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ال�شيد علي عبا�س املو�شوي

َساَء ما َيِزرون

كما يمكن اأن يوؤدي الإن�سان في هذه الحياة دورًا اإيجابيًا، فيكون 

وجوده نافعًا ومثمرًا ل�سخ�سه ولمجتمعه، يمكن اأن يوؤدي دورًا �سلبيًا 

فيكون م�سرًا ب�سخ�سه وبمجتمعه.

في  ��زون  ي��م��يِّ ال�سنفين  ه��ذي��ن  بين  الدنيا  ه��ذه  ف��ي  وال��ن��ا���س 

نظرتهم، ويتفاعلون مع ال�سنفين. وكان من ق�ساء الحكمة الإلهية 

اأن يكون الختيار الإن�ساني حقًا ثابتًا، فمن النا�س من يختار العي�س 

مع ال�سنف الأول ومنهم من يختار العي�س مع ال�سنف الثاني.

ولكن ما الذي يتحّمله كال ال�سنفين نتيجة فعلهما في المجتمع؟ 

ل �سك في اأّن ال�سنف الأول �سوف ينال ثوابًا وثناًء من اهلل عّز وجل 

من  نجّرده  اأن  يمكن  ول  كفاعله،  الخير  على  فالدال  النا�س،  ومن 

اإذ  ثوابًا  اأكثر  النا�س، بل لعله يكون  كونه �سببًا في ن�سر الخير بين 

يكون �سريكًا لكّل فاعل للخير الذي دّل عليه.

الذي  اإّنه  فعله.  نتاج  اأمام  نتوقف  ما  فهو  الثاني  ال�سنف  واأما 

اإّن النموذج البارز لهذا  اإلى حيث يوردهم مهالكهم.  ي�سوق النا�س 

ال�سنف هو ال�سيطان الذي اأخذ على عاتقه وظيفة اإ�سالل النا�س 

اآدم يكمن لهم في مدخل كل طريق فيه  لبني  وغوايتهم. ولعداوته 

خير لهم لي�سرفهم عنه.

الأحيان على بع�س  ينت�سر في كثير من  العدو  ال�سيطان  ولكّن 

اأن يعمل  اأعظم الحماقة  النا�س حتى ي�سبحوا جندًا له. وهذا من 

أول الكالم
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الإن�سان جنديًا لدى عدوه الذي يريد قتله، وقتل اأخيه، في�سبح دور 

الإن�سان اإ�سالل النا�س وغوايتهم.

اأنهم  المجتمع يجد  اأمثال هوؤلء في  اإلى  الإن�سان  عندما ينظر 

على  يتفّوقون  اأحيانًا  لعلهم  بل  ال�سيطانّية،  الحيل  كل  ي�ستعملون 

ال�سيطان في ن�سبهم ل�سراكهم التي يوقعون فيها من يحيط بهم.

ولم  �سركهم  في  وقع  َمْن  م�سوؤولّية  اإطالقًا  ينفي  ل  هذا  ولكن 

اأ�سلفنا، يحتوي على  المجتمع، وكما  ياأخذ حذره منهم، وذلك لأن 

�سنف اآخر هم اأ�سحاب الخير والذين يوؤّدون دورًا في اإر�ساد النا�س 

اإليه، فكان على هذا اأن ينظر فيما يختاره، ومتى وقع باختيار منه 

في م�سيدة اأهل ال�سالل فال بّد واأن يتحمل عاقبة عمله.

الم�سّلل  ال�سنف  من  المجتمع  لتح�سين  يهدف  الإ�سالم  ولأن 

للنا�س، كانت الدعوة اإلى مواجهتهم ومحاربتهم والحد من نفوذهم 

والحيلولة دون وقوع النا�س في م�سيدتهم.

ومن اأ�ساليب ذلك الوعيد الإلهي لهوؤلء الم�سّللين باأنهم �سوف 

نا�سئًا من  اإذا كان �سالل هوؤلء  �سيما  يتبعهم ل  وزر من  يتحملون 

من  ال�سنف  هذا  اإلى  ننظر  عندما  ولذا،  المعرفة.  ونق�س  الجهل 

النا�س ندرك اأن م�سيرهم الأخروي �سوف يكون وخيمًا.

وهذا يعني، اأن على الإن�سان اأن يكون حذرًا في كل كالم يقوله، ل 

�سيما عندما ينطلق في ن�ساطه الإعالمي اأو عبر �سفحات التوا�سل 

الجتماعي، واأن ل ين�سى م�سوؤولّية الكلمة التي يقولها واأن وزرها ل 

اإلى  يقت�سر على ما قد يقع فيه من خطاأ الفكرة، بل يتجاوز ذلك 

غّيه  في  ذاهبًا  منهجه،  على  وتبعه  مقولته  في  �سّدقه  من  كل  ِوزر 

و�سالله.

كما يفر�س على اأهل الخير مواجهة هوؤلء الذين ي�ستفيدون من 

د النا�س بما يخرجهم عن طريق الهدى، وقد  كل و�سيلة متاحة لتر�سّ

ِليَن *  وَّ
ُكْم َقاُلوا اأَ�َشاِطيُر الأَ قال تعالى: {َواإَِذا ِقيَل َلُهْم َماَذا اأَنَزَل َربُّ

لُّوَنُهْم  ِلَيْحِمُلوا اأَْوَزاَرُهْم َكاِملًَة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن اأَْوَزاِر الَِّذيَن ُي�شِ

ِبَغْيِر ِعْلٍم اأََل �َشاَء َما َيِزُروَن} )النحل، 25-24(.

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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غالم ر�شا �شاحلي

النظام التربوي
في المجتمع المهدوي)5(

تجاه  الإن�����ش��ان  وظ��ائ��ف  ف��ي   *
الطبيعة

الإن�������س���ان، ف���ي ال���ن���ظ���ام ال��ت��رب��وي 

والمحيط  الطبيعة  عن  م�سوؤول  المهدوي، 

البيئي. وقد ر�سم، هذا النظام، لالإن�سان 

ة. مجموعة من الأهداف التربوّية الخا�سّ

على  الإط��الل��ة  ع��ام،  ب�سكل  ويمكن، 

هدفين اأ�سا�سّيين هما:

1. م��ع��رف��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة: م��ا ل��م يعرف 
الإن�سان الأمور الموجودة من حوله والتي 

هو على عالقة وثيقة بها كالأر�س وال�سماء 

معها  التعامل  من  يتمّكن  لن  والبحر...، 

يبدي  اليوم،  والعلم،  منها.  وال�ستفادة 

اهتمامًا بمعرفة البيئة والقوانين الحاكمة 

اإلى ال�ستفادة  عليها. فالإ�سالم ل يهدف 

يهدف  ول  ف��ق��ط،  الطبيعة  م��ن  وال��ت��ل��ّذذ 

بل  ف��ق��ط،  الدنيوية  ال��ح��ي��اة  ع��م��ارة  اإل���ى 

ومعرفة  اهلل  لمعرفة  مقّدمة  ذلك  يعتبر 

الطبيعة  على  التغّلب  على  الإن�سان  قدرة 

يدعو  الكريم  والقراآن  منها.  وال�ستفادة 

َماَواِت  لمعرفة الطبيعة: {اإِنَّ ِفي َخْلِق ال�شَّ

َوالأَْر�ِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك 

النَّا�َض  َينَفُع  ِبَما  اْلَبْحِر  ِفي  َتْجِري  الَِّتي 

اء َفاأَْحَيا  َماء ِمن مَّ َوَما اأَنَزَل اهلل ِمَن ال�شَّ

ُكلِّ  ِفيَها ِمن  َوَبثَّ  َمْوِتَها  َبْعَد  ِبِه الأْر���َض 

ِر  َحاِب اْلُم�َشخِّ َياِح َوال�شَّ ِريِف الرِّ َداآبٍَّة َوَت�شْ

���َق���ْوٍم  ْر����������ضِ لآَي������اٍت لِّ ��َم��اء َوالأَ َب���ْي���َن ال�����شَّ

َيْعِقُلوَن} )البقرة: 164(.

اأّن  المهدوي  التربوي  النظام  َيعتبر 

والطبيعة،  بالعالم  الإن�سان  معرفة  زيادة 

الإلهية،  وال��ق��درة  اهلل  معرفة  اإل��ى  ت���وؤّدي 

وت���زداد  المجتمع  ف��ي  الح�سور  ف��ي��زداد 

الإلهي.  القرب  نحو  الم�سير  على  القدرة 

Q ح���ول معرفة  الإم����ام ع��ل��ي  ي��ق��ول 

ع�سر  ف��ي  منها  وال���س��ت��ف��ادة  الطبيعة 

اأفاليذ  الأر����س  له  وتخرج   ...« الظهور: 

.
)1(

كبدها وتلقي اإليه �سلمًا مقاليدها«

ال��م��ن��ا���ش��ب��ة  ال����ش���ت���ف���ادة  ك��ي��ف��ي��ة   .2
التي  ال��ط��ب��ي��ع��ة: م��ن جملة الأ���س��ول  م��ن 

التعامل  ف��ي  رعايتها  الب�سر  على  يجب 

ال�سحيحة  ال���س��ت��ف��ادة  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  م���ع 

والم�سروعة من النَعم الإلهية الكبيرة. مّما 

اأن ال�ستفادة غير ال�سحيحة  ل �سك فيه 

معها،  التعامل  في  والتفريط  والإف���راط 

اإلى �سياع الثروات الإلهية وحرمان  يوؤدي 

الإ���س��الم  اأو���س��ى  لذلك  منها،  الآخ��ري��ن 

بال�ستفادة ال�سحيحة والهادفة من النعم 

اأعطى  م��ا  على  المنعم  و�سكر  الإل��ه��ي��ة، 

وعدم الإ�سراف في ال�ستفادة منها. جاء 

ِمن  َوا���ْش��َرُب��واْ  {ُك��ُل��واْ  الكريم:  القراآن  في 

ْزِق اهلِل َوَل َتْعَثْواْ ِفي الأَْر�ِض ُمْف�ِشِديَن}  رِّ

)البقرة: 60(.

في رحاب بقية اهلل
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ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي ال��م��ه��دوي | 

ومعنوي  علمي  م�ستوى  اإل��ى  النا�س  ي�سل 

عمران  من:  الطبيعة  معرفة  بعد  يمكنهم 

المعقولة والم�سروعة  الأر�س، وال�ستفادة 

النعم  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  منها،  وال��ع��ادل��ة 

والو�سول  الب�سر  رفاه  �سبيل  في  الطبيعية 

اإلى القرب الإلهي.

Q حول  الباقر  الإم���ام  ع��ن  ج��اء 

ال�سحيحة  وال�ستفادة  الطبيعة  ع��م��ارة 

|: »فال  المهدي  الإم��ام  منها في زمان 

 .
)2(

ر...« ُعمِّ اإّل  خ��راب  الأر����س  في  يبقى 

اإلى  اآخر  Q في حديث  الإم��ام  وي�سير 

الطبيعية:  الم�سادر  من  الب�سر  ا�ستفادة 

»فاإنه )الإمام |( يق�سم بال�سوية ويعدل 

.
)3(

في خلق الرحمن البّر منهم والفاجر...«

*النتيجة
بناًء على ما تقّدم من اأهداف تربوية 

النتائج  ذكر  يمكن  المهدوي،  النظام  في 

الآتية:

اأهداف  ذو  المهدوي  التربوي  النظام   .1
تعاليم  م��ن  مقتب�سة  وه���ي  وا���س��ح��ة 

القراآن الكريم.

2. ب��ن��اًء ع��ل��ى اأب��ع��اد ع��الق��ات الإن�����س��ان 
الأه���داف  درا���س��ة  يمكن  المختلفة، 

اهلل  مع  الإن�سان  عالقة  في  التربوية 

ونف�سه والآخرين والطبيعة.

لعالقة  الأ�سا�سية  التربوية  الأه��داف   .3
اهلل،  معرفة  ه��ي:  اهلل  م��ع  الإن�����س��ان 

اكت�ساب الإيمان والتقوى وازدياد روح 

العبودية وال�سكر.

لعالقة  التربوية  الأه���داف  جملة  من   .4
المعرفة،  اكت�ساب  نف�سه:  مع  الإن�سان 

اكت�ساب الف�سائل الأخالقية، الهتمام 

بالبعدين الج�سدي والروحي.

نهج البالغة، خطبة )138(.( 1)

الوافي، الكا�ساني، ج2، �س466.( 2)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج9، �س282.( 3)

الهوام�س
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*اأوح�ُس من الُعْجب
ال�سدوق،  اأمالي  ورد في 

 Q عن اأمير الموؤمنين

ْن َدَخَلُه الُعْجب 
َ
اأنه قال: »م�

ه��ذا  و����س���ورة   .
)1(

َهَلَك«

ال�سرور -الحا�سل من 

ال��ب��رزخ  ف��ي  العجب- 

الُعـْجـب:
شجرة الكبائر

ومرعبة  موح�سة  تكون  ال��م��وت،  بعد  وم��ا 

واأو�سح ما  الهول.  لها في  جدًا، ول نظير 

 P اإلى ذلك قول الر�سول الأكرم  ي�سير 

»ول   :Q الموؤمنين  لأمير  و�سيته  في 

.
)2(

ْوَح�َس من الُعْجِب«
َ
َوْحَدَة اأ

نبّينا  )على  عمران  بن  مو�سى  �ساأل 

ْخِبْرِني 
َ
»اأ ال�سيطان:  ال�سالم(  وعليه  واآله 

والموبقات، ومما يحبط  المهلكات،  العجب بنف�شه من  اأن  اعلم 

اإيمان الإن�شان واأعماله ويف�شدها. واأنَّ درجًة من الُعْجب هي: في 

الإيمان. والُعجب اأ�شّد من الذنب في ح�شرة اهلل تعالى. ولهذا قد 

يبتلي اهلل �شبحانه الموؤمن بالمع�شية لكي ي�شبح اآمنًا من العجب. 

وكذلك اعتبر الر�شول الأكرم P العجب من المهلكات.

نور روح اهلل
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عندما يتأصل الُعْجُب يف 
القلب، يجّر عمل اإلنسان إىل 

الكفر والشرك

اآَدِم  اب���ُن  ارَت��َك��َب��ُه  اإَِذا  ����ذي  الَّ ْن���ِب  ِب���اْل���ذَّ

َنْف�ُسه،  ْعَجَبْتُه 
َ
اأ اإِذا  َعَليه، قال:  ا�ْسَتْحَوذَت 

 .
)3(

َذْنُبه« َعْيِنه  ِفي  ُغر  َو�سَ َعَمَلُه،  وا�ْستْكَثر 

»يا   :Q ل��داود  ق��ال اهلل تعالى  وق��ال: 

ّديِقيَن،  ال�سِّ ْن��ِذِر 
ُ
واأ الُمْذِنبيَن  ِر  َب�سِّ داوَد 

ْن��ِذر 
ُ
واأ الُمْذِنبيَن  ر  َب�سِّ

ُ
اأ َكْيَف  رّب  يا  قال: 

ر الُمْذنبيَن  يقين؟ قال: »يا داود َب�سِّ دِّ ال�سِّ

ْنِذِر 
َ
واأ نب.  الذَّ َعِن  ْعُفو 

َ
واأ الّتْوَبَة  ْقَبُل 

َ
اأ ِني 

َ
اأ

َفاإِنُه  ْعماِلِهْم، 
َ
ِباأ ُيْعِجُبوا  ّل 

َ
اأ يقيَن  دِّ ال�سِّ

 .
)4(

َهَلَك« اإِّل  ِلْلِح�ساِب  ُبُه  ْن�سِ
َ
اأ َعْبٌد  َلْي�َس 

اأع����وذ ب���اهلل ت��ع��ال��ى م��ن ال��م��ن��اق�����س��ة في 

الح�ساب التي يهلك فيها ال�سّديقون ومن 

هو اأعظم منهم.

*من مفا�شد الُعْجب
1 - �شجرة خبيثة

الخ�سال  في  ال�سدوق  ال�سيخ  ينقل 

اأّن   Q ال�سادق  الإم���ام  اإل��ى  م�سندًا 

ال�سيطان يقول: »اإذا َظَفْرُت ِبابِن اآَدَم ِفي 

َلْن  ه  لأنَّ ذِلَك  َبْعَد  َعَمُلُه  ُيِهّمِني  َفال  َثالٍث 

ُيْقَبَل ِمنُه: اإِذا ا�ْسَتْكَثَر َعَمَلُه، َوَن�ِسَي َذْنَبُه، 

.
)5(

َب اإَِليِه الُعْجُب«! َوَت�َسرَّ

مفا�سد  م��ن  �سمعت  م��ا  اإل���ى  ي�ساف 

الكثير  نتاجها  خبيثة،  �سجرة  اأنه  العجب، 

يتاأ�سل  فعندما  والموبقات.  الكبائر  من 

اإلى  الإن�سان  القلب، يجّر عمل  العجب في 

الكفر وال�����س��رك واإل���ى م��ا ه��و اأع��ظ��م من 

ذلك.

2 - ا�شت�شغار المعا�شي
ومن مفا�سده ا�ست�سغار المعا�سي، بل 

نف�سه،  لإ�سالح  ينه�س  ل  العجب«  »ذا  اإّن 

يخُطر  فال  طاهرة،  زكّية  نف�سه  اأّن  ويظّن 

المعا�سي.  من  يطّهرها  اأن  اأبدًا  باله  على 

لأّن �ستار الإعجاب بالنف�س وحجابه الغليظ 

نف�سه.  معاِيب  ي��رى  اأن  وبين  بينه  يحول 

وهذه م�سيبة، اإذ اإنها تحجز الإن�سان عن 

جميع الكمالت، وتبتليه باأنواع النواق�س، 

اإلى الهالك الأبدي،  وتوؤدي بعمل الإن�سان 

ويعجز اأطباء النفو�س عن عالجه...

3 - غنيٌّ عن الحق تعالى
اأن����ه يجعل  وم���ن م��ف��ا���س��ده الأخ�����رى 

الإن�سان يعتمد على نف�سه في اأعماله. وهذا 

الإن�سان  يح�سب  اأن  في  �سببًا  ي�سبح  ما 

الجاهل الم�سكين نف�سه في غنى عن الحق 

تعالى،  الحق  ف�سل  عليه  ي��رى  ول  تعالى، 

الحق  اأّن  ال�سغير -  ويرى - بح�سب عقله 

وال��ث��واب،  الأج��ر  يعطيه  ب��اأن  ملَزم  تعالى 

وي��ت��وّه��م اأن����ه ح��ت��ى ل��و ع��وِم��ل 

بالعدل اأي�سًا ل�ستحق الثواب.

اأع��م��ال��ه  ي����رى   -  4
الأف�شل

العجب  مفا�سد  ومن 

ينظر  اأن  الأخ��������رى، 

الإن�سان باحتقار اإلى عباد اهلل، 

ويح�سب اأعمال النا�س ل �سيء واإن 

كانت اأف�سل من اأعماله. فتكون 

لهالك  و�سيلة  ال��ن��ظ��رة  ه��ذه 

الإن�����س��ان اأي�����س��ًا، و���س��وك��ة في 

9طريق خال�سه ونجاته.
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5 - يدفع اإلى الرياء
وم���ن م��ف��ا���س��ده الأخ�����رى، اأن���ه يدفع 

ب�سورة  الإن�سان  لأّن  الرياء،  اإلى  الإن�سان 

ل  وجدها   - اأعماله  ا�ست�سغر  اإذا  عامة 

بنف�سه  معجبًا  يكون  ل  وعندما   - �سيء 

ول  يطرحها  ل  باأعماله،  ول  ب�سفاته  ول 

كاماًل  نف�سه  راأى  اإذا  اأم��ا  بها.  يتظاهر 

التظاهر  اإلى  يندفع  فاإّنه  جيدة،  واأعماله 

والرياء، ويعر�س نف�سه على النا�س.

6 - يوؤدي اإلى الِكبر
هذه  اأن  ه��ي  اأخ���رى  مف�سدة  وه��ن��اك 

المهلكة،  الِكبر  رذيلة  اإلى  ت��وؤدي  الرذيلة 

بمع�سية  الإن�����س��ان  اب��ت��الء  ع��ل��ى  وت��ب��ع��ث 

مفا�سد  الرذيلة  هذه  من  فتن�ساأ  التكّبر. 

اأخرى ي�سّكل كل واحد منها �سببًا للهالك 

الأبدي والخلود في العذاب.

*العتراف بالعجز والتق�شير
المفا�سد  ه��ذه  الإن�����س��ان  ع��رف  ف���اإذا 

ورج��ع  ب��دق��ة،  ولحظها  �سحيحة  ب�سورة 

ال���واردة ب�ساأنها عن  اإل��ى الأخ��ب��ار والآث���ار 

الر�سول الأكرم P واأهل البيت �سلوات 

المحتّم  فمن  اأجمعين،  عليهم  اهلل 

بالنهو�س  ملزمًا  نف�سه  يعتبر  اأن 

من  وتطهيرها  النف�س،  لإ���س��الح 

هذه الرذيلة وا�ستئ�سال جذورها 

ينتقل  لئال  النف�س،  باطن  من 

العالم  اإل��ى   - اهلل  �سمح  ل   -

الآخر وهو بهذه ال�سفة.

*المخلوق فقر مح�س
ولينظر اإلى مناجاة �سفوة اهلل، من 

)�سلوات  المع�سومين  والأئمة  الأنبياء 

اهلل عليهم(، َيَرها م�سحونة بالعتراف 

بالتق�سير والعجز عن القيام بالعبودية.

 P فعندما يعلن ر�سول اهلل محمد

اأف�سل الكائنات واأقربها اإلى اهلل قائاًل: 

»َم�ا َعَرفناَك حقَّ مْعِرَفِتَك وما َعَبْدناَك 

ِعباَدِتَك« فماذا �سيكون حال �سائر  حقَّ 

بعظمة اهلل  ال��ع��ارف��ون  اإن��ه��م  ال��ن��ا���س؟ 

لموجود  لي�س  اأن  وال��ع��ال��م��ون  ت��ع��ال��ى، 

�سيئًا. و»المخلوق« فقير، بل فقر مح�س 

بم�ستقل  ولي�س  تعالى،  بظله  ي�ستظل 

بذاته.

التوبة،  بتوفيق  علينا  تف�سل  اللهم 

علينا  وتف�سل  بواجباتنا،  اأن��ت  وعرفنا 

بن�سيب من اأنوار معارفك التي مالأت بها 

اإحاطة  اأظهر لنا  قلوب العرفاء والأولياء، 

بنواق�سنا.  وعرفنا  و�سلطتك،  ق��درت��ك 

اَبَك ِمْن َح�َشَنٍة  �شَ
اأَ {َما  اأظهر لنا حقيقة 

َفِمْن  َئٍة  �َشيِّ ِم��ْن  ��اَب��َك  اأَ���شَ َوَم���ا  اهلِل  َف��ِم��ْن 

َنْف�ِشَك...} )الن�ساء: 79(.

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج1، �س101.( 1)

(2 ).)113( Q نهج البالغة، من حكم الأمير

و�سائل ال�سيعة، م.�س، �س99.( 3)

م.ن.( 4)

الخ�سال، ال�سدوق، �س112.( 5)

الهوام�س

تؤدي رذيلة العجب إىل رذيلة 
الِكرب املهلكة

نور روح اهلل
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*اأ�شواأ اأنواع الطغيان
ل��ق��د ظ��ه��رت الآث�����ار ال��ع��م��ي��ق��ة لهذه 

وبها  لوقوعها،  الأّول  اليوم  منذ  الحادثة 

حركة  قامت  اإذ  وظائفه،  البع�س  ع��رف 

الطويل  الجهاد  حوادث  وبداأت  التّوابين، 

لبني ها�سم وبني الح�سن R، حتى اأّن 

بن  الح�سين  با�سم  بداأت  العبا�سيين  ثورة 

.Q علي

ع��ا���س��وراء،  ت��اأث��ي��رات  م��ن  ه��ذه  اإذًا، 

وهكذا بقيت على طول الزمان. وما يقع في 

ع�سرنا كان اأعظم من كل تلك الأحداث. 

الظلم و�سحق الحقوق وازدواجية التعامل 

الدفاع  منها:  قانونية  اأ�سماء  نتيجة  كلها 

عن حقوق الإن�سان وهو اأ�سواأ اأنواع طغيان 

العالم  على  الظلم  �سيطر  حيث  الظلم، 

با�سم العدالة والحق.

ُخِرقت  اأي�سًا،  الع�سر،  هذا  مثل  وفي 

اإل��ى  ال��ح��ّق  و�سل  عندما  ال��ظ��الم  ُحجب 

عاشوراء
شمس الشهادة)*(
رغم كثرة الكالم حول الفوائد القّيمة ل�شهر محرم ويوم عا�شوراء 

تجّلت  كّلما  الزمان،  مّر  كّلما  فاإّنه  العظيمة،  الظاهرة  هذه  واآث��ار 

ُنطلق  اأن  يمكن  والتي   - اأكثر  النّيرة  ال�شم�س  لهذه  الخالدة  ال�شورة 

عليها �شم�س ال�شهادة، �شم�س مظلومية وغربة الجهاد - التي اّتقدت 

بالح�شين بن علي Q واأ�شحابه وبهم ُعرفت بركات عا�شوراء.

مع اإلمام الخامنئي
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وجوده  قبول  على  العالم  جبر 
ُ
واأ الُحكم، 

من  هذا  كان  اإ�سالمي...  نظام  �سكل  في 

اإمامنا  ا�ستطاع  لقد  ع��ا���س��وراء.  ب��رك��ات 

}- وبال�ستعانة ب�سهر محرم  العظيم 

الحق  نداء  يو�سل  اأن   - عا�سوراء  وحادثة 

ويغّيرهم،  النا�س  اأ�سماع  اإل��ى  قلبه  م��ن 

فطرح  محرم  م��ن  ال��درو���س  وا�ستخل�س 

وحّقق  ال�سيف،  على  الدم  انت�سار  ق�سّية 

ما اأراده.

*هذه وظيفتنا
اإّن النا�س ترغب في �سماع ما حدث في 

عا�سوراء واأن تتلّقى منها الدرو�س. لذا، ما 

يمكننا فعله في هذا المجال هو الهتمام 

بالتبليغ، وهذه الق�سية مهّمة جدًا. �سحيح 

اأن الأموال الطائلة ُت�سرف لت�سويه �سورة 

المحّرف  الإ�سالم  جعلوا  واأّنهم  الإ�سالم 

ذلك  كل  الأ�سيل.  الإ���س��الم  مواجهة  في 

���س��ح��ي��ح، ل��ك��ن رغ���م ك���ل ه���ذا الإع����الم 

الحق  لجناح  يمكن  الخبيث،  ال��م��ع��ادي 

روح  وببركة   - الأ�سيل  الإ���س��الم  وجبهة 

تلك  يكّرر  اأن   - عا�سوراء  وحقيقة  ون��داء 

المعجزة مرة اأخرى. اإّنه عمل �ساّق، لكّنه 

وهذه  والت�سحيات،  الهّمة  وتلزمه  ممكن 

وظيفتنا نحن.

للحقيقة  متعّط�س  ال��ي��وم  العالم  اإن 

ولما يخّل�سه من اآلف الم�ساكل الحقيقّية 

الروحي،  الأمن  والواقعّية. فال�سعور بعدم 

الم�سكلة  هو  وال�سكينة  الطمئنان  وع��دم 

الحقيقية للب�سرية حيث يقدم �سخ�س ما 

على النتحار وهو في قمة الثراء وال�سهرة. 

الذي  الثري  ال�ساب  ذل��ك  ينتحر  فلماذا 

هذا  والتمتع؟!  التنّعم  اإمكانيات  يملك 

ت�ساوؤل هام وُملفت.

محور  وج��ود  وع��دم  الطمئنان  فعدم 

اآلم  كلها  بالغربة،  وال�سعور  روحي،  اتكاء 

والغربّية  المادّية  المجتمعات  بها  ابُتليت 

�سارت  الأر���س��ّي��ة  اإّن  ال��ي��وم.  العالم  ف��ي 

المفّكرين  اأحد  الإ�سالم.  لعتناق  مهّياأة 

الإي��ران��ي��ي��ن ق��ال ف��ي اأواخ����ر ع��م��ره: »اإن 

الغرب يبحث اليوم عن �سخ�سّيات اأمثال 

فحياة  ���س��درا«،  وم��اّل  الأن�����س��اري  ال�سيخ 

جذبت  ق��د  وقَيمهم  ومعنوّياتهم  ه���وؤلء 

ال�سخ�سّيات والمفكرين الغربيين اإليها.

*علينا اأن نت�شّدى للتحريف
اإّن النبع الزاخر لهذه القيم والمعارف 

الإ�سالمّية يكمن هنا. وقمة هذه المعارف 

بن  الح�سين  باإمكان  اإّن  »عا�سوراء«.  هي 

�سرط  اليوم  العالم  ينقذ  اأن   Q علي 

مع اإلمام الخامنئي
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ال��ع��زاء  م��را���س��م  اأو  ���س��ورت��ه  ن�����س��ّوه  ل  اأن 

بالتحريف. لذا، يجب الت�سدي للتحريف 

من خالل اأمرين: 

ع��ا���س��وراء  ق�����س��ي��ة  م��ت��اب��ع��ة  الأول: 

والح�سين بن علي Q من على المنبر 

التقليدية  ب��ال�����س��ورة  ال���رث���اء،  وخ����الل 

العا�سر،  ويوم  ليلة  وقائع  ببيان  ال�سابقة، 

الزمن  مرور  مع  بقيت  عا�سوراء  فحادثة 

وبكّل جزئياتها ببركة هذه المجال�س.

وال��م��دي��ح  ال���رث���اء  ق����راءة  ي��ج��ب  اإذًا 

واللطميات وبيان حادثة عا�سوراء وهدف 

Q من خالل كلمات  الح�سين  الإم��ام 

اأ�سرًا  اأخرج  لم  »اإني  مثل:   Q الإم��ام 

واإّن��م��ا  مف�سدًا  ول  ظ��ال��م��ًا  ول  ب��ط��رًا  ول 

ج��ّدي«،  اأّم��ة  في  الإ�سالح  لطلب  خرجت 

مهجته  فينا  ب���اذًل  ك��ان  »ف��م��ن  ق��ول��ه:  اأو 

فليرحل  نف�سه  اهلل  ل��ق��اء  على  وم��وّط��ن��ًا 

معنا«. فالكالم هنا عن لقاء اهلل، والهدف 

��َك  َربِّ اإَِل���ى  َك���اِدٌح  ���َك  من خلق الب�سر، و{اإِنَّ

كل   .)6 )الن�سقاق:  َف��ُم��اَلِق��ي��ِه}  َك��ْدًح��ا 

هذه الم�ساعي والم�ساّق لأجل هذا الأمر: 

»فمالقيه«، فمن كان موّطنًا على لقاء اهلل 

نف�سه فليرحل مع الح�سين، وين�سرف عن 

التعّلق بالدنيا ومتاعها. 

وهذا يبداأ بتهذيب النف�س ثم التحرك 

ثورة  اأه��داف  هذه  والعالم.  المجتمع  اإلى 

الح�سين. 

 Q الح�سين  ث���ورة  خ��ال���س��ة  اإّن 

كانت  ي��وم   Q الإم����ام  م��ّر على  اأّن���ه 

والجور،  الظلم  �سيطرة  تحت  فيه  الدنيا 

Q ق��د وق��ف وح��ي��دًا مع  واأن الإم���ام 

ظهر  ولقد  الظروف.  تلك  في  قليل،  نفر 

اأب��ق��ى وحيدًا  ل��و  ق��ال:  ف��ي ع�سرنا رج��ل 

اأتراجع  فلن  بوجهي،  كّلها  الدنيا  وتقف 

رجل  اإمامنا،  هو  ذلك  كان  طريقي.  عن 

وعا�سوراء.  الح�سين  مدر�سة  في  ترعرع 

ع��ا���س��وراء،  مدر�سة  م��ن  جميعًا  كنا  فلو 

�سريع  ب�سكل  ال�سالح  نحو  الدنيا  ل�سارت 

الحق  ولي  لظهور  الأر���س  ولُمّهدت  ج��دًا، 

المطلق. 

الفر�سة  هذه  من  ال�ستفادة  الثاني: 

 ،Qللقيام بما قام به الإمام الح�سين

اأي اإحياء الإ�سالم ببركة جهاده فقد جّدد 

ثورة  بف�سل  حرّيته  ون��ال  حياته  الإ�سالم 

.Q ودم الح�سين بن علي

( خطبة األقاها في جمع من العلماء والمبلغين والوعاظ في 24 ذي الحجة 1415ه�/ طهران. (

الهوام�س

 Q بإمكان احلسني بن علي
أن ينقذ العامل اليوم شرط 

أن ال نشّوه صورته أو مراسم 
العزاء بالتحريف
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الصالة
 أُنس العابدين

اآية اهلل ال�شيخ عبداهلل 

جوادي الآملي)حفظه اهلل(

جميعًا،  لنا  الموؤلمة  الأم��ور  جملة  من 

اأننا عندما نكون في داخل المقام الأخالقي 

عنها!  خارجًا  فكرنا  يكون  العبادة(  )اأي 

ال��ب��ّن��اء  ال��ع��م��ل  ف��ي �شلب  ن��ك��ون  وع��ن��دم��ا 

نحو  متوجهًا  التفاتنا  يكون  لنا،  بالن�شبة 

الآخرين؛ فالإن�شان الذي ي�شّلي، على �شبيل 

العبد  مناجاة  موقع  في  هو  والذي  المثال، 

اأف�شل و�شيلة للنداء  للمولى، والذي يمتلك 

ل  الإن�شان  هذا  واهلل،  العبد  بين  والنجوى 

يعرف ماذا يقول. ل يقت�شر حاله على عدم 

معرفته بمعارف ال�شالة اأو اأنها ل تخطر في 

ذهنه، بل هو يعي�س خارج ذلك كليًا.

وصايا العلماء
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*�شالة ل اأثر لها
تقت�سي  ك��م��ا  ال�سخ�س  ي�سلي  ق��د 

ال�سريعة اأي اأنه يراعي واجبات وم�ستحبات 

ح�سور  يفتقد  اأنه  اإل  وال�سالة،  الو�سوء 

القلب. واإذا كانت هذه ال�سالة غير باطلة 

الناحية  من  اأّنها  اإّل  الفقهية  الناحية  من 

الأخالقية، �سالة ل اأثر لها.

من ال�سعب جدًا اإح�سار القلب اأثناء 

اأكثر  تطول  ل  ال�سالة  اأن  ومع  ال�سالة. 

الإنجاز  من  اأن��ه  اإّل  م��ع��دودة،  دقائق  من 

الهام اأن يتمّكن الم�سّلي من �سبط نف�سه 

اأث��ن��اءه��ا. ف���اإذا تمّكن م��ن ذل��ك ف��ي تلك 

الدقائق المعدودة وعرف مع من يتحدث، 

اأ�سبحت باقي اأموره مي�ّسرة؛ ولكن اإذا لم 

حا�سرة  وَجْعِلها  نف�سه  �سبط  من  يتمكن 

موفقًا  يكون  فلن  القليل،  الزمن  هذا  في 

في باقي اأموره.

*ويٌل... لهوؤلء الم�شّلين
ال�����س��الة ����س���راط... وال�����س��راط ل 

غفل  ف���اإذا  ال�����س��ال��ك؛  غفلة  م��ع  يتماهى 

هو  ال��ذي  ال�سراط  عن  �سقط  الإن�سان، 

اأرفع من ال�سعرة واأحّد من ال�سيف: {َواإِنَّ 

َراِط  ِباْلآِخَرِة َعِن ال�شِّ ُيوؤِْمُنوَن  الَِّذيَن َل 

َلَناِكُبوَن} )الموؤمنون: 74(.

ال�سالة  ب��ي��ن  ت���الزم  ه��ن��اك  ط��ب��ع��ًا، 

ال�����س��ح��ي��ح��ة والم���ت���ن���اع ع���ن ال��ق��ب��ائ��ح. 

عن  الإن�����س��ان  تمنع  القبيحة  ف��الأع��م��ال 

وبالعبادات  ال�سحيحة  بال�سالة  الإتيان 

اإلى  يلتفت  ل  الذي  الم�سلي  اإن  الأخ��رى. 

الحالل  م�ستوى  على  وجوارحه  اأع�سائه 

والحرام، لن يوّفق في ال�سالة اإلى ح�سور 

ال�سخ�س  معرفة  من  يتمّكن  ولن  القلب، 

ي��درك  ل��ن  وب��ال��ت��ال��ي  م��ع��ه  يتكلم  ال����ذي 

يكون  ق��د  منه.  ي�سمعها  التي  الإج��اب��ات 

من  المق�سد  اإلى  و�سل  قد  الم�سلي  هذا 

من  مق�سرًا  بقي  اأنه  اإل  الفقهية  الناحية 

الناحية العتقادية والأخالقية.

ج��اء ف��ي ال��ق��راآن ال��ك��ري��م: {َف����َوْي����ٌل 

اَلِتِهْم  �شَ َع��ن  ُه��ْم  ��ِذي��َن  الَّ  * ْلُم�َشلِّيَن  لِّ

15�َشاُهوَن} )الماعون: 4 - 5(.
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توؤّثر العبادة على 

م�ستوى تهذيب وتزكية 

ال������روح ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

بم�سامينها،  عارفًا  العابد 

في  يحفرها  وع��ن��دم��ا  بها  معتقدًا 

ذهنه؛ ولكن اإذا دخلت الغفلة اإلى العبادة، 

عند ذلك ل يبقى اأي مجال للتزكية.

*اأو�شاخ الروح
 R الأئمة  عبارات  في  كما  الغفلة 

يغطي  عندما   .
)1(

الروح اأو�ساخ  عن  عبارة 

يظهر  فلن  ال�سفافة،  القلب  مراآة  ال�سداأ 

اأي �سيء. واإذا ابتلينا بالغفلة وال�سداأ في 

لتهذيب  اأمامنا طريٌق  يبقى  فلن  العبادة، 

الروح.

