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ْ
اإلص َل ِ
الإم��ام احل�سني هو رائد العدالة االجتماعية يف دنيا الإ�سالم،
وقد كانت نف�سه  -ومنذ �سنواته الأوىل -تنطوي على �آ�سى مرير وحزن
عميق؛ لأنَّ الآخرين (�أوالد الطلقاء) مل ميتثلوا لأمر اهلل تعاىل حني اجتبى
�أباه خليف ًة عليهم وب ّلغ النبي بذلك؛ � اّإل �أ ّنهم عدلوا عن هذا الواجب
بعد �أن ّغرتهم الدنيا ،ف�شعر الإمام احل�سني� أنّ الإ�سالم و�إدارة �أمور
امل�سلمني �صارت �إىل غري �أهلها وب��د�أ الف�ساد ينت�شر يف الأر���ض و�أخ��ذوا
ُيح ِّرفون مبادئ الدين وي�ش ِّوهون �صورة الإ�سالم ،وي�ستهدفون �إزالة قيمه
على ال�صعيد ال�سيا�سي والرتبوي والأخالقي.
�إنَّ �أبا الأحرار و�سيد ال�شهداء قام بدور �إيجابي يف �إنقاذ امل�سلمني
من الطغمة احلاكمة التي جهدت على حمقِّ الإ�سالم و�إبادة معامله ،فقد
ق��دّم روح��ه الزك ّية و�أرواح �أه��ل بيته و�أ�صحابه حلماية الإ�سالم
و�صيانة امل�سلمني من جربوت الأمويينّ وطغيانهم ،ورفع راية التوحيد وقمع
ح�صون ّ
ال�شرك بت�ضحيته اخلالدة التي تزهر بالعطاء ،فكان  هو
املنقذ واملحرر للم�سلمني من عبودية الظلم واجلور.
نه�ض �أب��و الأح��رار بوجه طاغية زمانه ورف�ض بيعته ر�سم ًيا يف بهو
جمل�س حاكم املدينة و�أعلن للملأ عن �أهداف نه�ضته الإ�صالحية اخلالدة
قائلاً « :ف�إ ّني لم �أخرج �أ�ش ًرا وال بط ًرا وال رياء وال �سمعة ،ولكن خرجتُ
(((
ابتغاء ر�ضوانك واجتناب �سخطك ،فعافني بعافيتك من النار».
انطلق الإم��ام احل�سني يف نه�ضته الإ�صالحية اخلالدة لي� ِّؤ�س�س
معامل الإ�صالح يف البالد ويحقق العدالة االجتماعية بني النا�س ،ويد ّمر
للطويس :ج ،1ص.421
((( األمايل
ّ

ال�سلبيات القائمة �آنذاك على م�سرح احلياة الإ�سالمية ،وقد �ألقى خطابه
ال�سيا�سي يف م ّكة و�أعلن فيه عن ت�صميمه على ال�شهادة واال�ستهانة باحلياة
�شرف وزينة كالقالدة
يف �سبيل اهلل تعاىل ،وترحيبه باملوت واعتباره و�سام ٍ
التي تتز ّين بها الفتاة ،فقال« :الحم ُد هلل ،وما �شاء اهلل ،وال حو َل وال قو َة
� اّإل باهلل ،و�ص ّلى اهلل على ر�سوله و�س ّلم؛ ُخ ّط الموت على ولد �آدم ّ
مخط
القالدة على جيد الفتاة ،وما �أولهني �إلى �أ�سالفي»(((و�أعلن عن البقعة
الطاهرة التي ي�سفك على �صعيدها دمه الزكي ،وهي ما بني النواوي�س
وكربالء ،وفيها تتناهب ال�سيوف والرماح ج�سده الطاهر.
�أعلن الإمام عن �إرادت��ه ال�صلبة وعزمه اجل ّبار� ،إ ّنه يقاوم امل ّد
اجلاهلي وال يخ�ضع لأولئك الأق��زام ،فقد رفع �صوته قائلاً �« :إ ّني ال �أرى
(((
الموت � اّإل �سعادة ،وال الحياة مع الظالمين � اّإل بر ًما»
فحملت عليه ت��ل��ك ال��وح��و���ش ال��ك��ا���س��رة ب�سيوفها ورم��اح��ه��ا حتّى
ا�ستُ�شهد ،وقد ق َّدم روحه ثم ًنا للقر�آن ،وثم ًنا لك ّل ما ت�سمو به الإن�سانية
من املُثل الكرمية.
لقد ُطويت �صفحة الإعالم الأُموي ،ود ُِّمرت ح�صونهم ،وهُ دِّ مت قالعهم
وق�صورهم ،و�أُبيدت جيو�شهم ،وانت�شرت راية �أبي الأحرار يف جميع الأفاق
خ ّفاق ًة حتمل الكرامة وال�شرف واجلهاد ،ولي�س يف دنيا الإ�سالم وغريه فاحت
وم�صلح �أعظم من �سيد ال�شهداء؛ الذي ملك قلوب النا�س وعواطفهم
بنه�ضته التي �أع َّز اهلل تعاىل بها الإ�سالم وجعلها عرب ًة لأويل الألباب.
((( بحار األنوار :ج ،44ص.366
((( ميزان احلكمة :ج ،5ص.119

رئيس التحرير
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نور االحكام

اة..
(الم ُاء) َي ْن ُب ُ
وع َ
َ
الح َي ِ
ال�س ّيد حم ّمد املو�سوي (دام توفيقه)

قال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْل َنا ِمنَ المْ َ��ا ِء ُك َّل َ�ش ْيءٍ َح ٍّي �أَ َف�َل اَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ﴾
(الأنبياء :من الآية)30
 قيل يف تف�سري الآية الكرمية� :إنّ اهلل تعاىل �أحيا باملاء ك َّل �شيءٍحي من نطف ٍة.
ٍّ
حي ،وقيل يف معناها� :إنّ اهلل تعاىل خلق ك َّل خملوقٍ ّ

الـماء
َ
ال�س�ؤال :ما هو املاء املطلق؟
اجل���واب :امل��اء املطلق :وه��و ما ي�صح ا�ستعمال لفظ امل��اء فيه بال
م�ضاف �إليه ،كاملاء الذي يكون يف البحر� ،أو النهر� ،أو البئر� ،أو غري ذلك؛
ف�إ ّنه ي�صح �أن ُيقال له :ماء ،و�إ�ضافته �إىل البحر مث ًال للتعيني ال لت�صحيح
اال�ستعمال.
ال�س�ؤال  :ما هو تعريفكم للماء امل�ضاف؟
اجل��واب :املاء امل�ضاف :هو ما ال ي�صح ا�ستعمال لفظ املاء فيه بال
م�ضاف �إليه ،كماء الر ّمان ،وماء الورد ،ف�إ ّنه ال يقال له ماء � اّإل جماز ًا،
ولذا ي�صح �سلب املاء عنه.
يتنج�س؟
ال�س�ؤال :هل املاء امل�ضاف �إذا القته جنا�سة ّ
يتنج�س ،و�إن كان ك ّر ًا،
اجلواب� :إذا القى املاء امل�ضاف النجا�سة ف�إ ّنه ّ
حتّى ولو كانت النجا�سة القليلة ومل يتغيرّ طعمه وال لونه �أو رائحته.
ال�س�ؤال :ما هو حكم طهارة مياه املجاري املعاجلة ثالثي ًا حتّى
خالية من املل ِّوثات البكتريية والكيماوية
نقية
ٍ
تتح ّول �إىل ميا ٍه ٍ
ومعقّمة بوا�سطة الكلور وال لون لها وال رائحة؟
اجلواب :هذه املياه حمكومة بالنجا�سة � اّإل �إذا ُط ِّهرت مباء معت�صم
ميتزج بها.
الغ�سالة ت�صبح راحة املاء
ال�س�ؤال :عندما �أغ�سل املالب�س يف ّ
كرائحة املالب�س ،فهل هذا املاء يعترب م�ضا ًفا؟
اجلواب :ال يعترب م�ضاف ًا.
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ُ�س ِئ َل �أبو عبد اهلل ال�صادق عن طعم املاء فقال( :طعم املاء
طعم احلياة)(((وقيل �أي�ض ًا يف معنى الآية� :إنّ اهلل جعل من املاء
حيا َة ك ّل ذي روح ومناء ك ّل نام من حيوان ونبات و�أ�شجار.
ولكن الذي نريد �أن ن�صل �إليه يف هذا املقام �أنّ املاء هو �سبب
مهم جد ًا من �أ�سباب القرب الإلهي ،حيث قال �إمامنا ال�صادق:
«�إذا �أردتَ الطهارة والو�ضوء فتق َّدم �إىل املاء تق َّدمك �إىل رحمة اهلل،
ف�إنّ اهلل قد جعل املاء مفتاح قربته ومناجاته ،ودلي ًال على ب�ساط
خدمته ،وكما �أنَّ رحمة اهلل تُط ِّهر ذنوب العباد ،كذلك النجا�سات
الظاهرة ُيط ِّهرها املاء ال غري»(((.
نعم املاء هو الهبة الإلهية التي ت�ستحق ال�شكر ،وت�ستحق االقت�صاد
وعدم التبذير بل ت�ستحق املعرفة.
ال�س َما ِء َما ًء ِّل ُي َط ِّه َر ُكم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َب
قال تعاىلَ ﴿ :و ُي َنزِّ ُل َع َل ْي ُكم ِّمنَ َّ
َعن ُك ْم ر ِْج��زَ َّ
الَ ْق��دَ َام﴾/
ال�ش ْي َط ِان َو ِليرَ ْ ِب َط َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُي َث ِّب َت ِب ِه ْ أ
(الأنفال :من الآية)11
فلذا �أ ّكدت ال�شريعة الإ�سالمية كثري ًا يف ت�شريعاتها على ا�ستعمال
املاء للطهارة وغريه ،وكذا �أ ّكدت كثري ًا على ال ُغ�سل وجعلت له ثواب ًا
عظيم ًا حتّى ا�ستغنت به عن الو�ضوء يف بع�ض الأغ�سال ،ك ّل ذلك
تنبي ًها للعبد امل�ؤمن على هذه النعمة ومعرفة قدرها وا�ستحقاقها
والغاية م��ن ورائ��ه��ا م��ن تنظيف وتطهري؛ ليكون مفتاح ًا للت�آلف
والتحابب والتقارب بني امل�ؤمنني ،و�إذن��� ًا يف اجللو�س على ب�ساط
الرحمة الإلهية.
((( بحار األنوار :ج ،54ص.15
((( مصباح الرشيعة :ص.9

العقائد

ُ
َ
أن َي َرا ِني َم ْق ُتو ً
ش َاء اهلل ْ
ال..
والء قا�سم العبادي /النجف الأ�شرف
“�شاء اهلل �أن يراين مقتو ًال مذبوح ًا ظلم ًا
وع���دوان���ا ،وق���د ���ش��اء �أن ي���رى ح��رم��ي وره��ط��ي
ون�سائي م�ش ّردين ،و�أطفايل مذبوحني مظلومني
م�أ�سورين مق ّيدين ،وهم ي�ستغيثون فال يجدون
نا�صر ًا وال معين ًا”(((.
ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات و�شبيهاتها رب���ط الإم����ام
احل�سني �أمر قيامه بامل�شيئة الإلهية ،ر ّد ًا على
ك ّل من ن�صحه بعدم القيام� ،أو بعدم ا�صطحاب
الأهل والعيال ،وقد يتبادر �إىل الأذهان �أنّ اهلل
وهو احلق املطلق والعدل الالمتناهي كيف ميكن
أحداث
�أن ي�شاء حدوث ما حدث يف كربالء من � ٍ
مفزعة وج��رائ��م م��روع��ة؟! وللجواب ع��ن ذلك
نقول :امل�شيئة لغ ًة :الإرادة((( ،و�أ ّما ا�صطالح ًا:
فهي من �صفاته �سبحانه ،وقد اختلف الإلهيون
يف حقيقتها ،فمنهم من قال� :إ ّنها علمه بالنظام
الأ�صلح ،وبالتايل فهي من ال�صفات الذاتية،
ومنهم من قال� :إ ّنها فعله و�إيجاده ،وبالتايل فهي
من �صفاته الفعلية.
والإرادة وامل�شيئة متَّحدتان يف املعنى ،روي
ع��ن الإم���ام الر�ضا“ :و�أعلم� :أنّ الإب���داع
وامل�شيئة والإرادة معناها واحد و�أ�سما�ؤها ثالثة
«((( ،وتنق�سم الإرادة على ق�سمني:
الإرادة الت�شريعية :وه��ي �إرادت���ه �سبحانه
بت�شريع الأح��ك��ام وتقنينها كت�شريع ال�صوم
وال�صالة وغريهما.
((( كلامت اإلمام احلسني :ج ،1ص.289
((( لسان العرب :ج ،1ص.103
((( عيون أخبار الرضا :ج ،2ص.172

الإرادة التكوينية :وه��ي �إرادت����ه �سبحانه
ب�إيجاد �شيءٍ وتكوينه يف �صحيفة الوجود ،وقد
تتع ّلق بفعل نف�س املريد كتع ّلق �إرادت��ه  بخلق
ال�سماوات والأر�����ض ،وق��د تتع ّلق ب�����إرادة غريه
ك�أفعال الب�شر ،وبنا ًء على ذل��ك ،ميكن تقدمي
�إجابتني عن هذا الت�سا�ؤل:
الأوىل :امل�شيئة يف قتل الإم��ام احل�سني
م�شيئة ت�شريعية ،وذل��ك ل��وج��ود تكليف خا�ص
منهب�أن يخرج الإمام احل�سني ويقف بوجه
الظامل؛ لأنه هو املحامي عن الدين وامل�صلح ملا
ف�سد منه ،وق��د روي عن ال�سيدة زينب ما
ّ
يع�ضد هذا املعنى« :ه���ؤال ِء قو ٌم كتب اهلل عليهم
َ
القتل فربزوا �إىل م�ضاجعهم»(((.
الثانية :امل�شيئة يف قتل الإمام احل�سني
م�شيئة تكوينية ،وميكن تو�ضيحها بوجهني:
مم��ا ال ري��ب فيه �أنّ ما من حادث ٍة
�أولهماّ :
ترتدي رداء الوجود � اّإل مب�شيئة الواحد املعبود
وق ّوته؛ لأ ّنها ما كانت لتحدث لوال �أقداره وق ّوته،
ولو �شاء � اّأل تقع ملا وقعت �أ�صلاً .
وال يعني ذل��ك �أنّ ال��ع��ب��اد جم��ب��ورون على
�أفعالهم؛ َالنّ �إرادته �سبحانه و�إن تع ّلقت ب�أفعالهم
ولكن بتو�سط �إرادتهم اخلا�صة ويف طول م�شيئتهم
��ص��ح �أن ُي��ق��ال :ال ج�بر وال
واخ��ت��ي��اره��م ،وب���ذا � َّ
تفوي�ض بل �أم ٌر بني الأمرين ،كما روي عن الإمام
علي“ :و�أ ّما املعا�صي فلي�ست ب���أم��ر اهلل،
ّ
ولكن بق�ضاء اهلل وبقدر اهلل ومب�ش ّيته وبعلمه،
((( اللهوف :ج ،1ص.60

الن�ص وا�ض ٌح يف �أنّ ما
ّثم يعاقب عليها»((( ،وهذا ّ
يفعله الإن�سان من املعا�صي والذنوب هي بق�ضاء
اهلل وقدره وعلمه ،ولكن لي�ست ب�أمره ،وعليه ف�إنّ
قتل الإمام احل�سني� إنمّ ا كان مب�شيئته بهذا
املعنى ،و�أ ّم���ا ثانيهما :ف���إنّ للنه�ضة احل�سينية
�أهداف ًا خمتلفة امل��دى ،كان البعيد منها �إرادت��ه
تعاىل �إقامة الدولة الإلهية العادلة بالأ�سباب
الطبيعية ،والتي �شاء � اّأل تقوم � اّإل بتحقق �شرائط
هي:
.1القائد املح ّنك وهو الإمام املنتظر.
.2ال�شريعة اجلامعة التي تتالءم ومتغيرّات
احلياة وهي ال�شريعة الإ�سالمية.
.3القاعدة اجلماهريية املنا�صرة وامل�ؤ ّيدة
لها.
ول��ت��ح��ق��ق ه���ذا ال�����ش��رط الأخ��ي��ر الب���� ّد من
توفر �أمرين :اجلانب العقلي� ،أي اال�ستدالالت
العقلية ال��ت��ي تثبت �أح�� ِّق��ي��ة ال��دي��ن الإ���س�لام��ي،
و�أمر توفرها مفرو ٌغ منه ،واجلانب العاطفي� ،أي
عامل جذب نفو�س النا�س �إىل الدين وهو الذي
و ّفرته املظلومية احل�سينية ب�شتّى �أبعادها؛ �أي
�إنّ مظلومية الإمام مل تكن م��رادة منه 
لذاتها بل بالعر�ض.
ختام ًا� ،إنّ اهلل تعاىل مل ي�ش�أ قتل الإمام
مظلوم ًا حل ّبه ل��ذل��ك؛ لأن��ه  لي�س بظامل وال
ير�ضى بالظلم ،ولكنه �شاء ذل��ك حفظ ًا للدين
ولإظهاره على الدين ك ّله.
((( التوحيد للصدوق :ج ،9ص.369
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أنوار قرآنية

آن
ات ال َّت�صوِ يرِ ال ُقر� يِ ِّ
َجما ِل َّي ُ
ور ِة ال َف ْجرِ
يِف ُ�س َ

عبري عبا�س املنظور /الب�صرة
يختلف الت�صوير القر�آين من �سورة لأخرى
اعتمادًا على عنا�صر الت�صوير ال��ق��ر�آين ،التي
من �أه ّمها الإيقاع املو�سيقي الذي يعتمد ب�صور ٍة
�أ�سا�سية على م��ا حتتويه ك�� ّل ���س��ور ٍة م��ن معانٍ
و�ألفاظ و�سياق وفوا�صل.
ويتنا�سق الإي��ق��اع متالئ ًما مع املو�ضوع من
حيث الق ّوة واجل ْر�س ال�صوتي املد ِّوي املنبثق من
الألفاظ بحروفها ،واجلمل برتاكيبها ،واخلوامت
(((
ب�شدّة جر�سها وقرع الأ�سماع بها.
واخل���وامت ه��ي ذات��ه��ا الفوا�صل يف ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي ،وه��ي ما تنتهي به الآي���ة ،وه��ي كقافية
ِّ
ال�شعر وقرينة ال�سجع ،وهي (عن�صر �أ�سا�سي من
عنا�صر اللغة الإيقاعية ،والقر�آن الكرمي ميتاز
بح�سن الإيقاع ،فت�أتي الفا�صلة يف ختام الآيات
حاملة متام املعنى ومتام التوافق ال�صوتي يف �آن
(((
واحد).
وملَّا كانت �سورة الفجر متعددة املو�ضوعات
فهذا يعني �أ ّنها (تت�ض ّمن �ألوان ًا �شتّى من اجلوالت
والإيقاعات والظالل ،و�ألوان ًا متن ّوعة ت�ؤ ّلف من
تف ّرقها وتنا�سقها حلن ًا واح��د ًا متعدد النغمات
(((
موحد الإيقاع!).
ّ

6

((( القرآن املعجزة الكربى :ص.309
((( مكانة الفواصل من اإلعجاز :الدارة
ربيع اآلخر 1410هـ.
((( يف ظالل القرآن :ج ،8ص.32
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و�أوىل جماليات ال�سورة تتج ّلى يف �أ ّنها م ّكية،
فهي كالبل�سم ال�شايف للم�سلمني الأوائ��ل الذين
عانوا من تعذيب قري�ش من خالل الق�سم بالأمور
امل�شرقة روح�� ًي��ا وع��ب��اد ًي��ا ،ب���إي��ق ٍ��اع ه��ادئ �سل�س
بد�أ بـ ﴿ َوا ْل َف ْج ِر﴾(/الفجر� :آية )1الذي ُي ِرّعب
عن انبالج ال�صبح الذي ميحي الظالم ويبدده
بالن ّورَ ﴿ ،و َل َي ٍال َع ْ�ش ٍر﴾ وهي الع�شر الأوىل من
احلجة((( (َ ﴿ ،)4و َّ
ال�ش ْف ِع َوا ْل َوت ِْر﴾ كناية
ذي ّ
عن ال�صالة.
﴿ َوال َّل ْي ِل ِ�إ َذا َي ْ�س ِر﴾ من �أجمل �إيقاعات هذا
حي يتح ّرك لي�أتي
املقطع ،فالليل هنا ك�أ ّنه خملوق ّ
نور النهار من بعده ،ويربز فيه جمال الت�صوير
القر�آين ب�أنّ �سواد ُّ
الظلم كالليل البه ّيم البد من
�أنّ ينق�شع بحركته الدائبة لت�شرق ال�شم�س من
بعد الظالم احلالك.
ث ّ��م يتغيرّ الإي��ق��اع والفا�صلة بذكر م�صري
عاد وثمود وفرعون مع
الطغاة وامل�ستكربين من ٍ
نهاية الفا�صلة بحرف ال���دّال ،وه��و من حروف
القلقلة ال��ت��ي ي�صعد ال�� َن�بر بها ع��ن احل��روف
الأخ���رى ،وه��ي مت�ساوقة مع الإي��ق��اع ال�صاخب
ل��ع��ذاب ال��ط��غ��اة م��ع اجل��ر���س ال�صوتي امل���د ِّوي
و﴿�س ْو َط﴾َ ﴿ ،ل ِبالمْ ِ ْر َ�صا ِد﴾؛
لكلمات (ي�صب) َ
لي�شعر القارئ بعظمة املعنى ولي�شعر امل�ؤمنون ب�أنّ

اهلل ير�صد الطغاة ويهلكهم لظلمهم.
وتتع َّر�ض الآي��ات بعدها �إىل بع�ض ال�صفات
التي انت�شرت يف عهد اجلاهلية ،ثم تت�صاعد حدّة
الإيقاع يف ت�صوير م�شاهد يوم القيامة ب�إ�شارات
الَ ْر ُ�ض
�سريعة وقوية اجلر�س يف ﴿كَلاَّ ِ�إ َذا ُد َّك ِت ْ أ
﴿�ص ًّفا َ�ص ًّفا﴾َ ﴿ ،و ِج���ي َء َي ْو َمئِذٍ
َد ًّك��ا َد ًّك���ا﴾َ ،
ِب َج َه َّن َم﴾ والعربة والتذكرة يف معرفة �أنّ احلياة
لي�ست هي هذه الدنيا الفانية و�إنمّ��ا هي الآخرة
﴿ َي ُق ُ
ول َي��ا َل ْي َت ِني َق�� َّد ْم��تُ لحِ َ َيا ِتي﴾ من �أروع
جماليات الت�صوير القر�آين يف ال�سورة؛ لبيان هذا
املعنى يف ت�سلية امل�ؤمنني على حت ّمل امل�صاعب.
وبعد هذا الت�صعيد ينحدر الإيقاع بهدوء نحو
ال�سكينة والطم�أنينة ﴿ َيا �أَ َّي ُت َها ال َّنف ُْ�س المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة ()28
( )27ا ْر ِج ِعي �إِلىَ َر ِّب ِ��ك َر ِ
َفا ْد ُخ ِلي فيِ ِع َبا ِدي (َ )29وا ْد ُخ ِلي َج َّن ِتي (﴾ )30
وب��ت���أ ّم ٍ��ل قليل ف����إنَّ ال�سورة ه��ي ب�شرى ِّ
لكل
امل�ؤمنني على م ّر الع�صور الذين يتحدّون الطغاة
ويحاربون ف�سادهم ،وهم الأحرار �أ�صحاب النف�س
املطمئ ّنة وخري م�صداق لها هو احل�سني.
فعن �أبي عبد اهلل قال�“ :إقر�أوا �سورة
الفجر يف فرائ�ضكم ون��واف��ل��ك��م ،ف���إ ّن��ه��ا �سورة
(((
احل�سني وارغبوا فيها رحمكم اهلل”.

((( انظر التبيان يف تفسري القرآن :ج،10
ص.330

((( مستدرك سفينة البحار :ج،130
ص.1

شمس خلف السحاب
الح ِبي َب ْي ِن
ُد ُم ُ
وع َ

األم َل
أص َو ٌ
وس ُد َ
ات َت َت َّ
ْ
منتهى حم�سن حم ّمد /بغداد

جملة من الأ�صوات املختنقة تبوح بحزنها بعد ُم ِّر االنتظار،
�أ�صوات تعزف �شجونها على قيثارة العوز وهي تنادي :ر ّباه:
هلل ا َّلتي ال تَخْ ُلو ِمنَ ا ْل ِعترْ َ ِة ا ْلطاهرةَ ،ا ْينَ المْ ُ ْنت ََظ ُر
“�أ ْينَ َب ِق َّي ُة ا ِ
لإقامة ْ
وان”:
اال ْم ِت ْول ِع َو ِجَ ،ا ْينَ المْ ُ ْر جَتى لإزالة الجْ َ ْو ِر َوا ْل ُع ْد ِ
فقري� :إلهي ال �أ�شكو فقري وق ّلة حيلتي ،ولكني �أ�شكو �ش ّدة
افتقادي لوليك الأعظم ،فبظهوره �سيختفي جوعي وي�سد
رمقي.
 �سقيم� :إلهي ال �أ�شكو لك جرعات مر�ضي ،ولكني م�ؤمنوحجتك �سترب�أ ع َّلتي.
�أنّ نظر ًة من ول ّيك ّ
�سجاين ،لكن الأمل يف
 �سجني� :إلهي لن �أ�شكو لك ق�سوة ّب�صي�ص نور املنتظر ُيح ّررين من قيودي.
 مغرتب� :إلهي لن �أ�شكو لك حال غربتي ووح�شتي ،لكنالطم�أنينة حتتويني ك ّلما ت�أ ّملتُ قرب ظهور املهدي.
 حمتاج� :إلهي �أعلم ب���أنّ ال��ذي �أه َّمني ال يعلمه غريك،ولك ّني �أ�شعر ب�أنّ لكربي �آوا ًنا �ستنزاح بطلعة املهدي.
 منتظر� :إلهي م�ضت �سنون العمر على وجعها وحزنها“متى تَرانا َو َن َ
��راك َو َق ْد َن َ�ش ْرتَ ِلوا َء
م�سرع ًة ونحن نرددَ :
ال َّن ْ�ص ِر”((( ،فمتى تتح ّول الأمنيات وينبلج نوره؟
هكذا تناغمت الأ�صوات على اختالف قائليها ،لكنها ذابت
يف الأخ�ير ع�ش ًقا نحو املنتظر ،وبانتظار حلظة فا�صلة
تنف�صل بها حقب ال�شر يف ِّ
ظل دولة العدل املنتظرة نرفع
التو�سل بالفرج.
�أكف ّ
�أم هناك تلطم على �صدرك؟
�أم تُ��راك حبيبي تنتحب نحيب الثكلى بني خيام ع ّمتك
املنهوبة املحروقة؟

�سراج املو�سوي /كربالء
ّرت العيونّ ،
رت القلوب حز ًنا على احلبيبني ،حبيب غاب
وتقط ْ
تكد ْ
نوره عن الأر�ض لي�شرق يف ال�سماء ،وحبيب ُغ ّي َب عن الأنظار.
ح��زن عظيم خلطب جليل ،تُ�سفك ال��دم��اء الطاهرة ،وتُ�سبى
العيال املنكوبة ،وتُك ّبل الأيادي بحبال الغدر.
لهفي لقلبك املكلوم..
لهفي ل�صوتك املكتوم..
لهفي لروحك كيف ال تخرج مع جمر زفراتك؟
�أين �أنت يا موالي؟
بني اجلموع املعزِّ ية؟
قلبي باحث عنك قبل نظري ،فتُجيب روحي بوله العا�شق الفاقد:
�أ�أنت هنا تو ِّزع املاء وعيونك غيثٌ منهمر؟
ولعمري ف�إنيّ ال �أدري �أنا ُر قلبك �أعظم �أم نار املخ ّيم؟!
�آ ٍه لوجدك موالي...
بل لع ّلك مم�سك بح ّبات ال�ضريح تنادي:
جدّاه ليتني كنتُ معك ،نف�سي لنف�سك الوقى.
ليتني �أحمي عيالك من عيون ذئاب الب�شر ،جدّاه �ض ّمني �إليك
يف هذا ال�ضريح.
لع ّل دمعك امتزج مع دمع جدّك ،الذي م َّد يدً ا مبتورة اال�صبع
لت�ض ّمك ومت�سح دمعك لي�ستمر النداء:
ـ جدّاه بك �أتو�سل �إىل اهلل �أن ُيظهر الأمر ،فلأق ّرنك عين ًا ،ولأملأ
الأر�ض عد ًال.
مل يبقَ من القر�آن � اّإل ر�سمهُ ،ومن الدين � اّإل ا�سمهُّ ،
ال�سنن
تعطلت ُ
يا حاميها ،وماتت ال�شريعة يا محُ ييها ،وعاث الباطل يف �أر�ضنا
ف�سادًا
لقد بلغت ال��روح الرتاقي ،و�أجدبت الأر���ض من ال�سواقي ،وال
ي�شفيها � اّإل هطول �أمطارك.

