مدرسة أم البنين الحوزوية النسوية..عطاء من فيض الكفيل
العالم االفتراضي ..دوامة أم هدى؟
َّ
وسعت ّ
مجموعات التواصل االجتماعي هل أثرت فينا إيجابًا أم ّ
هوة السكوت؟
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ترحب جملة ريا�ض الزهراء مب�ساهمات
القارئات العزيزات على اأن ال تكون
امل�ساهمة قد ن�سرت يف جملة اأو �سحيفة
اأخرى اأو موقع الكرتوين واأن ال تزيد على
( )250 -200كلمة علم ًا اأنّ امل�ساهمات
تخ�سع للتدقيق وللمجلة احلق يف احلذف
اأو التغيري وال ُتعاد املواد التي تر�سل اإىل
املجلة �سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

امل َ
رْ اأ َ ُة
َو َدوْ
امل ُ ُر َها
ْجتَ ِيف ا
مَ ِع َّي ِة ل ْتَن

ِ
مي ِة

جملة �سهرية تخت�ض ب�سوؤون املراأة امل�سلمة
ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرية
�سهر ذو احلجة 1439هـ
اأيلول 2018م
العدد 135
رقم االإيداع يف دار الكتب و الوثائق
العراقية 2008 -1141م
الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سي اليا�سري
رئي�س التحرير
ليلى اإبراهيم الهر
هياة التحرير
نادية حمادة ال�سمري
نهلة حاكم كاظم
التدقيق اللغوي
علي حبيب العيداين
التن�شيد الإلكرتوين
�سارة جعفر الكالبي
الت�شميم والإخراج الفني
بالغ ح�سي املو�سوي
نور حممد العلي

َ
نا ِن

في هذا العدد

كلمة العدد

الع َ
َ
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اض ّ
ِ
ي
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ٌ َ
ُ
َ
َدّو َ
امة أم هدى؟

الإعالم هو املراآة التي تعك�س الواقع الثقايف
والجتماعي وال�شيا�شي والقت�شادي لأي جمتمع،
ودوره التعريف ببع�س الق�شايا واملفاهيم اجلديدة
التي ُتطرح على ال�شاحة ،ونقل املوروث الثقايف
والعقائدي للمجتمع من جيل لآخر.
ويف ظل ت�شاعد الإعالم ال�شمعب�شري اأ�شبح هو
املوؤ�ش�شة الرتبوية والتعليمية اجلديدة التي ح ّلت
مكان الأ�شرة واملدر�شة ملا تقوم به من دور اأ�شا�شي
يف تلقني الن�سء والأجيال اجلديدة كمنظومة
معرفية جديدة ،وبهذا فاإن الإعالم ميار�س اأخطر
اأدواره الجتماعية التي تتمثل يف اإحداث ثورة
اإدراكية ونف�شية تذهب اإىل اإعادة تاأهيل الب�شر
للتك ّيف مع معطيات مغايرة ملا هو معروف ،حيث
�شيل
اخرتقت القيم الثقافية للمجتمع من خالل ٍ
املوجهة باأفكار
من الر�شائل اللكرتونية املتن ّوعة ّ
معتقدات خمالفة لتعاليم الدين.
وهكذا ا�شتطاع الإعالم بو�شائله �شنع عالقات
جديدة مع العامل بزمن قيا�شي ،واأ�شبح العامل
املرتامي الأطراف خمت�شر ًا مب�شافات وفروق
زمنية يح ّركها الإن�شان باأنامله.
توجهات م�شتقبلية
ملواجهة ذلك علينا طرح ّ
يتعني مبوقف املكرتث احليادي
للتفاكر فيما ّ
واملهتم بق�شايا الرتبية والتن�شئة لالأجيال
ال�شاعدة من خالل طرح خيار التعليم العام

والعايل ،واإعداد العدّة للتعامل مع التحدّيات
واإزالتها من اأجل تطبيق ذلك.
ا�شتقطاب النخب العلمية املثقفة يف املجتمع
ودعمهم مادي ًا ومعنوي ًا لر�شم اإيديولوجية ناجعة
وتطبيقها لإنقاذ املجتمع من املنزلق الذي
ينحدر اإليه من خالل عقد الندوات واملوؤمترات
واحلوارات والدورات املك ّثفة.
تفعيل الدور الإيجابي لو�شائل الإعالم واإنارة �شبل
املعا�س لإخراج النا�س من ظلمات التيه والهتداء
اإىل طريق الهدى.
رئيس التحرير
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نو
راألحكام
لك ,لرت�سلي
ها هي جملة ريا�ض الزهراء تفتح اآفاقها ِ
لها ما يجول يف خاطرك من اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها
وفق فتاوى �سماحة املرجع الديني االأعلى اآية اهلل
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين:K

َحُّ
ج َّ
يجزي
الص ِبي ال
ِ
َ َّ
اإلْ
سالم
عن ِحج ِة ِ

الشيخ باسم عبد الله الكربالئي
عضو لجنة االستفتاءات في العتبة العباسية المقدسة

ي�شرتط يف وجوب احلج البلوغ،
فلو حج ال�شبي مل يجزه عن
حجة الإ�شالم ،بل جتب عليه بعد
البلوغ وال�شتطاعة بال خالف ،عن
الإمام ال�شادق" :لو اأنّ غالم ًا
حج ع�شر حجج ،ثم احتلم كان
()1
عليه فري�شة الإ�شالم".
واأ ّما خرب اأبان ،عن احلكم فقال:
�شمعتُ اأبا عبد اهلل يقول:
حج به فقد ق�شى
"ال�شب ُّي اإذا ّ
()2
حجة الإ�شالم حتّى يكرب".
ّ
فبقرينة (حتى يكرب) يكون
ظاهرة اإرادة احلج امل�شروع يف
حقه اأو ثواب حجة الإ�شالم ،ويف
تذكرة الفقهاء( :اإن بلغ ال�شبي
اأو اعتق العبد قبل الوقوف بامل�شعر
فوقف به اأو بعرفة معتق ًا وفعل
باقي الأركان اأجزاأ عن حجة
()3
الإ�شالم).
واأ ّما ما ذكره بع�س الأعاظم من
املعا�شرين فقولهم( :اإنّ عمومات
الت�شريع الأولية تقت�شي ال�شحة
ولي�س ما ي�شتوجب اخلروج عنها ا ّإل
ما تقدّم من الن�شو�س الدالة على
اعتبار البلوغ يف م�ش ّرعية حجة
خمت�شة ب�شورة ما
الم لكنها خمت�
الإ�شالم

4

اإذا وقع متام احلج قبل البلوغ ،ول
ت�شمل �شورة ما اإذا بلغ يف الأثناء،
فتبقى ال�شورة املذكورة داخلة يف
الإطالق املقت�شي لل�شحة).
عن بع�س املحققني وهو( :اأنّ احلج
الذي اأمر به ال�شبي ا�شتحباب ًا هو
الذي اأمر به البالغ وجوب ًا بال
تفاوت لواجدية ك ّل منهما للمالك،
غاية الأمر اأنَّ الختالف يف لون
الأمر املتع ّلق بهما ،وعليه فمقت�شى
القاعدة هو الأجزاء حتى فيما لو
بلغ بعد العمل الأخبار الدالة على
اأنّ من اأدرك امل�شعر فقد اأدرك
احلج ومن اأدرك امل�شعر يوم
النحر من قبل زوال ال�شم�س فقد
اأدرك احلج ونحوه غريه ،بتقريب:
اأنّ امل�شتفاد منهما عموم احلكم
لك ّل من اأدركه من غري فرق بني
الإدراك بالكمال وغريه ،فاإذا بلغ
ال�شبي قبل امل�شعر فقد اأدرك
حجة الإ�شالم.
فحجه ّ
احلج بالغ ًا ّ
..............................

( )1م�شتدرك الو�شائل :ج� ،8س.14
( )2من ل يح�شره الفقيه� :س.3
( )3م�شباح الهدى يف �شرح عروة
الوثقى :ج� ،11س.268
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َحُّ
ج َ
الص ِبي
ال�سوؤال :هل حج ال�سبي
جمزي له؟
ال�شبي مل يجزئه
حج
اجلوابّ :
ّ
حجه
حجة الإ�شالم واإن كان ّ
عن ّ
�شحيح ًا على الأظهر.
ال�سوؤال :هل ي�سرتط اإذن
الويل يف �سحة حج ال�سبي
املميز؟
لل�شبي املم ّيز
ي�شتحب
اجلواب:
ّ
ّ
يحج ،ولكنّ امل�شهور اأ ّنه ي�شرتط
اأن ّ
يف �شحته اإذن الو ّ
يل ،وهو غري بعيد.
ال�سبي
حج
ال�سوؤال :هل نفقة ّ
ّ
فيما يزيد على نفقة احل�سر
على الو ّ
يل؟
ال�شبي فيما
حج
اجلواب :نفقة ّ
ّ
يزيد على نفقة احل�شر على الو ّ
يل
ال�شبي .نعم ،اإذا كان حفظ
ل على
ّ
ً
ال�شبي متوقفا على ال�شفر به ،اأو
ّ
كان ال�شفر م�شلحة له ،كانت نفقة
احلج به
اأ�شل ال�شفر يف ماله ل نفقة ّ
لو كانت زائدة عليه.
ال�سوؤال :ما هو املعترب يف
النائب للحج النيابي؟
اجلواب :يعترب يف النائب اأمور:

الأول :البلوغ ،فال يجزئ حج
ال�شبي عن غريه يف حجة الإ�شالم
وغريها من احلج الواجب واإن كان
ال�شبي مميز ًا على الأحوط .نعم ،ل
يبعد �شحة نيابته يف احلج املندوب
باإذن الويل.
الثاين :العقل ،فال جتزئ ا�شتنابة
املجنون� ،شواء يف ذلك ما اإذا كان
جنونه مطبق ًا ،اأم كان اأدواري ًا اإذا
كان العمل يف دور جنونه ،واأما
ال�شفيه فال باأ�س با�شتنابته.
الثالث :الإميان ،فال عربة بنيابة
غري املوؤمن واإن اتى بالعمل على
طبق مذهبنا على الأحوط.
الرابع :اأن ل يكون النائب م�شغول
الذمة بحج واجب عليه يف عام
النيابة اإذا تنجز الوجوب عليه،
ول باأ�س با�شتنابته فيما اإذا كان
جاه ًال بالوجوب اأو غاف ًال عنه،
وهذا ال�شرط �شرط يف �شحة
الإجارة ل يف �شحة حج النائب،
فلو حج ـ واحلالة هذه ـ برئت ذمة
املنوب عنه ،ولكنه ل ي�شتحق الأجرة
امل�شماة ،بل ي�شتحق اأجرة املثل.

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

sistani.org

عقائد

الو َال َي ُة
ِ
والء العبادي /النجف األشرف

ال ِولية بالك�شر :ا�شم ملا
ت َو َّليته و ُق ْمت به ف ِاإذا اأَرادوا امل�شدر
فتحوا( ،)1فال ِولية ـ بالك�شرـ اإذن تعني:
أمر ما؛ ولذا قيل لل�شلطان ويل.
القيام با ٍ
والولية م�شرتك معنوي؛ اإذ جند هذا املعنى
يف ك ّل مورد ذكر مورد ًا للولية فاهلل تعاىل ويل،

وحبيبه امل�شطفى ويل ،واأمري املوؤمنني
ويل ،وال�شديق ويل ،واجلار ويل ،وهكذا..
لفظي ،اأي اأنَّ لها معاين
كما اأنها م�شرتك ّ
وم�شاديق متعدّدة اأهمها :الأولو ّية بالأمر
والن�شرة ،وعليه لب ّد من وجود قرينة حتدد
املعنى املق�شود بها.
و ُتع ُّد الولية من اأهم الفرائ�س التي فر�شها
اهلل تعاىل يف العديد من الآيات املباركة ،بل
ّ
وو�شح من هم الأولياء اأي�ش ًا كما يف قوله:
ُ
َ
ِ اإ َّ َنا َو ِل ُّي ُك ُم اهلل َو َر ُ�شو ُل ُه َوا َّل ِذينَ اآ َم ُنوا
ال�ش َال َة َو ُيوؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم
ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ َّ
َرا ِك ُعونَ ( /املائدة)55:؛ اإذ نزلت هذه الآية
بحق الإمام علي بعد ت�شدّقه باخلامت وهو
يف حالة الركوع ،ا ّإل اأنَّ البع�س حاول جاهد ًا
اأن ي�شرف املراد من الولية يف هذه الآية اإىل
معنى الن�شرة حقد ًا وح�شد ًا وطمع ًا ،وهي
حماولة بائ�شة تفتقر اإىل اأدنى درجات العلمية
والتعقل؛
ل؛ لكرثة ما ورد من اأدلة وقرائن توؤ ّكد
والتع ّق
اأنَّأن املعنى املراد
منها هو الأولوية

والأحقية يف الت�ش ّرف ل جم ّرد الن�شرة،
اأو�شح ذلك القرينة اللفظية يف الآية الكرمية

علي
نف�شها حيث اإنها اأ ّكدت اأنَّ ولية الإمام ّ
هي من �شنخ ولية اهلل تعاىل وولية ر�شوله.
اأ ّما القرائن احلالية اأو املقامية فهي كذلك
ُت�شري اإىل نف�س املعنى ،فقد روي عن اأبي ذ ّر اأنه
قال�" :ش ّليتُ يوم ًا �-شالة الظهر -يف امل�شجد
ور�شول اهلل حا�شر ،فقام �شائل ف�شاأل ،فلم
علي قد ركع ،فاأوماأ
ُي ِ
عطه اأحد �شيئ ًا .وكان ّ
اإىل ال�شائل بخن�شره ،فاأخذ اخلامت من
والنبي nيعاين ذلك ،فرفع راأ�شه
خن�شره
ّ
اللهم اإنّ اأخي مو�شى �شاألك
اإىل ال�شماء ،وقالّ :
فقالَ  :ر ِب ْا�ش َر ْح ِيل َ�ش ْد ِري َ و َي ِّ�ش ْر ِيل
اأَ ْم ِريَ .. و َاأ ْ�ش ِر ْك ُه ِفى َاأ ْم ِري( /طه،)26:
فاأنزلت عليه قراآن ًا ناطق ًا؛ �َ ش َن ُ�ش ُّد َع ُ�شدَ َك
يك َو َ ْ
ِباأَ ِخ َ
جن َع ُل َل ُك َما ُ�ش ْل َط ًنا َف َال َي ِ�ش ُلونَ
ِاإ َل ْي ُك َما( /الق�ش�س.)35:
اللهم واأنا حم ّمد �شف ّيك ونب ّيك ،فا�شرح يل
ّ
ً
وي�شر يل اأمري ،واجعل يل وزيرا من
�شدريّ ،
اأهلي؛ علي ًا ،ا�شدد به اأزري -اأو قال :ظهري-
n
أ�شتتم ر�شول اهلل
قال اأبو ذ ّر :فو اهلل ما ا ّ
الكلمة حتى نزل جربئيل من عند اهلل تعاىل،
فقال :يا حم ّمد اقراأ :اإِ َّ َنا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
()2
اهلل."..
علي مل يكن نا�شر ًا
ثم هل اإنَّ الإمام ّ
n
للموؤمنني ليت�ش ّرع الر�شول الأكرم اإىل اهلل
تعاىل ك ّ
كلل هذا الت�ش ّرع ليجعله كذلك؟
ومبا اأنَّ ال ِولية هي الأولوية بالت�ش ّرف فهي
تنق�شم على ق�شمني بالنظر اإىل متع ّلق ذلك
تنق�
ّ
الت�ش ّرف ،فاإذا كان متعلق الت�ش ّرف يف
الت�

الت�شريع كالأحكام ال�شرعية بق�شميها الأحكام
التكليفية كاحلالل واحلرام..اإلخ ،والأحكام
الو�شعية كال�شحة والبطالن..اإلخ فهي ولية
ت�شريعية ،واإذا كان متع ّلقها اأمور ًا وجودية
كالإحياء والإماتة وما �شاكلهما فهي ولية
تكوينية.
وقد اعرت�س بع�شهم على الإمامية لقولهم
بالولية التكوينية متهم ًا اإياهم بالغلو والكفر
بذريعة اأنهم يجعلون هلل تعاىل �شركاء! ،ا ّإل اأنه
قو ٌل جمانب للحق بل وخمالف ل�شريح اآيات
الكتاب الكرمي التي ن�شبت الولية التكوينية
اأو ًل وبالذات هلل تعاىل وثاني ًا وبالعر�س
ل�شواه ،فاأ ّما الآيات الأوىل فكقوله تعاىلُ  :ق ِل
ُ
اح ُد ا ْل َق َّها ُر/
اهلل َخا ِل ُق ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َوهُ َو ا ْل َو ِ
(الرعد )16:وقوله:اإِنَّ َ
اهلل هُ َو ا ْل َغ ِن ُّي
َْ
احلمِ ي ُد( /لقمان ،)26:ويف املقابل جند اآيات
اأخرى تن�شبها اإىل �شواه كقولهَ  :ف َت َبا َر َك
ُ
اهلل اأَ ْح َ�شنُ ْ َ
اخلا ِل ِق َني( /املوؤمنون )14:وقوله:
اإِ َّل اأَنْ اأَ ْغ َناهُ ُم ُ
اهلل َو َر ُ�شو ُل ُه ِمنْ َف ْ�ش ِل ِه/
(التوبة.)74:
اإذن فولية غري اهلل تعاىل التكوينية
والت�شريعية اإنا هي على نحو الظهور والتج ّلي
لوليته تعاىل ل على نحو ال�شتقالل ل ُيتهم من
يعتقد بها بالكفر والغلو؛ فهي كال�شورة يف
املراآة التي تعك�س �شورة �شاحبها ل اأنها هو بل
هي اآية وعالمة دالة عليه.
......................................
( )1ل�شان العرب :ج� ،15س.405
( )2مو�شوعة الإمام علي بن اأبي طالب :ج،3
�س.170
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أنوارقرآنية

َ
َدْو ُر َ
المْرأ ِة

ايتهم َو ْ َ
ْ
ْ
اء َو ْ
ادهم
إسن ِ
اء َو ِر َع َ ِ
األو ِص َي ِ
ظ األن ِب َي ِ
ِفي ِحف ِ

زينب القريني /البصرة

قال تعاىلَ  :و َقا َل ِت ا ْم َراأَ ُة ِف ْر َع ْونَ ُق َّر ُة َع ْ ٍني
ِيل َو َل َك َل َت ْق ُت ُلو ُه َع َ�شى اأَنْ َي ْن َف َع َنا اأَ ْو َنت َِّخ َذ ُه
َو َلدًا َوهُ ْم َل َي ْ�ش ُع ُرونَ ( /الق�ش�س.)9:
مت ّيزت املراأة ِع ْ َرب الع�شور القدمية واحلديثة
مب�شاركتها الفاعلة يف �شتّى جمالت احلياة،
وما زالت املراأة حتى الع�شر احلا�شر
متار�س دورها يف بناء الأ�شرة ورعاية �شوؤون
بيتها ،حيث يقع على عاتقها كاأُم م�شوؤولية
تربية الأجيال ،وتتحمل كزوجة اأمر اإدارة
البيت واقت�شاده ،وذلك ما يجعل املهام
التي متار�شها املراأة يف جمتمعاتنا ل ميكن
ال�شتهانة بها ،اأو التقليل من �شاأنها ،فهي
الأم ،وهي الأخت ،وهي الزوجة ،وهي البنت،
فهي اإذن متثل بحق ن�شف املجتمع.
وما دامت املراأة متثل ن�شف املجتمع ،اإذن
من البديهي القول باأنَّ اأي جمتمع يريد النمو
والتقدّم ل يف ّرط بن�شف طاقاته الب�شرية،
وا ّإل ل ُعد مثل هذا التفريط هدر ًا لنعمة من
رب العاملني ،اأو جتميد ًا لن�شف راأ�س املال
ّ
الب�شري املتاح للوطن ،اأو اإعاقة حقيقية
لإ�شهام ن�شف عدد �شكان البالد يف التنمية
الوطنية ال�شاملة ،فعلى فر�س اإهمال املجتمع
الإ�شالمي لطاقات الن�شاء ،فاإنه �شيكون قد
تب ّنى فكرة التفريط بن�شف اإمكاناته وقدراته
على اإجناز هدف تنموي معني ،وهـذا الهدر
بالن�شبة للم�شلمني غري مربر ديني ًا خا�شة
واأنه ُي�شـهم يف

6
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اإ�شعاف دولتهم ُوميهّد ل�شتقواء اأعدائهم
عليهم ،كما �شيكون مثل هذا التفريط عائق ًا
خطري ًا اأمام عملية البناء احل�شاري التي
تتط ّلب جمتمع ًا م�شلح ًا بالعلم.
ومن اأجل تاأكيد على دور املراأة و�شرورة
العناية والرعاية والدعم لهذا الدور ،وتوفري
ك ّل ما من �شاأنه زيادة ف ّعاليته ورفده ،نذكر
وب�شكل �شريع كيف اأ ّكد القراآن الكرمي تلك
هنا ٍ
الأدوار العظيمة للمراأة وعظمة م�شوؤوليتها
يف حفظ الأنبياء والأو�شياء ورعايتهم
واإ�شنادهم ،وكما اأ�شار التاأريخ الإن�شاين
والإ�شالمي اإىل تلك الأدوار ،فمث ًال جند اأنَّ
نبي
الدور الأ�شا�شي يف املحافظة على �شخ�س ّ
اهلل اإبراهيم كان لأ ّمه ،ثم ُي�شري القراآن
الكرمي اإىل دور هاجر الذي كان الأ�شا�س يف
املحافظة على �شخ�س اإ�شماعيل كما ويوؤ ّكد
القراآن الكرمي دور زوجة فرعون يف املحافظة
النبي مو�شى عندما اأراد فرعون قتله،
على ّ
كذلك يحدثنا القراآن الكرمي عن دور ال�ش ّيدة
النبي عي�شى و�شربها
مرمي يف ح�شانة ّ
مث ًال يف حفظ عي�شى من الناحية املعنوية،
وحت ّملها لل�شغط النف�شي العايل الذي
تع ّر�شت له ب�شبب الولدة الغيبية.
وعندما ننتقل اإىل تاأريخ الإ�شالم احلديث
املتمثل بالر�شالة الإ�شالمية ،جند -اأي�ش ًا-

للمراأة هذا الدور املتمثل يف ال�ش ّيدة خديجة

ول اهلل باباأموالها،
ر�شول
شول
ر�ش
يف وقوفها اإىل جانب ر�
شاندتها يف اإميانها والدفاع عنه حتى قيل
وم�شاندتها
اندتها
وم�ش
وم�ش
يف �ش�شااأنها ودورها هذا القول املعروفُ :ببني
ني
علي.
و�شيف
شيف
و�شش
إ�شالم ببااأموال خديجة و�
الإ�إ�شششالم
الم
يف ّ

أي�شاشاً
كما كان للزهراء البتول هذا الدور اأي�ش
نت من اأن
متكنت
شول حيث مت ّك
الر�شول
ول
الر�شش
بعد وفاة الر�

رف�س
علي عندما س
حتافظ على الإمام ّ
�س للتهديد بالقتل.
وتعر��س
البيعة ،وتع ّر
اأ ّمأماا يف واقعة كربالء الأليمة ،فنجد ذلك
الدور العظيم الذي قامت به العقيلة
زينب وذلك عن طريق املحافظة

على حياة الإمام زين العابدين
الذي ميثل امتداد الإمامة.
وما دام للمراأة وعلى م ّر
مر
التااأريخ هذا الدور وهذ ِه
وهذه
الت
امل�شووؤولية يف احلفاظ
امل�ششو
امل�ش
ياء
شياء
أو�شياء
أو�شش
على الأنبياء والأو�
وهم بطبيعة احلال
ناا بعثهم اهلل
اإنا
الح
شالح
تعاىل لأجل اإ�ش
إ�ش
إ�شالح
ان
شان
إن�شان
الأر�سس والإن�إن�شش
شر ومكان ،فال
ع�شرر
يف ك ّل ع�ش
ع�ش ٍ
ميكن واحلال هذ ِه اإنكار ما للمراأة
من طاقة وقدرة على اإحداث
إ�شالح والتغيري يف الأمم
الإ�إ�شششالح
الح
واملجتمعات.

شمس

الم ْ
الح َر ُ
ِ
اك َ
ط ُل ُ
وب
من اأجل اأن يحيا الإن�شان حياة طيبة كرمية
فالب ّد له من اأن يتح ّرك يف م�شاحة احلياة
مبا ي�شمن له ك ّل احتياجاته ورغباته و�شو ًل
ل�شعوره بال�شتقرار والمتالء ،وذلك ال�شعي
امل�شروع ل يخرج عن دائرة طاعة اهلل؛ لأنه
بذلك قد ن ّفذ اأوامره تعاىل يف العمل واجلد
وال�شعي.
�شكل يكون حراكه نقطة تغيري له وجلميع
يف ٍ
من حوله ممّ ن يقع يف �شمن حدود م�شوؤولياته،
فحراكه الناجح على �شعيد املادة والقت�شاد
ينعك�س على من حوله وميلي عليهم البهجة
والأمل والرفاهية وبحبوحة العي�س ،وكذلك اإن
كان جناحه على �شعيد العلم؛ فاإنه �ش ُي�شيف
على جمتمعه الوعي والنفتاح والتز ّود باملعارف
مبختلف املجالت؛ لذا كان من ال�شروري على
الإن�شان العبد اأن يتح ّرك وي�شعى؛ لأنّ حراكه
اأ�شا�ش ًا لنتفاع ذاته اأو ًل وجمتمعه ثاني ًا ،ويف
ذلك تطابق ًا حتمي ًا ،والهدف الذي ُخلق من
اأجله يف خالفة الأر�س.
وهنا ُيثار ال�شوؤال الآتي :اإذا كان هذا هو
احلراك الدنيوي فكيف يكون يا ُترى حراك
العبد الآخروي فيما يرتبط بالق�شية املهدوية؟
ويتحجم يف م�شاألة
هل يكتفي دورنا احلركي
ّ

والتو�شل باهلل بتعجيل
املداومة على زيارته ّ

خلف السحاب

ِل ُ
لظ ُ
هو ِر َ
ون
المْي ُم ِ

فرجه ال�شريف ،واإظهار املح ّبة العارمة له
وال�شوق اإليه ح ّد البكاء اأو التباكي! اأم اأنّ الأمر
نوع خا�س؟!
ي�شتلزم حراك ًا اآخر من ٍ
وكما اأنَّ حراك العبد الدنيوي املطلوب ل يكفي
اأن يعي�س الأماين ويقعد عن دوره املنوط به
قبال م�شوؤولياته اجل ّمة م�شت�شعر ًا ظروفه
عمل اأو
القاهرة باكي ًا ومولو ًل دون ِه َّم ٍة اأو ٍ
�شعي! هكذا احلال نف�شه ينطبق على احلراك
الآخروي املرتبط بالق�شية املهدوية ،اإذن ماذا
يتوجب علينا من حراك يف زمن النتظار
ّ
والغيبة؟
اجلواب يكمن يف اأن نكون معه ،بانتظا ٍر
�شادق خمل�س ل انتظار الغافلني ،ول انتظار
املرتاحني ،ول انتظار املتعبني ،وا ّإنا يكون
انتظارنا انتظار الر�شال ّيني ،ر�شالة نعي�س
روحانيتها يف احلا�شر ،وننتظر حركيتها يف
امل�شتقبل.
يتوجب
اإنّ ق�ش ّية اأن نكون منتظرين حقيقيني ّ

علينا اأن ُنح�شن اللتزام مبنهج اأهل البيت ،
والتح ّرك يف ّ
اخلطني ال ّلذين ر�شمهما ر�شول
اهلل nلالأ ّمة من بعده ،لرتتبط ا أل ّمة بهما
مع ًا؛ لأنهما لن يفرتقا يف ّ
خط ال ّر�شالة،
فالب ّد من اأن ل يفرتقا يف وعي الذين يلتزمون
ال ّر�شالة" :اإين ٌ
تارك فيكم ال ّثقلني؛ كتاب اهلل

منتهى محسن /بغداد

ال�شماء اإىل الأر�س ،وعرتتي
حب ٌل ممدود من َّ
()1
اأهل بيتي".