نجاة  �سبيل  الخم�س  ال�سلوات  اإّن 

يقع  الإن�سان  اأّن  وبما  الغفلة.  الإن�سان من 

مرنا 
ُ
اأ الغفلة،  �سرك  في  ال�سالة  اأث��ن��اء 

�سالتي  بين  توؤّدى  التي  »الغفلية«  ب�سالة 

في  البع�س  ك��ان  اإذ  وال��ع�����س��اء.  المغرب 

�سالتي  ب��ي��ن  ي�ستريح  الإ����س���الم  ���س��در 

اهلل  ذك��ر  عن  ويغفل  والع�ساء  المغرب 

تعالى  ���س��ّرع اهلل  لذلك  ال��م��دة،  ه��ذه  ف��ي 

فعرفت  الغفلة  من  للنجاة  ال�سالة  ه��ذه 

ب�»�سالة الغفيلة«.

قد يجل�س �سخ�س اإلى جانب اأ�سدقائه 

ويتحدث بكالم عادي ل ي�سعر معه بالتعب، 

ذلك  ي��ك��ون  لل�سالة  يقف  عندما  ول��ك��ن 

�سعبًا عليه؛ لأنه غير ماأنو�س باهلل تعالى. 

الإن�سان  ي�ستاأن�س  ل  �سخ�س  مع  والكالم 

اأن  اأردن��ا  اإذا  لذلك،  الملل.  اإلى  ي��وؤدي  به 

اأو ل،  نعرف هل نحن ن�سعر بالأُن�س باهلل 

فعلينا اأن نلجاأ اإلى قراءة القراآن الذي هو 

خطاب اهلل تعالى لنا، واإلى ال�سالة التي 

اأثناء  ن�سعر  هل  لنَر  اهلل،  مع  كالمنا  هي 

ذلك بالملل اأو بالن�ساط.

إذا ابتلينا بالغفلة والصدأ 
يف العبادة، فلن يبقى أمامنا 

طريٌق لتهذيب الروح

وصايا العلماء
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مفاتيح الجنان، المناجاة ال�سعبانية.( 1)

الهوام�س

* طريق الحل
موؤلم  تحليل  ه��و  اإل��ي��ه  اأ���س��رن��ا  م��ا  اإن 

الروح  تهذيب  لأن  العالج.  معرفة  وعلينا 

الألم ومعرفة  غير ممكن من دون معرفة 

طريق العالج.

ويقدم القراآن الكريم طرقًا للحل:

- اأولها، »مراقبة النف�س«

- ثانيها، »ذكر اهلل«.

مراقبة  لالإن�سان  ينبغي  البداية  في 

اأك��ل��ه  م�سموعاته،  ق���راءات���ه،  جل�ساته، 

الذي  الكالم  اإلى  يلتفت  اأن  يجب  ولب�سه، 

يدّقق هل  اأن  يجب  به،  يتحدث  اأو  ي�سمعه 

اأم حرام،  يجل�س على مائدة طعام حالل 

يرتديه  ال��ذي  اللبا�س  هل  يدقق  اأن  يجب 

حالل ولي�س لل�سهرة. قد يرتدي ال�سخ�س 

لبا�سًا يفرح به، لي�سبح م�سهورًا، حتى اأنه 

بمجرد اأن يخرج تتوّجه الأنظار اإليه. هذا 

يدل على اأنه مبتلى بالأنانية.

لجل�ساته  م��راق��ب��ًا  الإن�����س��ان  ك��ان  اإذا 

هلل  ر�سا  فيه  بما  اإل  يتحدث  ول  العلمّية، 

الإ���س��الم��ي،  للمجتمع  وم�سلحة  تعالى 

تتهّياأ الأر�سّية بالتدريج ليتعلق قلبه بذكر 

اهلل، وترت�سم الخواطر الح�سنة في ذهنه 

الكريم  ال��ق��راآن  عّلمنا  ل��ذل��ك  ب�سهولة. 

الذكر لإبعاد الغفلة وللقرب من الحق.

*َمَلكة التعّلق بالحّق
العادية  العبادات  واحدة من  لكل  اإن 

اأّن ذكر اهلل في القلب  اإّل  حّدًا ون�سابًا. 

���َه���ا  يُّ
اأَ {َي����ا  ل��ه:  ح���دود  ل  الل�سان  وع��ل��ى 

��ِذي��َن اآَم��ُن��وا اْذُك���ُروا اهلَل ِذْك��ًرا َكِثيًرا}  الَّ

)الأحزاب: 41(. الذي يذكر اهلل كثيرًا، 

وي�سبح  متينة  ب���اهلل  ع��الق��ت��ه  ت�سبح 

في  �س  وتخ�سّ واجتهاد  ملكة  �ساحب 

بالأخالق  والتخّلق  بالحق  التعلق  م�ساألة 

الإلهية. هنا يدرك اأنه يتحدث مع معبوده، 

لي�س اأثناء العبادة فقط، بل يرافقه ذكر 

يت�سح  ذل��ك  وعند  العبادة،  خ��ارج  اهلل 

يكون  الآخرين. عندما  وبين  بينه  الفرق 

تكون حوا�سهم  ل  ال�سالة،  في  الآخرون 

ال�سالة،  وم��ع��ارف  والقيامة  اهلل  عند 

بينما هو يكون ذاكرًا هلل حتى اأثناء كونه 

في غير حالة ال�سالة.

في  جاهد  م��ن  وك��ل  ح�سنة  اهلل  ذك��ر 

ث��واب  ل��ه  ك��ان  وت��ح��رك فيه  ه��ذا الطريق 

َخْيٌر  َفلَُه  ِباْلَح�َشَنِة  َجاء  {َمن  م�ساعف: 

ْنَها} )النمل: 89(، {َمن َجاء ِباْلَح�َشَنِة  مِّ

َفلَُه َع�ْشُر اأَْمَثاِلَها} )الأنعام: 160(.

لمدة  المراقبة  كل من بذل جهدًا في 

�ساعة، ُحِفظ لمدة ع�سر �ساعات وكان من 

الناجين، ل بل اأ�سبح حفظ الخواطر في 

ال�سالة �سهاًل ي�سيرًا له.

عّلمنا القرآن الكرمي الذكر إلبعاد 
الغفلة وللقرب من احلق
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اإلى  لنتعّرف   Q الح�شين  الإمام  مدر�شة  من  ننطلق  اأن  يجب 

مبادئ الثورة ورجالها، ولنمّيز رجال الثورة الحقيقيين من اأعدائها 

المزّيفين. يجب اأن ننطلق من مدر�شة الإمام الح�شين Q لمعرفة 

ما يتعلق بدنيانا واآخرتنا على حٍد �شواء. و�شاأنطلق في هذه الكلمة 

.Q من المبادئ نف�شها التي انطلق منها الإمام الح�شين

التسليم هلل
سمة األولياء)*(
ال�شهيد ال�شيد عبا�س املو�شوي }

*عرفوا هوّية الإ�شالم
لي�س الح�سين Q دينًا جديدًا، واإنما هو اإمام اآَمَن بالإ�سالم، وَعَرف 

الهوّية الحقيقّية له.

فالإ�سالم هو دين اهلل تبارك وتعالى الذي يت�سمن ال�ست�سالم الكامل هلل 

عّز وجّل. ولذلك فاإّن اأول ما يجب عليك - كاإن�سان م�سلم - اأن ت�ست�سلم هلل عّز 

وجّل. ولعّلنا ن�ستطيع اأن نفهم هذه ال�سورة جّيدًا عندما نقراأ �سيرة الّر�سل 

والأئمة R والأولياء.

��ي  {اإِنِّ Q مع ربه:  اإبراهيم  اق��راأوا في كتاب اهلل كيف كانت عالقة 

َمَواِت َوالأْر�َض َحِنيفاً َوَما اأََنا ِمَن اْلُم�ْشِرِكيَن}  ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر ال�شَّ َوجَّ

)الأنعام: 79(. وعندما ُطلب منه اأن يذبح ولده اإ�سماعيل، ا�ست�سلم لأمر اهلل 

نملة.
ُ
عّز وجّل، ولم يحد عن طاعته قْيد اأ

الغنم  وي��رع��ى  ع�ساه،  يحمل   Q مو�سى  ك��ان  كيف  اق���راأوا  ث��ّم 

والماعز والأبقار، ثّم ياأتيه اأمر ل ي�ستطيع اأن ينّفذه اإل من ا�ست�سلم هلل 

عّز وجّل: {اْذَهْب اإَِلى ِفْرَعْوَن اإِنَُّه َطَغى} )طه: 24(. فقد اأريد 

منبر القادة
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له اأن يواجه اأعظم قوة في ذلك الع�سر، ح�سارة الفراعنة التي تخّطى 

جبروتها اأق�سى الحدود!

د بن عبد اهلل P الذي نعتبره  ثم اقراأوا �سيرة اأ�سرف خلق اهلل محمَّ

اأ�سوتنا وقدوتنا. لقد جاهد في مكة، ثّم طردته قري�س، فَتوّجه اإلى الطائف، 

ثّم طرده اأهلها، وجرحت قدماه ال�سريفتان، واأدميتا حتى وقع مغميًا عليه، 

 P واأ�سبح وحيدًا فريدًا بين مكة والطائف، فماذا تنتظرون من ر�سول اهلل

في هذا الو�سع؟

اإليك  »اللهم  الدعاء:  هذا  ق��راأ  ثم  ف��ورًا،  وج��ّل  عّز  اهلل  اإل��ى  توّجه  لقد 

الراحمين،  اأرح��م  يا  النا�س،  على  وهواني  حيلتي،  وقلة  قوتي  �سعف  اأ�سكو 

اأم  مني؟  يتجهَّ بعيد  اإلى  تكلني؟  اإلى من  ربي،  واأنت  الم�ست�سعفين  رب  اأنت 

اإلى عدو ملَّْكَته اأمري؟ اإن لم يكن بك علّي غ�سب فال اأبالي، ولكن عافيتك 

هي اأو�سع لي، اأعوذ بنور وجهك الذي اأ�سرقت له الظلمات و�سلح عليه اأمر 

الدنيا والآخرة من اأن تنزل بي غ�سبك اأو يحلَّ علي �سخطك، لك العتبى حتى 

.
)1(

تر�سى ول حول ول قوة اإّل بك« 

*الت�شليم �شمة الأنبياء
اإنَّ الت�سليم والخ�سوع والخ�سوع بين يدي اهلل عّز وجّل، هي من �سمات 

الأنبياء، ولذلك لم تكن ت�ساوي المعاناة في حياة الأنبياء �سيئًا، لأنَّها تنتهي 

عند �ساعة ات�سال بينهم وبين اهلل تبارك وتعالى.

وا�سحة  ال�����س��م��ة  ه���ذه  ن��ج��د  ك��م��ا 

الح�سين  اهلل  عبد  اأب��ي  �سخ�سية  في 
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وم����ن����ذ   ،Q

الأول  ال������ي������وم 

فيه  خ����رج  ال�����ذي 

م��ن ال��م��دي��ن��ة اإل��ى 

ي���وم ال�����س��ه��ادة في 

كربالء.

يزيد  خ��ب��ر  و���س��ل 

الإم��ام  اإل��ى  معاوية  ب��ن 

يطلب  يزيَد  اأن  وعرف  المنورة،  المدينة  في  وهو   ،Q الح�سين 

البيعة، فماذا فعل؟ وهل اجتهد ِمن ِعنده؟

اأراد الإمام Q اأن يختار الطريق، وهو اأمام و�سع �سعب، فترك 

كّل النا�س وتوّجه اإلى قبر جّده ر�سول اهلل P. جل�س اأمامه يبكي، وهو 

من  ح�سرني  وقد  نبّيك،  بنت  ابن  واأن��ا  نبّيك  قبر  هذا  اإّن  »اللهم  يقول: 

يا  اأ�ساألك  المنكر،  نكر 
ُ
واأ المعروف  اأحب  اإّني  اللهم  علمت،  قد  ما  الأمر 

ذا الجالل والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه اإل ما اخترت لي ما هو لك 

. لقد طلب اإمامنا من اهلل بحق ر�سوله اأن يختار 
)2(

ر�سى ولر�سولك ر�سى« 

له الطريق. ثم نقراأ اأنَّه عندما �سقط من على ظهر فر�سه بعد اأن ا�ستحال 

عليه القيام والقتال رّدد التالي:

)3(ت��رك��ت ال��خ��ل��ق ط���رًا ف��ي ه��واك
اأراك ل��ك��ي  ال��ع��ي��ال  واأي��ت��م��ت 

*النبي P وو�شّيه Q: ت�شليم لولية اهلل
 .Q اإمامنا الح�سين  فالت�سليم المطلق هو �سمة ميَّزت �سخ�سّية 

وهي التي يجب اأن تطبع كل اأعمالنا كموؤمنين على امتداد التاريخ. واإذا 

كّنا نوؤمن بولية اهلل، فيجب اأن نعي�س مع اهلل ا�ست�سالمًا مطلقًا وكاماًل. 

P وو�سّيه يعي�سان ال�ست�سالم الكامل لولية  ولذلك عندما كان النبي 

اهلل عّز وجّل، كان المطلوب من الأ�سحاب والموؤمنين حولهما اأن يلتزموا 

بهذه الولية.

اأتمنى عليكم اأن تالحظوا هذه الم�ساألة بين مع�سوم ومع�سوم اآخر، 

ه كان في زمن  األم يكن علي بن اأبي طالب Q اإمامًا مع�سومًا؟ ولكنَّ

ولية ر�سول اهلل P مجّرد جندي، ل يقف ندًا لر�سول اهلل P، واإنَّما 

يتعامل معه بولء مطلق.

فلما  ع�سكره،  في  كجندي  با�ستمراٍر  عليًا  ُيعدُّ   P اهلل  ر�سول  كان 

التسليم املطلق سمة ميَّزت 
 ،Q شخصّية إمامنا احلسني

وهي التي يجب أن تطبع كل أعمالنا

منبر القادة
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P باأّنه �سير�سل في الغد  عجز الجميع عن فتح خيبر، ب�ّسرهم ر�سول اهلل 

رجاًل كرارًا غير فّرار، ولم يكن ر�سول اهلل P يلهج بكلمة واحدة حتى يمُثل 

علي بن اأبي طالب Q بين يديه.

Q الولية للح�شن :Q الإمام الح�شين*
كان ياأتي بع�س ال�سيعة اإلى الإمام الح�سين Q بعد وفاة الإمام الح�سن 

قتل  الأ�سحاب، فقد  اإّن معاوية يطارد  اأبا عبد اهلل،  يا  له:  ويقولون   ،Q

حجر بن عدي، ونق�س العهد الذي بينه وبين الإمام الح�سن Q، قم وكلُّنا 

الإمام  زمن  في  جنديًا  نف�سه  يعتبر   Q الح�سين  الإم��ام  كان  اأن�سارك. 

اأن ينّفذ �سيا�سته، ولذلك رف�س الخروج بعد  اإلَّ  Q، ولي�س عليه  الح�سن 

وفاة اأخيه، وبقي ملتزمًا بالعهد ع�سر �سنوات من حكم معاوية بن اأبي �سفيان، 

بينما كان �سيعته يطالبونه بالتحّرك.

ال�سيعة  اجتمعت   L بن علي  الح�سن  توفي  لما  البالذري فقال:  روى 

]...[ فكتبوا اإلى الح�سين Q كتابًا بالتعزية وقالوا في كتابهم: اإن اهلل قد 
جعل منك اأعظم الخلق ممن م�سى ونحن �سيعتك ]...[ المنتظرة لأمرك... 

)رحمه  اأخي  راأي  يكون  اأن  لأرجو  اإني  اإليهم:   Q الح�سين  الإم��ام  فكتب 

اهلل( في الموادعة، وراأيي في جهاد الظلمة ر�سدًا و�سدادًا، فال�سقوا بالأر�س 

]...[ ما دام ابن هند حيًا، فاإن يحدث به حدث واأنا حي ياأتكم راأيي اإن �ساء 
.

)4(
اهلل 

*اعتبروا الإمام الح�شين Q ولّيهم وقائدهم
ولعلَّ اأبرز نماذج هذه الم�ساألة ما نلحظه في واقعة كربالء، اإذ كان زين 

العابدين Q واأبو الف�سل العبا�س Q و�سواهما من الأقارب والأ�سحاب 

اأطوع لالإمام الح�سين Q من بنانه، لذا ا�ست�سلم الإمام لولية اهلل، وو�سع 

اأ�سحابه واأهل بيته اأنف�سهم في مو�سع الطاعة له في اأ�سعب الظروف.

ل��ق��د ك���ان ك��ل واح����ٍد م��ن ه���وؤلء 

 Q كان اإلمام احلسني
يعترب نفسه جنديًا يف زمن 

Q اإلمام احلسن
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خطبة األقاها �سماحته } بتاريخ 1988/8/19.  )*(

بحار الأنوار، المجل�سي، ج91، �س225.( 1)

حياة الإمام الح�سين Q، ال�سيخ باقر �سريف القر�سي، ج2، �س259؛ �سرح اإحقاق الحق، ال�سيد المرع�سي، ج11، �س600.( 2)

ن�سب هذا البيت اإلى الإمام الح�سين Q: من اأخالق الإمام الح�سين Q، عبد العظيم المهتدي البحراني، �س258.( 3)

راج���ع: لجن���ة الحديث في معهد باقر العلوم Q: مو�س���وعة كلمات الإمام الح�س���ين Q، �س292؛ اأي�س���ًا: الدكتور اأحمد را�س���م ( 4)

النفي�س، على خطى الح�سين Q، �س65.

الهوام�س

يعرف اأنَّ م�سيره هو اأن ُيقّطع، 

��ر ع���ن طلب  ول��ك��ّن��ه ل���م ي��ق�����سّ

لالإمام  ا�ست�سلموا  ل��ذا  ال�سهادة، 

الح�سين Q، واعتبروه ولّيهم وقائدهم.

تتدّرج هذه المدار�س العظيمة على امتداد التاريخ، من مدر�سة اإبراهيم 

Q، اإلى مدر�سة مو�سى Q، فاإلى مدر�سة عي�سى Q، و�سوًل اإلى 

 ،Q الح�سين  الإم��ام  مدر�سة  اإل��ى  ثم   ،P محمد  اهلل  ر�سول  مدر�سة 

ومدر�سة علي بن الح�سين L، وهكذا حّتى ن�سل اإلى مدر�ستنا المعا�سرة 

مدر�سة الإمام الخميني)حفظه اهلل(.

اأردتم اأن تعرفوا من هو القائد الحقيقي الذي ن�سميه نائب الإمام،  اإذا 

فاإّن اأول ما ينبغي لكم اأن ت�ستك�سفوه من خ�سال وموا�سفات هو عالقاته مع 

اهلل.

اأنَّ جميع  فاإننا نجد  الإمام الخميني )حفظه اهلل(،  اأخبار  نتتّبع  عندما 

قراراته نابعة من عالقته الروحية العالية مع اهلل عّز وجّل.

قد  اإن�سانًا  اأَر  ولم  الليل.  ب�سالة  درا�سته،  بداية  منذ  الإمام،  ُعِرَف  لقد 

تحولت  حتى  الرجل،  كهذا  وجّل  عّز  هلل  والكامل  المطلق  بالت�سليم  ات�سف 

بيته كان من  اإّن  القربى هلل عّز وجّل.  اأ�سكاٍل من  اإلى  تفا�سيلها  بكل  حياته 

اأكثر البيوت توا�سعًا في اإيران، وهو في مطعمه وم�سربه نموذج م�سّغر عن 

.Q اإمامنا علي بن اأبي طالب

عندما نقول: اإّن الإمام الخميني )حفظه اهلل( هو الولّي الفقيه، فنحن ل 

نقول ذلك تع�سبًا، ول من منطلقات عاطفية، واإنما نقول ذلك لأننا نرى في 

الر�سل والأنبياء والأئمة، نرى فيه المتداد الحقيقي  الإمام موا�سفات  هذا 

.Q لالإمام اأبي عبد اهلل الح�سين

منبر القادة
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 جمعهم حّب الح�شين

 اأ�شحاب الح�شين Q: اأهل الب�شائر

 رجال لم ُيدرك�ا الفتح

 م�شاهد من الم�شير الح�شيني

 �شهداوؤنا: وت�شتمر كربالء 
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ال�شيخ ح�شن بدوي

Q، في مكة،  المباركة، اجتمع مع الإمام الح�شين  قبل عام من نه�شته 

والّتابعين  والأن�شار  المهاجرين  من  الحج  مو�شم  ح�شروا  ممن  غفير  جمع 

الإمام  فيها  اأّكد  بثورة ثقافّية  اأ�شبه  الم�شلمين، فكان اجتماعهم  وغيرهم من 

Q المفاهيم التي جاء بها جّده الر�شول P قبل اأن ُتدر�س ويلّفها الن�شيان. 

فتحّدث فيهم وما ترك �شيئًا مما اأنزله اهلل فيهم من القراآن اإّل تاله وف�ّشره، ول 

�شيئًا مّما قاله ر�شول اهلل P في اأبيه واأخيه وفي نف�شه واأهل بيته اإّل رواه.

بنا  فعل  قد   - معاوية  يعني   - الطاغية  ه��ذا  ف��اإّن  بعد،  »اأم��ا  ق��ال:  ومّما 

فاإْن  اأ�شاألكم عن �شيء،  اأن  اأريد  واإّني  راأيتم وعلمتم و�شهدتم،  وب�شيعتنا ما قد 

ثم  قولي،  واكتبوا  مقالتي،  ا�شمعوا  فكذبوني،  كذبت  واإن  فا�شدقوني،  �شدْقت 

فادعوهم  به  ووثقتم  النا�س،  من  اأمنتم  فمن  وقبائلكم،  اأم�شاركم  اإلى  ارجعوا 

اإلى ما تعلمون، من حقنا، فاإني اأتخّوف اأن يدر�س هذا الأمر ويغلب، واهلل متّم 

نوره ولو كره الكافرون«)1( وبّين لهم الخطر الداهم على الدين.

جمعهم حّب

الملف
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 Q الح�شين  الإم��ام  *اأ�شحاب 
والتاريخ

تعامل  لم  عا�سوراء  نه�سة  لأن  ربما 

ك��غ��ي��ره��ا م���ن اأح������داث ال���ت���اري���خ، عند 

العناية،  من  اأق��ل  بدرجة  اأي  الموؤّرخين، 

حر�س  ال��ذي  ال�سيا�سي  بالتجاه  متاأثرة 

الأح��������داث، ل نجد  ت��ل��ك  ع��ل��ى ط��م�����س 

ف��ي ال��ت��اري��خ ت��ح��دي��دًا وا���س��ح��ًا لأ���س��م��اء 

عن  ف�ساًل   Q ال�سهداء  �سيد  اأن�سار 

اأع��داده��م. ول��ول م��ا ورد ع��ن اأئ��م��ة اأه��ل 

اإلى  نركن  اأن  ا�ستطعنا  لما   R البيت 

ما �سّطره الموؤرخون في مجاميعهم، على 

اأن عدد الأ�سحاب لم يكن ثابتًا في جميع 

ما  اإل��ى  مكة  من  الخروج  منذ  المراحل، 

في  المحرم  من  العا�سر  اليوم  ظهر  بعد 

كربالء، وبداأ عند الخروج من مكة بالعدد 

وثمانين  )اثنين  الخوارزمي  ذك��ره  ال��ذي 

.)2(
رجاًل(

اأ�سبح  »لما  اأّن��ه  المفيد  ال�سيخ  وذك��ر 

الح�سين Q.. عّباأ اأ�سحابه، وكان معه 

 ،
)3(

راجاًل« واأربعون  فار�سًا  وثالثون  اثنان 

ثم  الطريق،  ف��ي  كثيرًا  ال��ع��دد  ازداد  ث��م 

ورّبما  الأول،  العدد  اإلى  عاد  حتى  تقّل�س 

يكون قد نق�س عنه قلياًل، ثم ازداد بن�سبة 

�سغيرة قبيل المعركة نتيجة لقدوم بع�س 

الجي�س  ج��ن��ود  بع�س  وت��ح��ّول  الأن�����س��ار، 

.
)4(
Q الأموي اإلى مع�سكر الح�سين

*ا�شتخال�س الأ�شحاب
على  ع����زم  ل��م��ا   ،Q اأّن������ه  روي 

الخروج اإلى العراق قام خطيبًا فاأخبر عن 

فيقول:  الماأ�ساوية  الحركة  هذه  م�ستقبل 

»كاأني باأو�سالي تقّطعها ع�سالن )ذئاب( 

.
)5(

الفلوات«

ثم طلب الن�سر من الم�سلمين، ولكن 

فينا  ب����اذًل  ك���ان  »َم���ن  ف��ري��دة:  بطريقة 

نف�سه،  اهلل  لقاء  على  وم��وّط��ن��ًا  مهجته، 

.
)6(

فليرحل معنا«

النا�س  م��ن  يطلب  ل��م   Q الإم���ام 

اأوًل:  منهم  طلب  واإنما  زعامة،  ول  م��اًل، 

اأن ي�سّحوا ب�مهجهم، اأن يبذلوا له مهجهم 

اإرادتهم  وبطوع  وعي  عن  بذًل  ودماءهم، 

واختيارهم.

 Q الإم���ام  اأراد  فقد  ثانيًا،  واأم��ا 

�سمن  هذا،  خياره  يقع  اأن  به  يلتحق  لمن 

الأمر.  ولأولياء  ولر�سوله  هلل  الولء  نظام 

المجل�سي:  ال�سيخ  قال  ال�سدد  هذا  وفي 

في  م��ك��ان  ]ا�سم  زب��ال��ة   Q ن��زل  لما 

فقراأه  كتابًا  النا�س  اإل��ى  اأخ��رج  الطريق[ 

مهجته،  فينا  باذاًل  كان  »َمْن 
وموّطنًا على لقاء اهلل 
نفسه، فلريحل معنا«
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عليهم فاإذا فيه:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. 

ُقتل  فظيع  خبٌر  اأت��ان��ا  ق��د  بعد  اأم��ا 

وعبد  ع��روة  بن  وهاني  عقيل  بن  م�سلم 

اهلل بن يقطر، وقد خذلنا �سيعتنا، فمن 

في  فلين�سرف  الن�سراف  منكم  اأحب 

]قالوا[  ذم���ام،  عليه  لي�س  ح��رج،  غير 

يمينًا  واأخذوا  عنه  النا�س  فتفّرق  قالوا: 

الذين  اأ�سحابه  في  بقي  حتى  و�سماًل، 

جاءوا معه من المدينة ونفر ي�سير ممن 

 Q ان�سموا اإليه، واإنما فعل ذلك لأنه

علم اأن الأعراب الذين اتبعوه اإنما اتبعوه 

وهم يظنون اأنه ياأتي بلدًا قد ا�ستقامت 

له طاعة اأهله، فكره اأن ي�سيروا معه اإل 

.
)7(

وهم يعلمون على ما ُيقدمون«

قوم  �سحبه  كان  وقد  الدينوري:  قال 

خبَر  �سمعوا  فلما  ال��ط��ري��ق،  م��ن��ازل  م��ن 

على  يقدم  اأن��ه  ظنوا  كانوا  وق��د   - م�سلم 

د - تفرقوا عنه ولم يبق معه  اأن�سار وَع�سُ

.
)8(

ته اإّل خا�سّ

Q كيفية التحاقهم بالإمام*
وم��ه��م��ا ي��ك��ن م���ن ���س��يء ف��اأ���س��ح��اب 

باأ�سمائهم  م��ع��روف��ون   Q الح�سين 

ولما   .R البيت  اأه��ل  عند  واأعيانهم 

اللتحاق  ت��رك��ه  على  عبا�س  اب���ُن  ��ف  ُع��نِّ

اإن  ق��ال:   ،Q الح�سين  الإم��ام  بركب 

ولم  رجاًل  ينق�سوا  لم  الح�سين  اأ�سحاب 

من  باأ�سمائهم  نعرفهم  رج���اًل،  ي��زي��دوا 

قبل �سهودهم. وقال محمد ابن الحنفية: 

لمكتوبون  عندنا  الح�سين  اأ�سحاب  واإن 

.
)9(

باأ�سمائهم واأ�سماء اآبائهم

اأربعة  اإل��ى  الأ�سحاب  تق�سيم  ويمكن 

اأق�سام:

الأول: خرج معه من المدينة.

ال���ث���ان���ي: ال��ت��ح��ق ب��ه م��ن م��ك��ة اأو في 

الطريق.

الثالث: ان�سم اإليه في كربالء.

الرابع: انتظره في كربالء.

الأول: خرج معه من المدينة:

الذين خرجوا معه من المدينة هم اآل 

الملف
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واأبناء  واأبناوؤه،  الإم��ام،  اإخوة  طالب،  اأبي 

من  وع���دد  الأ���س��ح��اب  وبع�س  عمومته، 

الَموالي من العبيد.

الثاني: التحق به في الطريق:

وممِن التحق به في الطريق اأو في مكة 

ب�سرّيون وكوفّيون.

اأ- الب�شرّيون

ا�ستجابت  التي  ال�سخ�سيات  اأهم  من 

�سيف  الب�سرة  من   Q الإم��ام  لدعوة 

بن مالك العبدي النميري، وهو من جملة 

بيت  في  يجتمعون  كانوا  الذين  الرجالت 

مارّية بنت منقذ العبدي في الب�سرة اأّيام 

.
)10(

حركة الإمام الح�سين في وجه يزيد

اأولده  من  به  ولحق  نبيط،  بن  يزيد 

الع�سرة عبد اهلل وعبيد اهلل، وخاف عليه 

�سرطة  م��ن  الطلب  ي��درك��ه  اأن  اأ�سحابه 

اأخفافها  ا�ستوت  لو  لهم:  فقال  زياد،  ابن 

 .
)11(

طلبني من  طلب  عليَّ  لهان  بالجدد 

و�سحبه  ولديه،  مع  ج��واده  على  وا�ستوى 

مالك  بن  �سيف  معه  وخ��رج  عامر،  م��وله 

اأمية فلحقوا بالإمام في مكة  والأدهم بن 

و�سحبوه اإلى العراق وا�ست�سهدوا بين يديه 

في كربالء.

ب- الكوفّيون

التي  الكوفية  ال�سخ�سّيات  اأب��رز  من 

لّبت نداء الإمام الح�سين Q الحّجاج 

بن م�سروق الجعفي الذي خرج من الكوفة 

وظل  الح�سين،  بركاب  فالتحق  مكة  اإل��ى 

معه يوؤذن له في اأوقات ال�سلوات اإلى حين 

.
)12(

ا�ست�سهاده في كربالء

اأب����و ث��م��ام��ة ال�����س��ائ��دي، ال����ذي ك��ان 

وال�سالح  العتاد  وي�ستري  الأم��وال  يقب�س 

اأيام م�سلم بن عقيل في الكوفة وبعد مقتل 

نافع  معه  رواي��ة خرج  وعلى  خ��رج،  م�سلم 

الح�سين  اإلى  متخفيين  الجملي  هالل  بن 

اإلى  مكة  من  خروجه  بلغهما  لّما   Q

اإلى  معه  وبقيا  الطريق  في  فلقياه  العراق 

.
)13(

اأن ا�ست�سهدا

اأربعة  ، وافاه 
)14(

وفي عذيب الهجانات

بن  عمرو  وهم:  الكوفة  من  خارجين  نفر 

بن  ومجمع  موله  و�سعد  ال�سيداوي  خالد 

عبد اهلل المذحجي ونافع بن هالل. 

ج- َمن كانت منازلهم في الطريق

ع  قال في الحدائق الوردية: كان ُمَجمَّ

احلسني مل  أصحاب  »إن 
ينقصوا رجاًل ومل يزيدوا رجاًل، 

نعرفهم بأسمائهم من قبل 
شهودهم« قال ابن عباس
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منازل  ف��ي  مهاجر  ب��ن  ��اد  وع��بَّ زي���اد  ب��ن 

الح�سين  المدينة. فلما خرج  جهينة حول 

Q من مكة اإلى العراق مّر بهما. وتبع 

اد من تبع الح�سين من الأعراب  مجّمع وعبَّ

ولزماه اإلى الطف، فقتال بكربالء.

قال الطبري: قال اأبو مخنف: حدثني 

حرملة  بن  ع��دي  عن  الكلبي،  َجناب  اأب��و 

الأ�سدي، عن عبد اهلل بن �ُسليم والمذري 

ق�سينا  لما  قال:  الأ�سديين  الم�سمعل  بن 

الحج لم يكن لنا همة اإّل اللحاق بالح�سين 

ف��ي ال��ط��ري��ق لننظر م��ا ي��ك��ون م��ن اأم��ره 

و�ساأنه، فلحقا به.

الثالث: التحق وا�شتب�شر في كربالء

اأ�سحاب  اإلى  انحاز  ليلة عا�سوراء  في 

�سعد  اب���ن  ع�سكر  م��ن   Q الح�سين 

اثنان وثالثون رجاًل حين راأوهم متبتلين 

متهجدين عليهم �سيماء الطاعة والخ�سوع 

على  الرياحي  الحّر  وك��ان   .
)15(

تعالى هلل 

اإل��ى  ال��م��ن��ح��ازي��ن  الم�ستب�سرين  راأ�����س 

ومنهم   .Q الح�سين  الإم��ام  مع�سكر 

عبد  وابنه  التميمي،  الحجاج  بن  م�سعود 

ال�سيعة  م��ن  وك��ان��ا  م�سعود  ب��ن  الرحمن 

المعروفين في الكوفة. خرجا اإلى الح�سين 

بداية  في   - وكانا  المهادنة،  اأي��ام   Q

الأمر مع ابن �سعد - فازدلفا اإلى الح�سين 

.
)16(

وقتال بين يديه في الحملة الأولى

بن  يزيد  الكندي  ال�سعثاء  اأبو  ومنهم 

اإلى  �سعد  اب��ن  مع  خ��رج  مهاجر  بن  زي��اد 

الح�سين فلما ردوا ال�سروط على الح�سين 

.
)17(

مال اإليه فقاتل معه حتى ُقتل

وم��م��ن ال��ت��ح��ق ب���الإم���ام ف��ي ك��رب��الء 

وقد  الحرث،  بن  اأن�س  الجليل  ال�سحابي 

 P حّدث الغمام بما �سمعه من ر�سول اهلل

اأنه قال: »اإن ابني هذا - يعني الح�سين - 

باأر�س يقال لها كربالء، فمن �سهده  يقتل 

منكم فلين�سره، وظّل اأن�س مالزمًا لالإمام 

حتى رزق ال�سهادة بين يديه«.

ويروي الطبري بقوله: وكان اأهل ذلك 

الزمان يقولون ذلك الأمر وينتظرونه في 

كل يوم وليلة.

الملف
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ُيقتل  حسينًا  أن  »بلغني 
ها هنا، فإمنا أخرج لعّلي 

أصادفه فُأقتل معه«

بحار الأنوار، المجل�سي، ج33، �س182.( 1)

مقتل الح�سين، الخوارزمي، ج1، �س220.( 2)

الإر�ساد، المفيد، ج2، �س95.( 3)

م.ن.( 4)

مثير الأحزان، ابن نما الحّلي، �س29.( 5)

لواعج الأ�سجان، ال�سيد مح�سن الأمين، �س70.( 6)

بحار الأنوار، م.�س، ج44، �س374.( 7)

الأخبار الطوال، الدينوري، �س247.( 8)

مناقب ابن �سهراآ�سوب، ج4، �س60.( 9)

مقتل الح�سين، بحر العلوم، �س387.( 10)

تاريخ الطبري، ج6، �س698.( 11)

مقتل الح�سين، بحر العلوم، �س413.( 12)

م.ن، �س397.( 13)

العذيب واد لبني تميم وهو حد ال�س���واد وهي م�س���لحة للفر�س ( 14)

بينه وبين القاد�س���ية �س���تة اأميال وقيل له عذي���ب الهجانات؛ 

لأن خيل النعمان ملك الحيرة وهجائنه من الإبل ترعى فيه.

حياة الإمام الح�سين، باقر �سريف القر�سي، ج2.( 15)

مقتل الح�سين، بحر العلوم، �س389.( 16)

الطبري، ج5، �س445.( 17)

الإر�ساد، م.�س، ج2، �س103.( 18)

الهوام�س

الرابع: منتظٌر اإمام زمانه

اإلى  قدومه  فور  بالإمام  التحق  وممِن 

كربالء رجل من بني اأ�سد اأهمل الموؤرخون 

ا�سمه، وقد حكى ق�سته العريان بن الهيثم 

المو�سع  من  قريبًا  ينزل  اأب��ي  ك��ان  ق��ال: 

ال���ذي ك��ان��ت فيه واق��ع��ة ال��ط��ف، وك��ن��ا ل 

نجتاز في ذلك المكان اإّل وجدنا رجاًل من 

اإّني  اأبي:  اأ�سد مقيمًا هناك، فقال له  بني 

اأراك مالزمًا هذا المكان. فقال له: بلغني 

اأن ح�سينًا يقتل ها هنا، فاإنما اأخرج لعّلي 

الح�سين  قتل  ولما  معه،  قتل 
ُ
فاأ اأ�سادفه 

الأ�سدي  اإلى  لننظر  انطلق معي  اأبي:  قال 

هل ُقتل، فاأتينا المعركة وطفنا في القتلى 

فراأينا الأ�سدي معهم.

