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ال�سيد علي عبا�ص املو�سوي

ا َكَفْيَناَك  اإِنَّ

اْلُم�ْصَتْهِزِئيَن

وِكَل اإليه والم�ساق 
ُ
عندما بعث اهلل نبيه محمدًاP اأنباأه عن عظيم ما اأ

التي �سوف تعتر�سه، ودعاه اإلى اأن يتحّملها ب�سبر وثبات، فوفى النبي بعهد 

اهلل عّز وجل وتحمل الكثير في �سبيل الدعوة. وعندما دعا النبي النا�س اإلى 

الإ�سالم، اأنباأهم بعظم الم�سوؤولّية الملقاة على عاتقهم، فاآمنوا به �سدقًا ل 

طمعًا فكانوا اأهل الثبات وال�ستقامة. 

و�سدقًا  حقًا  اآم��ن  ممن  معه  الم�سلمون  وخا�س   Pالنبي وخا�س 

حروبًا ولقوا المرارات، ولكن الثبات كان موقفهم الدائم وهو الذي حّقق 

لهم الن�سر والعزة. وهكذا �سجل الإ�سالم في تاريخه ظاهرة غريبة هي 

حالت الإخال�س والحب لهذا النبي والفداء الذي كان الم�سلمون يعي�سونه 

ُتجاه �سخ�س النبي، فكانت عالقة العاطفة بين الم�سلمين والنبي عالقًة 

مميزة على مّر التاريخ، ا�ستوقفت علماء الجتماع عند �سّر تاأثير �سخ�سّية 

النبي فيهم، وعند �سّر هذا الفداء الذي كانوا يعي�سونه اأمام الإ�سالم واأمام 

نبي الإ�سالم.

اإليه في مختلف  الذي و�سل  التطور  الرغم من  الغرب على  لم يدرك 

مجالت العلوم، حتى الإن�سانية منها كعلم النف�س والجتماع، اأّن في النف�س 

الإن�سانية فطرة اإلهية مزروعة، واأّن ال�ستجابة لهذه الفطرة هي التي تجعل 

البقاء  فطرة حب  اإّنها  والقراآني.  الإ�سالمي  بالمعنى  اإن�سانًا  الإن�سان  من 

والخلود. وحيث اإن الفناء في هذه الدنيا هو م�سير كل ب�سري، ول يمكن 

من  بد  فال  الدنيا،  الحياة  لهذه  نهاية  ي�سكل  الذي  الموت  ينكر  اأن  لأحد 

الحياة  وتلك  فيها،  ما  بكل  الدنيا  هذه  وراء  اأخرى  حياة  بوجود  العتقاد 

الأخرى اأرقى واأعظم من هذه الحياة.

فعْجُز الغرب عن الإيمان بهذه الحياة، وعن العتقاد بها، لأّنه لم ير 
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اإل الحياة المادية، جعله عاجزًا عن فهم �سّر تلك العالقة التي تربط  اأمامه 

الإن�سان الم�سلم الموؤمن بعالم اآخر وراء هذا العالم، عالم يجعله ي�سحي بكل 

ما يملكه في هذا العالم في �سبيل �سمان حياة �سعيدة في ذلك العالم.

كما عجز الغرب عن فهم تلك العالقة التي تربط الم�سلمين بنبّيهم واأّنها 

لي�ست عالقة اإعجاب وتعظيم لدور قام به في هذه الدنيا، اأو لمجد بناه اأو عز 

اأقامه، بل لأنه الذي يقودهم في الحياة الحقيقية في ذلك العالم. فهي عالقة 

تتعدى الرتباط الدنيوي اإلى ارتباط م�ستمر حتى في تلك الحياة.

وعجز الغرب عن فهم اأن الإن�سان الم�سلم في عالقته بر�سول اهلل يتعدى كل 

العالقات التي ين�سجها الب�سر بين بع�سهم بع�سًا في هذه الدنيا، واأنها لي�ست 

من ذلك النوع من العالقة التي تربط اأفراد مجتمعاتهم بزعمائهم وقاداتهم، 

والتي قد تتبدل وتتغير، فهي عالقة ثابتة اأزلية �سرمدية.

 Pوعجز الغرب عن فهم النقياد التام الذي يعي�سه الم�سلم لر�سول اهلل

فال يتخلف عن الطاعة له، بل ينقاد دون رقيب اأو ح�سيب بالطاعة والولء له.

وعجز الغرب عن فهم اأن الم�سلم ينطق بال�سهادة لر�سول اهلل في كل يوم 

مرات ومرات، واأن عالقة عاطفية تربط الم�سلم بهذا النبي.

فداك  اهلل  ر�سول  )ي��ا  دائ��م��ًا:  ي��ردد  الم�سلم  اأن  فهم  عن  الغرب  وعجز 

نف�سي ودمي واأبي واأمي واأهلي وولدي وكل مالي وما خولني ربي فداء كرامتك 

وعر�سك و�سرفك(.

اأن الموؤمن عندما يهدد ويتوعد بالويل والثبور كما  اإن ال�سر في ذلك كله 

نَّا  توّعد فرعون ال�سحرة لّما اآمنوا فاإنه ينطق �سادقًا وبل�سان القلب قائاًل: {اإِ

َكَفْيَناَك اْلُم�ْشَتْهِزِئيَن} )الحجر، 95(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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ال�سيد عبا�ص علي املو�سوي

ل �سكَّ اأن ق�سّية الإمام المهدي | هي اإحدى الق�سايا الكبرى 

التي كانت ول تزال ت�سغل الب�سرية. فالمهمة المتوقعة منه هي 

من اأعظم المهّمات اإذ على يديه �سيتّم اأعظم اإنجاز اإلهي لم يبلغه 

قبله ول بعده اأحد على الإطالق؛ فهو الذي �سيحّقق حلم الأنبياء 

حكومة  اأعظم  تاأ�سي�ص  وفي  دعائمه،  واإر���س��اء  العدل  ن�سر  في 

عادلة يرتع فيها الغنم اإلى جانب الذئب، فال تعتدي في حكومته 

قرناء على جماء. ولذا كان ل بّد من معجزات تك�سف اأنه المهدي 

الموعود المّدخر لمثل هذا الأمر العظيم. وهذه المعجزات هي 

مع  الفارق  ولكن  ر�سالتهم  لإثبات  الأنبياء  يقّدمه  ما  حّد  على 

الإمام المهدي في واحدة من عالمات الظهور، نق�سد ال�سيحة، اأن 

من يتوّلى اإظهار هذه المعجزة هو جبرائيلQ نف�سه ولذا تمالأ 

�سيحته المدّوية الدنيا وي�سل مداها وم�سمونها اإلى كل اأُذن. فمن 

هنا يجب اأن نتعّرف اإلى هذه ال�سيحة وخ�سو�سياتها وما ورد فيها.

Qصيحة جبرائيل�

وقعت  فمتى  واحد،  لمعنى  متعددة  األفاظ 

وفي   .| المهدي  ظهور  كان  ال�سيحة، 

هذه ال�سيحة وردْت اأحاديث منها:

»اإن   :Qاأب��ي عبد اهلل الإم��ام  عن 

 ،]| المهدي  ]ظهور  الأمر،  قّدام هذا 

�سهر  في  الّنداء  اأوله��ّن  عالمات:  خم�س 

.
)1(

رم�سان، وخروج ال�سفياني، و…«

* ال�سيحة من العالمات الحتمّية 
من  منعوا   R الأئ��م��ة  اأن  �سحيح 

 | المهدي  لخروج  محدد  توقيت  و�سع 

ك�سفوا  نف�سه  الوقت  في  ولكنهم  وظهوره 

كان  تحّققت  متى  مقّدمات وعالمات  عن 

العالمات:  تلك  ومن  حتمّيًا.   | ظهوره 

وهي  ال��ف��زع��ة،  اأو  ال��ن��داء،  اأو  ال�سيحة 
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جبـرائيــل  يعـــلن 

Q ب�صـوته نـبــاأ 

خــــروج الــمــهــدي 

|. وهذه اأعــظم 

حيــث  المعجـزات 

الخبر  ن�صر  يتوّلـى 

ــــــالك طـــاهـــر م

اأّن���ه   Qعنه اأخ����رى  رواي����ة  وف���ي 

| خم�س  ال��ق��ائ��م  ق��ي��ام  »ق��ب��ل  ق����ال: 

وال�سفياني،  اليماني،  عالمات محتومات، 

وال�سيحة، وقتل النف�س الزكية، والخ�سف 

قال:  اأّن��ه  ثالثة  رواي��ة  وف��ي   .
)2(

بالبيداء«

من  وال�سفياني  المحتوم،  م��ن  »ال��ن��داء 

.
)3(

المحتوم…«

* جبرائيلQ يبّث نباأ الظهور
اأن   | المهدي  ق�سية  عجائب  م��ن 

الأئمة R ك�سفوا تفا�سيل ظهوره بدقة 

و�سفًا  النا�س  اأي��دي  بين  ي�سعون  وكاأنهم 

راوين  اأمامهم  يجري  لواقع 

اأحداث الظهور وما يكون فيه.

 Qجبرائيل ي��ع��ل��ن 

المهدي  خ��روج  نباأ  ب�سوته 

| وهذه اأعظم المعجزات 

الخبر  ن�����س��ر  ي��ت��وّل��ى  ح��ي��ث 

َماَلٌك طاهر، و�سلت اأخباره 

كل  اإلى   R الأنبياء  عبر 

اأ���س��ح��اب ال��ر���س��الت، فهو 

الذي توّلى ال�سفارة بين اهلل 

وبين الأنبياء والر�سل، وكان 

نقلْت  التي  الأمينة  الوا�سطة 

كالم اهلل اإلى هوؤلء الر�سل… 

في �سهر رم�سان وفي ليلة القدر ليلة 

ليلة  الليلة  تلك  وت��ك��ون  وع�سرين.  ث��الث 

اإذاعة  فيها   Qجبرائيل يتوّلى  جمعة 

خبر ظهور المهدي |. 

 ...«  :Qجعفر اأب��ي  الإم���ام  فعن 

ال�سيحة ل تكون اإل في �سهر رم�سان �سهر 

اهلل وهي �سيحة جبرائيلQ اإلى هذا 

الخلق.. ال�سوت في �سهر رم�سان في ليلة 

.
)4(

جمعة، ليلة ثالث وع�سرين«

* النداء با�سم القائم |
 :Qلل�سادق وق��ي��ل 

فقال:  النداء؟  يكون  »وكيف 

ال�سماء  م��ن  م��ن��اٍد  ي��ن��ادي 

في�سمع   Qالقائم با�سم 

ما بين الم�سرق اإلى المغرب، 

ول  ق��ام  اإل  راق��د  يبقى  ف��ال 

قائم اإل قعد ول قاعد اإل قام 

على رجليه من ذلك ال�سوت 

ال��روح  جبرائيل  �سوت  وه��و 

. وفي حديث اآخر: 
)5(

الأمين«

رم�سان  �سهر  ف��ي  »وف��زع��ة 

توقظ النائم وتفزع اليقظان 
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.
)6(

وتخرج الفتاة من خدرها..«

* النداء ي�سمعه كل قوم بل�سان
اأّن��ه   Qال�سادق الإم���ام  ع��ن  ورد 

قال: »ينادي مناٍد با�سم القائم | قلت: 

خا�س اأو عام؟

ق��وم  ك���ل  ي�����س��م��ع��ه  ع���ام   :Qقال

.
)7(

بل�سانهم..«

جبرائيل يرفعه  ال��ذي  ال�سوت  وه��ذا 

ي�سل  ال��م��ه��دي  خ���روج  فيه  يعلن   Q

يبقى  ول  الأر�س وغربها  �سرق  اإلى  مداه، 

النداء،  وي�سله  اإل  الأر���س  هذه  من  �سبر 

تقوم  حتى  بل�سانهم  ق��وم  كل  اإل��ى  وي�سل 

الحجة ول يبقى عذر لمعتذر.

ال��ذي   Qجبرائيل ���س��وت  ول��ع��ل 

نف�سها  اللحظة  وف��ي  واح���دًا،  يكون  يبّث 

يبّث بكل اللغات ولعل الترجمة فورية دون 

اأرجح فتتحول كلمة  الأول  واإن كان  تاأخير 

جبرائيلQ نف�سها اإلى كل لغة ول�سان 

يفهم النا�س مراده وبلغتهم، وهذا اأبلغ في 

العتبار واأقوى في الإعجاز.

* نداء م�ساد
من  ي���اأت���ي   Qجبرائيل ون�����داء 

اأبيه �سباحًا.  ال�سماء با�سم القائم وا�سم 

اإب��ل��ي�����س ل ي���دع الأم����ر ي��م��ّر دون  ول��ك��ن 

ن��داءه  يطلق  ول���ذا  ت�سكيك  اأو  ت�سوي�س 

الباقر جعفر  اأب���ي  الإم����ام  ع��ن  م�����س��اًء. 

اأول  ال�سماء  م��ن  م��ن��اٍد  »ي��ن��ادي   :Q

اإن الحقَّ في علّي و�سيعته، ثم  األ  النهار: 

ينادي اإبلي�س لعنه اهلل في اآخر النهار: األ 

فيرتاب  و�سيعته،  ال�سفياني  في  الحّق  اإن 

اآخر  . وفي حديث 
)8(

عند ذلك المبطلون«

النهار  اآخ��ر  »...وف��ي   :Qالباقر عن 

فالنًا  اإّن  األ  ينادي:  اللعين  اإبلي�س  �سوت 

ويفتنهم،  النا�س  لي�سكك  مظلومًا  قتل 

فكم ذلك اليوم من �ساكٍّ متحّير قد هوى 

�سهر  في  ال�سوت  �سمعتم  واإذا  النار،  في 

رم�سان فال ت�سّكوا فيه اأنه �سوت جبرئيل 

القائم  با�سم  ي��ن��ادي  اأن��ه  ذل��ك  وع��الم��ة 

العذراء  ت�سمعه  حتى   L اأبيه  وا�سم 

على  واأخاها  اأباها  فتحّر�س  خدرها  في 

 .
)9(

الخروج...«

 Qال�سادق الإمام  ُي�ساأل  وعندما 

جبرائيل  من  �سيحة  �سيحتين  وجود  عن 

الأمر  يلتب�س  قد  واأن��ه  اإبلي�س  من  واأخ��رى 

به  ليوؤمنوا  الحق  يعرفون  ول  النا�س  على 

الإمام يقول  نعرف هذه من هذه؟  فكيف 

8



Q: »يعرفها من كان �سمع بها قبل اأن 

 .
)10(

تكون«

اأقول: طبعًا قد �سمع بها الموؤمنون وهم 

في دار الدنيا قبل وقوعها حيث اأبلغهم بها 

ي�ستبه  بها فهوؤلء ل  فاآمنوا   R الأئمة 

وال�سّك.  الحيرة  يعي�سون  ول  الأمر  عليهم 

وهذا المعنى هو ما رواه الإمام اأبو جعفر 

لأ���س��ح��اب��ه:  ي��ق��ول  ح��ي��ث   Qالباقر

»... فاإن اأمركم لي�س به خفاء، األ اإنها اآية 

من اهلل عّز وجّل لي�ست من النا�س، األ اإنها 

ول  بّر  على  تخفى  ل  ال�سم�س،  من  اأ�سواأ 

كال�سبح  فاإنها  ال�سبح؟  اأتعرفون  فاجر، 

 .
)11(

لي�س به خفاء«

النا�س  يفترق  الإلهي  النداء  وبهذا 

كتلة  ف��ي  ي��ج��ت��م��ع��ون  ال��ح��ق  ف��اأ���س��ح��اب 

كتلة  في  يجتمعون  الباطل  واأه��ل  ب�سرية 

وكل كتلة لها مميزاتها و�سماتها ولهجتها 

قيادتها  وبالتالي  واأه��داف��ه��ا  وطريقتها 

الغيبة، النعماني، �س 301.( 1)

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 650.( 2)

الغيبة، م. �س، �س 262.( 3)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج 52، �س 230.( 4)

الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س 454.( 5)

بحار الأنوار، م. �س، ج 52، �س 233.( 6)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج 2، �س 445.( 7)

كمال الدين وتمام النعمة، م. �س، �س 652.( 8)

الغيبة، النعماني، �س 263.( 9)

م. ن، �س 274.( 10)

م. ن، �س 207.( 11)

بحار الأنوار، م. �س، ج 52، �س 222.( 12)

الهوام�ص

يفترق  به  النداء  هذا  اإن  اأمرها.  وولة 

النا�س ويتمايزون ول يعود من لقاء لأهل 

اأن  اأج��ل  من  وذل��ك  الباطل  باأهل  الحق 

ياأخذ كل فريق دوره ولكي تكون المواجهة 

وا�سحة ل غبار عليها فحزب اهلل وا�سح 

قد  وال��ح��ج��ة  وا���س��ح  ال�سيطان  وح���زب 

اأعذار  بها  وانقطعت  الجميع  اأقيمت على 

اأبي  عن  الحديث  في  ورد  ول��ذا  النا�س. 

تم�سي  »ل  ق����ال:  اأّن����ه   Qاهلل ع��ب��د 

من  م��ن��اٍد  ي��ن��ادي  حتى  والليالي  الأي���ام 

اأهل  يا  اعتزلوا،  الحق  اأه��ل  يا  ال�سماء: 

هوؤلء  من  هوؤلء  فيعزل  اعتزلوا  الباطل 

ويعزل هوؤلء من هوؤلء، قال )الراوي(: 

بعد  وه��وؤلء  ه��وؤلء  يخالط  اهلل  اأ�سلحك 

ذلك النداء؟ 

ا  {مَّ الكتاب:  في  يقول  اإنه  كاّل،  قال: 

ُ ِلَيَذَر اْلُم�ؤِْمِنيَن َعلَى َماآ اأَنُتْم َعلَْيِه  َكاَن اللهّ

.
)12(

يِِّب}« َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّ
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ل �سك اأن كل اإن�سان مكّلف بحفظ عّزته وكرامته. وهو لي�ص 

م�سوؤولية  لي�ست  هنا  فالم�سوؤولية  وجهه،  ماء  يريق  اأن  مختارًا 

عّزته  يحفظ  اأن  الجميع  فعلى  عام.  واجب  هي  بل  �سخ�سّية، 

اأمر ذلك ل  اأو كرامتكم فاإّن  اإذا ُجرحت كرامتي  وكرامته لأنه 

نعّر�ص  واإنما نحن بذلك  الإن�سان  نف�ص  يبقى في حدود كرامة 

اأي�سًا ديننا لالإهانة. 

وعلت  الإ�سالمية  الجمهورية  اأقمنا  الذين  نحن  علينا  اإن 

اأ�سواتنا باأننا نرف�ص الظلم ونريد العدل، علينا اأن نقيم العدل، 

ول نعمل ما يخالف مجرى العدالة لأنه اإن ح�سل ذلك وُهزمت 

تح�سبوا  ل  ذلك  وبعد  الإ�سالم.  ُدفن  الإ�سالمية،  الجمهورية 

الم�سوؤولية  هذه  فاإن  لذا  ثانية،  دولة  اإقامة  ت�ستطيعون  اأنكم 

الذين بذل جميعهم  اإنها م�سوؤولية الأنبياء والأولياء  عظيمة، 

دماءهم لحفظ ذلك.

الأنبياء  �سواء  الدين  لحفظ  دماءهم  الجميع  وه��ب  لقد 

المليء  تاريخه  تعلمون  الذي   Pالأكرم النبي  اأم  ال�سابقون 

في  اعوجاج  ينتابه  ولئال  الدين  لحفظ  والت�سحيات  بالجهاد 

اإنما  ثار  الذي   Qال�سهداء �سّيد  الأوقات. حتى  اأي وقت من 

ثار حتى ل يخفي معاوية وابنه الإ�سالم. لقد كان حّكام ذلك 

وكل  للخمر  و�ساربين  وخطباء،  وجماعة  جمعة  اأئمة  الزمان 

�سيء، ولهذا كاد الدين يذهب.

لـحـفـظ الإ�صــالم

Qنبكي الح�صين
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* مدر�سة �سيد ال�سهداء
�سّيد  قتل  اأنه  الوحيد  يزيد  ذنب  لي�س 

ال�سهداء، فهذا من �سغائره، ولكن كبائره 

ال�سهداء  �سّيد  فيما  الإ�سالم،  اأخفى  اأن��ه 

عزائه  ومجال�س  واأنقذه.  الإ�سالم  اأغ��اث 

ل  يقولون  ال��ذي��ن  مدر�سته.  لحفظ  اإن��م��ا 

ما  اأ�ساًل  يفهمون  ل  الح�سين  نعي  تقراأوا 

هي مدر�سة �سّيد ال�سهداء، ول يفقهون ما 

تعني، ل يعلمون اأّن هذا البكاء والحزن قد 

حفظا هذه المدر�سة كما حفظتنا المنابر 

والماآتم واللطم. بع�س ال�سباب، يتحدثون 

بح�سن نّية، يرون اأن علينا اأن نتحّدث بلغة 

بنظرنا  ال�سهداء،  �سّيد  ك��الم  اإن  اليوم. 

جاء  من  هو  ال�سهداء  و�سّيد  اليوم.  كالم 

بكالم اليوم اإلى الأبد وو�سعه بين اأيدينا. 

وهذا البكاء هو الذي حفظ �سّيد ال�سهداء 

وال��ل��وع��ات  الم�سائب  ه���ذه  وم��در���س��ت��ه. 

ولو  حفظتنا،  التي  هي  والآه���ات  واللطم 

حجرة  داخل  وحده  الزاهد  العالم  جل�س 

لما  وي�سّبح  عا�سوراء  زي��ارة  يتلو  بيت  في 

تريد  فالحياة  ���س��يء،  الإ���س��الم  م��ن  بقي 

الحركة.

* اأ�ساليب حفظ الإ�سالم
يرفع  �سوت  اإل��ى  تحتاج  مدر�سة  ك��ل 

لطم  اإل���ى  ت��ح��ت��اج  م��در���س��ة  ك���ّل  كلمتها. 

ولطم  الّنوح  فيها  يعُل  لم  واإذا  ال�سدور. 

التي  المهّمة هي  ُتحفظ. هذه  ال�سدور ل 

تلك  وحفظت  �سالمًا  الإ���س��الم  حفظت 

هذا  دائ��م��ًا.  حّية  ي�سقونها  التي  ال��زه��رة 

الذي  هو  الم�سائب  ه��ذه  وذك��ر  الن�سيج 

حفظ مدر�سة �سّيد ال�سهداء حّية.

�سهيد  لكل  علمًا  نرفع  اأن  علينا  اإن 

نفقده، وننوح عليه ونبكيه ون�سرخ. وهذا 

لقاء وهتاف لإحياء مدر�سة �سّيد ال�سهداء. 

فحين  نفعل؛  ما  اأي�سًا  يفعلون  الآخ���رون 

يقتل اأحد من حزب ما يجتمعون ويهتفون 
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ويقومون بما يرفع �سوتهم ويحيي حزبهم 

من دون التفات منهم لهذه الأمور.

فكل  مكان:  كل  في  ال�سهداء  �سّيد  اإن 

�سّيد  ر  مح�سَ ِمنبر  وك��ّل  ك��رب��الء،  اأر���س 

ال�سهداء، وكّل محراٍب منه.

ف��ل��ول ���س��ّي��د ال�����س��ه��داء لأن�����س��ى يزيد 

ُين�ُسوُه،  لْم  ولو  الإ�سالم.  واأبوه و�ساللتهما 

ويزيد  معاوية  طاغوتيًا.  نظامًا  لأظهروه 

ك��ان��ا ي��ع��ّرف��ان ال��ن��ظ��ام الإ���س��الم��ي ب��اأن��ه 

لكانا  ال�سهداء  �سّيد  ولول  نظام طاغوتي. 

ويعودان  الم�ستبّد،  النظام  ه��ذا  يقّويان 

بالنا�س اإلى الجاهلية، وَلُكّنا الآن م�سلمين 

طاغوتيين ل م�سلمين ح�سينيين. الح�سين 

اأنقذ الإ�سالم فهل ن�سكُت عن اإن�ساٍن اختاَر 

اإّن  لالإ�سالم؟  اإنقاذًا  وا�ست�سهد  ال�سهادة 

نرتقي  اأن  علينا  يوم.  كّل  نبكيه  اأن  علينا 

المدر�سة  ل��ه��ذه  حفظًا  ي��وم  ك��ّل  المنبر 

بذكر  المرهونة  ال��ث��ورات  ل��ه��ذه  واإدام����ة 

.Qالإمام الح�سين

* الغاية اإنقاذ الدين
يجب علينا جميعًا اأن ُنفهم النا�س اأن 

واإنما  ال��ث��واب،  نطلب  اأن  لي�ست  الق�سّية 

لم  ُق��ت��ل  اإذ  ال�سهداء  ف�سّيد  نتقدم.  اأن 

مهمًا  يكن  لم  الثواب  لأن  ليثاب،  يذهب 

جدًا لديه، فقد ذهب لينقذ الدين ويقدم 

الآن  تنوحون  اإذ  واأنتم  ويحييه.  الإ�سالم 

ت�ستبكون  وتنعون،  وتخطبون،  تتكلمون، 

ه��ذه  اب��ت��غ��اء  ذل���ك  وك���ل  فيبكون  ال��ن��ا���س 

الغاية، وهي اأننا نريد اأن نحفظ الإ�سالم 

والإن�ساد  وال�ستنها�س  ال�ستثارة  بهذه 

الإ�سالم  نحفظ  اأن  نتوخى  نحن  والبيان. 

تقال  اأن  ويجب  الآن.  حتى  حفظ  مثلما 

ه���ذه ال��ف��ك��رة ل��ل��ن��ا���س وُت���ذك���ر وه���ي اأّن 

�سيئًا  اأح��د  ليقول  لي�ست  العزاء  مجال�س 

ويبكي الآخر. الق�سية هي حفظ الإ�سالم 

يثاب  التباكي  حتى  ُحفظ.  وقد  بالبكاء، 

عليه، لأن التباكي ي�ساعد هذا الدين وهذا 

ورد  ما  وهذا  الق�سّية  اأبعاد  من  مهم  ُبعٌد 

في الرواية من اأن الإ�سالم �سيعود غريبًا، 

عاد  الآن  وه��و  ال��ب��دء،  منذ  غ��ري��ب��ًا  ك��ان 

مجتمع  في  فهو  يعرفوه،  لم  لأنهم  غريبًا 

ل يعرف، وما ُعرف الإ�سالم في وقت ما 

قط تلك المعرفة الكاملة. األي�س بيننا من 

اأخذوا من الإ�سالم اأمرًا، وتركوا الآخر، اأو 

خالفوه؟

نبكي  اأن  علينا  اإّن 

كّل   Qالح�صين

ا�صت�صهد  لأّنه  يوم 

لالإ�صالم ــاذًا  ــق اإن
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الغدير: 
ــة ــولي عــيــد ال

* اأكبر من كل الأعياد
اإّن عيد الغدير ُيعدُّ اأحد اأعظم الأعياد 

الإ�سالمية، ولدينا اأخبار معتبرة في ف�سله 

على بقّية الأعياد. وهو في واقع الأمر عيد 

بق�سّية  ر  يذكِّ اأّن��ه  ذل��ك  باأ�سرها،  لالأّمة 

مهّمة وم�سيرّية.

المعايير  اإلى  اأ�سارت  الغدير  فم�ساألة 

العلم،  ومنها:  الأم���ة  زع��ام��ة  تحديد  ف��ي 

التقوى، الجهاد، الورع، الت�سحية في �سبيل 

اهلل، الأ�سبقية في الإيمان بالإ�سالم. وهذه 

ل  )قيمّية(،  مبدئية  م�ساألة  هي  الم�ساألة 

درو�سًا  تت�سّمن  واإّنما  بال�سيعة،  تنح�سر 

اأن  بّد  ل  وبالتالي  الم�سلمين  لكل  وتعاليم 

تكون مقّدرة ومحترمة عند الجميع. 

* اأبرز اأزمات العالم
دول  تعي�سها  التي  الأزم���ات  اأب��رز  اإّن 

دللته  هو  الأهمية  من  الحجم  هذا  الغدير  عيد  اأك�سب  الذي  اأّن  �سّك  ل 

الغدير  منا�سبتان:  توجد  الحرام  الحجة  ذي  �سهر  ففي  الولية.  مبداأ  على 

اأطلق  وقد  الولية.  مبداأ  على  وا�سحة  دللة  تحمل  منهما  وكل  والمباهلة، 

نظرًا  ال�سهور(،  و)اأف�سل  الولية(،  )�سهر  ا�سم  ال�سهر  هذا  على  الأكابر  بع�ص 

13لوجود هاتين المنا�سبتين.
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المدراء  اإخ��ف��اق  من�سوؤها  ال��ي��وم،  العالم 

تلك  �سوؤون  تدير  التي  الإدارية  وال�سلطات 

الدول. اإّن ف�ساد هوؤلء معناه ف�ساد الدولة، 

القيم  على  الق�ساء  معناه  الدولة  وف�ساد 

معناه  ال��م��دراء  ف�ساد  اأن  كما  والمبادئ. 

العبودية  اإل���ى  وتحّولها  ال�سعوب  ف�ساد 

القوى  هيمنة  ومعناه  والخنوع،  والخ�سوع 

وتف�ّسي  ال�سعوب  ال�سيطانية على مقّدرات 

عن�سر  وتال�سي  المجتمعات  في  الرذيلة 

الإيمان.

وه����ذا ه���و ذات����ه ال���ب���الء ال����ذي ح��ّل 

ب��ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة ال���ي���وم، وال���ذي 

بغياب  وال�سياع،  الإي��م��ان،  بغياب  تجّلى 

اإل��ى  وت�سكن،  ال���روح  اإل��ي��ه  تطمئّن  ملجاأ 

الأخ��رى.  الف�ساد  مظاهر  من  ذل��ك  غير 

كبير.  بالء  وهو  للغاية،  خطير  اأمر  وهذا 

الروحي،  الفراغ  بالتحديد،  النقطة  وهذه 

�ستاأخذ كل مجتمع ابتلي بها اإلى الهاوية.

* محور اإيماني واحد
ظ��واه��ر  ت��ع��ت��ب��ر  ال��ظ��واه��ر  ه���ذه  اإّن 

روري جّدًا اأن  م�سيرّية. ولذلك فمن ال�سّ

اإيماني  محور  ال�سعب  اأف��راد  لكافة  يكون 

واحد يتمحورون حوله.

والم�ساألة ل تتحقق فقط 

ب��ان��ت��خ��اب ���س��خ�����س م��وؤّه��ل 

الحكم،  ���س��ّدة  على  وجعله 

ي��ح��ّل كل  اأن  م��ن��ه  وال��ت��وّق��ع 

�سيء  ك��ل  وي��اأخ��ذ  الم�ساكل 

مجراه الطبيعي.

ت��ح��دي��د  اأّن  ال����واق����ع، 

م�����س��ي��ر ال��م��ج��ت��م��ع ي��ت��اأث��ر 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ي��ر ب��م��دى ق���درة 

اختيار  على  الأعلى  المدير 

مدراء اأكفاء ونزيهين، اإذ اإّن نزاهة هوؤلء 

�ستنعك�س ب�سكل مبا�سر على نزاهة الجهاز 

الحكومي باأ�سره.

بن  علي  الموؤمنين  اأمير  تولى  فعندما 

اأبي طالبQ �سّدة الحكم، بداأت كافة 

الجهات الإدارية الخا�سعة له تت�سّلق �سّلم 

الأم��ر  ه��ذا  بلغ  وق��د  وال��ن��زاه��ة،  ال�سالح 

عنا�سر  من  عن�سرًا  اأّن  لو  بحيث  مبلغًا 

هذا الجهاز الإداري لم يكن نزيهًا واأخفق 

ف��اإّن  ل��ه،  المر�سومة  المعايير  تطبيق  في 

اأمير الموؤمنينQ كان م�ستعدًا لخو�س 

اأج��ل  م��ن  ع��دي��دة  اأ�سهر  ق��د تطول  ح��رب 

اجتثاث هذا العن�سر اأو الت�سّدي له.

وهذا يعني اأّن الجهاز الإداري للبلد ل 

بّد اأن يكون علويًا بكل اأبعاده.

ــروري جّدًا  من ال�صّ

ــة  لكاف ــون  يك اأن 

ــب  ــراد ال�صــع اأفــ

اإيماني واحد  محور 

ــه ــورون حول يتمح
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* العالقة بين الولي والأمة
لحكومة  يخ�سع  ال��ذي  الجهاز  ففي 

اأن  ي�ستحيل  ال��ولي��ة،  م��ب��داأ  على  قائمة 

تتراخى ال�سلة الوثيقة بين الولي والأّمة.

اإّن الولية تعني الإ�سراف، والقيمومة، 

ال��وط��ي��دة،  وال��ع��الق��ة  ال��وث��ي��ق��ة،  وال�سلة 

بين  والق��ت��ران  �سيئين،  بين  والل��ت��ح��ام 

لها  المنتمين  والعنا�سر  الأف���راد  �سائر 

العام  المفهوم  ه��و  وه���ذا   � ال��ولي��ة  اأي   �

والنظام  المجتمع  �سعيدي  على  للولية 

الإ�سالمي.

على  ال��ولي��ة  تطلق  فعندما  ول��ذل��ك، 

ف�سيكون  الإ�سالمي،  المنظور  في  ال�سلطة 

المراد منها: وجود �سلة ولئية تربط الأّمة 

�سلة  تقوي�سها،  ي�ستحيل  �سلة  بالولي، 

بع�سها  الجتماعية  المكّونات  كاّفة  تربط 

مع بع�سها الآخر ارتباطًا وثيقًا. 

الأج��ه��زة  ف��ي  ه��و  كما  ال��ح��ال  ولي�س 

الحكم  �سّدة  اإل��ى  ت�سل  التي  ال�سلطوية 

عبر النقالبات الع�سكرية وتبداأ بالّتحّكم 

بم�سير الأمم وال�سعوب.

الحاكم  والجهاز  الإداري  الجهاز  اإّن 

في المجتمع الإ�سالمي يعتمد ب�سكل اأ�سا�س 

على ال�سعب، فهو منبثق عنه، متفاعل معه 

ومرتبط به ولي�س منف�ساًل عنه باأي حال 

من الأحوال.

وف���ي ال��ن��ظ��ام الإ����س���الم���ي، ال��ح��اك��م 

وه��ذا  ل�سعبه.  والأخ  وال��رف��ي��ق  ال��ول��ي  ه��و 

تمكنت  اأن  والفخر  الع��ت��زاز  دواع��ي  من 

نظام  تطبيق  من  الإ�سالمية  الجمهورية 

الولية الإ�سالمية وجعله النظام الر�سمي 

للبلد. 

يتعلق  وفيما  الإ���س��الم��ي  النظام  ف��ي 

ال�سيا�سية  وال��م�����س��ائ��ل  ال��دول��ة  بق�سايا 

والجتماعية، ل يوجد مفهوم: »وما دخلي 

ول معزولة عن  لي�ست مغّيبة  فالأّمة  اأنا؟« 

واقع الدولة.

* عيد الم�ساركة
في  الأّم���ة  م�ساركة  على  مثال  واأب���رز 

ق�سايا الدولة و�سوؤونها، هو عيد الغدير.

مهمًا  در���س��ًا  �سكلت  ال��غ��دي��ر  ح��ادث��ة 

بالن�سبة لنا في هذا الإطار، ولذلك اأ�سبح 

ال�سيا�سة،  وع��ي��د  ال��ولي��ة،  عيد  ال��غ��دي��ر 

وعيد الم�ساركة، وعيد كل فرد من اأفراد 

تحتفل  اأن  الإ�سالمية  الأّم��ة  فلكّل  الأّم��ة. 

اأّن  كما  لها.  ع��ي��دًا  وتعتبره  ال��ي��وم  بهذا 

علي  الموؤمنين  لأمير  عيد  هو  الغدير  يوم 

حّق  وم��ن  اأي�����س��ًا،   Qاأب���ي طالب ب��ن 

المبارك  اليوم  هذا  ي�ستثمروا  اأن  �سيعته 

وي�ستفيدوا منه.

ـــام  ـــظ ـــن فـــــي ال

الإ�صالمي، الحاكم 

والرفيق  الولي  هو 

والأخ ل�صـــــعـبــه
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الإخال�س

�صّر المحبّين
اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي

الكريم:  كتابه  في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  يقول 

ُكْم اأَْح�َشُن َعَماًل  يُّ
{الَِّذي َخلََق اْلَمْ�َت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَ�ُكْم اأَ

َوُهَ� اْلَعِزيُز اْلَغُف�ُر} )الملك: 2(. 

ل تعني كلمة {َعَماًل} اأنه اأّيكم اأكثر عبادة من 

الآخرين، لأّن الحديث في الآية الكريمة لي�ص عن 

الحجم اأو عن الكمّية.

�ساأله  عندما   Qال�سادق الإم���ام  ويجيب 

�سخ�ص عن خ�سو�ص معنى هذه الآية: »لي�ص يعني 

الإ�سابة  واإّنما  عماًل،  اأ�سوبكم  ولكن  عماًل،  اأكثر 

خ�سية اهلل والنّية ال�سادقة الح�سنة... ثّم قال: 

العمل،  من  اأ�سّد  يخل�ص  حّتى  العمل  على  الإبقاء 

عليه  يمدحك  اأن  تريد  ل  الذي  الخال�ص  والعمل 

اأحد اإل اهلل عّز وجّل«، ثم قال: »النية اأف�سل من 

العمل«)1(. 

16



* النّية والعمل
واب والحقيقة يخافون من اهلل اأكثر، قلوبهم  اإّن اأهل ال�سَّ

العمل خال�سًا هلل  خال�سة هلل �سبحانه وتعالى. وعندما يكون 

�سبحانه ل ينتظر ذلك ال�سخ�س المخِل�س اأن يمدحه اأحٌد على 

اهلل  وثناء  مدح  هو  المخَل�سين  اهلل  عباد  مطلوب  فاإن  عمله، 

والحياة  الموت  وتعالى، وعلى هذا فالهدف من خلق  �سبحانه 

لل�سواب  اأق��رب  عمله  �سخ�س  اأّي  ويظهر  يّت�سح  اأن  لأجل  هو 

والحقيقة. 

اأما النّية فهي خيٌر من العمل، لأّن النّية اإذا كانت خال�سًة 

هلل �سبحانه وكانت قوّيًة وثابتة، فاإّنها هي التي تحّث الإن�سان 

وتدفعه اإلى العمل. وقد ورد عن الإمام الباقرQ: »اأف�سل 

اأ�سعبها،  الأع��م��ال  اأف�سل  اإّن  وحيث   .
)2(

اأحمُزها« الأع��م��ال 

والنّية اأف�سل من العمل، فهذا يعني اأّن النّية اأ�سعب من جميع 

الأعمال.

اأن  الممكن  ومن  القتال،  �ساحات  في  الإن�سان  ي�سارك  قد 

اأ�سعب  هو  هلل  العمل  اإخال�س  ولكن  الحرب،  في  اأي�سًا  ُيقتل 

من القتال وحّتى القتل في الحرب، وكذلك عدم اتباع الهوى 

واإطاعة �سيطان النف�س اأمٌر �سعٌب جّدًا.

ما هي النّية؟

ظهر مّما تقّدم اأّن النّية هي روح العمل، والنّية هي انبعاث 

الطبيعة  عالم  عن  ال�سخ�س  يرتفع  فعندما  وتحليقها.  الروح 

.
)3(

يقال: اإّنه نوى، ومن هنا قيل: »ا�ساألوا اهلل بنّيات �سادقة«

يكون  ودونها  النّية،  فيها  ي�سترط  العبادي  العمل  و�سحة 

باطاًل. وحيث اإّن النّية لها مراتب ودرجات، كذلك �سحة العمل 

على مراتب ودرجات.
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روح  �سبحانه، هي  اهلل  اإلى  القربة  ق�سد  التي هي  فالنّية 

العمل، هي اأرفع واأ�سمى من العمل واأهّم منه، وذلك لأّن حياة 

اإلى  يق�ّسم  وجزاوؤها  الأعمال  وث��واب  بالنّية،  مرتبطٌة  العمل 

مراتب ودرجاٍت على اأ�سا�س نوع النّية وعلى اأ�سا�س ما يق�سده 

الإن�سان.

تاأثر الإن�سان بالنّية

بدٌن  ُعَف  �سَ »ما  قوله:   Qال�سادق الإم��ام  عن  ي��روى 

لالإن�سان  الظاهري  العمل  اإّن  . وحيث 
)4(

النّية« َقِوَيت عليه  ا  عمَّ

القّوة  ناحية  القلبي كذلك هو من  لق�سده  تابع وجودًا وعدمًا 

الج�سم  ف��اإّن  و�سلبة  قوّية  النّية  كانت  لو  اأّن��ه  بنحو  وال�سعف، 

وعلى  والمهّمة،  عبة  ال�سّ بالأعمال  القيام  على  قادٌر  ال�سعيف 

بالأعمال  القيام  عليه  ي�سُعب  القوّي  الج�سم  ف��اإّن  العك�س، 

ال�ّسهلة فيما لو كانت نّيته �سعيفة. وعلى هذا فاإّن قيمة الإن�سان 

الإمام عن  الحديث  هذا  وُيعد  بج�سمه.  ل  بنّيته  الوجودّية 

Q من اأو�سح الأحاديث الواردة عن الأئمة R  التي 

بنّيته.  الإن�سان  اأن  وُتبّين  ناٍو«،  باأّنه »حيوان  الإن�سان  ُتعّرف 

وال�ساهد الآخر الذي يعطي الأ�سالة للنّية، هو اأن النّية اإذا 

ال�سالة،  في  الم�سّلي  مناجاة  على  توؤثر  فاإّنما  قوّية  كانت 

ويكون  �سعيفة  النّية  تكون  وعندما  ال�سالة،  في  به  وتعرج 

�سوف  ال�ساهي  الم�سلي  هذا  ف��اإّن  عنها،  غافاًل  الم�سّلي 

يقول  »الويل«.  عليها  ي�ستحق  و�سوف  المناجاة،  حالة  يفقد 

اَلِتِهْم  اهلل �سبحانه: {َفَ�ْيٌل ِلْلُم�َشلِّيَن * الَِّذيَن ُهْم َعْن �شَ

��ِذي��َن ُه��ْم ُي����َراُءوَن * َوَي��ْم��َن��ُع���َن اْل��َم��اُع���َن}  ���َش��اُه���َن * الَّ

)الماعون: 1 � 4(.