اإنّ اأول التزام بالإمام  ،هو اأن نلتزم بالكتاب،
واأن يكون القراآن الكرمي ك ّل �شيء يف حياتنا،
اأن نعي�شه واأن نقراأه واأن نتد ّبره واأن نعمل
به ،واأن جنعله عنوان ًا لثقافتنا ول�شيا�شتنا
ولقت�شادنا ولجتماعنا وحلربنا ول�شلمنا،
أل ّنه مي ّثل العناوين الكربى لذلك ك ّله ،وكذلك
اأن نلتزم العرتة الذين التزموا الكتاب
النبيn؛ لأنَّ ما عندهم هو ما عند
والتزموا ّ
ر�شول اهلل ،nولأنّ حديثهم هو حديث ر�شول
اهلل ،nولأنّ �شريتهم هي �شرية ر�شول اهلل.n
وهكذا علينا اأن ندر�س العرتة ،واأن ندر�س
الرتاث الذي تركوه لنا� ،شواء كان تراث
الكلمات التي تك ّلموها ،اأو تراث ال�شرية التي
�شاروا عليها ،واأن نتح َّرك على وفق حركة اأهل
البيت قو ًل وفع ًال؛ ل ُندرج يف �شمن لئحة
املنتظرين احلقيقيني الر�شاليني ولنكون
م�شداق ًا لالآية الكرميةَ  :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم اأُ َّم ٌة
َيدْعُ ونَ اإِ َىل ْ َ
وف َو َي ْن َه ْونَ
اخل ْ ِري َو َياأْ ُم ُرونَ ِب ْ َامل ْع ُر ِ
ُ
َع ِن ْاملُ ْن َك ِر َواأو َل ِئ َك هُ ُم ْاملُ ْف ِل ُحونَ ( /اآل
عمران.)104:

..........................................
( )1الدر املنثور :ج� ،2س.6
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هم

سات روح ّية

وص في َ
ُ
ير
د
الغ
ِ
ن ُص ٌ ِ
ِ
فاطمة فرمان/كربالء المقدسة

ما وراء الإح�شا�س..
وعلي
موله فعلي موله"(" ،)1اأنا ّ
�شحراء فيها بدو من طراز
من �شجرة واحدة ،والنا�س من
خمتلف..
اأ�شجار �شتّى"(" ،)2اأنا مدينة
وعلي بابها ،ف َمنْ اأراد
منهم على هياأة روح ومنهم على العلم ّ
هياأة عني ومنهم على هياأة قلب ..العلم فلياته من بابه"(" ،)3اأنت
ك ّل هذه ال ّرحالة يف الدنيا ترتوي اأخي وو�شيي ووارثي ،حلمك
من معني واحد ا�شمه "غدير
حلمي ودمك دمي ،و�شلمك
()4
خم"..
�شلمي ،وحربك حربي."..
بقايا الكرز..
املراأة :الغدير هو انطالقة
ل تفت�س يف احلقول..
لتفتح احلرية التي بها تنه�س
فما بقي من الكرز..
املراأة يف رو�س الوجود.
هو قلبي ..
الرباءة :الغدير هو عيد ميالدي
�شتجده يف مزرعة القلوب
وعنفوان نعومة طيبتي.
الوجلة..
الأيتام :الغدير هو الأب احلنون
اأي قلوب عمار واملقداد
على اجلميع ،على ك ّل من �شاق
و�شع�شعة وغريهم من �شيعة
به الأفق.
علي..
ّ
الأنامل :الغدير هو اللون
إن�شانية..
ل
ا
عن
احلديث
يطربهم
البنف�شجي للحياة الذي يل
ال�شدق يلمع على �شفاههم..
الفخر اأن اأ�شارك به.
اقراأ..
امل�شك :الغدير هو تلك اخلامتة
عيون اأولئك الذين هم عن
التي منها اأخذ الورد رحيقه،
النفاق معر�شون..
والكوثر عطاءه ون�شيم عذوبته،
�شتجد الكرز يقيم احتفا ًل يف
والفرا�س رقته ،والتوليب
وجناتهم..
عنفوانه ،والزرع مروجه،
اإ ّنهم قو ٌم كالكرز ظاهرهم
والع�شل اأوانه ،واحلنظل قيامته.
يلمع ،وباطنهم يلمع ..اإ ّنهم اأتباع اأنا :الغدير هو املا�شي
علي..
ّ
واحلا�شر وامل�شتقبل.
الغدير:
يف
قالوا
................................
اخليال :الغدير هو الطاوو�س
( )1الأمايل :ج� ،1س.280
الذي ر�شم األوان احلق والعدالة
( )2ميزان احلكمة :ج� ،1س.143
يف احلياة..
( )3ميزان احلكمة :ج� ،6س.16
احلب :الغدير هو اأنا..
( )4بحار الأنوار :ج� ،99س.106
اإذ يقول الر�
الر�شولَ " :nمنْ كنتُ
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َ
ند ُ
ُص ُ
َ
وق األسرار
الشيخ حبيب الكاظمي

اأنا فتاة اأبلغ من العمر  17عام ًا ,طالبة يف املرحلة
االإعدادية ,ب�سبب التقدّ م التكنولوجي واحل�ساري
اختلفت عدة معايري يف جمتمعنا منها ال�سداقة ,فما هي
القواعد االأ�سا�سية يف اختيار ال�سديقة؟ علم ًا اأنَّ �سديقة
الطفولة رحلت من دون مقدّ مات وال�سديقة الثانية
اختارت اأ�سدقاء العامل االفرتا�سي ديدن ًا لها.
منك اأن تبحثي عن معايري ال�شداقة احلقيقة وا ِأنت يف مرحلة
جميل ِ
ّ
ُّ
�شخ�شيتك وتقييمك
املراهقة ،هذا واإن دل فاإنه يدل على اتزان
ِ
أنك جلا ِأت اإىل
حولك ،والأجمل من ذلك ا ِ
لالأمور التي جتري من ِ
حروفك ،فمن القواعد الأ�شا�شية لل�شداقة هي:
القلم يف نرث
ِ
ً
اختبار ال�شديق الذي نود م�شاحبته ،وخ�شو�شا عند الغ�شب.
فاإنَّ ال�شديق الذي يغ�شب ليخرج عن طوره ،ويهدم �شنوات العالقة
الل�شيقة عند اأول خالف؛ حلري باأن ل نتّخذه خلي ًال ،وقد اأ ّكد الإمام
ال�شادق على مبد أا الختبار فقال" :ل ت�شم الرجل �شديق ًا �شمة
ّ
معرفة حتّى تختربه بثالث تغ�شبه فتنظر غ�شبه يخرجه من احلق
()1
اإىل الباطل ،وعند الدينار والدرهم ،وحتّى ت�شافر معه".
.................................
( )1الأمايل� :س.646

تنمية بشرية

اب الج َ
اس أْب َو ُ
َ
ان
ن
الح َو ُ
ِ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلود إبراهيم البياتي /كربالء المقدسة

نعم كما قراأمت متام ًا ،اإنّ احلوا�س هي اأبواب
الدخول اإىل جنان اخللد ،كيف ل وهي ت�ش ّكل
املنافذ التي من خاللها يتم الولوج اإىل ك ّل ما
يف العامل اخلارجي واإىل ذواتنا ّ
الغ�شة لتمتزج
معها ،واإىل تلك ال�شفحات البي�شاء ل ُي�شطرّ
عليها احلا�شر وي�شييد امل�شتقبل ك ّل ما فيه من
ت�ش ّورات واأفعال.
وكما اأنَّ هذه احلوا�س هي اأبواب اجلنان ،فمن
املمكن اأن تفتح اأبواب النريان والعياذ باهلل على
�شاحبها اإن مل يقم باأداء ح ّقها عليه ،و�شنقوم
ب�شرب اأغوار هذه احلوا�س لناأخذ نظرة اإجمالية
تو�شح مدى امل�شوؤولية املُلقاة على اعتاقنا ،وقد
اأ�شبح التعاطي مع هذه احلوا�س اأمر ًا م�ش ّلم ًا
به ،ا ّإل اأنَّ قلي ًال من ي�شت�شعر اأهمية وجودها،
وتطفو على ال�شطح م�شاعر الإح�شا�س باأهميتها
عند فقد اأحدها اأو ملج ّرد حدوث اأب�شط �شرر
فيها ،وكذلك عند م�شاطرة اأنا�س نعرفهم اآلم
فقد اإحدى تلك احلوا�س ،ومن املمكن اأن ي�شتمر
الإن�شان بهذا ال�شت�شعار ُ
و�شكر النعم ،يف حني
اأنّ �شخ�ش ًا اآخر ّرمبا ل ي�شتمر ا ّإل ملدّة ب�شيطة
ثم يعود ل�شابق عهده من اجلحود ونكران النعم
الإلهية.
ولذلك نالحظ كيف اأنّ اآيات الذكر احلكيم
والأحاديث ال�شريفة قد اأولت الكثري من الهتمام
ب�شرورة انتقاء ما ي�شل اإلينا والفرز بني احل�شن
وال�شيئ وكما قال اهلل �شبحانهَ  :و َل َت ْق ُف َما
ال�ش ْم َع َوا ْل َب َ�ش َر َوا ْل ُفوؤَا َد
َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم اإِنَّ َّ
ُك ُّل اأُو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�ش ُئ ًول( /الإ�شراء،)36:
فالإن�شان م�شوؤول عن هذه احلوا�س ،فنحن نختار
الطعام اجليد وال�شليم لأننا نحر�س على �شحتنا
من الإمرا�س اجل�شدية التي ن�شتطيع اأن نعاجلها
مبراجعة الطبيب املخت�س ،بينما الأجدر بنا اأن

ب�شكل اأكرب على ك ّل ما ي�شل لأذهاننا،
نحر�س ٍ
فك ّل ما يقع عليه الب�شر لن يبقى فقط يف جمال
الروؤية اخلا�شة بهذه احلا�شة اخلارجية بل
�شيرتك اآثار ًا على نف�شية الإن�شان عاج ًال اأم اآج ًال
و�شيرتجم ذلك عن طريق ال�شلوك الظاهر للعيان
وعندها �شتكون ردود اأفعال الآخرين منا�شبة ملا
علي:
�شدر من ال�شخ�س ذاته وكما قال الإمام ّ
"كم من نظرة جلبت ح�شرة"( ،)1فمن اجلميل
اأن ن�شتخدم هذا املنفذ لن�شل للراحة النف�شية
من خالل التمتّع بعجائب خلق اهلل يف الطبيعة
اأو النظر براأفة وحب لالأبوين ،وملن يريد ذلك
�شيجد اأنّ هذه الأبواب كثرية جد ًا؛ فهي يف ك ّل ما
اأح َّل اهلل ومن خاللها ن�شل لطماأنينة النف�س.
ولع ّل ال�شمع من اأخطر املنافذ ،اإذ اإنّ العيون من
املمكن اإغالقها اأو تغيري اجتاه النظر ،وكذلك
ميكن اإطباق ال�شفاه ،والتو ّقف عن الكالم ،واإبعاد
الأيدي عن اللم�شات املح ّرمة ،واإغالق الأنف عن
ك ّل ما يزعجناَ ،ب ْيد اأنّ ال�شمع ل نتم ّكن من اإلغائه
اأو تعطيله ملدّة موؤقتة ا ّإل ب�شق الأنف�س ولن يكون
ب�شكل كامل ،ولهذا من املهم جد ًا
ذلك جمدي ًا ٍ
احلر�س على البتعاد عن مواطن اللغو كما قال
تعاىلَ  :واإِ َذا َ�شمِ ُعوا ال َّل ْغ َو اأَ ْع َر ُ�شوا َع ْن ُه َو َقا ُلوا
َل َنا اأَ ْع َما ُل َنا َو َل ُك ْم اأَ ْع َما ُل ُك ْم( /الق�ش�س.)55:
فالنقم ب�شكر املنعم على جزيل عطاياه باأن
ن�شتثمرها فيما يحب وير�شى ،ونختار الأ�شح لك ّل
ما من �شاأنه ر�شم خارطة طريق حياتنا ،ولنبداأ
وقت ملراقبة ما ي�شل لذواتنا وت�شفيته،
بتحديد ٍ
ورمم ما يحتاج اإىل ترميم
لحظ ..اكتب ..ق ّوم ّ
ً
من اأفكار واأفعال وكن ناثرا للحب والهتمام
لتح�شد الرب والإح�شان.
...........................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،4س.3289
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إيماني

َّ ُ َّ
الزلة والث َبات
م.فرح منعم كاظم

اإنّ �شحالة الفكر الروحي والفقر املعريف واملعنوي
ُيو ّلد زحمة من ك ّل �شيء مادي� ،شخب اآخر،
ثرثار ًا ومزعج ًا.
اإنّ زحمة الهتمامات واملبالغة فيها
كلمات ،اأفكار ًا،
كاأن تكون (م�شاع َرٍ ،
أمنيات) جميعها حتتاج اإىل
وا ٍ
غربال ،فتنتقي منه الأهم
والأهم فقط.
يقول مارك مان�شون يف كتابه (فن
الالمبالة) :الهتمام بك ّل �شيء
حالة مر�شية و�شوف ت أا ُك ُلك حي ًا،
جحيم على قيا�س راأ�شك ،لي�س
تبجحك بنف�شك،
وقوده �شيئ ًا غري ُّ
وما تظن اأنك ت�شتحقه).
اإذ ًا الهتمام املُطلق هو لالأمور
العظيمة فقط ،وما من �شيء
اأعظم من الثبات على ّ
احلق يف
زمن ُكرثت فيه املزالق والفنت،
وكرث فيه الهرج واملرج.
واإنّ ما يفوقه جما ًل وتاأثرياً
كون الثبات للمراأة ال�ش ّيدة ،اإن
وت�شرق ،يثبت معها ك ّل
تث ُبت ِ
املجتمع.
ال�شتنارة ال�شحرية تبداأ
من الأنثى ،لها من القوة
ما يجعلها ف ّعالة وفاعلة،
واإن كانت يف غياهب الظلم
والظلمات ،وهذا ما �شنع
ال ُن�شخة الرائعة والع�شية
على التكرار ل�شخ�شية من
�ش ّيدات اجلنة (اآ�شية بنت
مزاحم).
املراأة ا ُ
حلرة واحلريرية،
جلباب
ترف�س
العبودية ،فتنتزعها
فلالأنثى
وتطري،
جناحان اأي�شاً.

10
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ل مينعها طاغية ول جربوت ،وما فرعون �شوى
كاذب مد ٍّع.
ال�ش ّيدة اآ�شية متلك من ال ّرقي الذاتي ما يجعلها
تفر�س احرتامها فر�ش ًا ،ت�شامت عن بهرج
الق�شور واجلواري ،فرت ّفعت مطمئنة ،متّبعة
�شوت اهلل داخل روحها ،لتقول (ل) ،ثم قالت (ل
اإله ا ّإل اهلل) فكفرت بفرعون وجنوده.
اإنّ ما ي�شنع املراأة الكرمية هو ُحبها لذاتها
وملبادئها الفا�شلة ،واإدراكها باأننا عامل بليد نحتاج
اإىل اأجيال من نور ن�شت�شيء بهم معامل الطريق.
ال�ش ّيدة الكرمية ُترثي جوانبها الإبداعية ،فتلتهم
قوتها الثقايف ب�شهية مفتوحة ،ف ُتغذي عقلها ذكا ًء
و ّقاد ًا ،يعك�ش ُه مظهرها الوقور وثباتها الأ�شيل،
فيا ترى كم اآ�شية بنت مزاحم يف زماننا؟
اإنّ ال�شدمة احلقيقية هي اأن تخرج من احل�شرة
فتجر اأذيال خيبتك مطرود ًا،
الإلهية النورانيةُ ،
نعيم رغيد.
بعد اأن اأقمت يف ٍ
املرارة احلقة هي" :اأن ّ
تزل قدم بعد ثبوتها"،
اأن يتزعزع داخلك الطيف الإمياين اجلميل،
فيحر ُمك من لذة ا ُ
حلب وال ُقرب.
ً
فتبتعد عنه باحث ًا عن �شراب �شعادة ،باحثا عن
وهم ،تارك ًا خلفك اأعظم احلقائق واأ�شدقها،
ف ُتدير بظهرك عن اأطيب امل�شاعر؛ لتبحث عن
متعة ُمزيفة �شطحية ،موؤقتة وموؤ ّرقة.
نحن الآن يف جاهلية من نوع اآخر وقد تكون اأخطر
بكثري؛ ذلك لأنها ل ُمتجد احلجارة فح�شب ،بل
ت�شنع ما يفوق احلجارة ،جاهليتنا اليوم ت�شنع
اأ�شنام ًا من ب�شر ،واأ�شنام ًا اأخرى من معتقدات
واأفكار خاطئة ،ورغبات �شهوانية �شالة ،جتعل
منها اإله ًا ُت�شركه مع اهلل جهر ًا وبدون اأدنى
حياء اأو دراية.
ً
املُحرج فع ًال هو اأن تبتعد عن روحك لهثا وراء
املزيد ،ت ُغرك الأماين وتبتغي املزيد واملزيد،
املزيد من الأموال ،واملزيد من النجاح ،واملزيد
من ُ
ال�شهرة والأ�شواء والهتمام ،وبلحظة ما
ً
يخطفك ال�شوء الأحمر ُمعلنا النهاية ،اإنه قد نفذ
الوقت واألهاكم التكا ُثر!

لنرتق سلّم الكمال
ِ

إيمان إلطيف /بغداد

ُ
ق

النفاق يف مفهومه اخلا�س :الكفر بالقلب واإظهار
الإ�شالم بالل�شان كما جاء يف القراآن الكرمي،
بقوله تعاىلَ  :و ِاإ َذا َل ُقوا ا َّل ِذينَ اآَ َم ُنوا َقا ُلوا اآَ َم َّنا
َو ِاإ َذا َخ َل ْوا ِاإ َىل َ�ش َي ِاطي ِن ِه ْم َقا ُلوا ِاإ َّنا َم َع ُك ْم ِاإ َّ َنا َن ْحنُ
ُم ْ�ش َت ْه ِز ُئونَ (/البقرة.)14:
فاملنافق اأخطر من الكافر؛ أل ّنه �شاواه بالكفر وزاد
عليه باخلداع والت�شليل.
لكن النفاق له معنى عام وا�شع ي�شمل ك ّل ازدواجية
بني الظاهر والباطن ،وك ّل اخرتاق بني القول
والعمل ،اأي يكون لالإن�شان نوعان من الت�ش ّرف،
فيكون اأمام الآخرين مادح ًا لهم ،وحم ّب ًا ،و�شديق ًا،
ويف حالة عدم وجودهم مغتاب ًا لهم ،كا�شف ًا لعيوبهم،
مبغ�ش ًا لهم وحا�شد ًا.
اإنَّ الإن�شان ال�شامل له وجه واحد فقط ،ويف ذاته
ان�شجام تام بني الروح واجل�شد؛ لأنَّ الظاهر
والباطن ،والروح واجل�شد يكمل اأحدهما الآخر.
اأ ّما ازدواجية اجل�شم والروح فاإنه نوع من الت�شاد
والنف�شال يف ال�شخ�شية الإن�شانية ،وما اأجمل تعبري
القراآن الكرمي يف ّ
حق هوؤلء ،قال تعاىلَ  :فاأَ ْع َق َبه ُْم
َ
َّ
َ
ِن َفا ًقا ِيف ُق ُلو ِب ِه ْم ِاإ َىل َي ْو ِم َي ْل َق ْو َن ُه ِ َمبا اأ ْخ َل ُفوا اهلل َما
َو َعدُو ُه َو ِ َمبا َكا ُنوا َي ْك ِذ ُبونَ ( /التوبة.)77:
واأي مر�س اأ�شواأ من ازدواجية الظاهر والباطن،
فاملر�س يق�شي على �شاحبه فقط بينما النفاق
يق�شي على جمتم ٍع باأكمله.
ونالحظ اليوم انت�شار النفاق الجتماعي ،مثل التم ّلق
مغنم
لالآخرين باملدح والثناء من اأجل احل�شول على ٍ
دنيوي اأو وظيفة اأو التق ّرب من م�شو ٍؤول رفيع.

يظهر اأي�ش ًا هذا املر�س يف مواقع التوا�شل
الجتماعي ،اإذ يرى املت�ش ّفح لها عبارات الإطراء
والإعجاب بني ال ّنا�س كاأنهم ج�شد واحد ،ولكن
الواقع مرير ويا لالأ�شف ،وجند اأنا�ش ًا مغرمني
ب�شماع ذلك النفاق وت�شديقه لعقدة النق�س لديهم،
ي�شدّقون تلك املبالغات والنفاق وت�شيبهم الن�شوة.
من هنا لب ّد من معرفة اأو�شاف املنافقني
وعالماتهم كما ورد يف القراآن الكرمي وال�شنة
النبوية ال�شريفة؛ اإذ ُروي عن ر�شول اهللٌ " :n
ثالث
من كنّ فيه كان منافق ًا واإن �شام و�ش ّلى وزعم أا ّنه
م�شلم :من اإذا ائتمن خان ،واإذا حدّث كذب ،واإذا
وعد اأخلف"( ،)1هذا احلديث ل يدور هنا عن
اخلا�س ،بل عن الذي يف قلبه خيوط
املنافق باملعنى اخلا�سس
�شلوكه
من النفاق تظهر على ��ششلوكه
شلوكه
باأ�شكال خمتلفة.
وهكذا فاإنَّإن �شيوع
هذه الظواهر
ّ
تدل على
اختالل يف
ٍ
الجتماعية،
القيم لجتماعية،
ف
التخلف
وهو جزء من التخ ّل
مبعناه ال�شامل.
اإنّ دائرة النفاق وا�شعة ون�شاأل اهلل القدير
اأن ينجينا منها بلطفه ورحمته؛ كي نرتقي يف �ش ّلم
الكمال اإىل ر�شوانه.

ِّ
َ
النفا

..............................
 )1م�شتدرك �شفينة الو�شائل :ج� ،1س.127

أجوبة

األسئلة للعدد السابق:

 -1اإذا ظهرت البدع
يف اأمتي فل ُيظهر
العامل علمه فاإن مل
ِ
يفعل فعليه لعنة
اهلل.
 -2قاعدة (رجوع
اجلاهل اإىل العامل)
فمث ًال املري�ض يرجع

اإىل الطبيب.
 -3ال�سروط الواجب
العامل:
توفرها يف ِ
 االجتهاد. العدالة والورع. ال�سبط اأي ال يكونمبتلى بكرثة الن�سيان
ً
وال�سهو واال�ستباه.

األسئلة:

ُ .1روي عن ر�سول اهلل" :مَنْ خالفت �سريرته
عالنيته فهو /"......اأكملي احلديث؟
( .2من اآداب �سالة اجلمعة اأن تقراأ �سورة
املنافقي يف الركعة الثانية) /ما �سبب ذلك؟
أيك العالج لظاهرة النفاق؟
 .3ما هو برا ِ
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لح

ياة أفضل

َ َ
األسر ُ
ُ َ ْ
اك ُ
الم َ
ْ
س َب ُب ُه َ
عي َ
َ
اصي
ية
ل
ش
الم
ع ِ
اعية أث ٌر َوض ِ
واالج ِت َم ِ
ِ
ِ
رنا الخويلدي /النجف األشرف

ال�شرفة ب�شموخها �شرت وظل من الهجري،
والع�شبة بر ّقتها تنحني للغ�شن للكبري ،احلمائم
والع�شافري املتاآلفة مكانها الأ�شجار وال�شماء،
والنهر ال�شايف حتيط به النا�س لأجل الرتواء،
هكذا كانت الأ�شرة العراقية يف تلك الأزمنة،
كان الأب ل يعطي لأطفاله املوؤونة فقط بل
يعطيهم درو�س الأخالق ومراعاة الأعراف
اأي�ش ًا ،وكانت الأم تنجب كثري ًا من الأولد ا ّإل اأنها
كانت م�شيطرة على تربيتهم ل تطلب ال�شتعانة
تت�شجر على الرغم من كرثة
لذلك ول تتذ ّمر اأو ّ
امل�شوؤوليات و�شعوبة تاأديتها؛ اإذ مل تكن هنالك
ت�شهيالت لالأعمال املنزلية كما هو اليوم ،كما اأنّ
الأخوة كانوا على ا�شتعداد اأن يعي�شوا �شوية حتى
بعد زواجهم ورزقهم بالأولد فهم يبقون متحابني
أي�ش ًاشا يكونون متحابني مثلهم ،وكذلك
أولدهم اأي�
واأوأول
كانت الزوجة اإذا دخلت بيت زوجها تعد اأهل بيت
زوجها اأهلها ،وبيتهم بيتها فتبذل ك ّ
كلل جهدها يف
تفكر برتكهم
إر�شائهم ،وولل تف ّكر
إر�ششائهم،
ائهم،
اإر�ش
ّ
أبدا ،اإل اأنّأن هذه الأمور جميعها
اأبد ًا
ريتت يف زماننا احلايل فتحول
تغ ّري
تغري
الوئام اإىل م�شاكل وتنافر
حد العقوق والتقاطع
اإىل حدِّ
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بني اأفراد الأ�شرة ،وتاأ ّزمت ال�شحة النف�شية
واجل�شدية عند النا�س ،ويعود ال�شبب يف ذلك اإىل:
تغري النوايا احل�شنة اإىل �شيئة قال
اأو ًل :هو ّ
تعاىلَ  :ذ ِل َك ِباأَنَّ َ
اهلل َ ْمل َي ُك ُم َغ ِّ ًريا ِن ْع َم ًة اأَ ْن َع َمهَا
َع َلى َق ْوم َحتَّى ُي َغ ِّ ُريوا َما ِباأَ ْن ُف ِ�ش ِه ْم َواأَنَّ َ
اهلل َ�شمِ ي ٌع
ٍ
َع ِلي ٌم( /الأنفال)53:
ثاني ًا :رفد النوايا ال�شيئة بالذنوب؛ فكانت العقوبة
م�شاكل متالأ البيوت واملجتمعات ،قال تعاىل:
ُ ق ْل هُ َو ا ْل َقا ِد ُر َع َلى اأَنْ َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َع َذا ًبا ِمنْ
َف ْو ِق ُك ْم اأَ ْو ِمنْ َ ْ
حت ِت اأَ ْر ُج ِل ُك ْم اأَ ْو َي ْل ِب َ�ش ُك ْم ِ�ش َي ًعا َو ُي ِذ َيق
الَ َي ِات
َب ْع َ�ش ُك ْم َب ْاأ َ�س َب ْع ٍ�س ا ْن ُظ ْر َك ْي َف ُن َ�ش ِّر ُف ْ آ
َل َع َّله ُْم َي ْف َق ُهونَ ( /الأنعام.)65:
ثالث ًا :التظامل والتناحر؛ اإذ اإنَّ امل�شاكل يف
جمتمعنا تعدَّت مفهوم الختالف واجلدال اإىل
قيط ،فكانت النتيجة هو عدم وجود
والت�شقيط،
شقيط،
والت�شش
التظامل والت�
يف الأ�أ�ششأ�شر
وال�شتقرار
ب�شكل
تقرار
شتقرار
الأمان وال�ش�ش
شرر والبالد ٍ
الذذينَ
عام قال
تعاىل :ا َّل ِ
َ
مننوو ا
اآ َم ُن

