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

ل
َب� َس
رَ ِة

تنويه

كلمة العدد

ال�شريرة،
ريرة،
شريرة،
نقي ال�ش
ال�ش
إن�شان
شان
ولد الإن�إن�شش
ُييولد
ان وهو ّ
املعا�شي،
املعا�ششي،
شي،
ّبع احلق ،ل يرتكب املعا�
يتيتبع
بع
ككاا ّأنّأن هناك َممنن ير�شده اإىل اخلري
بالفطرة ،يرى املخلوقات ك ّلكلهاها طوع
أر�س يزرعها
اأمره تخدمه ،من اأر�ٍ
و�شماء
ماء مبنية وما
شماء
و�شش
وين�شئ عمرانها ،و�
فيها من �شم�س وقمر وجنوم تنري
ليله وتر�شده وت�شيء نهاره ،فينظر
الإن�شان اإىل نف�شه وقدرته ،فيت�شاءل
ع ّمن خلقه وو�شعه ،واأعطاه الوعي
والعلم والعقل والإرادة.
يرجع اإىل وجدانه ليجد اجلواب
ب�شوت وا�شح ير�شده اإىل قوة
عظيمة هائلة من نفوذ مطلق ل
يدركها عقل الإن�شان القا�شر؛ لأنها
فوق مرتبة العقل الب�شري ،يوؤمن اأنّ
هناك قو ًة اأكرب منه واأن له ر ّب ًا هو
الذي خلقه ف�شواه فعدله ،يف اأي
�شورة ما �شاء �ش ّوره ،فكان الإميان
هو الأ�شل يف التفكري.
اإنّ غائية الفطرة م�شدر الإميان،
فهي تهيئ الإن�شان ،اإذ يرتبط ك ّل
�شيء بهدف وغاية ،و�شيكون هناك
جواب عقلي مقنع لك ّل �شبهة و�شوؤال.
اإذا ما نظر الإن�شان اإىل عجائب خلق
اهلل �شبحانه وما يتج ّلى منها من
�شفات تنعك�س على خملوقاته ،فاإنه
يرى اأنّ قانون فاقد ال�شيء ل يعطيه.
ومن عظيم راأفة اهلل تعاىل بعبده
وعلمه ب�شريرة نف�شه وبحثه عن دليل

وجوده
إن�شان
ب�شوشوؤال
الإن�إن�ششان
شان
علمه ب�ب�ششو
نف�شه :من خلقني؟
نف�ششه:ه:
نف�ش
ليكون جواب الإله له عن طريق
واملر�شلني هاديني ومر�شدين
الأنبياء واملر� لني

النبي حممد مثا ًل
له ،اإذ كان ّ
يتج�شد فيه جمال �شنع اهلل تعاىل
واأخالقه.
احلب من اهلل تعاىل
بعد ك ّل هذا ّ
لعبده تاأتي فئة من الب�شر ل تعرف
اهلل وتنكر وجوده ،نتيجة للرتبية
اخلاطئة اأو التعر�س للدين الإ�شالمي
بق�شد هدم الأمة الإ�شالمية وهدم
�شخ�شية امل�شلم بالذات عن طريق
ن�شر ثقافة الإحلاد.
اإننا ل نعلم ما هي الأ�شباب التي
اأدت اإىل تفكري امللحد بالإحلاد ،وما
طريقة تفكريه..؟

ولكن الدليل على وجود اهلل
يكون ببدائع �شنعه للكون ،والإن�شان
نف�شه.
فما دليل امللحد على عدم وجود
اهلل؟
رغم ك ّل هذا فاإنّ اهلل �شبحانه يحنو
على عباده وميهلهم ليتوبوا ،ويغدق
عليهم النعم اجل ّمة مع غناه عنهم،
ويحيطهم برعايته وحمايته.

َج َم ُ
ال
الله
ِ
احةُ
َ
وق َب َ


اإلْل َحاد
ِ

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

الي َ
َأو َر ُ
َ
صيب
ان
اق
ِ
السيد محمد الموسوي /مسؤول شعبة االستفتاءات
ّ
قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة

هي اأوراق تو ّزعها بع�س ال�شركات وتاأخذ باإزائها مبالغ
معينة من املال ،وتتعهد ال�شركة باأن تقرع بني اأ�شحاب
البطاقات ،ف َمن اأ�شابته القرعة تدفع له مبلغ ًا بعنوان
اجلائزة ،وهذه العملية ميكن اأن تقع على وجوه:
الأول :اأن يكون اإعطاء املال عند ت�ش ّلم البطاقة باإزاء
اجلائزة املحتمل ح�شوله عليها على تقدير اإ�شابة
القرعة با�شمه ،وهذه املعاملة حم ّرمة وباطلة بال اإ�شكال.
فلو ارتكب املح ّرم واأ�شابت القرعة با�شمه ،فاإن كانت
ال�شركة حكومية فاملبلغ املاأخوذ منها جمهول املالك،
وجواز الت�ش ّرف فيه متوقف على ال�شتئذان من احلاكم
ال�شرعي ،واإن كانت ال�شركة اأهلية جاز الت�شرف فيه
ّ
مع اإحراز ر�شا اأ�شحابه بذلك حتى مع علمهم بف�شاد
العاملة.
ً
الثاين :اأن يكون اإعطاء املال جمانا و ُيق�شد ال�شرتاك يف
م�شروع خريي ،كبناء مدر�شة اأو ج�شر اأو نحو ذلك ،ول
يق�شد احل�شول على الربح واجلائزة ،وهذا ل باأ�س به.
ثم اإنه اإذا اأ�شابت القرعة با�شمه يجوز له اأخذ اجلائزة
والت�ش ّرف فيها مع ال�شتئذان يف ذلك من احلاكم
إ�شالمي ،وا ّإل
ال�شرعي اإذا كانت ال�شركة حكومية يف بلد ا
ّ
فال حاجة اإىل اإذنه.
الثالث :اأن يكون دفع املال بعنوان اإقرا�س ال�شركة بحيث
ت�شمن له عو�شه ،ويكون له اأخذه بعد �شتة اأ�شهر مث ًال،
ولكن الدفع املذكور م�شروط باأخذ بطاقة اليان�شيب على
اأن تدفع ال�شركة له جائزة عند اإ�شابة القرعة با�شمه،
وهذه املعاملة حمرمة؛ لأنها من القر�س الربويّ .
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الج َ
َ
ائز
و ِ
ال�سوؤال :اإذا فزت باجلائزة
الكربى من البنك يف ال�سحب مببلغ
( )25000األف دينار ,فهل ّ
يحل يل
الت�سرف باملبلغ املذكور؟
اجلواب :اإذا مل ت�شرتط ال�شرتاك يف
ال�شحب جاز لك متلك اجلائزة.
ال�سوؤال :ما حكم اال�سرتاك يف
امل�سابقات التلفونية التي تظهر يف
التلفاز واأخذ اجلائزة منها؟
اجلواب :ل مانع منه.
ال�سوؤال :يعمل ال�سباب م�سابقات
ـوفيها جوائزـ وللم�ساركة يف
امل�سابقة يعطي االإن�سان ورقة فيها
م�سائل يجيب عنها ,ثم ُترى قرعة
الأخذ اجلائزة الكربى هل يجوز؟
وهل ميكن اعتبار املال ثمن ًا للورقة؟
اجلواب :اإذا كان اإعطاء املال بق�شد
دعم امل�شابقة اأو ملجرد ال�شرتاك فيها
ونحو ذلك ل بق�شد البدلية عن الفائدة
املحتملة فال اإ�شكال فيه.
ال�سوؤال :ما حكم اجلائزة التي
متنحها البنوك احلكومية؟
اجلواب :ميكن ل�شاحب اجلائزة ولو
كان غني ًا الت�شرف فيها ـ ّ ً
كال اأو بع�ش ًا ـ
ال�شرعي بنا ًء علي ما هو
باإذن من احلاكم
ّ
الأقرب من ثبوت وليته علي املال املجهول
مالكه وكون اأمره بيده ،واأ ّما بنا ًء على

انح�شار م�شرفه يف الت�شدّق فال يحق له
الت�شرف فيه لنف�شه ا ّإل اإذا كان خم ّو ًل عن
بع�س الفقراء امل�شتحقني يف تق ّبل املال له
على وجه ال�شدقة ثم الت�شرف فيه.
ال�سوؤال :لو اأنّ ابني ال�سغري فاز
بجائزة مالية ,هل يجوز الت�سرف
فيها مطلق ًا؟
اجلواب :يجوز لوليه �شرفها عليه فقط.
ال�سوؤال :احتاد ريا�سي يريد اأن
ّ
ينظم بطولة يف اإحدى االألعاب,
هل و�سع اجلائزة (مبلغ من املال)
واالإعالن عنها قبل املباريات يعدّ من
املراهنات اأو املقامرات؟
اجلواب :تخ�شي�س اجلائزة من اجلهة
املنظمة للمباراة للطرف الفائز ل باأ�س به
يف ح ّد ذاته.
ال�سوؤال :فاز اأحد امل�سلمني بجائزة
يان�سيب (لوتري) ,فق ّرر اأن يدفع
بع�ض املال جلهة خريية بعد فوزه
ّ
يحق لتلك اجلهة
باجلائزة ,فهل
ا�ستالم هذا املال ,و�سرفه يف م�سالح
امل�سلمني؟ وهل يختلف االأمر لو
كانت نية الفائز قبل الفوز �سرف
بع�ض املال يف م�سالح امل�سلمني؟
اجلواب :اإن كان املال عائد ًا اإيل غري
حمرتمي املال ،جاز الت�شرف فيه.

عقائد
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عين الت ِ
والء قاسم العبادي
النجف األشرف

لطاملا ا ُتهمت املدر�شة الإمامية بالكثري من التهم
اإذ اإن املخالفني ملذهب اأهل البيت ي�شفون
مذهب احلق بال�شرك والغلو والبتداع ،وباحلقيقة
اأنّ اآراء هوؤلء املخالفني اأوىل بهذه ال�شفات.
ومن تلك الآراء قولهم( :يرى اأهل ال�شنة اأنّ
املوؤمنني يرون اهلل يف الآخرة باأب�شارهم روؤية
حقيقية ل ُي�شامون يف روؤيته ولي�شت روؤية علمية
كما قال املبتدعة)( .)1وقد ن�شبوا يف قولهم هذا

البتداع اإىل ك ّل َمن يقول بامتناع روؤية اهلل
الب�شرية واأبرزهم الإمامية.

وا�شتند القائلون بجواز روؤية اهلل الب�شرية اإىل
عدّة اأدلة واهية ل ي�شع املقام ملناق�شتها جميع ًا ،لذا
ٌ
ا�ش َرة
نقت�شر على قوله تعاىلُ  :و ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ َن ِ
اإِ َىل َر ِّبهَا َن ِاظ َر ٌة( /القيامة ،)23 ،22:وقد حملوا
كلمة (ناظرة) على الروؤية متنا�شني اأنّ لهذه
الكلمة معنى اآخر وهو التوقع والنتظار ،وقد جاء
هذا املعنى يف كالم العرب منها قول ال�شاعر:
وعدت ،لناظ ٌر
إليك ،مبا ِ
اإين ا ِ
الغني املك ِرث
نظ َر الفق ِري اإىل ِّ
فاإن قيل وما املرجح لختياركم هذا املعنى دون
الروؤية؟ قلنا :للمقابلة بني هاتني الآيتني وال ّلتني
تلتهماَ  :و ُو ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ َب ِا�ش َر ٌة َ ت ُظنُّ اأَنْ ُي ْف َع َل

واجب الوجود.
وبعد ك ّل ما تقدّم ل ميكن لإن�شان يحرتم عقله
اأن يقول بروؤيته  الب�شرية ،نعم هو ُ يرى
ولكن روؤية قلبية كما ُروي عن عبد اهلل بن �شنان،
عن اأبيه قال :ح�شرت اأبا جعفر فدخل عليه
رجل من اخلوارج فقال له :يا اأبا جعفر اأي �شيء
تعبد؟ قال" :اهلل تعاىل ،قال :راأيته؟ قال :بل مل
تره العيون مب�شاهدة الأب�شار ولكن راأته القلوب
()2
بحقائق الإميان".

اإذن مقالة مدر�شة الإمامية بامتناع روؤية اهلل
الب�شرية اإمنا هي �شميم الإميان احلق والتوحيد
اخلال�س له  ل دليل على عدم اإميانهم كما
زعم اأبو بكر بن خزمية( :ومن ينكر روؤية اهلل يف
الآخرة فهو �شر من اليهود والن�شارى واملجو�س
ولي�شوا مبوؤمنني عند اأهل ال�شنة واجلماعة)(،)3
وهي تنزيه هلل وتعظيم واإجالل ل دليل ابتداع
واإ�شالل.
..................................

ِبهَا َفا ِق َر ٌة( /القيامة ،)25 ،24:فـ ُ و ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ
ا�ش َر ٌة اأي ( ُم ْ�ش ِرقة َح ِ�شنة) تقابل َ و ُو ُجو ٌه
َن ِ
َي ْو َم ِئ ٍذ َب ِا�ش َر ٌة اأي ( ُم َق ِّط َب ٌة) ،ومبا اأنّ َ ت ُظنُّ
اأَنْ ُي ْف َع َل ِبهَا َفا ِق َر ٌة اأي يتوقعون اأن ينزل عليهم
عذاب يك�شر فقارهم ويق�شم ظهورهم ،فكذلك
يكون املعنى يف ناظرة اأن يتوقعوا وينتظروا من
ر ّبهم النعيم.
ّ
ّ
ثم اإنّ الروؤية الب�شرية ل تتحقق اإل بوجود مقابل
كاجل�شم اأو ما يف حكمه كال�شورة يف املِراآة،
واهلل ل ميكن اأن يكون يف جهة؛ لأنه لو كان
كذلك خللت منه �شائر اجلهات ،وهو القائل:
َ ..وهُ َو َم َع ُك ْم اأَ ْينَ َما ُك ْن ُت ْم َو ُ
اهلل ِ َمبا َت ْع َم ُلونَ
َب ِ�ش ٌري( /احلديد.)4:
ّ
ّ
اأ�شف اإىل اأنّ الروؤية ل تتحقق اإل بانعكا�س الأ�شعة
من املرئي اإىل اأجهزة العني ممّ ا ي�شتلزم اأن يكون
املرئي ج�شم ًا ،واهلل ل ميكن اأن يكون كذلك؛
لأنه لو كان ج�شم ًا لأحتاج وافتقر اإىل اأجزائه ،وهو
الغني املطلق.
واإذا حت ّققت الروؤية فاإنها ل تخلو اإ ّما اأن تقع ( )1اعتقاد اأهل ال�شنة :ج� ،1س.74
على ذاته ك ّلها اأو بع�شها ،فاإن قالوا ك ّلها ،فقد ( )2الكايف :ج� ،1س.97
جعلوا له ح ّد ًا ونهاية ،واإن قالوا بع�شها فقد جعلوه ( )3اأين اهلل يف الديانة :ج� ،1س.113

مر ّكب ًا ،والرتكيب من �شمات الإمكان ،وهو
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أنوارقرآنية

24
أزهار عبد الجبار
كربالء المقدسة

ان َو ْ أَ
وو ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َو ِ َ
اال ْق َر ُبونَ َوا َّل ِذينَ َع َقدَ ْت اأَ ْميَا ُن ُك ْم
ما َت َر َك ا ْل َوا ِلدَ ِ
َ
ايل ِ َّ
توه ْم َن ِ�سي َب ُه ْم ِاإنَّ َ
اهلل َكانَ َع َل ى ُك ِّل َ�س ْيءٍ َ�س ِهيدً ا  ال ِّر َج ُ
وه
ال َق َّوا ُمونَ َع َلى ال ِّن َ�س اءِ
َفاآَ ُتوهُ
ف���س َل ُ
مبااَا َف َّ
مب
اهلل َب ْع َ�س ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َو ِمبَا اأَ ْن َف ُقوا مِنْ اأَ ْم َوا ِل ِه ْم( /..الن�ساء.)34 ,33 :
َِ
يف هذه الآية يعود القراآن الكرمي اإىل م�شاألة
الإرث ،اإذ يقولَ  :و ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َو ِ َ
مما َت َر َك
ايل ِ َّ
الَ ْق َر ُبونَ  ..اأي :لك ّل رجل اأو امراأة
دَان َو ْ أ
ا ْل َوا ِل ِ
جعلنا ورثة يرثون ممّ ا ترك الوالدان والأقربون
والذي يجب اأن يق�شم بينهم على وفق برنامج
خا�س ،اإنّ هذه العبارة هي خال�شة اأحكام
الإرث التي م ّر ذكرها يف الآيات ال�شابقة
يف جمال الأقرباء ،ثم اإنّ اهلل اأ�شاف
قائ ًالَ .. :وا َّل ِذينَ َع َقدَ تْ اأَ ْ َميا ُن ُك ْم َفاآَ ُتوهُ ْم
َن ِ�شي َبه ُْم ..اأي :ادفعوا اإىل الذين عقدمت
معهم عقد ًا ن�شيبهم من الإرث .والتعبري عن
امليثاق بعقد اليمني وهو العقد باليد اليمنى؛
لأجل اأنّ الإن�شان غالب ًا ما ي�شتفيد من يده
اليمنى للقيام باأعماله ،واأنّ امليثاق ي�شبه نوع ًا
من العقد يف مقابل احلل.
َمن هم الذين عقد معهم امليثاق؟ هم الذين
لب ّد من اأن يعطوا ن�شيبهم من الإرث ،ويحتمل
املف�شرين اأنّ املراد هو الزوج اأو الزوجة؛
بع�س ّ
لأنهما عقدا فيما بينهما رابطة الزوجية ،لكن
هذا الحتمال يبدو م�شتبعد ًا؛ لأن التعبري عن
الزواج بعقد اليمني ونظريه يف القراآن الكرمي
ً ()1
قليل جدا.
واإطالق (الذين عقدت اإميانكم على الزوج
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والزوجة هو اإطالق كنائي ،فقد كان داأبهم
يف املعاقدات واملعاهدات اأن ي�شافحوا ،فكاأن
اأميانهم التي يت�شافحون بها هي التي عقدت
العقود ،واأبرمت العهود ،فاملراد :الذين اأوجدمت
()2
بالعقد �شببية الزدواج بينكم وبينهم).
ثم ختم  الآية بقولهِ .. :اإنَّ َ
اهلل َكانَ َع َلى
ق�شرمت يف اإعطاء
ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َ�ش ِهيدًا ،اأي اإذا ّ
ن�شيب الورثة ومل تعطوهم حقوقهم كاملة
علم اهلل بذلك ومل يخف عليه ما فعلتم؛
لأنه كان على ك ّل �شيء �شهيد ًا وبك ّل �شي ٍء
عليما ،ثم قال تعاىل :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمونَ َع َلى
ال ِّن َ�شاءِّ ،..
تدل هذه الآية على القوامة يف
النظام العائلي ،فالعائلة هي وحدة اجتماعية
�شغرية ،وهي كالجتماع الكبري لب ّد لها من
قائد وقائم باأمورها؛ لأنّ القوامة اجلماعية
التي ي�شرتك فيها الرجل واملراأة مع ًا ل معنى
لها ول مفهوم ،فالب ّد من اأن ي�شتقل الرجل اأو
املراأة بالقوامة ويكون (رئي�ش ًا) للعائلة ،بينما
يكون الآخر مبثابة املعاون له الذي يعمل حتت
اإ�شراف الرئي�س.
اإنّ القراآن الكرمي هنا ي�ش ّرح باأنّ مقام القوامة
للعائلة لب ّد من اأن ُيعطى للرجل ،ويجب اأن ل
ي�شاء فهم هذا الكالم ،فلي�س املق�شود من هذا

التعبري هو ال�شتبداد والإجحاف والعدوان ،بل
املق�شود هو اأن تكون القيادة واحدة ّ
ومنظمة
تتحمل م�شوؤولياتها مع اأخذ مبداأ ال�شورى
()3
والت�شاور بنظر العتبار.
وهذه ا َملهمة للرجل طبع ًا فيما يعود عليه من
عالقة بينه وبني زوجته ويف داخل بيته ،حيث
اإنّ هذا البيت ي�ش ّكل دولة �شغرية لب ّد لها من
رئي�س ترجع اإليه الأمور ،وتكون كلمته هي
كلمة الف�شل مع الأخذ بعني العتبار باأنّ هذا
احلاكم لي�س م�شتب ّد ًا اأو ظامل ًا اأو غ�شيم ًا لي�س له
معرفة مب�شلحة العائلة وما ينفعها.
اإنّ و�شع اأمور الزوجة بيد الزوج اأمر طبيعي
بح�شب املنطق ودواعي امل�شلحة؛ لأن هذه
املوؤ�ش�شة ال�شغرية يف حجمها والكبرية يف
اأثرها ومدلولها لب ّد لها من رئي�س يديرها وا ّإل
تعم الفو�شى ويختل النظام وي�شود الظلم ،ومن
ّ
ّثم تخرب على اأهلها وتقفل اأبوابها ،وهذا اأمر
()4
ل يرت�شيه العقالء.
.......................................
( )1تف�شري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3س .132
( )2امليزان يف تف�شري القراآن :ج� ،4س.350
( )3تف�شري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3س .132
( )4تف�شري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3س.132
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منتهى محسن
بغداد

يع ّرف التغيري باأنه( :عملية حت ّول من واقع
نحن نعي�س فيه اإىل حالة من�شودة نرغب
بها).
وعلى اأ�شا�س هذا التعريف جند عامة النا�س
يح ّبون حدوث تغيري ما يف حياتهم الدنيوية،
مثل َمن ميلك �شيارة يطمح يف تغيريها اإىل
�شيارة اأحدث ،والذي ميلك بيت ًا �شغري ًا يرغب
يف تغيريه و�شراء بيت اأو�شع ،والذي يتقا�شى
راتب ًا �شهري ًا يتمنى اأن يت�شاعد مرتبه ويزداد
على حني غ ّرة.
وهكذا يداأب اجلميع ويتلهّفون لإحداث
ذلك التغيري ،حتى اإن البع�س يفرط يف هذه
امل�شالة وي�شيبه اجل�شع فال يتوانى عن اأن
يح ّل حرام ًا اأو يح ّرم حال ًل اإزاء تلك الرغبة
املتعط�شة ،ومع اأنّ التغيري من باب حت�شني
الو�شع وال�شعي اإىل التو�شعة على العيال اأم ٌر
م�شروع ومرغوب به يف ال�شريعة ،لكن على اأن
ل يقع الإن�شان حتت اآفة اجل�شع والطمع.
كما يجب اأن يقابل التغيري املادي تغيري ًا اآخر
يف ال�شلوك والأخالق؛ لأنّ التغيري يف الأخالق
وال�شلوك من اأهم اأ�شباب نزول الفيو�شات
الإلهية ملا حتتويه من جنبة �شالح الفرد ثم
املجتمع تهيئ ًة لظهور املخل�س املوعود،

ولأجل حدوث تغيري ملمو�س يف الأمة
وا�شتنها�شها من غفلتها �شار لزام ًا على
ويرم عيوبه ويعالج
العبد اأن ينظر اإىل ذاته ّ
ويتفح�س مواقع اخللل عنده بنظرة
نواق�شهّ ،
فاح�شة ،ففي ذلك يتكامل العبد ويرتقي.
ولذا مل يا ِأت الإ�شالم ا ّإل بعد فرتة من الر�شل
وفراغ مرير ا�شتم ّر قرون ًا من الزمن ،فعلى
الرغم من قدرة اهلل على تذليل ك ّل
وال�شعاب يف وجه الر�شالة الر ّبانية
العقبات ّ
وخلق املناخ املنا�شب لها خلق ًا بالإعجاز،
مل ي�شاأ  اأن ي�شتعمل هذا الأ�شلوب ،لأنّ
المتحان والبتالء واملعاناة التي من خاللها
يتكامل الإن�شان يفر�س على العمل التغيريي
الر ّباين اأن يكون طبيعي ًا ومو�شوعي ًا من هذه
الناحية.
أم�س احلاجة اإىل حدوث
ونحن اليوم با ّ
التغيري املنتظر الذي ميهّد لبناء �شرح الدولة
املهدوية املوعودة ،حيث تتقاذفنا الأفكار
امل�ش ّللة والفتاوى الكاذبة ،وجتتاحنا العلمانية
باأمواجها العاتية التي تف�شد الزرع والن�شل.
فاأول لبنة يف م�شروع الدولة املوعودة اإحداث
التغيري املطلوب الذي ينف�س غبار الذنوب
والأدران املل ّوثة باملعا�شي ،وذلك ك ّله لن

يحدث ا ّإل باكت�شاف القدرات الكامنة لدينا،
ّ
�شتتحطم القيود وال�شال�شل
عند ذلك
ويتهاوى الطواغيت ،ولو انتبه امل�شت�شعفون
على ذلك َ َملا بقي طاغوت يف احلكم حلظة
واحدة.
نعم ،اإنّ قوة امل�شت�شعفني عظيمة تنطوي
على اآلف العقول املف ّكرة وال�شواعد املفتولة
تغري وجه
والقلوب الطاهرة التي ميكنها اأن ّ
الدنيا ،وها هو العامل �شئنا اأم اأبينا ي�شري
باجتاه اليوم املوعود الذي يثور فيه املظلوم
على الظامل ،قال تعاىلَ  :و ُن ِري ُد اأَن َّ ُمننَّ
الَ ْر ِ�س َو َ ْ
جن َع َله ُْم
َع َلى ا َّل ِذينَ ْا�ش ُت ْ�ش ِع ُفوا ِيف ْ أ
اأَ ِئ َّم ًة َو َ ْ
جن َع َله ُُم ا ْل َوا ِر ِثنيَ( /الق�ش�س.)5:
وهنا ويف �شبيل تعجيل ظهور المام الذي
فيه خال�شنا وخال�س الب�شرية من قوى
الطغيان والظلم ،علينا كمك ّلفني يف زمن
الغيبة الكربى اأن نف ّعل مفهوم التغيري ،واأن
ن�شعى جادّين وخمل�شني اإىل حترير اأنف�شنا
من العبودية ،كما ن�شعى اإىل التغيري الدنيوي
ونلهث وراءه كي نحظى وننعم يف الأخري
بالطلعة البه ّية ،ونهناأ بعي�شة را�شية مر�شية
حتت لوائه املبارك ..لواء احلق والعدل
والع ّزة.
عدد  - 130رجب األصب 1439ه  -نيسان 2018م

7

هم

سات روح ّية

ْ
َخ ٌ
من ُب َ
العشق
يط ِ
رد ِة ِ
إيمان دعبل
البحرين

كفي ت�شتبك..
على اأفوا ِه َمن �شحكوا..
الوحي يف ّ
اأنام ُل ِ
يف ك ّل اأمنلة..
وكيف اأيوانُ ك�شرى خ ّر من�شعق ًا..
ي�شدو بها ُ
ملك..
وكان يف غفلة..
ُ
الكونُ
منخطف الأنفا�س..
اإذ د ّكه الدرك..
لول َ
ين�شت يل..
ربيعك..
يرق�س مفتون ًا بك..
يا ن�ش َغ احليا ِة..
وكاد ُ
ُ
الفلك..
العجاف..
لتهنا يف
ِ
والغيب ُ
يومئ يل..
على اآثار َمن هلكوا..
ُ
اأدنو..
ال�شنابل يا مولي تزرعنا..
مثل
ِ
يراودين..
وكان ينمو على اأعمارنا احل�شك..
والباب اأغلق بعدي..
كانت تفرقنا الأوهام..
ُ
فالروؤى َ�ش َر ُك..
حب احلقيقة..
ثم على ّ
اخللد هزت َ�شعرها طرب ًا..
�شرنا فيك ن�شرتك..
وجن ُة ِ
�شبحان َ
والروح يعزفني..
حبك..
ُ
واحلو ُر قد فرحوا..
القلب �شومعة..
هذا ُ
ملا دخلتُ كما بلقي�س..
وال�شعر نا�شكه..
ا ُ
أك�شف عن ِ�شعري..
يف نظمها ن�شك..
ويف اللج ِة النورا ِء اأن�شفك..
خذين فديتك..
كمثل عذرا َء كم تهفو لفار�شها..
لو �ش�شع ًا بنعلك..
الرمل تنهمك ..لو خيط ًا بربدتك الفردو�س..
بنق�س اأحالمها يف ِ
ا�شطا ُد من حقل معناك الفرا�شات ..اأنحبك..
ما بني الينابي ِع والأزهار..
ما زلت اأعرب يف الروؤيا..
يل �شبك..
دروب هوى..
َ
حتى البالبل ّ
حطوا فوق اأخيلتي..
تودي اإليك حبيبي..
أح�شوا لوعتي وبكوا..
قبل َمن �شلكوا..
ملا بكيتُ ا ّ
دعني اأراك..
حممد..
قمي�س هدى..
ويذوب الذك ُر �شكرة..
اأعر عيني َ
حتى تعيد لها ما ُ
ي�شرق احللك..
إ�شراق يرتبك..
والقلب يف ن�شو ِة ال ِ
ُ
دعني اأرى حلظ َة امليالد..
حممد..
َ
كيف جت ّلى احل�شن..
ما �شاألتُ اهلل با�شمك..
كيف ُ
جمال اهلل ين�شبك..
با�شم الآل..
كيف ال�شما ملئت ُّ
بال�ش ْه ِب واحلر�س ..ا ّإل ارتقى باملرجتى ملك..
عر�س تلم ُع ال�شكك ..والأمنيات جمابات على �شفتي..
امتدت كطرح ِة ٍ
وكيف اأطبقت النريانُ يف خر�س..
يل خا ٌمت ك�شليمان..
من بعد األف..
وينفرك..