ب�سهادتين  ف���ازوا  الأ���س��ح��اب  ه���وؤلء 

 Q الأولى �سدرت عن الإمام الح�سين

حين قال: »اإني ل اأعلم اأ�سحابًا خيرًا من 

اأوف��ى من  ول  اأب��ّر  بيت  اأه��ل  ول  اأ�سحابي 

اأهل بيتي«، والثانية من الأعداء، والف�سل 

اأحد  الأع��داء، كما و�سفهم  به  ما �سهدت 

الحجاج  ب��ن  عمر  الأم���وي  الجي�س  ق��ادة 

الزبيدي حينما خاطب جي�سه بالقول:

»اأتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فر�سان 

الم�سر واأهل الب�سائر، وقومًا م�ستميتين 

على  قتلوه  اإل  منكم  اأح��د  اإليهم  يبرز  ل 

.)18(
قّلتهم«

اأ�سحاب  �سيرة  اإن  ب��ال��ق��ول:  ونختم 

م�سيرة  �ستبقى   Q الح�سين  الإم���ام 

الح�سين  الإم���ام  �سوت  طالما  م�ستمرة 

ل  »واهلل  ال�����س��ن��ي��ن  ج����دار  ي�����س��ق   Q

اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل ول اأقّر اإقرار 

العبيد«.
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ال�شيد �شادق املو�شوي

الموقف هو التعبير - �شواء كان لفظًا اأو فعاًل - عن تجلٍّ 

ظهوٌر  اإنه  العقول.  وثوابت  القلوب  مكنونات  عن  �شادٍر  لقراٍر 

العقل  جنود  بين  المقّرر  خا�شها  داخلية  معركٍة  لنتائج  حّي 

والجهل اأو هو تعبيٌر عن ميوٍل ورغباٍت مح�شومٍة عند الإن�شان.

*توافق العقل والقلب
اإّن اأعظَم القرارات لتظهر حين تفتح 

العواِطف،  ك  فُتحرِّ المعاِرف،  الذهن  في 

لتقلب المخاِوف اإلى مواِقف. هذا التدّرج 

ال�سدر  ال�سهيد  د  ال�سيِّ اإليه  اأ�سار  الذي   -

} - هو ال�سبيل الأقَوم لظهور المواقف 

والمعارف  فالعقائد  ال�سامية.  الإن�سانية 

م�ساعر  ُتحّرك  ال�سليمة  النظرية  والروؤية 

الإن�����س��ان وع��واط��ف��ه ب��ات��ج��اه ال��ح��ق��ائ��ق، 

ما  واحد،  والقلب في خٍط  العقل  في�سبح 

أهل البصائر

الملف

30



ال ُتظِهر لنا مواقف األصحاب 
يف كربالء كيف تتحول احلياة 

إىل موقف فحسب، إّنما 
تعّلمنا كيف يستحيل املوقف 

إىل حياة

عمليًا  تظهر  قد  ومواقف  ق��رارات  ب  ُي�سبِّ

به  يقوم  ولفٍظ  ق��وٍل  اأو  حركٍة  خ��الل  من 

�ساحب الموقف عند التحديات. 

مواقف  الكريم  ال��ق��راآن  لنا  حكى  لقد 

تحّولت اإلى عبارات خالدة، كموقف ال�سحرة 

وهابيل  ي�س  اآل  وم��وؤم��ن  ف��رع��ون  اآل  وم��وؤم��ن 

وعموم الأنبياء والمر�سلين. وذَكر لنا التاريخ 

اإل��ى  ال�����س��اب��ق��ون  ب��ه��ا  ن��ط��َق  م��واق��ف عظيمة 

تبقى  المواقف،  تلك  كّل  بين  لكن،  الإ�سالم. 

في  يتجّلى  بريق خا�س  ذات  كربالء  عناوين 

كل زمان ومكان. 

المواقف  معياَر  ه��و  الإخ��ال���س  ك��ان  ل��و 

ولو  ال�سدارة.  في  كربالء  لكانت  المتفوقة 

لكانت  المقيا�س  ه��ي  العملية  الآث���ار  كانت 

مة. ولو كانت المواقف توزن  كربالء في المقدِّ

بخلودها وبقائها لكانت كربالء في الطليعة.

الموقف  تحّول  الأ�شحاب  *مع 
اإلى حياة

في  الأ���س��ح��اب  م��واق��ف  لنا  ُتظِهر  ل 

موقف  اإل��ى  الحياة  تتحول  كيف  ك��رب��الء 

فح�سب، اإّنما تعّلمنا كيف ي�ستحيل الموقف 

جهة  اإل��ى  نلتفت  حين  خا�سًة  حياة،  اإل��ى 

ال�سدور وظرفه، فهي �سدَرت عن ال�سغار 

والرجال  الن�ساء  وعن  والعجائز  وال�سباب 

الأح��رار  وعن  والأ�سحاب،  الأق��ارب  وعن 

وفي  الرجال،  فيه  عّز  وق��ٍت  في  والعبيد، 

تحدٍّ اأي�سره حّز الروؤو�س ومالقاة الحتوف.

اإّن مواقف كربالء الوا�سلة اإلينا، رغم 

31قّلتها، كانت مدّوية �سّداحة، اأو�سحت لنا 
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كيف يكون الموقف متنا�سبًا مع المنا�سبة 

وقٌع  له  ويكون  تجلياته،  اأبهى  في  ليظهر 

عميق في العقول والقلوب. 

اأهم �سمات ومميزات  اإبراز  يمكن لنا 

هذه المواقف في: 

ر�سول اهلل ل  وابن  »اأتوؤمننا  الوعي:   -  1
اأماَن له«.

تظهر الب�سائر حين يمتزج الإح�سا�س 

فتتحّول  انفعال،  اإل��ى  ل  ويتحوَّ ب���الإدراك 

على  خلفّيات  ذات  اأه���داف  اإل��ى  الأف��ع��ال 

م�ستوى الر�سالة والق�سّية. 

ر�سالّيي  م��واق��ف  عظمة  ك��ان��ت  ل��ق��د 

للعاطفة  اإ�سافًة  اأنها،  من  نابعة  كربالء 

الجيا�سة الدافعة لتخاذها، مرتِكزة على 

الطاعة  اأّن  تعتبر  قطعّية  نظرّية  اأ���س��ول 

لولّي الأمر وبذل الأرواح معه هما الطريق 

لذلك  وال��دي��ن.  الإ���س��الم  لحفظ  الوحيد 

حياتهم،  يحفظ  ق��د  اأم����اٍن  اأّي  رف�����س��وا 

وتعالوا على اأي خوٍف يمنعهم من موا�سلة 

���ف ب���اأّن���ه نافذ  ال��ط��ري��ق. ن���رى َم���ن ُو����سِ

على  ي��رّد  العبا�س،  الف�سل  اأب��ا  الب�سيرة 

ال�سمر حين بّلغه الأمان له ولإخوته: لعنك 

 ، 
)1(

اهلل اأتوؤمننا وابن ر�سول اهلل ل اأماَن له

وتاأمرنا اأن ندخل في طاعة اللُّعناء واأولد 

؟
)2(

اللُّعناء

ويظهر لنا موقف زهير بن القين حيث 

اأفبالموت  بال�سهم:  ورم��اه  ال�سمر  ه��ّدده 

اإلّي من  اأحّب  َللموت معه  تهّددني؟ فواهلل 

.
)3(

الخلد معكم

2 - الإخ���ال����ض وال��خ��ل��ود: »ولأ���س��رب��ّن 
ب�سيفي دونكم حتى األقى اهلل«.

ف��ي ك��ث��ي��ٍر م��ن الأح���ي���ان ق��د ُي�����س��در 

الم�سلحة  بخلفية  م���واق���ف  الإن�������س���ان 

بع�س  وف��ي  ال��م��ح��دودة،  الآن��ي��ة  الدنيوّية 

والأنا  الرياء  �سوائب  فيها  تدخل  الأوق��ات 

والرغبات والمطامع والمكا�سب. 

يظهر لنا موقف زهري بن القني 
حيث هّدده الشمر ورماه 

بالسهم: أفباملوت تهّددين؟ 
فواهلل َللموت معه أحّب إيّل 

من اخللد معكم

الملف
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�سفوُة  اأنهم  كربالء  رج��ال  ُيمّيز  ما 

اأثناء  وُغ��رب��ل��وا  مكة  م��ن  انطلقوا  ال��ذي��ن 

الطريق، فلم ي�ستقّر منهم اإل المخِل�سون. 

الحتوف  واأ�سبحت  الباأ�س  ا�ستّد  وحين 

ثمنًا للموقف ُمّح�سوا فلم يبَق اإل اأ�سحاب 

المواقف ال�سادقة. وهذا ما نراه جلّيًا من 

ذيل كالم عاب�س بن اأبي �سبيب ال�ساكري، 

الذي خاطب ولّيه الح�سين Q: »واهلل، 

واهلل  عليه،  نف�سي  موّطن  اأنا  بما  اأخبُرك 

معكم  ولأق��ات��ل��ّن  دع��وت��م،  اإذا  لأجيبّنكم 

حتى  دون��ك��م  ب�سيفي  ولأ���س��رب��ّن  ع��دّوك��م 

 .
)4(

األقى اهلل، ل اأريُد بذلك اإّل ما عند اهلل«

هذا النفي - في اآخر الموقف - المت�سل 

بال�ستثناء، ُيف�سح عن نّية قلبية عّبر عنها 

عاب�س نيابة عن كل الأ�سحاب. 

اإّنه الإخال�س هلل، الممتزج بالإخال�س 

ب�سخط  المخلوق  ُير�سي  ل  ال��ذي  لولّيه 

الخالق اأو يبتاع حطامًا دنيويًا بالآخرة، اأو 

يرغب عن الجنة ب�سيء، ما يجعل الخطاب 

خالدًا م�ستمرًا تتداوله الأجيال ويحمل في 

على  وُي�ستح�سر  بنائه،  عوامل  م�سمونه 

التاريخّية،  الحادثة  ل  الق�سّية  م�ستوى 

الح�سين  الإم��ام  رّده  ال��ذي  ج��ون  كموقف 

اإّن   :Q الإم��ام  فخاطب  الحرب،  عن 

لأ�سود،  ولوني  للئيم  وح�سبي  لنتن  ريحي 

فتنف�س علّي بالجنة ليطيب ريحي وي�سرف 

.
)5(

ح�سبي ويبي�ّس وجهي

3 - التفاني: »لوددت اأني ُقتلت ثم ُن�سرت 
ثم ُقتلت«.

فاإّنه  الموقف،  بالغة  عظمت  مهما 

قد يبقى قا�سرًا عن التعبير عن مكنونات 

عن  معّبرة  مواقف  ن��رى  فحين  القلوب. 

نّيات �سادقة، نتلم�س بع�سًا من حقائقها، 

من  للتيّقن  ُمطلقيها  ع��دال��ة  وت�ساعدنا 

م�سمونها. 

مع  متفانية  مواقف  تظهر  هنا،  من 

��رت  َق�����سُ ال��ق�����س��ّي��ة،  و���س��اح��ب  الق�سية 

ر ثمار م�سمونها، خا�سًة  33كلماتها عن ح�سْ
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�سعيد  موقف  اأحدهما  عزيَزين،  موقَفين 

»ولو  �سّرح:  ال��ذي  الحنفي  اهلل  عبد  بن 

اأذّرى،  ثم  اأحيا  ثم  فيك  قتل 
ُ
اأ اأني  علمُت 

فارقتك  ما  م��رة،  �سبعين  بي  ذلك  ُيفعُل 

، وكذا موقف 
)6(

حتى األقى ِحمامي دونك«

لوددت  »واهلل  المتفاني:  القين  بن  زهير 

اأقتل  حتى  ُقتلت  ثم  ُن�سرت  ثم  ُقتلت  اأني 

بذلك  يدفع  اهلل  واإّن  قتلة،  األ��ف  كذلك 

القتل عن نف�سك وعن اأنف�س هوؤلء الفتية 

.
)7(

من اأهل بيتك«

4 - الحزم وعدم الترّدد: »لقد بلوتهم، فما 
وجدُت فيهم اإل الأ�سو�س الأقع�س«.

والرهبة  ال�سعبة  الظروف  ت��وؤّدي  قد 

يّتخذ  اأن  اإل��ى  بالإن�سان  التداعيات  م��ن 

وم�سلحته،  نف�سه  ليحفظ  ُمبهمًا  موقفًا 

اأو يتخذ موقفًا مترّددًا ليتراجَع عنه حين 

ي�سبح الوقوف على التل اأجدى من خو�س 

طليعة  تمحي�س  بعد  كربالء،  في  الغمار. 

الوا�سحة  المواقف  اإل  تجد  ل  الإي��م��ان، 

الحا�سمة الحازمة، التي ل تقبل التاأويل ول 

الترّدد. ففي بداية كربالء، حيث  ي�سوبها 

عقيلة  نحو  وتوّجه  اأ�سحابه  حبيب  جمع 

القول:  ب�سراحة  خاطبها  الها�سمّيين، 

»هذه �سوارم فتيانكم اآلوا األ يغمدوها اإل 

وهذه  فيكم،  ال�سوء  يبتغي  من  رق��اب  في 

اأ�سّنة غلمانكم اأق�سموا اأّل يركزوها اإل في 

. اإنه ق�سٌم من 
)8(

�سدور من ُيفّرق ناديكم«

الترّدد، ول يحتمل  يتحّمل  ال�سَيم، ل  اأهل 

التخّلف.

 Q ال��ح�����س��ي��ن  الإم������ام  اأّن  ك��م��ا 

 O زينب  لل�سيدة  الثّلة،  هوؤلء  و�سف 

بقوله:  لح��ق��ًا،  ي��ت��رددوا  اأن  خ�سيت  التي 

اإل  فيهم  وج��دُت  فما  بلوتهم،  لقد  »واهلل 

الأ�سو�س الأقع�س ي�ستاأن�سون بالمنية دوني 

.
)9(

ا�ستينا�س الطفل اإلى محالب اأمه«

النخبة الكربالئية جتّلت بأجمل 
صورها يف بهاء انضمام 

الفعل إىل القول بنزف الدم 
وَدوس األجساد

الملف
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حتى الذين ترددوا قبل الواقعة، فاإنهم 

وال�سك  الريبة  واجتثوا  الموقف  ح�سموا 

وال���ت���رّدد م��ن ���س��دوره��م. ه���ذا م��ا ن��راه 

الترّدد  عن  �سّرح  ال��ذي  الحّر  موقف  في 

اأخّير  واهلل  »اإن��ي  الق�سم:  بلغة  والح�سم 

اأختار  ل  فواهلل  والنار،  الجنة  بين  نف�سي 

.
)10(

على الجنة �سيئًا ولو ُقّطعت وُحّرقت«

5 - ربط الموقف بالعمل: 
ت��وّج��ه  ال��ت��ي  اأع��ظ��م ال��ط��ع��ون  اإّن م��ن 

نظرّية  المواقف  تكون  اأن  هي  للمواقف، 

اأن  اأو  الواقع،  اأر���س  على  تطبيق  لها  لي�س 

تكون خطابات �سعبية ُتفتقد عند المتحان. 

ل��ق��د اأث��ب��ت��ت ال��ن��خ��ب��ة ال��ك��رب��الئ��ي��ة �سدق 

واقع في ميدان  اإلى  مواقفها حيث حّولتها 

في  �سورها  باأجمل  تجّلت  حيث  الّتحدي، 

بهاء ان�سمام الفعل اإلى القول بنزف الدم 

وحّز الروؤو�س وَدو�س الأج�ساد. من الملفت، 

نهايًة، اأّن الإمام الح�سين Q لم ُيرد اأن 

يكون التج�سيد العملي للمواقف ب�سبب كون 

المجال  فترك  مواقفهم،  اأ�سرى  اأ�سحابها 

للجميع اأن يتراجعوا في �سدول الليل. 

اإنها بع�س ال�سمات والممّيزات، و�سيء 

بعلم  �سمعناها  والم�ساديق،  الأمثلة  من 

و�سنرى  الدنيا،  هذه  في  كمواقف  اليقين 

في  الموقف  حيث  لها  العظيمة  التجليات 

دار الخلود.
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لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، مو�س���وعة كلمات الإمام ( 8)
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المجال�س الفاخرة في م�س���ائب العترة الطاهرة، ال�سيد عبد ( 9)
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في الرواية عن الإمام اأبي جعفر الباقر Q اأنه قال: 

»كتب الح�شين بن علي من مكة اإلى محمد بن علي: ب�شم اهلل 

علي  بن  محمد  اإلى  علي  بن  الح�شين  من  الرحيم،  الرحمن 

ومن قبله من بني ها�شم، اأما بعد، فاإن من لحق بي ا�شت�شهد، 

ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، وال�شالم«)1(. بهذه الكلمات 

ال�شغيرة في حجمها، والكبيرة في معناها ومغزاها، اخت�شر 

َمْن لم يلحق  Q نه�شته المباركة، وحالة  �شيد ال�شهداء 

به وتخّلف عنه، �شواء اأكان لعذر اأم لغير عذر، فما اآل اإليه 

الذي  العنوان  ذلك  »الفتح«،  يدركوا  لم  اأنهم  ه��وؤلء  اأم��ر 

وتداعياته  اأث��ره  ويترك  الن�شر،  من  اأو�شع  مفهومًا  يحمل 

على مختلف مرافق المجتمع ومفا�شله الأ�شا�شية.

الذين  الأ���ش��خ��ا���س  ه���وؤلء  وظ���روف  اأع���ذار  وتختلف 

المباركة، �شواء قبلناها  Q ونه�شته  تخّلفوا عن الإمام 

اأو لم نقبلها.

الأ�شخا�س  ه��وؤلء  بع�س  موجز  ب�شكل  نعر�س  و�شوف 

واأبرزهم، وما ذكر لهم من اأعذار في الكتب والم�شادر، دون 

ذلك  ف��اإن  حولهم  وال��رد  والأخ���ذ  المناق�شة  في  ال��دخ��ول 

يحتاج اإلى مجال اآخر:

ال�شيخ ب�شام ح�شني

الملف
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1 - محمد ابن الحنفية:
Q وابن  اأخو الإمام الح�سين  وهو 

وجوه  اأب��رز  وم��ن   ،Q الموؤمنين  اأمير 

البيت الها�سمي، لذا اأثار عدم ح�سوره في 

كربالء الت�ساوؤل عن �سبب تخّلفه عن ركب 

.Q الإمام

وقد ذكر في هذا المجال عدة اأ�سباب 

منها:

اأ- اإنه كان مري�شاً، فقيل: اإنه كان م�سابًا 

حمل  م��ن  يتمكن  ل  ب��ح��ي��ث  ي���ده  ف��ي 

ال�سيف، وقيل غير ذلك.

Q في  ل���الإم���ام  ك����ان ع��ي��ن��اً  اإن�����ه  ب- 

المدينة:

الإم����ام  اأن  ال��م�����س��ادر  ب��ع�����س  ذك���ر 

ال��ح�����س��ي��ن Q ق���ال م��خ��اط��ب��ًا اأخ����اه: 

»واأّما اأنت يا اأخي، فال عليك اأن تقيم في 

المدينة، فتكون لي عينًا ل تخفي عني �سيئًا 

.
)2(

من اأمورهم«

بين �شهداء  ا�شمه لم يكن مكتوباً  اإن  ج- 

كربالء:

الحنفية  اب��ن  محمدًا  اأن  ذك��روا  فقد 

قال معتذرًا عن عدم ح�سوره: اإن اأ�سحابه 

- يعني الح�سين Q - عندنا لمكتوبون 

.
)3(

باأ�سمائهم واأ�سماء اآبائهم

د- اإنه لم يبلغ الفتح:

فعن   ،R الأئمة  عن  المروي  وهو 

 Q حمزة بن حمران، عن اأبي عبد اهلل

وتخّلف  الح�سين  خ��روج  ذكرنا  ق��ال:  اأن��ه 

اهلل  عبد  اأبو  قال  قال:  عنه،  الحنفية  ابن 

هذا  في  �ساأحدثك  اإن��ي  حمزة  يا   :Q

الحديث ول ت�ساأل عنه بعد مجل�سنا هذا، اإن 

لما ف�سل متوجهًا دعا بقرطا�س  الح�سين 

من  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�سم  وك��ت��ب: 

الح�سين بن علي اإلى بني ها�سم، اأما بعد 

فاإنه من لحق بي منكم ا�ست�سهد معي، ومن 

اإلمام احلسني Q قال 
خماطبًا أخاه ابن احلنفية: »وأّما 
أنت يا أخي، فال عليك أن تقيم يف 

املدينة، فتكون يل عينًا«
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.
)4(

تخّلف لم يبلغ الفتح، وال�سالم«

2 - عبد اهلل بن جعفر:
الها�سمّية  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م��ن  وه���و 

اأي�سًا  ح�سورها  عدم  اأثار  والتي  البارزة، 

الطّيار  جعفر  ابن  فهو  وت�ساوؤًل،  ا�ستغرابًا 

 ،Q ال�����س��ه��ي��د، واب����ن ع���م ال��ح�����س��ي��ن

 ،O زينب  العقيلة  زوج  فهو  و�سهره، 

وله م�ساهد عديدة معروفة وم�سهورة.

ومما يزيد الأمر حيرة اأّنه اأر�سل زوجته 

وبع�س اأولده مع الإمام Q، وا�ست�سهد 

لو  يتمّنى  وكان  يديه،  بين  منهم  اثنان  له 

كان هو �سهيدًا بين يديه اأي�سًا، فقد دخل 

فا�سترجع،  ابنيه  اإليه  فنعى  مواليه  بع�س 

هذا  اهلل:  عبد  مولى  ال�سال�سل  اأب��و  فقال 

فحذفه  علي،  ب��ن  الح�سين  م��ن  لقينا  م��ا 

واهلل  ق��ال:  ث��م  بنعله  جعفر  ب��ن  اهلل  عبد 

قتل 
ُ
اأ حتى  اأفارقه  اأّل  لأحببت  �سهدته  لو 

َلِمّما ي�سخي بنف�سي عنهما  اإنه  معه، واهلل 

اأ�سيبا  اأنهما  بهما  الم�ساب  عن  ويعّزيني 

مع اأخي وابن عمي موا�سيين له، �سابرين 

معه. ثم اأقبل على جل�سائه فقال: الحمد 

م�سرع  ع��ل��ّي  ع���ّز  هلل، 

ل  اإن  الح�سين، 

.
)5(

اأكن اآ�سيت ح�سينًا بيدي فقد اآ�ساه ولدي

وعلى اأي حال، فقد ذكر لعدم ح�سوره 

كان  اأن��ه  اأو  ب�سره،  ذه��اب  منها:  اأ�سباب 

المدينة  بالبقاء في  الإمام  مكلفًا من قبل 

لغر�س، كالمحافظة على بني ها�سم مثاًل 

اأو اأنه كان كبيرًا في ال�سن، حيث كان عمره 

�سبعين عامًا، ما يحتمل اأنه كان يعاني من 

.
)6(

�سعف ج�سدي

3 - عبد اهلل بن عبا�س:
وه���و م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��م��رم��وق��ة 

�سّنة  جميعًا  الم�سلمين  عند  والم�سهورة 

ومن   ،P النبي  ع��م  اب��ن  وه��و  و�سيعة، 

اأ���س��ح��اب��ه واأ���س��ح��اب اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

.R والإمامين الح�سن والح�سين

وتذكر الروايات اأن �سبب تخّلفه عن 

الح�سور هو اأنه كان كفيف الب�سر في 

قال عبد اهلل بن جعفر: 
احلمد هلل، إن ال أكن آسيت 

حسينًا بيدي فقد آساه ولدي

الملف

38



بقي اخملتار يف السجن إىل 
أن قتل احلسني Q، فكان 

هذا سبب تخّلفه عن اللحاق به

ما  لذلك  وي�سهد  عمره،  اآخر 

عن  جبير،  بن  �سعيد  عن  روي 

عبد اهلل بن عبا�س، قال: بينا اأنا راقد 

عظيمًا  �سراخًا  �سمعت  اإذ  منزلي  في 

 ،P النبي  زوج  �سلمة  اأم  بيت  من  عاليًا 

منزلها،  اإل��ى  قائدي  بي  يتوّجه  فخرجت 

واأقبل اأهل المدينة اإليها الرجال والن�ساء، 

الموؤمنين،  اأم  يا  قلت:  اإليها  انتهيت  فلما 

اآخر  اإلى  وتغوثين؟...  ت�سرخين  بالك  ما 

ال��رواي��ة ال��ت��ي ت��ذك��ر اأن��ه��ا اأخ��ب��رت��ه بقتل 

اأخرى  �سواهد  وهناك   .
)7(
Q الح�سين 

.
)8(

على ذلك

4 - �شليمان بن �شرد الخزاعي:
وهو من كبار وجوه ال�سيعة في الكوفة 

الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم����ام  اأ���س��ح��اب  وم��ن 

 ،R والح�سين  الح�سن  والإم��ام��ي��ن 

وكان ممن كاتب الإمام Q يطلب منه 

القدوم اإلى الكوفة.

 Q وقد ذكر لعدم التحاقه بالإمام

عدة اأ�سباب منها:

اهلل  عبيد  �سجن  في  و�سع  قد  كان  اإنه  اأ- 

بن زياد مع مجموعة من ال�سخ�سيات 

ال�سيعّية الأخرى، كالم�سّيب بن نجبة، 

ورفاعة بن �سداد وغيرهما.

ب- اإن الكوفة كانت تحت مراقبة �سديدة، 

الكثيرين  ل��خ��روج  م��ان��ع��ًا  ���س��ك��ل  م��ا 

لن�سرة الح�سين Q، وكان من بين 

هوؤلء �سليمان.

Q عند  الإم��ام  �سهادة  توّقع  ج- عدم 

بين  م��ن  ول��ع��ل  ال�سيعة،  م��ن  ال��ع��دي��د 

هوؤلء �سليمان.

الإمام  ن�سرة  في  والتق�سير  التخاذل  د- 

اعترافهم  اإل���ى  اأّدى  ال���ذي   ،Q

حتى  ذل���ك،  ب��ع��د  وت��وب��ت��ه��م  بخطئهم 

على  �سليمان  وكان  بالتوابين،  ُعرفوا 

.
)9(

راأ�سهم وزعيمهم

5 - المختار بن اأبي عبيد الثقفي:
في  ال���ب���ارزة  ال�سخ�سيات  م��ن  وه���و 

المعروفة  الثورة  و�ساحب  اأي�سًا،  الكوفة 

 ،Q التي خرجت للطلب بثاأر الح�سين

بعد ثورة التوابين. وكان ابن زياد قد اأمر 

ال�سجن  في  المختار  بقي  حيث  بحب�سه، 

، فكان هذا 
)10(

Q اإلى اأن ُقتل الح�سين

�سبب تخّلفه عن اللحاق به.
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6 - الطرماح بن عدي:
دنا  اأّن��ه  ع��دي  بن  الطرماح  عن  روي 

من الإمام الح�سين Q فقال له: واهلل 

لم  ول��و  اأح���دًا  اأرى معك  فما  لأن��ظ��ر  اإن��ي 

مالزميك  اأراهم  الذين  هوؤلء  اإّل  يقاتلك 

خروجي  قبل  راأي��ت  وق��د  بهم،  كفى  لكان 

وفيه  الكوفة  ظهر  بيوم  اإليك  الكوفة  من 

�سعيد  ف��ي  عيناي  ت��ر  ل��م  م��ا  النا�س  م��ن 

عنهم  ف�ساألت  م��ن��ه،  اأك��ث��ر  جمعًا  واح���د 

اإلى  فقيل: اجتمعوا ليعر�سوا ثم ي�سرحون 

األ  اإن قدرت على  الح�سين، فاأن�سدك اهلل 

اأردت  ف��اإن  فعلت،  اإل  �سبرًا  عليهم  تقدم 

اأن تنزل بلدًا يمنعك اهلل به حتى ترى من 

راأيك وي�ستبين لك ما اأنت �سانع ف�سر حتى 

اأجاأ... ثم  الذي يدعى  اأنزلك مناع جبلنا 

من  و�سلمى  باأجاأ  ممن  الرجال  اإلى  نبعث 

طيئ فواهلل ل ياأتي عليك ع�سرة اأيام حتى 

ياأتيك طيئ رجاًل وركبانًا، ثم اأقم فينا ما 

زعيم  فاأنا  هيج  هاجك  ف��اإن  لك  ب��دا 

ي�سربون  طائي  األف  بع�سرين  لك 

ل  واهلل  باأ�سيافهم،  يديك  بين 

يو�سل اإليك اأبدًا ومنهم عين 

 :Q ت��ط��رف، ف��ق��ال ل��ه

خيرًا،  وقومك  اهلل  ج��زاك 

اإنه قد كان بيننا وبين هوؤلء 

معه  نقدر  ل�سنا  ق��ول  ال��ق��وم 

ن��دري  ول  الن�����س��راف،  على 

وبهم  بنا  تن�سرف  ع��الم 

.
)11(

الأمور في عاقبة

ي�����ق�����ول ال����ط����رم����اح: 

اهلل  دف��ع  ل��ه:  وق��ل��ت  فودعته 

والإن�����س،  الجن  �سر  عنك 

 ،
)12(

ميرة الكوفة  من  لأهلي  امترت  قد  اإني 

فيهم  ذلك  فاأ�سع  فاآتيهم  لهم،  نفقة  ومعي 

األحقك  ف��اإن  اهلل،  �ساء  اإن  اإليك  اأقبل  ثم 

ف���واهلل لأك��ون��ن م��ن اأن�����س��ارك، ق���ال: ف��اإن 

كنت فاعاًل فعّجل رحمك اهلل، قال: فعلمت 

ي�ساألني  حتى  ال��رج��ال  اإل��ى  م�ستوح�س  اأن��ه 

و�سعت  اأه��ل��ي  بلغت  فلما  ق���ال:  التعجيل، 

عندهم ما ي�سلحهم واأو�سيت... واأخبرتهم 

ب��م��ا اأري�����د، واأق��ب��ل��ت ف��ي ط��ري��ق بني 

عذيب  م��ن  دن��وت  اإذا  حتى  ثعل، 

�سماعة  ا�ستقبلني  الهجانات 

.
)13(

بن بدر فنعاه اإلي، فرجعت

عبد  بن  ال�شحاك   -  7
اهلل الم�شرقي:

وه��و اأغ���رب َم���ْن يمكن 

عن  تخلفه  ع��ن  ال��ح��دي��ث 

يقول الطرماح: حتى إذا 
دنوت من عذيب الهجانات 
استقبلني سماعة بن بدر 

فنعى احلسني إيل، فرجعت

الملف
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Q، فقد اأدرك��ه  الإم��ام 

وقاتل بين يديه، ثم تركه بعد 

اأن ا�ستاأذنه.

ويحدثنا عن كيفية التحاقه فيقول: 

قدمت ومالك بن الن�سر الأرحبي على 

اإليه،  جل�سنا  ثم  عليه،  ف�سلمنا  الح�سين، 

فرد علينا، ورحب بنا، و�ساألنا عما جئنا له، 

لن�سلم عليك، وندعو اهلل لك  فقلنا: جئنا 

بالعافية، ونحدث بك عهدًا، ونخبرك خبر 

اأنهم قد جمعوا على  واإّنا نحّدثك  النا�س، 

يمنعكما  فما   :Q قال  ثم  ح��رب��ك...، 

من ن�سرتي؟ فقال مالك بن الن�سر: عليَّ 

دين ولي عيال، فقلت له: اإنَّ عليَّ دينًا واإنَّ 

من  حّل  في  جعلتني  اإن  ولكنك  لعياًل،  لي 

الن�سراف اإذا لم اأجد مقاتاًل قاتلت عنك 

ما كان لك نافعًا وعنك دافعًا، قال: قال: 

فاأنت في حّل، فاأقمت معه...

ف��ق��ال:  ن��ج��ات��ه  ث ع��ن كيفية  ث��م ح���دَّ

اأ�سيبوا،  قد  الح�سين  اأ�سحاب  راأي��ت  لما 

يبق  ولم  بيته،  اأهل  واإل��ى  اإليه  خل�س  وقد 

المطاع  اأبي  بن  عمرو  بن  �سويد  غير  معه 

الخثعمي وب�سير بن عمرو الح�سرمي، قلت 

كان  ما  علمت  قد  اهلل،  ر�سول  ابن  يا  له: 

بيني وبينك، قلت لك: اأقاتل عنك ما راأيت 

مقاتاًل فاإذا لم اأر مقاتاًل فاأنا في حل من 

فقال:  ق��ال:  نعم،  لي:  فقلت  الن�سراف، 

قدرت  اإن  بالنجاء؟  لك  وكيف  �سدقت، 

على ذلك فاأنت في حل! قال: فاأقبلت اإلى 

فر�سي، وقد كنت حيث راأيت خيل اأ�سحابنا 

ف�سطاطًا  اأدخلتها  حتى  بها  اأقبلت  تعقر، 

لأ�سحابنا بين البيوت، واأقبلت اأقاتل معهم 

الح�سين  ي��دي  بين  يومئذ  فقتلت  راج���اًل 

رجلين وقطعت يد اآخر، وقال لي الح�سين 

يومئٍذ مرارًا: ل ت�سلل، ل يقطع اهلل يدك، 

ب��ي��ت نبيك  اأه���ل  ج���زاك اهلل خ��ي��رًا ع��ن 

الفر�س  ا�ستخرجت  ل��ي  اأذن  فلما   ،P

من الف�سطاط، ثم ا�ستويت على متنها، ثم 

�سربتها حتى اإذا قامت على ال�سنابك...« 

ويكمل في الرواية اأّي طريٍق �سلك، اإلى اأن 

.
)14(

يختم بالقول: »فنجاني اهلل«

كامل الزيارات، ابن قولويه، �س 157.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج 44 �ص 329.( 2)

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهراآ�سوب، ج 3 �ص 211.( 3)

بح���ار الأن���وار، م.����س، ج 42 ����س 81. وانظ���ر ه���ذه الآراء ( 4)

ومناق�س���تها في كتاب: نه�س���ة عا�س���وراء رقم 1، ال�سادر عن 

معهد �سيد ال�سهداء للمنبر الح�سيني، �س 153.

الإر�ساد، المفيد، ج 2 �ص 124.( 5)

نه�سة عا�سوراء رقم 1، م.�س، �س169.( 6)

الأمالي، الطو�سي، �س 315.( 7)

نه�سة عا�سوراء رقم 2، �س 153.( 8)

نه�سة عا�سوراء، م.ن، رقم 1، �س183.( 9)

مقتل الح�سين Q، المقّرم، �س 147 و151و 159.( 10)

تاريخ الطبري، ج 4 �ص 307.( 11)

الميرة بالك�سر فال�سكون: طعام يمتاره الإن�سان اأي يجلبه من ( 12)

بلد اإلى بلد.

تاريخ الطبري، م.�س.( 13)

م.ن، ج 339.( 14)

الهوام�س
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اهتمام  محّط  ال��ت��اري��خ  م��ّر  على  الح�شينية  الم�شيرة  كانت 

الثوار طالبي الحرّية  اأّنها ملهمة  الموؤّرخين والمفّكرين، ف�شاًل عن 

ة.  وخا�شّ �شّيقة  بمنافع  المرتبطة  ول  المرتهنة  غير  الحقيقّية، 

في جولة مع اأحد اأبرز خطباء المنابر الح�شينية، �شماحة ال�شيخ 

اإبراهيم بلوط، ِطفنا في تلك البقاع انطالقًا من المدينة المنّورة 

في الحجاز، و�شوًل اإلى كربالء في العراق، على مقربة من الكوفة، 

بنت  ابن  ت�شت�شرخ  ب��الآلف،  ووجوهها  �شيوخها  كتب  وردت  التي 

الر�شول P، وتعلن اأنه اإذ يقدم اإّنما يقدم على ُجند له مجنَّدة.

حوار مع ال�شيخ اإبراهيم بلوط

حاوره: منهال الأمني

مشاهد
من المسير الحسيني

الملف
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بداأ معنا �سماحة ال�سيخ اإبراهيم بلوط 

ال�سيا�سي  ال��ج��ّو  ك��ان  حيث  المدينة  م��ن 

الح�سين  الإم����ام  ن���زوح  ب��ات��ج��اه  ي�سغط 

 Q الإم����ام  يكن  ل��م  اأن���ه  اإّل   ،Q

اأهلها،  ُي���وّدع  اأن  دون  م��ن  هكذا  ليخرج 

مواقف تنبئ عن طبيعة تحّركه وخلفيته... 

لّخ�س ال�سيخ الموقف.

الأم��وي��ة،  الإم���ارة  داُر  المدينة،  وف��ي 

الوليد  معاوية،  وال��ي  حيث  الحدث،  كان 

يخبره  يزيد،  كتاب  و�سله  قد  عتبة،  بن 

فيه بهالك معاوية، ويطلب اأخذ البيعة من 

راأ�سها  الحجاز، على  �سخ�سّيات عدة في 

علي  بن  الح�سين  الإم���ام  بينها:  والأه���ّم 

.Q

*و�شوا�س في دار الإمارة
يو�سو�س.  الوليد جل�س خبيث  ذن 

ُ
اأ في 

مروان بن الحكم. و�سوا�س ل يغادر ق�سر 

اأو  هنا  تحاك  موؤامرة  تعدوه  ول  الإم��ارة، 

البيعة  ياأخذ  باأن  الوالي  على  يلّح  هناك. 

فلي�سرب  ي�ستجب  ل��م  واإن  الإم����ام  م��ن 

Q حازمًا خّلد  الإمام  رّد  كان  عنقه. 

وهو  مثله،  باأن  معلنًا  التاريخ،  في 

اب���ن ب��ن��ت ر���س��ول اهلل، 

اب���ن ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادئ 

ل  الحنيفة،  والر�سالة 

هو  من  يبايع  اأن  يمكن 

�سارب  الفاجر  الفا�سق  ي��زي��د،  مثل 

كان رّد اإلمام حازمًا خلد يف 
التاريخ، معلنًا أن مثله، وهو ابن 
بنت رسول اهلل، ال ميكن أن يبايع 

من هو مثل يزيد

*محطات ومواقف
تبداأ الجغرافيا ول تنتهي في كربالء، 

يحّط  ل��م  الح�سيني  الم�سير  اأن  ذل���ك 

والمواجهة  الرهيبة  المجزرة  بعد  رحله 

التاريخية، بل كانت م�سيرة ال�سبي والعود 

جديد.  من  المدينة  اإل��ى  ثم  كربالء  اإل��ى 

زينب  الطالبّيين،  عقيلة  ال��رك��ب  ت��ق��ود 

الحوراء، اإلى ما ل نهاية، اإلى ما ل حتف 

بمقولة  ُتخت�سر  الثورة  تلك  انق�ساء.  ول 

مقامه  ولكلٍّ  بها«.  لكم  مقام  »ل  تتردد: 

الذي يرجوه.