((( املصدر نفسه.
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همسات روحية

َ
يا!..
الكامِ رْ َ

الشيخ حبيب الكاظمي

ال�س�ؤال :نحن جمموعة من الفتيات اللواتي نطمح يف �أن يكون
�شهرا مم ّي ًزا ،فما هي اخلطوات الرئي�سة التي
حمر ٍم احلرام ً
�شهر ّ
تو�ضع يف �أجندة كلّ �شاب و�شابة؟

ال��رد� :إنّ ال�شياطني تتل َّوى ميين ًا و�شما ًال ،حينما يكون
الإن�سان امل�ؤمن يف عباد ٍة وتق ّر ٍب و ُب ٍعد عن املع�صية ،ومنها
��وال من ذك��ر �أو �أنثى
غ�ض الب�صر ولي�س هنالك �شيعي م ٍ
يغ�ض ب�صره ..روي يف احلديث» �إنّ رج ً
ال ّ
�لا كان ينظر يف
علي ،(((»ويف رواية
الطواف �إىل حرم امل�سلمني فلطمه ّ
�أخرى» ...فا�ستعدى عليه ،فقال� :ضربك بحق �أ�صابته عني من
عيون اهلل»(((ويف هذا الع�ص ّر �إمامنا �صاحب الأمر ينظر
الع�سكري
�إلينا ،فعل ّينا �أن ال جنرح ف�ؤاده مبا ال يليق بنا� ..إنّ
ّ
الذي يرتكب املخالفة يف ِز ِّيه ويعاقب �أ�ش ّد العقوبة! ..و�أنتم
��زي رث��اء احل�سني مت�شون يف ال�شوارع ،والنا�س
اليوم ب ِّ
تنظر �إليكم على �أ ّنكم �أنتم حملة راية احل�سني ..وهذه
الأيام الكامريات تالحق ك ّل �شيءٍ ،و�إذا �صدر منك ما ال يليق
بك ،ف�إ ّنها ت�صطاد املناظر الالفتة دعاي ًة لها ..فكيف بكامريا
ال�سماء؟! ..وكيف باهلل وهو ال َب ِ�صري ا َ
خل ِبري!..؛ لذا على
الإن�سان �أن ال ينظر �إىل مع�صيته ،بل ي ّنظر �إىل َمنْ ع�صى!..

((( مستدرك سفينة البحار :ج ،87ص.1
((( بحار األنوار :ج ،24ص.202
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َذوي ال ْأي ِدي
زهرة عبد المجيد البق�شي/ال�سعودية
باال�ضطراب ..
�سنوات وقلبي يرجتف ْ
ت�صرعني الظنون وت�سحقني امل��خ��اوف والأوه����ام ،ف�أناديك
بحرق ٍة لتلفحني ال�سكينة،
وي�ستق ّر..
وينتع�ش قلبي ْ
�سنواتٌ م ّرت و�أنا �أكابد هذا القلب الأخرق الذي مل يزل يجهل
متعب ،مثقل باحلرية والوجع!
كيف يثق بكٌ ..
مت�سم ًرا عند قولك ﴿ َف َ�أ ْنزَ َل ُ
اهلل
غري �أنّ هذا امل�ساء وجدّتني ِّ
َ�س ِكي َن َتهُ(﴾..التوبة  )40:تُرى كيف تبدو ال�سكينة التي �أنت تن�سبها
�إىل نف�سك؟ �أي خ�صو�صية فيها؟ وماذا تراها عاملة بهذه الروح
امل�ضطربة ؟؟
ربي �أمان ..ولكن فرق بني ما يكون منك وما
ُك ُّل �شيءٍ منك يا ّ
ُ
�سريجتف ثانية �إن نزلت به �سكينتك؟!
قلب
يكون لك ..ف� ُّأي ٍ
ر ّباه ..هل يل ب�س�ؤال؟
ماذا �أنت فاع ٌل بالغافلني؟ ذوي الأ ْيدي اخلالية؟
�سجل �أيامي ال �أرى �سوى الكثري من الغفلة و ما ال
حني �أنظر يف ّ
يح�صى من الذنوب ...تُرى ما �أنت فاع ٌل بي؟
�أتبعدين؟
� ِّ
أتعذبني؟
�أتن�ساين؟
نعم ه��ذا هو ما �أ�ستحق ..ولكن يا ر ّب��ي فقط �أ�سمح يل �أن
رب ،عاقب عبدك مبا ت�شاء وال ت�سلبني
�أناديك ..فقط �أن �أقول يا ّ
هذا النداء .ر ّباه �أنت يل ُك ّل �شيءٍ فال تع ّذبني بفراقك ..ال�شيخ

تنمية ّ
بشرية

َ ُّ َ ْ ُ
الق ِوي األ ِمين
خلود �إبراهيم البياتي /كربالء املقدّ�سة

لكي تكون قائد ًا همام ًا ت�صل لك ّل �أهدافك وم�آربك ،يهابك ك ّل َمنْ ي�سمع
بك؛ يجب عليك �أن تت�صف بالق ّوة ،و�أن تزرع اخلوف يف قلوب ك ّل َمنْ يراك،
�أو يطر�أ ا�سمك �أمامه يف �أي منا�سبة �سواء كانت من قريب �أو من بعيد ،و�أن
تُ�ش ّيع ال ّرعب يف القلوب ،فال ق ّوة بال خوف ..ك ّل ما ُذكر �آنف ًا وغريه الكثري
و�شجت فيما بينها عن مفاهيم مغلوطة وروا�سب موروثة
ّ
مما ُي�شاع من �أفكار َّ
ت���آزرت لت�ش ِّيد بنيان ًا على غري وجه حق؛ قال اهللَ ﴿ :و ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل
اللهَّ ِ َجمِ ي ًعا َو اَل َت َف َّر ُقوا َو ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم ِ�إ ْذ ُك ْنت ُْم �أَ ْعدَ ا ًء َف�أَ َّل َف َبينْ َ
ُق ُلو ِب ُك ْم َف�أَ ْ�ص َب ْحت ُْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِ�إخْ َوا ًنا َو ُك ْنت ُْم َع َلى َ�ش َفا ُح ْف َر ٍة ِمنَ ال َّنا ِر َف�أَ ْن َق َذ ُك ْم
ِم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َل ُك ْم �آَ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُون﴾�(/آل عمران ،)103 :فمهما
بلغ هذا البنيان من العل ِّو واجلمال اخلارجي فم�آله �إىل ال�سقوط يف املنحدر؛
حيث �إ ّنه ك ّلما عال ك ّلما ازداد خطر االنهيار.
فلنعرج الآن �إىل الق ّوة وهي الباعث على احلركة ،كما �أنها مت ّثل الطاقة
وال َّن�شاط للأداء اجليد ،نتح َّدث هنا عن الق ّوة التي ي�سترت خلفها ك ّل َمنْ
أ�سا�سي الذي �أعتقد �أ ّن��ه كيف ّية
يحمل انحراف ًا يف الو�صول �إىل مفادها ال ّ
ا�ستخدام ما �أملك في ّما ير�ضي اهلل وهذه الق ّوة احلقَّة ،فهي ما �صدحت
الَ ْر ِ�ض �إِنيِّ
﴿اج َع ْل ِني على َخزَ ا ِئ ِن ْ أ
النبي يو�سف حني قالْ :
بها كلمات ّ
َح ِف ٌ
يظ َع ِلي ٌم﴾(/يو�سف )55:فقد اختزلت ك ّل �صنوف الثقة ،والإرادة،
والإ�صرار على بلوغ الأهداف ،و�أخر�ست ك ّل الأل�سن ،التي كانت تروم �إخفاء
احلق ،و�أبعاده بغري رجعة ،ولكنّ وعد اهلل ،حق! حني قالَ ﴿ :و َي�أْ َبى اللهَّ ُ
�إِ اَّل �أَنْ ُي ِت َّم ُنو َر ُه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َكا ِف ُرونَ ﴾(/التوبة)32:
ق ّوة الثقة باهلل ،هي املرتكز الأ�سا�سي لك ّل حق ،وهي التي على �إثرها
ينطلق الإ�صالح يف ك ّل نواحي احلياة ،فما �أن يت�س ّلم ال َّرجل املنا�سب املكان
النف�سي يع ُّم الأرجاءَّ ،
والطم�أنينة تنمو يف املكان،
املنا�سب� ،ستجد �أنّ الهدوء
ّ

ال�سكينة يف ال َّنف�س ،وما كان يف الداخل �سيرتجم للخارج ك�أفعال
فت�سري َّ
وكلمات تنم ع ّما يجول يف �أروقتها.
وم��ا �أروع ذل��ك التجان�س اجلميل بني ال��ق�� ّوة والأم��ان��ة ،كما يف الآي��ة
القوي الأمني﴾/.
الكرمية﴿ :قالت يا �أبت ا�ست�أجره �إنّ خري من ا�ست�أجرت ُّ
(الق�ص�ص)26 :
ثالث ّية متم ّيزة تتك َّون من ق��وة ،و�أمانة ومرونة ،هي من �أه��م �صفات
القائد الف ّعال ،الذي ي�سري وفق ًا ملا ير�ضي اهلل ،فلو �أزلنا �أحد الأ�ضالع،
�سيخت ُّل التوازن ،وي�ؤدي �إىل �سقوط الباقي ،حيث �إنّ القوة ،بال �أمانة� ،سيتم
ا�ستخدامها لإثبات الوجود ،والت�س ّلط على الآخرين ،والتجاوز على احلقوق،
وك ّل �أنواع الطغيان التي يتم َّكن منها ،و�إن �أُزيحت املرونة� ،سيكون البط�ش
خلل مهما كان ب�سيط ًا ،فما بالكم لو �أُزيحت القوة..
والق�سوة هو احلل لك ّل ٍ
�ست�ؤدي املرونة �إىل ال�سقوط يف منزلق التهاون ،وال�ضعف �إمام الآخرين؛
مدمرة للعالقات ،وقد تفتح باب ًا
حيث �إنّ املرونة الزائدة عن احلد لها �آثار ِّ
لعدم االحرتام �أو التقدير.
هذه الثالثية تتم ّيز مب�ساندة ك ّل حمور منها للآخر ،فبوجودهم جميع ًا،
يكون التوازن يف العالقات ال�صحيحة بني النا�س ،وت ُِّلخ�ص كلمات الإمام
علي ،ذلك ،يف و�ص ِّيته ملالك الأ�شرت وايل م�صر حني قال“ :و�أ�شعر
ّ
قلبك الرحمة للرعية والمح ّبة لهم واللطف بهم ،وال تكو ّنن عليهم �سبعاً
�ضارياً تغتنم �أكلهم ،ف�إ ّنهم �صنفانّ � :إما �أخ لك في الدين �أو نظير لك في
الخلق ،يفرط منهم ال ّزلل وتعر�ض لهم العلل ،و ُي�ؤتى على �أيديهم في
تحب �أن يعطيك
العمد والخط�أ ،ف�أعطهم من عفوك و�صفحك مثل الذي ّ
(((
اهلل من عفوه و�صفحه”.
((( ميزان احلكمة :ج ،11ص.147
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إيماني

ْ
الص ِغ ْي َر ِة
ُق َّو ُة
األش َياءِ َّ
فرح منعم كاظم /القاد�سية

يقول ليو بي�سك غلويا يف كتاب
""Beautiful Things
«�إ ّننا كثري ًا ما ن�ستخف بقوة مل�س ٍة� ،أو ابت�سامة ،وبكلم ٍة ط ِّيبة� ،أو
�أذن م�صغية� ،أو جماملة �صادقة ،حتّى بقوة � -أ�صغر فعل  !-تعبرِّ
عن اهتمام ،والتي متتلك جميعها �إمكانية تغيري حياة �شخ�ص ما».
هذه هي التفا�صيل اجلميلة وال َّناعمة؛ �إ ّنها الأ�شياء ال�صغرية
جد ًا ،والأكرث عمق ًا وت�أثري ًا ،والتي دائم ًا ما يكون ال�شعور بها �أحلى
من ال�س ّكر ،ثم �إ ّنها تهبك احلياة ،و�أنّ اخلري ال يزال بخري ،و�أنّ
الأمل ال يزال عالق ًا يف �أرواح الكثريين.
الكلمات َّ
يرم بقايا �إن�سانٍ ،
الطيبة واحلانية لها من القوة ،ما مِّ
�أنهكته حلظات من ّ
ال�ضعف واحلزن والأمل واالنك�سار واخليبة.
�إنّ املحاولة الب�سيطة يف �أي م�ساعدة كانت قادرة على حتويل
حيا ٍة بائ�سة ،حلياة �أخرى �سل�سة و م�شرقة ،ذلك لأنّ �أعمالنا تُقا�س
مبثقال من َّ
الذرة ،وهي وحدة قيا�س �سماو ّية ،قادرة على �إحداث
ٍ
الفرق ،ذرة واح��دة لطيفة ومباركة قد تكون جواز عبورك جل ّن ٍة
يوما ما
عر�ضها ال�سماوات والأر����ض ،ربمّ��ا مل تكن يف ح�سبانك ً
حينما �سقيتَ نبت ًة� ،أو �أطعمتَ َّ
قط ًة� ،أو �أغثتَ مكروب ًا بال�صدفة،
كلمات عابرة ،كان يحتاجها
�أو لع ّل َك �ساعدتَ � ِّأمي ًا يف كتابة ب�ضعة ٍ
ملحة مل�س�ألة حياة �أو موت ،فبالعطاء �سعادة �أخرى تفوق
ك�ضرورة ّ
�سعادة الأخذ مبراحل.
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وهكذا ك ّل الكون ،ف�إ ّنه ين�سجم معنا بالطريقة نف�سها ،فله من
التفا�صيل ال�صغرية امل�ؤ ّثرة ال�شيء الكثري ،كما هي نظر ّية الفو�ضى
ُف�سر مبد�أ ت�أثري الفرا�شة؛ تلك املخلوقة
يف علم الفيزياء ،التي ت ِّ
املبهجة الباعثة على ا َّ
وال�سكينة ،لها الأثر البالغ يف �إحداث
جلمال َّ
عا�صفة� ،أو �إع�صار ،يف مكانٍ من ه��ذا العامل ،حيث �إنّ رفرفة
جناحيها ت�صدر ذبذبات وتردّدات خمتلفة يف الهواء ،تكون طفيف ًة
ومهمل ًة يف بادئ الأمر ،ل ّكنها وعلى املدى َّ
الطويل وبالتكرار ت�شارك
يف تغيري النتائج و�إحداث املفاج�آت.
�إنَّ مبد�أ ت�أثري الفرا�شة الفيزيائي هو يف احلقيقة ا�ستعارة
جماز ّيةُ ،تعبرِّ عن قوة الأ�شياء الب�سيطة ،التي مع الزَّمن ينتج عنها
اختالف جوهري مغاير متام ًا عن حالته الأوىل ،وقد يكون هذا
الت�أثري تغيري ًا �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا مبا ينحاز �إليه الفرد ،ورغبته يف
ترك الأثر ومبا يت�أثر.
هكذا نحن الب�شر ،بحاج ٍة �إىل ِّ
كل التفاتة �إن�سان ّية �صادقة،
نحتاج �إىل النور والورد ،والأ�شياء الرقيقة َّ
واملهذبة ،تلك التي ت�صنع
املعروف ولو كان ً
ب�سيطا ،كما �أخربنا ر�سولنا الكرمي:
«ال تحقر َّن م��ن ال�م�ع��روف �شي ًئا ول��و �أن تلقى �أخ��اك بوج ٍه
(((
طلق»

((( سنن النبي :ج ،9ص.7

ّ
لنرتقي سلم الكمال

َّ
يم
اه َ
إن إ ْب َر ِ
َك َ
ان أُ ُّم ًه
اميان �صالح �إ ّلطيف /بغداد

ادخلوها امل�ست�شفى وهي يف �أنفا�سها الأخرية وبعد حلظات فارقت
احلياة� ،إ ّنها امر�أة جت َّرعت ال�سم� ،شا ّبة فقدت زوجها بعد �أن ترك لها
خم�سة �أوالد تعيلهم ،وب�سبب �ضنك احلياة و�صعوبة العي�ش جت َّرعت
ال�سم لتنهي حياتها.
وهناك غريها من ال�شباب وال�شا ّبات انتحروا عند مواجهتهم لأي
م�شكلة �أو �صعوبة ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية �أو االجتماعية �أو النف�سية
اتزان لدى الكثري
�أو حاالت التفكك الأ�سري ،فهذه الأمور و َّلدت عدم ٍ
وبالتايل �إىل فقدان ال�سيطرة على الذات والإقدام على االنتحار.
وال�س�ؤال :هل يجوز للإن�سان �أن يزهق نف�سه وينهي حياته يف �أي
وقت ي�شاء؟؟
اجلواب :جاء يف القر�آن الكرمي اجلواب �صريح ًا بقوله تعاىلَ ﴿ :و اَل
َت ْق ُت ُلوا �أَن ُف َ�س ُك ْم ِ�إنَّ اللهَّ َ َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما﴾(/الن�ساء.)29 :
الإن�سان م ْل ٌك خلالقه ومواله ،فقد وهبه اهلل تعاىل الروح واجل�سد
و�أنزله �إىل الأر�ض ليع ّمرها ويكون خليفة اهلل فيها ،فال يجوز للم�سلم
قتل نف�سه ،فج�سمه �أمانة امتحنه اهلل تعاىل بهذه الأمانة وال يجوز
العبث بها؛ لأنه ّ
تدخل فيما ال ميلك.
ول��و ت�ص ّفحنا حياة الأنبياء يف ال��ق��ر�آن الكرمي لوجدناها مليئ ًة
باالختبارات واالب��ت�لاءات ال�صعبة ،وه��م امل�صطفون املق ّربون من
اهلل ،ولكن �صربوا و�س ّلموا �أمرهم �إىل اهلل ،وواجهوا ال�صعاب بك ّل
عزم وق ّو ٍة تق ّرب ًا �إليه .
ٍ
�إنّ منهج القر�آن الكرمي يعتمد يف كث ٍري من املوارد على اال�ست�شهاد
بنماذج �أ�سا�سية يف عامل الإن�سان واحلياة ،فنجده حت َّدث عن نبي اهلل
�إبراهيم كيف اختربه اهلل بك ّل ما ميكن �أن يخترب به �إن�سان ،فقد
حب الراحة لكنه  تخ ّل�ص
اختربه بالزعامة فيذهب الولد يف املال ويف ّ
من ك ّل هذا ومل يرتك مكان ًا يف قلبه �إ ّال هلل وحده حتى قال تعاىل بحقه:
﴿�إِنَّ �إِ ْب َر ِاه َيم َكانَ �أُ َّم ًة َقا ِنتًا للِّهَّ ِ ﴾ (النحل :الآية )120
ُيعبرّ عنه بـ (�أُ ّم ًة) لأنّ �شخ�صيته متكاملة ،ف�شعاع �شخ�صية الإن�سان
يف بع�ض الأحيان يزداد حتى يتع ّدى الفرد والفردين واملجموعة فت�صبح
ال�شخ�صية �أُ ّم ًة بكاملها.

ق�ص�ص الأنبياء مل تُذكر يف القر�آن الكرمي لأجل الت�سلية وق�ضاء
الوقت و�إنمّ ا للعربة واال�ستفادة منها يف حياتنا اليومية.
م�سلم ينبغي �أن يكون �أُ ّم�� ًة ولو كان كذلك ما ُغزينا يف عقر
فك ُّل ٍ
دورنا ،وتب ّنى �أبنا�ؤنا تقاليع الغرب الفكرية والأزيائية واملخ ّدرات وما
�إىل ذلك.
ف�أنت عندما تكون لديك بذرة تقول �إنَّ هذه البذرة �ستكون غاي ًة
من الأ�شجار و�أنت �صادق ،ف�إن زرعتها �ستنبت ب�أذن اهلل �شجرة ومن
بذورها �ستنبت �أ�شجار لتكون غابة.
علي لأبي ذر ملّا �أُخْ رج
وم�سك اخلتام كالم موالنا �أمري امل�ؤمنني ّ
عبد رتقا ،ثم اتقى
�إىل الربذة “ولو �أنّ ال�سماوات والأر�ضني كانتا على ٍ
(((
خمرجا”
اهلل  ،جلعل اهلل له منهما
ً
فمهما تكن ال�صعاب على الإن�سان �أن ال يجزع وال يي�أ�س من رحمة
اهلل ،فعلو اله ّمة هو الطريق �إىل القمة والكمال.
الأ�سئلة:
�س /1اذكري �آية قر�آنية �أخرى حت ّرم قتل النف�س؟
�س /2قال ال�شاعر:
لي�س على اهلل مب�ستنكر �أن يجمع.........
�أكملي بيت ال�شعر؟
�أجوبة العدد ال�سابق
ج /1البخلُ :يع ُّد ال ُبخل �أحد الرذائل التي ُ
ترتك �آث��ار ًا �س ِّيئة يف
الإن�سان.
ج -1 /2البخل ال�صريح  -2 ،البخل اخلفي  -3 ،البخل املعنوي.
ج�( /3أكرثوا من قبلة �أوالدكم ف�إنّ لكم ِّ
بكل قبلة درجة يف اجلنة
م�سرية خم�سمائة عام).

((( هنج البالغة ،معنى رتقا :ملتحقتني بال فاصلة.
العدد  /١٤٨شهر حمرم احلرام 144١هــ /ايلول 2019م

11

-

َ
اع ُة َ
ل:
إذ َ
الك ِف ْي ِ
ص ْو ٌ
ادر
ي َه ِ
ِف ْك ٌر َو َ
ت َز ْي َن ِب ٌّ

م ��ن ب ��رك ��ات � �ض��ري��ح ق��دا� �س��ة ��س�م��ات
ال�شهامة ،والهيبة ،وال �ج�لال ،قمر بني
ه��ا��ش��م ،مملكة ال���ش�ج��اع��ة� ،أن�ب�ع��ث ��ص� ٌ
�وت
زينبي ه��ادر م��ن ق�سم ال���ش��ؤون الفكر ّية
والثقاف ّية في العتبة العبا�س ّية المقدّ�سة
ب �ع �ن��وان (�إذاع � � � ُة ال�ك�ف�ي��ل � �ص� ُ
�وت ال �م��ر�أة
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الم�سلمة) ،فهي �أول �إذاعة تخت�ص بالمر�أة
والطفل والأ�سرة الم�سلمة بمالك ن�سوي.
وال ري��ب ف��ي �أ َّن الإذاع� ��ة واح ��دة من
�أهم الو�سائل المه ّمة الم�ؤ ِّثرة في مُخ َتلِف
� �ش��رائ��ح ال�م�ج�ت�م��ع ،م�ث�ل�م��ا ُت �ع��د الإذاع� ��ة
م�صد ًرا مه ًما لتح�صيل المعلومات على
الرغم من التط ّور التكنولوجي الحا�صل،
ومن هذا المنطلق �سعتْ العتبة العبا�س ّية
ال �م �ق � ّد� �س��ة �إل � ��ى و� �ض ��ع ح �ج��ر الأ� �س��ا���س
لإذاع � ٍة ن�سو ّية هدفها احت�ضان الطاقات
ال �ن �� �س��و ّي��ة ال �ف��اع �ل��ة وال �م �ب��دع��ة وت�ق��دي��م
المعلومة النافعة وال�صحيحة للأخوات
الم�ستمعات.

