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تنويه

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

كلمة العدد

ّ
التحك ِم
حلم
ُ
حلم التح ّكم بالعقل الب�شري كان ولزال
اإنَّ َ
ً
يراود البع�س كثريا ،وراح يبحث عن و�شائل
آليات لتحقيقه ،وما هي اأق�شر الطرق
وا ٍ
ّ
ملعرفة خ�شو�شية الفرد ،والتحكم يف كيفية
تغيري �شلوكه الإيجابي ،وتعطيل قدراته
العقلية واإمكاناته العلمية عن العمل على وفق
معتقداته التي تع ّود عليها ،والعمل على اإعادة
مغاير له عن طريق اإلغا ٍء ممنهج
فكر ٍ
ت�شكيل ٍ
ملا يحتويه من مبادئ را�شخة لتحل حملهاّ
جمموعة اأخرى من الأفكار غري املن�شبطة،
ممّ ا يوؤدي اإىل تغي ٍري جذري في�شبح دمي ًة
حي ًة اأ�شبه باإن�شان اآيل لكن من دون اأن يلحظ
هذا ،ويقتن�س املتح ّك ُم املعتقدات امله ّمة التي
يرتكز عليها املجتمع ب�شور ٍة عام ٍة من حيث
ا�شرتاك ك ّل الأفراد بالأفكار والآراء نف�شها،
وي�شري املجتمع باآليات خمتلفة تلج اإىل
ّ
ج�شم الأمة في�شبح اأ�شريها
خا�شع ًا لأوامرها ،وتبداأ
بتدمري الذات وتندرج اإىل
الإن�شانية فتنتزعها من
الولدة اإىل املمات،
ومن ال�شتقامة
اإىل النحدار
التدريجيالبطيء؛

فال يظهر النمط اخلاطئ والنهاية الكارثية
التي �شيوؤول اإليها.
ً
حركات كثرية تهدف
إ�شالمي
واجه املجتمع ال
ٍ
ّ
اإىل تغيريه عن م�شاره ،والطعن بقياداته
ومقد�شاته ،لكنها ف�شلت عرب الأزمنة
بقامات علمي ٍة كبري ٍة
ال�شالفة وا�شطدمت
ٍ
من الفكر الإ�شالمي الر�شني ،والعقيدة
الرا�شخة املمزوجة بالفطرة ال�شليمة.
وو�شائل الإعالم ،ومواقع التوا�شل
الجتماعي ،ومناهج التعليم يف املدار�س
واجلامعات ،ك ّلها اأدوات ّ
يوظفها املتح ّكمون
بالعقل الب�شري لتحقيق هدف اخرتاق
خ�شو�شية الفرد بعد حقنها مبادة خمدّرة
للعقل فيفقد الفرد الكثري من براءته ونخوته
واأخالقه و�شهامته وتتح ّول الأمة الإ�شالمية
اإىل اأ ّم ٍة مقموع ٍة منزوعة الع�شب احل�شا�س،
تلهث وراء املو�شة واللذات ،واأخذ قلم التاأريخ
ّ
يخط على �شفحاتها النا�شعة بقع ًا �شوداء
ُتلد بغ�شن زيتون؛ اجتثت عاطفتها الربيئة
واأطفئ جذوة �شرخات كانت تعلو بهتاف
اإن تن�شروا اهلل ين�شركم ويث ّبت اأقدامكم،
وراحت ت�شرب كوؤو�س الذل ومل ترتوي ومل
يح ّرك ال�شمري امل�شلوب مقدّ�شات مغت�شبه
واأر�س منهوبة وحرية ُمك ّبلة تباع احلرائر

مالذ اآمن بعيد ًا
على املالأ ،والنا�س تبحث عن ٍ
عن اأر�س الوطن ِع َرب البحار واملحيطات لهثاً
وراء احلياة الكرمية والعي�س الرغيد حتى
اأ�شبح الفرد م�شتهلك ًا �شره ًا للماديات بعيد ًا
ك ّل البعد عن املُثل العليا والأخالق ال�شامية،
واأ�شبحت الثقافة ال�شائدة اأنَّ الرثوة هي التي
تلب ال�شعادة وي�شعى الك ّل للح�شول عليها.
على الرغم من ّ
اخلطة املحكمة التي بدت
وكاأ ّنها جنحت بامتياز ا ّإل اأنّ الكثري من
بفكر ح ٍّر
الأفراد يف املجتمع ما زالوا يتمتعون ٍ
ولديهم اأ�شا�س متني من العقيدة ال�شادقة
مل توؤ ّثر فيهم عملية تغيري الأدمغة ،واأطلقت
كلم ٌة ح ّفزت املكامن املرتبطة باملقدّ�شات
وو ّلدت نه�ش ًة اأنقذت العامل وم ّزقت ّ
خطة من
يتح ّكمون بالأفراد عن طريق العامل
الفرتا�شيّ ،
وحطمت اآمالهم يف
ال�شيطرة على العامل
وح ّررته من براثن قوى
ال�شتبداد العاملي.

1
2
3

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
المقدسة
العباسية
الدينية في العتبة
قسم الشؤون
ّ
ّ
ّ

م َ
ظا ِل ُ
َ
اد
الع َب ِ
م ِ
السيد محمد الموسوي /مسؤول شعبة االستفتاءات
ّ
المقدسة
العباسية
ّ
قسم التوجيه الديني في العتبة ّ

قال تعاىلَ P :و َل ْو اأَنَّ ِل ُك ِّل
�ض
ْ�ض َظ َل َمتْ َما ِيف ْ أ
االَ ْر ِ
َنف ٍ
َال ْف َتدَ ْت ِب ِه َواأَ َ�س ُّروا النَّدَ ا َم َة
اب َو ُق ِ�س َي
َملَّا َراأَ ُوا ا ْل َع َذ َ
َب ْي َن ُه ْم ِبا ْل ِق ْ�س ِط َوهُ ْم َال
ُي ْظ َل ُمونَ ( /Oيون�س.)45:
قال الإمام ال�شادقَ " :gمنْ
اأ َك َل َم َال اأخي ِه ُظلم ًا َو َ ْمل َير ْد
َع َلي ِه ،اأ َك َل َج ْذو ًة ِمنْ نا ِر َي ْو ِم
()1
ال ِقيا َم ِة".
وعن �شيخ من النخع قال :قلتُ
لأبي جعفر :gا ِّإين مل اأزل والياً
منذ زمن احلجاج اإىل يومي
هذا؛ فهل يل من توبة؟ قال:
ف�شكت ُث َّم اأعدت عليه ،فقال:
"ل حتّى توؤدّي اإىل ِّ
كل ذي ٍّ
حق
()2
حقه".
املظامل :هي الأموال والقرو�س
التي اأخذها ال�شخ�س اأو اأتلفها
اأو ا�شتغلت ذمته بها ظلم ًا ،ومل
يرجعها اإىل �شاحبها ،ولع ّلها
ت�شمل اأغلب طبقات املجتمع،
فاحلقوق تارة متع ّلقة باهلل،
وتارة متع ّلقة بالنا�س اأ ّما ح ُّق
اهلل فلع ّله يكفي فيه ال�شتغفار
يف بع�س الأحيان ،اأ ّما ح ُّق

4

النا�س وما فعله الإن�شان من
غ�شب ولو
ك�شر اأو
ٍ
ٍ
�شرب اأو ٍ
يف حال ال�شغر فالب ّد من
اإبراء الذمة تاهه؛ فاإن عُ ِر َف
�شاحبه ذهب اإليه ،ولو كان يف
بعيد واإن مل يجده �شاأل
مكان ٍ
ٍ
عنه؛ فاإن كان ميت ًا فري�شي
ورثته يف ذلك ،واإن مل يعرفه ومل
يعرف ورثته فهنا وبعد الياأ�س
لب ّد من اأن يت�شدّق بهذه املبالغ
بنية (ر ِّد املظامل) باإذن احلاكم
ال�شرعي على الأحوط وجوب ًا.
ومن اأمثلة ذلك:
املد ّر�س واملع ّلم اإذا كان ي�شرب
الطلبة اإىل حدِّ الحمرار ومل
يعرفهم اليوم.
كثري من املوظفني ممّ ن يت�ش ّلم
الكراميات والر�شاوى من
املواطنني ،ول يعرفهم الآن.
كثري من احلوادث التي يت�شلمّ
بها ال�شخ�س اأكرث من حقه ،ول
يتم ّكن من اإبراء ذمته معهم.
..................
( )1م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،2س.265
( )2الكايف :ج� ،2س.331
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َرُّد َ َ
م
المظا ِل ِ
ال�سوؤال :رجل اأعطاين ما ًال
الأنفقه حتت عنوان (رد
مظامل) ,فهل يعطي املحتاج
ال�س ّيد اأم املحتاج من العوام؟
اجلواب :يجوز اإعطاء املظامل
فرق بني
للفقري ال�شرعي من غري ٍ
كونه ها�شمي ًا اأو غريه.
ال�سوؤال :هل يجوز اإعطاء
ما يزيد علي موؤونة ال�سنة,
واحد
ل�سخ�ض
من ر ّد املظامل
ٍ
ٍ
ً
دفعة واحد ًة؟
اجلواب :حمل اإ�شكال ،والأحوط
تركه.
ال�سوؤال :على اأي الذنوب
ُيعطي االإن�سان ر ّد املظامل؟
اجلواب :حقوق النا�س التي يف
ذ ّمته ول يعرف اأ�شحابها اأو ل
ي�شل اإليهم.
ال�سوؤال :هل يجزئ يف االأموال
املخ�س�سة لرد املظامل اأن

ت�سرف يف م�سرف ال�سدقات؟
اجلواب :م�شرفها الفقري املتد ّين
والأحوط اأن يكون باإذن احلاكم
ال�شرعي.
ال�سوؤال :هل يجوز �سرف
اأموال رد املظامل بدون
الرجوع اإىل املرجع؟
اجلواب :ل يجوز على الأحوط
لزوم ًا.
ال�سوؤال :ر ّد املظامل كم
مقداره ,ومتى ُيدفع ,هل يدفع
من ال�سنة اخلم�سية ,واإذا كان
ال�سخ�ض �ساحب ًّ
حمل على اأي
�سيء يعتمد ,هل الربح اأم اأي
�سيء اآخر لكي يخ�س�ض املبلغ
الذي يدفعه لرد املظامل؟
اجلواب :املراد بر ِّد املظامل احلقوق
املالية املتع ّلقة بالذمة مع عدم
تي�شر
معرفة اأ�شحاب احلق اأو عدم ّ
الو�شول اإليهم فيت�شدّق الإن�شان
ويعرب عن ذلك بر ِّد
بنف�س املبلغ ّ
املظامل.

عقائد
العْد ُ
م ُعَّد َ
ُّ
ِل َ
اإللهي
ل
َ ً ْ ُ
ّ
المْ
َ
ِّ
يعِّ
َ
ي؟
الش
ب
ه
ذ
ي
ف
ين
الد
صول
أ
من
أصال ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
معان متعددة
لل َعدْل يف معاجم اللغة ٍ
اأهمها :الإن�شاف؛ وهو اإعطاء املرء ما
له واأخذ ما عليه( ،)1واأ ّما ا�شطالح ًا :فهو
( َو ْ�ش ُع ال�شي ِء يف مو�ش ِع ِه وعدم التجاو ِز
()2
عن َحدهِّ).
والعدل من ال�شفات الثبوتية الفعلية
هلل؛ وذلك لأ َّن ُه ُمث ِبتٌ ل�شفة من
�شفات اجلمال والكمال له من
جهة ،ولأ َّنه منتز ُع من مالحظة
اأفعاله من جهة اأخرى ،وعلى الرغم
من اأنَّ العدل من ال�شفات الإلهية
ا ّإل انَّ املدر�شة الإمامية اأدرجته يف
�شمن اأ�شول الدين؛ وذلك لأهميته
البالغة اأو ًل ولالختالف فيه ثاني ًا.
فاأ ّما اأهميته البالغة فتتج ّلى يف قول
ّ
العالمة احل ّلي" :اعلم اأنّ هذا الأ�شل
]العدل[ عظيم تبتني عليه القواعد
الإ�شالمية ،بل الأحكام الدينية مطلق ًا،
يتم �شيء من الأديان"(،)3
وبدونه ل ّ

ول ينبغي ال ُعجب من قوله ول�ش ّيما
فيما اإذا علمنا �شلة العدل ب�شائر اأ�شول
الدين ،فالتوحيد ل ميكن اأن يتم ا ّإل
نق�س وهلل الكمال
بالعدل؛ لأنَّ الظلم ٌ
َّ
ون�شبة الظلم اإليه ـ والعياذ باهلل ـ اإنا
هو القول برتكيبه من النق�س والكمال
وهو ما ُي ِخ ُّل بالتوحيد الذاتي ،ف�ش ًال
عن اأنَّ الرتكيب من �شمات املمكن وهو
واجب الوجود ،وعليه فلول العدل ملا
َّمت اأ�شل التوحيد ،ومبا اإنَّ مقت�شى
العدل هو اإر�شال الأنبياء
للنا�س لتب�شريهم
طريق احلق
وهدايتهم
له

وحتذيرهم من ال�شالل ،وعليه فلول
العدل الإلهي لبطل اأ�شل النب ّوة.
كما اأنَّ العدل يقت�شي اأن ي�شطفي اهلل
النبي حفاظ ًا على
تعاىل الأئمة بعد ّ
ال�شريعة املحمدية وللت�شدّي للقيام
بامل�شوؤوليات التي كانت على عاتقه يف
اأثناء ع�شر النب ّوة ،ولول العدل جلاز له
 اأن يرتك الأُمة تتخبط يف ال�شالل من
دون اأن يعني لها اإمام ًا وبذلك يبطل اأ�شل
الإمامة.
واأ ّما �شلة العدل باملعاد فمن اأو�شح
الوا�شحات ،اإذ اإنّ العتقاد به هو الذي

ي�شتلزم العتقاد باملعاد ،وباأنَّ اهلل
ويعاقب امل�شيئني.
يثيب املح�شنني
ُ
ُ
اختالف الفرق الإ�شالمية يف العدل اأدّى
اإىل قول بع�شها قو ًل ي�شتلزم ن�شبة الظلم
اإليه  واإن مل ت�ش ّرح بذلك ،لذا فقد
جعلت الإمامية هذه ال�شفة من اأ�شول
الدين للتاأكيد عليها ،ومن اأهم امل�شائل
التي اختلفت فيها:
ُ
اأو ًل :م�شاألة ُح ْ�شن الأفعال وق ْبحها:
اإذ قالت العدلية (الإمامية واملعتزلة):
ا ُ
ح�شنه العقل كال�شدق مث ًال،
حل ْ�شنُ ما َ
والقبيح ما ق َبحه العقل كالكذب مث ًال،
ُ

وبنا ًء على ذلك وجب على اهلل فعل
ك ّل ما هو ح�شن ،والمتناع عن ك ّل ما هو
قبيح؛ حلكمته ولكماله املطلق.
ُ
واأ ّما الأ�شاعرة فقد قالت :باأنَّ احل ْ�شنَ ما
ح�شنه ال�شرع ،والقبيح ما قبحه ال�شرع؛
َ

ِّ
ُ
لأنَّ اهلل مالك كل �شي ٍء وغري حمكوم
لأحد.
ول غبار على قولهم :اإن اهلل مالكٌ
لك ّل �شيء وغري حمكوم لأحد؛ اإذ اإنَّ
حكم العقل بوجوب فعل اهلل للح�شن

والء العبادي /النجف األشرف

وتركه للقبيح من قبيل احلكم بوجوب
كون الأربعة زوج ًا ،فال احلكم هو الذي
منح الزوجية لالأربعة ،ول هو حك ٌم على
الأربعة باأن تكون زوج ًا ل فرد ًا ،بل هو
أمر واق ٍع يف اخلارج )4(.ولذا
ك�شف عن ا ٍ
املرجحة.
كانت النظرية الأوىل هي ّ
ثاني ًا :م�شاألة اأفعال الإن�شان:

فقد قالت الأ�شاعرة باجلرب اأي اأنَّ اهلل
َخ َل َق ا َ
أفعال الإن�شان كما َخ َل َق ج�شده؛ لأ َّنهُ
لو كان الإن�شان هو الفاعل لها للزم اأن
يكون �شريك ًا لهيف اخللق والتدبري .على
حني قالت املعتزلة :اإنَّ اهلل قد ف ّو�س
خمري وم�شتقل
اإىل الإن�شان اأفعاله ،فهو ّ
فيها؛ وذلك لأ َّن ُه من الظلم اأن يجربه على
املع�شية ومن ّثم يعاقبه عليها.
واأ ّما الإمامية فقد جمعت بني قدرة
الإن�شان واختياره يف اأفعاله ،وكونها
يف نطاق �شلطة اهلل وتدبريه ،حيث
اأوجدت منزل ًة و�شطى بني طريف الإفراط
والتفريط وهي القول بالأمر بني الأمرين،
ُروي عن الإمام ال�شادق" :gل جرب ول
تفوي�س ،بل اأمر بني اأمرين"( ،)5وبذلك
ت ّنبت الوقوع يف حمذور ال�شرك الذي
وقعت به املعتزلة ،كما تنبت الوقوع
يف حمذور ن�شبة الظلم اإىل اهلل الذي
وقعت به الأ�شاعرة.
......................................
( )1املعجم الو�شيط :ج� ،2س.79
( )2بداية املعرفة� :س.95
( )3نهج احلقّ � :س.72
( )4بداية املعرفة� :س.95
( )5ميزان احلكمة :ج� ،1س.352
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أزهار عبد الجبار الخفاجي/كربالء المقدسة

أنوارقرآنية

ا�ض ِّمن ُك ْم َو َال َت ْق ُت ُلوا اأَن ُف َ�س ُك ْم اإِنَّ َّ َ
اط ِل اإِ َّال اأَن َت ُكونَ ِ َ
اهلل َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما
َ Pيا اأَ ُّي َها ا َّل ِذينَ اآ َم ُنوا َال َتاأْ ُك ُلوا اأَ ْم َوا َل ُكم َب ْي َن ُكم ِبا ْل َب ِ
تا َر ًة َعن َت َر ٍ
َّ
اهلل َي ِ�س ًريا  اإِنْ َ ْ
ت َت ِن ُبوا َك َبا ِئ َر َما ُت ْن َه ْونَ َعنْهُ ُن َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم
يه َنا ًرا َو َكانَ َذ ِل َك َع َلى ِ
َ ومَنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك ُعدْ َوا ًنا َو ُظ ْل ًما َف َ�س ْو َف ُن ْ�س ِل ِ
َو ُندْ ِخ ْل ُك ْم ُمدْ َخ ًال َك ِرميًا ( Oالن�ساء)31-30-29:

لطيف بعباده من هذا التعبري ي�شتفيد اأن املعا�شي والذنوب
ٌ
ُيحدّثنا مطلع الآية ( )29عن الت�ش ّرف باأموال هذه احلقيقة ،وحيث اإنَّ اهلل
النا�س بالباطل ،ويف ذيلها ينهى اهلل عن رحي ٌم بخلقه فقد اأنذرهم وح ّذرهم من مغ ّبة على ق�شمني :الأول؛ هو ما ُي�ش ّميه القراآن الكرمي
قتل الإن�شان لنف�شه؛ اإذ يقولَ ..P :و َل َت ْق ُت ُلوا الأمر ،وح َّثهم على ت ّنب املبادلت القت�شادية باملع�شية الكبرية ،والثاين :هو ما ي�شميه
عرب يف الآية ( )32من �شورة
اأَ ْن ُف َ�ش ُك ْم O..وظاهر هذه اجلملة بقرينة قوله :املالية غري ال�شحيحة ،واأخطرهم باأنَّ القت�شاد بال�شيئة ،وقد ّ
..Pاإِنَّ َ
اهلل َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما O..النهي عن املري�س يوؤدي باملجتمع اإىل ال�شقوط والنهيار ،النجمP :ال َّل َم َم Oبد ًل عن ال�شيئة ،ويف الآية
النتحار ،يعني اأنَّ اهلل رحيم كما ل ير�شى باأن كما ح ّذر قائ ًالَ ..P :و َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك عُ ْد َوا ًنا ( )49من �شورة الكهف ذلك لفظة (ال�شغرية)
َ
..Pل ُي َغا ِد ُر
تقتلوا اأحد ًا ،كذلك ل ي�شمح لكم ول ير�شى َو ُظ ْل ًما َف َ�ش ْو َف ُن ْ�ش ِلي ِه َنا ًرا O..اأي :اإنَّ من يع�شي يف مقابل الكبرية عندما يقول:
باأن تقتلوا اأنف�شكم باأيديكم ،وقد ُف ِّ�شرتْ الآية هذه الأحكام ويتجاهل هذا التحذير ،وياأكل اأموال َ�ش ِغ َري ًة َو َل َك ِب َري ًة اإِ َّل اأَ ْح َ�شاهَ ا O..ومن التعابري
احلا�شرة يف روايات اأهل البيت بالنتحار الآخرين بالباطل ودون ا�شتحقاق ،اأو ينتحر بيديه املذكورة يث ّبت -بو�شوح -اأنَّ الذنوب واملعا�شي
ً ()1
اأي�شا.
يعرب عنها تارة بالكبرية
مل ي�شبه العذاب الأليم يف الدنيا فح�شب ،بل على �شنفني حمددينّ ،
هني على وال�شغرية ،وتارة اأخرى بالكبرية وال�شيئة وثالثة
وهنا ُيطرح �شوؤال وهو :اأي ارتباط بني قتل �شت�شيبه نار الغ�شب الإلهي ،وهذا اأمر ّ
()2
بالكبرية واللمم.
الإن�شان لنف�شه ،والت�ش ّرف بالباطل يف اأموال اهلل تعاىل.
النا�س؟ يف احلقيقة ُي�ش ُري القراآن الكرمي  -بذكر اإنّ الإن�شان لب ّد من اأن تقع منه خمالفات ،عديدة لو راجعنا املعنى اللغوي للكبرية وجدنا اأنَّ الكبرية
هذين احلكمني ب�شور ٍة متتالية  -اإىل نكت ٍة خمتلفة :من كبرية ،كقتل النف�س ،و�شغرية هي ك ّل مع�شية بالغة الأهمية من وجهة نظر
اجتماعي ٍة مهم ٍة ،هي اأنَّ العالقات القت�شادية يف ككذبة عفوية ونحوها .لذا يختتم اهلل تلك الإ�شالم ،وميكن اأن تكون عالمة تلك الأهمية
أ�شا�س �شحيح ،ومل الآيات املح ّذرة عن املح ّرمات املذكورة بقوله :اأنّ القراآن الكرمي مل يكتف بالنهي عنها فقط،
املجتمع اإذا مل تكن قائم ًة على ا ٍ
ت َت ِن ُبوا َك َبا ِئ َر َما ُت ْن َه ْونَ َع ْن ُه O..بل اأردف ذلك بالتهديد بعذاب جهنم ،مثل قتل
يتقدّم القت�شاد الجتماعي يف الطريق ال�شليمِ ..P ،اإنْ َ ْ
()4
ووقع الظلم والت�ش ّرف العدواين يف اأموال الغري كانتهاك الأعرا�س ،واأكل اأموال النا�س بالباطل النف�س والزنا واأكل الربا وغري ذلك.
بنوع من النتحار ،واآل الأمر اإىل واإراقة دماء الأبرياءُ P :ن َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َ�ش ِّي َئا ِت ُك ْم.................................... O
اأُ َ
�شيب املجتمع ٍ
ت�شاعد حالت النتحار الفردي م�شاف ًا اإىل ومعنى التكفري :ال�شرت والغفران ،اأن نغفر �شائر ( )1تف�شري نور الثقلني :ج� ،1س.472
النتحار اجلماعي الذي هو من اآثار النتحار �شيئاتكم ،ول نوؤاخذكم مبا لب ّد من اأن يقع يف ( )2تف�شري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3س.124 ،123
احلياة ثم قال بعدهاَ ..P :و ُند ِْخ ْل ُك ْم ُمد َْخ ًال ( )3تقريب القراآن اإىل الأذهان :ج� ،1س.472 -470
الفردي �شمنا.
ميا O..اأي :مكان ًا ح�شن ًا طيب ًا ُيكرم �شاحبه ( )4تف�شري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3س.125 ،124
اإنَّ احلوادث والثورات التي تقع يف املجتمعات َك ِر ً
()3
العاملية املعا�شرة خ ُري ٍ
�شاهد واأف�ش ُل ٍ
دليل على فيه ،واملراد باملدخل الكرمي (اجلنة).
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شمس

خلف السحاب

الم َ
رم ُة َو َ
َ
ف ُ
الم ُ
الح ِ
يد َ
الجَّد ُة ُ
ك َ
وعود
للمراأة اأدوا ٌر جميل ٌة
تتب ّناها يف عر�س هذه
احلياة بك ّل قو ٍة وقدر ٍة وحمب ٍة
هالت من الفرح والبهجة على
لرت�شم ٍ
حميط عائلتها على الرغم من ت�شحياتها
الكثرية وعطاياها ال�شخية.
فهي البنت البا ّرة والزوجة ال�شاحلة والأم الروؤوم
وا َ
جلدّة احلنون ،فلها يف ك ّل واحد ٍة من هذه الأدوار
املكانة الطيبة والأنفا�س العذبة واملزايا املتفردة،
م�شاركة يف منظومة اخلالفة على الأر�س كما
اأرادها اهلل تعاىل ،تاركة بعد ك ّل تلك امل�شرية
ركن
املعطاءة اأثر ًا جمي ًال وب�شمة مميزة يف ك ّل ٍ
ّ
وحمط ٍة.
والأمر اجلميل يف حياة املراأة اأ َّنها على ذلك التن ّوع
ب�شكل ل
يف الأدوار ت�شرتك يف ميزة احلنان والعطاء ٍ
يو�شف ،واأ ّنها ت�شتطيع اأن تتبنى اأغلب تلك الأدوار
مع ًا ،فمث ًال ت�شتطيع اأن تكون اأخت ًا تغدق على اأخوتها
واأخواتها وابل امل�شاعر احلميمة وتمعهم باأوا�شر
متينة ،وت�شتطيع اأن حتت�شن اأولدها واأحفادها
بلفيف املحبة العامرة يف الوقت ذاته ،وهذا ما يزيد
حياة املراأة رونق ًا وبها ًء كبريين.
وللمراأة يف دور ا َ
جلدّة حبوة جليلة ومقام مميز
حيث تعجن ماء حنانها بوحي حكمتها وي�
وي�شم قلبها
الكبري ك ّل الأبناء واحلفدة على ح ٍّد ش�ش�شواء؛ ليكون
بيت و�شكن ،اإذ
ذلك القلب املتد ّف
املتدفقق باحلب خري ٍ
تن�ش أا
تن�شا عالقة وطيدة بني اجلدة والأحفاد تكون