* الإخال�ص والرياء
وُيعتبر  والإخال�س.  ك��الإرادة  واآث��ار،  �سوؤون  العملي  للعقل 

�سبحانه،  اهلل  ولعبادة  للمعرفة  وو�سيلة  نور  بمثابة  العقل  هذا 

. وكّلما �سطع هذا النور من 
)5(

وُيكت�سب به الجنان في الختام 

والإخال�س.  الإيمان  ُيوِجد حالة  فيه  اأو خ�سوٍف  مانع  اأّي  دون 

واإذا تعّر�س هذا العقل اإلى الك�سوف ب�سبب اّتباع هوى النف�س 

فيحّرك في النف�س حالة الكفر والرياء.

»لي�س   :Qال�سادق الإمام  الُكلينيM عن  وقد روى 

ــال  الأعم ــواب  ثـــ

م اإلى  وجزاوؤها يق�صّ

ــاٍت  ودرج ــب  مرات

ــس نوع  ــى اأ�صا� عل

اأ�صا�س  وعلى  النّية 

ما يق�صده الإن�صان 18



بين الإيمان والكفر اإل قّلة العقل، 

ق��ي��ل: وك��ي��ف ذاك ي��ا اب���ن ر���س��ول 

اإلى  العبد يرفع رغبته  اإّن  اهلل؟ قال: 

مخلوق، فلو اأخل�س نّيته هلل لآتاه اهلل 

.
)6(

الذي يريد في اأ�سرع من ذلك«

»�ساألت  اليمان:  بن  حذيفة  يقول 

ر���س��ول اهللP ع��ن الإخ���ال����س، ف��ق��ال: 

)اأي جبريل( عن  �ساألته  �ساألته عن جبريل، فقال: 

وِدُعه في 
ُ
اهلل تعالى فقال: الإخال�س �سرٌّ من �سّري، اأ

.
)7(

قلب َمن اأحببته«

يّتبع  وتعالى؛  �سبحانه  هلل  محّبًا  ال�سالك  ي�سبح  عندما 

للنبّي  الأقد�س  الوجود  ل�سان حبيب اهلل،  النازلة على  الأقوال 

تعالى،  اهلل  لمحبوبّية  �سبب   Pاّتباعه ف��اإن   ،Pالأكرم

ُيْحِبْبُكُم  ِبُع�ِني  َفاتَّ �َن اللَ  ُكْنُتْم ُتِحبُّ اإِْن  {ُقْل  يقول تعالى: 

اللُ} )اآل عمران: 31(.

وفي هذه الحالة، يتحقق عمليًا الوعد الإلهي، لأّنه ورد 

فاإذا  اأحّبه،  حّتى  بالنافلة  اإل��ّي  ليتقّرب  »واإّن��ه  الوعد:  في 

اأحببُته كنُت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به 

.
)8(

ول�سانه الذي ينطق به ويده التي يبط�س بها...«

وعلى هذا، فالإخال�س -الذي هو الأ�سا�س في النّية- له 

ِحكمة ملكوتّية، ل ي�سل اإليه غير ذلك ال�سخ�س الذي �سار 

 اأحدًا ما لم يتقّرب اإليه بالفرائ�س 
ُ
حبيبًا هلل، ول يحّب اهلل

والنوافل.

الّرياء

هلل  هو  به  يقوم  ما  اأّن  للنا�س  ال�سخ�س  يظهر  اأن  وهو 

وال�ُسمعة  هلل.  عمله  يكون  ل  الأمر  حقيقة  في  بينما  �سبحانه، 

لي�س  اأّن��ه  والحال  يعمل هلل،  اأّن��ه  الآخرين  اإل��ى  ي�سل  اأن  تعني 

كذلك. والرياء وال�سمعة يبطالن العمل العبادي لو دخال فيه. 

ر،  فقد ورد في بع�س الن�سو�س اأّنه لو قام �سخ�س بعمٍل َخيِّ

ثّم حّدث به النا�س، فاإّنه �سينق�س مقداٌر من ثوابه، واإذا حّدث 

ل  حتى  وهكذا  الثواب،  من  اأي�سًا  ينق�س  ف�سوف  مجّددًا،  به 

يبقى لعمله الخّير هذا اأي ثواب اأبدًا.

كانت  اإذا  النّية  اإن 

فاإن  و�صلبة  قوّية 

الج�صـم ال�صعيــف 

القيــام  على  قادر 

بــــالأعــــمـــــــــال 

والمهـمة 19ال�صعـبة 
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تمامًا مثل ب�ستاني اأن�ساأ حديقة ورود، فلو قام بلم�س اأوراق 

الورود وكّرر هذا الأمر، فاإّن الورود �سوف تذبل ويقّل عطرها. 

وعمل الخير عندما يحّدث به فاعُله، ي�سبه عمل الب�ستاني هذا 

عندما يلم�س ورود حديقته، وهكذا حّتى تذبل الورود وتيب�س ول 

يعود لها اأّي قيمة واأّي اأهمّية وجمالية.

* موارد ال�ّسرك
النّية �سرورّية في العبادات، واأما في الأعمال غير العبادّية 

نعم  تعالى.  اإلى اهلل  للقربة  ولي�ست �سرطًا  فهي غير �سرورّية 

ابُتلَي  واإذا  فيها.  القربة  ينوي  اأن  له  يمكن 

على  يوؤثر  �سوف  ذل��ك  ف��اإن  بالرياء 

المثال:  �سبيل  فعلى  اأي�����س��ًا،  العمل 

اليد  غ�سل  عند  ال�سروري  من  لي�س 

تعالى،  اهلل  اإلى  القربة  نّية  المتنج�سة 

بالماء،  تغ�سل  اأن  طاهرة  لت�سبح  ويكفي 

للنا�س  ليظهر  بغ�سلها  قام  �سخ�سًا  اأّن  لو  ولكن 

رياًء اأّنه يريد ر�سا اهلل تعالى بهذا التطهير فعمله 

هذا رياء.

فال�سرك في العمل حرام، وفي النتيجة لن يقبل 

منه لأّنه عمٌل ناق�س ول يعبد اهلل به.

ا�ستقبال  في   Pالر�سول خطبة  في  ورد  لقد 

وقلوٍب  �سادقة  بنياٍت  ربكم  »فا�ساألوا  رم�سان:  �سهر 

 .
)9(

طاهرة«

ي��ت��ع��ّر���س الإن�������س���ان دائ���م���ًا ل��ه��ج��وم ال��و���س��و���س��ات 

يقول  الإن�سانية،  النف�س  يترك  ل  وال�سيطان  ال�سيطانّية. 

َن���ْزٌغ  ��ْي��َط��اِن  ال�����شَّ ِم���َن  ��َك  َي��ْن��َزَغ��نَّ �����ا  مَّ {َواإِ وتعالى:  �سبحانه 

فاإذا   .)200 )الأع��راف:  َعِليٌم}  �َشِميٌع  ��ُه  اإِنَّ  ِ ِب��اللَّ َفا�ْشَتِعْذ 

خطرت في اأذهانكم المع�سية، فاحذروا ال�سيطان، فاإّنه ي�سّن 

هجومه عليكم، وعند هذا الهجوم ل بّد من اللجوء اإلى ح�سٍن 

يمنع من ال�سيطان وهجماته.

ال�سيطان  من  باهلل  »اأع��وذ  قول  على  القت�سار  يكفي  ول 

الرجيم« عند الو�سو�سة، فاأثرها ل يتجاوز محدودّية الألفاظ، 

فعندما تطلق �سّفارة الإنذار ل ُبّد من الذهاب اإلى المالجئ 

اأنف�صكم  اأ�صـعروا 

ــــف،  ــــع ــــص ــــ� ال

وا�ـــصـــتـــعـــيـــذوا 

بالـقــوي المـطلـق 

له غالب  ل  ــذي  ال 20



وا�ستعيذوا  ال�سعف،  اأنف�سكم  اأ�سِعروا  الآمنة.  الأماكن  اإلى  اأو 

بالقوي المطلق الذي ل غالب له، وهو اهلل الملجاأ والم�ستعان 

في ك��ّل الأح���وال، وه��و ال��ذي يقول: {َوَل����ْن َت��ِج��َد ِم���ْن ُدوِن���ِه 

ُمْلَتَحداً} )الكهف: 27(.

المالئكة ورائحة النّية

ُتْخُف�ُه  اأَْو  اأَْنُف�ِشُكْم  ِفي  َما  ُتْبُدوا  {َواإِْن  تعالى:  اهلل  يقول 

ُيَحا�ِشْبُكْم ِبِه الل} )البقرة: 284(، فاإّن هذه الأ�سرار القلبية 

لكن  عليها،  اهلل  يحا�سبنا  �سوف  اأح��د،  عليها  يّطلع  لم  اّلتي 

ال�سوؤال هو كيف تّطلع عليها المالئكة وكيف ت�سجلها؟

�سئل الإمام مو�سى الكاظمQ عن الملكين هل يعلمان 

»ريح  فقال:  الح�سنة؟  اأو  يفعله  اأن  العبد  اأراد  اإذا  بالذنب 

 وريح الطيب �سواء؟ قلت: ل، قال: اإن العبد اإذا َهّم 
)10(

الكنيف

بالح�سنة خرج َنَف�ُسُه طّيَب الريح فقال �ساحب اليمين ل�ساحب 

ال�سمال: ُقم فاإنه قد همَّ بالح�سنة، فاإذا َفَعلها كان ل�ساُنه قلَمه 

منتن  َنَف�ُسه  بال�سيئة، خرج  َهمَّ  واإذا  له،  فاأثبتها  وريُقه مداَده 

الريح فيقول �ساحب ال�سمال ل�ساحب اليمين: قف فاإنه قد هّم 

واأثبتها  بال�سيئة، فاإذا هو فعلها كان ل�ساُنه قلَمه وريُقه مداَده 

.
)11(

عليه«

اأو  كنيف،  حفر  ب�سدد  اإم��ا  الإن�سان  ف��اإن  ح��ال،  ك��ّل  على 

ِم��َن  َك���اَن  اإِْن  ���ا  مَّ
{َف���اأَ تعالى:  ق��ال  وعطر،  ورد  م��اء  بئر  حفر 

ِبيَن*َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّة َنِعيٍم} )الواقعة: 88 � 89(،  اْلُمَقرَّ

ِمْن  َت��ْج��ِري  ��اٌت  {َج��نَّ ال�سخ�س  هذا  بانتظار  اأّن��ه  اإل��ى  اإ�سافة 

وفي  وَريحانًا،  َروحًا  في�سبح   )25 )البقرة:  الأْن��َه��اُر}  َتْحِتَها 

وافت�سح  الجميع  اأم��ام  لظهر  الغطاء  رفع  لو  الحال  هذه  غير 

باأعماله القبيحة.

المالئكة  ت�صتطيع 

ــة  ــال الرائح ــن خ م

تـــمــّيـز هـــل  اأن 

ــان  الإن�صــ ــة  نــيــ

ــة اأو  ــرة طيبـ طاهـ

ــة ــة �صـيئــــ خبـيثـ

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 16.( 1)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 67، �س 191.( 2)

 في �سهر رم�سان، الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 154.( 3)
P

من خطبة الر�سول

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 1، �س 38.( 4)

عن الإمام ال�سادقQ لما �سئل عن العقل قال هو »ما عبد به الرحمن واكت�سب به الجنان«، الكافي، ج 1، �س 11.( 5)

الكافي، م. �س، ج 1، �س 28.( 6)

جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 1، �س 375.( 7)

الكافي، م، �س، ج 2، �س 352.( 8)

اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج 1، �س 26.( 9)

الكنيف هو المكان الذي تجتمع فيه مياه اأو�ساخ المرحا�س.( 10)

الكافي، م. �س، ج 2، �س 429.( 11)

الهوام�ص
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كبيرًا   Pالر�سول ه��مُّ  ك��ان  لقد 

في قبال نجاح دعوته واإنقاذ النا�س اإلى 

حّد اأن اهلل �سبحانه وتعالى قد خاطبه 

اْلُقْراآَن  َعلَْيَك  اأَنَزْلَنا  {طه*َما  قائاًل: 

َيْخ�َشى}  ��َم��ن  لِّ َت���ْذِك���َرًة  ِلَت�ْشَقى*اإِلَّ 

)طه: 1 � 3( وذلك ليهّون عليه وُيخّفف 

اهلل  يخاطبه  اآخ���ر  مو�سع  وف��ي  ع��ن��ه. 

َمن  لُّ  ُي�شِ  َ اللَّ نَّ  {َف���اإِ بقوله:  �سبحانه 

َت��ْذَه��ْب  َف��اَل  َي�َشاء  َم��ن  َوَي��ْه��ِدي  َي�َشاء 

 ،)8 َح�َشَراٍت} )فاطر:  َعلَْيِهْم  َنْف�ُشَك 

نف�سك  تهلك  ول  تندم  ول  تغتّم  ل  اأي 

لأجل عدم اإيمانهم بر�سالتك وتكذيبهم 

لك.

اإل��ى  نظرنا  اإذا  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

ح��رك��ات ودع����وات الأن��ب��ي��اء وال��ّر���س��ل 

نجد   ،Pمحمد نبينا  قبل   R

اأجرًا  اأّمته  من  يطلب  لم  منهم  اأي��ًا  اأن 

تهم.. اأَجٌر لكم)*( مودَّ
ال�سيد ح�سن ن�سراهلل )حفظه اهلل(

عظيم،  وجهاٌد  ج�سام  ت�سحياٌت  له  كان   Pاهلل ر�سول  اأن  يعرف  كلنا 

اإل��ى كل  ومنها  مكة،  اإل��ى  ر�سالة اهلل  اإب��الغ  اأج��ل  من  دوؤوب  �سعٌي  له  وك��ان 

الر�سالة  تبليغ  طريق  في  الأذى  من  الكثير   Pتحّمل وقد  الب�سرية. 

النور  اإلى  الظلمات  من  واإخراجهم  النا�ص  وهداية  التوحيد  اإلى  والدعوة 

واإنقاذهم من الباطل اإلى الحق، حتى قال النبيP نف�سه: »ما اأوذي نبي 

مثل ما اأوذيت«)1(.
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اأَ�ْشاأَُلُكْم  على دعوته وجهاده وتعبه {َوَما 

َربِّ  َعلَى  اإِلَّ  اأَْج����ِرَي  اإِْن  ْج���ٍر  اأَ ِم��ْن  َعلَْيِه 

وفي   .)109 )ال�����س��ع��راء:  اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن} 

المقابل، نرى � بح�سب الآيات والروايات 

وم�سادر التاريخ � اأن النبي الوحيد الذي 

هو  للر�سالة  تاأديته  مقابل  اأج���رًا  طلب 

ل  النبي محّمدP. وهنا ل بّد من التاأمُّ

فهذا  ومعانيه،  ذل��ك  ب���دللت  والتفكر 

الأمر لم يكن اعتباطيًا.

* المودة في القربى
في هذه الآية المباركة اهلل �سبحانه 

اأن ي�ساأل النا�س،  وتعالى يطلب من نبيه 

ويطلب منهم ويقول لهم:

لَّ  اإِ ْج�����ًرا  اأَ َع��لَ��ْي��ِه  ���اأَُل���ُك���ْم  اأَ����شْ {ُق���ل لَّ 

َة ِف��ي اْل��ُق��ْرَب��ى َوَم��ن  اْل���َم���َ�دَّ

ِفيَها  َلُه  نَِّزْد  َح�َشَنًة  َيْقَتِرْف 

ُح�ْشناً...} )ال�سورى: 23(. 

اإذًا، نح���ن اأم���ام اأعظم 

ر�سول واأعظ���م ر�س����الة. ث��م 

ي�ط��ل���ب اهلل �س����بحان����ه من 

تاأدي���ة  مقاب���ل  الم�سلمي���ن، 

اأعظم ر�سول لأعظم ر�سالة، 

الم���ودَة في القربى. والمودة 

تعن���ي الح���ب الحقيقي، الح���ب الواقعي 

والعميق ولي�س التظاهر بالحب.

مف�سري  غالبية  بح�سب  القربى  اأما 

ال�سنة وال�سيعة � كما وردت في الروايات 

بيت  اأه���ل  ف��ه��م   �  Pر���س��ول اهلل ع��ن 

ر�سول اهللP. فالزمخ�سري، من كبار 

مف�ّسري علماء اإخواننا اأهل ال�سنة، يورد 

)اآية  نزلت  لّما  اأنه  »الك�ساف«  كتابه  في 

المودة في القربى( قيل: »يا ر�سول اهلل 

علينا  وجبت  الذين  ه��وؤلء  قرابتك  َم��ْن 

 .
)2(

مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما«

النا�س  اأن  ال���رواي���ة  ه���ذه  م��ن  وي��ظ��ه��ر 

َمْن هم هوؤلء  اأي  الم�سداق،  ت�ساأل عن 

القربى؟ 

نف�سه،  ال�سياق  وف��ي 

روايات  الزمخ�سري  ينقل 

ببحث  �سلة  ذات  اأخ��رى، 

 Pالنبي فعن  ال��م��ودة، 

اأن��ه ق��ال: »ُح��ّرم��ت الجنة 

بيتي  اأه���ل  ظلم  م��ن  على 

. ومن 
)3(

واآذاني في عترتي«

الموؤمن  ظلم  اأن  المعلوم 

واإي������ذاءه ح����رام، ب��ل من 

الــمـودة تــعـنــي 

الـحب الحـقـيقــي، 

ــحــب الــواقــعــي  ال

والعميــق وليــ�س 

التـظاهـر بــالحـب
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الكبائر، فكيف اإذا كان الإيذاء لر�سول 

بمودتهم وهم  اأمر اهلل  اهللP ومن 

اأهل بيته R؟

* المودة واجبة ل م�ستحبة
اأخرى، ذكرت في كثير  وفي رواية 

من كتب المف�سرين ال�ّسنة، عن ر�سول 

اهللP: »من مات على حب اآل محمد 

مات �سهيدًا، األ ومن مات على حب اآل 

مات  ومن  األ  له،  مغفورًا  مات  محمد 

 .
)4(

تائبًا...« مات  محمد  اآل  حب  على 

بغ�س  على  م��ات  وم��ن  »األ  وبالمقابل 

مكتوٌب  القيامة  ي��وم  ج��اء  محمد  اآل 

 .
)5(

اهلل« رحمة  من  اآي�����ٌس  عينيه:  بين 

في  ذك��ر  ق��د  ال��رواي��ة  ه��ذه  وم�سمون 

الكثير من كتب التف�سير والأحاديث.

في   � متفقون  المف�سرين  اإن  ث��م 

المح�سلة � على اأن اهلل �سبحانه وتعالى 

قد اأوج��ب على الأم��ة م��وّدة قربى ر�سول 

اهللP؛ ففي مقابل تبليغ هذه الر�سالة 

وهذا الجهاد اأوجب على الأمة مودة قربى 

والحديث،  اهلل.  ر�سول 

هنا، عن المودة الواجبة 

ول���ي�������س ال��م�����س��ت��ح��ب��ة، 

والتخلُّف عنها هو تخلٌف 

ع��ن اأم���ر اهلل ع��ّز وج��ّل 

وعن تكليٍف جعله تعالى 

اأعظم  تبليغ  مقابل  في 

الر�سل لأعظم ر�سالة.

الحب  ل����وازم   *
الحقيقي

ال���م���ودة  ه����ذه  اإن 

بقرابة  الحقيقي  والتعلُّق  الحب  وهذا 

ر  لتوفُّ اإل  ي��ك��ن  ل��م   Pاهلل ر���س��ول 

تجعلهم  ف��ي��ه��م  م��ع��ّي��ن��ة  م��وا���س��ف��ات 

محبوبين من قبل الآخرين. 

يقال من اأ�سعب ال�سعوبات تو�سيح 

الوا�سحات ومن هذه الوا�سحات محبة 

اإن�سانًا؟  تحب  اأن  معنى  فما  الإن�سان 

تعينه،  تن�سره،  اأحببته  اإذا  اأنك  معناه 

كرامته.  عن  تدافع  حوائجه،  تق�سي 

تقع  عندما  توا�سيه  اأن  حّبه  ل��وازم  من 

عنده م�سيبة واإل اإن لم يكن ذلك فهذا 

كاذب.  حبٌّ  هو  بل  حقيقيًا،  حبًا  لي�س 

وفي الحد الأدنى، نعم يوجد فارق بين 

قال  اإذا  الكاذب.  الحب  وبين  المودة 

النا�س،  من  فالنًا  اأح��ب  اأن��ا  الإن�سان 

ول  يجرحه  ول  ي��وؤذي��ه  ل  الأق���ل  فعلى 

يقتله ول ينهب ماله ول يذبح ولده ول 

ي�سبي ن�ساءه ول يهتك اأعرا�سه.

* ا�سطفاء اإلهي
وبالرجوع اإلى الآية الكريمة، يت�سح 

لنا اأن طلب المودة كان طلبًا 

يكن  ول��م  �سبحانه  اهلل  م��ن 

{ُق���ل   Pر���س��ول اهلل م��ن 

لَّ اأَ���ْش��اأَُل��ُك��ْم َع��لَ��ْي��ِه اأَْج����راً}. 

اأوج��ب  ال��ذي  هو  تعالى  اهلل 

الم�سلمين.  على  الأجر  هذا 

فهو  �سيء  على  دّل  اإن  وهذا 

اأهل  منزلة  عظيم  على  دال 

اهلل.  ع��ن��د   R ال��ب��ي��ت 

وم��ا ورد ف��ي الآي���ة اإن��م��ا هو 

وتف�سيٌل  اإل���ه���يٌّ  ا���س��ط��ف��اٌء 

ــودة  الم ــب  طل اإن 

ــًا من اهلل  كان طلب

يكن  ولم  ــه  �صبحان

 . Pمن ر�صول اهلل

اهلل تعالى هو الذي 

الأجر  ــذا  ه ــب  اأوج

ــن الم�صلمي ــى  عل
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رباني لهوؤلء القربى. والتف�سيل الإلهي 

اأَْكَرَمُكْم  {اإِنَّ  التقوى  ميزانه  اهلل  عند 

 .)13 )الحجرات:  اأَْت��َق��اُك��ْم}   ِ اللَّ ِعنَد 

هذا هو مقيا�س القرب من اهلل �سبحانه 

البيت  هذا  اأهل  اهلل  فاختيار  وتعالى.  

ليجعل مودتهم اأجرًا على اأعظم ر�سالة 

مكانتهم  ع��ن  كا�سف  ر���س��ول  لأع��ظ��م 

والرفيع  وال��راق��ي  العظيم  ومقامهم 

عنده �سبحانه وتعالى.

* �سمانة بقاء الر�سالة
اإذًا، فاإن الآية الكريمة ترتب علينا 

ر�سول  بيت  اأهل  تجاه  �سرعية  م�سوؤولية 

معهم  التعاطي  كيفية  وتجاه   Pاهلل

اإلهية  ِحكمة  ت��وج��د  وبالتالي   ،R

الت�سريع  هذا  خالل  من  اإلهّية  وغايات 

ن�ستطيع  ل  اأم���ر  وه��و  ال��ت��اأك��ي��د،  وه���ذا 

بعقولنا اأن ن�ستوعب كل جوانبه واأبعاده 

التي  الأم��ور  جملة  من  ولكن  وغاياته. 

القربى  ل��ه��وؤلء  اأن  نفهمها  اأن  يمكن 

خ�سو�سيات، ومن جملة خ�سو�سياتهم 

الر�سالة  لبقاء  �سمانًة  ي�سكلون  اأنهم 

واأع��م��ال  وج��ه��اد  لت�سحيات  و�سمانة 

وهو ال�ساعة،  قيام  اإل��ى   Pالر�سول

»اإن��ي قد تركت  الذي قال فيهم:   P

فيكم الثقلين.. كتاب اهلل وعترتي اأهل 

فيهما  تخلفوني  كيف  ف��ان��ظ��روا  بيتي 

ف��اإن��ه��م��ا ل��ن ي��ت��ف��رق��ا ح��ت��ى ي���ردا علّي 

هم  القربى  ه���وؤلء  اإذًا،   .
)6(

الحو�س«

�سمانة بقاء جهود ر�سول اهلل في تبليغ 

الر�سالة وهم باقون مع القراآن اإلى يوم 

القيامة.

 Qالح�سين الإم����ام  و���س��ه��ادة 

اأن  فبعد  ال��ه��دف؛  ه���ذا  لأج���ل  ك��ان��ت 

ت�سّلم يزيد الخالفة، وكان وجوده فيها 

واإع��ادًة  الإ���س��الم  لبقاء  تهديدًا  ي�سّكل 

لالأمة اإلى الجاهلية الأولى، وقف بوجه 

بيته  واأه��ل  نف�سه  وق��ّدم  الم�سروع،  هذا 

هذا  على  الحفاظ  اأج��ل  من  واأ�سحابه 

 Pالدين الحنيف الذي جاء به جّده

واإنقاذه. 

)*( من محا�سرة األقاها �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه 

اهلل( بتاريخ 1 محّرم 1433ه� )26/ 11/ 2011(.

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي،ج 39، �س 56.( 1)

الك�ساف، الزمخ�سري، ج 3، �س 467.( 2)

م. ن.( 3)

بحار الأنوار، م. �س، ج 23، �س 233.( 4)

م. ن، ج 23، �س 233.( 5)

�سنن الن�سائي، ج 5، �س 45.( 6)

الهوام�ص
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بــئــ�ــس الــــزاد
ال�سيخ علي ذوعلم

عن اأمير الموؤمنينQ »بئ�ص الزاد اإلى المعاد العدوان على 

العباد«)1(.

دون  من  الخالدة  والحياة  الأخروية  ال�سعادة  تتحقق  ل 

اهللَّ  اأراده��ا  التي  الوا�سحة  الأم��ور  من  الدعوة  وه��ذه  زاد. 

اِد التَّْقَ�ى} )البقرة: 197(.  ُدواْ َفاإِنَّ َخْيَر الزَّ تعالى مّنا: {َوَتَزوَّ

ولعل الذين يظنون اإمكانية الو�سول اإلى ر�سا اهللَّ ونعيمه من 

اأ�سا�ص  وعلى  تعالى  واهللَّ  �سالل.  في  هم  للتزود  ال�سعي  دون 

�سعي  يبّين  ال��ذي  الناق�ص  ال��زاد  يقبل  قد  ورحمته  عطفه 

العبد في التزود لالآخرة ويجعله �سببًا للح�سول على النعيم 

الأبدي.

* اأف�سل الزاد
اأف�سل ما يمكن التزود به لالآخرة  اإّن 

. اإذ رغم 
َّ

 في �سبيل اهلل
َّ

هو خدمة عباد اهلل

والكبيرة  والمفيدة  الموؤثرة  العبادات  اأن 

اأن  اإل  الخلق فقط،  غير محدودة بخدمة 

اأهم واأف�سل  خدمة الخلق هي واحدة من 

العبادات، فمن خاللها يتم تحقيق حاجات 

ومتطلبات النا�س وحّل م�ساكلهم، وترتقي 

بالموؤمنين  تخت�س  عندما  العبادة  ه��ذه 

في  الخدمة  تكون  وعندما  والمحرومين. 

 ولي�س لأجل هدف دنيوي.
َّ

�سبيل اهلل

 فكثيرة، 
َّ

اأما م�ساديق خدمة خلق اهلل

اأداء حقوق المحتاجين منهم،  ابتداًء من 

وال�سعي في �سبيل تعليمهم وتربيتهم، وحل 

الخدمات  وتقديم  المجتمع،  م�سكالت 

كل  اأمورهم.  تدبير  في  وال�ّسعي  ال�سحّية 

 
َّ

اإذا كانت في �سبيل ر�سا اهلل الأمور  هذه 

تعالى فهي من العبادات الهامة التي كُثر 

ذكرها في الروايات الإ�سالمية.

* اأ�سواأ الزاد
يتزود  م��ا  اأ���س��واأ  م��ن  تعد  اأم���ور  توجد 

عباد  معاداة  منها:  لالآخرة  الإن�سان  به 

وعدم  واأذيتهم،  بهم  ال�سرر  واإلحاق   
َّ

اهلل

وترويج  المجتمع،  �سالمة  على  الحفاظ 
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والأخالقي  الفكري  والن��ح��راف  الف�ساد 

ال�سرر  اإلحاق  اإلى  توؤدي  التي  الأمور  وكل 

ب�����س��ع��ادة ال��ن��ا���س ف��ي ح��ي��ات��ه��م ال��م��ادي��ة 

النا�س  حق  اإم�ساك  ويعتبر  والأخ��روي��ة. 

عدم  من  واإ�سكاًل  �سعوبة  الم�سائل  اأكثر 

. لقد اأكد الإ�سالم اأن اأ�سعب 
َّ

اأداء حق اهلل

الم�سكالت التي ي�سادفها النا�س في عالم 

لم  التي  النا�س  المح�سر م�سدرها حقوق 

توؤدَّ ب�سكل �سحيح.

العباد  ال��واق��ع  ف��ي  ه��م   
َّ

اهلل عباد  اإّن 

اأج��ل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن 

الّر�سد والكمال، ولذا فهم 

ة  خا�سّ ح��ق��وق��ًا  يمتلكون 

من  اأدائ���ه���ا  ع���دم  يعتبر 

اإذ  والمعا�سي.  ال��ّذن��وب 

كرامة  اأّن  الإ�سالم  يعتبر 

فرد  ك��ل  ت�سمل  الإن�����س��ان 

من اأف��راده، وعندما يقرر 

الإ�سالم بع�س العقوبات على المجرمين 

اإنما يقوم بذلك بهدف اإ�سالح المجتمع. 

اأما الحكمة من وجود الأحكام الق�سائية 

والجزائية في الإ�سالم من قبيل الحدود، 

فهي  والق�سا�س،  التعزيرات  ال��دي��ات، 

المخالفين  واإ���س��الح  المجتمع  خ��دم��ة 

الأم��ور  وكل  والم�سكالت  الجرائم  ومنع 

الإن�����س��ان.  ب�سعادة  ال�سرر  تلحق  ال��ت��ي 

فعندما يواجه الإن�سان الموؤمن الكفار ل 

يعار�سهم، ول يعاديهم لأ�سباب �سخ�سية 

�سابه  ما  اأو  النتقام  لأجل  اأو 

ذل����ك، ب��ل ع��ل��ى اأ���س��ا���س اأن 

هو  تعالى   
َّ

اهلل ح��دود  اإج���راء 

اأنف�سهم  للمجرمين  خ��دم��ة 

المجتمع.  لإ�سالح  ومحاولة 

معاداة  ف��اإّن  ه��ذا،  على  بناًء 

نظر  وج��ه��ة  م���ن   
َّ

اهلل ع��ب��اد 

الإ����س���الم، ه��ي م��ن ال��ذن��وب 

اإّن اأف�صل ما يمكن 

لالآخرة  به  التزود 

عباد  خــدمــة  ــو  ه

اهلل �صبيل  في  اهللَّ 
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نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 49، حكمة 221.( 1)

الهوام�ص

التي تمنع ا�ستجابة الدعاء وقبول الأعمال 

الّت�سرفات  اأما بع�س  الفرد.  العبادية من 

والّتج�س�س  والّتهمة،  كالغيبة،  ال�ّسخ�سية 

والمعا�سي  الّذنوب  من  الإ�سالم  فجعلها 

ومن م�ساديق العتداء على حقوق الّنا�س.

* اإرادة الخير.. للجميع
يحمل كّل م�سلم م�سوؤولّية اإرادة الخير 

على  تقت�سر  ل  اأن  يجب  وه��ي  للجميع، 

تكون  اأن  يفتر�س  بل  والجيران،  الأق��ارب 

اإرادة الخير هذه �ساملة لجميع اأفراد النوع 

الب�سري. فم�سوؤولية الم�سلم الإح�سان اإلى 

الآخرين وحّل م�سكالتهم قدر ال�ستطاعة. 

اإرادة  لالآخرة عدم  زاد  اأ�سواأ  يكون  وعليه 

الخير، والحقد، والعداوة، والخ�سومة مع 

الآخرين. 

الر�سول الأعظمP ر�سوَل  لقد كان 

الّرحمة والّراأفة اأ�سوة الم�سلمين وكل محبي 

الخير اإلى اأّي دين اأو قوم اأو طائفة انتموا، 

�سخ�سية.  لأ���س��ب��اب  اأح���دًا  ي��ع��اِد  ل��م  فهو 

و�سكلت دعوته وجهاده �سد الأعداء المثال 

الآخرين حيث كانت دعوته  لمحبة  الأبرز 

وكان جهاده من باب الهداية واإرادة الخير 

بهدف  جهاده  يكن  لم  وكذلك  لالآخرين. 

ال�ستعمار  اأو  ال�سيا�سية  ال�سلطة  تو�سيع 

وال�ستثمار اأو لتاأمين الم�سالح ال�سخ�سّية 

ولعّل  المذهبّية.  اأو  القومّية  اأو  العائلّية  اأو 

ما يقلق اأ�سحاب ال�سمائر الحّية في هذا 

 Pالّر�سول يعتبرون  ال��ذي��ن  الع�سر 

عن  الع�سر  هذا  اأه��ل  ابتعاد  هو  اأ�سوتهم 

راط الم�ستقيم والنحراف عن طريق  ال�سّ

الهداية والكمال.

عباد  مــعــاداة  اإّن 

الــذنــوب  مــن  اهلل 

التي تمنع ا�صتجابة 

الـــدعـــاء وقــبــول 

العبادية الأعمال 
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قلوٌب �صغيرة وع�صق كبير

Qاأطفال ن�صروا الح�صين

Qويكبرون على حّب الح�صين

براعٌم مهدها ال�صهادة

�صعر: عبد اهلل الر�صيع
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)ق�صة الطفولة 

ال�صهيدة في كربالء

في مقابلة مع ف�صيلة 

ال�صيخ اإبراهيم بلوط( 

حوار: �سوزان �سعيتو فاعور

تميط كربالُء اللثام عن ثّلة تفتحت 

بالعمر  هي  الأوان،  قبل  اأعمارها  براعم 

ُتقا�ص بعدة اأيام اأو اأ�سهر اأو ب�سع �سنوات، 

عنه  عجز  بما  اأتت  الفعل  بلحاظ  لكنها 

في حينه الرجال.

طفولتهم  فيها  ه��ج��روا  اأط��ف��ال  ه��م 

في  الح�سين  ح��ب  ���س��ّج  ح��ي��ث  ب���اك���رًا، 

الطرية  اأج�سامهم  ف��ق��ّدم��وا  ع��روق��ه��م 

عام  كل  وف��ي  فدائه،  مذبح  على  قربانًا 

�سهادتهم  ق�س�َص  م��ح��ّرم  علينا  يق�ّص 

العادة  فوق  طفولة  عن  ويخبرنا  ة  الغ�سّ

الح�سنيين  باإحدى  ال�سغار  اأبطالها  فاز 

الحياة،  في  اأعمارهم  ق�سر  على  وذاق��وا، 

حالوة طعم ال�سهادة. 
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ك��ي��ف ن��ف��ه��م ح��ق��ي��ق��ة وغ���اي���ة وج���ود 

لم  ولماذا  كربالء؟  معركة  في  الأط��ف��ال 

فيهم  اأمعنوا  الأعداء حتى  بحالهم  يراأف 

قتاًل وتعذيبًا واأ�سرًا وت�سريدًا؟ وما هي اأبرز 

ال�سواهد على تعّمد ا�ستهداف الطفولة في 

الأطفال  من  نتعلم  وكيف  الواقعة؟  ه��ذه 

الأبطال في عا�سوراء درو�سًا ت�سج بالعبر 

لكل طالب عّزة وفداء؟ اأ�سئلة قد تدور في 

خلد المطلع على وقائع ال�سيرة الح�سينية 

توجهنا بها اإلى قارئ العزاء 

الح�سيني  المنبر  وخطيب 

اإب��راه��ي��م  ال�����س��ي��خ  ف�سيلة 

ب��ل��وط ال���ذي ق���ّدم ل��ن��ا عبر 

اأجوبته معرفًة وفهمًا للعديد 

الطف  واق��ع��ة  مقّدمات  م��ن 

واأح��داث��ه��ا وم��ا ج��رى فيها، 

كما اأ�ساء لنا على تحليالت 

الحقائق  م��ن  الكثير  تجلي 

حول هذه الواقعة التاريخية.

عظمة  م��ن  الت�سحية  عظمة   *
الهدف

اأن  يدرك  كان   Qالح�سين الإمام 

المعركة مع جي�س يزيد واقعة ل محالة في 

كربالء، فلماذا اأخرج معه الأطفال؟

من  واح������ٌد  ه���و  ال�������س���وؤال  ه����ذا  اإن 

علينا  بها  يعتر�س  قد  التي  العترا�سات 

بع�س النا�س مع العلم اأن في هذه الإ�سكالية 

وم�سابهات  م�ساكالت  ع��دة 

في التاريخ، واأعتقد اأن عدم 

التاريخية  بالأمور  الإحاطة 

وعدم اإدراك مفا�سل القراآن 

مثل  نطرح  يجعلنا  الكريم 

هكذا ت�ساوؤلت. 

ول��ق��د ح��ّدث��ن��ا ال���ق���راآن 

مريم  ال�سيدة  ع��ن  الكريم 

بها  يرد  لم  التي  ديقة  ال�سّ

النـهـ�صــة  هــــذه 

وهذه الثورة تحتاج 

ــذه  ــل ه ــث ــــى م اإل

العظيمة  الت�صحية 

لُيحـفـظ الإ�صــالم
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اهلل �سبحانه البتذال اأو المهانة، والعياذ 

باهلل، واإنما علم باأن اأمرها �سيكون عظيمًا 

و�سُتذم من قبل بني اإ�سرائيل حتى اأن هذه 

فقالت: الموت  تمّنت  الطاهرة  العفيفة 

{َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا} اإّل اأن الم�ساألة 

م�سوؤولّية  وتحّمل  ت�سحية  اإل��ى  احتاجت 

حمل عبء الر�سالة مع النبي الذي �سينمو 

�سريعة  ين�سخ  لكي  وي��ول��د  اأح�سائها  ف��ي 

ب�سريعته  وي���اأت���ي   Qمو�سى ال��ن��ب��ي 

اأراد  لذا  العباد،  واإياها حجة على  فيكون 

ت�سحي  اأن   O م��ري��م  ل�سيدتنا  اهلل 

لأجل هذا الأمر العظيم. وحادثة كربالء 

في  المطلوب  اأن  ندرك  ندر�سها،  عندما 

يرفع  وع��ظ��ي��م،  خطيٌر  ح���ادٌث  م��ا  م��ق��ام 

الكتاب  ويعيد  والجور،  والظلم  ال�سبات 

اإل��ى ج��وه��ره. فمن  وال��دي��ن  اإل��ى حقيقته 

يت�سفح التاريخ يدرك اأن ر�سالة الإ�سالم، 

قاله  ما  وهو  ُمحيت  قد  الحين،  ذلك  في 

كلماته  بع�س  في   Qالح�سين الإم��ام 

حينما ُطلب منه مبايعة يزيد فقال: »على 

الإ�سالم ال�سالم اإذا ُبليت الأمة براٍع مثل 

 Qاأعلن وبعدها  يزيد«، 

اأن����ه ل���م ي��خ��رج اأ����س���رًا ول 

مف�سدًا  ول  ظالمًا  ول  بطرًا 

جده  اأم��ة  في  الإ�سالح  لطلب  خرج  اإنما 

فيه.  ه��ي  مما  لي�ستنقذها   Pمحمد

معه  واأخ��ذ  خرج  هذا  هدفه  يحقق  ولكي 

الن�ساء والأطفال مع علمه بما �سيوؤول اإليه 

الأمر من �سبي لزينب O وقتل وذبح 

لالأطفال، اإّل اأن هذه النه�سة وهذه الثورة 

العظيمة  الت�سحية  هذه  مثل  اإل��ى  تحتاج 

لُيحفظ الإ�سالم.

* ِلَم التنكيل بالأطفال؟
اأع���داء  ال��ت��ي جعلت  ال���دواف���ع  م��اه��ي 

الإمام الح�سينQ ي�ستهدفون الأطفال 

ويمعنون فيهم تعذيبًا واأ�سرًا وقتاًل دون اأن 

تتحرك الراأفة في قلوبهم؟

اإن لالإجابة �سّقين:

في ال�سّق الأول: نحن نتحدث عن اأّمة 

انحرفت عن م�سارها الذي خّطه لها اهلل 

اأو�سالها  في  ينه�س  الفقر  وكان  �سبحانه، 

وال�سلوك،  العقيدة  ان��ح��راف  جانب  اإل��ى 

اإلى جانب  يكونوا  اأن  في  الكثيرين  ورغبة 

في  الأمير  عند  لهم  ُي�سهد  واأن  ال�سلطان 

الدنيا  �سيطرت  وه���وؤلء  ل��ه.  خ�سوعهم 

ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��م، وح��ب��ه��م لها 

باتوا  اأب�سارهم حتى  اأغ�سى 

اأو  يعقلون  اأو  ي��ت��ف��ّك��رون  ل 

يتدّبرون الأمور، ف�ساروا اإلى 

وهو   Qالح�سين الإم��ام 

زمانه  ف��ي  الأو���س��ي��اء  �سّيد 

 ،Pاهلل ر����س���ول  و���س��ب��ط 

اأم��ه ال��زه��راء، وال���ده علي، 

ــــي كـــربـــالء،  ف

الطفولــة  كــانت 

مــ�ــصــتــهــدفــة 

بـــكــل اأ�صـــكـال 

التعذيـب والتنكيل
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جده �لم�صطفى و�أخوه 

�لح�صن، وكل ذلك كان 

�أنهم  �إلاّ  عليهم،  حجًة 

رخي�صة  بدنيا  ب��اع��وه 

بخ�س  وث��م��ن  وزه��ي��دة 

و�صل عند بع�صهم �إلى 

لي�س  �لتمر  م��ن  حفنة 

مذهل  �أم��ر  وه��ذ�   ، �إلاّ

حقًا، فهذه �أمة جديدة 

عهد بالإ�صالم، و�لنبي 

�أخرجها للتو من ظلمة 

�لجهل �إلى نور �لإيمان وقد فعلو� ما فعلوه. 