َو َ ْمل َي ْل ِب ُ�شوا اإِ َميا َنه ُْم ِب ُظ ْل ٍم اأُو َل ِئ َك َله ُُم َْالأ ْمنُ َوهُ ْم
ُم ْه َتدُونَ ( /الأنعام ،)82:فهذه الآية توؤ ّكد اأنَّ عدم
الأمن يف اأي مكان �شببه الظلم ما بني النا�س ،ول
نقول اأنّ ك ّل من يتع ّر�س للمظامل اأو نكران اجلميل
هو ب�شبب ذنوبه ،بل هناك قوم وقع عليهم الظلم
وعانوا من النزاعات؛ لأ ّنهم بني اأنا�س ا�شتحقوا
ذلك ،فحينما وقع العقاب �شملهم ،اأو �شحية
اأنا�س ر�شوا بالظلم ومل ي�شدّوه كما عانى من
ذلك اأهل البيت؛ اإذ تع ّر�شوا لك ّل هذه املظامل؛
لأنهم بني اأنا�س ر�شوا بالظلم و�شكتوا عليه.
ومن ّثم اإنَّ ت�ش ّلط العباد على العباد وتظاملهم
هو ب�شبب الذنوب واملعا�شي ،وقد ياأتي الذنب
من عدّة اأنا�س ف ُي�شمل بالأثر الو�شعي اأ ّمة كاملة،
لذلك على ك ّل اإن�شان اأن ي�شلح ما يف نف�شه كي ل
ب�شببه ،واأن يتج ّ
ُيغيغ ّري
يتجنبب
يتجنن
غري اهلل نعمته ونعمة غريه ب�ب�شششببه،
ببه،
الغ�شب يف
الغ�شششبب
التنازع؛ لأنه عالمة من عالمات الغ�
املجتمعات ،واأن يتج ّ
يتجنبب التظامل؛ لأنه ينزع الأمن
يتجنن
تقرار من بيته وجمتمعه؛ فاإنَّإن نية اخلري
شتقرار
وال�ش�ش
وال�شتقرار
وعملها تنتج اخلري ،قال تعاىل.. :اإِنْ َي ْيعع َلعللمم اهللُ
ِ
خذ ِم ْ
خري
ِيف ُق ُقللولو ِبوب ُبكك ْم
كمم
مماا اأُ ِخ َذ
خري
مم
ريا ِ َّ
منن ُنكك ْ
ريا ُي ؤْويو ِتوت ُتكك ْ
كم َخ ْ ً
كمم َخ ْ ً
كم َو ُ
حيمم/
رحي ٌيم
فورر َر ِح
غفو ٌور
اهلل َغ ُف
فر َل ُلكك ْم
غف ْر
َو َيوي ْغيغ ِف
(الأنفال.)70:

لحياة أفضل

َ
َ
اط ِر
َجْب ُر الخو ِ
ميعاد كاظم الالوندي /كربالء المقدسة

ُخلق الإن�شان جمبو ًل على التوا�شل بني اأفراد
جن�شه ،كائن ًا اجتماعيا ياأن�س بالرفقة وميقت
الوحدة ،ولكن تخ�شع تعامالته هذه مع النا�س
لل�شلب تارة ولالإيجاب تارة اأخرى ،وينبع ذلك
من اأ�شباب عدّة يرجع بع�شها اإ ّما اإىل عامل
الرتبية من قبل الآباء واملربني واإ ّما اإىل البيئة
التي ين�ش أا فيها وتاأثره فيها ا ّأميا تاأثر ،اأو
مت�شكه وارتباطه بخالقه ،فال جتري
مبدى ّ
تعامالته هذه على وترية واحدة اإنا للظروف
واملواقف دور مهم كق�شاوة احلياة وم�شاعب
احلوادث الأليمة واملتالحقة؛ فتنعك�س ج ّل
ت�شرفاته اإ ّما مع اأفراد اأ�شرته اأو اأقاربه
اأو زمالئه ويا لالأ�شف يقع فري�شة الت�ش ّرع
وال�شغوط النف�شية اإ ّما بكلم ٍة ُتقال بغري حم ّلها
اأو بت�ش ّر ٍف غري من�شف ،فيت�شبب بذلك
بجرح كرامة اإن�شان يه َّمه اأمره وقريب اإليه
وك�شر خاطره ،فتذهب اللحظة طي الن�شيان
وتبقى تبعاتها يف نف�س ذاك الإن�شان املنك�شرة

ل جتربها الأيام ،هكذا دون اعتذار حقيقي
ورمبا تنك�شر اخلواطر ل
اأو تطييب خاطرّ ،
من اإن�شان فقط واإنا من عقبات وجتارب
فا�شلة عا�شها املرء ،فيبقى اإزاءها حائر ًا
متكدّر ًا وقد اأو�شدت بوجهه ك ّل اأبواب النجاة
والنفراج ،ويزداد النك�شار ثق ًال حينما يخيب
ظننا باأحدهم ُك ّنا نح�شبه لنا خري �شند اأو
لأمنية ظننا اأنها �شتوؤول ل�شاحلنا .املهم على
الإن�شان اأنْ يدرك اأنّ هناك ثمة اأمور ح�شا�شة
جد ًا توؤثر يف نفو�س الذين نرافقهم ونتوا�شل
معهم وملدد طويلة ل ترباأ ول تهداأ ا ّإل بالعودة
اإليها اإ ّما بالعتذار وطلب ال�شفح اأو بت�شحيح
قول اأو فعل�ُ ،شئل ر�شول اهلل nاأين
ما ف�شد من ٍ
()1
اهلل؟ فقال" :عند املنك�شرة قلوبهم"  ،ملاذا؟
يعك�س هذا احلديث حجم الأمل الذي يكابده
�شاحب القلب املنك�شر؛ اإذ يع ّد يف حالته
مظلوم ًا قد ُظلم ،فيحتاج اإىل من يجرب خاطره
لي�س فقط من الذي ظلمه وه�شمه فح�شب،

اإنا من اأي �شخ�س اآخر يروم امل�شاعدة طالب ًا
بذلك الأجر والثواب ،اإذ يع ّد هذا التعامل
الإن�شاين نوع ًا من الإح�شان وطريق ًا للو�شول

الرب الكرمي ،عن اأبي عبد اهلل
اإىل مر�شاة ِّ

قال" :من اأحب الأعمال اإىل اهلل اإدخال
ال�شرور على املوؤمن"( ،)2يا لهذا احلديث
العظيم كم يحمل بني ط ّياته من القيم النبيلة
واملزايا احلميدة التي تبعث على التوا�شل
والرتاحم والتالحم بني بني الب�شر ،فهنيئ ًا
ملن ينرث بذور التعاطف واحلنان وبال مقابل؛
ليكون م�شداق ًا ونربا�ش ًا ُيقتدى به.
نف�س منك�شر ٍة
اإنا هي كلمة ُيراد بها جرب ٍ
كمثل هدية من ال�شماء عندما تعانق اأمطارها
قفار ًا ولهى فتحيلها ب�شاط ًا اأخ�شر واأم ًال
بازغ ًا بعد اأفول طويل وليل بهيم.
......................................
( )1م�شتدرك �شفينة البحار :ج� ،10س.555
( )2الكايف :ج� ،2س.274
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حياة أفضل

َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ال
ع التواص ِل االج ِتم ِ
أثر م ِ
اعي في األطف ِ
واق ِ
أ.م.د .صبا حسين مولى/بغداد

مهارات متقدّمة يف
ميتلك جيل اليوم من الأطفال
ٍ
ا�شتخدام النرتنت بدرجة تفوق الآباء والأمهات
يف معظم الأحيان ،ما قد ُيثري املخاوف حول
ا�شتخدام هذه التقنية من قبل الأطفال.
اأُجريت العديد من الدرا�شات لكي تو�شح طبيعة
العالقة بني ا�شتخدام الطفل لالنرتنت ون�شبة
الفائدة وال�شرر من ا�شتخدامه ،ولكن مل تتو�شل
هذه الدرا�شات اإىل نتيجة حا�شمة ع ّما اإذا كانت
فائدة النرتنت تفوق �شررها اأو العك�س.
ومن وجهة نظر الباحثة اأنه على الرغم من
الفوائد الإيجابية والتعليمية والجتماعية
لالأطفال ،املتم ّثلة باملقدرة على البحث عن
املعلومات ،التي ُت�شاعد الطفل على اإمتام
الواجبات املدر�شية ،والتع ّرف على الثقافات
الأخرى ،واإ�شباع هواياتهم اخلا�شة،
والتوا�شل مع الأ�شدقاءّ ،
والطالع
على جمموع ٍة وا�شع ٍة من و�شائل
الرتفيه مبا يف ذلك األعاب
الفيديو والأفالم والر�شائل
الفورية وغريها ِع ْ َرب
�شبكة النرتنت ،ا ّإل اأنه
مع الأ�شف هناك
خماطر كثرية
ترت ّتب حني
يح�شل
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اأو يتم ال�شتخدام اخلاطئ لها من قبل الطفل،
اإذ يوؤ ّثر النرتنت يف عالقات الطفل الجتماعية
والأ�شرية ،اإذ يق�شي الطفل �شاعات طويلة على
النرتنت يومي ًا ،ما يجعله ينف�شل عن الآخرين،
وعدم م�شاركة الأ�شرة يف احلوار الذي هو جزء
مهم يف حياتنا الأ�شرية ،ف�ش ًال عن احتمالية
اإدمان النرتنت نتيجة لق�شاء �شاعات طويلة يف
ا�شتخدامه ،كما يوؤ ّثر النرتنت يف �شلوك الطفل
واأخالقياته ،وذلك ب�شبب م�شاهدة ال�شور
والأفالم العدوانية والعنيفة ،والتع ّر�س للعديد
من الأفكار واملعتقدات الثقافية الغريبة عن
املجتمع ،فكثري من املواقع الغري لئقة منت�شرة
بكرثة يف النرتنت التي توؤ ّثر م�شاهدتها يف ال�شنِّ
املب ّكرة لي�س فقط على فكر الطفل ،بل اأي�ش ًا على
�شلوكياته وت�ش ّرفاته مع الآخرين.
طرائق الوقاية من خماطر مواقع التوا�شل
الجتماعي على الأطفال:
 من جانب الأ�شرة :يجب على الأب والأماأحكام الرقابة على مواقع التوا�شل الجتماعي
التي يقوم الأطفال بتفعيل ح�شاباتهم عليها،
اإذ لب ّد من املرور الدائم على
ال�شخ�شي
احل�شاب
للطفل ،والتع ّرف على

ّ
والطالع
املحادثات ال�شخ�شية اخلا�شة به،
وقت لآخر ،والت�شديد
على قائمة الأ�شدقاء من ٍ
على عدم الإف�شاح على اأية معلومات اأو �شور
�شخ�شية لأي �شخ�س يف هذا العامل الفرتا�شي،
ومن ثم و�شع برامج احلماية والأمان اأو ما
ُي�ش ّمى بالنرتنت الآمن الذي يحفظ
اأطفالنا من التع ّر�س للفيديوهات اأو
املواقع غري املنا�شبة لعمره.
 من جانب املوؤ�ش�شات الر�شمية يفالدولة :و�شع ت�شريعات حتظر على
الأطفال دون الثالثة ع�شر عام ًا الولوج اإىل
مواقع التوا�شل الجتماعي بفر�س غرامات
مالية على الآباء (كمثال) ،وعلى اجلهات املعنية
من الدولة �شن حمالت اأو دورات توعية مكثفة
لك ّل من الآباء والأبناء للتنويه مبخاطر
�شوء ا�شتعمال مواقع التوا�شل الجتماعي،
وو�شع هذا الأمر يف املدار�س اأي�ش ًا كدر�س
مقرر يف املناهج الدرا�شية على �شبيل
املثال.
 من جانب موؤ�ش�شات املجتمع املدين :ن�شر الوعيمبخاطر �شوء ا�شتعمال مواقع التوا�شل الجتماعي
باإقامة الندوات وتوزيع املن�شورات وغريها من
الو�شائل الف ّعالة يف ن�شر الوعي باأهمية ُح�شن
ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي واأثرها يف
الأطفال.

المْر َأةُ
َ

لحياة أفضل

ها في ْ َ
ية ُ
المْج َت َم ِعَّي ِة
الت ِ
نم ِ
َو َدْو ُر َ ِ

د .خديجة حسن علي القصير/النجف األشرف

من القوانني الإلهية يف هذا الكون اأنَّأن اهلل خلق
ك ّل �شيء مبني ًا فيه مكون ًا من زوجني اثنني؛ قال
من ُك ِّ
خل ْقلق َقننانا
�شيي ٍء َخ َل
ومنْن
تعاىل يف كتابه العزيزَ :و ِم
كلل َ�ش ْ
كررونَون
كم َت َذ
جني َل َعلع َّلعل ُلكك ْم
رون( /الذاريات ،)49:ويتم
وج ْ ِني
َز ْو َج
تذ َّك ُ
ا�س التوافق والتكامل
النظام يف هذا الكون على اأ�شأ�شأ�شا�س
شا�س
بني هذه الزوجني؛ يف املكان ،ويف الزمان ،ويف
إن�شان؛
شان؛
احليوان ،ويف الإن�إن�شش
ولؤلء
ان؛ خلق اهلل ك ّل ههوول
فيتم نظامه
من زوجني اثنني؛
التوافق
ويقوم كيانه على
هذ ين
والتكامل بني
الزوجني.
وبهذا فاملراأة جزء
من هذا الكون ومن
ويقع
هذا الكيان
مثل ما على الرجل
عليها
واأكرث من دور يف
جمتمعها الذي تعي�شه
شياا منه،
أ�شا�شي ًيا
ا�ششي
شا�ش
وت�شكلل جزء ًا اأ�شأ�شا�
وت�ش ّك
التطورر
التطوو
واإنَّإن من اأعظم ما تركه لنا التط ّ
والنه�شةشةة الثقافية هو مفهوم
والنه�شش
املجتمعي والنه�
التنمية املجتمعية ال�شاملة يف ميادين احلياة
شلل يف
احلا�شش
املختلفة ،وعلى الرغم من التفاوت احلا�
احلا�شل
بح
شبح
تطبيق هذا املفهوم بني دول العامل ،ا ّإل اأنه اأ�أ�ش
أ�شبح
تقدّمم املجتمعات،
�س الثابتة لقيا�س تق ّد
ش�س
من بني الأ�أ�ششأ�ش�س
مطلباً
بحت متثل مطلبا
شبحت
أ�شبحت
ودلي ًال على اأنَّأن التنمية اأ�أ�ش
رة،
شرة،
املعا�شش
شيا لك ّل املجتمعات املعا�
أ�شا�شيشي ًايا
شا�ش
ا�ش
ملحا واأ�شأ�شا�
ُملح ًا
لحا
املعا�شرة،
امني اجتماعية
شامني
م�شش
وذلك ملا تنطوي عليه من م�
م�شامني
أي�شاشاً
مهمة،ة ،واأي�ش
شيةية وثقافية مه ّم
مهم
شيا�ش
يا�ش
و�ششيا�
ادية و�
شادية
واقت�ش
واقت�ش
و�شيا�شية
واقت�شادية
حا�شرر
شر
حا�شش
مة يف حا�
شمة
حا�شش
ملا ينتج عنها من نتائج حا�
حا�شمة
شتقبلها ،ومبا اأنَّأن
تقبلها،
وم�شش
هذه املجتمعات وم�
وم�شتقبلها،
التنمية ترتكز يف منطلقاتها على ح�شد
الطاقات الب�شرية املوجودة يف املجتمع
شاءاء والرجال،
الن�شش
من دون متييز بني الن�
الن�شاء

ي�شبح الهتمام باملراأة وبدورها يف تنمية املجتمع
جزء ًا اأ�شا�شي ًا يف عملية التنمية ذاتها ،ف�ش ًال
عن تاأثريها املبا�شر يف الن�شف الآخر ،ذلك اأنَّ
الن�شاء ي�ش ّكلن ن�شف املجتمع ،ومن َّثم ن�شف
طاقته الإنتاجية ،وقد اأ�شبح لزام ًا اأن ي�شهمنَ يف
العملية التنموية على قدم امل�شاواة مع الرجال،
بل لقد اأ�شبح تقدّم اأي جمتمع مرتبط ًا ارتباط ًا
وثيق ًا مبدى تقدّم الن�شاء وقدرتهنّ على امل�شاركة
يف التنمية القت�شادية والجتماعية ،وبق�شاء
هذا املجتمع على كا ّفة اأ�شكال التمييز �شدهن،
ومن ّثم فالدور الذي يقع على عاتق املراأة يف هذه
التنمية هو دور معياري لها؛ كامراأة وزوجة واأم،
اأي الدور الذي يتو ّقعه منها املجتمع وينتظر منها
القيام به ،يتّفق اتفاق ًا كبري ًا مع دورها الفعلي اإن
مل يتطابق معه ،فاقت�شادي ًا يتم ّثل يف ك ّل ن�شاط
اقت�شادي توؤديه املراأة داخل اأو خارج املنزل
بهدف اإ�شباع احتياجات الأ�شرة اأو املجتمع من
خالل حتقيق فائدة اقت�شادية ،واجتماعي ًا يتم ّثل
بالأن�شطة التي تقوم بها املراأة يف نطاق اأ�شرتها
وخا�شة ما يتع ّلق برتبية اأبنائها وعالقة اأ�شرتها
بغريها من الأ�شر الأخرى يف اأثناء عملية ن�شاطها
يتج�شد ِع ْرب قدرة
اليومي والجتماعي( ،)1وثقافي ًا ّ
املراأة على تقييم ما تتلقاه من معارف ومعلومات
من و�شائل الإعالم املختلفة مبا يدعم دورها
يف معاي�شة ق�شايا الع�شر والنفتاح على العامل
اخلارجي ،وغريها من املجالت الأخرى التي
تكون للمراأة م�شاركات فاعلة فيها ومبا يخدم
()2
عملية التنمية يف املجتمع ويعززها.
.....................................
( )1دور الو�شائل الإعالمية والثقافية يف اإبراز عمل
املراأة� :س.2
( )2املراأة امل�شرية ـ م�شكالت احلا�شر وحتديات
امل�شتقبل� :س.1
عدد  - 135ذو الحجة 1439ه  -أيلول 2018م

15

الملف ا

لتعليمي

الت ُ
خص ُ
ألق
الض ُمور َو َ
هبة َب ْي َن َ
َ
الم ْو َ
ال َ
العطية/كربالء المقدسة
نوال
ِ
ِ ِ
ِ
القدرات اخلالبة وذوو املهارة الوقت و�شار متجو ًل يف رحاب املوهوبني اأن ِحقيقي ًة حتول دون التقدّم والإبداع والإف�شاح

اأ�شحاب
املتف ّردة لألق املعلومة ّ
الو�شاءة من املوهوبني،
هم الرثوة البارزة واحلقيقية للمجتمع بل هم
الكنوز الفعلية وجيل امل�شتقبل املعتمد عليه يف
بناء املجتمع ودفع عجلته اإىل الإمام ،فمن هم
املوهوبون؟ اختلفت الآراء والت�شميات املتن ّوعة
التي من �شاأنها اأن تديل بتعريفها ودللتها
التي ت�شري لذوي ال�شفات املم ّيزة ،فقد ع ّرفت
املوهبة لدى البع�س ّ
املطلعني والدار�شني:
باأنها طاقات و�شذرات متف ّوقة يف الأداء،
ويراها العلماء من زاوية اأخرى :باأنها متثل
اأحد مظاهر الت�شاف باأعلى ن�شب الذكاء
والقيا�س ،يف حني عدّها الق�شم الآخر من
املع ّرفني :بكونها ظاهرة مع ّقدة ل تقت�شر على
اجلانب املعريف والعلمي ،والتح�شيل املرتفع يف
عملية التفكري والتع ّلم ،بل يتعدّى الأمر وميتد
اإىل ال�شفات ال�شخ�شية والدافعية ،تتخللها
الروؤيا الأكادميية والنهل من العلوم واملعارف
املتعددة ،وث ّمة
اإ�شارة اإىل
َمن اأُتيح له

َّ
يحط الرحال عند باحة العلم واملتع ّلمني،
وبني اأروقة املوؤ�ش�شة الرتبوية والتعليمية يتالألأ
بريق ًا لمع ًا ب�شريحة من التالميذ اأ�شحاب
القدرات الإبداعية املتم ّيزة عن بقية اأقرانهم،
ا ّإل اأنّ هناك بع�س املع ّوقات التي تعرت�س طريق
حم�شلتهم
املتم ّيزين واملوهوبني ،وتنمية
ّ
الرفيعة ،منها:
معوقات أكاديمية :وت�شمل عدم اكرتاث
ّ
ّ
بع�س املعلمني واملالك التدري�شي ل�شريحة
ملناخ منا�شب،
املوهوبني ،وافتقار املدر�شة ٍ
حتيطه احلرية والتفاعل وتق ّبل الآراء ،وعدم
حث التالميذ على طرح الأ�شئلة من دون حت ّرج
وتردد ،وا�شتبعاد اأ�شاليب التقومي الر�شينة التي
من �شاأنها اأن تزيد من حدة املع ّوقات املوؤدّية
اإىل تال�شي املوهبة و�شياعها و�شمورها.
معوقات ذاتية :وتت�ش ّمن غياب الهتمام
ّ
والرعاية املعنوية للتلميذ بعدم تاأمني الأجواء
النف�شية املريحة ،مثل امليل اإىل
التفكري املتوا�شل ،وحب ال�شتك�شاف
وال�شتطالع ،وعدم ال�شت�شالم
للمثبطات ،فتلك ال�شمات حتتاج
اإىل تق ّبلها وتفهّمها وتقدمي العون
وال�شند عند ح�شولها باأنها متثل
حاجات مهمة اأ�شا�شية ي�شتوجب
عن املعنيني تلبيتها ،اإذ ينتج
عن اإهمالها �شمور التم ّيز
وطم�س املعامل التي ت�شري اإىل
ازدهارها.
معوقات اجتماعية:
ّ

اإنَّ ما تقوم به الأ�شرة
واملجتمع واملوؤ�ش�شات املعنية،
ف�ش ًال عن وعدم رعايتها
للطلبة املوهوبني؛ ُيع ُّد عقب ًة
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الرثي للمكنونات ّ
اخلالبة التي تك�شف عن
نوابغ امل�شتقبل واأ�شاطينه اإذا ما توافرت
لها الأر�شية اخل�شبة؛ من اأ�شاليب تربوية
�شحيحة واحت�شان جمتمعي �شادق وحيوي
يرفد املوهوب بك ّل ما هو نافع وجديد ملواكبة
احلداثة الواعية دون قطع حبل ال�شلة بالرتاث
وجذوره الأ�شلية.
اأ ّما احللول املقرتحة للتغ ّلب على اأهم العقبات
والنحناءات التي تواجه املوهوبني ّ
فتتلخ�س
مبا ياأتي:
 .1اإدخال الربامج امل�شتحدثة يف �شمن املناهج
الدرا�شية واإثراوؤها باملو�شوعات والنوافذ
املتخ�ش�شة؛ لرعاية الطلبة املوهوبني واإنعا�س
الأن�شطة التي تن�شجم مع متط ّلباتهم.
 .2تزويد املوهوبني باملعلومات املهنية والرتبوية
املتن ّوعة واإ�شنادهم للتع ّرف على اأهم امل�شادر
تو�شع مداركهم وتزيد مهاراتهم.
التي ّ
 .3تقدمي الن�شح والتوجيه والإر�شاد لذوي
املوهوبني وم�شاعدتهم يف �شنع بيئة اأ�شرية
ذات تن�شئة �شحيحة وقوية تنه�س باملوهوب
نحو الأمام ،وا ّتباع اأ�شاليب الت�شجيع وزرع
الثقة واملتابعة امل�شتمرة وتذليل ال�شعوبات
بالقدر امل�شتطاع.
وث ّمة كلمة لالزدهار املعريف واحل�شاري يفي�س
فحواها لتقول للنا�س يف اأرجاء املعمورة ما
الهدف من وراء الهتمام واكت�شاف املواهب
واملتميزين؟ تاأتي الإجابة من اأجل تهيئة واإعداد
مواطن �شالح يقوم بخدمة البلد ويحر�س على
نه�شته ،وال�شد على اأيديهم لرفد املجتمع
بك ّل ما هو مبتكر وجديد ومتن ّوع يلبي اأغلب
الحتياجات ذات امليول املختلفة ،وممار�شة
املهن واختيار املوقع الوظيفي املنا�شب ملن
ميلك قدرات تاأهله لهذا املوقع.

ملف التعليمي

المع الناس

د .أمال آل حيدر/بغداد

ْ
الوْق ُ
َ
اس ِتث َمارهُ
ت َو ْ

طويلة هي املدّة الزمنية ما بني نهاية عام
درا�شي منق�شي وبداية عام درا�شي اآخر مقبل،
وما بني العامني هناك وقت مهدور يف اأمو ٍر غري
ونوم وطعام ونزهات؛ لذا
ذي فائدة ،من ٍ
لعب ٍ
كان لب ّد من برجمة اأو جدولة للوقت من اأجل
ا�شتثماره بال�شكل الأمثل؛ ليعود بالنفع والفائدة
على الطالب يف اأثناء العطلة ال�شيفية ،وقد
وب�شكل خا�س
تباينت طرائق يف ا�شتثمار الوقت
ٍ
ٌ
فبع�س مييل اإىل الراحة التامة،
بني الطلبة،
ّ
وبع�س ي�شتهويه اللعب بكل اأ�شكالهٌ ،
ٌ
وبع�س مييل
اإىل مطالعة الكتب ّ
واملجالت ل�شتزادة املعلومات،
والبع�س الآخر يلجاأ لقراءة الكتب املنهجية
للمرحلة الدرا�شية القادمة ا�شتعداد ًا منهم
للعام الدرا�شي اجلديد ،وما بني هذه الطرائق
املتعددة والطاقات الكامنة لدى اأولدنا الطلبة
انربت موؤ�ش�شات حكومية واأخرى غري حكومية،
ف�ش ًال عن املوؤ�ش�شة الدينية من اأجل احتواء هذه
الطاقات يف املجالت ال�شحيحة وتفعيلها يف
الجتاه ال�شحيح؛ ُبغية احلفاظ على جيل امل�شتقبل
من النحرافات الفكرية والعقائدية ،و�شد الفراغ

بالطرائق العلمية والعملية ال�شحيحة ،فاأُقيمت
الدورات ال�شيفية يف اأحكام تالوة القراآن الكرمي،
والأحكام ال�شرعية يف العبادات واملعامالت،
وكذلك اإقامة املخ ّيمات الك�شفية التي من �شاأنها
تعليم الطلبة العتماد على النف�س واحلفاظ على
النظام واللتزام بالقوانني ،ف�ش ًال عن ا�شتنها�س
همم الطلبة وطاقاتهم من خالل م�شاعدتهم يف
ممار�شة هواياتهم ،وتوفري م�شتلزمات العمل ،من
اأجل ذلك �شرعت املعاهد العلمية بفتح اأبوابها
ل�شتقطاب الطلبة لياأخذوا الدرو�س ا�شتعداد ًا
للعام الدرا�شي اجلديد ،وهناك جمموعة ل
ُي�شتهان بها من حيث العدد مل تلجاأ اإىل ا�شتثمار
وقتها يف اأي نوع من الأنواع املذكورة اآنف ًا ،حيث
بقي الطالب يف عطلته جلي�س الدار ،وهنا �شار
على عاتق الأ�شرة م�شوؤولية ت�شغيل اأولدها
وا�شتثمار اأوقات الفراغ لديهم �شواء باإ�شراكهم
بالأعمال املنزلية ،اأو بتعليمهم حرفة معينة ،اأو
ّ
واملجالت املفيدة
اإثراء مكتباتهم ببع�س الكتب
التي تتنا�شب مع م�شتوياتهم الذهنية والعلمية،
ف�ش ًال عن تطوير مهاراتهم با�شتخدام اأب�شط

الأدوات ،وحيث تعمل ك ّل هذه اجلهات �شواء كانت
حكومية اأو غري حكومية اأو اأفراد اأو جماعات بهذا
العمل احلثيث من اأجل اإغناء الوقت مبا هو مفيد
ومبا فيه �شالح الفرد واملجتمع م�شاهمة فاعلة
منها باأجمعها يف املحافظة على املجتمع واأبنائه
من احلركات والأفكار املنحرفة التي يعمل دعاتها
جاهدين اإىل جتميد طاقات ال�شباب املتو ّقدة
بالعلم والتقدّم ،وجعلها غري ذات فائدة من
خالل اإ�شغال اأوقاتهم باأمور ل تنفعهم بل على
العك�س من ذلك ،فهي حتاول اإ�شغالهم باأمور تعود
بال�شرر والهالك عليهم ،ف�ش ًال عن نظرة املجتمع
َملنْ يكون ُمتّبع ًا لأفكار وعادات غري ماألوفة بل
ومنحرفة اأي�ش ًا ،واأنَّ هذه احلركات جتد الأر�شية
اخل�شبة وامل�شاحة الوا�شعة لتطبيق اأفكارها
يف اأثناء الوقت املهدور عند َمنْ ل ي�شتثمر وقته
بال�شكل ال�شحيح؛ لذا وجب الهتمام بالوقت
وا�شتثماره بالأ�شاليب املعتمدة ومبا يعود بالنفع
على الطالب واأ�شرته ف�ش ًال عن جمتمعه ووطنه؛
لأنه ُيعد لبنة من لبنات بناء املجتمع فالب ّد من
تثماره.
اأن يكون عارف ًا ومث ّمن ًا لوقته ف�ش ًال عن ا�ا�شتثماره.
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نافذة