امتداد ًا لعالقتها مع اأبنائها ،حتّى اأنَّ هنالك من
يتفجر كينابيع املاء
يعتقد باأنَّ حب اجلدّة لالأبناء ّ
الرقراقة تغمر بها تلك الرباعم املزهرة من جديد
باأقوى واأعمق ع ّما كانت عليه يف الأول.
ونحن حني نتك ّلم عن دور اجلدّة لب ّد من اأن
ن�شتح�شر �شيدة ن�شاء العاملني مولتنا فاطمة
الزهراء وحفيدها املنتظر الذي ُتع ّل ُق عليه ك ُّل
الآمال يف اأخذ ثاأرها من حفنة املرتزقة الذين عاثوا
يف الأر�س الف�شاد واعتدوا على حرمات اهلل تعاىل
ور�شوله بك ّل عنجهية وغدر.
عن اأبي عبد اهلل gقال( :دخلت فاطمة على
ر�شول اهلل وعيناه تدمع ،ف�شاألته :مالك ،فقال :اإنّ
جربئيل gاأخربين اأنّ اأ ّمتي تقتل ح�شين ًا ،فجزعت
و�شق عليها ،فاأخربها مبن ميلك من ولدها ،فطابت
()1
نف�شها و�شكنت).
اإنّ انتظار هذه اجلدّة املك ّرمة لي�س كك ّل انتظار
فهو انتظار مفعم باخلري والهناء للب�شرية جمعاء،
قلوب املوالني ،وتورق فيه اأحالم
انتظار ت�شتعر به ُ
اجلياع وامل�شت�شعفني ،وتنطفئ عند اأعتابه دموع
واأوجاع املحرومني واملعدمني.
واإنَّ ظهور ذلك احلفيد يعني اإر�شاء دولة العدل
الإلهية املوعودة ،وموعد ًا ُّ
يزف خرب انتهاء دولة

الباطل التي �شيق�شم ظهرها مهديُّ هذه الأمة
بعد اأن ياأذن اهلل تعاىل له الفرج ويكتمل عد ُد
املنتظرين الأ�شحاب والأن�شار.
g
روى ال�ش ّيد البحراين عن الإمام ال�شادق

منتهى محسن /بغداد

يف تف�شري �شورة القدر ،قالَ P :ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخ ْ ٌري ِمنْ
اأَ ْل ِف َ�ش ْه ٍر Oيعني فاطمة ،وقولهَ P :ت َنز َُّل ْ َاملال ِئ َك ُة
َوال ُّر ُوح ِفيها( ..O..وال ُّر ُوح) ،روح القد�س وهي
(حتَّى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر) يعني :حتّى يقوم
فاطمةَ - ،
)2( 
القائم .
فاإذا تب ّواأت اجلدّة اليوم بفطرتها دور ًا ف ّعا ًل وبارزاً

بالحتواء والحت�شان ،فلقد تب ّواأت اجلدّة فاطمة
دورها بك ّل تف ّرد ،يتج ّلى هذا ملي ًا أل َّنها ُ تلقي
على حفيدها اأمر مظلوميتها وتوكل اإليه مهمة
حتقيق احلق والنت�شار ممّ ن اأ�ش�شوا اأ�شا�س الظلم
واجلور ،وتعلن للكون ر�شالة النتظار التي مفادها:
اإنَّ عهد الظلم واحليف زائل ل حمال عند اأعتاب
ظهور احلفيد املبارك ،فطاب جود تلك اجلدّة
العظيمة وطاب خلق حفيدها البار الذي �شيمالأ
الأر�س ق�شط ًا وعد ًل بعدما ُملئت ظلم ًا وجور ًا.
......................................
( )1كامل الزيارات� :س.125
( )2الربهان يف تف�شري القراآن :ج� ،5س.714
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هم

سات روح ّية

س َ
ف ٌر َحْت ِمٌّ
َ
ي
رشا عبد الجبار ناصر /البصرة

علي حزم اأمتعتي لأنَّ
اإذا كان لب ّد من ال�شفر فيجب ّ
الدرب طويل جد ًا ،ولكن يجب اأو ًل التفكري جدي ًا مبا
�شاأهيئه؛ فال جمال اأن يقوم �شخ�س اآخر بتهيئة ما
احتاجه اأنا ،وبالطبع �شاأحتاج املتاع الذي يالئم ذلك
املكان الذي �شاأذهب اإليه ،قد يتا ّأخر املوعد اأو يتقدّم،
وعلي اأن اأدرك اأنه ل �شبيل
لكنه �شياأتي على اأية حالّ ،
للتم ّل�س اأو الرف�س اأو حتّى الختيار لأنَّ هذا ال�شفر
حتمي ،فهذا العامل وما فيه ك ّله خا�شع لأمر اهلل
تعاىل ،واهلل تعاىل يريد اخلري وال�شالح لعباده ،ك ّل
ما اأرجوه اأن يكون �شفري اإىل العامل الآخر م�ش ّرف ًا وا ّإل
فاإنَّ ذلك العامل املجهول يحتاج م ّنا الكثري من التف ّكر

والتد ّبر �شاأنه �شاأن الكثري من عجائب خلق اهلل
الدالة على عظمته و�شلطانه ،واملوت اأحد عجائب
قدرة اهلل تعاىل؛ اإذ قهر عباده باملوت والفناء ،قال
تعاىلَ ..P :وهُ َو ا ْل َق ِاه ُر َف ْو َق ِع َبا ِد ِه( /O..الأنعام.)61:
اإذ ل ي�شتطيع اأي خملوق دفع املوت عن نف�شه كما عن
غريه ،ف�شبحان الذي اأعطى ك ّل �شيء ووهب ك ّل �شيء،
ل�شت ب�شدد احلديث عن ذلك العامل بقدر اهتمامي
مبا �شيوؤول اإليه احلال ،قد اأخفق وقد اأو ّفق ولكن بني
الخفاق والتوفيق يجب اأن يكون هناك عمل ،حتى
ا�شتطيع ال�شري يف طرقات ذلك العامل ،وهي لي�شت
كهذه الطرق التي ن�شلكها الآن ،فاأمر اإ�شالحها بيدنا
نحن ،فقد تكون معبد ًة متام ًا وقد يكون العك�س ،اإذ
لب ّد من التذكري اأنه َّمت ت�شجيل ك ّل �شغرية وكبرية ،ول
جمال للرجوع اأي�ش ًا لأنَّ الأمر قد ُح�شم ،قال تعاىل:
Pحتَّى ِاإ َذا َجا َء اأَ َحدَ هُ ُم ْ َامل ْوتُ َق َال َر ِّب ا ْر ِج ُع ِون َ ل َع ِّلي
َ
اأَ ْع َم ُل َ�ش ِ ً
احلا( /O..املوؤمنون.)100 ،99:
ول ينوب عنك اأحد فهو اأمر حتمي للجميع بال
ا�شتثناء ،نعم ت�شتطيع احل�شول على مربات من قبل
الهدايا كدعاء اأو �شدقة ،اأو ولد �شالح يدعو لك ،اأو
عمل ح�شن عاد بالنفع على النا�س فتح ّول اإىل اأعمال
يف ميزان ح�شناتك.
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الشيخ حبيب الكاظمي

َ
َ
ِع ُ
ّ
الج األنانية
ال�سوؤال
ما هو ال�سبيل للتخ ّل�ض من االأنانية؟ الأن اأثار هذه احلالة
تبعدين عن اهلل تعاىل وعن النا�ض!!
الرد:
حب الذات ،ذاك احلب الذي ل ير�شى
يف الواقع الأنانية تعود اإىل ِّ
به ال�شارع املقد�س ،ومن عالماته حتول الأنا اإىل اإله ُيعبد من دون
اهلل تعاىل وتقدمي اأوامر النف�س على اأوامر ال�شريعة لدى التزاحم
وت�شادم امل�شالح .وعليه فاإنَّ الطريق اإىل نفي النانية هو اأن يعظم
اخلالق يف عني الإن�شان لي�شغر ما دونه يف عينه ،فالذي يرى كل ما
يف الوجود كبريا ،فمن الطبيعي اأن ي�شتغرق يف ذلك ،ولو على ح�شاب
الغفلة عن خالقه .وباملنا�شبة فاإنَّ هذه القاعدة من موجبات ف�شيحة
النف�س عندما يرى الإن�شان اأنه على خري ،واحلال اأنه لدى المتحان
يرى ِّ
كل �شيء كبري ًا في�شغله فرح ًا عند الإقبال وحزن ًا عند الإدبار!!
حاول اأن تتك ّلف املواقف التي تعاك�س الأنانية ،فاإنَّ التك ّلف هو ال�شبيل
تر�شخت
اإىل امتالك حالة التاأقلم مع الو�شع اجلديد لأنَّ امللكات التي َّ
باملمار�شة تزول مبمار�شة اخلالف بت�شديد من اهلل.

تنمية بشرية

َّ
إنها َ
مْ
سؤو ِلّي ِتي
خلود إبراهيم البياتي /كربالء المقدسة

�شيحاتٌ تتعاىل هنا وهناك ،اأبواق تن�شر كلمات
و�شعارات يف ك ّل الإرجاء..
ُتو�شل من ي�شتمع لها برتكيز واإمعان اإىل مرحلة
ال�شمم ،ومن بعدها تبد أا اخلطوات بالت�شارع
لي�شل ال�شامع اإىل ال�شكوت عن احلق واتخاذ
موقف امل�شاهد فقط من دون حتريك اأي �شاكن
اإىل اأن تاأتي املرحلة املتقدّمة األ وهي العمى فيكون
�..Pش ٌّم ُب ْك ٌم عُ ْم ٌي َفه ُْم َل
م�شداق ًا لقوله تعاىل:
ُ
َي ْع ِق ُلونَ ( /Oالبقرة ،)171:فيغ�س الطرف عن ك ّل
ما هو خري و�شالح حوله وي�شعب عنده التمييز بني
اخلطاأ وال�شواب وبني احلق والباطل.
تلك الأ�شوات هي ما ترفع امل�شوؤولية عن كاهلنا
وترميها على ك ّل ما حولنا من اإدارة ،واأ�شخا�س،
والطق�س ،والأهل ،فك ّل ما حولنا هو امل�شوؤول عن اأي
خطاأ اأو تق�شري ،وهو امل�شبب لك ّل خلل.
بينما لو اقرتبنا اأكرث من ال�شورة احلقيقية ومت ّعنا
ب�شكل حيادي وقمنا بحرك ٍة ب�شيط ٍة خللع نظارة
ٍ
التهاون والالمبالة عن اأعيننا لراأينا العجب
ال ُعجاب ،واأول ما �شرناه هو (نحن)� ،شرنى اأنف�شنا
خ�شم هذا العامل ال�شغري الكبري الذي نعي�س
يف َّ
ُّ
واحد
فيه ،والذي يتك ّون من عوامل كثرية يبداأ كل ٍ
منها من ال�شخ�س نف�شه وكما قال اهلل..P :اإِنَّ
َ
اهلل َل ُي َغ ِّ ُري َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغ ِّ ُريوا َما ِباأَ ْن ُف ِ�ش ِه ْم/O..

(الرعد )11:فك ّل ما حويل هو يف �شمن نطاق
م�شوؤوليتي الكبرية اأنا قبل اأي اإن�شان اآخر غريي.
اإنْ تي َّقنَ اجلميع من هذه املعلومة ف�شيكون الكلُّ
بخري ،حيث اإنَّ املجتمع هو عبارة عن جمموعة
من الأفراد ت ّمعوا وقاموا بت�شكيل هذه ال�شورة
فرد فيها
الكبرية بك ّل اأبعادها وتفا�شيلها ،ولك ّل ٍ
ب�شمة تدل عليه وت�شري لوجوده ودوره على وجه
الب�شيطة وكما قال الإمام علي:g
يك َ
انطوى ال َع َ ُ
حت َ�ش ُب اأ َّن َك ُج ْر ٌم َ�ش ِغ ٌري َو ِف َ
َو َ ْ
امل
ْ ()1
الأك َ ُرب
ثنائية الأخذ والعطاء هي معادلة ال�شتقرار
والهدوء يف املجتمع بك ّل فئاته فكما نريد اأن ناأخذ،
لب ّد لنا اأن ُنعطي ،وهذه املعادلة ل ميكن اإلغاء اأحد
قطبيها.
عندما يطالب الفرد بتحقيق حقوقه الواجب
تنفيذها من قبل الآخرين ،لب ّد له يف املقابل من
اأن ُيعطي لهم حقوقهم ،ولو تاأملنا بقراء ٍة تد ّبرية
ل�شورة املطففني لوجدناها تتحدَّث عن اأخذ حق
الآخر واملطالبة مبا نريد فقط وكما قال تعاىل:
ا�س
َ Pو ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِّف ِف َني  ا َّل ِذينَ اإِ َذا ا ْك َتا ُلوا َع َلى ال َّن ِ
َي ْ�ش َت ْو ُفونَ َ و ِاإ َذا َكا ُلوهُ ْم َاأ ْو َو َز ُنوهُ ْم ُي ْخ ِ�ش ُرونَ /O
(املطففني )3-1:هي ثالث اآيات تت�ش ّمن د�شتور
احلياة املتوازنة ولتطبيقها على اأر�س الواقع جند

تق�شر
الزوجة تطالب الزوج بحقوقها ويف املقابل ّ
يف اإعطائه احلق والعك�س �شحيح ،موظف يطالب
يق�شر يف اأداء عمله
براتبه كام ًال ويف الوقت ذاته ّ
ول يلتزم بالأوقات الر�شمية.
ُ
اإذ ًا اإن اأردنا اأن ناأخذ حقوقنا وجب علينا اأن نعطي
ما هو واجب علينا تاه املجتمع.
ابداأ بنف�شك ،وخطط مل�شتقبلك وم�شتقبل حميطك
قبل اأن تكون من �شمن خطط الآخرين رغم ًا عنك،
وحينها �ش ُت�شلب منك الإرادة وت�شبح عبد ًا مطيع ًا
ووجهها نحو خري الوطن
لهم ،فكن اأنت �ش ّيد نف�شك ّ
واأ�شلح نف�شك اأو ًل لي�ش ُل َح من حولك.
ما اأجملها من م�شاعر حني يرفع اجلميع �شعار
( إا َّنها م�شوؤوليتي) وترى التغيري اليجابي يحدث
وتنظر لتلك الب�شمة اجلميلة التي ت�شع نور ًا يبدد
ظلمة التكالية والعجز.
املجتمع ي�شتحق م ّنا الكثري ،فقط �شع نقطة البداية
راع وك ّلكم
وانطلق من احلديث ال�شريف(:األ ك ّلكم ٍ
()2
م�شوؤول عن رعيته).
...................................
( )1اأعيان ال�شيعة  :ج� ،1س.552
( )2ميزان احلكمة :ج� ،2س.1212
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إيماني

رْح َل ُ
َ
َ
اة
ي
الح
ة
ِ
ِ

فاطمة النجار /كربالء المقدسة

فتحت
عينيها ل َرت
لأول مرة حيا ًة غري
التي اعتادتها يف اأح�شاء
اأ ّمها ،هنا فتحت �شفحات
�شجل حياتها لتكتب ِّ
بخط يدها -
يف ك ّل حادث ٍة وتف�شيل من اأيام حياته
 تلك التفا�شيل التي �ش ُتكتب يف ط ّياتذاك ال�شجل.
م�شت الأيام لتبداأ مكنونات روحها
بالتقليد ون�شخ ما تراه من اإمياءات
وحركات و�شلوكيات دائرة حياتها وما
يكون
شيكون
يحيط بها فتختار بعد ذلك ما ��شش�شيكون
وق�شةةشة
وق�شش
نهجها ،وعنوان رحلة حياتها وق�
تلك احلياة.
ما عرفته ببااأنها كما قال اأطهر خلق
ول حممد قارورة
الر�شول
شول
الر�شش
اهلل الر�
ولكن ذلك
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مل مينعها
اأن ت�شتعد خلو�س تلك املعركة التي
و�ش َفتْ باجلهاد ،اأطراف تلك املعركة
ِ
ّ
النف�س واجلوهر والوجدان وكل ما ي�شتمل
عليه من مرادفات (الروح).
ّ
�ش ّمرت عن �شاعديها و�شارت تقلب تلك
الأوراق التي يت�ش ّمنها ذلك ال�شجل الذي
ُف ِت َح بفتح عينيها للحياة لت�شتذكر ما
حفظته وتل ّقته من مبادئ وقيم معطرة
بعبق الدين واملذهب املحمدي العلوي.
لي�شت باأيام و�شاعات وحلظات ي�شرية اأن
يخو�س الإن�شانُ  -يف ك ّل ِحلاظ العيون اأو
خطرات الظنون  -اجلها َد وحماولة ك�شر
(نف�شهشهه ا أل ّمأمأمارة
ارة
(نف�شش
ان (نف�
شان
العدو الأعظم للالالإن�ش
إن�ش
إن�شان
وء).
شوء).
بال�ش
بال�ش
بال�شوء).
ولكن ريحانة حكايتنا علمت اأنَّأن تلك
احلكاية ُخ َّ
لءء ووااوالقتداء
طت بقلم االولول
لول
خططت
الولء
أل�شنن
شن
عجزت الأل�أل�شش
يد ا ت
شيد
ب�ش
ب�ش
ب�شيد

والأقالم
و ا لعبا ر ات
عن و�شف رحلتهن
امل�ش ّرفة للوجود الب�شري
يف احلياة.
تذللت ال�شعوبات لقارورة مقالتي
مبا م ّيزت لوجدانها من اأعالم
للهدى والهداية.
�شارت روحها تالم�س ذاك النور الذي
بداخلها ،بعد ذلك قررت اخراجه ليمالأ
ويلف ك ّل وجدانها فت�شعر بذلك القرب
الإلهي لتكون اأحوالها خالف باقي الب�شر،
حيث ت�شتاق تلك اللحظة التي تنتهي بها
رحلة حياتها الدنيوية الزائلة فتبداأ
بذلك رحلة اخللود والأبدية ،مت�ش ّفع ًة
مت�شفعة
عة
ب�شفاعة العرتة الطاهرة
املط ّهّرة.
املطهرة.

المْط َمَّ
َّ
س ُ
النْف ُ
ئن ُة

لنرتق سلّم الكمال
ِ

النف�ض االأ ّمارة بال�سوء :هي التي تاأمر �ساحبها بالعمل ال�سيئ وا ّتباع
الهوى وال�سهوات.
ً
رذيلة
يعب عنها بال�سمري ,فاالإن�سان اإذا ارتكب
النف�ض اللوامة :هي التي ّ
اأو ذنب ًا �سعر بوجدانه اأنَّ هناك توبيخ ًا وتاأنيب ًا داخلي ًا.
النف�ض املطمئنة :هي التي امتلكت ر�سيد ًا وافر ًا لالآخرة فاطماأنت
وا�ستق ّرت.

إيمان إلطيف /بغداد

ال�شتقرار فرع امتالك الر�شيد فاأنا بدون ا�شتقرار
وبدون اطمئنان ل ميكنني اأن اأبدع ول اأنتج ول اأُعطي
و�شاأبقى متوتر ًا قلق ًا ل اأدري ما هي اآخرتي وما هو
م�شريي ،لذا فاأنا احتاج اإىل الر�شيد الروحي لقوله
تعاىلَ ..P :و َت َز َّودُوا َف ِاإنَّ َخ ْ َري الزَّا ِد ال َّت ْق َوى/O..
(البقرة.)197:
وللح�شول على الر�شيد الروحي ّبني القراآن الكرمي
ال�شالة ،وال�شرب ،وال�شيام،
طرق كثرية منهاّ :
..اإلخ ولكن اأقرب الطرق واأق�شرها هو طريق
املناجاة فهناك فرق بني الدعاء واملناجاة.
الدعاء :هو طلب الأدنى من الأعلى اأي طلب الإن�شان
من خالقه ،لكن هذا الطلب قد يكون بداعي
اأغرا�س دنيوية اأو مقرتن بالتكافل ،اأ ّما املناجاة فهي
حب واملحبوب والعا�شق واملع�شوق فاأنا
حديث بني املُ ِّ
حمتاج لأن اأقوم يف ظالم الليل واأهجر لذة النوم

لأحتدَّث مع ر ّبي عن ذنوبي وهمومي.
واملناجاة اخلم�س ع�شرة ملولنا الإمام زين العابدين
 gهي التي ُتل ّبي حاجاتنا (اإلهي اإليك اأ�شكو نف�ش ًا
بال�شوء اأ ّمارة واإىل اخلطيئة مبادرة ومبعا�شيك
مولعة)( ،)1هذه املناجاة تغذي اأرواحنا أل َّنها ت�شتمل
على كلمات ومعاين تر ِّبي الروح وته ّذب وت�ش ّذب
�شلوكها الإن�شاين وهي:
 .1الفح�س عن �شبب امل�شكلة ملاذا اأعود اإىل الذنب
فهنا يعر�س الإمام  gاأربعة اأ�شباب:
اأ -عدم التوبة.
ب -العرا�س عن الرب.
ت -كفران النعم.
ث -جمال�س البطالني.
 .2القرار بالذنب يح�ش�شني ب�شناعة املعا�شي
وف�شاعة الرذائل واإذا اأح�ش�شت اقرتبت من عامل

اأجوبة االأ�سئلة للعدد ال�سابق:

 .1اأقوى النا�ض اأعظمهم �سلطانا على نف�سه.
 .2ثمرات جماهدة النف�ض:
» قهر النف�س.
» قوة الإرادة.
» كمال العقل.
» والأهم ر�شا اهلل
 .3اآراء االأخوات ك ّلها مقبولة.

()1

التوبة.
 .3ال إ حلاح
احتاج اأن اكرر ال�شتغفار ،اكرر الندم لع ّلي اأنال
غي�ش ًا من في�س العناية الإلهية.
 .4البكاء :عملية فعلية ولي�شت انفعالية اأمار�شها
بوعي لكي اأتع َّرف على نقاط ال�شعف يف �شخ�شيتي.
وبهذا التهذيب الروحي اح�شل على النف�س املطمئنة
وهي اآخر مراتب الكمال الب�شري التي ي�شل اإليها
الب�شر لقوله تعاىلَ P :يا اأَ َّي ُتهَا ال َّن ْف ُ�س ْاملُ ْط َم ِئ َّن ُة
ا�ش َي ًة َم ْر ِ�ش َّي ًة َ فاد ُْخ ِلي ِيف
 ا ْر ِج ِعي ِاإ َىل َر ِّب ِك َر ِ
ِع َبا ِدي َ واد ُْخ ِلي َج َّن ِتي( /Oالفجر.)30-27:
..................................
( )1مناجاة ال�شاكني

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؟

........................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.1413
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لح

ياة أفضل

شراكة بخطوط ُح ُمر
نجاح حسين الجيزاني/كربالء المقدسة

لك �شر ًا!
قال لزوجته :اأريد اأن اأقول ِ
فاأجابته والفرحة تعلو ق�شماتها:
تف�شل يا عزيزي فانك �شتجد
�شدري بئر ًا ل�ش ّرك اإن �شاء اهلل
تعاىل.
فقال لها :اأنا اعلم اإنّ
�شدرك بئر
ِ
ل�شانك دلوه اأي�ش ًا!
ل�ش ّري ،ولكنّ
ِ
لع ّل هذه الطرفة تلقي ال�شوء
على ظاهرة اأ�شرية �شلبية ،األ
وهي ظاهرة اإف�شاء اأ�شرار احلياة
الزوجية.
هي ظاهرة تنطوي على نتائج
وخيمة مت�س الواقع الأ�شري ،ف�ش ًال
عن اأنها تنطوي على خماطر
كبرية ،لو تو�شعت واأ�شبحت �شمة
بارزة يف حياة الزوجني ،فحياتهما
هي ملك لهما لوحدهما ،ول يحق
لأحدهما اأو كليهما الت�شرف بهذا
امللك امل�شرتك ،خ�شو�ش ًا اإذا تع ّلق
الأمر باأ�شرار اأحدهما ،واإن حماولة
ك�شف الأ�شرار وهتك الأ�شتار تعد
خيانة زوجية ،واخليانة كما هو
معلوم لي�شت على م�شتوى واحد.
ا ّإل اأنّ املراأة بالذات اأكرث عر�شة
للوقوع يف هذا املاأثم فهناك ن�شاء
يف جمتمعنا غري قادرات على كتم
الأ�شرار ،وهنّ اإىل جانب امتالكهنّ
ملكة ال�شتماع والدرد�شة ،فلهنّ
نف�س القدرة على الإف�شاء والإذاعة،
وقد يقعن يف هذا ال�شرك نتيجة
كرثة الكالم واللغو املفرط واخلو�س
يف جميع الأمور دون متييز.

12

عدد  - 129جمادى اآلخرة 1439ه  -آذار 2018م

ا ّإل اأنه من املوؤكد اأنّ اأ�شرار احلياة
الزوجية تعترب مبثابة خط اأحمر
يف خارطة الأ�شرة ،ول ينبغي باأي
حال من الأحوال تاوزه اأو حتى
القرتاب منه.
وهنا لبد من ت�شليط ال�شوء على
دوافع هذه الظاهرة ال�شلبية ومنها:
الدافع الأول :قد تبوح الزوجة
باأ�شرار زوجها لغر�س التباهي
اأمام الأخريات ،كي تثبت اأنها على
اطالع كامل بك ّل �شاردة وواردة يف
حياة �شريكها.
الدافع الثاين :قد تبوح الزوجة
باأ�شرار �شريكها بدافع بيان قوة
�شخ�شيتها ،واأنها الكل يف الكل
يف حياة الرجل بل ي�شل بها الأمر
لالدعاء باأن زوجها ل يتحرك
بحركة دون اأخذ اإذنها وم�شورتها،
وبذلك توهم اجلال�شات اأنّ زوجها
لي�س ا ّإل خامت ًا يف اإ�شبعها.
الدافع الثالث :قد تف�شي الزوجة
اأ�شرار احلياة الزوجية بدافع ح�شن
النية.
ولالأ�شف ال�شديد قد يقع اأكرثنا
نحن الن�شاء يف هذا املطب
الربيء ظاهر ًا ،لأننا ل نعي متام ًا
حجم النتائج التي قد يوؤدي اإليها
ا�شتهتارنا بقيمة حفظ اأ�شرار
احلياة امل�شرتكة.
فلو �شاألنا اإحداهن لأجابت :اإنني ل
اأُ�شيء لزوجي بل على العك�س ،فقد ()1ميزان احلكمة :ج.464 ،1
اأردت اأن اأك ّر�س النموذج ال�شالح

يف املجتمع باإخباري عن �شلوكياته
واأفعاله معي داخل البيت!
ول يخفى علينا اأن هذا القول
باطل جمل ًة وتف�شي ًال ،فال �شري اأن
نقدم اأزواجنا كنماذج �شاحلة يف
املجتمع ولكن لي�س بك�شف اأخبارهم
وتعامالتهم واإذاعة اأ�شرارهم التي
ائتمنونا عليها ،فتلك من عالمات
اجلهل واجلهالء ،فلقد جاء يف

احلديث ال�شريف عن ر�شول اهلل
اأنه ُ�شئل عن اأعالم اجلاهل فقال:
"اإن �شحبته عناك ،واإن اعتزلته
�شتمك ،واإن اأعطاك من عليك ،واإن
اأعطيته كفرك ،واإن اأ�شررت اإليه
()1
خانك".
والزوجة الذكية حريٌ بها اأن تكون
على حذر من الوقوع يف خانة
اخليانة ،اأجارنا اهلل واإياكم منها.
ون�شيحتي لها اأن تتخذ من ال�شمت
�شعار ًا لها؛ لأن كرثة الكالم توؤدي ل
حمالة اإىل كرثة الزلل والأخطاء،
فهل �شتم�شك الزوجة جلام ل�شانها
ول تطلق له العنان لي�شول ويجول
كيفما اتفق ،فيوؤدي بها اإىل نهايات
غري حممودة؟
�شوؤال ن�شعه اأمام ك ّل زوجة حري�شة
على حياتها الزوجية ،واأمينة على
اأ�شرار زوجها واأمواله يف غيابه
وح�شوره.
...............................