8

عدد  - 130رجب األصب 1439ه  -نيسان 2018م

الشيخ حبيب الكاظمي

مال ُّ
الذ ِرّي ِة َّ
َر ُ
الصا ِل َحة
أس َ ِ
ال�سوؤال :كيف يتم التعامل مع االأبناء يف
�سن اخلام�سة والرابعة وذلك يف زرع الرتبية
االإ�سالمية ..فاإننا قلقون على م�ستقبل اأوالدنا
وخا�سة يف ع�سر ال�سهوات وال�سبهات ,وهل لنا
راأ�ض مال يعتمد عليه غري الذرية ال�ساحلة؟
الرد :الأمر يحتاج اإىل مراجعة لبع�س املناهج الرتبوية
يف هذا املجال ،فاإنه علم دقيق يتع ّلق باأعقد الظواهر يف
هذا الوجود ،وهي النف�س الإن�شانية ،ول ينبغي الكتفاء
باملعلومات الفطرية غري العلمية يف هذا املجال ،فاإنّ
اأهمية الأمر ت�شتدعي ثقافة اأو�شع ،اإجما ًل اخلطوة
الأوىل :هو الدخول اإىل قلب النا�شئة ،وذلك عن طريق
وجود حالة من الحرتام الباطني ،والبتعاد عن ك ّل ما
يوجب �شلب الثقة كارتكاب الأخطاء اأو الذنوب ،فاإنّ
املر ّبي يفقد �شيطرته اإذا راأى الطرف الآخر خمالف ًا ملا
يقول ،واخلطوة الأخرى هي جتنيبهم عن ك ّل من ميكن اأن
يكون مف�شد ًا لهم ،فاإنّ الطباع تتعدّى باملعا�شرة ،وحاول
الهتمام بح ّلية املاأكل وامل�شرب لهم ،فاإنّ ال�شبهات كثرية
يف هذا املجال هذه الأيام ،واأخري ًا لب ّد من اللتجاء
الدائم اإىل اهلل الذي جعل من اأهم هباته هي نعمة
الذ ّرية ال�شاحلة.

مية بشرية

تن

قْد َن َ
فسك
ِ

خلود إبراهيم البياتي
كربالء المقدسة

اأنواع كثرية ومتعدّدة من دورات القيادة تقام
يف اأماكن متعددة هنا وهناك ،قيادة ال�ش ّيارة،
الطائرة ،الباخرة وغريها الكثري ،وك ّلها من
الأمور ذات البدايات ال�شعبة جد ًا ،اإ�شاف ًة اإىل
التوتر واخلطورة املرافقة لها طوال مدة التدريب
واملمار�شة ،وبعد الو�شول اإىل مراتب من املهارة
العالية ي�شعر ال�شخ�س بال�شتقاللية والقوة
يف اتخاذ القرار عند مواجهة اأي طارئ خالل
امل�شري ،ويكت�شب احل�شانة الكافية للوقاية من
اأغلب الأحداث املفاجئة.
هنا يتبادر اإىل ذهني �شوؤال؛ ُترى ما هي اأف�شل
اأنواع القيادات الواجب علينا تع ّلمه واإتقانه ،ومن
ّثم تدريب الآخرين عليه؟

علي حني قال:
تاأتي الإجابة من اأمري املوؤمنني ّ
"رحم اهلل اأمرئ اأع ّد لنف�شه وا�شتع ّد لرم�شه وعلم
من اأين ويف اأين واإىل اأين؟"( ،)1هذه الكلمات هي
الد�شتور الواجب ا ّتباعه لقيادة النف�س والأخذ
بزمام الأمور لنيل اأف�شل املراتب يف الدنيا
والآخرة ،وهي املنطلق لك ّل عمليات القيادة
الف ّعالة.
قيادة النف�س هي الأر�شية ال�شحيحة والأ�شا�شية
لك ّل هدف خارجي ،فهي مبثابة تهيئة الأر�س
اخل�شبة وال�شاحلة لنرث البذور فيها واإيالئها
الهتمام والعناية مع مراقبة ك ّل ما مي ّر بها من
متغريات� ،شواء كانت طبيعية كالهواء والأمطار
ّ
وما اإىل ذلك ،اأو كانت من �شنع الب�شر كالتخريب
املتع ّمد لالأر�س اأو الإهمال من امل�شوؤول عنها،
متغري يطراأ عليها مبرور الزمن يجب اأن
فك ّل ّ
يوؤخذ باحل�شبان ،وكذلك هي النف�س وال�شخ�شية

الإن�شانية التي فطرها اهلل على اخلري ون�شر
املتغريات لتجرفها
املحبة وال�شالم ،قد تاأتي عليها ّ
ذات اليمني وذات ال�شمال ،هنا يكمن دورنا يف
اأن نكون واعني متح ّكمني بها بحيث نراقب هذه
املتغريات لنعود بها اإىل �شاحل الأمان والطمئنان
ّ
والتم�شك بحبل اهلل املتني ،فمن ل يد ّرب نف�شه
ويقودها اإىل ال�شواب ي�شبح حينئذ فري�شة �شهلة
ودب ليفعل ما ي�شاء وير�شم ّ
املخطط
هب ّ
لك ّل من ّ
الذي يريده لها ،ومن مل ّ
يخطط لنف�شه كان من
�شمن ّ
خمططات الآخرين.
ومن اأهم ركائز القيادة هو حتديد الهدف وو�شوح
الروؤية ،فالهدف كب�شي�س النور يف نهاية النفق
املظلم الذي ن�شعى اإليه ونتكبد ك ّل �شنوف العقبات
ونرنو اإليه لن�شتمتع ب�شيائه ون�شتنري به ،والهدف
ال�شامي هو الذي يربطنا باهلل ويجذبنا لالأعلى
لن�شمو فوق الأهداف املادية ال�شخ�شية البحتة
التي تو�شل ال�شخ�س يف نهاية الطريق مهما عال
�شاأنه اإىل ال�شقوط من اأعلى هرم ال�شهرة والنجاح
الوهمي املوؤقت مهما طالت مدته الزمنية.
ولكي تت�شارع ا ُ
خلطى نحو ذاك الهدف يحتاج
القائد اإىل اأن يكون �شاحب ه ّمة عالية تبعث فيه
الدافع وت�شحذه لنيل املعايل من الأمور ،وكما
قيل( :اإنّ املوؤمن يطري بهمته كما يطري الطائر
بجناحيه) ،هذه الهمة املوجودة يف داخل ك ّل
اإن�شان بن�شب متفاوتة تكون يف اأوجها حين ًا وتخبو
حين ًا اآخر ،وما علينا �شوى اأن نقوم مب�شاعدتها
على الو�شول اإىل القمة ،فكما اأنّ املروحة ل
ت�شنع الهواء ،اإمنا حت ّرك الهواء املوجود اأ�شا�ش ًا
حولنا يف ك ّل مكان ،كذلك الهمة لبلوغ املعايل التي

يجب توطيد ات�شالها بالهدف الروحاين ال�شامي
والغاية الكربى ،األ وهي ر�شا اهلل.
ول نغفل عن الإ�شناد من قبل َمن حولنا ،ويبلغ هذا
نح�شن عالقتنا باملحيط كما قال الإمام
الأمر حني ّ
()2
علي" :من لن عوده كثفت اأغ�شانه"  ،فيع ّود
نف�شه على ال ّلني يف التعامل مع املحيط ليختار
من ي�شانده على ت�شحيح ما مير به من هفوات
حمتملة احلدوث من اأجل التقومي امل�شتمر ،و َمن
قاد نف�شه َ�شهُل عليه قيادة الآخرين لبناء املجتمع
الإيجابي.
...........................................
( )1مفاتيح الغيب :ج� ،1:س.779
( )2نهج البالغة :ج � ،4س.49
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إيماني

َ
َّ
َ
َر َجبَ ..ب ٌ
اب التو َبة
اب ِ
من أبو ِ
فاطمة النجار
كربالء المقدسة

يف بيان رحمة اهلل كلمات مقالتي ،ولو اأنّ
الأقالم اجتمعت منذ بديئة اخللق حتى الآن
�شاعية لذكر اأو اإعطاء و�شف لتلك الرحمة
العظيمة للموىل لعجزت.
ولكن ما اأطمح واأ�شعى اإىل ذكره هنا هو يف
اإظهار مدى بوؤ�س الأفكار ال�شا ّلة التي تظهر
يف ك ّل ع�شر وزمن حماولة تلك املحاولت غري
النافعة لإثبات النظريات الباطلة يف خلق الكون
كال�شدفية وغريها.
يف �شمن فل�شفة الكون ويف �شمن حكمة خالق
هذا الكون هناك فر�س متاأتية يف ك ّل وقت وحني
للعباد ،كي ُيرموا ما كان يثقل كواهلهم من هموم
واأحقاد وغل( ،تلك الفر�شة هي التوبة).
تعاليت من اإله وخالق ،اإذ جعلت ملخلوقك
من ك ّل حلظة ومن ك ّل �شبه فر�شة باب ًا له كي
يطرقه ويدخل يف �شمن نطاق من رحمهم اإلههم
ومع�شوقهم الأبدي.
�شهر رجب ،هو اأحد تلك الأبواب املوؤطرة باإطار
موىل املوحدين (اأمري املوؤمنني.)
�شهر تبداأ نفو�س من �شار هواهم التلذذ بالدعاء
والتع ّبد ،واأرواحهم بالتف ّكر؛ كي تالم�س الأنوار
التي بداخل تلك العبادات مكنونات اأرواحهم،
وجتعلها ت�شع بداخل اأفئدتهم ،فيكونون بذلك
ممّ ن ي�شتح ّقون نيل �شرف لقب �شيعة اأمري
املوؤمنني عن ا�شتحقاق وجدارة.
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اإ�شافة اإىل ما ُذكر ففي هذا ال�شهر ترتفع
اأ�شوات نب�شات قلوب َمن ينتظرون �شهر ًا ُيفرح

املنتظرين ،حيث ولدة و�شي اأهل البيت
اأجمعني يف ال�شماوات والأر�شني ،حيث ا�شتقبال
املرجب ،فمن
�شهر �شعبان الذي يلي رجب ّ
جتان�س الع�شق للمهدي املنتظر مع روحه
ووجدانه ،ل تكفيه اأيام ال�شنة ك ّلها حتى ي�شتقبل
بعد ذلك �شهر �شعبان.
ّ
فريون يف رجب اأجمل واأجل فر�شة كي ي�شتعدوا
ويعطوا احلرية والتح ّرر لأرواحهم ،كي تطري
فرح ًا وع�شق ًا ما بني الإكثار وح�شن التفكر يف
عباداتهم ،وما بني ُح�شن النتظار ل�شهر �شعبان،
حيث مولد احلجة كي يجدّدوا له البيعة والعهد
وامليثاق.
يا اأ ّيها املنتظر العابد اجعل لتوايل هذه الأ�شهر
املباركة الطاهرة ذلك الباب الذي منه ننطلق يف
�شاحة العبودية احل ّقه للرب.
كي تكون اأعمالنا لك ب�شي�س اأمل نوراين ،كي
�شجل يف �شمن قائمة جي�س من �شيحاربون حتت
ُت ّ
لواء املوىل الذي �شيمالأ الأر�س عد ًل وق�شطاً
بعدما ُملئت ظلم ًا وجور ًا.

لنرت ِق معًا

اإلْح َ
سان
ِ
الإح�شان :هو قول اأو فعل ما هو ح�شن.
جاء يف القراآن الكرمي :اإِنَّ َ
ْ
اهلل َياأ ُم ُر
ال ْح َ�ش ِان( /..النحل.)90:
ِبا ْل َعد ِْل َو ْ إِ
والعدل هو الإن�شاف ،والإح�شان ّ
التف�شل.
الإح�شان فوق العدل ،واأمر اهلل  بالإح�شان
دليل على وجوبيته.
والإح�شان ّ
احلق لي�س اإح�شان �شالة و�شيام
فقط ،بل هو منهج حياة واأ�شلوب معي�شة،
هو عبادة ومعاملة وح�شن اخللق ،هو طاعة
واأداء احلقوق اإىل اأهلها ،فمن املعاين التي
ي�شملها الإح�شان:
الإح�شان اإىل النا�س :كالوالدين ،الأقربني،
اليتامى ،امل�شاكني ،و�شائر اخللق اأجمعني.
الإح�شان اإىل املوجودات من حولنا:
احليوانات ،النباتات ،الأر�س ،املاء ..اإلخ.
الإح�شان يف العمل واإتقانه :فالعمل احل�شن
غالب ًا ما ت�شف الآيات القراآنية �شاحبه بـ
ح�شن) ،كقوله تعاىل.. :اإِنَّ َ
اهلل ُي ِح ُّب
(املُ ِ
ْاملُ ْح ِ�ش ِننيَ( /البقرة.)195:

علي :
و ُروي عن اأمري املوؤمنني الإمام ّ
()1
"..النا�س اأبناء ما يح�شنون."..
ُيحكى اأنّ �شخ�ش ًا م�شلم ًا �شاهد امراأة كافرة

سلّم الكمال

إيمان صالح إلطيف
بغداد

احلب للطيور يف ال�شتاء ،فقال لها :ل
تنرث ّ
ُيقبل هذا العمل من اأمثالك ،فاأجابته :اإين
مي�س
اأعمل هذا �شواء ُقبل اأم مل ُيقبل ،ومل ِ
وقت طويل حتى راأى الرجل هذه املراأة يف
حرم الكعبة .فقالت له :يا هذا ،اإنّ اهلل
ّ
علي بنعمة الإ�شالم بربكة تلك
تف�شل ّ
احلبوب القليلة.
نح�شنها
فلنتاأمل يف اأقوالنا واأفعالنا ،هل ّ
ع ّلنا نفوز بر�شا اهلل؟ فاأهل الإح�شان
هم ال�شفوة اخل ّل�س من عباد اهلل املوؤمنني،
اإذ ورد بالثناء عليهم يف القراآن الكرمي ما
مل يرد يف غريهم ،واملح�شنون اإ�شافة اإىل
رب العر�س العظيم،
مقامهم الرفيع عند ّ
ً
فاإنهم يف الدنيا ي�شعرون دائما بالطماأنينة
والراحة التي ل ي�شعر بها غريهم.
"جبلت القلوب
ويف رواية لر�شول اهللُ :
حب َمن اأح�شن اإليها ،وبغ�س َمن اأ�شاء
على ّ
()2
اإليها".
وك ّلنا يعرف ق�شة قارون املذكورة يف القراآن
ين�س
الكرمي ،اإذ ن�شحه قومه واأفهموه اأن ل َ
اهلل الذي اأح�شن اإليه ،فعليه اأن يح�شن
اإىل الآخرين ،فلم يتّعظ فخ�شف اهلل تعاىل

به وبداره.
الإ�شالم ي�شتهدف اأن يطبع حياة امل�شلمني
بالطابع اجلميل ،واأن ي�شود احلياة
الإ�شالمية ج ّو من الإح�شان ال�شامل بك ّل
اأبعاده؛ لذا مثلما اأنّ اهللّ 
تف�شل علينا
واأح�شن اإلينا فعلينا اأن نح�شن اإىل النا�س،
وبالإح�شان اإىل الآخرين نرتقي اإىل مقامات
عالية ودرجات رفيعة.
.............................
( )1الكايف :ج� ،1س.51
( )2ميزان احلكمة :ج� ،1س641

اأجوبة االأ�سئلة للعدد ال�سابق:

 -1العقل م�ساف ًا اإىل الغريزة وال�سهوة
خالف ًا للحيوانات فيها الغريزة
وال�سهوة فقط ,اأو املالئكة التي
اأكرمها اهلل بعقل دون غريزة.
 -2ركن العلم واملعرفة ,وركن العمل.
 -3مناجاة العارفني.

االأ�سئلة:
 .1مباذا تتم ّيز النف�س التي اأكرم اهلل تعاىل بها الإن�شان عن
غريه من املخلوقات؟
 .2اإ�شالح النف�س باحلب الإلهي مرتكز على اأمرين ما هما؟
( .3واطماأنت بالرجوع اإىل رب الأرباب اأنف�شهم) /يف اأي
مناجاة وردت هذه العبارة؟
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لح

ياة أفضل

سو ِل َنا َ
يم ُ
الك ِريم ُ
براه ُ
ابن َر ُ
م َحّمد
ِإ
ِ



رنا محمد الخويلدي
النجف األشرف

ول ٌد جاء وم�شة من ذلك النور الزاهر ،و ُو ِلدَ
لهذه الدنيا ك�شو ِء ال�شهاب العابر ،هو براءةٌ
ما قدر لها اأن تطاأ الأر�س لعب ًا مع ال�شغار،
وطفول ٌة انقطعت عن م�شاحبة الليل والنهار،
هو ن�شم ٌة يف ف�شاء ،وجنم ٌة من �شماء ،وابن
خري الأنبياء ذلك هو اإبراهيم ابن ر�شولنا
الكرمي حممد الذي مات وله من العمر

ثمانية ع�شر �شهر ًا ،فقدّر للنبي حممد
باأن يكون امتداده الطبيعي من ابنته فاطمة
الزهراء العط ّية التي وعد اهلل تعاىل نب ّيه
بها بقولهَ  :و َل َ�ش ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َف َرت َْ�شى/
(ال�شحى ،)5:فلم جند بالقراآن عط ّية باللفظ
نف�شه اأعطاها غري قوله تعاىل :اإِ َّنا اأَ ْع َط ْي َن َ
اك
ا ْل َك ْو َث َر( /الكوثر ،)1:وهذا تكرمي للبنت باأنّ
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حالها حال البن ،فذر ّيتها اأي�ش ًا تكون امتداد ًا
لأبويها ،اإذ كان تفكري النا�س على وفق تفكري
هذا ال�شاعر الذي يقول:
بنونا بنو اأبنائنا ،وبنا ُتنا
أباعد
بنوهن اأبناء الرجال ال ِ
بل اإىل يومنا هذا جند هذه النظرة موجودة،
وما زال اأغلب النا�س ل يفرحون بولدة البنت
بقدر فرحتهم بولدة البن ،وك ٌّل ي�شع اأ�شباب ًا
واأعذار ًا لعدم فرحتهم بولدتهنّ  ،فمنهم َمن
يدّعي اأنّ ذرية بناتهم اأولد الأغراب ولي�شوا
امتداد ًا لهم ،ومنهم َمن يكره ولدتها لأنّ
النظرة عليها ،وي�شل به اخلوف عليها باأن
يردّد املثل ال�شائع( :البنت عد ّوها خيالها)،
ومنهم َمن ي�شتخ�شر تربيتها لأنّ م�شريها

اخلروج من ولية اأبيها اإىل ولية زوجها،
وين�شون باأنّ لهم يف ر�شول اهلل اأ�شوة ح�شنة ،فها
هي ابنته فاطمة الزهراء قد ز ّوجها من علي
بن اأبي طالب فلم مينعها الزواج من ال�شلة

النبي
النبي وال ّرب به حتى ُذ ِكر اأنّ ّ
باأبيها ّ
كان اإذا اأراد ال�شفر جعلها اآخر من ُيودِّع ،واإذا
َق ِد َم من ال�شفر جعلها اأ ّو َل من َيلقى ،كما اأنه
من هذه البنت وهي فاطمة� شار ن�شله اأكرث
النبي اأنه ما
ٍ
ن�شل على هذه الأر�س ،ومل ي�ش ّر ّ
عا�س له ولد ذكر ،فهذه هي حكمة اهلل تعاىل ل
يدركها اأغلب النا�س ،وكما قال  يف حمكم
كتابهَ  :ف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌ�س َّما اأُ ْخ ِف َي َلهُم ِّمن ُق َّر ِة
اأَ ْع ُ ٍني َج َزا ًء ِ َمبا َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ( /ال�شجدة.)17:

لحياة أفضل

َال َيا َجا َر ِتي
فاطمة علي الوكيل
كربالء المقدسة

ما اإن دق جر�س املدر�شة حتى اأ�شرعت ومللمت
كتبي وارتديت حجابي وعباءتي وغادرت
توجهت
املدر�شة مع زميالتي بعد اأ�شبوع طويلّ ،
اإىل املنزل ومتالأين الفرحة لأن جدّتي العزيزة
�شتزورنا اليوم مع ع ّمي واأولده الأعزاء،
األقيت التحية على والدتي فردّتها بابت�شامة،
ولكنها يبدو على وجهها النزعاج من �شيء
بك يا اأمي ،هل حدث �شيء؟!
ما! ف�شاألتها ما ِ
وغريي مالب�شك
فقالت :ل يا عزيزتي اذهبي ّ
وتعايل �شاعديني ،دخلت املطبخ كعادتي اأرتب
واأنظف واأ�شاعد والدتي يف تهيئة املائدة ،هنا
�شاألتها مرة اأخرى ع ّما يزعجها ،فاأجابتني :اإنها
جارتنا اأم �شعيد التي تتدخل يف ك ّل اأمور حياتنا
وتكرث الأ�شئلة ،اليوم قد �شب ّبت يل اإزعاج ًا ،اإذ
اإنها وبعد خروجكم اإىل املدر�شة بدقائق َو َجدَ ت
الباب مفتوح ًا فدخلت من غري ا�شتئذان.
اأتق�شدين يا اأ ّمي اأنها دخلت اإىل املنزل من غري
اأن تطرق الباب؟! نعم ،مل ت�شتاأذن ومل تطرق

الباب اأبد ًا ومل اأ�شعر بوجودها ،فقد كنت يف
لوالدك ،واإذا بها تربكني
املطبخ اأع ّد الفطور
ِ
بح�شورها املفاجئ وجلو�شها اإىل املائدة اأمام
والدك وتتحدث اإليه بحرية وكاأنه اأحد اأرحامها،
وهي ل تهتم اإىل م�شاألة احلجاب كثري ًا ممّ ا اأدى
اإىل ا�شتياء والدك كثري ًا من هذا الأمر ،فوبخني
معتقد ًا باأين َمن اأدخلها املنزل يف مثل هذا
الوقت ،واأنني َمن ف�شح املجال لها لكي تتدخل يف
حياتنا هكذا! واأم �شعيد ظلت جال�شة قرابة الأربع
�شاعات واأنا لديّ عمل و�شيوف ،فهي ل تكرتث
بالوقت اأبد ًا ،وك ّلما حاولت اأن اأو�شح لها الأمر
واأجعلها ت�شعر باأنّ لديَ اأعما ًل كثرية ،اأجدها
م�شرت�شلة يف احلديث عن خ�شو�شيات النا�س
ول�ش ّيما اجلريان ،اإىل اأن اأح�ش�شت اأنّ الدنيا
تدور بي من كرثة كالمها وانزعاجي من ذكر
اأ�شرار النا�س عندي ،فاعرت�شت حديثها وقلت
لها :يا اأم �شعيد ُك ّفي يا اأختي عن هذا الكالم
ح�شناتك ،فلو كنت قد
الذي ل يزيد يف ميزان
ِ

قرا ِأت القراآن الكرمي خالل هذه ال�شاعات الأربع
كنت �شتقرئني؟! فتعجبت اأم
اأتدرين كم جزء ًا ِ
�شعيد من كالمي وقالت :ل اأدري ،فقلت لها:
كنت قد قرا ِأت �شتة اأجزاء ،وكم من
على الأقل ِ
منك وهي �شاعات ل ترجع مرة
الأجر قد �شاع ِ
اأخرى اإن �شيعناها ،اأو كنت قد اأخذت امل�شبحة
وذكرت اهلل ذكر ًا اأو �شكر ًا ،نعم يا اأختي،
اأجابت اأم �شعيد :اأتدرين اأنا مل األتفت اإىل اأين
اأهدر ك ّل هذا الوقت ،اأ�شكرك يا جارتي الطيبة،
ا�شتاأذنت وخرجت ،لقد تاأملت حلالها وخ�شيت
اأن تفهم كالمي مبعنى اآخر ،ولكن اهلل يعلم
ن ّيتي يف اأن اأن�شحها لكي ترتك تت ّبع الآخرين
واللتفات اإىل الوقت ل اأكرث .على العك�س يا اأمي
فكالمك هذا قد فتح لها باب ًا كانت قد غفلت
ِ
ً
عنه ،ومن الآن ف�شاعدا �شرتين جارتنا اأم �شعيد
بحال اآخر حتا�شب نف�شها على اأفعالها ،وت�شعر
فكالمك يا اأمي كان
بقيمة الوقت الذي تهدره،
ِ
طيب ًا ،والكلمة الطيبة �شدقة.
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لح

ياة أفضل

ُ
أّ
مي
َ
ام ِحي ِني
س ِ
وسن نوري الربيعي
كربالء المقدسة

كنتُ اأ�شفها بالقا�شية ،تتدخل يف
ك ّل �شوؤوين من ال�شباح حتى امل�شاء،
عند الفجر جتل�س عند راأ�شي وتنادي
حبيبي ا�شتيقظ لت�شلي �شالة الفجر،
وعندما يك ّل ل�شانها من كالم احلنان
والعطف تلجاأ اإىل املاء وتر�شح القليل
على وجهي ع ّلني اأُلبي نداء ر ّبي ،واأقف
كعبد �شاغر على بابه �شاكر ًا ما اأولين
ٍ
من نعم ل ُتعد ول ُحت�شى؛ فكنتُ كثري ًا
ما اأ�شرخ يف وجهها واأعود اإىل النوم،
لكنها ل تياأ�س وتعاود الكرة ك ّل يوم.
علي اأن اأ�شلم
واإن دخلتُ اإىل البيت ّ
عليها بتحية الإ�شالم ،وعندما

هل جل�شنا وا�شتمعنا لهم؟ هل �شقيناهم
احلب كما ي�شقي املاء الثمر؟
ّ
م َ
و ما بالهم ..ل ينجحون؟ عبارات ي�شاأل
اذا َل ُ
َ
بها بع�س اأولياء الأمور اأنف�شهم.
ك ّل اإن�شان خلقة اهلل وو�شع له كرامة،
ق َ
س َ
ين ُ
َ
م
اه
ً
ً
�شغريا كان اأو كبريا على ال�شواء ،والذي
من بداية عمره يعي�س بدون عزة وكرامة
ُ
الحّ
ب؟ �شيكرب عليها ،فالرباعم من اأجل اأن
تزدهر فهي بحاجة اإىل عناية مر ّكزة
دائمية رقيقة للغاية .فالبت�شامة وطيب
عال حسين العامري الكلمة والحت�شان هي اأف�شل و�شيلة
لتعزيز ثقة الطفل بنف�شه.
كربالء المقدسة
وبع�س اأولياء الأمور يريد من ابنه اأن
يح ّقق حلمه الذي مل ي�شتطع هو فعله،
فيق�شو عليه ليجتهد ،جاه ًال اأنّ املعاملة
لها اأثر كبري يف نف�شية الطفل ،فال
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اأرتاح تبداأ بال�شوؤال كيف كان يومك
املدر�شي؟ وكيف كنت يف المتحان؟
واأنا كنتُ اأتذمر من ت�ش ّرفاتها ،وهي
ل مت ّل من ن�شر احلب والهتمام بك ّل
�شوؤوين..
وملّا كربتُ ومرت هذه املرحلة من
عمري ،اأح�ش�شت بندم عارم وخجل
من هذه الأم العظيمة احلري�شة على
�شعادة اأبنائها وتن�شئتهم تن�شئة طيبة
و�شاحلة ،واأدعو ك ّل الأبناء اإىل الرفق
باآبائهم واأمهاتهم ،واأن يعلموا اأنّ
الآباء ل يفكرون ا ّإل ب�شالح اأبنائهم،
واأنهم يريدون لهم اخلري دائم ًا ،لذلك

ح�شاد من دون زرع ،األ يكفي ذهاب
الطفل اإىل املدر�شة يف ال�شباح الباكر
باأطراف متجمدة ،وقد ك ّلف مبا يفوق
ا�شتيعابه وقدراته ،ومنهم َمن مل يحالفه
احلظ باإكمال واجباته ،ليبداأ �شاعة
الرتقب م�شفر ًا وجه اأمام اأ�شتاذه يلتفت
ميين ًا و�شما ًل ،وتت�شارع نب�شاته خوف ًا
من الأ�شتاذ الذي احتب�س الغ�شب يف
وجنتيه ،وبانت �شرايني عينيه احلمراء
ليعود يج ّر اأذياله مطاأطاأً راأ�شه حام ًال
ثقلني ،اأحدهما اأنهك ق ّوته وهي الورقة
املر�شلة اإىل ذويه تطلب ح�شورهم،
وي�شاأل نف�شه هل يعطيها لأهله اأو يخبئها؛
والأخرى حقيبته التي وزنها عدل وزنه..
اإ�شافة اإىل ا َ
جللدة التي بانتظاره.
هذه ت�شاوؤلت مي�شم التي اأ�شرفت على

قد ن�شفهم بالق�شوة والت�شيق على
الأبناء ،اإنّ ك ّل هذا هو مل�شلحة الأبناء
حتى ل يقعوا بالأخطاء.
وعلى الآباء اأن ل ي�ش ّيقوا على اأبنائهم
اإىل درجة و�شع الأبناء يف دائرة
التهام دائم ًا ،ولكن عليهم اأن يهتموا
بالأبناء ومتابعتهم ،ولكن بحدود ل
تن ّفر الولد منهم ،فال ُترتك له احلرية
املطلقة ول املراقبة املنفرة ،بل نبقى
على الو�شطية والعتدال يف تعاملنا،
وا�شتخدام الأ�شلوب الأمثل حتى
ن�شمن �شلوك ًا �شوي ًا لأبنائنا.