ال�شيخ ابراهيم بلوط
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وف��وق  المحترمة،  النف�س  وق��ات��ل  الخمر 

هذا كله مّدعي ُملٍك ورثه عن َملك، والده 

اأبي �سفيان، فلم ي�سمعه، ربما  معاوية بن 

في احت�ساره، يردد حين راأى عاقبة اأمره: 

عَن بالُملك.
ُ
ليتني لم اأ

م��ن   Q الإم���������ام  *خروج 
المدينة... موقف

»ع����زم الإم�����ام ع��ل��ى ت���رك ال��م��دي��ن��ة« 

راأى  اإنه  اإذ  بلوط-  اإبراهيم  ال�سيخ  -ُيكمل 

البيعة  رف�س  موقف  بعد  به،  المفتر�س  اأن 

ل  حتى  منها،  يخرج  اأن  الع�سود،  للملك 

اأو  بغٌي  عليه  جرى  واإن  بها،  حركته  تتاأّطر 

المكرمة.  مكة  المق�سد  ك��ان  ول��ذا،  غ��در. 

اأي�سًا، كانت  ولكن قبل رحيله من المدينة، 

كان  ما  منها  ال���رواة،  �سّجلها  محطات  له 

ر�سول  جده  �سريح  ق�سد  اإذ  منه،  بمبادرة 

اهلل P، فوّدعه وحّدثه بما جال في نف�سه.

ومن هذه المواقف ما كان بدافع الحب 

ابن  محمد  اأخ��وه  فعل  ما  مثل  والحر�س، 

الخروج،  عن  ثنيه  ح��اول  ال��ذي  الحنفية، 

اليمن، حيث  اإلى  فليكن  اأراد ذلك  اإذا  اأو 

لأبيهما موالون ومحّبون.

كذلك ا�ستوقفه خبثًا ولوؤمًا مروان بن 

الحكم، نا�سحًا الإمام بالنزول على حكم 

يزيد.

هكذا يكون خروج الإمام من المدينة، 

اإحباطًا لنتيجة كانت قد تترتب على بقائه 

فعل  ردة  منتظرًا  البيعة،  راف�����س��ًا  فيها 

القوم الطامعين بالُحكم والملك الع�سود. 

*في مكة... و�شول الكتب
الح�سين  الإم����ام  ا�سُتقبل  م��ك��ة  ف��ي 

ا�ستقباًل  واأ�سحابه،  بيته  واأه���ل   Q

الناس كانت تصعد إىل عرفة 
واإلمام ينزل، قاطعًا حّجه، 

لعّل يف ذلك رسالة إىل الناس 
بأن األمور تتجه نحو األسوأ

ال�شيد منهال الأمين محاوراً ال�شيخ ابراهيم بلوط

الملف
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حافاًل، يتابع ال�سيخ بلوط عن م�سير الإمام 

Q، وكان يوم الثالث من �سعبان �سنة 

العبا�س  بيت عمه  نزل  للهجرة، حيث   60
بن عبد المطلب، وهناك اجتمع لديه عدد 

من اأقطاب الأم�سار في تلك الأيام، وكان 

له كالم م�سهود وم�سهور عن ف�سائل اأهل 

بيت النبوة ومكانتهم واأهلّيتهم للحكم بما 

ثارت حفيظة  اأي�سًا  تعالى. هنا  اأنزل اهلل 

اأهل  كتب  وب��داأت  ال�سيخ:  يعّلق  اأمية،  بني 

وقد  الإم��ام،  اإلى  ت�سل  ور�سائلهم  الكوفة 

ومهرت  ُكتبت  ب����الآلف،  ال����رواة  ع��ّده��ا 

و�سيوخ  الكوفة،  وجوه  من  المئات  بتواقيع 

القدوم  اإليه  تطلب  وقبائلها،  ع�سائرها 

»فقد اأينعت الثمار واخ�سّر الجناب«.

Q موقف الإمام*
ال�سيخ  يو�سح   ،Q الح�سين  والإم��ام 

م��ق��اب��ل من  ف��ي  ي��ق��ف  اأن  ي��م��ك��ن  ب��ل��وط، ل 

ي�ست�سرخه موقف المحايد، هو حتمًا �سيبادر 

اإلى التلبية، ولو كّلفه ذلك ما كّلفه. ولذا، بعث 

بابن عمه م�سلم بن عقيل )ر�س(،  من مكة 

وقائدًا،  اأميرًا  بل  الكوفة،  اأه��ل  اإل��ى  �سفيرًا 

اأوكل اإليه تنظيم الجهود وجمع الكلمة.

الح�سين  الإم����ام  ك��ان  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 

باتجاه  الكتب  اإر�سال  اإلى  بادر  Q قد 

لحركة  �سدى  فيها  يجد  لعّله  الب�سرة، 

اأوفد  وكذلك  تلك،  هذه  تنا�سر  متكاملة، 

�سليمان بن رزين )ر�س(،  اإليهم �سفيره، 

الأم��ر  به  انتهى  حيث  ج��دوى،  دون  ولكن 

�سهيدًا على يد والي الب�سرة اآنذاك، عبيد 

اهلل بن زياد )قبل انتقاله اإلى الكوفة(.

*خروج الإمام من مكة... ر�شالة
مكة،  م��ن  الإم����ام  خ���روج  �سبب  وع��ن 

اأي�سًا، واأهمّيته قال ال�سيخ بلوط: فيما كان 

ال��ح��ج، في  ي���وؤدي منا�سك   Q الإم���ام 

الثامن من ذي الحجة، و�سلته الأخبار باأن 

معلقًا  كان  ولو  يقتلوه  باأن  عتاته  اأمر  يزيد 

من  الإم��ام  يكن خروج  لم  الكعبة.  باأ�ستار 

النا�س  واأي�سًا  ال�سر،  في  المرة  هذه  مكة 

ينزل،  والإم����ام  ع��رف��ة  اإل���ى  ت�سعد  ك��ان��ت 

اإل��ى  ر�سالة  ذل��ك  ف��ي  ل��ع��ّل  ح��ج��ه،  قاطعًا 

واأن  الأ�سواأ،  نحو  تتجه  الأم��ور  باأن  النا�س 

الحرمات  هتك  على  ع��ازم��ون  الأم��وّي��ي��ن 

واإ�سالة الدماء الحرام في الم�سعر الحرام.

اإذًا  قائاًل:  اإبراهيم  ال�سيخ  اأردف 

 Q اأن الإم����ام  ن��الح��ظ 

يخرج  ول��م  يتخفَّ  ل��م 

اإنما  وترقب،  بخوف 

الطريق  ي�سلك  ك��ان 
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واأجفر،  والحاجز،  والنقرة،  وال�سليلية، 

وال��ُخ��زي��م��ي��ة، واأق�����س��ا���س، وب�����س��ت��ان بن 

والعقبة  عامر(...  بني  ب�ستان  )اأو  معمر 

الهجانات  وعذيب  ح�سم،  وذو  و�سروف، 

و�سوًل اإلى ق�سر مقاتل، حيث راأى الإمام 

وهو  منها  ا�ستيقظ  والتي  ال�سهيرة  روؤي��اه 

ي�سترجع ويحوقل، ف�ساأله ولده علي الأكبر 

اأّنه  الإم��ام  له  ف��روى  ال�سبب،  Q عن 

ي�سيرون  ال��ق��وم  اإّن  ي��ق��ول:  م��ن��ادي��ًا  �سمع 

والمنايا ت�سير معهم. فنظر علي اإلى اأبيه 

نبالي  ل  اإذًا  الحق؟  على  اأول�سنا  وق��ال: 

اأوقعنا على الموت اأم وقع الموت علينا. 

*الثورة خيار ل م�شار
ي��ك��م��ل ال���رك���ب م�����س��ي��ره ب���ه���ذه ال��ث��ق��ة 

تنطق  ل  التي  القائد،  بخيارات  والطماأنينة 

عن هوى، بل تنظر بعين اهلل وتهتدي بهديه.

وي�سير الخطيب ال�سيخ اإبراهيم بلوط 

اإلى اأّن عدد الركب الح�سيني بداأ بالتقل�س 

حين  م�ستمر  تناق�س  في  الركب  و�سار 

باأنهم   Q الح�سين  الإم��ام  خاطبهم 

ما�سون اإلى الموت، واإلى م�سيٍر محتوم. 

الخّل�س  من  عدد  به  التحق  المقابل  في 

والذين �سعوا اإلى ن�سرته 

بخروجه،  علموا  حينما 

اأم�����ث�����ال زه���ي���ر ب��ن 

القين الذي كان 

ن�����س��ي��رًا 

ل����وال����ده، 

المعروفة والدروب المعتمدة لدى القوافل 

والم�سافرين، اإل اأّن ما كان يمّيز �سفره اأنه 

وهذا  لياًل،  ي�سير  اأي  بقومه،  ي�سري  كان 

لعل مرده اإلى غيرته وحر�سه )�سالم اهلل 

عليه( على اأهله وحرمه.

*اإلى كربالء...
بكل  ال�سير  اإل���ى  دف��ع��ه  ال���ذي  م��ا  ول��ك��ن 

الظعن، ن�ساًء واأطفاًل واإخوًة واأبناًء واأ�سحابًا؟ 

بلوط  اإبراهيم  ال�سيخ  �سماحة  يرجح 

الم�ستغلون  عليه  يجمع  ال��ذي  ال�سبب  اأن 

فل�سفة  اإل��ى  يعود  الح�سينية،  ال�سيرة  في 

التخّل�س من كل العالئق التي تعيق تحّرك 

والتحّدي،  بالت�سّدي  يتمّيز  الذي  الإمام، 

رحلة فيها من الخطر ما فيها، هو يتحّدى 

الحاكم الطاغي الذي ا�ستولى على الحكم 

ويريد الإطاحة بكّل من يعار�سه اأو ي�سّكل 

ربط  بذلك  الإم��ام  فاإن  ولذا،  له.  تهديدًا 

على قلبه هذا الرباط، فال �سيء يمنعه اأو 

ي�سّده اإلى المدينة. اإنه مقدم على ت�سحية 

والعطاء  البذل  �سّنة  �سّن  تتطلب  جليلة، 

بكل ما يملك، ويحب ويتعلق به.

*م�شاِهد...
كانت الوجهة اإذًا من مكة اإلى الكوفة. 

الح�سين  الإم��ام  لموكب  كان  الطريق  في 

ثم  وم��ن  للراحة،  كثيرة  محطات   Q

متابعة الم�سير. من تلك الم�ساهد:

عرق،  وذات  العقيق،  ووادي  التنعيم، 

والعمق،  والمعدن،  والغمرة،  وال�سفاح، 

الملف

46



اأمير الموؤمنين، من قبل.

وتحديدًا  العراق،  من  القتراب  وعند 

م�سلم  ا�ست�سهاد  خبر  و�سل  الكوفة،  من 

وتبّدلت   ،Q الإم����ام  اإل���ى  عقيل  ب��ن 

الأحوال هناك. ومن الروايات التي تذكر 

 Q الإم��ام  اأن  هنا  ها  الحال  لو�سف 

التقى في طريقه بال�ساعر الفرزدق مقباًل 

واأهله،  البلد  العراق، ف�ساأله عن حال  من 

ال��ج��واب  ف��اأج��اب��ه  وراءه،  تركهم  وك��ي��ف 

ال�سهير: »قلوبهم معك و�سيوفهم عليك«.

*الإمام يتابع الم�شير... ولكن!
للثورة،  م�ستحقين  من  هناك  يعد  لم 

الم�سّي  من  قائدها  يعِف  لم  ه��ذا  ولكن 

وفتنوا  تمادوا  الطغاة  اأّن  ذلك  قدمًا،  بها 

النا�س في دينهم، وها هم اأ�سحاب الكتب 

يخرجون   Q للح�سين  الم�ست�سرخة 

فاإنهم  ال��رواة  يعبر  وكما  مقاتلين،  عليه 

اأ�ساع الإعالم  »ركبوا البقرة لقتاله«. وقد 

الأموي في اأرجاء الأمة الإ�سالمية اآنذاك، 

ولذا  الخوارج،  تمّرد  يتهددها  الدولة  اأن 

فعلى الأمة اأن تتعّباأ.

التقدم  يثِن الإم���ام ع��ن  ل��م  ك��ّل ه��ذا 

اإلى  تنّبهت  ال�سلطة  ولكن  الكوفة،  نحو 

�سوف  اإليها  دخ��ول��ه  واأّن  ذل��ك،  خ��ط��ورة 

ي��ح��دث ان��ق��الب��ًا ف��ي ال��م��وازي��ن، ف��اأم��رت 

الحر  بقيادة  كانت  )والتي  فرقها  بع�س 

 )ر�س(( باأن تجعجع 
)1(

بن يزيد الرياحي

عليه  ت�سّيق  اأن  اأي  و���س��ح��ب��ه،  ب���الإم���ام 

الم�سير وتجبره على التوّجه بعيدًا عن قلب 

في  الطرماح  فكان  كان،  وهكذا  الحدث. 

التي  الأر�س  تلك  اإلى  دلياًل  الإمام  طريق 

فيها مناه ومنّيته. فيقال اإنه �ساأل:

- ما ا�سم هذه الأر�س؟

- نينوى واأر�س الطف.

- وهل لها ا�سم اآخر؟

- يقال لها الغا�سرية.

- وبعد؟

- ُت�سمى اأي�سًا كربالء.

وال��ب��الء،  ال��ك��رب  م��ن  الإم���ام  في�ستعيذ 

هنا  ه��ا  ق��ائ��اًل:  و�سحبه  اأه��ل��ه  اإل��ى  ويلتفت 

محط رحالنا، وم�سفك دمائنا، وها هنا محل 

.P قبورنا، بهذا حدثني جّدي ر�سول اهلل

)1( اأول �س���هيد بي���ن يدي الح�س���ين Q حي���ن بد�أت 

معركة يوم العا�سر من محرم العام 61 للهجرة.

الهوام�ش
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شهداؤنا:
وتستمر كربالء

حتقيق: غدير مطر

رحل عالمًا بما كان ينتظره، تاركًا وراءه حلمًا تحّقق... هو حلم ال�شهيد 

ذي الفقار عّز الدين )اأبو ح�شن( ابن الثمانيَة ع�َشر ربيعًا. هّم بالحديث 

من  منعها  الأمومة  خوف  لكن  ا�شت�شهاده،  من  اأ�شبوع  قبل  روؤي��اه  عن  لأّم��ه 

ال�شتماع، فرحل ليعود �شهيدًا كما اأخبره الإمام الح�شين Q في المنام. 

..Q عاد ذبيحًا، لم يتواَن لحظة عن تلبية نداء اأبي عبداهلل

لن  اأّن��ه  لفوؤاده  مطمئنًا  روع��ه،  من  مهّدئًا 

اأن  الو�سية، فكانت  واأما  األم.  بذّرة  ي�سعر 

لم   ..Q كالقا�سم  عري�سًا  اأّم��ه  تزّفه 

يتواَن ذو الفقار عن ن�سرة الإمام، ليختم 

ب�سهادٍة  فيه  ب��داأه  كما  محرم  في  جهاده 

بب�سماٍت  ُم��ه��رت  ���س��ه��ادٌة  ل��ه��ا،  مثيل  ل 

ح�سينّية، ف�سولها كربالئية..

*اأمانة.. وو�شّية
وكان ذو الفقار قد روى روؤياه ل�سديقه 

ال�سهيد،  لأّم  اأم��ان��ة  يحِمُله  ع��اد  ال���ذي 

المنام  في  فروؤياه  الأم��ان��ة،  اأّم��ا  ة.  وو�سيَّ

وذْبحه  ��ره  اأ���سْ �ساهد  �سهادته.  لتفا�سيل 

حّيًا دون اأن يتراجع اأو يتمّلكه ذعر. كيف 

 Q الح�سين  الإم��ام  راأى  وق��د  يخاف 
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بيت  اآل  ع�����س��ق��وا  ل�����س��ب��اٍب  وك���ي���ف 

عن  للحظة  يتوانوا  اأن   R الم�سطفى 

وهم  كيف  Q؟  ال�سهداء  �سّيد  ن�سرة 

نذروا اأنف�سهم للّدفاع عن الإ�سالم، والأخذ 

لعا�سوراء  كيف  الأط���ه���ار؟  الأئ��م��ة  ب��ث��اأر 

الح�سين اأن تنتهي، واأرواح �سهداء كربالء 

الح�سين،  كربالء  اليوم؟  �سباب  في  حّية 

تتوقف حتى  ولن  لم  التي  الم�سيرة   هذه  

ظهور الحّجة المنتظر |...

*  بين الأم�س واليوم
الثورة  تلك  ه��ي  الحكاية،  ع��ا���س��وراء 

اآلف  �سّطرت  التي  المباركة  الح�سينّية 

العبر، عن بطولت لم يُمت ذكرها في اأي 

اليوم  وع��ا���س��وراء  زم���ان. 

»اأبطالها  لالأم�س،  امتداد  هي 

اهلل،  �سبيل  في  للموت  م�ستعدون  �سباب 

 ،R البيت  واأه��ل  الإ�سالم  عن  دفاعًا 

بلغة  تعريفهم  هذا  رادع«.  اأو  خوف  دون 

في  ي�ستفي�س  م��ن  وم��ن��ه��م  عا�سقيهم، 

الفخر،  الكالم عنهم ترافق حديثه دموع 

بعد  نف�سها  �ساألت  التي  �سناء  كالحاجة 

اأن�سار  »هم  �سّرهم:  عن  ابنها  ا�ست�سهاد 

في  بحق،   Q الح�سين  اهلل  عبد  اأب��ي 

كربالء اليوم. وهم ع�ّساقه وكفالء حرمه، 

والحاج  حليفهم«؟  الن�سر  يكون  ل  فكيف 

اأحمد )والد اأحد ال�سهداء( الذي يرى في 

ال�سهداء  �سيد  لنداء  »تلبية  اليوم  كربالء 

ب��دون  وح��ي��دًا،  م��ح��رم  م��ن  العا�سر  ي��وم 

نا�سر«.

رحلتها،  ُتكمل كربالء  اأن  لي�س غريبًا 

اأجّن قلوب ع�ّساقه   Q الح�سين  وحب 

محّرم.  من  العا�سر  ي��وم  عاب�س  كجنون 

الطف وحرم  واقعة  تتكّرر  اأن  لي�س غريبًا 

عاشوراء اليوم هي امتداد 
لألمس، »أبطالها شباب 

مستعدون للموت يف سبيل اهلل، 
دفاعًا عن اإلسالم وأهل البيت«

ال�شهيد ذو الفقار عز الدين
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الر�سول P ُت�سبى مرة اأخرى، 

�سهيد(:  )اأخ���ت  لزينب  فبالن�سبة 

الإم���ام  حفيد  زم���ن  ف��ي  نعي�س  »ن��ح��ن 

الح�سين Q، في زمن يكثر فيه اأعداء 

وعلينا  اهلل،  عبد  اأب��ي  كزمن  الإ���س��الم، 

ال��دي��ن«،  ن�سرة  �سبيل  ف��ي  ُمهجنا  َب���ْذُل 

وت�ساركها الراأي فاطمة )ابنة اأحد �سهداء 

عا�سوراء  »في  المقد�س( م�سيفة:  الدفاع 

الطاهرة،  الأج�ساد  عن  الروؤو�س  ُف�سلت 

الأطفال عَط�سًا  و�ُسبيت ُحرم طه، وعانى 

اأمام هجمة  اليوم  نعي�سه  ما  وقْتاًل، وهذا 

التكفيرّيين«.

*اأن�شار كربالء اليوم
َم��ْن  ه��م  ت��ت�����س��اب��ه،  ق�س�سهم  ت��ك��اد 

 Q زينب  ال��ح��وراء  ب�سبِي  ير�سوا  لم 

الذي  ح��الوي  يو�سف  كال�سهيد  مرتين،  

اختار البقاء قرب �سريح العقيلة والدفاع 

عنه، على العودة اإلى لبنان رغم ال�ستياق، 

كل  ف��ي  ان��ق��الب��ًا  ع��ا���س  يو�سف  »ال�سهيد 

اأبى  حديثه،  �سحكاته،  ت�سرفاته،  �سيء، 

العودة اإلى المنزل، وجّدد فترة عمله ثالث 

مرات« تقول �سقيقة ال�سهيد بتول م�سيفًة: 

»ف���ي اإح����دى ال��م��رات اأوق��ف��ت��ه اأم���ي عند 

الباب، وعّبرت له عن حبها لقتال اأبنائها 

بين يدي �ساحب الأمر |، فتب�سم قائاًل: 

�سباحًا،  اأربعين  العهد  دع��اء  يقراأ  ال��ذي 

هل من المعقول اأن ل يرجع ليقوم ويقاتل 

يقين  راأت  اأمي عندما  فبكت  الإم��ام؟  مع 

ال�سهادة في عيَني يو�سف«.

*ادعوا لي بال�شهادة
مظلوم  محمد  ال��ق��ائ��د  ال�سهيد  اأم���ا 

لمن  و�ساياه  اأه��ّم  فكانت  علي(  )ج��واد 

ق�سد العراق زائرًا »ادعوا لي بال�سهادة«، 

كما  »الأمنية«  يعتبرها  كان  التي  ال�سهادة 

من  الكثير  وت���روي  اإي��م��ان،  زوج��ت��ه  تقول 

تبّين ع�سقه  الذي  الق�س�س عن �سهيدها 

ال�شهيد يو�شف حالوي

الملف
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كان الشهيد القائد حممد 
مظلوم ينعى نفسه شهيداً كل 
يوم، حتى أنه كان يسمي ابنه 

جواد )شهيد ابن شهيد(

ت�سييع  »في  الإ�سالم،  �سبيل  في  لل�سهادة 

�سديق ال�سهيد عبا�س �سلهب، تمتم محمد 

يحرمها  ل  اهلل  ق��ائ��اًل:  رفيقه  اأذن  ف��ي 

وفي  زوجته  تروي  فخر«.  ال�سهادة  لحدا، 

عينيها تتالألأ دموع الفخر، وُتكمل: »كيف 

يخُل  ول��م  تتحقق،  ل  اأن  محمد  لأم��ن��ي��ة 

كان  لقد  ال�سهادة؟  ذكر  من  يومًا  حديثه 

مواظبًا على زيارة عا�سوراء ودعاء العهد 

كل �سباح. كان ينعى نف�سه �سهيدًا كل يوم، 

)�سهيد  ج��واد  ابننا  ي�سمي  كان  اأن��ه  حتى 

محمد  »ا�ست�سهد  وُت�سيف:  �سهيد(«،  ابن 

�سائمًا عط�ساَن موا�سيًا عطا�سى كربالء«. 

وللتاأكيد على مدى تاأثر ال�سهيد جواد علي 

بالإمام الح�سين Q وع�سقه لل�سهادة، 

الكلمات  ه���ذه  ُوج����دت  ا�ست�سهاده  ب��ع��د 

�ساحة  »يا  مخطوطة على ورقة في جيبه: 

�سهيٌد  كربالء،  عا�سق  اأنا  انطقي،  الع�سق 

متى اأرتقي«..

Q مجنون الح�شين*
الذين  ق�س�س  الق�س�س،  وت��ط��ول 

منهم َمن ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر، 

»مجنون  طعام  اأب��و  علي  ال�سهيد  ومنهم 

ح�سين« كما ت�سميه �سقيقته فاطمة، وكيف 

ذلك  عينيه  في  ت��رى  كانت  التي  وه��ي  ل 

علي  ال�سهيد  »ح�سر  عنه:  تروي  الع�سق؟ 

يومًا ت�سييع اأحد ال�سهداء الإيرانيين، فخط 

اأي  اأمنيته: »�سهيد مدافعان«؛  على الكفن 

اأبو  علي  المقد�سات،  عن  ال��دف��اع  �سهيد 

طعام، وقد نال ما تمنى«، وُت�سيف: »ُرزق 

لكنه   ،Q الح�سين  الإمام  زيارة  اأخي 

المقام  زائر، دخل  كاأّي  المقام  يدخل  لم 

وعندما  عليه،  اأغ�سي  حتى  باكيًا  �ساجدًا 

ال�شهيد محمد علي مظلوم 

)جواد علي(
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ما  رفاقه  له  روى  وعيه،  ا�ستعاد 

حّل به«.

يفتقد  علي  ال�سهيد  حديث  يكن  لم 

يومًا لنكهة ال�سهادة، كغيره من ال�سهداء، 

جوارحهم  كل  تمّلك  لل�سهادة  فع�سقهم 

موهوبًا  ال�سهيد  ك��ان  لقد  الّل�سان،  حتى 

ا�ستخدم  وق��د  الت�سوير،  وف��ن  بالكتابة 

 .P ذلك للتعبير عن ع�سقه لآل الر�سول

يقول:  المخطوطة  خ��واط��ره  اإح��دى  وف��ي 

قلب  وت�سفي  بالثاأر،  تاأخذ  اأن  تريد  »األ 

جدتنا الزهراء؟ مولي �ساق �سدري واأنا 

لغربتك غريب...«.

طاهرة،  ح�سينّية  ثّلة  من  نخبة  هم 

اأرادتهم  وعال.  جّل  هلل  جماجمهم  باعوا 

ي��ري��دوه��ا. ه��م م��ن ُيكملون  ال��دن��ي��ا ول��م 

لظهور  الطريق  ويمّهدون  كربالء،  طريق 

 ،| وال��زم��ان  الع�سر  �ساحب  الإم����ام 

يقاتلون با�ستب�سال، وي�ست�سهدون في �سبيل 

اهلل. هم ثّلة م�سطفاة تتجّدد معهم ثورة 

كربالء، وبهم الم�سيرة لن تتوقف..

*خير نهاية
حيدر  لل�سيد  ك��الم  وف��ي 

عثمان، مع مجلة بقية اهلل، يرى 

اأن �سباب كربالء اليوم »خا�سة الخوا�س، 

ومن  اأوليائه،  ة  خا�سّ من  يختارهم  فاهلل 

وهو  الح�سين،  ع�سق  نلتم�س  و�ساياهم 

عا�سوراء،  ف��ي  ل��ه  اأ�سحابه  ع�سق  نف�سه 

بالولية«.  والرتباط  العالقة  تتجلى  وكذا 

وُي�سيف ال�سيد حيدر موؤّكدًا على »الطاعة 

ال�سباب  التي ت�سكن قلوب هوؤلء  المطلقة 

الم�ستعّدين كّل اآن لتلبية اأمر نائب الإمام 

المع�سوم | ال�سيد علي الخامنئي  

حتى ال�سهادة«.

*ع�شٌق لالإمام وع�شٌق لل�شهادة
ف��ي ع��ا���س��وراء »���س��ورًا  وي���رى عثمان 

اليوم  نعي�سها  عظيمة  وم��واق��ف  رائ��ع��ة 

بعد  بع�سها  ي�ستعر�س  تفا�سيلها«.  بكل 

بثورة  الوثيق  »الرت��ب��اط  على  الإ���س��اءة 

ال�شهيد علي اأبو طعام
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الإمام المظلوم، المتجّددة عبر الع�سور، 

 ،»| الإم���ام  بظهور  اإّل  تنتهي  ل  والتي 

ففي عا�سوراء مواقف عظيمة ل�سخ�سّيات 

ن�ساء  الأعمار،  مختلف  ومن  جدًا  عظيمة 

حتى  اأو  كهول  اأو  ال�سن  في  كبار  ورج��ال، 

اأعداء  قتال  اإلى  يت�سابقون  كانوا  اأطفال، 

ل�ست�سهادهم  م�سرورين  فرحين  الإم��ام 

كعب  بن  »جنادة  زوج��ة  فهذه  يديه.  بين 

الأن�����س��اري« ال��ت��ي ل��م ت��ر���سَ ب���اأن ُتثكل 

وحدها،  بولدها   O الزهراء  ال�سيدة 

فقدمت زوجها وولدها ابن الإحدى ع�سرة 

�سنة بين يدي �سيد ال�سهداء مخاطبة اإياه: 

واأنا  بولدها  الزهراء  اأم��ك  اأُتثكل  �سيدي 

عثمان  ي�ستعر�س  كذلك  ول��د؟  ل��ي  يبقى 

ال��ذي  ب��ن م��ظ��اه��ر  م��وق��ف غ���الم حبيب 

لئن لم  خاطب فر�س حبيب قائاًل: »واهلل 

ياأِت اإليك �ساحبك لمتطيتك اأنا ون�سرت 

وفي  للح�سين  ف��داًء  ذل��ك  كل  الح�سين«، 

�سبيل اهلل والإ�سالم..

*�شدى النداء و�شل اإلينا
خطاب  عثمان  ح��ي��در  ال�سيد  ي��ذك��ر 

الإم������ام ال��ح�����س��ي��ن Q ع��ن��دم��ا ه��ّم 

ب��اذًل  ك��ان  »َم���ن  ك��رب��الء:  اإل���ى  بالرحيل 

فينا مهجته، وموطنًا على لقاء اهلل نف�سه 

نداء  بقوله: »وهو  وي�سرحه  فليرحل معنا« 

هلّموا  اأن  ال�سهادة:  لع�ساق   Q اأطلقه 

زماننا،  اإل��ى  ال��ن��داء  �سدى  فو�سل  معي، 

عن  ال��دف��اع  �سباب  مع  الم�سيرة  وتكتمل 

لآل  ع�سقهم  الم�ستمدين  ال��م��ق��ّد���س��ات، 

الزمان  ه��ذا  »ف��ي  ع��ا���س��وراء«.  من  البيت 

واآلف  كالعبا�س،  لزينب  الكفالء  اآلف 

مظاهر،  ب��ن  كحبيب  للح�سين  الع�ساق 

ال�ساكري  �سبيب  اأبي  بن  كعاب�س  والآلف 

الذي اأجّنه حب الح�سين Q. النماذج 

نف�سها التي �ساهدناها في كربالء نجدها 

عقيدة  ع��ن  يقاتلون  �سباب  اأي��ام��ن��ا،  ف��ي 

را�سخة واإيمان كبير« يختم عثمان.

ن�سر   Q الح�سين  ك��رب��الء  ف��ي 

كربالء  وف��ي  زكية،  طاهرة  بدماء  ع  ُر�سّ

ع�سق  م���ن  م�ستمد  ن�����س��ر   | ال��ح��ج��ة 

ح�سيني يمتلك اأفئدة �سباب حيدرة..

يف عاشوراء »صور رائعة 
ومواقف عظيمة نعيشها 

اليوم بكل تفاصيلها«
ال�شيد حيدر عثمان
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ال�شاعر خليل عجمي

ثائرٌ من كربالء...
ل����ك����نَّ م��������وَت ي�����زي�����َد ك������ان م�����وؤّب�����داُق����ت����ل ال���ح�������س���ي���ن ب���ك���رب���ال ف��ت��خ��ّل��دا

ج���ي�������َس اب�����ن ���س��ع��د ق����ادم����ًا ف��ت��ن��ّه��داوق������ف الإم�����������ام ب����ق����وم����ِه م����ت����اأّم����اًل

���س��دى؟���س��ب��ع��ون ���س��خ�����س��ًا ي��ل��ت��ق��ون ع��رم��رم��ًا ل��ه��م  ُي��َظ��نُّ  ه���ْل  األ��ف��ًا  �سبعيَن 

مخاطبًا ال��ج��م��وع  اإل���ى  الإم����ام  ك��ال��ع��ن��دل��ي��ب اأم��������اَم غ����رب����اٍن ���س��داوم�سى 

اأن����ي اب����ُن ف��اط��م��ٍة وج�����ّدي ال��م��ف��ت��دىي����ا ق�����وم ك����ّف����وا ����س���ّرك���م ول��ت��ع��ل��م��وا

ه�����ذا ال������ذي ق����د ج���ئ���ُت ف���ي���ه ُم���ق���لَّ���داواأب�������ي اأم����ي����ر ال���م���وؤم���ن���ي���ن و����س���ي���ُف���ُه

داول���ط���ال���م���ا اأّن�������ي اب�����ن ب���ن���ت ن��ب��ّي��ك��ْم ف����َع����الَم ه����ذا ال��ج��ي�����س ج����اء م���ه���دِّ

وه����و ال�����ذي ف���ي���ِه الأن�������اُم ق���د اْه���ت���دىاأن�������س���ي���ُت���م اأن������ي ح��ف��ي��د ال��م�����س��ط��ف��ى

ح���ّق���ن���ا ال����خ����الف����ة  اأن  وال���ن���ا����س ه���م خ���ب���ٌر ون���ح���ن ال��م��ب��ت��دااأن���������س����ي����ُت����م 

ال�����س��م��ا رّب  م���ن  ���س��ت��ن��ت��ظ��رون  ب���ع���د ال������ذي ف���ي���ِه اأ�����س����اأُت����م ل��ل��ه��دىم�����اذا 

َم ال��ب��ط��ل ال��غ�����س��ن��ف��ر ن��ح��وه��م َح����داوت����ق����دَّ اإذا  الأ������س�����مِّ  ال���ج���ب���ل  م  ك���ت���ق���دُّ

* * *
ت��ل��ّظ��ى ال��وق��ع واح���ت���دم ال��وغ��ى اإن  ف�����اإذا ال��ف��ت��ى ال��ع��ب��ا���س اأق���ب���ل ُم��ن�����س��دام��ا 

اأ���س��ت�����س��ه��داه���ا ق���د اأت����ي����ُت اأن�����ا ف���ُم���رن���ي ي���ا اأخ���ي اأن  ال����ي����وم  اأري�������د  اإن������ي 

م�����ورداوم�����س��ى ال�����س��ج��اع اإل����ى ال��ق��ت��ال ك��اأن��ه ال���ث���ع���ال���ب  ت���ل���ك  راأى  اأ�����س����ٌد 

ب��ق��ط��رٍة ل��ي�����س��ت��غ��ي��ث  ال�����ف�����رات  ي���روي ب��ه��ا ال��ع��ط�����س ال���ذي ف��ي��ه اب��ت��دىورد 

اجتدىف���رم���ى ب���م���اء ال���ن���ه���ر ف�����وق ���س��ف��اف��ه فما  الح�سين  عط�س  م��ت��ذك��رًا 

األ����م����اء دون������ك ل����م ي���ك���ن ل����ي م�����ورداب����ل ع�����اد ل���ل���م���ي���دان ي��ه��ت��ف ي����ا اأخ����ي

ال��ع��ط�����س��ان ف��ا���س��ت��ع��ل��ْت ب���ه ن���ار ال��ف��دااأّم��������ا ال��ح�����س��ي��ن ف���ق���د ت�����اأّم�����ل اب���ن���ُه

شعر
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ل�����ك�����ّن ح����رم����ل����َة ال���ل���ع���ي���ن ت�����م�����ّردااأ����س���ق���وُه ب��ع�����سَ ال���م���اء ف��اخ��ت��ل��ف��وا له

داق���ط���ع ال������ن������زاع ب���ن���ب���ل���ٍة ف�����ي ن���ح���ره ف����اب����ت����لَّ ف����ي دم������ه ال����زك����ي م����غ����رِّ

����داو����س���َع الإم�������اُم ر���س��ي��ع��ه ف����وق ال��ث��رى وال����ق����ل����ب م�������س���ت���ع���ٌل ع���ل���ي���ه ت����وقُّ

���س��ي��ف��ُه ي���ح���م���ل  ك���ال���ل���ي���ث  ب�����ِه  ي����رُع����داواإذا  اأن  ج����������وادِه  ف������وق  وي����ك����اد 

ال��ف��رات بعزمِه ال�����س��ف��وَف ط���وى  ��دا���س��قَّ  ق���ت���ل ال���م���ئ���اِت وع������اد ُح��������ّرًا ���س��يِّ

ح����ج����ٌر اأ�������س������اب ج���ب���ي���ن���ه ف�����ت�����وّرداث�����ّم ان���ح���ن���ى ك����ي ي�����س��ت��ري��ح ف����ج����اَءُه

���ُح م��ق��ل��ت��ي��ه ب���ك���ّف���ِه ���دام�����ا ك������اد ي���م�������سَ وي����ل����مُّ ج����رح����ًا ب���ال���ج���ب���ي���ن ت���ج���عَّ

م�����س��ّع��ب��ًا اأت����������اُه  ق����د  ب�����س��ه��م  ���داواإذا  ف���رم���اُه ف��ان��ت��ف�����س ال��ح�����س��ي��ن م���َوحِّ

ُم��م��ّدداول�������س���دَّ م���ا ب�����رِت ال�����س��ي��وف ���س��ل��وع��ه ال��ط��ف��وف  ع��ل��ى  الح�سين  وق���ع 

ي�����س��ت�����س��ِه��داف��ت�����س��ّه��د ال��ب��ط��ل ال��ع��ظ��ي��م وق����د رن��ا اأن  ق��ب��ي��ل  ال���خ���ي���ام  ن��ح��و 

ع��دال�����ي�����رى اأح������ّب������ت������ُه لآخ�����������ِر ن����ظ����رٍة اإذا  ك��ال��ن�����س��ي��م  ب���زي���ن���َب  واإذا 

���داح�����س��ن��ت��ُه زي����ن����ُب وال�����دم�����وع ك��اأن��ه��ا ت���ن�������سّ ال����ج����م����ال  خ������ّد  ع���ل���ى  درٌّ 

م���ح���م���داورن������ا اإل������ى ال�����ح�����وراء زي���ن���ب ق���ائ���اًل راأي�����������ت  ق������د  اأك������ب������ر  اهلل 

ن����ادي ال��ح��م��ى ف��ل��ق��د ب��ل��غ��ُت ال��م��وع��داي����ا اأخ���ت���ن���ا ال�����ح�����وراء اأي������ن ���س��ك��ي��ن��ُة

الح�سا ملتهب  �سوتًا  �سكينُة  ���س��دى�سرخْت  ل���ه  ال���زم���ان  اأُذن  ف���ي  زال  م���ا 

وداع���ن���ا دون  رح����ل����َت  ك���ي���ف  اأ���س��ودااأب�����ت�����اه  ي�سبح  ���س��وف  ب��ع��دك  فالعي�س 

م����ن ي�����وم ح�������س���ٍر ي��ل��ت��ق��ون ب�����ِه وغ����دااأب������ت������اُه ق����د ق���ت���ل���وك ظ���ل���م���ًا وي��ل��ه��م

ف����ي ك����ل ع�������س���ر ق����د ن��������راُه ت����ج����ّددام�������ولي اإن�������ك ف����ي ال���ج���ه���اد م���ه���ّن���ٌد

ال��ِع��داُح�����بُّ ال��ح�����س��ي��ن ع���ل���ّي ف���ر����سٌ واج����ٌب ي��ر���س��ي  ال��ح��ب ل  اإن ك���ان ه���ذا 

ُم��ق��ّي��دي ي���ا ح�����س��ي��ن  ���َك  ح���بُّ ك����ان  ُم��ق��ّي��دااإن  اأع���ي�������س  اأن  �����س����روري  55ف���اأن���ا 
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ال�شيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نف�ض!
اإن الدنيا يونق  ]يعجب[ منظرها، ويوبق  ]يهلك[ مخبرها، ول تدوم حبرتها 

]ح�سنها[، ول توؤمن فجعتها، حائلة زائلة، نافذة بائدة، اأكالة غوالة، غرارة �سرارة، 
فالكون فيها خطر، والثقة بها غرر، والإخالد اإليها محال، والعتماد عليها �سالل، 

لم ي�سفها اهلل لأوليائه، ولم ي�سِن ]يبخل[ بها على اأعدائه، وهي والآخرة عدّوان 

متفاوتان، و�سبيالن مختلفان، فمن اأحب الدنيا وتوالها، اأبغ�س الآخرة وعاداها .