نقول:  �لإجابة  من  �لثاني  �ل�صقاّ  وفي 

�لقتلة  لهوؤلء  �لمخطط  �أن  نعلم  �أن  يجب 

يكون  ما  بقدر  �أن��ه  قاعدة  على  يقوم  كان 

ما  بقدر  �صيئًا  و�لتفظيع  و�لقتل  �لتنكيل 

من  �أ�صخا�س  في  هبة  و�لراّ عب  �لراّ ي��دباّ 

�أن يقومو� ويثورو�، وبهذ� يبعثون  �لممكن 

�نظرو� ماذ� فعلنا  بر�صالة مفادها  �إليهم 

عن  يردعنا  ولم   Pهلل� ر�صول  بحفيد 

�أماكنكم  و�ل��زم��و�  فا�صكتو�  ر�دع،  ذل��ك 

�أنف�صكم  �صتم  عراّ و�إلاّ  �صاكنًا  كو�  تحراّ ول 

ج��و�  رواّ ه��وؤلء  و�أن  �صياّما  ل  مماثل،  لأم��ر 

�لحاكم  �إن  له بقولهم  دو�  �لأمر ومهاّ لهذ� 

كان  ب��رً�  �إطاعته  وتجب  ذن��ب،  عليه  لي�س 

مدر�صة  ترف�صه  مبد�أ  وه��ذ�  ف��اج��رً�،  �أم 

�أهل �لبيت R ول تقبله باأي �صكل من 

بالمعروف  �لأم��ر  مدر�صة  لأنها  �لأ�صكال 

و�لنهي عن �لمنكر.

* اأطفاٌل �شهداء
ك�����ث�����ي�����رة ه���ي 

ق�����ص�����س �لأط���ف���ال 

�ل�����������ص�����ه�����د�ء ف���ي 

ك�����رب�����الء، وف��ي��ه��ا 

على  �ل�صو�هد  تكثر 

كانت  �ل��ط��ف��ول��ة  �أن 

م�������ص���ت���ه���دف���ة ب��ك��ل 

�أ����ص���ك���ال �ل��ت��ع��ذي��ب 

و�ل���ت���ن���ك���ي���ل، ف��ه��ذ� 

ط����ف����ل ُن�����ح�����ر ف��ي 

مع  �لنير�ن  �لتهمته  وذ�ك  ��ه،  �أماّ ح�صن 

تاه  �آخ��ر  وطفل  للمخيم،  �لأع���د�ء  ح��رق 

و�أطفال  عط�صًا،  وق�صى  �ل�صحر�ء  في 

هم في �لبو�دي ليَل نهار  تماّ �أ�صرهم وجراّ

حتى ماتو� من �لتعب و�لوهن. وماذ� بعد 

من هذه �لق�ص�س �لتي ل تكفي عا�صور�ء 

ل�صردها؟  �لع�صر  باأيامها 

ول��دْي  قتل  ح��ادث��ة  ن��ذك��ر  �أن  يمكن 

و�إب��ر�ه��ي��م،  محمد  ع��ق��ي��ل،  ب��ن  م�صلم 

و�أن  �ل��ف��ر�ت.  �صطاّ  ق��رب  ُقتال  �ل��ل��َذي��ن 

�ل�صهيدة  �لطفولة  على  �آخر  مثاًل  نذكر 

بن  �هلل  ع��ب��ي��د  �ل��ط��ف��ل  ك���رب���الء،  ف���ي 

�إحدى  �لعمر  من  له  كان  �لذي  �لح�صن 

عمه  ر�أى  ح��ي��ن  و�ل����ذي  ���ص��ن��ة،  ع�����ص��رة 

�ل��م��ع��رك��ة  �أر������س  ف���ي   Qلح�صين�

عنه  للدفاع  �لأع��د�ء  مو�جهة  في  وقف 

�هلل  �صالم  ��صت�صهد  ثم  يمينه  فقطعت 

عليه وهو في حجر عمه.

�شماحة ال�شيخ اإبراهيم بّلوط
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واق���ع���ة  م����ي����زة   *
كربالء

هنا ن�صاأل عن حادثة قتل 

�لطفل عبد �هلل �لر�صيع، ما 

معر�س  في  �إب��ر�زه��ا  �أهمية 

في  �لح�صينية  �ل�صيرة  ذكر 

عا�صور�ء؟

جوهرية  نقطة  ه��ن��اك 

�إلى  ننظر  ل  �أن  بنا  تفتر�س 

وذ�ت��ه  ب�صخ�صه  معياّن  �أم��ر 

�إن��م��ا �ل��ن��ظ��ر �إل���ى �لأج����و�ء 

�لتي �أحاطت به، وهي نقطة 

وترفع  �لأح���د�ث  من  �لكثير  على  ت�صيء 

تقريب  ب��اب  وم��ن  �ل�صبهات.  م��ن  كثيرً� 

�صيرة  قر�أنا  �إذ�  فاإننا  �لذهن  �إلى  �لفكرة 

في  وردت  كما   Qإبر�هيم� �هلل  نبي 

�لقر�آن �لكريم نالحظ �أنهQ قال عن 

�لقمر هذ� ربي، وكذلك عن �ل�صم�س، فهنا 

لي�س  ه��ذ�  �إن  نقول  د  �لتجراّ م�صتوى  على 

ة  ت�صرف �لأنبياء، ولكن عندما ناأخذ �لنبواّ

قد�صية  ي�صفي  ذلك  فاإن  ومقيا�صًا  معيارً� 

�لآية  لتدبر  مغايرة  تعطينا طريقًا  خا�صة 

ف بها. دون �أن نغياّر �أو نحراّ

فعندما ناأتي �إلى �لقر�آن �لناطق وهم 

�إبر�هيم �إن  لنا  يقولون   Rلبيت� �أهل 

Q ق���ال: »ه���ذ� رب���ي؟!« 

ب��ال�����ص��ي��غ��ة �ل���ص��ت��ف��ه��ام��ي��ة 

يختلف  وهنا  �ل�صتنكارية، 

و�لآي��ة  و�لمق�صود  �لمعنى 

ت��ب��ق��ى ه����ي ه�����ي. وي��ت��اب��ع 

مت  قداّ �إنما  قائاًل:  ف�صيلته 

م��ة ل��ك��ي �أق���ول  ه���ذه �ل��م��ق��داّ

�إن���ه ي��وج��د ف��ي ت��اري��خ �أه��ل 

ت�صير  ح��و�دث   Rلبيت�

في  كما  �لأط��ف��ال  ظلم  �إل��ى 

عا�صور�ء، و�أذكر على �صبيل 

�ل��م��ث��ال م��ع��رك��ة »ف���خ« �لتي 

�صد  �لعبا�س  بني  دول��ة  ع�صر  في  ج��رت 

قتل  وقد   Qلح�صن� �لإمام  �أولد  �أحد 

�لأط��ف��ال،  م��ن  �لكثير  �لمعركة  ه��ذه  ف��ي 

ولكن �لذي يمياّز و�قعة كربالء �أن �لح�صين

 Qوجوده ول����ول  ف��ي��ه��ا  ك����ان   Q

مثيالتها،  ت��ع��ادل  ك��رب��الء  ح��ادث��ة  لكانت 

�أ�صد في فظاعة  »فخ«  لكانت حادثة  بل  ل 

وقائعها خا�صة فيما يتعلق بالأطفال �لذين 

لم ينُج و�حٌد منهم، بل قتلو� جميعهم.

* الإن�شانية قتلت في كربالء
بلوط  �إبر�هيم  �ل�صيخ  ف�صيلة  ويتابع 

�لر�صيع  �إلى عبد �هلل  ناأتي  قائاًل: عندما 

من  كخ�صو�صية  معه  حدث  ما  ذكر  ف��اإن 

�صمن ما يجب �أن ُيذكر لفجاعة ما حدث 

قتل  ه��و  ج��رى  فما  وعظمته،  وفظاعته 

�لوقائع  نذكر هذه  �إنما  ونحن  لالإن�صانية. 

�لنحد�ر  بو�قع  �لنا�س  ر  ولُنذكاّ لنبياّنها، 

�لذي و�صلت �إليه هذه �لأمة، �لتي �بتعدت 

واقعة  يمّيز  الذي 

اأن  كللللللللربللللللللاء 

 Q الح�سللللليللن

ولللوال  فيها  كللان 

لـكانــت  وجـــوده 

حـــادثـــة كــربــاء 

مثياتها تــعــادل 
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بها  يتكامل  �ل��ذي  �لدين  عن 

قتل  �إل��ى  نزلت  فهي  ويرتقي، 

�لإن�����ص��ان��ي��ة ب��اأب��ه��ى ���ص��وره��ا 

فكان  تفا�صيلها،  تنواّعت  و�إن 

و�صيخ  وغ���الم  ر�صيع  ه��ن��اك 

ف�صل  وك���ان  و�م������ر�أة،  كبير 

ل��ل��روؤو���س ع��ن �لأب����د�ن وقتل 

�لإن�صانية  �إنَّ  �ل�صهد�ء.  ل�صيد 

بتمامها ُقتلت في كربالء، و�لنا�س بطبعها 

حتمًا  فهي  ول��ذ�  �لمح�صو�س،  مع  تتفاعل 

دون  ُيذبح  ر�صيع  ة  بق�صاّ تاأثاّرها  �صتبدي 

ذنب �أو جرم.

* ع�شٌق للح�شين كبير..
��ام��ه��ا  وخ��ت��ام��ًا، ف����اإناّ ع��ا���ص��ور�ء ب��اأياّ

ل �لحياّز �لزمني �لكافي  �لمعدودة لن ت�صكاّ

هذه  به  ج��اءت  ما  مجمل  على  نطل  لكي 

مه �صهد�وؤها  �لثورة �لعظيمة ومجمل ما قداّ

ف�صيلة  يقول  هذ�  وفي  و�لكبار.  �لأطفال 

�ل�صيخ �إبر�هيم بلوط: ل ن�صتطيع �أن ننهي 

حدثًا  كلمات  ببع�س  �أو  �صاعات  ب�صع  في 

��صتمر من لدن �آدم حتى يومنا هذ�، تمامًا 

كما جاء في رداّ �لإمام �لباقرQ على 

�أن  ن�صتطيع  لن  �أ�صحابه،  لبع�س  ���ص��وؤ�ٍل 

فيه  تجمعت  حدثًا  �أي��ام  ع�صرة  في  م  نقداّ

فنحن  �لإم��ك��ان،  عالم  وفق  �لكمالت  كل 

رنا،  قا�صرون عن ذلك، فكيف �إذ� ما ق�صاّ

و�لعياذ باهلل، ولم نلتفت �إلى كيفية �إغناء 

للح�صين و�ل��م��و�ل��ي��ن  �لمحبين  �ل��ن��ا���س 

Q بدرو�س وعبر من كربالء، وهذ� ما 

نكون دقيقين على م�صتوى ما  يدعونا لأن 

نطرح من مو��صيع في هذه �لمنا�صبة �لتي 

ت�صكل فترة مختزلة ومخت�صرة في وقتها 

وزمنها. و�أما على �صعيد �لطفولة �ل�صهيدة 

ن�صتلهم  �أن  يجب  فاإننا  �لطف  و�قعة  في 

�أطفالنا  تن�صئة  في  �لقويم  �لمنهج  منها 

�لخير  ح��باّ   ،Qلح�صين� ح��ب  على 

ُبغ�س  وعلى  �لنبيلة،  و�لقيم  و�لف�صيلة 

�لو�صائل،  بكل  ورف�صه  ومحاربته  �ل�صراّ 

من  لي�س  �أ�ص�صها  في  تنطلق  تربية  وه��ي 

لحظة  م��ن  ب��ل  فح�صب،  �لحمل  مرحلة 

�ختيار �لزوج �أو �لزوجة.

�ل�صهام  ��صتوطنت  �أطفال  �إنهم  وبعد، 

نحورهم عنوة، وعانقت �صياط �لجالدين 

يد  وقطفت  �لطرية،  �لنحيلة  �أج�صادهم 

�لوحيد  وذنبهم  �أعمارهم،  زهرة  �لمنون 

�صغيرة  قلوبًا  �أ�صلعهم  بين  حملو�  �أنهم 

تحية  فاألُف  كبيرً�،  للح�صين ع�صقًا  حملت 

و�صالم على �لطفولة �ل�صهيدة في كربالء.

و�صائل �ل�صيعة، �لحراّ �لعاملي، ج 6، �س 1.239 ))

م. ن، ج 4، �س 1.878 2)

كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج 0)، �س 1.58 3)

بحار �لأنو�ر، �لمجل�صي، ج )9، �س 92).1 4)

و�صائل �ل�صيعة، م. �س، ج 2، �س 1.425 5)

الهوام�ش

الزميلة �شوزان �شعيتو تحاور ال�شيخ اإبراهيم بّلوط
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Qن�سروا الح�سين
ال�شيخ علي اإبراهيم الهادي

ف����ي ك����رب����الء الإم������ام 

وع��ن��د   ،Q ال��ح�����ش��ي��ن 

الر�شيع،  الطفل  ا�شت�شهاد 

وب�شوت   Qالإمام نادى 

حتى  خ���ذ  رب  »ي���ا  ع�����اٍل: 

تر�شى«.

�شّر  ال��ق��ول  ه��ذا  ي�شرح 

من  فيها  م��ا  ب��ك��ل  ك��رب��الء 

واأعظمها  وفجائع،  اأح��داث 

ف���اج���ع���ة ال���ط���ف���ول���ة 

كربالء  ففي  ال�شهيدة 

الح�شين  اأن�����ش��ار  م���ن 

كتبوا  اأط��ف��ال،  �شهداء 

ب��دم��ائ��ه��م ال��ط��اه��رة ���ش��ّر 

الح�شينية.  الثورة  ديمومة 

لهوؤلء  موجز  عر�ش  وهذا 

ال�شهداء:
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بن  الح�شين  الإم��ام  اأبناء  اأوًل: 

Qعلي

عبد اهلل )الطفل الر�شيع(

عبد �هلل بن �لح�صين. ولد في �لمدينة. 

ه �لرباب بنت �مرئ �لقي�س �لكلبي. ُقتل  �أماّ

في حجر �أبيهQ وهو �صبي ر�صيع، �إذ 

من  وهو  �أ�صهر،  �صتة  يتعدى  ل  عمره  كان 

كربالء.  في  قتلو�  �لذين  �لأطفال  �أ�صغر 

وقد �ختلف �لموؤرخون في ��صمه وفي رو�ية 

�أن  رغ��م   
1((

قاتله  في  وك��ذ�  مقتله،  ق�صة 

حرملة  هو  قاتله  �أن  �إل��ى  ذهبو�  بع�صهم 

�لكاهلي �لأ�صدي.

�لرو�يات  دت  فتعداّ مقتله،  ق�صة  ��ا  �أماّ

مجمعة  وه��ي  تفا�صيلها،  ف��ي  �لتاريخية 

 Qعلى �أنه ُقتل بين يدي �أبيه �لح�صين

بن  م��ن جي�س عمر  رج��ل  ب��ه  رم��اه  ب�صهم 

مكماًل  �لخ��ت��الف  �عتبار  ويمكن  �صعد. 

بع�صه بع�صًا. 

جل�س  ث��م   ...« �لمفيد:  �ل�صيخ  ق��ال 

ت��ي 
ُ
ف��اأ �لف�صطاط  �أم���ام   Qلح�صين�

طفل  وه��و  �لح�صين  ب��ن  �هلل  عبد  بابنه 

بني  من  رجل  فرماه  حجره،  في  فاأجل�صه 

 Qأ�صد ب�صهم فذبحه، فتلقى �لح�صين�

ثم  �لأر���س  ه في  فلما مالأ كفه، �صبَّ دمه، 

�لن�صر من  َحَب�ْصَت عنا  تكن  �إن  قال: ربِّ 

�ل�صماء، فاجعل ذلك لما هو خير، و�نتقم 

حمله  ثم  �لظالمين،  �لقوم  هوؤلء  من  لنا 

.
12(

حتى و�صعه مع قتلى �أهله...«

مح�شن ال�شقط

لالإمام  �أن  �لحلبي  زه��رة  �ب��ن  يذكر 

�لح�صينQ ولدً� ��صمه مح�صن، له قبر 

�لجو�صن،  ��صمه  جبل  �صفح  في  حلب  في 

ن�صبة �إلى �صمر بن ذي �لجو�صن �لذي قاد 

�إلى   Pهلل� ر�صول  بنات  �صبي  مرحلة 

وهم  ح�صلت  �لحادثة  وهذه  �ل�صام.  بالد 

في �لم�صير. 

قال �بن زهرة �لحلبي: »...في غربي 

�لبلد في �صفح جبل جو�صن قبر �لمح�صن 

لما جيء  �صقط  �أنه  يزعمون  �لح�صين  بن 

بال�صبي من �لعر�ق لُيحمل �إلى دم�صق، �أو 

.13(
طفل كان معهم بحلب فُدفن هنالك...«

�لجبل  ف��ي  �ل��م�����ص��ه��د  وي��ع��رف ذل���ك 

ب  ة، وقد ُخراّ بم�صهد �ل�صقط، وم�صهد �لدكَّ

مر�ت عدة، وتم تجديده و�إعادة بنائه على 

 .
14(

�أيدي حاكم كل ع�صر

Qال�شّيدة رقية

 ،Qلح�صين� �لإم����ام  بنت  رق��ي��ة 

�أربع �صنو�ت. ين�صب  �أو  كان عمرها ثالث 

دم�صق  من  �لعمارة  بمحلة  م�صهد  �إليها 

قرب �لجامع �لأموي، حيث و�صعو� �ل�صبايا 

�لميرز�  جدده  �لكوفة.  من  قدمو�  بعدما 

علي �أ�صغر خان وزير �ل�صد�رة في �إير�ن 

كامل  ب�صكل  تجديده  وت��م  323)ه�،  ع��ام 

�لإير�نية،  �لإ�صالمية  �لجمهورية  قبل  من 

فاأ�صبح �لمقام �صخمًا، وَمْعَلمًا من معالم 

�لدين، يق�صده �لزو�ر على مد�ر �ل�صنة.
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�إل��ى قبرها  �لتعرف  تم  �أن��ه قد  وذك��ر 

�ل��ح��ائ��ري  �ل�����ص��ي��خ  رو�ه  م���ا  خ����الل  م���ن 

�أخبرني  وق��د   ...« ق���ال:  �ل��م��ازن��در�ن��ي، 

بنت  رق��ي��ة  لل�صيدة  �أن  �ل�صلحاء  بع�س 

�ل�صام،  بدم�صق  �صريحًا   Qلح�صين�

ف���اأر�دو�  تعيبت،  قد  قبرها  ج��در�ن  و�أناّ 

�أحد  يتجا�صر  لتجديده فلم  �إخر�جها منه 

�لهيبة، فح�صر �صخ�س من  �أن ينزله من 

مرت�صى،  �ب��ن  �ل�صيد  يدعى  �لبيت  �أه��ل 

ها  لفاّ ثوبًا  عليها  وو�صع  قبرها  في  فنزل 

فيه و�أخرجها، فاإذ� هي بنت �صغيرة دون 

كثرة  م��ن  مجروحًا  متنها  وك��ان  �لبلوغ، 

.16(
�ل�صرب«

Qال�شّيدة خولة

بنتًا   Qلح�صين� لالإمام  �أن  يروى 

�لذين  �ل�صبايا  م��ع  كانت  خ��ول��ة،  ��صمها 

بالكوفة و�صوًل  م��رورً�  �أخ��ذو� من كربالء 

�إلى مدينة بعلبك في لبنان، وكان عمرها 

ما يقرب من ثالث �صنو�ت.

من  عانته  ما  هو  وفاتها  �صبب  ولعل 

رحلة �ل�صبي من �لتع�صف و�لقهر و�ل�صرب. 

ويقال �إن �لقافلة بعدما و�صلت �إلى بعلبك 

ت �لرحال بدير يعرف بدير �لعذ�رى،  حطاّ

�لطفلة  فماتت  بعلبك،  قلعة  م��ن  قريب 

هناك، ودفنت في مكانها.

ق�شة اكت�شاف القبر

�صاحب  ج����اري،  �آل  م��ن  رج���ٌل  ر�أى 

�ل�صريف،  قبرها  يحوي  �ل��ذي  �لب�صتان 

فقالت  منامه،  في  جليلة  �صغيرة  طفلة 

في  مدفونة  �لح�صين  بنت  خولة  »�أن��ا  له: 

�أن  و�أم��رت��ه  �لمكان  له  َنت  وَعيَّ ب�صتانك« 

ر�أ�س  مياه  )�صاقية  �ل�صاقية  بتحويل  يقوم 

�آ�صنة،  كانت  فالمياه  قبرها.  عن  �لعين( 

لكن �لرجل لم يعباأ بالأمر، فجاءته ثانية 

فزعًا  �ل��رج��ل  �نتبه  حتى  ور�ب��ع��ة  وثالثة 

�لمنطقة،  �أهل  مع  فهرع  �لروؤى،  من هذه 

بهم  و�إذ�  �إليه،  �لم�صار  �لمكان  وحفرو� 

ة  غ�صاّ ت���ز�ل  م��ا  طفلة  ي��ح��وي  قبر  �أم���ام 
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و��صتخرجو�  �لبالطات  ف��اأز�ح��و�  طرية، 

عن  ب��ع��ي��دً�  ون��ق��ل��وه��ا  �ل��م��ب��ارك  ج�صدها 

للدللة  ة  قباّ فوقه  وبنو�  �ل�صاقية،  مجرى 

مق�صد  فهو  �ليوم  معروف  وقبرها  عليه، 

.R لزو�ر �أهل �لبيت

الح�شن  الإم�����ام  اأب���ن���اء  ث��ان��ي��ًا: 

Qالمجتبى

عبد اهلل

في  ��صت�صهدو�  �لذين  �لفتية  من  وهو 

�إن  وقيل  �لتكليف،  �صن  يبلغ  ولم  كربالء، 

��ه بنت  و�أماّ �صنة،  �إح��دى ع�صرة  عمره كان 

بن  �هلل  عبد  �أخ��ي  �هلل  عبد  ب��ن  �ل�صليل 

قد  كعب  بن  �أبجر  وك��ان  �لبجلي،  جرير 

ه  قطع يد �لغالم حينما رد �ل�صيف عن عماّ

.Qلح�صين�

قال �بن �صهر �آ�صوب: »... ثم برز عبد 

�هلل بن �لح�صن بن علي وهو يقول: 

�ل��ح�����ص��ن   ن��ج��ل  ف���اأن���ا  ت��ن��ك��رون��ي  �إن 

و�لموؤتمن �لم�صطفى  �لنبي  �صبط 

ه����ذ� ح�����ص��ي��ن ك��الأ���ص��ي��ر �ل��م��رت��ه��ن  

��وَب �ل��ُم��ُزن ��ق��و� ���صَ ب��ي��ن �أن��ا���س ل ���صُ

.
17(

قتله هاني بن �صبيب �لح�صرمي 

القا�شم

في  �لم�صت�صهدين  �لفتية  م��ن  وه���و 

نفيل  ب��ن  �صعيد  ب��ن  عمر  قتله  ك��رب��الء، 

�لأزدي.

قال �ل�صيخ �لمفيد: »... قال حميد بن 

غالم  علينا  خرج  �إذ  لكذلك  فاإنا  م�صلم: 

كاأن وجهه �صقة قمر، في يده �صيف، وعليه 

�ص�صع  �نقطع  قد  ون��ع��الن،  و�إز�ر  قمي�س 

�إحد�هما.

نفيل  ب��ن  �صعيد  ب��ن  ع��م��ر  ل��ي  ف��ق��ال 

�لأزدي: و�هلل لأ�صدناّ عليه. 

ف�صد عليه فما ولاّى حتى �صرب ر�أ�صه 

لوجهه  �ل��غ��الم  ووق���ع   ففلقه،  بال�صيف 

 Qلح�صين� فجلى  ع��م��اه!  ي��ا  ف��ق��ال: 

ليث  ة  ���ص��داّ ���ص��داّ  ث��م  �ل�صقر  يجلي  ك��م��ا 

نفيل  بن  �صعيد  بن  �أغ�صب، ف�صرب عمر 

بال�صيف... 

�أنظر  فكاأني  ���ص��دره،  على  حمله  ث��م 

فجاء  �لأر���س،  تخطان  �لغالم  ِرْجَلي  �إلى 

�لح�صين  بن  علي  �بنه  مع  �ألقاه  حتى  به 

فقيل  عنه  ف�صاألت  بيته،  �أهل  من  و�لقتلى 

بن  علي  بن  �لح�صن  �بن  �لقا�صم  هو  لي: 

.18(
»...R أبي طالب�

ثالثًا: اأبناء عقيل بن اأبي طالب 

محمد

�لموؤمنين �أم��ي��ر  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ����ه  �أماّ

محمدً�  له  فاأولدت  �أب��وه  تزوجها   ،Q

.
19(

وحميدة
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رابعًا: اأبناء م�شلم بن عقيل

اإبراهيم ومحمد

ك����ان ل��م�����ص��ل��م ب���ن ع��ق��ي��ل غ��الم��ان 

 Qلح�صين� �لإم��ام  �صاركا  �صغير�ن 

هربا  �أنهما  وي��روى  �لمباركة.  ثورته  في 

تي 
ُ
فاأ ُوج��د�  ثم   ،

1(0(
و�لذعر �لده�صة  من 

ف�صجنهما،  زياد  بن  �هلل  عبيد  �إلى  بهما 

�هلل  عبيد  فو�صع  ه��رب��ا،  �أن  لبثا  م��ا  ث��م 

�ألف درهم ثمنًا لر�أ�س كٍل  بن زياد هدية 

عجوز،  �مر�أة  �إلى  �لغالمان  فلجاأ  منهما 

عندها  ف��ب��ات  ع��ن��ده��ا،  ليلتهما  ون��ام��ا 

عليهما،  قب�س  �لذي  �أقاربها،  �أحد  �أي�صًا 

�إلى نهر �لفر�ت فقتلهما وقطع  و�أخذهما 

بن  �هلل  عبيد  �إلى  بهما  وذهب  ر�أ�صيهما، 

زياد، فوبَّخه على ما �صنع ثم قتله ون�صبه 

على قناة.

وقبر ولَدْي م�صلم معروف وقريب من 

.1(((
�لكوفة 

حميدة

ها �أم كلثوم بنت علي بن �أبي طالب �أماّ

بن  �هلل  عبد  بن  محمد  �أماّ  وه��ي   .Q

�أن  على  ي��دل  وه��ذ�   .
1(2(

عقيل بن  محمد 

م�صلم بن عقيل كان متزوجًا من �أم كلثوم 

 ،Qأب����ي طالب� ب��ن  ب��ن��ت ع��م��ه ع��ل��ي 

و�أنجبت له بنتًا وهي حميدة. 

رقية  و�أم��ه��ا   ،
1(3(

عاتكة ��صمها  وقيل 

�لتي  �صنين، وهي  �صبع  بنت علي وعمرها 

�لح�صين �صهادة  بعد  �لطف  يوم  �صحقت 

�لمخيم  ع��ل��ى  �ل��ق��وم  ه��ج��م  ل��م��ا   Q

  .
1(4(

...Qوكانت مع �لح�صين

ول����م ن��ج��د ف���ي ك��ت��ب �ل��م��ت��ق��دم��ي��ن 

 Qلح�صين� �لإم���ام  للقاء  تف�صياًل 

�أبيها  �صهادة  بعد  م�صلم  بنت  بحميدة 

�ل��ع��ز�ء،  لها  م  ق��داّ  Qلإمام� �أن  �إل 

وق���ال ل��ه��ا: »ب��ن��ي��ة �أن���ا �أب����وك، وب��ن��ات��ي 

.
1(5(

�أخو�تك«
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خام�شًا: ابنا عبد اهلل بن جعفر 

ك���ان ل��ع��ب��د �هلل ب��ن ج��ع��ف��ر غ��الم��ان 

�لطاغية  �أيدي  ُقتال �صبرً� على  �صغير�ن، 

عبد �هلل بن قطبة باأمر من عمر بن �صعد، 

ومن  �لغالمين.  با�صم  ت�صريحًا  نجد  ولم 

�بناّي  و»محمد«  »عون«  يكونا  �أن  �لمحتمل 

 .
1(6(

عبد �هلل بن جعفر

الجابريان:  الفتيان  ���ش��اد���ش��ًا: 

�شيف ومالك بن �شريع

بين  �لم�صت�صهدين  �لفتية  من  وهما 

و�صيف   ،Qلح�صين� �لإم�����ام  ي���دي 

و�لجابريان  لأم،  َخ��و�ن 
َ
و�أ عم  �بنا  ومالك 

 .
1(7(

بطن من همد�ن يقال لهم بنو جابر

�شابعًا: عمرو بن جنادة الأن�شاري

خرج جنادة بن �لحارث �ل�صلماني مع 

بالثورة  ملتحقًا  مكة  من  و�أطفاله  ن�صائه 

بين  قتل  حتى  وقاتل  �لمباركة،  �لح�صينية 

عمرو  �بنه  وك��ان   ،Qلح�صين� ي��دي 

 .
1(8(

�صنة ع�صرة  �إح��دى  عمره  وك��ان  معه، 

�أمرته �أمه بالخروج للقتال بين يدي �لإمام 

�لح�صينQ فكان جو�به لأمه �ل�صهادة؛ 

فاحُتز ر�أ�صه ورمي به �إلى مع�صكر �لح�صين

ه فرمت بر�أ�صه �إلى  Q، ثم �أعادته �أماّ

.
1(9(

مع�صكر �لأعد�ء، و�أ�صاب رجاًل فقتله

مقتل �لح�صين، �لخو�رزمي، ج2، �س1.37 ))

مثير �لأحز�ن، �بن نما �لحلي، �س1.52 2)

 معالي �ل�صبطين، �لحائري، ج2، �س)6).1 3)

م. ن، �س)6) -  62). 1 4)

م. ن. 1 5)

�صل�صل���ة مجمع م�صائب �أهل �لبي���ت، �ل�صيخ محمد �لهند�وي، 1 6)

ج)، �س6)2، نقل���ه عن كتاب: �لمجال����س �ل�صنوية للن�صاء 

�لجعفرية.

�لدر �لنظيم، �بن حاتم �لعاملي، �س 556.  1 7)

م�صت���دركات عل���م رج���ال �لحدي���ث، �ل�صي���خ عل���ي �لنم���ازي 1 8)

�ل�صهرودي، ج5، �س254. 

تاريخ �لطبري، ج4، �س343. 1 9)

�لأمالي، �ل�صيخ �ل�صدوق، �س43). 1 0))

مقاتل �لطالبيين، �أبو �لفرج �لأ�صفهاني، �س1.62 )))

�لدمعة �ل�صاكبة، محمد باقر �لبهبهاني، ج4، �س246، �إل �أنه 1 2))

قال: �إن عمرها �إحدى ع�صرة �صنة. 

 مثير �لأحز�ن، م. �س، �س45. 1 3))

ثمر�ت �لأعو�د، �ل�صيخ علي �لها�صمي، ج)، �س 54) � 55). 1 4))

ترجمة �لإمام �لح�صينQ من طبقات �بن �صعد، محمد 1 5))

بن �صعد، �س77. 

�إقبال �لأعمال، �ل�صيد �بن طاوو�س، ج3، �س79. 1 6))

�لكامل في �لتاريخ، �بن �لأثير، ج4، �س72. 1 7))

�أعيان �ل�صيعة، �ل�صيد مح�صن �لأمين، ج)، �س607. 1 8))

مناقب �آل �أبي طالب، �بن �صهر �آ�صوب، ج3، �س1.253 9))

الهوام�ش
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 حتقيق: زهراء عودي �شكر

اأظافري، عندما كنت  �شمعُت ق�ش�ش كربالء منذ نعومة 

التي  خالتي  برفقة  الح�شينية  والمواكب  المجال�ش  اأرت��اد 

العزاء. كان الخروج  لتقراأ  اآخر  اإلى  كانت تتنّقل من منزل 

من المنزل، وم�شاركة من يكبرني بارتداء الثياب ال�شوداء، 

ما يجذبني  اأكثر  والب�شكويت  الراحة  والح�شول على قطع 

بكاء  لمجّرد  ِم���رارًا  فيها  بكيُت  التي  المجال�ش،  تلك  اإل��ى 

الح�شور، نظرًا ل�شغر �شني الذي حال بيني وبين فهم اأحداث 

الفهم  �شعبة  بكلمات  تروى  كانت  التي  الكربالئية  الق�شة 

طالما  وباأ�شلوب  قبل،  من  اأعهدها  اأكن  لم  غريبة  وبلهجة 

�شّو�ش طابعه الحزين، المتفاوت النغمات، مجاراتي للق�شة. 

ولكن يومًا بعد يوم وعامًا بعد الآخر، كُبرُت وَكُبَرت عا�شوراء 

في داخلي، وُغر�ش حّب الح�شينQ في وجداني، وانجلت 

الطفولة  �شّجلته  ما  ترجمت  التي  مخّيلتي  في  الطّف  �شور 

على �شريط ذاكرتي. وهكذا �شرت ال�شّباقة بين رفاقي اإلى 

ق�ّش اأحداث كربالء.

ويكبرون على حّب
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* اأين اأطفالنا من عا�شوراء؟
د  م تتجداّ مع �إطاللة هالل �صهر محراّ

 ،Qلح�صين� �لإم��ام  م�صاب  ذك��رى 

�إحياء  في  �ل�صيعة  ي�صارك  طياّاتها  وفي 

مها  تتقداّ مختلفة،  باأ�صكاٍل  مر��صمها 

�أ�صد�وؤها  تهزاّ  �لتي  �لح�صينية  �لمجال�س 

�ل���م���ن���ازل و�ل�����ص��اح��ات و�ل��ح�����ص��ي��ن��ي��ات 

�لم�صاب  باأليم  رنا  لتذكاّ و�لمجمعات 

بيته  و�آل  �لح�صين  ب��م��ولن��ا  ح��لاّ  �ل���ذي 

R. وفي تلك �لمجال�س تجد �ل�صغار 

في  م�صاركتهم  من  بداّ  ل  �إذ  �لكبار  كما 

هذه �لأجو�ء لأنها �صرورة من �صرور�ت  

�صيكبرون  �ل��ت��ي  �لح�صينية،  �ل��ت��رب��ي��ة 

درو�صها  من  ون  و�صيتغذاّ نفحاتها   على 

وف�صائلها.

ون����ظ����رً� ل��م��ا ل��ل��ح��رك��ة و�ل���ح���و�����س 

من  و�لتفاعل  �لأدو�ر  وتقليد  و�لمحاكاة 

�لأطفال، كان ل  قامو�س هوؤلء  �صاأن في 

بد من �لهتمام بهذه �ل�صريحة �لو��صعة، 

خا�صة  عا�صور�ئية  بر�مج  ت�صميم  عبر 

�ل�صتيعابية  قدر�تهم  مع  تتما�صى  بهم 

�هتماماتهم  وم���ع  �لأول������ى،  ب��ال��درج��ة 

بين م�صرح  ع  وتتنواّ �لثانية، كما  بالدرجة 

وكرتونية،  ت�صويرية  و�أف���الم  و�أن�����ص��ودة 

�لطفل  تجذب  �لتي  �لأم��ور  من  وغيرها 

فهم  وبين  بينه  �لهوة  وت�صداّ  ناحية  من 

�لق�صية �لح�صينية من ناحية �أخرى.

�لمعلوماتية  �لزحمة  وفي ظلاّ  و�ليوم 

من  �صتى  �أف��ك��ارً�  تحمل  �لتي  �لمرعبة 

�أكبر  �هتمام  �إي��الء  وج��ب  وه��ن��اك،  هنا 

بهذ� �لمو�صوع لكي نغذي عقول �أطفالنا 

�لبيت  �أه��ل  و�صجايا  و�أخ���الق  ب�صفات 

. R، وبحقيقة و�قعة �لطفاّ

بع�����س  يلتف����ت  �لأج����و�ء  ه����ذه  وف����ي 

�لأهالي �إل����ى مو�صوع �لتربي����ة �لح�صينية 

�إل����ى  �أطفاله����م  ��صطح����اب  ����دون  ويتعماّ
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و�لم�صرحي����ات  و�لم�صي����ر�ت  �لمجال�����س 

�لعا�صور�ئي����ة حت����ى ول����و كان����و� ف����ي �صٍن 

�صغي����رة، على �عتب����ار �أن ذلك ي�صهم في 

ن�صاأته����م ن�صاأة �إ�صالمية قو�مها �لت�صحية 

و�ل�صبر و�لذود بالغالي و�لثمين من �أجل 

. فيما تجد بع�صهم �لآخر  رفع كلمة �لحقاّ

ل يعير �لأمر �أياّ �هتمام.

 4 عمر  م��ن  ل��ل��زي��ارة  حافظة   *
�شنوات

�س(  )زينة.  �ل�صيدة  نظر  وجهة  من 

باأهميتها  فاإناّ عا�صور�ء منا�صبة ت�صاهي 

فدرو�صها  �أخ����رى؛  دينية  منا�صبة  �أي 

وح��ده��ا ت��ع��لاّ��م ك���لاّ �ل��ع��ال��م 

�لإب����اء، وه��ي ت��ق��ول: »زرع 

�لمفاهيم �لدينية في نفو�س 

�لأط���ف���ال م���ن �لأول���وي���ات 

بالن�صبة لي، فاأنا �أعتقد باأن 

بالذ�ت  �لح�صينية  �لتربية 

�ل��ولدة  قبل  تبد�أ  �أن  يجب 

�لمو�ظبة  خالل  من  وذل��ك 

مثاًل،  عا�صور�ء  زي��ارة  على 

ويتفاعل معه،  �صيء  بكل  ي�صعر  فالجنين 

�أق��ر�أ  كنت  بوحيدتي  حملي  �أث��ن��اء  و�أن���ا 

تردد  �أ�صبحت  و�بنتي  �لكاملة،  �لزيارة 

�لأرب��ع  يتجاوز  ل  وعمرها  غيبًا  �لزيارة 

�صنو�ت«.

زينة  �ل�صيدة  علي  �لأ�صتاذ  وي�صاطر 

�ل�����ر�أي، م��ع��ت��ب��رً� �أن �ل��ب��ي��ت ه��و م��ي��د�ن 

نف�صه،  �لأكبر في  �لأثر  وله  �لأول  �لطفل 

كلما  ًا،  وح�صينياّ �إيمانيًا  �لجواّ  كان  وكلما 

للق�صية،  وو�ع��ي��ًا  ملتزمًا  �لطفل  ك��ان 

يرى  بما  �أكتفي  ل  »�أن��ا  قائاًل:  وي�صيف 

د  �أتعماّ ب��ل  �لمنزل،  ف��ي  �أولدي  وي�صمع 

�لح�صينية  �ل��ن��و�دي  �إل���ى  ��صطحابهم 

��ع��ه��م  و�ل��م�����ص��اج��د و�ل��م�����ص��ي��ر�ت و�أ���ص��جاّ

طريق  عن  كان  �إن  �لم�صاركة  على  دوم��ًا 

�لك�صافة �أو �لمدر�صة كي يدركو� �لق�صياّة 

وموؤثاّر  متخ�ص�س  �لأ�صلوب  ولأن  جيدً� 

�أكثر«.      

في  �صهناز  وتجد  ه��ذ� 

�لخال�س  �لك�صفية  �لنو�دي 

م����ن �أ����ص���ئ���ل���ة �أط���ف���ال���ه���ا 

�لإم���ام  ح��ول  �لالمتناهية 

لت  »�صجاّ  ،Qلح�صين�

رً�  موؤخاّ افة  �لك�صاّ �أولدي في 

بناًء على ن�صيحة �صديقتي 

ف��ي �ل��م�����ص��ج��د، ف��ق��د كنت 

ــّو  الج كان  ــا  كلم

ــًا،  وح�سينّي ــًا  اإيماني

ــان  ــا كــــ كــلمــ

ــًا  ــل ملتــزم الطـفـ

ــًا للق�سية وواعــيــ
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خارج لبنان منذ �صغري ول �أدرك �لكثير 

حول عا�صور�ء ومر��صمها، وفي �لك�صافة 

يتماّ �إطالعهم على �لق�صة �لح�صينية من 

فهمهم،  مع  يتالءم  ب�صكٍل  جو�نبها  كل 

و�لتمثيل  �لق�صة  بين  متنوعة  وباأ�صاليب 

و�لأفالم و�لم�صاركات �لميد�نية«. 

* مواكب الطفل الر�شيع
�لر�صيع  �لطفل  موكب  فكرة  ب��د�أت 

في �إير�ن منذ �صنو�ت عديدة بمجل�س في 

و�لقرى،  �لمدن  كل  لي�صمل  و�متد  قرية، 

�لدول  من  �لعديد  في  �نت�صر  �إير�ن  ومن 

�لهند،  باك�صتان،  �لبحرين،  )�ل�صعودية، 

لبنان  �إل��ى  �نتقل  ثم  ومن  �ل��ع��ر�ق،...(، 

ن�صر  ح�صن  �ل�صيد  �صماحة  من  بتوجيه 

�هلل )حفظه �هلل(، وهو يقام في �أول يوم 

جمعة من �صهر محرم.

�لن�صائية  �لهيئات  م�صوؤولة  وت��ق��ول 

�صلوم:  خديجة  �لحاجة  �هلل  ح��زب  ف��ي 

�لر�صيع  �لطفل  يوم  مر��صم  �إحياء  »�إن 

�لتز�يد عامًا  �آخ��ٌذ في  كبير  بعدد  ب��د�أت 

بعد �لآخر، بد�أ �إحياء هذه �لمر��صم في 

�لعام 2009 في مجمع �صيد �ل�صهد�ء في 

الحاّجة خديجة �شّلوم
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ومن�صور�ت، ودعو�ت �صفهية مبا�صرة من 

�لقر�آن  �ء  قراّ تجهيز  �لعز�ء،  منابر  على 

مهد  م  مج�صَّ تح�صير  و�للطمية،  و�لعز�ء 

�لإعالمية  �لم�صتلزمات  تاأمين  �لر�صيع، 

من ر�يات خا�صة بالموكب مرورً� بالورد 

و�ل�صموع..، و�أخيرً� تاأمين فرق عمل في 

�لأم��ه��ات  �إح�����ص��ار  تتولى  �لأح��ي��اء  كافة 

مهيبة  ومو�كب  م�صير�ت  في  و�أطفالهن 

�إلى مكان �لمجل�س«. 