تدري�س ابنة اجلريان يف منزلها ،حينما
�ش ّمت الطفلة خمتنقة بعربتها ترقرقت
دمعتها من طلب ال�شغرية اإليها:
الطفلة :ا�شربيني ..عاقبيني..
مي�شمّ :كال يا �شغريتي..
الطفلة :اأنا مرتبكة الرتكيز والفهم..
تع ّودت على طريقة الق�شوة يف التدري�س
من اأمي ..واأ�شتغرب طريقتك..
تنهدت ال�شغرية و�شكتت برهة ..فاأنا ل
كرامة يل ..ينادونني بالغبية..
ت�شم الطفلة بني ذراعيها..
مي�شم :وهي ّ
�شغريتي الربيئة ..اأنت عك�س ذلك
متام ًا..
ماذا لو ا�شتبدلنا تلك العبارات بعبارة:
أح�شنت..
ا ِ

لحياة أفضل

ُ
َ
ْ
ُّ
أم الكون
إسراء عيسى مجيد
البصرة

املراأة منبع الوجود والرجل مركز العطاء،
املراأة حتاكي اأوراق �شجر العمر ،واملراأة
املر�شع بذهب ال�شعادة
ت�شنع تاج احلياة ّ
والنا�شع بالإخال�س والوفاء ،والرجل ي�شع
ذلك التاج على راأ�س الوجود ،فهو يفتخر
باملراأة التي بنت له �ش ّلم الأجماد على اأر�س
الكربياء ال�شلبة فارتقى عليه الأبطال اإىل
قمة العظمة ،فاكت�شت احلياة بنظام الإبداع،
واملراأة نق�شت على جدار الزمن ترانيم وفائها،
فعادت حتاكي به بنات جن�شها :يا قطب رحى
الكون املئي الدنيا باآفاق العلم الوا�شعة ،ول
تق ّيديها بقيود اجلهل فتعجز اإرادتك ،ول تدعي
رياح الهوى ّ
عليائك ،فالكون اجلائع بني
تذل �شجرة
ِ
يديك اأطعميه من ثمارك ،واختمي كالمك باحلكمة
واملوعظة احل�شنة ،وارفعي مقامك بالعمل ال�شادق،
ف�شتكتبني على جبني الدهر كعبة الأجيال ،ويطوف
بح�شرتك مرتدين اإحرام ع ّزتك،
ك ّل العباقرة
ِ
ودادك ،معرتفني
حنانك ومروة ِ
و�شاعني بني �شفا ِ
على جبل �شمودك ،مل ّبني نداء الإح�شان ،اللهم
�شكر ًا لك على نعمة اأ ّم الكون العظيمة.

َ
ُ َ
َ َ
اطئة
خ
اهيم
ِ
مف ِ

كونك طالبًا ّ
فكل ما عليك هو
قراءة منهاجك الدراسي فقط
أوس محمد عبيد
كربالء المقدسة

يف الوقت الذي ت�ت�شعى
فيه �شعوب العامل اإىل
تطوير قابليات اأبنائها من
حثهم على املطالعة
خالل ح ّث
واوالهتمام
اخلارجية
ال�شغر كونهم
بالقراءة منذ ال�
على اإميان تام باأنّ تطور البلد
يكون نتيجة تطور اأبنائه وزيادة
معرفتهم وثقافتهم ،ويلجاأ
البع�س م ّنا اإىل القيام بالعك�س
س
بع�شهم بطرح
متام ًا ،فقد يقوم بع�
بع�س العبارات اجلارحة واملليئة
س
تهزاء على َمن يحاول اأن
بال�شتهزاء
شتهزاء
بال�ش�ش
ً
كتابا ما خارج اخت�شا�شه،
يقر أا كتابا
وكاأنه قام بعمل ي�ي�شتحق اأن يعاقب
وكا
وبخا�شة لو كان ال�شخ�س ما
عليه وبخا�
يزال طالب ًا ومل ين ِه درا�شته بعد،
يقوم بتاأنيبه على ما يقوم
فاجلميع ��شش�شيقوم
شيقوم
يق�شيه
به ،واملقارنة بني الوقت الذي يق�

مع كتبه الدرا�شيةية وكتب املطالعة رغم
أف�شلية
لية
شلية
أف�ش
اأنّ يف حقيقة الأمر لي�س هناك اأف�
طالبا يف
بني الثنني ،فال باأ�س اأن تكون طالب ًا
تخ�ش�س ما وتهتم مبطالعة منهاجك
ّ
الدرا�شي الذي يوؤهلك للنجاح يف حياتك
إن�شان ً
شاناا
انا
إن�ششان
العملية ،ومن جهة اأخرى فلكونك اإن�ش
فاأنت بحاجة ما�شة اإىل اأن متتلك معرفة
يف جميع �شوؤون احلياة ،وهذه املعرفة
أ�شا�شية بابال ّ
الع
بالطططالع
ا�ششيةية
شا�ش
تكت�شب بالدرجة الأ�أ�ششا�
ب
على خمتلف املجالت.
لذا علينا جميع ًا اأن نحاول تربية
حب املطالعة والقراءة،
اأطفالنا على ّ
ّ
وجعلها جزء ًا ل يتجزاأ من رتابة
يومهم ،لنكون فع ًال اأمة يفخر بها
أ�شيها مبا اأنزل عليه،
نب ّيها  لتا يها
الذي
بك ا َّل ِذ
شم َر ِّب َك
ا�ش ِم
با� ْش
قال اهلل :ا ْق َراأْ ِبا�ا�
عل ٍق
من َع َل
ال َن�شانَ ِمنْن
اقر ْاأ
لق  ا ْق َر
َخ َل َق َ خ َل َق ْ إِ
الَ ْك َر ُم  ا َّل ِذي َع َّ
بال َ
القق َقلل ِم
لم ِبا ْلال
علل َم
َو َر ُّب َك ْ أ
عل َم
لم
لم َ ع َّل
ال َن�شانَ َما َ ْمل َي ْع َل ْم( //العلق.)5-1:
ْ إِ
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الملف التعليمي

اأن يكون نزاع ًا ب�شيط ًا ينتج عن �شوء الفهم
واختالف ب�شيط ،ويزول �شريع ًا دون تدخل طرف
ثالث ،وينتهي املوقف بتقارب املتنازعني بتو�شط
عامل الوقت ومروره ال�شريع حتى يهداأ التالميذ.

نوال عطية المطيري
كربالء المقدسة
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ممار�شة
الن�شاط البدين ومزاولة الريا�شة
واللياقة واملهارة احلركية لتفريغ
�شحنات الطاقة ال�شلبية
والت�شجيع على امل�شي �شرب ًا
على الأقدام لذوي
احلركة املفرطة
و�شريعي الغ�شب
والتوتر

قامة رى،
امل لأخ
ر ا ك يف نتديات ار�س ا رات
اإ �ش ميذ وامل املد لقد
وا
ال ت و
الت هرجانا ر�شة اأ هب
امل املد املوا
يف �شقل عية.
و لإبدا
ا

ل ميكن للمجتمعات اأن تعي�س على منطلق التفاق
من دون اأن يحدث خالف ونزاع فيما بينها،
تارة يح ّرك اخلالف ذوي العقول لتتبلور الأفكار
الر�شينة ،وتتعدّد الآراء ،وكذلك التن ّوع يف �شلك
طرائق خمتلفة وجديدة ،من �شاأنها اأن تخلق
الحتاد والتما�شك رغم التباين الوارد بينهم ،وقد
ذكر يف القول املتعارف بني ال�شعوب (الختالف يف
الراأي ل يف�شد يف الو ّد ق�شية) ،ا ّإل اأنه يف الوقت
نب ب�شكل مدرو�س وجاد يوؤدي اإىل
ذاته ما مل يت ّ
ن�شوء حالة من اجلمود وقتل التط ّور ،والرتاجع عن
التكييف مع الظروف امل�شتجدّة.
و ُر ّب �شائل يط ّل على نافذة العلوم واملعارف
ليحدّق بعني ت�شتنري باحلروف امل�شاغة مبعاجم
املفردة والبيان ،وب�شرية تت�شابق ب�شغاف الرتبية
والتعليم لتطاأ اأعتاب احلكمة ،وتطرق اأبواب
التقدم والزدهار ،لتتو�شط فناء املوؤ�ش�شة التعليمية
مبختلف مراحلها الدرا�شية ،ليجد املرء نف�شه قد
اأُحيط باأ�شوار �شائكة من العنف والعداء الدخيل،
ذلك ال�شيف الطارئ على الفطرة ال�شليمة
ليظهر بقناع ال�شلوك ال�شلبي امل�شيطر على بع�س
التالميذ ،وحدوث ال�شجار والنزاعات املتكررة
بني فئة املتعلمني ،ليطفو على �شاحة املدر�شة
باأ�شاليب متعدّدة مثل :متزيق الكتب والدفاتر من
قبل التلميذ جتاه زمالئه ،اأو الت�شابك بالأيدي،
والتل ّفظ باألفاظ �شيئة ،ونعت الآخرين باأ�شماء
غري حمبذة ،اأو النتقاد الالذع لأحد املواقف
واملبادرات من قبل اأقرانه.

عنف نا ٍجت من تراكمات عديدة
يف�شح عن ٍ
يتخ ّللها التعر�س ل�شدمات �شابقة ،توؤ ّثر يف
نف�س التلميذ ،و�شلوك مكت�شب يف �شمن باحة
املنظومة الأ�شرية من قبل الوالدين والأخوة
ينعك�س ب�شكل �شلبي فيح ّول التلميذ اإىل كائن
�شر�س يف بع�س الأحيان ياأتي بال�شرر والأذى.

تقر يب
وجهات النظر
بني التالميذ ،والتح ّلي
بالهدوء ،وامتالك التحليل
املنطقي واملو�شوعي جتاه
امل�شكلة.

ال تنظيم
�
برا
ش
خار فرات و مج ا
ج
الرح جتماع
اإطار الت ال ية ك
التوا�ش املدر�شة رتفيهية ال اإقامة
ب ل والتفا واحلث قريبة
ني التالمي عل املثم على
ذ،
رين
الع
القات الأخ وتقوية
بينهم .وية

َ َ
اك ُ
ل
المش ِ
وكِّي ُة َب َ
ّ
ين
الس ُل ِ
َّ
ميذ
الت َل ِ

ل يلبث الأمر ا ّأل وجتد �شرعان ما جتتاح املتخا�شمني ثورة من الغ�شب املتبادل بني الطرفني ،وبالإمكان
ت�شنيف النزاع اإىل نوعني:

اإ�شراك
اأولياء الأمور
يف امللتقيات الرتبوية،
وانعقاد املجال�س من قبل الإدارة
املدر�شية ،وفتح باب احلوار الب ّناء،
والتعاونبنيالأ�شرةواملالكالتعليمي،
والوقوف على اأهم العقبات
املوؤديةاإىلالعنف.

وهناك بع�س الن�شائح الناجحة واملفيدة ُت�شهم يف التقليل من انت�شار تلك الظاهرة ،منها
وثمة هم�شة م�شتقاة من ربيع الأخالق احلميدة والرتبية احل�شنة ،هي اإ�شاعة مبداأ التفاهم
واحتواء املتخا�شمني واختيار البدائل املبتكرة واملقبولة من ِق َبل اجلميع ،وو�شع الفر�ش ّيات
اأمام التالميذ ،وجتاذب اأطراف احلديث وتبادل الأدوار ملواجهة امل�شكالت وكيفية ح ّلها
�شلمي ًا.

تقرير

َّ
الث َ
الم َ
يض َ َ
ف ُ
َ
الع َت َب ِة َ
بة َ
اسّي ِة ُ
قّد َ
افي
ي
اف
قاف
الثق
س ِة
سة
ق ِ
الع َب ِ
مكت ِ
تقرير  :نادية حمادة الشمري
تصوير :إسراء مقداد السالمي

�شعت مكتبة العتبة العبا�شية الن�شوية يف
اإظهار حركة ثقافية من نوع خا�س ،مع
بروز النتائج الإيجابية التي تو�شلت اإليها
وحدة دعم القراءة والتلقي من خالل
برناجمها الذي يهدف اإىل جعل القراءة
للكتاب واقع ًا ملمو�ش ًا يخرج عن الف�شاء
املاألوف وهو املكتبات.
اأو�شحت (اآلء اخلفاف) معدة يف وحدة
الدعم والتلقي قائلة :اإنّ امل�شروع الأ�شا�شي
يهدف اإىل ن�شر ثقافة القراءة ،التي قل
طالبوها من ال�شباب يف الآونة الأخرية
ب�شبب دخول التكنولوجيا وو�شائل التوا�شل
الجتماعي ،واأ�شافت (اخلفاف) :وخطوة
زيارة مدر�شة في�س الزهراء ما هي ا ّإل
مرحلة ممهدة لزيارات اأخرى وملراكز
تعليمية اأخرى ،اإذ �شرياعي هذا الن�شاط
اجلانب الأدبي وتوظيف اأجنا�س هذا النتاج
كالق�شة والرواية وال�شعر ،واملقال اإىل
جانب الر�شم الذي قد ت�شتطيع املراأة من
خالله ترجمة ما قراأته يف لوحات معربة؛
ولال�شتفادة من خرباتهن.
وب ّينت (اأم علي) مديرة مدر�شة في�س
الزهراء الدينية (اأنّأن هذا الربنامج
وية
شوية
الن�شوية
الن�شش
شلل بني ال�شرائح الن�
للتوا�شل
للتوا�شش
فر�شةشةة للتوا�
فر�شش
نع فر�
شنع
�شنع
�ش
�ش

املختلفة والكتاب ،ومد ج�شور الثقافة بني
املراأة والكتاب ،واختيار املكتبة الن�شوية يف
العتبة العبا�شية املقدّ�شة لهذا الوقت اختيا ٌر
ومنا�شب يف طرح هذا الربنامج ،اإذ
موف ٌق
ٌ
له فوائد حتفيزية لأهمية العلم والجتهاد
يف اإكمال الدرا�شة من دون توقف واإن
واجهتنا العديد من ال�شعاب.
واأو�شحت (اأ�شماء رعد) م�شوؤولة مكتبة
العتبة العبا�شية املقدّ�شة (اأنّ حالة
ال�شتعداد التي مل�شناها يف هذه الزيارة
الأوىل لطرح الربنامج ،جعلتنا نر�شم
على الورق اأهداف ًا اأكرب واأعمق يف اجلانب
التثقيفي للكتاب ،..وا�شتندت ال�ش ّيدة
(رعد) يف كالمها اإىل م�شاهدتها اإقبال فئة
كبار ال�شن من طالبات في�س الزهراء.
وانتهى اللقاء مبح�شلة اأن ل َّبت طالبات
مدر�شة في�س الزهراء الدينية الدعوة
لزيارة ميدانية ملكتبة العتبة العبا�شية
املقدّ�شةُ ،و�شعت من خاللها خطة لختيار
الكتب املنا�شبة ذات املوا�شيع املهمة التي
ُت�شهم يف تطوير اجلانب الأخالقي عن
طريق القطوف املتنوعة للكتاب والتي ت�شهم
دينياا وثقافي ً
يف رقي املجتمع ديني ً
أخالقيا.
وثقافياا واأخالقي ًا
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الق ُ
ون َع َلى األْي َتام
هناء باقر الخفاجي
ذي قار

عانى ال�سعب العراقي
على مدى ال�سنوات
ال�سابقة من الظلم
واال�سطهاد واحلروب املتوالية,
ومب�س ّمياتها العديدة التي خ ّلفت
من
املاليني من اليتامى واالأرامل ّ
أم�ض احلاجة اإىل رعاية واهتمام,
هم با ّ
وللحفاظ على هذه ال�سريحة الكبرية
من الت�س ّرد وال�سياع البدّ من اإيجاد ماأوى
اآمن لهم �سواء يف ما تو ّفره الدولة من دور
لالأيتام اأو ما تقوم بع�ض ّ
منظمات املجتمع
املدين واملو ّؤ�س�سات اخلريية من تكافل
اجتماعي اأو كفالة االأيتام ,فقد اأو�سى
اهلل باليتيم يف كتابه الكرمي ,كما
بني ر�سول اهلل ف�سل َمن يرعى اليتيم
ّ
واأجره بقوله" :اأنا وكافل اليتيم كهاتني
يف اجلنة اإذا اتقى اهلل ,واأ�سار بال�سبابة
علي بن
والو�سطى"( ,)1وكان اأمري املوؤمنني ّ
اأبي طالب اأبو االأيتام يو�سي ويقول:
"اهلل اهلل يف االأيتام ,فال تغبوا اأفواههم,
وال ي�سيعوا بح�سرتكم ,فقد �سمعت ر�سول
اهلل يقولَ :من عال يتيم ًا حتى ي�ستغني
اأوجب اهلل له بذلك اجلنة كما اأوجب
()2
الآكل مال اليتيم النار".
واليتيم هو َمن مات عنه اأبوه وهو �شغري مل يبلغ
احللم ،وقد فقد الرعاية واحلنان والدفء الأ�شريّ
يف �شغر �شنه ،ونحن الآن يف زمن َك ُرث فيه اليتامى،
فاأ�شبح من الواجب رعايتهم والهتمام ب�شوؤونهم
وتوفري املالذ الآمن لهم وحفظ كرامتهم ،وقد
اخلريين اإىل اإقامة م�شاريع خريية
�شعى عدد من ّ
لهذا الغر�س ،فكان م�شروع موؤ�ش�شة العني للرعاية
الجتماعية اأحد امل�شاريع التي تهتم بالعناية
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ب�شوؤون يتامى ال�شهداء الأبطال من متطوعي
احل�شد ال�شعبي و�شهداء العمليات الإرهابية،
ف�ش ًال عن يتامى املتوفني ممّ ن هم بحاجة اإىل
رعاية ،وقد اأجرت (جملة ريا�س الزهراء )هذا
احلوار مع ال�ش ّيدة نداء م�شلم الوائلي /بكالوريو�س
اإدارة واقت�شاد ،م�شوؤولة املوارد الب�شرية وم�شوؤولة
توزيع امل�شاعدات املالية للعوائل يف موؤ�ش�شة العني/
فرع الديوانية.
بادرنا اإىل ال�سوؤال حول بداية تاأ�سي�ض
املوؤ�س�سة؟
اأُ ّ�ش�شت موؤ�ش�شة العني لرعاية الأيتام وكفالتهم
فرع الديوانية عام 2010م ،وهي حتظى بدعم
�شماحة اآية اهلل العظمى ال�ش ّيد علي احل�شيني
ال�شي�شتاين Kومباركته ،اإذ اأذن للموؤ�ش�شة
با�شتالم احلقوق ال�شرعية ل�شرفها على اليتامى،
وقد بداأت املاأذونية عام 1428هـ ،وتتجدد ك ّل
ثالث �شنوات ،ولثقة املرجعية بهذه املوؤ�ش�شة
جددت املاأذونية خلم�س �شنوات ،وقد بداأنا العمل
يف ح�شينية جامع الع�شكريني باملحافظة ،وكنتُ
اأنا ومدير املوؤ�ش�شة �شعد جمالد حممد فقط نقوم
بتوزيع الإعانات املالية والعينية لـ ( )60عائلة،
اأ ّما اليوم فقد انتقل فرعنا اإىل حي العروبة الأوىل
حلني اإكمال اأعمال البناء يف بناية املوؤ�ش�شة املتكونة
من اأربعة طوابق على م�شاحة ( )2000مرت مربع،
والتي ت�شمل العديد من الأق�شام وال�شعب وور�س
العمل ومراكز تاأهيلية وغريها ،وذلك بعد اأن و�شل
عدد العوائل امل�شتفيدة اإىل ( )1172عائلة ،وعدد
اليتامى املحت�شنني ( )3403اأيتام حلد الآن.
هل لدى فرع املوؤ�س�سة مكاتب يف حمافظة
الديوانية؟
بعد اأن ازداد عدد العوائل امل�شتفيدة فتحت
املوؤ�ش�شة مكاتب عديدة مو ّزعة داخل املحافظة،
وهي مكتب ناحية غما�س ،ومكتب ق�شاء ال�شامية،

ومكتب ق�شاء عفك ،ومكتب ق�شاء احلمزة
ال�شرقي ،ف�ش ًال عن وجود مواقع عديدة موزعة
على �شكل كرفانات لتوزيع �شناديق ال�شدقات
وجمع التربعات ،وقد اأ�شبح عدد املوظفني
( )63موظف ًا و( )30مندوب ًا وما
يقارب من ( )35متطوع ًا
ومتطوعة يعملون على
جمع التربعات
وتوزيعها على
تلك العوائل.
لك ّل
موؤ �ش�شة
مو ا ر د
ما لية
تعتمد
عليها
يف
تغطية
م�شروفاتها،
اأين
فمن
حت�شلون على هذه
املوارد؟
تعتمد املوؤ�ش�شة يف مواردها على
منح مقدّمة من مكتب �شماحة اآية اهلل
K
العظمى ال�ش ّيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين ،
وهذه الأموال هي الداعم الأول والأ�شا�س للم�شروع،
واحلقوق ال�شرعية املاأذونة والتربعات من اجلهات
اخلريية ومن املح�شنني الذين يتكفلون اليتامى
(الكفالة اخلا�شة) ،كذلك عن طريق �شناديق
ال�شدقات ،وهي �شناديق تكون على ( )3اأنواع،
�شناديق �شفافة وبال�شتيكية و�شناديق �شعار،
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قامت بت�شنيعها املوؤ�ش�شة ،ويتم توزيعها على َمن
يرغب بذلك علم ًا اأنّ املال املو�شوع يف ال�شندوق
يع ّد �شدقة مقبو�شة ليتامى املوؤ�ش�شة.
ّ
لكل عمل هدف فما هي اأهداف املوؤ�س�سة؟
اإنّ اأهداف موؤ�ش�شة العني تتمثل بتوزيع امل�شاعدات
املالية ال�شهرية على العوائل واليتامى من
املكفولني لدى املوؤ�ش�شة ،كذلك توفري الرعاية
ال�شحية لهم ،والتك ّفل بتكاليف العالج ،ف�ش ًال
عن متابعة اليتامى من الناحية الرتبوية والعلمية،
اإ�شافة اإىل رعاية العوائل الفقرية واملحتاجة،
وتقدمي الدعم املادي وتوفري العي�س الكرمي لهم.
َمن هم امل�ستفيدون من امل�سروع؟
امل�شتفيدون من امل�شروع هم عوائل
ال�شهداء املتطوعني الذين لبوا
نداء املرجعية يف الدفاع
عن املقدّ�شات ،وعوائل
�شحايا �شبايكر،
وعوائل �شهداء
الإرهاب ،وعوائل
املتوفني وفاة
طبيعية ممّ ن
هم بحاجة
اإىل رعاية،
و ا لنا ز حني ،
ف�ش ًال عن
العالج املقدّم
جلرحى احل�شد
ال�شعبي.
كلمة اأخرية:
احلمد هلل تعاىل اأن وفقنا
خلدمة يتامى العراق املحرومني،
ويكفينا فخر ًا اأن ي�شفنا �شماحة اآية اهلل
K
العظمى ال�ش ّيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين
نحن العاملني يف موؤ�ش�شة العني بـ (الأحبة)،
واأرجو من اهلل اأن مينحنا العافية لال�شتمرار
يف هذه اخلدمة ،ولكم جزيل ال�شكر والمتنان
يخ�س عمل
لإتاحة الفر�شة لنا لتو�شيح ك ّل ما ّ
املوؤ�ش�شة ون�شاطاتها ،وجزاكم اهلل تعاىل خري
اجلزاء.
تتعدّد اأوجه الرعاية ،وت�شمو كفالة اليتيم على كلّ
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الأوجه ،وقد التقينا اإحدى املح�شنات التي ل ّقبت
نف�شها بـ (خادمة الأيتام) ،قائلة:
اإنها نعمة من نعم اهلل الذي َمن علينا بكفالة
اليتيم ،فهي باب من اأبواب اخلري ،ودليل على
الرتاحم بني اأفراد املجتمع ،ولليتيم ّ
حق �شرعي
يف الإنفاق والإح�شان ،وقد حثّ القراآن الكرمي
على الهتمام بالأيتام ورعايتهم ،ولب ّد لنا من
الأخذ بيد اليتيم لينه�س ويكمل طريق حياته
كباقي اأفراد املجتمع .ومت ّنت خادمة الأيتام اأن
يكون هناك دعم حكومي للتعاون مع املوؤ�ش�شات
اخلريية غري احلكومية؛ لغر�س بناء اأكرب عدد
من دور الإيواء خا�شة اأنّ عدد الأيتام ازداد يف
ال�شنوات الأخرية ممّ ا يتطلب اهتمام ًا اأكرث،
وتعليمهم واإيجاد فر�س عمل للعاطلني منهم،
لزجهم يف املجتمع
وتزويج الع ّزاب ،وذلك ّ
وال�شتفادة من طاقاتهم ال�شبابية لبناء الوطن.
اأم ح�شن اإحدى امل�شتفيدات من امل�شروع اخلريي
اأثنت على اجلهود الطيبة التي تبذلها موؤ�ش�شة
العني يف خدمة الأيتام ورعايتهم والتكافل
الجتماعي ،ومد يد امل�شاعدة لهم وتلبية
احتياجاتهم ،واأ�شارت اأم ح�شن اإىل:
اأنّ املوؤ�ش�شة قامت بكفالة اإيتامها الثالثة بعد اأن
تويف والدهم بحادث �شري ومل يرتك لهم �شيئ ًا،
وهم الآن بعمر يجب فيه اأن يلتحقوا باملدر�شة ،اإذ
تك ّفلت املوؤ�ش�شة بجميع امل�شاريف �شواء الدرا�شية
اأو العالجية ،حتى دفع اإيجار البيت الذي ن�شكن
فيه ،داعي ًة املوىل  اأن يحفظ �شماحة اآية اهلل
K
العظمى ال�ش ّيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين
وجميع القائمني على العمل باملوؤ�ش�شةة وكافلي
الأيتام.