يا نف�ض!
اإن جزعت على ما تفّلت من يديك، فاجزعي على ما لم ي�سل اإليك، واإن كنت 

في البقاء راغبة فازهدي في عالم الفناء، واإن كنت للنعيم طالبة فاعتقي نف�سك 

اإلى حرث  واإن دعيت  اإلى حرث الآخرة ك�سلت،  اإن دعيت  واأراك  ال�سقاء،  من دار 

]الجهد  الحوبة  تواقعين  ن�سيت،  عوفيت  واإن  ندمت،  �سقمت  واإن  عملت،  الدنيا 

والحاجة[، وتتكلين على التوبة، فاأح�سني ال�ستعداد والإكثار من الزاد ليوم تقدمين 

على ما قّدمت، وتندمين على ما خلفت، وتجازين على ما اأ�سلفت .

يا نفس... أكثري من الزاد

نصوص تراثية
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يا نف�ض!
اإنك اإن �سالمت اهلل �سلمت وفزت، واإن حاربت اهلل خربت وهلكت، واإن اأقبلت 

على الدنيا اأدبرت، واإن اأدبرت اأقبلت، واإنك اإن اأطعت اهلل نجاك واأ�سلح مثواك، 

واإن اأطعت هواك اأ�سمك واأعماك واأف�سد منقلبك واأرداك، واإن ملكت هواك قيادك 

اأف�سد معادك واأرداك، بالء ل ينتهي، و�سقاء ل ينق�سي .

يا نف�ض!
اإنك اإن اغتنمت �سالح الأعمال نلت من الآخرة نهاية الآمال، واإنك اإلى مكارم 

الأخالق والأفعال اأحوج منك اإلى جمع الأموال، واإنك اإلى اإعراب، الأعمال اأحوج 

اكت�ساب  اإلى  منك  اأح��وج  الأدب،  اكت�ساب  اإلى  واإن��ك  الأق��وال،  اإع��راب  اإلى  منك 

واإن  وزرك،  واأبقيت  عمرك،  اأفنيت  الدنيا  في  رغبت  اإن  واإنك  والذهب،  الف�سة 

زهدت خل�ست من ال�سقاء، وفزت بدار البقاء، فا�سبري على البال، وا�سكري في 

الرخاء، وار�سي بالق�سا، يكن لك من اهلل الر�سى .

يا نف�ض!
اإنما الكرم التنّزه عن الم�ساوي، والورع التطّهر عن المعا�سي.

الطاعة  واآف��ة  بالدنيا،  الوله  النف�س  واآف��ة  ال��ه��وى،  العقل  اآف��ة  اأن  واعلمي: 

الآمال ح�سور  واآفة  العمال،  الأعمال عجز  واآفة  الكفران،  النعم  واآفة  الع�سيان، 

الآجال، والب�سير من �سمع ففّكر، ونظر واأب�سر، وانتفع بالعبر، وال�سعيد من خاف 

العقاب فاآمن، ورجا الثواب فاأح�سن.

يا نف�ض!
اإذا كان البقاء ل يوجد فالنعيم زائل، واإذا كان القدر ل يرد فالحترا�س باطل.

واعلمي: اأنه بالعفاف تزكو الأعمال، وبال�سدقة تف�سخ الآجال، وبالطاعة يكون 

ر منه الآمال، واإذا اأراد  اإليه المال، وق�سّ الإقبال، واأن اهلل اإذا اأحب عبدًا بغ�ّس 

بعبد �سرًا حّبب اإليه الماآل، وب�سط منه الآمال.

يا نف�ض!
اإّل  تفعلي  فال  بفعلك  وتجازين  خيرًا،  اإّل  تقولي  فال  بقولك  �ستوؤاخذين  اإنك 

ِبّرًا، واإنه بقدر الّلذة يكون التغ�سي�س، وبقدر ال�سرور يكون التنغي�س، وبالطاعة 

تح�سل المثوبة ل بالك�سل، وبالعمل تح�سل الجنة ل بالأمل، وبالأعمال ال�سالحات 

ناك�سًا، ومر�سًا  العمل عمرًا  وبادري  ال�سيئات،  وبالتوبة تمح�س  الدرجات،  ترفع 

57حاب�سًا وموتًا خال�سًا.
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*ال�شمك الحالل
ي�سترط لحّلّية ال�سمك اأمران:

بالأ�سل،  َفْل�س )الق�سر(  له  يكون  اأن  الأّول:   -

لعار�س  زال  ثّم  بالأ�سل  فل�س  له  كان  فلو 

يكون حالًل مع تحّقق ال�سرط الثاني. فكّل 

محّرم  يكون  بالأ�سل  فل�س  له  لي�س  �سمك 

اأو  الأكل حّتى لو كان من �سوق الم�سلمين، 

كان من يد م�سلم.

باأن  ذلك  ويتحّقق  مذّكى،  يكون  اأن  الثاني:   -

يموت ال�سمك خارج الماء بوا�سطة �سيده، 

ولو  غيره،  اأو  م�سلمًا  ال�سائد  اأك��ان  �سواء 

مات ال�سمك داخل الماء حرم اأكله حّتى لو 

كان ال�سائد م�سلمًا.

له فل�س ومات خارج  والنتيجة: كّل �سمك 

اأو  م�سلم  من  الأك��ل،  حالل  فهو  ب�سيده  الماء 

فال  �سيد  بغير  الماء  خ��ارج  م��ات  واإذا  غيره. 

يحّل اأكله. والتف�سيل في باب ال�سيد.

*ال�شمك الم�شكوك
ال�سمك  موت  بكيفّية  المكّلف  يعلم  لم  اإذا 

ف�سورتان:

الأولى: اإذا كان ال�سمك من اإنتاج م�سلم اأو من 

اإنتاج �سوق الم�سلمين فيجوز اأكله.

الثانية: اإذا كان من اإنتاج غير م�سلم اأو اإنتاج 

�سوق غير الم�سلمين فال يجوز اأكله.

وبع�شه  ح��رام،  ال�شمك  اأن���واع  بع�س 

م�شكوك في حّليته، وبع�شه الآخر حالل. 

وكيف  والحرمة،  الحّلّية  اعتبار  هو  فما 

اإلى  للو�شول  يمّيز  اأن  المكّلف  ي�شتطيع 

حكم ال�شرع في ذلك، طبقًا لفتاوى الولّي 

؟ القائد الإمام الخامنئي 

أحكام 
السمك

ال�شيخ علي حجازي

58



*�شمك التونة
اإذا علم المكّلف باأّن �سمك التونة مات 

�سواء  اأكله،  له  جاز  ب�سيده  الماء  خ��ارج 

اأكان من م�سلم اأو من غيره، واإذا لم يعلم 

المكّلف بذلك ف�سورتان:

�سوق  اإن��ت��اج  م��ن  ك���ان  اإذا  الأول�������ى: 

الم�سلمين فيجوز اأكله.

اإنتاج �سوق غير  اإذا كان من  الثانية: 

الم�سلمين فال يجوز اأكله.

*الفيليه الم�شكوك
له  اأّن  في  م�سكوكًا  الفيليه  ك��ان  اإذا 

فل�سًا، اأو لي�س له فل�س ف�سورتان:

- الأولى: اإذا علم المكّلف بتذكيته )باأن 

علم باأّنه مات خارج الماء، اأو كان من 

دولة م�سلمين( فيجوز اأكله.

- الثانية: اإذا لم يعلم بتذكيته فال يجوز 

اأكله.

*زيت ال�شمك )الأوميغا 3(
اإّن زيت ال�سمك له نف�س حكم ال�سمك، 

إذا علم املكّلف بأّن سمك 
التونة مات خارج املاء بصيده 

جاز له أكله

وقد  فل�س،  له  �سمك  من  الزيت  كان  فاإذا 

تناوله،  فيجوز  بال�سيد  الماء  خارج  مات 

�سوق  كان من  فاإن  تذكيته  في  ال�سّك  ومع 

غير  �سوق  م��ن  واأّم���ا  فيجوز،  الم�سلمين 

الم�سلمين فال يجوز.

ف���ي بع�س  اأخ�����رى  وت���وج���د م�����س��ك��ل��ة 

فاإّنها   ،)3 )الأوميغا  ال�سمك  زيت  حبوب 

مغّلفة بغالف، وبع�سها غالفه من اأجزاء 

الحيوان، فال بّد من تطبيق اأحكام تناول 

اأجزاء الحيوان من غير الم�سلمين.

*ال�شمك في المطاعم
مطاعم  الم�سلمين  مناطق  في  يوجد 

وجبات من  تقّدم  الم�سلمين،  غير  يملكها 

م�سهور،  المطاعم  هذه  وبع�س  الأ�سماك، 

يق�سدها الموؤمنون بكثرة، ويتناولون فيها 

المكّلف  اأّن  ال�سمك  هذا  وحكم  ال�سمك. 

�سوق  اإنتاج  من  ال�سمك  هذا  اأّن  علم  اإذا 

علم  اأو  مات،  كيف  يعرف  ولم  الم�سلمين 

المكّلف باأّن هذا ال�سمك مات خارج الماء 

يجوز اأكله، واأّما اإذا لم يعلم المكّلف �سيئًا 

فال يجوز له تناول ال�سمك.

*ال�شمك في الطائرة
لي�ست  ال���ط���ي���ران  ����س���رك���ات  ب��ع�����س 

في  ال�����س��م��ك  ت��ن��اول  ف��ح��ك��م  لم�سلمين، 

موته  بكيفّية  العلم  ع��دم  م��ع  طائراتها 

الم�ساألة  كحكم  وحكمه  اأك��ل��ه،  ي��ج��وز  ل 

59ال�سابقة.
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إبراهيم األشتر:
ــاد قــاِتــُل ابـــن زي
ال�شيخ تامر حممد حمزة

بن  �شلمة  بن  يغوث  عبد  بن  الحارث  بن  مالك  بن  اإبراهيم  هو 

ابن  عن  الأمين  مح�شن  ال�شيد  نقل  كما  والنخع،  النخعي.  ربيعة 

خلكان، قبيلة كبيرة من ُمْذِحج باليمن. يعتبر والده من المعا�شرين 

للنبي P ولكن لم يره. وحينما ُذكر مالك بن الحارث، في مح�شر 

اأمير  بع�شهم  و�شاأل  حقًا«)1(.  الموؤمن  »اإن��ه  عنه:  قال   P النبي 

الموؤمنين Q عن مالك فقال: »ما اأقول في رجل َهزمت حياته 

اأهل ال�شام وهزم موته اأهل العراق؟«)2(.

شخصية العدد
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*�شفاته ومناقبه
كان اإبراهيم، مع اأبيه، يوم �سفين مع 

واأبلى  غالم،  وهو   Q الموؤمنين  اأمير 

المختار  ا�ستعان  وب��ه  ح�سنًا.  ب��الًء  فيها 

الإم���ام  ب��ث��اأر  ط��ال��ب��ًا  بالكوفة  ظهر  حين 

الح�سينQ، وبه قامت اإمارة المختار 

بن  م�سعب  م��ع  وك���ان  اأرك��ان��ه��ا.  وثبتت 

له  فوفى  الملك،  وهو يحارب عبد  الزبير 

معه حتى  وقاتل  العراق،  اأهل  حين خذله 

ال�سجاعة،  ظاهر  اإبراهيم  وك��ان   .
)3(

ُقتل

م�سّمرًا  ال�سرامة،  حّد  نافذ  وال�سهامة، 

�ساقيه،  عن   R البيت  اأهل  محبة  في 

.
)4(

متلقيًا غاية الن�سح لهم بكلتا يديه

*اإبراهيم الأ�شتر في �شفين
لم ينقل التاريخ �سيئًا عن اإبراهيم بن 

ويعود  �سفين؛  معركة  قبل  الأ�ستر  مالك 

الأمر اإلى اأنه كان حدث ال�سن، فلم يذكر 

ا�سمه في الحوادث والمنا�سبات قبل ذلك. 

ويدل على �سغر �سنه في �سفين ما ذكره 

ال�سيد مح�سن الأمين } من اأن الأ�ستر 

قد نادى ابنه اإبراهيم ليقاتل غالمًا لعمرو 

.
)5(

بن العا�س »غالٌم بغالم«

ف��ي �سفين  ع��م��ره  ي��ك��ون  اأن  ف��ُي��رج��ح 

يقارب الع�سرين �سنة، باعتبار اأن اإبراهيم 

هو اأكبر اأولد مالك، كما هو معروف.

*اإبراهيم الأ�شتر جي�س في رجل
الثورات  مع  الأ�ستر  اإبراهيم  م�سيرة 

التي  �سخ�سّيته  لنا  تحكي  خرجت  التي 

اأن  درج���ة  اإل���ى  ال�سجاعة  ح��ّد  ت��ج��اوزت 

وفيها  معها  يكون  التي  ال��ث��ورة 

عبارة  وف��ي  منت�سرة.  هي 

اإلى  و�سن�سير  رج��ل.  في  جي�س  هو  اأخ��رى 

بع�س المراحل التي مّر بها حتى �سهادته، 

واأهمها مرحلتان:

المختار  مع  الأول��ى:  *المرحلة 
الثقفي

ال��ث��اأر  اإل���ى  المختار  اأج���اب  م��ن  اأول 

وق��ال  ���س��راح��ي��ل.  واأب����وه  ال�سعبي  ع��ام��ر 

اأ�سراف اأهل الكوفة  جماعة للمختار: »اإن 

مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع، فاإن 

مالك  بن  اإبراهيُم  اأم��رن��ا  ]اإلى[  اأجابنا 

الأ�ستر، رجونا القوة على عدّونا، فاإنه فتى 

مسرية إبراهيم األشرت مع 
الثورات جتاوزت حّد الشجاعة 
إىل درجة أن الثورة التي يكون 

معها وفيها هي منتصرة
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رئي�س وابن رجل �سريف، له ع�سيرة ذات 

فالقوه  المختار:  لهم  فقال  وع���دد«،  ع��زٍّ 

فادعوه، واأعلموه الذي اأمرنا به من الطلب 

بدم الح�سين واأهل بيته«.

فاأتوه  ال�سعبي،  ومعهم  اإليه  فخرجوا 

اأهل  بدماء  الطلب  على  عزمهم  واأعلموه 

على  م�ساعدتهم  و�ساألوه   ،R البيت 

ذلك...

فقال لهم: »اإني قد اأجبتكم اإلى الطلب 

على   ،Rالبيت واأه���ل  الح�سين  ب��دم 

اأهٌل  »اأن��ت  له:  فقالوا  الأم��ر«.  توّلوني  اأن 

�سبيل.  من  ذل��ك  اإل��ى  لي�س  ولكن  لذلك، 

اإم��ام  ِق��َب��ل  ه��ذا المختار ق��د ج��اءن��ا م��ن 

الحنفية،  ابن  محمد  نائبه  ومن  الهدى، 

فان�سرفوا  يجبهم  ول��م  اإبراهيم  ف�سكت 

ثم  ثالثًا  فمكث  المختار.  واأخ��ب��روا  عنه 

دعا جماعة من اأ�سحابه )...( وقال لهم: 

انطلقوا بنا اإلى اإبراهيم بن الأ�ستر، ف�سار 

اأ�سحابه  وجوه  من  رجاًل  ع�سر  ب�سعة  في 

فقال   )...( اإبراهيم  على  فدخلوا   )...(

اأباك  اأكرمك واأكرم  له المختار: »اإن اهلل 

ون�سرتهم،  ها�سم  بني  بموالة  قبلك  من 

من  اهلل  اأوج����ب  وم���ا  بع�سهم،  وم��ع��رف��ة 

المختار  ]اإبراهيم[  بايع  ثم  حّقهم )...( 

.
)6(

في نف�س المجل�س«

*نهاية عبيد اهلل بن زياد
الكوفة  على  المختار  �سيطر  اأن  بعد 

الح�سين  لقتال  منها  خ��رج  من  كل  وقتل 

في  فتجّهز  زي���اد،  اب��ن  ذل��ك  بلغ   Q

ثالثين األفًا من ال�سام، فبلغ ذلك المختار 

في  الأ�ستر  مالك  بن  اإبراهيم  اإليه  فجّهز 

و�ستين،  �سبع  �سنة  وذل��ك  اآلف،  �سبعة 

فالتقيا في الزاب فقتله اإبراهيم وكان َمن 

غرق اأكثر مّمن قتل. ثم اإن اإبراهيم اأر�سل 

.
)7(

براأ�س ابن زياد اإلى المختار

في  المغربي  النعمان  القا�سي  وق��ال 

ابن زياد: وهو عبيد اهلل بن زياد  ترجمة 

ب��ن اأب��ي��ه، ع��ام��ل الأم��وي��ي��ن ف��ي ال��ع��راق، 

معركة  في  ُقِتل  كربالء،  مجزرة  �ساحب 

الخازر في �سمال العراق، التي جرت بينه 

قائد  الأ���س��ت��ر،  مالك  ب��ن  اإب��راه��ي��م  وبين 

.
)8(

جي�س المختار الثقفي، �سنة 67ه�

م�شعب  مع  الثانية:  *المرحلة 
بن الزبير

�سار عبد الملك بن مروان اإلى العراق 

بجي�س لحرب م�سعب بن الزبير، فاأح�سر 

بعد  المو�سل  الأ�ستر من  اإبراهيم  م�سعب 

اأن وّله عليها، وجعله على مقدمته والتقى 

الع�سكران بم�سكن من اأر�س العراق. وكان 

الملك،  عبد  كاتبوا  ق��د  ال��ع��راق  اأ���س��راف 

يكاتبه،  ل��م  وم���ن  ك��ات��ب��ه  م��ن  اإل���ى  فكتب 

وكتب اإلى اإبراهيم، فكلهم اأخفى كتابه اإل 

اإلى  مختومًا  به  فجاء  اإبراهيم، 

م�سعب، ففتحه فاإذا فيه 

قتل عبيد اهلل بن زياد بن أبيه 
يف معركة اخلازر التي جرت 

بينه وبني إبراهيم األشرت

شخصية العدد
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وكان ذلك �سنة 71 للهجرة، وفي مراآة 

اأ�سار  وق��د   ،
)10(

للهجرة  72 ع��ام  الجنان 

المرحلة  هذه  في  اإبراهيم  اإل��ى  الزركلي 

الزبير  بن  م�سعب  اأ�سحاب  »من  بقوله: 

وقاد  الوليات  له  وولي  الوقائع  معه  �سهد 

م�سعب  وكان  ال�سدة  مواطن  في  جيو�سه 

فيه  وجهه  ما  واآخ��ر  به،  ويثق  عليه  يعتمد 

حرب عبد الملك بن مروان بم�سكن فُقِتل 

 .
)11(

ابن الأ�ستر«

*خاتمة: مدفنه وعقبه
اإبراهيم بن مالك الأ�ستر بقرب  دفن 

�سامراء. وقبره مزار معّظم عليه قّبة. وقد 

وقيل  ومالك.  النعمان  هما  ولدين  خّلف 

فار�سًا  كان  اإن��ه  النعمان  ابنه  ترجمة  في 

�سجاعًا كاأبيه وجده... وله ريا�سة.

العراق،  له ولية  نف�سه، ويجعل  اإلى  يدعوه 

اأ�سحابك  اإل��ى  كتب  »اإن��ه  اإبراهيم:  فقال 

وا�سرب  فاأطعني  اإل��ّي  كتب  ما  مثل  كلهم 

فاأبى،  احب�سهم،  فقال:  فاأبى،  اأعناقهم، 

اإن كان ليحذرني  وقال: رحم اهلل الأحنف 

اأخاه  الملك  عبد  وقدم  العراق.  اأهل  غدر 

اأ�ستر  بن  اإبراهيم  م�سعب  وقدم  محمدًا، 

م�سعب  وجعل  محمد،  لواء  �ساحب  فقتل 

فاأزال محمدًا عن موقفه ثم  اإبراهيم  يمّد 

ذلك  ف�ساء  ورقاء  بن  بعتاب  اإبراهيم  اأمّد 

تمّدني  ل  ل��ه  قلت  »ق��د  وق���ال:  اإب��راه��ي��م، 

باأمثال هوؤلء«، فانهزم عتاب وكان قد كاتب 

عبد الملك. و�سبر اإبراهيم فقاتل حتى ُقتل 

اأهل  وانهزم  الملك  عبد  اإلى  راأ�سه  وحمل 

.
)9(

العراق عن م�سعب حتى ُقتل

اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج9، �س41.( 1)

م.ن، �س39.( 2)

م.ن.( 3)

اأ�سدق الأخبار، ال�سيد مح�سن الأمين، �س44.( 4)

اأعيان ال�سيعة، م.ن، ج2، �س 200.( 5)

اأ�س���دق الأخب���ار، م.����س، ����س41 و42؛ واأعي���ان ( 6)

ال�سيعة، ج2، �س200.

�سرح اإحقاق الحق، ال�سيد المرع�سي، ج33، هام�س �س606.( 7)

�سرح الأخبار، المغربي، ج3، هام�س 151.( 8)

الأعي���ان، م.�س، ج2، ����س202؛ المذحجي هو اإبراهيم الأ�س���تر - ( 9)

م�سلم - هو ابن عمرو الباهلي كان على م�سيرة اإبراهيم الأ�ستر.

�س���ير اأعالم النبالء، الذهبي، ج4، �س35؛ والبداية والنهاية، ( 10)

ج8، �س323.

الأعالم، خير الدين الزركلي، ج8، �س58.( 11)

الهوام�س
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ن�شرين اإدري�س قازان

ب��روح��ه  ن���زار  اأح�����ّس  الليلة  ت��ل��ك  ف��ي 

من  الحياُة  وتال�ست  الحلقوم،  بلغت  قد 

ملك  اإن��ه  قال  رج��ٌل  يقف  واأمامه  اأطرافه 

فارتعب  روح��ه،  ليقب�س  جاء  وقد  الموت 

قلبه لي�س خوفًا من الموت، بل �سوقًا لزيارة 

ال�سيدة زينب O قبل مفارقة الحياة، 

شهيد الدفاع عن المقدسات
 نزار مصطفى بيروتي )ساجد(

اسم األم: زينب جوني
محل وتاريخ الوالدة: جبشيت 

1980/12/20

الوضع العائلي: متأّهل وله ولدان
رقم السجل : 1

تاريخ االستشهاد: أثناء قيامه 
بواجبه الجهادي 2013/6/24

أمراء الجنة
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القدرة على الكالم، كتب لنزار على ورقة 

مالك  علي  »ال�سهيدان  منام:  في  راآه  عما 

 ُي�سلمان عليك وقد 
)2(

 وعلي الخ�سن
)1(

حرب

اأر�سال في طلبك..«.

لم ت�سعه الدنيا من الفرحة وهو يم�سي 

�سديقه،  عند  م��ن  خ��روج��ه  بعد  الهوينا 

و�سار يتحّيُر كيف يخبئ تلك الغبطة التي 

اعتملت بقلبه، ويتحين فر�سَة الحديث مع 

وابنتيه  زوجته  ومع  ال�سهادة،  عن  والديه 

ال�سغيرتين عن كلمات ت�سمر في داخلها 

و�سايا ترافقهم بقية حياتهم.

*اأّول حروف المقاومة
حياته  يقّلُب  وهو  اأظافره  نعومة  منذ 

الباطل.  مع  الحق  �سراع  م�ساهدات  في 

من  الثالثة  يتجاوز  لم  �سغيرًا  طفاًل  كان 

ل�سماع  وال���ده  ي��اأخ��ذه  ك��ان  عندما  عمره 

محا�سرات ال�سيخ راغب حرب، ولل�سالة 

خلفه في قريته جب�سيت، في�سمع عن العدو 

ينب�س  قلبه  وف��ي  والعمالء  الإ�سرائيلي 

اأن  غير  ي�سمع،  م��ا  مجهول  م��ن  ال��خ��وف 

فا�ستمهله لذلك، فوافق الملُك، وا�ستيقَظ 

نزار على فجِر انتظاٍر بات �سبحه قريبًا.

*حُلم ال�شهادة
ال�سهادة  حلُم  ترقرق  قلبه  ثنايا  في 

قوافل  �سارعت  التي  ال�سّيدة  اأعتاب  عند 

المحبين لذرف دمائهم عندها، وبداأ يعدُّ 

بحّرا�س  اللتحاق  في  دوره  اإّن  اإذ  الأي��ام، 

المقام بات قريبًا جدًا، وقد اأيقَن اأّن اأيام 

عيادته  اأثناء  ففي  معدودة،  �سارت  عمره 

الدفاع  معركة  في  اأ�سيب  ال��ذي  لرفيقه 

اأفقدته  راأ�سه  في  اإ�سابة  المقد�سات  عن 

كان طفاًل صغرياً مل يتجاوز الثالثة 
عندما كان يأخذه والده لسماع 

حماضرات الشيخ راغب حرب، 
وللصالة خلفه يف جبشيت
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انك�سار العدو اأمام النا�س العّزل، و�سمود 

ال�سيخ راغب، وحتى ا�ست�سهاده، لّقنا هذا 

حفظها  التي  المقاومة  حروف  اأّول  الفتى 

من  الرابعة  في  فكان  وقب�سته،  قلبه  في 

م�سد�سه  العمالء  اأح��د  �سوب  لّما  عمره 

الطفل  اإليه  فنظر  ليخيفه،  ن��زار  ناحية 

ب��ال م��ب��الة ق��ائ��اًل: »اأن���ا ل اأخ���اف منك 

بلغته  العميل  يق�سد  )وك��ان  البعيل«  اأيها 

الطفولّية(.

*اإيمان را�شخ من ِقيم الجهاد
الفتى  هذا  نبت  جب�سيت  �سماء  تحت 

ال�سهداء.  بدم  �ُسقي  تراٍب  في  المنغر�س 

تغدق  كيف  تحّيرت  عائلة  اأح�سان  وف��ي 

ال����دلل ع��ل��ى ب��ك��ره��ا، ���س��بَّ وك��ب��ر ن��زار 

ب��ي��ن اإخ����وٍة ك���ان ل��ه��م ال�����س��ن��َد وال��م��ل��ج��اأ، 

به  اأحيط  وم��ا  بالعطاء،  ُمذخرة  فنف�سه 

في  انعك�س  عائلّية  ومحبة  اهتمام  م��ن 

ب��اك��رًا  قلت  �سُ ال��ت��ي  ال��واع��ي��ة  �سخ�سّيته 

الأح����داث  لأب����رز  معاي�سته  ب�سبب  ج���دًا 

مّر  التي  والجهادّية  والع�سكرية  ال�سيا�سة 

بمبادئ  ال�سباب  مرحلة  فبلغ  لبنان،  فيها 

وق��راءة  ج��ه��ادّي��ة  وِق��ي��م  را�سخة  اإيمانية 

واعية للحياة، ما �سّهل عليه الختيار وهو 

فترك  عمره،  ربيع  تفّتح  اأول  في  ي��زال  ل 

كتابة  ولُيعيد  بالمقاومة  ليلتحق  �سيء  كل 

ل�سهداء  بطولت  من  مخّيلته  حِفظته  ما 

مّروا في حياته، منهم من كان �سديقًا له، 

ومنهم َمن تناهت اإلى �سْمعه ق�س�سه.

*يا اأبا �شالح
ن����زار ال����ذي رَب��ط��ت��ه ع��الق��ة وث��ي��ق��ة 

ب�ساحب الزمان |، كان يت�سّرف وكاأّنه 

ت��راُه  الإم���ام، فكيف  ن��اظ��ري  دوم���ًا تحت 

�ساحب  اإل��ى  �سكواه  يبّث  وهو  همًا  يحمل 

اأ�سيبت  لّما  �سباح  اأّن��ه ذات  الأم��ر؟ حتى 

التهاب  اإثر  التنف�س  ابنته بنق�سٍ حاّد في 

بين  الأن��ف��ي��ة، حملها  ال��ج��ي��وب  ف��ي  ق��وي 

ورك�َس  روحها،  تلفُظ  تكاُد  وهي  ذراعيه 

�سرخة  و���س��رَخ  ال��وع��ي،  فاقدة  وه��ي  بها 

»يا  قائاًل:  لها  ان�سدع  قلبه  اأن  اأهله  �سعر 

ففتحت  اأدرك��ن��ي«،  اأدرك��ن��ي..  �سالح  اأب��ا 

ابنته عينيها واأخذت �سهيقًا عميقًا تنّف�س 

منه نزار الحياة من جديد..

وحياته  الجهادي  وعمله  المنزل  بين 

الجتماعية ا�ستطاع نزار اأن يوازن حياته، 

ر في مكان على ح�ساب اآخر، واإن  فال يق�سّ

كان العمُل احتل الحّيز الأكبر في حياته، 

فهو قد اختار طريق المقاومة باكرًا جدًا، 

قبل اأن يتخّطى ال�ساد�سة ع�سرة من عمره. 

أمراء الجنة
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وكان حّبه للجهاد رغبة منه في الح�سول 

التي  بال�سهادة  يكّلل  عظيم  اأج���ر  على 

لحقها في الكثير من العمليات الجهادّية 

ُتفلت  وكلما  فيها.  �سارك  التي  والحروب 

اأه��م.  بفر�سة  نف�سه  يمّني  منه  الفر�سة 

تموز  ح��رب  ف��ي  الفر�سة  ف���وات  اأن  غير 

اأ�سدقائه  من  العديد  وا�ست�سهاد   2006
ت�سّبب له بالألم العميق والغربة والوحدة.

*اإلى ماذا يحتاج الن�شر؟
قلبه  في  م�ستعرة  الح�سرة  نار  وظّلت 

حتى لحت معركة الدفاع عن المقد�سات، 

�سارك  من  �سَيغِبُط  لحرٍب  النار  فخمدت 

بها الأّولون والآخرون، و�سار يتحّين فر�سة 

يعود  عندما  وك��ان  ال�سام.  اإل��ى  ال��ذه��اب 

انفراد  على  اأمه  مع  وجوده  فر�سة  ي�ستغل 

يحتاج  م��اذا  اإل��ى  تعلمين  ه��ل  لي�ساألها: 

اإلى الدم.. فيربت على  الن�سر؟ فتجيبه: 

كتفها قائاًل: تذّكري دومًا ذلك.

*و�شقى بدمه تراب الوطن
وتغّير نزار ُبعيد زيارته رفيقه والروؤيا 

بالكثير من  يبوح  �سكوته  راآها. �سار  التي 

فموعد  ه���ادرًا،  موجًا  وه���دووؤه  الأ���س��ي��اء، 

العودة،  اأزف��ت  ثم  فذهب  ح��ّل  قد  ال�سام 

ولول اأن راأى برهان ربه لق�سى حنقًا، فهل 

ولكن!  وع��ده��ا؟!  اأخلفت  ال�سهادة  تراها 

وهي  ع�سقها،  لمن  وع��ده��ا  تخلُف  كيف 

التراب  وك��اأّن  الوطن..  قلب  في  انتظرته 

اأن  اإّل  اأبى  بالدفاع عنه  اأفنى عمره  الذي 

عن  به  داف��ع  ال��ذي  ال�سريف  بدمه  ُي�سقى 

للبنان  اأرادوا  �سرذمٍة  من  الوطن  كرامة 

وجهًا اآخر، غير اأن نزار واأمثاله اأبوا اإّل اأن 

تظل تقا�سيم لبنان.. تقا�سيم المقاومة.

اختار طريق املقاومة باكراً قبل أن 
يتخّطى السادسة عشرة من عمره

ا�ست�سهد في حرب تموز 2001.( 1)

ا�ست�سهد اأثناء اأداء تكليفه في العام 2012.( 2)

الهوام�س
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التاريخ الديني
في السينما العربية واإليرانية
)*(

وئام اأحمد

بعد انت�شار الثورة الإ�شالمية في اإيران، بداأت عجلة 

الإنتاج ال�شينمائي في الزدهار. وقد كانت البداية مع 

اأفالم الدفاع المقد�س اأو ما عرف باأفالم الجبهة. 

انتهاء الحرب المفرو�شة اتجهت  ولكنها بعد 

نحو مخاطبة مختلف �شرائح المجتمع من 

رّكزت  التي  المو�شوعات  نوعّية  خالل 

الدينية  الموا�شيع  كانت  وقد  عليها. 

الجمهورية  ولأن  اأب���رزه���ا.  ه��ي 

دول��ة  ه��ي  اإي���ران  ف��ي  الإ�شالمية 

ك���ان���ت قمة  ف��ق��د  اإ����ش���الم���ي���ة، 

ال�شورة  تقديم  هي  اأولوياتها 

الدينية  لل�شخ�شّيات  الأمثل 

الكريم،  القراآن  في  وردت  كما 

لأنه ل يوجد م�شدر تاريخي 

الم�شداقّية  يحمل  َق�ش�شي 

وال��م��و���ش��وع��ّي��ة اأك���ث���ر من 

القراآن الكريم لأنه الوحيد 

الذي  ال�شماوية  الكتب  بين 

ل���م ي��ت��ع��ر���س ل��ل��ت��ح��ري��ف، 

تناقلته  ما  الى  بالإ�شافة 

الأج���ي���ال ع��ن ت���راث اأه��ل 

وال�����ش��ّن��ة   R ال��ب��ي��ت 

النبوية ال�شريفة.

قضايا معاصرة
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والأف���الم  الم�شرية  *ال�شينما 
الدينية

بالإ�سافة اإلى ال�سينما الإيرانية، والتي 

تعتبر من الأبرز حاليًا، كانت هناك اأفالم 

اأنتجت  الم�سرية  فال�سينما  اأخرى.  دينية 

على  يزيد  ل  الدينية  الأف���الم  من  ع��ددًا 

بند  تندرج تحت  اأف��الم  منها  اأف��الم،   10
اأفالم تتحدث   4 الأفالم التاريخية، منها 

الجزيرة  �سبه  ف��ي  الإ���س��الم  م��ي��الد  ع��ن 

العربية. وكان اأبرز هذه الأفالم واأ�سهرها 

يتناول  الذي  الإ�سالم«  عظماء  »من  فيلم 

اأخ��رج��ه  الأرب���ع���ة،  الخلفاء  ح��ي��اة  ق�سة 

كريمة  الممثلة  ولعبت  م�سطفى،  نيازى 

و�سارك  الفيلم،  في  »الراوية«  دور  مختار 

فيه مجموعة كبيرة من الممثلين.

*فيلم »هجرة الر�شول«
كثاني  ال��ر���س��ول«  »ه��ج��رة  فيلم  ي��اأت��ى 

ال�سينما  ف��ي  ال��دي��ن��ّي��ة  الأف�����الم  اأ���س��ه��ر 

 .1964 اإن��ت��اج��ه ع���ام  وت���م  ال��م�����س��ري��ة، 

ي�ستعر�س الفيلم الحياة في �سبه الجزيرة 

العربية، ويو�سح الفو�سى التي كانت تعي�س 

فيها القبائل العربية. ويتناول الفيلم بداية 

ميالد الإ�سالم في مكة، ومن بعده هجرة 

الر�سول الكريمP اإلى المدينة المنورة، 

واأخرجه اإبراهيم عمارة.

*فيلم »فجر الإ�شالم«
الإ�سالم«  »فجر  فيلم  ذلك  بعد  ياأتي 

ال��ح��ارث،  ح��ي��اة  ق�سة  ي�ستعر�س  ال���ذي 

تعي�س  التي  العربية  القبائل  اإح��دى  زعيم 

��ْل��ب ون��ه��ب ال��ق��واف��ل ال��ت��ج��اري��ة،  ع��ل��ى ���سَ

قتله  ال��ذي  لعمه  للثاأر  ابنه  ير�سل  وال��ذي 

مكة  اإل��ى  ابنه  فذهب  الأ�سخا�س،  اأح��د 

ينتهي  �سراع  بينهما  ويدور  م�سلمًا.  وعاد 

بعد  لالإ�سالم،  بالكامل  القبيلة  باعتناق 

اإيمانهم بتعاليم الدين ال�سمح. وتم اإنتاج 

اأبو  1971، اأخرجه �سالح  الفيلم عام 

اأي�سًا،  تاأليفه،  في  و�سارك  �سيف، 

مع الموؤلف المعروف عبد الحميد 

جودة ال�سحار.