�أم���ا ع��ن �ل��ه��دف م��ن ه��ذ� �لموكب 

لتجتمع  »ه���و  �ل��ح��اج��ة خ��دي��ج��ة  ف��ت��ق��ول 

�لمجل�س  ه��ذ�  ف��ي  و�أطفالهن  �لأم��ه��ات 

ولنلملم   ،R �لبيت  �أه���ل  لمو��صاة 

بعد  جياًل  �أفئدتنا  في  �ل��م��زروع  �لوجع 

يًا في�صل ند�ء  جيل ونخرجه خطابًا مدواّ

عا�صور�ء �إلى �لعالم من خالل مظلومية 

هذ� �لر�صيع«. 

وف����ي ���ص��ي��اق �ل��ح��دي��ث 

تلفت �لحاجة �إلى �ل�صتنكار 

�ل��ك��ب��ي��ر و�ل���ح���م���ل���ة �ل��ت��ي 

نظمتها �لمو�قع �لإلكترونية 

�ل�����ص��ه��ي��ون��ي �صد  ل��ل��ك��ي��ان 

ه����ذ� �ل��م��ج��ل�����س ب��و���ص��ف��ه 

�لأطفال  لم�صاعر  �نتهاكًا 

دلاّ  �إن  »وه���ذ�  وحقوقهم، 

ع��ل��ى ���ص��يء ف��ه��و ي���دل على 

�لأثر �لإيجابي �لكبير �لذي 

منطقة بيروت، وو�صل عدد �لأطفال �إلى 

�لما�صي فقد  �لعام  �أما في  5000 طفل، 

و�صل �لعدد �إلى نحو �ل� 3000) طفل«. 

�ل��ح��اج��ة خديجة عن  ���ص��وؤ�ل  ول���دى 

لالإمام  ق��وًل  ت�صتح�صر  �لموكب  تن�صيق 

بين  ق  ن�صاّ »لقد  فيه:  �لخميني} جاء 

في   ،»Qلح�صين� �لإم���ام  ه��وؤلء  كل 

ق و�لد�عي �لحقيقي  �إ�صارة �إلى �أن �لمن�صاّ

�لح�صين  �لإم����ام  ه��و  �ل��ع��ز�ء  لمجال�س 

ما  �أن  وتعتبر   L �ل��زه��ر�ء  وو�ل��دت��ه 

تنفيذية  خطو�ت  �إلاّ  هو  »ما  به  يقومون 

بالآتي:  �س  تتلخاّ �إجر�ئية، 

�إح�صائية  عملية  تنظيم 

ع،  �أولية لعدد �لأطفال �لر�صاّ

خياطة �لأثو�ب �لمخ�ص�صة 

ل��الأط��ف��ال وت��و���ص��ي��ب��ه��ا مع 

�لموجهة  �ل��دع��وة  بطاقات 

في  �لم�صاركات  لالأمهات 

مجل�س �لطفل �لر�صيع ومن 

تنظيم  عليهن،  توزيعها  َثمَّ 

بين  تتنوع  �إع��الن��ي��ة  حملة 

وتلفزيونية،  �إذ�عية  بيانات 

من  ــدف  ــه ال اإن 

الطفل  ــب  ــوك م

اللللر�لللسللليلللع هللو 

الأمهات  اجتماع 

واأطـــفـــالـــهـــن 

ــل  ــاة اأه ــمــوا�ــس ل

Rالــــبــــيــــت
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يخافون ح�صوله نتيجة هذ� �لمجل�س«.

العا�شورائي  الإحياء  »برنامج   *
للنا�شئة«

رت  �صت وطواّ في خ�صماّ عا�صور�ء، �أ�صاّ

 | �ل��م��ه��دي  �لإم����ام  ��اف��ة  ك�����صاّ جمعية 

ا�صئة«،  للناّ �لعا�صور�ئي  »�لإحياء  برنامج 

و�لمفاهيم  �لم�صمون  عمق  جمع  �ل��ذي 

و�لوقائع  �لأحد�ث  و�صل�صلة  �لعا�صور�ئياّة، 

�لح�صينياّة من جهة،  �ل�صيرة  في  �لو�ردة 

و�لعاطفي  �ل��ج��اذب  �لأ���ص��ل��وب  بين  وم��ا 

�أخ��رى،  جهٍة  من  ��ٍة  و�أدب��ياّ ٍة  فنياّ بقو�لب 

ذ�ت  ��ة  �ل��ع��م��رياّ �ل��ف��ئ��ات  م��ع  ليتنا�صب 

ق��در�ت��ه��ا  وم���ع  ��ة،  �ل��خ��ا���صاّ �لح�صا�صياّة 

هنياّة و�لثاّقافياّة.  �لذاّ

ا�صئة،  ويتجلى �لإحياء �لعا�صور�ئي للناّ

�لإم��ام  ك�صافة  م�صوؤول  يعر�س  ح�صبما 

من  فياّا�س،  نزيه  �ل�صيخ   | �لمهدي 

�سٍ  مخ�صاّ يوميٍّ  برنامٍج  »�إقامة  خالل 

 (4 �إل���ى  ���ص��ن��و�ت   5 ع��م��ر  م��ن  ا�صئة  للناّ

��ة،  خ��ا���صاّ ��ٍة  ع��م��رياّ ح��ل��ق��اٍت  �صمن  �صنة 

يرة  �ل�صاّ ت��الوة  على  �لبرنامج  وي�صتمل 

�لتاّفاعلياّة،  و�لأن�صطة  �لق�ص�س  و�صرد 

ك��ال��م�����ص��رح �ل��ع��ا���ص��ور�ئ��ي، و�لإن�����ص��اد، 

خالل  من  وكذلك  و�لمباريات،  و�للاّطم، 

م  يقداّ بحيث  �لعا�صور�ئياّة  �لم�صهدياّات 

مفهوٍم  ب�صكٍل  ومفاهيمها  ع��ا���ص��ور�ء 

ومحباّب«. 

وق��درة  �أهمية  لمدى  منها  و�إدر�ك����ًا 

مخاطبة  على  و�لتاّعليمي  �لتاّربوي  �لعمل 

�لأط��ف��ال ب��ن��اًء ل��ق��در�ت��ه��م و�أذه��ان��ه��م، 

و�لمتون  ب��ال��ب��ر�م��ج  �لجمعياّة  »�ع��ت��ن��ت 

�����ص��و���س �ل��م��ن��ا���ص��ب��ة«. وي�����ص��ي��ف  و�ل��ناّ

�لأط��ف��ال  �إ����ص���ر�ك  »�أناّ  ن��زي��ه  �ل�����ص��ي��خ 

�لقادة  م��ن  بتوجيٍه  �ل��ب��ر�م��ج  ��ة  ك��افاّ ف��ي 

�إي�صال  ف��ي  �لأك��ب��ر  �لأث���ر  ل��ه  و�لمرباّين 

من  �ٌء  ق����راّ فهناك  وتعميقها،  �لمعاني 

و�دي����د، هناك  �ل����راّ �لأط���ف���ال، وك��ذل��ك 

و�للاّطم،  و�لم�صابقة،  كالم�صرح،  و�صائل 

و�د، فيما ينعك�س  و�لم�صير�ت، ولب�س �ل�صاّ

�إظهارً� للعو�طف و�لولء و�صعورً� بالنتماء 

 .»Qلح�صين� �لإمام  لم�صيرة  �لفعلي 

و�عتبر »�أناّ �لقو�لب �لفنياّة و�لتاّربوياّة �لتي 

�بتدعتها �لجمعياّة بينت، وبالتاّجربة، �أناّه 

�ض العام ال�شيخ نزيه فيَّا�ض المفوَّ
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بالإمكان مخاطبة �لأطفال من مر�حلهم 

حجم  ذل��ك  على  اهد  و�ل�صاّ بها،  �لأول���ى 

في  باديًا  نر�ه  �لذي  و�لنجذ�ب  �لتفاعل 

م�صاركتهم ومعارفهم و�صلوكياتهم«. 

تاأثير  �ل�صيخ فيا�س مدى  د  هذ� ويوؤكاّ

�لأط��ف��ال  ف��ي  �ل��ع��ا���ص��ور�ئ��ي��ة  �لمفاهيم 

تكر�ر  من  ذلك  وينعك�س  معهم،  ونموها 

�لح�صور و�لم�صاركة يومًا بعد يوم، وعامًا 

بعد عام. وُيمكن مالحظة ذلك من خالل 

و�لعمل  و�لل��ت��ز�م  �لتدياّن  نحو  ��ج��اه  �لتاّ

��ال��ح ب���ك���لاّ �أن���و�ع���ه،  �ل�����صاّ

وت���ح���دي���دً� ن��ح��و �لإح���ي���اء 

حيث  نف�صه،  �لعا�صور�ئي 

ن�صاأ  م��ن  �لجمعية  ف��ي  �إناّ 

من قادتها طفاًل وترباّى في 

�لعا�صور�ئي  �لإحياء  �أجو�ء 

وُم�صاركًا  مًا  حتاّى �صار منظاّ

وخادمًا لهذه �لم�صيرة.

ول������الإ�������ص������ارة، ف������اإناّ 

�ل���ح�������ص���ور �ل���ي���وم���ي ف��ي 

��ة  �لأع����م����ال �ل��ع��ا���ص��ور�ئ��ياّ

وع��دد  �أل��ف��ًا،  �لخم�صين  يفوق  ا�صئة  للناّ

�لقادة و�لقائد�ت �لعاملين يفوق �لثالثة 

نحو  في  �لبرنامج  هذ�  ذون  وينفاّ �آلف، 

�متد�د  على  ون��اٍد  وباحة  قاعة  �أربعمائة 

�لأر��صي �للبنانية. 

باخت�صار، بعد �أن �أيقن �لعالم مدى 

�لتغيير،  على  �ل�صاعدة  �لأجيال  ق��درة 

�لجميع.  �هتمام  محطاّ  �لأطفال  �أ�صبح 

زرع  �أهمية  �إدر�ك  تماّ  �ل�صياق  هذ�  وفي 

�لق�صية �لح�صينية في نفو�صهم لكي تكون 

وقلوبهم  �صالحة  ن�صاأتهم 

ومجابهة  بالتحدي  م��الأى 

ولهذ�  ك��ان،  مهما  �لباطل 

ك���ان ط��ري��ق �ل��ع��م��ل ط��وي��اًل 

من  فيها  عة  متنواّ وبر�مجه 

جعلها  ما  ر  و�لتطواّ �لإب��د�ع 

م��ح��ط �أن��ظ��ار �ل��ك��ب��ار قبل 

ظهر  وب���ذل���ك  �ل�����ص��غ��ار، 

�لإب����د�ع،  كما  �س  �لتخ�صاّ

وتبياّن مخزون �لكفاء�ت في 

مجتمعنا �لإ�صالمي. 

زرع  ــة  اأهمّي اإن 

ــة الح�سينية  الق�سي

نــفـــو�س  ــي  فــــ

الأطفال تظهر في 

قلوبهم  ــون  تك اأن 

ملللاأى بللالتحللدي 

ــل ــة الباط ومجابه
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للحزن  نخط  كربالء،  ف�شول  جديد  من  نر�شم  ونعود.. 

دربًا نحو ال�شم�ش، ونبني لل�شهادة مهدًا في قلب الكرامة..

الّدماء  اأك��ّف  فوق  نرفع  ال��وداع،  دمع  الع�شق  ُق��َرب  نمالأ 

الّزمن،  فينحني  الكبرياء،  نحو  مهاجرة  اأط��ف��ال  ب�شمات 

وتر�شم الّنجوم ن�شرًا بعمق الّت�شحية..

�شارية،  ح��رب  في  واآه  وليل  �شبر  الح�شين،  نحو  زادن��ا 

ابت�شمت فيها الجراح وهاجرت فيها الأرواح.. 

كوثر وزينب، �شهيدتان تزينان مجد عيتا..

تعي�شان في حارة ل تعرفهما فيها الجدران الجديدة..

ال�شعب..  عيتا  مجد  تزّينان  اّللتان  ال�ّشهيدتان  الّطفلتان 

رحلتا مع طيور تموز عن عمر لم يناهز الحادية ع�شر، لكّن 

�شورتهما تاأبى مغادرة �شماء الذاكرة.

براعم 

مهدها 

ال�سهادة
حتقيق: زينب �شالح
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* حجابي اأغلي من دمي
مع  عامًا(  دقدوق«)7)  »غدير  تجل�س 

�لفاتحة  ي��ق��ر�أن  �ل��ح��ارة،  في  �صديقاتها 

ل�صديقتهن »زينب جو�د« �لتي ��صت�صهدت 

رمي�س.  قرية  ف��ي   2006 تموز  ح��رب  ف��ي 

�لفتيات كثير�ت، كل و�حدة منهن ت�صتذكر 

ت�صبح  �أن  حلمت  �لتي  ديقة  لل�صاّ كلمة 

ها لم تكبر..  مهند�صة، لكناّ

ت��ق��ول ���ص��دي��ق��ت��ه��ا �أم���ل 

»ع��ن��دم��ا �ن��دل��ع��ت �ل��ح��رب 

ع��ام��ًا(   ((( زي��ن��ب  ك��ان��ت 

�لق�صف،  �صوت  من  خائفة 

ود�ئ���م���ًا ك��ان��ت ت��ق��ول �إن��ه��ا 

نزحت  ت�صت�صهد«.  ���ص��وف 

مع  �ل�صعب  عيتا  من  �لعائلة 

قرية  نحو  �ل��ع��ائ��الت  ب��اق��ي 

و�صكنت  �ل��م��ج��اورة،  رمي�س 

في بيت �أحد �لأ�صدقاء. 

ت�صتثن  لم  �صهيون  �آل  �صو�ريخ  لكناّ   

ذلك �لبيت، وفيما كانت �لعائلة نائمة في 

�أختها  �أ�صاب  �صاروخ  وقع  �لغرف،  �إحدى 

ومن  زي��ن��ب  نه�صت  �أع�����و�م(.   7( ك��وث��ر 

�أ�صيب  قد  ج�صدها  ر�أت  �لغرفة،  في  كان 

�لرجال،  لتنادي  �لباب  فتحت  بال�صظايا، 

فوق  لي�س  حجابها  �أناّ  ��صتدركت  لكنها 

ر�أ�صها، فاأغلقته، و�صعت حجابها، ووقعت 

�صهيدة.

 ي���وؤث���ر ه����ذ� �ل��م�����ص��ه��د 

»زينب  �أحبائها:  قلوب  ف��ي 

ح���اف���ظ���ت ع���ل���ى �ل��ح��ج��اب 

عمرها.  لحظات  �آخ��ر  حتى 

كان  بل  بال�صظايا،  تبال  لم 

من  �لرجال  ير�ها  �أل  ها  هماّ

دون �صتر، فو��صت �أم �لخدر 

ت�صيف  و���ص��ت��ره��ا«  بنف�صها 

�أمل.

زينب حافظت على 

اآخر  ــى  حت الحجاب 

ــا،  عمره ــات  لحظ

ــدر  ــت اأم الخ فوا�س

ــا ــا و�ستره بنف�سه

ال�شهيدتان زينب وكوثر جواد
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* هذه ال�شهيدة، ابنة من؟!
تر�س كربالء دمع  �لألم فوق م�صيبة 

كوثر، فالفتاة �أ�صيبت في ر�أ�صها.

وق���د ع��رف��و� م��ن ث��ي��اب �ل��ف��ت��اة ب���اأناّ 

�ل�صهيدة هي كوثر..

�صور  تح�صر  ت��ع��ود..  هنا  ف��ك��رب��الء، 

وبنات  �لروؤو�س،  عن  �لمنف�صلة  �لأج�صاد 

�لحدث  وق��ع  فيهون  �لباكيات،  �لر�صول 

�ل�صوت  ليبقى  �لعائلة،  �أف��ر�د  قلوب  على 

يوؤذن في م�صامع �لتاريخ »يا رب، خذ حتى 

تر�صى«.

ر�صمها  خ��ط��وط  �ل��و�ل��د  جبين  ع��ل��ى 

فتاتين  فقد  �أ�صافها  وت��ع��رج��ات  �ل��زم��ن 

مدلاّلتين كانتا تمالآن �لبيت مرحًا وبهجة. 

»يو��صينا �لأ�صحاب و�لأحبة بفقد �بنتينا، 

يخلو  عندما  �صتاره  ي�صدل  �لغياب  لكن 

�ل��ب��ي��ت. ف��ي �ل��ق��ل��ب دم��ع��ة، ل��ك��ناّ جبيني 

�لحمد  هيدتين..  �ل�صاّ و�ل��د  كوني  مرفوع 

�أطفال  بين كل  �بنتياّ من  �ختار  �لذي  هلل 

قريتي لتو��صيا �صهد�ء كربالء«.

* في قانا كان الموعد
ت����روي ���ص��م��ت �ل����زم����ان.. ت����زرع في 

رحم  في  نبتت  �صنين  �صتاّ  زه��ر  وجد�نه 

�نتظار طويل..

ل دجى �ل�صبر  هي زينب �صلهوب، تكحاّ

في قانا.. في بقعة �صقطت فيها 6) نجمة 

لتر�صم  للح�صين قربان ولء..

ت�صقي زهر �لعمر في حديقة و�لديها. 

ب�صمة  �أل��ف  وحدتهما  ج��در�ن  على  تر�صم 

و�صاح  لتلب�س  »زينب«  ياها  �صمَّ وب�صمة.. 

�صيدة �لطهر، ولت�صتمد من نورها �إيمانها، 

وهكذ� كانت..

بغير  �أح��د  يناديها  �أن  ترف�س  »كانت 

��صم زينب، لأنها �صعت في �صنو�ت حياتها 

زينب  بال�صيدة  ت��ق��ت��دي  لأن  �لق�صيرة 

باأخيها  وتعتني  ت�صلي،  فكانت   ،O

في  وت�صارك  �ل��ق��ر�آن،  وتحفظ  �ل�صغير، 

ح��ف��الت م��در���ص��ت��ه��ا ب��ن�����ص��اط ك��م��ا كانت 

مجتهدة في درو�صها«.

�لعائلة  بقيت  �ل��ح��رب  �ن����دلع  ع��ن��د 

بيت  �إلى  �نتقلت  ثم  قانا،  في  منزلها  في 

�لجير�ن مع عائالت �أخرى ظناّت �أن ذلك 

�لملجاأ قد يكون في ماأمن عن �أحقاد بني 

لأطفال  �لليل  خطاّ  هناك،  لكن  �صهيون.. 

ال�شهيدة زينب �شلهوب
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�ل��ج��ن��وب م��وع��دً� م��ع �صبح 

�ل�صالم �لأبدي حيث حدثت 

مجزرة قانا �لثانية.

* اأي��ن اأن���ِت ي��ا زه��رة 
العمر؟

�إلى  ت�صير  �ل�صاعة  كانت 

عندما  و�لن�صف  �ل��و�ح��دة 

��صتيقظ �أحد �لرجال قائال: 

»�ن��ه�����ص��و� ل��ق��د ُق�����ص��ف��ن��ا!« 

زي��ن��ب،  �أم  ف��ا���ص��ت��ي��ق��ظ��ت 

�ل��رك��ام  ت��ح��ت  م��ن  نه�صت 

ح�صن  �بنها  ن��ادت  ج�صدها،  غطى  �ل��ذي 

)�أربعة �أعو�م(، �صمعت �صوته، عرفت �أنه 

ما ز�ل حيًا. ثم �لتفتت ونادت زينب، فلم 

ت�صمع جو�بًا.

�أن��ت يا زه��رة �لعمر؟!«  �أي��ن  »زي��ن��ب، 

�لر�حلة  ب�صمت،  �لنائمة  �لفتاة  تجب  لم 

من دون ود�ع.. لم تَر �لأم من �بنتها �صوى 

�لحجارة،  رك��ام  بين  من  تمتد  ناعمة  يد 

لل�صيدة  »�صلاّمتك  لها:  وقالت  فاأم�صكتها، 

زينب يا �بنتي«. ثم قامت لت�صعف �لأحياء.. 

ناد�ها زوجها، �صاألها عن زينب فقالت له: 

»�صلمت زينب لمولتي �لحور�ء..«.

فوق  �ل�صكينة  و�صاح  كربالء  وترمي 

فيمتالأ  �أحياء،  �أطفالهم  دفنو�  �أهل  قلوب 

�ل�صماء ب�صوت  �لقلب ب�صبر زينب، ليهز 

مذبوح »�للهم تقبل منا قرباننا«. 

ت�صرح �أم زينب: »هذه لي�صت قوتي �أنا، 

ن�صمات  من  زينب  على  �أخ��اف  كنت  فقد 

�لبيت  �أه��ل  لكنهم  �ل��ه��و�ء. 

وني  �أمداّ قلبي  �صكنو�  �لذين 

بال�صبر و�ل�صلو�ن«.

�ل��م��ج��زرة ذهبت  وب��ع��د 

�لقريب  �ل��درك  مخفر  �إل��ى 

�ل��ك��ارث��ة،  وق����وع  ع��ن  لتبلغ 

�لإعالم  و�صائل  �أمام  ولتقف 

�ل�صر�ع  ق�صية  عن  وتتكلم 

مهزومة:  يرديها  ل��ن  �ل��ذي 

هو  ه��م��ي  ز�ل  وم����ا  »ك�����ان 

م��و����ص��اة م���ولت���ي �ل�����ص��ي��دة 

�أن��و�ع  �أ�صعب  عت  تجرَّ �لتي   Oزينب

يعرفني  ك��ان  م��ن  فكل  و�لآلم،  �ل��ه��م��وم 

و�هتمامي  لأب��ن��ائ��ي  حبي  م��دى  وي��ع��رف 

�أمام  �أقف قوية  �أني  بهم لم يكن لي�صدق 

م�صاب ��صت�صهاد �بنتي �لمدللة«.

* اإلى جوار زينب يا زينب
ت �لأم على   بعد �نتهاء �لحرب، �أ�صراّ

مر�فقة �بنتها وهي ت�صتعد لل�صفر �لأخير.

»ب���ق���ي���ت م��ع��ه��م وه�����م ي��غ�����ص��ل��ون��ه��ا 

ثها  ويكفنونها. كنت �أقر�أ لها �لقر�آن، �أحداّ

نحو  �ل�صفر  لرحلة  �أهيئها  معها،  و�أتكلم 

�آل  مع  لقاء  باأجمل  �أعدها  �لآخر،  عالمها 

�لبيت �لكر�م«. 

�ل�صبر  كربالء  »ت��زرع  �لأم:  وت�صيف 

في �لروح، فنحن �لذين نبكي �لح�صين في 

لأ�صعب  �أنف�صنا  نهيئ  عا�صور�ء،  مجال�س 

�لآلم و�أ�صدها.

من  �لخالي  �لبيت  �إل��ى  ع��دت  عندما 

نحن الذين نـبـكـي 

فـي  ــن  الح�ســـــيـ

عا�سوراء،  مجال�س 

ــا  اأنفــ�سـنـ ــئ  نهي

لأ�ســـعـــب الآلم 

واأ�سللللللللللدهللللا

52



�لتي  �لحديقة  ور�أيت  �بنتي، 

�أ�صاأل  كنت  بها،  تهتم  كانت 

�لمتحان  ف��ي  �لتوفيق  �هلل 

و�أ�صاأله  فيه،  و�صعني  �ل��ذي 

في  لأك��ون  بها،  يلحقني  �أن 

لكناّ  بيته،  و�آل  محمد  جو�ر 

�أب��ك��ي،  ل  �أن���ي  يعني  ل  ه��ذ� 

�أبكي �صوقًا �إليها ل �عتر��صًا 

فماذ�  �لباري،  م�صيئة  على 

تمثل م�صيبتي �أمام م�صائب 

�ل�صيدة زينب O؟«.

* �شبُرنا وكربالء
محمد  �ل�����ص��ي��خ  ب�����دوره 

�صعب  �صبر  �أن  ي��رى  و�ل��ده��ا،  �صلهوب، 

�����ص��ت له  �ل��م��ق��اوم��ة ه��و ���ص��ر ���ص��م��ود �أ���صاّ

ويقول:  عام،  �ألف  من  �أكثر  قبل  كربالء 

�ل�صر�ع  م�صتوى  على  ن�صر  يحقق  »ل��م 

�ل��ع��رب��ي �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ك��ال��ن�����ص��ر �ل��ذي 

حققته �لمقاومة و�صعبها. ذلك لأن دماء 

و�حد  ج�صد  في  ت�صري  و�أه��ل��ه  �لح�صين 

يملك.  م��ا  ب��اأع��زاّ  �لت�صحية  ع��ل��ى  ق���ادر 

عمرها،  �صاعات  �آخر  في  زينب  و�لطفلة 

لن�صرة  ب��ال��دع��اء  ي��دي��ه��ا  ت��رف��ع  ك��ان��ت 

روحها  ياأخذ  �أن  �هلل  وت�صاأل  �لمقاومين، 

�لح�صين  لحفيد  ف���د�ء  �أه��ل��ه��ا  و�أرو�ح 

وي�صيف: »هذه  �ل�صيد ح�صن ن�صر �هلل«. 

د�خلنا،  تحيا  �لتي  �لمعنوية  �ل��روح  هي 

�لإم��ام  �لح�صين،  حفيد  لظهور  د  لنمهاّ

�لقائم |«. 

حفيد  اإل��ى  ر�شالة   *
Qالح�شين

�ل�صهيدة زينب  �أم  تروي 

كتبتها  �لتي  �لر�صالة  ق�صة 

�ل�صيد  �صماحة  �إلى  وو�صلت 

ح�صن ن�صر �هلل بعد �لحرب 

مبا�صرة..

�لم�صت�صفى  ف��ي  »ك��ن��ت 

مع ولدي وزوجي �لم�صابين 

��د  ع���ن���دم���ا ���ص��م��ع��ت �ل�����ص��ياّ

ر�أى  عندما  �ألمه  عن  يتكلم 

���ص��ه��د�ءن��ا �ل�����ص��غ��ار.. ك��ان 

فتاأثرت  م��ب��ا���ص��رة،  �ل��م��ج��زرة  بعد  ذل��ك 

�صغيرة،  ورق��ة  على  كلمات  وكتبت  كثيرً� 

�أطفالنا،  �أل يحزن على  �ل�صياّد  �أطلب من 

لأنهم فد�ء لكر�مته. وبال�صدفة قر�أ �أحد 

�إي�صالها  على  و�أ���ص��ر  �لر�صالة  �ل�صباب 

�أر�صل  �صماحته  قر�أها  وبعدما  ل�صماحته. 

�صالمه  يقرئنا  بيتنا،  �إل��ى  قبله  من  وف��دً� 

دعمًا  �لزيارة  تلك  كانت  تحياته.  ويبلغنا 

كبيرً� لنا، و�أجمل هدية لم نحلم بها«.

ا جاء في �لر�صالة: مماّ

»عذرً� يا �صاحب �لعمامة �ل�صامخة.. 

�أه��ون  دم��ي  وي�صفك  ول��دي  ي�صت�صهد  ف��اأن 

علياّ من �أن يحزن قلبك..

بهذ�  ل��ك  ت�صببت  �إن  ت��وؤ�خ��ذن��ي  ل 

�لغد..  �نت�صار  هو  �ليوم  �لحزن، فحزننا 

وقتلنا �لآن هو عزاّ حياتنا للغد.. وجرحنا 

�للحظة هو �صماد �لم�صتقبل«.

�ساحب  ــا  ي ـــذرًا  ع

الللللعللللمللللامللللة 

ال�ســامخـة.. فــاإن 

ولـــدي  ي�ستـ�سهد 

ــي  ــك دم ــف ــس ــ� وي

اأهـــون عــلــّي من 

قلبك.. يحزن  اأن 
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ف���ط���ي���ُم �ل����م����وِت ف����ي ح������ِراّ �ل�����ص��ه��اِمر���ص��ي��ُع �ل�����ص��ب��ِط ف��ي �ل�����ص��ه��ِر �ل��ح��ر�ِم

��ه��ُم م���ن ك���اأ����سِ �ل��ِح��م��اِمع����زي����ُز �ل���������روِح و�لأح�����������ص�����اِء ظ����اٍم ���ص��ق��اُه �ل�����صاّ

ب�������ذ�َك �ل����ي����وِم م����ن ق����ْط����ِر �ل���َغ���َم���اِم�����ص����م����اُء �ل�����ط�����فِّ ل�����م ت��������رِو غ��ل��ي��اًل

ع���ل���ى �لأط�������ه�������اِر م�����ن ق��������وٍم ل���ئ���اِموم���������اٌء ل����ل����ف����ر�ِت �ل������ع������ذِب ُب����ْخ����اًل

ون��������اُر �ل����ق����ل����ِب ت����ذك����و ب���ا����ص���ط���ر�ِمروي��������������دً� ج����������اَء ي����ح����م����ُل����ه �أب����������وُه

ج�����ن�����اُه ول������م ي������ِع �����ص����رَّ �ل���ِخ�������ص���اِمو�����ص����اح وم������ا ل����ه����ذ� �ل���ط���ف���ل ذن����ٌب

���ق���اِمك����الن����ا ظ����ام����ٌئ ف���ا����ص���ق���و� ���ص��غ��ي��رً� غ���ف���ْت ع���ي���ن���اُه م����ن �أل�������ِم �ل�������صِّ

َم��������ا ف����ي �ل����ق����وِم م����ن رج������ٍل رح���ي���ٍم
َ
�أم������ا ف����ي �ل���ق���ل���ِب ب���ع�������سٌ م����ن وئ�����اِم�أ

م����ن �لأرج�������ا��������سِ �أب������ن������اِء �ل����ح����ر�ِم�����ص����ه����اُم �ل������غ������دِر ج�����اءت�����ه ج����و�ب����ًا

َف�����َع�����ْل�����َت ب����ع����ت����رِة خ����ي����ِر �لأن�����������اِم؟!�أح����رم����ل����ُة �ل���خ���ب���ي���ُث �لأ������ص�����ِل م����اذ�

ر����ص���ي���َع �ل�����ص��ب��ِط م���ن ق���ب���ِل �ل���ِف���ط���اِمَذب����ْح����َت م���ن �ل����وري����ِد �إل�����ى �ل���وري���ِد

د�ِمي�����ل�����وُذ ب���ح�������ص���ِن و�ل�����������ِدِه ����ص���ري���ع���ًا �ل�����م�����ذب�����وِح  �ل����ط����ائ����ِر  ن���ظ���ي���َر 

و����ص���ت���ُر �ل���ج�������ص���ِم ب���ع�������سٌ م����ن ل���ث���اِموك�������فُّ �أب�����ي�����ِه ت���ح���م���ُل���ه �����ص���ط���ب���ارً�

�أر�����ص����ًا دم�������اُه  ت�����ص��ي��َل  �أن  خ�����ي�����اُم ن���������ص����اِئ����ه ُج���������لُّ �ل������ُم������ر�ِمح���ري�������سٌ 

���ه���ا ل���ل���ن���ث���ر ����ص���ك���وى ل�������ربِّ �ل����ع����ر�����سِ ف����ي �أع����ل����ى م���ق���اِمول�����ك�����ْن ب���ع�������صُ

ذب��ي��ح��ًا خ�����ذي  �ل���ر����ص���ي���ِع  �أمَّ  ل����ع����لاّ �ل������دم������َع ب���ع�������سٌ م�����ن ه���ي���اِم�أي������ا 

ح�����اِمف��ي��ع��ل��و �ل�������ص���وُت ن���ح���َو �ل���ع���ر����سِ ق���وًل �إل����ه����ي خ�������ص���ُم���ه���م ي�������وَم �ل�����زاّ

�����اُر ف�����ي ي��������وٍم ع�����ص��ي��ٍب �ن���ت���ق���اِمه�����و �ل�����ج�����باّ ذو  ع�������دًل  �ل����م����ي����ز�ُن  ه����و 

ت������ن������وُء ب����ح����م����ِل����ِه ه���������اُم �ل����ع����ظ����اِمول����ل����ح����ور�ِء ف����ي �ل���خ���ط���ِب ن�����ص��ي��ٌب

ق�����ي�����اِم�أي���������ا م���������ولي ذك��������ر�ك��������ْم وج��������وٌب �أو  ق�������ع�������وٍد  ف�������ي  ع����ل����ي����ن����ا 

ن���ج���وٌم غ����اَب����ْت  �أم  �ل�������ص���ب���ُح  ع���ل���ي���ك���م ف������ي ث����و�ن����ي����ه����ا ����ص���الم���ي�أط�������لاّ 

عبد اهلل الر�سيع
الأ�شتاذ ح�شني علي متريك
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اأحكام
اليان�سيب
ال�شيخ علي حجازي

) - ما هو اليان�شيب؟
رقمًا  منها  ك��لاّ  يحمل  �أور�ق،  ه��و  �ليان�صيب 

على  تباع   . نقدياّ مالياّ  ثمن  لها  ورقة  وكلاّ  نًا،  معياّ

د  محداّ وق��ت  وف��ي   ، �لمحالاّ بع�س  وف��ي  �لطرقات 

�أو  مة،  دو�ليب مرقاّ ا عبر  �إماّ �لقرعة،  �صابقًا تجري 

يظهر  رقم  وكلاّ  ذلك،  نحو  �أو  مة،  مرقاّ كر�ت  عبر 

تحمل  �لتي  �ل��ورق  �صاحب  ي�صتحقاّ  �لقرعة  وق��ت 

دً�. نًا محداّ �لرقم نف�صه ماًل معياّ

2 - بع�ش م�شارف اليان�شيب
�ليان�صيب  �أور�ق  به  ُت�صترى  �ل��ذي  �لمال  �إناّ 

وقد  برقمه،  �لقرعة  خرجت  لمن  بع�صه  يذهب 

باأحو�ل  ُتعنى  ة  خيرياّ جمعياّات  �إل��ى  بع�صه  يذهب 

لإن�صاء  بع�صه  ي��ذه��ب  وق��د  ومحتاجين،  ف��ق��ر�ء 

مالعب،  و��صتحد�ث  ط��رق��ات،  وتو�صعة  ح��د�ئ��ق، 

ونحو ذلك.

3 - حكم اليان�شيب
بيعه،  ح��ر�ٌم  و�أق�صامه  �أنو�عه  بكلاّ  �ليان�صيب 

عليه،  �لمعاو�صات  �صائر  وتحرم  ���ص��ر�وؤه،  وح��ر�م 

�أو �أن ياأخذه  كما ويحرم هبته مقابل عو�س للغير، 

وهو  ب��دل،  مقابل  و�لهدياّة  �لهبة  نحو  على  �أح��د 

�لمتعامل  ويق�صد  يريد  �أك��ان  �صو�ء  ح��ر�م 

باليان�صيب �لربح، �أم لم يكن يريد ذلك. 

باليان�صيب  �لتعامل  �ل�صور  جميع  ففي 

حر�م، ول مجال له بيعًا وهبًة مقابل بدل 

ونحوهما، ول يوجد تخريج �صرعياّ له.
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كاليان�صيب  �لعمل  يكون  بينما  �لخيرياّة، 

فرق  يوجد  ول  يان�صيب،  هو  بل  تمامًا، 

يجوز  ول  ح��ر�م،  فهذ�  بينهما،  ج��وه��رياّ 

. ف بالجائزة كما مراّ �لت�صراّ

7 - من م�شاديق اليان�شيب
عن  تفترق  ل  �لعرو�صات  بع�س  يوجد 

�ليان�صيب وهي قمار محرم، منها: تقوم 

بعرو�س،  �أ�صخا�س  �أو  �ل�صركات  بع�س 

معياّن،  بمبلغ  مة  مرقاّ �أور�ق��ًا  فيها  تعر�س 

�لم�صترين  �لم�صتركين  ع��دد  ك��ُث��ر  و�إذ� 

تحمل  ورقته  كانت  فمن  قرعة،  ُي��ج��رون 

�لرقم �لر�بح يربح جائزة كال�صياّارة مثاًل، 

�أكانت  �صو�ء  قمار،  وه��و  يجوز،  ل  فهذ� 

�صات حكومياّة �أم غير حكومياّة. �لموؤ�صاّ

8 - اليان�شيب دون معاو�شة
بطريٍق  �ليان�صيب  ورق��ة  و�صلت  �إذ� 

ُوهبت  لو  كما  لأخذها،  �ل�صخ�س  ي�صَع  لم 

ه  ولكناّ �إثم عليه هنا،  له دون مبادلة، فال 

عليه  يجب  بل  يملكها،  ربح جائزة فال  لو 

يعلمهم،  كان  �إذ�  �أ�صحابها  �إلى  �إرجاعها 

ق  �لت�صداّ فيجب  �أ�صحابها  يعلم  لم  و�إذ� 

بها على �لفقر�ء، و�لأحوط وجوبًا �أن يكون 

. ذلك باإذن �لحاكم �ل�صرعياّ

�ساحب  فـــاز  اإذا 

فاإّنه  بجائزة  ورقة 

الجائزة  يملك  ل 

كانت  لــو  حــتــى 

دفعه ما  بمقدار 

ال���ف���ائ���ز   -  4
بالجائزة

فاز �صاحب  �إذ� 

ب��ج��ائ��زة قد  ورق����ة 

ب��م��ق��د�ر ما  ت��ك��ون 

ا  مماّ �أق��لاّ  �أو  دف��ع��ه، 

من  �أكثر  �أو  دفعه، 

يملك  ل  فاإناّه  ذلك، 

لو  �ل��ج��ائ��زة ح��ت��ى 

ك���ان���ت ب���م���ق���د�ر م��ا 

�صيئًا،  �لجائزة  من  يملك  ل  فهو  دفعه، 

�ل��ج��ائ��زة  م��ال  ي���رداّ  �أن  عليه  ي��ج��ب  ب��ل 

�لذين  �أي:  �لحقيقياّين،  �أ�صحابه  �إل��ى 

فاإذ�  �لر�بح،  قب�صه  �لذي  �لمال  دفعو� 

و�إذ�  �إليهم،  �لمال  �إي�صال  عرفهم يجب 

مجهول  �ل��م��ال  م��ن  ي��ك��ون  يعرفهم  ل��م 

�لمالك.

5 - الجهل باأ�شحاب مال الجائزة
�إذ� ربح �صخ�س باليان�صيب ماًل يجب 

�إرجاعه �إلى �أ�صحابه مع �لعلم بهم، و�إذ� 

ن من معرفتهم، بل كان يائ�صًا من  لم يتمكاّ

�لجائزة  مال  جميع  دفع  يجب  معرفتهم، 

�أن  ل��ه  ي��ج��وز  ول  �ل��ف��ق��ر�ء،  على  �صدقة 

�لتي  �لورقة  ياأخذ منه �صيئًا ولو كان ثمن 

ي�صتاأذن  �أن  وج��وب��ًا  و�لأح���وط  ��صتر�ها. 

�لفقر�ء،  على  ق  للت�صداّ �ل�صرعياّ  �لحاكم 

بالجائزة  ف  �لت�صراّ يجوز  ل  �إذن��ه  ودون 

على �لأحوط وجوبًا.

6 - تبديل العنوان
ل �أرباب �ل�صركات و�لجمعياّات  قد يبداّ

عنو�ن �ليان�صيب وقد يكون ذلك ليخدعو� 

�صات  بع�س �لموؤمنين بعنو�ن �لإعانة للموؤ�صاّ
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9 - اللوتو وغيره
م��ة  م��ح��راّ ي��ان�����ص��ي��ب  �أور�ق  ت���وج���د 

ف���ي �لأ�����ص����و�ق ت��ح��ت ����ص��م 

�ليان�صيب، كما توجد �أور�ق 

�أ�صماء  تاأخذ  مة  محراّ �أخرى 

كاللوتو،  �أخ���رى،  وع��ن��اوي��ن 

مة. و�لتيكوتاك، وكلاّها محراّ

0) - تبديل النّية
�لنا�س  ي�صتري بع�س  قد 

نياّته  وتكون  يان�صيب،  ورقة 

فال  �لخير،  لأعمال  ع  �لتبراّ

�أ�صاًل، بل يكون  �لربح  ينوي 

وه��ذ�  ف��ق��ط،  �لخير  ه��دف��ه 

حر�م ل يجوز؛ فال خير في 

�لتعامل مع �لقمار.

)) - احتيال غير �شرعي
�إذ� ��صتاأذن ر�بح �لجائزة من �لحاكم 

�ل�صرعياّ �أو وكيله في �صرف �لجائزة على 

ه  �لفقر�ء، فاأعطى �لر�بح ماًل لفقير، ولكناّ

�صرط على �لفقير �أن ياأخذ �لفقير لنف�صه 

ر�ب��ح  �إل��ى  �لباقي  وي���رداّ  �ل��ج��ائ��زة،  بع�س 

ل�صاحب  يجوز  ل  ح��ر�م  فهذ�  �لجائزة، 

�لجائزة، ول يجوز للفقير �أي�صًا.

2) - الهدية من الفقير
بال  للفقير  �ل��ج��ائ��زة  �إع��ط��اء  ت��ماّ  ل��و 

وكيله،  �أو  �ل�صرعياّ  �لحاكم  وباإذن  �صرط، 

فاأر�د �لفقير �إكر�م �صاحب �لجائزة ففي 

هذه �لم�صاألة �صورتان: 

�لأولى: �إذ� كانت �لهدية من �لفقير تنا�صب 

�لفقر�ء يعطون  �أمثاله من  و�أناّ  حاله، 

هدية  هكذ�  يعطي  وهو  هدية،  هكذ� 

فهذه  وحاله،  و�صفه  مع  يتنا�صب  بما 

�لهدية حالل، وتجوز بال �إ�صكال.

�إذ� لم تكن منا�صبة لحال �لفقير  �لثانية: 

فال يجوز له بذلها و�إعطاوؤها 

من  ول��و  �ل��ج��ائ��زة  ل�صاحب 

دون �صرط.

3) - نوع جائز
�لجمعياّات  بع�س  يوجد   � �أ 

��ة، تجمع  �ل��خ��ي��رياّ و�ل��ج��ه��ات 

�لأمو�ل لتنفقه على �لفقر�ء 

و�أحيانًا  �لخيرياّة،  و�لأعمال 

��م��ة،  ت��ع��ط��ي �أور�ق���������ًا م��رقاّ

ع  وتوزاّ �لقرعة  بعدها  ُتجري 

�لجو�ئز، فاإذ� دفع �ل�صخ�س 

�أو  �ل�����ص��دق��ة  بق�صد  م����اًل 

ورق��ة،  هكذ�  مثل  ع��ط��ي 
ُ
�أ ث��ماّ  �لهبة، 

يجوز ذلك، و�لجائزة حالل.