لحياة أفضل

آخر العنقود

ميعاد كاظم الالوندي /كربالء المقدسة

دة
متج�شدة
نادر ًا ما تخلو عائلة منه ،اإن الرباءة
يف ذلك املخلوق ال�شغريُ ،يغدق عليه الأبوان
عطفهما ،لأنه ل �شغري بعده.
يلهو معه اإخوته الكبار فين�شيهم عناء النهار،
ويبهر اجلميع بلباقته املعهودة وحركاته التي تلفت
الأنظار ،لي�شتحوذ على الهتمام ،اإنه املحبوب
املدلل ..ذاك امل�شمى اآخر العنقود.
لكن ،من املثري للت�شاوؤل ،اأنه بعد هذه ال�شورة
امل�شرقة ،هناك �شورتان متناق�شتان متام ًا.
فالأوىل تتمثل يف الدلل املفرط من قبل العائلة،
وخ�شو�ش ًا الأم ،لآخر العنقود ،مما يولد
انعكا�شات �شلبية كثرية تاهه ،فطلباته جمابة
حتى لو كانت على ح�شاب طلبات اإخوته ،واأخطاوؤه
معف ٌّو عنها ،ول يجروؤ اأحد على حما�شبته بحجة
�شغر �شنه ،فال يوؤاخذ على �شيئاته ،ول يحق لأحد
اإيكال اأي مهمة اإليه ..هي رعاية مفرطة تغيظ
اإخوته ،وت�شعل يف نفو�شهم نار احلقد واحل�شد.
هذه ال�شلبيات وغريها ت�شنع منه اإن�شان ًا متكرب ًا
و�شعيف ًا يجهل معنى حتمل امل�شوؤولية ،عدمي الثقة
بنف�شه ،عاجز ًا عن اتخاذ قراراته ،اإن ا�شطدم
م�شتقب ًال باأدنى عائق ،والنتيجة ..فرد ًا ل ُيعتمد
عليه ،وعالة على اأهله وجمتمعه.
اأ ّما ال�شورة الأخرى فنجدها هناك عند الأ�شر
الفقرية اأو املنازل املكتظة ب�شكانها ،والغريب اأن
اآخر العنقود فيها يتمنى لو مل يكن كذلك.

التقيتها
وقد غا�س
حديثها يف بحر من الآهات ،فقالت:
اأتيت اإىل الدنيا بعد ع�شرة من الإخوة والأخوات..
�شحيح اأنني عزيزة على والديَّ واأهلي ،لكني
غالب ًا ما كنت اأ�شعر بنق�س يف احلنان والرعاية
الروحية ،بل وحتى املادية ،وكاأين ولدت وقد جفت
ينابيع العواطف ،ونفدت طاقات الدفء النف�شي،
وباملقابل ،ولأين �شغرية ،كانت تثقل عاتقي
مهام رغم ب�شاطتها ،وكانت ترهقني ول يحق
يل ال�شتنكار ..اخلباز ،البقال ،اإطعام الدجاج
وم�شرتيات اأخواتي الكبار و..و ..وكاأين مغزل ل
ينفك يدور ويدور وعلى مدار اليوم ،اإنني حق ًا
لأ�شعر بالغنب!
ورمبا كان هناك غريها ،ل ندري
هذه ال�شورّ ،
كيف ُر�شمت مالحمها ..ولكن املهم ،اأنه من
ال�شروري اأن يتجنب الأبوان التمييز بني اأبنائهم
يف املعاملة والهتمام ،لريفل املجتمع بجو عائلي
راع وكلكم م�شوؤول عن
ملوؤه الأمل والر�شا ،فكلكم ٍ
رعيته.
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املراأة هي زهرة الربيع وفتاة الدنيا ،وروح
احلياة ،ومنبع ال�شعادة والأن�س وال�شرور ،هي
للحب يف هذه احلياة ،واأحلى
املنبع الفيا�س ِّ
هدية اأعطاها اهلل تبارك وتعاىل للرجل ،فهي
ينبوع حلنان نادر ،اأكرب من الو�شف ،واأغلى من
املدح ،فهي عا�شمة اخليال اجلميل ،يف ميدان
ا�س َل ُك ْم َواأَ ْن ُت ْم
روعة احلياة قال تعاىل..P :هُ نَّ ِل َب ٌ
ا�س َلهُنَّ ( /O..البقرة ،)187:وقال ع َّز ّمنْ قال:
ِل َب ٌ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ Pو ِمنْ اآ َيا ِت ِه اأنْ َخل َق لكم ِّمنْ اأنف ِ�شك ْم اأ ْز َو ًاجا
ِّل َت ْ�ش ُك ُنوا اإِ َل ْيهَا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة اإِنَّ ِيف
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ ( /Oالروم.)21:
َذ ِل َك َ آل َي ٍ
املو َّد ُة هي :املح ّبة ،والرحمة هي :الراأفة ،فاإنَّ
الرجل مي�شك املراأة اإ ّما ح ّب ًة لها اأو رحم ًة بها،
وفيها يكمنُ �ش ُر بحر احلنان الذي يتج ّلى
يف احلمل واملخا�س وال�شهر والقلق واخلوف
املتوا�شل ،مثلما يتج ّلى يف ن�شوة الفرح عند اأول
�شحكة وعند بداية اأول خطوة وعند اأول كلمة
للطفل املولود.
املراأة منبت الب�شرية ومن�شئة اأجيالها ،قال اهلل
ا�س ا َّت ُقو ْا َر َّب ُك ُم
يف كتابه احلكيمَ P :يا اأَ ُّيهَا ال َّن ُ
ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ�س َو ِاحدَ ٍة َو َخ َل َق ِم ْنهَا َز ْو َجهَا
َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ًل َك ِث ًريا َو ِن َ�شاء َوا َّت ُقو ْا ّ َ
اهلل ا َّل ِذي
َت َ�شاء ُلونَ ِب ِه َوالأَ ْر َح َام اإِ َّن ّ َ
اهلل َكانَ َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا/O
(الن�شاء.)1:

14

عدد  - 129جمادى اآلخرة 1439ه  -آذار 2018م

واإذا كانت املراأة م�شوؤول ًة م�شوؤولية خا�شة فيما
يخت�س بعبادتها فهي يف نظر الإ�شالم اأي�ش ًا
م�شوؤولة م�شوؤولية عامة فيما يخت�س بالدعوة اإىل
اخلري والأمر باملعروف والإر�شاد اإىل الف�شائل
والتحذير من الرذائل .وقد �ش ّرح القراآن الكرمي
مب�شوؤوليتها يف ذلك اجلانب وقرن بينها وبني
�شفوها الرجل يف تلك امل�شوؤولية قال تعاىل:
َ Pو ْاملُوؤ ِْم ُنونَ َو ْاملُوؤ ِْم َناتُ َب ْع ُ�شه ُْم اأَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�س
وف َو َي ْن َه ْونَ َعنْ ْاملُن َك ِر َو ُي ِقي ُمونَ
َياأْ ُم ُرونَ ِب ْ َامل ْع ُر ِ
ال�ش َال َة َو ُيوؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َو ُي ِطي ُعونَ َ
اهلل َو َر ُ�شو َل ُه
َّ
ُ
َ
َ
اأُ ْو َل ِئك َ�ش َ ْري َح ُمه ُْم اهلل اإِنَّ اهلل َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم/O
(التوبة.)17:
َّ
ٌ
واملراأ ُة مك َّلفة مع الرجل من اهلل جل جالله يف
النهو�س مبهمة ال�شتخالف يف الأر�س فقد قال
اهلل يف كتابهَ P :واإِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة اإِ ِّين َج ِاع ٌل
ِيف الأَ ْر ِ�س َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا اأَ َ ْ
ت َع ُل ِفيهَا َمن ُي ْف ِ�ش ُد ِفيهَا
الد َماء َو َن ْحنُ ُن َ�ش ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َق ِد ُّ�س َل َك
َو َي ْ�ش ِف ُك ِّ
َق َ
ال اإِ ِّين اأَ ْع َل ُم َما َل َت ْع َل ُمونَ ( /Oالبقرة.)30:
احلقيقة التي ل ي�شك فيها من�شف هي اأنَّ القراآن
الكرمي و�شع املراأة يف مو�شعها الالئق بها كما هو
�شاأنه يف ك ّل ما جاء به من هداية؛ لأ َّن ُه تنزيل من
حكيم حميد ،ف�شحح كثري ًا من الأفكار اخلاطئة
التي كانت ماأخوذة عنها يف الفل�شفات القدمية،
ويف كالم من ينتمون اإىل الأديان الأخرى ،ور َّد لها

اعتبارها ،وك ّرمها غاية التكرمي.
*فقد ك ّرم الإ�شالم املراأة واأن�شفها وحماها
اإن�شان ًاَ ..P :ف َال َت ُقل َّل ُه َماآ اأُ ٍّف َو َل َت ْن َه ْرهُ َما َو ُقل
َّل ُه َما َق ْو ًل َك ِر ًميا( /Oالإ�شراء.)23:
 وك ّرم الإ�شالم املراأة واأن�شفها وحماها اأنثىقال تعاىلَ ..P :ف ِلل َّذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ الأُن َث َي ْ ِني/O..
(الن�شاء.)176:
 وك ّرم الإ�شالم املراأة واأن�شفها وحماها بنتاًقال تعاىلَ P :واإِ َذا ْ َامل ْو ُءو َد ُة ُ�ش ِئ َلتْ ِ باأَيِّ َذ ْن ٍب
ُق ِت َلتْ ( /Oالتكوير.)9 ،8:
 وك ّرم الإ�شالم املراأة واأن�شفها وحماها زوجةقال تعاىلَ P :واإِنْ اأَ َر ُّ ُ
دمت ْا�ش ِت ْبدَ َال َز ْو ٍج َّم َكانَ
َز ْو ٍج َواآ َت ْي ُت ْم اإِ ْحدَ اهُ نَّ ِق َ
نطا ًرا َف َال َتاأْ ُخ ُذو ْا ِم ْن ُه َ�ش ْي ًئا
اأَ َت ْاأ ُخ ُذو َن ُه ُب ْه َتان ًا َواإِ ْثم ًا ُّم ِبين ًا( /Oالن�شاء.)20:
 وك ّرم الإ�شالم املراأة واأن�شفها وحماها اأم ًا:ال ْن َ�شانَ ِب َوا ِلدَ ْي ِه اإِ ْح َ�شا ًنا َح َم َل ْت ُه اأُ ُّم ُه
َ Pو َو َّ�ش ْي َنا ْ إِ
ُك ْرهً ا َو َو َ�ش َع ْت ُه ُك ْرهً ا( /O..الأحقاف.)15:
لك ّل امراأة موؤمنة ح�شاب خا�س بح�شب عملها،
وهذا تكرمي عظيم للمراأة؛ لذلك كان لإميان
املراأة نور يوم القيامة ،يقول تعاىلَ P :ي ْو َم َت َرى
ْاملُوؤ ِْم ِن َني َو ْاملُوؤ ِْم َن ِات َي ْ�ش َعى ُنورُهُ ْم َب ْ َني اأَ ْي ِدي ِه ْم
ت ِري ِمنْ َ ْ
َو ِباأَ ْ َميا ِن ِه ْم ُب ْ�ش َرا ُك ُم ا ْل َي ْو َم َج َّناتٌ َ ْ
حت ِتهَا
الَ ْنهَا ُر َخا ِل ِدينَ ِفيهَا َذ ِل َك هُ َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم/O
ْأ
(احلديد.)12:

لحياة أفضل

َ
ُ َ
َ َ
اطئة
اه
يم خ ِ
مف ِ

ُ َِّ ُ َّ
اإلْع َال ُ
ل والش َباب
م المضل
ِ
الواجب على اإلعالم الواعي اليوم
حنين الخاقاني /ذي قار

ملّا كان لالإعالم من �شلط ٍة كبرية وموؤ ّثرة يف العقول وراأي املجتمع
ب�شكل عام َو َج َب اأن يكون هذا التاأثري تاأثري ًا اإيجابي ًا وم�شحح ًا
ٍ
لكثري من الأفكار اخلاطئة التي ت�شق طريقها بالنت�شار ،ومبا
اأنَّ ك ّل كلمة ُتكتب يف اأي مكان يف اأحد الدول باإمكانها اأن ت�شل
ملختلف البلدان وهذا لي�س �شعب ًا على اإعالمنا احلديث ،لذا فمن
الواجب على الإعالم ت�شحيح ال�شورة اخلاطئة عن الإ�شالم
التي انت�شرت يف الآونة الأخرية وحماولت ت�شويه �شورة الإ�شالم
والأفكار ال�شلبية التي ُتبث عنه حتّى اأخذت حتيط بعقول اأبناء
الإ�شالم وت�شككهم بدينهم الذي ل ذنب له مبا ُين�شب اإليه.
فالوعي الإعالمي له اأثر ف ّعال كبري يف حت�شني الإ�شالم وامل�شلمني
يف اأذهان بع�س العقول التي تهل قيمة هذا الدين وعظمته،
ومدى ال�شماحة التي امتاز بها وي�شره يف ك ّل �شي ٍء واأبعاد ال�شورة
ُ
ي�شيق احلياة
امل�ش ّوهة ال�شبابية عن الإ�شالم التي تدّعي باأ َّن ُه
على من يتبعه فيجب اأن ّ
ت�شخر هذه الو�شائل يف ك ّل خري وهذه
من واجبات الإعالم فهو من الو�شائل والآليات امله ّمة لن�شر تعاليم
الدين الإ�شالمي ب�شور ٍة �شحيح ٍة والوقوف بوجه الإعالم الذي
وح�شن توظيف
يعمل ليل نهار لت�شويه عظمة هذا الدين الر�شنيُ ،
هذه الو�شيلة الإعالمية وا�شتعمالها على امل�شتوى العاملي لكي
حت�شن مبردودها اإلينا واإىل جمتمعاتنا ونحقق غايتنا يف اإي�شال
ر�شالتنا املقدّ�شة.

ُ
ك امرأة فليس بالضرورة
كون ِ
أن تكملي دراستك
أوس محمد عبيد /كربالء المقدسة

على الرغم من تط ّور املجتمع وانت�شار الثقافة والوعي ا ّإل اأنَّ بع�س
الأفكار املغلوطة ما زالت منت�شر ًة عند البع�س ،فح�شب اعتقادهم
اأنّ درا�شة املراأة وتثقيفها وتطوير مداركها لي�س بذات الأهمية
مقارنة بالرجل الذي يحتاج اإىل ذلك كونه امل�شوؤول عن اأ�شرته
وتلبية احتياجاتها و�شوؤونها اأ ّما املراأة فال باأ�س اأن تكتفي بالقليل
من القراءة واملعرفة واأن تتع ّلم اأن تدير �شوؤونها بنف�شها وكذلك
�شوؤون اأ�شرتها من دون احلاجة اإىل اأن متتلك �شهاد ًة ظ ّن ًا منهم اأنَّ
ل مكان لها م�شتقب ًال �شوى بيتها وزوجها واأطفالها دون اللتفات
اإىل كونها كيان خلقه اهلل تعاىل كما خلق الرجل ،ومل يفرق بينهما
ومل يجعل هذا احلق فقط للرجل وا ّإنا اأباحه للمراأة اأي�ش ًا كما يف
قوله تعاىل..P :هَ ْل َي ْ�ش َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذينَ َل َي ْع َل ُمونَ /O..
(الزمر )9:فلم مت ّيز الآية الكرمية بني اجلن�شني وا ّإنا م ّيزت بني
املتع ّلم وغري املتع ّلم وبذلك فاإن ح ّقها يف التعليم ل يق ُّل عن ِّ
حق
الرجل ول ميانع يف اأن تكون املراأة زوج ًة واأ ّم ًا �شاحلة ويف الوقت
ذاته امراأة مثقفة متتلك ال�شهادة واملعرفة ،ومن جانب اآخر فحق
املراأة يف التعليم ل ُه مردود اإيجابي يف تن�شئة الأولد وتربيتهم تربي ًة
�شاحل ًة تتنا�شب مع املبادئ والأخالق والقيم الإ�شالمية التي طاملا
حثّ عليها الإ�شالم وكوننا م�شلمني فالأحرى بنا اأن نلتفت لراأي
ديننا بهذا اجلانب وا ّأل ُنح ّرم ما ح ّلله اهلل بل وجعل منزلة
عالية ملن طلبه.
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مع الناس

األط َ
كواليس َ
َخْل َ
ُّرب ْ
ف َ
م َ
َ
َ
َ
س
ار
د
الم
ن
ال
ف
س
ت
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هناء الخفاجي /ذي قار

من اأجمل التقارير امل�س ّورة التي
فتاة تعي�ض
�ساهدتها ,كان يتحدّ ث عن ٍ
مع اأ�سرتها يف جزيرة نائية تقع اأق�سى
�سمال اليابان ,حيث البد القار�ض
والثلوج التي ّ
تغطي اجلبال ,وال مي ّر
بهذه اجلزيرة غري قطار على و�سك
اإغالق حمطته ب�سبب انخفا�ض
ب�سكل ملحوظ
عدد الركاب
ٍ
لكن املده�ض يف املو�سوع اأنّ
حمطة القطار ا َّأجلت القرار
بعد اكت�سافها اأنّ هذه الفتاة
هي طالبة يف املرحلة
الثانوية ,وت�ستخدم القطار
ّ
املحطة اإىل
مما دعا اإدارة
يومي ًاّ ,
تغيري موعد االإغالق اإىل انتهاء الطالبة من
اإكمال درا�ستها ,حيث جعلت من القطار -خط خا�ض -ينقل
الطالبة الوحيدة من اجلزيرة اإىل املدر�سة �سباح ًا واإعادتها
م�ساء بعد انتهاء اليوم الدرا�سي.
اإىل منزلها ً
ال نقول :الأنَّهُ
كوكب اليابان كما ُيقال بل الأنَّ هذه الدول تهتم
ُ
بالتعليم في�سخرون كا َّفة امكاناتهم لتطويره ويوفرون ّ
كل
امل�ستلزمات التي ُت�ساعد الطلبة على اإكمال درا�ستهم ويف اأبعد
نائية ,وذلك من منطلق اأنّ التعليم هو اأ�سا�ض تقدّ م االأمم
نقطة ٍ
ٍ
ومعيار تف ّوقها يف املجاالت العلمية واالقت�سادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية ,لذا بادر املعنيون على ذلك من اأجل
جعل الفرد قادر ًا على التك ّيف والتفاعل االإيجابي مع حميطه
ثم مع املجتمع ككل .لذلك اأ�سبحت ن�سبة االأمية
وبيئته ,ومن ّ
يف هذه الدول معدومة.
اأ ّما يف جمتمعنا فت�سرب االأطفال من املدار�ض وانت�سارهم يف
التقاطعات للت�س ّول اأو لبيع املناديل الورقية اأو م�سح زجاج
ال�سيارات مقابل مبلغ زهيد اأو العمل يف اأماكن ت�س ّك ُل خطر ًا
على طفولتهم قد توؤ ّدي بهم اإىل االنحراف م�ستقب ًال ,وكذلك
ِّ
وتدين ن�سب النجاح
تر ِّدي م�ستوى التعليم والر�سوب املتكرر
منحى خطري ًا يهدد م�ستقبل االأجيال
اأ�سبحت ظاهر ًة اتخذت ً
باأكملها  -االآن وغد ًا  -اإن مل ُتتخذ اإجراءات حتد من هذه
الظاهرة.
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ماذا نعني بالتسرب؟
هو النقطاع عن املدر�شة قبل اإمتامها لأي �شبب وعدم
اللتحاق باأي مدر�شة اأخرى ،ونتائج الت�ش ّرب هو
التاأثري ال�شلبي لي�س يف املت�ش ّربني فقط بل يف املجتمع
كك ّل ،حاولتُ عن طريق هذا التحقيق اأن اأ�ش ّلط ال�شوء
على بع�س اجلوانب التي لب ّد من اأن توؤخذ بنظر
�شحيح.
ب�شكل
العتبار ملعاجلتها ٍ
ٍ

أسباب عائلية
االأخت اأمل تقول:
تركتُ الدرا�شة واأنا يف ال�شف ال�شاد�س البتدائي بعد اأن انف�شل والداي
وتز ّوجت اأ ّمي فاأخذين اأبي لأعي�س مع زوجته التي منعتني من اإكمال
درا�شتي للتف ّرغ لإخوتي ال�شغار واأعمال البيت.
حتدثت اأفراح بنت (� )15سنة
عن �شبب تركها للمدر�شة يف �شنٍّ مب ّكرة قائلة :ي�شمح اأبي لالأولد الذكور
فقط باإكمال درا�شتهم اأ ّما البنت فم�شريها بيت زوجها وتربية اأولدها
ويكفي اأ َّنها تعرف القراءة والكتابة لذا تركنا اأنا واأخواتي الثالثة املدر�شة
يف املرحلة البتدائية ،و�شاأتز ّوج قريب ًا من ابن خايل.

مع الناس

ّ
التسرب من المدرسة
للفقر والعوز المادي دور في
اأم اإبراهيم :حتدَّثت عن الظروف املادية التي م ّرت بها بعد وفاة زوجها
بحادث �شيارة وقد ترك لها خم�شة اأطفال من دون معيل ممّ ا ا�شطرها
بعد اأن �شاقت بها ال�شبل اأن تخرج اأولدها اإبراهيم وجعفر من املدر�شة
-على الرغم من �شغر �ش ِّنهم -للعمل يف ال�شوق.

أسباب مختلفة

وللمختصين رأيهم
ال�شت جنالء /باحثة اجتماعية اأدلت بدل ّوها
قائل ًة :اإنَّ الهروب والت�ش ّرب من املدر�شة له اأ�شباب
عديدة ي�شرتك فيها البيت واملدر�شة مع ًا؛ اإذ جند
اأنّ عدد املدار�س ل يتنا�شب مع الزيادة امللحوظة يف
عدد ال�شكان وهذا جعل الكثري من املدار�س تعمل
بنظام الدوام الثالثي ممّ ا اأثر �شلب ًا على ا�شتيعاب
الطالب ب�شبب اكتظاظ ال�شفوف وجلو�س بع�شهم
على الأر�س لعدم توافر مقاعد اجللو�س وكذلك ق ّلة
الوقت املخ�ش�س للدر�س ،ممّ ا يوؤدي اإىل �شعوبة
فهم املادة ول نن�شى اإلغاء در�شي الفنية والريا�شة
اللذين كانا مي ّثالن الف�شحة اأو املتنف�س للطالب
ب�شكل �شلبي
واأي�ش ًا كرثة العطل واملنا�شبات اأثرت ٍ
يف توا�شل الطالب مع مواده الدرا�شية وجلوئه اإىل
الدرو�س اخل�شو�شية ،واأدّت اإىل عدم اإنهاء املنهج
املقرر ل�شيق الوقت ،اأ ّما البيت فعليه تقع امل�شوؤولية

اأبو حممد :يعمل اأجري يومي يف البلدية ولديه �شتة اأطفال ك ّلما و�شل اأحدهم اإىل
ال�شاد�س البتدائي اأخرجه من املدر�شة -ح�شب قوله -يكفي اأ َّن ُه يعرف القراءة
والكتابة والدرا�شة حتتاج اإىل مبالغ كبرية ل ن�شتطيع توفريها لذا جعلت حممد
أجر يومي واأخوه الأ�شغر اأحمد يخرج ك ّل يوم اإىل م�شطر الع ّمال مع
يعمل معي با ٍ
اأخواله ليجلب رزق العائلة.
حم�شن (� )17شنة يقول :عندما كنت يف الأول املتو�شط وجدتُ �شعوب ًة يف
فهم الدرو�س فلم اأ�شتطع ح َّل الواجبات البيتية ول امل�شاركة داخل ال�شف،
ممّ ا ع َّر�شني لل�شرب اليومي من املد ّر�شني والر�شوب يف المتحانات
فقررت اأن اأهرب من املدر�شة وذلك بعد التفاق مع بع�س اأ�شدقائي
الذين يعانون نف�س م�شكلتي فك ّنا نق�شي اليوم يف اللعب ب�شالت البليارد
ومقاهي النرتنيت اأو الت�ش ّكع يف ال�شوارع حتّى انتهاء وقت الدوام بعدها
نعود اإىل البيت وكاأن �شيئ ًا مل يكن حتّى َّمت ف�شلنا من املدر�شة.
عبد اهلل /طالب يف مرحلة الثالث متو�شط يقول :ك ّلما فتحت برنامج على
النت اأخذين اإىل برامج اأخرى وك ّلما فتحت �شفحة يف مواقع التوا�شل
الجتماعي اأخذتني اإىل �شفحات اأخرى ،فاأبقى �شاهر ًا حتّى �شاعات
الفجر من دون اأن اأح�س بالوقت ،وهذا ما جعلني اأترك املدر�شة ب�شبب
كرثت الغياب وتراكم الدرو�س والواجبات اليومية ممّ ا اأدى اإىل ر�شوبي
�شنتني يف املرحلة ذاتها.
نور هادي تقول :اإنَّ الدرا�شة متعبة ونهايتها اأن تع ّلق ال�شهادة يف البيت
لعدم وجود وظائف للخ ّريجني وخا�شة البنات ف�شهادتها اإ ّما يف مطبخ
اأهلها اأو يف مطبخ زوجها!