جعل اهلل اليتيم اأمانة يف اأعناقنا
وجعل ثواب كافله اجلنة ,و َمن م�سح بيده
على راأ�ض يتيم ترحم ًا اأعطاه ّ
بكل �سعرة
عرة
نور ًا يوم القيامة ,فهنيئ ًا ملَن كانت رحلته
اإىل اجلنة تبداأ بكفالة يتيم.
....................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،4س.3708
( )2الكايف :ج� ،7س.51
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مع الناس

الم َ
َّ
اي ُز َّ
قّ
في ُ
الت َم ُ
جت َمع
ي ِ
الط َب ِ
آالء سعيد العيداني
النجف األشرف

ملوء
جمتمعنا
مبختلف اأ�سناف
ويتم ّيز
الب�سر,
ّ
كل فرد بجذوره
واأ�سوله ,فال ُيقا�ض
املرء بتعامله مع
النا�ض بح�سبه اأو
ن�سبه اأو ماله ,بل يكون
التعامل وفق �سخ�سيته
وما يحمل من ثقافة وفكر
واإن�سانيةّ ,
ما نراه اليوم
ولعل املظهر ّ
اأ�سبح اأ�سا�س ًا يف التعامل ,و ُيقا�ض
مبق ّومات اجتماعية اأو اقت�سادية,
واالإ�سالم ت�سريعاته املتعددة كافة,
و�سع اأول ال�سبل للق�ساء على التمايز
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الطبقي ,وجعل النا�ض �سوا�سية ,فال
فرق بني اأن�سابهم واأعراقهم ,فالطبقية
ّ
تدل على التفاوت بني طبقات املجتمع
�سواء كان التفاوت اقت�سادي ًا اأم
اجتماعي ًا.
ارتاأت جملة ريا�س الزهراء كما ع ّودت القارئ
تهم املجتمع وما
العزيز على طرح موا�شيع ّ
يطراأ عليه من �شلبيات وم�شاكل لنحاول اأن
جند لها ّ ً
حال عن طريق الوقوف على اأهم
الأحداث ومناق�شتها ب�شكل علمي ر�شني اأن
تلتقي بعدد من عنا�شر املجتمع فكانت الوهلة
الأوىل مع:
ّ
(موظف):
اأحمد ذهب
ل يخلو جمتمعنا من الطبقية ،فهي م�شكلة
يعاين منها املجتمع يف ك ّل تفا�شيله ،وهذا يعود

اإىل ك ّل فرد ،وما ن�شاأ عليه من قيم وعادات
خاطئة ،فلي�س من ال�شحيح اأن ننق�س ما
جاء به الر�شول ،فك ّلنا اأخوة يف الدين،
واأهل البيت� شاروا على هذا النهج ،فكان
هذا �شوتهم وهذه ر�شالتهم التي اأرادوا منا
اأن نتبعها وننتهجها ،لذلك واجبنا اأن نردع
ظواهر كهذه اقتدا ًء و�شري ًا على منهج اأهل
البيت.
زهراء االإبراهيمي (طالبة حوزة/
مقدّ مات):
ً
ال�شراع الطبقي الذي كثريا ما ُي�شار اإليه بـ
"حرب الطبقات" ،هو التمايز الذي ي�ش ّبب
التوتر يف املجتمع اأو العداء القائم فيه ب�شبب
التناف�س الجتماعي وتعار�س الرغبات بني
الطبقات املختلفة ،فينق�شم املجتمع اإىل

مع الناس
اأق�شام بد ًل من اأن يكون يد ًا واحدة ،و�شاحب
اجلاه مث ًال له نظرة ومعاملة خا�شة ،وكذلك
الفقري له معاملة خا�شة ،ويكون الفقري منبوذ ًا
من قبل املجتمع ،بينما الغني نرى اأنّ له تعام ًال
جيد ًا ،وله حق الت�ش ّلط على الفقري ،لأنه من طبقة
غنية وغريه ،واحلرب الطبقية قائمة منذ زمن
ر�شول اهلل واإىل الآن ،وكان ر�شول اهلل قد
�شعى وبذل اجلهد الكبري يف الردع عنها ،فقال يف
اآخر خطبة له يف حجة الوداع" :اإنّ ربكم واحد،
واإنّ اأباكم واحد ،ودينكم واحد ،ونبيكم واحد ،ول
ف�شل لعربي على عجمي ،ول عجمي على عربي،
ول اأحمر على اأ�شود ،ول اأ�شود على اأحمر ،اإل
بالتقوى"( ،)1اإذن ملاذا نقول اأبي�س واأ�شود؟ ملاذا
نقول هـذا عربي وهذا اأعجمي؟
حتدث لنا (ال�سيخ عي�سى التميمي) عن
اأ�سباب الطبقية ودواعيها وكيف حدّ
االإ�سالم منها ,يقول:
الفوارق الطبقية وواقعها املرير ال�شائد يف كلّ
جمتمع باأن يتقا�شم اأفراده وجودهم فيه بح�شب
طبقاتهم ،فالطبقة الأوىل وهي طبقة الأثرياء
وامللوك وذوي املنا�شب ،والطبقة الثانية هي
الطبقة الو�شطى
ا لتي

يعي�س
اأفرادها حياتهم
بني �ش ّد الحتياجات وبني نق�شها ،وهي الطبقة
الغالبة يف كثري من املجتمعات بح�شب ما كان
�شائد ًا ،وهم املوظفون واأ�شحاب الأعمال احلرة

واأ�شحاب املعامل ،والطبقة الثالثة وهي الطبقة
املعدمة ،وهي طبقة الفقراء وامل�شاكني التي
اأ�شبحت يف ع�شرنا احلايل الطبقة ال�شائدة يف
اأغلب املجتمعات.
وللفوارق بني الطبقات �شلبيات تنعك�س على الفرد
نف�شه بالدرجة الأوىل ،وعلى جمتمعه بالدرجة
الثانية ،فالفرد الذي يرغب بعي�س حياة ح ّرة
كرمية له ولعائلته ،يجد نف�شه عاجز ًا جمرب ًا
على العي�س يف حياة ملوؤها النق�س والعوز والفقر
واملر�س ،فرناه قد يرتك طلب العلم ويرتك
اأمنياته امل�شتقبلية ،ويعمل جاهد ًا ولكنه ل يتم ّكن
قا�س بك ّل ما للكلمة من
من التعاي�س يف جمتم ٍع ٍ
معنى ،فهذا املعنى �شيوؤثر يف �شخ�شيته ومن
ّثم اإ ّما اأن ي�شاب مبر�س اأو ينحرف اأو ي�شرق اأو
ي�شلك طريق احلرام اأو يقتل ،بخا�شة الذين هم
يف مرحلة ال�شباب ،في�شيع وي�شيع معه ريعان
�شبابه ،وهكذا اأ�شبح حال اأغلب ال�شباب الفقراء.
ومن ال�شلبيات الأخرى للفوارق الطبقية املظهر
يف اجلامعات ،فرنى مظاهر الطالب والطالبات
ممّ ن هم من الطبقة املرتفة تقدر باآلف
الدولرات ،وال�شيارات التي ميتلكونها من اأغلى
ال�شيارات ،وبجانبهم الطلبة الفقراء ي�شعرون
بالتح�شر على ذلك ،فيح�شل عند البع�س منهم
الإحباط وق�شاوة العي�س.
ومن ال�شلبيات �شيطرة الطبقة الأوىل
اأو الثانية على الثالثة والتحكم بها
بك ّل ما اأوتيت من قوة ،بل حتى
النتقا�س منها وال�شتهزاء بها،
وما نراه يف جمتمعنا خا�شة
هو اأنّ الطبقة املعدمة هي
ال�شائدة ،بل تتزايد وتتزايد
معها �شلبياتها دون العالج اأو
الهتمام من اأية جهة معنية ا ّإل ما
ندر ،فلذلك ت�شاعدت اأعداد اجلرائم
والنحرافات ،والكثري تركوا املدار�س،
بل حتى تركوا اأهاليهم ،وبع�س الأهايل رموا
باأطفالهم بال�شوارع مع �شغر �شنهم.
اأم االأكرب (ر ّبة بيت):
اإنّ تفاوت الطبقات يف املجتمع يوؤدي دور ًا خطراً
لنعكا�شاته ال�شلبية على احلياة العامة ،وعلى

اأفراد املجتمع الذي بداأ عليه التمايز الطبقي
وا�شح ًا بتم ّيز فئة دون اأخرى مبختلف اخلدمات
التنموية واملعا�شية وال�شحية حتى التعليمية على
ح�شاب الفئات الفقرية واملحرومة اأو التي ل يوجد
َمن يعيلها ،فحتى واإن ح�شلت هذه الطبقات على
بع�س اخلدمات مل حت�شل عليها بال�شكل الطبيعي
املطلوب ،وتبقى منقو�شة وحمتاجة اإىل اأب�شط
حقوقها التي �شمن لها الإ�شالم والقانون الإلهي
ح ّقها ،ويعود ذلك اإىل العن�شر الأ�شا�شي للفوارق
الطبقية وهو الفقر.
فاطمة نافع (طالبة حوزة):
َ
ُ
َ
هلل اأ ْتقاك ْم/
قال تعاىل :اإِنَّ اأَ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ ا ِ
(احلجرات.)13:
يف ع�شر ما قبل الإ�شالم كان تكرمي فئات
املجتمع والتمييز بينها على اأ�شا�س الغنى والفقر
اأو بني ال�شادة والعبيد اأو بني الرجال والن�شاء اإىل
غريها من الأمور التي عندما جاء الإ�شالم رفعها
وو�شع معيار ًا اآخر للتكرمي عند اهلل والنا�س،
معيار ل ُيظ َلم فيه اأحد وهو معيار التقوى ،ونرى
هذا التمايز يف املجتمع يف مواطن عديدة ،منها
ق�ش ّية الزواج اأو العالقات بني اأبناء املجتمع،
ولقد ُرف�شت رف�ش ًا تام ًا من ِق َبل الإ�شالم ،والآن
نرى البع�س ميار�س ذلك التمييز على الرغم من
رف�س الإ�شالم له ،فعليه العودة والتم�شك مببادئ
الإ�شالم بحذافريها.
التفاوت الطبقي اأ�سبح وا�سح ًا جد ًا ,فالكلّ
يدرك خماطره وعواقبه الوخيمة على
املجتمع؛ الأنّ الفقر والتفاوت الطبقي
االأكرث خطورة من بني ّ
كل املخاطر التي
حتيط باملجتمع ,وما نواجهه يف جمتمعنا
من فقر وتفاوت طبقي جاء نتيجة حتم ّية
ملا نعي�سه من فو�سى �سيا�سية وف�ساد اإداري
ومايل ,وتاوزات على املال العام مت ّر بدون
رادع حقيقي بعد اأن زادت الفقراء فقر ًا,
وجعلت العراق يت�سدّ ر قوائم الف�ساد يف
العامل .وما اأحوجنا اليوم اإىل التكاتف
والتاآزر �سف ًا اإىل �سف لنبذ ّ
كل اأنواع العنف
والظلم الذي يواجهه بلدنا العزيز.
...............................................
( )1ميزان احلكمة :ج � ، 4س.3629 :
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الح

شد المقدس

انت َ َ
َ
كن!
صْرنا َو َل ِ
دعاء فاضل الربيعي
النجف األشرف

احلمد هلل تعاىل على انت�شار فتوى املرجعية،
وله ال�شكر اأن �ش ّلم بالدنا ومقدّ�شاتنا من جور
اجلائرين ،ول�شك اأنّ الفرح يغمر قلوبنا ،ون�شيم
الن�شر يالعب اأحا�شي�شنا ،وم�شاعر البهجة وزهو
الن�شر متالأ �شوارعنا ،كيف ل ونحن قد انت�شرنا
بف�شل اهلل اأو ًل ،وبف�شل فتوى املرجعية ثاني ًا،
وبه ّمة اأبطالنا ثالث ًا ،وها هي كلمات ال�شكر
والثناء ت�شطرب يف فمي ،اإنها حق ًا فرحة اأعادت
الأمل اإىل العراق والعراقينيّ ،
ويحق لنا البتهاج
بالن�شر ،ولكن هناك ر�شالة يجب اأن ت�شل اإىل
م�شامع الك ّل ،مفادها اأنه لول الت�شحيات اجل�شام
ولول الدماء الطاهرة لتلك النفو�س الأب ّية من
اجلي�س وال�شرطة واحل�شد وغريهم ملا نلنا �شرف
النت�شار ،وملا نعمنا بالأمن والأمان ،فحريّ
بال�شعب العراقي العظيم اأن يقدّر ّ
ويعظم ويفتخر
بال�شهداء وعوائلهم التي خ ّلفوها وراءهم ،فكم
من البيوت ي�شكن بني جدرانها اأ ّم ثكلى وطفل
يتيم وزوجة اأرملة اأن�شاهم فقد اأع ّزتهم طعم
الفرح و�شعادة العي�س ،فهم منكوبون لفقد الغايل
اأو ًل ،و�شيق العي�س ثاني ًا؛ لذلك يتوجب اأن تكون
الفرحة لهم وبهم حتى نكون ح ّق ًا قد انت�شرنا،
فما الن�شر بالفرحة والبتهاج فقط ،بل فرحة
الن�شر احلقيقية تكمن يف اإدخال الفرحة اإىل
عوائل ال�شهداء ،فما اأجمل اأن نحمل باقة زهر
ف ّواحة ونزور عائلة ال�شهيد التي يف ح ّينا؛ لرن�شم
البهجة وال�شرور على وجوه اأطفاله الذين ُحرموا
من نعمة الأبوة ،وكم هو جميل اأن نطبع قبلة
�شكر وتقدير على راأ�س اأ ّم ال�شهيد التي قدّمت
فلذة كبدها لن�شرة العراق ،والأجمل من ذلك
اأن ُنعني زوجة ال�شهيد على تربية اأطفالها
مب�شاعدة مادية اأو معنوية ع ّلها تزيل عن
كاهلها بع�ش ًا من �شعوبات احلياة البائ�شة.
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َْ
ف ْ
ش ُد َطُّ
االن ِت َ
صار
الح
فاطمة الغريفي
كربالء المقدسة

ُ
نب اأَ َنا َو ُر ُ�ش ِلي ِاإنَّ َ
اهلل َق ِويٌّ َع ِزي ٌز/
اهلل َ ألَ ْغ ِل َ َّ
(املجادلة.)21:
اأحد اجلنود الأوفياء من احل�شد املقد�س باع ك ّل
ممتلكاته وت ّربع بها للح�شدّ ،
وف�شل م�شاركته يف
املعركة وقال( :اأريد اأن اأ�شت�شهد ،اأريد اأن اأكون
نا�شر ًا لالإمام احلجة.)
هذه هي العقيدة احل ّقة التي جعلت من جنود
الإمام اأبطا ًل اأ�شاو�س اأ�شطورة على مدى
التاريخ ،خذلوا الأعداء واأرهبوهم ب�شولة الفكر
والإميان والعقيدة واملذهب.
ّ
فوىل الأعداء فرار ًا هاربني حاملني اخليبة
واخل�شران ،ويبقى العراق �شاخم ًا ،فنحن اأي�ش ًا
نقول :لبيك يا ح�شني ،لبيك يا داعي اهلل ،اإن
مل يجبك بدين عند ا�شتن�شارك فقد اأجابك
�شمعي وب�شري وقلبي ،لبيك يا مهدي الأمة ،يا
منقذ الغرقى ،لبيك يا حميي ال�شنة وال�شريعة،
لبيك يا قا�شم اجلبارين وكا�شر �شوكة املعتدين،
وندعو اهلل تعاىل اأن يجعلنا من اأن�شارك
واأعوانك وامل�شارعني اإليك يف ق�شاء حوائجك
على قدر ما ن�شتطيع فعله.
......................................

هل من نا�شر ين�شرنا ..لبيك داعي اهلل اإن كان
مل يجبك بدين عند ا�شتن�شارك ،فقد اأجابك
�شمعي وقلبي وب�شري.
ها نحن اليوم نقول لبيك يا ح�شني بولدك
املهدي حجة اهلل على الأر�س ،ذلك
ال�شتن�شار الذي مل ُي َز ْح َزح عن اأذهاننا،
فاأجبناه بـ (لبيك يا ح�شني.)
هذا ح�شدنا املقد�س بك ّل ف�شائله وعناوينه ذو
وعي واإدراك وعقيدة را�شخة ومبداأ واإميان،
�شمع واعية احل�شني عن طريق مراجعنا العظام
فاأجابه ،كما قال الإمام احلجة" :واأ ّما
احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اإىل رواة حديثنا،
()1
فاإنهم حجتي عليكم واأنا حجة اهلل عليكم".
فها هم اليوم مبح�س اإرادتهم يرفعون اأ�شتار
الظلم عن بالدنا وبالد امل�شلمني ،جاوؤونا
بالن�شر املوؤزر ،وح ّرروا الأر�س من الأوغاد
والدواع�س -عليهم لعائن اهلل -لين�شروا اإمام
زمانهم ،فهم جند اهلل ا َأل اإنّ جند اهلل هم
الغالبون ،وهم حزب اهلل األ اإنَّ حزب اهلل هم
املفلحون.
ّ
فجاء احل�شد املقد�س ورفع راية احلق واأعلى
كلمة اهلل وجعلها العليا ،واأدح�س كلمة الباطل ( )1جمموعة الر�شائل :ج� ،1س.346
وجعلها ال�شفلى بالتوكل على اهللَ  :ك َت َب

يود الشامخة

الق

َ
س ُد َبْغ َدادَ
أ َ
مريم اليساري
كربالء المقدسة

ا�شتيقظت روحي يف هذا اليوم ( 25رجب)
ا�شتعداد ًا لالنطالق اإىل اأر�س ال�شالم
بغداد ال�شاخمة رغم ظلم الأزمان ،يف ذلك
الفجر احلزين كانت روحي ثقيلة ،وتنتظر
بلهفة الو�شول اىل تلك الدار املقد�شة
املق�شودة ،اإنها ذكرى ا�شت�شهاد �شابع اأعالم
الهداية الربانية� ،شم�س من �شمو�س الدوحة
الها�شمية ،اأحد اأبواب اجلنان و�شفن النجاة،
َمن تذ ّوق اآلم ال�شم و�شرب اأمام ح ّكام اجلور
والظلم والعدوانَ ،من حت ّمل الإ�شاءة ومرارة
ال�شجون .انتقلت النف�س الزكية لالإمام مو�شى
بن جعفر الكاظم اإىل اجلنان حتت�شن

بطريقها مالئكة ال�شماء واآباءها الأطهار،
ولت�شج الدنيا باحلزن والأ�شى بفراق اأملع
ّ
تذب عن كيان الإ�شالم،
�شخ�شية كانت ّ
وجتاهد عن كلمة التوحيد ،وتطالب بحقوق
امل�شلمني ،وتدفع ك ّل اعتداء غادر طامع
عليهم.
انتقلت النف�س الزكية للرفيق الأعلى لتبقى
منارته �شاخمة للعيان ،يق�شدها من ك ّل
حدب و�شوب ك ّل طالب حاجة من امل�شلمني
ٍ
وغري امل�شلمني ،تلك املنارة التي ما اإن راآها
را ٍء حتى ان�شرح �شدره وانفرج ه ّمه وكربه،
وما من مق�شود ق�شده ا ّإل و ُق�شيت حاجته،

فل ّقب بباب احلوائج ملا عرف عنه من ق�شاء
حاجة ك ّل َمن جلاأ اإليه.
ت�شج بداخل ك ّل
انتقلت روحه الطاهرة لتبقى ّ
ّ
موال ،اأمل خمفي ومرارة تذكر مع كل ذكر
ٍ
ّ
لبغداد ،ومع كل ذكر جل�شر الر�شافة ،ذاك
اجل�شر الذي ُرمي عليه اأحد رياحني اآل ر�شول
اهلل م�شموم ًا مقتو ًل على يد �شلطات احلكم
الظاملة احلاقدة على ف�شائلهم ومنازلهم
الزاهرة ،رحل لتبقى ح�شرته وكراماته رمز
ال�شموخ لبغداد ،ويبقى بابه باب ًا ُيفتح لك ّل
لجئ ،فيبقى هو و ُيذكر على م ّر الأزمان،
ويخ�شاأ وميوت ك ّل من حاول اأن ميحو ذكراه.

ابق َ
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مناه

ل ثقافية

َ
ه َ
من ِب َل ِدي
ش
يد ٌة ِ
ِ
ال�سهيدة كاترين اليا�ض مراد ب�سي طه
م.م حنان رضا حمودي
بابل

قال المام علي" :اإِنَّ
ال ُّد ْن َيا َو ْال ِآخ َر َة َع ُد َّو ِان
ُم َت َفا ِو َت ِان َو َ�ش ِب َيال ِن
ُْ
خم َت ِل َف ِان َف َمنْ اأَ َح َّب
ال ُّد ْن َيا َو َت َو َّلهَ ا اأَ ْب َغ َ�س
ْال ِآخ َر َة َو َعادَاهَ ا َوهُ َما
ِ َمب ْن ِز َل ِة ْ َامل ْ�ش ِر ِق َو ْ َامل ْغ ِر ِب
ا�س َب ْي َن ُه َما ُك َّل َما َق ُر َب ِمنْ
َو َم ٍ
ْ
َ
َو ِاح ٍد َبعُدَ ِمنَ الآخ ِر َوهُ َما َب ْع ُد
()1
َ�ش َّر َت ِان".
الفار�شة (كاترين اليا�س مراد ب�شي طه)
فتاة ايزيدية من مواليد 1996م ،ابتداأت معاناتها
بعد هجوم الأعداء (داع�س) على قرية كوجو (جنوب
�شنجار) بتاريخ 2014/8/15م ،فهوؤلء املجرمون قد اأحبوا
الدنيا مبالها الزائل ،فاملال �شرعان ما يزول خا�شة اإذا كان
حرام ًا ،فقد جمعوه بالقتل والتدمري وال�شرقة وال�شبي املُح ّرم،
فابتعدوا عن الدين الإ�شالمي ال�شمح فقد قال اهلل يف
حمكم كتابه العزيز :اإِنَّ َ
ال ْح َ�ش ِان َواإِي َتا ِء
اهلل َياأْ ُم ُر ِبا ْل َعد ِْل َو ْ إِ
ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْنهَى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َو ْاملُن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم

َت َذ َّك ُرونَ ( /النحل ،)90:فن�شوا يوم احل�شاب وباعوا الآخرة
الباقية وا�شرتوا الدنيا الزائلة� .شاهدت الفار�شة اأب�شع
ال�شور الالاإن�شانية من اإبادة جماعية لل�شباب وكبار ال�شن،
ثم �شبي الن�شاء ،فالبع�س منهنّ اأُخذن اإىل �شوريا ،والق�شم
الآخر مت اأخذهن اإىل املو�شل ،فكانت الفار�شة اإحدى ال�شبايا،
ثم اأخذوا الأطفال لتدريبهم يف مع�شكرات التدريب ليكونوا
فيما بعد اأ�شحاب فكر اإرهابي وح�شي مثلهم ،ثم �شمعت
الفار�شة اأوامرهم لالأطفال بقتل اأهلهم بقولهم :اقتلوا اأهلكم
هم ك ّفار ،ثم راأت حماولت هروب بع�س النا�س للنجاة
�شدالأفكار املنحرفة ،وبعد �شهور الأمل من التعذيب مت ّكنت
الفار�شة من الهرب مع �شديقاتها للتحرر من ال�شبي املح ّرم
يف يوم 2016/4/14م متجهات نحو حمافظة كركوك ،وقبل
اأن ي�شلن اإىل املنطقة الآمنة انفجرت عليهنّ عبوة نا�شفة،
فا�شت�شهدت الفار�شة وجنت اإحدى �شديقاتها باإ�شابات بليغة
ا�شمها (ملياء حجي ب�شار) ومت معاجلتها يف اأملانيا من خالل
منظمة اجل�شر اجلوي ،لتنقل اإىل العامل ما حدث لهنّ من
جرائم يبكي لها القلب قبل العيون.
...................................
( )1نهج البالغة :ج� ،4س.23

َ
كر َب َلء
رشا عبد الجبار
البصرة

وما بني بداية يومي ونهايته يجتاح روحي الولهى..
هذا اجلمال ،حيث جنة اهلل على الأر�س ،كربالء يا مدعاة للفخر ،ويا قب�ش ًا
و ّد وع�شق..
من نور ،وجذوة عطاء اأ�شحت �شعلة تنري درب الأحرار يف العامل ،يا �شرخة
وحلم وحقيقة..
مدوية ت�شدح باحلقيقة ،حقيقة جل ّية ي�شعى اأهل الظالم اإىل طم�شها ،ولكن
وهدوء و�شوق..
يتم نوره ولو كره الكافرون.
ياأبى اهلل اإل اأن ّ
�شوق لأر�س ت�شرفت بدماء طاهرة..
ف�شعيهم وحماولتهم �شيدح�شها احلق بق ّوته؛ لأن ما كان هلل ينمو ،ويبقى
ت�شم را�شخ ًا ثابت ًا يف الأر�س.
وهدوء عجيب ياأخذ بي حيث �شريح ترتاده املالئكة �شباح ًا وم�شا ًءّ ،
عبريه وتنه ّل منه وت�شكر اهلل تعاىل على م ّنه ولطفه ،اإذ حباهم بهذه املكانة كربالء ليت �شباح الغد يتنف�س بي يف اأر�شك.
الرفيعة ،قرب قرب ثاأر اهلل وابن ثاأره ،وع�شق ياأ�شر الروح لتعي�س حلظاتها يف اأو ليتهم مي ّرون بنع�شي.
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يف ّ
كل بيت لنا ورودٌ متف ّتحة باالأمل واحلب والعطاء" ,اأرى" اأن نح�سن غر�سها بالود
والطيب ,واأن نفي�ض عليها من احلنان والعطف لتورق وي�ستدّ عودها وتزهر باخلري.
سكينة خليل
البحرين

قائمة لكن
ناعمة

رشة عطر

"طبيعية لكن بحدود "!..يف منت�شف
الأحاديث ال�شائقة ..اأو بني كلمات املع ّلمات
وهنَّ ي�شرحن الدرو�س ..اأفتح تلك العيون
تركيز دقيق ..اأُحدِّ ُق
الهائمة وكا ّأين يف
ٍ
يف الال�شيء ..اأنف�ش ُل بكلي عن العامل
من حويل ..اأرح ُل ب�شمعي وب�شري اإىل
خيالت وف�شاءات وا�شعة ..بعيدة امل�شافات
والأزمنة ..بني احللم والواقع ..لي�شت
تاأخذين يف غفوة ،بل اإنها ترميني يف عمق
اليقظة.
والكثريات َمن هُ نَّ مثليُ ..نح ّل ُق يف عوامل
اأخرى ح ّرة طليقة بال قيود ..قد تكون هي
بوابة الإبداع التي منها قد نولد اإىل هذه
احلياة من جديد.
"اأحالم اليقظة" هي لي�شت حالة مر�شية
ا ّإل اإذا خرجت عن طبيعتها وتعدّت حدودها
لتكون مفرطة ،اأ ّما حني نتحكم بها وجنعلها
اأفكار ًا لإبداعنا الداخلي �شتن�شج مع مرور
الأيام علينا ،وقد تكون يف بداياتها رغبات
ل ميكن حتقيقها على اأر�س الواقع ،واأماين
ن�شعى اإىل اأن نر�شمها كجز ٍء من حياتنا
امل�شتقبلية.
لكن حذا ِر من الغرق فيها حتى ل ت�شيطر
على �شلوكنا وتنقلنا من واقعنا املحتوم
اإىل اخليال الذي لنهاية له ،فيتحول هذا
اجلميل اإىل جحيم يحرقنا �شراعه مع
اأنف�شنا للنجاة منه!