ب � يقوم بع�س �لمحالاّ �لتجارياّة بعرو�صات 

هذه  وم��ن  ب�صائعها،  على  تحفيزياّة 

مة  مرقاّ بطاقات  تقديم  �لعرو�صات 

يجرون  ثماّ  معياّنة،  ياّة  كماّ ي�صتري  لمن 

لمن تخرج  �لجو�ئز  وُيعطون  �لقرعة، 

جائز،  فهذ�  رقمه،  �أو  با�صمه  �لقرعة 

و�لجائزة حالل.

بع�س  ي�ستري  قد 

الـــنـــا�ـــس ورقـــة 

يان�سيب، وتكلللون 

نــّيــتــه الــتــبــّرع 

لأعــمـــال الخيـــر 

يجوز ل  حرام  هذا 
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البكاء

من خ�سية اهلل
ال�شيد �شامي خ�شرا

اأ�شبابه 

و�لحزن  �لفرح  ب�صبب  �لبكاء  يقع  قد 

و�لخوف ولما يتوقع في �لم�صتقبل، و�لفزع، 

بكاء  وهناك  و�ل�صكر،  و�لوجع،  و�ل��ري��اء، 

�لغر�م  �أهل  وبكاء  �لنفاق  وبكاء  �ل�صعف 

بالأغاني...

البكاء من خ�شية اهلل تعالى

 و�أ�صدق �لبكاء ما كان من خ�صية �هلل 

�لموؤمن وهو  لدى  �لمنى  تعالى، فهو غاية 

�لبحار  �أم��ث��ال  منه  �لدمعة  ُتطِفئ  �ل��ذي 

�لقلوب  مترجم عن  �أق��وى  وهو  �لنار،  من 

�لخا�صعة .

َحَك  البكاُء فطرٌة ب�شرّيٌة، قال اهلل تعالى: {واأّنه ُهَو اأَ�شْ

والبكاء  ال�شحك  اأ�شباب  ق�شى  اأي   )43 )النجم:  َواأَْب��َك��ى} 

كالفرح والحزن...

دفعه  الإن�شان  يملك  ل  الغريزة  بطبيعة  فعل  وه��و 

ط  غالبًا. وهو مباح ب�شرط األ ي�شاحبه ما يدلُّ على الت�شخُّ

من ق�شاء اهلل وقدره.
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هي  �لتي  �لدين  في  �لبدع  بع�س  ح�صول 

�ل�صلف  ذكر  وعند  �لم�صائب،  �أعظم  من 

و�لتق�صف،  �لزهد  في  و�أحو�لهم  �ل�صالح 

لربه  وتو��صعًا  بتق�صيره  �عتر�فًا  ويبكي 

تعالى.

البكاء الكاذب 

قد يكون �لبكاء دلياًل على �صدق �لباكي، 

وق��د ل ي��ك��ون، حيث ذك��ر �ل��ق��ر�آن �لكريم 

ق�صة �إخوة يو�صفQ وكيف تباكو� على 

�أخيهم كذبًا، فقال تعالى: {وج��اوؤوا اأباُهْم 

ِع�َشاًء َيْبكوَن} )يو�صف:  6)(.

Pبكاء النبي

َع����ن �ب����ن َم�����ص��ع��وٍد ق�����اَل: »ق����ال لي 

يا  قلُت:  �ل��ُق��ر�آَن،  عليَّ  �ْق���َر�أْ   :P �لنبيُّ

ْن��ِزَل؟ 
ُ
�أ َوَعَلْيَك  َعَلْيَك،   

ُ
ْق���َر�أ

َ
�أ  ،

َّ
�هلل ر�ُصوَل 

َغ��ْي��ِري،  ِم��ْن  �ْصَمَعُه 
َ
�أ ْن 

َ
�أ ِح���بُّ 

ُ
�أ �إِن��ي  ق��اَل: 

�صاء، حتى ِجْئُت �إلى  فقَر�أُْت عليه �صوَرَة �لنِّ

ة  مَّ
اأُ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئنا  اإِذا  {َفَكْيَف  �لآية:  هِذِه 

�َشِهيداً}  َه��وؤالِء  َعلى  ِب��َك  ِوجْئنا  ِب�َشهيد 

)�لن�صاء: 40( قال: َح�ْصُبَك �لآن، َفاْلَتَفتُّ 

. 
14(

َذ� ِعْيناُه َتْذِرفاِن« �إِلْيِه، َفاإِ

َتْيُت ر�ُصوَل 
َ
وَعن �أحد �ل�صحابة قال: »�أ

ِزيِز 
َ
َكاأ ِزيٌز 

َ
�أ ولجْوِفِه  ُي�صلِّي  َوُهو   Pهلل�

 .
16(

 ِمَن �لُبَكاِء«
15(

�لمْرَجِل 

رجل  �ل��ن��اَر  َي��ِل��ُج  »ل   :Pلنبي� عن 

في  �للبن  يعود  حتى  �هلل  خ�صية  من  بكى 

 .
1((

�ل�صرع«

 في ِظلِِّه 
ُ َّ
وعنهP: »�َصْبَعٌة ُيِظلُُّهُم �هلل

 
َ
َيْوَم ل ِظلَّ �إل ظلُُّه: �إِماٌم عاِدٌل، و�صابٌّ َن�َصاأ

ُمَعلٌَّق  َقْلُبُه  َوَرُج��ٌل  َتعالى،   
َّ

�هلل ِعَباَدِة  في 

، �جَتَمعا 
َّ

ا في �هلل بالَم�َصاِجِد، َوَرُجالِن َتَحابَّ

ٌة َذ�ُت 
َ
َقا َعَليِه، َوَرَجٌل َدَعْتُه �ْمَر�أ َعَليِه وَتَفرَّ

 ،
َّ

�هلل خ��اُف 
َ
�أ ��ي  �إِناّ َفَقاَل:  َوَجماٍل،  ٍب  َمْن�صِ

َل  حتَّى  ْخفاها 
َ
فاأ َدَقٍة  ِب�صَ َق  دَّ َت�صَ وَرُج��ٌل 

َذَكَر  وَرُج��ٌل  َيِمينُه،  ُتْنِفُق  ما  �ِصمالُه  َتْعَلَم 

.
12(

ْت َعْيَناُه«  خاِليًا َفَفا�صَ
َّ

�هلل

�لنار،  تم�صهما  ل  »عينان   :Pوعنه

باتت  وع��ي��ن  �هلل،  خ�صية  م��ن  بكت  عين 

.
13(

تحر�س في �صبيل �هلل«

بكاء الأنبياء

و�لبكاء من خ�صية �هلل تعالى هو ديدن 

.R أنبياء �هلل تعالى�

اأَْنَعَم  الَِّذيَن  {اأُْوَلِئَك  تعالى:  قال �هلل 

اآَدَم  ����ِة  يَّ ُذرِّ ِم��ن  النَِّبيِّيَن  ��َن  مِّ َعلَْيِهم   ُ اللَّ

ِة اإِْبَراِهيَم  يَّ ْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ َوِممَّ

ْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا اإَِذا ُتْتلَى  َواإِ�ْشَراِئيَل َوِممَّ

ًدا َوُبِكيًّا}  وا �ُشجَّ ْحَمن َخرُّ َعلَْيِهْم اآَياُت الرَّ

)مريم: 58(.

بكاء الموؤمن 

�لقلب،  رقيق  �لدمعة  قريب  و�لموؤمن 

وعند  و�ل��وع��ي��د،  �ل��وع��د  ذك��ر  عند  يبكي 

وعند  �لم�صلمين،  على  �لم�صائب  ح�صول 

جامع �ل�صعاد�ت، �ل�صيخ �لنر�قي، ج )، �س 1.209 ))

بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�صي، ج 26، �س )1.26 2)

ميز�ن �لحكمة، �ل�صيخ �لري�صهري، ج )، �س 1.449 3)

�لتبيان في �آد�ب حملة �لقر�آن، �لنووي، 3)).1 4)

بحار �لأنو�ر، م. �س، ج 0)، �س 1.50 5)

�لِمْرجل: �لِقدر �لذي ُيغلى فيه �لماء.1 6)

الهوام�ش
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ال�شيخ تامر حممد حمزة

اأ�شماوؤهم  اأ���ش��اءت  ال��ذي��ن  الكبار  اأول��ئ��ك  م��ن  اإن��ه 

�شفحات التاريخ. ا�شتهر با�شم جندب بن جنادة وكنيته 

اأو خام�ش  اأربعة  رابع  والنبي بمكة وكان  اأ�شلم  ذر،  اأبو 

خم�شة كما جاء في مناقب اآل اأبي طالب من اأن اأول من 

اأ�شلم علي ثم خديجة ثم جعفر ثم زيد ثم اأبو ذر ))1.

اأقّلت  قال فيه النبيP: »ما اأظّلت الخ�شراء ول 

الغبراء اأ�شدق من اأبي ذر«)12.

و�شحب اأبو ذر النبيP اإلى اأن مات. 

هو في ال�شماء اأعرف منه في الأر�ش...
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* كرمه وزهده
ل���ق���د ت��ح��ل��ى �أب������و ذر 

�ل�صفات  م��ن  ب��م��ج��م��وع��ة 

�لح�صنة �لتي طالما �ت�صف 

ب��ه��ا �لأن��ب��ي��اء و�لأو���ص��ي��اء 

�لدنيا  ف��ي  �ل��زه��د  وم��ن��ه��ا 

و�ل�����ص��خ��اء ع��ل��ى �لآخ��ري��ن 

�لأحد.  �لو�حد  وعبادة �هلل 

�لتي  �ل�صذر�ت  تلك  وبع�س 

ل�صان  على  جاء  ما  �صخ�صيته  لنا  تحكي 

ذر  �أبو  »...و�أم��ا   :Qل�صادق� �لإم��ام 

فكانت له نويقات و�صويهات يحلبها ويذبح 

به  نزل  �أو  �للحم  �أهله  ��صتهى  �إذ�  منها 

معه  �ل��ذي��ن  �ل��م��اء  ب��اأه��ل  ر�أى  �أو  �صيف 

خ�صا�صة، نحر لهم �لجزور �أو من �ل�صاة 

�للحم  بقرم  عنهم  يذهب  م��ا  ق��در  على 

و�حد  وياأخذ هو كن�صيب  بينهم  فيق�صمه 

من  �أزه���د  وم��ن  عليهم  يتف�صل  ل  منهم 

.13(
هوؤلء؟«

 Qل�صادق� �لإمام  رو�ه  ومنها ما 

ذر  �أب��ي  �إل��ى  �أر�صل  �أحدهم  �أن  من  �أي�صًا 

لهما:  وق��ال  دينار  مئتا  ومعهما  موليين 

قول لأبي ذر خذ هذه �لأمو�ل 

نابك،  ما  على  بها  و��صتعن 

فقال �أبو ذر: ...ل حاجة لي 

فيها وقد �أ�صبحت يومي هذ� 

فقال  �لنا�س،  �أغنى  من  و�أنا 

و�أ�صلحك  �هلل  ع��اف��اك  ل��ه: 

ول  قلياًل  بيتك  ف��ي  ن��رى  م��ا 

فقال:  به  ُي�صتمتع  مما  كثيرً� 

بلى تحت هذ� �لأك��اف �لذي 

ترون رغيفا �صعير قد �أتى عليهما �أيام فما 

يعلم  حتى  و�هلل  ل  �لدنانير؟  بهذه  �أ�صنع 

 .14(
�هلل �أني ل �أقدر على قليل ول كثير 

�أن  �أر�د  »من   :Pهلل� ر�صول  وق��ال 

 Qمريم �بن  عي�صى  زهد  �إل��ى  ينظر 

 .
15(

فلينظر �إلى زهد �أبي ذر«

* عبادته
�هلل  خ�صية  من  بكى  ذر  �أب��ا  �أن  روي 

حتى ��صتكى ب�صره، فقيل له: يا �أبا ذر لو 

�إني  �أن ي�صفي ب�صرك. فقال:  دعوت �هلل 

فقيل:  �أكبر.  عناني  وما  لم�صغول  عنهما 

ما �صغلك عنهما؟ قال: �لعظيمتان �لجنة 

ما  ذر  �أب��ا  يا  �لموت  عند  وقيل:  و�ل��ن��ار، 

ــول اهلل ــس قــال ر�

اأراد  ـــن  »م  :P

زهد  اإلى  ينظر  اأن 

مريم ابن  عي�سى 

اإلى  فلينظر   Q

ذر« اأبــــي  زهــــد 
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قالو�:  قال:عملي،  م��ال��ك؟ 

�إن��م��ا ن�����ص��األ��ك ع��ن �ل��ذه��ب 

و�لف�صة، قال: ما �أ�صبح فال 

�أم�صي وما �أم�صي فال �أ�صبح، 

 نرفع فيه خير 
16(

لنا كندوج 

متاعنا، �صمعت خليلي ر�صول 

ك��ن��دوج  ي���ق���ول:   Pهلل�

.
17(

�لمرء قبره

الر�شول  موافقة   *
لراأيه

�أب��و ذر يملك ���ص��د�دً� في �ل��ر�أي  ك��ان 

�لر�صول تاأييد  مو�صع  جعاله  وب�صيرة 

من  وم�صورة،  موقف  من  �أكثر  في   P

كنت  ق��ال:  زر�رة حيث  ورد عن  ما  ذل��ك 

�أبي جعفرQ ولي�س عنده  قاعدً� عند 

�إن  زر�رة  يا  فقال   Qبنه جعفر� غير 

�أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد ر�صول �هلل

�أو  P فقال عثمان: كل مال من ذهب 

ف�صة يد�ر ويعمل به ويتجر به ففيه �لزكاة 

�إذ� حال عليه �لحول فقال �أبو ذر: �أما ما 

�أُتجر به �أو دير �أو ُعمل به فلي�س فيه زكاة، 

كنزً�  �أو  رك��ازً�  كان  �إذ�  فيها  �لزكاة  �إنما 

مو�صوعًا، فاإذ� حال �لحول ففيه �لزكاة، 

 Pهلل� ر�صول  �إلى  ذلك  في  فاخت�صما 

.
18(

فقال: �لقول ما قال �أبو ذر

عن  ب�صير  �أب��و  رو�ه  م��ا  حكمه  وم��ن 

يقول:  ذر  �أب��و  كان   :Qلباقر� �لإم��ام 

ه��ذ�  �إن  �ل��ع��ل��م  مبتغي  »ي���ا 

ومفتاح  خير  مفتاح  �لل�صان 

ل�صانك  ع��ل��ى  ف��اخ��ت��م  ���ص��ر، 

ك���م���ا ت��خ��ت��م ع���ل���ى ذه��ب��ك 

.
19(

وورقك«

* ولوؤه ومودته
ك�����ان ����ص���ع���ار �أب������ي ذر 

�ل�صيا�صي �لذي خطه لنف�صه 

ولغيره: »�إن �إمامك �صفيعك 

�إلى �هلل، فال تجعل �صفيعك 

. ومنه �نطلق للدفاع 
1(0(

�صفيهًا ول فا�صقًا«

عن �لحق �لذي �أر�صى قو�عده ر�صول �هلل

بباب  ياأخذ  كان  �أنه  ورد عنه  وقد   .P

�لكعبة وهو يقول: من عرفني فقد عرفني 

�لنبي �صمعت  ذر  �أب��و  فاأنا  �أنكرني  وم��ن 

فيكم  بيتي  �أهل  مثل  �إن  »�أل  يقول:   P

مثل �صفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 

.
1(((

عنها هلك«

�لبيت  لأه��ل  مودته  �صعيد  على  و�أم��ا 

»كنت  مالك:  بن  �أن�س  روى  فقد   R

�لنبي عند  وزي���د  و�صلمان  ذر  و�أب���و  �أن���ا 

 L و�لح�صين  �لح�صن  ودخ���ل   P

ذر  �أب���و  وق���ام   Pهلل� ر���ص��ول  لهما  فقبَّ

رجع  ث��م  �أيديهما  ��ل  وق��باّ عليهما  فانكب 

فقعد معنا... فقال: لو �صمعتم ما �صمعت 

بهما  لفعلتم   Pهلل� ر�صول  من  فيهما 

�أكثر مما فعلت، قلنا وما �صمعت يا �أبا ذر؟ 

ــــــــام  ـــــن الإم ع

يــا   :Qالح�سلين

القوم  اإّن  ذّر  ــا  اأب

اإّنـــمــا امــتهـنوك 

ــــك  بـــالـــبـــاء لأّن

ديـنـــك  منــعتهم 

دنياهم فمنـعـوك 
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يا  ولهما:   Qلعلي يقول  �صمعته  قال: 

و�صام حتى  �صلى  رج��اًل  �أن  لو  و�هلل  علي 

�صالته  نفع  ما  �إذً�  �لبالي  كال�صن  ي�صير 

و�صومه �إل بحبكم. يا علي من تو�صل �إلى 

�هلل بحبكم فحق على �هلل �أن ل يرده، يا 

علي من �أحبكم وتم�صك بكم فقد تم�صك 

بالعروة �لوثقى، قال: ثم قام �أبو ذر وخرج 

فاأخبرناه   Pهلل� ر�صول  �إل��ى  وتقدمنا 

بخبر �أبي ذر فقال �لنبيP: �صدق �أبو 

وما  �لخ�صر�ء  �أظلاّت  ما  و�هلل  �صدق  ذر 

.
1(2(

�أقلاّت �لغبر�ء �أ�صدق من �أبي ذر«

* كراماته
�أحد  �أنه  �لع�صر�ت  من  و�ح��دة  يكفيه 

�لذين تم �ختيارهم لل�صالة على �لجثمان 

�لعالمين  ن�صاء  �صيدة  لمولتنا  �لطاهر 

�هلل ر���ص��ول  �آخ���ى  كما  عليها  �هلل  ���ص��الم 

P بينه وبين �صلمان. وقد جرى ��صمه 

مر�رً� على �أل�صنة بع�س �لأئمة �لأطهار في 

مو�طن مختلفة.

* اأبو ذر على ل�شان جبرائيل
قال:  ��ه  �أناّ  Qل�صادق� �لإم��ام  عن 

ومعه   Pهلل� ر�صول  على  ذر  �أبو  »دخل 

ر�صول  يا  هذ�  من   :Qفقال جبر�ئيل 

 :Pلنبي� ق��ال  ب��ه(  �أعلم  )وه��و  �هلل؟ 

�ل�صماء  في  �إنه  �أما   :Qفقال ذر،  �أبو 

.
1(3(

�أعرف منه في �لأر�س«

* مهر ولئه
»�إن  ق��ال:   Qل�صجاد� �لإم��ام  عن 

علم �لعالم �صعب م�صت�صعب ل يحتمله �إل 

موؤمن  عبد  �أو  مقرب  ملك  �أو  مر�صل  نبي 

. فنجاح �أبي 
)(4(

�متحن �هلل قلبه لالإيمان«

ذر في ثباته في هذ� �لطريق جعل خاتمة 

�آثر غربته  حياته غريبة كما بد�أت، ولقد 

مع �لولية على �لإقامة دونها، وكان ي�صكل 
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نفيه  فقررت  �ل�صلطة  على  عبئًا  وج��وده 

من مكان �إلى �آخر حتى نفي �إلى �صحر�ء 

�لربذة.

* الوداع الأخير ل�شفر اأخير
كان ود�ع �أبي ذر قبل نفيه موؤلمًا جدً� 

لم�صايعته  فخرج   Qلأمير� قلب  على 

ومعه �لح�صن و�لح�صين وعقيل وعبد �هلل 

بن جعفر قائاًل لهم: ودعو� �أخاكم، فاإنه 

�أن  وللم�صيع  يم�صي  �أن  لل�صاخ�س  بد  ل 

حياله  على  منهم  رج��ل  كل  فتكلم  يرجع 

فقال �لح�صين بن عليQ: رحمك �هلل 

�إنما �متهنوك بالبالء  �إن �لقوم  �أبا ذر  يا 

لأنك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم، فما 

�أحوجك غدً� �إلى ما منعتهم و�أغناك عما 

من  �هلل  رحمكم  ذر:  �أب��و  فقال  منعوك، 

�أهل بيت فما لي �صجن في �لدنيا غيركم، 

�إني �إذ� ذكرتكم ذكرت بكم جدكم ر�صول 

.1(5(
 Pهلل�

* مالك الأ�شتر ينعى اأبا ذر 
ولقد مكث �أبو ذر بالربذة حتى مات، 

فلما ح�صرته �لوفاة قال لمر�أته: �ذبحي 

ن�صجت  فاإذ�  و��صنعيها،  �صاة من غنمك 

ركب  ف��اأول  �لطريق  قارعة  على  فاقعدي 

�ل�صالحين  �هلل  عباد  يا  قولي:  ترينهم 

قد   Pهلل� ر�صول  �صاحب  ذر  �أب��و  هذ� 

عليه  فاأعينوني  رب��ه  ول��ق��ى  نحبه  ق�صى 

فاأجيبوه فاإن ر�صول �هلل �أخبرني �أني �أموت 

ودفني  غ�صلي  يلي  و�أن��ه  غربة  �أر���س  في 

و�ل�صالة علياّ رجال من �أمته �ل�صالحون.

في  خ��رج��ت  علقمة:  ب��ن  محمد  ق��ال 

�لأ�صتر...  مالك  منهم  �لحج  �أري��د  رهط 

�أبي  زوجة  فاأخبرتهم  �لربذة  قدمنا  حتى 

ذر فنظر بع�صهم �إلى بع�س فحمدنا �هلل 

على ما �صاق فا�صترجعنا لعظيم �لم�صيبة 

ودفن  �لأ�صتر  مالك  عليه  و�صلى  ثم جهز 

وقام على قبره وهو يقول: �للهم �إن هذ� �أبا 

ذر �صاحب ر�صولك، عبدك في �لعابدين، 

ولم  يغياّر  ل��م  �لم�صركين،  فيك  وج��اه��د 

يبدل لكنه ر�أى منكرً� فغيره بل�صانه حتى 

.1(6(
ُجفي وُنفَي وُحرم و�حُتقر 

مناقب �آل �أبي طالب، �بن �صهر ��صوب، ج)، �س 1.288 ))

، ج )، �س 1.22 2) منتهى �لمطلب، �لحلياّ

�لكافي، �لكليني، ج 5، �س 1.68 3)

ر�جع: بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�صي، ج 22، �س 1.298 4)

م.ن، �س 1.343 5)

�صب���ه مخزن تو�ص���ع فيه �لحنطة ونحوها ويطل���ق على �لخز�نة 1 6)

�ل�صغيرة.

�س)1.43 7) ر�جع: بحار �لأنو�ر، م.�س، ج2، 

جو�هر �لكالم، ج5)، �س73 � 1.74 8)

�أ�صول �لكافي، ج2، �س 4)).1 9)

�لو�في، �لفي�س �لكا�صاني، ج 8، �س 82)).1 0))

�ل�صر�ئر، �بن �إدري�س �لحلي، ج 2، �س 1.679 )))

كفاية �لأثر، �لقمي، �س 70-)1.7 2))

رو�صة �لو�عظين، �لني�صابوري، �س 1.284 3))

�س90).1 4)) بحار �لأنو�ر، م.�س، ج2، 

مكارم �لأخالق، �لطبر�صي، �س22).1 5))

رو�صة �لو�عظين، م.�س، �س 1.284 6))

الهوام�ش
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الإم�������ام ال��خ��م��ي��ن��ي } 

الأ����ص���ال���ة وال��ت��ج��دي��د
اإعداد: زينب الطحان

في  اإي��ران  في  الإ�سالمية  الثورة  تعّد 

�أعظم  م��ن  �لما�ضي،  �ل��ق��رن  �ضبيعينات 

�لإن�ضاني  �لتاريخ  �ضهدها  �لتي  �ل��ث��ور�ت 

�لتي  �ل�ضرعة  حيث  م��ن  وذل���ك  ع��م��وم��ًا، 

�لدور  وكذلك  �لعميق،  �لتغيير  بها  حدث 

ذلك  نتيجة  وكانت  فيه،  للدين  �لقيادي 

بقيادة  �إ�ضالمية  جمهورية  ن�ضوء  �لحدث 

عالم دين حكم عليه ظلمًا بالنفي يبلغ من 

بمظاهر�ت  مدعومًا  عامًا،  ثمانين  �لعمر 

�ضخ�ضية  ��رت  ح��يَّ ولقد  مليونية.  �ضعبية 
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�لغربي  �ل��ع��ال��م  �لخميني}  �لإم����ام 

�أثبت،  �آنذ�ك. ورغم كل ما قيل عنه فقد 

�لعالم  �إل��ى  جلب  �أن��ه  عليه،  �هلل  ر�ضو�ن 

نوعًا جديدً� من �لحكم لم يعرفه من قبل، 

�لأك��رم  �لر�ضول  وف��اة  مع  �ندثر  قد  وك��ان 

 .Qوتجربة ولية �أمير �لموؤمنين علي

في  �ضو�ء  و�لباحثون،  �لكّتاب  ت�ضابق 

�ضو�ء،  على حد  �لغربي  �أم  �لعربي  �لعالم 

وفاته،  قبل  حتى  �لإم��ام  حركة  ر�ضد  في 

ولكنها كانت كتبًا تعر�ضت لمر�حل مختلفة 

من م�ضيرته. �أما كتابنا �لمعرو�ض �أمامنا 

م��رور  بعد  ب�ضموليته  يتميز  فهو  �ل��ي��وم، 

�أكثر من عقد على وفاة �لإمام �لخميني، 

�لخميني}  »�لإم���ام  كتاب  به  و�أع��ن��ي 

نعيم  �ل�ضيخ  ل�ضماحة  و�لتجديد«  �لأ�ضالة 

�هلل،  لحزب  �لعام  �لأم��ي��ن  نائب  قا�ضم، 

�ل�ضادر عن د�ر �لمحجة �لبي�ضاء. ي�ضم 

ح��ول  ت��م��ح��ورت  ف�����ض��ول،  �ضبعة  �ل��ك��ت��اب 

و�لحكم  �لفقيه  »ولية  و�لمتغير«؛  »�لثابت 

�لتبعية«؛  ورف�ض  »�ل�ضتقالل  �لإ�ضالمي«؛ 

وم���و�ق���ف«؛  »ق�����ض��اي��ا  �ل���دول���ة«؛  »�إد�رة 

�لخامنئي »�لإم���ام  »ط��روح��ات ج��دي��دة«؛ 

 وخط �لإمام �لخميني}«.

�أهمية هذ� �لكتاب لي�ضت في م�ضمونه 

و�أ�ضلوبه و�إ�ضاء�ته �لكثيرة حول �ضخ�ضية 

�لكبرى  �أه��م��ي��ت��ه  ب��ل  فح�ضب،  ت��اري��خ��ي��ة 

ومعلم  مفكر  قا�ضم  نعيم  فال�ضيخ  بكاتبه. 

و�إيمان  وفكر  �ضالح  ومقاومته  وم��ق��اوم. 

على خطى �لإم��ام��ي��ن وف��ي  ق��ي��ادة حزب 

�ضماحة  ويقوم  �لن�ضرين.  �ضاحبة  �هلل 

�لتغييرية  �لمفرد�ت  عند  بالتوقف  �ل�ضيخ 

�لكبرى �لتي �ضّنها �لإمام في تاريخ �إير�ن 

�ل��ح��دي��ث، ودر�����ض ب��ال�����ض��رح و�ل��ب��ر�ه��ي��ن 

�لخطو�ت �لعمالنية �لحديثة، �لتي رفعت 

�إلى م�ضاّف مجتمعات  �لإير�ني  �لمجتمع 

�لإ�ضالمية  �لطريقة  على  ولكن  �لحد�ثة، 

ولكن  وتر�كيباتها.  �لحد�ثة  مفهوم  في 

بين  ي�ضم  �لكتاب  �إن  نقول:  �أن  �لحق  من 

لي�ضت  لالإمام}  �أحاديث  جملة  دفتيه 

نف�ضه  �لآن  في  وهي  �لعو�م،  بين  م�ضهورة 

و�أق��ام من خاللها �ضماحة  �لأث��ر،  عظيمة 

في  �لكبير  �لتغيير  على  �لأدل����ة  �ل�ضيخ 

م�ضيرة �ل�ضعب �لإير�ني.
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* »ال �شرقية وال غربية«
تز�ل،  وما  �لثورة،  بعد  �إي��ر�ن  تميزت 

ب��اأن��ه��ا �ل��ب��ل��د �ل��وح��ي��د ف��ي �ل��ع��ال��م �ل��ذي 

�للذين  �لقطبين  م��ن  �أي  �إل���ى  ينتمي  ل 

في  �ل�ضوفياتي  �لتحاد  �لعالم،  يحكمان 

و�ل��ولي��ات  �نتهى ع��ه��ده،  ول��ق��د  �ل�����ض��رق، 

�لمتحدة �لأميركية في �لغرب. وتمثل ذلك 

بال�ضعار �لغريب �لالفت �لذي رفعه �لإمام 

�ضرقية  »ل  وه��و  �آن����ذ�ك  �لخميني} 

قطبًا  بذلك  �ضّكل  �أن  وك��ان  غربية«،  ول 

�أوحد في �لعالم ينتمي �إلى حكم �ل�ّضريعة 

ع�ضرية.  �لثني  مذهب  على  �لإ�ضالمية 

لإي���ر�ن  �آم��ن��ًا  �ضيا�ضيًا  خ��ط��ًا  بحق  وك���ان 

و�ل�ضيا�ضي  �لثقافي  �لمنهج  ف��ي  ف���ر�دة 

ويوؤكد  �لخارجية.  عالقاته  وفي  �لد�خلي 

�أ�ضا�ض  على  �ل��ن��ظ��ام  �إق��ام��ة  �أن  �لإم����ام 

�لتحجر  يعني  ل  غربية«  ول  �ضرقية  »ل 

وحاجات  �لمجتمع  ق�ضايا  عن  و�لتقوقع 

�لنا�ض، بل �أثبتت �لتجربة �لحية �أنه بهذ� 

��ضتثنائية«  ظاهرة  »�إي��ر�ن  عّدت  �ل�ضعار 

نظامه  وف��ي  جهة  من  و�آلياته  �لحكم  في 

�ل�ضعب  حياة  على  �نعك�ض  �لذي  �لد�خلي 

و�لزده���ار  و�ل��ت��ط��ور  بالنفتاح  �لإي��ر�ن��ي 

�ضيا�ضة  فر�ضت  حيث  �أخ���رى،  جهة  م��ن 

�لعمل  �لإي��ر�ن��ي  �ل�ضعب  على  �لالتبعية 

باإمكانياته  �لبلد  لتمكين  م�ضاعف  بجهد 

�لكتفاء  �أد�وت  تاأ�ضي�ض  م��ن  �لخا�ضة 

�لذ�تي في مختلف �لميادين.

* االأقللللللليلللات: حللق االخللتللاف 
والتعاي�ش ال�سلمي

عند �نت�ضار �لثورة �لإ�ضالمية و�ختيار 

�ل�����ض��ع��ب ل��ح��ك��م �لإ����ض���الم، ب����د�أ �ل��غ��رب 

�إي��ر�ن  في  �لأقلّيات  حقوق  لم�ضاألة  ي��رّوج 

و�ل�ضطهاد �لذي �ضتتعر�ض له في ظل هذ� 

متيقظًا  ك��ان  �لإمام}  ولكن  �لحكم. 

منا�ضبات  ف��ي  ب��ّي��ن  فقد  �ل��ج��ان��ب،  ل��ه��ذ� 

�لدينية  و�لتعددية  �لختالف  حق  عديدة 

ف��ي ب��الده و�أن ه��ذ� �لخ��ت��الف ج��زء من 

يوؤمن  و�لتي  �لختيار  في  �لفردية  �لحرية 

بها �لإ�ضالم. وفي �ضوؤ�ل وّجه له عن و�ضع 

�لجمهورية  في  �لدينية  �لأقليات  حقوق 

�لخميني}:  �لإم��ام  �أجاب  �لإ�ضالمية 

ل��الأق��ل��ي��ات  �ل��ح��ري��ة  م��ن��ح  �لإ����ض���الم  »�إن 

مذهب«،  و�أي  دي��ن  �أي  من  �أكثر  �لدينية 

باأف�ضل  ه��وؤلء  على  نحافظ  »نحن  وق��ال: 

وجه..« وفي لقاء له، ر�ضو�ن �هلل عليه، مع 

ممثل بابا �لفاتيكان و�لوفد �لمر�فق له في 

�لإ�ضالم  نظرة  �لإم��ام عن  تحدث  باري�ض 

�لأقليات  »�إن  وقال:  �ل�ضماوية،  للر�ضالت 

�لدينية كانت محترمة دومًا في �لإ�ضالم، 

�لكبرى  �لموحدة  �لأديان  بين  �لوفاق  و�إن 

للب�ضر«.  �لتقدم  لتحقيق  ���ض��روري  �أم���ر 

وقد تد�ول �لإعالم �لعالمي ما حدث منذ 

�أ�ضهر مع �لمخرج �لأميركي �ل�ضاب »�ضون 

�ضتون« �لذي ِقدم �إلى �إير�ن لإخر�ج فيلم 

بين  �ل�ضلمي  �لتعاي�ض  وثائقي عن مظاهر 
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فاكت�ضف  �لجمهورية  ف��ي  �لأدي���ان  �أت��ب��اع 

�لغرب  في  �لز�ئفة  �لإ���ض��اع��ات  كثب  عن 

�لإير�نية  �لدينية  �لأقليات  �أن  ج  تروِّ �لتي 

له  رحلة  وبعد  مزمنًا.  ��ضطهادً�  تعاني 

�إ�ضالمه على �لمذهب  �أعلن  �أ�ضهرً�  د�مت 

�لجعفري وغير ��ضمه �إلى »علي �ضون«. ما 

يعنينا هنا �أن �لمخرج �لأميركي ثبت لديه 

�لأقليات  و�ضع  حقيقة  و�ل�ضورة  بال�ضوت 

في �إير�ن. 

* مكانة المراأة ودورها 
�لخميني}  �لإم����ام  �أع��ط��ى  ل��ق��د 

يومًا،  �إليها  ت�ضل  لن  عالية  قيمة  �لمر�أة 

و���ض��اوى ب��ي��ن دوره����ا وب��ي��ن دور �ل��ق��ر�آن 

�لكريم في �ضنع �لرجال و�لإن�ضان، وجعل 

وو�جبًا  محّتمًا  �أمرً�  وتقديرها  �حتر�مها 

وفتح  وموؤ�ض�ضاته،  �لمجتمع  م��ي��د�ن  ف��ي 

و�لموؤ�ض�ضات  و�لجامعات  �لعلم  �أبو�ب  لها 

�إي��اه��ا  منحها  �ل��ت��ي  �ل��ح��ق��وق  لها  و�أع����اد 

�ل��م��ر�أة  �أن ���ض��ارك��ت  �لإ����ض���الم، ف��ك��ان��ت 

�لإي��ر�ن��ي��ة ف��ي �ل��ث��ورة ب��دور ق��وي وفاعل. 

�إلى  �لمر�أة  و�ضلت  �أي�ضًا  �لنت�ضار  وبعد 

�لج�ضام.  و�لم�ضوؤوليات  �لمنا�ضب  �أعلى 

قدوة  نف�ضه  �لخميني}  �لإم��ام  وك��ان 

�إح��دى  �أ�ضبحت  حين  �لمجال  ه��ذ�  ف��ي 

بناته دكتورة تعّلم في جامعة طهر�ن، وهو 

�لدور  �أهمية  من  يقّلل  لم  نف�ضه  �لآن  في 

�ل��ت��رب��وي ل��ل��م��ر�أة �ن��ط��الق��ًا م��ن �لأم��وم��ة، 

�لتي ل بديل عنها، »يجب حفظ دور �لأم 

به،  �لتفريط  وعدم  �لتربوية،  �لعملية  في 

يريدون  �لذين  �أولئك  تردُّ على  �أل  وعليها 

�ل��ح��ي��اة«.  ف��ي  �لأ���ض��ا���ض  دوره����ا  تعطيل 

ويقول: »�إن هذه �لأم �لتي يترعرع �لطفل 

م�ضوؤولية،  �أعظم  تتحمل  �أح�ضانها،  في 

رعاية �لطفل وهي من �أ�ضرف �لأعمال في 

�لعالم، �إنها �لهدف �لذي بعث �هلل تبارك 

وتعالى �لأنبياء من �أجله على مر �لتاريخ، 

من �آدم �إلى �لخاتم، فالأنبياء بعثو� لتربية 

�لإن�ضان«. 

* اإيران »بلد بقية اهلل|« 
بت�ضمية  �لخميني}  �لإم��ام  تميَّز 

�إير�ن »بلد بقية �هلل |«، وكان �أن و�ضف 

�إنجاز�ت �لثورة �لإ�ضالمية �لمباركة باأنها 

في  �لإي���ر�ن���ي  �ل�ضعب  و�أن  ب��رك��ات��ه،  م��ن 

خدمة �لحجةQ، و�أن هذه �لدولة هي 

تاأكيد  هذ�  وفي  �ل�ضريف.  لظهوره  تمهيد 

و��ضح على �أن �لحكم �لإ�ضالمي في �إير�ن 

قائم على مذهب �أئمة �أهل �لبيت، �ضلو�ت 

�هلل عليهم. 
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اإعداد: نبيلة حمزي

في  مت�سابهين  يكونان  وقللد  واحللد  رحللٍم  في  يعي�سان 

ال�سفات اأو مختلفين وقد يزيد عددهما عن االثنين وقد 

اإلى  خرجا  فاإذا  اأنثيين،  اأو  ذكرين  اأو  واأنثى  ذكرًا  يكونان 

الحياة وكانا من النوع المتطابق اأو المت�سابه فاإنهما يلفتان 

اأن  اأجمل  »�سبحان اهلل«. فما  لنقول بكل عفوية:  النظر، 

ن�ستمتع بمنظر تواأمين جميلين في كل �سيء! منظر يخبئ 

مثلى. عالم  اإلى تربية  للو�سول  اأهل م�ساعف  وراءه تعب 

التوائم واأ�سراره الجميلة نكت�سفها في هذا التحقيق.

ال�����ت�����وائ�����م:
�����ص����ورة م��ت��ط��اب��ق��ة.. 

م���خ����ت����ل���ف����ة واأرواح 
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* اأنواع التوائم
�أ�ضا�ضان  ن��وع��ان  ي��وج��د 

من �لتو�ئم، �لأول هو �لتو�ئم 

�لمت�ضابهة،  غير  �أو  �لأخوية 

وه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ت��و�ئ��م ل 

�ل�ضبه  ظ��اه��رة  عليه  تظهر 

�ل��ت��ام ف��ي �ل�����ض��ك��ل،  لذلك 

بالتو�ئم  �لتو�ئم  هذه  ُتعرف 

�لأخ����وي����ة، وت���ع���رف �أي�����ض��ًا 

ب��ال��ت��و�ئ��م ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ب��وي�����ض��ة، 

�أو  �لمت�ضابهة  �ل��ت��و�ئ��م  فهو  �ل��ث��ان��ي  �أم���ا 

من  �لنوع  هذ�  تكوين  و�ضبب  �لمتطابقة. 

�إلى خليتين،  �لبوي�ضة  �لتو�ئم هو �نق�ضام 

يتكون  �أن  �إل��ى  نموها  خلية  ك��ل  لتو��ضل 

هنا  �لتو�ئم  كانت  ولما  �لكامل.  �لجنين 

تتكون من بوي�ضة و�حدة  فاإنها  تت�ضابه من 

جن�ضها،  م�ضتوى  على  حتى  �لوجوه  جميع 

فهي �إما ذكور �أو �إناث.

* التوائم باالأرقام 
عن  �ل��ن��ا���ض  �أغ��ل��ب  يعتقد  م��ا  بعك�ض 

�لإح�ضائيات  ف��اإن  �لتو�ئم،  �أغلب  ت�ضابه 

�لعالمية توؤكد �أن نحو ثالثة �أرباع �لتو�ئم ل 

يت�ضابهون. ويناهز عدد �لتو�ئم 125 مليون 

�ضخ�ض في �لعالم )ما يقارب 1.9 % من 

عدد �ضكان �لأر�ض(. وبالن�ضبة لعدد �ضكان 

�لعالم فاإن عدد �لتو�ئم ي�ضكل 0.2 % منه. 

 80 كل  فمن  �لإح�ضائيات  �إل��ى  وبالعودة 

ل حمل و�حد لتو�ئم. حمل لمر�أة ُي�ضجَّ

* توائٌم بين الت�سابه واالختاف
مع  �لأه����ل  ت��ع��اط��ي  ت��ج��ارب  تختلف 

�لتو�أمين  وت��ع��اط��ي  م��ن ج��ه��ة   �ل��ت��و�أم��ي��ن 

�أحدهما مع �لآخر من جهة �أخرى. وفيما 

طباعه  واحد  لكل 

ب�المقاب��ل  ل�ك�ن 

األ���ح�ظ ت�عّلقهم 

ب��ب��ع�����ص��ه��م 

ف��ه��م ي��اأك��ل��ون، 

وي����ل����ع����ب����ون 

�صويًا وي��ن��ام��ون 

يلي ن�ضّلط �ل�ضوء على بع�ض  

�لتجارب من  هذ� �لعالم. 

توؤكد منال و�لدة �لتو�ئم 

وج��و�د  ون��ور  فاطمة  �لثالثة 

�أّن  ����ض���ن���و�ت(،   3( ع��ل��وي��ة 

ت��ج��رب��ت��ه��ا  ف��ي �ل��ت��ع��ام��ل مع 

»منذ  قائلة:  �ضعبة  تو�ئمها 

ب����اأولدي  ع��ل��ّي  �هلل  م���ّن  �أن 

���ض��ن��و�ت م��ن �لن��ت��ظ��ار،  بعد 

�إل��ى  بحاجة  �أّن���ي  �أح�ض�ضت 

بر و�لتحّمل و�لجهد لتاأدية  �لكثير من �ل�ضّ

�لتي  �لأمانة  وحفظ  تربيتهم  في  و�جبي 

و�ضعها �هلل بين يدّي«.

م��ن��ال:  ت��ق��ول  ت��و�ئ��م��ه��ا  طبيعة  وع���ن 

»بالإ�ضافة �إلى عدم ت�ضابههم في �ل�ضكل، 

�لتي  وطباعه  �ضخ�ضّيته  و�ح��د  لكل  ف��اإّن 

�ألحظ  بالمقابل  لكن  �لآخ���ر،  عن  تمّيزه 

ي��اأك��ل��ون،  فهم  بع�ضًا  ببع�ضهم  تعّلقهم 

ويلعبون وينامون �ضويًا«.