الأوىل يف متابعة الأبناء وتوا�شلهم مع اإدارة املدر�شة
للتعاون فيما بينهم للحدِّ من هذه الظاهرة.
اأ ّما الرتبوية يا�شمني في�شل فتقول :اإذا اأردنا اجناح
التعليم يف املدار�س احلكومية لب ّد من و�شع خطط
تتما�شى مع التط ّور العلمي يف البلدان املجاورة على
اأق َّل تقدير ،فمدار�شنا تفتقر اإىل تزويد الطفل
باملهارات الأ�شا�شية والأن�شطة الريا�شية والفنية
ت�شجع الهوايات واكت�شاف املواهب
والدينية التي ّ
ً
الفتية وتنميتها لال�شتفادة منها م�شتقبال ،كذلك
و�شع قوانني وت�شريعات حتد من ظاهرة الت�ش ّرب
باحلدِّ من عمالة الأطفال والعمل على تفعيل
قانون اإلزامية التعليم املجاين ومتابعة التنفيذ من
قبل اجلهات املخت�شة ،وم�شاعدة الأ�شر املتعففة
على اإكمال درا�شة اأبنائهم ،كما نحتاج اإىل دورات
رفع كفاءة املع ّلم من حيث الإعداد والتدريب ومنع

ا�شتخدام العنف والعقاب املدر�شي الذي يوؤدي
اإىل ر�شوب الطالب ونفوره من املدر�شة ،كما لب ّد
من الهتمام بوجود املر�شد الرتبوي اأو الباحث
الجتماعي وتفعيل دوره يف معاجلة م�شاكل الطلبة
والهتمام بالبنى التحتية فبع�س املدار�س قدمية
واآيلة لل�شقوط وبع�شها مبني من الطني اأو الق�شب
خا�شة يف القرى النائية وهي ل ت�شلح للدرا�شة
اأ�ش ًال.
ٌ
في�س لتعدد اأ�شباب الهروب والت�شرب
غي�س من ٍ
من املدر�شة ولكن نتائجها تبقى مو ّؤ�شر ًا مب ّكر ًا عن
الطفل الذي لديه ال�شتعداد لالنحراف وان�شمامه
اإىل جي�س اجلهل والأمية؛ لذا لب ّد من وقفة جادة
لو�شع حلول جذرية تتب ّناها وتف ّعل عملها اجلهات
املخت�شة ،وكذلك تفعيل الت�شال والتوا�شل بني
الأ�شرة واملدر�شة ودميومتها لنقاذ م�شتقبل البلد.
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زينب إسماعيل عبد الله /كربالء المقدسة

ْ
ق َراق ٌ
أخ َال ٌ
ية
ِ
سراج علي الموسوي /كربالء المقدسة

اإنّ املع ّلم �شمع ٌة م�شيئ ٌة تنري درب براعم امل�شتقبل وفل ّذة
كنتُ يف زيار ٍة لأحد اأرحامي فتبادلنا احلديث الطيب وعدنا بذكرياتنا اإىل الوراء قلي ًال اإىل اأيام
اأكبادنا �شغارنا جيل امل�شتقبل الذين ناأمل اأن يكتمل بناء
الطفولة والدرا�شة فكانت ق�ش�ش ًا جميل ًة ن�شتلهم منها ال ِعرب.
النرية و�شواعدهم الأبية ،واملع ّلم اأو املع ّلمة
قال :لقد وفدَ اإ َّ
الوطن بعقولهم ّ
يل يف عملي اثنان من اأ�شاتذتي يف مرحلتي املتو�شطة فم ّرت بخاطري
هو وا�شع اللبنة الأوىل لهذا البناء وقاعدة الهرم الرتبوي
الذكريات ب�شرع ٍة كبري ٍة ونه�شتُ م�شرع ًا م�ش ّلم ًا باحرتام فقال الأول وهو ُي�شري بيده نحويّ
ّ
املتح�شر املثقف بثقافة اأهل
التعليمي وهو القائد الأول للمجتمع
واأمام احلا�شرين :انظروا ماذا �شنعنا من اأجيال؟!
بيت النب ّوة ،وكان وما يزال على الرغم من ك ّل التحديات التي
اأ ّما الثاين فكان �شالمي عليه بحفاو ٍة اأكرث وهم�شتُ يف اأذنه :اأنت من �شنعنا يا اأ�شتاذ.
واجهته وهج متَّقد بالعطاء؛ ليجلي الظالم الذي و�شعته الظروف
قلت :وملَّا قلتَ له ما قلت؟
يف طريقه ،لذلك فاإن ت�شوية املالك التعليمي �شررها يقع على املع ّلم
قال :لقد افتخر مبا مل يفعل فقد كان كثري التذمر وال�شراخ واأحيان ًا ي�شرب!
بالدرجة الأوىل وعلى الإدارة بالدرجة الثانية؛ لأنَّ املع ّلم يفاجاأ بنقله
حتّى جعلنا ننفر من در�شه بينما �شانعنا كان ول يزال قدو ًة لنا فتارة ُيق ّبل طالبه
من مدر�ش ٍة اإىل اأخرى والإدارة كذلك تتفاجاأ بهذا الأمر ،ومن �شلبياتها:
مدح نف�شه فقد ذ َّمها).
واأخرى يحت�شنهم كوالد لهمُ ،ث َّم اأنَّ ( َمنْ َ
 .1عدم ا�شتقرار جدول احل�ش�س الإداري يف املدر�شة.
�شكت قريبي بره ًة كاأ َّن ُه يريد اأن يتذ ّكر �شيئ ًا ثم قال :اذكر موقف ًا و َّبخني فيه
 .2عدم ا�شتقرار املع ّلم ذهني ًا ومكاني ًا.
اأ�شتاذي (ذو الأخالق الراقية) ذات مرة وكنت فيه اأنا املُخطئ ذهبت لأعتذر
اإليه وجدته ُيبادرين بالعتذار ِّ
 .3ارباك العملية التعليمية ،فاملعلم يقدّم اعرتا�س اأو يطلب مقابلة املدير
حنان ُمي�شكني من
ذراعي �شعرتُ
وبكل ٍ
َّ
العام ل�شرح ظروفه فيح�شل بذلك تاأخري ح�ش�س درو�س املدر�شة املنتقل
حينها بخجلي من خطئي وقال :اعتذر منك يا ولدي ل ّأين �شحت بوجهك
اإليها.
فاأرجو اأن ترباأ ذمتي بعدها �شرح يل اخلطاأ الذي وقعت فيه ،فاأنا على
 .4اإذا كان املع ّلم لديه اأطفال ووا�شعهم يف املدر�شة نف�شها اأو قريب منها يجد
ما اأنا عليه اليوم بف�شل توجيهاته التي اأحفظها واأعمل بها يف تربية
�شعوبة يف نقلهم.
اأولدي ويف عملي.
 .5الإدارة املدر�شية تبقى حائرة يف من ّ
تر�شح ل�شد �شاغر املع ّلم املنقول.
قلت :حق ًا واإىل اليوم ن�شمع ونرى بع�س املد ّر�شني يقفون بباب ال�شف
 .6اأحيان ًا تكون الإدارة املدر�شية عندها نق�س يف مالكها وتاأتي الت�شوية بنق�س اأكرث.
اأو �شاحة املدر�شة لي�شتقبلوا تالمذتهم بالرتحيب اأو التقبيل وحتّى
 .7هدر وقت املع ّلم والإدارة املدر�شية.
الحت�شان واحد ًا تلو الآخر واآخرون نراهم يل ّوحون باأعوادهم
 .8تغيري املع ّلم يوؤثر يف التالميذ وم�شتواهم العلمي فطريقة التدري�س تختلف من مع ّلم
على روؤو�س الأطفال كاأ َّنه اجلالد وهم ال�شجناء عنده وهو يل ّوح
اإىل اآخر.
ب�شوطه ،وقد ُي�شيب اأحد ًا منهم ل ل�شيء ا ّإل لرت�شية ال�شعور
 .9اأحيان ًا يكون نقل املع ّلم ل�شد ال�شاغر من مدر�شة اإىل اأخرى بغري تخ�ش�شه اأي اأنّ املع ّلم
بعرف خاطئ مفاده :اإنّ الرتبية
بال�شيطرة
والتم�شك ٍ
ّ
اخت�شا�شه لغة عربية وال�شاغر اجتماعيات اأو الإجنليزي اأو الخ.
ال�شليمة تاجها خوف ي�شنع الرجال متجاهلني و�شايا
 .10اإيقاف تعيني املالكات اجلديدة من خمرجات كليات الرتبية والآداب ممّ ن هم يف
الأنبياء والأو�شياء بالأبناء وطرائق تربيتهم ليكونوا
اخت�شا�شاتهم.
اأفراد ًا منتجني ونافعني.
اأ ّما اإيجابياتها فقليلة:
�شد ال�شاغر يف املدار�س التي يوجد فيها نق�س باملالك التدري�شي.
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تقرير

نجوم الثقافة في خيمة الصديقة الطاهرة
تقرير  :نادية حمادة الشمري
تصوير إسراء مقداد السالمي

مبنا�شبة ال�شنة الرابعة لربنامج اأ�شدقاء املكتبة
ور ّواد الثقافة اأقامت وحدة الدعم والتلقي يف �شعبة
املكتبة الن�شوية التابعة لق�شم ال�شوؤون الفكرية
والثقافية حف ًال لتكرمي القارئات امل�شاركات يف
الربنامج والذي كان حتت �شعار (وراء ك ّل كتاب
فكرة ونتيجة ك ّل فكرة خطوة اإىل الأمام).
ت�شمن احلفل العديد من الفقرات وم�شاركة
وا�شعة من ن�شاء املجتمع الكربالئي والتي مت ّيزت
مب�شاركة واعية وثقافية لبناء جمتمع �شالح ومتني
البناء.
ا�شتهلت الحتفالية بتالوة اآيات من الذكر احلكيم
وقراءة �شورة الفاحتة ترحم ًا على اأرواح �شهداء
احل�شد املقدّ�س ،تالها عزف كلمات ن�شيد الإباء
على اأ�شماع احل�شور ،اتبعتها كلمة م�شوؤولة املكتبة
الن�شوية ال�ش ّيدة (اأم يا�شر) (اإذ جاء فيها داأب
ق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�ش ّية
على احتواء ودعم التميز واملتميزين اإىل جانب
الرعاية احلكيمة التي يوليها اإىل كادره ،والتي
تتمثل بالعديد من اجلوانب منها الدينية والثقافية
والأكادميية؛ لتو�شلنا اإىل نتيجة وهي (وحدة
دعم القراءة والتلقي) التي ت�شتند على ركيزتني
اأ�شا�شيتني األ وهما الأميان والعلم) ،واختتمت
الكلمة (اأدعو جميع الأخوات اإىل حث اأبنائهنّ
وبناتهن على التم�شك بالعلم وال�شتفادة من
الكتاب ،و�شرت�شو �شفينتنا القادمة على برنامج
جديد بروؤى جديدة واأفكار ت�شاهم

يف بناء الوطن واىل اإكمال طريق بداأ به ال�شهداء
ليكمله الأ�شداء).
تالها الفلم الوثائقي الذي متحور عن املكتبة
الن�شوية والوحدات التي ت�شهم بتقدمي ما هو جديد
للطالبات من اجل ت�شهيل احلركة العلمية ،والذي
كان من اإنتاج وحدة املونتاج يف املكتبة الن�شوية.
ولقد اختار كادر وحدة دعم القراءة والتلقي
حما�شرة بعنوان (وم�شات العقول يف رحيق
الكلمات) ،التي متحورت حماورها حول الهتمام
بالكتاب وكيفية اختيار الكتاب ،واأ ّما املحور الثاين
فكان حول الطرق ال�شليمة التي ت�شهم مبواكبة
التعليم ،واختتمت حماورها بالفوائد ال�شحية
واملعرفية للقراءة.
وب ّينت ال�ش ّيدة (اأم �شرى) مديرة مدر�شة املعهد
القراآين يف مركز ال�شديقة الطاهرة (تعودنا
من العتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة تقدمي ما هو جديد
وهادف ،اإذ الفت على متابعة برنامج الدعم
والتلقي على مدار ال�شنتني املا�شيتني ،ملا له من
اأهمية يف تثقيف املجتمع عن طريق الكتاب ،واأجد
اأنه من اأهم الأمور التحفيزية التي ت�شهم يف حل
الكثري من امل�شكالت التي يعاين منها املجتمع يف
وقتنا احلا�شر.)..
ً
و�شاركتها الدكتورة اأ�شراء العبادي مبينة اأن (مت ّيز
العتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة لي�س فقط عن طريق
الربامج التثقيفية ،فح�شب بل تعدتها اإىل و�شع
احللول الناجعة التي ت�شهم بحل امل�شكالت التي
ت�شادف الأفراد على جميع الأ�شعدة ،ويف نظري

القا�شر
اأجد اأن من
ملثل هكذا
اأهم اأ�شباب النجاح
برامج يتمثل يف اختيار (املر�شل) ،الذي يلعب
الدور البارز والرئي�شي يف الو�شول اإىل الهدف،)..
كما التقت جملة ريا�س الزهراء بالطالبة
(زهراء ح�شني)
طالبات
اإحدى
العميد
جمموعة
التعليمية التي ب ّينت
الطالبة زهراء حسين
(اأن الدور الرئي�شي
يف جعل الكتاب
�شديق الإن�شان هو الأ�شرة؛ فالأ�شرة هي امل�شوؤولة
عن و�شع اأهمية للكتاب يف حياتنا وحتما �شنجني
ثمار ًا �شتى ،فلقد ح�شلت من الكتاب على الكثري
من املعلومات حول ع�شور واأزمنة واأ�شخا�س مل
نعرفها ا ّإل من خالل هذا الكتاب).
واختتم احلفل باإعالن الوحدة عن م�شروع امل�شكاة
الإلكرتوين الذي �شينطلق يف الأ�شهر القادمة،
وتكرمي الفائزات يف امل�شابقة املهدوية وامل�شاركات
يف برنامج اأ�شدقاء املكتبة ورواد الثقافة.
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حوزة أم أبيها عطاء دائم وإبداع قائم
دعاء فاضل الربيعي /النجف األشرف

الغري اأو النجف االأ�سرف ا ٌ
أر�ض كانت
وما زالت مهبط ًا للمكرمات ,وتربة تذخر
بالف�سائل والبكات ,حيث مثوى االأنبياء
اآدم ونوح وبعدهما هود و�سالح ,وقد
اختريت لتكون مرقد اأمري املوؤمنني ,gوكان
ل�سرف هذه االأج�ساد الطاهرة اأثر وا�سح
يف �سمو ورفعة هذه املدينة املقدّ �سة ,حيث
ت�سهد اأزقتها احلوزات الدينية املتنوعة.
وقد كانت احلوزات تقت�سر بروادها
على الرجال .اأ ّما بعد اأحداث 2004م,
فقد اأعطيت املراأة فر�سة اأكب يف جمال
التعلم على امل�ستوى احلوزوي ,فقد كانت
الحق هنا وهناك,
يف زمن البعث الظامل ُت َ
وال ت�ستطيع اأن متار�ض دورها التعليمي
والتبليغي ب�سكل وا�سع.
اأ ّما اليوم فقد اأ�شبح واقع النجف خمتلف ًا ع ّما كان
يف ال�شابق ،حيث ت�شهد مدنها واأزقتها حوزات
ن�شوية عديدة ،تخ ّرج �شنوي ًا مئات الطالبات
واملبلغات .وعليه ،فقد كانت لنا وقفة مع واحدة
من تلك احلوزات الدينية املباركة ،هي مدر�شة
اأم اأبيها الن�شوية التابعة للعتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة،
والواقعة خلف م�شجد ال�شحابي اجلليل كميل بن
زياد ،كما ت�شرفنا بلقاء كادرها ،ومديرتها
ال�شتاذة اأ�شماء اأحمد مهدي التميمي ،فحادثناها
و�شاألناها:
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ما هي الغاية اأو الهدف الذي �شعيتم لتحقيقه
عن طريق فتح مدر�شة ن�شوية دينية؟ فتف�شلت
م�شكورة بالإجابة قائلة:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب
العاملني ،نرحب مبجلة ريا�س الزهراء ،ون�شكر
كادرها جزيل ال�شكر ،حيث اأتاح لنا فر�شة
التحدث عن مدر�شة اأم اأبيها.
يف بدء حديثي معكم اأقول اأن العتبة العبا�ش ّية
�شعت جاهدة لفتح اأكرث من مدر�شة حوزوية
ن�شوية لتفقيه وتثقيف ال�شريحة الن�شوية ،وعملت
العتبة املقدّ�شة على توفري الأجواء املالئمة
للدرا�شة احلوزوية ،وذلك بتوفري خطوط النقل
املجانية ،وكذلك توفري ح�شانة لالأطفال ،حتى
تتفرغ الطالبة لنيل العلوم الإ�شالمية ،وتنهل من
معني الدين الذي ل ين�شب ،كي ت�شلح نف�شها
وت�شلح اأ�شرتها ،وتعمل بعد ذلك على اإ�شالح
املجتمع املحيط بها .وهذا هو الهدف الأ�شمى
التي ت�شعى ك ّل مدر�شة دينية حوزوية لتحقيقه.
متى بداأ العمل مبدر�شة اأم اأبيها املباركة ،وكيف
وجدمت اإقبال الطالبات؟
بداأ العمل مبدر�شة اأم اأبيها قبل خم�شة اأعوام
على �شكل دورات مب�شطة تعمل باآلية حمددة،
لكن بعد �شنة قامت العتبة العبا�ش ّية ب�شم مدر�شة
اأم اأبيها اإىل جمموعة مدار�س الكفيل لالأمانة
العامة التابعة للعتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة ،وتطور
نظام العمل يف مدر�شة اأم اأبيها وتطورت املناهج،
وكذلك املراحل ،حيث ا�شتحدثت مرحلة حمو
الأمية ،وو�شع لهذه املرحلة منهج خا�س ،وبعد
هذا التطور �شهدنا اإقبا ًل وا�شع ًا من الطالبات
للت�شجيل يف مدر�شة اأم اأبيها.
كم مرحلة درا�شية توجد يف مدر�شة اأم اأبيها؟ وما
هي املواد التي تدر�س؟
خم�س مراحل ،واملواد هي فقه امل�شائل
توجد َ
املنتخبة لآية اهلل العظمى �شماحة ال�ش ّيد علي

احل�شيني ال�شي�شتاين ،Kوكتاب التحفة ال�شنية
النحوي ،والعقائد :كتاب بداية املعرفة ،واملنطق
لل�شيخ املظفر ،ودر�س التالوة والتجويد ودر�س
اأخالق.
وبعد اأن انهينا احلديث مع الإدارة املوقرة ،توجهنا
بال�شوؤال اإىل معاونة الإدارة العلوية اإ�شراء عدنان
حممد تقي ،حيث �شاألناها عن �شروط القبول يف
حوزة اأم اأبيها ،فاأجابت م�شكورة:

ل توجد �شروط لدى مدر�شة اأبيها ،فقط يتوجب
على املتقدّمة اأن تكون ذات �شمعة طيبة واأخالق
حميدة ،واأن تكون متوا�شعة ،ول ت�شرتط املدر�شة
عمر ًا حمدد ًا بالن�شبة للطالبات ،بل ت�شتقبل ك ّل
الفئات العمرية.
هل هناك وثيقة اأو �شهادة متنح للطالبة املتخرجة
تثبت اأنها اجتازت مراحل الدرا�شة احلوزوية؟
نعم ،متنح الطالبة �شهادة تخرج تثبت اأنها اأجازت
مراحل الدرا�شة اخلم�س يف مدر�شة اأم اأبيها،
وال�شهادة متنح من العتبة العبا�شية املقدّ�شة.
وبعد ذلك التقينا بالكادر التدري�شي وت�شرفنا
باحلديث مع اأ�شتاذة العقائد الأ�شتاذة اأنعام
عبد احلميد فرج اهلل الأ�شدي ،حيث �شاألناها:
هل وجدمت �شعوبة يف التعامل مع الطالبات اأو يف
اإي�شال املادة الدرا�شية اإليهن؟
ل ميكن اإطالق ًا الإجابة على هذا ال�شوؤال ،وذلك

فذة على المجتمع

نا
لأنه بطبيعة احلال ،وتبع ًا لتفاوت م�شتويات
الطالبات من الناحية العلمية والثقافية والذهنية
وحتى العمرية ،فاإنه يح�شل تفاوت يف تلقي
الطالبة للمعلومة ،واإفهام املد ّر�شة اإياها ،ول�شك
اأن وجود امل�شتوى املتدين لبع�س الطالبات يتطلب
بذل اجلهد من قبل املد ّر�شة ،لإيجاد التوازن بني
اإي�شال املعلومة اإليهنّ من ناحية ،ومراعاة باقي
امل�شتويات الأخرى الأعلى ،حتى ل يح�شل امللل اأو
التذمر من ناحية اأخرى ،وهذا اأمر عام يح�شل يف
جميع الأو�شاط الدرا�شية ،ول يخت�س مبدر�شة اأم
اأبيها فح�شب ،ولكن ح�شوله يف املدار�س احلوزوية
يكون اأكرث ،بعك�س املدار�س الأكادميية التي تقل
فيها هذه الظاهرة ،وذلك لأن جميع الطالبات يف
ك ّل مرحلة يكنّ من فئة عمرية واحدة وحت�شيل
درا�شي اأكادميي واحد.
هل هناك ن�شاطات وفعاليات ت�شارك فيها طالبات
حوزة اأم اأبيها؟
نعم ،لطالباتنا م�شاركات ون�شاطات عديدة برعاية
واإ�شراف الإدارة ،منها :امل�شاركة يف امل�شابقات
القراآنية وكتابة البحوث والأعمال اليدوية ..اإلخ.
وبعد اأن اأمتمنا احلديث مع الأ�شتاذة اأنعام
الأ�شدي ،تولنا يف اأروقة املدر�شة ودخلنا بع�س
ال�شفوف والتقينا بالطالبات و�شاألنا بع�شهن هذه
الأ�شئلة:
وجهنا ال�شوؤال اإىل الطالبة (اأديبة عبد العزيز
وجدت الدرا�شة يف
هادي /املرحلة الثالثة) كيف ِ
مدر�شة اأم اأبيها احلوزوية ،وهل تن�شحني باقي
الأخوات بالن�شمام لتعلم العلوم الدينية؟

علي بعد اأن وفقني لهذه
لقد منّ اهلل تعاىل ّ
الدرا�شة التي نورت يل الدرب ،وقد ا�شتفدت
كثري ًا من درا�شتي احلوزوية من عدة جوانب،
فمن الناحية الدينية تعلمت الكثري من امل�شائل
ال�شرعية البتالئية التي اأتعر�س لها يف حياتي
اليومية ،اأ ّما من الناحية الجتماعية فقد تعلمت
اأنّ املراأة يجب اأن يكون لها اإملام بواجباتها املنزلية
أ�شجع الأخوات على الدرا�شة
والأ�شرية ،واأنا ا ّ
احلوزوية ،ويتوجب على املراأة املوالية اأن ت�شعى
لتعلم علوم اأهل البيت ،واين �شعيت اأثناء التبليغ
يف زيارة الأربعني اإىل ت�شجيع الأخوات الزائرات
على الن�شمام اإىل الدرا�شة احلوزوية لأنها ذات
نفع دنيوي واآخروي.
اأ ّما الطالبة (زينب غني اأحمد /املرحلة الثانية)
فكان �شوؤالنا لها هل ت�شغلك الدرا�شة احلوزوية
قت
عن تاأدية الواجبات واملهام املنزلية ،اأم انك و ّف ِ
بينهما؟
بالتاأكيد ل ت�شغلني درا�شتي عن اأمور بيتي ،فاأنا
بعد اأن ُوفقت اإىل الت�شجيل يف مدر�شة اأم اأبيها،
عرفت اأهمية الوقت ،واأن م�شاغل الدنيا ل تنتهي،
فمن خالل تنظيم وقتي ا�شتطعت اأن اأوفق بني
درا�شتي وواجباتي املنزلية ،واحلمد هلل اأنا اليوم
ابلي ح�شنا يف الدرا�شة ،واأقوم بواجباتي املنزلية
والأ�شرية على اأمت وجه واأبهى �شورة وهذا ك ّله
بتوفيق من اهلل جل وعال.
و�شاألنا الطالبة (اآمنة �شهيد الفتالوي /املرحلة
الثانية) بعد اأن تكملي مراحل الدرا�شة يف مدر�شة
اأم اأبيها ،ماذا تطمحني اأن تكوين يف امل�شتقبل؟

عال ول يقت�شر على اإكمال الدرا�شة
طموحي ٍ
فح�شب ،بل �شاأ�شعى اإىل اأن اكتمل من ك ّل
النواحي ،لأكون حتت ت�شرف اإمام زماين يف اأي
وقت ،واأكون م�شتعدة ومتهيئة لظهوره املبارك،
كما اإنني اأحاول اأن اأزاوج بني درا�شتي احلوزوية
ودرا�شتي الأكادميية ،لأكون حميطة بك ّل الأمور
امل�شتحدثة وامل�شتجدّة ،واأمتنى من اهلل اأن
يوفقني لتحقيق طموحاتي واآمايل.

وبحديثنا مع الطالبة اآمنة انهينا جولتنا
املباركة يف مدر�سة اأم اأبيها احلوزوية,
وغادرنا املكان ,ودعونا اهلل تعاىل اأن ينري
عقولنا ويفتح مداركنا ويوفقنا جميعا
للتزود من علوم ومعارف اأهل البيت التي
من �ساأنها اأن ترفع م�ستوانا الفكري والعلمي
واالجتماعي ,وتعل منّا اأُنا�س ًا متكاملني,
وعنا�سر ف ّعالة يف املجتمع ,ندعو اإىل �سبيل
ر ّبنا باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
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اأخربين اأخي اأ َّنه اعتاد يف ك ّل مرة يذهب بها اإىل
وحدته الع�شكرية اأن يالقيه ذلك الربعم ال�شغري
الأنيق يف مظهره ،وهو يرتدي بنطاله الأزرق
وقمي�شه الأبي�س ،ويحمل حقيبته وي�ش ُع ق ّبع ًة
خاكي ًة كاأ َّنها مودعة لديه بنظراته الربيئة ،يرفع
يدَ ُه مبحاذاة ق ّبعته و ُيلقي حتيته ويقول يل :اأبعث
�شالمي لأبي!
كنتُ لرباءته اأر ُّد له التحية وبابت�شام ٍة اأوعده نقل
اأمانته التي ائتمنني عليها.
م ّرت الأيا ُم وكربت الأمانة ومل اأجراأ اأن اأ�شاأله
عن مق�شده خوف ًا من جرح م�شاعره؛ ل ِّأين �شعرتُ
بر ّقته واإح�شا�شه با ّأين كف ٌء لأن اأو�شل �شالمه،
اليوم مل اأره �شعرتُ وكاأنَّ يومي ناق�س ،وتكرر
ذلك عدّة اأيام اليوم رجعت اإىل البيت ورويت
لأختي ما اأه َّمني ،قالت :ل تهتم اإ َّن ُه زين العابدين!
قلت :و َمنْ زين العابدين؟!
قالت :اإ َّن ُه ابن مع ّلمة معنا ا�شت�شهد زوجها وهو من
رجال احل�شد املقدّ�س ،وترك لها ولد ًا وبنت ًا وهو
يف مدر�شتناَ ،ع ِل َم با�شت�شهاد اأبيه ،ف�شار ير�شل
�شالم ًا لأبيه مع ك ّل من يرتدي ِّ
الزي الع�شكري؛
لأنه يعدّه حي ًا يحيا بينهم ودائم ًا يردد قول اهلل
ج َّل وعالَ P :و َل َ ْ
نب ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا ِيف َ�ش ِب ِيل
حت َ�ش َ َّ
اهلل اأَ ْم َوا ًتا َب ْل اأَ ْح َيا ٌء( /O..اآل عمران)169:؛ لأ َّن ُه ل
َّ ِ
يعتقد اأ َّن ُه فقد اأبيه فهو يراه مع ك ّل �شريف وغيور
يدافع عن وطنه وعر�شه ،فع ًال اإ َّنه �شغري يف عمره
كبري يف عقله وفكره.
لقد �شدمته �شيارة م�شرعة ممّ ا اأدى اإىل ك�شر
ذراعه فقال لأ ّمه ل اأخرج حتّى ترباأ ذراعي
لأمت ّكن من اأن اأ�ش ّلم بها على رفاق اأبي واأبعث
معهم �شالم ًا له.
رفق ًا ..رفق ًا ..برباعمنا ،ا�شقوهم من نري
حنانكم وازرعوا الب�شمة على وجوههم ،وام�شحوا
على روؤو�شهم ،واحملوا حتياتهم اإىل اأحبتهم ،فهم
وديعة اآبائهم لدينا ورجال امل�شتقبل.
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نهلة حاكم /كربالء المقدسة