اخلارطة الإعالم ّية

من ا�ستوديوهات �إذاع��ة �صوت امل��ر�أة
امل�سلمة كانت بداية اللقاء مع الأ�ستاذة ر�ؤى
علي /م�س�ؤولة �شعبة الإذاع��ة يف ،حتدثنا
ب�شكل ع��ام و�أه ِّميته
معها ع��ن الإع��ل�ام
ٍ
يف توعية الأج��ي��ال ،وكيف �أ�سهمت �إذاع��ة
الكفيل �صوت املر�أة امل�سلمة يف ذلك؟
مل يعد خاف ًيا على �أح���دٍ ال��ي��وم مدى
تعاظم دور الإع�ل�ام وت��ط�� ّور �أدوات���ه التي
تُ�ش ِّكل حت��د ًي��ا ج��دي��د ًا ف��ر���ض نف�سه على
�أ�صحاب املنا�صب الإعالم ّية وامل�س�ؤولني
فيها لدرا�سة الو�ضع الإع�لام��ي وتقييمه
و�إع���ادة هيكلته وتغيري �أمن��اط��ه و�أ�ساليبه

نافذة على المجتمع
و�أدوات���������ه ،ف����الإع��ل�ام اجل���دي���د امل��ت��م�� ّث��ل
باملن�صات االلكرتونية املتعددة للتوا�صل
االجتماعي التي دخلت �إىل عامل الإع�لام
بق ّو ٍة فر�ضت على و�سائل الإعالم التقليدية
مواكبتها والت�شبيك معها لت�ستطيع �أن
حت َّد من خ�سائرها على م�ستوى اجلمهور
خ�ضم
املتابع وال�س ّيما فئة ال�شباب ،ويف
ِّ
هذه التحدِّ يات حاول الإعالم امللتزم ومنه
الإعالم
ال�سمعي املتم ّثل ب�إذاعة الكفيل �أنْ
ّ
يجد لنف�سه م�ساح ًة منا�سب ًة تخ ِّوله �أداء
دو ٍر ف ّعال وم�ؤ ِّثر يف اخلارطة الإعالم ّية؛ �إذ
مت ّكنت من تقدمي باق ٍة من الربامج املتن ّوعة
ال��ت��ي تفيد الأ���س��رة م��ن جميع نواحيها،
ودليل جن��اح الإذاع���ة هو ا�ستقطاب عدد
واع يف
من امل�ستمعات اللواتي لهن ّ
ح�س ٍ
امل�شاركة بطرح امل�شكالت االجتماع ّية وفتح
باب احلوار لإيجاد احللول الناجعة.
ا���س��ت��ط��اع��ت جم�� ّل��ة ري��ا���ض ال��زه��راء
الو�صول �إىل مكتب �إذاعة الكفيل يف النجف
الأ�شرف ليكون لقا�ؤنا مع ال�سيدة (جنالء
كا�شف الغطاء) /م�س�ؤولة مكتب النجف
و�س�ألناها ،متى با�شرمت العمل يف مكتب
النجف؟ وما هي املهام املوكلة ملكتبكم؟
م��ك��ت��ب �إذاع������ة ال��ك��ف��ي��ل يف ال��ن��ج��ف
الأ����ش���رف ج���زء م��ن م�����ش��روع ث��ق��ا ّيف كبري
�أُطلق ّ
ليغطي م�ساحة وا�سعة من فكر املر�أة
ال��واع��ي��ة ،وي��ك��ون ام��ت��دادًا لذلك امل�شروع
الفكري
رتي التوا�صل
ّ
الكبري؛ لتقوية � ِآ�ص ّ
��وي املمنهجة؛ لن�صل �إىل نتيج ٍة
وال��ت��وع ّ
جيدة وهي تزايد عدد امل�ستمعات عن طريق
�سعينا �إىل غر�س بذر ٍة يف مدينة باب العلم؛
لتكون م���أوى وم��رك��زًا للن�ساء الر�ساليات
اللواتي يبحثن عن �أث ٍري يبث ما يحملنّ يف
فكرهن من في�ض مدر�سة العطاء مدر�سة
فاطمة الزهراء وزينب بطلة كربالء ،فكان
هذا املكتب خري معني لتفعيل تلك الطاقات

احليو ّية وا�ستيعاب ما يدلني به من برامج
ُمع َّدة ،و�أ�صوات زينبية ترفد امل��ر�أة �أينما
ك��ان��ت ب��رواف��د الثقافة وال��ع��ل��م��اء لإح��ي��اء
فكرها و�إيقاد ذهنها؛ كي تنه�ض بواقعها
وت�سري بخطوات اجتماعية تربوية مدرو�سة،
با�شرنا بالعمل يف الإذاع���ة يف بداية عام
 2015م وقد �أُوكلت �إىل مكتبنا مهام عديدة
منها رف��د الإذاع���ة الأم بربامج ت�سج ّيلية
تعدُّها وتقدمها ومتنتجها مالكاتنا؛ لت�صل
م�شاركة املكتب بثالث وثالثني دورة �إذاعية.
و�أتبعت ال�سيدة جنالء كا�شف الغطاء
حديثها� :إنّ تفاعل امل�ستمعات مع الربامج
اخلا�صة بفتوى الدفاع املقدّ�س و َّلد لدينا روح
البحث والتنقيب ،فكان نتاج هذا التنقيب
هو ثالثة برامج مبا�شرة وه��ي�( :صانعة
الفداء ،و�أريج الفداء ،وربيع الفداء) ،وكان
يف ِّ
كل حلقة من هذه الربامج يعقد لقاء مع
�أح��د عوائل �شهداء فتوى الدفاع املقدّ�س
ِل َنخْ ِتم الربامج الثالثة بربنامج خا�ص رابع
عن �أيتام ال�شهداء وكيفية تربيتهم والتعامل
معهم بعنوان (براعم ال�شهادة).
رذاذ ال�صعوبات

املحطة الثانية كانت مع العلوية خديجة
املو�سوي /خمرجة برامج �إذاع��ي��ة ،كيف
َر�أَ ْت العمل الإذاع��ي الن�سوي امللتزم ،وهل
واجهت �صعوب ًة يف عم ِلها الإخراجي؛ كون
ْ
هذه املُه ّمة من اخت�صا�ص الرجال؟
طبيعة عمل الإخراج يحتاج �إىل الإبداع
والتم ّيز ،وحتقيق غايات ذات نفع وفائدة،
الوعي� ،أ ّما �صعوبات عمل
منها ن�شر ثقافة
ّ
عمل �أو �أي م�شروع ال يخلو
الإخراج ف�إنّ � َّأي ٍ
من �صعوبات خا�صة يف ب��ادئ الأم��ر ،لكن
ميكن تذليل ال�صعوبات باالجتهاد واملتابعة
امل�����س��ت��م�� ّرة لل�ساحة الإع�لام�� ّي��ة ،ف��امل��ر�أة
�شريكة ف ّعالة يف املجتمع مل��ا متتلكه من
طاقات �إبداع ّية ميكن توظيفها يف امليادين

االجتماع ّية وال�ترب��و ّي��ة ،ف��امل��ر�أة العراقية
خا�ضت العديد من التح ّوالت االجتماع ّية
التي �صقلتها وجعلت ك�� ّل م��ا تواجهه من
�صعوبات ما هو � اّإل رذا ٌذ من ماء املطر.
ب�صمة �إعالم ّية

يف ّ
املحطة نف�سها التقت جم ّلة ريا�ض
الزهراء بـ (هند الفتالوي) معدة ومقدِّ مة
برامج �إذاع��ي��ة ،و�س�ألناها ،م��اذا �أ�ضاف
الن�سوي �إىل املر�أة ،وما هي �سلب ّيات
الإعالم
ّ
إعالمي و�إيجابياته
عمل املر�أة يف املجال ال
ّ
ي�ش يف ِّ
وال�س ّيما نحن َن ِع ُ
جمتمع ُملت َِز ٍم
ظل
ٍ
تحَ ك ُمه الأعراف والتقاليد؟
مما ّ
ال�شك
�أو�ضحت يف لقائها قائلةّ :
الن�سوي امللتزم ا�ستطاع
فيه �أنّ الإع�لام
ّ
�أنْ ي�ت�رك ب�صم ًة ج��ي��دة ،وا���س��ت��ط��اع �أنْ
يناف�س بقية الو�سائل الإعالم ّية امل�سموعة
واملقروءة على ال�ساحة العراق ّية ،و�إذاع��ة
الكفيل تركت �أك�بر الأث��ر يف نف�س املتل ّقي
وال �س ّيما بعد �أنْ �أ�صبح لها جمهور من �شتّى
�شرائح املجتمع ،وهذا �شيء لمَ َ�سناه على م ِّر
ال�سنوات ،وذلك من خالل تفاعل اجلمهور
مع براجمنا ،وقد �أ�ضاف العمل يل الكثري
على امل�ستوى ال��ث��ق��ا ّيف واالج��ت��م��اع ّ��ي� ،أ ّم��ا
املع ِّوقات التي من املمكن �أنْ تقف بوجه
الن�سوي فكثرية ،ومنها
العمل الإع�لام ّ��ي
ّ
اخلطوط احلمراء التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سات
الإعالمية التي بدورها تُ�ش ِّكل حجر عرث ٍة
إعالمي وجتعله
ال�صحفي �أو ال
�أمام الإبداع
ّ
ّ
مق ّيدً ا وحمدودًا.
�إذاع��ة الكفيل �صوت المر�أة الم�سلمة
المن�صة
من العتبة العبا�س ّية المقدّ�سة هي
ّ
الناطقة با�سم ال �م��ر�أة ،وال�ح��دي��ث بعمق
عن ك ِّل ق�ضايا المر�أة ،و�إظهار نجاحاتها
و�إن �ج��ازات �ه��ا ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي يظهرها
الإعالم العالمي ب�صورة ال�شاكية الباكية.
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مع الناس

ب؛ َف َم َ
س ْي ِنَ ع َطا ٌء ال َي ْن َ
َن ْه َ
اذا َت َع َّل ْم َنا مِ ْن َها؟
ض ُ
ام ُ
الح َ
ض ُة َ
اإلم ِ
�آالء �سعيد /النجف الأ�شرف

ُتعدُّ النه�ضة الح�سين ّية ق�ض ّية ر�أي عام من ُذ عام (61هـ) وال
ي��زال �صداها ي�ت��ردّد ف��ي ك� ّل ع��ام ،وك��أ ّن�ه��ا الأم����س القريب ،فقد
ا�شترك فيها ك� ّل مكوناته وط��وائ��ف المجتمع ،ول��ذل��ك اكتملت
م��ن ك� ّل ال�ج��وان��ب ،ح ّتى �شملت الإن�سان ّية جمعاء ،لأ ّن�ه��ا قامت
الحق ،والعدل ،والم�ساواة ،ومقارعة ّ
على دعائم ّ
الظلم والجور
واال�ستبدادّ � ،إن الإمام الح�سين عميد المدر�سة الح�سين ّية،
والق�ض ّية العا�شورائ ّية ،وك ّل حدث فيها ُيع ّلمنا در�ساً في الحياة،
�سواء �أك��ان ال�دّر���س في �إيثار ال ّنف�س� ،أو غير ذل��ك ،كالت�ضح ّية،
والإخال�ص ،والقربة �إلى اهلل ،ومدر�سته امتدَّت تعاليمها لك ّل
الأجيال ،والع�صور.
فماذا تع َل َمت من الإمام احل�سني؟
لأج���ل ب��ي��ان حجم ال��ع��ط��اء امل��ع��ن��وي يف النه�ضة احل�سين ّية
العا�شورائ ّية ارت�أت جم ّلة ريا�ض الزهراء� أن ت�ستطلع الآراء،
وترى ماذا تع ّلمنا من هذه النه�ضة التي تعدّدت فيها ال ِعرب والدرو�س
واملواعظ.

14

العدد  /١٤٨شهر حمرم احلرام 144١هــ /ايلول 2019م

فالتقينا بـ (زهراء عادل) ،طالبة �إعداد ّية ،ف�أجابتنا عن ر�أيها
قائل ًة:
�إنّ الإمام احل�سني ،مدر�سة �ش ّعت �أنوارها وامتدت تعاليمها
وجت�سدت فيها ك ّل معاين الإن�سانية
يف ك ّل الع�صور لك ّل الأجيالّ ،
والإلهية ،تع ّلمنا من �س ّيد ال�شهداء �أنّ الإن�سان ق��ادر على تغييرّ
م�صريه بحيث ينتقل من الباطل �إىل احلقّ  ،ومن ال ّنار �إىل اجل ّنة،
ومن الدنيا �إىل الآخرة كما فعل احلر بن يزيد الرياحي �سالم اهلل
عليه.
وتوجهنا بال�س�ؤال �إىل (حم ّمد �سعيد) ،مهند�س ،ف�أجابنا
ّ
بالقول:
نه�ضة الإم���ام احل�سني ،لك ّل املظ ّلومني ،وك�� ّل الأح���رار
يف العامل ،نه�ضة �ض ّد التمييز والعن�صر ّية ،بحيث ا�شرتك فيها
ال�شيخ ّ
الأ�سود والأبي�ضّ ،
وال�شاب ،املر�أة والرجل ،تع ّلمتُ من الإمام
احل�سني� أنّ اخللود لي�س باحلياة ،و�إ ّمنا بالعمل ال�صالح ،وما
حتمله عا�شوراء من قيم �إن�سانية و�أخالقية وعلمية ،هي نه�ضة

مع الناس
حقيقية ،من حياة ّ
الذل واخل�ضوع �إىل حياة الكرامة ،واحقاق احلقّ
حيثما وجد على مدى الع�صور.
ا ْن َت َ�ص َر بكلمة (ال)

و�أجابت ال�ست مرمي احل�سناوي ،تدري�س ّية �أكادمي ّية ،قائل ًة:
الإمام احل�سني هو مدر�سة جامعة لكا ّفة العلوم الدين ّية،
وال�سيا�س ّية ،واالجتماعية ،والقانون ّية ،والدرو�س التي تع ّلمناها من
الإمام احل�سني ،ال تُع ُّد وال حت�صى ،ولع ّل �أبرز ما تع ّلمناه منه هو
ال�صرب على البالء ،وكذلك تع ّلمنا اجلهاد يف �سبيل اهلل ب�أ�سمى
املعاين ،و�إقامة فرو�ض اهلل ،حتّى يف �أ�صعب الظروف ،وال ِعربة
الظلم ّ
من تلك الدرو�س هي �أن نكون �أحرار ًا ونرف�ض ّ
والطغيان وال
نهابه.
فيما �أو�ضحت �أم م�صطفى� ،أ�ستاذة حوزوية بقولها :الإمام
احل�سني ،مو�سوعة �سامية من الأخ�لاق وال ِعرب للعامل �أجمع،
وهو وبك ّل ب�ساطة مع ّلم الإن�سان ّية العامل ّية.
در�س يف الروح الن�ضال ّية

ور�أي �آخر بينّ فيه (عالء نا�صر) ،يعمل كا�سب ًا�،أنه:
ث�أر الإم��ام احل�سني ،لك ّل املظلومني والأح��رار يف العامل،
وتع ّلمتُ من احل�سني الت�ضحية بالغايل وال َّنفي�س من �أج��ل دين
اهلل ،فاحل�سني مدر�سة ونحن طالبها ،احل�سني دولة
ونحن خدّامها.
و�شاركتنا يف احلديث�( ،أ�سماء �إبراهيم) ،طالبة جامعية،
معبرِّ ًة :الإمام احل�سني ثورة ،وفكر ،وت�أريخ ،تع ّلمنا منه القيم
والإن�سانية ،والت�سامح ،والوالء ،والر�ضا وال ّثقة باهلل ،وتع ّلمتُ من
احل�سني ،الأخوة احلقيق ّية ،والوفاء ،تع ّلمتُ  ..وما زلتُ �أتع ّلم
منه.
وعربت (�شوق .م) طالبة حوزة ،عن ر�أيها قائلة:
تع ّلمتُ من الإمام احل�سني� أن �أقف بوجه ّ
الظلم ،و�أنه�ض
لن�صرة احلقّ  ،ولو ك َّلفني ذلك نف�سي و�أحبابي و�أهلي ،فقد تع ّلمتُ
منه �أن ال �أخ�ضع ّ
للظامل ،حني قال عند مناجاته هلل يف
َ
َ
وجدك؛ لقد خاب َمنْ
فقدك ،وماذا فقد َمنْ
دعائه« :ماذا وجد َمنْ
ً (((
دونك بد ًال ولقد خ�سر َمنْ بغى َ
ر�ضي َ
عنك متح ِّوال».
جرعة الإخال�ص

وعن ر�أيها عربت�( ،سرور .ح) ،ر ّبة بيت ،بقولها:
أوح���د اهلل ب�إخال�ص
ع ّلمني الإم���ام احل�سني ،كيف � ِّ
((( ميزان احلكمة :ج ،2ص.145

تا ّم ،وكيف �أكون حر ًة حمفوظة الكرامة التي هي قلب الإن�سان ّية،
وبدونها تتهاوى قيمة الإن�سان ،وع ّلمني كيف �أقيم العدل ،الذي من
دونه ي�ضطرب الكون ،وتع ّلمتُ كيف �أكون �صاحبة م�س�ؤول ّية ،و�أبادر
ملقاومة ك ّل ف�ساد وت�ضليل لطريق اهلل الذي ر�سمه لعباده.
وماذا بعد
وتوجهنا بال�س�ؤال �إىل (�سيد عمار) ،طالب حوزوي ،ف�أجابنا
ّ
ق��ائ ً
�لا :الإم���ام احل�سني ،ال ُيخت�صر يف �سطور ،لقد �أخ��ذت
وعرب م�أخذها
عا�شوراء ما يف النفو�س والقلوب من �آهات و�أحزان ِ
من حم ِّبيه ومواليه وجميع امل�سلمني يف العامل ،بل وغري امل�سلمني،
تع ّلمنا من �شهيد احلرية والكرامة �أنّ العي�ش ب�إغ�ضاب اهلل
هو ك ّل ال ّذلة ،والرجوع �إىل اهلل؛ هو ك ّل العزَّة والكرامة ،ونيل
املعايل ،و�إنك مهما كنت وحيد ًا يف �سبيل احلقّ  ،ف�إنّ اهلل نا�صرك
وم�سددك ،ولقد �أرانا كيف ّية ال�صمود ،وعدم الر�ضوخ للباطل ،وعدم
اال�ست�سالم.
ال�س ّيدة (�أم ح�سن الأ�سدي)،
وختام حديثنا كان مب�شاركة ّ
طالبة حوزو ّيةَّ ،
فتف�ضلت قائلة:
ا�ستنتجنا من عا�شوراء ،من �أ�صغر تفا�صيلها و�أد ِّق��ه��ا� ،إىل
�أكربها �أ ّنها جندها مليئة بالدرو�س وال ِعرب على خمتلف الأبعاد
ال�صعيد العقائدي ،مت َّثل الإميان ب�أعلى درجاته
والأ�صعدة ،فعلى َّ
باحل�سني ،و�أه���ل بيته و�أ���ص��ح��اب��ه ،وذل���ك بجودهم
ب�أنف�سهم ،يف �سبيل بقاء الإ�سالم ومبادئه ،وكذلك الت�سليم لق�ضاء
اهلل و�أ ّما من اجلانب العبادي فرنى كيف ّية احلفاظ على �إقامة
ال�صالة يف ظهرية يوم العا�شر من قبل احل�سني و�أ�صحابه،
َّ
وال�سهام متطر عليهم من �أع��داء اهلل ،ويف اجلانب الأخالقي،
فهي حافلة بال�شواهد ،ومن هذه ال�شواهد ك�أعلى و�أ�سمى معاين
الإخ��� ّوة؛ وهي �أخ�� ّوة �أب��ي الف�ضل لأخيه احل�سني ،وفداء
نف�سه له ،وحمافظة ربيبات بيت النب ّوة على ال�سرت واحلجاب ب�أبهى
�صورة ،رغم ما مررن به ،وما ُذ ِكر � اّإلغيث من ذلك الفي�ض وال�صرح
املجيد.
ق�صة
على م ِّر ال�سنين وعا�شوراء ت�ش ُّع �أن��واره��ا �أكثر و�أكثرّ ،
ح�ي��ة ال ت�م��وت مهما ح ��اول الأع� ��داء دف�ن�ه��ا ،وح� ��رارة ف��ي قلوب
الم�ؤمنين ال تخمد �أب��داً ،لقد ثار الإم��ام الح�سين من �أجل
كلمة ّ
و�ضحى من �أجلها ،فرفد ال َّنا�س ب�صور عظيمة من
الحقَّ ،
ال��درو���س العظيمة؛ من نكران ال��ذات ،والأخ�ل�اق التي ّ
�سطرها،
عامة.
إن�ساني ّ
لتكون درو�ساً رائعة ،يعتبر منها المجتمع ال ّ
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تقرير

مح َو ِذك َر َنا”
“ َلن َت ُ
ب َبدأَ ْت ُه َو َّ
هن
َزي َن ُ
سي َرة
ُيكمِ ْل َن َ
الم ِ
نهله حاكم ال�شمري /كربالء املق َّد�سة
امتثا ًال لتعاليم العرتة الهادية ب�إحياء �أمرهم وال �س ّيما نه�ضة �س ّيد
ال�شهداء الإمام احل�سني يحيي مركز ال�صديقة الطاهرة الأيام
الأوىل من �شهر حمرم احل��رام 1441ه��ـ با�ستذكار �أح��داث معركة الطف
اخلالدة ووقائعها و�شهادة الإم��ام احل�سني عرب برنامج �أعدّته لهذا
الغر�ض.
�إذ رفعت �أعالم احلداد يف مركز ال�صديقة الطاهرة واكت�سى
حلته ال�سوداء �إعالن ًا منه عن �ضم�أ احل�سني و�شعار هيهات منا الذلة.
ليعلن �س ّيد ال�شهداء د�ستور احلياة ال��ذي ُكتب بدمه ،ودم �أخيه
العبا�س ،ودم ر�ضيعه والأكرب والقا�سم وجميع �أخوته و�أبناء
عمومته و�أ�صحابه ّ
وع�شاقه.
وبقلوب مفعمة باملودة وال��والء للعرتة الطاهرة ح�ضر املجل�س
ري من الأخوات امل�ؤمنات الكرميات املعزّيات بهذا امل�صاب اجللل؛
جم ٌع غف ٌ
ال�ستلهام العربة واملوعظة ،ونه�ضة احلرية النا�صعة ،وثورة احلقّ والإ�صالح
�ض ّد الطغيان والف�ساد والباطل ،من فيو�ضات ال�سرية العطرة لأبي الأحرار
الإمام احل�سني
وافتتح املجل�س ب�آيات ّ
معطرة من الذكر احلكيم ،تلتها ق��راءة زيارة
الناحية املقدّ�سة ،ثم قراءة زيارة عا�شوراء ،بعدها �أُلقيت املحا�ضرة من
احل�سيني عن �صاحب امل�صيبة �أبي عبداهلل و�أهل
قبل خادمات املنرب
ّ
بيته.
وحتدّثت م�س�ؤولة مركز ال�صديقة الطاهرة للن�شاطات الن�سوية
وب﴾/
ال�س ّيدة �أم �سجاد قائل ًةَ ﴿ :و َمنْ ُي َع ِّظ ْم َ�ش َعا ِئ َر اللهَّ ِ َف ِ�إ َّن َها ِمنْ َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
(احلج  ،)32:نعزّي �أبا القا�سم حممد ًا ،وموالنا �أمري امل�ؤمنني،
وموالتنا فاطمة الزهراء و�صاحب امل�صيبة �أبا عبداهلل والأئمة
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املع�صومني و�صاحب الع�صر والزمان موالنا القائم ،و�أع��زي
اجلبل ال�شامخ موالتنا احلوراء بهذا امل�صاب العظيم.
و�أكملت :برنامج املركز �سنو ًيا يرتكز على �إقامة جمل�س عزاء يف �أيام
عا�شوراء ،ويبد�أ من �أول حمرم حتى ال�سابع ع�شر منه ،وكذلك �إقامة م�شاهد
جت�سد فاجعة �أهل البيت.
ورموز تعبريية ّ
كذلك يف يوم اخلام�س والع�شرين من �شهر حمرم احلرام �سيكون هناك
�إحياء لذكرى ا�ست�شهاد الإمام زين العابدين.
و�أ�شارتّ :متيز هذا العام ب�إقامة جمل�س عزاء خا�ص بالأطفال الذين
يح�ضرون مع �أمهاتهم ،وتخ�صي�ص منت�سبات م�ؤهّ الت لتلك ا َملهمة مبا
يحاكي عقولهم و�أعمارهم ،وهو نوع من الرتبية والتن�شئة للحفاظ على القيم
واملثل التي نادى بها وحمل لواءها الأئمة املع�صومون ال �س ّيما الإمام
احل�سني ال�شهيد عرب ثورته اخلالدة لت�ضيء لهم دروبهم.
املجال�س احل�سينية تحُ ر�ص على �إقامتها ملا لها من �أهمية كبرية،
ولآثارها يف بناء جمتمع متما�سك يرتقي ب�أخالقه و�سلوكياته وف ًقا ملبادئ
الر�سالة ال�سمحة ،وااللتزام باملنهج القومي لعرتة �آل امل�صطفى.

ألفة نساء

الغ َ
َ
ب َع ُد ٌّو َفال ُت َم ّل ْك ُه
ض ُ
س َ
ك
َن ْف َ
(((

بالكاد
مت����� ّك�����ن�����ت
�أم زه�������راء م��ن
الإم�������س���اك ب���ي���دي �أم
ن��ب���أ ال��ت��ي ب��دت وك���أ ّن��ه��ا كتلة
ملتهبة يتطاير �شررها بحركاتها
و�أل��ف��اظ��ه��ا ،و���س��ط ذه���ول بقية ال�� ُث�� ّل��ة
الطيبة التي عرفت �أم نب�أ ذات روح مرحة
ووجه يه�ش ِّ
لكل من يراه ،ت�س�أل با�ستمرار عن
�أمور دينها ،تُبادر لعمل اخلري � ،اّإل �أ ّنها بدت
بن�سخة �سالبة لتلك ال�صورة اجلميلة التي
كانت عليها (بعدما �أجل�ستها يف �أقرب مقعد)
قدحا من املاء من يدي
 �أم نب�أ (تتناول ًوالديك.
�أم ح�سني) رحم اهلل
ِ
 �أم زه��راء بنظرات معاتبة :ما الذيفع ْلته يا �أم نب�أ؟
�أخذتها نوبة من البكاء وهي تقول� :أعتذر
علي �أعتذر �إليكنَّ جمي ًعا� ،أحرجتكن
ِ
لك يا �أم ّ
و�أف�سدتُ جمل�سكن.
أمل كبرية.
 �أم زهراء:ِ
و�سببت لنا خيبة � ٍ
 �أم ح�سني :الأهم �أنك فعلت ما ال ير�ضىبه اهلل تعاىل.
علي :لقد �آذي ِ��ت م�ؤم ًنا ورميته مبا
 �أم ّلي�س فيه ،وهذا �إثم كبري يا �أم نب�أ.
 �أم ج��ع��ف��ر :ه���ذا ���ص��ح��ي��ح «الغ�ضبم��ف��ت��اح ك��� ّل ���ش��ر» (ك��م��ا ورد ع���ن �إم��ام��ن��ا

ال�صادق)
 �أم زهراء :تعلمني مل هو مفتاح ال�شرور؟لأن���ه يجعل الإن�����س��ان يفقد ���ص��واب��ه ،وعند
ذلك فمن املمكن �أن يظلم ،ويقتل ،ويرتكب
ندما قاتلاً ويدفع
احلماقات ،ومن ثم يعي�ش ً
ثم ًنا غال ًيا من روح��ه و�صحته وعالقته بر ِّبه
وممن يتعامل معهم.
ّ
علي( :حماول ًة تخفيف بع�ض الهلع
 �أم ّالبادي على وجه �أم نب�أ قالت بنرب ٍة مازحة):
حتّى �إ ّنه �سبب رئي�س للأمرا�ض املزمنة مثل
ال�سكري وارت��ف��اع �ضغط ال���دم ،و�إ ّن���ه يك ّلف
احلكومة الربيطانية � 16أل ًفا �أو مليون جنيه
ا�سرتليني ك َّل عام.
َ
 �أم نب�أَ :رحمتك ر ّبي ،كيف
عفوك ر ّبي،
�أُخ ِّل�ص نف�سي من ه��ذه ال�صفة املقيتة� ،أنا
ل�ست �سيئ ًة �إىل هذا احلدِّ .
عليك ال َّ
�شك �أ ّن ِ��ك
 �أم ح�سني :ال ب�أ�س ِل�ست �سيئ ًة لكن ال�شيطان اللعني يرمي جمرات
الغ�ضب يف قلب الإن�سان وروحه كي يو�صله �إىل
هاوية املعا�صي والبعد عن اهلل تعاىل.
 �أم زهراء :وال ُبعد عن اهلل تعاىل وح�شةم��ا بعدها وح�شة ،وغ��رب��ة م��ا بعدها غربة،
فيحرمه ل ّذة حب اهلل ،و �شرف طاعته.
 �أم جعفر :لكي نخ ّل�ص �أنف�سنا من هذهاحلالة علينا �أتباع و�صايا �أهل البيت،
فهم ال اّأدلء �إىل ال��ر���ش��اد ،وكالمهم بل�سم
جلروح القلوب والنفو�س.
((( مستدرك سفينة ال��ب��ح��ار :ج ،2
ص.95