زهر�ء وفاطمة )20 عامًا(، ل ت�ضعر�ن 

�أبدً� باأنهما تو�أمان، و�ل�ضبب بر�أيهما يعود 

�إلى �لختالف �لكامل في �ل�ضكل.

)و�ل���دة  ع��اي��دة  ع��ل��ي  �أم  جهتها  م��ن 

�أنها حر�ضت على  فاطمة وزهر�ء(  توؤّكد 

م�ضتقّلة،  �ضخ�ضّية  منهما  لكل  يكون  �أن 

فمنذ ولدتهما وهي تلب�ضهما ثيابًا مختلفة 

وت�ضتري لهما �ألعابًا مختلفة.

���ض��رف )28 ع��ام��ًا(،  ف�����ض��ل وع����دي 

متعلقان  وه��م��ا  م��ت��ط��اب��ق��ان،  ت����و�أم����ان 

طفولتهما  ومنذ  كثيرً�،  بع�ضًا  ببع�ضهما 

�أح�ضَّ  ف���اإذ�  �ل��م��ب��ادر�ت،  بنف�ض  يقومان 

لياأكل  �لمطبخ  �إل��ى  وتوجه  بالجوع  �لأول 
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يتفاجاأ بو�ضول �لآخر. 

ف�ضل:  ي��ق��ول  ه���ذ�  وف���ي 

�أخ  ل��دي��ك  ي��ك��ون  �أن  »جميل 

وحتى  �ل�ضكل  ف��ي  ي�ضبهك 

في طبيعة �لتفكير، لكن هذ� 

�أن  يعني  ل  و�ل�ّضبه  �لتعّلق 

�ضخ�ضّيته  مّنا  لكل  يكون  ل 

�لمختلفة«.

* الّراأي التربوي
وجود تو�أمين في �لأ�ضرة 

م�ضوؤولية  م�ضاعفة  م��ع��ن��اه 

�ل����و�ل����دي����ن ب�����ض��ب��ب وج����ود 

مزدوج   لعمل  حتمّية  �ضرورة 

للتو�ئم.  �لأف�ضل  �لتربية  كيفية  لمعرفة 

ق�ضدنا �لأخ�ضائي �لتربوي »علي ر�ضالن« 

ود�ر بيننا �لحو�ر �لآتي:

ماذ� يعني �إنجاب �لأ�ضرة لتو�أمين من 

�لجانب �لتربوي؟

�لأط��ف��ال  تربية  �أن  فيه  �ضّك  ل  مّما 

�لملقاة  �لمهّمات  �أدّق  م��ن  ه��ي  عمومًا 

�لمهّمة  ه��ذه  وت���زد�د  �لأه���ل،  عاتق  على 

�لأطفال  م�ضاألة  �تخذت  كّلما  ح�ّضا�ضّية 

�لأ�ضرة  ولعّل  �لخا�ضة...  �لحالت  م�ضلك 

�ل��ت��ي ت����رزق ب��ت��و�أم��ي��ن ه���ي و�ح�����دة من 

�لأ���ض��ر �ل��ت��ي ت��ب��ذل ج��ه��ودً� �إ���ض��اف��ي��ة في 

وتلبية  و�لتح�ضير  �لتخطيط 

باأو�ضع  و�لتربية  �لحتياجات 

ب�ضاطة  وب��ك��ل  م��دل��ولت��ه��ا، 

�لتو�أمين  تربية  �ضعوبة  ف��اإّن 

من  �أك��ث��ر  م���ر�ت  م�ضاعفة 

ت��رب��ي��ة �ل��ط��ف��ل �ل����ذي ي��ول��د 

منفردً�.

�لأمر �ضعوبة في  ويزد�د 

ح��ال ك��ان �ل��ت��و�أم��ان ب��اك��ورة 

�أب��ن��ائ��ه��ا؛  و�أول  �لأم  �أولد 

�ضعوبة  �إل����ى  ف��ب��الإ���ض��اف��ة 

طفل  م��ن  �أك��ث��ر  م��ع  �لتعامل 

وتلبيتهم في وقت و�حد، فاإّن 

يتطلب جهودً�  �لأولى  للمّرة  �أّمًا  �لأم  كون 

�لأب  م��ن  ���ض��روري��ة  وم�ضاعدة  قيا�ضّية، 

و�لأقارب، في ظّل �لإرباك �لذي ي�ضيبها.

* �سعور التواأمين 
�أن  �لتربوي  �لجانب  ف��ي  يف�ضل  ه��ل 

و�ح��د  لكل  ليكون  �لتو�أمين  بين  ُيف�ضل 

منهما �ضخ�ضيته؟

�أبناءهم  يلب�ضون  �لأهل  نرى  ما  كثيرً� 

�إلى  وي�ضعون  مت�ضابهة،  مالب�ض  �لتو�ئم 

�إظهارهم ب�ضكل موّحد، وي�ضمونهم باأ�ضماء 

�إّن  هنا،  قوله  ينبغي  ما  ولكن  متقاربة... 

كل  وتربية  �لو�ضل،  م��ن  �أف�ضل  �لف�ضل 

ك��ث��ي��رًا م��ا ن��رى 

الأه��ل ي�لب�ص�ون 

اأبناءه��م ال�توائ�م 

مالب�س مت�صابهة، 

وي�����ص��ع��ون اإل��ى 

ب�صكل  اإظهارهم 

م���وّح���د، ول��ك��ن 

قوله  ينبغي  م��ا 

الف�صل  اإّن  هنا، 

اأف�صل من الو�صل
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م�ضتقلة  ب�ضخ�ضية  �لتو�أمين  من  طفل 

مت�ضابهًا  تربيته  من  �أف�ضل 

مع �أخيه، و�إن كان ذلك، فال 

مانع من ت�ضابه �لمالب�ض في 

�ل�ضنو�ت �لثالث �لأولى، لكن 

��ضتمر�ر ذلك يوؤثر �ضلبًا على 

ونظرة  �لتو�أمين،  �ضخ�ضية 

و�حد،  ككيان  �إليهما  �لنا�ض 

وم��خ��اط��ب��ت��ه��م��ا ك�����ض��خ�����ض 

�إلى  يوؤدي  و�حد. �لأمر �لذي 

منهما  ك��ل  �ضخ�ضية  ذوب���ان 

في �لآخر.

ب�«�ضعور  ي�ضّمى  م��ا  �إن 

�إح�ضا�ض  �لتو�أمين  على  يفر�ض  �ل��ت��و�أم« 

�أثبتت  وق��د  بع�ضًا...  لبع�ضهما  �لحاجة 

حين  يعانون  تو�ئم  هكذ�  �أن  �لدر��ضات 

�لم�ضتقلة  �لخا�ضة  م�ضالكهم  يتخذون 

كالزو�ج �أو �لعمل �أو �ختالف �لدر��ضة...

* تعّمد االختاف
منا�ضبة  ت��رون��ه��ا  ن�����ض��ائ��ح  م���ن  ه���ل 

للم�ضاعدة في تربية �لتو�ئم؟

على  يطلقو�  �أن  ع��ادًة  �لأه��ل  نن�ضح 

مت�ضابهة،  غير  �أ�ضماء  �لتو�ئم  �أبنائهم 

باأ�ضماء:  تو�أمان  فكثيرً� ما ي�ضادفنا 

»ح�����ض��ن وح�����ض��ي��ن«، و»م��ن��ى 

�إرب��اك��ًا  ي�ضكل  مما  وه��ن��ا«... 

�لتعامل  في  جهة  من  للنا�ض 

للتو�أمين  و�إرب���اك���ًا  معهما، 

ي�ضّبب  وقد  �أخ��رى.  من جهة 

�أحيانًا  طريفة  مو�قف  ه��ذ� 

ومحرجة �أحيانًا �أخرى...

�أن  �لأف�ضل  م��ن  ك��ذل��ك  

يكون �لملب�ض مختلفًا وكذلك 

�ل���م���ظ���ه���ر، ب��ح��ي��ث ي�����ض��ه��ل 

تمييزهما بطريقة �أ�ضرع.

وعند �ضر�ء �لألعاب يجب 

تخ�ضي�ض كل و�حد منهما باألعاب خا�ضة، 

�إلى  �نت�ضابهما  عند  ينطبق  �لأم��ر  وذ�ت 

�لنو�دي و�نتقائهما �لخت�ضا�ضات.

تجّنب  �لف�ضل،  هذ�  فو�ئد  من  ولعّل 

�أخيه  على  �لتمّرد  �إلى  لحقًا  �لطفل  دفع 

مالزمة  من  و�ل��خ��روج  و�لمحيط،  و�أهله 

�ل�ضّق �لآخر له!

�إلى ما ذكرناه من طريقة  وبالإ�ضافة 

ب��د من  ل  ف��اإن��ه  �ل��ت��و�أم��ي��ن،  م��ع  �لتعاطي 

خ�ضو�ضًا  ل��الأم  ن�ضائح  مجموعة  تقديم 

المهتمون  الأهل 

ي�صجعون  فعليًا 

ت����وائ����م����ه����م 

ع��ل��ى ال��م�����ص��ي 

مختلفة  بخيارات 

وي��ح��ف��زون��ه��م 

لتكون رغباته���م 

م���ت���ب���اي���ن���ة
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و�لأه���������������ل 

ع�����م�����وم�����ًا، 

كما  م��ن��ه��ا، 

�ختيار  ذك��رن��ا، 

�أ�������ض������م������اء غ��ي��ر 

لتو�أمين،  متقاربة 

لكينونة  تعزيزً� 

ك�������ل و�ح�������د 

م�����ن�����ه�����م�����ا. 

و�لأم�������������������ر 

ي��ن�����ض��ح��ب ك��ذل��ك 

و�لمظهر  �لملب�ض  على 

�لعام، و�إلى �ضرورة عدم 

�لتعاطي معهما كدميتين، �أما على �ضعيد 

�لهتمام، فال يجوز مثاًل �أن يتقا�ضم �لأم 

من  و�ح��د  بكل  �لهتمام  م�ضوؤولية  و�لأب 

�لتو�أمين على حدة، فالتو�أمان بحاجة �إلى 

رعاية م�ضتركة ومت�ضاوية من �لطرفين.

* عدوى االنفعاالت
�ل�ضرير  نف�ض  في  �لتو�ئم  لو�ضع  هل 

تاأثير �أي�ضًا؟

كثير من �لأمهات ي�ضعن �لتو�أمين في 

�لجن�ض  �لمت�ضابهة  و�لتو�ئم  و�حد.  �ضرير 

قد ل تنف�ضل عن بع�ضها بع�ضًا عند �لنوم 

حتى �ضنين متاأخرة. و�لأ�ضح �أن يكون لكل 

�أثر  له  فهذ�  �لبد�ية  منذ  �ضريره  منهما 

�ضريره  في  �لطفل  بكاء  لأن  مهم،  نف�ضي 

يجّر �إلى بكاء �لآخر وهذ� ما ي�ضمى بعدوى 

�لم�ضاعر و�لنفعالت، ما قد يتطور لحقًا 

وي�ضبب �نفعالت مت�ضابهة �أي�ضًا.

ما هي �لطريقة �لمثلى لحل �لنز�عات 

�لتي تح�ضل بين �لتو�ئم؟

ق���������د ي�����ك�����ون 

�لتو�ئم  �لأطفال 

عر�ضة  �أك���ث���ر 

وربما  للت�ضاجر 

غ��ي��رة �أح��ده��م��ا 

من �لآخر، وهنا على 

يلعبو�  ل  �أن  �لأه���ل 

بل  �ل��ق��ا���ض��ي،  دور 

يب�ّضطو�  �أن  عليهم 

ه������ذه �ل���م�������ض���اك���ل، 

ويتركو� �أمر حّلها لهم 

�لخا�ضة،  وبطريقتهم 

وف��ي ح��ال تطور �لأم��ر يجب 

�ل��زج��ر  �ل���ه���دوء دون  لإع�����ادة  �ل��ت��دخ��ل 

و�لتهديد، بل بالإقناع و�لترغيب.

�لأخ�ضائي  �أّك���د  �ل��ح��و�ر  ختام  وف��ي 

تو�ئمهم  �لأه��ل  حّث  �أهمية   على  ر�ضالن 

على �لتعبير، كل و�حد ب�ضكل م�ضتقل عن 

�ل�ضخ�ضية  تعزيز  ف��ي  ي�ضهم  م��ا  �أخ��ي��ه، 

�لمهتمون  و�لأه��ل  منهما...  لكل  �لفردية 

�لم�ضي  على  تو�ئمهم  ي�ضجعون  فعليًا 

لتكون  وي��ح��ف��زون��ه��م  مختلفة  ب��خ��ي��ار�ت 

�لأمر  هذ�  تطّلب  ولو  متباينة،  رغباتهم 

م�ضوؤولية �إ�ضافية منهم.

�ضورة جميلة يكلِّلها �لتعجب، وم�ضهد 

�لدنيا  زينت  لتو�ئم  �لده�ضة،  جُه  ُتَتوِّ ر�ئع 

�لأه��م  لكن  ب��روؤي��ت��ه��ا،  �لأع��ي��ن  و�أ�ضبعت 

�لأ�ضرة  تبذله  ما  بل  �لعين،  تر�ه  ما  لي�ض 

لر�ضم �ضورة �ضخ�ضية م�ضتقلة لكل منهما 

�لنطالق  على  بقدرتهما  �لم�ضهد  ج  وُتَتوِّ

بحياتهما �لخا�ضة،  و�ضبحان �هلل على ما 

�أبدع و�ضّور.
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�صهيد الوعد ال�صادق 
قا�صم محمد بي�صون )�صهيد( 

محل وتاريخ الولدة:ا�صم الأم:   ماجدة محمد بزي
رقم ال�صجل: 55الو�صع العائلي:  عازببنت جبيل 25/ 03/ 1988م

محل تاريخ ال�صت�صهاد:  

مزرعة م�صرف 26/ 07/ 2006 

ن�سرين اإدري�ش قازان

ه �لمقاوم، �لذي كان  قا�ضم وكبر طيف عمِّ

خياله.  في  متفرقة،  �أخ��ب��ارً�  عنه  ي�ضمع 

�إلى مدر�ضته لوحده،  فاإذ� ما �ضار يذهب 

�تخذ من قبره في رو�ضة �لر�دوف محطة 

يومية في طريق �لعودة، لي�ضتقي من تلك 

قا�ضمًا  �أخيه  �بن  �ضوقي  �أخ��ذ  عندما 

�ضمه  عمره،  من  �ل�ضابع  �ل�ضهر  في  وهو 

�ل�ضبي  هذ�  »�ضيكبر  قائاًل:  ذر�عيه  بين 

ولن يعرفني«. وبعد �ضنة ون�ضف ��ضت�ضهد 

�ضوقي �أثناء قيامه بو�جبه �لجهادي. وكبر 
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* يومان متتاليان با اإفطار
يطلب  ول  لنف�ضه  �ضيئًا  ي�ضتري  ل  كان 

دوم��ًا  �ل��م��وؤِث��ر  فهو  �إخ��وت��ه  م��ع  �أم��ا  �ضيئًا، 

بينهم، ما كان يثير ��ضتياء و�لديه، حتى �أن 

�أخاه قد تعّر�ض في �ضغره لحروق �ألزمته 

�لفر��ض خالل �ضهر رم�ضان، فبقي قا�ضم 

ليومين متتاليين �ضائمًا بال �إفطار، وكّلما 

�أجابها:  لقمة،  ليتناول  �أّم��ه  عليه  �أ�ضّرت 

»كيف �آكل و�أخي ل ي�ضتطيع ذلك؟!«.

قا�ضم  ب���د�أ  ع��م��ره  م��ن  �ل�ضابعة  ف��ي 

بال�ضوم، وكان يحر�ض على و�ضل �ضهري 

فكان  بع�ضًا،  ببع�ضهما  ورم�ضان  �ضعبان 

يومًا،  وثالثين  ثالثًا  �لغالب  في  ي�ضوم 

ب�ضبب  ليفطر  �أمه ترجوه  وكثيرً� ما كانت 

ولل�ضالة  يقبل.  فال  بدنه  و�ضعف  �ضغره 

�ل��ذي  �ل�ضغير  فال�ضبي  �أخ����رى  ق�ضة 

�لم�ضجد،  �إلى  للذهاب  و�ل��ده  بيد  يم�ضك 

يغ�ضُل  ت��ج��ده  �أم���ه  ت��ف��ت��ق��ده  حينما  ك���ان 

يخبرها  �ل�ضبب  عن  ت�ضاأله  فلّما  �أطر�فه، 

باأنه يريد �ل�ضالة، ويجب �أن يكون �لمرء 

على طهارة قبل �لو�ضوء.

* نجاحه يقلقني
�ت�ضم  و�ل��ري��ا���ض��ي  �لمجتهد  �ل�ضاب 

�ضيء،  كل  في  و�لنجاح  للم�ضاركة  بحبه 

م�ضابقة  �أو  ن�ضاط  يفوته  ي��ك��اد  ل  حتى 

روح��ي��ًة  �ل�ضجر  تحت  �لغافية  �ل�ضكينة 

ب�ضفافية  وب��اح��ت  وج��ه��ه  م��الم��ح  ر�ضمت 

روحه، فكان �أكثر من عرف عّمه.

* �سيكون �سبيًا هادئًا
�لدنيا  على  وع��ى  �ل��ذي  �لب��ن  قا�ضم 

وكان يحمُل هّم من حوله من �أهل و�أقرباء 

هذه  دروب  ف��ي  يتنقُل  وك��ان  و�أ���ض��دق��اء، 

�لحياة كطيٍف ل ي�ضعر �أحد بوجوده. ومنذ 

�ضيكون �ضبيًا  �أنه  �لممر�ضة  تنباأت  ولدته 

�لأم عن  �ضاألتها  فلما  �لعي�ض،  هادئًا هني 

�لأول��ى  �لمرة  �أنها  �أجابتها  قولها  �ضبب 

في حياتها �لتي ت�ضهد فيها ولدة ي�ضيرة، 

منذ  �لطباع  ه��ادئ  قا�ضم  ك��ان  وبالفعل، 

�ضغره، حنونًا على و�لديه و�إخوته. 

ح��دث��ًا عندما  ي����ز�ُل  ل  ق��ا���ض��م  ك���ان 

�ل�ضاحية  �إلى  بيروت  من  �لعائلة  �نتقلت 

يعمل  �ل��ذي  �لأب،  رزح  وق��د  �لجنوبية. 

�ضر�ء  دي���ون  وط���اأة  تحت  �أج����رة،  �ضائق 

قا�ضم  كان من  فما  �ضكنوها،  �لتي  �ل�ضقة 

�إل �أن بحث عن عمل تارة في منجرة يلّم 

�لن�ضارة عن �لأر�ض، و�أخرى في مطبعة، 

يعرف  �أن  دون  من  مرهقًا،  عماًل  ليعمل 

طلبا  وعندما  لح��ق��ًا،  �إل  ب��الأم��ر  و�ل���د�ه 

منه ترك �لعمل ب�ضرعة، �أ�ضّر على �لبقاء 

وم�ضاعدة و�لده.
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�أن  دون  من  ذلك  كل  دينية، 

على  بالتاأثير  ل�ضيء  ي�ضمح 

فيها  �جتهد  �ل��ت��ي  در����ض��ت��ه 

في  �أم��ه،  �أ�ضّرت  وقد  كثيرً�. 

�أن  �أخيها  �إل��ى  �لأي���ام،  �أح��د 

ن��ج��اح ق��ا���ض��م ف��ي ك��ل �ضيء 

يكلل قلبها بالحزن! فا�ضتنكر 

و�ضاألها  ذل��ك،  �أخوها  عليها 

فاأجابته:  قولها،  �ضبب  عن 

»لأن تميزه ونجاحه يجعالني 

�ضاأفقده!!«.  باأني  �أ�ضعر  دومًا 

خ��ّي��م ع��ل��ي��ه��ا ه���ذ� �ل�����ض��ع��ور 

�ضعادتها  كّبل  �لذي  �لمخيف 

حياة  مفا�ضل  م��ن  كثير  ف��ي 

كلما  �ل���ذي  �لمهمة،  قا�ضم 

�أرقى  فيها  وتجلت  �ضخ�ضيته  �ضقلت  َكُبر 

�ضفات �لتدين و�لأخالق.

* بين المجاهدين
قا�ضم  ب���د�أ  ع�ضر  �ل��ر�ب��ع��ة  ع��م��ر  ف��ي 

بمر�فقة بع�ض �ل�ضباب في �لتعبئة �لعامة. 

عمره  من  ع�ضر  �ل�ضاد�ضة  يبلغ  �أن  وقبل 

متاأثرً�  �لأول��ى  �لع�ضكرية  بالدورة  �لتحق 

مر�ضدً�  منها  ليعود  به،  �لمحيطة  بالبيئة 

�لمجاهدين.  ب�ضفوف  لاللتحاق  لرفاقه 

وقد بد�أ عمله �ل�ضتقطابي بين رفاقه في 

�لثانوية �لعامة، فالتحق عدد 

�لمجاهدين  ب�ضفوف  منهم 

بتاأثير من قا�ضم.

وحر�ٍض  �ضديد،  وبكتماٍن 

على عدم معرفة �أحد بطبيعة 

ع��م��ل��ه، ك����ان ق��ا���ض��م ي��ق��وم 

�أكمل  على  �لجهادي  بو�جبه 

من  ل��ل��ع��دي��د  فخ�ضع  وج����ه. 

�لدور�ت �لع�ضكرية �لتي كان 

يت�ضلل �إليها �أثناء نوم و�لدته 

ت���ارك���ًا ل��ه��ا ر���ض��ال��ة �ع��ت��ذ�ر 

ع��ن ع��دم �إخ��ب��اره��ا ليخفف 

فهو  �ل���ود�ع،  لوعة  من  عنها 

عندما  قلبها  َوَج����َل  ي���درك 

تر�ه يغادر. وقد �أح�ّض ب�ضعور 

مماثٍل حينما قرر �أخوه �للتحاق ب�ضفوف 

تغّير  ذل��ك  منه  �ضمع  فلما  �لمجاهدين، 

لونه و�ضكن �ضمٌت على �ضفتيه، ف�ضاألته �أمه 

عن �ضبب ذلك وهو �أحد رجال �لمقاومة! 

�أخاُف  ولكني  �أعلم..  »ل  بهدوء:  فاأجابها 

عليه كثيرً�«.

كان لقبه �لجهادي »�ضهيد« يتجّلى في 

�لمجاهدين  من  �أحد  ي��ر�ُه  فال  مالمحه، 

�لأر���ض،  على  يم�ضي  �ضهيدً�  ويخاله  و�إل 

فبدت �لحياة وكاأنها لحظات تلملم �آخر ما 

كان ف��ي بع���س 

يبق��ى  الأوق��ات 

ل�صاعتين  �صاج��دًا 

اأّم��ه:  �صاألت��ه  واإذا 

كي��ف ت�صتطي��ع 

ذل���ك؟  ����ل  ت�حمُّ

اأجابه��ا: بل كيف 

��ل  تحمُّ اأ�صتطي��ع 

اأن ل اأقوم بذلك؟!
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تبقى منها من على هدبيه.

* ال بّد من اللقاء
ح��ي��ن��م��ا ي��خ��ت��ل��ي ق��ا���ض��م 

بنف�ضه في �ل�ضالة، كانت �أمه 

�ضقط  �ضهيدً�  ثمة  �أن  تعرف 

فتر�ه  �لإ�ضالمية،  للمقاومة 

يتململ بين ح�ضر�ته ويتركها 

ح���ي���رى، ك��ح��ال��ه ف���ي �أغ��ل��ب 

�ضكناته، فهو حتى في �أ�ضلوب 

�ضالته ودعائه حّيرها، فكان 

ما  �إذ�  �لأوق�����ات  بع�ض  ف��ي 

�ضجد بقي �ضاجدً� ل�ضاعتين، 

كيف  و�ضاألته:  مرة  لأم��ره  ��ضتغربت  حتى 

كيف  بل  فاأجابها:  ذل��ك؟  تحمل  ت�ضتطيع 

�أ�ضتطيع تحمل �أن ل �أقوم بذلك؟!

هذ� �لع�ضُق �لخال�ض هلل ل بّد له من 

ب�ضارة   2006 تموز  ح��رب  وكانت  ل��ق��اء.. 

قا�ضم للرحيل �لذي تاق �إليه، و�ضرعان ما 

خرج من �لمنزل من غير ود�ع على �أ�ضا�ض 

�إل��ى  مبا�ضرة  �نطلق  ولكنه  �ضيعود،  �أن��ه 

�لجنوب ليكون في مركز عمله.

ي�ضابق  كمن  كان  �لحرب  فترة  خالل 

من  �لرغم  على  يكّل  ول  يتعب  ل  �لأي���ام، 

عانى  �لتي  و�لقا�ضية  �ل�ضعبة  �ل��ظ��روف 

منها �لمجاهدون في �لحرب. وقد لحَظ 

�أن  �لأخيرة  �لأيام  في  رفاقه 

حتى  ي��ق��وى  يعد  ل��م  قا�ضمًا 

�لنوم، فتر�ه ل ي�ضتطيع  على 

�لجلو�ض في مكان �أو �لركون 

�إلى لحظة هدوء، فيما �زد�د 

وجهه �إ�ضر�قًا ونورً�.

* وا�ست�سهد »�سهيد«
دور  �ليوم  ذل��ك  يكن  لم 

�ل�ضو�ريخ،  رم��ي  في  قا�ضم 

م�ضوؤوله  على  تحايل  ولكنه 

�لأدو�ر،  بتبديل  ل��ه  لي�ضمح 

فلم  يقبل،  لم  �لأخ��ي��ر  ولكن 

يجد قا�ضم بدً� من �لتو�ضل �إليه فقبل على 

ورفيقه  قا�ضمًا  ر�أى  �إن  ما  ولكنه  م�ض�ٍض، 

يم�ضيان، حتى �لتفت �إلى من حوله قائاًل: 

»هذ�ن �ل�ضابان �ضي�ضت�ضهد�ن..«.

رمى قا�ضم ورفيقه �ل�ضو�ريخ، وبينما 

�إلى  يعود�ن  �لنارية  در�جتهما  على  هما 

مركزهما، �أغار �لطير�ن عليهما فاأ�ضيبا، 

غير  بظلها،  لي�ضتظال  �ضجرة  �إلى  فزحفا 

�أغ��ارت  ما  �ضرعان  �لحربية  �لطائرة  �أن 

عليهما فا�ضت�ضهد� من فورهما.

�ضورة  تحت  وكتب  »�ضهيد«،  ��ضت�ضهد 

�ضفحات  على  دوم��ًا  يدّونه  كان  ما  قا�ضم 

كتبه: »�ل�ضهيد قا�ضم بي�ضون«.

ال�صابعة من  ف��ي 

عم��ره ب��داأ قا�صم 

بال�ص���وم، وك�ان 

ي��حر���س ع�ل����ى 

و�ص�����ل �ص��هري 

�صع�بان ورم�صان 

بع�صًا ببع�صهم��ا 
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حتقيق: مينى املقداد اخلن�سا

ثناياها  في  تحمل  خيالية  مواقف  اأطفالنا  لنا  يروي  ما  كثيرًا 

�سخ�سّيات تر�سم اأحامهم وتحّدد �سلوكّياتهم وتحاكي طموحاتهم... 

نمو  في  الخيال  اأهمية  الإدراكنا  باإيجابية  اأحيانًا  معها  نتعاطى  قد 

خال  من  و�سلبية  بع�سوائية  نتعاطى  وقد  للطفل  اإبداعية  �سخ�سية 

التكذيب اأو ال�سخرية اأو التجاهل وحتى ال�سرب، اأو قد ن�ساهم ب�سكل 

خيالي  عالم  الختراع  الطفل  يدفع  �سلبي  واقع  �سياغة  في  باآخر  اأو 

خا�ش به وحتمًا �سيكون ذا اأثر �سلبي الأنه ولد من رحم واقع  �سلبي.

الطفل  اإليه  يلجاأ  حين  لكن  االإبلللداع  هو  الخيال  هللدف  اأن  ومللع 

عقيم  الوقت  مع  خياله  ي�سبح  �سلبية،  واأ�سباب  الأهللداف  اأحيانًا، 

اإبداعيًا واأر�سًا خ�سبة لانحراف اأخاقيًا وبالتالي مر�سيًا،  الفائدة 

والموؤ�سرات  الم�سّببات  معرفة  قاعدة  على  االأمر  مع  التعاطي  حينها 

و�سُبل الوقاية والعاج من ذلك وال �سيما في ظل ت�سونامي تكنولوجي 

نحو  على  اأطفالنا  مخيلة  وت�سويه  برمجة  يحاول  مفّخخ  واإعامي 

ر. �سلبي ومدمِّ

الطفل  ينطق  ولماذا  االإيجابي؟  دوره  عن  الخيال  ينحرف  لماذا 

اأحيانًا بكلمات �سلبية توحي باإمكانية جنوح خياله نحو ال�سلبية؟ وما 

هو دور البيئة الب�سرية والمادية المحيطة بالطفل في ذلك؟ 

التربوية  االأخ�سائية  اإلللى  حملناها  وغيرها  عللديللدة  اأ�سئلة 

ال�سيدة عطاف   Pالم�سطفى االأطفال في مدار�ش  ريا�ش  وم�سرفة 

كرّيم التي كان في جعبتها الكثير من االإجابات الوا�سحة والتجارب 

المفيدة التي زّودتنا بها.

خيال طفلي..
كيف اأجعله مبدعًا؟
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* اأ�ساليب خاطئة
�لأهل  دور  �أن  عطاف  �ل�ضيدة  تعتبر 

م��ه��م ف���ي ت��ك��وي��ن خ���ي���ال ���ض��ح��ي ل��دى 

مبدعًا  وي�ضبح  ينمو  �أن  يمكن  �لأطفال 

ول��ي�����ض م��ر���ض��ي��ًا ي��ت��ح��ول �إل���ى �ن��ح��ر�ف 

وج���ن���وح، ج���ازم���ًة ب����اأن ع����دم م��ع��رف��ة 

وبخ�ضائ�ض  دوره����م  ب��اأه��م��ي��ة  �لأه����ل 

�لطفل   بها  يمر  �لتي  �لعمرية   �لمر�حل 

وغير  �لع�ضو�ئي،  �لتعاطي  �إلى  يدفعهم 

�ل���م���درو����ض، و�ل��خ��اط��ئ م���ع ت��خ��ي��الت��ه 

�إلى مر�ض. ويحّولها  

ولفتت �لأخ�ضائية �لتربوية �إلى بع�ض 

�لأ�ضاليب �لخاطئة �لتي قد يمار�ضها �لأهل 

بالكذب  طفلهم  كاتهامهم  �أطفالهم  مع 

عندما  ���ض��ن��و�ت   4 �أو   3 عمر  ف��ي 

فيما  بتخيالته،  يخبرهم 

عندما  ي��ح��ا���ض��ب��ون��ه  ل 

بعد  �أي  ذل����ك  ي��ج��ب 

�ل�ضاد�ضة، في�ضبح  �ضن 

و�أحيانًا  ب�ضببهم.  كذ�بًا 

ل�ضربه  يلجوؤون  ق��د  �أخ���رى 

ما  يدفعه �إلى �ختر�ع طرق خيالية �ضلبية 

�أ�ضاليب  وهذه  رغباته.  وتلبي  عنه  تنف�ض 

ب�ضكل   Qل�ضادق� �إمامنا  عنها  نهانا 

غير مبا�ضر حين قال: »دِع �بنك يلعب �ضبع 

�ضنين...«.  �ضبع  نف�ضك  و�أل��زم��ه  �ضنين، 

�لطفل  خيال  �أن  �لأهل  يعلم  »لو  م�ضيفة: 

�ضحي ولي�ض كاذبًا و�أنه يخلط بين �لو�قع 

و�أن��ه  �ضنو�ت،  �ل�ضت  �ضن  حتى  و�لخيال 

بعد هذه �لمرحلة ي�ضتطيع �لتمييز ويجب 

�ضيتعاملون  فاإنهم  بح�ضم،  معه  �لتعاطي 

مع �لم�ضاألة ب�ضكل �ضحيح و�ضينمو طفلهم 

ب�ضكل �ضوي«.    

* ال َتَدعوه وحده                                             
وت�ضيف �ل�ضيدة عطاف قائلة: �أحيانًا 

ب�ضلوكيات  �لأه����ل  ي��ق��وم  ق��د  �أخ����رى 

خ�ضبة  بيئة  تاأ�ضي�ض  في  ت�ضاهم 

ت�����ض��اع��د �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى �ل��خ��ي��ال 

�ل�ضلبي، �إذ ل يتيحون له فر�ضًا 

�أو  �لآخ���ري���ن  م��ع  يتعاطى  ك��ي 

في  طوياًل  وقتًا  وح��ده  يتركونه 

�ختر�ع  �إل��ى  يدفعه  ما  �لمنزل 

�أو  به  خا�ض  خيالي  عالم 

ج�ضده  م��ع  يتعاطى  ق��د 

ب�����ض��ك��ل غ��ي��ر ���ض��وي، 
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و�قع  من  هربًا  يتخيل  �أخرى  �أحيان  وفي 

م�ضتمرة  �أ�ضرية  نز�عات  كوجود  يرف�ضه 

في �لبيت.

ولي�ست  للم�ساعدة  الخادمة   *
لاأمومة                       

كرّيم  �عتبرت  �ضبق  ما  �إل��ى  �إ�ضافة   

طويلة  �أوق��ات��ًا  �لطفل  مع  �لخادمة  وج��ود 

من  يحد  عن�ضرً�  ي��ري��ده،  م��ا  ك��ل  وتلبية 

مرحلة   ف��ي  �ل�ضلبية  نحو  ويحوله  خياله 

جيدً�،  بدورها  �لأم   فيها  تقوم  �أن  يجب 

�لخادمة  وجود  في  م�ضكلة  ل  �أنه  معتبرة 

لم�ضاعدة �لأم ولي�ض للقيام بدورها. 

* البيئة المادية 
تحدثت  �لب�ضرية  �لبيئة  م��و�ز�ة  وفي 

�لمادية  بالبيئة  تتعلق  م�ضببات  عن  كرّيم 

فيها  فر�أت  و�لتلفاز  �لكومبيوتر  كاأجهزة 

تهدف  �أخالقية  وغير  مد�ضو�ضة  �أ�ضياء 

لخيال  وتوؤ�ض�ض  �لإ�ضالمية  قيمنا  لإلغاء 

�أن  �لخطاأ  من  ول��ذ�  �لطفل،  عند  �ضلبي 

ي�����ض��ع �لأه����ل ه���ذه �لأج���ه���زة ف��ي غرفة 

�لطفل، فيما �أكدت على �أهمية 

في  �لوقائية  �لتد�بير  و�إيجابية 

�لحد من �نحر�ف �لخيال عند 

�لأطفال �أو �لجنوح نحو �ل�ضلبية 

قائلة:

»عندما يهيئ �لأهل �أر�ضية 

عليها  ين�ضاأ  و�إي��ج��اب��ي��ة  �ضلبة 

ينحرف،  �أن  في�ضعب  �لطفل 

من  ج��و  ف��ي  و�ضعوه  �إذ�  ولكن 

�ضتدفعه  فحينها  مثاًل  �لف�ضاد 

تلبية  �إل���ى  �لفطرية  ح��اج��ات��ه 

�لمغريات  لأن  ب�ضلبية  رغباته  

متاحة ومتوفرة«.

* الموؤ�سرات المر�سية                                               
باإمكاننا  �أنه  كرّيم  �ل�ضيدة  و�عتبرت 

�لمر�ضية  �ل��م��وؤ���ض��ر�ت  بع�ض  نلحظ  �أن 

�لتي تجعل �لأهل يبحثون عن �ضبب لجوء 

طفلهم �إلى �لخيال ومنها:

 8  � �ل�)7  �ضن  بين  �لطفل  يتحدث  �أن   -  1
���ض��ن��و�ت( ع��ن �أم����ر غير 

عنه  ويد�فع  ويتبناه  و�قعي 

على �أنه حقيقي.                               

�ل��ط��ف��ل  ي����ك����ّرر  �أن   -  2
�ل���ت���خ���ي���الت ب���ع���د ���ض��ن 

�ل�ضاد�ضة  لأن �لخيال يجب 

بين )6  ينخف�ض عنده  �أن 

لعبه  فيميل  �ضنو�ت   )8  �

ويتجه  �أك��ث��ر،  �ل��و�ق��ع  نحو 

عالقة  لها  لنو�ٍح  �هتمامه 

وجو�نب  �للغة  با�ضتخد�م 

�لقوة عنده �أكثر.  

ال�ط�فل  ي��خ��لط 

ب���ي���ن ال���واق���ع 

والخي�ال حتى �صن 

وه��و  ال�صاد�ص�ة، 

بعد هذه المرحلة 

ي�ص��تطيع التمييز 

وي�ج�ب التع�اطي 

م���ع���ه ب��ح�����ص��م

ال�شّيدة عطاف كرّيم
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�ضنو�ت(   8  � بين )6  �لطفل  يميل  �أن   -  3
يبتعد  وعندما  �لآخرين.  مع  للتعاطي 

يكون  كي  �لفر�ض  ويتحين  ذل��ك  عن 

وحده فهذ� موؤ�ضر �ضلبي.  

في  متكرر  ب�ضكل  �لطفل  ي�ضرد  �أن   -  4
�ل�ضف. 

موؤذية وخطرة  باأمور  �لطفل  يقوم  �أن   -  5
على  م��وؤ���ض��ر  ف��ه��ذ�  ت��خ��ي��الت��ه   نتيجة 

دخوله في حالة مر�ضية. 

اإر�سادات                                               

خياليًا  متنف�ضًا  �لطفل  يجد  لم  »�إذ� 

�ضيتعر�ض  فاإنه  يعي�ضها  �لتي  لل�ضغوطات 

�ضّددت من  نف�ضية«. كلمات  لم�ضكلة  حتما 

�أهمية �لتخيل بالن�ضبة  خاللها كرّيم على 

ت�ضاعد  ن�ضائح  مجموعة  وذكرت  للطفل. 

للتخيل  خ�ضبة  بيئة  تاأ�ضي�ض  على  �لأه��ل 

�لمر�ضي  وجهه  ومو�جهة  جهة  من  �لبّناء 

من جهة �أخرى: 

1 - يجب �أن يعي �لأهل �أن مو�ضوع �لتربية 
�أمر ُنلَزم به دينيًا كال�ضالة و�ل�ضوم.                                          

يع��ي  اأن  يج��ب 

اأن  الأه������������ل 

التربي��ة  مو�ص��وع 

ب��ه دينيًا  ُنلَزم  اأمر 

كال�صالة وال�صوم

للطفل،  �لأه���ل  ي��ق��ر�أ  �أن  �لمهم  م��ن   -  2
�لأولى،  �لعمرية  �لمر�حل  في  خا�ضة 

عن �لق�ض�ض و�ل�ضخ�ضيات �لموجودة 

خ�ضبة  بيئة  فهي  �لكريم  �لقر�آن  في 

ومفيدة جدً� للخيال.  

مو�قف  فيها  ق�ض�ضًا  له  ي��ق��روؤو�  �أن   -  3
�ل�ضو�ب  ل��ه  تعر�ض  مهمة  حياتّية 

�ضورً�  �أمامه  ي�ضعو�  و�أن  �لخطاأ،  من 

�لح�ضنة  �لقَيم  على  جمالّية  ت�ضفي 

وتقّبح �ل�ضور �ل�ضيئة. 

�ضلوك  �إل��ى  �لطفل  نظر  يلفتو�  ل  �أن   -  4
�ضّيئ لم يفكر به �أ�ضاًل. 

نحو  �لطفل  مخيلة   تنمية  �أردن��ا  �إذ�   -  5
�إيجاد �لآلّيات �لمنا�ضبة  �لإبد�ع يجب 

ومنها تاأليف �لق�ض�ض.

�لّطفل  ك��الم  �لأه���ل  ي��اأخ��ذ  �أن  يجب   -  6
على محمل �لجد  �إذ� كّرر �أمرً� معّينًا 

�أمامهم، ويعرفو� خلفّيته �لنف�ضية.

7 - عدم تكذيب تخّيالت �لطفل �أو �ل�ضخرية 
منها فاإّن ذلك يحد من خياله.
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معّينة  م��وؤ���ض��ر�ت  مالحظة  ح��ال  ف��ي   -  8
يجب على �لأهل مر�قبة �لطفل ب�ضكل 

دقيق دون �أن ي�ضعر بهم كي ل تتفاقم 

�لم�ضكلة �أكثر. 

9 -  �إذ� �ضدرت عن �لطفل �أمور �أو �أفعال 
موؤذية  فعلى �لأهل �لتحّدث معه ب�ضكل 

مبا�ضر و�ضريح وو��ضح. 

عند  �ل��دي��ن��ي  �ل����و�زع  تعزيز  يجب   -  10
�لقيام   ع��ن  ي��ردع��ه  ذل��ك  لأّن  �لطفل 

ببع�ض �لأمور �ل�ضلبية �لتي يتخيلها.                                      

�إذ� تفاقم �لو�ضع ولم ي�ضتطع �لأهل   -  11
�أو  �لم�ضكلة  ي��ح��ّددو�  �أن 

�لتعاطي  كيفية  يعرفو� 

��ضت�ضارة  فعليهم  معها 

�أو  ن��ف�����ض��ي  �أخ�������ض���ائ���ي 

على  يح�ضلو�  كي  تربوي 

�لم�ضاعدة �لالزمة.

الح�سنة  الللقللدوة   *
تحارب �سلبية التخيل 

ي���ك���ّرر �ل��ط��ف��ل �أح��ي��ان��ًا  

ك��ل��م��ات ع��ن��ي��ف��ة ك��ال��ق��ت��ل �أو 

م��ف��رد�ت ل يجب  �ل���ذب���ح.. 