تل�س على الأريكة ُ
تنظر اإىل التلفاز ،فياأتي من
وراءها ...ليفزعها...
ثم ينحني اأمامها قائ ًال ..اأحبك �شيدتي.
تنظر اإليه بعمق يحل ال�شكون لربهة ..يقطع ذلك
ال�شمت �شوته ..اأماه اأرجوك ار�شي عني.
ثم يجل�س بجانبها وا�شعا راأ�شه يف حجرها.
اأمي ادعي يل اإن كتبت يل ال�شهادة اأن تكون ليلة
اجلمعة ..واإن غادرت يا اأمي ل اأريد خ�شل ًة واحد ًة
تظهر من �شعرك فا ّإين من اأجل حفظه قاتلت ..ثم
يق ّبلها واأمنيتي اأن تز ّفيني بيدك كعري�س وتن�شري
علي احللوى ..وم�شح دمعتها الأخرية قائ ًال� :شاأتي
أراك.
ك ّل يوم ل ِ
ما تزال تلك ال�شورة مع ّلقة بذهنها وعنان
دموعها يرتك الكالم لقلبها اجلريح قائ ًال:
ارتفع لهيب اجلوى
ل ُي ْ�ش ِكنه �شوى ذكرى
تر�شم ابت�شامة الوهم
على �شفاه الفقد
تتبعها دمعة عارفة بالغياب
ت�شق وفيات القلب
بني م�شطفى ...لقد وفيت بوعودي ...وها ..قد..
اأخذتك ليلة اجلمعة كما رجوت!؟
ّ
فهال ..زرتني كما وعدتْ ؟

هداأت اأ�شوات البنادق ،و�شكن لهيب النار،
وهبط الغروب ،ليحت�شن بجناحيه رجا ًل ذهبوا
اإىل م�شاجعهم لريقدوا ب�شالم ،بعد اأن عاهدوا
الأر�س� ،شيكونوا لك ّل �شرب ط ّف ًا وعبا�ش ًا ،ر�شموا
عط�سس الكرامة اليوم بدماء،
ريون عط�
شريون
نهايتهم�� ،شش�شريون
ائم
شائم
وهبتت ن�ن�شش
ن�شائم
الأم�س ،قد روت عط�سس الطف ،وه َّب
وار
شوار
ال�شهادة ،يا اأذناب اأبي مرة ،قفوا! على اأ�أ�شأ�شوار
وات البنادق وتتعاىل
شوات
شتيقظ اأ�أ�ش
تيقظ
الوطن ،فغد ًا ،ت�ت�شش
أ�شوات
ت�شتيقظ
يدن�ش�ش�شهاها
شها
أر�س لن يد ّن�
وات الن�شامى ،ليم ّر
اأ�شوات
ليمرواوا على اأر�ٍ
أبداً
من بعدهم اأحد وبعدها لن يعودوا اأبدا
ق�شتهته
شته
ق�شش
لريوي ق�
بل عاد اأبو النهرين
حراء فتية
شحراء
ال�ش
ال�ش
للتاريخ هنالك يف كبد
ال�شحراء
ما عاهدوا.
دقوا
شدقوا
�س�� ،شش
�شدقوا
احل�شد املق ّدّ�س،

شد المقدس

الح

س َب ُ
اق
ِ

ْ
َحش ٌد في ّ
الس َماء

المنزل َ
الك ِبير
َ ِ ِ

غفران محمد الكناني /المثنى

ال�شنوات
نوات
شنوات
ال�شش
بعد اأن اأعتاد على غياب والده حممد ذو ال�
جدّته
وت جد
شوت
اخلم�س اأخذ يعتاد الغفو على ترانيم ��شش
�شوت
بدقة فاقت حدود اإدراكه،
دها بدق ٍة
أو�شاف َو َولللدها
مكررة ا اف
اأحيان ًا يحاول مللمة زوايا ال�شور يف ذهنه ليفهم
ع ّلة تفا�شيل كالمها حتّى ي�شعب عليه الأمر،
فيتح ّول بب�شره اإىل اأمه لي�شتعني بها.
ماماُ ،يبادر يف �شوؤالهاَ :منْ اأطول اأبي اأم ع ّمي؟
فال يلقى من الأم جواب ًا.
(جدَّتي) ملاذا تركنا اأبي؟
يعود اإىل جدّته َ
ت�شتمر اجلدّة يف همهم ٍة غري وا�شحة هذه امل ّرة
حتّى يف اأ�شواتها لي�س فقط يف معانيها ،ثم تبداأ
بالأنني ....يتوحد �شمع ال�شغري مع �شعورها
فيبكيان بوج ٍع ظاهر خفي هي تعلم �شببه وهو
يعلم فقط اأ َّنها تعلم �شببه ،في�شاركها علمها بال
علم منه بال�شبب.
ً
متو�شدا ذراع اأبيه يف هياأة جدته ،بابا
ينام حممد ّ
قادم معك انتظرين ،قادم معك.
قادم معكم م م م.
ارجع حبيبي اأنهي واجبي واأعود ،يغفو ال�شغري
م�شطرب الروؤى بني قرب خيال والده وبعد احلقيقة
عنه ،يف ال�شباح يتكرر امل�شهد الواعي للجدة تلهج
بالدعوات لأبناء الأخريات ولبنها ُت�ش ّلي لريجعوا
عاب�س من �شدّة
�شاملني ،الأم ال�شابة تتلفع بوج ٍه ٍ
القلق والتيه .نعم ،فهو ركنها الذي تاأمن بوجوده.

مريم اليساري /كربالء المقدسة

دقائه
شدقائه
حممد ناطق ًا :ماما راأيت اأبي مع اأ�أ�ش
أ�شدقائه
الكثريين.
مون.
شمون.
يبت�ش
راأيتهم فوق ،يبت�
يبت�شمون.
يكفهّر وجه اجلدة.
ت�شاأل الأم :فوق ،اأين حبيبي؟
عال ُقرب النجمات.
ماما يف مكان ٍ
ت�ش ّمه اإىل �شدرها وته�س بالبكاء ،يعت�شر قلب
هاج�س ما ،فقد نطق ال�شغري ول منا�س
اجلدّة
ٌ
ً
من َفاأله اأ ُتعزي نف�شها ،اأم �شيعود منت�شرا باإذن
اهلل ،بعزم العبا�س يعودون منت�شرين؟
بالهم متثاقلة �شاعاتها
متر الظهرية ُحممل ًة
ِّ
حتى اأ�شابهم امللل ذهبت نحو الباب متناولة
عباءتها كاأنها تريد ا�شتقبال �شيف ما اأن و�شلت
عتبة الدار حتّى تعالت اأ�شواتٌ يف ال�شارع �شوت
مكرب ًا ،و�شيء من
ر�شا�س واآخر ي�شدح مهل ًال ّ
نياح اأمتزج بهما و�شحرجة ،ارتع�س بدنها مدركة
اخلطب قبل اأن ُتدرك فتحت الباب بهلع فراأت
اأمام دارها موكب ت�شييع ،وقد راأت ولدها حم ّلق ًا
يف ال�شماء ،نعم حتّى هي الآن راأت ُه يف ال�شماء،
ف�شرخت حممد.
اأ َّمت واجبه اأبوك وعاد تعال ا�شتقبله.
حممد يلوذ خلفها مرتعدا مل يعد يعرف �شوى
حا�شر خميف وم�شتقبل جمهول.
اخلوف من
ٍ

أريكة ُ
الباب،أتييف من
التلفاز ،فيا
تنظر ا
على ال
اجلوانب،إىلعايل
م�شيء
تل�سكبري
منزل
ليفزعها...
وراءها...
عديدة ،منها امللتوية الق�شرية،
ممرات
داخله
ً
�شيدتي.
ال�شهلة،ال ..ا
أمامها قائ
ومنهاينحني ا
ثم
عنوان يف
أبك ممر
ولك ّل
الطويلة
يقطعآدمذلك
جزاءال�شكون
بعمق يحل
نهايته،اإليه
تنظر
لربهة..أبناء ا
ل�شالكه ،ك ّل ا
وعنوانه
ار�شي
�شوته ..ا
عني.كلمة
ذهنهم
أرجوكويف
طالبنيأماه االدخول
ال�شمتالباب
طرقوا
حجرها.
أ�شه يف
وا�شعا را
بجانبها
ثم
بالنجاح
يطمح
وبع�شهم
امليادين
يجل�س ك ّل
النجاح يف
يبداأليلة
طريقهم...تكون
عنوانال�شهادة اأن
كتبت يل
ادعي اأنيل اإن
االأمي
اختاروا
أعظم ما
ً
واحد ًة
اجلهاداأمي
�شباقغادرت يا
اجلمعة ..واإن
خ�شلة من
مع ل اماأريديقا�شيه
ال�شباق..
ّ
قاتلت ..ثم
و�شغوطأجل حفظه
النف�سإين من ا
�شغوطمنهوى�شعرك فا
تظهر
احلياة ،ما اأن
ّ
وتن�شري
أمنيتي اأن
يق ّبلها
كعري�سأكرب..
بيدك وبقوة ا
ينطلقتزفمنينيجديد
ي�شقط ،واحتى
ً
فعل..اأتي
أخرية اأوقائال� :ش
�شفاهدمعتها ا
وم�شح
حزينةل بقول
احللوى..على
علي الب�شمة
يزرع
ويزرعيوم ل
ك ّل
الكثري ِ
أراك.بك ّل خطوة من خطواته ،رفيقه
وعنان
بذهنها
مع ّلقة
دعاءتزال
ما
الهدايا
أروع �شور
ال�شورةومن ا
قلب ك ّلتلكموؤمن...
ً
اجلريحاأخقائال:
الطريقلقلبها
هذاالكالم
دموعهايفيرتك
مي�شك
�شديق اأو
الإلهية
رفيقاجلوى
ارتفعاأولهيب
مالزم له بال�شعاب ،و�شياء ب�شم
بيده،
�شوى ذكرى
اهلل ُي ْ�ش ِكنه
ل
الرحيم (اللهم اأدخلني مدخل
الرحمن
أخرجنيالوهم
تر�شمواابت�شامة
خمرج �شدق واجعل يل من
�شدق
�شلطان ًاالفقد
لدنك�شفاه
على
ن�شري ًا).
ال�شباق،بالغياب
دمعة عارفة
امل�شتغفرين ،امل�ش ّلني،
تتبعهاينتهي
حتّى
وفيات القلب
ت�شق
احلامدين ،يف ممرات الدنيا!! ذلك
التائبني،
وها..لناقد..
م�شطفى...
بني
بوعودي...تعاىل
وفيتخلقه اهلل
لقد الذي
امل�شيء
املنزل الكبري
رجوت!؟
اجلمعة الكماإلهية.
ليلةالرو�شة
أخذتكاإىل
اللو�شول
ّ
فهال ..زرتني كما وعدتْ ؟
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مناه

ل ثقافية

َ
ٌ
َ
َ
من ِبال ِدي
هيدة ِ
ش ِ
ال�سهيدة كني ح�سن قا�سم
م.م حنان رضا حمودي /بابل

إما اأخ لك يف
شنفان :إا ّمإما
�شنفان:
نفان:
النا�س ��شش
قال الإمام علي" :gالنا�س
()1
الدين ،اأو نظري َ
لك يف اخللق".
م) امراأة ايزيدية كبرية
شم)
قا�شش
الفار�شة (كني ح�شنن قا�
قا�شم)
نوات مع عائلتها
شنوات
يف ال�شنن من �شنكال ،عا�شت ل�ل�شش
ل�شنوات
يعانون من الفقر ويعي�شون على خريات الطيبني
من اأهلها ،اإذ مل يكن لهم معيل.
وقد توقفت حياة الفار�شةشةة فجر يوم 2014/8/3م
حني جاء جمرمو داع�س اإىل بالدنا ،حيث قتلوا
جمموعة من اأهلها واختطفوا الفتيات والأطفال،
ثم قاموا مبالحقة من ف ّر من اأفعالهم البعيدة عن
الدين الإ�شالمي ال�شمح ،نحو جبل �شنكال ،وكانت
الفار�شة مع الذين متكنوا من الهرب ،و�شط
اخلوف والرعب الهائل.
يومها هجم ال ُغرباء ب�شكل مباغت ،واأحاطوا
باجلبل وراحوا يطلقون النار من اأ�شلحتهم
املختلفة .ويتعقبون حركة الأبرياء يف ك ّل الطرقات
واملنحدرات وال�شهول ،فتمكنت الفار�شة من
الو�شول اإىل اأحد منحدرات اجلبل ،متخذة من
ظل اإحدى اأ�شجاره مالذ ًا يقيها من هوؤلء ال ُغرباء
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ومن حرارة
ال�شم�س ،وهي
واملوت منقطعة
بني احلياة
تعاين من
ا لأنفا�س،
ا لعط�سس
واجلوع.
الفار�شةشةة لأيام على
الفار�ش
الفار�ش
ربت
شربت
�ش
�ش
�شربت
شى اأن ييااأتيها الفرج،
ع�شىى
ع�ش
ع�ش
حا لتها ،
توقف قلبها ،فرحلت
اإىل اأن
�شهيدة ت�شكو اإىل اهلل ��شلبها حقها يف
العي�س ب�شالم .وقد ظل جثمان الفار�شة الطاهر
حتت تلك ال�شجرة دون دفن اإىل اأن مت العثور
عليه بعد حترير املناطق اليزيدية من قبل رجال
اجلي�س واحل�شد ال�شعبي والقوة اجلوية ،بعدما
اأخذ اهلل بثاأر ال�شهداء الأبرار ،عن طريق
النت�شار على داع�س وحمو فكرهم الإرهابي
الدموي ،الذي حاولوا زرعه يف بلدنا بلد الإمام
احل�شني ،gفرحم اهلل الفار�شة ال�شابرة وك ّل
ال�شهداء املظلومني.
.................................
( )1الإمام علي بن احل�شني :gج� ،1س.81

هر العلقمي

من على ن

ُتَّ
ف َ
اح ُة َّ
اء
الس َم ِ
ندى اللواتي /سلطنة عمان

اإ َّنها لوؤلوؤة �شماوية التكوين ،وتفاحة تتج ّلى يف عبريها
اجلنة ،طينتها عُ ِجنت بنور الطهر وورد املعايل وماء
الكوثر ،حوراء اأُن�شية وعلى معرفتها دارت القرون
الأوىل.
أقاح حم ّبتها ،وعلى الرغم من
نزلت تز ّين اأدمي الأر�س با ِ
دائم يعانق الأبد ،ويتنف�س عطر
نزولها كانت يف ٍ
�شعود ٍ
امللكوت ،فكانت تل ّي ًا فريد ًا لل�شماء على الأر�س ،وكائن ًا
ملكوت ّي ًا نوراني ًا ي�شري يف عامل امللك.
اإ َّنها وردة ال�شماء ،تنداح على الأر�س اأنهار �شوء ،تتكوثر
على وجنتيها ده�شة البيا�س وهم�شة ال�شهد ،ويف عينيها
مبتداأ الفردو�س ،ويف كف ّيها يتماوج الرواء.
روحها حتت�شن عطر النبوات ،ومن نب�س قلبها تنبت
رياحني الولية ،هي احلجة على احلجج ،وليلة القدر
ت�ش ّرب نورها ،بل هي ليلة القدر ..هي فاطمة!
براأها اهلل �شبحانه ،و�ش ّورها قطع ًة متالألئ ًة من النور
الأول ،واأعطاها للنور (كوثر ًا) �شخي ًا ينتظر رحمة
وحتنان ًا ،وين�شح ت�شليم ًا واإميان ًا ،نزلت اإىل الدنى قراآن ًا
بقبول ح�شن ،واأنبتها
وبل�شم ًا رقيق ًا حاني ًا ،فتق ّبلها ر ّبها ٍ

نبات ًا ح�شن ًا ،وك ّفلها ر�شول اهلل حممد  ،فكانت اأم
اأبيها وروحه التي بني جنبيه ،ا�شطفاها اهلل ،وطهّرها،
وا�شطفاها على ن�شاء العاملني من الأولني والآخرين.

ت�شربلت بال�شم�س والقمر ،ون�شجت من ثرياها اأحد ع�شر
كوكب ًا ،بدوران رحاها تدور اأفالك الع�شق ،فكانت وما
زالت للع�شق والألق حمور ًا تت�ش ّوف يف رحابه الروح ،ل
ول
�شبيه لها يف عامل الإمكان رغم ات�شاعه.
فاوؤها يفء من روح اجلنة ،احتوى الكون وما فيه ،وغمر
ح�ششرته
شرته
الآفاق برائحة الأمن والأمان ،يربد يف ح�
ح�شرته اأوار
اخلوف ،وينطفئ يف اأح�شانه لهيب الظماأ.
األفها اأريج النور املنبثق من حمراب عبادتها ،حتى عانق
الرثيا ،واختلط بع�شارة ال�شماء ،ف�ش ّميت (الزهراء)،
وهي جذوة من نور اهلل مت�شي على الأر�سس
أر�س ،وفلق
يجتاح اجلراح فيدملها.
طاوؤها طهر ونقاء ،ونبع منفجر من اخلري والعطاء،
حره وجماله
شحره
أ�شره يدين ب�ب�شش
ي�شع حنان ًا دافق ًا ،والكون با ره
ب�شحره
تقى من جمال اهلل
اإىل �شحر �شيائها وجماله الذي ا�شتقى
الالمتناهي.
تت�شش ّوشوع
وع
ميمها ماء احلياة ،مذاقه جنة ،وعذوبته وطن ،تت�
منه رائحة امللكوت ،وبه اأخ�شرت الأر�س واأورقت الآمال.
تاوؤها ت ّلي الذكر احلكيم يف روحها النقية املنرية ،فيه
لمني
شلمني
للم�شش
تبيان لك ّل �شيء ،ويتفجر هدىً ورحم ًة وب�شرى للم�
للم�شلمني
فهي قراآن منزل ،واأحرفه تتج ّلى يف (ف ا ط م ة)!
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من

كم وإليكم

ُ
َ
ُّ
ُّ
ُ
األثر التربوي واألسري
فاط َمة َّ
للسّيدة َ

ّ
الزه َراء
ِ
ِ
د .صبا حسين مولى /بغداد

من املوؤ ّكد اأن ال�شريعة الإ�شالمية
اأولت الأ�شرة عناية فائقة لإدراكها
اأهمية الوظيفة التي تقوم بها
هذه املوؤ�ش�شة ال�شغرية على
ال�شاحة الجتماعية ،فهي تنظر
لها على اأ ّنها حمطة ا�شتقرار
لعامل متح ّرك ،واإذا كانت العائلة
يف الإ�شالم هي ّ
حمطة ل�شحن
الطاقات العملية فاإنها مركز
لإ�شباع احلاجات العاطفية كاحلب
واحلنان والعطف والرحمة.
ولعل اأف�شل واأبرز
يف
قدوة
ذلك الأ�شرة
النموذجية التي
تاأ�ش�شت بني
النور والنور؛ هي
اأ�شرة الإمام
علي gوزوجته
فاطمة الزهراء
واأولدهم ،اذ
كانت ال�شديقة
الزهراء يف هذه الأ�شرة ،الزوجة
والأم املثالية يف اإدارة احلياة
الأ�شرية داخل البيت وخارجه،
فكانت �شيدتي مثا ًل ِّ
لكل الف�شائل
والقيم على الرغم من الظروف
ال�شعبة التي عا�شتها يف تلك املدّة.

حر�شت �شيدتي فاطمة الزهراء
على عدم التفرقة بني الأبناء
يف التعامل واإظهار احلب.
"وروي يف املرا�شيل اأنَّ احل�شن
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واحل�شني كانا يكتبان فقال
احل�شن للح�شنيّ :
خطي اأح�شن
من خطك ،وقال احل�شني :gل
خطي اأح�شن من ّ
بل ّ
خطك ،فقال
لفاطمة :احكمي بيننا ،فكرهت
فاطمة اأن توؤذي اأحدهما ،فقالت
لهما� :شال اأباكما ف�شاأله فكره
اأن يوؤذي اأحدهما فقال� :gشال
جدّكما ر�شول اهلل ،فقال :ل
اأحكم بينكما حتى اأ�شاأل جربئيل
فل ّما جاء جربئيل قال :ل اأحكم
بينهما ولكن اإ�شرافيل يحكم
بينهما ،فقال اإ�شرافيل :ل اأحكم
بينهما ولكن اأ�شاأل اهلل اأن يحكم
بينهما ف�شاأل اهلل تعاىل ذلك،
فقال تعاىل :ل اأحكم بينهما ولكن
اأمهما فاطمة حتكم بينهما.
فقالت فاطمة :احكم بينهما يا
رب ،وكانت لها قالدة فقالت
لهما :اأنا اأنرث بينكما جواهر هذه
القالدة فمن اأخذ منهما اأكرث
ّ
فخطه اأح�شن ،فنرثتها وكان
جربئيل وقتئذ عند قائمة العر�س
فاأمره اهلل تعاىل اأن يهبط اإىل
الأر�س وين�شف اجلواهر بينهما
كيال يتاأذى اأحدهما ففعل ذلك
جربئيل اإكراما لهما وتعظيما"(.)1
اإنَّ ا�شتقراء املعلومات التي جاءت

بها امل�شادر عن كيفية رعايتها
لأبنائها ي�شعنا يف �شورة د�شتور
حممدّي يف الرتبية ،فقد نقلت

امل�شادر كيفية مالعبة الزهراء

لهم ومنحهم حق الطفولة لأنَّ
فعل الزهراء ميثل در�ش ًا من
الدرو�س ،فهو فعل خا�س باأ�شرتها
ولكنه عام بح�شاب مو�شوع
القدوة احل�شنة ،وممّ ا
اأوردته امل�شادر اأن
الزهراء كانت
تزفن للح�شن اأي
تالعبه ،واأ�شل
الزفن اللعب،
وبالتاأكيد فاإنَّ هذا الفعل يوحي
باأمور منها :اأ ّنها كانت مت ّثل
عاطفة الأمومة التي هي جزء
اأ�شا�س يف منطق الرتبية ل�ش ّيما
واأ ّنها باب احلنان الذي يع ّول عليه
اأرباب الرتبية وعلم النف�س يف خلق
جمتمع �شالح.
ويف �شوء تلك املعطيات ،يجدر
باملراأة اأن تقتدي بالزهراء،
املثال الأرقى للمراأة اأخالقي ًا،
وديني ًا ،وفكري ًا ،وهو الأمر الذي
ي�شع الن�شاء ب�شورة عامة اأمام
التكامل وال�شعي نحو بناء املراأة
املتكاملة يف جميع النواحي لأنَّ
املتغريات اجلديدة  -يف ع�شر
ّ
العوملة  -حتاول اأن تقدّم بدي ًال
اآخر وب�شورة اأخرى للمراأة ِع َرب
منظومته الفكرية الفارغة روحي ًا.
................................
( )1بحار الأنوار :ج � :43س .309

منكم وإليكم

َّ
الزْ ُ
الحز َ
ين ُة
ه َرة َ ِ
عال حسين /كربالء المقدسة

اإ َّنها ال�شاعة الثانية ع�شر الآن منت�شف الليل يف
ليلة اجلمعة وال�شكون يعم املكان ،يراود البنت
�شعور غريب اأ�شبه بال�شيق فتاأتي اإىل والدتها:
البنت :اأمي ل اأ�شتطيع النوم.
الأم :ملاذا يا نور عني اأمك؟!
البنت :اأ�شعر وكاأنّ اأنفا�شي تنقط ُع.
تبت�شم الأم وتاأخذها حل�شنها ثم ت�شتفهم منها:
ما ال�شبب؟!
ّ
البنت� :شئمت من احلياة ،اأدبرت عني ف�شلبتني
حما�شن نف�شي -تتن َّف�س ال�شعداء وعيناها من
ال�شيق تكاد بالدمع ُ
تغرق.-
g
الأم :اأمل ت�شمعي بحديث الإمام ال�شادق " :اإذا
اأقبلت الدنيا على املرء اأعطته حما�شن غريه ،واإذا
()1
اأعر�شت عنه �شلبته حما�شن نف�شه".
البنت :اأ ّمي ك ّل يوم يف الليل يل حكاية طويلة ،فما
اأن يعلن وقت الغروب عن جميئه حتى يبداأ �شدري
بالنقبا�س رويد ًا رويد ًا ،اأمي اأنا اأريد الراحة وقد
تعبت يف البحث عنها فاأين امللتقى؟!
ً
الأم :بن ّيتي احلياة ك ّلها تكون مقرونة بالآلم
والأ�شقام ،يعاين الإن�شان يف اأثنائها اأنواع ًا من
املعاناة وال�شدة منذ اأن يكون نطف ًة يف بطن اأ ّمه
اإىل حني موته.
البنت :هل تق�شدين يا اأمي اأنه ل توجد اأي راحة
يف هذه احلياة؟!
الأم :الراحة يف عامل الآخرة ،فهناك حديث
قد�شي ما م�شمونه (عبادي يبحثون عن الراحة
يف احلياة الدنيا واأنا مل اأخلقها لهم)..
البنت :اأمي ا ِّإين اأمت ّنى اأن اأموت فالياأ�س قد اأخذ
مني ماأخذ.
g
الأم :قال الإمام علي :
اأَ�شدُد حيا َز َ
َ
َ
وت ف ِاإنَّ املوتَ لقيكا
ميك ِلل َم ِ
اإِذا َح َّل ِبواديكا
وت
َول َتزع ِمنَ ا َمل ِ
َكما اأَ َ
َك َ
ذاك الدَ ه ُر ُيبكيكا
�شحك الدَ ه ُر

بن ّيتي ه ّوين عليك اإنَّ احلياة عابرة الدنيا ،والدنيا
طريق والعي�س ُ
عي�س الآخرة ،ل تياأ�شي اليا ُأ�س
موت.
البنت :واأين املفر؟! واىل اأين امللجاأ؟!
الأم :اعلمي اأنّ ك ّل من كان هدفه ر�شا ر ّبه.
تكون احلياة عنده عبارة عن حمطة.
البنت :واأين الطريق؟!
الأم :اأن يجعل له حمطة يجدد فيها طاقاته
(حمطة عبادة).
اأمل تقرئي قوله تعاىلَ P :و َل َق ْد َن ْع َل ُم اأَ َّن َك َي ِ�شيقُ
َ�ش ْد ُر َك ِ َمبا َي ُقو ُلونَ َ ف َ�ش ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ُكنْ ِمنَ
ال�ش ِاج ِدينَ ( /Oاحلجر.)98 ،97:
َّ
عندما يراودك اأي هم وغم بنيتي قومي تو�شاأي
وا�شجدي وابكي يف ال�شجود و�شيزول همك ،األ
بذكر اهلل تطمئن القلوب.
اعلمي بن ّيتي اأنّ اهلل مع ال�شابرين فا�شربي قد
يكون حزنك كفارة عن ذنوبك.
�شمعت بدعاء احلجب ودعاء التهليل وعن
هل
ِ
الطاقة العجيبة التي يحمالنها.
شماءهم لكني اأجهل
ماءهم
البنت :اأعرف اأ�أ�شأ�شماءهم
ف�شلهم.
الأم :دعاء احلجب هو دعاء
خا�شةةشةاإذا
جدا خا�ش
خا�ش
غريب ونافع جد ًا
قرا ِأتمعه دعاء للالالإمام
لني
شلني
علي gحت�ش
حت�ش
حت�شلني
على طاقة
عجيبة.
ودعاء التهليل
عن
ين ّف�س
املكروب ويبعد الفقر
ويقي من عذاب القرب وغريها العديد من
يوميااً.
أو�شيك بقراءة هذه الأدعية يومي
أو�ششيك
يك
الفوائد واأنا اأو�
ّ
كما اأنَّ احلياة ما هي اإل اختبار واإذا اأحب اهلل