على المجتمع

الح َ
وي ُة ّ
أم ال َب ِنينَ 
س ُة ّ
َ
سّ
النْ
وز ّ
مْد َر َ
وي ُة
من َ
َع َ
فْيض َ
ط ٌ
يل
اء ِ
الك ِ
ف ِ
ِ
دعاء فاضل الربيعي /النجف األشرف

بعبد
ال�سادق" :اإذا اأراد اهلل ٍ
عن ّ
()1
خري ًا فقّهه يف الدِّ ين" يتّ�سح من
ال�سادق اأهمية التفقّه
كالم اإمامنا ّ

يف ديــن اهلل و�ـ ســرورة اأن ي�سعى
املــرء جــاهــد ًا اإىل حت�سيل العلوم
ري العبد
واملعارف الدينية ,واإنَّ خ َ
امل ـوؤمــن و�ــســالحــه وكــمــالــه مقرتن
بالتفقّه يف دينه ,ومن هذا املنطلق
وحتــت هــذا ال�سعار �سعت االأمانة
العامة للعتبة العبا�س ّية املقدّ �سة
ً
متمثلة ب�سعبة مدار�ض الكفيل اإىل
فتح العديد من املدار�ض الن�سوية
احل ــوزوي ــة يف جميع حمافظات
العراق ومدنه ,وبف�سل اهلل تعاىل
القت هذه املدار�ض ترحيب ًا وا�سع ًا
من ِقبل االأهــايل ,واأخــذت الن�ساء
باالإقبال عليها والــتــز ّود بالعلوم
الدينية ,ومن هذه املدار�ض مدر�سة
اأم البني احلــوزويــة الن�سوية
يف حمافظة الــديــوانــيــة /ناحية
غــمــا�ــض ،وكـ ــان ملـ ــالك جم ـ ّلــة ريــا�ــس
الزهراء لـقــاء بـ ـ ـاإدارة ه ــذه املدر�شة
احلــوزويــة ومالكها فقد التقينا مبديرة
املدر�شة ا أل�ــشـتــاذة ب�شرى عبد احل�شني
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ال�شيبا ّ
ين ،و�شاألناها عن تاأ�شي�س املدر�شة مــديــرة املــدر�ــشــة :نـظــام املــدر�ــشــة نظام
حــوزوي متك ّون من خم�س مراحل ف�ش ًال
وحتقيقها لأهدافها املن�شودة؟
فاأجابت متف�شل ًة :يف البدء اأذكــر قوله عــن مرحلتني متهيديتني ،الأوىل :ملحو
تعاىلَ  :و ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َ�ش َ َريى ُ
اهلل َع َم َل ُك ْم الأمية ،والثانية ملن ُجتيد القراءة والكتابة
ب�شكل مب�شط وغ ــري متقن ،فمن
َو َر�ـُـشــو ُل ـ ُه َو ْاملُوؤ ِْم ُنونَ ( /..الـتــوبــة )105:لكن
ٍ
ب�شكل جيد تلتحق
ٍ
بجهود جبارة من العتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة جتيد الكتابة والقراءة ٍ
اأُن�شئت هذه املدر�شة من اأجل رفع م�شتوى مبا�شرة باملرحلة الأوىل ،اأ ّم ــا الالتي
املراأة الديني والثقايف؛ اإذ اإنَّ املراأة كانت يتقنّ الـقــراءة والكتابة على نحو ب�شيط
ول�شنوات طويلة مغ ّيبة عــن علوم اأهــل فيلتحقن باملرحلتني التاأهيليتني ،ويف
البيت ،وفتح مدر�شة كهذه اأتاح الفر�شة هاتني املرحلتني تتقن الطالبة القراءة
والكتابة ف�ش ًال عــن ال ـتــز ّود مبعلومات
للمراأة للتزود من هذا املنهل ال�شايف.
مب�شطة عامة عن الفقه والعقائد
وب ّينت ال�ش ّيدة ال�شيباين :اأنَّ العمل بداأ �شفاهية ّ
يف �شنة 2014م وهي ال�شنة الأوىل لفتح والأ�شول ،وخالل �شنتني تتاأهل الطالبة اإىل
املدر�شة ،واأكملت قائل ًة :يف البدء كان املرحلة الأوىل ،ويكون عندها ا�شتعداد تام
اإقبال الطالبات قلي ًال لكن مبرور الوقت لتق ّبل املواد احلوزوية .اأ ّما املواد املعتمدة
زاد الــوفــود على املدر�شة ،وذلــك ب�شبب يف املــراحــل اخلم�س فهي ،فقه ،ونحو،
كرثة احلديث بني الأو�شاط الجتماعية وعقائد ،و�شرية ،وعلوم قراآن ،ومنطق.
ب�شاأن املدار�س الدينية واأهميتها يف بناء وبعد اأن اأكملت ريا�س الزهراء احلديث
ب�شكل خا�س ،مع اإدارة املدر�شة املو ّقرة انتقلنا بال�شوؤال
ب�شكل عام واملــراأة ٍ
املجتمع ٍ
ً
اإىل اأن اأخذت بالتزايد عاما بعد عام؛ اإذ اإىل الأخت زهراء داخل البديري معاونة
و�شلت اأعداد الطلبات يف هذا العام قرابة املــدر�ــشــة ،وحتـ ّدثـنــا معها عــن ال�شروط
الــواجــب تــوافــرهــا يف الطالبة املتقدّمة
�شبعني طالب ًة واحلم ُد هلل.
حدّثينا عن نظام العمل يف املدر�شة وعن للدرا�شة؟
املراحل الدرا�شية وعن املواد املد َّر�شة يف فاأجابت م�شكور ًة :نعم ،هناك �شروط يجب
ك ّل مرحلة؟
توفرها يف الطالبة املتقدّمة للدرا�شة ،وهي

يرى المجتمع
نافذتةقرعل

اأن ل يقل عمرها عن خم�س ع�شرة �شنة ،ول يف التعامل مــع الطالبات ،وهــذه ال�شعوبة
يزيد على خم�س واأربعني �شنة ،وكذلك يجب ناجمة عن عدّة اأمور منها :اختالف امل�شتويات
اأن تكون متقنة للقراءة والكتابة وبطالقة الثقافية للطالبات ،واختالف البيئات التي
حتى تتم ّكن مــن اللتحاق باملرحلة الأوىل ن�شاأت فيها ك ّل طالبة؛ لذلك اأحتاج اإىل درا�شة
ممن نف�شية الطالبة ،بعدها اأقرر طريقة التدري�س
من الدرا�شة احلوزوية ،اأ ّمــا اإذا كانت ّ
ب�شكل جيد فتلتحق ال ـتــي تـنــا�ـشــب كـ ـ ّل الـطــال ـبــات مــن مــراعــاة
ل يتقنّ القراءة والكتابة ٍ
الطالبة مبرحلة الثقافة التي توؤهّ لها اإىل امل�شتويات املختلفة ،واأ�شلفت اأنَّ الهدف الأول
املرحلة الأوىل ،فعن طريق هذه املرحلة تتم ّكن للدرا�شة احلوزوية هو بناء ال�شخ�شيات بنا ًء
الطالبة من القراءة والكتابة ب�شور ٍة اأف�شل اأخالقي ًا ،وتخريج ن�شاء واعيات حتى ياأخذنَ
عن طريق درو�ــس اإمالئية مك ّثفة ،فت�شبح دورهنّ يف املجتمع كما ينبغي.
توجهت ب�شوؤال املديرة ب�شاأن
متهيئة لاللتحاق باملرحلة الأوىل ،كذلك ريا�س الزهراءّ 
ح�شن ال�شرية وال�شلوك �شرط مهم من �شروط الأن�شطة وامل�شاركات الثقافية للمدر�شة؟
وتف�شلت ال�ش ّيدة ال�شيبا ّ
ّ
ين بالقول :هناك
القبول يف حوزة اأم البنني.
اأن�شطة على امل�شتوى اخلا�س والعام ،اخلا�س
وهل متنح املدر�شة وثيقة تخ ّرج معتمدة؟

املعاونة زهراء :نعم ،متنح مدر�شة اأم البنني يكون داخل املدر�شة عن طريق اإقامة املحافل
الطالبة املتخ ّرجة �شهادة ب�شفة (مب ّلغة) ،يف وفيات الأئمة وولداتهم ،كذلك هناك
وال�شهادة معتمدة من قبل مدار�س الكفيل اأن�شطة عامة ت�شارك فيها طالبات مدر�شة
الن�شوية التابعة للعتبة العبا�ش ّية املقدّ�شة.
اأم البنني واآخرها كان مهرجان روح النب ّوة
ُ
وكــان لنا �شرف احلــديــث اأي�ش ًا مــع املــالك الـعــاملــي الن�شوي ال ـثــاين امل ـقــام يف كربالء
املـتـمـ ّيــز ملــدر�ــشــة اأم البنني ،اإذ التقينا املقدّ�شة ،ف�ش ًال عن م�شابقات دينية وقراآنية
بالأ�شتاذة رنا ر�شيد �شد خان مد ّر�شة مادة عديدة.

الفقه والعقائد ،و�شاألناها عن فائدة التدري�س وحت ـ ّدثــت ريــا�ــس الزهراء مــع ا أل�ــشـتــاذة
احلــوزوي ،وهل مل�شت �شعوبة يف التعامل مع �شعدية جـفــات ال ـكــرعــاوي /مــد ّر�ــشــة مــادة
العقائد ،و�شاألناها هل هناك متعة روحية يف
الطلبات؟
فاأو�شحت قائلة :اإنّ التدري�س احلــوزوي فيه نوع من التدري�س كهذا؟
متعة وفائدة دنيوية واأخروية ،وت�شعر املد ِّر�شة فاأجابت م�شكور ًة :التدري�س احلوزوي ممتع
للمواد احلوزوية باأنها تو�شل ر�شالة �شماوية وخ�شو�ش ًا اأنــا اأد ِّر� ــس العلوم العقلية التي
هــادفــة مـفــادهــا إا� ـشــالح النف�س الب�شرية ُحتــاكــي العقول وتث ّبت العقيدة ال�شحيحة
وهدايتها اإىل طريق احلق ،نعم ،هنالك �شعوبة لدى الطالبات .نعم؛ توجد �شعوبة قليلة يف

اإي�شال املادة الدرا�شية للطالبات؛ وذلك لأنَّ
املــواد احلوزوية متداخلة مع بع�شها وحتتاج
تركيز وفهم ،لكن ما يفرحنا وما ي�شد
اإىل
ٍ
ّ
من عزميتنا يف التدري�س هو تعط�س الطالبات
و�شوقهن للتز ّود بالعلوم واملعارف الدينية.
كما كان لريا�س الزهراء وقفة مع الطالبات
املتف ّوقات يف مدر�شة اأم البنني واللقاء الأول
كان مع الطالبة التفات عبد الزهرة /مرحلة
رابعة ،اإذ �شاألناها هل ت�شغلك الدرا�شة عن
تاأدية الأعمال املنزلية ،وكيف تو ّفقني بينهما؟
فاأجابت :قال اأمري املوؤمنني" :اأيها النا�س
طلب العلم والعمل به،
اعلموا اأنَّ كمال الدين ُ
األ واإنَّ طلب العلم اأوجــب عليكم من طلب
املال"( ،)1اإنَّ ك ّل الأعمال التي يوؤدّيها الإن�شان
يف حياته اليومية لي�شت اأف�شل مــن طلب
تن�شق وقتها بني
العلم ،فيجب على املــراأة اأن ّ
الأعمال املنزلية ورعاية اأولدها وبني درا�شتها
احلــوزويــة؛ لأنَّ ا ألعـمــال املنزلية من ا ألمــور
امل�شتحبة ،اأ ّما طلب العلم فهو فري�شة على ك ّل
م�شلم وم�شلمة.

يجدر القول اإنّ من نعم اهلل علينا
اأن جــعــل لــنــا جــهــات طـ ّيــبــة مباركة
تهتم وتــ�ــســعــى وتــعــمــل عــلــى اإنــ�ـ ســاء
مراكز حوزوية تهتم بالكيان الن�سوي
وتهيئتها ,وت�سعى اإىل اإبرازه واإ�سراكه
يف احلــيــاة االجــتــمــاعــيــة والدينية
والثقافية.
........................................
( )1الكايف :ج� ،1س.38
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إيجابًا أو وسعت هوة السكوت؟
فينا
هل أثرت ِ

نادية حمادة الشمري/كربالء المقدسة

حت ّولت و�سائل التوا�سل االجتماعي التي
حتتويها الهواتف ويتوا�سل اأ�سحابها
من خاللها اإىل و�سيلة للتوا�سل بل ح ّلت
بد ًال من اأ�سكال التوا�سل املتعارفة اإىل
رمبا ال مي�سي يوم
اأ�سكال اأكرث اإن�سانية؛ اإذ ّ
بل �ساعة عند بع�سهن من دون التوا�سل
واملرا�سلة.
ول تتع ّلق امل�شاألة بعمر املراأة اأو ثقافتها
فالن�شاء جميعهنّ جذبتهنّ املجموعات وب�شاط
(اجلروبات) ال�شحري ي�شتطيع اأن يحمل ويتّ�شع
ِّ
لكل ما ي�شتحوذ على اهتمام الن�شاء يف عاملها
الواقعي اإىل عاملها الفرتا�شي الذي هو بعيد
عن اأعني املجتمع!! ملاذا دخلن اإىل هذا املجتمع
الأنثوي الفرتا�شي؟
(ريا�س الزهراء )دخلت اإىل عامل الفرتا�س
الأنثوي اللكرتوين؛ لت�شمع من اأع�شائه ل
عنهم ،دخلنا اإىل املجموعات الن�شوية وت�ش ّفحنا
معظمها فوجدناها اأقرب اإىل اجلل�شات الن�شوية
املتاحة على مدار ال�شاعة؛ ففيها ت�شتطيع املراأة
اأن تتحدّث وت�شت�شري وتن�شح وكاأنه العامل املوازي
لالأنثى يف الواقع ،فدخلنا و�شاألنا عن تفا�شيل:
(اإيجابيات املجتمع الن�سائي االلكرتوين)
(اأم ح�شن /اأم لطفلني /وم�شوؤولة عن جمموعة
للر�شاقة والرجيم) تقول:
اإنه اأ�شبح ملجاأها بعد اأن يئ�شت من جميع حلول
الرجيم واأطباء التخ�شي�س ،اإىل اأن دخلت اإحدى
املجموعات املتخ�ش�شة بهذا النوع.
و ُتكمل (اأم ح�شن) :وجدتُ تفاع ًال بني اأع�شاء
املجموعة بالتفاق مع البع�س للعمل على اإنقا�س
الوزن ،وو�شع هدف معني للو�شول اإىل الوزن
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املطلوب ،واأ�شبحنا كعائلة واحدة اإحدانا تقدّم
لالأخرى الن�شح والإر�شاد بالأطعمة ال�شحية
عن طريق اأخذ ال�شور ،والريا�شة اليومية التي
ت�شتوجب اإنزال ال�شور لالأجهزة ممّ ا ه ّيئ ج ّو ًا
من التفاعل بني ّ
املن�شمات لهذه املجموعة،
وت�شيف اأنّ املجموعة مل تكن فقط و�شيلة ملعرفة
كيفية فقدان الوزن ،بل تع َّرفتُ فيه على بنات
ون�شاء كثريات ،واكت�شبتُ خربة يف جميع اأمور
احلياة ،ف�ش ًال عن التنويه بطريق ٍة غري مبا�شرة
اإىل الأناط الأ�شرية التي توؤ ّثر تاأثري ًا اإيجابي ًا
يف احلياة الأ�شرية ،فبداأنا بتقلي�س �شاعات
ا�شتقبال امل�شاركات اليومية للمجموعة عن طريق
حتديد �شاعة معينة ،وهذا بحدِّ ذاته ميثل حتفيز ًا
مدرو�ش ًا للو�شول اإىل الهدف ،ف�ش ًال عن الهتمام
بالأمور العائلية والرتبية.

"

املجموعات الن�سائية ُتعد
ملتقى مم ّيز ًا لتبادل اخلربات
وتثقيف ن�ساء املجتمع

"

أعجبني
وتوافقها الراأي (زينب اخلزرجي25 /عام ًا)
قائلة:
اأخذتُ خال�شة التجارب من املجموعة والأع�شاء
املوجودين يف احلياة ،واأنه ي�ش ّكل هدف ًا يف متابعة
املجموعة وامل�شابقات الريا�شية التي �شاعدت
التوجه اإىل القاعات
يف اإنقا�س وزين من دون ّ
الريا�شية ممّ ا جعل هذه اخلطوة هي خطوة
روتينية يف احلياة لي�شمل هذا الروتني ال�شحي

جميع اأفراد العائلة ،وهو مبثابة ر�شائل تثقيفية
للجيل القادم يف مدى ال�شتفادة من التكنولوجيا
ولي�س على ح�شاب الفرد.
"من الطبيعي اأن تلقى تلك املجموعات
هذا االإقبال؛ فهو جت ّمع ت�ستطيع
املراأة اأن حتكي فيه جتاربها "
(على طبق من ذهب)
حتكي (اأم دميا) ق�شة العمل الذي ا�شتطاعت
اأن تتم ّيز به عن طريق جمموعات التوا�شل
الجتماعي؛ اإذ اإنها ومنذ املرحلة الثانوية كانت
متم ّيزة باإعداد و�شفات الطعام الرتاثية املختلفة،
وهذا ما كانت تنقله لها والدتها اإىل اأن دخلت
التكنولوجيا احلديثة ،فا�شتطاعت الدخول يف
العديد من املجموعات املتخ�ش�شة باإعداد
احللويات للمنا�شبات ،فتم ّكنتُ من خالل هذه
املجموعات توفري فر�شة عمل يل من داخل
املنزل ،لنجتمع ك�شديقات يف اإجناز الطلبات
وتوفري فر�س عمل لبع�شنا البع�س مع حتريك
عجلة القت�شاد بالن�شبة لبع�س املحال التي
نتعامل معها يف توفري الحتياجات ،واأرى اأنَّ هذه
املجموعات ما هي ا ّإل طبق من ذهب يف توفري
فر�شة عمل ك ّنا نحلم بها.
(�سبابيك)
اأ ّما (اأم م�شطفى) التي وجدت اأنَّ جمموعات
التوا�شل الجتماعي ما هي ا ّإل �شبابيك حلياة قد
جند فيها نوع ًا من اأنواع التط ّور يف بناء الذات

مع الناس

واخلربات والثقافات ،وهي اأجندة لالأعمال
العبادية اليومية اأو املنا�شبات الدينية.
(�سلبيات املجتمع الن�سائي االلكرتوين)
كانت �شدمة اأم علي املو�شوي من �شيء اآخر،
تقول :اإنَّ احلديث عن اأ�شرار املنزل واأفراد
الأ�شرة ،ونقل ما يدور داخل هذه (اجلروبات)
اإىل اخلارج ،واحلديث عن حمتواها بالتف�شيل
لالآخرين ،مع ذكر كالم الأفراد باأ�شمائهم من
اأكرب امل�شكالت ،وحتدّثت (اأم علي) عن و�شول
الأمر اإىل ال�شكاوى يف بع�س احلالت لالأزواج
والعائالت ،ممّ ا يت�شبب يف الوقوع يف خالفات
كبرية.
ولفتت (زهور نا�شر) اإىل :اكت�شاف (ح�شابات
وهمية) لرجال يتخ ّفون ويدخلون على اأنهم
�ش ّيدات ،ويخرتق بع�شهم (اأكونتات) الع�شوات.
ون ّبهت (زينب هادي) اإىل اإحدى ال�شلبيات يف مثل
هذه (اجلروبات) وهي الرد على ال�شتف�شارات
والت�شاوؤلت بغري علم ،وتعميم التجارب الفردية
على اجلميع .واأ�شارت اإىل حدوث غ�س وخداع
للم�شرتي يف بع�س حالت ال�شراء التي تتم من
خالل بع�س املجموعات (اجلروبات) ،فيفاجاأ
امل�شرتي مبوا�شفات خمتلفة عن تلك املعرو�شة

اأو بعيوب يف ال�شيء املباع.
(املفتاح بيد امل�ستخدم)
ترى (دعاء اللواتي /تعمل يف ال�شحة النف�شية)
اأنه جت ّمع ت�شتطيع املراأة اأن حتكي فيه جتاربها
وم�شاكلها ،وت�شتفيد من خربات الآخرين
وتتبادلها معهم؛ لكنها ترى اأنَّ هناك خطور ًة يف
مناق�شة امل�شاكل الأ�شرية داخل هذه املجموعات،
ملِ ا لها من تاأثري �شلبي يف نف�شية بع�س ال�ش ّيدات
الالتي تط ّبقن م�شاكل الأخريات على حياتهنّ
وتتخذنّ اآراء الأخريات مقيا�ش ًا لأمورهنّ  ،دون
"املجموعات الن�سائية
مكان للف�سف�سة وو�سيلة
لتفريغ الطاقات "
النظر لختالف ظروف ك ّل اأ�شرة عن الأخرى،
ممّ ا يت�شبب يف ا�شطرابات نف�شية واأزمات
اأ�شرية.
ب�شكل �شخ�شي من
و�شددت على �شرورة التاأ ّكد ٍ
�شمعة املتخ�ش�شني يف جمال الإر�شاد الأ�شري
املتواجدين لإدارة هذه املجموعات والرد على

الأ�شئلة املر�شلة اإليهم ،فلي�س ك ّل من كتب على
�شفحته طبيب اأو متخ�ش�س �شار اأه ًال حلل
امل�شكالت الأ�شرية وباإمكانه التوجيه ل�شحيح
التعامل وال�شلوك ال�شليم.
ب�شكل عام ُتع ُّد و�شيل ًة للتفريغ عن
والف�شف�شة ٍ
امل�شاعر ،وهي بالن�شبة للمراأة احتياج نف�شي
ي�شاعدها على التعامل لحق ًا مع م�شاعرها
واأحيان ًا تكتفي بالف�شف�شة كحل.
اأ ّما بالن�شبة للرجل فالف�شف�شة ل تكفي ،فهو
يبحث غالب ًا عن حلول ولي�س جم ّرد تفريغ
للم�شاعر؛ لذلك هو اأقل حديث ًا فهو ل يتحدّث ا ّإل
ملن يعتقد اأنه �شي�شاعده يف م�شكلته.
وم�شطلح الإدمان فيما يتع ّلق بالأمور التقنية
اأو اأي و�شيلة ترفيهية اأخرى يجب اأن ُيفهم اأنه
اإدمان نف�شي ولي�س ف�شيولوجي.
والإدمان يتحقق مع اأي �شيء عندما يحول بيننا
وبني ممار�شة اأن�شطة حياتنا الأخرى ،وعند
حماولة تركه تظهر عالمات النزعاج اأو الأرق
اأو الع�شبية وغريها من الأعرا�س النف�شية عند
البتعاد عن ما اأدمنه امل�شتخدم.
ُين�شح غالب ًا مبراجعة متخ�ش�س نف�شي اإذا مل
ي�شتطع امل�شتخدم جتاوز هذه الأعرا�س مبفرده.
عدد  - 135ذو الحجة 1439ه  -أيلول 2018م
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َع َلى أْرص َ
ف ِة َ َ
ن
ِ
الوط ِ

حنان ستار /ذي قار

كان يتف ّرج على التلفاز بعد يوم نال منه
التعب ما نال ,وكادت قواه اأن تغور من
�سدّ ة عمله اليدوي ال�ساق الذي ميار�سه
ليوفر لعائلته ما ي�سد رمقهم.
يف احلقيقة هو يعمل اأكرث من الالزم,
لكي ي�ستطيع اأن ي�سرتي الدواء الأمه
التي نال منها املر�ض اللعي.
وهو ما بي هذا وذاك يداعب اأطفاله
لي�سعرهم بال�سعادة ,وي�ساك�ض زوجته
بلطافة ليخفف عنها معاناتها.
جل�ض بينهم وهو ي�سعر ب�سعادة تغمره,
وهو يراهم من حوله ي�سعرون بوجوده
وي�ساركونه م�ساعره ,واأحدهم يداعب
االآخر ,و�سوت اأ ّمه ال�سغوفة احلنون
وهي مازالت تراه ذلك الطفل املدلل يف
اأح�سانها:
بني ,خذ ق�سط ًا من الراحة فاإنك
متعب..
بني ,اأخاف عليك اأن متر�ض اأو تتاأذى..
قم لفرا�سك يا نور عيني..
فيبت�سم بوجهها ابت�سامة عطوفة:
ح�سن ًا اأمي اأمرك ,ال تقلقي� ,ساأقوم
الأرتاح قلي ًال..
هم بالنهو�ض واإذا به ي�سمع ذاك
بينما ّ
النداء الذي يه ّز القلوب املوؤمنة من
�سا�سة التلفاز..
نعم ,قام على قدميه ليذهب اإىل مكان
راحته ,وقبل اأن ينقل خطواته َ�س ِم َع
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ذلك النداء الذي اهت ّزت له القلوب
احلية املوؤمنة بالعقيدة واالإميان..
هنا ّ
توقفت قدماه ,ومل ي�ستطع اأن
يح ّركهما واأن�ست ِّ
بكل جوارحه لذلك
النداء..
وهو يتمتم بكلمات تكاد ال تخرج من
ال َع ْربة التي غلبت عليه..
نعم متتم مبناجاة رقيقة :لبيك �س ّيدي,
لبيك �س ّيدي ,يا �سانع املعجزات ,لبيك
مرجعي ,فاأنا طوع اأمرك� ..ساأقدّ م نف�سي
فداء للوطن واملقدّ �سات وحماية االأر�ض
ً
وال ِعر�ض..
وهو يتمتم بهذه الكلمات الحت منه
نظرة ل�ساحبة القلب الروؤوف ,فراأى اأنَّ
الدموع قد اأغرقت خديها ,وهي تهفو
بكلمة :ولدي ..ولدي..
هنا تغ ّلب على ّ
كل عواطفه ,وقال :نعم
يا اأماه� ,ساأل ّبي النداء..
بينما هو يك ّلم ذات القلب الرقيق..
ب�سوت
واإذا بتلك الزوجة املوؤمنة تقول
ٍ
�سعيف :مَنْ لنا؟!
هنا جل�ض واحت�سن ّ
فلذات كبده ,ويده
على راأ�ض بع�سهم :اأما حتبي اأن تتاأ�سي
بن�ساء كربالء ,عزيزتي ,ال عليك,
فالذي خلقهم يحفظهم ويرزقهم..
ومل يطل احلديث ,بل �سدّ الرحال
�سريع ًا ,يو ّدعهم بقبالت �ساخنة..
وهو ير ّدد :لبيك �س ّيدي ,لبيك مرجعي..