فاطمة صاحب العوادي /بغداد
 �أم ح�سني� :أول��ه��ا اال�ستعاذة ب��اهلل منال�شيطان عملاً بقوله تعاىلَ ﴿ :و ِ�إ َّما َينزَ َغ َّن َك
ِم��نَ َّ
ا�س َت ِع ْذ ِب��اللهَّ ِ �إِ َّن�� ُه َ�سمِ ي ٌع
ال�ش ْي َط ِان َن��زْ ٌغ َف ْ
َع ِلي ٌم﴾( /الأعراف.)200:
 �أم زه���راء :و�إذا ك��ان الغا�ضب واق ًفافلي�ستلق �أو ي�شرب
جال�سا
ِ
فليجل�س ،و�إن كان ً
امل��اء �أو َّ
يتو�ض�أ ،والإك��ث��ار م��ن ال�صالة على
حم ّمد و�آل حم ّمد الطيبني الطاهرين ،ف�إنها
تُ�ضفي ج ًّوا من الهدوء والراحة.
علي :وقبل ذلك تدريب النف�س على
 �أم ّكتم الغ�ضب.
 �أم نب�أ :وكيف �أد ِّرب نف�سي على ذلكجزاكنّ اهلل خ ًريا؟
 �أم جعفر :اجعلي ن�صب عينيك اخلياربني ر�ضا اهلل وغ�ضبه.
علي :واعلمي �أنّ يف كتم الغ�ضب من
 �أم ّالأج��ر والثواب ما ي�ستحق �أن نتج ّرعه ،ومن
حلب اهلل لنا ،وهذا �أق�صى ما
ّثم فهو موجب ّ
يرجوه امل�ؤمن.
 �أم جعفر :بقى �شيء علينا �أن نعرفهوه���و ا���س��ت��ح��ب��اب ال��غ�����ض��ب ع��ن��دم��ا ي��ك��ون هلل
�سبحانه ،ولدفع الظلم كما كانت �سرية �أهل
البيت.
تهم باخلروج م�سرع ًة)
(�أم نب�أ ّ
علي� :إىل �أين؟؟
 �أم ّ �أم نب�أ� :أحاول �إ�صالح ما �أف�سدته.بوركت ف�إنّ االعرتاف باخلط�أ
 �أم ح�سنيِ :ف�ضيلة.
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لحياة أفضل

اف َها
َت َز َّي َن ْت ِب َع َف ِ
عيل الوكيل /كربالء املقدّ سة
فاطمة ّ

على خطى احلوراء ت�سري..
رقيق ًة كن�سمة ال�صباح..
�شاخمة ك�سنابل القمح..
قو ّي ًة كعود اخليزران ال تلتوي..
نقي ًة ك�أوراق حما�ضراتها التي ت�أخذها معها
للجامعة ،وتودِّع والدتها وت�س�ألها الدعاء..
مت�شي بخطوات احلياء املمزوجة بالثقة..
عرفت �أين ت�ضع قدميها..
حتذر املنزلقات التي ت�صادف طريقها..
ال تنظر بل تُالحقها النظرات..
تتحدّث ال�شفاه عنها..
�إ ّنه عفاف فتا ٍة جامعية مل تبلغ الع�شرين..
يف ربيع العمر كما يقولون..
�أجمل ما فيها ثقتها بنف�سها؛ فهي ترتدي
عباءتها الزينبية برغم ما ُيقال..
ت�سمع هنا وهناك �ضحكات..
هم�سات..
�إ�شارات..
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ال تت�أ ّثر بل تزداد �شموخ ًا..
وعباراتهم التي يطلقونها..
�إنها خيمة..
غيمة �سوداء متى متطرين؟
ت��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��م واب��ت�����س��ام��ت��ه��ا ع��ل��ى حم�� َّي��اه��ا
ترت�سم..
تحُ��دِّ ث نف�سها :م�ساكني غ ّرتكم الدنيا ،ما
�أنتم �سوى �سلع معرو�ضة للبيع ب�أبخ�س الأثمان..
و�أنا جوهر ٌة مك ّلل ٌة باحلياء وم�صانة بالع ّفة..
اجلميع يتحدّث عنها رغ��م ابتعادها عن
الأنظار..
ا�سرتاحتها م�ص ّلى اجلامعة..
هناك ت�ستق ّر نف�سها وتطمئنّ روحها..
�إنها �أَ َم ٌة مطيع ٌة ملوالها...
تق ّربت �إليها بع�ض الفتيات..
حقيقتك..
عفاف� :أفهمينا
ِ
تناجت ال�صويحبات..
لك هالة كبرية ُرغم احلجاب!
ِ

ون��ح��ن �أم����ام الأن���ظ���ار ن��ح��اول �أن نك�شف
الأ�ستار..
بال�ضحكات واحلركات..
اقرتبنَ منها وردّدن با�ستحياء..
ويف نظراتهنّ �أ ٌمل و�شقاء..
مثلك..
نريد �أن نكون ِ
خذي ب�أيدينا و�أر�شدينا..
اجعلي ِم ّنا عفاف ًا �أخرى...
مل�ست �أيديهنّ بر ّقة وحنان..
�أه ًال بكنّ �أخواتي الط ّيبات..
�أح�سن ّ
نت االختيار..
ه ّيا معي ندخل يف ح�صن احلجاب..
لتُفتح لنا من جنان الرحمن �أبواب..
هذا ما كنتُ له �أ�شري..
ه ّيا معي..
على خطى احلوراء ن�سري..

ِع ْن َد َما َت ْع َ
الم ْرأَ ُة
ش ُق َ
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�أفنان عادل الأ�سدي /كربالء املقدَّ �سة

طق..طق� ،أخ��ذ قلبها ينب�ض بق ّوة لي�ست
معتادة و�سرعة مل ت�ألفها ،ارت�سمت ابت�سامة
ر�ض ًا على محُ ّياها ،فيما �أحم ّرت الوجنتان يف
�إ���ش��ار ٍة ملنع م��رور كلمات الغزل التي تزيدها
خج ًال وا�ضطراب ًا.
ب���د�أت حياتها الزوجية مك ّلل ًة بتربيكات
بيت �أغلقت
الأه��ل واملق ّربني والأ���ص��دق��اء ،يف ٍ
بيديها الناعمتني بابه بك ّل �إرادتها ،و�أ�ضاعت
مفتاحه بكامل قواها العقلية العاطفية� ،إنها
تنتقل الآن من عاملها ال�صغري املحدود �إىل عا ٍمل
�آخر �أكرث ّ�ضجيج ًا و�صخب ًا؛ لكنه ي�سمو بها روح ًا
وج�سد ًا يف عروجها �إىل حمبوبها احلقيقي
الظاهر الباطن القريب البعيد.
تتباين ال��ر�ؤى وتتعدّد النظريات يف كيفية
ر���س��م خ��ارط��ة ط��ري��ق ال��و���ص��ول �إىل �شاطئ
ال�سعادة الزوجية ،فهناك َم��نْ هم�س يف �أذن
الزوجني ّ
ب�ضرورة التكامل بجوانبه املتعددة،
بحجة
بينما �أوقد �آخرون نريان �أف�ضلية الرجل ّ
القيمومة التي مل يفقهوا فحواها.
وهنا اتّخذت امل��ر�أة العا�شقة مكان ًا ق�صي ًا
عن النظريات واعتكفت بعيد ًا يف م�صلاّ ها

���ب ق��رب��ان�� ًا خل��ال��ق احل ّ��ب
ل��ت��ق��دّم طقو�س احل ّ
ومبدعه والآم��ر به ،ف�إميانها بقدّ�سية العالقة
بينها وب�ي�ن رف��ي��ق قلبها م�ستم ّد م��ن رك��ائ��ز
�شاخمة يف بنائها ال��روح��ي ال��ع��ق��ائ��دي ،فقد
�أمرها ر ُّبها وحمبوبها �أن تكون ريحان ًة ت ّ
ُعطر
بيت الزوجية ،ويد ًا حاني ًة مت�سح غبار الزمان
عن جبهة زوجها ومهجته ،فال ب�أ�س �أن تطهو
وترتّب وتر ّبي �أطفالها وتغ ّذيهم علم ًا و�أدب ًا قبل
�أن تغ ّذيهم من امل�أكل وامل�شرب.
وبينما ه��ي ت�سبح ج��اه��دة عك�س تيارات
عديدة حت ّر�ضها على ال��ث��ورة �ض ّد ما �أ�سموه
(ت�أطريها) ،تعرت�ضها �صخور احلداثة و�صورة
املر�أة املعا�صرة املنتف�ضة على كيانها وكينونتها
�����ص��ن ْ��ت نف�سها
الأن��ث��وي��ة ،لك ّنها كعا�شقة ح َّ
واطم�أنت روحها بعد �أن �أخذت ما يكفيها من
واحلب والطم�أنينة،
جرعات الإميان وال�سالم
ّ
�إنها غارقة يف بحور ال ّ
�شطان لها ،فح ّبها الأزيل
هلل الواحد هو �أوك�سجينها الذي حتيا به ومتوت
�إن عدمته.
احلب تتهاوى ك ّل نظر ّيات
ويف �سبيل هذا ّ
الب�شر وفل�سفاتهم املت�أرجحة وي��زداد �إميانها

ا�شتعا ًال ك ّلما ع ّب�أته بوقود ال�صالة ،فال �أر�شفة
زجاج النوافذ
ج�سدها على جملاّ ت يمُ �سح بها ّ
يه ّمها ،وال �أ���ض��واء ال��ك��ام�يرات ال��ت��ي تالحق
ق�سمات وجهها وت�س ّهد ليلها ،بل �إنَّ ما يثقل
روحها فع ًال هو قبول مع�شوقها لها وقربها منه.
لقد ق�� ّدم��ت حياتها ق��رب��ان�� ًا ومل ت�ستظ ّل
تتم�سك بحبل الع�شق
بفيء الهوى الزائل ومل ّ
ملحبوب
امل��ن��ق��ط��ع ...ل��ق��د �أ���ش��خ�����ص��ت ب��دن��ه��ا
ٍ
��دي ق��ادر بنظرته املُحيية على �إنعا�ش
���س��رم ّ
القلوب التي �أماتها الوجد ،ربمّ��ا تُر�شق يوم ًا
ب�أحجار االتهامات املغر�ضة القادحة لعزّتها،
فما تقوم به من �أعمال ما هو �إ ّال تكري�س ّ
للذل
وزيادة يف عنجهية الذكر امل�سيطر ح�سب التهم
املوجهة لها ،بينما تق�ضي حمكمتها اخلا�صة
َّ
ب�أنّ �أعمالها ال�شا ّقة �إنمّ ا هي زيادة م�ضطردة
يف ر�صيدها من الثواب والأج��ر الكبريين يوم
بقلب
ال ينفع فيه ما ٌل وال بنون �إ ّال َمنْ �أتى اهلل ٍ
�سليم.
فلتت�سع اخلنادق ولتحا�صر يف حمرابها،
�ست�أتيها نظرة املحبوب لتخ�ض ّر روحها و تزهر
�آمالها ،فلأجل عينه �ألف ع ٍني تُكرم.
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يد ٌة أل ِّني ُم َع ِّل َم ٌة
س ِع َ
أ َنا َ

علي /كربالء املقدّ�سة
�سهام رزاق ّ

أنت
علي ع�شرات امل�� ّرات! هل � ِ
�س�ؤال ُطرح َّ
�سعيدة �أ ّيتها املع ّلمة؟ فكانت �أجابتي ،يف ك ّل
م ّر ٍة :نعم� ،أنا �سعيدة.
�سعادتك؟ وهل ك ّل مع ّل ٍم
قيل يل :وما �سر
ِ
مثلك؟
�سعيد ِ
فرد مفتاح معني ،م�ؤ ّثر فيه ،قد
قلتُ � :إنّ لك ّل ٍ
يكون مفتاحه الأخالق� ،أو الرفق� ،أو املال ..فمن
امتلك مفتاحه وفعله ،ف�إنه َي�سع ُد و ُي�سعد النا�س،
ف�أنا �سعيدة ،لأنني �أمتلك مفاتيح جناحي.
مهنتك؟
قيل يل :وما مفاتيح جناح
ِ
ق��ل��تُ  :يكفيني �أنّ الر�سول ق��دوت��ي يف
��ول اللهَّ ِ ُ �أ ْ���س�� َو ٌة
التعليمَ ﴿ ،ق ْد َك��انَ َل ُك ْم فيِ َر ُ���س ِ
الَ ِخ َر َو َذ َك َر اللهَّ َ
َح َ�س َن ٌة لمِ َنْ َكانَ َي ْر ُجو اللهَّ َ َوا ْل َي ْو َم ْ آ
َك ِث ًريا﴾(/الأحزاب ،)21 :كيف ال ،واهلل ع ّلمه
﴿ َو َع َّل َم َك َما لمَ ْ َت ُكنْ َت ْع َل ُم َو َكانَ َف ْ�ض ُل اللهَّ ِ َع َل ْي َك
َع ِظي ًما ﴾( /الن�ساء.)113 :
ف�لا ت��وج��د مرتبة عند اهلل تعلو مهنة
التعليم لأ ّنها �صنعة الأنبياء.
فالتعليم ف��نٌّ راقٍ ج��د ًا ،فهو لي�س بحرف ٍة
و�إنمّ ا هو ر�سالة ،ف�إن كان كذلك فهو �أ�سعد عمل
يقوم به الإن�سان ،لأنّ �صاحبه ا�ستطاع �أن يقلبه
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من حرفة �إىل ر�سالة يرقى بها �إىل �أعلى عليني.
ف�أ�سعد ال َّنا�س هو املع ّلم ،و�أ�شقى ال َّنا�س
امل��ع�� ّل��م ،و���ش�� ّت��ان ب�ين االث��ن�ين ،ذل��ك �أنّ الأول
اتخذها ر�سالة ،والثاين اتخذها حرفة ،فهذه
الر�سالة جمزية بحدِّ ذاتها.
و�إذا قيل َمنْ �أ�سعد النا�س؟ �أقول هو الذي
ُي�سعد ال َّنا�س وي�س َّرهم..
فنب ّينا� ،أ���س��ع��دن��ا لأ ّن���ه بنى الإن�����س��ان
عقائدي ًا و�سلوكي ًا وامياني ًا..
فها �أنا �أ�شعر باالمتنان لأنيّ منه ٌل لثقافة
الأجيال القادمة ،ولأ ّ
ين �أزرع جميع ما ُير�ضي
اهلل ،يف نفو�س رج���ال ال��غ��د ال��ذي��ن ق��د يكون
�أحدهم عامل ًا كبري ًا� ،أو قائد ًا �شجاع ًا �أو ُم�صلح ًا
اجتماعي ًا ،ف�أنا �أع ّلمهم وهم يع ّلمون �أوالده��م
َوم���نْ حولهم ..فكيف ال �أك���ون �سعيدة و�أث��ري
م�ستمر �إىل يوم القيامة.
ع��ن النبي الأكرم« :ف����إذا م��ات امل��رء
�أنقطع عمله من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم
(((
ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعو له»...
فمن الآن قد ح�صدت ه��ذه الثالث ،لأنيّ
(((ميزان احلكمة :ج ،3ص.459

الب ّد من كوين ت�صدّقتُ يوم ًا بكلم ٍة طيبة� ،أو علم
ن�شرته انتفع النا�س به ونفعوا النا�س� ،أو مدحتُ
طالب ًا فيدع َو يل بعد حني.
فعملي مبعث ���س��رور يل ،يكفيني و�ضع
�أه���داف لنف�سي وحماولتي حتقيقها ب���إرادت��ي
ال�صلبة ونف�سي القوية ،ور�ؤيتي الوا�ضحة تلهمني
لأعمل ما �أحب و�أحب ما �أعمل ،وقد وجدتُ ذاتي
بذاتي ،و رزقي وقوت يومي.
�أ���ش��ع��ر ب��االم��ت��ن��ان وال��ر���ض��ا ،لأنّ م�ساري
وا�ضح ،وكوين يف معرك ٍة م�ستم ّرة� ،أنا قائدها،
وعلي الأنت�صار بها.
َّ
�أن����ا ���س��ع��ي��دة ،لأنّ ال�����ش��غ��ف والإي��ج��اب��ي��ة
والإخال�ص معي يف خطواتي ،فهم �أوالدي الذين
ال يفارقوين �أب���د ًا ،و�سعيدة لأين ق��دوة ح�سنة
ولي�س قدوة م�ضادّة يف املجتمع.
ف�أنت �أ ّيها املع ّلم �إذا ف ّكرت بهذا املنطق تكن
�سعيد ًا ،و� اّإل ف�أنك �ستعي�ش يف عناءٍ دائم.
ف��ك��وين �سعيدة ،لأنّ ه��ذا ه��و منهجي يف
احلياة.
ترى! ما هو منهجك �أنت؟!
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ال َّن ْه َ
س ْي ِن َّي ُة
ض ُة ُ
الح َ
َت ْط ِهيرٌ ِل َ
ات
لذ ِ
سا ِن َّي ِة
اإل ْن َ
رغد حميد خ�ضران /كربالء املقدّ �سة
الكرامة م��ن ���ش���أن الإ���س�لام ،وق��د �سعى
الإ���س�لام �إىل حفظ ك ِّ��ل م��ا ي�صون النف�س
الإن�سان ّية ،مبا يو ّفر العي�ش الرغيد والطم�أنينة
والر�ضا للإن�سان ،ودور الإن�سان هو احلفاظ
على كرامته ،ومعرفة النف�س ما لها وما عليها،
فاملل ّذات والرغبات ي�ستطيع الإن�سان حتقيقها
�سليم دون الزلل.
ٍ
ب�شكل ٍ
ق��ال اهللَ ﴿ :و َل��� َق ْ���د َك�� َّر ْم�� َن��ا َب�� ِن��ي �آد ََم
َو َح َم ْل َناهُ ْم فيِ ا ْل�َب�رَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق�� َن��اهُ ْ��م ِمنَ
َّ
ات َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َع َلى َك ِث ٍري ممِ َّ نْ َخ َل ْق َنا
الط ِّي َب ِ
َتف ِْ�ضيل﴾(/الإ�سراء)70:
ومن هذا املنطلق ف�إنّ الإن�سان لديه حقوق
وحريات مبا هو لي�س حم ّرم �شرع ًا.
ويف �أغ��ل��ب الأح��ي��ان ي��ت��وارد �إىل �أذه���ان
البع�ض حينما تذكر كلمة احلر ّية يت�ص َّورها
ملعاين و�صور كثرية؛ كحر ّية امللب�س ،وامل�أكل،
وامل�سكن ،وال�سفر والتن ّقل ،وح��ر ّي��ة ال�شراء
والبيع ،وحر ّية التحدّث� ،أنت حر ..في�أخذك
الغرور ِّ
ليحطمك!.
لكن هل ف َّكر �أحدهم بحرية الفكر ،كحر ّية
تغذ ّية العقل ،واحل��ر ّي��ة التي حتفظ كرامة
الإن�سان وتعزز مكانته؟ احلر ّية التي ت�سمح لك
باتخاذ قرار حا�سم قد ُينهي حياتك ،ولكن!

الثمن ال ُي�ضاهى!.
فاحلر ّية لي�ست فيما �أق��ول وما ال �أق��ول،
لي�س يف ح ّبي لك �أو كرهي لك ،فيما �أ�سمع وما
ال �أريد �سماعه ،تلك م�ستويات حمدودة جد ًا
من احلر ّية ،وهي لي�ست ال�شذوذ عن القواعد
حتت مربر احلرية.
عندما قال الإمام احل�سني�« :إ ّني لم
�أخ��رج �أ�شراً وال بطراً وال ظالماً وال مف�سداً
�إ ّنما خرجتُ لطلب الإ�صالح في �أ ّمة ّجدي،
�أري��د �أن �أم��ر بالمعروف و�أن�ه��ى ع��ن المنكر
(((
و�أ�سير ب�سيرة جدّي و�أبي »...
م����ن ه���ن���ا جن����د �أنّ ن��ه�����ض��ة الإم������ام
احل�سني ،ه��ي ر���س��ال��ة لتو�ضيح بع�ض
املغالطات ،و�إع��ادة �صياغة بع�ض املفاهيم،
ولت�سليط ال�ضوء على معانٍ كثرية للحر ّية ال
تتج ّز�أ عن الكثري من الأخالقيات.
فاملعنى احلقيقي والر�سالة الرا�سخة التي
ير�سمها الإمام هي كلمة حق يف وجه الباطل،
ه��ي ت�ضحية م��ن �أج��ل احل��ق ،موقف را�سخ،
قرار نابع من �ضمري ،فاحلر ّية نق ّية خال�صة،
ال غبار عليها ،احلر ّية التي �أرادها لنا حتمي
ُدمرها ،جتمع الب�شر ّية حتت
الإن�سان ّية ال ت ِّ
((( وسائل الشيعة :ج ،253ص.12

ُم�س ّمى الإن�سان ّية ال تُ�شتتها تبني نف�س ًا عزيز ًة
ال ذليلة ،والإمام احل�سني� ،أرادنا �أقوياء
ال �ضعفاء ،موقف منه �أثبت لنا ومنحنا الآالف
بطريق ال يخ�شى
الدرو�س وال ِعرب ،فبق ّوته �سار
ٍ
لومة الئم ،فخياره مل يكن اجل ّنة ،بل اخلالق،
وهذا هو املعنى احلقيقي لل�سمو ،وموقفه كان
�صريح ًا ج���د ًا ،ووا���ض��ح�� ًا لإن��ق��اذ الإن�سان ّية،
فالإمام� ،سعى �إىل ثقاف ٍة فكر ّية نا�صعة
حتفظنا من ك ّل �شائبة.
ق������ال ب���ر����س���ي ����س���اي���ك�������س« :الإم� � � � � ��ام
الح�سين ،وع�صبته القليلة الم�ؤمنة
ع��زم��وا ع�ل��ى ال �ك �ف��اح ح � ّت��ى ال �م��وت وق��ات�ل��وا
ب�ب�ط��ول��ة وب �� �س��ال��ة ظ � ّل��ت ت �ت �ح �دّى �إع�ج��اب�ن��ا
و�إكبارنا عبر القرون ح ّتى يومنا هذا»(((.
مم��ا ت��ق��دّم جن��د �أنّ الثقافة املن�شودة
ّ
ّ
وملخ�ص النه�ضة احل�سين ّية لي�س يف التخ ّلي
عن املبادئ ولي�س يف التخ ّلي عن الدين ،فعليك
بحر�ص �شديد مبا ي�ضمن ب�أن يرتتب
التحرر
ٍ
عليه منو الإيجابيات يف النف�س ،وهذا ما على
الإن�سان �أن يدركه ويفهم معامله� ،أنّ الإم��ام
مما قيل عنه وما �س ُيقال.
احل�سني� ،أعظم ّ
((( تاريخ ايران :ص.542
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لحياة أفضل

َح َي ٌ
اة مِ ْن َحاءِ
س ْي ِن
ُ
الح َ
ُي��ق��ال� :إنَّ قيمة عمل الإن�����س��ان ُت��ع��رف يف تلك اللحظة التي
رت لنا ،يف م�شهدٍ من م�شاهد يوم القيامة يف كتاب اهلل بقوله
ُ�ص ِّو ْ
ُ
تعاىلَ ...﴿:و ِ�إنمَّ َ ا ُت َو َّف ْونَ �أ ُجو َر ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّنا ِر
َو�أُ ْد ِخ َل الجْ َ َّن َة َف َق ْد َفا َز�( ﴾/...آل عمران :من الآية .)185
بلى! هي تلك اللحظة التي يتقرر فيها م�صري ك ّل �إن�سان بلحاظ
ما زرعه يف ب�ستان الدنيا ،ف�إ ّما �أن يكون من الناجني فيحيا حياة
�أبدية يف دار ال�سالم وبنف�س مطمئ ّنة ،و�إ ّما �أن يكون من الهالكني
فيحيا حياة �شقاء �أبد ّية.
واهلل تعاىل مل يخل الأر�ض من احلجج الذين ي�أخذون ب�أيدينا
لبلوغ ال�سعادة وجت ّنب ال�شقاء ،لذا ميكن القول� :إنَّ عرب االرتباط
بالإمام احل�سني نتم ّكن من بلوغ ذل��ك ،بل ونحيا على ثالث
م�ستويات:
امل�ستوى الأول :ح�صانة حلياة فكرية �سليمة
حيث �إنَّ االرتباط بالإمام احل�سني يعطينا “ح�صان ًة”
ف��ك��ري��ة ،كما ورد ع��ن الإم����ام ال�صادق يف زي��ارت��ه ل�ل�إم��ام
احل�سني يف يوم الأربعني“ :وبذل مهجته فيك لي�ستنقذ عبادك
من اجلهالة وحرية ال�ضاللة”((( ،حيث طبيعة احلياة الدنيا �إ ّنها
مليئة بالفنت وال�شبهات وامل�شكالت ،لذا فمن يتّ�صل به ينتقل من
احلرية وال�شك وظلمات اجلهل �إىل نور العلم واليقني.
امل�ستوى الثاين :حرارة قلبية لنحيا بوجدان متّزن
كما ورد عن النبي الأكرم�" :إنّ لقتل احل�سني ح��رارة يف
قلوب امل�ؤمنني ال تربد �أبد ًا"((( ،فحرارة القلوب هي تلك احلرارة
التي جتعل القلب ح ًّيا ومتفاع ًال وجداني ًا مع مظلومية الإمام،
فيحفظ نف�سه من �أن تظلم �أو تر�ضى بوقوع الظلم! وه��ي تلك
((( كامل الزيارات :ص .401
((( مستدرك الوسائل :ص ،318ج.10
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فاطمة نعيم الركابي /ذي قار
احلرارة التي حترق نواق�ص النف�س وتذيب ك ّل �شائب ٍة وتُط ِّهر الروح،
ف َمنْ مل يحرتق بحرارة نور احل�سني يف الدنيا ،وبقي م�صباح
ً
منطفئ ومل يطهر �ضمريه ،كيف له �أن ينجو من لهب نار
قلبه
الآخرة!
امل�ستوى الثالث :حب حلياة �أبدية حقيقية
"منْ �أراد اهلل به اخلري ،قذف يف
ورد عن �إمامنا ال�صادقَ :
وحب زيارته ،((("...فاحلياة الأبدية تحُ ّ�صل
قلبه حب احل�سنيّ 
من خالل احلب ال��ذي يو�صل الإن�سان �إىل �أعلى مراتب احلياة.
فاحلب هو مبثابة املح ِّرك الذي يحتاجه الإن�سان يف ِّ
كل خطوات
حياته ليتح ّرك به نحو هدفه ،و�سيد ال�شهداء هو وجه اهلل تعاىل
على �أر�ضه ،ف َمنْ مل يتح ّرك باحل�سني من خالل ق�صده وذكره،
املحب نف�سه ناج ًيا حقيق ًيا ،لأنّ
واتّباع منهجه ،ال ميكن �أن يع َّد هذا ّ
�سيد ال�شهداء هو املقيا�س والفي�صل للحق ،لذا ف َمنْ �أراد اهلل
يوجهه اهلل تعاىل �إىل �سيد
به خري و�أراد به �أن يبلغ النجاة املرج ّوة ّ
وهاد ،وعلى الأم �أن تر ّبي
ال�شهداء ليكون له خري دليل ومر�شد ٍ
حب الإمام احل�سني وتروي لهم جمريات الأمور
�أبناءها على ِّ
وك ّل ما يتع ّلق بالطف وخا�صة �أبطاله ال�صغار ومواقفهم البطولية،
لتكون لهم �شخ�صية حم ّبة للإمام احل�سني وتكون لهم ح�صانة
فكرية �سليمة ال ت�ؤ ّثر فيهم الأهواء والفنت.
فال�سالم َ
وب
عليك يا موالي يا َمنْ « ِب َر َجا ِء َح َيا ِت َك َح ِي َي ْت ُق ُل ُ
ُ
ِ�شي َع ِت َك».
�إنّ �أزم��ة التعليم العربي م�ستع�صية ،ومن املتعارف عليه �أ ّنه
يف �سبعينات القرن املا�ضي و�صل التعليم �إىل الق�ضاء على الأم ّية،
العاملي للجامعات
وكانت اجلامعات العرب ّية يف طليعة الت�صنيف
ّ
ب�شهادة املنظمات الدول ّية ،وكانت مق�صد ًا للطالب الأجانب.
((( كامل الزيارات :ص.142