قوم ًا ابتالهم ليمتحن �شربهم ،ف َمنْ �شرب ظفر
و َمنْ جزع خ�شر.
ً
البنت� :شكر ًا لك يا اأمي حقا ا�شتفدت من
قلت.
كالمك� ..شاأفعل كما ِ
الأم :ل �شكر على واجب.
جيب امل�شطر اإذا دعاه
ل تن�شي ت�شبيحة "اأ ّمن ُي ُ
ً
ويك�شف ال�شوء" ردديها دوما بنيتي ففيها تزول
اآلمك.
ّ
واعلمي اأنّ لكل داء دوا ًء.
والآن قومي وتو�شاأي وا�شتعيذي باهلل من
ال�شيطان واذهبي اإىل فرا�شك.
ُ
البنت :حا�شر يا ج َّنتي �شلمك اهلل ،ت�شبحني على
خري.
ُ
الأم :ت�شبحني على ر�شا و�شعادة ونظرة من
الإمام املنتظر.
...................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.922
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م أ ِبيها الزهراء ف ِ



g

د .إلهام طابور البهادلي /بغداد/جامعة اإلمام الكاظم

اإنّ العدد اأربعني هو متام الكمال كما ورد يف الآية
و�شى َث َال ِث َني َل ْي َل ًة َواأَ ْ َمت ْم َناهَ ا
املباركةَ P :و َو َاع ْد َنا ُم َ
ِب َع ْ�ش ٍر( /O..الأعراف )142:فتمام الأ�شياء اأربعون
وهذا العدد هو مقدار العمر النبوي الذي بلغه
نب ّينا حممد حتّى ب ّلغ ر�شالته اخلامتة ودعوته
التامة فواعد اهلل حبيبه حممد  اأربعني ميقات ًا
مبارك ًا لولدة اأم اأبيها الزهراء فاطمة بعد اأن
جاء الأمر الإلهي من العلي الأعلى اأن يذهب
النبي اإىل بيته (لأربعني ليلة) ذلك البيت الذي
ّ
توجد فيه العزيزة (خديجة بنت خويلد) وما كان
لنب ّينا ا ّإل اأن ميتثل لذلك الأمر الإلهي واتخذ من
مقام بيت اأبي طالب gم�شكن ًا لتع ّبده وملا انق�شت
املدة باإمتام اليوم الأخري يف كمال الأربعني هبط
الأمني جربيل gبطلق مغطى مبنديل وقال
للنبي" :اإنّ اهلل ياأمرك اأن تعل اإفطارك
يف هذه الليلة من هذا الطعام"( )1وبعد اأن اأكل
النبي و�شرب املاء اأتاه الأمر الإلهي بالذهاب
ّ

اإىل بيت ال�ش ّيدة خديجة فقد قدّر اأنّ يرزقك
اهلل ذري ًة طيب ًة.
وهناك حيث انعقاد احلقيقة الفاطمية من
�شلب نب ّينا حممد وال�ش ّيدة خديجة وبعد
�شهور احلمل املبارك كان ي�شمع حديث ًا بني الأم

وجنينها ،فدعا ر�شول اهلل ال�ش ّيدة خديجة
فقال لهاَ :منْ حتدِّ ثني؟ فقالت :اجلنني الذي يف
بطني يحدّثني ويوؤن�شي.
فقال لها :اإنَّ جربيل ّ
يب�شرين باأ َّنها اأنثى واأ ّنها
طاهرة مط َّهرة ومن ن�شلها اأئمة الهدى وخلفاء
الأر�س ومن هنا جاء ا�شمها باملحدّثة.
وجاء لل�ش ّيدة خديجة الطلق بالولدة ا ّإل اأنَّ ن�شاء
قري�س قد امتنعن عن عيادتها واإيالئها بامتعا�س
قائالت :اأمل نقل لها اأن ل تتز ّوج من يتيم اأبي
طالب واإنه فقري ل ميلك املال.
فبينما كان كذلك دخلن عليها اأربع ن�شوة ،قالت
لك لنلي منك
اإحداهن :ل حتزين اإنّ اهلل بعثنا ِ
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للن�شاء ونحن اآ�آ�ششيايا
للن�ششاء
شاء
الن�شاء للن�
كما تلي اء
آ�شيا بنت مزاحم
و�شششارة
ارة
مو�شى و�
مو�ششىى
ومرمي بن عمران واأكثم اأخت مو�ش
و�شارة زوجة
و�شششعت
عت
فجل�شن حولها حتى و�
ن
و�شعت طفلتها
اإبراهيم
�شقطت على ال س
وعندما قطت
أر�س مل يكن بيت يف مكة
ر�ششاشا
ا ّإل وقد خامره النور الإلهي الذي كان يف ر�
ر�شا
اجلنان فبعثه اهلل تكرمي ًا ملحمد وجناة
لتلك الأمة ال�شاهدة وال�شهيدة على
عظمتها واأبيها واأ ّمأمأمهاها كان ذلك يف
يوم اجلمعة يف الع�شرين من
جمادي الآخر على س
بع�س
الروايات واملكان مكة
املكرمة.
و ُيذكر اأنَّ (هرقل) حينما
و�شاأل
و�ششاشا
الة اخلامت و�
بلغته ر�شالة
عنا�ششرر
عنه وتاأ ّكد من ا ّأنّ عنا�ش
عنا�شر دعوة
نب ّينا حممد ك ّلكلهاها ممووؤيدة
قها قال :اإذا اأردمت
لنبوته و�شدَّقها
الته
شالته
ر�شش
اأن تفجعوا حممد وتبيدوا ر�
ر�شالته
ربوا
فا�شربوا مركز القرار النبوي له وهي اأ ّأممأماا
الن�شاءاء
شاء
الن�شش
ابنته اأو زوجته؛ فاإنَّإن الأنبياء يعظمون الن�
ويكربونها.
�شخ�س
اإنَّ هذا الراأي واإن كان من �شخ�
أو�ششحح
خمالف ا ّإل اأ َّنها حقيقة اأو�
أو�شح من
كر�ششالة
شالة
إ�شالم كر�
ال�شم�س يف ا َّأنَّ الإ�إ�شششالم
الم
كر�شالة
ماوية قائمة بذلك البيت النبوي
�شماوية
اءه
شاءه
ون�شش
الذي رجاله حملة عقيدة وجهاد ون�
ون�شاءه
شامية
امية
ال�شش
حفظت �ش ّر واإميان لتلك الدعوة ال�
ال�شامية
اها ��شش ّيشييدد
كناها
بعنوانها فاطمة الزهراء التي ك ّن
ال�شششالم
الم
الب�شر اأم اأبيها ال�
ال�شالم عليها من قبل
()2
ال�شت�شهاد.
ت�شهاد.
شت�شهاد.
امليالد اإىل ما بعد ال�ش�ش
...................................
( )1كلمة الزهراء� :س.27
( )2فاطمة من املهد اإىل اللحد� :س.44

يا زهراء
زينب جواد مهدي /كربالء المقدسة

أماه اإىل اأين؟
أا ّمأماه
اأراك عزمت على ال�
ال�شفر ..اإىل اأين؟
لك حبيب ًا م�شتاقة اأنت اإليه..
هل ِ
أق�ش
ما اأق�
لك بني الأحباب..
أق�شى
شىى زمانك ل يجمع ِ
ً
اك ما دمت ح ّي
حي
شاك
لن اأن�ش
أن�ش
حياا� ،شاأ�شمي اأولدي على
أن�شاك
ا�ششمك
مك
ا�ش
ا�شمك فاطمة..
لتظل روحي مع ّ
بذكراك..
معللقة
ِ
�شائر ً
ائرة
�ش�ششائر
اك..
نهجك وحم ّي ِ
شائرةة على ِ
للفا�شدين حمب ً
للفا�ششدين
دين
حمارب ًة للفا�ش
حمبةة لل�شاحلني..
حتى اأذهب حيث ذهبت وهناك
الفراق..
يا وردة مل ي ِيئئن وقت ذبولها..
يا زهرة مل مت ّ
متلل الطبيعة من
�شذاها..
كناا نريدك معنا وحولنا تكرب
ك ّن
ً
ً
�شباباا واأنت
معا ،نحن نزهو �شباب
ي�
ي�شيء �شعرك كالقمر
ً
�شيبا وقور ًا..
نتقا�شم م ّر احلياة
وحلوها..
ترعني اأولدنا كما
رعيتنا..
لكن ق�
ق�شاوة الزمان ف ّرقت
بيننا ،وتركتنا نعي�
نعي�س على
ذكراك وننحب..
ِ

منكم وإليكم

قَ
َ
اد ُ
ُ
ْ
س
ر
الع
يل
ن
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ِ
زبيدة طارق /كربالء المقدسة

َرغ ٌ
يف ب َ
م ُ
ْ
الحِّ
ب
ع
ط
ِ
ِ
ِ
إيمان دعبل /البحرين

علي..
ح ّني ّ
فقلبي َو ِل ٌه دنف..
ّ
يكاد خفقي من فرط النوى يقف..
د ّليه الدرب..
كم تاهت مقا�شده..
كالطري بني اأيادي الريح ينخطف..
وكم طرقت على الأبواب..
اأ�شاألها :هل من ورائك اأ�شواء ملن ك�شفوا؟!
وكم طردت..
وكان الياأ�س ي�شرفني..
ا ّإل ببابك وجهي لي�س ين�شرف..
حني انتظرت كما الأيتام اأمنية..
ُ
تطوف .حول فمي �شر ًا..
وتعتكف..
وحني كان خيايل كالأ�شري..
ملا ت�شي الطيوف..
وما باحت به ال ُغرف..
وحني جئتُ كما امل�شكني..
و�شل بطعم احلب..
اأطمع يف ِ
رغيف ٍ
اأزدلف..
اأرجو ولو نظرة تكفي لتعرج بي..
ُحتيل طيني وهج ًا..
ال�شدَف..
َيغرق ّ
ومل�شة من حنان..
ت�شتفيق بها لآلئ ال ّروح..

ال�شدف..
حني اأ�شدع ّ
ّ
ونفخة يف عجاف ال�شعر..
ُتزه ُر بي ق�شائد من جنان..
�شاغها ّ
ال�شغف..
علي..
ِح ّني ّ
مهب اأمنيتي..
فما ظني اأع ّل ُق يف ِّ
نهبا ملن ع�شفوا..
علي..
ِح ّني ّ
فما من �شيمة ال ُكرما..
ك�ش ُر اخلواطر..
والآيات تعرتف..
الأنبياء مب�شكاة الهوى..
عربوا نحو الإله..
األ ليت املال عرفوا..
وللك�شا ِء حديث..
حوائج يف مدى كفيك..
طاملا اجتمعت ُ
تلتحف..
م�شني ّ
ال�شر..
قد ّ
"يا زهراء"
�شحت واإذ..
بغ ّم ِة ّ
ال�شر تذوي ثم تنك�شف..
اأرك�س برجلك هذا كوثر غدق..
ما زال ينبع يل..
ما زلت اأغرتف..

بحنان اأنثوي حلمها الذي
تذكرت وهي تلملم اأ�شياءها ٍ
ً
رافقها منذ �شغرها ُين ِبئها باأ َّنها �شت�ش ُّع نورا كبزوغ
البدر.
ّ
َّ
فباتت ترتقب يف كل حلظ ٍة تعي�شها تنتظر بتله ٍّف
وترقب اأن تعي�س حلظات اخللود.
ّ
ت�شتذكر اأ َّنها كانت كفرا�ش ٍة يف ك ّل ليل ٍة حتل ق باأجنحتها
ال�شفافة نحو اأفق ال�شماء حتّى األفت عيناها ال�شهر
لتغفو باطمئنان غريب على ن�شمات ال�شحر.
واليوم ويف ذلك الف�شاء الف�شيح �شطع كوكب من
قري�س جاء يحمل معه تذكرة �شفر.
�شفر لعامل اآخر هناك حيث يرقد احللم.
ال�شحب.
�شم�شه خمتلفة ل حتجبها ُ
خطب زهرة قري�س اآمنة بنت وهب من الإ�شراف
لكنها كانت بانتظار اأمري ذلك الع�شر.
املالئكي حني ي�شري..
قري�شي ل يخفى نوره
ا ٌّأبي كر ٌمي
ٌّ
ّ
g
ذلك هو والد امل�شطفى عبد اهلل بن عبد املطلب ..
ف ُغر�س حبه يف ثنايا قلبها ربيعا ،فاأثمر عن اأروع �شجر
وزهر.
ارتدت ثوب عر�شها بحياء تغطيه حتت جفنيها و�شط
اأهازيج املهللني واملهنئني بالزواج الأ�شطوريّ و�شوق
تتنف�شه للقيا زوجها عبد اهلل يقينا منها اأنه �شوق
لليايل لقاء كانت بعامل الذ ِّر..
كتب له القدر تاريخ ًا �شي�شهد له عز ًا وقدراً..
يوم التا�شع ع�شر من �شهر جمادي الثانية اأمطر ماء
عذب �شل�شبيل ،اأحيا به اأر�ش ًا قفر ًا..
فاح عبريه ال�شماويّ يف ك ّل اأرجاء الكون يفوق ك ّل
عطر.
ً
َ
�شجل خلودا باملحبة والرحمة واحلنان والت�شامح
زواج َّ
حري ك ّل فكر.
ّ
ً
فيه �ش ّر الوجود منذ فجر الأر�س يروي تف�شيال عن
ك ّل �شر.
طاهر هو اأ�شل لك ّل طهر.
وتزهو �شاعاته بنب ٍع ٍ
ّ
�شيحيي �شوت ًا للحق يعانق كل فخر..
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ُ
فيض الصلوات
زهراء حكمت /كربالء المقدسة

ومرة اأخرى تن�شوي الروح وتهرب لل�شفيع
الهادي ،وتلتم�س في�س بركاته واأنوار لمه
وحتياته خا�شة وهي على ما هي عليه من الوقوع
ببئر املعا�شي والذنوب وغرقها يف اأوحال املادة
وعامل الظلمات ومتاهات ا ّتباع الهوى وهي
تنتظر املنقذ واملخ ّل�س من تلك الكدورات ،فاإذا
بها تد اإ�شراقة اأنوار ال�شلوات املحمدية على
الهادي ال�شفيع لتت�شبث بها للعودة لعامل النور
والهدى وخا�شة يف ليايل ا ُ
جل َمع واأيامها املباركة
فتطوي الأيام �شفحاتها لتفتح �شفحة اجلمعة،

عنوانها �شالة الفجر ،وبدايتها دعاء احلجة،
وفجرها تالوة م�شهودة ،و�شلب مو�شوعها توجه
القلوب لقبلة املحبوب وزيارة ال�شهيد لري�شى
املعبود ،ونور غرتها ال�شلوات التي ُّ
تخط بالأقالم
الذهبية لتعرج بها املالئكة اإىل ال�شماء وتو�شع
يف امليزان فتثقله للدخول اإىل اجلنان والفوز
بالر�شا والر�شوان والروح والريحان ،فعن
الإمام الباقر" :gاأثقل ما يو�شع يف امليزان يوم
()1
القيامة ال�شالة على حممد وعلى اأهل بيته".
ونختم �شعر ًا:

حممد
اإن ال�شالة على النبي ٍ
إن�شان
كالروح بني اجل�شم لال ِ
�ش ّلوا عليه فاإنها معدود ٌة
الرحمن
ع�شر ًا م�شاعف ًة من
ِ
�شلى َ
عليك اهلل ما ات�شع املدى
أرواح للرحمن
وا�شتاقت ال ُ
.....................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.1662

سي ُ
َ
ّ
النساء
دة
وسن نوري الربيعي /كربالء المقدسة

�شيدتي يحا ُر الفكر ويعج ُز البيان ،فمن اأيّ جانب
نغرتف من بحر عطائك املمتد عرب الأجيال.
نت
ففي ك ّل جانب من جوانب حياتك املباركة ُك ِ
نبع ًا طافح ًا بالف�شيلة والعلم والتقى.
فاأنت مع ربك عابدة خمل�شة متفانية را�شية
ُم�ش ّلمة لأمره تعاىل� ،شجاعة يف الدفاع عن
الدين وحفظ الإ�شالم ،ومع اأبيك �شيد الكائنات
نت اأم ًا لأبيها يف الطاعة واحلب والحرتام
ُ ك ِ
واحلنان.
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فكنت اإذا
اأ ّما مع زوجك اأمري املوؤمنني عليِ g
إليك تنجلي عنه الهموم والأحزان ،مطيعة
نظر ا ِ
وفية متوا�شعة �شبورة ُمد ّبرة.
ومع اأولدك خري اأم حنونة مع ّلمة مر ّبية عطوفة.
ومع جريانك تقومني الليل ،فال تدعني لنف�شك
قبل اأن تدعني لك ّل من حولك للم�شكني واليتيم
والأ�شري.
إنك ّ
بحق جامعة للقيم والأخالق ومنبع للف�شائل.
ا ِ

منك قيمة الإن�شان هي نف�شه التي يجب
نتع ّلم ِ
ورج�س ،واأن ل يعي�س
دن�س ٍ
اأن يرت ّفع بها عن ك ّل ٍ
لنف�شه فقط ،بل يعي�س ليرتك اأثر ًا طيب ًا ُيخ ّلده.
نهجك الراقي.
�شيدتي ما اأحوجنا اليوم اإىل ِ
وحنانك
بعطفك
�شيدتي خذي باأيدينا وا�شملينا
ِ
ِ
لتهداأ نفو�شنا وتطمئن.
ّ
ون�شاأل من اهلل تعاىل اأن يوفقنا لل�شري على
أخالقك،
منهجك والتخ ّلق با
خطاك والأخذ من
ِ
ِ
ِ
يا �شيدة العلم والتقوى والأخالق الرفيعة.

كوثر الثقلين

َ
َ
السّي َد ُة َّ
ْ

ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
وذج األكمل ِللمرأ ِة المس ِلمة
األنم
الزه َراء
د .تغريد حيدر /لبنان

اإنّ احلديث عن اأهل البيت مهم ٌة �شعبة لأ ّنهم
ع�ش ٌر اأن يحتوي
القادة ا ّلذين ما ا�شتطاع ْ
كلمات اأن تنجح يف
عظمتهم فكيف بب�شع
ٍ
روف
و�شف �شي ٍء من هذه العظمة؟ وكيف ِحل ٍ
اأن تر�شم �شور ًة م�شرق ًة تليق مبكانة �ش ّيدة
�شدّيقة طاهرة قدّمت خري �شورة عن املراأة؟
لقد �ش ّكلت ولد ُتها ثور ًة على املفاهيم املجتمعية
الذكورية املغلوط فيها حول دور املراأة ور�شالتها
يف احلياة ،و�شاهمتْ طفو ُلتها يف توجيه ر�شال ٍة
لك ّل ا ٍأب لينف�س الغبا َر عن مفهوم عالقته
بابنته ،وا ّأ�ش�شتْ حيا َتها الزوجية على مبداأ
الإميان والقناعة والتوا�شع ،واأعدّتْ اأبنا َءها
اإعداد ًا ر�شالي ًا ليكملوا من بعدها انتفا�ش ًة
بداأتْها باأدعي ٍة ُ�ش ّنفتْ كملحمة فكرية وع ّززتْها
بن�شال �شيا�شي َ
ف�ش َح جور ال�شلطة الظاملة.

على ال�ش ّيدة الزهراء اأن تظ َّل حا�شر ًة يف
وعينا كقيم ٍة م�شتمرة لتحثّ ك ّل امراأة م�شلمة
�شاعت منها القدوة على العودة اإىل الإ�شالم
والتغريات
يف ع�شرنا ا َملو�شوم بالتّحديات
ّ
املت�شارعة ع ّلها ت�شتعيد ان�شان ّيتها امل�شلوبة،
وعلى اجلهاد والتحرر يف ظل املفاهيم
والتعاليم الراقية التي دعا اإليها هذا الدين
وجه ك ّل من يحاول
العظيم ،وعلى الوقوف يف ْ
ت�شويه املراأة وت�شويرها ك�شلعة حتت م�ش ّمى
زائف للحرية ،اأو تعنيفها وو�شمها بالدونية
واختزال دورها يف دائرة �شيقة.

من املوؤ�شف اأننا حب�شنا �شيدة ن�شاء العاملني
يف دائرة املاأ�شاة فقط وهي من ع ّلمنا كيف
نبكي بكاء ال�شابرين وجناهد جهاد القادة..
لقد اأرادَتْ لك ّل امراأة اأن تعي امل�شوؤولية الكربى
التي حتملها واأن ت�شتلهم من حياتها العرب
للنهو�س جمدد ًا مهما تعرثتْ وواجهتْ من
عقبات؛ لأنّ نه�شة الأ�شرة واملجتمع تعتمد
ٍ
عليها ،وعلى عاتقها تقع م�شوؤولية تربية الفرد،
تربية املجتمع بل وتربية التاريخ.
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إبد

اع امرأة

َ َ
الم َن َ ُ
ين للو َ
ص ٌ
َ
ق َ
اض
اي ِة ِ
اعة ِدْر ٌع َح ِ
من األْم َر ِ
ِ ِ

آالء سعيد العيداني /النجف األشرف

للمراأة ب�شمة ُتطبع على م ّر الع�شور والأزمان،
جمالت عديدة ،ول
حيث عملت واأبدعت يف
ٍ
يخفى اأنّ املراأة �شاركت الرجل يف كافة امليادين
وحققت جناح ًا واجناز ًا ملمو�ش ًا ،نراها طبيبة
ونراها يد ًا عاملة تنتج وت�شنع ونراها تر ّبي وتع ّلم
ونراها تبني وتنجز فلم تقف يف منت�شف طريق
بل و�شلت اإىل القمة ورفعت راية النجاح ،ولقاوؤنا
اليوم مع َمنْ حملة راية النجاح ورفرفت بها عالي ًا
فخورة مبا اأجنزت وقدّمت لنف�شها وملجتمعها.
ما الهوية التعريفية؟
ّ
�شهام جا�شم حم�شن حممد الكعبي تولد 1970م
النجف الأ�شرف ،بكالوريو�س علوم جامعة بغداد،
ماج�شتري ودكتوراه علوم  -علم الأحياء املجهرية/
اجلامعة امل�شتن�شرية ،اأ�شتاذة يف كلية الرتبية
للبنات /جامعة الكوفة  24عام ًا يف اخلدمة.
يا حبذا لو تع ّريف القارئ املناعة يف ج�شم الإن�شان
وما هي اأنواعها؟
ً
املناعة هي جمموعة اآليات تت�شمن �شل�شلة من
التفاعالت بني اخلاليا املناعية ومنتجاتها
حلماية اجل�شم من الأمرا�س كالبكترييا
والفريو�شات والفطريات والطفيليات ،ف�ش ًال عن
غريب
ك ّل ما يتعامل معه اجلهاز املناعي على اأنه ٌ
عن اجل�شم ،كما اأنَّ تفاعالت احل�شا�شية ورف�س
الع�شو الن�شيجي املزروع اأي�ش ًا تفاعالت مناعية.
ومن ال�شمات الأ�شا�شية جلهاز املناعة مقدرته
على تدمري الكائنات الدخيلة من دون اأن يوؤثر يف
بقية خاليا اجل�شم ال�شليمة ،ولكن جهاز املناعة
يهاجم هذه اخلاليا اأحيان ًا ،ويدمرها ،و ُت�شمى
هذه ال�شتجابة املناعية الذاتية اأو املناعة الذاتية،
ول ي�شتطيع جهاز املناعة حماية اجل�شم من ك ّل
الأمرا�س اعتماد ًا على نف�شه فقط ،ولكنه يحتاج
اأحيان ًا اإىل م�شاعد ٍة ما كاللقاحات وغريها.
اأنواع املناعة:
املناعة يف ج�شم الإن�شان تنق�شم على ق�شمني:
 -1مناعة طبيعية .Natural immunity
 -2مناعة مكت�شبة Acquired
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.immunity
هل هناك عالج طبي لتعزيز مناعة اجل�شم لدى
الإن�شان؟
ل ُي�شتعمل العالج الطبي لتعزيز مناعة اجل�شم
ا ّإل يف حالت خا�شة متم ّثل ًة ببع�س الأمرا�س ،اإذ
ينق�شم العالج الطبي على نوعني :اأحدهما يكون
و�شول َّ
حم�شر من احليوانات املختربية
ب�شكل
ٍ
ٍ
ملعادلة ال�شموم امليكروبية واإبطال مفعولها،
والنوع الآخر يتم ّثل ببع�س الو�شائط املناعية
املتمثلة بالأنرتفريونات Interferons
ف�ش ًال عن الأج�شام امل�شادة وحيدة الن�شيلة
monoclonal
antibodyes
وامل�شتعملة لعالج العديد من الأمرا�س املناعية
وت�شخي�شها.
هل هناك اختالف باملناعة بني الرجل واملراأة؟
ج/ل تختلف املناعة عند الرجل عن املراأة اإل اأنَّ
م�شتوياتها تختلف لدى املراأة يف بع�س الأحيان
عن الرجل بالنظر ملا متر به من اأو�شاع ف�شلجية
يف اأثناء الدورة احلي�شية واحلمل والإجناب
والتغريات الهرمونية الناتة عنها.
والر�شاعة ّ
وهناك ا�شتعداد وراثي لالإ�شابة بالأمرا�س
تتفاوت بني الرجل واملراأة؛ اإذ اأظهرت الدرا�شات
اأنَّ هناك بع�س الأمرا�س يكون للمراأة ا�شتعداد
وراثي لالإ�شابة بها اأكرث من الرجل مثل داء
الذئبية الأحمراري  Systemic lopuوهو
اأحد اأنواع اأمرا�س املناعة الذاتية الذي ي�شيب
الن�شاء اللواتي لديهنّ ال�شتعداد لالإ�شابة من
عمر (� )60-20شنة ،وفيه ي�شنع اجل�شم اأج�شام ًا
م�شادّة ذاتية � autoantibodiesشد
احلام�س النووي الوراثي منقو�س الأوك�شجني
 DNAوكذلك الربوتينات النووية واله�شتونات.
�شئيل املناعة يكون عر�شة لالأمرا�س ،ما الإجراء
الذي يتخذه ال�شخ�س امل�شاب بذلك؟
باحلالة الطبيعية ل يوجد �شخ�س �شئيل املناعة

اأو ل ميتلك مناعة
ا ّإل هناك بع�س
الأمرا�س التي ينتج د�.شهام جا�شم الكعبي
عنها نق�س باملناعة
نتيجة ل�شتهداف اخلاليا املناعية من قبل
الفريو�شات مثل فريو�س اليدز الذي ُي�شيب
اخللية اللمفاوية التائية ،T-lymphocyte
ومن ّثم يقل م�شتواها عند امل�شابني ويكونوا
عر�شة لالإ�شابة بالعديد من الأمرا�س الفريو�شية
والبكتريية والفطرية.
وما زالت العديد من الأبحاث ُترى �شنوياً
لإيجاد عالج ناجح يتم التخ ّل�س به من هذا
الفريو�س الفتّاك.
ً
ُيعطى امل�شابون باليدز تركيبة من امل�شادّات
الفريو�شية التي توقف ت�شاعف الفريو�س ولكنها
ل تق�شي عليه نهائي ًا.
اللقاحات التي يتل ّقاها الإن�شان يف مراحل عمرية
ب�شكل كب ٍري عند الإن�شان؟
مب ّكرة ،هل تعزز املناعة ٍ
ُتعد اللقاحات مهم ًة جد ًا بالن�شبة لالأطفال
حديثي الولدة لأنَّ املناعة لدى الطفل تكون اأق َّل
من الكبار ويبداأ م�شتوى الأج�شام امل�شادة التي
ح�شل عليها من اأ ّمه يف اأثناء حملها به ينخف�س
حتّى يتال�شى بحدود ال�شتة الأ�شهر الأوىل من
عمره ا ّإل اأنّ ج�شم الطفل يبداأ بعد ولدته باإنتاج
اأج�شام م�شادة مب�شتويات خمتلفة تزداد ك ّلما
ازداد عمره؛ لذا من ال�شروري تزويده باللقاحات
يف مراحل حياته الأوىل حلمايته من الكثري من
الأمرا�س النتقالية �شديدة اخلطورة على �شحته
كمر�س التد ّرن بعد اأخذه لقاح  ،BCGولقاح
�شلل الأطفال �شد مر�س �شلل الأطفال ،ولقاح
التهاب الكبد الفريو�شي نط � Bشده ،ولقاح
�شد مر�س الأنفلونزا البكتريي الذي ت�شببه
بكرتيا هيموفل�س اأنفلونزا ،ف�ش ًال عن اللقاحات
الأخرى التي تاأتي تباع ًا يف جدول اللقاحات
املعتمدة لدينا يف املراكز ال�شحية يف العراق.