مها الصائغ/إذاعة الكفيل /كربالء المقدسة

للوطن حدود ,وحدود وطني هم رهبان
الليل وليوث الوغى ,وعلى اأر�سفة الفجر
جل�ستُ اأ�ساأل مَنْ هم رهبان الليل؟ األهم
اأ�سماء من حروفنا؟ فاأجابني الفجر:
رهبان الليل ,هم َمن ع�سقوا الفجر,
فاأ�سماوؤهم حروف من نور ,وحروفهم
تتعانق مع اأفعالهم لرت�سم درب االنت�سار
والع ّزة واالإباء ,كيف هم؟ فاأجاب الفجر:
هم هم�سة ال�سباح ور�سمة االأمل وب�سمة
االنت�سار ,فهم لل�سبح �سالح ولليل دعاء
()1
ينب�ض يف وريدهم َ و َال َت ِن َيا ِيف ِذ ْك ِري
فهم يد قاب�سة على زناد عيونهم ,تر�سد
ّ
كل عي حاقدة كال�سهب الرا�سدة ,فيكون
بع�سهم ورد ًا تل ّون بلون الدم ,وقد يكون
زهر ًا يبعد بيا�سه ّ
كل هجمة ورجمة.
هم �سهداء وجرحى ,وهم فجر يف اأقد�ض
اأ ّمة ,وبهم يزهر الوطن ,وت�سرق ال�سم�ض
فيهم ,فهم رائحة االأر�ض وعطر احلياة,
وتبقى قلوبنا متع ّلقة بحروف اأ�سمائهم,
تبحث عن م َّتكاأ حتاول به االأجيال اأن
تنه�ض وتنجذب اإىل �سماء فعالهم ,كذلك
تاأملنا جي ًال ,وح ّلق ظماأ يرجتي ال�سقيا,
وا�ستيقظتُ الأجدين على اأر�سفة الوطن
ار�سم لوحة امل�ستقبل.
..............................
( )1طه.)42:
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ح�شـدنا يـا َمـنْ ُم ِلئتـم غـرية وحم ّيـة
وبطولـة و�شـجاعة وب�شـالة ورحمـة
ونخـوة وعـ ّزة واأخـ ّوة..
ح�شـدنا يا رجـا ًل بعطر اجلنان وروعة
نعيمها..
ـكان حتّـى مـالأمت
مـا اإن حللتـم مب ٍ
اأجـواءه عبقـ ًا هانئـ ًا واأمانـ ًا..
روح وريحان اأنتم ،بل نخوة ورجولة..
بـاأي لغـة نرتجـم مـا قدَّمتـم ومـا
تق ّدمـون ،واللغات تعجـز عن الرتجمة
والبـوح ع ّمـا يف القلـب لكـم مـن مكانـة
ورفعـة..
نعـم قادمـون جنـد اهلل وبالعـ ّز مك ّللون
وبالفخر والهناء حماطون..
قلـوب كاحلديـد وبق�شـوة ال�شـم
وبعزميـة الإميـان..
حم َّمـ ٌد
ترتجمـون قـول اهلل تعـاىلَ ُّ :
َّر ُ�ش ُ
اهلل َوا َّل ِذيـنَ َم َعـ ُه اأَ ِ�شـدَّاء َع َلـى
ـول َّ ِ
ا ْل ُك َّفـا ِر ُر َح َمـاء َب ْي َنه ُْـم َت َراهُ ْـم ُر َّكعـ ًا
اهلل
ُ�ش َّـجد ًا َي ْب َت ُغـونَ َف ْ�ش ًـال ِّمـنَ َّ ِ
َو ِر ْ�ش َوانـ ًا ِ�شـي َماهُ ْم ِيف ُو ُج ِوه ِهـم ِّمـنْ
ال�ش ُـجو ِد َذ ِل َـك َم َث ُله ُْـم ِيف التَّـ ْو َرا ِة
اأَ َث ِـر ُّ
َو َم َث ُله ُْـم ِيف ْ ِإ
جني ِـل َكـ َز ْر ٍع اأَ ْخـ َر َج
ال ِ
َ�ش ْـطاأَ ُه َفـاآ َز َر ُه َف ْا�شـ َت ْغ َل َظ َف ْا�شـ َت َوى َع َلـى
ُ�شـو ِق ِه ُي ْع ِج ُـب الـ ُّز َّرا َع ِل َي ِغي َـظ ِب ِه ُـم
ا ْل ُك َّفـا َر َو َعـدَ َّ ُ
اهلل ا َّل ِذيـنَ اآ َم ُنـوا َو َعمِ ُلـوا
ال�ش ِ َ
ـات ِم ْنهُـم َّم ْغ ِفـ َر ًة َو َاأ ْجـر ًا
احل ِ
َّ
َع ِظيمـ ًا( /الفتـح.)29:

فدمتـم رجـال حممـد امل�شطفـى
يـا اأبطـال الأم�ـس واليـوم والغـد
امل�شـرق ،بح�شوركـم وزهوكـم النقـي
التقـي ..رفعتـم ك ّل راأ�ـس ومـالأمت ك ّل
قلـب ب�شنوف ال�شـكر وت ّوجتم على ك ّل

ل�شـان بالذكـر والفخـر..
فاحلاقـد يذكركـم خوفـ ًا وتر ّقبـ ًا
و ُر عبـ ًا ..
واملحب يذكركم عز ًة وهيبة وفخر ًا..
ّ
ف�شـالم واألـف حتيـة لأياديكـم التـي
حملـت ال�شـالح رغـم حـ ّره �شيفـ ًا
و�شليلـه �شـتا ًء..
�شـال ٌم واألـف حتية لقلوبكـم التي ُملئت
باحلنان والنخوة..
�شـال ٌم واألـف حتيـة ل�شـنا نـور ظهوركم
املتاألق العبا�شـي..
وك ّل الدعـوات واآلف الرتتيـالت
واخلتمـات والزيـارات..
نهديها لقلوبكم واأج�شادكم واأرواحكم..
دمتم ع ّز ًا لنا وفخر ًا..

أُ ّماه

األج ُ
ل
ان َ
َح َ

ان َق َ
َو ْ
األم ُ
ل
ط َع َ

عبارة خططتها على ورقتي
البي�شاء ،وو�شعتها داخل
�شورتك
حمفظتي ،وو�شعت معها
ِ
ل لعبث واإنا لق�شد؛ لأين اأعلم اأنَّ
قلبك معي فحفظتها داخل قلبي،
فاأنا اأن�شى ه ّمي بذكرها ،حينما
يعرتيني ال�شوق اأطالعها واأق ّبلها
لأ�شتمد منها ق ّوتي وي�شت ّد عزمي،
عينيك هائم ًا وترتاءى
اأحدق يف
ِ
ُّ
ذكرياتك اجلميلة
اأمام ناظري كل
ِ
ّ
بك اجلنة؟!
وكلماتك الرقيقة اأرى ِ
ِ
وما قيمة اجلنة حينما و�شعتْ
أراك اأكرب
حتت
قدميك؟! ل بل ا ِ
ِ
من ذلك.
ً
ً
أراك �شما ًء عالية ،و�شم�شا دافئة،
ا ِ
ً
ً
أوقدت �شني عمرك
وبدرا منريا ،ا ِ

زهراء سالم /النجف األشرف

وذرفت يل
لتنري يل الطريق
ِ
وخفيت
ب�شمت
أملت
ٍ
ِ
الدموع وتا ِ
جرح ًا يف �شبيل اأن اأكون.
اأ ّماه :ها اأنا على �شاتر اجل ّنة ومل
يتبقَّ �شوى �شاعات قليلة واأُزف
كالعري�س اإليها ،قالوا :اأتود
الرحيل عن ج ّنة ا ِّأم َك؟!
قلتُ  :وما طعم اجل ّنة بال دماء
ال�شهادة.
اأ ّماه :لو كانت البحار مداداً
والأ�شجار اأقالم ًا ما كانت لتفي
مقامك ،ماذا
حقك ،وت�شل
ِ
ِ
ع�شاي اأن اأقول؟!
عذر ًا اأم �شكر ًا اأم �شرباً..
ح�شرتك..
عذر ًا :من
ِ
لك..
�شكر ًاِ :
مل�شيبتك..
�شرب ًا:
ِ
جئتك
ل ترمني ب�شهام العتاب اإن ِ
حممو ًل..
عنك
ول تذريف الدمع ملن رحل ِ
�شهيد ًا..
ت�شربي وادعي يل باأن اأكون
�شعيد ًا..
واأخلد يف اجلنان مع احل�شني
ال�شهيد ًا..
علي والقا�شم
واحت�شبيني عند ّ
العري�س..
هذه هي و�شيتي كتبتها ل بقلم
بل بدم؛ لتكون خالدة يف ذاكرة
ّ
لت�شطر ق�شة اإباء
الأجيال
ّ
ُ
ووفاء ،خطت من دماء ال�شهداء
وتبقى �شورهم �شاهدة على تلك
الت�شحيات؛ لتكون على مراأى من
اأعني اخللق ،و ُتنحت على وجه
التاريخ عبارة ُ
(خ َّط الإبا ُء بدما ِء
ال�شهداءِ).
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مناهل ثقافية

َ
ار َ
من ِب َال ِدي
س ٌة ِ
ف ِ
الفار�سة باران دروي�ض جردو خلف

م.م حنان رضا حمودي /بابل

قال ر�شول اهلل حممد" :اخللق عيال اهلل ،فاأحب اخللق
ً ()1
اإىل اهلل من نفع عيال اهلل ،واأدخل على اأهل بيت �شرورا".
الفار�شة (باران دروي�س جردو خلف) فتاة اأيزيدية من
مواليد 1994م ،كانت الفار�شة اإحدى الفتيات الربيئات
اللواتي مل يحملن يف قلبهن �شوى احلب والوفاء ،وفجاأة
حت ّولت حياتهم من نو ٍر �شاطع يف ظل التعاي�س بني الأديان
ليل دام�س؛ حيث قام اأ�شحاب الأفكار املنحرفة عن
اإىل ٍ
الطريق ال�شحيح الذين جاءوا لتدمري بالدنا باإطالق
قذائفهم (الهاون) باجتاه الأبرياء؛ ملنعهم من موا�شلة
احلياة ب�شالم فقتلوا الأبرياء من خمتلف الأديان وزرعوا
الأمل يف قلوبهم ،وقد قاوم الأيزيديون بك ّل اإمكاناتهم يف
معركة اأُطلق عليها معركة كرزرك اإ�شارة اإىل ا�شم قريتهم
كرزرك �شد ال ُغرباء (داع�س) ،فا�شتم ّرت املعركة من دون
تو ّقف اإىل اأن نفدت ذخريتهم فرف�شوا ال�شت�شالم لهوؤلء
ال ُغرباء واختاروا ال�شمود ورفعوا �شعار الن�شر اأو ال�شهادة،
فوجه هوؤلء ال ُغرباء (داع�س) قذائفهم احلاقدة نحو دار
ّ
الفار�شة يف ال�شاعة الثانية والن�شف ما بعد منت�شف الليل
املوافق يوم 2014/8/3م ،فتم اأخذ الفار�شة اإىل م�شت�شفى
�شنكال يف ال�شاعة ال�شابعة �شباح ًا.
فقالت والدتها (خوخي نر علي) :كانت الفار�شة ب�شحة
جيدة واأ ّكد يل الطبيب اجل ّراح اأنه �شيتم اإجراء عملية
ب�شيطة لها و�شت�شفى اإن �شاء اهلل تعاىل ،ويف اأثناء دخلوها
اإىل غرفة العمليات يف ال�شاعة العا�شرة �شباح ًا ،دخلت
جمموعة من الإرهابيني الدواع�س اإىل امل�شت�شفى.
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فاأجربت هذه املجموعة الأطبا َء على ترك امل�شابني يف غرفة
العمليات ومعاجلة جرحاهم فقط ،ثم بعدها طلبوا منهم
حقن املر�شى من الأيزيدية والع�شكر وال�شرطة من امل�شلمني
بلقاح م�شموم ،ويف بادئ الأمر رف�شوا طلبهم ،لكن حتت
ٍ
تهديد ال�شالح ووجود جمموعة من امل�ش ّمدين املنتمني اإىل
ال ُغرباء بداأوا بقتل جميع الأيزيدية وال�شيعة يف امل�شت�شفى
وذلك عن طريق (حقن الإبر ،واجلرعات الزائدة للقلب،
واملغن�شيوم يف ال�شيالن ،ومب�شد�شات كامت ال�شوت.)..
واأ�شافت والدتها :لقد اأدركتُ باأنهم �شيقتلون ابنتي فحاولتُ
اإخراجها لكني مل اأمت ّكن من ذلك ،فقد كانت ابنتي يف
حينها حتت اإجراء العملية حتى وفاتها.
واأكملت والدتها قائلة :بعد اأن �ش ّلمت الفار�شة روحها اإىل
ر ِّبها ،حاولتُ اأخذ جثتها ،لكني مل اأ�شتطع حملها على
الرغم من وجود ابنة ع ّمها (نويف ح�شن) واأخيها (�شالم
دروي�س) ،وبعدها جاء (دخيل ويل قرياين) اأحد اخلريين
من امل�شلمني (�شائق �شيارة حمل) من معارف اأحد املقاتلني
الأيزيديني ا�شمه (خدر كو�شري مواليد 1980م) الذي
اأُ�شيب يف املعركة وقتلوه يف امل�شت�شفى اأي�ش ًا ،ف�شاعدناه
بحمل جثة (خدر) ،ومن ثم حملنا جثة ابنتنا (باران) وجثة
(�شعيد هبو) ،وبقيت هناك جثث مقاتلني اآخرين؛ لعدم
وجود مكان يف ال�شيارة ،و ُك ّنا ناأمل بالعودة اإليهم وحملهم
م ّرة ثانية .و َّمت دفن جثة الفار�شة مع ال�شهيدين بالقرب من
�شقق فيان.
........................................

( )1ميزان احلكمة :ج� ،2س.153

من

على نهر العلقمي

حَقِي َق ُة المَاء
ندى اللواتي /سلطنة عمان

ٍّ
عيل ،خترج
ارمتس اي قلب بزالل
ْ
بدهشة املرااي ولغة التسايم ،تعلوك ذاكرة
الورد ّ
بلك تفاصيلها املهبجةّ ،
فإن حقيقة
ماء ّمخ حقيقة نورانية ملكوتية تسمو عىل
تكوين الضياء..
تض ّخ رحيق النور اذلي اخرتق جحب
املادة واملاكن والزمان حىت اإلدراك،
وا�ستوطن اذلاكرة الرتابية لعامل التكوين،
واذلاكرة الش ّفافة خلالاي الروح..
املاء يندحك لغة العشق ،ويشحذ أواترك
املتبتةل يف أفالك الوالية املرتامية
األطراف ،بال وجل من نضوب ورد
األمن واألمان..
انتظمت قطراته يف قصيدة ّبراقة عذبة
زاهية القوايف ،عىل وقع «مَ ن كنت
ّ
عيل مواله» وحقيقته مرآة
مواله فهذا
تنساب بدفء عىل أدمي األرض ،تعكس
وجه النور األبلج والآية الكربى والنبأ
ّ
العظمي ،اذلي امتطى العشق العسجدي،
ّ
وخط لنا بإصبع واثق طريق ّ
احلق اذلي
طاملا دار معه حيث دار..
هذه احلقيقة خارطة وردية إىل
امللكوت ،تنقذك إن أرشفت عىل
هاوية السواد ،وتُنبت يف روحك جامالً
أخرض املعىن ،إن تعهدهتا ابلرعاية والسقاية،
جذل بال هناية.
ا�سمترت يف من ّو
ٍ
فاهنل من حقيقة الغدير ما يرويك رواء
أبدايً ،وا�ست ِعر من قلب املاء ابرقة ضوء،
ختيط هبا مرقعة حياتك –بقوة اإلميان–
إىل طريق الوالء ،املفيض إىل كون
ٍّ
الهنايئ من السعادة البيضاء.
عدد  - 135ذو الحجة 1439ه  -أيلول 2018م
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من

كم وإليكم

ُ 
الزوجَّيةَّ ..
لمْر َح َلة َّ
َ
َتهي َئ ُة ْ
الزه َر ُ
ت َ
اء أ ُ
نموذجًا
ِ ِ
ِ
البن ِ
ِ
ِ
خديجة محمد علي العكري /البحرين

من اأغلى اأمنيات الوالدين واأكربها اأن يريا
اأبناءهما قد بلغوا مبلغ الزواج ،وا�شتقرت و�شعدت
حياتهم مع اأزواج �شاحلني ودودين.
ولكن هل يتاأ ّتى هذا الزواج الناجح كيفما اتفق؟
وهل للوالدين دور يف التهيئة لهذا النجاح؟ ومتى
وكيف يح ّققان ذلك؟

(علي وفاطمة ) الذي
يف ذكرى زواج النورين ّ
ي�شادف الأول من ذي احلجة ،نقف عند ملحات
من تهيئة ال�ش ّيدة الزهراء لهذا الدور ،واأثرها
يف جناح هذا الزواج امليمون.
ً
فاإذا كانت ال�ش ّيدة خديجة م�شرقة من عليائها
ليلة زفاف ال�ش ّيدة الزهراء ،ح�شرت اأي�ش ًا
حني ن ّفذت اأ�شماء بنت عمي�س و�ش ّيتها ،فعندما
ح�شرت خديجة الوفاة قالت وهي تبكي..« :املراأة
ليلة زفافها لب ّد لها من امراأة ُتف�شي اإليها
ب�ش ّرها ،وت�شتعني بها على حوائجها ،وفاطمة
حديثة عهد ب�شبا ،واأخاف ل يكون لها َمن ّ
يتوىل
علي عهد اهلل
اأمرها ٍ
حينئذ ،فقالت اأ�شماء..« :لك ّ
اإن بقيت اإىل ذلك الوقت اأن اأقوم مقامك يف هذا
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الأمر».
هم هذه
فلنلحظ كيف حملت ال�ش ّيدة القدوة ّ
ال�شاعةّ ،
وخططت لها وابنتها ما زالت يف بداية
�شباها!

ولنتاأمل كيف اأع ّد هذه البنت اأبوها الر�شول ،
فاأعانها اأول الأمر على ح�شن اختيار الزوج ،ور ّد
–باأمر اهلل -جميع خاطبيها من دون اأن يطرف
جفنه ملقاماتهم الدنيوية واملادية ،بل كان قلبه
لعلي ويريده لإرادة اهلل تعاىل له ،نا�شح ًا
يخفق ّ
ً
 ابنته به« :واهلل يا بنية ما األوتك ن�شحا اأن
زوجتك اأقدمهم �شلم ًا ،واأكرثهم علما واأعظمهم
ً ()2
حلما».

ثم �شار بعد زواج ابنته يتعهد حالها ويتفقدها
وجدت
مرة بعد اأخرى ،يخلو بها في�شاألها كيف
ِ
بعلي في�شاأله كيف وجدت فاطمة؟
علي ًا؟ ويخلو ّ
ويو�شيه اأن يلطف ويرفق بها ،ويو�شيها اأن ل تك ّلف
زوجها �شيئ ًا!
ويق�شم
ّ
ويبني لهما حقوقهما وواجباتهما الزوجيةّ ،
اأعمال املنزل وم�شوؤولياته بينهما ،فيق�شي بخدمة
()1





لعلي
ال�ش ّيدة الزهراء دون الباب ،ويق�شي ّ
مبا خلفه ،حفظ ًا و�شون ًا للمراأة عن تك ّلف اأعناق
()3
الرجال!.

اإنّ هذه البنت التي اأ�شبعها اأبوها باملح ّبة
واحلنان- ،فكان ي�شفها بـ (قلبي ،وروحي التي
جنبي)( ،)4ويقف لها اإذا دخلت عليه،
بني
ّ
فيق ّبلها ويجل�شها مكانه! وكانت تبادل اأباها احلب
والعطاء ،حتى �شارت (اأ ّم اأبيها) -اأ�شبحت
بف�شل هذه الرتبية النبوية ت�ش ّع رحم ًة وحنان ًا
علي ،فيقول فيها« :فو اهلل
ولطف ًا يف بيت زوجها ّ
ما اأغ�شبتها ول اأكرهتها  ..على اأمر حتى قب�شها
اهلل اإليه ول اأغ�شبتني ول ع�شت يل اأمر ًا ،ولقد
كنت اأنظر اإليها فتنجلي ع ّني الغموم والأحزان
()5
بنظرتي اإليها».
ً
ّ
ً
بيت
بل اأ�شبحت هديا ومودّة ورحمة ت�ش ّع يف كل ٍ
اتخذ منها قدو ًة يتا ّأ�شى بها.
.......................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،43س )2( .138بحار الأنوار :ج� ،43س.133
( )3م�شتدرك الو�شائل :ج� ،13س )4( .48الغدير :ج� ،3س.20
( )5املناقب� :س.354

منكم وإليكم

الم َغ َّيب
ُمحتَ َوى َ
الح ِّ
ج ُ
نجاح حسين الجيزاني /كربالء المقدسة

ها نحن الآن نط ّل من بوابة �شهر ذي احلجة
احلرام ،ترنو اأب�شارنا اإىل حركة احلجيج
وهم مت�شربلون ببيا�س نا�شع ،وجوههم
م�شتب�شرة بلقاء الكعبة البيت العتيق،
اأرواحهم هائمة يف �شاحة الع�شق امللكوتية
حيث الطواف وال�شعي والتق�شري والزدلف
للموىل ب�شالة العا�شقني الوالهني.
اإ ّنه احلج الإبراهيمي املعهود منذ الأزل ،ما
زالت ترنيمته حتتل املكان والزمان ،وما زالت

المقدسة
مريم اليساري /كربالء
ّ

منذ اأن خلق اهلل الب�شرية اأودع يف النفو�س فطرة
داخليةُ ،ت�شمى الفطرة الجتماعية التي ت�شمل
العالقات الجتماعية (العالقة الأ�شرية ،العالقة
بالأقارب،عالقة زمالء العمل ،ال�شداقة ..اإلخ).
ومن اأجمل هذه العالقات واأ�شماها هي ال�شداقة
ال�شاحلة ورفقة الأبرار ،فال�شداقة هي اإحدى
طرق التعاون والأن�س بني الأفراد ،وو�شيلة لل�شري
يف دار الدنيا
با�شتقامة،

طقو�شه هي نف�شها تتواىل عليها الأجيال
الإميانية ،اإنها حركات يوؤدّيها احلجيج يف
مكة املكرمة من �شعائر معروفة ،اأ ّما حمتواها
القيمي فيتمثل بالطواف حول كوخ الفقري،
ّ
وال�شعي لإجناز معاملة املواطن ،والوقوف
املق�شر
يف اعت�شام املعار�شة ،ورمي امل�شوؤول ّ
بالف�شاد ..والت�شحية بامل�شتبد احلاكم!
القيمي حلركة احلج اأ ّيها
هذا هو املحتوى
ّ
حجنا
امل�شلمون ،فماذا ي�شرينا لو حت ّول ّ

َر ِف ُ
يق َ
الف َلح

وتبادل الن�شائح والإر�شادات النافعة ،والنهي
عن ك ّل اأمور خمالفة لتعاليم الدين الإ�شالمي،
و ّ
خل�س اهلل تعاىل هذه العالقة بقوله تعاىلَ  :يا
ُ
ا�س ِ اإ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِمنْ َذ َك ٍر َواأ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم
اأَ ُّيهَا ال َّن ُ
هلل
ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِاإ َّن َاأ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ ا ِ
اأَ ْت َقا ُك ْم ِاإ َّن َ
اهلل َع ِلي ٌم َخ ِب ٌري( /احلجرات.)13:
فاأ�شل مفهوم ال�شداقة م�شتخرج من لفظة
ال�شدق ،وهي تلك ال�شفة ذات اخللق العظيم
الذي حثت عليه ال�شريعة الإ�شالمية ،ودعت
امل�شلمني اإىل اللتزام به وال�شري عليه ،واأنّ
ال�شداقة تاأتي من قيم الوفاء والإخال�س
وطول ال�شحبة على الرغم من تق ّلب
الظروف والأزمان.
وهناك جانب اآخر من جوانب
ال�شداقة هو عدم التفكر والتاأين
يف اختيار ال�شديق املنا�شب،
وبذلك تكون هذه العالقة
عالقة �شداقه �شلبية،
جتمع هوؤلء الأفراد لأمور

الإبراهيمي اإىل حج هادف وحركة دوؤوبة
لعمل اخلري وال�شعي يف حوائج الآخرين؟!
�شوؤال ن�شعه اأمام اجلميع ،كي نكون ممن
ِ ل َي ْ�ش َهدُوا َم َنا ِف َع َله ُْم )1(كما يقول القراآن
الكرمي ،ونكون كذلك اأكرث وعي ًا ملمار�شة
هذه ال�شعرية التعبدية ،مبا ي�شمن لنا فالح
الدارين.
.............................
(( )1احلج.)28:

الدنيا ،وبعيدة عن ُخلق الإ�شالم ،فال�شديق الذي
يكون بذرة �شوء يف قلب �شديقه ،وبداية للدخول
يف طريق ال�شهوات والأن�س بالدنيا الطريق البعيد
ك ّل البعد ع ّما دعا اإليه الر�شول الكرمي واأهل بيته
الأطهار عليهم ال�شالة وال�شالم ل يكون �شديق ًا،
بل �شيطان ًا يرتدي قناع ال�شداقة ،و ُيخفي وراءه
مكر ُه وكيدهُ.
رب الكون العظيم هذه العالقة ال�شلبية
وقد �ش ّبه ّ
يف موقف من مواقف يوم القيامة بعالقة العداوة
وذلك يف قوله تعاىل ْ :أ
الَ ِخ َّال ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُ�شه ُْم
ِل َب ْع ٍ�س َع ُد ٌّو ِاإ َّل ْاملُ َّت ِقنيَ( /الزخرف.)67:
يف ذلك اليوم يقف هذا الإن�شان ويحمل يف نف�شه
اللوم واحل�شرة عن هذه ال�شحبة ،ول�شانه يردّد
كما ورد يف قوله ج ّل وعالَ  :يا َو ْي َل َتى َل ْي َت ِني َ ْمل
اأَ َّت ِخ ْذ ُف َال ًنا َخ ِل ًيال( /الفرقان.)28:
�شالح يكونون ممّ ن
رزقنا اهلل تعاىل رفقاء
ٍ
مي�شكون باأيدينا يف دار الدنيا ،ونكمل بهم الطريق
يوم القيامة يف اجلنة مع اأهل بيت الر�شول
الأطهار.
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والج َه ِ
الس ِ
َمنَ ِ
ِ
اد َّية
ياس َّي ُة
اف ُع َ
الح ِّ
ج ِّ

د .راغدة المصري /لبنان

ب�شم اهلل الرحمن الرحيمَ  :واأَ ِّذنْ ِيف
احل ِّج َياأْ ُت َ
ا�س ِب ْ َ
وك ِر َج ًال َو َع َلى ُك ِّل َ�ش ِام ٍر
ال َّن ِ
َياأْ ِت َني ِمنْ ُك ِّل َف ٍ ّج َعمِ ٍيق ِ ل َي ْ�ش َهدُوا َم َنا ِف َع
َله ُْم( /احلج.)28 ،27 :
ي�ش ّكل مو�شم احلج الإ�شالمي موؤمتر ًا لالجتماع
والتعارف ،ويوؤتي مناف َع دينية ودنيوية ،ل
تقت�شر على الأمور التعبدية والإميانية ،بل
من الواجب توظيف (املنافع) التي ي�شهدها
احلجيج ،وهذا الأمر يظهر ِع ْرب �شرية الر�شول
حممد التي ر�شمت لنا ر�شالة احلج ذات
املغزى ال�شيا�شي -اجلهادي ،بداأت مالمح
ف�شولها الأوىل مع ن�شره الإ�شالم بني القبائل
الوافدة اإىل مكة للحج ،ويف مو�شم احلج
اأعلن عن ثالثة حماور رئي�شية ُمهمة للدين
الإ�شالمي:
 الإذن العام بجهاد امل�شركني يوم احلجهلل َو َر ُ�شو ِل ِه ِاإ َىل ال َّن ْا ِ�س
الأكرب :واأذا ٌن ِّمنَ ا ِ
احل ِّج الأكرب اأَنَّ َ
َي ْو َم ْ َ
اهلل َب ِرى ٌء ِّمنَ ْاملُ ْ�ش ِر ِك َني
َو َر ُ�شو ُل ُه( /التوبة  ،)3:واإبالغ هذا «الأذان»
واإعالمه جميع النا�س.

 ا�شتفاد اأئمة اأهل البيت من موقعية احلجامل�شلمني وتوجيههم ،فرنى
كمنرب اإعالمي لإر�شادامل�
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الإمام
احل�شني ُيعلن
موقفه من احلكم الأموي للراأي العام يف عهد
الطاغية معاوية ،اإذ عقد موؤمتره ال�شيا�شي
الأول يف م ّكة املك ّرمة ،و�شجب فيه �شيا�شة
معاوية الهادفة اإىل حجب امل�شلمني عن اأهل
البيت ،وقد ح�شره املهاجرون والأن�شار
والتابعون ممّ ن �شهدوا مو�شم احلج ،وحتدث
ع ّما اأ ّمل بهم وب�شيعتهم.