لحياة أفضل

س ُ
يخ ال َّن ْه َ
ض ِة
َت ْر ِ
س ْي ِن َّي ِة ِع ْن َد ْ
ال
ُ
الح َ
األط َف ِ
زينب �ضياء الهاليل /النجف اال�شرف
يولد الطفل كاللبنة ال�صغرية ،هذه اللبنة تت�ش ّكل وف ًقا ملا ُير َّبى
عليه ويكون الوالدان هم �أقرب النا�س �إليه ،لذا يجب عليهم املبادرة
�إىل تنمية الإميان عند �أبنائهم منذ البداية ،وزرع القيم ال�صاحلة
فيهم ،لتبقى مالزم ًة لهم عند الكرب ،والرتبية يف هذه املرحلة �أكرث
�ضرورة من املراحل الأخرى ،لأنّ فطرة الطفل يف هذه املرحلة ال
تزال �سليم ًة ونقي ًة ،تتق ّبل ما ُيلقى �إليها من توجيهات و�إر�شادات
ون�صائح ،لذا يجب ا�ستثمار هذه الفر�صة لأداء امل�س�ؤولية الرتبوية.
قال الإمام �أمري امل�ؤمنني ..." :و�إنمّ ا قلب احلدث كالأر�ض
(((
اخلالية ما �أُلقي فيها من �شيءٍ قبلته»
ومبا �أ ّننا يف �أيام ذكرى ا�ست�شهاد �أبي عبد اهلل احل�سني
لذا يجب علينا �أن نتع ّلم كيفية زرع ال�شعائر احل�سينية يف قلوب
�أطفالنا وا�ستثمار هذه الأجواء الإميانية ،لأنَّ الإمام احل�سني
جليل دون �آخر ،فاحل�سني نه�ضة الإميان ِّ
لكل زمان
لي�س ملك ًا ٍ
ومكان ومن حقِّ ك ّل الأجيال �أن تتع ّرف عليه وتفهم نه�ضته ،البد
�أن نفهم الإم��ام احل�سني ونزرع �سريته يف نفو�سنا �أو ًال حتّى
ن�ستطيع زرعها يف نفو�س �أطفالنا؛ لأنّ الكبري عندما يكون قدو ًة
لل�صغري تلقائ ًيا �سيتح ّلى الطفل بالف�ضائل والأخالق احل�سينية،
ففاقد ال�شيء ال يعطيه.
فالب ّد من �أن يتع ّرف الأطفال على احل�سني و�أن يتكرر
لهم لكي ي�صبح (وجدان ًا) يف نفو�سهم ،و(نه�ضة) يف دمائهم،
و(منهج ًا) يف عقولهم ،و(�شريعة) يف حياتهم ،و(راي���ة) يف
بالدهم.
ويف ِّ
ظل التط ّور احلا�صل اليوم �أ�صبح ب�إمكاننا اال�ستفادة من
((( هنج البالغة393 :

هذه التكنولوجيا يف تو�ضيح النه�ضة احل�سينية لهم ،من خالل
الو�سائل املتعددة واملتط ّورة؛ مثل عقد جل�سات تثقيفية وتوعوية
للأطفال با�ستخدام الو�سائل التي جتذب الطفل ب�صور ٍة ع�صرية
مثل الر�سوم املتح ّركة التي ّ
تو�ضح نه�ضة عا�شوراء بطريقة تنا�سب
الأطفال ،ف�ض ًال عن كتب الأطفال امل�ص َّورة التي �أ�صبحت منت�شر ًة
وعلي الأكرب والقا�سم
ٍ
ب�شكل وا�سع ،والتي تبينّ بطوالت �أبي الف�ضل ّ
وجميع الأئ ّمة ،وح�ضور امل�سرحيات التي تو�صل الر�سالة
احل�سينية بطريق ٍة �سل�سلة ،وكذلك من الأمور امله ّمة التي ال يجب
اال�ستغناء عنها �أبد ًا هي زيارة كربالء وامل�شاهد املقدّ�سة وتو�ضيح
قد�سيتها ،ومن الأمور املهمّة يف �شهر حمرّم ال
يف املجال�س احل�سينية وامل�شاركة يف مواكب اللطم ،والزجنيل،
وارتدائهم ال�سواد يف �أغلب الأوقات ،و�سماعهم الأنا�شيد احل�سينية
الدينية التي تزرع يف داخلهم النه�ضة احل�سينية.
�إنَّ من الأم��ور الأ�سا�سية التي يجب �أن نب ّينها للأطفال �إننا
ُنحيي ذكرى احل�سني لي�س لأنهم اغت�صبوا حقَّه ال�شخ�صي
وظلموه و�إنمّ���ا نحيي ذك���راه ك�صاحب نه�ضة مقدّ�سة ،جاهد
و�ضحى من �أج��ل قيمها ،و�أن نع ّلمهم �إذا ُك ّنا نحب
من �أجلها ّ
احل�سني فع ًال فالب ّد من �أن نعمل لكي ال متوت املبادئ التي
�أراق احل�سني دمه الطاهر ودم �أبنائه و�إخوته الكرام من �أجل
دميومتها وا�ستمرارها ،ولنحافظ على الدين والقيم التي نادى بها
�ضحينا ب�أنف�سنا ،فك ّل هذه املبادئ التي نزرعها اليوم يف
حتّى لو ّ
�أطفالنا نح�صدها غد ًا �إن �شاء اهلل.
ون�ستطيع �أن نقول بك ّل اطمئنان �إنّ �إحياء نه�ضة احل�سني
تركت �أثرها اليوم يف جيلنا الذي حارب قوى الظالم للدفاع عن
غال ونفي�س من �أجل الدين.
بلده وبذل ك ّل ٍ
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الملف التعليمي

يد ُ
أل َو ُ
وج َيا
ان ال ِب َ
اغ َ

*

َب ْي َن ال َّن َ
س ِل َي ِة
الج ِّد ِّي َو ُم ْت َع ِة ال َّت ْ
ش ِ
اط ِ

نوال العطية /كربالء املقدّ�سة

�أ ّما حال ّي ًا فالتعليم العايل يعاين من التدهور يف ظ ّل الو�ضع ال�س ّيئ
وظروف البالد العرب ّية ال�صعبة حتّى �أ�صبح يف احل�ضي�ض ،فاجلامعات
تخ�ص�صه
تفتقر �إىل �أدنى االحتياجات وال�شروط الداعمة للطالب يف ّ
كاملختربات واملعدّات وو�سائل الإي�ضاح املتط ّورة وغريها ف�ض ًال عن
امل�شكلة الأك�بر وه��ي ال�ضعف يف م�ستوى امل�لاك التعليمي ،والنق�ص
يف العدد املطلوب من الأ�ساتذة واملناهج بحاجة �إىل �إع��ادة النظر
والتطوير؛ لأ ّنها قدمية ،وق ّلة الأبنية اجلامع ّية و�ضيق م�ساحتها ،وم�شكلة
عدم االهتمام باملتم ّيزين منهم والعباقرة واملبدعني� ،أ ّما �أزمة البطالة
بعد التخ ّرج فحدّث وال حرج ،هذه الأ�سباب وغريها �أفقدت التعليم
العايل العربي م� ّؤ�شر اجلودة والتم ّيز لتدنيّ املوا�صفات الالزمة وتع ّر�ضه
للتدهور امل�ستمر.
�إنّ التعليم هو مقيا�س التط ّور ،وال�شباب املتع ّلم هو واجهة البلد
يتم االهتمام بتعليمه ،وتوفري امل�ساحات لتفريغ طاقاته
الثقاف ّية ف�إن مل ّ
ب�شكل �سليم� ،سوف يلج�أ ال�شباب �إىل ال�سلوك الطائ�ش وال��ع��دوا ّ
ين
خا�صة بعد �أن ح ّلت املقاهي ودور الألعاب بدي ًال عن املكتبات
والتخريبيّ ،
ّ
اجلامعي فاقد
العا ّمة واملراكز الثقاف ّية والنوادي الريا�ض ّية؛ لأنّ الطالب
ّ
الثقة بجامعته وبت�أمني فر�صة العمل له حتّى �أ�صبحت اجلامعة مكان ًا
للرتفيه والتعارف والت�سلية وا�ستعرا�ض الأزي��اء وت�سريحات ال�شعر،
ومتن ّف�س ًا لل�شباب من ال�ضغوط االجتماعية والأ�سر ّية ،ومن ناحية ثانية
م�شكلة انعدام الأم��ن ّ
وتدخل الع�شائر وال��ع��ادات والتقاليد ،ك ّل هذا
يتح ّكم بواقع الطالب وم�ستقبلة وم�صرية.
ما�سة �إىل الإ�صالح و�إعادة
من هنا يتبينّ �أنّ التعليم العايل بحاجة ّ
متكينه عن طريق النهو�ض به بتكاتف القادة ال�سيا�سيني والإداري�ين،
ومنظمات املجتمع املدين ،وذلك بو�ضع ّ
واجلمع ّيات ّ
خطة �إنقاذ و�إعالن
حالة ط��وارئ ،وعلى اجلميع �أن ي��درك خماطر التهاون والالمباالة
والإه��م��ال لهذا القطاع ال��ذي ي�ش ّكل الق ّوة الداعمة للتنمية والتط ّور
والنهو�ض بالبلد نحو الإ�صالح و�إنقاذ ال�شباب من ال�ضياع.
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علينا ال�سعي ملعاجلة الغ�ش ومنعه يف االمتحانات ،ومالحقة َمن
ي�شجع عليه ومتابعة اجلهات التي حتاول تدمري التعليم
يتاجر بو�سائله �أو ّ
بك ّل م�ستوياته� ،إذ �إنّ هناك ع�صابات حتاول ال�سعي لهذا التدمري عن
طريق بيع و�سائل الغ�ش الإلكرتونية املتط ّورة ،وال�سعي لت�سريب الأ�سئلة
املادي الكبري عرب ن�شرها وب�شكل علني بني الطالب.
من �أجل الك�سب ّ
ال�سعي ملحا�سبة الع�صابات التي تعمل على ا�ستمالة الطلاّ ب
وابتزازهم مببالغ كبرية ،والعمل على مالحقتهم �أمني ًا ،وحثّ الطلبة
على مواجهتهم مبزيد من االجتهاد والنجاح والتف ّوق� ،إنّ �إ�شاعة و�سائل
الغ�ش علن ّي ًا هي و�سيلة من و�سائل �إ�ضعاف املجتمع علمي ًا ،ودفع الأجيال
�إىل املزيد من الإخفاقات ،ون�شر اجلهل بني �أو�ساط املتع ّلمني.
الت�شديد على �أ�ساتذة اجلامعات واملراقبني والإداري�ين والعمداء
ور�ؤ�ساء اجلامعات وامل�شرفني ب�أن يتعاملوا مع هذه احلاالت بحزم ّ�شديد
وعدم التهاون فيها كون ذلك واجب ًا وطن ّي ًا ،وم�س�ؤول ّية ال تهاون معها؛
لأ ّنها ت�ؤ ّثر يف الأجيال القادمة ويف املنظومة التعليم ّية ك ّلها ،لأنّ الذي
ّ
يغ�ش الآن �سيكون مد ّر�س ًا م�ستقب ًال ،والب ّد من �أن ي�ؤ ّثر ذلك يف �أداء عمله
ب�شكل �صحيح.
االهتمام ب�سكن الطلبة كونه مي ّثل الراحة النف�س ّية واجل�سد ّية لهم،
وله ت�أثري مبا�شر يف امل�ستوى التعليمي للطالب.
وهناك �أمور كثرية مه ّمة ترتبط بالتعليم وت�ؤ ّثر يف امل�ستوى التعليمي
ي�صعب ذكرها على هذه العجالة.
* البيداغوجيا :فن تربية الأوالد وتعليمهم.

الملف التعليمي

اس َّي ِة
ات ِّ
ام ُ
ِن َظ ُ
الد َر ِ
الم َق َّر َر ِ
ات
َو ُم َت َط َّل َب ُ
يق ِه ِفي َ
الجامِ َع ِ
ات َت ْط ِب ِ

م.د خديجة ح�سن علي الق�صري/النجف الأ�شرف

ُي َع ُّد قطاع الرتبية والتعليم �أحد �أهم �أدوات التنمية املجتمعية وو�سيلة
مه ّمة من و�سائل نه�ضة البلد وتط ّوره؛ لأ ّن��ه مي ّثل م�صنع العقول املفك ّرة
ومما َّ
ال�شك فيه �أنّ هذا القطاع قد طر�أ عليه
واملُ ِبدعة التي ت�صنع التغيريَّ ،
العجز و�سوء التخطيط �ش�أنه �ش�أن بقية القطاعات املجتمعية الأخرى يف ِّ
ظل
احلروب وما �شهده بلدنا من هجمات �إرهابية تهدف �إىل تدمري ِّ
كل �سبل
احلياة املتط ّورة ،حيث بقي هذا القطاع مه َّم ً�شا� :إ ّم��ا ب�سبب الرتاكمات
املوروثة من احلقب ال�سابقة� ،أو اال�ستمرار يف ا�ستعمال �أ�ساليب التعليم
التقليدية التي مل ت�ستطع الأجهزة الرتبوية والتعليمية اخلروج منها حتّى
الآن� ،أخ��ذ العراق بعد �إنهاء حربه على الإره���اب ي�سعى با�ستمرار �إىل
حلول لإ�صالح املنظومة التعليمية
تطوير منظومته امل�ؤ�س�ساتية بالبحث عن ٍ
جيل متم ّكن
توجهاته امل�ستقبلية وطموحاته يف تكوين ٍ
وتطويرها ،مبا يخدم ّ
وقادر على املناف�سة يف ِّ
كل التخ�ص�صات العلمية ،لذلك ارت�أت وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي اللجوء �إىل نظام املقررات الدرا�سية الذي يعتمد على
النجاح باملقررات املطلوبة ،وهو ما يتيح للطالب �أن يختار املقررات التي
يرغب يف درا�ستها يف ِّ
كل ف�صل ،ويف نهاية املطاف يجب عليه �أن يكمل جميع
املتط ِّلبات؛ ليكون بديلاً عن النظام الف�صلي الذي اعتاد عليه الطالب يف
مراحل حياته الدرا�سية املختلفة ،والذي يتم ّثل يف اجتياز الطالب املرحلة
الأوىل لينتقل �إىل املرحلة الثانية وهكذا ،و�سبب هذا التغيري هو مم ّيزات
هذا النظام؛ لأنّ نظام املقررات من �ش�أنه �أن ُين ّمي قابليات الطالب وقدراته
يف كافة املعارف والعلوم ،ومي ّكنه من التقدّم يف م�سريته الدرا�سية ،حيث
�إنّ تف ّوقه ال يقا�س باملراحل التي اجتازها و�إنمّ ا بعدد املقررات التي �أكملها،
ويف الوقت نف�سه ف�إنّ هذا النظام يربط بني النظرية والتطبيق واملمار�سة
وااللتحام بالبيئة و�إمكاناتها ،حيث يحر�ص نظام املقررات على �أن يت�ض ّمن
بناء ك�� ّل مق ّر ٍر الأن�شطة واملمار�سات العملية التي تدعم �أه��داف��ه داخل
املدر�سة وخارجها ،بحيث تقرتن الدرا�سات النظرية بتطبيقاتها العملية

لتزيدها ثباتًا وثرا ًء و�صالحي ًة لالنتفاع بها ،ف�ضلاً عن دعم اجتاه التع ّلم
الذاتي والرتبية امل�ستم ّرة لدى الطلبة ،حيث ت�ساعد درا�سة املقرر يف الرتكيز
على جهد الطالب �إذ عليه �أن ي�ستكمل تفا�صيل الأ�سا�سيات التي يدور حولها
املقرر والو�صول �إىل معلومات �أكرث عم ًقا يف جوانبه �إنْ �أراد احل�صول على
تقومي �أعلى ،فجهده الذاتي يحدد م�ستواه ويرتبط مبا ا�ستطاع اكت�سابه من
مهارات مت ّكنه من ذلك ،وغر�س روح امل�س�ؤولية والبحث واالت�صال بامل�صادر
املختلفة تغر�س يف نف�سه  -ح�سب املعرفة  -الرغبة يف موا�صلة التع ّلم على
مدى مراحل حياته .لذلك ف�إنّ هذا النظام لكي ينجح يف التطبيق يحتاج �إىل
وتوجهات
متط ّلبات ا�ستباقية ت�ساهم يف �إجناحه ،وهذه املتط ّلبات ح�سب ر�ؤى ّ
امل�س�ؤولني عن �إجناح العملية التعليمية يف البالد تتحدّد من خالل جمموعة
من الأمور ي�أتي يف مقدّمتها� :إميان القيادة اجلامعية وقدرتها على ر�سم
خارطة طريق وا�ضحة لأ�س�س اعتماد النظام وتطبيقه يف االخت�صا�صات
املختلفة ،ف�ض ًال عن �إع���داد ج��داول �أ�سبوعية مرنة ال�ستغالل القاعات
الدرا�سية املتاحة واملكتبات وا�ستثمار الطاقات املتاحة من التدري�سيني يف
االخت�صا�صات املختلفة وتبادل املنافع لتغطية االحتياجات للمواد الدرا�سية
يف ِّ
كل تخ�ص�ص ،ف�ضلاً عن الدور الإعالمي لت�شجيع تطبيق هذا النظام
من خالل القيام بعملية �إعالمية وحمالت توعية للطلبة على نح ٍو خا�ص،
وللموظفني والتدري�سيني على نح ٍو عام.
........................
�أ.م.د.حم��م��ود ر�شيد ا�سماعيل ،نظام املقررات ،درا�سة قيد الن�شر،
� ،2019ص.2
م.د.حممود ر�شيد ا�سماعيل ،نظام املقررات� ،ص.2
الوائلي
بع�ض ما ورد يف ك�لام الأ�ستاذ الدكتور جعفر باقر حممود
ّ
م�ست�شار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن نظام املقررات الدرا�سية
الذي َّمت بثه عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
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الحشد المقدس

َد َقا ِئ ُق ِفي
ت َّ
يد
الش ِه ِ
َب ْي ِ
زينب العار�ضي /النجف الأ�شرف
كانت دموعها ت�سبق كلماتها ،وتتعاىل بني كلم ٍة و�أخرى �آهاتها وزفراتها،
ويف الوقت نف�سه كانت تبت�سم باطمئنان وهي حتمد اهلل امل ّنان �أن َمنَّ عليها
أمر عظيم ،وفتح له باب ًا
فاختار حبيب قلبها ،وق َّرة عينها ،وولدها الوحيد ل ٍ
علي
ال يفتحه  � اّإل ّ
خلا�صة �أوليائه ،فاختاره �شهيد ًا ،تلك هي �أ ّم ال�شهيد ّ
أن�صاري رحمه اهلل.
ال
ّ
بالفعل تلك الدقائق التي ق�ضيناها يف بيتها مل تكن عادي ًة ،فهناك ر�أينا
وجه ًا �آخر للرز ّية و�صور ًة �أخرى للبلية ،حينما ت�ستقبلها النفو�س احل ّرة الأب ّية
التي اتّخذت من الإمام احل�سني قدوة ،ومن نه�ضته هوية.
ُرتجم �صدق االنتماء للر�سالة والدين ،وحقيقة
هناك كانت الكلمات ت ِ
الوالء لآل البيت الطاهرين ،وتطبيق مقولة لطاملا ردّدناها مفتخرين:
يا ليتنا ُك ّنا معكم �سادتي...
هناك ر�أينا كيف ميتزج الأمل بالوعي والب�صرية ،وكيف تدع الأم الر�ؤوم
فل ّذة كبدها يق ّرر نهاية حياته ،وحلظاته الأخرية ،ر�أينا ال�صمود و�صالبة
الإميان كيف ت�صنع املعجزات يف حياة الإن�سان ،وكيف جتعله قوي ًا يف وجه
ال�شيطان ،لري�سم طريق العروج �إىل الرحمن.
هناك ر�أينا زوجته وطفلته التي ُكتب لها �أن تكون يتيم ًة ،ومن حنان
الأب��وة حمروم ًة ،لك ّنها كانت بك ّل تُراثه مفتخر ًة ،و�إىل علياء جنانه بعني
الرباءة ناظر ًة.
مت�سكت به قبل خروجه
ومن العجيب امل�ؤمل �أنَّ ابنته ال�صغرية زينب قد ّ
الأخري � ،اّإل �أنه الطفها وق ّبلها ثم خرج وعينه ترت ّقب فجر ًا جديد ًا ينال فيه
��رب القدير ،كانت �آخ��ر �صورة يف خم ّيلتها هي �صورة والدها،
ر�ضوان ال ّ
وكانت �آخر كلمة على �شفتيه هي و�ص َّيته بابنته.
نادم ،وخ َّلف وراءه �أ َّم ًا الب َّد من
ذهب ال�شهيد كمن �سبقه �إىل عليائه غري ٍ
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�أن يفتخر بها العامل ويتع َّلم منها ال ِعرب الرتبوية ،ملا لها من دور يف م�سرية
ولدها ال�شهيد قبل نيله و�سام ال�شهادة املقدّ�س ،وبعد �شهادته يف حفظ
عائلته وتراثه الأنف�س.
رحل ال�شهيد وترك ر�صيد ًا من الذكريات ،مل تكن خا�صة ب�أهله وذويه،
بل ِّ
حب اهلل و�أهل البيت مبريديه.
بكل َمنْ �أراد �أن يفهم ماذا ي�صنع ّ
كان عمله يف ميدان الن�ضال م�ص ّور ًا ومو ّثق ًا للبطوالت ،وامتزجت �صوره
الأخرية بدمائه ال�سائالت ،لت�ضع يف �أعناقنا جميع ًا م�س�ؤولية اال�ستم ّرار يف
التحجج باملوقع والرتبة والإمكانات ،فمهما ُك ّنا ،ويف �أي
�أداء الر�سالة دون
ّ
مكان وجدنا ،ال ريب يف �أنّ هناك دور ًا ينتظرنا ،ينادي فينا� :أن اخل�صوا
النية ،وحافظوا على �سالمة ال ّ��ط��و ّي��ة ،لتكونوا �أه ً
�لا للرحمات الإلهية،
والفيو�ضات الر ّبانية ،التي تبحث عن م�ستحقيها يف زمن ع َّز فيه الثبات على
التم�سك باحلق املبني ،وبانت يف م�سرح
درب ال�صادقني ،وف�شل الكثري فيه ّ
حياة الكثري م ّنا اله ّوة الكبرية بني االدِّعاء والتطبيق ،وال�شعارات واملواقف
التي تعك�س الوالء ال�صادق العميق.
ف�شلاّ ل الدم الطاهر الذي انحدر من �أج�ساد ال�شهداء ،جعلهم �أقمار ًا
يف �سماء البطوالت والفداء ،وغدت ت�ضحياتهم و�سري حياتهم ن�شيد ًا يتغ ّنى
به الأحرار وال�شرفاء ،وباتت ك ّل كلمة وموقف منهم �صارم ًا م�سلو ًال يف وجه
الطواغيت اجلبناء من الأع��داء ،ومع ّلم ًا ّ
ال�سم ّو
يدل امل�ؤمنني على �سبيل ّ
واالرت��ق��اء ،وه��ذا الإرث النفي�س ال ب ّد �أنّ نحفظه ونحافظ عليه ،وجنعله
منار ًا للأجيال ونر�شدهم �إليه ،ونبينّ على ال��دوام �أنّ ر�سالة ال��دم التي
امتزجت بزفرات الزوجات ،ودموع الأطفال ال�صغار ،ولوعة قلب الأ َّمهات
ال�صاحلات ،ينبغي �أن تبقى ماثل ًة �أم��ام �أنظارنا ،وعلى �ضوئها نرتجم
خطواتنا ،ونقطع طريقنا حتّى ظهور قائمنا.

الحشد المقدس

ال ِت َح ُ
اق أُ ْن َثى

لبنى عبد املجيد حم�سن /بغداد

ُمذ �صعد احلماة على ال�سواتر
وكبرّ ال�صوت على املنائر
حي على اجلهاد
ّ
تَو ّلهت ب َركبهم جوانحي ..جوارحي ..الف�ؤاد..
يا ح�سرتي
يا خالتي ح ّنة
يا �صوت ُك ّل امر�أة بدمعة َق ْد َب َّث ِت ال ِوداد
﴿ َر ِّب ِ�إنيِّ َو َ�ض ْع ُت َها �أُ ْن َثى﴾�( /آل عمران  :من الآية .)36
ْ
هل كان يف جوابه ما �أ ْل َه َم َك
�سيدي احل�سني
يا
ّ
ال َن ْب ُ�ض يف قلبي تغي
�سلبت ُه طبول حربهم..
و�أعادته خطوات ح�شدك..
َ�صوت وقع �أقدامهم لل َم ْج ِد..
�أهازيجهم املُ َج ْل َجلة يف �سماء قد�سك..
�أيقظتني من العي�ش يف احلياة..
�شغلتني عن الزينة واملدينة..
�أَ ْل َهم ِني االحتفاء..
مبن ركب ا َمل ِن َّية �إليك حمتف ًال..
قد � ْأجزَ َل ال َب َيان..
ْ
و�أوثق اجلنان..
واختار ُخ َي َالء ال�شخو�ص..
ملبي النداء..
ّ
م�ستوث ًقا من بابك..
كرامة ا�ست�شهاد..