"ال�شخرية املُ�ش ِقطة"" ،النكتة" الفن اجلميل ،متنف�س
ُ
الكبت الذي قد تعاين منه بع�س ال�شعوب للخروج من احلالة
املاأ�شاوية باأقل الأ�شرار النف�شية ،وتخ ّفف من ال�شغوط التي
ظرف كان.
قد يتعر�س لها الإن�شان يف اأي ٍ
ونرى اأنّ الق�شايا املهمة وال�شاخنة قد حت ّولت عرب و�شائل
الإعالم من حرارتها اإىل التربيد بالنكتة ،وهي فن نقدي
له قواعده مطلوب يف احلالة الإعالمية ويتخذ اأ�شكا ًل
عديدة منها الر�شم الكاريكاتريي اأو الكوميديا املم ّثلة ،اأو
التغريدات واملن�شورات عرب ر�شائل البث اجلماعي ومواقع
التوا�شل الجتماعي.
ولكن!..
من �ش ّو َه �شورة هذا الفن؟ و َمن ح ّو َل النكتة اإىل زخم ينهال
علينا مع ك ّل حدث مبختلف درجاته؟! ومن �شحب الب�شاط
من حتت اأقدام حمرتفيها ومدركيها الذين ي�شنعونها عن
دراية تامة؟!
يا لالأ�شف حت ّولت النكتة من الناقدة واملق ّومة لالأمور
الجتماعية وال�شيا�شية والدينية اإىل ُ�شخرية م�شقطة
ت�شل اإىل ح ّد الإ�شفاف وال�شخف ،ت�شتهدف الأ�شخا�س ل
الظواهر وامل�شاكل ،و�شارت ت�شتخدم للنيل من ال�شخ�شيات
والقدوات على اأيدي امل�شترتين من اجلهلة خلف ال�شا�شات،
كما اأنّ اأبطال لوحات املفاتيح ي�شعون من خاللها لتحويل
كل الأمور اإىل توافه ،كما اأنّ هذه ال�شخرية ع ّززت مفهوم
الطبقية بني النا�س ،خ�شو�ش ًا اإذا ّمت اإ�شقاطها على فئة
معينة من النا�س بهدف ا�شت�شغارهم وال�شتنقا�س من
فقرهم اأو اأية حم�شوبيات اأخرى ،ومن اأهم اآثار ال�شتهزاء
هو انت�شار فئة (موؤلفي النكت غري الالئقة) ويتم قبولهم
على اأنهم اأفراد طبيعيون نا�شحون وحكماء عرب اأقوالهم
والرتويج لها؛ لأنهم اأ�شحاب الروح اخلفيفة التي جتعل
العتياد عليهم وتق ّبل �شلوكهم املنحرف اأمر ًا طبيعي ًا جد ًا.
البت�شامة ور�شمها على الوجوه من الأمور املح ّببة يف ديننا،
ونتخري منها ما يتنا�شب مع الذوق العام
فلن�ش َع اإىل تهذيبهاّ ،
الذي ل ينايف الدين وال ُعرف.

َ
سفر
ّ
"أيان مرساها"

اأ ّيان مر�شاها روحي
ل تهاجر..
كارت�شاف النور يف ال�شماوات..
بني غيمات الهداية
تتقاطر..
كلمعة احلياة بعيني..
حني كنت عن مرا�شيك..
اأغادر..
بني اأ�شراب حلمي ال�شائع..
يف خيب ِة اآمايل مني..
اأتناثر..
ها هنا عند اأعتاب قد�شك..
اأجني من اأيامي ال�شو ِد ذنوب ًا..
فهل اأنت يا ربي..
بعد هذا ك ّله..
يل بغافر..؟!
إذا تنفس
ب�شمم اهلل الرحمن الرحيم:َ ع َ�شى
ُ
اهلل اأَن َياأْ ِت َي ِني ِب ِه ْم َجمِ ي ًعا/
(يو�شف.)83:
من تفاقم عليه البالء..
وتعاظم يف نف�شه خلالقه الرجاء..
نال ب�شربه اجلميل هدايا فوق ما
ي�شبو اإليه..
هكذا ير ّبينا القراآن الكرمي على
طرد الياأ�س من عمقنا بالإميان..
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نرجس مهدي
كربالء المقدسة

يف الدنيا.
فقد خرج من ذل مع�شية اهلل اإىل عزه
بطاعته ،وقد كان الإمام حري�ش ًا اأ�شد احلر�س
على حفظ ال�شيعة من �شخط ال�شلطان وغ�شبه،
فكان يحفظهم ب�شتى الطرق اإما باإخبارهم اأو بعدم
اللقاء بهم �شر ًا ،اأو با�شتعمال الأ�شماء ال�شرية كي
ل يعرفوا ،اأو اإخفائهم عن عيون الأعداء ،وياأمرهم
بالتقية.
وكانت الأو�شاع الدينية يف عهده م�شطربة ،واأثارت
حول العقيدة الإ�شالمية الكثري من ال�شكوك
والأوهام اأثارتها القوى احلاقدة على الإ�شالم بعد

ت�شدي الإمام  لها والرد عليها ،وخطى الإمام
يف هذا املجال خطوات وا�شعة وعظيمة ور ّبى
تالميذ بارزين كاأمثال( :عبد العظيم احل�شني،
وابن ال�شكيت) ،وقام الإمام بتحكيم وتر�شيخ
قواعد الفقه والعقائد والثقافة ال�شيعية واأ ّلف كتب ًا
يف هذا املجال منها:
 /1ر�شالة الرد على اأهل اجلرب والتفوي�س.
 /2ر�شالة يف اإثبات العدل واملنزلة بني املنزلتني.
 /3ر�شالة يف اأحكام الدين.
 /4تف�شري �شحة اخللق (حول الطب وال�شحة).


ن�ش أا
ا لإ ما م
الهادي يف

اأ�شر ٍة اختارها اهلل
وا�شطفاها ،وعا�س يف ِّ
ظل اأبيه
اجلواد الذي كان اأمنوذج ًا ِّ
لكل ما يحتاجه
الإن�شان من ف�شائل وماآثر ،وقد افرغ عليه من
علمه ،فلم يبقى خلق وف�شيلة ا ّإل وغر�شها يف
وليده املبارك وكان ي�شيد به دوم ًا ،عا�س الإمام
الهادي منذ ولدته يف املدينة املن ّورة وقد ملك
يف طفولته املب ّكرة من الذكاء والنبوغ ما يذهل
الفكر ويبهر الألباب ،وقد كانت حياته بني �شيق
ورخاء من قبل اخللفاء العبا�شيني ،حيث �ش ّيقوا
بحجة الرتبية والتعليم ،ثم ُر ِف َع
عليه يف بداية اأمره ّ
احل�شار عنه  فق�شده القريب والبعيد واملاآلف
واملخالف لي�شتفيدوا من علومه ،واأخذوا عنه يف
جميع املجالت يف الفقه والتف�شري والأخالق و�شائر
العلوم الأخرى ،ولقد كانت هيبته متالأ القلوب
اإكبار ًا وتعظيم ًا ،ومل تكن هيبته نا�شئ ًة عن ملك
اأو �شلطان ،واإمنا نا�شئة من طاعة اهلل وزهده
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()1

عانى الإمام الزكي اأبو احل�شن الهادي� شنوف ًا
مرهقة من املحن واخلطوب من بني العبا�س ،وكان
املتو ّكل (لعنه اهلل) اأكرثهم حقد ًا وظلم ًا ،فقد
نقله من املدينة اإىل �شامراء وفر�س عليه الإقامة
اجلربية ،ومنع العلماء والرواة من النتهال من
و�ش ِجنَ الإمام
منري علمه ،ومن نقل اآرائه وفتواهُ ،
الهادي اأيام املتوكل (لعنه اهلل) اأكرث من م ّرة،
أمر
وبعد اأن اآلت اخلالفة اإىل املعتز العبا�شي وبا ٍ
منه د�س لالإمام �ش ّم ًا قات ًال فل ّما تناوله  لزم
الفرا�س واأخذ يقا�شي الآلم ،وتفاعل ال�شم يف
بدنه ال�شريف حتّى و�شل اإىل اآخر عمره ،ففا�شت
روحه الطاهرة و�شعدت اإىل بارئها حت ّفها مالئكة
الرحمن ،وذكر اهلل بني �شفتيه.
وقد اأ�شرقت ال�شماوات واجلنان بنوره
واأظلمت الدنيا وماجت �شامراء من هول الفاجعة
الكربى
م�شيبة فادحة بفقد هذا الإمام العظيم
�شعدت روحه الطاهرة ت�شكو اإىل خالقها ظلم اأهل
اجلور
فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
.........................................
( )1ملحات من �شرية املع�شومني� :س.509
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فتح خيرب من الأحداث املهمة واملف�شلية يف تاريخ
الإ�شالم من حيث اأ�شبابه ،وتوقيته ،واأحداثه،
ونتائجه ،وما ّ
متخ�س عنه من قراءات طالتها يد
التزوير والت�شويه وخلط لالأوراق .وتتج ّلى اأهمية
فتح خيرب وانعكا�شاته امل�شتقبلية على الر�شالة
الإ�شالمية يف اأ�شبابه ،فقد كانت خيرب مت ّثل بوؤرة
املوؤامرات والتاأليب على امل�شلمني بالتعاون مع
م�شركي قري�س وحلفائها من القبائل ،خا�شة بعد
اأن اأجلى الر�شول يهود بني الن�شري خليانتهم
العهد معه ،فا�شتوطنوا خيرب واأخذوا يعدّون
العدّة لالنتقام من الإ�شالم والر�شول ،للتوقيت
الذي َّمت فيه الفتح الدور الأ�شا�شي يف حتقيق
الن�شر بذكاء الر�شول املعهود ونظرته الثاقبة
لالأحداث امل�شتقبلية ،حيث جعل الفتح بعد �شلح
احلديبية ووقف القتال بعد معارك �شارية مع
قري�س ل�شتعادة القوات الإ�شالمية ق ّوتها وتوجيه
�شرباتها نحو مكمن اخلطر ،والعدو الأقرب اإىل
حيا�س امل�شلمني وهم يهود خيرب؛ لتعبيد الطريق
نحو فتح م ّكة والتف ّرغ لن�شر تعاليم الإ�شالم ،مثلما
كان ل�شالح املباغتة يف هذا الفتح وحما�شرة خيرب
بليلة واحدة الأثر الكبري يف ك�شر نف�شية اليهود
()1
وخور عزميتهم وقطع الإمداد عنهم.
�ش ّمت خيرب ثالث جمموعات من احل�شون
والقالع املنيعة التي تقع على مرتفع �شخري ،ممّ ا
ي�شعب مهاجمتها باخليول ،لذا ا�شتمر فتح خيرب
لأ�شهر عدّة من مطلع عام 7هـ حتى  24اأو  27من
رجب من ال�شنة نف�شها على اأ�شح الروايات(،)2
حيث كان �شمود امل�شلمني و�شربهم وثباتهم
طوال هذه الأ�شهر �شبب ًا رئي�ش ًا يف حتقيق الن�شر،
واملجموعة الأوىل من احل�شون هي النطاة وت�شمل
ح�شن ناعم وال�شعب وقلعة الزبري .واأول القتال
كان يف ح�شن ناعم حيث اأر�شل الر�شول اأبا

بكر وعمر و�شعد بن عبادة لفتح احل�شن فعادوا
يجنب بع�شهم بع�ش ًا( ،)3حتى
بعد ثالثة اأيام ّ
()4
اأر�شل علي ًا بحديث الراية امل�شهور  ،فحا�شر

احل�شن ع�شرة اأيام حتّى فتح النطاة على يده
بعد قتله احلارث ومرحب ويا�شر وعامر ،اأبطال
وحماة ح�شن ناعم وقلع باب احل�شن مبفرده
بعد اأن عجز عن فتحه ع�شرات الرجال ،وفتح
وتوجه نحو املجموعة
بقية ح�شون هذه املجموعةّ .
الثانية وهي ح�شون ال�شق التي ت�ش ُّم ح�شن اأبي
وتوجه نحو
وح�شن النزار وفتحها  جميعهاّ ،
ح�شون الكتيبة وهي املجموعة الثالثة من ح�شون
خيرب التي ت�ش ُّم ح�شون عزيزة اجلانب والقمو�س
و�شالمل ،والقمو�س هو احل�شن الأمنع
والوطيح ُ
()5
وهو ح�شن خيرب الأعظم الذي دام ح�شاره 20
ليلة حتى ُف ِت َح على يد الإمام علي ممّ ا اأثار ذعر
وحت�شنوا يف الوطيح و�شالمل مع الذراري
اليهود ّ
ً
والن�شاء  14يوما دون قتال حتى طلبوا الهدنة من
الر�شول و ّمتت املهادنة و ُف ِت َحت خيرب ب�شجاعة
الإمام علي وبطولته( )6وكان النداء ال�شماوي
الذي زلزل الأركان" :ل �شيف ا ّإل ذو الفقار ل فتى
()7
ا ّإل علي".
فتح بهذا الثقل املادي
وبلحاظ ما تقدّم من ٍ
واملعنوي وما له من اأبعاد ا�شرتاتيجية كبرية على
ال�شاحة اآنذاك فقد ر ّكز املوؤ ّرخون على تلك النتائج
الكبرية ،وتعاموا بحقدهم عن الدور البطويل
لالإمام علي الذي فتح اهلل على يديه معقل
اليهود ،ومركز �شطوتهم ،وزعزع ح�شونهم ،وقتل
اأبطالهم ،وناو�س ذوؤبانهم ،فقتل رجال اليهود
و�شجعانها ،ل بل حاولوا طم�س تلك احلقائق
وت�شويه العديد منها عن طريق التدلي�س والتحريف
يف وقائع اأحداث الفتح واإ�شراك بع�س ال�شحابة
يف قتل �شجعان اليهود ،فن�شبوا قتلهم اإىل حممد

بن م�شلم والزبري بن العوام واأبي دجانة ،وفتحهم
ومت�شك بع�س اأ�شحاب
بع�س ح�شون خيربّ ،
التواريخ وال�شري بهذه الروايات ال�شعيفة املردودة
من قبل علمائهم قبل علمائنا ،حيث �ش ّرح كبار
علمائهم كم�شلم يف �شحيحه وغريه باأنَّ الروايات
)8( 
ال�شحيحة هي التي تن�شب ذلك لعلي .
ويبقى فتح خيرب رمز ًا للقوة والب�شالة احليدرية؛
اإذ ك�شر �شوكة اليهود ورفع �شاأن امل�شلمني ،و�شتظل
اآماقنا ترقب خيرب اآخر الزمان مع حفيد الك ّرار
لتحقيق الوعد الإلهي واإعالء كلمة الإ�شالم .
.........................................
( )1املغازي :ج� ،2س .637
( )2بحار الأنوار :ج� ،97س .384-168
( )3املغازي :ج� ،2س .653
( )4بحار الأنوار :ج� ،21س.28
( )5تاريخ اخلمي�س يف اأحوال اأنف�س نفي�س :ج� ،2س.48
( )6ال�شحيح من �شرية النبي الأعظم :ج� ،17س 219 -218و.220
(� )7شرح اإحقاق احلق :ج� ،8س.319
( )8الكامل يف التاريخ :ج� ،2س.219
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د .زهرة حميد عودة

كلية اإلمام الكاظم
بغداد



لقد اخت�س اهلل بعنايته الإلهية نب ّينا الأكرم

منذ ولدته ون�شاأته ،فعلى الرغم من اأنّ نبينا
ن�شاأ يف اأجواء ما قبل الإ�شالم ،حيث عبادة الأوثان
والأ�شنام ،والإميان باخلرافات ،وانت�شار العادات
ال�شيئة ،مثل :الزنا ،و�شرب اخلمر ،والقتل،
و�شفك الدماء ،وقتل الأبناء ،وواأد البنات؛ خوف ًا
من الفقر ،اأو العار ،ا ّإل اأنه  مل يتل ّوث باأي من
اخت�شه
هذه الوثنيات والعادات املنحرفة ،فقد ّ
اهلل بخ�شائ�س يف الدنيا دون باقي الأنبياء
وهذه اأدلة من القراآن الكرمي تدل على بع�س ممّ ا
اخت�شه اهلل به:
 -1اإن اهلل اأخذ العهد وامليثاق على جميع
الأنبياء والر�شل اأن يوؤمنوا به ويتبعوه اإذا ظهر
يف عهدهم ،قال تعاىلَ  :واإِ ْذ اأَ َخ َذ ُ
اهلل ِمي َث َاق
ال َّن ِب ِّي ْ َني َ َملا اآ َت ْي ُت ُكم ِّمن ِك َت ٍاب َو ِح ْك َم ٍة ُث َّم َجاء ُك ْم
ن�ش ُر َّن ُه َق َال
َر ُ�شو ٌل ُّم َ�شدِّ ٌق ِّ َملا َم َع ُك ْم َل ُتوؤ ِْم ُ َّن ِب ِه َو َل َت ُ
َ
اأَاأَ ْق َر ْر ُ ْمت َو َاأ َخ ْذ ُ ْمت َع َلى َذ ِل ُك ْم اإِ ْ�ش ِري َقا ُلو ْا اأ ْق َر ْر َنا
َق َال َف ْا�ش َهدُو ْا َو َاأ َن ْا َم َع ُكم ِّمنَ َّ
اه ِدينَ ( /اآل
ال�ش ِ
عمران.)81:



ب ّينت الآية الكرمية اأنّ اهلل قد اأخذ امليثاق على
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ا�س َل َي ْع َل ُمونَ �( /شباأ.)28:
َو َن ِذي ًرا َو َل ِكنَّ اأَ ْك َ َرث ال َّن ِ
 -5اإنّ اهلل اأق�شم بحياة نب ّينا الأكرم ،قال
تعاىلَ  :ل َع ْم ُر َك اإِ َّنه ُْم َل ِفي َ�ش ْك َر ِت ِه ْم َي ْع َم ُهونَ /
(احلجر ،)72:ومعنى الآية :اأق�شم بعمرك وحياتك،
وقد اأق�شم اهلل باأ�شياء كثرية من خملوقاته،
الدالة على كماله وعظمته ،ليوؤكد املعنى يف نفو�س
املخاطبني ،فاأق�شم  بال�شم�س والقمر وال�شماء
أحد من
وغري ذلك ،بينما جنده  مل يق�شم با ٍ
الب�شر ا ّإل بر�شولنا الكرمي ،والق�شم بحياة
املق�شم به ّ
يدل على �شرف حياته وع ّزتها عند
َ
املق�شم بها.
ِ
 -6تعر�س �شالة اأ ّمته عليه ،فقد جاء يف الأحاديث
النبي اإنه قال" :اإن هلل مالئكة
ال�شحيحة عن ّ
()1
�ش ّياحون يف الأر�س يبلغوين عن اأمتي ال�شالم".
احلمد هلل الذي جعلنا من اأُمة حممد ،ن�شاأل
اهلل التوفيق بالثبات على دينه ونوال �شفاعته يوم
ل ينفع ما ٌل ول بنون.
.......................................

جميع الأنبياء واملر�شلني منذ اآدم اإىل عي�شى
النبي حممد اأن يوؤمنوا به ويتبعوه
اأنه اإذا ظهر ّ

ول متنعهم نب ّوتهم من اأن يتابعوا نب ّينا الأكرم .
 -2بقاء معجزته ليوم الدّين :قال تعاىل:
الذ ْك َر َواإِ َّنا َل ُه َ َ
اإِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
حلا ِف ُظونَ /
(احلجر ،)9:فالقراآن كتاب خالد ،حمفوظ بحفظ
اهلل من التغيري والتبديل والتحريف.
 -3عموم ر�شالته للنا�س للثقلني (الإن�س واجلن)،
قال تعاىلَ  :ت َبا َر َك ا َّل ِذي َنز ََّل ا ْل ُف ْر َقانَ َع َلى َع ْب ِد ِه
ِل َي ُكونَ ِل ْل َع َ ِامل َني َن ِذي ًرا( /الفرقان .)1:واملراد
بالعاملني هنا الإن�س واجلن.
 -4عموم ر�شالته للنا�س كافة ،فقد كان الأنبياء
والر�شل ال�شابقون  ير�شلون اإىل اأقوامهم
خا�شة ،قال تعاىلَ  :واإِ َىل َع ٍاد اأَ َخاهُ ْم هُ ودًا َق َال
َيا َق ْوم ْاع ُبدُو ْا َ
اهلل َما َل ُكم ِّمنْ اإِ َلـ ٍه َغ ْ ُري ُه اإِنْ اأَن ُت ْم اإِ َّل
ِ
ُم ْف َرتُونَ ( /هود ،)50:وقال تعاىلَ  :واإِ َىل َث ُمو َد
احلا َق َال َيا َق ْوم ْاع ُبدُو ْا َ
اأَ َخاهُ ْم َ�ش ِ ً
اهلل َما َل ُكم ِّمنْ
ِ

اإِ َلـ ٍه َغ ْ ُريهُ( /الأعراف ،)73:واأ ّما نب ّينا الأكرم
فر�شالته للنا�س جميعهم ،عربهم وعجمهم ،قال ( )1رو�شة الواعظني :ج� ،1س.322
تعاىلَ  :و َما اأَ ْر َ�ش ْل َن َ
ا�س َب ِ�ش ًريا
اك اإِ َّل َكا َّف ًة ِّلل َّن ِ

منكم وإليكم

َ
م َ
َو َ
ان
عًا َيْبت ِ
س َم ِ
خديجة علي عبد النبي

امل�سهد االأول
جم ٌع من النا�س ترنوا اأب�شارهم نحو مكان ما،
ملقى على روؤو�شهم ،يحاول
ما زال ك�شاء الده�شة ً
البع�س منهم اأن يفهم ،فيب ّلله بالكالم الذي كان
يزيده ثق ًال على اأذهانهم التي تعبد اآلهة التمر،
اإنه حدث لمع ،لقد دحرجته ال�شماء كم�شكوكة
ذهبية قذفت به نحو الأعلى على مراأى منهم،
طبعت وجهه عليها وانتهى الأمر ،ثالثة اأيام ومل
تخرج زوجة اأبي طالب ،ت�شاوؤلتهم ظ ّلت مع ّلق ًة مع
اأ�شتار الكعبة ،كان يقف بالقرب منها ،ثمة ممر
نحيل من �شوء عار من الدنيا ،العابر من اأنفا�شه
نحو ندبة البيت اجلديدة ،موج من البوح ،موج من
ع�شل ،اأطراف اأجنحة بي�شاء تغت�شل به ،تن�شح
بع�ش ًا منه على مقاعد حدائق اجلنان حيث تقف
احلوريات �شافات ليخ�شنب اأ�شابعهن به.
زه ٌر ،زهر ..ينفلق اجلدار كوردة تتفتح من
الأبدية على مهل ،كحبيب يفاجئ حبيبه ،العتبة
يتو�شطها خامت الأو�شياء� ..شهب ت�شقط
املقد�شة ّ
واأخرى ترتفع ..غيبان �شماويان ..فلكان منريان..
يقرتبان ..جنوم تند�س وت�شيء ..والعامل يطوف
بينهما ويحلم ..يحمله النبي ب�شوق الر�شول املنتظر
عيني علي ال�شغري وترقى ..يرى
معجزته ..ت�شف ّ
بعني امللكوت كل �شيء يف عني حممد حتى بلغ لون
�شدرة املنتهى ..اإنه يرتك �شره و زهرة املحمدي
يف حدقته ،الكون يدخل يف �شدرهُ ..يك�شف له
الغطاء ،ومع ًا يبت�شمان.
امل�سهد الثاين
كالغيم الأبي�س مي�شي وامل�شك ي�شوع منه ..على
اآثار خطاه هناك خطى اأ�شغر ..تتعاىل �شيحات
فجاأة ،اأ�شراب غربان �شغرية ترميه بحجارة طني
و كالم من �شجني� ،شاحر ..كاهن ..كاذب.
مل يحاول اإبعاد ال�شبية امل�ش ّلطة من اأبناء قومه،
مي�شح الدماء ال�شائلة من وجهه وخده ويتابع

امل�شري،
ري ،وابل احلجارة مل يتوقف ،حتى �شوهد
ً
ً
�شبي
أي�شاشا غري اأنه فتى ها�شمي
شبيا اأي�ش
شبيا
بيا
( ُق ُ�شم)! كان ��شش
نبيل ..ي�شرع
رع نحوهم ..ينال منهم واحد ًا واحد ًا..

ً
ثم يعود مهرو
النبي باباأنفا�س
مهرولل ..يقف اأمام ّ
مت�شارعة
ارعة متقطعة ..لينزل الآخر على ركبتيه كي
ال�شغرية..
غرية ..يزيل اآثار معركته
شغرية..
ال�شش
ي�شل لقامة حيدرة ال�
ل
مع ال�شبيان
بيان من على منكبيه و�شعره ..يف اأثناء

الر�شول
ول
الر�شش
ذلك يختل�س الكرار النظر لوجه الر�
شول ..
�شدره
دره
أمرا ..فيثلج ��شش
كاأنه يرتقب اأمر ًا
شدره  بنظرة القائد
ر ..تنفرج
املنت�شر..
شر..
املنت�شش
املفتخر بجنديه املنت�
ارير الأمري املوعود ومعاً
اأ�شارير
يبت�شمان.
امل�سهد الثالث
سهد
هد
كان حم�سس كهف فارغ قبل
اأن يجر اإليه حزمة جمرات
وباقة اأقمار بال ظالل..
الت�شبيح يبدع حينما
الت�شششبيح
بيح
اإنه خيال الت�
ي�شبح يف ذات
نف�شه..
ه ..ي�ي�شششبح
بح
شه..
يحول ش
�شوء
وء املمر النحيل العار من
ت�شبيح عظيم
الدنيا ..ت�ت�شششبيح
بيح
يناجي عظيم ًا ..لقد
تركه يف فرا�شه نائم ًا
وغابة الذئاب تفرت�سس
الباب لتاأكله ..يقطر
الو�شي
الو�ششي
شي
ِورده يف روح الو�
قطرة..
قطرة
يرت�شفها ابن اأبي
طالب مطمئن ًا
(ل حتزن اإن اهلل
ومع ًا
معنا)..
يبت�شمان.
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منكم وإليكم

ه َد ٌ
اية َو َن َجاة
ِ

د .امال ال حيدر
كلية اإلمام الكاظم
بغداد



لي�س من قبيل ال�شدفة ،ول من واقع احلال
كانت لالإمام احل�شني هجر ٌة معاك�ش ٌة
مهد النب ّوة اإىل حمراب ال�شهادة؛ لأنه
من ِ
حاز على مرياث الأنبياء جميعهم ،فكان
تتج�شد يف حركته الإ�شالحية
لب ّد اأن ّ
ً
حركة الأنبياء ،اإذ يظهر جل ّيا التطابق
الكبري بني الإمام احل�شني وكليم اهلل
مما ورد يف الن�شو�س القراآنية
مو�شىَ ،و ِ َّ
املُ�شرية اإىل هجرة مو�شى الكليم نلم�س
فيها منهاج الهداية وال�شالح؛ لأنه مل
يكن خروج ًا طبيعي ًا يف احلالتني ف�ش ًال
عن الأ�شباب التي دعت اإليه ،فكان فراق
الإمام احل�شني ملوطنه وموطن ر�شول
اهلل امتثا ًل لأوامر ال�شماء بقوله :
"�شاء اهلل اأن يراين قتيال و�شاء اأن يرى
حرمي وعيايل �شبايا"( ،)1وكان عند
خروجه  من املدينة يتلو قوله تعاىل:
َ و َملَّا َت َو َّج َه ِت ْل َقا َء َم ْد َينَ َق َال َع َ�شى َر ِّبي اأَن
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املن ّورة ف�ش ًال عن م ّكة املك ّرمة؛ لئال ُتهرق
فيها الدماء ،اأ ّما الت�شاوؤل الآخر ،ف ُنجيب
عليه باأنه نعم ،جنا الإمام احل�شني من
القوم الظاملني الذين مار�شوا اأق�شى اأنواع
ال�شغوط عليه  لينثني عن اإرادته ،فلم
يجدوا ُب ّد ًا من ذلك وجنا  بعقيدته
وثباته على احلق ولو كره الكافرون ،مع
اأنه ُق ِت َل باأيدي الظاملني وهذا الأمر ل ُي َع ُّد
جنا ًة يف املعايري الطبيعية ،ا ّإل اأنّ الإمام
احل�شني جنا و�شاعد الكثري ممّ ن كانوا
معه وبعده اإىل قيام ال�شاعة بالو�شول
اإىل النجاة؛ لأنه كما قال ر�شول اهلل:
وم�شباح
"اإنَّ احل�ش َني �شفين ُة ال ّنجا ِة
ُ
(.)2
الهدى"
.......................................