 كما اأنّ اأهل البيت عدّوا احلج مدر�شةُتدرب امل�شلمني على مكارم الأخالق ومنها
ال�شرب يف مواجهة املتاعب وال�شعاب التي
ُر�شمت اأمام عني الإمام احل�شني من مالمح
خا�شة بكربالء واأ�شخا�شها التي عرفها الإمام
احل�شني عن طريق �شخ�شياتهم ليكون
توجهه اإىل مكة يف  28رجب �شنة  60هـ،
مكث فيها حتى الثامن من ذي احلجة ،وجاءت
حركته ال�شيا�شية الإعالمية على مرحلتني:
الأوىل :التقى بجموع املعتمرين( ،فاأقبل اأهلها
يختلفون اإليه وياأتونه و َمن كان بها من املعتمرين


و اأهل
ا لآ فا ق ) ،
وق�شده بع�س املعار�شني
للحكم الأموي مثل عبد اهلل بن الزبري.
الثانية :حدّد اأهدافه املبدئية يوم مغادرته مكة
يوم الرتوية ،بخطابه احل�شيني الذي حمل
الوعظ والإر�شاد ،والتمييز ّبني احلق والباطل،
ويف م�شامني كالمه نعى نف�شه ،ور�شم طريق
ال�شهادة ،وا�شتنه�شهم اإىل اجلهاد ،اإذ قال:
«خط املوت على ولد اآدم خمط القالدة على
جيد الفتاة.. ،من كان فينا باذ ًل مهجته،
()1
موطن ًا على لقاء اهلل نف�شه فلريحل معنا».
فاحلج احلقيقي له �شيكون هناك يف كربالء،
حيث �شيقدّم نف�شه فدا ًء لإحياء الدين؛ ليبقى
�شدى احل�شني يردّد مع احلجيج يوم عرفة،
«احلج املربور لي�س
ليبلغ قول جده الر�شول:
ّ
ّ ()2
له جزاء اإل اجلنة».
...............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،44س.367-366
( )2املحجة البي�شاء يف تهذيب الأحياء :ج� ،2س.191

منكم وإليكم
منذ القدم يوؤدي احلجاب واأغطية
الراأ�س والوجه دور ًا كبري ًا يف
املجتمعات ،ويعتقد بع�س الباحثني
اأنّ غطاء الوجه كان يف الأ�شل
جزء ًا من لبا�س املراأة بني فئات
معينة يف املجتمعات القدمية ،وقد
كان م�شتخدم ًا يف العراق والبلدان
الإ�شالمية ،واأنّ كثري ًا من الأو�شحة
اأو اأغطية الراأ�س باأ�شكال خمتلفة
ظهرت قبل و�شول الإ�شالم ،اإذ
عُ رفت كقطعة مك ّملة لزي الن�شاء
ب�شورة خا�شة ،واألوانها خمتلفة
ح�شب الذوق والو�شع القت�شادي،
حتى جاء الإ�شالم فبداأ احلجاب
بالنت�شار ِع ْرب الفتوحات الإ�شالمية
يف ال�شرق الأو�شط ،وعلى الرغم
من ارتباط احلجاب بالإ�شالم
وخا�شة بالن�شاء امل�شلمات ا ّإل اأنه
يف حقيقة الأمر كان جزء ًا ل يتجزاأ
من مالب�س الن�شاء يف ديانات اأخرى
مثل اليهودية وامل�شيحية ،بعدها
تغري نط
وعلى مدار الأعوام ّ
احلجاب كثري ًا يف الدول العربية
والإ�شالمية ،اإذ اأ�شبح لك ّل
دولة �شكل حجاب خمتلف
عن غريها من
الدول الأخرى،
وارتبط �شكله

اب
ِّ
الن َق ُ
اإلس َلم
ْ
ِفي

أزهار عبد الجبار /كربالء المقدسة

بالتغيريات ال�شيا�شية والجتماعية
التي م ّرت بها هذه الدول على م ّر
التاريخ.
لقد انت�شر احلجاب عندما بداأ
الإ�شالم كمجتمع �شغري يف �شبه
اجلزيرة العربية ،ومن ثم بد أا
بالنت�شار يف العديد من دول ال�شرق
الأو�شط و�شمال اأفريقيا ،من ثم
اأوروبا ،وعلى الرغم من اأنّ �شكل
احلجاب اآنذاك كان جمرد غطاء
للراأ�س والرقبة ،ا ّإل اأنه بعد ذلك بداأ
يتغري كثري ًا ليتخذ اأ�شكا ًل عدة وفق
�شيا�شة الدولة املوجود فيها ،ومن
هذه الأ�شكال هو (النقاب) :وهو
قطعة قما�س تغطي الوجه وي�شمح
بظهور العينني وغالب ًا ما يكون
اأ�شود اللون ،وقد تنوعت اأ�شكال
النقاب وغطاء الوجه الذي ترتديه
املراأة امل�شلمة يف جميع اأنحاء
العامل لكن جميعها ُتظهر العينني،
ويعتقد بع�شهم اأنه موجود قبل
الإ�شالم ،ففي اأوائل القرن الثالث
من امليالد اأ�شار الكاتب امل�شيحي
ترتليان بو�شوح يف بحثه (حجاب
العذارى) اإىل اأنّ بع�س (الوثنيات)
العرب يرتدين غطا ًء ل يغطي
فقط الراأ�س ،واإنا كامل الوجه
اأي�ش ًا ،ويف امل�شادر الأولية مثل
(�شفر التكوين  38.14و،24.65
ومرجعني يف الكتاب املقد�س) ٌ
حث
على تغطية الوجه ،وهي ُتظهر اأنّ
بع�س الن�شاء يف م�شر ،احلجاز،
كنعان ،وفار�س ا�شتخدمن النقاب
ملدة طويلة قبل ظهور الإ�شالم.
وجاء الإ�شالم فوجد النقاب من
العادات املنت�شرة واملتجذرة،
ترتديه الن�شاء امل�شلمات مع
العباءة كي تختفي معامل
ج�شدها بالكامل
عدا العينني ،فلم

يفر�شه ومل يرف�شه وهذا مهم،
واإنا فر�س اأمرين ل�شمان �شالمة
النف�س واملجتمعات :الأول (الزي
الإ�شالمي املحت�شم الذي ل ي�شف
ول ي�شف ،ول يثري الرجل) ،والثاين
(غ�س الب�شر) كما جاء يف الآيتني
الكرميتنيُ  :ق ْل ِل ْل ُموؤ ِْم ِن َني َي ُغ ُّ�شوا
وجه ُْم
ِمنْ اأَ ْب َ�شا ِر ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
َذ ِل َك اأَ ْز َكى َله ُْم اإِنَّ َ
اهلل َخ ِب ٌري ِ َمبا
َي ْ�ش َن ُعونَ َ و ُق ْل ِل ْل ُموؤ ِْم َن ِات َي ْغ ُ�ش ْ�شنَ
وجهُنَّ
ِمنْ اأَ ْب َ�شا ِر ِهنَّ َو َي ْح َف ْظنَ ُف ُر َ
َو َل ُي ْب ِدينَ زِي َن َتهُنَّ اإِ َّل َما َظ َه َر ِم ْنهَا
َو ْل َي ْ�ش ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهنَّ َع َلى ُج ُيو ِب ِهنَّ
َو َل ُي ْب ِدينَ زِي َن َتهُنَّ اإِ َّل ِل ُب ُعو َل ِت ِهنَّ اأَ ْو
اآَ َبا ِئ ِهنَّ اأَ ْو اآَ َبا ِء ُب ُعو َل ِت ِهنَّ اأَ ْو َاأ ْب َنا ِئ ِهنَّ
اأَ ْو اأَ ْب َنا ِء ُب ُعو َل ِت ِهنَّ اأَ ْو ِاإ ْخ َوا ِن ِهنَّ َاأ ْو َب ِني
اإِ ْخ َوا ِن ِهنَّ اأَ ْو َب ِني اأَ َخ َوا ِت ِهنَّ اأَ ْو ِن َ�شا ِئ ِهنَّ
اأَ ْو َما َم َل َكتْ اأَ ْ َميا ُنهُنَّ اأَ ِو التَّا ِب ِع َني َغ ْ ِري
ال ْر َب ِة ِمنَ ال ِّر َج ِال اأَ ِو ِّ
الط ْف ِل
اأُ ِويل ْ إِ
ا َّل ِذينَ َ ْمل َي ْظ َه ُروا َع َلى َع ْو َر ِات
ال ِّن َ�شا ِء َو َل َي ْ�ش ِر ْبنَ ِباأَ ْر ُج ِل ِهنَّ ِل ُي ْع َل َم
َما ُي ْخ ِف َني ِمنْ زِي َن ِت ِهنَّ َو ُتو ُبوا اإِ َىل
هلل َجمِ ي ًعا اأَ ُّيهَا ْاملُوؤ ِْم ُنونَ َل َع َّل ُك ْم
ا ِ
ونَ
ُت ْف ِل ُح ( /النور.)31 ،30:
ال�شرعي
اختلف الفقهاء يف احلكم
ّ
لل ّنقاب يف املا�شي واحلا�شر ،ب�شاأن
ما اإذا كان فر�ش ًا اأو ا�شتحباب ًا اأو
عرف ًا ،فمنهم من قال بوجوبه،
ومنهم َمن قال اإ ّنه �ش ّنة وف�شيلة
ولي�س واجب ًا ،ومنهم َمن راأى اأ ّنه
يتفاوت بني الوجوب وال�شتحباب
بح�شب الظروف التي ُحتيط باملراأة،
والغالبية العظمى من اأقوال العلماء
تذهب اإىل اأنّ النقاب هو اختياريّ
على الأكرث اأو م�شتحب ،وراأي
�شماحة اآية اهلل العظمى ال�ش ّيد علي
احل�شيني ال�شي�شتاين (دام ظ ّله
الوارف) يف هذه امل�شاألة هو :اأنه
يجوز اإن مل يوجب الفتتان نوع ًا،
وال�شتهجان بح�شب العرف.
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ب إلى الله َ
ال َت َ
ذهْ
فْردًا
ِ
ِ
ال�شكوت يعني الر�شا ،والر�شا يعني
امل�شاركة ،فاأيّ جدار ُيهدم واأنت تنظر
اإليه يعني اأنك حتمل معو ًل واأنك �شريك يف
الهدم!!
ّرمبا ت�شتاء وت�شعر باأين اأقحمك يف موقف
امل�شوؤول يف حني اأنك جمرد متفرج!
م�شه
ت�ش ّور معي اأنّ متاعك –ل قدّر اهللّ -
اللهب ،اأكنت جتد من الطبيعي اأن يتفق
اجلميع على اأنّ الأمر ل يعنيهم؟! هل
باإمكانك اأن ُجتري م�شطلح احليادية هنا؟
هذه اإرادة اهلل ،املجتمع الواحد كتلة
واحدة ت�شقط مع ًا وتقوم مع ًا ،فال تظن اأنك
مبعزل اإذا اجنرف البقية!
اأنت م�شوؤول عن اجلميع ،واجلميع م�شوؤول
عنك ،ت�شقمك ذنوبهم ،حتزنك اأخطاوؤهم،
يف�شد تقهقرهم �شعادتك لأنك اأحدهم ،لك
ذنوبك واأخطاوؤك وتقهقرك ،ويجب عليهم

أمل عبد الله /البحرين

اأخرى؟!
ملاذا مل ينتخب اهلل تعاىل اأحد بني اإ�شرائيل
الرازح حتت جربوت فرعون؟ ملاذا كان
الأمر ملو�شى اأن يرتك حبوره وهناءه
ليذهب جماد ًل الطاغوت يف عقر داره؟
يومها طغى فرعون ،اأفرط يف غ ّيه واأ�شرف،
فوجب على مو�شى الت�شدي؛ لأنه كان
يعرف فرعون ،معرفة مو�شى باأبعاد
امل�شاألة األزمته خو�س مواجهة �شر�شة
لإنقاذ اأمة باأكملها.
واليوم اأنت تعلم اأنّ اخلطاأ قد طغى من
حولك ،تعدّى على القيم واملبادئ فا�شتغلظ
وا�شتكرب ،ترى باأمك عينيك َمن يحتطب
ملجتمعك ،حتى بات باإمكانك اأن تتنف�س
دخان احلرائق ..فاأيّ ع�شا �شتختار؟
....................................
( )1طه.)24:

استر ُ
َ
ك ُ
ُ
ع ِل َ
السْم َ
ق َّ
قيك
نت
اش ِ
ع ِ
ِ

اأحاول اأن اأحفظ �شيئ ًا من همهماتهم
املخل�شة املن�شكبة بك ّل حب ..بنداء
�شر حتوي هذه
يا زهراءُ ..ترى ..اأيّ ٍ
احلروف..؟ ل اأظنها ا ّإل منثالة من الروح
على �شكل قطر مالح لك ّنه عند اهلل عظيم
عظيم..
ووجدت نف�شي طوع ًا ..ح ًب ًا ..خ�شوعاً
احلب..
لألقك
القد�شي ،يف ركب ّ
ّ
ُ
توجهي ..لأين اأثق
اأحاول اأن اأح ِكم ياقة ّ
باأنك تقرئني ما يف ال�شمري ..فما حيلتي
اإن مل جتدي يف �شدري ول ًء �شادق ًا!..
أجيبك ..اإن كنت يف ودّك جمرد
ِ َب ا ِ
مراوغة ..مدّعية ..ويلي اإن كنت كذلك..
ويلي!
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حمايتك من ك ّل هذا؛ لأنك اأي�ش ًا ل تقدر
عليها لوحدك!
فاأنت اأ ّمة ل فرد..
جمتمع ل واحد..
انظر لغة اخلطاب يف القراآن الكرمي ،كتاب
كامل ل يتحدث ا ّإل ب�شيغة اجلمع يف ك ّل
مواطن احلديث ،يف احلقيقة اأنت الإن�شانية
باأجمعها..
لذلك اإن حاولت اأن تقتطع نف�شك لرتتاح،
اإن كرهت واجبات اجلماعة ،ف�شوف تخ�شر
ك ّل �شيء ،نف�شك ..وجودك ..حتى اهلل!
()1
ْ
اذهَ ْب اإِىل ِف ْر َع ْونَ اإِ َّن ُه َطغى

بنبي اهلل مو�شى
اأتظن اأنّ الآية خمت�شة ّ
وبفرعون زمانه؟ مو�شى الذي كان يعي�س
حياته قرير العني ،يرعى غنمه ويعتني
باأ�شرته ،وي�شبح يف ملكوت اهلل تعاىل،
فماذا يعنيه اإن طغى فرعون يف اأر�س

زهرة البقشي /السعودية
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اأعوذ باهلل بكلمته املحفوظة يف �ش ّر
ا�شمك..
ِ
بابك ..ا�شتطعم لروحي
اأنا م�شتجري عند ِ
ّ
زادك الذي تبثينه عند كل �شحر..
من ِ
هو ذو اجلنان ..يحثّ اخلطى نحو �شوح
اجلمال الالمعة..
�شالم ًا يرتدي �شطع املحبة اخلا�شعة،
�شالم ًا يهيم على وجهه حريانَ اأرق ًا،
�شالم ًا ل يجد ل�شكبه ورق ًا� ،شالم ًا ل
عليك
يجد لورقه موئ ًال غري قلبه ،ال�شالم ِ
قربك
�ش ّيدتي ومولتي ،لئن ا�شترت علينا ِ
كراماتك ومل تغفلنا
فو اهلل مل ت�شرت ع ّنا
ِ
عينك..
ِ
ر�شمك
ا�شمك وجميل
ِ
يا زهراء من �شوء ِ

معانيكّ ،
فيك،
ولطيف
بحق احلقيقة ِ
ِ
بك ،من عمق الروح
وال�شر امل�شتودع ِ
أ�شتقيك ،يا مولتي يا فاطمة تقبليني..
ا ِ
ونحوك ت�شريين ..اآه
بك تبت�شمني!
ِ
لكاأين ِ
من و�شل ٍة ا�شتحالت بف�شاء الدّنى ،ولكنها
إليك
بزغت بفجر احلقيقة ،وحينها اأهدى ا ِ
النب�س عقيقه ..ورا ِآك مراأى العني مزهرة،
وحلاظك توؤذن للخليقة ،لك ّني تواريت باألف
دمعة مرجتفة؛ لأين �شاأكتب ما مل يقدر له
�شباكك احلبيب ،لكنما عيني
اأن يغفو عند
ِ
ت�شافح اأحريف ..وتر�شل غيثها املفتون
با�شمك ،ليمتزج هذا الإك�شري ،فام�شح
ِ
وجنتي ،وارفع يديّ اإىل عنان ال�شماء..
به
ّ
ّ
ّ
تقبليه منا يا زهراء ..تقبليه منا..

منكم وإليكم

َ َّ
الش َب ُ
اب
ما
إال َط َ
ّ
اقة
سهامة ظاهر محسن /النجف األشرف

ٌ
بع�ض من املقربي :ما هي
ي�ساألني
ن�سيحتك لنا؟ فاأقول :ا�ستغلوا �سبابكم,
ِ
وبتعبري اأدق اأقول :ا�ستغلوا طاقاتكم,
ال اأعني بذلك مرحلة عمرية حمددة,
فقد يكون للبع�ض ثمانون عام ًا من
العمر ,ا ّإال اأنه يتمتع بروح �سابة اأو
طاقة متجددة تعو�سه عن التقدم
يف ال�سن ,املهم ّ
كل املهم هو ا�ستغالل
هذه الطاقة ,لكن تختلف طرائق
ا�ستغاللها بي اخلري وال�سر ,الق�سد
والعبث ,هل ي�ستغلها ال�ساب بال�ساعات
العديدة التي يق�سيها مطالع ًا �سا�سة
الهاتف اأو التلفاز؟ اأو يختار ما يختاره
(القليل) من اأقرانه باأن ي�سع لنف�سه
هدف ًا ,فيجتهد يف درا�سته اأو جمال
تخ�س�سه؟ هل ي�سنع من روحه روح ًا
ّ
كئيبة حزينة وهو يف ريعان عمره؟
اأو يختار روح ًا طموحة مرحة متثل
مرحلته العمرية؟ لطاملا راأيت �سباب ًا
ِ
أرواح هَ ِرمة ..واأت�ساءل اأيّ حفر ٍة
با ٍ
نف�سية اأوقعوا اأنف�سهم بها؛ لي�س ّيعوا
هذا الوقت الثمي من اأعمارهم بهذا
العامل الكئيب الذي �سنعوه الأنف�سهم؛
ال�سباب مرحلة ,وطاقة ,وفر�سة ,على
َمن مي ّر بها اأن ينهيها وقد اأجن َز �سيئ ًا,
واإن كان فاته من العمر ما يخوله �سنع
طاقته
لنف�سه ,فليكن �ساب ًا يف
هدف
ِ
ِ
ً
واأهدافه ,واإنْ بلغ من العمر عت ّيا ,فما
ال�سباب ا ّإال طاقة ال غري ,وال نعلم اأي
الوقت الذي تزور ُه الطاقة؛ لذا يقال
(فالن عاد �ساب ًا) ,هو يف الواقع ما فعل
�سيئ ًا �سوى جتديد طاقته ,وهذا �ساهد
احلديث ,فما العمر ا ّإال رمز.

عاد ُت َنا َ
َ
ف َ
َ
يما َنك َر ُه
س
َ
َ َ
يما ُن ِحّ
ف َ
ب
َوشقاؤنا ِ
عبير الربيعي /بغداد

الإ�شالح بقدر ما هو تعبري
مريح للنف�س ،مبهج للقلب،
لكنه يف حقيقة الأمر من ا ّ
أ�شق
املهام املوكلة لبني الب�شر،
وقد نت�شاءل اأحيان ًا هل ُيق�شد
بالإ�شالح الإ�شالح الفردي اأو
الإ�شالح الجتماعي؟ اإذا اأردنا
اإ�شالح ًا فاع ًال وف ّعا ًل ،فعلينا
ال َبدء بذواتنا انطالق ًا من اأول
خطوة على الطريق ال�شحيح
و�شعها لنا اهلل ج ّل وعال
بقوله.. :اإِنَّ َ
اهلل َل ُي َغ ِّ ُري َما
ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغ ِّ ُريوا َما ِباأَ ْن ُف ِ�ش ِه ْم
َواإِ َذا اأَ َرا َد ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم ُ�شو ًءا َف َال
َم َر َّد َل ُه َو َما َله ُْم ِمنْ دُو ِن ِه ِمنْ
َو ٍال( /الرعد )11:فاخلري
الذي ي�شرق يف �شدورنا تراه
ُيلقي بظالله على ك ّل ما حولنا،
وطرق الإ�شالح والتنوير ل
تع ّد ول ُحت�شى ،وبذلك يكون
املجتمع الفا�شل وليد الإ�شالح
والتغيري الإيجابي على ال�شعد
الفكرية وال�شلوكية كافة،

�شحيح اأنّ الإن�شان ل يولد
كام ًال ،ولكن با�شتطاعته اأن
يتكامل ،كما يقول ارن�شت
همنغواي( :اإنّ احلمقى
واملجانني فقط هم الذين ل
يغريون اآراءهم) وجورج برنارد
�شو وافقه يف ذلك ،اإذ قال:
(اإنّ الذين ل ي�شتطيعون تغيري
عقولهم ل ي�شتطيعون تغيري اأي
�شيء) وب�شالح ك ّل فرد ت�شلح
اأمته ،وما من ح�شارة ارتقت
اأو اأمة �شعدت ا ّإل لأنها �شارت
على نهج ال�شالح وال�شاحلني.
اإنّ الإ�شالح طريق وعر ،درب
�شاق حمفوف بال�شعاب
واملخاطر ،ع ّبدها َمن �شبقونا
من الأحرار ،وعلى راأ�شهم �ش ّيد
الأحرار الذي هتف بالنا�س
يف يوم ع�شيبَ ..« :واإِ َّنا
الح يف اأُ َّم ِة
َخ َر ْجتُ ِل َط َل ِب ال ْإ�ش ِ
()1
َجدّي.»..

.......................................
( )1مو�شوعة كلمات الإمام احل�شني:
�س.354
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صحة

العائلة النفسية

َ
َ
َ
َ
ُ
المع َ
اليب ُ
امل ِة األ َب َّ
أ َ
وية
س


د .حوراء حيدر الجابري /كلية اإلمام الكاظم

تع ّد الأ�شرة املكان الذي يت�ش ّكل فيـه �شلوك
الأطفال ،وتظهر فيه اجتاهاتهم ومعارفهم
وقيمهم ،وتوؤدي الأ�شرة دور ًا اأ�شا�شي ًا يف تكوين
�شمات ال�شخ�شية ال�شوية اأو امل�شطربة ،اإذ اإنّ
الطفل يعي�س مع والديه ،ويتاأثر بقيمهم ومثلهم
الجتماعية ،ومن ّثم فاإنّ ما يكت�شبه النا�شئ
هو تع ّلم يتم عن طريق مالحظته �شلوك اأفراد
اأ�شرته.
ّ
واإنّ املعاملة الأبوية هي كل �شلوك ي�شدر عن الأب
والأم ،ويوؤثر يف الطفل ،ويف نو �شخ�شيته ،وهي
وتعرب عن
التي يتبعها الآباء يف تن�شئة الأبناءّ ،
اجتاهات عقلية لدى الوالدين جتاه اأبنائهم ،ومن
اأ�شاليب املعاملة الأبوية ما ياأتي:
الت�ش ّلط والت�شدّد :ويقابلها الدميقراطية
والت�شامح ،وتتمثل بال�شبط املفرط ل�شلوك الأبناء،
وال�شرامة فـي معـاملتهم ،والطاعـة العمياء
واخل�شوع لتعليمات الآباء ،بحيث ل مينحونهم
فـر�شة للتعبري عن ا�شتقالليتهم واإرادتهم،
ويرف�شون اآراء الطفل ويلومونه وينقدونه
ويعاقبونه ويحرمونه ،ويرغمونه ق�شر ًا
على طاعتهم ،ف�ش ًال عن التخويف

32

عدد  - 135ذو الحجة 1439ه  -أيلول 2018م

امل�شتمر من العقاب ،ومن ّثم فاإنّ �شلوكيات
الأبناء الذين ين�شوؤون يف ج ّو يت�شف بالت�شلطية
اأو �شلوكيات فو�شوية مت�شيبة ،تختلف عن
�شلوكيات الأبناء الذين ين�شوؤون يف ج ّو يت�شف
بالدميقراطية ،ويوؤدي الأ�شلوب الت�شلطي يف
التن�شئة اإىل تع ّلق م�شطنع بالوالدين واإىل طاعة
ال�شلطة ،غري اأنّ ح ّبهم للقوة اأي�ش ًا يزداد ،ويوؤدي
اإىل حتفيز م�شاعر التهديد ،واخلوف والقلق،
وخلق �شمري �شارم متزمت لدى الأبناء ،و�شلوك
عدائي جتاه ال�شلطة الأبوية ،ويقتل روح املباداأة
ورمبا يدفع به اإىل الهروب اإىل بيئة
وال�شتقالليةّ ،
ً
اأقل تقييد ًا واأكرث حتررا ،كقرناء ال�شوء ،وتبني
اأ�شاليب �شلوكية عدوانية وم�شادة للمجتمع.
اأ�شلوب عدم الت�شاق والتذبذب :ويتمثل باختالف
معاملة الوالدين الطفل ،اأي اأنهما ل يعامالنه
معاملة واحدة يف املوقف الواحد ،بل اإنّ هناك
تذبذب ًا قد ي�شل اإىل التناق�س ،وممّ ا يجعل الطفل
ل ي�شتطيع اأن يتوقع ر ّد فعل والديه اإزاء �شلوكه،
ويدرك الطفل اأنّ معاملة والديه
تعتمد على املزاج ال�شخ�شي
والوقتي ،ولي�س هناك اأ�شا�س
ثابت ل�شلوك والديه نحوه،
ويعك�س تباعد وجهتي نظر
ك ّل من الأب والأم يف عملية
التن�شئة موؤ�شر ًا

اإىل ا�شطراب العالقات بينهما ،فيحاول ك ّل
منهما ا�شتمالة الطفل اإىل جانبه ب�شرف النظر
عن م�شلحته ،فيكون الطفل يف حرية و�شك
وتردّد وازدواجية ،ومن ّثم تهتز ثقته بوالديه،
وي�شعر بال�شياع ،ف�ش ًال عن ا�شطراب معايريه
الجتماعية ،واأ�شار الباحثون اإىل اأنّ هذا الأ�شلوب
مي ّثل مناخ ًا مالئم ًا للعدوان ،وم�شاعر الإحباط
واحلرية عنـد الأطفال ،اإذ اإنهم ل ي�شتطيعون
التمييز بني ما هو مقبول وما هو غري مقبول.
الإهمال :ويتم ّثل بعدم الكرتاث والتن ّكر للطفل
�شواء بالقول اأم الفعل ،والالمبالة باإ�شباع حاجاته
الع�شوية والنف�شية ،ويتم ّثل اأي�ش ًا برتك الطفل من
دون ت�شجيع على ال�شلوك املرغوب فيه اأو حما�شبته
على ال�شلوك غري املرغـوب فيه ،وترك الطفل من
دون توجيه ،اأي يكون الوالدان حا�شرين غائبني،
ومثل هذا الأ�شلوب يفقد الطفل الإح�شا�س مبكانته
عند اأ�شرته ،وبح ّبهم له وانتمائه اإليهم ،وغالب ًا ما
يكون الطفل ذا �شخ�شية قلقة مرتدّدة ،تتخبط
يف �شلوكها بال قواعد اأو حدود ،وغالب ًا ما ين�شم
واحلب ،وقد
الطفل اإىل جماعة يجد فيها العطاء
ّ
ت�شجعه على اأن يكون خم ّرب ًا وخارج ًا عن القانون؛
لأنه مل يعرف فـي �شغره احلدود الفا�شلة بني
حقوقه وواجباته ،وبني ال�شواب واخلطاأ ،اإ�شاف ًة
اإىل كراهية الوالدين وال�شخط عليهما والرغبة يف
النتقام.