أم

األسود األربعة

َ َ ُ َّ
الو َ
واهد َواحت َ
َ
َ
ُ
اء
ف
ر
ا
ض
الش
وداع
ِ
ِ
ِ
عبير عباس المنظور /البصرة

يوم هج ٍري تثاقلت خطاها نحو
يف
ِ
�شباح ٍ
قبورهم الرمزية اخلم�شة،ة ،كانت تتمايل
�شعف ًا واأطبق الوهن على ففووؤادها املكلوم،
ورة املنايا تلوح يف
وتراءت لها �شورة
الأفق ت�شعرت
فا�شت�شعرت قرب الأجل،
دت
فق�شدت تلك ال�شواهد للوداع
الأخري ،قطعتْ الطريق
وعباب الأفكار ُّ
يلف راأ�شها
الذي �شدّعته �شور
وتاأمالت تتوارد من
هنا وهناك ،ك ّل خطوة
تر�شم األف لون ولون
من م�شاعر متخ ّبطة ل
تعرف القرار وال�شتقرار،
حتى حت
لحت لها من بعيد
تلك ال�شواهد َ
خفق الفوؤاد ب�ش ّد ٍة
طربت
وا�شطربت اجلوانح وارتع�شت اجلوارح
اخلم�شششةة
و�شلت لتلك القبور اخلم�
حتى لت
ووطااأت
اخلم�شة ووط
فجل�شششتت
قدماها حرم الع�شق الأقد�س فجل�
فجل�شت عند
تن�شج
ق ٍرب
منفرد يعلو قبور ًا اأربعة واأخذتْ
أخذت ُ
ٍ
ون�شر ٍرة
ون�ششر
ع�شق ون�ش
شرةة لإمام
اأمل ًا
ُ
وتن�شج حلم ًا من ٍ
الزمان ،وتف ّرقتْ اأدمعها وهينامات عزائها
على بقية القبور.
تمر
ا�شتم
كانت رحل ًة قد�شي ًة يومي ًة ا�ش
تمرتت لأربعة
شتمرر
ا�شتم َّ
اأعوام رافقها البكاء والعويل ،غري اأنّأن هذه
املرة كانت رحلتها خمتلفة فقد كانت رحلة
طقو�ششها
شها
وداع اأكرث منها رحلة عزا ٍء اختتمت طقو�
طقو�شها
ٍ
اليومية ٍس
ولتت وجهها �شطر
بفر�س اأخري؛ اإذ و ّولل ْ
ولتْتْ
للو�شششيي
الغري لتبثَّ �شكواها الأخرية للو�
للو�شي ودموع

ال�شوق والأ�شى �شبقتها بالتحادر قبل الم
ال�شالم
ال�شالم عليك ��شششيدي
يدي
ال�شششالم
الم
الك�شري ال�
الك�شششري
ري
ب�شوتها الك�
ب�ششوتها
وتها
ب�ش
�شيدي يا
g
املوؤمنني �� ،شششالم
الم
اأمري املو
مودععِّع
مودد
�شالم مو
الم
عماا قريب�� ،ششال
لحق
شالمم
لحق ع ّم
�شال ٌ
ّ
يتغ�شاهاه احلياء خ�شية
يتغ�ش
تق�شريي و ُووووولدي
تق�ششريي
ريي
تق�ش
لدي عن

ن�ششرر
ن�ش
ن�شر ة
ُو لد ك ،
الأئمةمن
�ش�ششالم
الم
ا عتذ ا ر
�شالمململووؤه
فرررىى
ط�شت
عن
ٍ
لكبد َت َتفف َّ
ال�شششموم،
موم،
من ال�
ط�شت لراأ�س مقطوع
ال�شموم ،وعن
ٍ
ال�شششبط
بط
بت به ثنايا ال�
�ش ِشرر َب َْتْت
ُ�ش
بنات
ال�شبط املظلوم ،وعن ِ
قت �ش�ششبايا
بايا
وحي �ِش�ش ْشيي َيققتْت
بلد اإىل بلد يحدوها
�شبايا من ٍ
ٍّ

أولد وع�شري ٍة جم ّزرين
الأعداء ،وعن ا ٍ
رم�شششاءاء
أ�شاحي على رم�
كالأ�أ�شششاحي
احي
رم�شاء كربالء ،وعن نفي
عقيلتك زينب اإىل ال�شام وموتها كمد ً
كمداا يف
زمان ُق ِّيد
غرب ٍة عن ديارها ،وعن اإمام ٍ
ال�ششلل
شال�ش
بال�شال�
بال�ش
وح ِب َ�س بني
بال�شال�شل واجلامعة والأغالل ُ
اأطباق الإقامة اجلربية ،ك ُّل ذلك على مراأى
وم�شمع ِم ِّ
مننني.
وم�ششمع
مع
وم�ش
ي.
ا�ششك
ك
عبا�ا�ش
ا�شك قمر الع�شرية اأعظم
وها هو ع ّب
خلفته
فته قطيع الكفني
قرابيني خ ّل
ّ
وال�شش
مه�شمم اجلبني وال�
وال�شهم نابت يف
مه�ش
العني وتلته ثالث ا ُ
أجن ٍم زاهر ٍة
الولل
أر�شعتهم الو
أر�ششعتهم
عتهم
اأر�ش
الولء والوفاء قبل
اللنب ،قراب ٌني ر�
ر�شمتُ بها
مالمح الن�
الن�شرة احلقة
لإمام الزمان يف يوم
عا�شوراء ،فهل اإىل
ال�ششماح
ماح
ال�ش
ال�شماح من ��شبيل؟
واأ َ
أجلم النحيب كلماتها
أجل َم
جل
ظلت
لتلملم َ�ش�شتاتها
لملم
تاتها لكنها ظلتْ
ل ُت َ
تتمتم ببقايا
أ�شى
ُ
�شجى وا ً
ً
حزنا
فت�شد
فت�ش
شدّعت اأحجار ال�شواهد حزن ًا
واحت�شش
مل�شهد الوداع الأليم ،واحت�
واحت�شر الوفاء يف
ارع املوت حتى تويف
شارع
ي�شش
هذه اللحظة وظل ي�
ي�شارع

�شهيد ًا يف حمراب ع�شق اإمام الزمان
ال�شششيدة
يدة
ون�شرته على �شرف تلك ال�
ون�ششرته
رته
ون�ش
ال�شيدة اجلليلة،
قرب
رب الوفاء معها حيث ل وفاء يكون بعد
واأُ ْق ِ َ
الولل
دة الو
�ش�ش ّيشييدة
الولء والوفاء اأم البنني.
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الصحة كنز

َ َ ٌ َ
ع ٌة َو َن َ
ائ ُ
َ
ج َ
سْل ِبَّية
ت
ائ
ش
عادات
ِ
ِ

د .زينة نوري الجبوري /بغداد

هناك عادات �شائعة يوؤدي الإ�شراف فيها اإىل نتائج �شلبية حيث اأثبتت الدرا�شات الآتية مفاجاأ ًة مثل:
النوم :اأظهرت اأكرث من درا�سة اأنّ قلة النوم توؤدي اإىل االإ�سابة بالبدانة ,وفقدان حدّ ة الرتكيز,
واخلمول العقلي ,كما يوؤدي اإىل التع ّر�ض ملخاطر االإ�سابة باالآفات القلبية ,لكن حقيقة الو�سع لي�ض
تبني اأنّ الرجال الذين يح�سلون على ()9
كما يبدو ففي درا�سة ن�سرت عام 2010م يف جم ّلة (النوم) ّ
�ساعات من النوم يف الليلة الواحدة اأكرث عر�سة لالإ�سابات القلبية بن�سبة  %43من الذين يح�سلون
على (� )7ساعات نوم بغ�ض النظر عن اأعمارهم اأو اأوزانهم اأو ن�ساطهم اجل�سدي ,ولتخفيف احلالة يتم
قيا�ض �ساعات النوم و�سبط املنبه على اأثر ذلك.
امل�سادات احليوية :الكثري من االأطباء يلجوؤون اإىل عالج االلتهابات �سواء البكتريية اأو الفريو�سية
با�ستخدام امل�سادات احليوية القوية للح�سول على عالج قطعي للحالة حينما ال يكون متاأكد ًا من �سبب
ً
م�سبب فريو�سي ال يفيد امل�ساد
ناتة عن
احلالة املر�سية على الرغم من اأنَّ  %99من احلاالت تكون
ٍ
احليوي يف الق�ساء عليه كما يف التهابات اجلهاز التنف�سي العلوي وقد يتبادر للذهن اأنه ال �سرر يف
ذلك لكن ال�سرر يف اال�ستخدام املتكرر للم�سادات احليوية اأنه مينح اجلراثيم مناعة اإ�سافية وكذلك
الق�ساء على البكرتيا املفيدة للج�سم والطريقة الف�سلى ملكافحة اجلراثيم هي تنّب ا�ستخدام
امل�سادات احليوية واإن كان البدّ منها فا�ستخدام امل�سادات احليوية اخلفيفة مثل ()Amoxicillin
فهو اأف�سل على املدى البعيد من ا�ستخدام اأدوية مثل (.)Azithromycin
م�س ّكنات االأمل :يلجاأ الكثريون عند �سعورهم باأمل يف الركبتني اأو الع�سالت اإىل تناول امل�س ّكنات القوية
مثل ايبوبروفني ( )Ibuprofenينتمي هذا امل�سكن اإىل العقاقري التي تخف�ض اإنتاج البو�ستاكالندين
( )Prostaglandinsالذي يعمل كناقل امل ولكن اال�ستخدام املتوا�سل لهذه االأدوية يوؤدي اإىل
تعطيل قيام الهرمونات بوظائفها مثل توليد االأن�سجة التي تبني الكوالجني كما يوؤدي اإىل زيادة
خماطر االإ�سابة بالنوبة القلبية عند االأ�سخا�ض املع ّر�سني لها اأو االإ�سابة باالإ�سهال اأو الغثيان اأو
النزيف الدموي وميكن ت�سكني االأمل باملعاجلة املائية حلوايل ( )20دقيقة يف مغط�ض احلمام واأداء
حركات لطيفة لتخفيف ال�سوائل املتجمعة داخل الع�سلة التي ت�سبب االأمل.

رابط بني اال�ستهالك اليومي للقهوة وخف�ض االإ�سابة بداء
القهوة :اأ َّكدت الدرا�سات احلديثة وجود ٍ
ُ
الزهامير و�سرطان الكبد والبو�ستات ولكن درا�سة بريطانية اأجريت عام 2010م ّ
حذرت من االإدمان
مدد زمنية
على القهوة الحتوائها على الكافيني ولتفادي هذه امل�سكلة تو ّزع جرعات القهوة على ٍ
متباعدة خالل اليوم ولي�ض جرعة واحدة مفرطة.
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صحة العائلة النفسية

َ
َ
األ َ
العْن ُ
ُ
ف ِع َ
ال ،أس َبا ُب ُه َو ِع َال ُجه
طف
ند
ِ
د .حوراء حيدر محمد /كلية اإلمام الكاظم gللعلوم اإلسالمية والحديث /بغداد

الأطفال رياحني عطرة ،وغ�شو ٌن ن�شرة ،ميلوؤون
احليا َة بهجة و�شرو ًرا ،بوجودهم تتز َّين احلياة،
وقد و�ش َفهم  باأ َّنهم زِي َن ُة ا َ
حل َيا ِة ال ُّد ْن َيا/
(الكهف ،)28:والبن ال�شالح حلم كل اأم واأب،
وال�شالح يكون بزرع الأخالق احلميدة يف الطفل
منذ �شنواته الأوىل ،والرتبية ال�شاحلة ل تكن
بالأوامر والقوانني بل يكت�شبها الطفل ممّ ا حوله
ويراها من ت�ش ّرفات والديه و�شلوكهما والفعلي
والقويل ،ومن البيئة املحيطة به.
وملَّا كان العنف اأحد اأ�شكال العدوان� ،شواء اأكان
ب�شكل م�شتمر على الأفراد
ذلك العدوان يحدث ٍ
اأم على املمتلكات ،فاإن ال�شوؤال الذي يثار هنا هل
هذه ال�شلوكيات تولد مع الطفل؟ اأم هي �شلوكيات
مكت�شبة من بيئته؟ وهل هناك من �شبيل لعالجها؟
اأ�شار الكثري من الباحثني اإىل اأنَّ ال�شلوك العدواين
هو �شلوك متع ّلم يكت�شبه الفرد من البيئة التي
يعي�س فيها ،وي�شتعمله كنوع من احلماية الذاتية
التي يحقق بها اأمنه.
وت�شكو الكثري من الأمهات من ت�ش ّرفات
اأطفالهن العنيفة والعدوانية ،وخا�شة الذكور،
الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني (� )8-4شنوات،
وتت�شف هذه ال�شلوكيات بال�شراخ،
واإلقاء ال�شتائم ،والركل
وال�شرب ،وقذف

الأ�شياء والتخريب ،والرغبة يف ا�شتفزاز الآخرين
وامل�شاك�شة ،والغ�شب.
وهناك اأ�شباب كثرية توؤدي بالطفل اإىل اأن
يت�ش ّرف بعنف اأهمها ما ياأتي:
 -1الدلل الزائد :اإذا زاد تدلل الطفل من قبل
والديه ،و َّمت توفري احلماية الزائدة له ،وحتقيق
جميع رغباته اأول باأول ،ومل يرف�س له طلب ما
فاإ َّنه غالب ًا ما �شيقابل ذلك بت�ش ّرفات هائجة
كال�شراخ والتدحرج على الأر�س عند �شدّه عن
أمر ما لأ َّنه اعتاد على اأن حتقق له جميع مطالبه.
ا ٍ
ّ
-2التقليد :اإنَّ غالبية الأطفال يتعلمون ال�شلوكيات
من النماذج وال�شور التي ي�شاهدونها ،واإذا كان
اأحد اأفراد الأ�شرة (اأحد الوالدين) ع�شبي ًا فاإنَّ
ذلك �شينعك�س عل �شلوك الطفل ،اإىل جانب
ما ي�شاهده يومي ًا من ناذج العنف يف اأفالم
الكارتون والألعاب اللكرتونية ،وغالب ًا ما يق ّلد
الأطفال �شلوكيات هوؤلء الأ�شخا�س ال�شلبية.
-3ال ِغرية :ي�شعر بع�س الأطفال بالغرية في�شلك
�شلوكا عدوانيا نحو من يغار منه.
-4رغبة الطفل يف جذب النتباه :فالطفل يجذب
انتباه والديه له من خالل ا�شتخدام العنف.
-5تراكم مواقف الإحباط :مثل الف�شل يف
الدرا�شة ،اأو منعه من اأداء ن�شاطات حمببة له،
يوؤدي به اإىل اإظهار �شلوكيات عدوانية ك�شرب
اأخيه الأ�شغر منه ،اأو زميله.

-6العقاب اجل�شدي :عندما يعاقب الطفل
بال�شرب ،فاإنَّ املظاهر العنيفة توؤدي اإىل �شعوره
بالظلم ،وبالتايل رد فعل عدواين من هو اأ�شغر
اأو اأ�شعف منه.
بع�س الطرائق العالجية:
-1ل ب ّد من حتديد الأ�شباب التي توؤدي اإىل
تزايد ال�شلوك العدواين ،وهي اأ�شباب نف�شية اأو
اجتماعية اأو ثقافية غالبا ،وقد ت�شهم الظروف
ال�شحية يف ظهور ال�شلوك العدواين ،فالطعام
الزائد عن حاجة اجل�شم يو ّلد طاقة زائدة اإذا
مل يتم ت�شريفها بطريقة �شائبة لأ ّنها حينذاك
�شتكون عام ًال م�ش ّر ًا ،فال ب ّد للطفل من تفريغ
طاقته باأن�شطة حركية.
ً
ً
-2يجب اأن تكون الأم مثال جيدا للطفل من حيث
احلد من امل�شاجرات العائلية ،وعدم ا�شتخدام
العقاب اجل�شدي ليقاف ال�شلوك العدواين
وتوظيف احلوار اأو املفاو�شات.
-3اختيار الربامج التلفزيونية املفيدة التي تخلو
من العنف.
 -4تنمية الآداب الإ�شالمية والقيم الرتبوية التي
نادى بها الإ�شالم من مو�شوعات مكارم الأخالق
التي منها (العطف على ال�شغري -اإف�شاء
ال�شالم -احلفاظ على البيئة واملرافق العامة).
....................................
امل�شدر :علم نف�س النمو :د .علي من�شور واآخرون
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وا

حة البراءة

العائ َل ُة َ
الغ ِنَّي ُة
َ ِ
د .نور رياض /بغداد

يا�شني طفل يف الثامنة من العمر ،يعي�س مع اأبويه
بيت �شغ ٍري من الطني بنوه باأنف�شهم،
الفقريين يف ٍ
مل يكونوا ميلكون الأثاث ول حتى اأدوات املطبخ
الب�شيطة فكانت اأ ّمه تعمل على �شناعتها بنف�شها،
ت�شنع اأواين من الفخار جميلة جد ًا.
كان يرى يا�شني كيف اأنَّ والديه يتعبان كثري ًا من
اأجل ك�شب املال الكايف ل�شراء الطعام ،وعندما
كان يرى األعاب ًا جميلة يف طريقه اإىل املدر�شة كان
يرغب اأن ي�شرتي ولو لعبة واحدة كلعبة اجلندي
ال�شجاع التي يح ّبها كثري ًا ولكنه مل يقل �شيئ ًا
لأبويه وقرر اأن مي�شي يف الطريق من دون اأن ينظر
اإىل الألعاب فوالداه ل ميلكان املال الكايف ل�شرائها
له ،وهو يحب والديه كثري ًا ول يرغب اأن يراهما
حزينني ب�شببه.
يف اأحد الأيام جاء اأحمد �شديق يا�شني لزيارة
منزل يا�شني يف عيد ميالده فراأى الأواين التي
ت�شنعها اأ ّمه واأعجب بها كثري ًا وقال ليا�شني :هل
�شديقي اإنكم اأغنياء جد ً
تعلم يا ��شششديقي
ديقي
جدا؟؟
جداا
ني فقال له :ماذا يا اأحمد هل متزح
شني
يا�شش
تعجب يا�
يا�شني
معي؟
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ر ّد اأحمد :كال اأنا ل اأمزح ،اإنّ والدتك ت�شنع لكم
اأ�شكا ًل جميلة من الأواين وكذلك هي ت�شتطيع
اأن ت�شنع لكم ك ّل ما ترغبون به ،ملاذا ل ت�شاألها
لتع ّلمك كيف ت�شنع اللعبة التي ترغب ب�شرائها؟
اأبت�شم يا�شني وقال :اإنها حق ًا فكرة رائعة.
فذهب الثنان اإىل الأم وو�شفا لها لعبة اجلندي
ال�شجاع ،ثم جل�شوا جميع ًا و�شنعوا دمى جميلة
جد ًا فرح بها ال�شديقان ،واأ�شبح جميع اأ�شدقاء
يا�شني ياأتون اإىل منزله ليتع ّلموا �شنع
الدمى باأيديهم.
وهكذا اأ�شبح يا�شني �شعيد ًا جداً،
وهو ميلك الكثري من الدمى
املميزة التي يلعب بها
مع اأ�شدقائه.

رفيف الجناح
خلفك نح ّلق عا�سقني لعليا اأحبابك ودليلنا رفيف ذاك اجلناح..

ُصْ
يم َ
َ
َ
ْ
َ
ن
ي
ت
ت
الي
ى
ر
غ
ِ
ِ

رجاء محمد البيطار /لبنان

إليك!
ولتي يا زينب ال�شغرى ،معذرة ا ِ
بالأم�س دعاين بيتكم املطهّر ،بيت الزهراء
وحيدر..
رمقتُ الدار املثلى التي ت�شيء لأهل ال�شماء كما
ُت�شيء النجوم لأهل الأر�س بنظر ٍة خجلى ،فكيف
مل األحظ بحرويف املثقلة بهمومكم ه ّم ِك الأكرب؟!
بلى ،لقد راأيتُ �شلعها املك�شور خلف الباب،
وجنينها املُ ْ�شقط فوق الرتاب ،فاكتويتُ و�شهدتُ
�شربه على عمق امل�شاب ،فبكيت..
وراأيتُ راأ�شه ّ
امللطخ بذاك اخل�شاب وهو يهوي
ل�شجدته الأخرية يف املحراب..
فهويتُ وتاأوّهتُ لذاك الكبد املكلوم يف اأعماق
بكرهما امل�شموم ،وندبتُ ذاك الراأ�س املرفوع
فوق القناة بعد طحن ال�شلوع ،ول ّبيتُ نداء العقيلة
لحظتك اأي مولتي،
املفجوع ،ولكنني بعدما
ِ
ق�شرتُ وما ل ّبيت!
علمتُ اأنني ّ
عيني الكليلة دموع تلك ال�شغرية
ر ّباه ،كيف مل ت َر َ
اجلليلة؟! كيف مل تلحظ �شهقات اأنفا�شها وهي
تقف مع اأختها الكربى خلف الباب الذي ع�شر
اأمهما حتى غدت عليلة؟!
مولتي ،لئن ظلمتك �شفحات التاريخ ،فهو
ه�ش ٌم ٍّ
حلق اآخر من حقوق ال�ش ّيدة الزهراء قد
ا�شتبيح ،ولئن مل اأر�شد بوقع كلماتي وقع قدميك
بعد ،ومل األهج ،فلقد تن ّبهت ال�شاعة اأنه قد نبت
حتتهما الورد ،مغالب ًا خ�شونة العو�شج.
ها اأنت مت�شني عرب ال�شنني ،تعي�شني اآلم اأهل
بيتك فتتاأملني ،وتقفني بني اإخوتك وترمقني
والديك ال�شدّيقني وهما يجابهان تلك الطغمة
الكا�شرة ،وحتتارين اأيهما تبكني اأو ت�شعفني!
وترمتني يف نهاية اليوم على �شدرها احلزين
منك الدهر
بحرية ،تتح�ش�شني ك�شره ،ول يكتفي ِ
لك البالء ح�شر ًة بعد ح�شرة..
بهذا ،فهو يدّخر ِ
يا يتيمة الزهراء ال�شغرى ،اإنَّ اليتم امل�شاعف

كان لك قدَ ر ًا ،وها اأنت تقفني على الباب نف�شه
ت�ش ّيعينها بقلبك املفطور ،لي ًال و�شر ًا!
أبيك بعد رجوعه ،تخلطني
وها اأنت تلوذين با ِ
أ�شك ال�شغري املثقل
دموعك بدموعه ،وت�شندين را ِ
ِ
ّ
بهم اليتم بعد فقد الأم اإىل �شلوعها امله�شمة
ّ
ال�شاكنة يف �شلوعه.
إخوتك يتح ّلقون حوله باكني ولهني ،وها هو
ها هم ا ِ
إليك واإليهم بغ�ش ٍة وين�شد قوله:
ينظر ا ِ
ً
أحمد
واإن افتقادي فاطما بعد ا ٍ
()1
يدوم خليل
دلي ٌل على اأن ل َ
هي �شنون عمره ال�شريف مت ّر ،وي�شيغ �ش ّيد
الأو�شياء العلقم ،في�شبح امل ُّر اأم ّر ًا..
مولتي ،يا �شغرى اليتيمتني ،يا ثانية الزينبني..
إليك!
معذر ًة ا ِ
لقد فاتني ر�شدك واأنت ت�شاطرين اأختك الفقد
واليتم وال�شبي والقهر ،وترافقينها على دروب
الأ�شر ،ثم حت ّولن ب�شمودكما الهزمية التي
اأرادها الظاملون اإىل ن�شر!
ها اأنت واقفة معها يف كربالء ،ت�شاندينها يف تنفيذ
و�شية �ش ّيد ال�شهداء ،وتتحملني معها مللمة العيال
و�شون ال ِعر�س ،وحفظ بقية اهلل يف الأر�س ،اأو
ل�شت قد كنت مت ّر�شني واإياها زين العباد ،وقد
قمت بردّه اإىل اخليمة يوم خرج علي ًال مل ّبي ًا نداء
بو ا جب
اأبيه للقيام

اجلهاد؟!
ثم ها اأنت تقفني على م�شارع اأهلك وقد ه ّد
ركنك اجلزع ،فت�ش ّمدين جرح قلبك وت�ش ّكنني
ب�شربك املوروث ذاك الوجع ،ثم تقفني يف
مواطن اخلزي لت�شهدي هزمية اأعدائك ،وتريهم
بكلماتك احل ّرة احلكيمة �شالبة ال�شكيمة ،فاإذا
بهم يقعون يف اأ�شر بغيهم ويعلمون اأنَّ النت�شار
على اآل بيت امل�شطفى حماولة عقيمة..
ثم ها اأنت ت�شاطرين اأختك بالء النفي ،ويبعدك
اأهل النفاق عن املدينة اإىل م�شر ،كما اأبعدوها
اإىل ال�شام ،لتكون كال البلدين لكما خري مقام،
وحتفر يف ثراهما قيود اأ�شركما اأ�شرحة الن�شر..
ولدت
فديتك بحياتي ،و�شال ٌم عليك يوم ِ
مولتيِ ..
ا�شت�شهدت �شابر ًة حمت�شبةً
يف بيت الطهر ،ويوم
ِ
غد
حر َة القلب والل�شان والفكر ،ويوم ُتبعثني يف ٍ
حي ًة لتكوين �شاهد ًة على ك ّل ح ّر ٍة وح ٍّر ،جعلوا
دماءكم لهم وقود ًا لأنوار الفجر ،وعزفوا باآهاتكم
ت�شبيحة الذكرّ ،
وخطوا مبدادكم ك ّل حكايات
ال�شرب فطوبى ملن َّ
تو�شاأ بعذب كوثركم ،و�ش َّلى
عليكم �شالة ال�شكر ،فنال بح ِّبكم جزيل الأجر..
..............................
( )1م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،4س.73
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مناسبات

َْ َ ُ َّ
ْ
س
م
الش
زهرة
ِ
النبي
خديجة علي عبد
ّ

خلف القطن الأبي�س املع ّلق بال�شماء ت�ش ُّج
ممالك الأحالم الليلة ،اإ َّنها متطر �شوء ًا!
غمائم الب ّلور بدت اأكرث بريق ًا من ذي قبل،
حوريات َّ
نهر يلمع وينبع من الهواء
يتو�شاأن من ٍ
ويتي ّممن بزعفران وم�شك و�شيء من ال�شعادة
الأبدية ا�شتعداد ًا ملقابلتها ،اأربع �ش ّيدات ي�شرن
يف موكب يخرج من حكايات اجلنان وينزل
نحو الأر�س ،اجلميع يعرفها هنا ،لقد
اأذن لروح املن�شورة اأن تهبط،
وعلى عجل ،لوؤلوؤة لوؤلوؤة ،ت�شقط
من اأذيالهنّ على �شعف نخلة،
تتو َّثب قفز ًا ح ّبة ح ّبة كمفاتيح
َّ
ترتن بالت�شبيح
مو�شيقية
عليها �شعفة تلو ال�شعفة
املنتهية اأطرافها قرب �شقف
بيت متوا�شع ي�شع!
كانت تل�س فيه وحيدة
حمت�شنة حملها ،هادئة كراهب
متبتل يف �شومعته يتحدث بقلبه
اأكرث من ل�شانه ،يرتاد نور ًا مطلقاً
ل يراه غريه من دون احلاجة اإىل
مر�شد اأو اإىل تعاليم الكتب ،مل تنبز ببنت
�شفة ،ال�شوت الناعم الذي األفت �شماعه منها
يوزع حنان ًا يكفي الكون ك ّله بعد اأن هجرنها
ن�شاء قومها لزواجها من رجل اختاره العلي
الأعلى ،مل يخرتق خلوتها �شوى �شورة ومتحى
واأخرى تت�شكل ،عامل غريب يتوغل ب�شال�شة
يف حجرتها ،يبدو قريب ً
قو�ششني
شني
قريباا منها كقاب قو�
قو�شني
وبعيد ًا كنجمة يف الأفق! ،اأمر بني احلقيقة
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واخليال ،يتحرك بثقل وخفة مع ًا اأمامها
كالزيت املختلط باملاء ،هذه هي مهارة القدرة
الإلهية يف �شياغة الأحداث! �شارة ،مرمي،
اأخريات امتثلن
اآ�شيا ،كلثم وع�شر

خلد متها
حلظة واحدة ،ليهرب الواقع من �شفاته واملعنى
من املعقول ،وتخرج الأمرية كقطعة من
فيت�شششابق
ابق
ال�شم�س املتوهجة ،فيت�
فيت�شابق اجلميع لالنحناء
اإجال ًل لها! ،كيف كانت؟ الأمر بحاجة ملتفنن

ير�شم ل لكاتب يكتب كي ي�شف ما حدث!
اأ�شد بيا�ش ًا من الثلج ،واأكرث طراوة من املاء،
رقراقة ترتك اأثر ًا منها ك�شجرة كرز تهديك
زهرها ك ّلما ه ّبت عليها ن�شمة �شبا ،فكيف
ب�ش ّيدة الزهر ك ّله؟!
وردة اهلل املغرو�شة بيده ،بني يدي
خديجة التي تتاحها موا�شم الفرح،
كم انتظرت هذا اللقاء! رفيقتها
وموؤن�شتها ،هي اأم اأ ّمها
اأي�شا! ولكم ت�شبه رائحتها
رائحة
النبي،الذي
ّ
الأنبياء
تزاحمت
والأمالك لتهنئته
بتحفة اهلل وهديته،
هو ل ين�شى كيف جاءه
جربيل على �شورته
الأ�شلية كما يف تبليغ
البعثة ّ
مب�شر ًا اإياه بها،
وملك الوحي ل ياأتي
ب�شكله احلقيقي اإل لأمر
مهم! ،لذا ها هو يقرتب ،يبذر
النجوم حتت قدميه.
يقرتب وتت�شع حدقتاه وتتالألآن ،يقرتب
وتتع ّلق عيناها الوا�شعتان ال�شافيتان بعينيه،
وتخرج يديها ال�شغريتني نحوه ،يحملها بعد
اأن اغرورقت ماآقيه لوعد ر ّبه ،ي�ش ّمها ل�شدره
الأو�شع ،فيتدفق الكوثر البارد يف عروقه ،نور
وال�شششبح
بح
على نور وال�
وال�شبح ينبلج.

