيك تطوينا.
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المقدسة
في إطار تنفيذ استراتيجية المكتبة النسوية في العتبة العباسية
ّ

أطلقت موقعها اإللكتروني

وذلك لتقوية القدرات على زيادة التنمية اإلنتاجية للفكر والمعرفة
وتجديد الرسالة اإلعالمية لألنشطة االجتماعية عن طريق تأطير نخبة من
المقدسة.
أخبار أنشطة الشعب النسوية المختلفة في العتبة العباسية
ّ
لتنطلق تكويناته عن طريق أبواب الموقع التي تمثلت بالرئيسية ،واألخبار،
أنت قدوتي ،لنقرأ
وأصدقاء المكتبة ،والمكتبة المرئية ،والمكتبة المصورةِ ،
ومن نحن.
مع ًا ،ومجلة رياض الزهراء ،و المشكاةَ ،
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