ال�ش ِب ِيل( /الق�ش�س،)22:
َي ْه ِد َي ِني َ�ش َوا َء َّ
اإذ ّ
وظف  الن�س القراآين لبيان وجهته
الداعية اإىل هداية الأمة اآنذاك ل�شواء
ال�شبيل باأن ت�شتفيق من ُ�شباتها الطويل
يف حق ر�شول اهلل واأهل بيته ال ِكرام،
ّ
بن�س قرا ٍآين اآخرَ  :ف َخ َر َج ِم ْنهَا
وا�شتدل ٍ
َخا ِئ ًفا َي َ َرت َّق ُب َق َال َر ِّب َ ِّ
جن ِني ِمنَ ا ْل َق ْو ِم
َّ
الظاملِ ِني( /الق�ش�س.)21:
لو د ّققنا النظر يف الن�شو�س املتقدّمة
لوجدنا ت�شاوؤلت عدّة ،هل يحتاج
الإمام احل�شني اإىل (هداية اإىل �شواء

ال�شبيل؟) ،وهل جنا الإمام احل�شني
من القوم الظاملني؟ نقول :الهداية التي
ياأمل بها الإمام احل�شني هي هداية
القوم الظاملني اإىل طريق ال�شواب
بالن�شح والإر�شاد ،بل وحتى باخلروج ( )1من وحي الثورة احل�شينية :ج� ،3س.13
من وطنه  كان حافظ ًا حلرمة املدينة ( )2اخل�شائ�س احل�شينية :ج� ،4س.4

لّ
اف ُ
َ
النّ
بو ِة
ك ِ
د .زهراء أحمد خضير
كلية اإلمام الكاظم
بغداد

سيد البطحاء

j

َّ
الناص ُر
َ
ش َ
ف َ
ين
اع ِة
في
ِ
األم ِ



وتوىل رعايته
النبي حممد يتيم الأب ّىل
ُووللِدَد
لد ّ
لب ،ومل يكن ذلك اإلّ
ّ
املطلب،
وتربيته ج ّدهّه عبد املط
شيااً
مو�شييا
مو�شششي
رعان ما فارق احلياة مو�
شرعان
شرية اإذ ��شش�شرعان
رية
ق�شرية
ق�شش
مل ّدّةة ق�
النبي (اأبو طالب) برعايته وكفالته واأن
ّ
عم ّ
�شخ�شية
�شخ�شية
شية
امل�شوشوؤول عنه بعده ،واأبو طالب �شخ�
امل�ششو
يكون امل�
و�شش ّيشييدد مكة،
عرفها التاريخ ببااأنه �شيخ البطحاء ،و�
ّ
لب،
وزعيم بني ها�شم من بعد اأبيه عبد املط
املطلب،
فتوىلّ
اإذ اإنحاز عن اإخوته باحلكمة والقيادة ،فتو
الر�شول
شول
الر�شش
رعاية الر�
ول الأعظم وكفالته ،فكان املاملااأوى
قرربه وجعله يف
الدافئ ،واملرف أ
واملرفاا الهادي له ،اإذ ق ّ
ّ
ّ
وظلل زوجته فاطمة
بظلهه وظ
فن�شاا بظل
بظل
ده ،فن�ش أ
أولده،
�شمن اأوأول
�شمن
شمن
�ش


بنت اأ�أ�شأ�شدد
للنبي .
شد  ،فكانت مبثابة الأم الثانية ّ
ً
ً
بنبوةة النبي
ؤمنا عارفا بنب ّو
موؤمنا
وكان اأبو طالب مو
حممد منذ عهده الأول حتى قبل ذلك،
أ�شابها ،اأخذ
فعندما �شكت قري�سس من قحط اأ�أ�شابها،
شابها،
غالم ككااأنه ال�شم�س امل�شرقة ،وذهب به
بيد ٍ
ً
ً
ال اإىل
متو�ششال
متو� ّش
ماء متو�
شماء
ال�شماء
لرب ال�ش
ال�ش
ت�شفعا
م�شت�شفع
م�ششت�شفع
اإىل الكعبة م�
شت�شفعاا ِّ
فا�شتجاب الكرمي واأمطر على
فا�شششتجاب
تجاب
اهلل بهما ،فا�
أر�س البطحاء اخلري الوفري ،فال�شم�س امل�شرقة
اأر�
النبوةة التي حملها ذلك الغالم والتي اآمن
هي النب ّو
()1
بها اأبو طالب منذ ذلك احلني.
النبي لإعالن دعوته واإظهار
وعندما جاءه ّ
الم قال له" :اأخرج ابن اأبي ،فاإنك الرفيع
شالم
الإ�إ�ششإ�شالم
ً ()2
ً
كعب ًا ،واملنيع حزبا والأعلى اأباأبا".
اندته وحماية الدعوة
شاندته
مب�شاندته
مب�ش
شتمر اأبو طالب مب�
تمر
وا�شتمر
وا�ش
وا�ش
يف املنيع
شيف
وال�شيف
وال�شش
ني وال�
شني
احل�شني
احل�شش
املحمدية ،فكان الدرع احل�
قري�س جعلت
لهذه الدعوة ،فمكانة اأبو طالب يف قري�
ني،
شني،
شورر ح�ش
ح�ش
ب�شو ٍور
ب�ششو
حماطة ب�ش
المية حماط ًة
شالمية
الر�ششالة
الة
الر�ش
ح�شني،
الر�شالة الإ�إ�ششإ�شالمية
بح من خالل
شبح
أ�شبح
لوب املحاربة اأ�أ�ش
شلوب
لذا جند اأنَّأن اأ�أ�شأ�شلوب
ِّ
شلت لكل من
لت
ح�شلت
التي ح�ش
ح�ش
املقاطعة

زبيدة طارق
كربالء المقدسة

�شلةلة
له ��شش
شلة اأو قرابة اأو على دين حممد وك ّل هذا
فكااأمنا مل
بالن�شرة فك
بالن�شششرة
رة
مل مينع ذاك ال�شيخ الكبري بالن�
النبوةة
النبوو
شغري،
�شغري،
يكن كفي ًال لذلك الطفل ��شش
غري ،واإمنا كفل النب ّ
شندا حقيقي ًا لها ،وحتى
شند ًا
ندا
واأحاطها بحكمته وكان ��ش�شند
شىى قومه فقال لهم:
أو�شى
أو�ش
فرا�س املوت اأو�
وهو على س
مبحمد خرياً،
أو�شيكم
أو�ششيكم
يكم
قري�س!! واإين اأو�ش
"يا مع�شر قري�سس
"يا
ٍ
وال�شديق
ديق يف العرب ،وهو
شديق
وال�شش
قري�س ،،وال�
قري�سس
ففااإنه الأمني يف قري�
أو�شيكم
يكم بها ،كونوا
شيكم
أو�ش
اخل�شال التي اأو�
اخل�شششال
ال
جامع لهذه اخل�
شلك اأحد ��ش�شبيله
ي�شلك
بيله
شبيله
لك
ولة وحلزبه حماة واهلل ل ي�ش
ي�ش
له ولل
ّ
ا ّإل �ش�ش�شعد
عد وولل ياياأخذ اأحد بهداه اإل ر�شد ولو كان
شعد
مدّة ويف اأجلي تتااأخري لكفيته الكوايف
لنف�شي
شيي مد
لنف�ش
لنف�ش
لكفيت عنه الهزاهز ،ولدافعت عنه الدواهي،
غري اأين اأ�شهد ب�شهادته واأعظم مقالته
مقالته"(،)3
�شبيل الر�شاد ود ّ
ودلنانا على عني
ودلل
أو�شانا اأن نتبع �ش�ششبيل
بيل
أو�شانا
شانا
فافاأو�ش

وكااأنه يقول لنا اأن طريق حممد
ال�شواب ،وك
ال�ششواب،
واب،
ال�ش
لل�شواب،
لل�ششواب،
شواب،
هو طريق النجاة واحلائد عنه فاقد لل�
والرووؤية
رية يف قلبه والر
شرية
الب�شرية
الب�شش
ف�شبحانه من جعل الب�
ف�ششبحانه
بحانه
ف�ش
فكااأنه
ديدة واحلكمة البالغة يف منطقه ،فك
شديدة
ال�ش
ال�ش
ال�شديدة
ّ
يكون وعلم اأنَّأن قومه ��شش�شيغدرون
قراأ ما ��ش�شيكون
بكل ما
يغدرون بكل
شيغدرون
شيكون

الة نب ّي
نبي
شالة
ور�شالة
ور�شش
نبوةة ور�
جاءت به نب ّو
نبينانا حممد  ،فخرجوا
بيل ال�شيطان والهوى،
شبيل
عن الطريق واتبعوا ��شش�شبيل
وفاز من كان نهجه وطريقه ما اأر�شدتنا اإليه يا
ٌ
رب كر ٍمي
شالمم
الم
ف�شال
اأبا طالب ،ف�ش
مبارك عليك من ٍ
ف�شال ٌ
ً
ً
ُ
ورحمت ُه وغفرانه ملن اآمن قلبا
قلبا وروحا بنوة
مر�شلها معرفة
مر�ششلها
لها
ها واأتبع مر�
حقها
حممد ،وعرف ح ّق
اليقني.
........................................
�س.328 -327
ج� ،1سس
( )1بلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب :جج،1
�س.13
ونا�شره�� :سس
ونا�ششره:
ره:
شول ونا�ش
الر�شول
ول
الر�ش
( )2اأبو طالب حامي الر�
�س.125
ج� ،8سس
( )3اأعيان ال�شيعة :جج،8

يف زمن الوثنية القري�شية ا�شتوقفني عمق اإميانه
الذي لو ُو ِ�ش َع يف ك ّفة امليزان لرجح على اإميان
ّ
ي�شتدل يف طريق النجاة على الفطرة
اخللق،
ال�شليمة جاء من ُبعد روؤياه وب�شريته بالكفالة،
لينقذ النب ّوة من فتنة اليتم واأ�شر القلب الكبري

بحنان اأب ّوته ،فارت�شف حممد بن عبد اهلل
احلنان بطريقة خمتلفة ل يفهمها الآخرون،
يحر�شه رئي�س مكة بعينيه لي ًال ونهار ًا ،بنف�شه
ي�ش ّلي ويدعو له ك ّل م�شاء ،م�شت �شنوات
ال�شباب وهو ير ّبي يف حجره مهد النب ّوة والإمامة،
ينتظر على طرقات الأمل مو�شم احل�شاد ،يوؤمن
�شيغري هوية التاريخ ،وجاءت حلظة
اأنَّ ما بذره ّ
التغيري ..فقد اأ�شرقت �شم�س الإ�شالم ..فاأ�شبح
هو املالذ الأمني والنا�شر املعني� ،شارع هموم
الدهر ب�شموخ وغالب الأوجاع ب�شربه وداهم
ك ّل ظامل بعز قدره ،فوهب لن�شرة ر�شالة اهلل
ما تب ّقى من �شنني عمره ليبني عر�س ع�شقه
يف الأعايل ،فريقى �شامي ًا حتّى حانت �شاعات
الوداع معلنة رحيل �شيخ قري�س ،فبث العزاء
يف ذلك اليوم الذي ك�شر قلب الب�شري وجثم
احلزن على �شدر مهبط الوحي ،فاأم�شت دروبه
بال خطى عمه اأبو طالب موح�شة وك ّل اأزقة م ّكة
غريبة ،والنهار ما زال مظلم ًا كئيب ًا يفتقد الرواء
لق�شمات وجهه اخلريفي ،فيحب�س يف العني
نزيف مدامعه ،فكلماته لي�س هناك من ي�شمعها
فما عاد �شراع رجائه عنده ،فوقف على القرب
ال�شريف وقد اأحاطت به مالئكة ال�شماء ي�شكي
اإليه �شقاء ال ُبعد وعظيم الفراق..
اأ ّيها ال�شامي اأبا طالب..
األ يا راح ًال ع ّنا..
واهلل لي�شفعنّ لك ال�شفيع حممد� شفاعة
يعجب لها اأهل الثقلني وك ّل الوجود ،فهنيئا لك
اخللود.
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الصحة كنز

َ
َ
أث ُر الحمية الغ َ
ائية في ال َبش َر ِة
ذ
ِ
ِ
ِ
ِ

ل يقت�شر دور النظام الغذائي يف احلفاظ على ر�شاقة اجل�شم فقط بل يلعب الطعام دور ًا كبري ًا
يف الوقاية من التجاعيد عن طريق ما يحتويه من م�شادات الأك�شدة املوجودة يف اخل�شار
والفاكهة والدهون املفيدة التي ّ
ترطب الب�شرة والتي تتوافر يف الأ�شماك ،وباخت�شار فاإنّ الغذاء
اإ ّما اأن يفيد الب�شرة اأو ي�ش َّرها فمث ًال:
 .1النمط الغذائي املتو�شطي :اإنّ لأغذية حو�س البحر الأبي�س
املتو�شط مثل الأ�شماك والنباتات ذات الأوراق اخل�شراء وزيت
الزيتون والفواكه دور ًا يف احلفاظ على �شحة القلب ونحافة
اخل�شر والوقاية من الأنواع اخلبيثة من �شرطان اجللد ،وتتب ّواأ
الأحما�س الد�شمة لأوميغا  3راأ�س القائمة يف املحافظة على ق ّوة
م�شادات
وت�شاعد
م�ششادات
شادات
اعد م�
شاعد
وت�شش
ومرونة الأغ�شية املحيطة باخلاليا اجللدية ،وت�
أك�شدة املوجودة يف النباتات الورقية والفاكهة يف حماية الب�شرة
ال دة
ت�شر
البنف�شجية
ت�ششر
شر
جية التي ت�
شجية
من التاأثري ال�شلبي املد ّمر لالأ�شعة فوق ش
واليال�شتني املوجودين يف الب�شرة
باألياف الكولجني
تني
ون�شارتها
ارتها
شارتها
ون�شش
اللذين يحافظان على قوة الب�شرة ومرونتها ون�
والنتيجة كمية اأقل من التجاعيد والرتهّ ل.
 .2النمط الغذائي النباتي :م�شادات الأك�شدة
التي حتتويها هذه الأغذية تعمل على حتديد
وتقليل ال�شوارد احلرة التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بظهور التجاعيد والكلف وعالمات تقدّم العمر
الأخرى ،فعلى �شبيل املثال حتوي الفا�شوليا
على مادة الزنك املكافحة حلب ال�شباب والبثور
وتعمل على التخفيف من اللتهابات وهو العامل
الأول يف احمرار اجللد وظهور التجاعيد املب ّكرة.

د .زينة نوري الجبوري
بغداد

 .3النمط الغذائي الغني بالربوتني واملنخف�س
كاربوهيدراتي ًا :اجلانب اجليد هو التقليل من
ا�شتهالك اخلبز الأبي�س واملعكرونة وال�شكر
املك ّرر من اأجل النحافة ،ميكن اأن يخ ّفف من
اإفراز هرمون التوتر امل�شمى بالكورتيزول ممّ ا
يجعل الندفاعات اجللدية يف حدِّ ها الأدنى،
كما اأنّ النمط الغذائي الذي يتم ّيز باللحوم
م�شتويات
قليلة الدهن واحلبوب الكاملة ،يرفع م�
خا�شة الزنك-أك�شدة
م�شادّات
دة واملعادن -خا�شةة
ات الأك�
الكولجني الذي مينع
ويزيد الربوتني الذي يبني الكو جني
ظهور التجاعيد.

امل�شببعة (املوجودة
 .4النمط الغذائي املنخف�س الدهون :اإنّ التقليل من الدهون امل�ش ّ
ل�شحة القلب وقيا�س
باللحوم احلمراء واحلليب كامل الد�شم)
م) ذو فائدة كبرية ل�
اخل�شر ويخف�س اإنتاج ال�شوارد احلرة التي حتدث �شيخوخ ًة مب ّ
مبككر ًة ،لكن اجللد
املك�شرات وزيت الزيتون؛ اإذ ُت�شاعد هذه
يبقى بحاج ٍة لبع�س الدهون كاملوجودة يف ّ
الدهون اجل�شم يف عملية امت�شا�س املواد املفيدة للب�شرة مثل :م�شادات الأك�شدة
املنحلة ،ممّ ا تق ّوي جدران واأغ�شية اخلاليا اجللدية ومتنح
والفيتامينات الدهنية ّ
الوجه ن�شار ًة ويكون م�شدود ًا اأكرث ،لهذا يجب املواظبة على تناول الأ�شماك الغنية
باأوميغا  3مثل ال�شلمون وبذور الكتّان والبي�س وزيت الزيتون؛ لأنه ي�شاعد الب�شرة يف
الحتفاظ بالرطوبة ويجدّد اخلاليا يف عمق الب�شرة.
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صحة

ّ
س ُ
يان أس َبابه َو ِع َلجه
الن ِ

العائلة النفسية

د .حوراء حيدر محمد
كلية اإلمام الكاظم
بغداد



َّ
�شك
ل
الن�شيان
اأنَّأن ش
الن�ش
�شمات
من ��ششمات
شمات
ع�شرنا ،فال
ع�ششرنا،
رنا،
ع�ش
مي�شي يوم
مي�ششيي
مي�ش
شمع اأنَّأن �ش�ش ّيشيدة
ون�شمع
مع
ا ّإل ون�ش
ون�ش
ت املوقد م�شتع ًال
ن�شت
م�شتعال
شت
ن�ش
ن�ش
وخرجت من البيت،
و�شع
اأو ا َّأنَّ رج ًال
مل يعد يذكر اأين و�
مفاتيح البيت ،اأو اأنْ ندخل اإحدى الغرف و نف ّكر
ما الذي ك ّنا نريده ،اأو ما الذي اأتى بنا اإىل هنا؛
اأ�شئلة ن�شاألها لأنف�شنا كثري ًا فماذا اإذا تكرر الأمر
ب�شور ٍة يومي ٍة؟ دعنا نخربك اأنَّ هذا املوؤ�شر يجب
اأن تتوقف عنده كما يجب عليك اختبار ذاكرتك
فقد يكون هذا املوؤ�شر بداية خطر حقيقي وهو
الن�شيان.
اإذ اإنَّ الن�شيان ظاهرة نف�شية �شائعة بني الطلبة
خا�شة والنا�س عامة ،فالن�شيان هو عجز الفرد
عن ال�شرتجاع ،اأو التع ّرف ،اأو تذ ّكر ما مت حفظه
من معلومات اأو مهارات ،وهذا العجز قد يكون
ك ّلي اأو جزئي ،دائم اأو موؤقت ،وقد ي�شل الن�شيان
اإىل حد فقدان القدرة على تذ ّكر اأب�شط الأ�شياء
املعتادة يف احلياة اليومية.
اإنَّ اأ�شباب الن�شيان متعدّدة ،ولكن ميكن اإجمال
الأ�شباب الأ�شا�شية يف ثالثة عوامل هي:
 .1العوامل الع�شوية :وهو ما يحدث نتيجة
التغريات الع�شوية التي ت�شيب اخلاليا اإثر
ّ
التغريات
عملية الهدم والبناء امل�شتمرة واأنّ هذه ّ
الع�شوية التي حتدث يف الأعمار الكبرية اإثر
مما يوؤدي اإىل
عمليات الهدم يف خاليا الدماغ ّ
نق�شان يف القدرة على التذ ّكر.
 .2عوامل التداخل (التعطيل) :ويحدث الن�شيان
نتيجة وجود تداخل اأن�شطة الفرد املتعدّدة ا ّلتي
مما ي�ش ّبب اأن يلغي اأحدهم الآخر،
يقوم بها ّ
والتعطيل نوعان:
 -تعطيل رجعي :اأي تداخل تع ّلم جديد وتاأثريه يف

ا�شتدعاء تع ّلم �شابق ،ففي مثل هذه احلالة يحدث
تداخل لالنطباعات اجلديدة على النطباعات
القدمية وتدخل الرتباطات اجلديدة يف �شراع
مع القدمية.
 تعطيل قبلي :اأي تداخل تع ّلم �شابق وتاأثريه يفا�شتدعاء تع ّلم لحق ،وتوؤدي اإىل ن�شيانه.
 .3الن�شيان املتع ّمد (نظرية الكبت) :وهو
ن�شيان مدفوع دون وعي م ّنا ،اأي يوجد دافع اأو
رغبة يف الن�شيان ،اأي اأنَّ اخلربات تُن�شى اأو اأنه
ل يتم تذ ّكرها وذلك ب�شبب عالقتها بامل�شاكل
ال�شخ�شية للفرد ،فقد تكون من النوع املوؤذي
التي تعمل على اإثارة ال�شعور باحلزن اأو القلق اأو
بنق�س ال�شعور بالذات.
اأ ّما بع�س اأ�شباب الن�شيان التي ل متت اإىل
اأمرا�س الدماغ ب�شلة ،والتي ميكن لنا معاجلتها
فهي:
 .1زحام املعلومات :وهو الكم الهائل من
املعلومات التي يتل ّقاها الدماغ ك ّل يوم ،ما يجعل
ذاكرتنا مثقلة برتهات ل جدوى منها ،ول ت�شتحق
حتى اأن نتذ ّكرها.
وقد اأظهرت درا�شات حديثة ا�شتخدم فيها
جهاز  fMRIاأنَّ الإن�شان ي�شتطيع اأن يح ّرر
دماغه من التفا�شيل غري ال�شرورية وير ّكز
على املعلومات الأ�شا�شية .وذلك عن طريق مث ًال
تعويد النف�س على اختيار اأ�شياء مفيدة ،فاإذا
قراأنا �شحيفة ،نختار الأخبار التي ته ّمنا فقط،
ا�شتعمال الكمبيوتر والهاتف الن ّقال يف حفظ
املعلومات والأرقام وامللفات التي نحتاج اإليها،
فهذا مينح الراحة للذاكرة وتبقي على املعلومات
احليوية ال�شرورية ،البتعاد عن الذكريات
املزعجة (كال�شدمات العاطفية واملواقف
املحبطة) وعدم ا�شرتجاعها يف الذاكرة،
وا�شتبدالها بذكريات �شعيدة.
 .2عدم اأخذ القدر الكايف من النوم :ل يقدّر
معظم النا�س التاأثري ال�شلبي للحرمان من النوم
على قوة الذاكرة ،فهو ف�ش ً
ال عن تاأثريه املبا�شر امل�شدر :عالج الن�شيان حممود ال�شرقاوي

يف عدم اإعطاء الدماغ فر�شته الذهبية يف اأثناء
النوم ليحيك فيها املعلومات التي تلقاها يف اأثناء
اليقظة يوؤدّي لتبدّلت نف�شية يف الإن�شان ت�شر
بذاكرته.
 .3القلق والتوتر :ك ّل ما من �شاأنه الإخالل
بالرتكيز الذهني وت�شتت النتباه يوؤدي بطبيعة
احلال اإىل تعطيل تق ّبل الذكريات احلديثة،
و�شعوبة ا�شتعادة الذكريات القدمية ،ولع ّل من
اأ�شكال التوتر ال�شائعة يف يومنا هذا حماولة
القيام باأكرث من مهمة واحدة يف الوقت ذاته.
 .4الكتئاب :هناك تداخل بني الكتئاب والن�شيان
من حيث اأن ك ًال منهما قد ي�ش ّبب الآخر.
 .5الك�شل وعدم احلركة :الريا�شة (ومنها امل�شي
ن�شف �شاعة يومي ًا) تعزّز الرتوية الدموية ملراكز
الدماغ ،مبا فيها تلك امل�شوؤولة عن الذاكرة،
وتخ ّفف من التوتّر والكتئاب.
 .6اإهمال الغذاء ال�شحي :فالأطعمة ال�شريعة
الإعداد والفقرية بالفيتامينات ،خا�شة فيتامني
 ،B12واملعادن وم�شادات الأك�شدة حترم
مما حتتاجه لتقوية
الدماغ والت�شالت الع�شبية ّ
الذاكرة ،اأو عدم �شرب ما يكفي من ال�شوائل له
اأثر يف عدم قدرة الدماغ على حفظ املعلومات.
 .7احلياة الفو�شوية :من البديهي اأنَّ انعدام
التنظيم يف الأمور احلياتية يوؤدي اإىل ن�شيان
الأمور املهمة ،لذا يجب دوم ًا ترتيب �شوؤونك،
وخ�ش�س مكان ًا
واحفظ مواعيدك ب�شجل خا�سّ ،
واحد ًا لك ّل حاجة �شرورية ،حتّى ل تكون عر�شة
للن�شيان.
 .8الأدوية :وجد الباحثون اأنَّ بع�س الأدوية قد
يكون لها تاأثري �شلبي يف الذاكرة ،من هذه الأدوية
املهدّئات واملن ّومات وامل�ش ّكنات ،وبع�س الأدوية
الأخرى.
 .9ق�شور الغدّة الدرقية :من اأعرا�س ق�شور
الغدّة الدرقية هي الكتئاب و�شعف الذاكرة.
.........................................
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د .إلهام طابور البهادلي

كلية اإلمام الكاظم
بغداد

مولو ٌد تاأ ّثرت �شخ�شيته باآبائه واأجداده،
معروف الن�شب ،اإنه ابن �شادة العرب واأهل
الكرم واملروءة وال�شجاعة ،توارثوا ال�شيادة اأ ّب ًا
عن جد ،هو اأول امل�شلمني وخلفاء اهلل تعاىل
النبي
يف العاملني بعد خامت النبيني ،هو اأخ ّ
ووارث علمه ووزيره وو�شيه و�شهره ،اأمري
املوؤمنني ،ويع�شوب الدين ،علي بن اأبي طالب.
اأبوه اأبي طالب بن عبد املطلب بن ها�شم بن عبد
النبي بعد والده عبد املطلب ،حاول
املناف كفيل ّ

املبغ�شون لالإمام علي النيل من اأبيه باتهامه

بالكفر ،فجاءت الروايات عن املع�شومني
تف ّند هذه الأكاذيب وتوؤيد اإميانه .
�شاءت الأقدار واإرادة اهلل اأن تكون الكعبة
امل�ش ّرفة -ذلك املكان املقدّ�س الذي كان وما زال
حمط اهتمام العرب امل�شلمني -مو�شع ًا لولدة
النبي تلك الولدة املباركة التي ذكرها
و�شي ّ
العامة قبل اخلا�شةُ ،
وذكرت يف كتب التاريخ
واحلديث وال�شعر ،حتّى غدت من احلقائق
النا�شعة التي ل ّ
�شك فيها.
يف يوم اجلمعة الثالث ع�شر من �شهر رجب
الأ�شب بعد ثالثني �شنة من عام الفيل وقبل
النبي كانت الكعبة
ع�شر �شنوات من بعثة ّ
تنتظر بفارغ ال�شرب وال�شوق ولدة اأمري
املوؤمنني باإلهام ر ّباين ،بعد اأن ّمتت فاطمة
أح�شت باأمل املخا�س،
بنت اأ�شد �شهرها التا�شع وا ّ
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تع ّلقت باأ�شتار الكعبة واأل�شقت نف�شها بجدارها
من اجلانب الغربي عند الركن اليماين من جهة
رب ا ّإين موؤمنة
امل�شتجار ،ودعت ر ّبها وقالت :يا ّ
بك ومبا جاء من عندك من ر�شل وكتب ،ا ّإين
م�شدّقة بكالم جدي اإبراهيم اخلليل واأنه
بنى البيت العتيق ،فبحق الذي بنى هذا البيت
علي
وبحق املولود الذي يف بطني ا ّإل ما ّ
ي�شرت ّ
ولدتي.
ُ
ف�شقّ جدار الكعبة ودخلت اإىل البيت احلرام
وغابت عن الأب�شار ،بعد اأن عاد احلائط اإىل
حاله بعد الن�شقاق ،ملدّة ثالثة اأيام والنا�س
يعاينون ما يحدث بذهول وا�شتغراب ،وكان من
بني احلا�شرين العبا�س بن عبد املطلب ويزيد
بن قعنب وفريق من بني ها�شم؛ حاولوا اأن
يفتحوا الباب واإدخال الن�شاء اإليها مل�شاعدتها
يف الولدة ا ّإل اأنَّ الباب مل يفتح لهم فعلموا اأنَّ
ذلك الأمر من اهلل.
يف اليوم الرابع خرجت فاطمة وهي حتمل
بني ذراعيها مولود ًا يتالألأ النور من وجهه،
فاأ�شرع الب�شري اإىل اأبي طالب واأهل بيته
فاأقبلوا م�شرعني والب�شر يعلو وجوههم وتقدّم
النبي فاأخذه و�ش ّمه اإىل �شدره
من بينهم ّ
وحمد اهلل وحنكه واأ ّذن يف اأذنه اليمنى واأقام
يف الي�شرى ،ففتح  عينيه و�شحك يف وجه
النبي ،وهكذا ن�شاأ وترعرع الإمام علي بني
ّ