ي���ج���ب ت��ع��زي��ز 

ال�دي�ني  ال����وازع 

عن�د الط�ف�ل لأّن 

ذل�ك ي��ردعه عن 

ال�ق���يام  ب�ب�ع�س 

الأم�ور ال�ص��لب�ي�ة 

ي�ت�خي�ل�ه�ا الت�ي 

�لأخ�ضائية  ب���ر�أي  �لطفل  يتد�ولها  �أن 

ر�أت  �لتي  كرّيم  عطاف  �ل�ضيدة  �لتربوية 

�ل�ضخ�ضية  �أّن  على  دل��ي��اًل  تكر�رها  ف��ي 

�لقاتل  باأّن  له  توحي  �لطفل  يعي�ضها  �لتي 

�ضخ�ض قوي، لذلك  يجب �أن يوجد �لأهل 

عن  فيحدثوه  �لمثالية  �ل��ق��دوة  لطفلهم 

و�إل   ،R �لبيت  و�أه���ل   Pلر�ضول�

ما  ل��ه  يحقق  ن��م��وذج  ب��اأي  �ضيقتدي  ف��اإن��ه 

وينفذ  غيره  �أو  بالقتل  يريد 

�أ�ضلوبه. 

وخ��ت��م��ت �لأخ�����ض��ائ��ي��ة 

عطاف  �ل�����ض��ي��دة  �ل��ت��رب��وي��ة 

�لخيال  »�إن  ق��ائ��ل��ًة:  ك��رّي��م 

ب��ذرة من ب��ذور �لإب���د�ع عند 

د�ئمًا  بحاجة  ولكنه  �لطفل 

�إل����ى �ل��ت�����ض��ذي��ب و�ل��ت��ه��ذي��ب 

�لتعاطي  وطريقة  و�لمر�قبة 

�ل�ضحيحة و�ل�ضليمة من قبل 

�لأهل«.
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رفعت »ُي�ضر�« غطاء �لبئر فت�ضربت 

ور�ح��ت  �ل��رط��وب��ة،  ر�ئ��ح��ة  �أنفها  �إل��ى 

ت��دل��ي ب��دل��وه��ا ن��ح��و �ل���ق���اع، وب��ع��دم��ا 

�إلى  خطوتين  تر�جعت  بالماء  مالأته 

�أحنت  ثم  َنَف�ضًا عميقًا  و�أخ��ذت  �ل��ور�ء 

�لمجدول  �لحبل  ت�ضد  وب��د�أت  ظهرها 

�ضمعت  �للحظة  تلك  ف��ي  قوتها.  بكل 

على  باأ�ضابعه  ينقر  �أح��ده��م  ���ض��وت 

خبر  لإذ�ع��ة  ��ضتعد�دً�  �لجامع  مذياع 

ما... �أفلت من يدها �لغطاء �لحديدي 

ف��اأخ��رج �لرت��ط��ام ���ض��دًى م��دوي��ًا بين 

جدر�ن �لبئر.

ثم  �ل��ك��از  ق��ن��دي��ل  ���ض��وء  خف�ضت 

�لنظر  ت�ضترق  �ل��د�ر  باب  خلف  وقفت 

معرفة  ف��ي  �أخفقت  لكنها  ثقوبه  م��ن 

�لليل  و�ضاح  ها  يلفُّ ف��الأزق��ة  يجري  ما 

�لأ�ضجار  ظالل  من  �إل  خالية  �لأ�ضود 

�لمتر�ق�ضة مع �ضوء �لقمر.

ال��ت�����ص��ري��ح
ها �ساهر برق

83

م
 2

01
2 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
54

د 
د

ع
ل
ا



خرج  �أن  لبث  فما  �نتظارها  يطِل  لم 

�أهالي  على  تعميمًا  و�أذ�ع  بطيء  �ضوت 

مغيب  بعد  �لتجول  بمنع  يق�ضي  �لقرية 

�ل�ضوء  �إنارة  ب�ضاعة و�حدة ومنع  �ل�ضم�ض 

بعد �لتا�ضعة م�ضاًء. ولكن �لخبر �لذي وقع 

باإغالق  قر�ر  هو  كال�ضاعقة،  قلبها  على 

�لمعبر حتى �إ�ضعار �آخر...

�غتيال  فالخبر  لتقوله  تجد كالمًا  لم 

غير  �أفكارها  في  وغرقت  �أبجديتها.  لكل 

عابئة بما يجري حولها، تتذكر كم عانت 

لتح�ضل على تلك �لورقة �لم�ضّماة ت�ضريح 

�لعبور من �ل�ضريط �لمحتل.. يومها وقفت 

�لمقابلة  �لجهة  على  �لقار�ض  �لهو�ء  في 

من  �إ�ضارة  وتنتظر  �ضاعات  �ضت  للحاجز 

�لعميل �لمجند لتتقدم م�ضرعة �إلى مكتب 

م�ضوؤول �لعمالء وتغادر بعد ح�ضولها على 

توقيعه...

بعدما  ب��ي��روت  �إل��ى  �لعبور  م��ن  ب��ّد  ل 

�لدو�ء  �أن  �لمجاورة  �لقرية  طبيب  �أبلغها 

في  متوفر  غير  و�لدتها  له  تحتاج  �ل��ذي 

�إلى  �لقرية، وعدم ح�ضولها عليه �ضيوؤدي 

تطّور حالة و�لدتها �لمر�ضّية...

معنًى  �ضوى  ل��ه  لي�ض  �لمعبر  �إغ���الق 

�ضد  عملية  �لمقاومة  نّفذت  فكلما  و�حد. 

�لعدو وعمالئه �أو كلما قتلت �أحد رموزهم، 

ُتتخذ تلك �لتد�بير.

�لد�ر تحّدث  �لغرفة د�خل  �إلى  عادت 

يتحكمون  �لعمالء  هوؤلء  �أدع  »لن  نف�ضها: 

حتى  بيروت  �إل��ى  �ضاأغادر  �أم��ي،  بم�ضير 

لو قتلوني...« قبل �أن تعود لتمدد ج�ضدها 

�لز�وية  في  �لملقى  �لفر��ض  على  �لنحيل 

بالقرب من �أمها. ثم رفعت ر�أ�ضها ونظرت 

بيديها  �أم�ضكت  �ل�ضاحب فيما  �إلى وجهها 

دموعها  تم�ضح  ور�ح��ت  �لعروق  �لبارزتي 

�لمتالألئة على وجنتيها...

وط��ال  �ل��و���ض��ادة  على  ر�أ���ض��ه��ا  ��ضتقّر 

�إذ كانت تقطع �ضمت  �لقهر،  �ضهرها من 

�أمها  �ضمعت  كلما  �ضغيرة  بتاأوهات  �لليل 
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�ل�ضديد  بالندم  و�ضعرت  �لألم.  من  تتلوى 

لرف�ضها �لتعاون مع رجال �لمقاومة خوفًا 

من �لعمالء فهي تعرف جيدً� �أن م�ضيرها 

�ضيكون �لذهاب �إلى معتقل �لخيام فيما لو 

�كت�ضفو� �أمرها...

�ضم�ُضه  ك��ان��ت  ي���ومٍ  ظهيرَة  تن�َض  ل��م 

لهبة. وبينما كانت تعمل في �لحقل �ضمعت 

تحت  تتك�ضر  �لياب�ضة  �لأغ�����ض��ان  �ضوت 

�لأر����ض��ي  عمق  من  قادمة  ح��ذرة  �أق���د�م 

�لمحتلة، عندها رفعت ر�أ�ضها فاأب�ضرتهم 

�ل�ضائك،  �ل�ضريط  يتخطون  كانو�  بينما 

�أنها  فاأخبرتها  عنهم  �لأر�����ض  ف�ضاألت 

باتت تعرفهم من وقع �أقد�مهم، ف�ضارت 

وقبل  �لر�ضا�ض...  زمجر  كلما  تنتظرهم 

منها  طلب  عندما  �لم�ضهد  �ختلف  �أي��ام 

كيف  تدري  ول  معهم.  تتعاون  �أن  �أحدهم 

عرف باأنها ت�ضعى للح�ضول على ت�ضريح 

�لمغادرة للعبور �إلى بيروت، فكل ما قاله: 

�أن  منها  و�لمطلوب  ب�ضيطة  �لمهمة  »�إن 

م�ضّفرة  رم��وز  على  تحتوي  ر�ضالة  تت�ضلم 

وبدورها �ضتنقلها لهم« فوّلت هاربة وكان 

هذ� �لجو�ب �لوحيد �لذي تلقاه منها. لن 

تغفر لنف�ضها �أبدً�.

وب���ع���د �أّي���������ام... ����ض��ط��ّف رت����ل من 

�ل�����ض��ي��ار�ت �أم���ام ح��اج��ز �لح��ت��الل عند 

�لحدودية،  �ل��ق��رى  �إل��ى  �ل��م��وؤدي  �لمعبر 

وعلى مقعد �ل�ضيارة �لأولى جل�ضت ُي�ضر�، 

ل  �أمها  و�ضورة  �ل��دو�ء  علبة  يديها  وبين 

�أن  قبل  م��ع��دودة  دق��ائ��ق  م��رت  تفارقها. 

�إ�ضارة  �أحد �لجنود يعطي  �ل�ضائق  ي�ضاهد 

وهي  �ل�ضعد�ء  تنف�ضت  بالمرور.  �لإذن 

تم�ضك بيديها علبة �لدو�ء ب�ضدة، باأناملها 

تخ�ضى  عزيز  �ضخ�ض  وكاأنها  �لمرتجفة، 

فقده. غادرت ي�ضر� �ل�ضيارة باتجاه �لحقل 

�أخرجتها  ورقة  �لمقاومين  لأحد  وقّدمت 

من علبة �لدو�ء، وعادت �أدر�جها لكنها لم 

تدخل �إلى منزلها، بل تلفتت يمنة وي�ضرة، 

وهناك  �لزيتون  ك��رم  �إل��ى  تعبر  �أن  قبل 

�ل�����ض��ج��ر�ت  �إح����دى  ج���ذع  ت��ح��ت  جل�ضت 

حيث  �لتر�ب  ذر�ت  يديها  بين  و�أم�ضكت 

ثم  �لمكان  ه��ذ�  في  �ضرً�  و�لدتها  دفنت 

�أن��ه  وت��ع��اه��ده��ا  ب�ضمت  تبكيها  �أخ����ذت 

�ضياأتي يوم وتعلن وفاتها، لكن لي�ض �لآن، 

لإح�ضار  عبورها  ذري��ع��ة  �ل���دو�ء  ليبقى 

�لر�ضائل لأبطال �أخذو� على عاتقهم مهمة 

�لحلم  يتحقق  وعندما  �لأر����ض.  تحرير 

تم�ضح  و�ضوف  قبرها  على  �ل��ورود  �ضتنثر 

دموعها بمنديل �لحرية. 
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من االأمثال ال�سعبّية

ْعنا ِلحانا«. »بين حانا ومانا �سيَّ

ج �مر�أتين، و�حدة كبيرة ��ضُمها »حانا«  �أ�ضل هذ� �لمثل �أن رجاًل كبيرً� في �ل�ضّن تزوَّ

زوجُته  فكانت  لحيته.  �ضعر  �ل�ضْيُب  قد غز�  �لرجل  وكان  »مانا«.  ��ضُمها  �ضغيرة  خرى 
ُ
و�أ

�لكبرى »حانا« � في ليلتها � تنتف �ل�ضعر �لأ�ضود من لحيته، وتترك �ل�ضعر �لأبي�ض ليبدَو 

ُم�ضّنًا، وتبدو هي �أ�ضغر منه. �أّما زوجُته �ل�ضغرى »مانا« فكانت تنتُف �ل�ضعر �لأبي�ض من 

لحيته، لكي يبدَو �ضاّبًا ينا�ضبها.. وبعد مّدة من زو�جه و�ضع يده على لحيته فلم َيَر �ضعرً� 

�أبي�ض ول �أ�ضود. عندئٍذ قال: »بين حانا ومانا �ضّيعنا ِلحانا!«، وذهب قوله مثاًل.

اأجمل الوادع

عندما �أغمي على �لنبيP، وهو في ِحْجر علّيQ، بكته فاطمة O وقالت:

و�أََب�����ي�����������ضُ ُي�����ض��ت�����ض��ق��ى �ل����َغ����م����اُم ب���وج���ِه���ِه

)2(
ل����الأر�م����ِل  ع�����ض��م��ٌة  �ل��ي��ت��ام��ى،   

)1(
ِث���م���اُل 
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من اأبلغ الِحَكم

من �أجمل ما قال �لإمام علّيQ في مو�ضوع �لتربية و�لتاأديب وزمنهما، قوُله في 

لقَي فيها من �ضيء 
ُ
ته لالإمام �لح�ضنQ: »�إنما قلُب �لحَدث كالأر�ض �لخالية، ما �أ و�ضيَّ

.
)3(

قِبلته. فبادرُتك بالأدب قبل �أن يق�ضَو قلُبك، وي�ضتغَل ُلبُّك«

من اأجمل الكام

عا�ضور�ء  في  �لبكاء  ف�ضائل  في  �لخميني}،  �لمو�ضوي  �هلل  روح  �لإم��ام  يقول 

و�لإحياء: »عليكم �أن ُتدركو� �أّن هذه �ل�ضعائر و�لظو�هر و�لأمور �لتي �أو�ضانا بها �لإ�ضالم، 

لي�ضت مجرد ق�ضايا �ضطحّية ُير�د منها �أن نجتمع ونبكي و�نتهى �لأمر. كاّل، لي�ض �لأمر 

َعِرمًا  ٌة ت�ضنع من دموع ماآتمها �ضياًل  مَّ
ُ
�أ �ل�ضيا�ضّي، نحن  �لبكاء  ة  مَّ

ُ
�أ و�إنما نحن  كذلك، 

م كلَّ �ل�ضدود �لتي تقف في وجه �لإ�ضالم«. يحطِّ

من جذور الكام

و��ضم  �أير�ض،  بيون�ض  عا�ضمُتها  �لجنوبية،  �أميركا  في  كبيرة  دولة  هي  الأرجنتين: 

و�ضلو�  عندما  �لأ�ضبان،  �لم�ضتك�ضفين  �أّن  وذلك   ،Argent �لف�ضة  من  م�ضتّق  �لأرجنتين 

�إلى تلك �لأر��ضي، كانو� يطمعون بالف�ضة، فاأطلقو� عليها ��ضم �لأرجنتين. ولكنهم، بعد 

ة. ول نن�ضى �أن �أحد مرّكبات �لف�ضة ��ضمه �لعلمي  �لتنقيب، �كت�ضفو� �أنها خالية من �لف�ضَّ

.
)4( Argentite أرجنتيت�

ب ّي اأ�سُله ف�سيح معرَّ عامِّ

�أو  �لخرقة  تعني  ة  عاميَّ كلمة  »ال��ف��وط��ة«: 

و�أ�ضلها  ف�ضيحة  ولكنها  �ل�ضغيرة،  �لمن�ضفة 

وفي   .
)5(

ُفَوط  تركي، وجمعها  �أو  ند(  )�ل�ضِّ هندي 

�لهند،  م��ن  ُتجَلب  ثياب  ه��ي  �ل��ُف��َوط  �لعين  كتاب 

 .
)6(

و�حدتها ُفوطة، وهي ِغالٌظ ِق�ضار تكون ماآزر 
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من االأ�سداد

ح،  �أي طيِّب. وكلُّ �ضيء مروَّ رْوٌح،  �لريح، ويوٌم  ن�ضيُم  ْوح: هو  ال��رَّ

ف�ض، فاأروَح  ْوح معنى �آخر م�ضاّد للطيِّب، �أي �لنَّ فهو مطيَّب. ولكّن للرَّ

ْوح: �لفرح � �لر�حة � �لرحمة  ْنَتَن. ومن �لمعاني �لكثيرة للرَّ
َ
�لماء: �أ

� �لنُّ�ضرة � �لعدُل �لذي ُيريح �لم�ضتكي.

ي ما ي�ستوي فيه الازم والمتعدِّ

فهو  وت��و�رى،  ��ضتتَر  �أي  �لرجُل،  �أخفى  اختفى:   � اأخفى 

خّفاُه  �ل�ضيَء:  و�أخ��ف��ى  ب��ه.  مفعوًل  ين�ضب  ل  لزم،  فعل 

ْخِف 
َ
و�ضتره، فهو فعل متعدٍّ )�ل�ضيَء: مفعول به(. ُيقال: �أ

عّنا، �أي ��ضُتر �لخبر لمن �ضاألك عّنا. 

ُيقال:  كما  يظهر،  ول��م  ت��و�رى  �ل��رج��ُل:  و�ختفى 

و��ضتخرجه،  �أظ��ه��َره  �أي  �ل�����ض��يَء:  �ل��رج��ُل  �ختفى 

فالفعل »�أخفى« هو لزم ومتعدٍّ معًا، بح�ضب �ضياق 

�لكالم.

من اأجمل الحديث

�إلى ر�ضول �هلل �أنه قال: »جاء رجل   Qل�ضادق� �لإمام  �لحديث عن  في 

ر�أتني  و�إن  �ضيَّعتني،  و�إذ� خرجُت  ْتني،  تلقَّ �إذ� دخلُت  زوجًة  لي  �إّن  فقال:   ،P

و�إن كنت  به غُيرك،  ل  تكفَّ لرزقك فقد  تهتمُّ  �إن كنَت  ك؟  يهمُّ قالت: ما  مهمومًا 

ْرها بالجنة، وقل  تهتمُّ لأمر �آخرتك فز�دك �هلل هّمًا. فقال ر�ضول �هللP: ب�ضِّ

.
)7(

ال �هلل، ولِك في كلِّ يوم �أجُر �ضبعين �ضهيدً�!« لها: �إنَِّك عاملٌة من عمَّ

من اأجمل الردود

كان عبد �هلل بن جعفر بن �أبي طالب )ر�ض( قد �متنع عن بيعة يزيد، فكتب 

ا بعد، فقد عرفت �أَثرتي �إّياك على َمْن �ضو�ك، وُح�ْضَن ر�أيي فيك  له معاوية: »�أمَّ

وفي �أهل بيتك، وقد �أتاني عنك ما �أكَره فاإْن بايعَت ُت�ضكْر، و�إْن تاأَب ُتجبْر«.

ِمن  فيه  ذك��رَت  ما  وفهمُت  كتاُبَك  جاءني  فقد  بعد،  ��ا  »�أمَّ �هلل:  عبد  �أجابه 

ا  رَت. و�أمَّ �أَثَرِتَك عليَّ من �ضو�ي، فاإْن تفعْل بحظَك �أ�ضبَت، و�إن تاأَب فبنف�ضَك ق�ضَّ

لقد  عليها  �أجبرتني  َلئن  فلعمري  ليزيد  �لبيعة  على  �إّي��اي  جبرَك  من  ذكرَت  ما 

.
)8(

�أجبرناَك و�أباك على �لإ�ضالم حتى �أدخلناكما كارَهْين غير طائَعْين!«
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�لثِّمال: ِغياث �لقوم، �لذي يقوم باأمرهم.( 1)

�لمفيد، �لإر�ضاد، ج1، �ض 182.( 2)

بحار �لأنو�ر، �لمجل�ضي،  ج1، �ض 223.( 3)

معجم �لم�ضطلحات �لعلمية و�لفنية، يو�ضف خّياط،  �ض 18.( 4)

�لمنجد في �للغة، مادة فوط، لوي�ض معلوف.( 5)

كتاب �لعين، �لفر�هيدي، مادة فوط.( 6)

مكارم �لأخالق، �لطبري، �ض 215.( 7)

�لإمامة و�ل�ضيا�ضية، �بن قتيبة �لدينوري، ج 1، �ض 155.( 8)

بحار �لأنو�ر، م. �ض، ج 19، �ض 329.( 9)

الهوام�ش

من نوادر العرب

�آجركم  لتعزيتهم، فقال لهم:  � على قوم  � وكان رجاًل متفا�ضحًا  �لكاتب  دخل ُعمير 

�أن  �لعز�ء  �أهل  يتمالك  فلم  �لفّر�ء.  �ضماعيٌّ من  َجَركم �هلل، فكالهما 
َ
�أ �ضئتم  و�إن  �هلل، 

ي. �ضحكو� من ف�ضاحة هذ� �لمعزِّ

من الثنائيَّات 

دوقان:  �لثنائيَّات هي مفرد�ت ُتلفظ بالمثنَّى، مثل: �ل�ضَّ

ى �ضنة 329 ه�. ي �لمتوفَّ 1 - علي بن �لح�ضين بن مو�ضى بن بابويه �لُقمِّ
برئي�ض  ب  وُيلقَّ بال�ضدوق،  ب  �لملقَّ بابويه  بن  �لح�ضين  بن  علي  بن  محمد  �بنه   -  2
ثين، �لمتوّفى �ضنة 381 ه�. وهنا تغليب لقب �لبن على �لأب، كما يغلِّبون لقب �لأب  �لمحدِّ

�لإمام �لباقرQ على �لبن �لإمام �ل�ضادقQ، فيقولون: �لباقَرْين.

من غريب اللغة 

)�أي  و�أقر�به  وبطَنه  �ضدَره  �ضرب  فالنًا:  َلَبَت  َلو�ها.  غيره:  يد  َلَبَت  �ضرَب،  َلَبَت: 

في  �لمدينة  لأهل   Pلنبي� دعاء  في  »َلَبَت«  �لفعل  هذ�  ورد  وقد  بالع�ضا.  خو��ضره( 

غزوة بدر �لكبرى، في �ل�ضنة �لثانية للهجرة، �إذ قال: »�للهمَّ �إّن �إبر�هيم عبَدك وخليلك، 

لهم في  تبارك  �أن  �لمدينة:  لأهل  �أدعوك  ونبيُّك،  و�إني محّمد عبُدك  مّكة،  لأهل  دعاَك 

ْمُت لبتيها {الذين يعيثون فيها ف�شاداً}،  هم و�ضاِعهم وثمارهم. �للهمَّ �إني قد حرَّ ُمدِّ

.
)9(

م �إبر�هيم خليلك مكة« كما حرَّ
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اأبعدوا اأخي 

ال�صغير عني!

اإعداد: 

دميا جمعة فّواز

و�لآب���اء  �لح�ضرم  ي��اأك��ل��ون  »�لأب���ن���اء 

ي�ضر�ضون«.

ولكن  �ل��م��ق��ول��ة  ه���ذه  �ضمعتم  لعلكم 

كلتا  ف��ي  ي�ضلح  ولكنه  مختلف،  بترتيب 

تتاأزم  �لو�لد�ن  يختلف  فحين  �لحالتين، 

�لعالقات في نو�ة �لأ�ضرة وكذ� �لحال في 

�ختالف �لأولد حيث ي�ضعر �لأهل بالعجز 

عقيمة..  �ضجار�ت  في  �لنهائي  �لبت  عن 

�ضيوعًا  �ل�ضجار�ت  تلك  �أك��ث��ر  م��ن  ولعل 

رف�ض �لبن �لأكبر ��ضطحاب �ل�ضغير معه 

خالل م�ضاويره �لخا�ضة. فيغرق �لو�لد�ن 

تفّهم  وي��ح��اولن  حتمي  ج��دل  خ�ضم  ف��ي 

�لمنطق �لخا�ض باأولدهما وتقريب �لآر�ء.

و�إليكم نموذجًا من وجهَتي �لنظر:

� �ل�ضغير: خذني معك، �أرجوك.

�لكبير: وهل تعرف �إلى �أين �ضاأذهب؟!

�أريد  �أبالي،  ل  �ضئت  حيث  �ل�ضغير:   �

فقط �أن �أخرج برفقتك!

�لكبير: ولكني �ضاأتنزه مع رفاقي وكلنا 

�أكبر �ضنًا منك ولن تت�ضلى معنا.

�أزع��ج��ك،  ل��ن  ي��ك��ن!  و�إن  �ل�ضغير:   �

�ضاأبقى �ضامتًا طو�ل �لوقت.

�أهّم  ر�أيتني  كلما  ل!  لك  قلت  �لكبير: 

من  مع  و�لعب  �ذهب  تالزمني،  بالخروج 

هم في مثل �ضنك.

�أخرج  �أن  �أريد  �أبي..  �أمي،  � �ل�ضغير: 

ب��رف��ق��ت��ه، ل��ق��د م��ل��ل��ت م��ن �ل��ج��ل��و���ض في 

�لمنزل.
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ن�سيحة للكبير

1 - ل تبعد �أخاك عنك بطريقة ��ضتفز�زية 
ترف�ضه  �أن���ك  �أو  منبوذ  �أن���ه  في�ضعر 

ل�ضخ�ضه �إنما عامله بالح�ضنى ليعرف 

�أنك تحافظ عليه وتحترم �ضنه.

2 - تفّهم م�ضاعر �أخيك و��ضتوعب �ضلوكه 
كونك �أكبر �ضنًا  منه.

3 - تاأكد �أنه يتمنى �ضحبتك لأنك تمثل له 
�لتي  �لطيبة  �لم�ضاعر  وتلك  �لقدوة. 

بمثابة م�ضوؤولية ملقاة على  يكّنها لك 

عاتقك.

4 - حاور �أخاك �ل�ضغير و�أخبره �أنه بمثابة 
�أن ت�ضحبه معك  باأ�ض  �ضديق لك ول 

في م�ضاوير معّينة ترى �أنها تنا�ضبه.

مع  خ��رج��ت  �إذ�  م���رة  ذ�ت  ح���اول   -  5
�أن  مثاًل،  �لع�ضير  و�ضربتم  رفاقك 

لي�ضعر  �ل�ضغير  لأخيك  كوبًا  ت�ضتري 

ت��ح��ر���ض عليه  و�أن���ك  ل��ه  ب��ت��ق��دي��رك 

به. وتفكر 

ن�سيحة لاأهل

1 - لعل خروج �لأبناء برفقة بع�ضهم بع�ضًا 
من  ولكن  بينهم  فيما  �لعالقات  يوّطد 

�لخطاأ �أن يوجد �ل�ضغير برفقة �لأكبر 

لمجموعة  عر�ضة  �ضيكون  لأن���ه  �ضنًا 

�ضلوكيات و�أحاديث ل تتنا�ضب مع عمره.

منذ  �أبناءكم  ت��ع��ّودو�  �أن  �لمفيد  من   -  2
خ�ضو�ضية  �ح���ت���ر�م  ع��ل��ى  �ل�����ض��غ��ر 

بع�ضهم بع�ضًا، وتفّهم حدود كل و�حد 

منهم تجاه �لآخر، وحينها لن تو�جهو� 

هذ� �لنوع من �ل�ضعوبات.

توؤّمنو� لل�ضغير و�ضائل لهو  �أن  - حاولو�   3
حين يكون �إخوته خارج �لمنزل حتى ل 

له  و��ضرحو�  و�لنقمة،  بالوحدة  ي�ضعر 

�لأ�ضباب �لحقيقية �لتي تمنعه من �أن 

يكون مع �أخيه �لأكبر �ضنًا.

��ضطحاب  على  �لأكبر  �بنكم  �ضجعو�   -  4
تنمو  حتى  معينة  نزهات  في  �إخ��وت��ه 

�لم�ضاعر �لإيجابية بينهم �أكثر.
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�لتعاطي  ف��ي  و�للين  �لنا�ض  م���د�ر�ة   -  1
معهم و�لتب�ضم لهم تو�ضلك حتمًا �إلى 

قلوبهم.

2 - �بتعد عن �لتكلف بالكالم و�لت�ضرفات 
على  كن  �لنتباه.  لجذب  �لثرثرة  �أو 

طبيعتك وفكر بما تقوله قبل �أن تنطق 

به. 

3 - حافظ على مو�عيدك مع �لنا�ض وتذّكر 
على  دليل  �لآخرين  وقت  �حتر�م  �أّن 

�حتر�مك لهم.

ت�����ص��ع��ة م��ف��ات��ي��ح 

ل��ك�����ص��ب ال��ق��ل��وب
اإلى تكوين اأكبر قدر ممكن  خال مرحلة ال�سباب ي�سعى االإن�سان 

التي  ال�سخ�سيات  مختلف  على  حما�ش  بكل  فينفتح  ال�سداقات،  من 

يلتقي بها، واإليك ت�سعة مفاتيح لك�سب القلوب:
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حينها.. ن�صيع!

حين يغيب �لهدف �لأ�ضا�ض �لذي لأجله 

نحيا، تهون �أمامنا كل �لدروب وت�ضير �أ�ضغر 

عبئًا،  �لمو��ضيع  و�أت��ف��ه  همومًا  �لم�ضاكل 

ونتحول �إلى �أرجوحة �ضدئة تتهادى في ليالي 

�ل�ضتاء �لعا�ضفة. حين يغيب �لهدف �لأ�ضا�ض 

�أول همنا  �لذي لأجله ُوجدنا، ت�ضير �لدنيا 

�لكلمة  فتموت  �هتمامنا  م��ح��ور  و�ل��م��ادة 

�لطيبة وتيب�ض �ل�ضجرة �لطيبة ويم�ضي �لأ�ضل 

متحركًا و�لفرع في �لح�ضي�ض.

�ل��ذي  �لأ���ض��ا���ض  �ل��ه��دف  ح��ي��ن يغيب 

لأجله ُولدنا، نتحول �إلى لعبة في يد �لزمن، 

دمى تحّركها �لأقد�ر وت�ضخر منها �لحياة، 

فن�ضحك عند �لنجاح ونياأ�ض لحظة �لف�ضل 

ذ�ك،  �أو  �لموقف  باأبعد من هذ�  نفكر  ول 

ول ندرك معنى �لفوز باأبعاده �لأخرى.

حين يغيب �لهدف �لذي لأجله ُخلقنا، 

خيرنا،  ون�ضتعظم  �لآخرين  خير  ن�ضت�ضغر 

�أ�ضياد �لبذل و�لعطاء، ونتقرب  �أننا  ونعتبر 

ممن يعطينا ونهتك من منع عنا، ونتربع على 

قمة �لترف م�ضتب�ضرين باأننا ملوك رغم �أننا 

تحّولنا �إلى عبيد. حين نم�ضي �أرو�حًا ذ�بلة 

تقتطع �لوقت قبل �لبعث و�لح�ضاب، ل نفقه 

من �لخير �ضيئًا ول نعباأ بالن�ضيحة، نعتقد 

لجمع  �ل��ذ�ت،  وتحقيق  للتفوق  ُوجدنا  �أننا 

و�لإنجاب..  و�ل��زو�ج  و�ل�ضهاد�ت،  �لأم��و�ل 

فال  �لهدف  وي�ضيع  ي�ضمحل  ف�ضيئًا  و�ضيئًا 

َخلَْقُت  {َوَم���ا  بقوله:  �هلل  �أر�د  م��اذ�  نفقه 

اْلِجنَّ َواْلإِن�َس اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن..} )�لذ�ريات: 

56( ونمر �أمام تلك �لكلمات مرور �لكر�م.. 
حينها ي�ضيع �لهدف وحينها.. ن�ضيع!

4 - عليك بالّتو��ضع و�لّلين وعدم �لتعاطي 
ذلك  لأّن  حولك؛  هم  من  مع  بفوقّية 

مقيا�ض  �أّن  وت��ذّك��ر  �لآخ��ري��ن  ينّفر 

ومنا�ضبهم  ب��اأم��و�ل��ه��م  لي�ض  �ل��ن��ا���ض 

وو���ض��ع��ه��م �لج���ت���م���اع���ي �إّن����م����ا هو 

باأخالقهم و�ضلوكهم.

5 - �أظهر �لتقدير لمن تتعامل معه وحاول 
ول  �لجميلة.  �ضفاته  على  ت��رّك��ز  �أن 

فال  �ضدقة  �لطيبة  �لكلمة  �أن  تن�َض 

�ذك��ره  �إن��م��ا  بخطئه  �ضديقك  تذكر 

بخيره. 

6 - �أ�ضِغ لمن يحّدثك ول تقاطعه �أو تن�ضغل 
عنه بمن هو حولك لأن ذلك يقّلل من 

�إذ�  ة  بالنزعاج خا�ضّ وي�ضعره  تركيزه 

�إلى  كان ي�ضكي لك همه وكان بحاجة 

م�ضتمع ي�ضاركه حزنه.

عليهم  تبخل  ول  �لنا�ض  حو�ئج  �ق�ِض   -  7
�لفر�ضة  لك  توّفرت  �إذ�  بالم�ضاعدة 

لخدمتهم. وفي �لمقابل ل تتوّقع منهم 

�أجرً� �أو معروفًا. 

8 - �ضارك �لآخرين باهتماماتهم وحّدثهم 
نبي  ن�ضيحة  تن�ض  ول  يهّمهم  ب��م��ا 

�لرحمة محمدP: »خاطبو� �لنا�ض 

على قدر عقولهم«.

�أحّب عبدً� حبَّب به  �إذ�  �أن �هلل  - تذّكر   9
�إلى ر�ضى مخلوق في  خلقه، فال ت�ضَع 

غ�ضب �لخالق. 

ت�ضتطيع  لن  �أن��ك  تن�َض  ل  �لختام  في 

�أن  �لقلوب فال يكن همك فقط  ك�ضب كل 

بكّم  تتفاخر  ول  حولك،  من  ر�ضى  تنال 

على  رك��ز  �إن��م��ا  كونتها  �لتي  �ل�ضد�قات 

يحيطون  من  و�أخ��الق  �لأ�ضخا�ض  نوعية 

بك. 
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ه�������ذ� زم����������اُن ت������ط������اوِل �لأق����������ز�مه�������ّزي �ل���ع�������ض���ا ي����ا �أم�������ة �لإ�����ض����الم

ي��ك��ف��ي �ل��ع�����ض��ا ه�����ض��ًا ع��ل��ى �لأغ���ن���امه���زي ع�����ض��اِك ع��ل��ى ذئ���اب �لأط��ل�����ض��ي

و�����ض���ت���ب�������ض���ري �ل���خ���ي���ر و�لإك����������ر�مه���زي ع�����ض��ا م��و���ض��ى ع��ل��ى ف��رع��ون��ه��م

م����ت����ن����ك����رً� ف�����ي ������ض�����ورة �ل����ح����اخ����امق�����د ع������اد ف�����رع�����ون �إل��������ى ط��غ��ي��ان��ه

ي�����غ�����زو �ل�����ب�����الد ب����ف����ك����ره �ل�����ه�����ّد�مو�ل���غ���رب ن��ح��و �ل�����ض��رق �أق���ب���ل ز�ح��ف��ًا

�آف����ات����ه ف�����ي  �ل�����غ�����رب  �ج����ت����ي����اح  ل�����ل�����دي�����ن ف�����ي�����ه �أك�������ب�������ر �لآث������������ام�إن 

م���ح���ّم���د ل���ل���ن���ب���ي  �لإ����������ض���������اءة  م�����ا ب���ّث���ه���ا �ل����غ����رب����ي ف�����ي �لإع��������الم�إن 

ور�ءه���������ا �ل�����ي�����ه�����ود  ي������د  لأّن  وق���ف���ت ل�������ض���رب م����ب����ادئ �لإ�����ض����الم�إل 

ل���ن���ب���ي ه�������ذ� �ل����ع����ال����م �ل���م���ت���ر�م���يي����ا �أم������ة �لإ������ض�����الم ق���وم���ي و�ث�������اأري

و�آل���������ه ل����ل����ن����ب����ي  �لإ�����������ض����������اءة  لإ�����������ض����������اءة ل������ل������و�ح������د �ل�����ع�����الم�إن 

�ل����ردى �أو  �ل��ح��ي��اة  ف��م��وع��دك  وك����اله����م����ا ف����ي �ل����ح����ق خ���ي���ر م��ه��امق��وم��ي 

�إم�����امي���ت���ط���اول���ون ع��ل��ى �ل�����ض��م��اء وم����ن هم ب��ن��ع��ل  �أك����ب����ره����م  ِق���ي�������ضَ  �إْن 

ف����ت����ك����و� ب����ك����ل م�����ح�����ارم �لإ������ض�����المح����ك����ام �أم�����ري�����ك�����ا و�أوروب���������������ا ل��ق��د

�لفدى �إل���ى  �ل��ج��ه��اد  ن���ادى  فقد  ���امق��وم��ي  �ل���ب�������ضّ ل����ف����ج����رك  �لأو�ن  �آن 

وج������ه �ل����ط����غ����اة ب���م���وط���ئ �لأق���������د�مق���وم���ي �إل�����ى ����ض���اح �ل���ج���ه���اد ول��ط��خ��ي

ب��ال�����ض��ي��ف، ب���ال���ر����ض���ا����ض، ب����الأق����المع���ن ح���رم���ة �لإ�����ض����الم ق���وم���ي د�ف��ع��ي

ه��م��ج��ي��ة ع�������ض���اب���ة  �ل����ي����ه����ود  م�������الأت ب����ق����اع �لأر����������ض ب���الأ����ض���ق���ام�إن 

م��ن��ه��م ل���ت�������ض���ت���ري���ح���ي  �لأو�ن  �لأور�م�آن  م�����ن  �ل����دن����ي����ا  وت����ط����ه����ري 

وث����ن����ي����ة ق�����ب�����ائ�����ل  �ل������ي������ه������ود  م�������الأت ع����ق����ول �ل���ن���ا����ض ب�����الأوه�����ام�إن 

�لأج�����ض��امل ف�����رق م����ا ب���ي���ن �ل����ذئ����اب وب��ي��ن��ه��م ف���ي  �ل�����ض��ك��ل  �خ���ت���الف  �إل 

ه�����ّزي ال��ع�����ص��ا

���ة الإ���ص��الم ي��ا اأمَّ
خليل عجمي

Pا�صتنكارًا لالإ�صاءة الأمريكية لر�صول اهلل
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�ضم�ضنا �ل��ر���ض��ال��ة  ���ض��م�����ض  �أم���ت���ي  و�ل��������دي��������ن ع�������ن�������و�ن ل�����ك�����ل ن����ظ����امي���ا 

ف���م�������ض���ي���ره ف�����ي ق���ب�������ض���ة �لإع���������د�مم���ن ����ض���اء ل���الإ����ض���الم ي���وم���ًا �أ�����ض����ودً�

����الم ق�����وم�����ي ف���ن�������ض���ر ق����ائ����دن����ا �ل�����ذي ����ض���ي���ف���ج���ر �ل�����ب�����رك�����ان ب����ال����ظُّ

��ط��و� ل��ل��ُخ��ل��ف ف���ي �أح��ق��اده��م ب����ي����ن �ل���م�������ض���ي���ح���ي���ي���َن و�لإ�������ض������المق���د خ��طَّ

�لأح����ك����اِمل��ك��ن��ه��م خ�����ض��ئ��و� ب���م���ا ق����د خ��ّط��ط��و� ف����ي  ج������اَء  م����ا  دَرو�  ل���ّم���ا 

ب��م��ح��م��ٍد م���ب�������ض���ٌر  �ل���م�������ض���ي���َح  وم����ح����م����د ق�����د ك�������ان خ�����ي�����َر خ����ت����اِم�إّن 

�ل�����ُع�����ْرب و�لأع�����ج�����اِمف�������اهلل ف�����ي �ل�������ق�������ر�آن ق�������ال ب�����اإن�����ُه ب���ي���ن  ف������رَق  ل 

ح������ّدُه ج��������اوَز  �ل����غ����رب����ّي  �إذ�  زوؤ�ِمل���ك���ن  م�����وَت  �ل���م���ي���د�ن  ف���ي  ���ض��ي��م��وت 

م�����ا ن����ف����ُع م���ج���ت���م���ع ب��������دون �����ض����الِمم�����ا ق���ي���م���ة �ل����دن����ي����ا ب�������دون م��ح��م��ٍد

علمها م��دي��ن��ة  �ل���دن���ي���ا،  ج���وه���ر  وح������ُي �ل�������ض���م���اِء وم���ه���ِب���ط �لإل����ه����امه���و 

وه������ُم ب��ق��ع��ر �لأر���������ض ب���ع�������ضُ رك�����اِمي���ت���ط���اول���ون ع���ل���ى ر�����ض����الت �ل�����ض��م��ا

�لأح�����ك�����اِمه����و ����ض���ف���وة �ل����دي����ن �ل��ح��ن��ي��ف ون�����وُر و����ض���ّي���د  �ل���ع���ال���م���ي���َن  رب 

�لم�ضطفى جبين  من  ُت�ضرق  ل���������ولُه ك������ان �ل�����ك�����ون ����ض���ب���َه ظ�����الِم�ل�ضم�ض 

ف����ت����ك����ْت ب����اأم����ت����ن����ا ي������د �لإج������������ر�ِمل�������ول م���ح���م���دن���ا �ل���ع���ظ���ي���م ودي����ن����ه

ت����دع����و �ل��������ورى ل���ع���ب���ادة �لأ�����ض����ن����اِمك����ان����ت ف����ل����ول �ل���ج���اه���ل���ي���ة ل����م ت���زل

ف����ي �ل���ل���ي���ل���ة �ل���ظ���ل���م���اء ب�������دَر ت���م���اِم����ض���ب���ح���ان���ك �ل����ل����ه����ّم ق����د �أر����ض���ل���َت���ُه

ي��ت��ن�����ض��ق �لإي������م������ان ع����ط����َر ُخ�������ز�ِموج����ع����ل����َت ه������ذ� �ل����ك����ون م����ن �آي����ات����ه

وت��������وّح��������دي ب����ال����ق����ائ����د �ل�����ه�����ّم�����اِمي����ا �أم����ت����ي ُه����ّب����ي ل�������ض���اح���ات �ل���ف���دى

ك��ي��د �ل���ي���ه���ود ب�����ض��ف��رة �ل�����ض��م�����ض��اِمه���ّب���ي �إل������ى ����ض���اح �ل���ج���ه���اد وم���ّزق���ي

����ض��ت�����ض��الِمن��ح��ن �ل��ح�����ض��ي��ن��ّي��ي��َن ف���ي ���ض��اح �ل��وغ��ى �إل����ى  ن��م�����ض��ي  ن��ق�����ض��ي ول 

�ضيفنا ه���و  ب��ك��رب��ال  �ل��ح�����ض��ي��ن  وره���ي���ف���ن���ا ف����ي �ل����ح����رب و�لإق����������د�ِم���ض��ي��ف 

م���ح���ّم���دً� �إّن  �لإ�������ض������الم  �أّم��������ة  ف���ي �ل�����ض��رق ر�ي����ة ج��ي�����ض��ِك �ل��م��ق��د�ِمي����ا 

ل��ل��ه��دى �لإ�����ض����اءة  ع���ن  �ل�����ض��ك��وت  ي���رم���ي���ِك ت���ح���ت ع����الم����ِة ����ض��ت��ف��ه��ام�إن 
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هديل خ�سر املو�سوي

دولة العدل الإلهي

ًة  اأَِئمَّ َوَنْجَعلَُهْم  اْلأَْر����سِ  ِفي  ِعُفوا  ا�ْشُت�شْ ��ِذي��َن  الَّ َعلَى  نَُّمنَّ  اأَن  {َوُن��ِري��ُد  تعالى:  قال 

َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثيَن}  )الق�س�ش: 5(.