الصحة كنز

َ
ٌ
ٌ
َ
ٌ
َ
َّ
َّ
َ
صيرة
أخبار ِع ِ
وط ِبية ق ِ
لمية ِ

د .زينة الجبوري /بغداد

االأعرا�ض القلبية نف�سها لكن املراأة هي
اخلا�سرة
ُ
يف اإح�شاء اأجري عامي (2011-2010م) يف
نبني اأنّ ت�شخي�س مر�س القلب
الوليات املتحدة ّ
الإكليلي (اخلناق ال�شدري اأو ال�شكتة القلبية)
الذي ت�شمل اأعرا�شه اأمل ال�شدر ،وخفقان
القلب ،و�شيق التنف�س يتو�شل اإليه الأطباء يف
معظم الرجال ،فيعالج ن�شفهم تقريب ًا بعد
الزيارة الأوىل ويتحول معظمهم اإىل طبيب
قلب اأخت�شا�شي ،بينما يندر اأن يت�شح هذا
الت�شخي�س يف الن�شاء الالتي كثري ًا ما يحكم
الأطباء اأنّ اأعرا�شهنّ غري حقيقية وناجتة عن
ال�شدة واحلالت النف�شية امل�شطربة.
دفع مر�ض الزكام بالتدليك
وفق ًا لدرا�شة ُن�شرت يف جملة الطب البديل

والطب املتمم ظهر لدى الأ�شخا�س الذين تلقوا
جل�شة من التدليك ال�شويدي مدّتها  45دقيقة اأنّ
عدد كريات الدم البي�شاء التي حتارب اللتهاب
زادت لديهم بن�شبة ( %18وذلك ح�شب ما ب ّينه
خبري الدرا�شة مارك رابابورت) ،اإ�شاف ًة اإىل ما
ب ّينته درا�شة اأخرى اأُجريت يف جامعة لويزيانا
من اأنّ اخل�شوع للتدليك اليومي ملدة ترتاوح بني
( )60-45دقيقة ي�شاعد على خف�س �شغط الدم.
تنظيف الفواكه واخل�سر
ب ّينت الدرا�شات احلديثة اأنّ املاء لوحده قادر
على اإزالة اجلراثيم عن خ�شارك وفاكهتك ،واأنّ
اإ�شافة حملول اخلل يخ ّل�س من  %80من البكرتيا
و %95من الفريو�شات؛ لذا ُتفرك الفاكهة
واخل�شر مبحلول يتكون من جزء من اخلل مع 3
اأجزاء من املاء ،ثم ُت�شطف ملدة  30دقيقة باملاء.

التخ ّل�ض من ال�سداع وزيت ال�سمك
تبني اأنّ باإمكان
يف درا�شة اأُجريت يف جامعة براون ّ
زيت ال�شمك خف�س اإنتاج الربو�شتوغالندين (وهو
مادة كيميائية ت�شاعد على الإ�شابة باللتهابات
وت�ش ّبب ال�شداع الن�شفي (ال�شقيقة) واأنواع ًا
اأخرى من ال�شداع) وذلك بتناول كب�شولت
زيت ال�شمك التي حتوي على مادتي (EPA،
 ،)DHAوهما نوعان من احلمو�س الد�شمة
لوميغا.3
النوم والتاأمل
ُ
يف برنامج عالجي اأجري يف مركز تابع جلامعة
تبني اأنّ
�شتانفورد على عدد من امل�شابني بالأرق ّ
اإجراء ن�شاطات ذهنية توؤدي اإىل حت�شني حالة
النوم ،وجعله اأف�شل خا�شة لو ا�شتمر عليها ملدة
 8اأ�شابيع ،وجعلها عادة يومية قبل النوم.
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إبداع امرأة
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الم َ
طى َ
آالء سعيد العيداني /النجف األشرف

يف العديد من املدار�ض واملعاهد ,هنالك مقاعد ت�سغلها �س ّيدات يف العقد الثالث اأو الرابع من العمر� .س ّيدات يتحد ّين اأنف�سهن
ويجل�سن على هذه املقاعد ك�سائر الطلبة ,اإميان ًا منهن بعدم وجود مع ّوقات عمرية متنع من اكت�سابهن العلم واملعرفة ,التي من خاللها
�سي�ستطعن البحث عن اأدوار جديدة لهنّ يف هذه احلياة بعيد ًا عن زواجهنّ املب ّكر وان�سغالهن مب�سوؤوليات العائلة واالأوالد اليومية.
فقررن العودة للدرا�سة كمحاولة للخروج من الدور التقليدي الذي طبع املراأة يف جمتمعاتنا .فلم تعد تقبل اأن تقت�سر حياتها على
الواجبات العائلية واالجتماعية واالأعمال املنزلية ,وال�س ّيما اأنَّ ال�سهادة اأ�سبحت اأ�سا�س ًا للتط ّور االجتماعي واالقت�سادي ,لذا حتتم
عليها العودة اإىل مقاعد الدرا�سة اأو ًال و�سوق العمل ثاني ًا لي�سعن ب�سمتهنّ يف هذه احلياة.
للنا�س فكان رحمه اهلل يقول يل ال�شهادة عليه �شابق ًا ولول وجود وقت الفراغ لديّ ملا خرجت
ريا�س الزهراء كانت مع ن�شال مهدي �شالح خدم ًة ِ
من مواليد ق�شاء املناذرة عام (1964م) خريجة هي ثمرة النجاح ،فبقي هذا الكالم عالق ًا يف لإكمال الدرا�شة ،كما اأنّ خروجي مل ي�شبب اإرباك ًا
معهد الإمام ال�شادق للدرا�شات الإ�شالمية ذهني وما اإن كرب اأولدي وا�شتق ّلوا بحياتهم حتّى اأو تق�شري ًا يف اأمور البيت ،فالوقت منظم ما بني
وحالي ًا طالبة جامعية مرحلة ثانية ،اأو�شحت �شنحت الفر�شة يل بالعودة كوين اأود اأن اأحقق امل�شوؤوليتني.
َ
ر�سالتك؟
توجهي
قائلة :تز ّوجت يف �شن ال�شابعة ع�شرة من عمري ذاتي واأجنز ما كنتُ اأحلم بهُ ،
ِ
فطلب العلم وتع ّلمه يف اخلتام ملنْ ّ
طلب العلم اأخاطب املراأة مبختلف اأدوارها الأم والبنت
عمر معني ،كما اأنّ َ
يف ال�شف اخلام�س اإعدادي؛ كون هذا ال�شن لي�س حكر ًا على ٍ
يف ذلك الوقت هو الأن�شب لتكوين العائلة ،فري�ش ٌة على ِّ
حلمك
كل موؤمن وموؤمنة واأنا ابتغي اأداء تلك والأخت والزوجة واأقول لها :ا�شنعي من ِ
وقد كانت رغبة زوجي اأن اترك الدرا�شة لأين الفري�شة ،ف�ش ًال عن ذلك التقنية والتكنولوجيا
لك
ذاتك وا�شعي اإىل طلب العلم ك ّلما �شنحت ِ
ِ
و�شجعتني على اإكمال التعليم.
طموحك مبا يريده الآخرون
الفر�شة ،ول تقتلي
اأ�شبحت زوجة و�شاأكون اأم ًا م�شتقب ًال ولب ّد من هي التي اأغرتني ّ
ِ
توفري الرعاية الكاملة لالأبناء ،وعلى الرغم من هل
عائلتك
واجهت م�ساعب ومتاعب يف الدرا�سة؟ لكن حققيه بالر�شا والتوافق و�شجعي
ِ
ِ
بثقافتك الأ�شرية والرتبوية.
عدم قناعتي برتك الدرا�شة لكني اأطعت اأمر امل�شاعب واملتاعب هي التي جتعلني اأعرف ثمرة على ما ا ِأنت عليه
ِ
زوجي على م�ش�س ،فاملجتمع يف ذلك الوقت ل اجلهد والعلم ،ولكي اأطور نف�شي واك�شب املعلومة ،فالعلم هو و�سيلة التط ّور والتقدّ م ,واأ�سا�ض
ي�شجع املراأة املتز ّوجة على حتقيق حلمها اأو اإكمال واع ّلم بها غريي ،وك ّل هذا من خالل بحثي
رقي االإن�سان واملجتمعات ومنوها ,وبه
ّ
م�شوارها الدرا�شي فا�شت�شلمت للجلو�س يف البيت ميداني ًا وتكنولوجي ًا للح�شول على املعلومات ،ف َمنْ تتح ّرر العقول من جهلها ,وت�سبح احلياة
دون نقا�س يف الأمر ،ورزقني اهلل من الأبناء ج َّد وجد و َمنْ زرع ح�شد ،وف�ش ًال عن الطموح اأكرث رفاهية و�سهولة ,فالعلم اأجنز الكثري
علي امل�شاعب كان من املخرتعات التي �س ّهلت حياة الب�سرية,
�شبع بنات و�شتة اأولد والآن اأنا جدّة لـ (36حفيد ًا والرغبة التي كانت ته ّون َّ
لزوجي واأولدي الدافع الأقوى واملكمل لطموحي وجعلتها اأكرث مرونة ,كما جعل العلم
وحفيد ًة).
ً
ً
ً
نراك اليوم تعاودين اجللو�ض على مقاعد ورغبتي ،فقد كانوا دائما يدعمونني معنويا العامل قرية �سغرية بف�سل االخرتاعات
ِ
علي ال�شعاب.
الكثرية.
الدرا�سة ,ما الدافع الذي دفعك اإىل بالت�شجيع وبذلك ت�شهل ّ
البيت واإكمال الدرا�سة م�سوؤوليتان ,كيف
العودة؟
اأ�سارت ال�س ّيدة ن�سال :منذ طفولتي واأنا الرتتيب بينهما؟
ٌّ
اطمح اأن اأ�شل اإىل ما و�شل اإليه والدي يف اإكمال ا�شتقل اأولدي يف حياتهم ال�شخ�شية ،وكل منهم
الدرا�شات ،وكنتُ دائم ًا اأ�شاأل والدي كيف يل اأن لديه عائلة ماعدا ابني ال�شغري ما يزال يكمل
اأ�شبح عن�شر ًا ف ّعا ًل ومهم ًا يف املجتمع واأقدّم م�شواره الدرا�شي ،فم�شوؤولية البيت اأقل ممّ ا كان
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واحة البراءة

الد ْرع
ّ

يف الغابة الكبرية كانت هناك حيوانات كثرية،
ري ببطء �شديد،
منها ال�شلحفاة اجلميلة التي ت�شري
ارت
�شعرت ال�شلحفاة بالتعب ال�شديد؛ لأنها �شارت
طوي ًال ومل تفارق اأ�شعة ال�شم�س وجهها ،فراأت
يف طريقها نهر ًا جاري ًا� ،شربت منه املاء وق ّررت
بح يف هذا النهر البارد لت�شعر بالن�شاط
اأن ت�شبح
والراحة ،وبعدها خرجت من النهر وهي ت�شعر
باجلوع ،وقالت يف نف�شها� :شاأذهب اإىل املزرعة
أحب
القريبة لأتناول اأوراق اخل�س اللذيذة ،فاأنا ا ّ
لحفاة ذهبت
اخل�س كثري ًا ،وبعد اأن �شبعت ال�شلحفاة
لمت
حتت �شجرة توت كثيفة الأغ�شان وا�شت�شلمت
لنوم عميق ،وبداأت حتلم اأنها يف مزرعة كبرية،
فيها الكثري من اخل�س ،وبداأت تاأكل وتاأكل حتى
أح�شت بال�شبع ،وفجاأ ٌة ا�شتيقظت ال�شلحفاة من
ا ّ
نومها على هلع حيوانات الغابة التي كانت حتاول
الهروب ميين ًا وي�شار ًا ،و�شمعت �شوت الأرنب
جميعا ،،لقد هجم الثعلب على
وهو يقول :اهربوا جميع ًا
املزرعة مرة اأخرى.

جواهر الزهراء إبراهيم /لبنان
رسم :تبارك جعفر

نف�شهاها
شها
نف�شش
لحفاة حولها فوجدت نف�
ال�شلحفاة
شلحفاة
ال�شش
نظرت ال�
بطيئة احلركة ول ت�شتطيع الهروب ،فدخلت
يف درعها ونامت تكمل ما تب ّقى من حلمها
يف مزرعة اخل�س ،ويف �شباح اليوم التايل
اجتمعت جميع احليوانات وهي تتحدث عن
هجوم الثعلب على املزرعة ،فقال الأرنب:
عندما هجم الثعلب ��شارعنا بالهروب اإىل
الع�شافري :اأ ّما نحن فلقد
جحورنا ،وقالت الع�
ّ
قفزنا اإىل اأعايل الأغ�
أغ�شان ،ومل يتمكن من
شول اإلينا ،وقالت الفئران :ونحن فررنا
ول
الو�شول
الو�ش
الو�ش
اإىل خمابئنا واختفينا بداخلها.
ال�شلحفاة براأ�شها و�شاركتهم
أطلتت ال�
عندها اأط ّل
أطل
قائلة :وهل تعرفون ماذا فعلت
احلديث قائل ًة
اأنا عندما ��شمعت بهجوم الثعلب ،اختباأت
داخل درعي ،فهو قوي وول ي�شتطيع اأن ي�شل
إا ّ
إيل الثعلب وول ال�شياد ،ولقد حاول الثعلب
يل
اأن ييااأكلني ،لكنه مل ي�ي�شتطع فرتكني ورحل
خائب ًا.
ال�شلحفاة،
تعجبت احليوانات من كالم ال�
وبداأت تنظر اإىل درع ال�شلحفاة اجلميل
الذي منحها اإياها اهلل.
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ُ
ألفة نساء

َ
ْ َ
َ
ْ
َ
ُ
ثمرة
ات م ِ
ِ
ل أوق ٍ
من أج ِ
فاطمة العوادي /بغداد

لقاء اليوم يكاد يكون خمتلف ًا ,اإنه ور�سة عمل ,فقد اعتادت الثلة الطيبة
اأنْ تكون اأوىل اأولوياتها اإقامة ور�ض عمل ال�ستثمار العطلة ال�سيفية..
علـي
اأ ّم
ذات اله ّمـة
واحلما�ـض,
قا لـت :
أا ر جـو
اأن ل
تنق�شـي
ال�شيفيـة ا ّإل
اأيـام العطلـة
ً
ً
وقـد اأجنزنـا عمـال مفيـدا لديننـا وجمتمعنـا.
اأ ّم �سـجاد :نعـم ،مـن ال�شـروري ا�شـتغالل اأوقـات
الفـراغ مـن قبـل اأبنائنـا وبناتنـا ،فاأوقـات الفـراغ
خطـرة جـد ًا اإذا مل ُت�شـتغل ب�شـكل �شحيـح.
اأ ّم علـي :كمـا اأنّ الوقـت مـن امل�شـائل التـي ُي�شـاأل
عنها الإن�شان فيما ق�شاها ،كيف ق�شاها ،وهذا ما
ينبغـي اأن يعرفـه اأبناوؤنا وبناتنا.
اأ ّم زهـراء :وعليـه يجـب اإعـداد برنامـج ل�شـغل
هذه الأوقات وملئها وعدم التفريط بهذه الفر�شة.
اأ ّم جعفـر :نريـد اأن يكـون الربنامـج مفيـد ًا
وم�شـوق ًا كـي ل يح�شـل ملـ ٌل اأو �شجـ ٌر ،فكمـا تعلمنَ
اأخواتـي اأنّ املواقـع الإلكرتونيـة �شـغلت القلـوب
والعقـول.
اأ ّم زهـراء :اأعتقـد اأنّ الربنامـج اإذا كان من ّوعـاً
�شـيح ّقق الفائـدة اإن �شـاء اهلل تعـاىل ،وباملنا�شـبة
ميكننـا اأن نر�شـد الفتـاة اإىل الطريـق الأ�شلـح
والأكـرث اأمانـ ًا يف ا�شـتخدام النرتنـت ،فاملنـع مـن
ا�شـتخدامه �شـبه م�شـتحيل ،كمـا اأنّ هنـاك الكثـري
مـن املواقـع املفيـدة وامللتزمـة ،وهـي تعيننـا علـى
حتقيـق هدفنـا.
اأ ّم جعفـر :تبقـى لدينـا م�شـكلة املـكان ،فنحـن
نحتـاج مكانـ ًا لـه �شبغـة دينيـة ،اأو قـويل هالـة �شـبه
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ر�شمية ،لتج ّنب ما قد يعرت�س عليه بع�س الأهايل.
اأ ّم علـي :ل م�شـكلة اإن �شـاء اهلل تعـاىل ،فقـد اتفـق
اأبـو علـي مـع متـويل ح�شـينية املنطقـة لتخ�شي�ـس
ـكان منا�ش ٍـب وفـق جـدول زمنـي يالئـم اجلميـع.
م ٍ
ً
اأ ّم ح�سـي :ح�شـنا ..مـاذا �شـيكون املو�شـوع
الأ�شا�شـي الـذي يرتكـز عليـه منهـاج الـدورة؟
اأ ّم زهـراء :بح�شـب راأيـي يجـب الرتكيـز علـى
تعليم القراآن الكرمي واأحكامه ،ف�ش ًال عن الأحكام
ال�شرعية فق ّلما يتجه الهتمام بهما �شوا ًء يف البيت
اأم املدر�شـة.
اأ ّم نور :وماذا عن الأخالق..؟
اأ ّم علـي :يجـب اأن يكـون در�ـس الأخـالق در�شـاً
عمليـ ًا نقـوم بـه جميعـ ًا يف ك ّل مو�شوعـات الـدورة.
ـنت ،فهـذا اأدعـى لرت�شـيخ
اأ ّم جعفـر :اأح�ش ِ
الأخـالق الفا�شلـة ،ولي�ـس جمـرد كالم حما�شرات
ُتطـوى بعـد انتهـاء الدر�ـس.
وير�شـخ الف�شائـل هـو
اأم �سـجاد :اأ�شـد مـا يقـ ّوي ّ
ال�شـرية العطـرة واملباركـة لأهـل البيـت �شلوات اهلل
و�شـالمه عليهـم اأجمعـني.
اأ ّم علـي :متكنـت بعونـه تعـاىل مـن اإعـداد برنامـج
خا�ـس للفتيـات لتع ّلـم الأحـكام ال�شـرعية وامل�شـائل
البتالئيـة بلغـة ب�شـيطة ،اأرجـو مـن اهلل تعـاىل اأن
تنتفـع بهـا بناتنـا ،ومنـه القبـول وال�شـداد.
اأم زهـراء :تق ّبـل اهلل منكـم وم ّنـا ،باإمكانياتـي
املتوا�شعـة �شـاأقوم بتعليـم البنـات الفنـون البيتيـة
(اأق�شـد بذلـك اإ�شفـاء اأجـواء مـن احليويـة وبع�ـس
املرح ،باإ�شاف ًة اإىل حت�شيل الفائدة)� ،شت�شاعدين
ابنتـي زهـراء ،فهـي متح ّم�شـة للم�شـاركة ،ولديهـا
اأفـكار جميلـة وع�شريـة جتـذب اأنظـار الفتيـات.
اأ ّم �سـجاد :بالن�شـبة اإ ّ
يل اأرى اأنّ احلوار امل�شـرحي
ي�ش ّد املتلقي اأكرث ،فقمت باإعداد حوارات م�شرحية

بع�ـس
لتو�شيـح
الأحـداث التاريخيـة
التـي مـ ّرت باأهـل البيـت
عليهـم ال�شـالة ال�شـالم
وبيـان مظلوميتهـم،
اأ ّم علـي :بـارك اهلل فيكـم ،ل�شـك اأنّ ذلـك يبقـى
جزيت خـري ًا ،واأنه من الأف�شل
عالقـ ًا يف الأذهـانِ ،
اإ�شافـة اإن�شـاد ال�شـعر امللتـزم ،واإلقـاء اخلطـب،
وحفـظ بع�ـس من كلمات اأهل البيت فاإنّ كالمهم
نـور ،ويف �شـريتهم هدايـة لـك ّل م�شرت�شـد ،واأمـان
لـك ّل خائـف ،وح ّبهـم يجمع اأهل الفـرق ،وينجي من
الهلكـة والغـرق ،كمـا اأنـه ين ّقـي الـروح ،ويجعلهـا
ت�شـبح يف بحـر مـن الف�شائـل والقيـم النبيلـة.
اأ ّم ح�سـي :احلمـد هلل علـى نعمـة الـولء واحلـب
لأهـل البيـت ،فلولهـم لك ّنـا �شالـني حائريـن بـني
الأهـواء �شـرقية وغربيـة.
اأ ّم زهـراء :مـا راأيكـن اأخواتـي بتوزيـع بع�ـس
الهدايـا للبنـات املتفوقـات وامللتزمـات؟
اأ ّم جعفـر :اإنهـا فكـرة جيـدة ،ولكـن الإمكانيـات
املاديـة قـد ل ت�شـمح بتغطيـة احلاجـة.
اأ ّم علـي :ل حتملـي ه ّمـ ًا لهـذه امل�شـاألة ،فـاإنّ
الت�شـجيع والدعـم املعنـوي لـه التاأثـري الأقـوى هـذا
مـن جهـة ،ومـن جهـة اأخـرى اأنّ الهدايـا التقديريـة
مهمـا كانـت ب�شـيطة �شـتكون م�شـدر فخـر واعتـزاز
َملـن يحظـى بهـا.
اأ ّم �سـجاد� :شـنتدبر الأمـرَ  ،و َمـنْ َي َتـ َو َّك ْل َع َلـى
()1
هلل َفهُـ َو َح ْ�شـ ُب ُه.
ا ِ
اأ ّم زهراء :اإذن على بركة اهلل نبداأ.
اأ ّم جعفر :ومنه العون والتوفيق.
.............................
(( )1الطالق.)3:

تقرير

َم ْر َكزُ

الح ْو َرا ِء..
َ

َف َ
اء َ
الق َل ِم
ض ُ
للمراأة دور اإعالمي مهم وف ّعال وموؤثر اإذا
ما ُبني على اأ�ش�س ومبادئ وقيم �شحيحة
و�شليمة؛ مث ُل التي و�شعتها ال�ش ّيدة الزهراء،
وها هي ال�ش ّيدة زينب التي ما يزال اإعالمها
املدوي قائم ًا ليومنا هذا على ف�شح قتلة اأخيها
وعرتته؛ لأنها ر�شمت ا�شرتاتيجية الإعالم الن�شوي
الواعي بذكا ٍء وعبقرية ،وب ّينت النهج القومي
لنجاح دور الإعالم وم�شاندة الإ�شالح يف ك ّل
امل�شتويات ابتداء من الفرد الذي هو نواة املجتمع
والأمة ،ودور املراأة الإعالمية جزء ل يتج ّزاأ
ابتداء من بيتها و�شو ًل اإىل املجتمع والعامل ،ومن
هذا املنطلق ّ
نظم مركز احلوراء التابع للعتبة
عمل تدريبية بعنوان
احل�شينية املقدّ�شة ور�شة ٍ
(اخلطاب ال�شردي بني الرواية واملنظور والزمن)
بتن�شيق واإدارة املهند�شة (�شارة حممد)؛ حيث

اأو�شحت قائلة :يهدف مركز احلوراء زينب
اإىل تطوير املواهب الن�شوية مبختلف اأنواعها ومن
ذلك املواهب الأدبية؛ من اأجل ذلك ا�شت�شافت
العتبة احل�شينية املقدّ�شة الكاتبة الروائية
الدكتورة رجاء البيطار من لبنان لتقدمي �شل�شلة
من الور�س الأدبية ،الهادفة اإىل تاأ�شي�س اإعالم

ن�شوي زينبي مالزم خلطى احلوراء زينب
يهدف اإىل اإي�شال �شوت النه�شة احل�شينية ِع ْرب

تقرير :نهلة حاكم
تصوير :إسراء مقداد

الكلمة احلرة بال�شوابط والتقنيات الأدبية ،ف�ش ًال
عن تطوير مهارات الكاتبات الأدبية للم�شاركة يف
امل�شروع التوثيقي الذي بادر به مركز احلوراء
زينب يف توثيق بطولت وت�شحيات ال�شهداء من
خالل �شل�شلة اإ�شدارات (ومنهم َمنْ ينتظر).
ومن اجلدير بالذكر اأنّ هذه الدورات املجانية
املقدّمة من ِقبل املركز تهدف اإىل �شقل املواهب
الن�شوية.
وقد األقت الدكتورة (رجاء البيطار) ور�شتها
الأدبية اأمام احل�شور من امل�شاركات من اإذاعة
الكفيل ،وال�شوؤون الفكرية والثقافية للعتبتني
العبا�ش ّية واحل�شينية املقدّ�شتني ،وعدد من
الأخوات الكاتبات والإعالميات يف الور�شة التي
اأُقيمت يف جممع �ش ّيد ال�شهداء ،واأعربت ال�ش ّيدة
(بيطار) عن �شعادتها واعتربت اأنَّ اإقامة هذه
الور�شة بجوار اأبي عبد اهلل واأخيه العبا�سُ 
�شرف
كبري لها ،واأو�شحت الدكتورة بيطار اأنّ ك َّل امراأة
حتمل بني جوانحها تلك الطاقة اخلفية؛ املوهبة

الأدبية لهي م�شوؤولة عن تفجري تلك الطاقة
واإطالقها ِع ْ َرب عملها اجلاد الدوؤوب للرقي
بتلك املوهبة؛ لتتحول املوهبة اإىل ملكة عملية
ترتجمها الأقالم احل ّية الناب�شة باحلياة.
ولع ّل من اأبرز العوامل امل�شاعدة يف ن�شج
املوهبة الأدبية ،اإىل جانب الرتبية والثقافة
املتوازنة املو�شوعية ،التدريب عملي ًا على الكتابة
الفنية ،وال�شتقامة بذوي اخلربة لالأخذ بيد
ك ّل كاتبة مبتدئة تطمح للتخ�ش�س ،اأو كاتبة
متخ�ش�شة تطمح اإىل الرقي والتط ّور وبهذا نكون
جميع ًا متع ّلمني على �شبيل النجاة يف �شمن نهج
وال�شالم.
اأهل البيت الهداة عليهم اأف�شل ّ
ال�شالة ّ
وب ّينت الكاتبة (فاطمة فرمان) اأنّ الإعالم
الن�شوي له نكهة خا�شة واإح�شا�س خا�س؛ فهو
مزيج العاطفة والعقل الذي يظهره يف اأبهى
�شورة ،ول َّ
�شك يف اأنّ اإقامة الدورات لتطوير
مهارات الكاتبات يف هذا املجال له دور ف ّعال يف
تنمية قدرات الكتابة لدى املراأة وتطوير اأدائها.
واإننا اليوم مطالبون جميع ًا بال�شتمرار وعدم
التو ّقف؛ لأنه ل ّ
حمطة وقوف يف حياة ك ّل اإعالمي
أق�شم اأن ينا�شل بالكلمة واأنّ الإعالم الن�شوي
ا َ
ّ
الهادف م�شوؤوليتنا ور�شالة كل من تريد اأن ت�شع
لها ب�شمة م�ش ّرفة.
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مناسبات

َ
ُ
واب السبعة ِل َنْب ِذ ْ ْ
ْ
اتي
ار الذ ِ
اس ِت َر ِ
ات ِ
يجَّية األْب َ ِ
االس ِتك َب ِ
سهاد سعد عبد األمير /كربالء المقدسة

اأنّ التاأمل يف الألفاظ وامل�شامني العالية لدعاء
عرفة يوجب الطمئنان ،بل اجلزم ب�شدوره
عن املع�شوم ،فنالحظ قوة امل�شمون وغزارة
املعنى.
وقبل احلديث عنه ,ن�سري اإىل اأمرين:
االأول :الإ�شارة اإىل البعد املعنوي والروحي يف
�شخ�شية الإمام احل�شني.
الثاين :الهياأة التي خرج عليها الإمام للدعاء،
وعالقة الإمام احل�شني باهلل تعاىل.
اإذ اإنّ املتاأمل يف دعاء الإمام احل�شني يوم عرفة
ي�شتك�شف ب�شورة جلية حدود عالقته باهلل،
ومن ثم اإقدامه على الت�شحية الكربى يف اأر�س
كربالء يوم عا�شوراء؛ لأنّ تلك الت�شحية مل تكن
لتح�شل لو مل يكن هناك ارتباط وطيد ووثيق جد ًا
بني الإمام وبني اهلل.
ول ينح�شر طريق معرفة عالقة الإمام باهلل
�شبحانه يف خ�شو�س دعاء يوم عرفة ،بل هناك
اأكرث من موقف ي�شري اإىل مدى هذه العالقة ،ولقد
ك�شف  عن عمق هذه العالقة مع الباري �شبحانه
يوم عا�شوراء ظهر ًا ،عندما طالب القوم بوقف
القتال حتى ي�شلي لر ّبه ،مع ما كان عليه املنظر
وامل�شهد يف تلك اللحظات ،واحلا�شل ،اإنّ لالإمام
احل�شني عالق ًة خا�ش ًة مع الباري ،ميكن لك ّل
َمن يقراأ دعاءه يوم عرفة اأن يتع ّرف عليها.
الهياأة التي خرج عليها:

اإنّ الهياأة التي خرج عليها اأبو عبد اهلل لأداء
الدعاء يف ذلك املوقف العظيم كانت جاذب ًة
لالأنظار ،ومثري ًة لال�شتغراب ،فدعت اإىل اأن
يلتفت احلا�شرون اإليه ،اإذ كانت غايته اأنه كان
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يهدف اإىل تقدمي در�س تعليمي تربوي للمجتمع
الإ�شالمي ،وملّا كان ع�شر عرفة يف عرفات
خرج من خيمته مع جماعة من اأهل بيته واأولده
و�شيعته بحال التذلل واخل�شوع وال�شتكانة ،فوقف
وتوجه اإىل الكعبة،
يف اجلانب الأي�شر من اجلبلّ ،
ورفع يديه قبالة وجهه كم�شكني يطلب طعام ًا ،ثم
ذكر الدعاء.
يف موقف كهذا نحتاج اللتفات اإىل اأنّ للدعاء
�شروط ًا تق�شم اإىل ق�شمني:
االأول� :شروط �شحة.
الثاين� :شروط كمال.
وتختلف ال�شروط يف الق�شم الأول عن ال�شروط يف
الق�شم الثاين ،اإذ اإنّ �شروط ال�شحة هي التي تقوم
�شحة الدعاء بها ،فال ُيحكم ب�شحته ما مل يكن
م�شتجمع ًا هذه ال�شروط ،وهذا بخالفه بالن�شبة
اإىل �شروط الكمال ،اإذ اإنّ فقدانه لبع�شها ،اأو
جلميعها ل ينفي عنه عنوان ال�شحة ،واإنا ينفي
عنه كمال الدعاء ،وهذا يعني اأنّ الدعاء من دونها
�شحيح ،لكنه لي�س كام ًال ،ومعنى فقدان الدعاء
الكمال ،اأنه قد ل يح ّقق الغر�س املرجو منه ،وهو
الإجابة من قبل اهلل تعاىل.