سج ِني
ان ِ
َع َلى ُجد َر ِ
نور الزهراء با�سم الربيعي /مدر�سة نازك املالئكة للمتميزين
ّ
من قيود �إىل ورود
وتخط الطريق لر�ؤية الربيق
من ر�صا�ص البنادق �إىل �أ�شجار بريق النجاح فت�شفى اجلراح
احلدائق
و ُيطف�أُ اجلمر
من �أعا�صري �إىل ع�صافري
ُرمى املر�ساة يف البحر
وت َ
من �صعوبات �إىل �أجنحة طائرات و ُيخف�ض ِّ
ال�شراع ف ُيطلق ال�شعاع
من دموع �إىل �شموع
وت�سطع البدور
من ّ
حتطم �إىل تع ّلم
فن�سيم ال�سرور يداعب الأهداب
من ي�أ�س �آالم �إىل �أمل �أحالم
ل َينف�ض الرتاب ،ويختفي ال�ضباب
من خوف الظالم �إىل قمر ال�سالم فيهد�أ ال�صراع وت�شرق ال�شمو�س
م��ن ج��ف��اف ���ص��ح��راء �إىل �أم��ط��ار لتنري هذا العامل...
�سماء
من فراق �إىل �صمت اال�شتياق
من �ضو�ضاء �إىل هدوء الف�ضاء
من دماءٍ اهتدت �إىل قطر الندى
على طول املدى يروي الثرّ ى
يجلي الغبار عن دروب احليارى
ويطفئ نا ًرا وي�شعل ال�سراج
فتهد�أ الأمواج...
حن حنني و�سط
وين�صت اجلميع ِل َل ٍ
�صقيع
يف قلب حزين يعاتب ال�سنني
فترُ َ�س ُل الب�سمات
لر�سم لوحة انت�صار
بعد طول انتظار
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منكم واليكم

أ ْب َغ ُ
ال
ض َ
الح َل ِ
زينب �شاكر ال�سماك /كربالء املقدّ�سة
على ال��رغ��م م��ن �أنَّ ال��ط�لاق �أب��غ�����ض احل�ل�ال عند اهلل،
كما جاء يف احلديث النبوي ال�شريفُ �( :
أبغ�ض
احل�لال �إىل اللهّ ِ
ِ
َّ
الط ُ
الق)(((ولك ّنه � أح َّله بوجود �أ�سباب مقنعة ،وجعله ب�صي�ص
�أمل عندما تُغلق جميع الأبواب وت�صبح احلياة م�ستحي ًال دوامها بني
الزوج والزوجة.
وب�شكل كبري
لقد �أ�صبحت حاالت الطالق منت�شر ًة يف جمتمعنا
ٍ
جد ًا؛ �إذ تُ�شري الأرقام الر�سمية �إىل وقوع نحو � 800ألف حالة طالق
منذ عام 2004م وحتى �شهر متوز /يوليو 2018م ،مبعدل 4,500
و � 4,900ألف حالة طالق �شهر ًيا� ،إنَّ  %20من حاالت ال��زواج يف
البالد تنتهي بالطالق بح�سب الإح�صائيات املتوافرة ،وهي ن�سبة
(((
جمتمع حمافظ كالعراق.
يعدُّها الكثريون مقلق ًة جد ًا يف
ٍ
�إنَّ التزايد امللحوظ يف ح��االت الطالق �أدّى �إىل ق َّل ْت حاالت
الزواج عند البع�ض؛ ب�سبب اخلوف من الوقوع يف قف�ص الطالق؛
ل��ذا �أ�صبحت م�شكلة الطالق ال�شغل ال�شاغل ّ
ملنظمات املجتمع
ب�شكل مبا�شر يف تفكك الأ�سر
امل��دين؛ لكونه خطر ًا كبري ًا ي�سهم ٍ
والروابط االجتماعية.
يرى املراقبون �أنَّ هنالك �أ�سباب ًا عدّة تقع خلف انت�شار هذه
الظاهرة :منها �أ�سباب اقت�صادية كالفقر والبطالة التي باتت
ِّ
متف�شي ًة ب�صور ٍة كبري ٍة ،والأ�سباب االجتماعية واالنفتاح على املجتمع
الغربي �أي�ض ًا ،وب�سبب الإهمال والتق�صري احلكومي الدائم جلميع
فئات ال�شعب وال�س ّيما ال�شباب ،و�أ�سباب �أخرى كثرية �ساهمت يف
املخت�صون �أن ي�ضعوا ح ًال
تفاقم هذه الظاهرة يف البالد ،ويحاول
ّ
لهذه الأعداد الهائلة لكن دون جدوى.
يت�س ّبب الطالق للمر�أة يف جمتمعنا العربي بالعديد من امل�شاكل
((( كتاب احلديث النبوي بني الدراية وال��رواي��ة :ج،36
ص14
((( موقع جملس القضاء األعىل

28

العدد  /١٤٨شهر حمرم احلرام 144١هــ /ايلول 2019م

ف�ض ًال عن الآثار النف�سية التي تبقى تعاين منها املر�أة بعد الطالق،
موجهة
فعندما تنف�صل �أي امر�أة عن زوجها �ستكون �أ�صابع االتهام ّ
�إليها من قبل املجتمع� ،إنّ امل��ر�أة هي عمود الأ�سرة واملحور املهم
والأ�سا�سي ال��ذي يحافظ عليها من �أي �إع�صار ،ولكن يف بع�ض
املق�صرة؛ �إذ ينتهي الأمر
الأحيان تكون خيمة الأ�سرة (الرجل) هي ِّ
أ�سباب
باالنف�صال ،ويف �أحيانٍ �أخرى تُط َّلق املر�أة غ�صب ًا وظلم ًا ل ٍ
عدّة.
لذا عزيزتي املر�أة؛ حافظي على �أ�سرتك وال تتنازيل عنها مهما
أنت
ح�صل ،ال تكوين عر�ض ًة لظلم املجتمع ،ففي حدوث الطالق � ِ
وفر�ضت الظروف
اخلا�سرة الوحيدة ،ف�إذا �أُغلقت جميع الأبواب
ْ
عليك �أن تكوين مط ّلق ًة اجعلي من هذه النقطة ال�سوداء عالم ًة
ِ
دمت
وم�ستقبل جميل ،وال تتنازيل عن
لطريق
م�شرق ًة
�شموخك ما ِ
ِ
ٍ
ٍ
قدوتك يف احلياة فاطمة
مل تفعلي �شيئ ًا يغ�ضب اهلل ،واجعلي
ِ
الزهراء التي وقفت ب�صالب ٍة يف �سبيل اخل��ط الر�سايل
وتر�سيخ القيم القر�آنية ،نه�ضت  لتكون مثا ًال �أعلى للقيم
واملبادئ.
لدربك ،ومن
واجعلي ال�سيدة مرمي بنت عمران نربا�س ًا
ِ
لك فقد اتّهموها ب�أعزِّ ما متلك �-شرفها � -اّإل �أنّ اهلل
ق�صتها عرب ًة ِ
ّ
بف�ضله وق ّوته قد ن�صرها.
لذا عزيزتي ح��اويل �أن متحي تلك النظرة الدون ّية من قبل
أخالقك ،كونيّ منوذج ًا للمر�أة
ّزانك و�
ِ
إليك ،من خالل ات ِ
املجتمع � ِ
امل�سلمة التي حتمل ر�سالة احلق ،وواجهي املجتمع بك ّل �صالبة ،وال
جتعلي كلماتهم اجلارحة �سبب ًا حلاجز احلياة والتط ّور ،واجعلي
رب العباد �أبد ًا.
ثقتك باهلل والتزمي بتعاليمه ،فلن
ِ
ِ
يخذلك ّ

منكم واليكم

َن ْه َ
ض ُة َز ْي ِد بن َع ِل ٍّي
اد أَ
ٌ
صيل لل َن ْه َ
س ْي ِن َّية
ام ِت َد ٌ
ض ِة ُ
الح َ
ْ
و�سن �صاحب عيدان اجلبوري /النجف الأ�شرف

لو وقفنا بعجالة على نه�ضة الإم��ام احل�سني لوجدنا �أنَّ
الإرادة الإلهية والعناية الر ّبانية �إرادتا �أن تبقى هذه النه�ضة �شم�س ًا
�ساطع ًة ال تغيب� ،إذ ك��ان الإم��ام احل�سني يعلم �أ ّن��ه بنه�ضته
�سيموت حتت ظالل ال�سيف ،فكان حق ًا �سي ّد �أهل الإب��اء؛ لأنه كما
قال عبد احلميد املعتزيل( :وهو الذي �سنَّ للعرب الإباء)(((.
ومن ال ُث ّلة اخلرية من �آل بيت ر�سول الذين ُعقِدَ عليهم لواء
علي بن احل�سني ،ومن
احلق ون�صرة �إمام الزمان هو زيد بن ّ
علي بن �أبي طالب وهي( :ملّا
خالل الرواية التي رواها الإمام ّ
�أخربين ر�سول اهلل بقتل احل�سني و�صلب ابنه زيد قلتُ  :يا
ر�سول اهلل �أتر�ضى �أن ُي َ
قتل ولدك؟ قال� :أر�ضى بحكم اهلل َّيف ويف
ولدي)((( ،لع ّل طلبه هذا ُع َّد بنظر العلماء والباحثني يف هذا املجال
من �أهم �أ�سباب قيام نه�ضته وخروجه بال�سيف داعي ًا �إىل الر�ضا من
�آل حممد.
ولذا جاء �أغلب املظان التي تناولت نه�ضة زيد� أنَّ �أخاه
الإمام الباقر قد بارك نه�ضته ،من ذلك ما ذكره �أحد خوا�ص
ال�سجاد وال�صادق وه��و �سدير ال�صرييف ق��ال( :كنتُ
ّ
علي ف�ضرب �أبو
عند �أبي جعفر ال�صادق فدخل زيد بن ّ
((( ناجي حسن ،ثورة زيد بن عيل( ،بريوت :الدار العربية،
 ،)2000ص.100
(((عبد الرزاق املقرم :زيد الشهيد ( ،قم :املكتبة احليدرية،
 ،)1427ص.13

جعفر كتفه وقال( :هذا �سيد بني ها�شم ف�إذا دعاكم ف�أجيبوه
و�إذا ا�ستن�صركم فان�صروه) ،ولقد كان الإمام ال�صادق يقرن
وعلي بن
ع ّمه زيد بال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا مع ر�سول اهللّ 
�أبي طالب واحل�سن واحل�سني ،ومن ذلك قوله �( :إنّ
ع ّمي رجل لدنيانا و�آخرتنا ،م�ضى واهلل ع ّمي �شهيد ًا كمثل الذين
وعلي بن �أبي طالب و�أ�صحابه)(((.
ا�ست�شهدوا مع ر�سول اهلل ّ
علي بن مو�سى الر�ضا� أنَّ نه�ضة ع ّمه زيد
ويرى الإمام ّ
كانت غ�ضب ًا هلل وجهاد ًا يف �سبيل دينه وطاع ًة لإمام زمانه ،من ذلك
قوله :لقد ح َّدثني �أبا مو�سى بن جعفر� إ ّنه �سمع �أباه جعفر
علي يقولَ " :ر ِح َم اهلل ع ّمي زيد ًا �إنه دعا �إىل
بن حم ّمد بن ّ
الر�ضا من �آل حم ّمد ولو ظفر لوفى مبا دعا �إليه ،ولقد ا�ست�شارين
يف خروجه فقلتُ له( :يا عم �إن ر�ضيت �أن تكون املقتول امل�صلوب
بالكنا�سة ف�ش�أنك ،فل ّما ويل ،قال جعفر بن حم ّمد :وي ٌل ملن �سمع
واعيته فلم يجبه((().

(((حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ت)،
ج ،8ص .67
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل الطالبيني( ،بريوت :دار
الكتب ،)2008 ،ص.147 -145
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ص ْب ِر َها
ا ْن َح َنى َق َلمِ ي ِل َ
د .زهراء �أحمد خ�ضري /بغداد

انحنى قلمي ل�شم�س �أ�شرقت يف �سماء كربالء رغم �أنَّ الطغاة
�أرادت حجبها لكنها مل ت�ستطع ذلك ،ف�أبت � اّإل �أن مت َّد �أ�ش ّعتها �إىل
�أق�صى بقاع الأر�ض.
�إ ّنها امر�أة وال ك ّل الن�ساء..
وثبت يف الطف بخطى ثابتة ت�شبه خطى �أُ ّمها الزهراء..
ْ
كانت كالبوة جارحة تدافع عن �أ�شبالها..
�إ ّنها زينب وما �أدراك ما زينب ،ولدت يف �أح�ضان
النب ّوة وحتم َّلت ثقلها َّ
ثدي الطاهرة البتول علوم
وتغذت من ّ
الأول�ين والآخ��ري��ن ،بدليل قول الإم��ام زين العابدين عنها:
«�أنت بحمد اهلل عاملة غري مع ّلمة وفهمة غري مف ّهمة»(((�أخذت
علي ،و من �صالبة �أُ ّمها
من علم ج ّدها ر�سول اهلل ،و�أبيها ّ
فاطمة ،ومن حلم �أخيها احل�سن ،ومن جهاد �أخيها
احل�سني؛ ف�أ�صبحت جممع ف�ضائل �أهل البيت جميع ًا.
فكانت �سيف احل�سني الناطق الذي حارب الطغاة وردعهم
و�أ�سقط �إمرباطوريتهم يف ال�شام ،فما ر�أته يف واقعة الطف فاق ك ّل
الأحداث ،فلم �أ َر يف الن�ساء �أربط ج�أ�ش ًا منها بعد قتل �إخوتها و�آل
بيتها من قبل الطاغية ،فلم ُيثنيها ذلك عن عزميتها و�إرادتها يف
�إكمال م�شروع احل�سني الإ�صالحي للأ ّمة الإ�سالمية ،فتو ّلت
قيادة العائلة العلوية بخطى ثابتة على �أر�ضية ر�صينة؛ وهي �إميانها
على �أ ّنها ت�ستطيع حمل ثقل الر�سالة املح ّمدية ،فكانت مه ّمتها
تتمحور يف نقطتني مه ّمتني؛ �أولها :احلفاظ على الإمامة والعائلة،
((( مستدرك سفينة البحار :ص.1
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والثانية :لها دورها القيادي والإعالمي الذي ف�ضح يزيد بن �أبي
�سفيان ،فكانت فاطمة� أ ّم �أبيها وكانت زينب� أ ّم
�أخيها احل�سني يف كربالء� ،أ ّما وقفتها يف الكوفة فقد جعلت �أهل
الكوفة يبكون ندم ًا على �أ ّنهم مل ين�صروا ريحانة ر�سول اهلل ،ويف
ال�شام كانت �صرختها املد ِّوية يف وجه يزيد وهو يحاول �أن يت�ش ّفى
بها �صرخ ًة ه��زَّت عر�ش ُه و�أ�سقطت نفوذ ُه ،ف�أوجزت ا�ستهانتها
به بجمل ٍة واح��د ٍة وهي «يا ابن الطلقاء»(((ثم ا�ست�صغرت من
َ
َ
تقريعك
قدرك ،و�أ�ستعظم
�ش�أنه وقالت�« :إين ال�ست�صغر
َ
توبيخك(((»...وبذلك حفظت كرامتها وكرامة العلويات
و�أ�ستكرب
م��ن �آل حممد ،فكانت خطبتها يف جمل�سه عا�صف ًة
اقتلعت عرو�ش الطغاة ،فحفرت يف �صدور النا�س قبور ًا كان حلدها
احل�سني ،وبف�ضلها �أُقيمت امل�آمت يف عا�شوراء و�أ�صبح النا�س
عام يج ّددون احلزن،
ال ين�سون هذا اليوم وال م�صيبتها ،ويف ك ّل ٍ
فكانت نربا�س ًا تفتخر ك ّل ن�ساء العامل ب�شجاعتها و�صربها ،ووقوفها
بوجه الطاغية للدفاع عن كرامتها وكرامة الإ�سالم ،ف�سالم ٌعلى
َمنْ �أ�سرت قلوب النا�س بخطبتها ،و�سال ٌم على َمنْ ارتع�شت �أناملي
لهيبة ا�سمها ،و�سال ٌم على َمنْ انحنى الت�أريخ لذكرها ،و�سال ٌم على
ال�سالم عليها
َمنْ حملت م�شعل النه�ضة ف�أ�ضاءت الأر�ض بنورها،
ُ
يوم ولدت ويوم وافاها الأجل ويوم تبعث حية مر�ضية.

((( بحار األنوار :ج ،45ص134
((( املصدر نفسه
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رحاب �سامل البهاديل /بغداد

س ُّ
وف
َفا ِر ُ
الط ُف ِ
ل�سنا كباقي اخليل..
قد �أُعددنا للجهاد مع �أبناء الأنبياء..
علي الأكرب ،ويل �شرف اجلهاد معه..
�أنا اختارين موالي ّ
مل يدم مكوثي طوي ًال يف املعركة ،بعد �أن ا�ست�شهد �سيدي..
علي بن �أبي طالب..
الذي كان مب�شيته ي�شبه جدّه ّ
و�إذا �أقبل نحوي �صهلتُ مرحب ًا ،لأنيّ �أرى �شبيه ر�سول اهلل..
و�أفتخر على باقي اجلياد ،كوين مركب ًا لهذا البطل ال�شجاع..
فخر �أنتظر �سيدي حتى ندخل �ساحة
وال �أن�سى يوم عا�شوراء وبك ّل ٍ
املعركة ،بعد �أن ذهب لي�ست�أذن �أب��اه احل�سني ،وم��والي احل�سني
علي ،نظرة �أب حنون يخاف عليه من الأمل ،ا�ست�أذن
ينظر �إىل ولده ّ
علي الأكرب وو َّدع الها�شميات ك�أنه يقول :ع ّمتي ال
�سيدي ال�شجاع ّ
تخايف �س�أعود بالن�صر� ،أمي �أدعو يل ،بعد �أن �أكمل وداعه امتطاين بهيبته
املح ّمدية ،و�شجاعته احليدرية ،و�أخذنا على الأعداء وهو ي�ضربهم ويقول:
علي
علي بن احل�سني بن ّ
�أنا ّ
بالنبي
نحن وبيت اهلل �أوىل
			
ِّ
من �شبث ذاك ومن �شمر الدين
�أ�ضربكم بال�سيف حتى يلتوي
			
�ضرب غالم ها�شمي علوي
وال �أزال اليوم �أحمي عن �أبي
			
(((
واهلل ال يحكم فينا ابن الدعي
((( مقاتل الطالبيني :ج ،1ص.32

فر�أيتُ موالي ي�ضرب فيهم �ضرب ًا قوي ًا ،حتى �أكمل عددهم املائتني،
�إىل �أن جزعوا لكرثة ما ُقتل منهم ،كنتُ �أرى املالئكة ته ّلل وتكرب لأفعال
�سيدي البطولية ،وهو ين�صر �إمام زمانه ويفتخر �أنه مع احلق ،بينما �سيدي
أ�شجعه و�أ�صهل م�ستب�شر ًا بن�صر موالي على
علي يحارب الأعداء و�أنا � ّ
ّ
العبدي
الأعداء� ،إذ كمن له عدو اهلل ور�سوله اللعني اخلبيث م ّرة بن منقذ
ّ
علي الأكرب على ر�أ�سه فتع َّلق برقبتي ،لكن
عليه اللعنة ،ف�ضرب موالي ّ
مل �أكن �أرى طريقي من كرثة الدماء التي �سالت على عيني ،فجلتُ به بني
الأعداء �ض ّن ًا م ِّني �أنيّ �أبتعد به كي �أحميه ،لكنهم ّ
قطعوه ب�سيوفهم �إرب ًا �إربا،
فا�ستغاث ب�أبيه منادي ًا ،عليك م ِّني ال�سالم �أبه يا ح�سني ،و�أنا �ألوم نف�سي لأ ّ
ين
مل �أ�ستطيع �أن �أ�ساعد موالي.
بعد �أن َ�سمِ ع ُه موالي احل�سني� أقبل �إليه وك�شف عنه الأعداء ،ور�أيته
يجل�س عنده ويقول« :لعن اهلل قوم ًا قتلوك يا ولدي ،ما �أ�شد جر�أتهم على
(((
اهلل ،وعلى انتهاك حرم ر�سول اهلل.»
علي الأكرب،
ر�أيتُ موالي احل�سنيُ منه َّد الركن حزين ًا على ولده ّ
ن���ادى بني ها�شم وح��م��ل��وا ع��ل ّ��ي الأكرب� إىل اخل��ي��م��ة ،مل �أ َر م��والي
احل�سني يف مثل هذه احلالة من قبل نعم؛ فهو الأب الفاقد؛ و�أي ولد
َف َقدَ �أ�شبه النا�س خلق ًا ومنقط ًا بر�سول اهلل.
علي الأكرب� إىل اخليمة ا�ستقبلته ال�سيدة زينب
ُحمل موالي ّ
والها�شميات بالبكاء والعويل و�أن���ا �أن��ظ��ر �إىل �ساداتي وحزنهم ،وك��ان
حزين �أكرث �أن ُه موالي و�سيدي كنتُ �أمت ّنى لو �أنيّ ا�ست�شهدتُ معهُ ،ف�سالم
علي بن احل�سني وعلى �أوالد احل�سني وعلى �أ�صحاب
على احل�سني وعلى ّ
احل�سني.
(((كلامت االمام احلسني :ج ،1ص.459
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منكم واليكم

اد
س ْي ُنَ ..وأ ْب َع ُ
ام ُ
اإلم ُ
الح َ
َ
َن ْه َ
ض ِت ِه المِ ْع َطاء

ر�شا عبد اجلبار /الب�صرة

��ام مت�� ُّر ذك��رى ط��ف احل��ري��ة وال��ك��رام��ة ،حيث �أب��ى �أب��ي
يف ك�� ّل ع ٍ
عبداهلل يف ظل الظروف �آن��ذاك القبول بتقدمي البيعة ليزيد،
نظر ًا ملا فعله بنو �أمية يف م ّدة حكمهم ،وت�س ّلطهم على مق ّدرات الدولة،
وطغيانهم وظلمهم.
�إنّ نه�ضة الإم���ام احل�سني ،نه�ضة عظيمة ،ت��ار ًة مبن ِّفذها
وقائدها ،وت��ار ًة �أخرى ب�أهدافها وتط ّلعاتها ،فمن جهة �أنّ ك ّل نه�ضة
قد �أتت �أُكلها البد من �أ ّنها كانت على قد ٍر من العطاء وامل�س�ؤول ّية يف
كا ّفة االجتاهات ،ومبا �أنّ الإم��ام احل�سني ،هو القائد وهو �سبط
حجة ،ولقد
النبي الأكرم ،فهو �إمام مفرت�ض الطاعة وك ّل �أفعاله َّ
ّ
ر�أى �س ّيد ال�شهداء� أنه الب ّد من الت�ضحية لأجل الإ�صالح ولو كانت
هذه الت�ضحية بنف�سه ال�شريفة و�أهل بيته و�أ�صحابه ،فقد حزم
�أمتعته �إىل العراق م�صطحب ًا ن�ساءه و�أطفاله معه ،فالقوم يطلبون منه
مبايعة يزيد على ما هو عليه من الف�سق والفجور ،ف�ض ًال عن انتهاكه
احلرمات التي ح َّرمها اهلل ،وما بني اجلرائم التي ارتكبها بنو �أمية
وبني الر�سائل التي و�صلت �إىل الإمام احل�سني ،من �أهل الكوفة،
علي ،متم ّثلة
فبع�ضها كان لطلب حكومة عادلة مثل حكومة الإمام ّ
بالإمام احل�سني ،وبع�ضها كان من �أجل الإيقاع بالطرفني :الإمام
احل�سني والأمويني �أمثال اخلوارج ،وبع�ض الر�سائل التي كان يبعثها
املتم ِّلقون لل�سلطة فهم مييلون مع ك ّل ريح بح�سب ما تقت�ضي م�صاحلهم،
�إنّ نه�ضة الطف م�شروع �إ�صالحي عظيم متتد �آثاره حتّى �آخر يوم ،فقد
ر�سخ الإمام ،بدمه الطاهر ودماء �أهل بيته� ،أوت��اد احلق
َّ
ً
واحلقيقة ،و�صارت النه�ضة دافعا لكث ٍري من احلركات الإ�صالحية التي
حدثت بعد هذه النه�ضة العظيمة ،ف�ض ًال عن القيم التي زرعتها يف ك ّل
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ع�صر وجيل؛ �إذ �إنّ �شعار «هيهات ِم ّنا الذلة»((( �صار عنوان ًا لك ّل نه�ضة
ٍ
�ضد الظلم والطغيان ،يف ك ّل زمان ،و�أ�صبح حري ًا بك ّل الأحرار يف العامل
ال�سري على خطى �أبي الأحرار لينت�صروا يف ق�ضاياهم امل�صري ّية ،فقد
كان يوم العا�شر من عا�شوراء موعد غلبة احلقِّ على الباطل ،والف�ضيلة
على الرذيلة ،وانت�صار الدم على ال�سيف.
فقد حملت زينب احلوراء بعد ا�ست�شهاد �أخيها راية
احل��ق ،واعتلت �صرح املواجهة ببالغتها العلو ّية و�صربها و�صالبتها
رغم امل�صائب التي واجهتها وامل�س�ؤول ّية العظيمة التي �أُنيطت بها � ،اّإل
متوعدة الظامل مب�صريه الأ�سود مبا �سفك
�أ ّنها وقفت وقفتها امل�شهورة ِّ
من دماء �أهل بيت النب ّوة ،فزينب تلك ال�سيدة العظيمة
كانت ر�سول نه�ضة الإمام احل�سني ،وجابهت تلك امل�صائب التي
تخ ُّر لهولها اجلبال ،حمت�سبة ذلك ك ّله يف �سبيل اهلل ،فنطقت بال�شكر
واحلمد وكامل الر�ضا واالطمئنان ،عندما و�ضعت يديها حتت ج�سد
الإمام« ،اللهم تق َّبل ِم ّنا هذا القربان» (((،ولو مل تكن كذلكَ ،ملا
اختارها الإمام احل�سني لتكون �إعالمية نه�ضة الطف؛ ف�ض ًال عن
توليّ رعاية اليتامى والن�ساء واملحافظة عليهم.
مل تنته نه�ضة الطف با�ست�شهاد الإمام احل�سني و�أ�صحابه،
ب��ل ب���د�أت رحلة اخل��ل��ود ،فكانت والد ًة ج��دي��د ًة وع��ه��د ًا ج��دي��د ًا ،مبا
�سعى الإم��ام احل�سني لإحياء ذك��ره و�إع�لاء رايته ،فكان الإم��ام
احل�سني خالد ًا بخلود الأه��داف الذي بذل دمه الطاهر من �أجل
�إر�سائها وتثبيتها ،وعهد جديد �إىل احلر ّية ،والكرامة ،والعي�ش الكرمي.
((( ميزان احلكمة :ج ،9ص.9
((( مسند االمام الرضا :ج ،4ص.55

منكم واليكم

اد ُروا أ ْب َن َاء ُك ْم
َب ِ
ليلى علي ح�سني /البحرين

اهتم به الإ�سالم على الإطالق ،فلقد حر�ص
تربية الإن�سان هي �أكرث ما ّ
الإ�سالم �أ�ش ّد احلر�ص على العمل على �صياغة برنامج متكامل يف امل�ستويني
والعملي ،الهدف منه تهيئة و�إعداد �إن�سان م�ؤهّ ل لأن يكون خليف ًة
النظري
ّ
ّ
َ
هلل ع ّز وج ّل يف الأر�ض ﴿ ِ�إنيِّ َج ِاع ٌل فيِ ْ أ
ال ْر ِ�ض َخ ِلي َف ًة﴾�(/سورة البقرة:
من الآية .)30
أهم الأمور التي ر ّكز عليها الإ�سالم هو عقيدة الإن�سان ،وال يخفى
ومن � ّ
على �أحدٍ �أهم ّية اجلانب العقدي يف عمل ّية تربية الإن�سان الكامل ،فالعقيدة
هي الأ�سا�س الذي تنطلق منه كل �أفعال الإن�سان ون�شاطاته.
ولذلك �شدّد ال��ق��ر�آن الكرمي على �ضرورة تقوية العقيدة وترقيتها
لن�صل بها �إىل درجة اليقني ،فالإن�سان ما مل يتي ّقن بعقائده ف�إ ّنه لن يطمئن
�ستهب عليها من هنا
بها وبالتايل ف�إ ّنها لنْ ت�صمد �أمام �أية رياح ت�شكيك
ّ
وهناك ﴿ ِ�إنَّ َّ
الظنَّ اَل ُي ْغ ِني ِمنَ الحْ َ قِّ َ�ش ْي ًئا﴾�(/سورة يون�س :من الآية .)36
من هنا تُع ُّد م�س�ؤول ّية الآباء واملر ّبني كبري ًة يف �ضرورة االهتمام بتقوية
العقيدة ال�صحيحة يف عقول �أبنائهم ،فال ينبغي �أبدً ا �إهمال هذا اجلانب
حجة كانت و� اّإل �أ�صبحنا حما�سبني �أمام اهلل عن هذا التق�صريَ ﴿ ،يا
ب� ّأي ّ
َ
َ
َ
ا�س َوالحْ ِ َجا َر ُة﴾/
�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا ُقوا �أ ْن ُف َ�س ُك ْم َو�أ ْه ِلي ُك ْم َنا ًرا َو ُقودُهَ ا ال َّن ُ
(التحرمي :من الآية .)6
�إنّ االنفتاح املعر ّيف الذي نعي�شه اليوم بف�ضل انت�شار و�سائل التوا�صل
االجتماعي جعل عقيدة النا�س وال�سيما ال�شباب يف خطر ،فما �أك�ثر
اجلهات التي ديدنها الت�شكيك يف وجود اهلل بهدف ن�ش ّر الإحلاد ،وتلك
التي ت�ش ّكك يف القر�آن الكرمي وكونه كالم النبي ال كالم اهلل� ،أو
تلك التي تهدف �إىل ه�� ّز عقيدة ال��ن��ا���س يف الأئمة ويف
املهدي
ويف ع��ق��ي��دة
والن�ص عليهم،
ع�صمتهم
ّ
ّ
والدت������ه وغ��ي��ب��ت��ه
وال���ت�������ش���ك���ي���ك يف
وغري ذلك.
فواجبنا
� ًإذا
�أن
اليوم
�إىل
نبادر
وعي
تر�سيخ
وتقوية
�أبنائنا
قبل �أن
عقيدتهم
�إليهم
ت�سبقنا
تهدف �إىل
اجلهات التي
ّ
�صناعة ّ
ال�شك فقط!
ال�شك..