اأفالم  اآخر  *»الر�شالة« 
ال�شينما الم�شرية

وي�����اأت�����ي اأخ������ي������رًا ف��ي��ل��م 

الأردن��ي  للمخرج  »الر�سالة« 

العقاد،  م�سطفى  ال��راح��ل 

وال����ذي ���س��ارك اأي�����س��ًا في 

تاأليفه مع محمد علي ماهر. 

ويو�سح الفيلم ق�سة ميالد 

المعاناة  وم��دى  الإ�سالم، 

وال���س��ط��ه��اد وال��ت��ع��ذي��ب 

الذي تعّر�س له الم�سلمون 

الفيلم  قري�س.  كفار  من 

 ،1977 ع��ام  اإنتاجه  ت��ّم 

مع  م�سكلة  يواجه  وك��ان 

فيلم »الرسالة« مّت إنتاجه 
عام 1977، وكان يواجه 

مشكلة مع الرقابة التي 
منعت عرضه فرتة قصرية
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فترة  عر�سه  منعت  التي  الرقابة 

الممثل  تج�سيد  ب�سبب  ق�سيرة 

القدير عبد اهلل غيث ل�سخ�سية 

�سمحت  اأن  اإل��ى  حمزة،  �سيدنا 

حيث  موؤخرًا،  بعر�سه  الرقابة 

قام ببطولته الأخوان عبد اهلل 

وحمدي غيث، ومجموعة من 

الممثلين العرب.

اأي  اإن��ت��اج  ل��م يتم  ال��وق��ت  ومنذ ذل��ك 

القنوات  زالت  وما  جديدة،  دينّية  اأعمال 

الف�سائية تبث هذه الأفالم نف�سها في كل 

منا�سبة دينية.

الدين؛  العربية  ال�سينما  تن�سف  لم 

العربي  الأر�سيف  في  موجود  هو  ما  لأن 

قد  ك���ان���ت  واإن  اأب�������دًا،  ب��ال��ك��ث��ي��ر  ل��ي�����س 

اأفالمها  في  التاريخّية  الحقبات  تناولت 

اأّي  �سيرة  تتناول  لم  لكنها  وم�سل�سالتها، 

الإ�سالم  تناول مو�سوع  اإّل من خالل  نبي 

َت�سلم ه��ذه الأف��الم من  ول��م  ب�سكل ع��ام. 

الأمين  غير  والقتبا�س  التحريف  بع�س 

الم�سادر  لأن   P الأك��رم  النبي  ل�سيرة 

من  الكثير  فيها  عليها  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي 

الإ�سكالّيات والمغالطات.

*اإبداعات ال�شينما الإيرانية
في عودتنا لل�سينما الإيرانية نرى 

والم�سل�سالت  بالأفالم  زاخ��رة  اأنها 

تقديم  ف��ي  اأب��دع��ت  وق��د  الدينّية، 

تحمل  التي  ال�سخ�سّيات  ���س��ورة 

الكثير من التقدير والحترام في 

اأذهان النا�س.

كانت بداية هذه الم�سل�سالت 

تناولت  والتي  الأئمة  �سل�سلة  مع 

 ،Q س��ي��رة: الإم�����ام ع��ل��ي���

الإمام الح�سن Q، التفاني 

ت��ن��اول �سيرة  والإي��ث��ار )ال���ذي 

انتقلت  ث��م  ع��ا���س��وراء(. وم��ن 

نا�سعة  �سورة  لتقدم  ال�سينما 

ع���ن ح���ي���اة الإم������ام ال��ر���س��ا 

Q ف��ي »غ��ري��ب ط��و���س«، 

قضايا معاصرة
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السينما اإليرانية أنصفت الدين 
وحِفظته من التحريف

المقد�سة«  و»مريم  الكهف«،  »اأهل  وق�سة 

لفرج اهلل �سلح�سور.

ُحولت  والتي  الم�سل�سالت  هذه  كل  اإّن 

اإقباًل كبيرًا  نالت  اأفالم قد  اإلى  بعد  فيما 

حيث اإّن عر�سها على قنوات كثيرة عالمّية 

جعلها ت�سل لمختلف �سرائح المجتمعات، 

اأكثر  تتحّفز  الإي��ران��ي��ة  ال�سينما  جعل  ما 

وتقديم  الم�سمار  هذا  في  قدمًا  للم�سّي 

اأف�سل، وقد ظهر ذلك في م�سل�سل  ما هو 

»المختار الثقفي« الذي تناول الفترة التي 

اأعقبت واقعة عا�سوراء ون�سوء ثورة التوابين 

الذين عملوا على النتقام من قتلة الإمام 

الح�سين Q. ويعتبر م�سل�سل »المختار« 

من  الإي��ران��ي��ة  ال�سينما  ف��ي  نوعية  نقلة 

والت�سويرية  الإخراجية  النواحي  مختلف 

حيث اإنه قد عر�س ب�سبب الإقبال عليه من 

الم�ساهدين لمرات عديدة.

ال�شينما  ف��ي  الأن��ب��ي��اء  *حياة 
الإيرانية

الأنبياء  حياة  عن  التحدث  اأردن���ا  لو 

مجددًا لوجدنا اأن فيلم »الملك �سليمان«، 

هو النموذج الأمثل الذي يمكننا من خالله 

الفيلم  هذا  لأّن  ذل��ك،  عن  �سورة  تقديم 

فقد  المقايي�س.  مختلف  في  ث��ورة  ي�سّكل 

والتاريخّية  البحثّية  الأع��م��ال  ا�ستغرقت 

للفيلم �سنوات عّدة اأ�سرف عليها مجموعة 

من المتخ�س�سين، ورجال الدين من اأجل 

اأّن  كما  للق�سة.  التاريخي  ال�سرد  �سبط 

ُنّفذت وفق  للفيلم قد  الب�سرّية  الموؤّثرات 

اأهم المعايير العالمية. وكانت المو�سيقى 

الت�سويرية من اإنتاج الأورك�سترا ال�سينية 

ح��ي��ث ���س��ارك ف��ي��ه��ا ق��راب��ة م��ئ��ة ع��ازف 

وعازفة.

النب��ي  ع��ن  المنتظ��ر  *الفيل��م 
P محمد

اآخ��ر الإب��داع��ات الإي��ران��ي��ة في عالم 

الأفالم الدينية �سيكون مع المخرج الفّذ 

»مجيد مجيدي« في فيلمه المنتظر عن 

ردًا  جاء  وال��ذي   ،P محمد  النبي 

على كل الأفالم التي تناولت �سيرة 

محّرفة  بطريقة  الأك����رم  النبي 

وم�����س��ي��ئ��ة. وم���ن ال��م��ن��ت��ظ��ر اأن 

ُيعر�س قريبًا في دور ال�سينما.

ال�سينما  اإن  نقول  اأن  يبقى 

الدين  اأن�سفت  قد  الإيرانية 

في  التحريف  م��ن  وحِفظته 

اب��ت��ع��د فيه  ال�����ذي  ال���وق���ت 

الدين  مو�سوع  عن  غيرها 

التي  الأف���الم  نحو  وات��ج��ه 

ت��ح��ّق��ق ال���رب���ح ال�����س��ري��ع 

يقّدمه  عما  النظر  بغ�س 

م���ن اب���ت���ذال ف���ي ال��ق��ي��م 

العربّية  لل�سورة  واإ�ساءة 

الإ�سالمية.

مدير ق�سم الدراما في الجمعية اللبنانية للفنون )ر�سالت(.  )*(
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حوار األديان
في القرآن الكريم

فاطمة من�شور

في ع�شٍر تعالت فيه اأبواق الحروب واندفعت من جنباته اأرتال 

ال�شمير  �شرخة  تاأتي  قد  ال��دم،  برائحة  الأر���س  وُملئت  الجثث 

ولكن  م�شتغربًا..  الإن�شانية  ونداء  خامدًا  العقل  و�شوت  مخنوقة 

الآخر،  مع  التالقي  اإلى  هناك  اأو  هنا  من   العقالء  دعوات  ت�شّر  ل 

اإلى التوافق مع الآخر، اإلى الحوار مع الآخر.. ولما كان لكتاب اهلل 

تعالى العزيز - مرتكز العقالء -  تلك المكانة العالية في الهداية 

اإلى ال�شواب، عزم  ال�شيخ »عارف هنديجاني فرد« على التوقف عند 

 - الكريم  القراآن  في  الأدي��ان  »ح��وار  كتابه  فكتب  الحوار،  م�شاألة 

اإ�شكالية الحوار واآفاق التوا�شل«.

قراءة في كتاب
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ثم  والعلم  الخالفة  عالقة  ببيان  خليفة، 

وا�ستعر�س  الإن�ساني.  والكمال  الخالفة 

ليبين  وال��ح��وار.  القراآن  ق�سية  ذلك  بعد 

بعد ذلك م�ساألة الأديان والأ�سول الإيمانية 

واأي�����س��ًا الأ����س���ول الإي��م��ان��ي��ة وال��ت��ج��رب��ة 

التاريخية.

وتت�سح م�سائل الف�سل الأول في الآتي:

اأ- جوهر وحقيقة الدين فيما دعا اإليه من 

حوار اإن�ساني.

ال��ت��ي كانت  ب- ف��ي الأ���س��ول الإي��م��ان��ي��ة 

مك�سوفة لالإن�سان ويعي�سها.

اإل��ى  باهتدائها  ه��و  الب�سرية  فنجاح 

دينها و�سلوكها من خالل الحوار والدعوة 

بالح�سنى. 

وما ح�سل من انهيار لالأمم وال�سعوب 

من�سوؤه  وال�سيا�سة،  ال��دي��ن  م�ستوى  على 

اإذا عدنا  اأما  بال�سلطان.  الولية  ا�ستبدال 

اإلى القراآن، فنجد اأن خطاب الإن�سان هو 

اأن يجعل نف�سه امتدادًا لالإن�سانية بمعزل 

ن  ُيكوِّ عن الزمان والمكان والتاريخ، حتى 

*محور اهتمام كل الأديان
من  �سفحة   223 من  موؤلف  الكتاب 

الحجم المتو�سط. وقد احتوى على ف�سول 

ثالثة اأدرجها تحت عناوين عامة، جاعاًل 

للمطالب.  خال�سة  ف�سل  ك��ل  نهاية  ف��ي 

فيه  باأ�س  الكتاب على عدد ل  وقد احتوى 

التي توّزعت بين  المراجع والم�سادر  من 

وفل�سفّية  لغوّية  وكتب  القراآن  تف�سير  كتب 

وال�سير.  الأدي��ان  وعلم  وعقدّية  وكالمّية 

اإ�سالمّيين  علماء  بين  الموؤلفون  وت��ن��ّوع 

وغربّيين، هذا ف�ساًل عن ال�ستعانة باآيات 

القراآن الكريم التي تعّد  محور الدرا�سة.

اإّن اأهمّية الم�ساألة المطروحة هي في 

كون الباحث حاول تقريب كل الختالفات 

ال�ستراك،  نقطة  اإل��ى  بالعودة  وتذليلها 

والتي هي محور اهتمام كّل الأديان، و�سعى 

في �سبيل ذلك اإلى التدّرج من النظرة اإلى 

على  التفاق  اإلى  ثم  القراآن  في  الإن�سان 

حوار  م�ساألة  اإل��ى  لي�سل  ال��ح��وار  اأ�سالة 

الأديان في القراآن.

في  »الإن�����ش��ان  الأول:  *الف�شل 
القراآن«

الحوار  اأّن  مقّدمته  في  بّين  اأن  بعد 

في القراآن هو مّما تقت�سيه حقيقة الخلق 

للتوا�سل  مج�ّسدًا   الحوار  وكون  والهداية 

الإن�����س��ان  يرتقي  وم��ن خ��الل��ه  الإن�����س��ان��ي 

اإل��ى  ال��م��وؤل��ف  انتقل  هلل،  ع��ب��دًا  لي�سير 

الإن�سان  م�ساألة  بحَث  وفيه  الأول  الف�سل 

الإن�سان  القراآن عار�سًا لخا�سّية كون  في 

سعى الباحث إىل التدّرج من 
النظرة إىل اإلنسان يف القرآن 

ثم إىل االتفاق على أصالة 
احلوار ليصل إىل مسألة حوار 

األديان يف القرآن
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تجلياتها  بكل  الإن�سانية  كمال  ذل��ك  من 

الإيمانية.

الحوار  اأ�شالة  الثاني:  *الف�شل 
وعالمّية الإ�شالم

في  الإن�����س��ان  لق�سّية  معالجته  وبعد 

القراآن �سرع في الف�سل الثاني الذي عنونه 

ب� »اأ�سالة الحوار وعالمّية الإ�سالم«. ولهذا 

الإ�سالم  وعالمّية  الحوار  مجالت  عر�س 

تناول  ث��م  وم��ن  التب�سيرّية،  وال��ع��ال��م��ّي��ة 

الحوار في العقيدة عبر �سرورة التنوع في 

العقيدة، وحوار العقيدة، وتوا�سل الأديان. 

واأي�سًا، ا�ستغّل م�ساألة الحوار في الت�سريع 

والأخالق. وتتلخ�س الأفكار التي عالجها 

فيما يلي:

الإيمان  اأهل  بين  الم�ستركة  الم�ساحة 

باهلل  الإيمان  هي:  ال�سماوية  الأدي��ان  من 

بالأنبياء  والإي��م��ان  ل��ه،  �سريك  ل  ال��ذي 

والإيمان باليوم الآخر.

من هذه الأ�سول يكون التوا�سل بينهم 

حول  م�ستركة  روؤي��ة  لهم  لتكون  والتعاون 

الإن�سان وق�ساياه.

وال���ق���راآن ي��دع��و اإل���ى ح���وار الأدي����ان 

هو  الخلق  م��ن  ال��ه��دف  اأن  ق��اع��دة  على 

الإن�سان  يتجافى  اأن  معنى  ول  التعارف. 

عن الحوار لمجرد الختالف في العبادات 

العقيدة  هو  الم�سترك  لأن  وال�سيا�سات، 

والأخالق.

ال��ح��وار  م��ن  جعلت  الدينية  ال��روؤي��ة 

في  دور  ل��ه  ذات��ه  بحد  وال��ح��وار  اأ�سا�سًا. 

اإدارة الأزمات التي تع�سف بالمجتمعات.

الأدي��ان  »ح��وار  الثالث  *الف�شل 
في القراآن«

اأم����ا  ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث  ال����ذي  ك��ان 

ففيه  القراآن«،  في  الأدي��ان  »حوار  عنوانه 

الحوار،  وث��واب��ت  القويم،  المنهج  اختار 

وا�ستعر�س الآيات التي تحدثت عن الحوار 

مع اأهل الكتاب من يهود ون�سارى. وهنا، 

قام باإر�ساء الثوابت القراآنّية التي توؤ�ّس�س 

مباني الحوار الإن�ساني، وكيفّية ال�ستفادة 

ال���ذي اعتمده  ال��ت��اري��خ��ي،  ال��ج��ان��ب  م��ن 

القراآن للتذكير وال�ستفادة والعتبار.

م�ساألة حوار  بيان  في  ي�سرع  نجده  ثم 

لفكرة  ليوؤ�س�س  التكفير  ومنطق  القراآن، 

كونه لي�س موقفًا عدائيًا من اأهل الكتاب، 

وا�ستمرت  تهتِد  ل��م  ال��ِف��َرق  تلك  لأن  ب��ل 

اأنه  اأي�سًا  ونالحظ  الباطل.  اإلى  بالدعوة 

وكيف  للقتال  ت��دع��و  ال��ت��ي  الآي���ات  يعالج 

يمكن اأن توافق الحوار ليبرهن اأن الحوار 

هو الأ�سا�س والقتال هو ال�ستثناء.

املساحة املشرتكة بني أهل 
اإلميان من األديان السماوية 
هي:  اإلميان باهلل، واإلميان 

باألنبياء، واإلميان باليوم اآلخر

قراءة في كتاب
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الحوار  بمعالجة  الف�سل  هذا  ويختم 

من  في�ستفيد  والحقانية،  الم�سروعية  بين 

كل ما تقدم ليثبت اأن:

فالتنوع  طرفين،  اإل��ى  يحتاج  ال��ح��وار  اأ- 

والتعدد م�سروع.

الهدف  يحقق  ما  هي  ال�سواء  الكلمة  ب- 

من الحوار.

في  ال��وج��ود  �سرعية  يعطي  الإ���س��الم  ج- 

ال��ع��ق��ائ��د وال���م���ذاه���ب والت��ج��اه��ات 

ال�سرعية  الفكرية المخالفة له. وهذه 

اأعطيت بهدف اأن يتكامل الب�سر.

د- ال�سرعية التي يعطيها الإ�سالم لالأغيار 

الخلق  ف��ي  ت��ن��وع  م��ن  عليه  ه��م  ب��م��ا 

لهم  دعوته  مع  تتعار�س  ل  والعتقاد 

الكلمة  لأن��ه  الإ�سالم  في  التوحد  اإل��ى 

النهائية في التاريخ الديني. ومن �ساأن 

ي اإلى  التعاون على البر والتقوى اأن يوؤدِّ

النا�س عن فطرتهم و�سهادتهم  تعبير 

التكوين  عالم  ف��ي  منهم  كانت  التي 

وتكون التقوى حينئذ تقوى هلل في علم 

الإن�سان وعمله..

*اأهداف الحوار في الإ�شالم
الإ�سالم  ظل  في  الأدي��ان  بين  الحوار 

عليه  اهلل  مّنه  وما  فالإن�سان  اأه��داف،  له 

وت�سخير  وال��وج��ود  الخلق  ف��ي  تمايز  م��ن 

�سريعته  اإل����ى  ودع���وت���ه  ل��ه  ال���م���وج���ودات 

عندما  الحياة،  عقبات  تجاوز  ي�ستطيع 

يتخذ من دين اهلل اأ�سا�سًا لروؤيته وحركته 

لتحقيق كماله.. فيكون الحوار في الأديان 

باأن يتحّول الإن�سان وفاقًا لأمر اهلل ونهيه. 

*خاتمة
على  ي�سيء  اأن  الباحث  ا�ستطاع  لقد 

كتابًا  ال���ق���راآن  م��ن  تجعل  ال��ت��ي  ال��م��ي��زة 

بالإنارة  قام  �سواء. وهو  جامعًا على كلمة 

طرحت  التي  ال�سبهات  م��ن  الكثير  على 

ق�سية  مع  بجوهرها  تتعار�س  م�سائل  في 

المفكرين  بحث  مثار  كانت  والتي  الحوار 

ف�سول  في  وه��و  لالإ�سالم.  والمخالفين 

ال�سواء  الكلمة  اإل  ي�ستخدم  ل��م  الكتاب 

التي ا�ستقاها من منطق القراآن، م�ستعينًا 

بذلك بالتفا�سير بكل اأطيافها.

الرؤية الدينية جعلت من 
احلوار أساسًا وله دور يف 
إدارة األزمات التي تعصف 

باجملتمعات
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الدراجات النارية.. 
شرٌّ ال بّد منه
حتقيق: ريان �شويدان

ل  التنقُّ و�شائل  اأ�شرع  من  »الموتو�شيكل«  اأو  النارّية  الدّراجة  ُتعتبر 

تعترف  ل  ي��وم،  بعد  يومًا  قيا�شّية  ب�شرعة  اأعدادها  ت��زداد  واأ�شهلها. 

بتعقيدات العمر ول باأّية فوارق اجتماعّية. وما جعل الدراجة النارية 

و�شيلَة نقٍل مرغوبة من فئات المجتمع كّلها الأزمة القت�شادية الخانقة، 

التي ل ت�شمح ل�شريحة وا�شعة من النا�س ب�شراء �شيارة ولو �شغيرة. اأ�شف 

اإلى ذلك: الرواتب المتدّنية، اأزمة البنزين وارتفاع اأ�شعار المحروقات 

كل فترة. ول نن�شى اعتماد الكثير من الموؤ�ش�شات وال�شيدلّيات ومطاعم 

)الديليفري(، ووكالت الأنباء، و�شركات توزيع ال�شحف، والموؤ�ّش�شات 

ال�شياحّية، ومراكز البريد على الدّراجات كو�شيلة نقل بديلة. كل هذا 

جعلها و�شيلة نقل مرغوبة من فئات المجتمع كلِّها.

مجتمع
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*نعمة اأم نقمة؟
 عن م�سكلة الدراجات النارية يحّدثنا 

�سمير  الأ�ستاذ  ال�سير  حوادث  في  الخبير 

�سلطان، اإذ يقول: »الدراجات النارية �سرٌّ 

اإيقافها  الدولة  ت�ستطيع  ول  منه..  ب��ّد  ل 

عن ال�سير؛ لأنها و�سيلة من و�سائل العي�س 

لأغلبية النا�س«.

��م ���س��ل��ط��ان اأ����س���ب���اب اأزم����ة   وي��ق�����سّ

الدراجات بين النا�س والدولة اإلى اأ�سباب 

ثالثة هي:

اأوًل: الدولة تتعامل مع الدراجات النارية 

كل  رغ��م  فهي  ج��دًا،  خاطئة  بطريقة 

الإج��راءات التي تتخذها لم تقّلل من 

اإن هذه  ال��دراج��ات، بل  عدد ح��وادث 

الحوادث اإلى ازدياد.

ث���ان���ي���اً: ال��م��واط��ن ل ي��ل��ت��زم ب��ال��ق��ان��ون، 

ب��الإج��راءات  يتعلق  فيما  وخ�سو�سًا 

الوقائّية لحفظ �سالمته.

ال��دراج��ة  بين  ف��رق  ه��ن��اك  لي�س  ث��ال��ث��اً: 

وال�سيارة في القانون من جهة حوادث 

الم�سوؤولية  الثنتين  على  وتقع  ال�سير، 

عينها.

ال�سير  ح�����وادث  اإح�������س���اءات  ت��ف��ي��د 

اأّن  الداخلي،  الأم��ن  ق��وى  عن  ال�سادرة 

عاَمْي  بين  ال��دراج��ات  �سير  ح��وادث  عدد 

2012 -2013  قد بلغ 1300 حادث، في 
1100 حادث،   ،2011 العام  في  بلغ  حين 

وهذا يبّين اأن عدد حوادث �سير الدراجات 

النارية قد ارتفع.

ور من واقع الأزمة *�شُ
ت�سابقوا بدراجاتهم ف�سبقهم الموت.. 

بح�سين )16  حّل  ما  الأ�سرع.. هذا  وكان 

واأخيه على متن  الذي كان  عامًا، طالب( 

الأ�سدقاء  مع  �سباقًا  يجريان  دراجتهما، 

اأخ���وه  روى  م��ا  بح�سب  ع���ام،  ���س��ارع  ف��ي 

على  اأنهما  ط��ال��ب(،  ع��ام��ًا،   17( محمد 

ال�سيطرة على  وَفقد  الزائدة  ال�سرعة  اإثر 

توفي ح�سين  ب�ساحنة.  ا�سطدما  الدراجة 

ودخل محمد في غيبوبة.

وكذلك كان حال اإبراهيم )20 عامًا، 

طالب جامعي( الذي لطالما حّذره والداه 

من اقتناء دراجة، فح�سل ما كانا يخافان 

منه، وق�سى في حادث مرّوع بعد ت�سادمه 

واإ���س��اب��ت��ه بنزيف في  اأخ���رى  م��ع دراج���ة 

الدماغ.

وعلى �سعيد َمن وقعوا �سحية مخالفة 

عامًا،   20( اأحمد  ال�سير،  لنظام  غيرهم 

يعاني  زال  ما  الذي  وعامل(  طالب مهني 

بعد  رجليه  على  ال�سير  ف��ي  �سعوبة  م��ن 

املواطن ال يلتزم بالقانون 
وخصوصًا فيما يتعلق 

باإلجراءات الوقائّية حلفظ 
سالمته

الخبير �شمير �شلطان
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اإث��ر  ق��دم��ي��ه؛  ف��ي  اإ���س��اب��ت��ه بك�سور ح���اّدة 

تعر�سه لحادث �سير لياًل، جراء ا�سطدام 

���س��ّي��ارة م��ع��ّط��ل��ة ال��م�����س��اب��ي��ح الأم��ام��ّي��ة 

بدراجته.

*لتقليل حّدة الأزمة
ال�سير  ح�����وادث  ف���ي  ال��خ��ب��ي��ر  ي��ق��ول 

ال�سير  »قانون  اإّن  �سلطان:  �سمير  الأ�ستاذ 

عامل  ي�سّكل  النارية  بالدراجات  المتعّلق 

نفور ولي�س عامل جذب للمواطن اللبناني«،  

ذلك اأن كلفة حيازة رخ�سة �سير الدراجة 

خم�سمائة األف ليرة لبنانية، اأي ما يوازي 

�سعر الدراجة تقريبًا.

من  �سلطان  اأِم���ل  الأزم����ة  ولمعالجة 

من  الفجوات  معالجة  اإلى  اللجوء  الدولة 

ال���واردة،  بالقتراحات  ال�ستعانة  خ��الل 

الجهات  م��ع  حلول  اإل��ى  التو�سل  متمنيًا 

المعنّية، ومن هذه القتراحات:

القيادة  رخ�سة  كلفة  تخفي�س  اأّوًل: 

مئة  اإل��ى  ال�سغيرة  النارية  للدراجة 

لبنانية،  ليرة  األ��ف  خم�سين  اأو  األ��ف 

وت��وك��ي��ل م��ه��ّم��ة م��ن��ح رخ�����س ق��ي��ادة 

الدراجات للبلديات.

لل�سّن  الأدن�����ى  ال��ح��د  تخفي�س  ث���ان���ي���اً: 

رخ�سة  ل��ح��ي��ازة  ال��م��ح��ّددة 

 16 اإلى   18 قيادة دراج��ة من 

عامًا.

ت�سجيل  ر���س��وم  تخفي�س  ث���ال���ث���اً:  

األ��ف  خم�سين  اإل��ى  النارية  ال��دراج��ة 

ليرة لبنانية.

ال�سير  ق��ان��ون  ي�سير  الحلول  وب��ه��ذه 

المتعلق بالدراجات النارية قانونًا مرنًا.

في�سّدد  الوقاية  ل�ُسبل  بالن�سبة  واأّم��ا 

�سلطان على �سرورة:

المتعلق  ال�سير  ب��ق��ان��ون  الل���ت���زام   -  1
بال�سالمة العامة.

2 - َو�سع خوذة واقية دائمًا.
3 - خف�س ال�سرعة.

غير  ال�����ش��ل��وك  خ��ل��ف  *ماذا 
المن�شبط في الحوادث؟

من جهة العوامل النف�سية والجتماعية 

الدكتور جهاد  النف�سي  المعالج  لنا  ي�سرح 

»ال�سخ�سية  خ�����س��ائ�����س  ع���ن  ق��ط��ي�����س 

الحوادثية: التي ت�سبب لنف�سها الحوادث«، 

لديهم  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  »اإّن  يقول:  اإذ 

���س��ع��ور دائ���م ب��ال��ق��ل��ق، واإح�����س��ا���س دائ��م 

اإح�سا�س  مع  المزاج  في  تقّلبات  بالذنب، 

الدائمين،  والخجل  الداخلي  بالكتئاب 

الغ�سب  م���ن  ن���وب���ات  ع��ل��ي��ه��م  وت��ع��ر���س 

والعدوانّية، ولديهم نوع من الندفاع و�سوء 

تقدير للذات.

الدكتور جهاد قطي�ض

مجتمع
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حالة  ت�سّبب  الخ�سائ�س  ه���ذه  ك��ل 

القيادة،  اأثناء  ال�سائق  لدى  نف�سي  �سغط 

وب��ال��ت��ال��ي ت�����س��ب��ب ���س��ع��ف��ًا ف���ي ال��ت��رك��ي��ز 

والندفاع نحو ال�سرعة الزائدة، واحتمال 

وقوع حادث �سير«.

*التزام القانون واجب �شرعي
ال�سرعي  التكليف  على  ول��الإط��الل��ة 

و�سوابط قيادة الدراجات النارّية، كان لنا 

اإ�سماعيل حريري  ال�سيخ  وقفة مع ف�سيلة 

الذي اأّكد اأّن مبداأ قيادة الدراجات النارية 

و�سائل  م��ن  و�سيلة  اأّي  ق��ي��ادة  كمبداأ  ه��و 

ولجهة  ال�سير،  بنظام  التقّيد  لجهة  النقل 

تحّمل م�سوؤولية الإن�سان تجاه نف�سه وتجاه 

الآخرين.

نف�سه،  ت��ج��اه  ال��م�����س��وؤول��ّي��ة  واأم����ا ع��ن 

على  »يتوجب  ح��ري��ري:  ال�سيخ  في�سيف 

���س��ائ��ق ال���دراج���ة ال��ن��ارّي��ة ال��ح��ر���س على 

من  بدنه  يت�سّرر  فال  ال�سخ�سية  �سالمته 

بطريقة  ال�سطدام  ب�سبب  ك�سر،  اأو  جرح 

ب�سبب  اأو  بال�سيارات،  وفو�سوّية  ع�سوائّية 

ال�سرعة الزائدة ووقوعه عن الدراجة، واأن 

رر المادي  ل يقوم كذلك بما يوؤدي اإلى ال�سّ

ُيعرف  ما  ب�سبب  الدراجة،  اإ�سالح  لجهة 

بالحركات البهلوانية التي توؤدي غالبًا اإلى 

حوادث مميتة اأو م�سّرة �سررًا �سديدًا«.

واأما عن م�سوؤولّية �سائق الدّراجة تجاه 

الآخرين، فيقول ال�سيخ اإ�سماعيل حريري: 

»تتلخ�س باأن ل يتهاون فيعّر�س الآخرين 

اأغ��ل��ب  ف��ي  يح�سل  اأم����ر  وه���و  ل��ل�����س��رر، 

في  دراجته  ال�سائق  يقود  عندما  الأحيان 

حالة من الفو�سى والالمبالة بال�سيارات 

ببع�سها  ا�سطدامه  اإلى  يوؤدي  ما  الماّرة، 

فيخّلف اأ�سرارًا ج�سدّية ومادّية عليه وعلى 

اإن  قلنا  اإذا  نبالغ  ول  ال�سيارة.  �ساحب 

�سبب حوادث ال�سيارات ناجم عن فو�سى 

الدراجات النارية«.

*�ُشبل الوقاية �شرورية
على  م��وؤّك��دًا  ح��ري��ري  ال�سيخ  ويتابع 

»�سرورة اللتفات اإلى �ُسبل الوقاية الالزمة 

والتي يحّث ال�سرع عليها ويحبذها، ف�ساًل 

عن اأنها تّت�سف بالإلزامية القانونية مثل: 

واللتزام  الراأ�س،  على  واقية  خوذة  و�سع 

بال�سرعة الم�سموحة وعدم تخطيها«.

لي�ست  الدراجة  »قيادة  اأن  يوؤّكد  كما 

ولي�ست  المفرطة،  وال��رف��اه��ي��ة  للت�سلية 

لق�ساء الوقت بما ل طائل فيه، واإنما هي 

ا�ستخدامها  كان  واإذا  الحاجات،  لق�ساء 

على  فيتوجب  التنّزه  لهدف  ه��و  اأح��ي��ان��ًا 

يعني  ما  بم�سوؤولية،  ا�ستخدامها  ال�سائق 

وال�سرعية،  الأخالقية  بال�سوابط  التزامه 

اإي���ذاء الآخ��ري��ن والإ���س��رار  وع��دم تعّمد 

ب��الإج��راءات  التزامه  وكذلك  بهم، 

�سالمته.  ل��ح��ف��ظ  ال��وق��ائ��ي��ة 

واإذا تحققت هذه ال�سروط 

من  م��ان��ع  ف��ال  بكاملها 

ق����ي����ادة ال�����دراج�����ات 

النارية«.

ال�شيخ اإ�شماعيل حريري
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المكمالت الغذائية)1(: 
حاجة أم رغبة؟

)*(
�شارة املو�شوي خزعل

الطبيب مكّماًل غذائيًا، فُتراجع الطبيب بعد فترة وقد  لها  ي�شف 

زاد وزنها ب�شكل عجيب، وت�شع الّلوم على المكّمل الغذائي. فهل للمكّمل 

الغذائي اأثر في زيادة الوزن؟

معّينة،  �شركة  من  غذائيًا  مكّماًل  فيطلب  ال�شيدلية،  اإل��ى  يذهب 

ولكن  الموا�شفات  بنف�س  اآخ��ر  غذائي  بمكمل  ال�شيدلني  ي�شتبدله 

اأف�شل من  اأخرى، فيرف�شها لأن النوع الأول باعتقاده  من �شنع �شركة 

الثاني. فهل يختلف مكّمل غذائي عن اآخر؟

  vit C ال�  فهل   ،C الفيتامين  قر�س  اإل��ى  فت�شارع  بالخمول،  ت�شعر 

من�ّشط حقيقي؟ وهل تناوله بكثرة اآمن؟

هناك بع�س ال�شبابية حول المكمالت الغذائية، خا�شة مع التنّوع 

الكبير في الأ�شواق وال�شيدلّيات. فيحتار المري�س من اأّيها يختار، وهل 

كثيرة  اأ�شئلة  عنها.  ويغني  يكفي  الغذاء  اأّن  اأو  تناولها،  الأف�شل  من 

ُتطرح، �شنجيب عنها في مقالة موؤّلفة من حَلقتين.

تغذية
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*ما هو المكّمل الغذائي؟
المكمل الغذائي هو عبارة عن م�ستح�سر 

اأو مجموعة من  اأو معدن  مكّون من فيتامين 

اإحداهما اأو كليهما، وي�ساف اإليه اأحيانًا بع�س 

المكّمل  يوجد  الأخ��رى.  الغذائّية  المكّونات 

كاب�سولت،  اأق��را���س،  �سكل  على  ال��غ��ذائ��ي 

بودرة، �سائل اأو حقن، ول يحتوي على اأّي من 

الأع�ساب اأو الهورمونات اأو الأدوية.

عن  الغذائّية  المكّمالت  بع�س  يختلف 

والمعادن  الفيتامينات  بكمّية  الآخر  بع�سها 

الموجودة فيها، اإ�سافة اإلى اختالف اأنواعها.

ُي��ع��رف م��ن ا�سمه  ال��غ��ذائ��ي  وال��م��ك��ّم��ل 

عالجًا.  اأو  دواًء  ولي�س  ال��غ��ذاء  يكّمل  اأّن���ه 

غير  خ��ارج��ّي��ة  م�سادر  م��ن  والفيتامينات 

الغذاء، هي اأقّل امت�سا�سًا وفعاليًة من تلك 

الغذاء  ف���اإّن  لذلك  ال��غ��ذاء،  ف��ي  ال��م��وج��ودة 

المتوازن يبقى هو الأف�سل.

ال��م��ك��ّم��الت  ن��ح��ت��اج  ق���د  *لماذا 
الغذائّية؟

اإّن اأّي اإن�سان على مدى المراحل العمرّية 

اأو  اأمرا�س  اإل��ى  يتعّر�س  قد  فيها  يمّر  التي 

م�ساكل �سحّية، واأحيانًا اإلى عملّية جراحّية، 

اأو ي�سعر بالخمول. وقد يعي�س حالة �سوء في 

التغذية، وغير ذلك مّما يجعله عر�سًة لنق�س 

الفيتامينات  ة  وخا�سّ الج�سم  مكّونات  في 

والمعادن.

ال�سحيح  الإن�����س��ان  ي�ستطيع  وع����ادة، 

على  يحتوي  متوازن  بغذاء  النق�س  تعوي�س 

كاّفة الأغذية الموجودة في الهرم الغذائي. 

التعوي�س  يمكنه  ل  اأخرى  اأحياٍن  في  اأّنه  اإّل 

بالغذاء وذلك في حالت عديدة منها:

1 - عندما يكون النق�س بالغًا، كما اإذا خرج 

املكّمل الغذائي ليس دواًء 
أو عالجًا. والفيتامينات من 
مصادر خارجّية غري الغذاء 
هي أقّل امتصاصًا وفعاليًة
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من  الكثير  ونزف  عملّية جراحّية  من 

الدم.

2 - عندما يكون الفيتامين غير متوّفر اأو 
الغذاء،  في  وا�سع  نطاٍق  على  منت�سر 

.D كالفيتامين

حيث  المفرطة،  النحافة  حالة  في   -  3
تكون ال�سهّية للطعام قليلة جدًا.

التي  المر�سّية  ال��ح��الت  بع�س  ف��ي   -  4
اأ�سناف  ت��ن��اول  م��ن  المري�س  تمنع 

تجعله  التي  اأو  الطعام،  من  متعّددة 

يفقد ال�سوائل والفيتامينات كالإ�سهال 

ال�سديد.

والأطفال  والحوامل  ال�سّن  - لدى كبار   5
النحيفين.

- للذين يعي�سون حياة غير   6
م��ن��ت��ظ��م��ة وي�����س��ع��ب 

وجباتهم  تنظيم 

خالل فترة معّينة.

مر�سى  لبع�س   -  7
الع�سبي  الجهاز 

وال��������ج��������ه��������از 

العظمي.

ح���الت  ل��ب��ع�����س   -  8
الخمول.

*الزيادة اأخت النق�شان
وج��ّل  ع���ّز  اهلل  خ��ل��ق  عجيب  م��ن  اإّن 

اإليه  يدخل  �سيء  لكّل  جعل  اأنه  لأج�سامنا 

اأو  اأنق�س  هو  ما  اإليه  دخل  فاإذا  مقدارًا، 

ا�ستغلت  ال��م��ط��ل��وب،  ال��م��ق��دار  م��ن  اأزي���د 

�سفارات الإنذار واختّلت اأنظمة الج�سم.

من  الكبيرة  الكمّية  ف���اإّن  وك��ذل��ك، 

ة  الفيتامينات قد تكون موؤذية جدًا )خا�سّ

لذا  الطبيب(.  من  بو�سفة  تكن  لم  اإذا 

كمّيات  ت��ن��اول  م��ن  ة  خا�سّ ال��ح��ذر  يجب 

كبيرة من  الفيتامينات التالية:

اأكثر من  تناول كمّية  اإّن   :)VIT A(�ال اأ- 

4000 وحدة عالمّية )IU(، قد يوؤّدي 
اإلى ت�سّوهات خلقّية لدى الجنين 

ف���ي ال����م����راأة ال��ح��ام��ل، 

واإل��������ى م�������س���اك���ل ف��ي 

في  وه�سا�سة  الكبد 

العظام..