مناسبات

ُ
َت َرا ِن ُ َ
م َ
حن األ ُ
ومة
يم ِبل ِ
زهراء سالم /النجف األشرف

�ش ّيدتي يا رمز الوفاء..
�ش ّيدتي يا عنوان ال�شرب والإباء..
اأيّ الكلمات ا ّ
أ�شطر ويف ح�شرتك ت�شيع الكلمات،
واأيّ حروف اأ�شيغ وتتناثر بني حروف ا�شمك
احلروف خج ًال �ش ّيدتي يا اأم البنني.
اأيّ تاريخ ي�شاهيك وا ِأنت من يقف اأمامك التاريخ
معناك
عاجز ًا ك ّلما اأرادوا اأن يقروؤوك تاهوا يف
ِ
يا �شم�س الكرامة التي اأ�شرقت لتنري دار ًا اأظل ّمت
بعد غياب �شم�شها ،لتنرث دفئها وعطفها على
قلوب ك�شرها الزمن ،ومت�شح دموع يتامى اأجرتها
يد الغدر واخليانة.
أوقدت فيها �شموع
يا لها من رحلة عطاء ووفاء ا ِ

عمرك الطاهر يف خدمة �شبطي ر�شول الرحمة
ور�شاهم وكنت مث ًال اأعلى يف مقام الأم احلنون،
وحففتهم بحبك وعطفك وا ِأنت حتاولني اأن

تر�شمي الب�شمة على وجوههم احلزينة وتخ ّففي
اآلمهم الكبرية ،ولهم يف ك ّل زاوية من زوايا
البيت الطاهر ذكرى األيمة تعت�شر قلوبهم،
ت�شابق دموعك الطاهرة دموعهم ومل ت�شغلك
تربية اأولدك عن خدمتهم اأو حمبتهم ،بل ازداد
أولدك على
ع�شقهم يف قلبك النقي،
ِ
وغذيت ا ِ
احلب والحرتام ،و�شقيتهم من كاأ�س ولئك
ّ
ووفائك ورب ّيتهم على الفداء ل�شاداتهم حتى جاء
الوقت لتقدّمي ثمرة فوؤادك قرابني للدين ،ومل

بالك �شوى الإمام احل�شني gواأهل بيته
ي�شغل ِ
ً
ً
ذاب فوؤادك ع�شقا ،وجرت دموعك حزنا على
فراقه ،واأظلمت ديارك بعد نوره.
اأيّ �شرب فاق �شربك وا ِأنت تنتظرين عودته،
واأيّ حزن ي�شاهي حزنك حتى جاءت اللحظة
وخرجت
و�شك �شوت ب�شر م�شامعك الطاهرة،
ِ

كاحلمامة املفارقة وا ِأنت تردّدين اأخربين عن
ولدي احل�شني ،gليذبحك خرب ا�شت�شهاده،
ويك�شر ظهرك ،ويذبل عودك ،عد ِّت اإىل دارك
احلزينة حتى ّ
ابي�شت عيناك من البكاء لتعي�شي
بحزنك بقية اأيامك ،حتى طويت اآخر �شفحة
من حياتك ول�شانك يردّد ولدي ح�شني ..ولدي
وغ�شة
ح�شني ..لرتحلي اإىل مثواك الأخري ّ
الفراق يف قلبك و�شورة احل�شني gل تفارق
ذاكرتك� ،شربت على ما اب ُتليت به ووفاك
اأجور ال�شابرة املحت�شبة ليجعلك باب ًا حلوائجه،
وينزلك منزل املكرمني يا حبيبة الزهراء عليها
كتبت عنوان التاريخ مبجدك
ال�شالم ،يا باب اهلل ِ
الطاهر؛ لتخطي ب�شربك ووفائك �شفحاته،
ليبقى در�ش ًا تتع ّلمه الأجيال على م ّر الع�شور.

ايا َّ
الزْ
مْن َخ َ
ائ َ
ص َو َ
م َز َ
ه َراء
ِ
ص ِ
رملة الخزاعي /النجف األشرف

ر�سا اهلل من ر�ساها
خ�شها
الزهراء املراأة الفريدة من نوعها التي ّ
يخ�س
اهلل بخ�شائ�س وحباها بكرامات مل ّ
بها اأحد ًا غريها ،فهي �ش ّيدة ن�شاء العاملني ،وهي
املراأة التي اأجنبت �شل�شلة الإمامة التي لولها
لهلك النا�س ،فهي �شاحبة الدور الكبري يف ق�شية
اإعمار الأر�س ،ولول مكانتها ملا جعل اهلل تعاىل
ر�شاها معلق ًا بر�شاه ،يقول ر�شول اهلل.." :اإن
اهلل يغ�شب لغ�شبها وير�شى لر�شاها ،)1("..وكاأن
اهلل ف ّو�س غ�شبه ور�شاه لفاطمة كما ف ّو�س
النبي حممد وهذا اأمر ا�شتثنائي
الر�شالة اإىل ّ

يخ�س
يخ�س اهلل به اأحد ًا قبلها ،فلم ّ
مل ّ
و�شي.
نبي ول ّ
قبلها بهذه اخل�شو�شية ل ّ

فداها اأبوها
اأ ّما خ�شو�شيتها عند اأبيها فلو تتبعنا الن�شو�س
النبي بحقها  لوجدنا اأنّ لها
الواردة عن ّ

مكانة كبرية عنده  ،اإذ حيث يفتديها بنف�شه
وهو �ش ّيد الكائنات ،ول جند اأحد يقول لبنه
(فداك اأبوك)( ،)2بينما جند ر�شول الإن�شانية
واأف�شل الب�شرية يقول لبنته (فداها اأبوها)
ونحن نعلم اأنّ الر�شول ل ينطق عن الهوى اإن
هو ا ّإل وحي يوحى ،فاأيّ �شاأن حتمل تلك املراأة
التي يفتديها بنف�شه �ش ّيد الوجود ،حتم ًا هو اأعرف
مبكانتها وبخ�شو�شيتها عند خالقها وا ّإل ملا فداها
بنف�شه.
اأ ّم النبوة
اأجمع امل�شلمون على �شحة احلديث املرويّ عن
النبي( :فاطمة اأم اأبيها) ،واملتاأمل بهذا
ّ

احلديث يجد اأنه من اأعظم اخل�شو�شيات التي
يبني
اخت�شت بها ال�ش ّيدة الزهراء ،كونها ّ
اأف�شليتها على اأ ّمهات املوؤمنني ،ويو�شح حجم
�شاأنها عند اأبيها  ،فهذه املقولة حتمل دللت
عميقة ،ولع ّل من دللتها اأنّ الزهراء كانت

ترعى اأباها كرعاية الأم لبنها ،فكانت للر�شول
مبثابة الأم الرحيمة ،فهي تغدق عليه بعطفها
النبي اأراد
وح ّبها ،ولع ّله من دللتها اأي�ش ًا اأنّ ّ
اإظهار �شاأن ال�ش ّيدة الزهراء وحم ّبته ليع ّرف
يبني عل ّو �شانها
النا�س مكانتها ،ولع ّله  اأراد اأن ّ
على ن�شائه ،فهنّ اأمهات املوؤمنني ،وهي اأعلى �شاأن ًا
منهنّ لأنها اأ َّم اأ�شرف اخللق.
.................................
( )1الأ�شرار الفاطمية� :س.14
( )2بحار الأنوار :ج � ، 43س .20
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ألفة نساء

الجا ُر ُ
َ
الج ُنب
فاطمة صاحب العوادي /بغداد

طرقات قوية مت�شارعة على باب اأ ّم علي وهي
جال�شة و�شط اجلماعة الطيبة التي بقيت هادئة
كاأنها معتادة على ذلك اأو توقعت حدوثه على
الأقل ،مل ت�ش ّنت فر�شة لأيّ من اجلال�شات لل�شوؤال
عن ما حدث حتى دخلت �شاكية لأ ّم علي ،دخلت
باد عليها ،م�شغولة عن من حولها حتى
والتململ ٍ
ً
فاتها ثواب البدء بال�شالم ،اتخذت مكانا بني
اجلال�شات ل على التعيني ،قالت اأ ّم �شجى بلهجة
العتاب وال�شكوى :اأتر�شني بهذا يا اأم علي؟ اإىل
متى �شاأ�شرب على اأذاها ،لقد حتملت من جارتي
الكثري.
اأ ّم علي بنف�س الهدوء :ما الذي ا�شتجد يا اأ ّم
�شجى ،ماذا ح�شل؟
ّ
قلت يل كلمتها بهدوء ورجوتها
أا ّم �شجى :فعلتُ كما ِ
اأن حترتم ح ّقنا عليها ولكنها ..هنا انتبهت اأ ّم
�شجى اإىل وجوه طيبة و�شمحة م�شغية ومتعاطفة
معها واأنها ن�شيت اإلقاء التحية ،وتداركت املو�شوع
قائلة اأرجو املعذرة� :شالم عليكم.
ر ّد اجلميع التحية باأح�شن منها.
اأ ّم ح�شني (مالطفة وحماولة التخفيف عنها):
ا�شربي اأكرثَ ،من �شرب نال ما متنى.
اأ ّم �شجى :اهلل يعلم اأنني �شربت كثرياً.
اأ ّم جعفر :هل فكرت يف اأنها مل تق�شد الإيذاء.
اأ ّم زهراء :اأو اأنها اأ�ش ًال ل تعرف اأن ما تفعله
ي�شبب لك الأذى.
اأ ّم علي :اأحيان ًا يتطلب الأمر ال�شرب ،واأحياناً
يعم الهدوء وتنتهي
علينا مداراة َمن حولنا حتى ّ
�شل�شلة من امل�شاكل ،فعن احل�شني ابن احل�شن
ً
g
جعفرا gيقول :جاء جربئيل
قال�" :شمعت
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النبي فقال :يا حممد ر ّبك يقرئك ال�شالم
اإىل ّ
()1
ويقول لك :دا ِر خلقي".
اأ ّم �شجىَ ِ :
ومل ل تداري هي حقوق اجلرية ،ملاذا
مل ترا ِع ح ّقي؟
اأ ّم جعفر :اإن كانت مل ترا ِع ح ّقك فاعلمي اأنك
الأف�شل منها والأكرم لأنك عملت بقوله تعاىل:
ا�س َو َّ ُ
اهلل
َ ..Pوا ْل َك ِاظمِ َني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َني َع ِن ال َّن ِ
ُي ِح ُّب ْاملُ ْح ِ�ش ِننيَ( /Oاآل عمران.)134:
اأ ّم �شجى :ل اإله اإل اهلل ،اإنها تغي�شني ،ال�شرب
�شعب جد ًا.
اأ ّم زهراء؛ لكنك اإن فعلت ذلك ردّه اهلل تعاىل لك
يف يوم نحن واأنت باأحوج ما يكون له ،فقد ُروي عن
اأبي جعفر gقالَ " :من كظم غيظ ًا وهو يقدر على
اإم�شائه ح�شا اهلل قلبه اأمن ًا واإميان ًا يوم القيامة".
()2

اأ ّم �شجى :ل�شك اأنه من رحمة اهلل وف�شله وجالله
اأن يوؤجرنا بهذا الكرم مع اأنّ نفعه �شيعود اإلينا ،ما
اأكرمه وما اأعظمه.
اأ ّم ح�شني :هل جربت يوم ًا دعوتها اإىل بيتك
وتناول ال�شاي اأو الع�شري اأو احللويات ،تتداولني
معها احلديث فيزول الت�شنج والتوتر ،ولع ّل بع�س
الأمور تت�شح لكما فتنتهي اخلالفات اإن �شاء اهلل
تعاىل.
اأ ّم �شجى :ل مانع عندي واحلق اأرجو ذلك من
قلبي ،اأنا ل اأكرهها واأين اأتذكر مواقف لطيفة
منها ،ولكن..
اأ ّم جعفر :ولكن ماذا؟ يبدو اأنك امراأة طيبة
وحمرتمة ،ول اأتوقع اأن تقابلي الإ�شاءة بالإ�شاءة.
اأ ّم علي :اأرجو اأن تكوين من الذين قال فيهم

الإمام ال�شادق" :gفازوا واهلل الأبرار ،اأتدري
()3
من هم؟ هم الذين ل يوؤذون الذر".
اأ ّم �شجى :اللهم اجعلنا من الفائزين ،اللهم اهدنا
ملا حتب وتر�شى.
اخلرية لطرقات خفيفة
اأن�شتت اجلماعة
ّ
ّ
متقطعة ،وهذه املرة ذهبت اأ ّم علي لفتح الباب،
جاءت ومعها جارة اأ ّم �شجى ،األقت التحية
وتوجهت نحو اأ ّم �شجى وبدلل الأطفال اأ�شاحت اأ ّم
ّ
�شجى بوجهها ،ومرة اأخرى نقلت اجلارة وجهها
تلقاء اأ ّم �شجى قائلة لها :يعلم اهلل اأين اأحبك
واحرتمك ،لكن �شبحان اهلل ت�شري الأمور عك�س ما
اأرجو واأخطط له.
اأ ّم �شجى :لكنك مل تكلفي نف�شك يوم ًا اأن تو�شحي
يل.
اجلارة اأم زيد :احلق معك ولو علمت ظرويف
وم�شاغلي �شتعذريني� ،شفر اأبي زيد والأولد
والعمل .انح�شر احلديث بني اجلارتني يتخ ّلله
عتاب وعناق ،ثم ا�شتاأذنت اجلارتان وم�شتا
متاأبطة اإحداهما ذراع الأخرى مع توا�شل
احلديث.
املهم انتهى وقت لقاء الث ّلة الطيبة دونا احلديث
ع ّما خططن له ،مع ذلك كانت م�شاعر الرتياح
والر�شا بادية على الوجوه الطيبة ،تف ّرق اجلميع
مودّعني على اأمل لقاء قريب يف طلب ر�شا اهلل.
...................................
( )1و�شائل ال�شيعة :ج � ، 8س.540 :
( )2الكايف :ج� ،2س.110
( )3ميزان احلكمة :ج� ،1س.66

قة جامعية

أرو

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

ّرة قلم»
«ج

«ممرات»
يخربانك دوم ًا اأنّ هذا ا ُ
إرث زينب
والداك،
تدخلني حممل ًة بـ "حياءٍ" غر�ش ُه
ِ
ِ

واإرث اأ ّمها الزهراء
ويو�شيانك باحلفاظ عليه ،تدخلني اإىل تلك الأروقة،
ِ
عيناك مب�شاهد ال�شعر الهارب من احلجاب باإهمال ،وال�شوت املنفلت
ت�شطدم ِ
بالتم ّيع امل�شطنع ،وامل�شافة املتاآكلة للتعاطي مع الآخر ،واحلواجز التي ذابت..
عيناك تلك ال�شور؛
قلبك لئ ّال يعتاد ،لئ ّال تقبل
ِ
وو�شط ك ّل ذلك تقب�شني على ِ
لأن العتياد يقود اإىل التهاون ومن ثم التق ّبل حتى امل�شاركة ،اقب�شي على زينب
إرثك من فاطمة!
التي
ت�شكنك ،ل تقبلي باأن ُيخطف بريق �شورتها ..حافظي على ا ِ
ِ

ّرمبا حكايةّ ،رمبا حياة..
الختيار ..املف�شل ،املفرتق يف الطرقات..
بني اأن اأختار طريق ًا ي�شبه اإن�شانيتي يف اأن
اأكون يف الدرب اإىل عليني ،اأو اأن اأ�شري يف
الطريق امل�شاد الذي ياأخذين اإىل اأ�شفل
�شافلني..
امل�شافة بني الطريقني مفتاح واحد "ر�شاه"،
الرب احلبيب اأن يكون اأ�شا�س اختيار
ذلك ّ
الطريق ر�شاه ،ل بريق كاذب لدنيا ال�شقوط،
ل انزلقة ملنعطف ذي نهاية م�شدودة ،عاقبة
مز ّيفة..
اإنها الطريقة املثلى ل�شتثمار العمر ليكون
ف�ش ًال واحد ًا ل يقبل ا ّإل بربيعيته ..طريق ٌة
ت�شمن لك ّل ما كان يف ر�شاه اأن يخ�ش ّر..
(ر�شاه) ،املعيار الذي ل يخذل يف اأيّ
اختيار ..اأبد ًا.



«مذكرات جامعية» الحلقة السابعة
ا�شتيقظتُ هذا ال�شباح وا�شتعدت للذهاب اإىل
كل ّيتي ،و�شعت ال�شماعات واأنا اأ�شمع دعاء العهد
كما اأفعل ك ّل يوم ،ولكنني اليوم وقفت كثري ًا بعقلي
وروحي وخالياي ك ّلها عند ذلك العهد" :اللهم
اإين اأجدد له يف �شبيحة يومي هذا عهد ًا وعقد ًا
وبيع ًة له يف عنقي اإىل يوم القيامة ل اأحول عنها ول
اأزول" كانت الكلمات تكرر نف�شها يف داخلي ،كاأنها
تغر�س نف�شها ّيف وتخت ُرب �شدق خالياي ،واأنا كنت
اأت�شاءل :هل حق ًا يجاوز ذلك العهد ل�شاين؟ اأم..
و�شلتُ اإىل الكلية ،كنتُ اأ�ش ُري باتاه معمل
الت�شريح واأنا عالقة يف ذلك ال�شوؤال..
و�شلت اإىل املعمل ،الرائحة ت�شبق املكان..

فتحتُ الباب ،دخلت واأنا حاملة دفرتي ال�شغري؛
لأد ّون فيه مالحظاتي..
كنت اأول احل�شور ..اأنا واجلثة التي �شندر�س من
ح�شة اليوم من املادة..
خاللها ّ
�شرحتُ بفكري اإىل الإن�شان كرتكيبة ج�شدية وكيف
ابتداأ اهلل خلقه وتكوينه ،كانت الآيات من �شورة
النازعات مت ّر على اإيقاع قلبي الذي اأخذ ّ
يدق
ب�شدةP :اأَ َي ْح َ�ش ُب ْ ِإ
ال ْن َ�شانُ اأَنْ ُي ْرت ََك ُ�شدًى َ اأ َ ْمل َي ُك
ُن ْط َف ًة ِمنْ َم ِن ٍّي ُ ْمي َنى ُ ث َّم َكانَ َع َل َق ًة َف َخ َل َق َف َ�ش َّوى
َ ف َج َع َل ِم ْن ُه ال َّز ْو َج ْ ِني ال َّذ َك َر َو ْ أ
الُ ْن َثى  اأَ َل ْي َ�س َذ ِل َك
ِب َقا ِد ٍر َع َلى اأَنْ ُي ْح ِي َي ْ َامل ْو َتى( /Oالقيامة.)40-36:
اإ ًذا كيف لأحد اأن يقول اإنَّ ذلك اخللق �شدفة؟

دون اأن يفكر ببداهة يف حقيقة اأنّ ك ّل هذه الدقة
والتعقيد والنتظام واجلمال يف بناء هذا الكائن
خالق عظيم ،خلق هذا
(الإن�شان) اإنا هي اإرادة ٍ
لهدف مر�شوم وغاية حمددة..
الإن�شان ٍ
فتحت دفرتي ال�شغري ووجدتني اأكتب ك ّل ما يجول
يف خاطري من اأ�شئلة ومالحظات� ،شاأجمعها
ثم اأقوم بن�شرها؛ لأن عهدي مع �شاحب الزمن
اجلميل هو اأن ل اأحمل علم ًا ل ينفع..
كتبت يف نهاية الورقة :اأع ّني!
�شيالت ع�شبية تتدفق ملخي تفتح
و�شعرتُ وكاأن
ٍ
نوافذه ،وت�ش ّد على قلبي ..ليكون قوي ًا..
اإنه املدد!
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حتى نلتقي
دعوتُ باأ ّم البنني اأن
ي�شرتيح قلبي يوم ًا من
َ
الأحزان..
حلمت اأن اأكون �شعيدة را�شية..
عن الولء املقدّ�س..
عن طريق خطوت اإليه بيقني..
ولي�س على خجل..
عيني بكت..
يا اأ ّم البنني..
يف ليلة حالكة خذلني فيها ال�شرب..
عن حلمي اأحدثك..
عن ق�شيدتي..
واأيام القرب..
و�شياع الأمل يف دهاليز العمر..
�ش ّيدتي..
يف بحور ال�شوق ي�شهو بي الفكر..
اأمل العط�س يفتك بقلبي..
السعودية
الحسن/
حسينيديك تزدهر..
مريملأمل بني
و�شبابة ا

متنيت اأن اأرى ال�ش ّيدة الزهراء ..
اأن اأرى ح�شين ًا..
واأبا تراب ك ّل العمر..
فياأتي الربيع..
وتغادر املحن يف �شاعات الفجر..
ت�شافحني حرارة ال�شوق اإليك..
واأهرول اإىل املدينة..
بينما تعانقني اأوراق اخلريف..
وزخات املطر..
ّ
حتطم قلبي حينها..
ولدغتني عقارب الزمن..

42
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فَ
ْ
ق ُد ا َ
أل َ
م
ل

حلظة عبوري
ب�شريحك..
اأطلقت �شيحتي..
وتهدّج �شوتي..
عندما لح يل البقيع..
ويف وقت ال�شروق ك�شوف م�شترت..
كيف تبدّل الأمل؟
كيف غدا املكان موح�ش ًا؟
كيف ي�شرق ال�شرب؟
واإىل اأين املفر؟
اعتلج يف داخلي موج الغ�شب..
وت�ش ّلل اإىل الوجدان منذر ًا باخلطر..
فاأنا يف رحلة التاريخ..
ِمل اأدرك اأ ّم البنني..
ول الهادي الأمني..
ا�شتعل قلبي بالأحزان..
وتفجرت براكني..
منها �شحابة الليل..
ورعود تزلزل القدر..
تر�شم يل اأحالمي اأن�شودة الطري..
و�شنني تبعرث فيها الأمل..
وم�شافات �شاع فيها احلق..
وبعد النتظار..

مري

م
حس

اأبحرت
للملكو ت
س
ن /ا
ل
اأمانينا..
س
عو
د
ي
ويف الوقت ال�شائع جاء
ة
اخلطاأ..
اأيقنت حينها..
اأيقنت اأننا لن نكتب الفرح..
فالأحزان ت�شدنا..

بوفاة ال�ش ّيدة اأم البنني عظم اهلل لنا الأجر..
ي

ن
الح

ألم الجراح

م َ
َ
ائ ِبي
ص ِ
إسراء عيسى /البصرة

تفاحة نزلت من رحم ال�شماء ،بينما كانت يف �شلب العر�س
متايلت رياح الإرادة الربانية فلقحت بني النبوة والإمامة،
وحملت على جناحي روح القد�س ،فنبتت يف حجو ٍر طابت
ُ
وطهرت ،فاأ�شرقت احلوراء بني الأن�س �ش ّيدة الن�شاء
بيوت اأذن اهلل لها اأن ترفع ،فبينما ت�ش ّبح فيها
على ٍ
بالغد ِو والآ�شال ا�شط ّفت �شفوف املالئكة بقيادة الأمني
امل�شطفى ت�شتاأذن الدخول ،فوا عجب ًا ي�شتاأذن الأمني،
بينما ن�شبت الوحو�س الكا�شرة اأظافرها على باب القدا�شة
لتقتلعه بنريان احلقد ،واقتحمت بيت الطهر ،فجاء النداء
من قلب اأُثخن باجلراحات..
أبت بداأت ظالمتي..
ا ِ
أبت هتكت حرمتي..
ا ِ
أبت ته�شمت اأ�شلعي وحرقت النار اأح�شائي ،ف�شقط جنيني
ا ِ
(املح�شن) وقادوا عل ّي ًا مك ّب ًال بحبال الو�شية ،عندها ّ
التف
�شوت الآهات على الدار ،فقد فقدت الرحمة ،وفقدت
الأر�س وابلها.
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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 gثائرون 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.