فاإنه   | بالمهدي  »اأب�سروا  اأنه قال:   Pالنبي الخدري عن  �سعيد  اأبي  عن 

ياأتي في اآخر الزمان على �سدة وزالزل ي�سع اهلل له االأر�ش عداًل وق�سطًا«)1(. وقد 

االإلهّية على االأر�ش كلها.  الحكومة  باإقامة  ال�ّسماوية  الب�سر في كتبه  وعد اهلل 

اأن يقود العالم باأ�سره؟ وكيف   | ولكن يبرز �سوؤال: كيف يمكن لاإمام المهدي 

�سيلبي متطلبات المجتمعات المختلفة؟ وكيف ل�سريعة �سماوّية واحدة نزلت على 

نبّي الّرحمة اأن تطبق على عالم مختلف بقومّياته وعاداته واأفكاره؟
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اإّن الدولة الإلهية �ستكون ب�إدارة وتحّكم 

|، واإن اهلل )عّز  ِقبل الإم��ام  كامل من 

والمتطّلبات  الم�ستلزمات  �سيوّفر  وج��ّل( 

لأّنها  العظيمة  الدولة  هذه  اإقامة  لإنجاح 

باأمره. واإّن ثروات الأر�ض تنك�سف وتتفّجر 

قريبة،  �ستكون  الم�سافات  وك��ل  جميعها 

عن  الّنا�ض،  بين  �سهاًل  الت�سال  و�سيكون 

عن  اآب���ائ���ه  ع��ن   Qال�سادق الإم�����ام 

ر���س��ول اهللP اأن���ه ق���ال: »ال��ق��ائ��م من 

ِولدي ا�سمه ا�سمي، وكنيته كنيتي، و�سمائله 

على  النا�ض  يقيم  �سنتي،  و�سنته  �سمائلي، 

اهلل  كتاب  اإلى  ويدعوهم  و�سريعتي،  مّلتي 

اأطاعني، ومن  اأطاعه فقد  )عّزوجل( من 

ع�ساه ع�ساني، ومن اأنكره في غيبته فقد 

اأنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن �سدقه 

لدولته  المنتظر|  فالإمام   .
)2(

�سدقني«

مهابة في اأعين النا�ض، و�ستكون الأر�ض كلها 

على �سكل وليات، ومواطنوها يكونون بمثابة 

رعايا للدولة. اأما عن حكام هذه الدولة وعن 

كيفية اإدارتها فاإن القادة والق�ساة فيها هم 

والأمانة  والقوة  والإيمان  التقوى  اأه��ل  من 

المنظومة  و�ستكون   .Qاأ�سحابه من 

هما  الإل��ه��ي  والد�ستور  الإلهية  الحقوقية 

الأم�سار  �سيطبق في جميع  الذي  القانون 

والوليات. اأما الموارد المالية ف�سوف تكون 

بالتاأكيد من نتاج تلك الخيرات ومن موارد 

واإمكانات العالم القت�سادية. 

ينقل عن الإمام ال�سادقQ حول 

 :| ال��ق��ائ��م  زم���ن  ف��ي  العلمي  ال��ت��ط��ور 

ما  فجميع  حرفًا،  وع�سرون  �سبعة  »العلم 

جاءت به الر�سل حرفان فلم يعرف النا�ض 

حتى اليوم غير الحرفين، فاإذا قام قائمنا 

اأخرج الخم�سة و الع�سرين حرفًا فبّثها في 

يبثها  حتى  الحرفين  اإليها  و�سم  النا�ض 

الأمرا�ض  واإن   .
)3(

حرفًا« وع�سرين  �سبعة 

قول  ذل��ك  وم�����س��داق  جميعها.  ���س��ت��زول 

قام  »اإذا   :Qالعابدين زي��ن  الإم���ام 

�سيعتنا  عن  وج��ل  ع��ّز  اهلل  اأذه��ب  قائمنا 

. ول 
)4(

العاهة وجعل قلوبهم كُزبر الحديد«

بّد الإ�سارة اإلى اأن هذه الدولة ل تكتمل اإل 

النا�ض  ان�سغال  الأر�ض مع  ي�سود  بعد ظلم 

باللهو في�سيرون نحو الأهواء الُم�سّلة. ولكن 

المهدي  لالإمام  المقد�ض  الظهور  بربيع 

خ�سراء  ب��ح��ّل��ة  الأر�����ض  �ستكت�سي   |

و�سيعّم الرخاء و�سيطّهر نفو�ض النا�ض من 

هنالك  تكون  ل  �سوف  وحيئنذ  ال��رذائ��ل. 

ق��ادة  وال��ن��ا���ض مثل  الإم����ام  بين  و���س��اط��ة 

 :Qال�سادق الإم��ام  عن  روي  الدنيا. 

في  ل�سيعتنا  اهلل  مّد  قام  اإذا  قائمنا  »اإّن 

اأ�سماعهم واأب�سارهم حتى ل يكون بينهم 

وبين القائم | بريد، يكّلمهم في�سمعون 

.
)5(

وينظرون اإليه وهو في مكانه«

دلئل الإمامة، محمد بن جرير الطبري، �ض 467.( ))

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �ض ))4.( 2)

مخت�سر ب�سائر الدرجات، العالمة الحلي، �ض 7)).( 3)

رو�سة الواعظين، الني�سابوري، �ض 295.( 4)

الكافي، الكليني، ج 8، �ض )24.( 5)

الهوام�ش
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اإعداد: حوراء مرعي

اأع��ل��ن م��وق��ع »اإل��ي��ك�����س��ا«، اأح���د مواقع 

�سبكة  على  الإلكترونية  المواقع  ترتيب 

الخا�ض  البحث  م��ح��ّرك  اأن  الإن��ت��رن��ت، 

لأ���س��رار  ت��ع��ّر���ض  ق��د   »google« ب�سركة 

ج�سيمة على مدى الأيام الما�سية، وهبط 

ترتيبه للمرتبة الثانية بعد اأن ظّل محافظًا 

المقاطعة تطيح 

بـ»google« من 

�صدارة المواقع 

العالمية
�سنوات،  ثماني  طيلة  الأول  الترتيب  على 

�سّنها  التي  المقاطعة  حملة  بعد  وذل��ك 

رف�ست  اأن  بعد  الإ�سالمي  العالم  �سباب 

ال�����س��رك��ة ح���ذف م��ق��اط��ع ف��ي��ل��م  »ب����راءة 

 Pللر�سول الكريم الم�سيء  الم�سلمين« 

من كّل خدماتها البحثية والم�سورة.

 3 اإل��ى   Google خ�سائر  و�سلت  وق��د 

ماليين م�ساهدة، امتدت لت�سل اإلى موقع 

الفيديوهات.  ن�سر  في  المخت�ض  يوتيوب 

الّتوا�سل  م��واق��ع  عبر  الّن�سطاء  واأك���د 

تهدف  المقاطعة  اأن  الج��ت��م��اع��ي 

المليار  اأم��ة  ب��اأّن  ر�سالة  لتو�سيل 

ون�����س��ف ال��م��ل��ي��ار م�����س��ل��م لن 

الكريم،  ر�سولها  اإهانة  تقبل 

مطالبين ب�سرورة ال�ستجابة 

الم�سيء  الفيلم  رفع  لمطلب 

من على »يوتيوب«.

اأّن  ال���خ���ب���راء  اأّك�����د  ك��م��ا 

المقاطعة �ستوؤدي اإلى انخفا�ض 

 ،»google« ���س��رك��ة  �سهم  �سعر 

ماليين   2(0 اإلى  ت�سل  قد  وخ�سارة 

دولر اأمريكي.
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»اإيغربتروف«  الرو�سي  العالم  ح�سل 

على جائزة »Ig Nobel« لعام 2)20، وهي 

طرحوا  وباحثين  لعلماء  ُتمنح  ج��ائ��زة 

اأث��ارت  مختلفة  مجالت  في  نظر  وجهات 

ال�ّسخرية في بادئ الأمر، اإّل اأّنها فر�ست 

اإليها  الّنظر  ينبغي  كاأفكار  لحقًا  نف�سها 

بجدّية اأكثر.

»بتروف«  الرو�سي  العالم  ح�سل  وقد 

َت�ْسمح  و�سيلة  اإل��ى  له  لتو�سُّ الجائزة  على 

وُتمنح  األما�ض.  اإل��ى  تفجير  م��واد  بتحويل 

ذاتها  المجالت  في   »Ig Nobel« جائزة 

التي ُتمنح فيها جائزة نوبل، وهي الفيزياء 

حذاء لتتّبع الأبناء
الأميركية   »GTXC« �سركة  ك�سفت 

عن حذاء جديد يحتوي على وحدة نظام 

في  الآب��اء  ي�ساعد   ،GPS المواقع  تحديد 

المنزل،  يكونون خارج  اأبنائهم حين  تتّبع 

اإذ يّت�سل هذا الحذاء بالهاتف المحمول، 

ويعر�ض له تحرك طفله بدّقة.

كما يقوم هذا الحذاء باإر�سال اإ�سارات 

للخطر،  ينتعله  الذي  الطفل  تعر�ض  عند 

من  ويمّكنه  ما،  مكان  في  وقوعه  عند  اأو 

فهو  الطارئة،  الحالت  في  اإن��ذار  اإ�سدار 

ومعّدل  ال��ح��رارة  درج��ة  قيا�ض  على  ق��ادر 

�سربات القلب وال�سرعة، وُير�سل كل هذه 

طريق  عن  الآب���اء  هاتف  اإل��ى  المعلومات 

الإ�سارات.

رو�صي يحول المتفجرات اإلى األما�س
والقت�ساد  والأدب  وال��ط��ّب  والكيمياء 

اأخرى  مجالت  اإل��ى  بالإ�سافة  وال�ّسالم، 

الأع��م��ال  واإدارة  وال��ه��ن��د���س��ة  ك��الأح��ي��اء 

وغيرها.
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اك��ت�����س��ف ال��ع��ل��م��اء ق��ن��دي��ل ب��ح��ر من 

بقدرات  يتمتع  »توريتوب�سي�ض«  ف�سيلة 

عجيبة تجعله ل يموت، حيث اإنه قادر على 

مرحلة  اإل��ى  يعود  بحيث  خ��الي��اه  تجديد 

ال�سباب على الدوام فال تكون لديه مرحلة 

قنديــل بـحــر

ل يــكــبــــــر 

ول يــمــــوت 

بالموت، وعمره ل حدود  تنتهي  �سيخوخة 

له طالما لم يتعّر�ض لموؤّثر خارجي.

قطره  يتجاوز  ل  الذي  القنديل،  هذا 

٥ مليميتر، هو المخلوق الوحيد  اإلى   ٤ ال� 

اإلى  المعروف حتى الآن بخا�سّية الرجوع 

تطور  خ��الل  م��ن  ال��ب��ل��وغ  قبل  م��ا  مرحلة 

المياه  في  يعي�ض  وهو  الخاليا.  في  معّين 

ال�ستوائية الدافئة، كما اأنه �سريع التكاثر 

اهتمام  على  ا�ستحوذ  ب�سكل  والنت�سار 

علماء الحياة المائية الذين اأ�سبحوا 

النوع  لهذا  �سامتًا  هجومًا  يخ�سون 

من القناديل لمحيطات العالم، لأّنه 

ل يموت اأو يفنى من تلقاء نف�سه اإّل 

عن طريق موؤّثر خارجي.
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فيلم  �سيناريو  اإل��ى  اأق��رب  م�سهد  في   

ت و�سّية مليونيرة اأميركية في  درامي، ن�سّ

 3 تخ�سي�سها  على  موؤخرًا  توّفيت  ميامي 

ماليين دولر من ثروتها لكلبتها ال�سغيرة 

دولر  مليون   27 اإل��ى  اإ�سافة  »كوني�ستا«، 

كما  المحظوظة،  بالكلبة  العناية  لفريق 

�سخ�سين  تكليف  الو�سية  بنود  ت�سمنت 

لها،  ال��راح��ة  وت��اأم��ي��ن  الكلبة  ب��ح��را���س��ة 

فقط  دولر  مليون  مبلغ  �ست  خ�سّ فيما 

تقديم  اإل���ى  ���س��ارع  ال���ذي  الوحيد  لبنها 

المحكمة،  اإلى  والتزوير  بالتالعب  دعوى 

اأّن  وم��وؤك��دًا  الو�سية  بنود  على  معتر�سًا 

وكانت  دم��اغ  غ�سيل  اإل��ى  تعّر�ست  والدته 

لل�سكوى  وفقًا  تعاني،  الأخيرة  اأيامها  في 

المقّدمة منه، من م�سكالت نف�سية نتيجة 

المعاملة ال�سيئة من ِقبل زوجها المليونير 

الذي توفي قبل فترة ق�سيرة.

وّرثت كلبتها 

30 مليونًا وابنها 
مليونًا واحدًا

ب�����داأت ل��وا���س��ق ع��ل��ى ���س��ك��ل ال��ع��ي��ون 

اإذ  ال�سين،  ف��ي  وا�سعة  �سعبية  تح�سد 

المدار�ض  وطالب  الموظفون  ي�ستخدمها 

يدرك  اأن  دون  من  ال��دوام  خالل  ليناموا 

الم�سوؤولون ذلك.

ال�سين،  في  اإع��الم  و�سائل  وذك��رت 

النوع  ه��ذا  ي�سترون  ال��ذي��ن  »معظم  اأن 

الجامعات  طلبة  م��ن  ه��م  اللوا�سق  م��ن 

و�سعها  بهدف  وذل��ك  المكاتب  وموظفي 

من  للتمكن  ال���دوام  خ��الل  اأعينهم  على 

اأخذ قيلولة«.

اللوا�سق  يبيع  متجر  �ساحب  واأو�سح 

اأنه »ي�سعب اكت�ساف اأنها عيون مزيفة لذا 

يمكن للموظف النوم من دون اأن ُيك�سف، 

 (.5 ف�سعرها  الثمن  رخي�سة  اأن��ه��ا  كما 

�سنت فقط«.

لوا�صق للنوم 

خالل الدوام 
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الجائزة الأولى: ح�سين جميل خليل 50000) ل.ل.

الجائزة الثانية: بتول عزات الغداف 00000) ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 254

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 252

�سمية عبد القهار البزال	 

 زينب يو�سف جميل	 

ب�سمة اأحمد حاج عمر	 

ناهد هزيمة	 

ميني�سا �سادي الجواد	 

نجاة علي زين الدين	 

اإبراهيم ح�سن طحيني	 

و�سام بهيج نور الدين	 

(

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

يحق للفائز باليان�سيب اأن ياأخذ من المال بمقدار ما دفعه ل�سراء الورقة فقط. اأ- 

اإّن حادثة »فّخ« التي جرت في ع�سر دولة بني العبا�ض اأ�سّد فظاعة من كربالء في وقائعها فيما يتعّلق  ب- 

بالأطفال الذين لم ينُج منهم اأحد.

ج-  توؤكد الإح�سائيات اأّن نحو ثالثة اأرباع التوائم في العالم يت�سابهون.

املأ الفراغ

... قريب الدمعة، رقيق القلب، يبكي عند ذكر الوعد والوعيد، وعند ح�سول الم�سائب على الم�سلمين. اأ- 

اإّن ... عباد اهلل هي من الذنوب التي تمنع ا�ستجابة الدعاء وقبول الأعمال العبادّية من الفرد. ب- 

كانت عالقة العاطفة بين الم�سلمين و ... عالقة ممّيزة على مّر التاريخ ا�ستوقفت علماء الجتماع. ج- 

من القائل؟

»اإّن علينا اأن نرفع علمًا لكّل �سهيد نفقده، وننوح عليه ونبكيه«. اأ- 

ب-  »من اأراد اأن ينظر اإلى ُزهد عي�سى بن مريم فلينظر اإلى ُزهد اأبي ذر«.

»في النظام الإ�سالمي ل يوجد مفهوم »وما دخلي اأنا؟« فالأّمة لي�ست معزولة عن واقع الدولة«. ج- 

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

تاأليف الق�س�ض هي واحدة من الآليات المنا�سبة التي ت�ساعد في تنمية اأدب الأطفال نحو الإبداع. اأ- 

ُيقام موكب الطفل الر�سيع في اليوم الثالث من محرم. ب- 

ل اإلى و�سيلة ت�سمح بتحويل مواد التفجير اإلى األما�ض. ج-  ا�ستطاع اأحد العلماء الألمان التو�سّ

من / ما المق�سود؟

ُيعتبر التخّلف عنها تخّلفًا عن اأمر من اأوامر اهلل عّز وجل وعن تكليف جعله اهلل تعالى في مقابل تبليغ  اأ- 

اأعظم ر�سالة.

رب. قيل عن �سبب وفاتها اإنه ربما يكون ما عانته في رحلة ال�ّسبي من التع�ّسف والقهر وال�سّ ب- 

ج-  هي روح العمل، بل هي اأرفع واأ�سمى من العمل واأهّم منه لأّن حياة العمل مرتبطة بها.

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن 

كل اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�ستة وخم�سين 

ال�سادر في الأول من �سهر كانون الثاني 3)20م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستلم اأجوبة الم�سابقة:

ل من كانون الأول  2)20م الأوَّ

ملحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

٭ ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �ض.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر 

- بئر العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى 

اإمداد  مركز  مقابل   - النبطية   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�ض 

الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

(0

 في اأي مو�سوع ورد هذا القول للإمام الخميني}؟6

»نحن اأّمة ت�سنع من دموع ماآتمها �سياًل َعِرمًا يحّطم كّل ال�سدود التي تقف في وجه الإ�سالم«.

اذُكر ا�سم الَحَدث المق�سود

»ظّنت اأّن ذلك الملجاأ قد يكون بماأمن عن اأحقاد بني �سهيون... ولكن هناك، خّط الليل لأطفال الجنوب 

موعدًا مع �سبح ال�ّسالم الأبدّي«.

بعد رحلة له اإلى اإيران دامت اأ�سهرًا اأعلن اإ�سلمه على المذهب الجعفرّي 

وغّير ا�سمه. ما هو ال�سم الذي ُعرف به بعد اإ�سلمه؟

اأكمل الحديث: 

قال الإمام زين العابدينQ: »اإذا قام قائمنا اأذهب اهلل عّز وجّل عن �سيعتنا العاهة وجعل قلوبهم...«.

الوثيقة،  ال�سلة  القيمومة،  »الإ���س��راف،  تعني  اإّنها  تعريفها  في  قيل 

العلقة الوطيدة، القتران بين �سائر الأفراد والعنا�سر المنتمين لها«. 

ما هي؟
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تتهادى كلماتي

تتوارى في كنِف

ليلي الحزين

و�سمعة فوؤادي تذوب حرقة

في�ّسع �سوء باهت

ب�سبح يكاد يكون الم�ستحيل

يح�سم لياًل طوياًل

و�سوت للداعي اأن: »حي على ال�سالة ...«

ين�سّق كالفجر

على �سجادة �سالة يتيمة 

ت�ستاق للت�سبيح والتهليل

ال�سم�ض ت�سرق على ا�ستحياء

و�سووؤها الحزين يت�سلل

من خلف التالل

على ج�سٍد م�سّجى

دمع ُيذرف

ح�سن ... ح�سين ... زينب ... واأم كلثوم

ومالئك اهلل تنحب

ال�سلع مك�سور

فاألف اآٍه لجرحك يا زهراء

يا قّرة العيون

دالل حجازي

اآهٍ ل�صلعِك..

يا نف�ض في الدنيا اأزهدي

وبركب محمد واآل بيته التحقي

من قال �سعرًا في الح�سين

اأتى يوم القيامة بوجه ُم�سرق

محمد وعلي وفاطمة والح�سن والح�سين

من لم يتولهم لهب جهنم لن َيق

ومن خا�سم اأهل بيت النبوة

فهو هلل ل يتقي

ن�سوا اأن الح�سين ابن بنت

ر�سول اهلل �ساحب الإ�سراء والبراق

ح�سين يا �سيد �سباب اأهل الجنة

اأنت الإمام الحق وابن الن�سب العريق

�سمعوا الو�سية من جدك باأهل بيته

تنا�سوا اأن للظالمين خزيًا

يومئذ ولهم عذاب الحريق

فاتبعوا �سارب الخمر الفا�سق

وقاتل النف�ض الزكية والزنديق

تبًا لهوؤلء الظالمين فقد

مردوا على جهلهم والنفاق

ح�سينًا حّرم اهلل الجنة على من

اأمر بقتلك ودمك باأر�ض كربالء يراق

ح�سينًا روحي لك الفداء �سيدي

لزيارتك في دنياي كل ا�ستياقي

�سادتي واأئمتي ل اأخ�سى بولئي

ل��وم��ة لئ����م.. ف���اهلل ه��و ال��ق��اب�����ض وخير 

الرازق

م�شباح عبا�س

لك  روحــــي 

ـــــداء ـــــف ال
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��َم��ا وِح َب���ْع���َدِك َم����ْن ���سَ ��َم��ًة ِل���ل���رُّ َمْن�َسَماَي���ا َب�����سْ ��َه��ُد  ���سْ
َ

اأ ال��َم��ْح��ُم��وِد  �َسِعِيِك  ِف��ي 

��ْي��ِن ُم��َواِل��ي��ًا ��َم��اَوَدَرْي������ُت ِم���ْن َق����َدِر ال��ُح�����سَ ��ْق��ُت َم���ْث���َواِك الأِخ���ي���َر ِل��ُي��ْر���سَ َوَع�����سِ

َبْعَدَما ��َه��اَدِة  ال�����سَّ ُحِف  �سُ ِم��ْن  َمْعَلَماَوَق�����َراأُْت  ِع���ْن���َدَك  ���ْرُت  ْب�������سَ
َ
اأ ��دي،  ��يِّ ���سَ َي��ا 

َم���ا ����وُر َي���ْه���ِت���ُف ِم����ْن َت���َراِن���ي���ِم ال���دِّ ْوَدَع���������ُه ال�����َوِري�����َد، َف���َدْم���َدَم���اوال����نُّ
َ
بُّ اأ ال������رَّ

ى
َ
َراأ َم���ْن  َث  َح����دَّ ُت��ْح��َف��َة الإِْت����َي����اِن،  َمْب�َسَماَي���ا  َوْج���ُه���ِك  ��َع��َداِء  ال�����سُّ َغ��اَي��ِة  ِف��ي 

الَحَياء ْع��ِن��ي 
َ
اأ َل  ْمِت،  ِلل�سَّ َت��ْرَك��ِن��ي  ُل َم��ْغ��َن��َم��اَل 

َ
���اأ َف���َم���ْه���ُدِك ال�����ِم�����ْدَراُر َي�������سْ

َم���اَي���ا َل��ْح��َظ��ًة َف���اَق���ْت َم���َح���اِم���َل َدْه���ِرَه���ا َم�����اُن ِلأْج����ِل����َه����ا َوَت���َق���دَّ ُخ����ِل����َق ال�����زَّ

�����اِم ُق���ْم���ُت، َوَم����ْن َل��ِك ��َه��ُد الأيَّ �َسَماَل���ِك َم�����سْ َوَل���َق���ْد  ُم��َج��اِه��ِد،  ��اِر  اْن��ِت�����سَ َب��ْع��َد 

ِل��َق��اِئ��ِه��ْم ِع��ْن��َد  ْدَراِك  الإِ ِف��ي  ال��َح��قُّ  ���َم���اَم��ا  ْق�������سَ
َ
اأ ِل�����َوْع�����ِدِه  َم�����ْن  َوَغ�����اَي�����ُة  اإِلَّ 

ح��ت��ى ا���س��ت��ق��ام اإل�����ى ال��رب��ي��ع ف��اأن��ع��م��اك���م ����س���ان زرع������ًا ذا ج��ب��ي��ن م��راب��ط

قل: ال�سبَر،  اأم���ي  اأج��ف��اُن  لزم���ت  عرمرماك��م  ال�سعيد  على  الجراح  ع�سف 

ال��ع��ل��ى ل����ك����ُم  م���ح���م���ٍد  ب���ي���ت  اآل  اأع����ط����ى ال����ب����ي����اُن وج��������وده وت��ح��ت��م��اي����ا 

م��ن��زل��ي ل��ي��ع��رف  َم����ن  ح���ي���دَر  اآل  وال��ح��ب��ُر ي��دم��ُع ب��ع��د ق��ل��ِب َم����ِن ارت��م��ىي���ا 

، وم�����ا اأغ����ن����ى ال���ح���ي���اء م��ت��ي��م��اول��ق��د ن��ظ��رت، ف��م��ا ا���س��ت��ك��ان ب��روع��ت��ي ح������بٌّ

بكم ���س��خ�����س��ت  ال���ت���ي  ف��اط��م��َة  اآل  لأرح���م���اي���ا  اأراد  ب���ك���م  ال�����س��ف��ي��ع  اأيُّ 

ال��ح�����س��ي��ن مطيتي ق����ْدر  م���ن  اأ����س���ل���م���اوع��ل��م��ُت  ب���ع�������س���ق���ه  َم�������ن  ي���ن���ه���ل  هلل 

اأحمد عبد الكريم جزيني

في محفل ال�صهادة

حبيبي ح�صين
كالثكالى نياحها  تبد  ل��م  واإن  يدمىح���ارت  ال��م��واج��ع  ف���رط  م��ن  ال��ق��ل��ب  اإن 

ي�ست�سرخ الآلم  اأدمته  اإذا  الفوؤاد  ف��ال��ن��داء ل���ه���واء ل ي����زول ف���ي ال��م��دىواإن 

اأن��ام ي��ا  مهاًل  ال��ق��وم  ف��ي  العقيلة  نباًلن��ادت  ورويتموه  الطلقاء  اأيها  دعوتموه 

حبيبي ح�سين اأبلغ طه مني خير ال�سالمفبئ�ض الرعية في ظل حكم الفا�سق يطغى

وعن الطفل عو�ض الماء �سقوه كاأ�ض الدماحّدثه عن اأم الم�سائب تدميها ال�سياط

بحاله يلوذ  الغريب  عن  الزهراء  وحوافر الخيل تدو�ض منه ال�سدر كالدمىحّدث 

نا�سر م��ن  ف��ال  الرم�ساء  ف��وق  يلهووح��ي��دًا  بال�سيف  وذاك  بالرمح  يخزه  هذا 

وذا بالنبال ير�سم الجراح فيبكي الدنى

حزين عيتا
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بيارُق ن�صٍر من اأ�صى كربالء

ي�������ا م�����ق�����ل�����َة ال��������وج��������ِد ب������ال������دم������ِع ث�������وري

واب�����ك�����ي ح���������س����ي����ن����ًا.. ف����ق����د ه�������لَّ ال����ه����الُل

ه��������������ذا ��������س�������ه�������ُر ال������������ح������������رِم اأق�������ب�������ل

وال��������������دم��������������ُع ي��������خ��������ت��������زُل ال�������م�������ق�������اُل

ال����ع����ا�����س����ُر.. خ����ذ م����ن����ُه ي����ا اأي���������وُب ����س���ب���رًا

وي���������ا ي�����ع�����ق�����وُب وي���������ا ي�����و������س�����ف ت����ع����ال����وا

خ�����������ذوا م�������ن ح���������زن ال����ح���������س����ي����ن ح�����زن�����ًا

وا����������س���������ه���������دوا ك��������ي��������َف ا������س�����ت�����ح�����ال�����وا

اأح��������م��������د لآِل  ح������������رم������������ٍة  ك����������������لَّ 

وب����ال����م����ن����اي����ا ع����ل����ى ال���������س����ح����ِب م����ال����وا

وح���������س����ي����ُن ال�����ط�����ه�����ِر وح�������ي�������دًا ي����ن����ادي

اأي�����ن ال�����رج�����اُل.. اأي�����ن ال��ن��ا���س��ُر وال��م��ح��ام��ي

وال�����ع�����ب�����ا������ضُ ع����ل����ى ال�����رم�����������س�����اِء م���ل���ق���ًى

والأك�������������ب�������������ُر ف���������ي ال��������خ��������ي��������اِم دام���������ي

وع������ي������ُن ال�����ك�����ف�����ِر ل������م ت�����اأخ�����ذه�����ا رح���م���ة

ب�����غ�����ري�����ِب ال�������ط�������فِّ م�����ن�����ح�����وَل ال�������ِق�������وام

ورغ�������������م الأ����������س���������ى وال�������ظ�������ل�������ِم م����ال����ت

ع����ل����ى �����س����ب����ِط ال�����ه�����دى ����س���ل���ي���ِل ال�����ك�����راِم

وم�������������ا ك�������ف�������اه�������ا ال��������ح��������ق��������ُد ج�������������ورًا

ف���������س����اَر ال�������راأ��������ضُ ع���ل���ى ال�����رم�����ِح ���س��ام��ي

وِب����َخ����ي����ِل ال����َج����ه����ِل ع���ل���ى ال���ِج�������س���ِم ���س��ال��وا

و������س�����ل�����ب�����ًا ل�������ل�������ردا وح��������رق��������ًا ل����ل����خ����ي����اِم

����س���ب���ي���ًا الآَل  ق�����������ادوا  ال�������ح�������رِق  وب������ع������َد 

م������ن ال�����ط�����ف�����وِف اإل���������ى ط������غ������اِة ال���������س����اِم

م���ح���م���ٍد اآِل  اأج���������������وُر  ك������ان������ت  ه������ك������ذا 

وك�����������ذا َت��������ك��������وُن اإل�����������ى ي�����������وِم ال�����ق�����ي�����اِم

ِب���ك�������س���ِر ����س���ل���ِع ف����اط����ٍم ك����ان����ت ِب���داي���ُت���ُه���م

وك������ذا ا����س���ت���م���ّر ب����َغ����درِه����م اأ����س���َق���ى الأن�������اِم

ون������ح������ُن ن�����رَت�����ج�����ي ل�����ل�����َم�����ه�����ديِّ ط���ل���َع���ت���ُه

����ب����َل ال����ِع����ظ����اِم ف����ع����ّج����ل ب��������اأم��������ِرَك ي�����ا �����سِ

����د م�����ا م��������اَت ال����ُح���������س����ي����ُن ب�����ل دُم����������ُه َت����وقَّ

���ع���ل���َة َن���������س����ٍر ع���ل���ى ُج���������رِح ال���ُح�������س���اِم ����سُ

محمد نايف
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�ساألوني عن �سيدة

ذات ن�سب

�ساألوني عن امراأة

ذات لقب

قلت اأعرفها

وع�سقت ر�سالتها

اإنها بطلة كربالء

وحفيدة الأو�سياء

ومنبع يفي�ض حبًا

ل�سيدتي فاطمة الزهراء

هي نور الر�سالة

واأخت ال�سهداء

غنى لها الطير ع�سقًا

وبكت لها ال�سماء حزنًا

على ما جرى في كربالء

اإنها من لملمت جراح 

الأطهار

ولم تنك�سر اأمام ملك اأو 

�سلطان

حملت راية الح�سين

واأخيها العبا�ض

اإنها زينب بنت علي

حيدر الكرار

كّرمه الإله وا�سطفاه

�سفيعًا للموؤمنين

ابنة من قال الرب بحقه

ل فتى اإل علي

ول �سيف اإل ذو الفقار

فاطمة �شم�س الدين

�صيبقى الن�صر ن�صر اهلل
مهداة اإلى الأمين العام لحزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل )حفظه اهلل(

اأيُّ عظمة... اأيُّ عزة ووقار...

يا �سليل الأنبياء والأطهار...

يا �سالل نور يهدي اأجيال اليوم.. رجالت الغد..

يا قلبًا خافقًا يلهُم اأبناء الحجارة ويوقد الثورة..

يا هم�سة من اآيات الأر�ض تباركها اآيات ال�سماء..

يا �سرخة الحق المدوية.. هادمة عرو�ض الم�ستكبرين..

يا �سوت ال�سمير في زمن قّل نا�سُروه..

يا �سفينة النجاة في القرن الواحد والع�سرين..

دعنا �سيدي ن�سم طيب عباءِتك فنلتم�ض طهرًا واأنوارًا..

ونقبل عمامتك الحيدرية فنتن�سق عزًا ووقارًا..

كيف ل واأنتم من ن�سل الأبرار.. ن�سل محمد وعلي والزهراء..

يا من حمل �سيف الح�سين وتقّلد درع الكّرار..

في كل قب�سة من يديك تهز عرو�ض الطواغيت

وتهز نفو�سنا فنع�سقك ونواليك.. ونقول

ق�سمًا باهلل �سيبقى الحزب حزب اهلل

ق�سمًا باهلل �سيبقى الن�سر ن�سر اهلل

راحيل ال�شاروط

�صاألوني
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)soduku( �صـــــودوكـو 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   ( من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

976(
(47

758
23

49
73

653
753

(684

اأحجية

طرائف

يبكي حتى يبتل م�ساّله خ�سية من اهلل عزَّ و جلَّ من غير ُجرٍم.  �

ل يجل�ض ول يقوم اإّل على ذكر اهلل جّل ا�سمه.  �

ينتظر وقت ال�سالة وي�ستدُّ �سوُقه ويترقب دخوله ويقول لبالل: اأرحنا يا بالل.  �

ح. َذ، واإذا مّر باآية رحمة �ساأل، واإذا مّر باآية فيها تنزيه اهلل �سبَّ اإذا مّر باآية خوٍف َتَعوَّ  �

اإذا جاءُه اأمر ُي�َسرُّ به خرَّ �ساجدًا �سكرًا هلِل.  �

عُه بركعتين. ل ينزل منزًل اإّل َودَّ  �

ل ُيوؤثر على ال�سالة ع�ساًء ول غيَره وكان اإذا دخل وقتها كاأّنه ل يعرف اأهاًل ول حميمًا.  �

اإذا راأى ما يحبُّ قال: الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�سالحات.  �

يت�سرع عند الدعاء حتى يكاد ي�سقُط رداوؤه.  �

Pكان ر�صول اهلل

�سيء له اأ�سنان ولكّنه ل يع�ض.

اطرد ال�سائق

يطرد  اأن  زوج��ه��ا  م��ن  ام����راأٌة  طلبت 

ال�سائق الجديد؛ لأنه كاد اأن يقتلها مرتين.

فاأجابها: فلنعِطه فر�سة ثالثة.

مفاجاأة الجراثيم

 �سئل مري�ض: لماذا تاأخذ الدواء قبل 

موعده المحدد؟ 

فاأجاب:لأفاجئ الجراثيم.
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اآداب في الروايات

من اآداب ال�سفر

�  ر�سول اهللP: »�سيد القوم خادمهم في ال�سفر«.

� وعنهP: »اإذا خرج اأحدكم اإلى �سفر ثم قدم على اأهله، فليهدهم ولُيطرفهم ولو 

حجارة«.

كم بالإمامة اأقروؤكم«. كم اأحدكم، واأحقُّ � وعنهP: »اإذا كنتم ثالثة في �سفر، فليوؤمُّ

)ميزان الحكمة، الري�سهري، ج2، 308) - 0)3)(.

� عنهP: »اإنَّ َقليَل الَعَمِل َينَفُع َمَع الِعلِم، واإنَّ َكثيَر الَعَمِل ل َينَفُع َمَع الَجهِل«.

)حكم النبيP، الري�سهري، ج)، �ص 3)2 - 4)2(.

Pمن حكم النبي

عِف«. بداِن ِمَن ال�سَّ
َ
ُة الأ ب�ساِر ِمَن الَعمى، وُقوَّ

َ
- »اإنَّ الِعلَم َحياُة الُقلوِب، ونوُر الأ

)الأمالي، الطو�سي، �ص 488(.

اأميُر  بُر  َوال�سَّ ُمُه،  َقيِّ َوالَعَمُل  َدليُلُه،  َوالَعقُل  َوزيُرُه،  َوالِحلُم  الُموؤِمِن،  َخليُل  »الِعلُم   -

فُق واِلُدُه، َوالِبرُّ اأخوُه«.  ُجنوِدِه، َوالرِّ

)بحار الأنوار، المجل�سي، ج 74، �ص 49)(.

غريب المفردات في القراآن 

�سفر: ال�سفر ك�سف الغطاء. ويخت�ض ذلك بالأعيان نحو �سفر العمامة عن الراأ�ض 

َذا اأَ�ْشَفَر} اأي اأ�سرق لونه.  ْبِح اإِ والخمار عن الوجه. والإ�سفار يخت�ض باللون نحو {َوال�شُّ

اْلِحَماِر  {َكَمَثِل  تعالى:  كقوله  اأ�سفار،  الحقائق وجمعه  ي�سفر عن  الذي  الكتاب  وال�سفر 

المو�سوفون  المالئكة  فهم  َب��َرَرٍة}  �َشَفَرٍة	ِكَراٍم  {ِباأَْيِدي  تعالى:  وقوله  اأَ�ْشَفاًرا}  َيْحِمُل 

في  م�ستركة  والكتب  والمالئكة  فالر�سول  الر�سالة،  وال�سفارة  َكاِتِبيَن}.  {ِكَراًما  بقوله: 

كونها �سافرة عن القوم ما ا�ستع�سى فهمه عليهم.

)مفردات األفاظ القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �ص 2)4(.
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5

6

7

8

9

(0

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا: 

من اأ�شماء الجنة – ثار الهواء. )

م�شغ الطعام – حر�شنا ور�شدنا. 2

مادة �شريعة اال�شتعال – اأ�شافل النا�س. 3

حرفان مت�شابهان – ارتفَع . 4

واظب على العمل – دولة اأوروبية. 5

اإح�شا�س – حرفان مت�شابهان. 6

�شاعديه – ا�شتاق. 7

ناف�َس – جماعة من النا�س عائدة من �شفر. 8

�شْعب وقوم – مكان ح�شاد القمح. 9

اأر�شد – الجهات. 0)

عموديًا:

نهر في الجنة – زاَل . )

عط�شوا – فاعل. 2

مفرح . 3 – خبر  المو�شوع  في  تفكيره  اأعمَل 

ينقل �شخ�س اإليك 

يعجلوا . 4

طفتم في المكان – �شعف – لال�شتدراك. 5

للندبة – اإحدى القارات. 6

من اأ�شماء جهنم – �شالَح و�شالَم. 7

�شد قربنا – �شرور. 8

ا�شم اإ�شارة – �شاطئ. 9

�شد ا�شترتا – اأزاال ري�س الطائر. 0)
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 253

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

253 الـــــعـــــدد  فـــــي  الـــــ�ـــــصـــــادرة 

78(249563

463(57982

95238647(

(26735849

5978(4326

348962(57

8795236(4

2(4698735

63547(298

الجواب:  الم�شط

اأجوبة م�سابقة العدد 252

(23456789(0

اابناريزح)

لخديايرو�ض2

قيجانواو3

نلنبللحرن4

النيناوق5

دا�ضوتانا6

يمه�نرمتب7

له�تباايحت8

تةناتملا9

افرمبلمع0)

) - �شح اأم خطاأ

اأ � �شح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2 - امالأ الفراغ

اأ � الر�شد المعنوي

ب � الن�شر

ج � العقيقة

3 - من القائل؟

Pاأ � النبي محمد

ب � ال�شهيد فادي كاظم

Qج � االإمام ال�شادق

4 - �شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد

اأ � الخم�س �شنوات

ب � �شم الحّية

ج � ينتحرون

5 - من المق�شود؟

     اأ � النف�س الزكية

ب � عمار بن يا�شر

ج � الن�شاء

6 - »االمتحان االأخير«

7 - ب

8 - االإيمان

9 - الفقر

0) - مداراة النا�س
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ا�صمه وحده .. يكفي

حدٍّ  اإل��ى  �ساذجة،  طفولية  الفتن  األعاب  بع�ض  تبدو  قد 

ن�ستغربه، خا�سة عندما يظن م�سّمموها اأنهم �سينجحون 

الأق��ل  اأو على  ه��ن��اك،  وت��ف��رق��ة  ه��ن��ا،  فتنة  اإح����داث  ف��ي 

يلعبون �سمن  زالوا  ما   وهم  ما..  مكانًا لحرب  يحجزون 

نف�سها: جريمة بحق طائفة  القديمة  لعبتهم  قواعد 

اأننا  اأخرى. ولم يدركوا بعد  اأو مّلة، تن�سب لطائفة 

حفظنا الدر�ض، ومللنا لعبتهم..

لكن عندما تكون الجريمة بحّق �سيد الب�سرية، فالقواعد تختلف..

هنا تحكم الم�سهد �سنن واألطاف اإلهية تقلب كيدهم عليهم. فكيف 

جاءت نتائج لعبتهم القديمة؟

�سغارًا،  ي��ع��ودوا  ل��م  فال�سحايا  الالعبين،  توقعات  عك�ض  على 

فلم  اأخ��رى؛  بطريقة  ت�سرفوا  فقد  بع�سًا،  لبع�سهم  التهم  يكيلوا  ولم 

بعقوبة  يطالبوا  ولم  فح�سب،  الإدان��ة  يعلنوا  ولم  فح�سب،  يتظاهروا 

مرتكبيها فح�سب، ولم يقاطعوا المواقع الإلكترونية المرّوجة فح�سب، 

ولم يطالبوا ب�سّن قوانين دولية تلزم الجميع باحترام الأديان ال�سماوية 

لعبة  على  منا�سبًا  رّدًا  ليكون  واح��د..  م�سهد  في  توّحدوا  بل  فح�سب.. 

الفرقة.

اأمواٌج عاتية من ال�سعوب: م�سلمون بمذاهبهم المختلفة، م�سيحيون 

ال�سفوف  وّحدوا  بيد،  يدًا  واح��دًا،  موقفًا  وقفوا  المتعددة،  بكنائ�سهم 

والأ�سوات والمواقف.. ربما ي�سعب اجتماعهم في منا�سبة اأخرى..

كانت اأجمل الم�ساهد على الإطالق، لقطات اإخبارية من كل البقاع 

تراقب حركة ا�ستنها�ض واحدة، بكل اللغات، تنادي ا�سمًا واحدًا: محمٌد 

P ر�سول التوحيد. محمٌدP الذي عّلم الب�سرية الخ�سوع بالعبادة 

لتوحيد  �سببًا  ليكون  وحده  ا�سمه  يكفي  األن  اأحد،  واحد  لإلٍه  والت�سليم 

النا�ض.. اآخر الزمان؟!

نهى عبداهلل
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