)ان����ت����ب����ه: ب��ع�����س 

يحتوي  الأق��را���س 

 10،000 ع���ل���ى 

وحدة عالمّية(.

اإن   :)VIT E(�ال ب- 

تغذية
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100 وح��دة عالمية  م��ن  اأك��ث��ر  ت��ن��اول 

م��ن��ه ي��زي��د خ��ط��ر ال��م��وت والإ���س��اب��ة 

بال�سرطان وغيره.

يحتوي  ال��م��ن��ت��ج��ات  ب��ع�����س  )ان��ت��ب��ه: 

وحدة   800 اإل��ى   400 من  اأكثر  على 

عالمية(.

ملغ   10 من  اأكثر  تناول  اإن  الحديد:  ج- 

18 ملغ  اإلى  من الحديد للرجال و14 

ويزيد  الإم�����س��اك  ي�سبب  ق��د  للن�ساء 

خطر الإ�سابة بالجلطات القلبّية.

*كيف نتفادى خطر الزيادة؟
الزيادة  ت�سببها  التي  للمخاطر  نتيجة 

على  ف���اإن  والفيتامينات،  ال��م��ع��ادن  ف��ي 

الم�ستهلك اأن يكون على جانب من الحيطة 

الطبيب عند  ا�ست�سارة  والأف�سل  والحذر، 

كان  اإذا  ة  خا�سّ غذائي  مكّمل  اأي  تناول 

اأعاله.  المذكورة  المكّمالت  على  يحتوي 

التي  الغذائية  المكّمالت  انتقى  اإذا  واأّم��ا 

تحتوي على اأنواع عديدة من الفيتامينات 

اأن  فيجب   ،)Multivitamins( والمعادن 

المدّونة  الغذائّية  المعلومات  اإل��ى  ينظر 

ما  وع��ادًة  خا�س،  ج��دول  في  العلبة  على 

الفيتامينات  من  نوع  كّل  جانب  اإلى  يدّون 

ما  اإلى  الن�سبة  هذه  وت�سير  معّينة.  ن�سبة 

الم�ستح�سر  من  الواحد  القر�س  يوؤّمنه 

 )VIT C(�من الحاجات اليومّية. مثال: ال

يوؤمن في مكمل ما 100 % من الحاجات 

اليومية، اأي اأنه يعطي الج�سم كل حاجاته 

يح�سل  ما  اإل��ى  اإ�سافة   )VIT C(�ال من 

انتقاء  الأف�سل  وم��ن  الطعام.  م��ن  عليه 

اأق��ّل  على  يحتوي  ال��ذي  الغذائي  المكمل 

من 100 % من الحاجات اليومّية حتى ل 

نكون عر�سة لأخطار الزيادة.

إّن الكمّية الكبرية من 
الفيتامينات قد تكون مؤذية 

جداً )خاّصة إذا مل تكن بوصفة 
من الطبيب(

ائية تغذية. اأخ�سّ  )*(
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التبّول الّليلي..
طفلك ليس الوحيد!
)*(

مروى ح�شين الدر

من  ت�شبّبه  لما  حيارى  الأهل  اأمامها  يقف  ما  غالبًا  م�شكلة،  الليلي  التبّول 

اإحراج وح�شا�شّية تجاه المجتمع وتجاه الطفل ب�شكل اأكبر. ومّما ل ريب فيه 

اأّن هذه الحالة تقوقع الطفل في دائرة الخجل، وال�شعور بالنق�س، والكتئاب 

والبتعاد  والنطواء  النعزال  اإلى  الأحيان  بع�س  في  يدفعه  ما  والدونّية، 

ق�شاء  من  حرمانه  وحتى  والرحالت  كالتخييم  الجتماعّية  الن�شاطات  عن 

ليلة �شيفّية عند اأحد الأقارب. وقد توؤدي به في بع�س الحالت اإلى العنف 

والم�شاغبة والكذب خا�شة عندما يواجهه الأهل بالعقاب والتوبيخ ما ي�شيبه 

با�شطراب في �شخ�شّيته وتاأّزم في حالته النف�شية.

ا�شتيعابها  يوؤدي عدم  التي قد  ال�شائعة  الحالة  لذا، ولتجاوز عقبات هذه 

اأبرز  على  ال�شوء  نلقي  مرغوبة،  غير  عواقب  اإلى  معالجتها  بطرق  والجهل 

جوانبها مع تقديم بع�س الن�شائح المفيدة في هذا الم�شمار.

الصحة والحياة
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*كيف تبداأ الم�شكلة؟
اأظ��ه��رت اإح�����س��اءات اأج��ري��ت م��وؤخ��رًا 

من  يعانون  العالم  في  طفل  مليون   50 اأّن 

وتبداأ  ال����الاإرادي.  الليلي  التبول  م�سكلة 

في  للفرا�س  ليلي  بلل  ب��ح��دوث  الم�سكلة 

الطفل  يكون  اأن  فيه  يفتر�س  ال��ذي  العمر 

قادرًا على �سبط حركة التبّول لديه اأي ما 

بين 4 و5 �سنوات.

الجن�سين.  ك��ال  الحالة  ه��ذه  ت�سيب 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن ن�سبة اإ�سابة الذكور 

بها تفوق 2-4 % ن�سبة اإ�سابة الإناث.

*اأ�شباب حركة التبّول
للمر�سى،  المتواترة  الحالت  ظل  في 

هو  م��ا  منها  ع���ّدة،  رئي�سة  اأ�سباب  ب��رزت 

ع�سوي ومنها ما هو نف�سي.

اأ- الأ�شباب الع�شوّية:

1 - التهاب الم�سالك البولّية.
2 - الإ�سابة بمر�س ال�سكري.

هرمون  ف��ي  نق�س   Anti-Diuritic  -  3
التحّكم المانع للتبّول.

اإن  الأه��ّم حيث  الجيني وهو  العامل   -  4
لهم  الم�سابين  الأطفال  من   %  75

اآباء واأمهات كانوا م�سابين بالمر�س 

في ال�سغر.

ب- اأ�شباب نف�شّية:

1 - الخوف الّليلي الزائد وغير الطبيعي.
الغيرة  ي�سّبب  ما  جديد  مولود  ق��دوم   -  2
لدى الطفل ويدفعه اإلى الم�ساغبة وفعل 

الممنوع بهدف لفت الأنظار حوله.

كالنتقال  ال�ستقرار  بعدم  ال�سعور   -  3
اإلى  اأو من مدر�سة  اإلى اآخر  من منزل 

اأخرى.

4 - فقد اأحد الوالدين.
اإلى  يوؤّدي  اأ�سرّية، ما  - ح�سول م�ساكل   5

اإح�سا�س بعدم الأمان.

*الفازوبر�شين: مانع التبّول
الج�سم،  ف��ي  النخامّية،  ال��غ��ّدة  تقوم 

50 مليون طفل يف العامل 
يعانون من مشكلة التبول 

الليلي الالإرادي
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الم�سوؤول  الفازوبر�سين  هرمون  باإنتاج 

بما  لياًل  المنتجة  البول  كمّية  تقليل  عن 

يتنا�سب مع �سعة المثانة، ما يخّول الطفل 

ال�سيطرة على عملّية التبّول لديه.

عملّية  تتم  الطبيعّية،  ال��ح��الت  ف��ي 

الطبيعي  بالم�ستوى  الفازوبر�سين  اإف��راز 

حيث  �سنوات   5-3 عمر  في  الطفل  عند 

ي�سبح قادرًا على التحكم بحركة الجهاز 

ا�سطراب  ف��اإّن  وبالمقابل  لديه،  البولي 

كبير  ب�سكل  الطفل  تعر�س  الإف��راز  عملّية 

لالإ�سابة بالتبول الليلي الالاإرادي.

*ما الحل؟..
في حال التاأّكد من تكا�سل عمل الغدة 

في اإفراز الفازوبر�سين، فاإن اإعطاء عالج 

الكمّيات  اإفراز  من  الطفل  ج�سم  �سيمّكن 

المطلوبة للتحّكم بعملّية التبّول لديه.

اأقرا�س  اإعطاء  اأن  الأطباء  اأّك��د  وقد 

المينيرين »Minirin Tablets« قبل النوم 

البول  كمّية  بتعديل  كفيٌل  ح��لٌّ  مبا�سرة 

فتقوم  المثانة  يتنا�سب مع حجم  بما  لياًل 

هذه الأقرا�س نيابًة عن الهرمون ب�سمان 

فرا�س جاف للطفل طوال الليل.

نوافذ لحلول اأخرى:

عندما يتبين اأن اأ�سباب التبّول لي�ست 

التحاليل  اإج�����راء  ط��ري��ق  ع��ن  بع�سوية 

اتباع  من  ب��ّد  ل  هنا،  ال��الزم��ة،  وال�سور 

الحّد  في  ت�سهم  التي  الإر���س��ادات  بع�س 

بم�ستوى معّين من هذه الم�سكلة:

1 - عدم الإكثار من تناول ال�ساي والقهوة 
من  تحتويه  لما  الغازية  والم�سروبات 

المدّرة   »Methyl-Xantin«�ال م��ادة 

للبول.

المنزل  ف��ي  ال��ه��ادئ��ة  الأج����واء  توفير   -  2
لإبعاد الطفل عن التوتر.

قبل  الحمام  الطفل على دخول  تعويد   -  3
النوم.

4 - اللتفات اإلى حركات الطفل والوقوف 
الرئي�سي  ال�����س��ب��ب  ل��م��ع��رف��ة  ع��ن��ده��ا 

للم�سكلة وبالتالي وجود الحل المنا�سب.

لياًل  ال�ستيقاظ  على  الطفل  تدريب   -  5
ومعاونته  التبّول  لمحاولة  م��ّرات  عدة 

من قبل اأمه اإذا كان يخاف من القيام 

وحده.

*كيف تتعاملين مع طفلك؟
�سروريٌّ  الحالة،  ه��ذه  في  الأم،  دور 

وحمايته  طفلها  احت�سان  في  وه��ام  ج��دًا 

وو�سو�سات  اأوًل،  نف�سه  و���س��و���س��ات  م��ن 

عن  الحماية  ه��ذه  تتبلور  ثانيًا.  مجتمعه 

طريق خطوات عدة اأبرزها:

و�سبر  بهدوء  الم�سكلة  مع  التعامل   -  1
. وتروٍّ

2 - التفاق مع الطفل على اأّن هذه الحالة 
�سوّيًا  معالجتها  وب��الإم��ك��ان  طبيعّية 

وب�سهولة.

ال�سخرية  ع��دم  اإل���ى  الإخ����وة  تنبيه   -  3
وال�ستهزاء من اأخيهم وتحذيرهم من 

معايرته بالنق�س اأو بالمر�س.

من  زائ���دة  بجرعات  الطفل  ت��زوي��د   -  4
بنف�سه  ثقته  ت��زع��زع  ل��ع��دم  ب��ه  الثقة 

على  ال�سلبي  الم�سكلة  تاأثير  ولتجنب 

�سخ�سيته.

5 - تي�سير الحلول ال�سريعة غير المحرجة 
والمالب�س  الأغ��ط��ي��ة  كتوفير  للطفل 

عليه  لي�سهل  منه  بالقرب  ة  الخا�سّ

الصحة والحياة
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اأم��ام  اإرب���اك  ودون  بمفرده  تبديلها 

اإخوته.

تاأنيبه  اأو  الطفل  توبيخ  لعدم  النتباه   -  6
اأو معاقبته لأّن الم�سكلة فوق �سيطرته.

- دعم الطفل وت�سجيعه كالميًا وفعليًا   7
كلما اّتبع الخطوات المطلوبة منه، ما 

ي�ساعد على �سرعة نجاح العالج.

*فيه �شفاء لكل داء..
نتيجة  التبول  م�سكلة  باأن  الإقرار  بعد 

لاإرادية للجهاز البولي، ي�سل بنا المطاف 

ال��ت�����س��اوؤل ع��ن حقيقة وج���ود ع��الج  اإل���ى 

طبيعي بعيدًا عن الأدوية الم�سّنعة.

وي��ج��ي��ب ع��ن ه���ذا ال��ت�����س��اوؤل د. ���س. 

دواء  اإل��ى  نحتاج  »اإن��ن��ا  بقوله:  جارفي�س 

يمت�ّس الماء ويحتفظ به وله تاأثير م�سّكن 

على ج�سم الطفل. كما يجب اأّل يكون في 

هذا  وقبل  عليه.  �سرر  المتكّرر  ا�ستعماله 

ويتقّبله  الطفل  ي�ست�سيغه  اأن  يجب  كّله 

بارتياح.. وهذا ل يكون اإّل في الع�سل«.

الرطوبة  يمت�ّس  اأن  ي�ستطيع  فالع�سل 

من الهواء ويكثفها والفركتوز الموجود فيه 

له خا�سّية امت�سا�س الرطوبة، ما يجعله 

عالجًا منا�سبًا لمت�سا�س الماء في ج�سم 

�سغيرة  ملعقة  تناول  فاإّن  وبذلك  الطفل. 

ت�سكن  مبا�سرة،  النوم  قبل  الع�سل،  من 

وتمت�س  الطفل   عند  الع�سبي  الجهاز 

الماء من ج�سمه.

ماج�ستير في علوم الحياة.  ) (

الهوام�س

االنتباه لعدم توبيخ الطفل أو 
معاقبته ألّن املشكلة فوق 

سيطرته
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ِر�َشاَلَتُه}  َيْجَعُل  َحْيُث  اأَْع��لَ��ُم  {اهلل  لأّن 

هبة  ال��ر���س��ال��ة  ك��ان��ت   ،)124 )الأن����ع����ام: 

والتزكية  والتهذيب  بالك�سب  تتوفر  ل  ة  خا�سّ

اإن�سان  بين  خا�س  رب��ط  اإنها  بل  واأمثالها، 

ن�����َش��اِن  ِل��اْلإِ ��ْي�����َض  {لَّ ولأّن  خالقه،  وبين  كامل 

ُثمَّ   * ُيَرى  �َشْوَف  �َشْعَيُه  َواأَنَّ   * �َشَعى  َما  اإِلَّ 

ُيْجَزاُه اْلَجَزاء اْلأَْوَفى} )النجم: 39 - 41(، 

كانت �سخ�سّية ال�سيدة زينب O ب�سكلها 

الحيوي  ال��ت��ف��اع��ل  م��ن  اإط����ار  ف��ي  وتكاملها 

ال��وظ��ي��ف��ي، م��ا ب��ي��ن ال��ق��وى ال��ف��ط��رّي��ة وبين 

خ�سائ�سها النمائّية والمعرفّية، التي �سّكلت 

رحلة  خ��الل  م��ن  ال��ذات��ّي��ة  هويتها  بعد  فيما 

تجربتها الوجودّية التي عانتها.

*النموذج الإن�شاني الأرقى
اقترن  ق��د  الجليلة  ال�سيدة  ه��ذه  اإّن 

ا���س��م��ه��ا ب��واق��ع��ة ك���رب���الء، ال��ت��ي اأج��م��ع 

في  ب���ارز  منعطف  اأن��ه��ا  على  ال��م��وؤرخ��ون 

ال��ت��اري��خ الإ���س��الم��ي ع��ام��ة، وف���ي ت��اري��خ 

ال�سيعة خا�سة.

 O زي��ن��ب  ال�سيدة  ح�سرت  لقد 

ب�سخ�سّية ريادّية تختزن من الخ�سو�سّية 

�سبر  م��ع��ه  ي�سعب  ن��ح��و  ع��ل��ى  وال���ف���رادة 

التي  وهي  ل  كيف  اأ�سرارها.  وبلوغ  كنهها 

ُتْثبت، وبجدارة، من خالل  اأن  ا�ستطاعت 

النموذج  مواقفها عامة، وخطبها خا�سة، 

الإن�سانية  ذاك��رة  في  تجّذر  الذي  الأرق��ى 

بحيث ي�ستحيل معه ال�سقوط اأو التخاذل، 

الإن�ساني  الوعي  ُيك�سب  فهو  العك�س،  بل 

القدرة على فهم المعاناة والألم، في�سلك 

طريق المحب حنينًا و�سوقًا اإلى الخال�س 

ال��ع��ي��ن، ومن  اإل���ى  العلم  م��ن  ال��ع��ب��ور  ث��م 

ال�سماع اإلى اللقاء.

*ما راأيت اإّل جمياًل
اأحداثًا   O زينب  ال�سيدة  �سهدت 

وعهد  النبوة،  عهدة  عهود:  ثالثة  وتبعات 

ال��خ��الف��ة ث��م ق��ي��ام ال��دول��ة الأم���وّي���ة، ما 

في  التاريخ  بق�سايا  حافلة  حياتها  جعل 

وال�سيا�سية  والجتماعية  النف�سّية  بنيته 

والدينّية.

حال  ل�سان   
)1(

جمياًل« اإّل  راأي���ت  »م��ا 

دخ���ل���ت مع 
ُ
ال�����س��ي��دة زي��ن��ب O ل��م��ا اأ

اأقبل  الذي  زياد  ابن  مجل�س  اإلى  ال�سبايا 

»كيف  وحقد:  بخبث  اإي��اه��ا  �سائاًل  اإليها 

بيتك؟«  واأه���ل  ب��اأخ��ي��ِك  اهلل  �سنع  راأي���ِت 

الإيمان،  و�سالبة  النتماء  بقوة  ف�سمخت 

ونظرت اإليه �ساخرة منه، وبلحظة جمعت 

تبعثر  م��ا  ك��ّل  مده�سة،  وب�سرعة  فيها، 

د. با�شمة زين الدين

دور المرأة الزينبي
مشاركات القّراء
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األم  تفرق من  وما  هنا،  منها، من حطام 

على  تتكئ  وقفت  هناك،  منها  ت�ستت  وما 

ال�سادق  الوعد  باأمل  ونطقت  ال��ج��راح، 

من قلب الألم الجارح، اأّي انت�سار حققته 

ب�سع  م��ن  اأك��ث��ر  مجموعها  لي�س  ب��ع��ب��ارة 

من  َن�سْجِتها  الخيوط  اأّي  ت��رى،  كلمات، 

نول معرفِتك اأيتها »العالمة غير المعّلمة، 

.
)2(

والفهمة غير المفّهمة«!

*الحياة من رحم الموت
 O ل��ق��د دّك�����ت ال�����س��ي��دة زي���ن���ب

له  ُيراد  كان  وهمّيًا  �سرحًا  تلك  بكلماتها 

ُعمل  اأكذوبًة  وف�سحت  بالباطل،  ُيبنى  اأن 

عليها كي ي�سدقها النا�س. لقد اأخرجت، 

وحديثه  قديمه  الإن�ساني  الفكر  وب�سدق، 

من اأقبية الهزائم اإلى ن�سر موؤزر، يتجلى 

فيه الجمال في زمن القهر والظلم 

والأل�����م. واأك�����دت ب��م��ا ل ي��دع 

مجاًل لل�سك اأّن الحياة تولد 

من رحم الموت، ومن داخل 

الحفر، لقد م�ست فوق النزف 

واأ�سكنت الوجع اإلى حين، فبكته 

فيها  كانت  ع��زاء  مجال�س  الأم��ة 

درو�س وعبر.

ال�����س��ي��دة  ه������ذه  اإّن 

ال��ع��ظ��ي��م��ة اأع������ّدت اأم���ة 

ك����ام����ل����ة ب���رج���ال���ه���ا 

طيبة  اأم��ة  ون�سائها، 

وعليه،  الأع����راق. 

العطاء،  وبهذا  الزخم،  بهذا  ام��راأة  ف��اإن 

جن�سها،  دائ�����رة  ب�سخ�سها  ت���ج���اوزت 

اأو مذهب،  بدورها حدود طائفة  وتخطت 

فترفع  المحيط  العالم  كونّية  على  لتنفتح 

بيدها. اإنها اإ�سراقات نور لم ي�ستطع غبار 

هنا اأو ت�سوي�س هناك اأن يمنع الأجيال اأن 

تت�سّرب اأرواحها �سوء تلك الإ�سراقات.

لقد مشت فوق النزف وأسكنت 
الوجع إىل حني، فبكته األمة 

جمالس عزاء

ال�س���يد ال�س���يرازي، كلمة ال�س���يدة زينب O، دار القارئ، ( 1)

ط2، 2000، �س29.

م.ن، �س35.( 2)

الهوام�س
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في�شل الأ�شمر

كشكول

 األدب
*من ذخائر الأدب

�سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا: كتاب في اأدب الإن�ساء ومرا�سالت الملوك، 

جامع لأ�سول وفنون الكتابة بكل اأنواعها ل �سيما الكتابة النثرية.

يتاألف الكتاب من مقدمة وع�سر مقالت وخاتمة. المقالة الأولى فيما يحتاج 

اإليه الكاتب، والثانية في الم�سالك والممالك، والثالثة في ذكر اأمور ت�سترك فيها 

في  والخام�سة  المكاتبات،  في  والرابعة  وغيرهما،  وال��ولي��ات  المكاتبات  اأن��واع 

الوليات، وال�ساد�سة في الو�سايا الدينية والم�سامحات والإطالقات والطرخانيات 

وتحويل ال�سنن والتذاكر وذكر ن�سخ من ذلك، وال�سابعة في الإقطاعات والمقاطعات 

والف�سوخ  ال�سلح  عقود  في  والتا�سعة  الأيمان،  في  والثامنة  ذلك،  من  ن�سخ  وذكر 

الواردة على ذلك، والعا�سرة في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب ويتناف�سون في 

عملها لي�س لها تعّلق بكتابة الدواوين ال�سلطانية ول غيرها، والخاتمة في ذكر اأمور 

تتعّلق بديوان الإن�ساء غير اأمور الكتابة. موؤلف الكتاب هو اأحمد بن علي الفزاري 

القلق�سندي )ولد �سنة 756ه� وتوفي في القاهرة �سنة 821 هجرية(.

أدب ولغة
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*من ال�شعر العربي
قال ال�ساعر الف�سطيني عبد الرحيم محمود )1913 - 1948( في ق�سيدة له:

���ف م����ن رق����ادَب���ن���ي وط���ن���ي اأف����ي����ق����وا م����ن رق����اد ف���م���ا ب���ع���د ال���ت���ع�������سّ

���س��ف��ًا ك�����ان  اأّي  وج�����ه  ف����ي  ان���ف���رادق���ف���وا  اإل������ى  ي��������وؤول  ح�����دي�����دًا ل 

���س��م��اء اْرب���������ّدت  اإذا  ت���ج���م���وا  ب������واديول  ث�������ارت  اإذا  ت���ه���ن���وا  ول 

ت�����س��ّدت ال���دن���ي���ا  اإذا  ت��ق��ف��وا  ل���ك���م وت���ك���ات���ف���وا ف����ي ك������ّل ن����اديول 

واأن���ت���م ف��ل�����س��ط��ي��ن  ����س���اع���ت  ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة ف��ف��ي اع��ت��ق��ادياإذا 

واأخ�����ط�����اأ ���س��ع��ي��ه��م ن���ه���ج ال���ر����س���ادب������اأن ب���ن���ي ع���روب���ت���ن���ا ا���س��ت��ك��ان��وا

*اأخطاء �شائعة

فيه  - اأمَل  يقال:  اأن  وال�سحيح  الخير،  فيه  تاأّمل  يقال:  وتاأّمَل:  اأمَل 

الخير.

ال�سيَء  َل  مَّ
َ
وَتاأ والنظر،  الأمر  تلّبث في  تاأّمَل هو:  الفعل  لأّن معنى 

عاد النظر فيه مرة بعد اأخرى ِلَي�ْسَتْيِقَنه.
َ
وفيه: تدّبره واأ

�ساأبيعك  - يقال:  اأن  وال�سحيح  البيت،  لك  �ساأبيع  ُيقال:  ومبيع:  باَع 

البيَت.

ويقال: هذا �سيء مباع، اأي تّم بيعه، وال�سحيح اأن يقال: هذا �سيء 

مبيع، اأما معنى مباع: معرو�س للبيع.

عنه  - �سدر  بمعنى  ال�سيء،  عن  ال�سيء  انبثق  يقال:  وب��ث��َق:  انبثق 

وفا�س، وال�سحيح اأن يقال: انبثق ال�سيء من ال�سيء.
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*دليل الحروف
همزة القطع اأو الف�سل: -

تعريفها: 

هي الهمزة التي ُتكتب وُتنطق بداية وو�ساًل. 

موا�شعها :

1 - الأفعال الرباعية الما�سية واأمرها وم�سدرها: اأح�سَن، اأح�سْن، اإح�سان. 
ْخذ. 

َ
َخذ، اأ

َ
2 - الأفعال الثالثية الما�سية وم�سدرها: اأ

3 - اأ�سماء التف�سيل: اأف�سل. 
4 - الأعالم الأجنبية: اإيطاليا، اأدي�سون. 

5 - اأ�سماء الأنبياء: اإبراهيم. 
6 - ال�سمائر: اأنا، اأنت. 

7 - الأفعال الم�سارعة: اأفهم، اأذاكر، اأنطلق، اأ�ستعين. 
8 - جمع التك�سير: اأبناء. 

9 - في بقية الأ�سماء غير الواردة في همزة الو�سل: اأمة.
10 - الحروف، وي�سترط في »األ« اأن تكون مفردة اأي غير داخلة على 

ا�سم، اأما اإذا دخلت على ا�سم فهي و�سل: الكتاب.

عالمتها: )ء(

مو�سع كتابة العالمة: 

ُتكتب العالمة تحت الألف اإذا كانت مك�سورة: اإدري�س. 

خ�ذ، 
َ
اأ م�سمومة:  اأو  مفتوحة  كانت  اإذا  الألف  فوق  العالمة  ُتكتب 

.
)2(

خذ
ُ
اأ

*نكتة نحوية
روي اأن رجال ُدعي اإلى ح�سور در�س من درو�س النحو، فلّما ح�سر لحظ اأن 

ث زيد ُعمرًا حديثًا،  النحاة يقولون في اأمثلتهم: جاء زي�����د، �سرب زيد ُعمرًا، حَدّ

ف�سعر ب�سيق من ذلك واأن�ساأ يقول »على �سبيل الدعابة«:

اأرغ�����������������بل�����������س�����ت ل�����ل�����ن�����ح�����و ج���ئ���ت���ك���م ف���������ي���������ه  ول  ل 

اأي��������ن��������م��������ا ����������س���������اء ي�����ذه�����بخ��������������ّل زي���������������������دًا ل�������������س������اأن������ه

)1(اأن�����������������ا م����������ا ل����������ي ولم�������������رئ
اأب������������د ال�������ده�������ر ي�������������س������رب

أدب ولغة
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وفّيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ابن خلكان، ج3، �س490.( 1)

عن �سبكة الف�سيح.( 2)

كتاب المجازات النبوية، ال�سريف الر�سي، �س86.( 3)

الهوام�س

R من بالغة اأهل البيت*
قال ر�سول اهلل P لأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب Q: »اإّن لك بيتًا 

واإنك لذو قرنيها«. والقرنان: الجانبان الأعليان من الراأ�س، والمراد اأنك راأ�س هذه 

الأمة و�ساحب جانبيها، اأو هما قرنان حقيقيان، ويكون المراد ت�سبيه راأ�س الأمة 

براأ�س الحيوان الذي له قرنان. وهذه ا�ستعارة لأن المراد اإنك ذو قرني الأمة، فكاأنه 

اإنما  القرنين  لأن  القرنين،  ذو  هو  الراأ�س  لأن  الأم��ة،  راأ�س هذه  واإنك  قال:   P

يكونان فيه ويظهران عليه. وهذا الخبر على هذا التاأويل من الأخبار الداّلة على 

اأمته  راأ�س  اإذ كان   ،P بعد ر�سول اهلل  النا�س  اأف�سل   Q الموؤمنين  اأمير  اأن 

.
)3(

ورئي�س اأ�سرته

*من النثر العربي
الحبُر، ويحك، نوٌر اأ�سوُد وكنز �سائل. وهو عطر الدفاتر، و�سبع 

الفراغ، ورّي البيا�س، وغيث الورق، بل هو نق�س الهوى، ولون العقول 

ت�ساب  اأن  اأ�سابعك  اأط��راف  على  تخ�سى  لك  فما  القرطا�س،  في 

ب�سواده؟ 

ولي�س من �سيء هو األذ في ال�سم، ول اأ�سوع، ول اأقرب اإلى مرتبة 

تمّر يدك عليه، فكاأنك  الت�سّهي، من حبر جديد، في كتاب جديد، 

تم�ّس حركات الخواطر بروؤو�س اأناملك... 

وخير المداد: الأ�سود، فهو خبز الجميع... وخير ما يغّط في حق 

على  وعا�ست  اأفيح،  ب�سيط  في  نبتت  ال��راأي: ق�سبة  ومدهنة  الذوق 

طالقة، و�سياء، وماء، تلعب بين الرياح بال معار�س، ثم بريت على 

هواك، و�سقت على خطتك في تحريك القلم. 

وبعد، فيا عجبًا لهذه الدواة، في هذه الزاوية من الريف، كيف 

ال�سحري بال  القمقم  الذي ترك هذا  اأفال يخ�سى  ن�سيت بال ختم. 

�سداد اأن تهيج رائحته وتطير اإلى اأنوف الفالحين؟

دواة في الريف - الأديب اللبناني الراحل اأمين نخلة.
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دميا جمعة فواز

*أقول كلمتي وأمشي
�سنة،   17 وع��م��ري  حيدر  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

اأجامل،  اأتزّلف، ول  اأكذب، ل  اأنني �سريح، ل  م�سكلتي 

اأقول كلمة الحق مهما كّلفتني! وب�سراحة، ل اأعتقد اأنها 

م�سكلتي بقدر ما هي م�سكلة َمْن حولي لأنهم ل يتفهمون 

�سراحتي ول يتقّبلون راأيي..

لذيذًا،  طعامها  كان  اإن  والدتي  ت�ساألني  ما  غالبًا 

فاإذا قلت لها ب�سراحة اإنه ينق�سه الملح اأو لي�س مميزًا، 

�سبب  اأف��ه��م  ول  العجب  يعجبني  ل  اإن��ه  وت��ق��ول  تحزن 

الأ�ستاذ  كان  المدر�سة،  في  مرة،  وذات  مني!  غ�سبها 

اأن  ب�سراحة،  فاأخبرته  فكره،  واتقاد  بذكائه  يتفاخر 

من  فطردني  منه..  اأفطن  كان  الما�سية  ال�سنة  اأ�ستاذ 

ال�سف.. ل اأفهم ماذا يريد مني الآخرون اأن اأقول. هل 

يتوقعون مني اأن اأكذب كي اأر�سيهم؟

رفاقي  اجتمع  حين  م��وؤخ��رًا،  بها  �سعرت  م�سكلتي 

وخرجوا في نزهة، وا�ستبعدونني تمامًا، وحين �ساألتهم 

دومًا  واإنني  اجتماعيًا  ل�ست  اإنني  لي  قالوا  ال�سبب  عن 

ا�ستوقفني  حينها  معهم..  بحّدة  واأتكلم  الم�ساكل  اأثير 

واأح�س�ست  ل�سلوكي،  القا�سي  لتقييمهم  وحزنت  راأيهم، 

كم اأنا غريب في مجتمع متمّلق يلهث خلف المجامالت! 

الأق��ن��ع��ة  زم���ن  ف���ي  م�سكلتي  ه���ذه  ����س���ادق،  اأن����ا 

والأكاذيب.. اأريد منكم اأن تعطوني راأيكم.. هل المهم 

ر�سا اهلل اأم ر�سا عباده؟ وكيف اأجعل َمْن حولي يتقّبلون 

�سدقي؟

شباب
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معك  �ساأكون  �سريح  ولأنك  م�سكلتك،  م�ساركتنا  ن�سكر  حيدر،  ال�سديق 

�سريحة بدوري، فتقبل راأيي حتى اإن لم يكن كما تحّب.

جميع الأمهات يتوقعن اأن اأكلهن هو الألذ، على الأقل بالن�سبة لأولدهن، 

تالميذهم.  وخبرة  ذكاء  اإلى  ن�سبة  اأذكياء،  اأنهم  يعتقدون  الأ�ساتذة  واأغلب 

اأو  راأيك  اإعطاء  في  جارحًا  تكون  اأن  بين  الفرق  تعرف  اأن  المهم  من  لذلك 

اأن تكون مراعيًا ل�سعور َمْن حولك.. اإن قلت لوالدتك اإن طعامها هو الألذ.. 

الباري عّز وجل،  اإلى قلبها العطوف، �ستك�سب ودها ور�سا  واأدخلت الفرحة 

واإن احترمت اأ�ستاذك ووقرته ولم تعط راأيك القا�سي بذكائه، �ستكون كبقّية 

رفاقك، ولن تثير غ�سبه!

وقد قال الر�سول P: »مداراة النا�س ن�سف الإيمان«. الكذب مرفو�س 

تمامًا حتى في حالت تتطلب منك الجراأة في قول ال�سدق، ولكن لي�س في 

اإطالق العنان لكلمات تحزن بها قلب غيرك. حين �سارحك رفاقك براأيهم، 

مقدار  عن  مب�سط  نموذج  وهذا  بالوحدة،  ت�سعر  وجعلوك  الأل��م،  لك  �سّببوا 

الأذى الذي ُت�سعر به الآخرين. 

انتبه  ولكن  لديك  ال�سراحة  �سفة  على  تحافظ  اأن  المهم  من  لذلك، 

لالأمور التالية:

1- اأن ل ت�سبب لالآخرين الألم نتيجة راأيك الجارح.
في  ذك��اء  تتطلب  فال�سراحة  راأي��ك،  عن  به  تعبر  ال��ذي  الأ�سلوب  اختر   -2

التعبير، بطريقة غير فظة.

3- عليك اأن تحّدد الهدف من كلمتك، وبناًء عليه �ستفكر متى تتكلم، وكيف 
تحقق مبتغاك.

موّجه  كالمك  اأّن  اعتبر  �سخ�س،  باأي  راأي��ك  تعطي  حين  وبالخال�شة: 

اإليك، فاإن اأح�س�ست اأنه قا�ٍس ل تتفّوه به.. واحذر اأن توؤلم قلب من تحب!!

الرأي 
اآلخر
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نداء َمْن... تلّبي؟
يت�سفح  مكتبه،  خ��ل��ف  يجل�س  ك���ان 

د بعمٍق كالمحارب  الأوراق التي حوله، تنهَّ

ال��ذي و�سل اأخ��ي��رًا اإل��ى ب��ّر الأم���ان. لقد 

ت�سلَّم اليوم وظيفة اأحالمه في اأهّم �سركة 

حياته  تغيرت  كم  البلد..  في  ا�ستثمارية 

منذ الأم�س حتى اللحظة، فقد كان يائ�سًا 

الهاتفي  الت�سال  ى  تلقَّ حتى  ومحَبطًا... 

القدوم  الموظفين يطلب منه  من م�سوؤول 

لت�سّلم من�سبه الجديد والممّيز. هّز راأ�سه 

مبت�سمًا حين تذّكر وجه والدته، التي ظّنت 

اأنه يمازحها، وحين تاأكد لها �سحة الخبر، 

�سجدت هلل �ساكرة.

ينفّك  ول��م  عامين،  منذ  ت��خ��ّرج  لقد 

يطرق اأبواب الموؤ�س�سات يبحث عن فر�سة 

ا�سمه  وي�سع  يجازف  اأن  قرر  حّتى  عمل، 

ال�سركة، ثم  على لئحة النتظار في هذه 

على  م�سى  فقد  تمامًا.  المو�سوع  ن�سي 

تقّدمه للوظيفة ما يزيد عن خم�سة اأ�سهر.

تقّل�ست مالمحه حين فطن اإلى فكرة 

كان  لقد  اأم�س.  ليل  منذ  ذهنه  تبرح  لم 

معتبرًا  وج��ّل،  ع��ّز  اهلل  رحمة  من  قانطًا 

اأن اهلل قد ن�سي اأم��ره، واأن ل اأم��َل له من 

ال��دع��اء والإ����س���رار.. ك��ان وال���ده يدعوه 

»ولماذا  غا�سبًا:  يتمتم  هو  فيما  للتفاوؤل 

اأتفاءل؟«. لم يكن يدرك اأّن الفرج قريب، 

واأّن اهلل يخبئ له الأف�سل.

شباب
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بع�س ال�شباب ي�شعر بالوهن عند 

ال�شباح، ويبداأ يومهم بتثاقل وتعب، 

لمحاربة  �شريعة  ن�شائح   7 فاإليكم 

الك�شل:

1- تنف�س بعمق بمجرد ا�شتيقاظك 
من النوم.

ب��م��ج��رد  ال���ف���را����س  م����ن  ق����م   -2
اأن  ت���ح���اول  ل  ا���ش��ت��ي��ق��اظ��ك. 

لأن  قلياًل  تتمدد  اأن  اأو  تغفو 

بالتعب  اإح�شا�شك  �شيمّدد  ذلك 

والنعا�س.

3- ا���ش��رب ك���وب م���اء ع��ل��ى ال��ري��ق 
ف��ال��م��اء ي���زي���د م���ن ال��ن�����ش��اط 

من  يقلل  م��ا  �شباحًا،  والتنبه 

الك�شل والخمول لديك.

ب��ال��ت��م��اري��ن  ���ش��ب��اح��ك  اب������داأ   -4
�شخ  من  تزيد  كونها  الريا�شية 

الدم اإلى الدماغ  وبالتالي تزيد 

الن�شاط.

يوم ف�شرب  القهوة كل  5- ل ت�شرب 
ال��ق��ه��وة ي��وم��ي��ًا ي��ع��ن��ي ح��اج��ة 

الج�شم اإلى المزيد من الكافيين 

يومًا بعد يوم.