وق ال َل َ
ص ْن ُد ُ
اشيء
ُ
بيداء العوادي /كربالء املقد�سة

هو غارق مب�شاهدة التلفاز ،حم ّمد �أريد غدً ا �أن �أذهب �إىل ال�سوق
مال لأ�شرتي ،هل �أنت معي؟
لأ�شرتي
مالب�سا لأطفايل ،ف�أحتاج �إىل ٍ
ً
ليجيبها ونظره مع ّلق بتلك ال�شا�شة :ح�س ًنا ،وعندما جاء ال�صباح قالت
بتع�ص ٍب ماذا! �أي مال
له� :أريد املال �س�أخرج اليوم مثلما اتفقنا؛ لريد ّ
و�أي خروج ،لقد �أخربت َُك بالأم�س ووافقت على اخلروج و�شراء بع�ض
ال�ضروريات!
وب��د�أ بال�شجار معها وت��رك املنزل وعند عودته ح ّملها م�س�ؤولية
ال�شجار وتعكري مزاجه.
عاد ًة عندما يريد الفرد الدخول �إىل مكان الب ّد من �أنّ ي�س�أل عنه
قبل ذلك حتّى يعرف كيف يتح ّرك ،فكيف �إذا كان ذلك املكان هو
حياة �أخرى يقتحمها فتولد فيه �أ�سرة جديدة ،فيكون من ال�ضروري
فهم اختالف الرتكيبة العقل ّية بني الرجل وامل���ر�أة؛ لت�سيري احلياة
ب�شكل هانئ ،ومنها تركيبة دماغ الرجل ،فبطبيعة عقله الف�سيولوجي
ٍ
ال ي�ستطيع الرتكيز يف �أكرث من �شيء يف � ٍآن واحد عك�س امل��ر�أة حيث
وقت واحد ،وهذا ما يجعلها قادرة على االهتمام
عمل يف ٍ
تقود �أكرث من ٍ
بالأبناء وت�أدية مهام املنزل ،فلو عرف الرجل واملر�أة االختالف بني
طريقة تفكري ٍ ّ
كل منهما للم�س العذر �أحدهما للآخر ،وا�ستطاعا �أن
يختارا الوقت املنا�سب للكالم ،فمعرفة املر�أة بهذه املعلومة تخ ّل�صها
من امل��واق��ف ال�لا�إرادي��ة التي يقولها ال��رج��ل ،ومعرفة الرجل لهذه
املعلومة � ً
�يرا الب ّد من �أن يتع ّلم الرجل
أي�ضا يجعله ين�صت لها ،و�أخ ً
واحد
وامل��ر�أة االختالف بينهما كجن�سني حتى يفهما كيف يف ّكر ك ّل ٍ
منهما ،و يجتمعا حتت جناح املو ّدة والرحمة.
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ّ
الصحة كنز

ال ِو َقا َي ُة مِ َن ال َّر َ
ش ِح ِفي ال َّر ِب ْي ِع َو َ
ف
الخ ِر ْي ِ
د .زينة نوري اجلبوري /بغداد

ف�صال الربيع واخلريف م ّد ًة انتقالية ما بني ف�صلي ال�صيف
ُيع ُّد ْ
وال�شتاء ،حيث تن�شط يف هذه امل�� ّدة اجلراثيم والفريو�سات وتكرث
الإ�صابة بنزالت الربد ،ولت�أمني الوقاية العامة يجب االنتباه والعمل
بهذه اخلطوات:
 -1الهواء النقي :االعتقاد اخلاطئ ال�شائع هو املكوث يف املنزل
وع��دم اخل��روج يف اجل�� ِّو البارد ،ولكن احلقيقة هي �أنّ اخل��روج من
املنزل فر�صة للهروب من اجلراثيم العالقة يف هواء املنزل ،كما يزيد
من ق ّوة اجلهاز املناعي ،حيث ب ّينت �إحدى الدرا�سات �أنّ امل�شي يف
ال�شتاء مل ّدة ( )45- 30دقيقة يف اليوم مل ّدة ( )5مرات �أ�سبوعي ًا يقلل
احتمالية الإ�صابة بالر�شح بن�سبة عالية لأ ّنه تزيد من �إنتاجية اجل�سم
للخاليا الدفاعية الطبيعية.
 -2اال�سرتخاء :لأنَّ التوتر يزيد من فر�صة الإ�صابة بالر�شح
وذلك نتيجة زيادة �إفراز هرمونات ال�شدة مثل مركبات الكورتيزون
ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل ،وذل��ك
يعيق �إن��ت��اج اجل�سم للخاليا
واجلزيئات الدفاعية ،فعندما
ي���ك���ون ال�����ش��خ�����ص م���ت���وت��� ًرا فال
يكون ق���ادر ًا على ممار�سة الريا�ضة
ق�سط من
�أو االع��ت��ن��اء بغذائه �أو �أخ��ذ ٍ
النوم ،وهذه ك ّلها �إجراءات داعمة للجهاز
املناعي.
 -3ن���ظ���اف���ة ال����ي����دي����ن :وه���ي
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العامل الأهم لأنَّ العوامل امل�سببة للر�شح تنتقل ب�سهولة عن طريق
املالم�سة لل�سطوح ال�صلبة مثل الطاولة �أو مقب�ض الباب ،حيث ميكن
للفايرو�سات �أو اجلراثيم البقاء حية على تلك ال�سطوح بني ()8-2
�ساعات ،فيبقى املاء وال�صابون هو الو�سيلة الأف�ضل لنظافة اليدين
وذلك بغمرهما بالرغوة مل ّدة ( )20ثانية قبل �شطفها ثم احلر�ص على
جتفيف اليدين.
 -4النوم :وهو الو�صفة ال�سحرية لأنَّ احلرمان من النوم املريح
�صحة اجلهاز املناعي وخطر الإ�صابة
لع ّدة ليال متتابعة ي�ؤثر يف ّ
مب�شاكل �صحية مثل داء ال�سكري و�أمرا�ض القلب والبدانة واالكتئاب،
وب ّينت درا�سة �أجريت عام 2019م �أنّ النوم مل ّدة تقل عن � 7ساعات
يزيد فر�صة الإ�صابة بالر�شح مبقدار � 3أ�ضعاف (ونعني بذلك 7
�ساعات متوا�صلة).
 -5امل��ت��م��م��ات ال��غ��ذائ��ي��ة :مثل
الزنك وفيتامني  Cوفيتامني  ،Aولها
عالقة بتقوية اجلهاز املناعي ،وتق�صري
م�� ّدة الإ�صابة بالر�شح ،وتعجيل ال�شفاء من
الأمرا�ض ب�صور ٍة عامة.

ّ
ّ
النفسية
صحة العائلة

َم َر ُ
اس َ
الق ْه ِر ِّي
ض ال َو ْ
س َو ِ
د .حوراء حيدر اجلابري /بغداد

ُيع ُّد مر�ض الو�سوا�س القهري من الق�ضايا
امل��ه�� ّم��ة؛ �إذ قل َّما يخلو بيت فيه مري�ض بهذا
امل��ر���ض ال���ذي ال ي��ت���أمل ب��ه امل��ري�����ض فح�سب بل
ت�شقى به �أ�سرته نتيجة التعامل معه ،والو�سوا�س
ل��غ��ة :ه���و ح��دي��ث ال��ن��ف�����س ،ف�� ُي��ق��ال و���س��و���س��ت
�إل��ي��ه نف�سه و���س��و���س�� ًة وو���س��وا���س�� ًا ،ق���ال ت��ع��اىل:
ن�سانَ َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْ�س ِو ُ�س ِب ِه َنف ُْ�س ُه
﴿ َو َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ ِإ
ال َ
ِيد﴾�(/سورة ق:
َو َن ْحنُ �أَ ْق َر ُب �إِ َل ْي ِه ِمنْ َح ْب ِل ا ْل َور ِ
�آية .)16
وي��ت��م�� ّي��ز ه���ذا امل��ر���ض ب��ن��م ٍ��ط م��ن الأف��ك��ار
والأفعال واملخاوف غري املعقولة التي تدفع الفرد
�إىل القيام ب�سلوكيات متكررة� ،إذ ي�شعر الفرد
ب�أنه مدفوع لأداء الأعمال القهرية يف حماول ٍة
لتخفيف التوتّر ،وعلى الرغم من جهوده املبذولة
للتجاهل �أو التخ ّل�ص من ه��ذه الأف��ك��ار � اّإل �أ ّن��ه
ي�ستمر يف التفكري فيها.
وتظهر �سمات هذا املر�ض يف البلوغ وتبقى
مدى احلياة ،ولوحظ �أنّ �أعرا�ضه تبد�أ بالظهور
ً
�ضغوطا �شديد ًة يف العمل� ،أو
عندما يواجه الفرد
بعد االمتحانات� ،أو بعد الوالدة واحلمل� ،أو بعد
وفاة �إن�سان عزيز ومهم ،وع��ادة ما يبد�أ مر�ض
الو�سوا�س القهري يف �سن املراهقة �أو �سنوات
ال�����ش��ب��اب ،ومي��ي��ل �إىل ال��ت��ف��اوت يف ���ش�� ّدت��ه عرب
ب�شكل ع��ام عندما
احلياة ،وتتفاقم الأع��را���ض
ٍ
ي��واج��ه ال��ف��رد ً
�ضغطا �أك�ب�ر ،وت�ت�راوح �أعرا�ضه
من خفيفة �إىل معتدلة �أو تكون �شديدة ج��دً ا،

وت�ستغرق وقتًا طوي ًال حتى ت�صبح معيقة.
وغال ًبا ما يكون للو�ساو�س مو�ضوعات خا�صة
به مثل اخلوف من التل ّوث� ،أو الأو�ساخ عن طريق
مل�س الأ���ش��ي��اء التي مل�سها الآخ����رون ،و�أن تكون
الأ���ش��ي��اء ّ
منظمة ومتماثلة ،وال�ضغط ال�شديد
عندما تكون الأ�شياء غري ّ
منظم ٍة �أو مو�ضوعة
بطريق ٍة معينة ،و�أفكار عدوانية �أو مروعة ب�ش�أن
�إي��ذاء النف�س �أو الآخرين ،و�أفكار غري مرغوب
فيها ،و�شكو ًكا يف هل �أن��ه �أغلق الباب �أو �أطف�أ
املوقد ،وال�شك يف الو�ضوء ويف عدد الركعات.
�أ�سباب مر�ض الو�سوا�س القهري

ال ي��زال �سبب املر�ض غري وا�ضح بالكامل،
تف�سره:
لكن هناك بع�ض النظريات التي ِّ
 -1النظرية البيولوجية :وتُ�شري �إىل �أنّ
الو�سوا�س القهري ينتج عن تغيرّات يف وظائف
املخ �أو كيميائية اجل�سم.
 -2ال��ن��ظ��ري��ة ال���وراث���ي���ة :وتُ�����ش�ير �إىل �أنّ
الو�سوا�س القهري مك ِّون وراثي ،ولكن مل تُعرف
بعد اجلينات امل�س�ؤولة عنه.
 -3النظرية البيئة :وتُ�شري �إىل �أنّ هناك
بع�ض العوامل البيئية؛ مثل العدوى التي لها دور
يف حتفيز ظهور املر�ض ،ولكن ال زال هذا الطرح
�صحته.
بحاج ٍة �إىل املزيد من الأبحاث للت�أ ّكد من ّ
العوامل التي تزيد من خطر الإ�صابة مبر�ض
الو�سوا�س القهري �أو حتفِّزه:

 -1التاريخ العائلي :ميكن �أن تت�س ّبب �إ�صابة

�أح��د الوالدين �أو �أف��راد العائلة الآخ��ري��ن بهذا
امل��ر���ض �إىل زي���ادة خطر الإ���ص��اب��ة بالو�سوا�س
القهري.
 -2الأح�����داث احل��ي��ات��ي��ة امل�س ِّببة لل�ضغط
���داث م���ؤمل��ة �أو
النف�سي� :إذا تع َّر�ض ال��ف��رد لأح ٍ
م�سببة لل�ضغط ال��ن��ف�����س��ي ،ف��ق��د ي��زي��د خطر
الإ�صابة باملر�ض ،وقد ي�ؤدي حتفيز ت�س ّلط الأفكار
والأفعال ،واال�ضطراب العاطفي �إىل الو�سوا�س
القهري.
ال�صحة النف�سية الأخ��رى:
 -3ا�ضطرابات
ّ
قد يرتبط مر�ض الو�سوا�س القهري با�ضطرابات
القلق �أو االكتئاب �أو تعاطي املخدرات.
عالج الو�سوا�س القهري:

�أحد �أن��واع العالج ملر�ض الو�سوا�س القهري
هو العالج املعريف ال�سلوكي ،وي�شمل التع ّر�ض
ومنع اال�ستجابة ،فالتع ّر�ض يعتمد على حقيقة
�أنّ القلق عادة ما يقل بعد مواجهة ال�شيء املثري
واملُقلق واملخيف مدّة كافية ،فالذي يو�سو�س من
اجلراثيم الب ّد و�أن يبقى يف مواجهة الأ�شياء التي
يظن �أ ّنها ملوثة لذا يجب عدم مالم�ستها؛ حتّى
يختفي القلق املتع ّلق بها ،وبتكرار التع ّر�ض يتع ّود
املري�ض على املثري �أو ال�شيء املخيف ويقل القلق
حتى ي�صل �إىل درج�� ٍة ال يخاف فيها �أب���دً ا من
مواجهة املثري امل�سبب للو�ساو�س.
(كتاب الو�سوا�س القهري ،حممد �شريف)
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واحة البراءة

يث َج ِّدي
َأ َح ِاد ُ

فاطمة ال�سيد خمتار /البحرين

ر�سم :تبارك جعفر الكالبي /كربالء

�إ ّنه َيوم ا ُ
عم
جلمعة ،حيثُ حكايات جدّي و�أحاديثه ال�ش ّيقة ،فيا تُرى َّ
حدّثنا اليوم؟؟
�س ُي ِ
ذهبتُ ل�س�ؤاله عن موعد احلكاية ،فداعب �شعري قائ ًال :ا�صرب يا حميد؛
فلننتظر قدوم �أبناء
عمومتك ونبد�أ احلديث..
ُعدتُ �إىل الغرفة املجاورة و ُك ِّلي انتظار لو�صول زهراء وح�سني وحممد..
يا �إلهي!! َمل ت� ّأخروا لهذا احلد..؟!
و�إذا بزهراء تنادي :حميد ه ّيا ..فجدّي �سيبد�أ احلديث..
اجلدّ :لقد اقرتب �شه ٌر َع ِظيم� ..،شه ٌر يع ُّم فيه احلزّن على الب�شر ّية
َجمعاء و...
فبادره ح�سني� :أجل �أجل� ،إ ّنه �شهر حم ّرم احلرام ،لقد �أخربتني خالتي
بذلك.
اجلدّ :نعم� ،أح�سنت ..هو �شهر العزاء مب�صاب الإمام ا ُ
حل�سني، 
�ستعد لذلك ا�ستعدادًا يليق به ،ونتع ّلم الدرو�س من ذكراه.
فعلينا �أنّ َن ِّ
زهراء :وكيف ميكننا اال�ستعداد لذلك؟؟
ابت�سم جدّي يح ّييها على �س�ؤالها:
ُبوركت يا ُبن ّيتي ..
من املطلوب �أن تظهر علينا عالمات احلزن على م�صابه يف لبا�سنا
و�أحاديثنا ،فنكون كمن َف َقدَ �أع َّز �أهله و�أحبائه.
و�أن نقيم ونح�ضر جمال�س العزاء ون�شارك يف اخلدمة احل�سينية.
وجنتهد يف زيارته وح�ضور م�شهده ال�شريف �إن ا�ستطعنا..
حميد :عا�شوراء تع ّلمنا ال�صرب يا جدّي ..فال�سيدة زينب� صربت
على ر�ؤية م�صارع �أحبتَّها
وتك ّفلت بالن�ساء والأطفال.
در�س مهم ..وهناك درو�س �أخرى،
اجلدّ :بارك اهلل فيك يا حميد هذا ٌ
ومنها:
 -١ال�شجاعة والفداء؛ ف�أ�صحاب الإمام احل�سني مل يرتاجعوا عنه،
بل ثبتوا ليحاربوا معه الأعداء وافتدوه ب�أنف�سهم.
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 -٢الوفاء والإيثار؛ فالعبا�س عندما و�صل �إىل النهر مل ي�شرب املاء
قبل �إمامه احل�سني.
 -٣املحافظة على ال�صالة يف وقتها ،فعندما حان وقت �صالة الظهر
وتوجهوا لأداء ال�صالة يف �أ ّول وقتها.
ترك الإمام و�أ�صحابه القتال َّ
اتّ�سعت عينا حم ّمد وبدا عليه االنبهار :ما �أعظم هذه الذكرى ،ففيها
درو�س كثرية!
ٌ
أحب الإمام احل�سني!
ابت�سم ح�سني وقال :كم � ُّ
و�أنا م�ستع ٌد للتع ّلم من مو�سم عا�شوراء هذا العام ،و�أ�شكر �أبواي لت�سميتي
با�سم هذا الإمام العظيم.
بال�سري
اجل ّد وهو يربت على كتف ح�سني� :أدعو اهلل لكم يا �أح ّبائي ّ
على خطاه و �أنّ تكونوا من خدّامه و�أن�صار حفيده الإمام املهدي.f

مطبخك

َ
اص ال َب َطاطاَ
ْ
أق َر ُ

�إعداد� :سارة جعفر الكالبي /كربالء املقدّ�سة

المك ّونات:

طريقة العمل:

ق�شر ح ّبات البطاطا و ُترب�ش باملربا�شة ّثم ّ
ُت ّ
تق�شر ح ّبة الب�صل
ن�صف كيلو بطاطا.
ثالث مالعق كبرية مفرومة من الكرف�س �أو اجلعفري (ح�سب و ُترب�ش �أي�ض ًا.
ُيغمر مربو�ش البطاطا باملاء و ُيرتك مل ّدة ( )5دقائق ثم ُي�ص ّفى
الرغبة).
ب�شكل
بامل�صفاة مع ال�ضغط قليلاً بامللعقة �أو اليد للتخ ّل�ص من املاء ٍ
ح ّبة ب�صل متو�سطة.
جيد.
بي�ضتان.
ثالثة ف�صو�ص ثوم مهرو�سة.
ن�صف كوب جبنة موزريال.
ملعقتان كبريتان من الطحني.

يف وع��اءٍ ُي�ضاف مربو�ش البطاطا ،واخل�ضروات ،والب�صل،
والثوم ،والبهارات ،و ُتخلط امل ِّكونات جيد ًا حتى تتجان�س.
على نا ٍر متو�سطة ُيحمى الزيت يف املقالة.

ُت�ؤخذ كمية من اخلليط بوا�سطة امللعقة و ُتو�ضع يف املقالة و ُت�ش ّكل
ملعقة �صغرية من (الكمون – البابريكا – الفلفل الأ�سود) �أو �أي
على هيئة �أقرا�ص متو�سطة احلجم ،وهكذا حتى يكتمل اخلليط.
نوع من البهارات ح�سب الرغبة.
ُتق ّلب الأقرا�ص حتى حتمر من اجلانبني ثم ُتخرج من املقالة
ملح ح�سب احلاجة.
ُ
ُ
وتو�ضع يف �إناء وتق ّدم.
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مناسبات

َب َط ُل ال َو َفاءِ

�صفية جبار اجليزاين /بغداد

عندما ي��ك��ون احل��دي��ث ع��ن ع��م�لاقٍ من
عمالقة الزمان ،تتلعثم احلروف ّ
ويجف املداد
عاجز ًا عن و�صف هذا العمالق ،نعم فهو لي�س
�أ�سطور ًة �أو بط ًال من �أبطال املالحم اخليال ّية
ب��ل ه��و حقيقة وواق����ع ،ل��ق��د ت��ط�� ّرق العديد
من الكتّاب وامل�ؤ ِّلفني �إىل �سرية �أب��ي الف�ضل
العبا�س و�أك�ثر ما تط ّرقوا له هو واقعة
الطف ودوره البارز فيها.
ومب��ا �أنَّ �أب���ا الف�ضل ه��و اب��ن �أم�ير
امل�ؤمنني و�أ ّم����ه ف��اط��م��ة ال��ك�لاب��ي��ة (�أ ّم
البنني) التي تنحدر من �آب��اءٍ �شجعان
ك��رام ،و�أنّ �صفات الأبوين تنتقل �إىل الطفل
وترتكز فيه منذ تك ّونه يف �صلب �أب��ي��ه حتّى
انتقاله �إىل بطن �أ ّمه ،وبعد الوالدة والنمو تظهر
ال�صفات تدريجي ًا ،ويف �ضوء هذا القانون �-أي
ق��ان��ون ال���وراث���ة -ي��ك��ون �أب���و الف�ضل قد
ورث من �أبويه الف�ضائل واخل�صال احلميدة
جميعها.
وق��د عجزت الأق�ل�ام ع��ن الكتابة ب�ش�أن
�شخ�صية �أم�ي�ر امل�ؤمنني ،وذل���ك لأ ّن���ه
�أعجوبة من عجائب الزمان وهو عطاء ممت ّد
على م��دى ال��ده��ور ،وه���ذا ال�شبل م��ن ذاك
الأ�سد ،حيث �إنَّ �أبا الف�ضل هو ابن �أمري
امل�ؤمنني جامع الف�ضائل؛ ل��ذا فمهما كتبنا
وحت�� َّدث��ن��ا ع��ن �صفاته وم��ع��امل �شخ�صيته ال
ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل حقيقة هذه ال�شخ�صية
الفذة واملعطاءة � اّإل �أنّ ما ال ُيدرك ك ّله ال ُيرتك
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ُجله.
�����ر َف �أب���و الف�ضل ب�صفاته
ل��ق��د ُع ِ
ا ُ
خللق ّية وا َ
خللق ّية -النف�سية والبدنية -التي
اجتمعت يف هذا البطل ّ
ال�ضرغام ،فقد ُع ِر َف
بكرمه و�سخائه وفقهه ووف��رة علمه ،وتذكر
الروايات ب�أنه مل يخاطب �أخاه احل�سني
(�أخ��ي) وه��ذا ما يدل على علمه ب���أنّ مرتبة
الإمامة فوق ك ّل مرتبة ،لذلك خاطبه خطاب
اململوك ملواله (ب�سيدي)� ،أ ّما �صفاته البدنية
فقد اتّ�سم بطول القامة وط��ول العنق
وط��ول ال�ساعد واجل�سامة ،وهي من �صفات
البطولة عند العرب كما تذكر الروايات «كان
ج�سيم ًا و�سيم ًا يركب الفر�س املط َّهم ورجاله
(((
ّ
تخطان الأر�ض».
فح ّلق ه��ذا البطل العظيم ال���ذي حيرّ
التاريخ بوفائه و�صموده و�إرادت����ه ال�صلبة،
ح ّلق كن�سر م َّد جناحيه ليجعلها خيمة حتمي
جت�سدت فيه
بنات الر�سالة ،كان وحده جي�ش ًا ّ
ال�شهامة وال ُنبل والوفاء واملوا�ساة� ،أروع �صور
موا�ساته لأخيه احل�سني يف واقعة الطف
يوم ا�ستوىل على املاء فتناول َغرف ًة لي�شرب،
وبالرغم من �شدّة عط�شه وحرارة قلبه الزكي
� اّإل �أنه تذ َّكر يف تلك اللحظات الع�صيبة عط�ش
�أخ��ي��ه احل�سني وال��ع��ي��ال ،ول�سمو نف�سه
ووفاء ذاته ،رمى املاء من يده.
نعم لقد م�� َّث��ل �أب���و الف�ضل الأخ��� َّوة
(((مقاتل الطالبني :ص.56

ب��ك�� ّل معانيها � اّإل �أنَّ ه����ؤالء ال��ط��غ��اة الذين
ق�ست قلوبهم ك�����س��روا جناحي ه��ذا الن�سر
العظيم ،فانك�سر ظهر احل�سني بك�سرها
«الآن انك�سر ظ��ه��ري وق�� َّل��ت حيلتي»(((رجع
احل�سني� إىل اخل��ي��ام وه��و ح�يران م��اذا
يقول لأخته زينب وم��اذا يقول للعيال
الذين ينتظرون ذلك البطل وهو يحمل قربة
املاء لهم؟
ملَّا ر�أت زينب� أخاها احل�سني
على هذه احلال ،علمت �أنَّ اجلناحني اللذين
ك��ان��ا ي��ح��م��ي��ان زي��ن��ب وم���ن معها ق��د ُقطعا
وانك�سرا ،ووق��ع ذلك الن�سر العظيم �صريع ًا
وهو يُقدِّ م ويجود بنف�سه فدا ًء لأخيه ودفاع ًا
ع��ن ال��دي��ن وال��ع��ق��ي��دة ،ف��ك���أنَّ زينب
�أنه َّد ركنها ،فجل�ست على الأر���ض وهي تقول
واعبا�ساه وا�ضيعتنا من بعدك.
نعم لقد ا�ست�شهد �أبو الف�ضل العبا�س
من �أجل الدين ومن �أجل �أن تبقى كلمة ال �إله
� اّإل اهلل هي العليا وكلمة الظاملني هي ال�سفلى،
وب��ع��دم��ا ك��ان ذل��ك الن�سر حم�� ِّل��ق�� ًا يف �سماء
الدنيا راح حم ِّلق ًا يف �سماء املالئكة بجناحني
ملكوتيني ،فو�ضعه الباري يف منزل ٍة يغبطه
بها جميع ال�شهداء يوم القيامة ،ف�سال ٌم عليك
�سيدي يوم ولدت ويوم ا�ست�شهدت ويوم تُبعث
ح ًّيا.
((( كلامت اإلم��ام احلسني :ج،1
ص.468