اأح�شان الر�شول وتاأدّب باآدابه ور ّبي برتبيته،
وكان يحبه حب ًا �شديد ًا اإذ اإنه "كان يوجره اللنب
عند �شربه ،ويح ّرك مهده عند نومه ،ويناغيه
يف يقظته ،ويحمله على �شدره ويقول :هذا اأخي
ووليي ونا�شري و�شفيي وذخري وكهفي وظهري
وظهريي وو�شيي ،وزوج كرميتي ،واأميني على
و�شيتي ،وخليفتي ،وكان يحمله دائما ويطوف
()1
به جبال مكة و�شعابها واأوديتها".
"ولقد هبط حبيبي جربئيل يف وقت ولدة علي
فقال يل :يا حبيب اهلل ،اهلل يقراأ عليك ال�شالم
ويهنيك بولدة اأخيك علي ويقول :هذا اأوان
ظهور نب ّوتك واإعالن وحيك وك�شف ر�شالتك ،اإذ
ايدتك باأخيك ووزيرك و�شنوك وخليفتك ومن
()2
�شددت به اأزرك واأعليت به ذكرك".
فكان اأول من اآمن به واأتبعه و�شدّقه" ،نبئ
النبي يوم الثنني واأ�شلم علي يوم الثالثاء،
ّ

ثم اأ�شلمت خديجة زوجة
النبي  .ف�شارك
ّ
النبي ك ّل حمنة و�شاركه جميع غزواته ا ّإل
ّ
()3
غزوة تبوك متحم ًال اأكرث الأثقال".
................................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،35س.10
( )2رو�شة الواعظني :ج� ،1س.107
( )3اأعيان ال�شيعة :ج� ،1س.335
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َ
س األْر َ
ار ُ
م ُد!
الف ِ
نادية محمد شالش
النجف األشرف

يف القوانني الع�شكرية اإذا مر�س اأحد اجلنود
اأو القادة ُمينح اإجازة حتّى يتعافى وبعدها عليه
بعار�س يف
ي�شاب بعار�س
ي�شششاب
اب
اللتحاق مع زمالئه ،ومن ي�
اللتحاق
حتى واإن كان ذا
حتّىى
اأثناء املعركة يرجع اإىل اخللف ح ّت
احل�شن يا
احل�ششنن
�ش�شااأن ،ل اأريد اأن اأق ّأقللأقللل من �ش�شااأنك يا اأبا احل�
املوؤمنني ولكن تلك م�شيئة اهلل تعاىل ملا
اأمري املو
شلل لك يف خيرب!
ح�شل
ح�ش
ح�ش
امل�شلمني
وملرات
لمني حاولوا ومل ّر
شلمني
نقل لنا التاريخ اأنّأن امل�ش
امل�ش
ح�شون اليهود املنيعة ،لكنهم
ح�شششون
ون
عديدة اقتحام ح�

ف�شلوا يف ِّ
مرر ٍة
النبي
أى
ا
فر
فيها،
حاولوا
كل م ّ
ّ
ّ
تقيم
شتقيم
أنه ل ي�ش
ي�ش
شيل اأنأنه
يل
أ�شيل
وبفكره الثاقب ،وراأيه الأ�أ�ش
ي�شتقيم
ت�شود كلمة
ت�ششود
ود
ول ت�ش
ت�ش ّلشللمم له دولة ،ول
أمر ،وولل ت�ش
للم�شلمني اأم ٌر
للم�شلمني
شلمني
للم�ش
أر�سس مع وجود قوة اليهود وهم
الم يف الأر�
شالم
الإ�إ�ششإ�شالم
ون
شون
ح�شون
ح�شش
الم ،تلك القوى هي ح�
شالم،
األد اأعداء الإ�شإ�شإ�شالم،
لحة على اختالف
شلحة
الأ�شأ�شأ�شلحة
شنعا للال
نعا
م�شنع ًا
م�شش
خيرب التي كانت م�
يوف ،والرماح ،والدروع،
شيوف،
ال�شيوف،
ال�ش
اأنواعها من ال�
والر�شا�سس
ا�س
والر�ششا�
شا�
والدبابات التي تقذف املاء احلار والر�
لحة يف ذلك
شلحة
املذاب ،وهي اأخطر اأنواع الأ�أ�شأ�شلحة
ر ،وكانت اليهود متد القوى املحاربة
شر،
الع�شر،
الع�ش
الع�ش
لحة.
شلحة.
الم بالأ�أ�ششأ�شلحة.
شالم
لالإ�شإ�شإ�شالم
لال

ند
شند
ون خيرب واأ�أ�شأ�شند
شون
ح�شون
ح�شش
النبي بجي�شه لغزو ح�
تق َّدم ّ
وملّ
وملاا اأ�شرف
ى ،ومل
شى،
فم�شى،
فم�شش
قيادة اجلي�سس لأبي بكر فم�
عليها قوبل بالقذائف ،فرجع .ويف اليوم الثاين
ول القيادة لعمر بن اخلطاب،
الر�شول
شول
الر�شش
ند الر�
شند
اأ�شأ�شأ�شند
ّ
احل�شون مغلقة ومل
احل�شششون
ون
ت احل�
وظلت
احبه ،وظل
وظل
شاحبه،
ك�شاحبه،
ك�شش
فكان ك�
اجلي�س عن ذلك،
وء .وبعد اأن عجز اجلي�
شوء.
مت�س ب�ب�شش
ب�شوء.
يفتح
شيفتح
ني
النبي اأنه �ش�شيع
يعني القائد الذي ��شش�شيفتح
�شيعني
شيع ّ
اأعلن ّ
رجل
اهلل على يده قائ ًال" :لأدفعنََّّ
أدفعن الراي َة اإىل ٍ
ور�شششوله
وله
حبهه اهلل ور�
ويحب
ور�شششوله
وله
حب اهلل ور�
يحب
ويفتح
ور�شوله
حبب
ُ
ُي ُّ
ور�شوله و ُوييح ّ
ال�ششرب
شرب
اجلي�سس بفارغ ال�
ت�شرف اجلي�
شت�شرف
وا�شش
عليه"( ،)1وا�
ال�شرب
وا�شت�شرف
يفتح اهلل على
شيفتح
ينتظرون القائد امللهم الذي ��شش�شيفتح
يده ،ومل يظنوا اأ َّنأنأنهه الإمام علي لأ َّأنن ُأنهه كان
م�شاب ً
وملّ
وملاا بزغ نور
شاباا بالرمد ،ومل
ابا
م�ش
م�ش
بح دعاه
شبح
ال�شبح
ال�ش
ال�ش

ع�شب ًا عينيه ،فاأزاح الع�شابة
النبي وكان ُم ِّ
ّ
قى عينيه بريقه فربئتا ،وقال  له:
و�شقى
عنه و�
وا�شتلم
وا�ششتلم
شتلم
حتىى يفتح اهلل عليك ،وا�
حتّى
"خخذذ هذه الراية ح ّت
" ُخ


ر�شول
ر�ششول
شول
النبي وقال له :يا ر�
الإمام الراية من ّ
حتىّى يكونوا مثلنا؟ قال :انفذ على
اهلل اأقاتلهم ح ّت
حت
ر�شلك ح ّ
احتهم ثم ادعهم اإىل
شاحتهم
ب�شاحتهم
حتىى تنزل ب�ب�شش
حتتّى
ر�ششلك
لك
ر�ش
إ�شالم واأخربهم مبا يجب عليهم من حق اهلل
الإ�إ�شششالم
الم
رجال واحد ً
واحداا خري
فيه ،فواهلل لئن يهدي اهلل بك رج ًال
()2
النعم".
".
لك من اأن يكون لك حمر النعم"
رع القائد العظيم مزهوا مل يختلج
شرع
واأ�أ�شأ�شرع
الن�شرر
شر
الن�شش
يف قلبه رعب وهو يلوح بلواء الن�
شنن فقلع بابه
احل�شن
احل�شش
متجها نحو احل�
ّجها
جها
متّجه ًا
ربات
شربات
�شربات
�س بها فوقته من ��شش
وترت�س
وت َّرتَّ�س
ُ
يب اليهود
شيب
�شيب
اليهود وقذائفهم ف أفاا�ش
�ش
باخلوف وفزعوا من هذا البطل
وترتَّ�س
وترت�س
�س
نهم وترت
شنهم
ح�شنهم
ح�شش
الذي قلع باب ح�
يكتف بذلك بل قتل
بها .ومل ِ
مرحبهم وبطلهم الذي يتباهون
هامدة ،وبذلك كتب
جثة هامد ًة
به وتركه جث ًة
حت
وفتتتحت
الإ�شإ�ششالم
الم
شرر للال
الن�شر
الن�شش
اهلل الن�
إ�شالم و ُوفف ِ
َّ
ولقنن
ح�شون خيرب ولولقق
ح�ششون
ون
ح�ش
امل�شلمون اليهود
امل�ششلمون
لمون
امل�ش
د ر �ش�ششااً
شياا
قا�شي ًيا
قا�ششي
قا�ش

يذكرونه باأ�شى ولوعة على امتداد التاريخ.
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�شهلة للظنون والأوهام ومن ف�شل اهلل
علي ،وقع يف يدي ذلك الكت ّيب ال�شغري الذي
ّ
يف طياته ملحات من �شرية الإمام الكاظم،
جم ّرد ت�ش ّور للمعاناة التي كان يعي�شها ،الأبعاد
والإق�شاء عن بلده ،واأهله ،وغربته ووحدته،
والتعذيب اجل�شدي والنف�شي( ،الكل ي�شغي
كاأنها تقراأ �شعر ًا ،وبداأ �شوتها يته َّدج وعيناها
ترتقرق بدمع خجول) ،حتّى اأنه ُو ِ�ش َع يف �شجن
مظلم والأغالل قد اأ ّثرت يف يديه ورجليه ،اأ ّما
قلبه فقد بقي مطمئنا بذكر اهلل تعاىل عامر ًا
بالإميان ،ونف�شه را�شية بر�شا اهلل وروحه
ت�شمو فوق العذابات كاأنها زادته األق ًا وبريق ًا
عابد ًا �شاكر ًا؛ هكذا ت�شلل لقلبي ذلك النور
الإلهي و�شعرتُ بالأمان واأنّ اهلل معي وهو رب
رحيم حكيم ،فاأي �شيء يخيفني.
اأ ّم �شجاد :روحي فداه ،اأنه الرتياق املج َّرب.
اأ ّم يو�شف :اإنه ي�شبه امل�شيح ،على الرغم من
تع ّر�شه للتعذيب والتهامات بقي ثابت ًا على
اإميانه متم�شك ًا مببادئه.
اأ ّم علي :وهو ي�شابهه بزهده حتى ُل ِّقب بالإمام
الزاهد.
اأ ّم ح�شني :من �شفاته الكرم واجلود و�شمو
الأخالق والتوا�شع وموا�شاة الفقراء وامل�شاكني.
اأ ّم علي :اأح�شنتم ،وكما ورث عن جده واآبائه
الف�شائل من كرم وجود ونبل و�شرب وثبات،
كذلك ورث العلم والف�شاحة ،حيث اإنه اأعلم
اأهل زمانه ب�شهادة القريب والبعيد.
اأ ّم زهراء :لقد ظ ّل ميار�س دوره يف اإر�شاد الأمة
وحمايتها من ال�شاللة وبيان الأحكام ال�شرعية
حتى يف ظلمات ال�شجن.
اأ ّم �شجاد :وهذا ما اأرعب الطغاة فتمادوا يف
امل�س بكرامته.
تعذيبه وحماولة ّ
اأ ّم جواد :اإنهم مل يكتفوا بك ّل التعذيب والإق�شاء
فد�شوا له ال�شم حتى م�شى �شهيد ًا ،ثم و�شعوا
ّ
ممن
أنه
ا
مع
اجل�شر،
على
الطاهر
جثمانه
ّ
تت�ش َّرف بخدمتهم املالئكة.
وم ّرة اأخرى �شحائب ال�شمت احلزين تغ�شى
اجلماعة ،لينزل ماء العيون ،وهنا تن ّبه اأ ّم
ح�شني جماعتها :قد حان موعد الزيارة ،فه ّلم
بنا اإىل منار امل�شرت�شدين واأمان اخلائفني.

َ
أم ُ
ُ
الكينَ ..
ه َدى َّ
ائفين
ان الخ ِ
الس ِ

جاءت اأم زهراء ومعها وجه جديد ا ّإل اأنه ماألوف
حمبوب ،ع ّرفت اأم زهراء ب�شيفتها قائلة:
اأم يو�شف اأختنا من الطائفة امل�شيحية ..مل
جديد
وجه ٍ
تك ّمل كالمها حيث تفاجاأت بوجود ٍ
اآخر ..بادرت اأم علي :هذه اأم وائل جارتنا تريد
م�شاركتنا زيارة الإمامني اجلوادين.
رحب اجلميع
(ب�شوت
ٍ
ٍ
واحد م�شتب�شر ّ
بالأخوات)
اعتدلت اجلل�شة ،ابتداأت اأم يو�شف احلديث
وهي تقول لطاملا �شمعت من زمالئي يف العمل
وجرياين عن معجزات وكرامات هذا الرجل
العظيم ،ولقد ح�شلت يل حادثة �شاأبقى
اأذكرها واأحكيها ملن اأح ّبهم ،على الرغم اأين
اأجهل الكثري عنه.
اأ ّم ح�شني :ا�شمه مو�شى بن جعفر وهو حفيد
النبي الأكرم من ن�شل ابنته ال�شديقة
ّ
الطاهرة.
اأ ّم جواد :نعم ،اأ ّمه من الفا�شالت ا�شمها
حميدة امل�شفاة.
اأ ّم �شجاد :لقد ُولد يف ال�شابع من �شفر عام
�شنة  128للهجرة يف منطقة الأبواء بالقرب من
املدينة املنورة.
اأ ّم زهراء :وهو الإمام ال�شابع من الأئمة الهداة
وله األقاب كثرية منها :ال�شابر ،والويف الأمني
الزاهر؛ لأنه زه ٌر باأخالقه ال�شريفة وكرمه
امل�شيء التام.
اأ ّم علي :اإنَّ الظروف التي عا�شها املجتمع
الإ�شالمي كانت ع�شيب ًة ومرير ًة ،فقد �ش ّيعت
ال�شلطات الظاملة القيم واملبادئ النبيلة
لالإ�شالم وتعاليمه الراقية وروحه ال�شامية ،وملّا
للتجرب
كان �شوت الإمام الكاظم مناه�ش ًا
ّ
راف�ش ًا للظلم ،اعتقلوه وجاءوا به من املدينة
متن ّق ًال يف �شجون ال�شلطة اجلائرة اإىل اأن انتهى
الأمر ب�شهادته م�شموم ًا مظلوم ًا يف �شجن بغداد
�شنة  183هجرية.
اأ ّم زهراء :وقد حباه اهلل تعاىل جزاء �شربه
وجهاده اأن جعل قربه مالذ ًا للخائفني وملجاأ
للمكروبني ورو�شة ت�شكن اإليها القلوب والأرواح.
اأ ّم وائل :يف تلك املدّة احلرجة من حياتي ،حيث
فقدت الأمان ،وط ّوقني �شعور الغربة ،واخلوف
والقلق� ،شعرتُ بال�شعف وكدت اأ�شبح فري�شة
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تبارك حيدر قيس
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رياحك؟
يا ليلة غ ّرة رجب اإىل اأين �ش�ش�شتتشتاتاأخذين
ِ
ها قد بعرثت وريقاتي التي طرزتها بذكر اأبي جعفر
تني ككااأنها
ريتني
حري
اأخذت الوريقات مدارات يف الهواء ،ح ّري
نظرت اإليها بارتباك
ال�شششماء،
ماء،
ترق�س على ترنيمة ابتهاج ال�
س
ال�شماء ،نظرتُُ
طورها واأظهرت
شطورها
فقد اختفت الأحرف من على ��شش�شطورها
وتها حكاية ممااألوفة عن مالمح الإمامة
شوتها
�شوتها
شورا يف ��شش
شور ًا
ورا
�شور
�ش
�ش

أ�شالب
الب ال�شاخمة
شالب
أ�شول الكرمية والأ�أ�شش
الباقرية وعن الأ�أ�شششول
ول
�شورة كانت ل�شيخ وقور اأعمى
شول ،اأول ��ششورة
ورة
الر�شول
ول
الر�شش
ل�شبيه الر�
ُ
بب�شريته اإىل
بب�ششريته
شريته
اه ،ينظر بب�
شاه،
ع�شاه،
ع�شش
كا على ع�
يتكك أا
الدهر عيناه ي ّتّك
ي�شمع ب�شوقه
بيت جدرانه ل تعرف ا ّإل النقاء ،ي�ي�شششمع
مع
ٍ
ماوي داخل راأ�أ�شأ�شهشهه دومنا
شماوي
ال�شماوي
قرع اأجرا�س الفرح ال�ش
ال�ش

ف ،اإنها الليلة التي ّ
ب�شره بها احلبيب
ب�شره
توقف،
تو ّق
تذكر الب�شرى التي طرزت اأيامه بربكة
شتذكر
فا�شتذكر
فا�ش
فا�ش
بولد
من بركاتهم ،يا جابر تو�شك اأن تلحق ٍ
كا�شمي يبقر
كا�شششمي
مي
ا�شمه كا�
ا�ششمه
مه
شني ا�ش
احل�شني
ني
احل�شش
لد احل�
من ُوولد
ره تفجري ً
ً
تفجرياا -ففااإذا
يفجره
يفج
أي
ا
ا
بقر
العلم
ّ
ِّ
ال�شالم ،فقالها
ال�شششالم،
الم،
منيي ال�
راأيته ففااأقراأه من
من
مرجتف اأمام فرحة املولد
بقلب
ٍ
ٍ
الم عليك اأيها
شالم
(ال�شالم
(ال�شش
حلفظ الأمانة( :ال�
ّك الب�شري).
شالمم من جدك
الم
الباقر ��ششال
�شال ٌ
�شورة اأخرى
ورة لتظهر ��ششورة
شورة
شورة
ال�شورة
ال�شش
اختفت تلك ال�
شجاد ونور
ال�شجاد
جاد
ال�شش
يني الإمام علي ال�
شيني
ح�شيني
ح�شش
نور ح�

شن وهم يف ن�شوة فرح
احل�شنن
احل�شش
ني فاطمة بنت احل�
شني
ح�شني
ح�ش
ح�ش
شلل العلوي
بالف�شل
بالف�شش
طع بالف�
شطع
�شي�شطع
شي�ش
ي�ش
قان حول �شم�س الغد الذي ��ششي�
يحلقان
يح ّل
يعمرر
يعمم
يهب
شيهب
و�ش
و�ش ّ
و�شيهب الدنيا علمه ويبذل هداه لأهل القربات ،يع ّ
يظهر كنوز املعارف وحقائق
شيظهر
اأوقاته بطاعة اهلل� ش�ش�شيظهر
�شحر
م�س الأبوان عطر الزهر يف ��ششحر
شحر
اللطائف املخبئةّ ،
وير�شعانه
وير�ششعانه
شعانه
فجر غ ّرة رجب يرت�شفان من رحيق الباقر وير�
هميي اأن اأحيي
كل ه ّم
هم ك ّل
شهم
ب�شخ�شهم
ب�شخ�شش
ذت ب�شخ�
ال�شايفُ ،للذت
ال�شششايف،
ايف،
ع�شلهم ال�
ع�ششلهم
لهم
ع�ش
أم�شيت وحيد ً
وحيدةة
أم�ششيت
يت
هم ،غري ا ّأين اأم�
شهم،
بنب�شهم،
بنب�شش
القلب بنب�
شنن وريقاتي التي عادت الكلمات
أحت�شن
أحت�ش
اأحت�
طرها عندها عرفت اأين كنت
شطرها
لأ�أ�ششأ�شطرها
ن�شيج خيال عا�شق ي�شتاق اإىل
يف ن�ن�شششيج
يج
مرافئ الرجاء ،وعدت وروحي
عامرة بالربيق اأترجم
للمحبني كلمات الباقر يف
�شورها.
اأروع ��شورها.
شورها.


جتلىى النهار بنوره ّ
وعم الفرح يف كل مكان
الو�ششاء،
الو�ش
جت ّل
اءّ ،
أت�شارع يف ترتيب اأوراقي واأجري قلمي ليخط
اأخذت اأت�أت�ششارع
ارع
البي�شاء
البي�ششاء
شاء
فحاتي البي�
شفحاتي
�شفحاتي
اأحرف من نور مداد ال�شم�س على �ش
�ش
ي�شابقني الزمن ويدفعني الفرح لألقي ما يف
اخلالية ،ي�ي�شششابقني
ابقني
أت�شاءل هل تكفي عباراتي؟ هل
قلبي على ورقتي واأنا اأت�أت�ششاءل
اءل
ا�شرعي!
ا�شرعي! ا�ا�ششرعي!
شرعي!
وكااأنه يقل يل ا�ا�شششرعي!
رعي!
تت�شع ل�شوقي واأفراحي؟ وك
تت�ششعع
تت�ش
ً
فرحاا واملالئكة تتبا�شر والطيور
ها هو الوجود يتناغم فرح
شوتاا عذب ً
�شوت ً
الأ العامل عطر ً
وتا
تغ ّرد ��شش
عطراا
عذباا والورد انترث ليم
ليمال
وموال يحمل وردة وكلمة ليبعثها اإىل
وهب كل ٍ
حمب ٍ
ّ
مهننئ ً
توحدت
مهنئائاا ل
بول
دت
توح
هادي الأئمة مه ِ
بولدته ويج ّددّد له عهدهّ ،
ال�ششفوف
شفوف
طفت ال�
شطفت
وا�شش
القلوب وا�
ال�شفوف
وا�شطفت
لرتحل اإىل حيث ي�ي�شششكن
كن
ي�شكن الفرح
بت�شامة
شامة
الأ قلوبها واوالبت�ش
ميال
والبت�شامة ل
مي
تفارق ثغرها لتقف على
بابه وتنهل من س
في�س
عطائه لتقول له مبارك
علينا قدومك ،مبارك
لت�شش
علينا قدومك ،لت�
لت�شتتشتاتاأذنه
الدخول اإىل جنته لت�شم عبق
ح�ششرته
شرته
عطره الطاهر لتعلو يف ح�
ح�شرته
ء ،موال ي�ي�شششابق
ابق
هتافات الولل
ي�شابق الآخر
الولء،
شول
بالو�شول
بالو�ش
بالو�ش
ول واأنا ما زلت اأبحث عن كلماتي،
ين الزمن وداهمني الوقت واأنا ما بني
ريين
ح ّري
حري
أعي�سس
أ�شل معهم لأعي�
أ�ششلل
كلمتي وفرحتي اأريد اأن اأ�ش
شىى اجلميع ونفد الوقت
م�شى
م�شش
عد حلظات العمر ،م�
شعد
اأ�شأ�شأ�شعد
شامة ا ّإل اأنا مل اأجد
امة
ابت�شامة
ابت�ش
ك ٌل منهم حمل ورد ًة واآخر ابت�
شلل به اإىل مقامه ويفي قدره ،قلت :اأهديه ورد ًا
وردا
أ�شل
�شيئ ًا اأ�ش
أ�ش
لتقبلل قدميه.
وهو من تنحني الورود لتق ّب
لتقب
يع معاين الكلمات.
شيع
ت�شيع
ت�شش
رته ت�
شرته
ح�شرته
ح�شش
كلمة ويف ح�
قلت :اأهديه كلم ًة
اءت الوجود
شاءت
أ�شاءت
�شمعة وهو ال�شم�س التي اأ�أ�ش
قلت :اأهديه �شمع ًة
واأنارت الدروب.
لي�شلل
شل
لي�شش
غري داخل ورقتي لي�
شغري
ال�شغري
ال�شش
وو�شعت قلبي ال�
وو�شششعت
عت
رميت قلمي وو�
الم والتحية
شالم
ال�شالم
ال�ش
اإىل اأعتابه الطاهرة ليلقي عليه ال�
اك ،طاملا ذبت
شاك،
بر�شاك،
بر�شش
لني بر�
تقبلني
يدي يا علي تق ّب
تقب
شيدي
ويقول�� :شش�شيدي
بحبك ،وارتفعت بع�شقك ومل اأجد للحياة معنى دونك،
جئت والفرح يغمرين وال�شوق يدفعني لأجدد عهدي
شالم عليك وعلى اآل
ال ٌم
الم
ف�شال
لك واأفني عمري يف خدمتك ،ف�ش
ف�ش
فينة النجاة التي من ركبها اأمن ومن تخ ّ
تخلف
ف
تخلل
شفينة
بيتك يا ��شش�شفينة
عنها هلك.
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مناسبات

أن اَ
و
ٌ
ر ُم

ِضيئة ٌ

زينب جعفر الموسوي
النجف األشرف

يف �شبيحة ذلك اليوم البهيج ولِدَ غ�شنٌ من اأغ�شان
ال�شجرة النبوية الط ّيبة وفر ٌع من فروع الدوحة
الها�شمية الذين اأختارهم اهلل لقيادة هذه الأمة،
وانتجبهم لهداية العباد واإ�شالح البالد ،وقد اأ�شاءت
الآفاق وع ّمت الفرحة وال�شرور اأرجاء املعمورة ،يا له
من يوم لي�س كك ّل الأيام ،حيث تت�شابك الأغ�شان يف
اأ�شجارها وتتعاىل الع�شافري يف زقزقاتها والبالبل
يف تغريدها ،وتن�شاب املياه من قمم اجلبال لوديانها
وتت�شابق ت�شكيالت النجوم يف زرقة ال�شماء لهذا الوليد
املبارك ،حيث ن�شاأ الإمام حممد اجلواد يف بيت
النب ّوة والإمامة ،ذلك البيت الذي اأع ّز اهلل به الإ�شالم
وامل�شلمني.
وقد ترعرع  يف ظالله وهو يتل ّقى املثل العليا من
اأبيه الإمام علي بن مو�شى الر�شا قبل انتقاله اإىل
خرا�شان ،وقد كان بدر ًا وكوكب ًا من كواكب هداية
العاملني و�شفينة النجاة التي من ركبها جنا ومن تخ ّلف
عنها �ش ّل وهوى يف مهاوي ال�شالل؛ وكان  كاآبائه
الطيبني الطاهرين �شعلة وهّ اجة من الف�شائل ومكارم
الأخالق وينبوع ًا متد ّفق ًا ل ين�شب من العلم واملعرفة،
نعم اإنه �شليل العزّة والإباء ،عايل املراتب الرفيعة التي
ت�شمو على هام الدنى ومن�شبه ي�شرف املنا�شب تتاأرج
املكارم من اأعطافه ويقطر املجد وال ُعال من اأطرافه،
فطوبى ملن واله والويل كل الويل ملن رغب عنه ،فهو من
اأهل بيت بهم ات�شحت �ش ُبل الهدى والنجاة والعفاف،
وبهم �شلمت الأمة من النهيار وال�شياع وبحبهم تُرجى
النجاة والفوز غد ًا ،وهم اأهل اخلري وال�شالح واملعروف
واأولوا الندى ،حبهم فري�شة لزمة ودولتهم باقية لالأبد
وثغور حمبتهم با�شمة ،وكفاهم �شرف ًا اأنَّ �ش ّيد الكائنات
لهم جدّ ،ف�شال ٌم عليكم يا اأهل بيت النب ّوة ومعدن
الر�شالة.
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د .تغريد حيدر

كلية اإلمام الكاظم
لبنان

كان ر�شول اهلل منذ زمن ما قبل البعثة يعتكف يف غار
حراء متع ّبد ًا ومت�ش ّرع ًا للخالق ،حتى اأ�شرق نور الإ�شالم
من بني جوانب الغار فهبط ال�شاب اليتيم من اعتكافه
جهاد م�شتمر للخروج من اجلهل
ليقود الأمة يف رحلة ٍ

وعبادة الأ�شنام اإىل عبادة اهلل .
لقد افتتحت الر�شالة الإ�شالمية باحلثّ على العلم
ك�شبيل للو�شول اإىل املعرفة واليقني ،اإذ اإنّ العمل
والتع ّلم
ٍ
دون ِعلم مرفو�س ،وال ِعلم من دون عمل ل قيمة له ،ثم
تواىل من بعدها نزول الأحكام الإلهية بالتدريج يف اإطار
حر�س الإ�شالم على بناء املجتمع واإ�شالح الفرد على
خمتلف امل�شتويات يف ظ ّل طاعة اهلل وك�شب ر�شاه.