فمن �شروط ال�شحة مث ًال ،الإميان باهلل ،
والإخال�س يف الدعاء وعقد القلب عليه ،وح�شن
الظن بالإجابة ،وعدم اللجوء لغري اهلل تعاىل،
وطيب املك�شب والعمل ال�شالح ،واأداء مظامل
النا�س وحقوقهم.
اأ ّما �شروط الكمال ،فاإنّ مراعاتها توجب حت�شيل
ال�شتجابة للداعي ،ومنها الطهارة من احلدث
واخلبث والدعاء مبا ورد عن املع�شومني،

والنقطاع اإىل اهلل تعاىل ،ور ّقة القلب بالبكاء،
فقد ورد عن ال�شادق اأنه قال« :اإذا اق�شع ّر
جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك فقد ق�شد
()1
ق�شدك».

واأن ي�شتمل على ذكر حممد واآل حممد ؛
لأنهم و�شائط الفي�س ووجهاء اخللق ،وتقدمي
التمجيد هلل تعاىل والثناء عليه ،والإقرار بالذنب
وال�شتغفار ،واختيار الأوقات اخلا�شة للدعاء،
كوقت ال�شحر ،واآخر الليل ..اإلخ.
ورفع اليدين يف حال الدعاء ،و ُذكر يف عدّة
الداعي :اأنّ ر�شول اهلل كان يرفع يديه اإذا
ابتهل ودعا ،كما ي�شتطعم امل�شكني( ،)2ومن خالل
ما تقدّم ات�شحت احلالة التي خرج عليها ،فاإنّ
حالة اخل�شوع وال�شتكانة والتذلل التي كان عليها
كانت غايتها هي حت�شيل �شرائط كمال الدعاء،
ِع ْرب متام النقطاع هلل ،واأنّ ليوم عرفة بعد ًا
والتوجه هلل تعاىل،
مهم ًا ،هو العرتاف بالذنب
ّ
وبعد ًا اآخر ذا اأهمية كربى ،وهو �شبب ت�شمية
عرفات بهذا ال�شم ،قال جربائيل لإبراهيم
()3
اخلليل« :اعرتف بذنبك ،واعرف منا�شكك»
ف�ش ّميت عرفات لقول جربائيل اعرتف ،فاعرتف،
فمعرفة املنا�شك هي املق�شد الآخر والغاية
الثانية من غايات يوم عرفة ،واملنا�شك هي عموم
املناهج واملقا�شد التي يق�شد بها �شبحانه ،قال
ن�شك ًا هُ ْم َن ِا�ش ُكوهُ/
تعاىلِ  :ل ُك ِّل اأُ َّم ٍة َج َع ْل َنا َم َ
(احلج.)67:
.........................................
( )1الوايف :ج� ،9س )2( .1490عدّة الداعي� :س.182
( )3م�شتدرك الو�شائل :ج� ،10س.26

مناسبات

اء ِ
الح َبال
َعزَ ُ
اإي ٍه يا بن عقيل ،يا ترنيمة ال�شرف ،واأن�شودة
البطولة ،و�شوت احلق الذي عال مزجمر ًا كالرعد
القا�شف لن�شرة اإمام الزمان ،يا اأيتها الآه
امل�شتقرة يف القلب وال�شجى امل�شتقر يف احللق،
فاأنت كون تاهت فيك اأكوان ،واأنت الفخر املمزوج
باللوعة والأ�شى ،واأنت املغوار امل�شتب�شل الوحيد يف
الغربة ،واأنت َمن تطلب �شربة من ماء ،واأنت فرات
احلب والإخال�س لإمامك.
من ّ
فاأنت َمن َ
بكتك الإن�س واجلن ،ل بل حتى اجلماد،
ففي التا�شع من ذي احلجة من عام  60للهجرة،
ويف يوم عرفة حت�شرجت الآه يف فم احلبال،
وتعرثت اأ ّناتها خجلى من علياء ال�شفري ،وت�شاقطت
عرباتها معتذرة من كفي م�شلم بن عقيل وكتفيه
اإذ اأحاطته واآذته ،ورافقته بحزن يف طرقات
الكوفة حتى ق�شر الإمارة ،وت�ش ّرفت تلك احلبال
بقطرات من دم �شفتيه ،وهي تائهة يف م�شاعرها
املت�شاربة من خوف وحزن وتر ّقب مل�شري ال�شفري،
حتى اأمر اأبناء الأدعياء برميه من اأعلى الق�شر،
وتابعت خطواته خطوة خطوة وهي تن�شج اأمل ًا،
واأخذت ت�ش ّد من وثاقها بج�شده ال�شريف ،وكاأنها

توجه
حتت�شنه بقوة لتودّعه الوداع الأخري بعد اأن ّ
للمدينة ،وودّع اإمامه واأمطرت عيناه دموع ًا على
وي�شربها بحنانه
تلك احلبال ،وكاأنه يوا�شيها
ّ
املعهود ،وحان وقت املوت ،واأزفت تبا�شريه حيث
�شعرت احلبال اأنها تتهاوى مع ال�شفري ودماء
نحره التي اأغرقتها ،اأ�شغت مذعورة ل�شوت تك�شر
عظامه على الأر�س ،فكانت �شاهدة على معاناته
وم�شرعه ،بكته احلبال وندبته ومل ي�شكن نحيبها،
بل ازداد عندما بداأت ّ
تتقطع ،لي�س من حزن واأمل،
بل لأنها اأخذت ُجت ّر يف اأ�شواق الكوفة واأزقتها
لي�شحبوا ج�شد ال�شم�س على الأر�س ،حتى ّ
تقطعت
احلبال مع اأو�شال ال�شفري ،وتناثرت هنا وهناك،
وبقيت على اأر�س الكوفة تندب ال�شفري وتبكيه.
وم ّرت الأيام واحلبال تقيم عزاءها على م�شلم،
فلك ّل �شرب من اأر�س الكوفة تذكار له من �شجاعة
واإباء اأو بقايا جراح ودماء ،ويف يوم قائظ من
اأيام عزاء احلبال تناهت اإىل م�شامها عبري
م�شلم يرتدّد يف الأرجاء ،مل ت�شدق لأول وهلة،
وظ ّنت اأنها توهّ مت حتى ملحت من بعيد قافلة
اأ�شرى لن�شاء واأطفال يتقدّمهم عليل ،وتتاأكد

عبير المنظور /البصرة

من �شذا ال�شفري ك ّلما قربت تلك القافلة منها،
حتى ملحت اأمامها طفلة مق ّيدة باحلبال ،وهنا
تعاىل حديث احلبال ،ف�شاألت تلك احلبال الثكلى
حبال الطفلة عنها ،فاأجابت حبال الطفلة :اإنها
حميدة بنت م�شلم الأ�شرية والك�شرية على اأبيها
واإخوتها ،وهنا �شرخت احلبال املع ّزيةّ :كال ،اإنها
الأمرية ،اأمرية اآل عقيل ،واعولت احلبال ،وازداد
نحيبها واأ ّنت ،اإنه العزاء الأخري ،حتى م ّرت اأيام
و�شهور وعاد اأريج م�شلم يفوح يف الأجواء ،دققت
احلبال النظر ،واإذا بطفلني يتيمني موثقني كتف ًا
ي�شاقان اإىل الفرات ليذبحا على �شاطئه ،ف�شاألت
حبال وثاقهما ،فعلمت اأنهما ولدا م�شلم ،وكانت
�شاهدة اأي�ش ًا على م�شرعهما ،وجتدّد عزاوؤهما
مرة اأخرىّ ،
وتقطعت نياط قلبها وهي ت�شرخ
بحرقة واأمل ،يكفي اآل م�شلم عزا ًء يف الكوفة ،مل
اأعد اأطيق �شرب ًا ،وتوقف فوؤاد تلك احلبال املكلوم
حزن ًا مل�شلم واأهل بيته.
مات اجلماد كمد ًا لنوائب العرتة الطاهرة،
وعجبت لقلوبنا الغلف ،كيف مل متت مل�شائب
كربالء؟!
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رجاء محمد بيطار /لبنان

اأ�شتعر�س بذاكرتي ظالل التاريخ القانية ،واأق ّلب
ب�شريتي يف �شفحاته اخلالدة والفانية ،واأغم�س
ري�شتي يف دماء املظلومني املبعرثة اأ�شالوؤهم بني
مداد مقد ٍّ�س،
قممه واأغواره ،فريتوي قلمي من ٍ
ينطق بالأ�شدق من اأخباره.
واأقف طوي ًال اأمام تلك امللحمة التي اختلطت يف
ثناياها بطولت الأر�س بانت�شارات ال�شماء،
فاأبكت �شخور الزمن واأنطقتها باملاآثر ،فغدت
مثا ًل لك ّل ثائر ،فهي ثائرة احلزن والع�شق
تفجر الدم يف املحاجر ،اإذ يرتقي الدم
والن�شرّ ،
َ
اخلطب الأنكى ،وتتح ّول فظاعة
الأزكى على
نوذج لنت�شار
امل�شهد الذي ل ُيحكى ،اإىل اأقد�س ٍ
البكاء على َمن اأبكى.
تلك بطولتٌ ل ُتنكر ،ولكن اأي بطول ٍة تلك التي
ت�شتوقف القلب والعني والوجدان ،حني يط ّل
علينا ذانك الطفالن ،اللذان عا�شا عمق ملحمة
احل�شني ،و�شاهدا ا�شت�شهاد خرية اخللق باأ ّم
العني ،وطاف عليهما ٌ
طائف من اللوعة ل تطفئه
دمعة ،وقد حاق بهما اخل�شف و ُمنع ال َّن�شف.
هما ذينك الغالمني الطاهرين ،اللذين ر�شعا
حليب النبوة والولية ،فغديا للح�شني نا�ش َر ْين،
وكان لهما ذاك املوقف اجلليل الهائل ،الذي
تنحني له روؤو�س العظماء من الأَواخر والأوائل،
وقد ا ّأخر الباري �شهادتهما حتى حني ،ليكتمل
حي على خري العمل ،عم ًال باقي ًا غري
بهما ركب ّ
زائل.
واإين اإذ اأحاول اأن اأمللم �شذرات احلكاية ،اأجدين
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يف حري ٍة من اأمري ،فق�ش�س �شهداء
كربالء ،وما بعد كربالء ،ل يتجراأ اأن
يحيط بها اإن�شان ،فكيف يكون يل اأن
بقلم اأو بيان؟!
اأطرق بابها ٍ
اإي واهلل ،فك ّلما نظرنا اإىل تلك الدماء
الزكية التي روت اأر�س الغا�شرية ،تتهاوى الأفئدة
ون�شم اأ�شالء حروفنا الفاطمية،
وتنطلق الآه،
ّ
بدموع جر ّية ،ع�شانا نحيط ب�شيء ممّ ا
فن�شردها ٍ
جرى ،فننقله لنعترب ون�شطرب ،ونندب وننتظر،
فال ننك�شر قط ،بل نوقن باأننا به �شننت�شر.
هما طفالن بريئان ،من ولد م�شلم بن عقيل بن
اأبي طالب� ،شفري �ش ّيد ال�شهداء و�شهر الأئمة
النجباء ،طفالن عا�شا يتم الأب قبل ب�شعة
�شهور ،ثم عا�شا يتم الإمام ّ
وذل الأ�شر ،ثم ارتاأى
ابن مرجانة ل�شبب ما اأن يف�شلهما عن بقية
�شجان ًا
الأ�شرى من اآل النبي ،واأن يوكل بهما ّ
مكان �ش ّي ٍق َق ِ�شي ،فيو�شيه باأن
يحتجزهما يف ٍ
ين ّكل بهما ،واأن ي�ش ّيق عليهما ،والرجل جاه ٌل
بهما وبح ّقهما� ،شاأنه �شاأن الغافلني من اأهل الدنيا
وعبيد ال�شلطان .. ،حتى اإذا م ّر عليهما قرابة
عام يف ذلك العي�س الزوؤام ،راأيا اأن ُيطلعاه على
حقيقة اأمرهما ون�شبهما ،فلما فعال ،وقع الرجل
على اأقدامهما يقبلها ويبكي ،ثم اأطلق �شراحهما
وتركهما يواجهان الدنيا ووحو�شها وحدهما!
اإي ٍه اأ ّيها العزيزانَ ،من ِل َعني الزهراء تبكيكما ،اإذ
غدومتا ت�شريان بالليل وتكمنان بالنهار ،بعد اإذ
بلغ ابن زياد خرب هربكما ،فو�شع جائز ًة َملن ياأتيه

براأ�شيكما!
كيد هذا الذي حدا بذلك الزنيم اإىل الت�ش ّفي
اأيّ ٍ
منكما على �شغر �ش ّنكما؟!
األع ّلكما قلتما له كلمة ّ
حق كما قال اأبوكما من قبل،
فحمله ذلك على النتقام منكما كما انتقم منه؟!
ّرمبا..

ولع ّل اهلل �شاء اأن تكونا �شريكني لأبيكما ،ل يف
م�شريه فح�شب ،بل يف جلوئه اإىل دار طوعة ،فها
اأنتما تلتجئان اإىل طوعة اأخرى توؤويكما ،وياأتيكما
على حني غر ٍة ولدها الفا�شق ،ويق ّرر اأن ينال
براأ�شيكما اجلائزة ،فت�شاألنه ال�شالة قبل تنفيذ
رب الع ّزة:
احلكم ،وتقفان اإذ ذاك مناج َي ْني ّ
حي يا حكيم ،يا اأحكم احلاكمني ،احكم بيننا
«يا ّ
وبينه ّ
باحلق!»
بقلب
اإي ٍه اأيها العظيمان ،لقد واجهتما ال�شهادة ٍ
وروح ح�شينية ،كما واجهها اأبوكما ،وقد
حيدريّ ٍ
ا�شتجاب اهلل لدعائكما ،فلم يتاأخر جالدكما عن
اللحاق بكما مبيت ٍة ت�شبه تلك التي بها قتلكما،
فلحق بدرك اجلحيم وقتلة ال�شدّيقني ،بعدما
حلقتما بركب �شهداء الطف يف عليني ،وتكامل
بلحاقكما ذاك الركب املتني ،لتمتزج اأنوار
خالد اخت�س
ن�شب ٍ
الطفولة باآفاق الرجولةِ ،ع ْرب ٍ
ها�شمُ ..يدعى البطولة!
ببني ٍ

أروقة جامعية

يزياء َ
ف َ
الح َياة
ِ

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

«مذكرات جامعية»
احللقة اخلام�سة ع�سرة
أنك بذرة اهلل يف اأر�شه ،ول اأحد
طاملا ا ِ
آمنت ا ِ
�شريزقها اجلفاف اأو النمو غريه ،بذرة تعرف
اأنّ اهلل تعاىل �شيجيء باملطر ذات يوم..
�شتكونني �شجر ًة ،وارف ًة ..معطا ًء ..حي ًة.
«مم ّرات»
عينيك غبار ًا ،لذلك ا ِأنت ل
ّرمبا تدّعني اأنّ يف
ِ
ترين..
واأنّ هذه الدنيا جمرد �شحراءَ ،
لذلك يزول اأثر
خطوتك ب�شرعة..

واأنّ ال�شجيج كثري ،فاأين املدى املت�شع..
ل�شوتك؟
لكن!
األ ت�شتطيعني اأن مت�شحي بيديك ما علق على
رم�شيك من غبار؟
األ ت�شتطيعني اأن تقفي «عمي ًقا» حتى ل ُميحى
اأثر خطوتك؟
أحيان ما �شراخ ًا؟
األي�س ال�شمتُ يف ا ٍ
تغري راأيك حني تكتمل ال�شورة
ل تخايف يوم ًا اإنْ ّ
اأمام عينيك..

ل تخايف من كلمة (ا ِأنت ازدواجية) ،ل تقفي
خطئك الأول ،خذي الدر�س وام�شي..
عند
ِ
فاأن تن�شجي يعني اأن حترتقي ،اأن ّ
تتعرثي
فت�شطدمي؛ حتى تدركي اأنّ م�شارك كان
يتوجب عليك تعديله ،وثمة ما
خاطئ ًا ،واأنه ّ
يجب اأن يت�شاقط منك ،وثمة ما يجب اأن
حتمليه..
ّثم ،اإذا مل يكن العمر �شلوك ًا نحو املعرفة
بعد اجلهل ،والنور بعد الظالم ..فاأيّ معنى
لوجودك؟

«ج َّر ُة َق َلم»
َ

بعد انتهاء اإحدى العمليات ،كان ج ّراحها
يف قبالة اأحد م�شاعديه ،وهو يف حال ٍة من
الغ�شب ،يتهمه بالتق�شري ملِ ا جنم عن خطاأ
طبي كاد يودي بحياة املري�س لول لطف
اهلل..
اأخرجت حوراء دفرت مالحظاتها ال�شغري
من جيبها ،واتكاأت على اجلدار واأخذت
تد ّون..
ما معنى اأن ت�شعر بالنتظار ملِ ا ل ياأتي ،ملِ ا
ل تدري؟
ً
ً
تكتب كثريا وت�شتهلك �شطورا ل ُحت�شى..
ثم تقراأ ك ّل ما كتبت ،وتقول يف نف�شك :ك ّل
هذا الكالم ومل اأقل �شيئ ًا بعد ،ومل اأد ِر بعد؟
ّرمبا لو عدتُ �شطرين اإىل الوراء لن�شيت اأن
أكتب اأخطائي القدمية ..اإذ يحدث كثري ًا اأن
ا َ

ين�شى امل�شافر معطف ًا وراء الباب ،ويحدث اأن
ل نذ ّكره باأخذه متعمدين! ت�شعقنا اخليبة
اأحيان ًا ،وتنفينا الآمال بعيد ًا اأحيان ًا اأخرى،
حماولني بك ّل ما اأوتينا من حلم اأن جن ّذر
اأنف�شنا يف مكان ما ،ف�شعور املرء باأنه وهمي
وعر�شة للطريان يف اأي وقت ي�شبه حماولة
عبا�س بن فرنا�س للعبث مع فيزياء احلياة،
اإذا علمنا اأنّ التج ّذر يف مفهومة احلقيقي ل
يعني البقاء بقدر ما ي�شري اإىل انتماء معني.
يف احلكايات املوبوءة بالأخطاء ،ميكنك
ب�شهولة اأن مت ّيز اأنه ك ّل �شيء ل يحدث،
ل�شيء ُيكتب �شحيح ًا فوق ال�شطور..
يعرب من خاللك فقط وي�شقط يف
الكالم ّ
ً
احلني الذي تتوقع فيه دائما نهاية ّ
مف�شلة،
نقطة اأخرية لت�شرتيح الق�شة ..رغم اأنك

تعرف جيد ًا اأنّ العامل لي�س �شاذج ًا اإىل
الدرجة التي يح ّقق فيها رغبتك على ح�شابه.
تقف يف حمراب نهاي ٍة ما عند نقطة ،اأو ّرمبا
نقطة بجناح..
الوقوف يف املحاريب مده�س يجعل ك ّل
خطاياك تن�شلخ منك..
رب..
يا ّ
ً
اأنا العاديّ جدا ،بل الال�شيء ..بك ّل حقائقي
التي ت�شبه املوت ،وك ّل اأوهامي التي ت�شبه
الزمن ،اأري ُد دفرت ًا جديد ًا ..واأعدك اأنه
�شيكون من دون اأخطاء كتابية.
اأغلقت دفرتها واأدخلته يف جيبها مع يدها،
رب ،اأريد
ثم اأدبرت عن املكان وهي تدعو :يا ّ
دفرت ًا جديد ًا ..واأعدك ..واأنت تعرف باقي
الكالم..
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حتى نلتقي

البَيْتُ العَتِيق

مريم حسين الحسن /السعودية

ميتد من �سنوات عتيقة..
معري ّ
وتصمد أمعدة ذايت املنحنية..
هيزّ ين ادلهر هزّ ات قا�سية..
ويتصدع قليب..
ّ
املكل اذلي أوجدته بصرب..
يف زمن تفخر فيه ذايت..
ترسه �المة..
وفؤادي اذلي ّ
وبفرحة الغدير ي ّمت احتفاؤه..
وما بقي للمنافقني ماكنة..
وازدانت دنيا ّ
بوالية..
العشاق
ٍ
قصدت بيت هللا ،الوالء يدفعين..
أنعمت النظر يف كعبته وأبتسم..
ُ
وأكشف هلل يف خاطري عن أمنية..
ّ
لتزنل مطييت يف غدير مخ وأابيع..
أمتطي درب الوالية بتجدلِ..
املتمي..
وأعود دلايري بشغف ّ
ً
راضية..
فأانم قريرة العني
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وأمعل بتلكيفي بال ّ
تلكف..
أ�ستاق لوالة أمري مبودّ ة..
بدواة أ�عار أفراهحم..
وأكتب
ٍ
ً
ّ
وأجسل مبفردايت حزهنم بداية..
وأعيش غربة الغريب وأمل قتيلهم..
واحلمل امجليل بريشسيت أرمس..
وأرعى آمايل اليت أمست
ً
ستحيةل..
مس
فأعزفها عىل أواتر ادلعاء بتأمل..
بلحن الغربة أقسم عىل هللا لكّ
غدير..
وعىل الكتف مطلع قصائد أمنييت..
أعانق أبواب األمل حبسن ظين
وتدبريي..
ً
متر السعادة مرفرفة..
وعىل أاييم ّ
حتملين فرحيت إىل مكة لكّ
عيد..

ألم الجراح

كوت ُ
ر َ
م َل ُ
حل ٌة إلى َ
القْرب
ِ
ِ
ِ
زبيدة طارق /كربالء المقدسة

هتاف يعلو من اأعماق الروح الأ�شرية املك ّبلة
بالغفلة..
بداأت حلظات التح ّرر من الذنوب..
حلظات توديع الدنيا بك ّل لذائذها..
لنجتاز بخطواتنا طريق ًا مت ّيم ًا باأثر العا�شقني
الذين يتوافدون بالألوف..
تتدافع اأمواجهم بن�شوة ال�شتياق..
مي�شون مطاأطئي الراأ�س يف خ�شوع ،يتو�شلون
الأمان..
حيث املالأ الأعلى حولهم تدور..
ياأتون من ك ّل فج جريح..
ّ
تويل وجوههم �شطر امل�شجد احلرام..
يبحثون عن األق �شادق ينري تلك القلوب
املنطفئة..
يدروؤون عن اأنف�شهم مبزن ال�شماء غيمات
الأوهام..
تخ ّلو عن مملكتهم الزائلة حتت جنح

الظالم..
ت�شريهم دعوات واأمنيات لنيل الر�شوان..
ّ
يتوجهون اإىل َمن احتجب ب�شرادق عر�شه
الذي ل يخفى عنده ما ا�شتق ّر به املكنون يف
م�شارب النف�س

قا�شدين بيت اهلل ليوؤدوا منا�شكهم..
يحملون هموم الآخرين نق�ش ًا ،يطوفون به
حول املقدّ�شات حتى تزول ك ّل مفاهيم البغ�س
والتفرقة واحلقد وهواج�س ال�شيطان..
ليجتمع هذا ال�شيل يف قمم �ش ّماء تزهو بها
الروح ،وتتح ّول يف عامل اأرحب زاخر باملحبة
والطهر اإىل عطايا ربانية..
فذاقوا حالوة املوؤان�شة ،فقاموا بني يديه
متم ّلقني يف ركوعهم و�شجودهم ،ي�ش ّبحون
بحمد اهلل تعاىل..
هو مو�شم القربات من اهلل ،والهجرة اإىل
اهلل ،تق ُّر الأعني بروؤية ملكوت اهلل تعاىل..

هناك َمن و ّفق وتل ّقى تلك الدعوة الإلهية
و ُكتبت له تاأدية فري�شة احلج يف بيت
اهلل..
وهناك َمن لول رحمتك يا اهلل لكان من
املحرومني..
فعندما تتيه قلوبنا حتتاج اإىل احتواء..
فتحج اإىل بقعة طهّر َتها ومعامل ز ّكيتها..
ّ
فيحملنا �شوقنا اإىل قبتي الع�شكريني
الذهبيتني..
ن�شكر اهلل اأن و ّفقنا لل�شعي اإىل اأبوابهم
العامرة..
وجعل اأرواحنا حتنّ اإىل موطئ اأقدامهم..
وجعل نفو�شنا تهوى النظر اإىل عر�شاتهم..
حج املذنبني
فنوؤدي منا�شك الزيارة ،كاأنها ّ

بدموع اخل�شوعّ ،
وبذل العبودية هلل ..
والعرتاف باأنهم �شفعاء اخلالئق اإذا ُن�شبت
املوازين يوم الأعراف..
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مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي

مسابقة تأليف كتاب عن اإلمام احلسني



ضمن احملاور اآلتية:

النيب حممد باإلمام احلسني يف ضوء املعطيات الفقهية
 -1أن يتناول الكتاب مدى عالقة
ّ
أو العقائدية أو الرتبوية.
 -2خصائص شخصية اإلمام احلسني ومساتها الروحية أو القيادية أو اإلصالحية.
 -3اثر اإلمام احلسني يف الفكر اإلنساني ومعطياتها الثقافية أو العلمية.
 -4القضية العاشورائية (ينابيعها وغاياتها).
 -5سرية اإلمام احلسني وفكره.
 -6الشعائر احلسينية (مبانيها وآثارها).
ووفق الشروط اآلتية:
 -1أن ال يقل الكتاب عن ( )150ورقة.
 -2أن تكون الكلمات ( )250كلمة للصفحة الواحدة.
 -3حجم الورقة (.)A4
 -4أن ميتاز الكتاب باجلودة واالبتكار.
جوائز املسابقة:
 -1اجلائزة األوىل ( )15,000,000مخسة عشر مليون دينار عراقي مع طباعة وترمجة الكتاب
ً
فضال عن الدرع الذهيب.
إىل اللغة األجنبية
ً
فضال عن الدرع
 -2اجلائزة الثانية ( )12,000,000اثنا عشر مليون دينار عراقي مع الطباعة

الذهيب.

ً
فضال عن الدرع
 -3اجلائزة الثالثة ( )9,000,000تسعة ماليني دينار عراقي مع الطباعة

الربونزي.
وللمزيد من املعلومات واالستفسار التواصل عرب الرابط أدناه:

https://rabee.alkafeel.net/news.php?id=453