مناسبات

السر
اح ُ
ب ِّ
َ
ص ِ
ِّ

�أ�سراء جميل الف�ضلي /النجف الأ�شرف
مل يكن حل ًما ،ف�أنا �أع��رف �أحالمي جيد ًا ،و�أع��رف بطلها منذ �أن
فارقنا حتّى االن ،حني يزورين يف الر�ؤيا بنف�س الوجه املزهر البا�سم
الذي �أعتدناه� ،أنا وال�صحب ،وب��ذات الهي�أة املالئكية الرحيمة ،وهو
يدعو وا�ضع ًا يده حتت ر�أ�سه عند منامه( :اللهم قني عذابك يوم جتمع
عبادك).
ولي�ست يقظة � ً
أي�ضا! فها �أنا ذا على فرا�شي منذ �أم�س ،ومل يطرق
اّ
بابي احلبيب امل�صطفى� ..إذن ما هي �إل �إغماءات ت��راودين عن
حياتي بني غفوة و�أخرى ،قارعة جر�س الإنذار بقرب الأجل.
يقظة بعد �أخرى ،ك�أنّ �شريط الدنيا يجتاز ذاكرتي ،بحلوه ..وم ّره:
حرماين يوم بدر ،م�ؤاخاتي مع عمار ،ووالية املدائن.
وبال وعي م ِّني ،راحت و�شائج الروح جتمعني بر�سول اهلل ..ومل
ب�شخ�ص ر�أيته عنده ذات م ّرة،
أن�س ذهويل من ذلك النور ،الذي �أحاط
ٍ
� َ
ُ
ِّ
قبل �أن ُينبئني ويب�شرين �أنّ احل�سن واحل�سني�س ِّيدا �شباب �أهل
اجل ّنة!
ّ
ك��ل ه��ذا و�صدى حروفه تت�صادح يف ر�أ���س��يَ « :م��نْ ال يهتم ب�أمر
الم�سلمين فلي�س منهم ،و َمنْ ال ي�صبح ويم�سي نا�صحاً هلل ولر�سوله
ولكتابه ولإم��ام��ه
ولعامة الم�سلمين فلي�س منهم»(((وكيف ق ّربني
ّ
حتّى �أطلعني على �أ�سماء املنافقني� ،أعلمهم دون غريي ،فغدوت بثقته،
ال�س ِّر» والت�صق اللقب بي :حذيفة بن اليمان� ،صاحب ال�سر.
َ
«�ص ِاح ُب ِّ
وما بني م ّد احلياة وجزر املوت ،كانت �آخرها كفيلة ب�أن تدق ناقو�س
الوداع ،والته ّي�ؤ لكفنني متوا�ضعني طالبني ب�صاحبهما ر�ضا اهلل.
�أجل ال ب ّد منه ،جزع م�شفوع بدافق الدموع ،لي�س �أ�سف ًا على الدنيا،
واع �أنّ ال�سفر �إىل الآخرة �سيختتم بر�ؤية النبي ،لكنه رجاء �أن
لأنني ٍ
تق َّر الروح بر�ضا اخلالق.
((( ميزان احلكمة :ج ،10ص.366

َ
س ِن
الح َ
ش ِب ْي ُه َ
�إميان �صاحب اخلالدي /النجف الأ�شرف
بني تلك ال�صحراء الوا�سعة خيمة انفردت ب�شجاها ،حينما ح َّل
�سلب واح�ت�راق ،بل
ال��ظ�لام ،غري �آب ٍ���ه ،مبا �سيطالها نهار الغد ،من ٍ
راحت تهتز �أملًا ،لدمع رملة والعناق� ،أ ّنها الليلة الأخرية التي �ست�ض ُّم
علي
بني �أطرافها �شبل املجتبى� ،سليل الدوحة الها�شم ّية ،ف�إن كان ّ
الأك�بر قد ُ�ش ِّبه بجدّه النبي ،فها هو القا�سم �شبيه احل�سن،
وكان لع ّمه ،العالمة التي تذ ِّكره ب�أخيه املغدور ،واليتيم الذي يكنُّ
له �أرق��ى �شعور ،وقد ن�ش�أ يف كنفه منذ نعومة �أظفاره ،عيناه على ابن
�أخيه �إىل جواره ،وحني عزم على الرحيل �إىل كربالء ،رافقه يف �سفره
مرافقة الأب احلنون للأبناء ،ومل يذهب هذا االهتمام �سدى ،بل راح
عمه الإمام
يزيد من �إ�صرار الفتى على ن�صرة الدين ،واجلهاد بني يدي ِّ
احل�سني ،حتّى بزغت �شم�س العا�شر تنذر بالرحيل ،وح��ان وقت
الذهاب �إىل اجل ّنة ،وع�صفت رياح الوداع والأ�سى بتلك اخليمة ،وبقلب
�أُ ِّمه احلنون ملَّا برز �إىل القتال ب�أرجوزته التي �أرعبت قلوب الأبطال�« ،إن
تنكروين ف�أنا ابن احل�سن  (((»...قالها :وهو غري مكرتث بتلك الألوف،
بل ماثل جمعهم ب�ش�سع نعله املقطوع ،وحني �سقط على وجهه ،وقد مزَّقت
بدنه الزاكي الرماح ،و�أ ّم��ه �إم��ام خيمتها واقفة ت�شاهد نزف اجلراح
بد ًال من م�شاهدة يوم زفافه ،على ال ّرم�ضاء وقد فارق احلياة� ،أرخت
بدموعها ،وهي ال تدري ماذا تقول� :أهو القا�سم على ال�َّثىررَّ ى؟! �أم
الإمام احل�سن املقتول؟!.

(((كلامت االمام احلسني :ج ،1ص.460
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من على نهر العلقمي

َ
ح
د
ِ
يْ
ُ
ث لا

مَ اءِ

د� .أ�سراء العكراوي /النجف الأ�شرف.

ببيا�ضه القد�سي� ،أنهى فر�ض �صالته وا�ستوى يف جل�سته
متل ِّف ًعا ِ
كم�صباح �ضو�ؤه الت�سبيح
والتقدي�س ،حني �أقبل غال ٌم يحمل خوا ًنا((( فيه متر و رغيف خبز
وماء و�ضعه بني يديه وهو يقول:
تق َّبل اهلل� صالتك و�صيامك �سيدي ،ها هو �إفطارك ف�أْمرين
ب�أمرك ف�أنا يف خدمتك وطاعتك.
تب�سم امل�صباح يف وجه الغالم �شاك ًرا له ،م�ش ًريا باالن�صراف ،ثم
ّ
اختلى بخوانه الفقري حم ّد ًقا باملاء الذي غلبته اال�ستكانة واخلجل،
ف�أطلق ح�سر ًة وهو ي��ردد� :إي��ه يا م��اء ..ما زل َ��ت توجعني ب���أب ّ��ي .ٍ .ثم
خنقته عربة.
أذنت ّ
يل
ْ
ا�ض َط َرب املاء يف �إنائه وانزوى ثم عاد ناط ًقا� :سيدي لو � َ
لقلت..
� ْأ�س َندَ امل�صباح ظهره �إىل اجلدار كمن �أتعبه طول العناء وقال
ودموعه تحَ َ ��� ُّد ُر :لقد تق َّرح كبد �أب��ي من ف��راق��ك ..ليتَك كنت ترى
�شفتيه ...لقد ذبلتا ّ
وتفطرتا من العط�ش..
ارتفع �صوت املاء باك ًيا ّثم قال :ليتني كنتُ ر�أيتُ �شفتيه...
اخلوان :ما يوضع عليه ال َّطعام وأدواته ،وال يسمى ِ
((( ِ
مائد ًة إالَّ إذا
ُ
ُ َّ
كان عليه طعام.
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لكن كيف؟ وقد منعوين عنه! كنتُ � ُ
أحترق �شو ًقا� ..أغلي يف عمق
ُ
أجب
عبا�س � ْ
النهر..خذوين ..يا ُ
لكن حتّى �أحالمي يف ال ِقربة �أهدرها ال�سهم..
موالي� ..أتعرف كيف وقعتُ على الأر�ض كط ٍري مذبوح؟! و�صحتُ :
ُح�سنيُ ..ح�سني ،فلم ي�أذن يل رمل العا�شر بالتحليق �إليه!!
موالي � ُ
أتعرف كيف ا�ضطرب النه ُر وكيف ارتعد البحر الأعظم
وعال باملوج ال�صاخب مثل جبال يلطم عاليها �سافلها من فرط العار
الأبدي؟!
�صوب الك�أ�س ودموعه تن�ساب حتّى �سقى بع�ضها
�أطرق امل�صباح َ
أعلم� ..أ ُّيها املاء..
الك�أ�س جمي ًبا :نعم� ،أعلم و�أكمل وهو يهز ر�أ�سهُ � :
وك�أنّ كلماته كانت ِط ّب ًا لقلب املاء املجروح ،فتو�سل �صوت املاء:
�أال ت�أذن يل يا موالي ب�أن �أجلو العط�ش عن ثغرك؟ فلع ّل بذلك ُيقبل
وجع يقتلني ك ّل حني.
عذري عند اهلل و�أُبر�أ من ٍ
فرفع امل�صباح الك�أ�س �إىل �شفتيه وقال� :أ ّما العفو فقد عفونا..
و�أ ّم��ا �أوجاعك فهي رهينة حزن �أُ ِّمنا فاطمةّ ...ثم �أغم�ض عينيه
وجرت من بني هدبيه دمع ٌة �أخرى ملُ ْ�س َت َق ّر لها وهو يق ّرب املاء �إىل ِف ْي ِه
مرددًا :ب�سم اهلل..

ما ّ
األروقة ُهناك..
لنا
ئه
تخب
ِ
ُ
تصنع ذاكرة الحلم،
عن التفاصيل التي
ُ
بين سندا ِنه ..والواقع ..نون ِك..

أروقة جامعية

د.والء �إبراهيم املال /البحرين

جرة قلم
ما تخ ّبئه لنا الأر ِوقة هُ ناك ..عن التفا�صيل
ال��ت��ي ت�صن ُع ذاك����رة احل��ل��م ،ب�ين ���س��ن��دا ِن��ه..
والواقع ..نو ُن ِك..
ج ّرة قلم
يوما
ِ�سريي دائ�� ًم��ا� ،إنْ �أوج�� َع�� ْت ِ��ك ق��دَ م ِ
��اك ً
ل َّفيها ُ
و�شدّي الوثاق..
�إنْ َّ
توازنك ،ا�ستندي على اهلل!
اختل
ِ
ممرات
�إلهي ،هذه يدي اجلانية وحيد ٌة بال رفيق..
فهل تقبل رفقتي يا رفيق َمنْ ال رفيق له؟!
احللقة الثامنة والع�شرون
اليوم هو يومنا الأول يف ق�سم اجلراحة ،ك ّنا
نتج ّول كـمجموعة طالبية برفقة الطبيب املع ّلم،
وكان ي�شرح لنا عن حال ٍة ا�سمها :جت ّلط الأورِدة
العميقة..
وهو عبارة عن جت ّلط دموي يف وريد �أو �أكرث
من الأورِدة ال َعمِ يقة يف اجل�سم ..وغال ًبا تكون
يف ال�ساقني ..ومن املمكن �أنّ تتك ّون هذه احلالة
أعرا�ض �أو من دون �أعرا�ض ،ومن املمكن �أ ّنها
بـ� ٍ
ب�شكل �صامت..
تتك ّون ٍ
وبالطبع هناك عوامل خطرة ت�سبب هذه
احلالة ،فمث ًال� ..إذا كان ال�شخ�ص يعاين من
حاالت �صحية معينة ت�ؤ ِّثر يف كيفية جت ّلط الدم
عنده� ..أو �إذا كان ال�شخ�ص ال يتح ّرك لـم ّد ٍة
طويلة  -من بعد حادث� ،أو بعد عملية جراحية-
�أو يبقى الفرد حبي�س الفرا�ش مل ّد ٍة طويلة.

�س�أل �أحد الطلبة :وم��اذا �إذا حت ّركت تلك
اجل ّلطة الدمو ّية؟
�أجاب الطبيب :بالطبع ميكن لها �أن تتح ّرك
من الأورِدة العميقة يف ال�ساقني وتتجه لـلرئتني
“ان�صماما رئو ًّيا” يهدد احلياة ..وقد
وت�س ّبب
ً
يحدث الأمر على نح ٍو �صامت ..فتتفاقم احلالة
وا�ضح ل�ل�أع��را���ض� ..إىل �أن ت�أتي
إدراك
دون � ٍ
ٍ
حلظة الالعودة..
كنتُ �أت�ساءل يف داخلي :يا �إلهي كيف �أن
ع��دم احل��رك��ة م��ن املمكن �أن يكون ق��ات ً
�لا �إىل
احلدّ؟ فاال�ست�سالم الطويل لـ الالحركة..
هذا ِ
والركون الطويل �إىل ذلك� ،أال يجعل املرء كـحال
تلك ال�سمكة امليتة ..التي ال قدرة لها � اّإل على
االجنراف حيث يقودها التيار؟
كم مر ٍة حني ُت ْه ِلك َنا احلياة بوقعها ال�سريع
وع��دم قدرتنا على مجُ اراتها جَ ْ
ت َعلنا نقول ولو
أيام
باملزاح� :إذا انتهت هذه املدّة املتعبة �س�أنام ل ٍ
متوا�صلة ولن �أحت ّرك!
ان��ف��� ّ��ض جت ّمعنا ،وح���ان م��وع��د ا�سرتاحة
اخلم�س ع�شرة دقيقة�ِ ..سرتُ و�أن��ا � ِّ
أفكر ً �:إذا
ال�س ّر..
احلركة كلمة ّ
فهي تلك احل��ال��ة التي تنقل الإن�����س��ان من
نقطته الراهنة �إىل النقطة الأف�ضل ..احلالة
ال�صحية التي جتعله ح ًّيا ..هل �أري�� ُد �أن �أكون
�سمك ًة ميت ًة ال تقوى على ال�سباحة عك�س التيار؟
ت���راءى يل م�شه ٌد �آخ���ر ،ه��ل ر�أي��ت��م مث ًال
الفرق بني املاء الراكد وبني املاء اجل��اري؟ مـا
الذي يجعل املاء الراكد مرت ًعا للطفيليات وبع�ض

الكائنات الناقلة للأمرا�ض؟
الإجابة :ركوده..
وما الذي يجعل املاء اجلاري �أقل قابلية لأن
يكون مرت ًعا لهذه الكائنات؟
الإجابة :حركته..
�صحيح ،حتتاج يا ابن �آدم �إىل �أنّ ت�سرتيح،
وحتتاج �إىل حال ٍة من ال�سكون ،لكن هناك فرق
ال�صحة
�شا�سع بينها وبني ال َّر ُكود الذي ُيف�سد
ّ
و ُيج ّمد الفكر..
احل��رك��ة ه��ي ال��ت��ي جَ ْ
ت��ع�� ُل��ك ت��ع��رف ،لأ ّن��ه��ا
جَ ْ
ـتحب و�أنت
ت َعلك تكت�شف ،و�إذا اكت�شفت �س ّ
ع ٌ
����ارف مب��ا حت���ب ..وع��ن��دئ��ذٍ �سـيكون ُح�� ّب َ��ك
كام ًالً � ..إذا ا ُ
حلب الكامل املتج ّذر يحتاج �إىل
معرف ٍة ..واملعرفة حتتاج �إىل حرك ٍة!
علي ي��ق��ول« :يا كميل م��ا ِم��نْ
الإم���ام ّ
(((
حرك ٍة �إ ّال و�أنتَ حمتا ٌج فيها �إىل معرف ٍة».
در���س اليوم ك��ان منف�ض ًة لـك ّل ال��رك��ود يف
ُ
داخلي..
تعب..
لك ّل فكرة ٍ
وقوف طويل..
لك ّل فكرة ٍ
ا�ست�سالم وانهزام..
لك ّل فكرة
ٍ
�إنّ در�س اليوم كان “ال” كبرية يف وجه ك ّل
�شيء قد يقتلني و�أنا على ق ّيد احلياة.
يتبع بـ ُعمر..

((( مستدرك سفينة البحار ،ج :71ص.1
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حتى نلتقي

الشهد
َف َتى
ْ
كزهرة توليب َم ْت َعبة حم�شورة يف زجاجة مع �ساقها ،يجل�س
ملت ًفا حول نف�سه ،وك َر َّحالة منهك �أعيا ُه طول ال�سفر وا َمل ِ�سري ي�صمتُ
ب�سخاء ،مرخ ًيا ر�أ�س ُه وذراعيه بي� ٍأ�س نحو مو�ضع قدميه ،يتن ّهد تن ّهد
الربكان �إذا خمد ،هادئ ك�شاهد قرب ُي ِّ
عذب �صاحبه ،ال يتك ّلم مع
ً
خطوطا ع�شوائية ب�سيفه ،ميرر
�أح ٍ��د ،ير�سم بتململ على الرمال
ك ّفيه على ر�أ�سه م��رور املُ ِّ
فكر املحاول �أن يجد ح ًال ملع�ضلته ،ثم
ينزلها خلده الأمرد ،يبحث عن � ٍأثر ما ،ك�أ ّن ُه ُي َح ِّدث نف�سه...
ل�ستُ �صغري ًا على هذه ا ُ
حلرب!
عا�شق هنا!
�إ ّنها معركة الع�شق ..ول�ستُ ب�أقل ٍ
�أري��د �أن �أ�صعد ..بكلمة منه �س�أ�صعد ،..ولو كنتُ �أ�ستطيع �أن
�أجري النبع له �أو �أنبت غاب ًة من الع�شب كي �أواري بها احلرم لبقيت،
لو كان مبقدوري �أن �أنفخ على لهيب هذه ال�صحراء لأُطفئ ح َّرها� ،أو
�أن �أقلب الأحداث ،ف�أرجعه �إىل املدينة و�أمكث هنا ف�أموت ليبقى هو
لبقيت ،لأول ّمرة تلدغني احلرية هكذا..لأول م ّرة �أ�شعر بق ّلة احليلة
و�أنا يف ظ ِّله!
علي فعله كي ي���أذن يل بالقتال؟! لقد ارمتيت على
ما ال��ذي َّ
رجليه وق َّبلتهما ومل ي�أذن يل� ..إنّ �أوجاعه حترقني! تخت�صر الدنيا
وتقزمها ،..لن �أ�سمح ب�أن ُي ْقتَل و�أنا �أنظر �إليه ..بل �إنني ال �أ�ستطيع
�أن �أفكر حتّى يف الأم��ر! ال �أحتمل ر�ؤيته وه��و يطلب الن�صرة وال
ُيجاب� ،أال يدري كم �أح ّبه! لقد �أعطى رخ�صته للأكرب وهو مهجة
روحه ورف�ض طلبي� ،إ ّنه �صاحب الدين وال َّد ْين ،مدينتي الفا�ضلة
وحاكم قلبي� ،شم�سي الدافئة ومروجي اخل�ضراء ،الفرح الذي مل
يكف عن قرع �أجرا�سه و�أنا يف حجره� ،إ ّنه �أبي ولي�س بعمي! �إمامي
الذي يحتاجني اليوم ،لن �أتراجع و�أنا �أرى الع�سل ملء يديه!
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النبي
علي عبد ّ
خديجة ّ

وبني ما هو قابع خلف �أ�سوار �أفكاره هذه �إذ دنت والدته منه،
مت�سك ك ّفه فج�أة لتو�أد �أمنيتها هي ولت�ضع �أمنيته فيها ،يفتحها
بلهف ٍة ،تنفرج �أ�ساريره ،...ر�سالة حبيب رماها حلبيبه� ،ألقاها يف
حميطات الغيب لتحملها ال َّنوار�س له يف رحل ٍة م ّدتها �أع��وام من
و�صل نقاطها املتباعدة
الت�ضحيات� ،إ ّنها خارطة كنزه الذي �إذا ْ
�سيت�ش ّكل له ا�سم عزيز ُه احل�سني..
�إ ّنها ُّ
�صك الغفران ودخول اجلنان� ،..إنها هدية عر�سه من والده
احل�سن ..بل هي ال ِعر�س نف�سه!
نقد من الوفاء ال ُي�صرف � اّإل يف ح�ساب العليني� ،إ ّنها حرز ُه الذي
يتع ّوذ به من البقاء على قيد احلياة..
يتم ال��ق��راءة ،يرفع ر�أ�سه لوجه �أ ّم��ه وهو ال ي��زال ً
قاب�ضا على
الر�سالة ،تبت�سم ب�إمياء ٍة موافقة ابت�سامة ّ
مغطاة بالدموع ،تخرج له
ت�صيها على هي�أ ٍة تنا�سب هي�أته ،كم يبدو �سعيد ًا بها
ثياب والدهِ ،رّ
كطفل يتيم �أُهدي له ثوب العيد ،يطوف بعمامته حول ر�أ�سه ،طواف
ٍ
املح ِّبني ورملة تت�أ ّمله ..تلتقط الي�أ�س من مناقري احلمام ،تعطيها
�شي ًئا من �أذياله لرتميها نحو املن ّية ،ب�أعواد البخور والفلق ُمتع ِّو ًذا
من ِّ
جرح ُي�صاب به� ،ست�صبغ قربه باحل ّناء بل �ستبنيه بها ال
كل ٍ
ِّ
بالطني� ،ستدور حوله بق�صاع ال�سكر والع�سل وفتيل الليل الأخري �إذا
انطف�أ ،وبالرياحني واحلرير الأخ�ضر فوق �سواعد الباكني� ،..أتراها
تودعه ب�أهازيج مذبوحة وهي تر ِتّب هندام حربه؟ وهي تراه يختار
كلمات الوداع الأخرية عند عناقه الأخري؟ وهي تراه يبتعد ..وهي
لعمه منادي ًا ،قبل �أن ينتعل النهاية..
تراه يلوح ّ
ب�صك حريته ِّ

ألم الجراح

مِ ْن َ
ام َّراء
س َ
س َج ْت ُق َّب ُة َ
س َك ْر َب َلاء ُن ِ
ش ْم ِ
زبيدة طارق فاخر /كربالء املقدّ�سة
دون �إنذا ٍر ُ
ومي�ض الربق جاء..
يتوعد..
دون �إنذا ٍر زجمر الرعد َّ
�ضرب قلبي بقوة� ،شقَّ باب �صمتي..
و�أحرق َّيف الدماء..
�سحب الفراق..
تلبدّت يف الف�ؤاد ُ
يخالطها وجع وتك�سوها م�شاعر الأحزان..
ثارت مبكمنها فه َّبت النار نداء..
ارجتفت ف�أظلمت �آفاق النف�س وا�ست�سلمت لدياجري الدهر..
�أرعدت و�أبرقت وانهمرت منها الدموع..
أيقنت ك ُّل جوارحي �إ َّنني �أدركت عا�شوراء..
ف� ْ
ف�أ�ضحى قطر ال�صرب ِم ِّني ي�ستجري..
فقد اختلطت �أحزان حم ّرم املا�ضية ب�إحزانه يف احلا�ضر املرير..
�أتعبني �صخب الزمان وفو�ضى الأيام..
�صباح �صوبك يا كربالء..
لك ّني الزلتُ �أقف ك َّل ٍ
وفيِ الأفق التعي�س �شم�س مطف�أة..
هل �أدركت حق ًا حجم الفاجعة؟
�صوبك يا �سامراء..
وفيِ امل�ساء �أ�ستدير
ِ
يف ليل ارتدى فيه القمر لون احلداد..
قبتك ي�ستنري..
هل �أدرك حق ًا �أنه كان من نور ِ
يف عتمة الأيام احلالكات..
�أهديكم �أئ ّمتي �أ�شواقي و�أعاتب وحدتي وجفوتي..
ففي رحم ريا�ض كربالء دُفن نور عيني احل�سني وعلى مرقده
تركتُ ف�ؤادي..
وعلى �أر�ض �سامراء حيث مرقد الطاه َرين الع�سكر َّيني..c
�صرتُ احت�ضن ُركام القبة مت�سائل ًة..
� :أبزفرة حقد وثنية ينتهي ك ّل �شيء؟
�أهي �أقدارنا �أن تتبعرث �آمالنا ويتعدّى على مقدّ�ساتنا..؟

�أت�ضيع �أو�سمتنا ونفقد �أجمادنا وت�صري �أحالمنا رم��ادًا يتال�شى يف
هجري الظلم؟
قوم ُك ِتب عليهم ال�شقاء حتّى التحاف الرثى؟
�أنحن من �ساللة ٍ
هل ُك ِتب علينا ال�سبي يف ِّ
ع�صر وزمان..؟
كل ٍ
غرقتُ يف ك�آبتي واختنقت الكلمات يف بيت �أوهامي..
وخ َّيم على �صلواتي �أ�شباح الي�أ�س..
لكن رغم ليلي احلزين طافت بي �أحالم تخفف وجعي..
مل تزل تزورين تخاطبني ق َّبة الأطهار..
ال تخايف..
ف�أنا لن �أموت ،فريح الظلم ّ
ه�شمتني..
لكنها مل ت�سرق الأذان من فجري..
مل تك�سر عنفواين املجيد ،فدماء َّ
ع�شاق ال�شهادة يف كربالء..
هي من � َّأ�س�ست �أ�صول وجودي وثبتَّت بذور تاريخي اخلالد..
مل ولن �أخ�ضع لقهقرة غافل..
ال تخايف ،ف�أنا قبة الع�سكر َّيني..c
و�إنْ ُف ِّجرتُ مل �أزل �صلبة رغم ك ّل هذا النزيف..
لن يذوي يف خافق �أروقتي الوجد..
مل �أزل على بوابات املنى �أنق�ش الوعد املهدوي..
�أحر�س جنمة حلمنا و�أرعى ذلك العهد..
ف�أ�شاح �ستار العز عن �ألطاف ر�ؤيا ارت�سمت يل..
ت�شرق ّ
و�ضاءة بنجم احلقيقة رغم غيوم الطم�س..
إحزانك..
�أعذرينا �سامراء الأمل �إنْ غفلنا عن �
ِ
�صمودك وعد �سماوي..
�صمودك �أعيا النفري،
لكن
ِ
ِ
ر�سائلك �أعنان ال�سماء..
تب�سمي فقد و�صلت
ِ
ّ
َ
لبيك �سامراء
لبيك كربالءِ ..
لبيك يا ح�سنيِ ..
عيني موالنا �صاحب الزمانf
نداء تق ّر به ّ
فرب ال�سماء �سميع الدعاء..
ّ
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قة َّ
س َعزاءٍ ِفي َم َ
اه َرة
مِ ج ِل ُ
رك ِز ِّ
الط ِ
الص ِّد َي ِ
النبوي
يف �ضمن برناجمها اخلا�ص ب�إحياء �أيام عا�شوراء ،هذه املنا�سبة الأليمة التي �أملّت بامل�سلمني عام ًة وب�أهل البيت
ّ
ال�سنوي لإحياء ذكرى م�صيبة عا�شوراء وفاجعة ّ
الطف من
خا�صة ،تقيم �إدارة مركز ال�صديقة الطاهرة جمل�سها
ّ
ّ
يوم ١حمرم احلرام ولغاية  ١٧حمرم عدا يوم العا�شر منه الذي هو عطلة املركزُ ،يقام املجل�س يف متام ال�ساعة العا�شرة
والن�صف �صباح ًا.
يع ّد جمل�س العزاء بذكرى ا�ستذكا ًرا للم�صيبة الراتبة التي حلت ب�آل النبوة ،وي�ستهدف الن�ساء ومبختلف الفئات
العمرية ،مع وجبة غداء للتربك.
التوا�صل واال�ستف�سار٠٧٦٠٢٣٤٩٤٣٣ :
العنوان :كربالء املق ّد�سة /حي امللحق� /شارع م�ست�شفى احل�سني العام /بناية مركز ال�صديقة الطاهرة.