فاأين نحن اليوم من الآية الأوىل التي نزلت على نب ّينا ؟
هل و�شلنا اإىل املرحلة ا ّلتي ما بقي فيها لهذا امل�شطلح
من ا ٍأثر حقيقي غري ر ّنة الكلمة يف الأذن؟ اأَين نحن من
قراءة كتاب اهلل تعاىل والتف ّكر يف معانيه ،وقراءة عظمة
اخلالق ا ّلتي تتج ّلى يف اأعماق النف�س الب�شرية وبني �شطور
هذا الكون؟
لي�س علينا فقط اأن نتلو القراآن الكرمي بل الأوىل اأن ننف�س
الغبار عن فهمنا املحدود لآياته ،واأن نتد ّبر املفاهيم
الدينية التي ير ّبينا اهلل من خاللها حتى نح�شن
تهذيب اأنف�شنا وتربية اأولدنا ،واأن نتّخذ معانيه د�شتور ًا
ي�شري روؤيتنا لهذه احلياة لأنّ املنهج القراآ ّ
ين املت�ش ّمن
ّ
َ
أم خلت هو زاد
الرتهيب والرتغيب ومناذج وق�ش�ش ًا ل ٍ
املوؤمن ،يعني عقله على التفكري وقلبه على الإب�شار.
ُيقال اأنّ اجلاهل هو من يقراأ كتاب ًا ك ّل يوم ،ولديه يف
مكتبته م�شحف تركه مهجور ًا ،ع�شى هذه املنا�شبة تكون
تذكر ًة لنا ليعود القراآن ربيع القلوب من جديد.

جبل الهيبة والوقار

َو َبقيت َز َ
ين ُ
ب
ِ



آمنة خيون الساعدي
ميسان

�شراخ وعويل ،ظالم دام�س ،نار يف اخليام.
ورائحة الدخان التي مالأت املكان ..اأر�س قاحلة قد
ارتوت من دماء زاكية.
�شيد قد ُق ِت َل عط�شان ًا مع
�شماء متطر دم ًا حزنا على ٍ
اأولده واأ�شحابه.
الوحو�س،
،
�شاح ٌة منتهك ٌة ل تو�شف ،تبكي الأ�شود ،ت�شرخ
تنعى الطيور ،تهت ّز اجلبال.
ويا لها من ليلة موؤملة لبنات ر�شول اهلل بعد ذلك الع ّز
املحمدي العلوي احل�شيني الذي كان يحيط بهنّ منذ
نعومة اأظفارهن ،فاملخدرات ،بقني بال حمامي ،ول
كفيل ،وبني هذا امل�شهد راأيت عباءة �شوداء كاأنها ظل
كت
امراأة ترك�س هنا وهناك تروي عط�س طفل هنا ،وت�شكت
�شراخ يتيم هناك ،وتهدّئ من روع اأحد الثكاىل ،وتبحث
طفل قد �شاع يف خيمة ما.
عن ٍ
وراأيت هذه املراأة يف م�شهد اآخر وال�شال�شلل على عنقها
ابها احلتمي ،وعيناها واحدة تنظر لذلك
وت�شري نحو م�شابها
اللة
الراأ�س املنري على الرمح ،والأخرى على بقية �شاللة
اأخيها املق ّيد بال�شال�شل ،وراأيتها تخطب بطاغية زمانها
وداء،
وت�ش ّكت اجلمع باأ�شره وهي ترتدي نف�س العباءة ال�شوداء،
ها مع
وراأيتها وهي ترثي اأهلها العظماء يف مدينة جدّها
رتها وجهها ،فقط
اأم كفيلها اأم البنني ،مل اأعرفها ل�شرتها
اأرى تلك العباءة ال�شوداء يف ك ّل م�شهد ،وحني فارقت
وتها يقرع
روحها ج�شدها بقي النور منها ميالأ الدنيا و�شوتها
عيك،
اأ�شماع الطغاة يف ك ّل زمان" ،فكد كيدك ،وا�شع �شعيك،
وتها
ونا�شب جهدك ،فو اهلل ل متحو ذكرنا"( ،)1وبقي �شوتها
بحت
وخطبتها ته ّز ال�شمائر وحت ّرك النفو�س الغافلة واأ�شبحت
منهاج ًا اإعالمي ًا �شادق ًا حق ًا ِع ْ َرب الأجيال.
...............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،45س.135

سراج علي الموسوي
كربالء المقدسة

َ
ك أين؟!
قْب ُر ِ

اختلفت الأقوال بني باحث وحمقق عن
قرب ال�شيدة زينب فباحث يقول :اإنَّ
قربها يف املدينة بالبقيع لأ ّنها وبعد
دخولها لديارها عند عودتها من ال�شبي
مع ما تب ّقى من اأطفال اأخيها والإمام
ال�شجاد وحرم ر�شول اهلل مل ُيذكر
اأ َّنها خرجت منها ،وهي كاأمها مل ُيعرف
لها قرب.
وحم ّقق يقول :اإنها خرجت مع زوجها اإىل
ال�شام فمر�شت وتو ّفيت ،ولقربها هناك
بناء ُم�ش ّيد وله كرامات يرويها اخلا�س
والعام واإىل اليوم يحر�شها الأبطال
بدمائهم ويز ّفون ال�شهيد تلو ال�شهيد على
اأن ل ُمي�س حجر من �شريحها ال�شريف.
ولأن ال�ش ّيدة زينب مل يهداأ لها بال
حتى تُكمل مه ّمتها املنوطة بها وتكون
ل�شان اأخيها الناطق لئال تذهب ت�شحياته
هدر ًا .فقد اأمر الطاغية واليه على املدينة
اأن ُيخرجها اإىل م�شر فبقيت مدّة ثم
تو ّفيت ولها قرب هناك يق�شده الداين
والقا�شي حلاجات الدنيا والآخرة.
اإنها زينب !فعندما نزورها يف البقيع
اأو ال�شام اأو م�شر فهل نزور بنا ًء ونت ّربك
به وكفى؟ اأم نقف على مواقف الإميان
والعقيدة احل ّقة والبطولة وال�شرب الذي
�شح نظريه ،وا�شتذكار ع ّفتها كامراأة
ّ
حتى وهي م�شبية ور�شالتها كابنة النب ّوة

وكفالتها للعائلة كراعية للو�شية (ت�شبه
كافلها) ،وال�شابرة كاجلبل الأ�شم تاأ�شي ًا
باأمها الطاهرة ،فهي ت�ش ّبهها من حيث
مظلوميتها وجالدتها بجهادها لإظهار
احلق.

اإنها زينب  ،فهذا بناء �ش ّيد ملوطئ قدمها
ال�شريفة يوم عا�شوراء ن�شتلهم منه ال ِعربة
وال َعربة ،يا عربة الزمان.
اأن�شد ال�شاعر والأديب ال�ش ّيد حممد ر�شا
القزويني يف و�شفها:
لدت كما ُي ُ
�شرق الكوكب
ُو ِ
ُ
فاأُ ٌّم تبـاهـي و َيزهـو ا ُأب
عل ٌـي وفاطمـ ٌة َ
ـاك
اجنب ِ
ن�شب
َعين ًا من اخليـر ل َي ُ
بك َجد ِّك امل�شطفى
وجاءا ِ
عج ُب
ليختـار
ِ
ل�شمك ما ُي ِ
اإىل اأن يقول:
وك ّفـلتهـا باأخيها احل�شيـن
ـوم َي ُعـ ّز بـه ا َمل�شـ َر ُب
وي ٍ
ِلتَحم َـل اأعبـا َءه كالليـوث
ف َي�شـري باأطفاله ا َملـر َك ُـب
اأُ�شارى اإىل ال�شام من كربال َء
ٌ
و�شوط على ظهرهم يل َه ُب
اأقائـد َة الركـب يـا زينب
واملغرب
بك ال�شـرق
َت َغ ّنى ِ
ُ
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رفيف الجناح
خلفك نح ّلق عا�سقني لعليا اأحبابك ودليلنا رفيف ذاك اجلناح..

ّ
اد ِةَ ..ب َ
والش َ
ه َ
َ
الع َب َ
َر َج ُ
اد ِة
الوالد ِة
ين
ب ِ
رجاء محمد بيطار
لبنان

بعدما تزهر الأماين على اأفنان الربيعني،
وتتفتّح وتنعقد نطف الأحالم يف رحم
اجلمادين ،وتن�شكب اأمطار القلوب لرتوي ظماأ
ذاك اللحد املحجوب ..ع�شاها تبل�شم اأحزان
الأئمة الذين اأثقلت كواهلهم م�شائب اأمهم،
وهي لي�شت اإل بذر ًة لبالءات الأمة ،يقبل علينا
�شه ٌر من �شهور اهلل ،تكفكف فيه مالئكة
الرحمن عرباتها املن�شجمة ،لتطلق هينمات
فرحها بعد طول بكاءٍ ُ
وغمة ،فتنك�شف مع بزوغ
ذاك الهالل ظلمات داجي ٌة مدله ّمة.
املرجب قد اأقبل ،تزدهي
وكيف ل تفعل ،ورجب ّ
ط ّلته بولدة الأقمار ،اإذ ين�ش ُّق فرح ًا يف منت�شفه

ذاك اجلدار ،ليحت�شن بني جنبات بيت اهلل
اأم الكرار ،وتكون كعبة اخلليل اأول مهد لأبي
الأئمة الأطهار.
ولع ّل �شهر ًا من تلك ال�شهور الثني ع�شر،
وهي بتعدادها تتماهى بعدد الأئمة من ولد
الزهراء ،مل ي�شم بني اأيامه ولياليه مثلما
�شم هذا ال�شهر من اأفراح ،ت�شبقها وتتلوها
ّ
اأتراح ،حتى اإذا بزغت �شم�س الأمري يف اأول
لتعم الكون باأ�شره ،وت�شاءلت
اأيامه البي�س ّ
اأمامها ك ّل اأنوار بدره ،مل تتبدّد يف وهجها
ظلمات الليايل فح�شب ،بل �شاللت القلوب
وعرثات الدروب ،فحتى كعبة جدّه تزلزلت
ومتلملت ومل تطق عنه ابتعاد ًا ،و�ش ّقت �شدرها
امللهوف ل�شتقباله ا�شتعداد ًا.
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حتّى اإذا اأتى اأمر اهلل تعاىل من جديد ،ان�شقّ
اجلدار وخرجت �ش ّيدة بني ها�شم تل ّفه بخرق
اجلنة اخل�شراء ،وتطم�س بخطاها امللهوفة
كل خطى الأعداء ،لت�شل اإىل �شيخ البطحاء،
وتقدّم له وليده بني نظرة وب�شمة ودعاء ،وتقول:
"علي" يا �ش ّيد قري�س ،فلتق ّر به عينك
هذا هو ٌّ
ويهناأ لك العي�س ،فهذا و�شي خامت الأنبياء ،من
ت�ش ّمى مبا مل يتّ�شم به اأحد من الآباء والأبناء،
رب ال�شماء في�ش ًا من عالء،
فقد ا�شتقّ له ّ
فان�شكبت روحه هاهنا لتكتمل ب ُعاله الأ�شماء.
وعلى الرغم من اأنَّ املولد امليمون يط ّل مع
يغ�س بريقه مع انت�شاف
اإطاللة البدر ،ا ّإل اأنه ّ
ال�شهر ،ويتكدّر بريقه ،فالن�شف من رجب هو
حمطة من حمطات بالء اآل حممد ،بل هو
م�شرح تنت�شب على خ�شبته خال�شة اآلمهم،
لي�شلبها اجلور على جلجلة �شراطهم ،وكاأمنا
ُقدّر لهذا البدر اأن ي�شري اإىل ذلك ال�شراط يف
مبدئه ،واإىل دليل عبوره يف منتهاه ،ليخت�شر
برحلته بني ثالث ليال وب�شع ع�شرات من
ال�شنني ،ولدة الأمري ،و�شهادة بنت الأمري،
ولدة الأمني على الر�شالة ،و�شهادة الأمينة على
خمدّرات الر�شالة ،وعلى راأ�س تلك املخدّرات،
خمدّرة لي�شت من الن�شاء ،بل هي الو�شية
املحفورة يف قلب �ش ّيد ال�شهداء.
ُ
نبي مثل
مولي يا �ش ّيد الكائنات" ،ما اأوذي ّ
ما اأوذيت"( ،)1فحتى الفرحة مل ولن جتد اإىل

قلوب اأح ّبتك �شبي ًال ،اإل م�ش ّمخ ًة بالعربة،
املرجب ي�شهد ،اأنَّ ولدة الأمري
وهذا رجب ّ
ّ
م�شك وعبري ،قد
التي فا�س مع اأنوارها كل ٍ
بختام كختام امل�شك ،حمرة كحمرته،
تذ ّيلت
ٍ
ومرارة بعد فوحه الزكي كمرارته ،فها هي
ابنته وب�شعته ،تتململ على فرا�س اآلمها وقد
فاقت بغربتها غربته ،وترتوي بعد ظماأ اأيامها
بكاأ�س اآلمها ،فال�شرب قد فقد �شربه اأمامها،
و�شجد خا�شع ًا عند اأقدامها ،ولكن غ�شنها
الذي اأذوته كربالء وما قبلها وما بعدها ،قد
امت�شت اآخر قطر ٍة من نداه تلك الغربة الأليمة
ّ
عن مدينة جدّها ،فلفظت روحها املطمئنة يف
بالد �شبيها واأ�شرها وحدهاّ ،
لتلتف عليها بعد
ذلك ك ّل خدور الأمة فت�شهد لها اأنها مل تُ�شلب
قلب ينزف من جرح اأ�شرها
خدرها اإل ويف ك ّل ٍ
خد ٌر لها.
ُ�شب ،واأنوار
رجب الأ�شب ،فيك رحمة اهلل ت ّ
تن�شب ،فيك
تن�شب ،ودموع العرتة
الولية
ّ
ّ
تتزاوج الأفراح والأحزان ،ليكتمل مع اكتمال
بدرك ذاك البنيان ،ويقول لنا اإنَّ بالءات
اأئمتنا هي م�شدر قوتنا ،واإنَّ الولدة ل تكتمل
اإل بال�شهادة ،فكالهما بداي ٌة وانت�شار و�شعادة،
فذاك هو حق ًا �ش ّر العبادة.
...................................
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قة جامعية

أرو

و�شعرت
بك الأزمنة
ِ
أتعبك ال�شري ،رمبا �شاقت ِ
ك ّلما ا ِ
اأنها ل تكفي للحياة ..انظري اإىل ال�شماء.
يد�س
ا�شت�شعري "فاإنك باأعيننا" �شرتين كيف اأنَّ الأن�س ّ
ك�شند هائل.
نف�شه قلبك ،وكاأنّ اأمان اهلل قد حل به ٍ
لك ..الأبواب كلها تغلق وتفتح وحتتاج للطرق
كاأنه يقول ِ
عليك هو
حتى تفتح ،ا ّإل بابي فهو مفتو ٌح دائ ًما ،كل ما ِ
اأن تقرتبي!

َ
ج
َّر ُ َ َ
ة قلم

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

ممرات

حاكم يف كل زمن ،ل يعلوه
لي�س الإ�شال ُم اإل خري ٍ
الغبار ول ت�شقط اأحكامه بالتقادم ،تذ ّكري دائماً
وتناو�شتك
أمر ما،
اأنه د�شتورك ،فاإذا ما
ِ
ِ
احرتت يف ا ٍ
ً
حولك حينا ،عودي اإليه..
الظنون حين ًا واأقوال من ِ
عالقتك بالرجل ،كيف
ـرييك مث ًال كيف ُت�شبطني
ِ
�ش ِ
يوؤطرها وير�شم حدودها ومعاملها ..حتى تعرفني متا ًما
كيف ل ي�شطرب فكرك ول ت�شو�شه احلداثة فـتنتزع
ودينك!
اأ�شالة ا
إ�شالمك ِ
ِ

لقة

الح

شرة
ا

الع

كنتُ اأ�شري يف اأروقة الكلية ،اأرى املعطف الأبي�س
يتوهّ ج فوق ك ّل من يتح ّرك ،اأ�شمع الأ�شوات وهي
تتد ّفق من الأفواه ..ا�شطدمت عيناي بلوح ٍة خ�شراء
من املفرت�س اأنها �شحيفة الكلية ..كانت اإحدى
زواياها للق ّراء ،جل�شت على اأحد املقاعد القريبة،
لأنّ ثمة طاقة منت يف اأ�شابعي لأكتب �شي ًئا ما.

والء المال
البحرين

تي
ت اآل
ُ
ب

كت

يقول اهلل يف حمكم كتابهَ  :و َت َراهُ ْم َي ُ
نظ ُرونَ ِاإ َل ْي َك
َوهُ ْم َل ُي ْب ِ�ش ُرونَ ( /الأعراف.)198 :
اإن الآية الكرمية تخربنا اأ ّنه �شحيح اأنَّ العني هي
امل�شتقبل الأول لل�شورة اإل اأنَّ تقدير امل�شافات والأبعاد
وفهم املرئيات يتعلق بالدماغ ،حيث ترقد فيه مراكز
الوعي والإدراك والتحليل والفهم والذاكرة والإبداع،
وعليه اإذا ما اأ�شيبت هذه املناطق ت�ش ّلل العمى الروحي
للمرء ،اإذ اإنَّ امل�شاب حينها يرى الأ�شياء لكن ل
يفقهها؛ وهو ما قد ن�شميه (الب�شرية) اأي�ش ًا.
كونوا يقظين دائمًا
�شلمت الورقة ال�شغرية اإىل طالبة يف ال�شنة ال�شاد�شة اإذ اإنها حم ّررة ال�شحيفة،
ووجدتها فر�شة لأك ّمل �شل�شلة احلوا�س .راقبتُ ال�شاعة ووجدت اأنه تبقى على حما�شرة
علم الأن�شجة خم�س دقائق ،م�شيت ب�شرعة واأنا اأ�شتذكر اأهم نقاط املحا�شرة ال�شابقة:
اخللية ،الن�شيج ومن ثم الع�شو وبعده اجلهاز.
الوحدات ال�شغرية جتتمع لت�شبح اأ�شرة ومن ثم جمتمع وبعده اأ ّمة ،لذلك يجب علي اأن
ج�شد الإن�شان خلل ع�شو كامل قد يكون �شببه
ل اأ�شت�شغر دوري ووجودي فيه ،لأنه كما ّ
خلية واحدة!
دخلت القاعة وجل�شتُ على مقعدي ،دخل الطبيب واأخذ يتحدّث لنا عن ارتباط الأن�شجة
ببع�شها كاأنه ي�شتكمل الفكرة التي خل�شت اإليها قبل دخويل القاعة ،الآن بقي علي اأن
اأ�شدّر هذه الفكرة حتى ل ي�شت�شغر اأح ٌد دوره حق ًا ،اكت�شايف للكون الذي ي�شكنني..
يعرفني على الكون الذي اأ�شكنه!
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حتى نلتقي

َ
َ
سّي ُد ال َبش ِر
مريم حسين الحسن
السعودية

يا َمنْ تع ّبد وتز ّمل وتدثر..
ّ
وب�شر بنت حواء بهذا اخلرب..
لن ي�شت�شعفك القوم..
ولن تكوين بعد اليوم يف هذا املقر..
أنت ح ّرة..
ا ِ
أنت د ّرة..
ا ِ
أنت ُ
بدون ن�شفك اآدم..
ا ِ
ن�شف ميتة ِ
أنت ٌ
نب�س يعي ُد احليا َة ل�شرايي ِنه..
وا ِ
واأ ْنت له ملك ميينه..
أنت جوهرة ثمينة..
أنت ا ِ
وا ِ
�شئت..
�شئت ومتَى ِ
ح ِّلقي كيف َما ِ
لن يئدك الرجل برجول ِته..
واأنت يف �ش ّفه يف ك ّل غزوة ..
جروحه جتمعي اأ�شالءه..
تعاجلي ِ
�ش ّيدي الهادي..
يف يوم املبعث األوذ اإليك..
واألقي ِّ
أوجاعي عليك..
بكل ا ِ
بخنوعي وا�شت�شالمي..
ِ
ي..
بال ِتتي..
مبال
اأعرتف بال ُممبابا
ع�شياين..
ع�شياين..
شياين..
خمارر ع�ش
اأرفع خما َ
ّ
خا�شعة ككلل اآلمي..
خا�شششعة
عة
أ�شرد عليك خا�
واأ�شأ�ششرد
رد
زاغت ُخ َ
اي على ك ّ
ي..
رغباتتاتي..
كلل رغ َبا ِات
خطططاي
ْ
رغبة بعد رغبة..
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قل ِبي جمبول يف حبك..
أن�شج ِتي..
ل تكفي ِني نب�شات اأورد ِتي وا َ
واأنت بني اأ�شل ِعي ومقلت ََّي ومهج ِتي..
اأ�شام ُر القمر..
اأطوف حول الكعبة..
واأدعو ربي اهلل ِّ
لكل الب�شر..
ربي مببعث نبيك اك�شر قيودي..
اأين ا ُ
أ�شرخ معلنة توبتي..
ّ
واأعلن ثورتي على كل ما يكبلني..
يا �ش ّيدَ الب�شر..
تاريخك م�شهد ودللة..
ومعراجك نحو ال�شماء اآية..
ُ
و�شقوط الأعداء قوة..
ونهاي ِتي بني يديك..
فا�شفع يل..
برغم ِّ
كل �شيءٍ اأنا ال�شعيفة..
ِ
اأنا الذليلة..
اأنا املذنبة..
م�شت�شفعة..
م�شت�شفعة..
شت�شفعة..
اأنا التي تقع بني يديك م�
وباإذن اهلل تائبة..
املر�شلني..
املر�ششلني..
شلني..
ح�شرتك يا �ش�ش ّشيييدد املر�
ح�شششرتك
رتك
يف ح�
و�ش ّشيييدد ك ّ
كلل الب�شر..
و�ش

ألم الجراح

انف َلت َّ
ْ
ِذْ
الضْوء!
ِ
ك َرى ِ
زهراء المتغوي
البحرين

تعرتيني من التواريخ ذكرى..
فوق حجم الروؤى وما اأت�شور..
...
ج�شت الرباك ُني نب�شي..
فاإذا ّ
خلت �شطر ًا من احلقيقة قد مر..
...
بالوجد �ش ّب ًا..
اأذر ُع اخلافقني
ِ
اخلواطر "حيدر"..
ك ّلما طاف يف
ِ
...
فكر تراه اأع�شى خيايل..
اأي ٍ
تب�شر..
عيني
حا�شرته
ك ّلما
ْ ّ
...
دليل..
لي�س يل غ ُري خيطه من ٍ
والطريقُ الرفيقُ يل قد تع ّذر..
...
ّبح �شوتي ومل اأزل يف هوا ُه..
ك ّلما قيل" والهٌ" قلتُ " :اأكرث"..
...
وال�شباباتُ ترتوي من عذابي
يف عطا�س احلنني ملا ت�ش َّور
...
ْ
ل ت�شلني فللت�ش ُّـرب حدٌّ..
ت�شرب..
فوق حدِّ ال�شعور قلبي ّ
...
واملجرات يف عيوين ت�شلي..
بح�شي تك َّور..
واملدى ٌ
ثاقب ّ
...
ً
قمرا اأخ�شر وجنمة �شح ٍـر..
فوق مراآة ع�شقه اأت�ش َّمر..
...

زمزم املا ُء نا�شح ًا يف ق�شيدي..
ع َّلني من و�شوئه اأتط َّهر..
...
غزلن نب�شي..
فرتاك�شتُ بني
ِ
وكرب..
النبي
حينما ا َّأذن ُّ َّ
...
ُ
واحلمائم ت�شدو..
القلب
أخ�شف
ا
ُ
َ
�شفاف الغدير ملا تكوث ْر..
يف
ِ
...
فانربى ّ
الكف للخلود بيا�ش ًا..
نا�شع الأمنيات باحلقِّ اأ�شفر..
...
وعلى �شرفة الزمان بـ ُ
"خ ٍّم"..
تف�شر..
ُّ
لب هذا الوجو ِد حق ًا َّ
...
ُح ُل ٌم ت�شتهيه اأحلانُ عودي..
كلما تاأتاأ ال�شتاتُ وثرثر..
...
ل ت�شل عن جذوره اأو جذوري..
فانتمائي اإليه من عا ِمل الـذر..
...
العهد واخلاليا �شهودٌ..
اأول ِ
واملوال ُة يف دمي تت�شدّر..
...
تر�ش ُد التائهني ثيم ُة ع�شقي..
فالهوى مقلتاي وال�شع ُر دفرت..
...
واأنا يف طفول ِة الزهر عطر..
لون يف الزهر ل اأتذكر؟..
اأي ٍ
...

بني حمرابه املجاهي ُل رفت..
ت�شكب الو ّد بالنفاق املغ ّرر..
ُ
...
ُ
بخبخَ
والكالم تثنى..
الزيف
ُ
بانحراف الزمان ملا تن َّكر..
...
والتفا�شي ُل �شفق ٌة ج ّرحتها..
طعنة املكر واخلداع املدبر..
...
قدّموا عتمة املتاهات فجراً..
و�شمو�س الوجو ِد لي ًال تو ّؤخر..
ُ
...
وانطوى يف حديثنا نه ُر قربى..
اأبد ًا يف �شمرينا احلي يوؤجر..
...
نحـن د ّر من اليق ِني حقيق..
جنفي الوفا ِء ل يتغري..
ُّ
...
للملح يف مدانا �شبيل..
لي�س
ِ
وغدي ُر الوداد ل يتك َّدر..
...
وبرغم اجلراح لو داهمتنا..
�شوف نرقى على اجلراح ونكرب..
...
وقباب لنا �شيعلو �شياها..
و�شي�شمو لنا الهيام املع�شكر..
...
ً
زمزم املاء �شتلة من هوانا..
فاإذا املاء غ�شنُ تني و�شكر..
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مبنا�سبة والدة االأقمار ال�سعبانية يف �سهر �سعبان املعظم
تقيم االأمانتان العامتان للعتبتني املقدّ �ستني احل�سينية والعبا�س ّية
مهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي /الرابع ع�سر
2018م1439 /هـ
حتت �سعار
(باإلمام الحسين ثائرون وبالفتوى منتصرون)

و�سمن فعاليات املهرجان �سيفتتح
معر�ض كربالء الدويل للكتاب الرابع ع�سر
للمدة من 2018/4/15م ولغاية 2018/4/25م.
املكان /بني احلرمني ال�سريفني.
من ال�ساعة التا�سعة �سباح ًا وحتى ال�ساعة العا�سرة لي ًال.