فعله،  تحب  ب�شيء  يومك  اب��داأ   -6
يمنحك  اأن  ذلك  �شاأن  من  اإن  اإذ 

لموا�شلة  وال��ح��م��ا���س  ال��رغ��ب��ة 

يومك بن�شاط اأكبر.

�شحيحة  ب�شورة  الوقت  اإدارة   -7
عزيمة  تقوية  في  ج��ّدًا  مهمة 

الإن�������ش���ان وزي�������ادة ح��م��ا���ش��ه 

وم�شاعفة ن�شاطه.

ال تكن
كسواًل

من  بر�سالة  منذرًا  الخلوي  هاتفه  دّق 

»بني،  التالية:  الكلمات  ليقراأ  اأمه، فتحها 

ال�ساعة،  اإلى  نظر  العمل«.  خير  على  حّي 

يا  الظهر قد حان.  اأوان �سالة  اأن  وتذّكر 

اهلل بالأم�س حين وقف لل�سالة كان يبكي 

األمه من الفراغ والملل الذي يعاني  ل�سدة 

هم�س  الأح�����وال«،  مغّير  »�سبحان  م��ن��ه، 

وا�سعًا هاتفه جانبًا وبداأ يت�سفح الأوراق 

قدر  على  يكون  اأن  باأهمّية  ويفكر  اأمامه، 

الم�سوؤولية في هذه الموؤ�س�سة. قرر اأن يبداأ 

الأولويات  وتق�سيم  الملفات،  بتنظيم  اأوًل 

و.. دق جر�س هاتف المكتب، اإنه ال�سكرتير 

المدير: »ح�سنًا،  للقاء  القدوم  يطلب منه 

ها اأنا ذا قادم فورًا«. �سارع الخطى فرحًا 

وجد  ي���راه.  اأن  �سخ�سيًا  المدير  بطلب 

عجل  على  فتحها  اأم��ه،  من  ثانية  ر�سالة 

قراأ  المدير،  مكتب  من  يتقدم  كان  فيما 

بتردد،  حوله  نظر  مكانه،  وجمد  كلماتها 

هاتفه  و�سع  الر�سالة،  كلمات  تاأمل  اأع��اد 

ثانية،  خلفه  والتفت  الطاولة  على  اأمامه 

رحب  ال��ذي  ال�سكرتير  وج��ه  في  نظر  ثم 

بقدومه م�ستغربًا ارتباكه، هم�س له باأدب: 

4 دق��ائ��ق.. ع����ذرًا« ه��رول  »���س��اأع��ود بعد 

وكّبر.  افتر�س م�سليته  اإلى مكتبه،  عائدًا 

لم يلتفت اإلى ال�سكرتير الذي كان يناديه 

اأنه ن�سي هاتفه، وبف�سول �سديد اطلع على 

منذ  »بنّي،  ارتباكه:  �سر  ليعرف  الخلوي 

ع�سر دقائق، دعاك ولّي نعمتك للقائه ولم 

عبدًا  لتلقى  الخطى  �سارعت  بينما  تباِل، 

َمْن  ون��داء  تعبد  َم��ْن  فاحذر  ع��ب��اده،  من 

تلّبي«!
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

*هل سيتقّلص متوسط عمر اإلنسان إلى 20 سنة؟
�سحفي  موؤتمر  في  رو���س  علماء  اأّك��د 

»مقاومة  ع��ن��وان  تحت  مو�سكو  ف��ي  ُعقد 

ت��واج��ه  م�سكلة  ال��ح��ي��وّي��ة،  ال��م�����س��اّدات 

ال��ح��ادي  ال��ق��رن  ف��ي  ال���دول���ي  المجتمع 

اإلى ع�سر  اأّن الب�سرية �ستعود  والع�سرين« 

كان  حيث  الحيوية،  الم�سادات  قبل  ما 

 40 يتجاوز  ل  اأوروب���ا  في  العمر  متو�سط 

�سنة. وقد اأ�سار العلماء اإلى اأنه على الرغم 

حاليًا  اأوروب���ا  في  العمر  متو�سط  اأن  من 

اأّن هناك احتماًل  اإل  85 �سنة،  اإلى  ي�سل 

كبيرًا اأن يتقل�س قريبًا، وذلك ب�سبب ثبات 

البكتيريا ومقاومتها لهذه الم�سادات.

ال��م��ي��ك��روب��ات  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي���وؤك���د 

بعد  ظهرت  الحيوية  للم�سادات  المقاومة 

م�سي 10 �سنوات على اكت�ساف البن�سلين، 

اأما في نهاية القرن الع�سرين فقد �سملت 

ه���ذه ال��ح��ال��ة ك��اف��ة اأن����واع ال��م��ي��ك��روب��ات 

هذه  ف��ي  والمهم  الآخ���ر  ال�سيء  تقريبًا. 

الم�ساألة هو ا�ستخدام الم�سادات الحيوية 

والدواجن،  الموا�سي  وتربية  الزراعة  في 

مع  الم�سادات  هذه  على  نح�سل  اأننا  اأي 

غذائنا اليومي.

مستوطنو الشمال يّدعون سماع أصوات حفر تحت منازلهم 
لدى  والذعر  الخوف  من  حالة  ت�سود 

�سّكان الم�ستوطنات في �سمال اأرا�سي 48 

وجود  من  خوفًا  اللبنانية،  الحدود  على 

المقاومون  حفرها  منازلهم  اأ�سفل  اأنفاق 

في لبنان.

العبري،  الإخباري  »والال«  وقال موقع 

للبحث  ا�ستدعوا مقاوًل  »الم�ستوطنين  اإن 

عما يجري اأ�سفل الأر�س، وعثر على دلئل 

نفق  وج��ود  اإمكانية  اإل��ى  ت�سير  وعالمات 

تحت الأر�����س، وق��د خ��رج م��ن الأرا���س��ي 

اللبنانية باتجاه الكيبوت�س«.

حفر  »خ��ط��ر  اإن  ال��م��وق��ع:  واأ����س���اف 

الأنفاق ل يزال احتماًل قائمًا لدى �سكان 

اإل��ى  م�سيرًا  ال�سمالية«،  الم�ستوطنات 

عوفير  للكيبوت�س  الخا�س  ال�سكرتير  اأن 

اإلى  اللهجة  حادة  »ر�سالة  اأر�سل  �سامير، 

الجي�س  في  ال�سمالية  المنطقة  م�سوؤول 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ي��ر غ����ولن، وع��ب��ر فيها 

ع��ن ت��خ��وف��ات��ه م��ن اإم��ك��ان��ي��ة وج���ود نفق 

اإلى داخل منازل  لبنان  هجومي حفر من 

الم�ستوطنين«.

ال��ع��دو  ب��ا���س��م جي�س  م��ت��ح��دث  وق���ال 

الإ�سرائيلي اإنه ُتجرى عمليات اأمنية مكثفة 

بالمنطقة،  اأنفاق  اأي  لك�سف  الحدود  في 

رغم اأن جميع عمليات الفح�س توؤكد عدم 

وجود اأي اأنفاق.
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الخا�سة  الأدوي���ة  عن  تنتج  اأن  يمكن 

مختلفة  جانبية  اأع��را���س  ال�سرع  بعالج 

غير ماألوفة. 

فمثاًل، ظهرت لدى امراأة )76 �سنة(، 

رغبة جامحة في كتابة ال�سعر دون توقف. 

 2013 عام  الأطباء  المراأة  هذه  راجعت 

اإلى  اإ�سافة  ال��ذاك��رة،  في  م�ساكل  ب�سبب 

حالت �سرع اأخذت تنتابها خالل ال�سنتين 

الما�سيتين.

*دواء لعالج الصرع حّولها إلى شاعرة

قام زوجان ماليزّيان بت�سحية كل واحد منهما 

البالغ  ابنهما  يب�سر  اأن  اأج��ل  من  عينيه  باإحدى 

العمر �سنة ون�سف! وفي تقرير ل�سحيفة »ذا  من 

الي�سرى  العين  اأن  الأطباء  اأفاد  الماليزية،  �ستار« 

للطفل كانت مت�سررة كليًا واأن �سبكة عينه اليمنى 

اأن  نمانع  ل  وزوج��ي  »اأن��ا  الأم  قالت  وقد  �سعيفة. 

ابننا  يب�سر  اأن  �سرط  بعيٍن  منا  واحد  كّل  ي�سّحي 

واأن يتمتع بم�ستقبل م�سرق«.

*تخّلى كل واحد منهما عن عين.. ليبصر ابنهما النور!!

م�سابة  اأنها  الفحو�سات  بعد  وتبّين 

لها  وو�سفوا  ال�سدغي«،  الف�ّس  »�سرع  ب� 

دواء »لموتريجين - lamotrigine« الذي 

َر  غيَّ ولكنه  ال�سرع  ح��الت  م��ن  اأنقذها 

�سلوكها، حيث تكتب بين 10 و15 ق�سيدة 

�سعرّية يوميًا.

بالأفول  الرغبة  هذه  ب��داأت  ذلك  بعد 

رويدًا رويدًا، ويقول الخبراء اإّن هذا الأمر 

تم�س  التي   )hypergraphia(�ب يعرف 

عادة الأ�سخا�س الم�سابين بالف�سام.

اإع��ادة  النوبات  هذه  ت�سبب  اأن  يمكن 

ت��رت��ي��ب ال���دوائ���ر ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��دم��اغ، 

والعاطفة  النطق  بمنظومة  المرتبطة 

مقربة  على  تقع  ال��دوائ��ر  ه��ذه  وغيرها. 

النوبة  حدوث  وعند  البع�س.  بع�سها  من 

تكون هذه الدوائر في حالة خمول، ولكنها 

تن�سط جميعها بف�سل العالج، ما ينتج عنه 

رغبة جامحة في كتابة ال�سعر.

99

م
 2

01
4 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
78

د 
د

ع
ل
ا



*تستطيع قْتل 
هاتفك إذا ُسرق!

التنظيمية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  ان��ت�����س��ار  ف���ي 

الأميركية، التي �سغطت طوياًل على قطاع 

لل�سرقات،  حد  لو�سع  الت�سالت  �سناعة 

من المتوّقع اأن تت�سّمن الهواتف الجديدة 

التي اأطلقتها �سركة »اآبل« العمالقة حاليًا، 

للم�ستخدمين  يتيح  ال�سرقة،  لردع  نظامًا 

اإغالق اأجهزتهم، ومحو جميع ما فيها من 

بيانات، اإذا �ُسرقت منهم.

لمدينة  العام  المدعي  مكتب  واأ�سدر 

اأكد  بيانًا  �سنايدرمان،  اإري��ك  نيويورك، 

م��وج��ودًا  �سيكون  ال��ق��ات��ل«  »ال���زر  اأن  فيه 

الجديدين،  »اآب����ل«  ج��ه��ازي  ف��ي  اأ���س��ا���س��ًا 

واعتبر  بال�س«   6 فون  و»اآي   »6 فون  »اآي 

اللعبة،  ق��واع��د  �ستغّير  خ��ط��وة  »ه���ذه  اأن 

و�سيحّد من هذا الوباء العنيف«. كما ذكر 

 2012 العام  في  اأن��ه  �سنايدرمان   مكتب 

�سحايا  اأم��ي��رك��ي  م��ل��ي��ون   1.6 وق���ع  »ق���د 

ل�سرقة هواتفهم المحمولة«.

*أرصفة في الصين مخصصة لمستخدمي الهواتف
ت�سونغت�سينغ،  مدينة  م�سوؤولو  ق��ّرر   

تخ�سي�س  ال�سينية،  المدن  اأكبر  اإح��دى 

ج���زء م��ن الأر���س��ف��ة ف��ي ب��ع�����س ���س��وارع 

المدينة لم�ستخدمي الهواتف اأثناء ال�سير.

وتنعدم العوائق في الجزء المخ�س�س 

ال��ه��وات��ف،  لم�ستخدمي  ال��ر���س��ي��ف  م��ن 

لإر�ساد  الأر���س  على  اإ�سارات  تنت�سر  كما 

الم�ستخدمين للطريق دون الحاجة للنظر 

كثيرًا اإلى الأمام.

ت�سونغت�سينغ  مدينة  م�سوؤولو  وي��اأم��ل 

من  الحّد  على  التجربة  تلك  ت�ساعد  اأن 

ا�ستخدام  فيها  يت�سّبب  التي  ال��ح��وادث 

الهواتف اأثناء ال�سير دون النتباه للطريق.
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ت����ع����ّد ال����ق����ه����وة م�����ن اأ����س���ه���ر 

من  كثير  يع�سقها  التي  الم�سروبات 

زي��ادة  على  تعمل  فهي  الأ�سخا�س. 

بداية  في  الذهني  والن�ساط  التركيز 

اليوم.

فهي  الج�سم؛  ر�ساقة  على  الحفاظ  في  وت�ساهم 

م�سدر غني بالماغن�سيوم )من اأهم المعادن الأ�سا�سية 

اأهم العنا�سر التي ت�ساعد على خ�سارة  للج�سم(، ومن 

الوزن اأي�سًا.

الأك�سدة،  م�سادات  خا�سّية  القهوة  في  يوجد  كما 

التي تتوافر اأي�سًا في ال�ساي، وال�سوكولتة، والتي ت�ساعد 

على التخّل�س من الدهون الزائدة في الج�سم مع زيادة 

معّدل التمثيل الغذائي.

)ال��م��رّك��ب(   B الفيتامين  على  ال��ق��ه��وة  وت��ح��ت��وي 

الزنك  معادن:  وعلى  بالتوتر  ال�سعور  من  يخّفف  الذي 

في  ال��م��وج��ود  الكافيين  اأم���ا  ال��ك��روم.   - المنغنيز   -

القهوة فيعطي للج�سم دفعة قوية ت�ساعد على ممار�سة 

الريا�سة، ما ي�ساعد كذلك على زيادة �سربات القلب 

وحرق المزيد من ال�سعرات الزائدة.

فريد  بمزيج  القهوة  تتمّيز  وخ��ت��ام��ًا، 

والكيماويات  الغذائية  العنا�سر  من 

على  ت�ساعد  التي  النباتية 

اإزالة اآثار التوتر.

القهوة
تزيل التوّتر وتخّفف الوزن
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�شح اأم خطاأ؟

اأ -ال�سحيح في اللغة العربية اأن يقال: »هذا �سيء ُمباع« ولي�س مبيع.

ب -ُيعتبر الع�سل عالجًا منا�سبًا لمت�سا�س الماء في ج�سم الطفل.

ج -اإّن �سرب كوب من الماء على الريق يزيد من الن�ساط والتنّبه.

امالأ الفراغ:

اأ -من اأعظم الحماقة اأن يعمل الإن�سان ........... لدى عدّوه الذي يريد قتله.

ب -اإن الفيتامينات من م�سادر خارجية غير ........... هي اأقّل امت�سا�سًا وفعالّيًة من تلك الموجودة فيه.

ل الجّنة ل بالأمل، وب� ........... ُتمح�س ال�سيئات. ج -بالعمل ُتح�سّ

من القائل؟

اأ -»اإذا غفل الإن�سان، �سقط عن ال�سراط الذي هو اأرفع من ال�سعرة واأحّد من ال�سيف«.

ب -»فاإنه يق�سم بال�سوّية ويعدل في خلق الرحمن البّر منهم والفاجر...«.

ج -»�سيدي، اأتثكل اأمك الزهراء بولدها، واأنا يبقى لي ولد؟«.

�شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

اأ -ورد في العدد اأن اأبا الف�سل العبا�س Q رف�س الأمان الذي اأعطاه ابن زياد له ولإخوته ولعنه اأي�سًا.

ب -من خ�سائ�س ال�سخ�سّية الحوادثّية اأّن لديها اإح�سا�سًا دائمًا بالراحة مع تقّلبات في المزاج.

ج -اإّن كل �سمك لي�س له ِفل�س بالأ�سل يكون محّرمًا اإذا كان من �سوق الم�سلمين.

من / ما المق�شود؟

ل في القلب، يجّر عمل الإن�سان اإلى الكفر وال�سرك. ما هو؟ اأ -عندما يتاأ�سّ

ب -ا�ستطاع اأْن يو�سل نداء الحق من قلبه اإلى اأ�سماع النا�س واأْن ي�ستخل�س الدرو�س من محرم، وحقق 

ما اأراده. من هو؟

ج -كان ي�ستري العتاد وال�سالح لم�سلم بن عقيل في الكوفة. وبعد �سهادة م�سلم التحق بالإمام الح�سين 

وا�ست�سهد معه. من هو؟

أسئلة مسابقة العدد 278

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:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثمانين ال�سادر في الأول  ٭ 

من �سهر كانون الثاني 2015م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي مو�شوع وردت الجملة الآتية:

 ،P يعتبر نف�سه مجرد جندي، ل يقف ندًا للر�سول Q كان علي ،P في زمن ولية ر�سول اهلل

بل يتعامل معه بولء مطلق.

من هو؟

فاإّنه فتى رئي�س  القّوة على عدّونا،  رَجْونا  اأمرنا،  اإلى  اأجابنا  »اإْن  الثقفي:  للمختار  قال عنه جماعة 

وابن رجل �سريف«.

اأي البالد هي؟ 

اأ�سار محمد ابن الحنفية على الإمام الح�سين Q التوّجه اإليها بدل مكة المكرمة، مبّررًا ذلك باأن 

لأبيهما علي R هناك موالين ومحّبين.

ما هو؟

»اإّنه مّما تقت�سيه حقيقة الخلق والهداية، ويج�ّسد التوا�سل الإن�ساني، ومن خالله يرتقي الإن�سان لي�سير عبدًا هلل«.

الأ�شو�س  اإّل  فيهم  وجدت  فما  بلوتهم،  لقد  »واهلل  بالقول:   Q الح�شين  الإمام  و�شفهم 

الأقع�س ي�شتاأن�شون بالمنّية دوني ا�شتينا�س الطفل اإلى محالب اأمه«. فمن هم؟

الجائزة الأولى:ح�شين عفيف طفيلي. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  يحيى كامل فايز. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

�شهام طالب جرادي* 

زينب يو�شف مرعي* 

ح�شين علي حجازي* 

�شكينة محمد باقر عكنان* 

جهاد ح�شين قان�شوه* 

فاتن اأحمد �شرور* 

عبا�س علي �شيف الدين* 

علي جعفر نا�شر الدين* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 276

ل من كانون الأول  2014م اآخر مهلة ل�شتالم اأجوبة الم�شابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�شّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �شاحبها اأو �شورة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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أيا مولى الزمان...
في ذكرى مصيبة كربالء، تعزيًة لسيدي وموالي إمام الزمان روحي فداه |

ح�����س��ي��ن��ًا اأب����ك����ي  اأزل  ول������م  وف������ي ال����م����ه����ديِّ ُم�������س���ت���ع���ٌر ُب���ك���ائ���يب���ك���ي���ُت 

اأم�������ا ل���ق���دي���ِم ُح�����زِن�����َك م����ن ع�����زاِءاأي������ا م���ول���ى ال�����زم�����اِن ف����دت����َك روح����ي

ت����ه����وُن ع����ن ال��م�����س��اِءح���ب���ي���ب���َي.. اأ����س���ع���ل���ْت���َك ال����ط����فُّ ن�����ارًا ���ب���ِح���َك ل  ب�������سُ

ح�����قٌّ اهلِل  وع������������َد  اأّن  ال���ب���ك���اِءف������ل������ول  م����ن  ت����م����وَت  اأن  خ�����س��ي��ن��ا 

�����������ك م������ا ����س���ف���ا ل�����ك�����ُم زم��������اٌن ب����ال����وف����اِءوربِّ ل�������َك  غ����������َدْت  دن����ي����ا  ول 

ن�سفو وك���ي���َف  ال����زم����اِن  م���ول���ى  و����س���ه���ٌم غ�������اَر ف����ي ك����ب����ِد ال�������س���ف���اِءاأي�����ا 

اأم������ا ُق����ط����َع ال�����وري�����ُد م����ن ال����رج����اِءاأي������ا م���ول���ى ال�����زم�����اِن وك����ي����َف ن��رج��و

���م���ت ������س�����دَر ال�����دع�����اِءاأي������ا م���ول���ى ال�����زم�����اِن وك����ي����َف ن��دع��و وخ�����ي�����ٌل ه�������سَّ

�����اَع ال����دم����اِءب��ل��ه��ف��ي ن���ب���ُع ن������وِر ال���ق���د����سِ اأم�����س��ى ع���ل���ى ال����رم���������س����اِء ن�����بَّ

رداِءق���ط���ي���َع ال������راأ�������سِ م����ن����ج����دًل ق��ت��ي��اًل ب������ال  ال��������َح��������روُر  ب�������ِه  األ�����������مَّ 

ح�����اٍل واأيُّ  ال������زم������اِن  م����ول����ى  ل����زي����ن����َب ح����ي����َن ن����ظ����رْت ب����ال����َع����راِءاأي�������ا 

حقٍد ب�سيِف  اللعين  ب�سعوِد  رت  ع���ل���ى �����س����دِر ال��م�����س��ي��ئ��ِة وال���ق�������س���اِءوب�سُ

����س���ه���ام���ًا ال�����ع�����ي�����ِن  مِّ 
ُ
ب�������������اأ ُت������ر�������سُّ ع���ل���ي���ه م�����ن اأه��������ل ال���ب���غ���اِءوراأت 

���َر ال�������س���ي���اِءاأي��������ا ع����ج����ب����ًا ت����������راُه دم��������ًا ي���غ���ّط���ي ج���ب���ي���ن���ًا ك�������اَن م���ن���ت�������سِ

ب���ك���ت���ُه م��������وت��������وٍر  ُب��������ك��������اٍء  ب�������س���اع���ِة ن���دِب���ه���ا �����س����َرف ال�������س���ن���اِءواأيُّ 

اأبو ر�شا ها�شم

بأقالمكم
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في اأيام عا�سوراء اأكتب ر�سالة

تمّنيت لو تكون بلوٍن اأحمَر لت�سل م�سّرجًة 

بلون الوفاء

لعا�سوراء الأحزان والآلم

عا�سوراء حديث ال�سبط

هذا  تحمل  الإ�سالمية  المقاومة  وحدها 

ال�سعار

»كل يوم عا�سوراء كّل اأر�س كربالء«

اإّن دماء ال�سهداء منارة الطريق

و�سياء ينير درب ال�سالكين

وليالي عا�سوراء بداية ثورة اإ�سالمّية

تنطلق لتكون يوماً قب�سةَ زناد ويدَ مقاوم

اإليكما  فتكتب  الطغاة  ك��ّل  وج��ه  في  تقف 

اأر�س  روى  قد  دمكما  لأّن  الكلمات؛  هذه 

الجنوب، لينبت وردًا وفاًل ويا�سمين.

ف�سالٌم عليكما..

زينب حريري -دير قانون النهر

ها هو العباس
�����س����اح����ب ال������وج������ه ي�����ب�����دو ح���زي���ن���اه���ا ه���و ال��ع��ب��ا���س ال���ف���رات ق���د و���س��ل

ل����ي����ط����ف����ئ ظ���������الل ال������ح������ر ل���ه���ي���ب���اي�������ري�������د م���������ن ال������ن������ه������ر �����س����رب����ة

وّده اإل��������ي��������ه  واف����������������اه  وه�����������و ي�����ت�����م�����ت�����م ق��������������وًل ب���ل���ي���غ���اف������ل������ّم������ا 

م�سرعًا ال��زم��ان  ي�سابق  الريح  وق��������د اأرخ�����������ى ل�����ل�����ج�����واد ج���م���وح���اواعتلى 

غ�����ري�����ب�����ًا ي����ك����ف����ك����ف ل�������ه دم�����وع�����هل���ع���ل���ه ي���ل���ق���ى ف����ي ال����ب����ي����داء ����س���ي���دًا

واأل�����ق�����وه ع���ل���ى ال�������س���اك���ن���ات ���س��ري��ع��ال���ك���ن اأه�������ل ال����غ����در ق����د ك���م���ن���وا ل��ه

وال����ع����ي����ن ت�������رٌب وال������راأ�������س ف��ج��ي��ع��هق������د اأراق���������������وا ل������ه ال������م������اء ودم������ه

ب����ق����ل����ب م������ج������رح ي����ح����ن����و ظ���ه���ي���ران�������ادى اأخ�������ي ف�����اأت�����اه اأخ��������وه م��ل��ب��ي��ًا

ب�����اأن�����ات ق�����د ك�������س���رت ل�����ه ���س��ل��وع��هي�����ب�����ك�����ي ع�����ل�����ي�����ه ي�������ري�������د ح���م���ل���ه

وا�ستقر ال���رج���وع  اأب����ى  ال��ع��ب��ا���س  ف����ق����د اأع������ط������ى ل�������������الأولد وع��������ودال��ك��ن 

عينه وف��ي  البطل  ال��ف��ار���س  ارت��ح��ل  ����س���وٌر ل��ل��ح�����س��ي��ن واأط����ف����اٌل ع��ط��ا���س��ىث��م 

ن������ن�������������س������اك���س��ت��ب��ق��ى ي����ا ع���ب���ا����س اأب��������دًا م��خ��ل��دًا ول�������������������ن  ل  ل 

�سفيعااذك����رن����ا ف���ف���ي ال���م���ه���دي ل����ك رج��ع��ة حبيبي  ي��ا  لنا  ك��ن  الآخ���رة  وف��ي 

طالب من�شور

»رسالة إلى شهيد«
مهداة إلى الشهيد المجاهد ياسين 

شهاب )باقر( والشهيد المجاهد علي 
شهاب )أسير(

الهوام�س
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هوؤلء الذين يرحلون

اإلى ال�سهادة

اإلى اأعرا�س اليا�سمين

ويكتبون تاريخنا الكربالئي

�سّلوا �سالة الغياب

ليملوؤوا الأر�س عدًل

والوداع دمعة ح�سينية

غدت �سيحاتهم 

اأنامل تحمي وجه زينب

وتكّحلوا بال�سهادة في كربالء

يغادرون اإلى المقام

اإلى عيون زينب الغريبة

ولُيكتب اأنهم بّلغوا

ولّبوا النداء، وا�ست�سهدوا...

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/7/27.

الهوام�س

وِلّلقاء موعٌد وانتظار...

عبارٌة لّقنتها لكّل �سريان في بدني..

ولكّل قطرة في دمي..

حين ُدِه�سُت بغياب مرقده ال�سريف..

في رو�سة ال�سهيدين..

�سعرُت بحزٍن كبير..

بحثُت عن اأخيه.. ال�سهيد محمد...

لأ�ساأله عن نور ال�سهيد عّمار المخّباأ..

قادتني قدماي اإلى حيث قبره..

وعيناي اإلى حيث ال�سورة الرائعة..

التي ت�سّم القمرين الغاليين..

محمد.. وعمار..

هناك.. وقفُت..

ور وكل المكان.. اأتاأّمل القبر وال�سّ

خفي دموعي في اأعماق فوؤادي..
ُ
اأ

عزيزي..

اأين اأخوك؟ اأين عّمار؟

هل له من قبٍر في هذه الّدار؟

اأين ج�سده المكّلل بالغار؟

بّلغه مني تحية.. و�سوقًا..

لمحادثته.. ولدعائه..

عزيزي..

ما اأق�سى البعد عنكم والفراق!

ما اأ�سعب الركون في الدنيا دون اللحاق!

اآٍه... اآه... واألف اآه..

ثم غربت �سم�س المكان..

وّدعُت الرو�سة باأ�سجاٍن حّرى..

وبقلٍب ُمفعم قهرا..

ذاق بعدها الفرحة الكبرى..

حين كانت ثمرة النتظار..

موعدًا ولقاء.. واأجمل لقاء!

فاطمة وفيق بح�شون

وِلّلقاء... موعٌد وانتظار
مهداة إلى روح الشهيد عمار حسين حمود »السيد كاظم«

ويرحلون...
مهداة لروح الشهيد حسن علي جابر )محمد هاشم(*

داود نزيه جابر

بأقالمكم
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)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/9/13.

الهوام�س

سالٌم إلى 
جّدك الحسين

مهداة إلى روح الشهيد المجاهد 
السيد حسن محمد نصر اهلل )عباس()*(

يغّني  هناك...  ينتظر  البدر،  زال  ما 

وفار�س  ال��رح��ي��ل..  اأغنيَة  �سفتيك  ق��رب 

تعب  على  عمامته  اأرخ��ى  اإليك،  ي��دن��و... 

بحب:  يهم�س  الحنين...  اأ�سناه  ال�سنين، 

نعم  يا  النا�سر...  ِنعم  يا  ح�سن،  ول��دي 

ال��م��ع��ي��ن... ي��ا ح��ُل��َم زي��ن��ب... ي��ا �سمير 

خذ  الح�سين...  جّدك  اأنا...  اليا�سمين.. 

بعزمي،  ا�سرب  هناك...  واكمن  رمحي 

���س��ل��م��ت ي�������داك... واأن�����ت ال����ذي ن���ذرت 

مدمعي...  حّبات  تم�سح  لكي  نف�سك... 

كتبت...  حيث  اأن���ا  رح��ل��ت...  حيث  اأن���ا 

الوالهين...  قلوب  في  المعتق  الع�سق  اأن��ا 

ح�سن...  ولدي  الح�سين...  جّدك  اأن��ا.... 

اأتيتم...  حينما  اأجمل  الفردو�س  �سار  كم 

وعبق  الطيور،  وحكايا  ال�سم�س  وق��ر���س 

طفلك،  وب�سمة  وال��ف��را���س��ات  ال��زه��ور... 

يا كحل  اأنت..  اأكبر حلم  و�سحكة عينك. 

عيون �ساحب الزمان.. يا و�ساحه الدافئ 

على  الفرح  دم��وع  يا  الآلم...  �سقيع  في 

جدك  على  �سالٌم  العابدين...  زين  وجنة 

الح�سين...

اأبو اأحمد علي

»يا صاحب 
العمة السوداء«

مهداة إلى سماحة آية اهلل العظمى 
السيد القائد {

وابت�سما ع��اد  حتى  الجفن  ُيغِم�س  ل��م 

��ُج��م��ا ث��غ��ٌر ُي��ح��اك��ي ك���م���اَل ال���ب���دِر وال��نُّ

ِل����ُئ����ه����ا لآ ����ْت  �����س����عَّ ُدرٍر  ع�����ن  ي����ْف����َت����رُّ 

ب��ي��ن ال��خ��م��ائ��ِل َع���ق���دًا ���س��ي��َغ ف��اْن��ت��َظ��م��ا

ٍة ����س���اَب���ْت ���س��م��اِئ��ل��ه��ا ���لَّ م���ن ُغ������رَّ واْن�������سَ

��ق��م��ا وال�����سَّ ال��������داِء  ل�����ي�����َم 
َ
اأ اأزاَح  ن������وٌر 

��َن��ه��ا ���ِة ال�������س���وداء زيَّ ي���ا ���س��اح��َب ال���ُع���مَّ

��ل��م��ا م��ن��َك ال��م�����س��ي��ُب ف��اآخ��ى ال���ن���وَر وال��ظُّ

ب���َك  اأَل�������مَّ  داٌء  واإن  ت��غ��ف��و  ح���ا����س���اَك 

َع��ُظ��م��ا َم����ْن  الأوج������اِع  اإل����ى  ي�ستكين  اأو 

اأّن������ى؟ وم���ن���َك ���س��ف��اُء ال������روِح م���ن ع��ل��ٍل

َه��ِرم��ا اإن  ال��ع��م��ر  ���س��ب��اب  واأن�����َت ذخ����ُر 

��َدن��ا ���س��ِيّ ب���الأب���ن���اِء  ن���ف���دي���َك  ق���ل���ُت  اإن 

اأن��ف�����س��ًا، وَدم���ا اأو ق��ل��ُت ن��ف��دي��َك م����اًل، 

خ��ل��ٌل ���س��اب��ه��ا  ق���د  واإن  ال��ي��م��ي��ِن  ِم���ل���ُك 

ُهما ال��ي�����س��اِر  ِم���ْل���ُك  اأو  وول�����ِدي  نف�سي 

هوًى القلوُب  تن�ساُع  �سئَت  كما  فاحكم 

َح��َك��م��ا اأو  الأرواح  م���َل���َك  م���ن  خ��ي��َر  ي���ا 

ت���ف���دي���َك ك����ل ق���ل���وب ال���ن���ا����س وال���ه���ًة

�َسِلما ق��د  ال��ك��ون  ف��ك��لُّ  ��ِل��ْم��َت  ���سَ م��ا  اإْن 
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)sudoku( ســـــودوكـو
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   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

3 5 6
4 5 8 2
6 7 4
2 6 7

9 8
9 3 6

3 7 1
7 3 2 5

5 1 7

كيف؟
كيف تتعاطين مع ال�شلبية في ت�شرفات ولدك؟

اإذا لم يتجاوز طفلك ال�سنتين من عمره فال ت�ساأليه اإذا كان يريد اأن يفعل هذا ال�سيء، 

لأن جوابه �سوف يكون »ل«، فمثاًل: ل تقولي له: هل تحّب اأن ت�ستحم؟ بل قولي له: »�سوف 

ندخل الآن معًا اإلى الحمام لنغت�سل ون�ستحم«.

)كتاب تربية الطفل، �س138، رقم 695(

من هو؟ 
ال�شيد علي القا�شي

القا�سي في مدينة تبريز  ال�سيد علي  الميرزا  ولد 

ال�سيد  وال���ده  عند  تتلمذ  1868م.   - 1285ه�  ع��ام 

بهما.  وتاأّثر  الكربالئي  اأحمد  وال�سيد  القا�سي  ح�سين 

هاجر اإلى النجف عام 1308ه� واأكمل درا�سته على يد 

جّلة من العلماء الأفا�سل.

قد هّذب  رفيع  ُخلق  القا�سي �ساحب  ال�سيد  وكان 

وبحّب  باأف�سلها  وتحّلى  الأخ���الق،  رذائ��ل  من  نف�سه 

الذي  الطعام  ب�سراء  فا�ستهر  وم�ساعدتهم،  ال�سعفاء 

في  الفقراء  الباعة  ي�ساعد  لكي  الآخ���رون  ب��ه  يزهد 

فكان  وجوههم.  ماء  ذه��اب  غير  من  الحالل  ك�سبهم 

فا�ساًل، فقيهًا، �سهد له كثير من الثقات بكرامات ومكا�سفات جليلة.

من تالميذه: »ال�سيد الطباطبائي )�ساحب تف�سير الميزان(، ال�سيخ بهجت، ال�سيد 

الخوئي«. توفي في النجف عام 1366ه� - 1946م.

الواحة
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لماذا؟
لماذا �شار يومه اأعظم م�شيبة؟

حدثنا عبد اهلل بن الف�سل الها�سمي قال: قلت لأبي عبد اهلل جعفر بن محمد ال�سادق 

Q: يا بن ر�سول اهلل كيف �سار يوم عا�سوراء يوم م�سيبة وغّم وجزع وبكاء دون اليوم 

الذي قب�س فيه ر�سول اهلل P واليوم الذي ماتت فيه فاطمة O واليوم الذي ُقتل 

يوم  اإّن  بال�سم؟ فقال:   Q الح�سن  فيه  ُقتل  الذي  واليوم   Q الموؤمنين  اأمير  فيه 

اأ�سحاب الك�ساء الذي كانوا  اأن  اأعظم م�سيبة من �سائر الأيام، وذلك   Q الح�سين 

اأكرم الَخلق على اهلل تعالى كانوا خم�سة فلما م�سى عنهم النبي P بقي اأمير الموؤمنين 

فلما م�ست فاطمة  و�سلوة.  للنا�س عزاء  فيهم  فكان   R والح�سين  والح�سن  وفاطمة 

O كان في اأمير الموؤمنين والح�سن والح�سين للنا�س عزاء و�سلوة. فلما م�سى منهم 

اأمير الموؤمنين Q كان للنا�س في الح�سن والح�سين عزاء و�سلوة فلما م�سى الح�سن 

Q كان للنا�س في الح�سين Q عزاء و�سلوة. فلّما قتل الح�سين Q لم يكن بقي 

من اأهل الك�ساء اأحد للنا�س فيه بعده عزاء و�سلوة. فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان 

بقاوؤه كبقاء جميعهم فلذلك �سار يومه اأعظم م�سيبة.

)علل ال�شرائع، ال�شدوق، ج1، �س 225(

ماذا؟
خزانة  ُدرج  في  ولديك  الليل.  منت�سف  عند  منزلك  في  الكهربائي  التيار  انقطع 

اثنتان وع�سرون فردة جوارب خ�سراء وخم�س وثالثون فردة زرقاء. كم عدد  المالب�س 

اأّنك ح�سلت على زوج من الجوارب  الفردات التي يتوجب عليك �سحبها لكي تتاأكد من 

من لوٍن واحٍد؟

يتدّبرون
ُر اهلِل َواْلَفْتُح... َف�َشبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َوا�ْشَتْغِفْرُه} قال تعالى لأهل الحق: {اإَِذا َجاء َن�شْ

الذي  هو  ولكن  جاهدتم،  اأنتم  اهلِل}:  ُر  َن�شْ َج��اء  {اإَِذا  الحق:  لأه��ل  قراآنية  تربية 

ن�سَركم.. فال ياأخذكم الُعُجب.

{َف�َشبِّْح... َوا�ْشَتْغِفْرُه }: فاذكروا نا�سَرُكم حتى تحاِفظوا على الن�سر.. ول ياأخذكم 

الغرور والُعُجب.
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

مدينة لبنانية -مدينة �شورية. 1

نوع طائرات مروحية -مدينة م�شرية. 2

�شهر هجري -ي�شهو ول يتذكر. 3

كلمة . 4 -ن�شف  العقدة  -حلت  اأبجدي  حرف 

فطور

ل تحب �شوى نف�شها -نوع �شيارات. 5

عا�شمة اأوروبية. 6

هتفوا -عطف. 7

�شد الأ�شيق. 8

�شهام -عالنية . 9

دولة اأوروبية �شكانها م�شلمون - لل�شوؤال. 10

عموديًا:

الطعام . 1 عن  -امتنعنا  فل�شطين  في  بحيرة 

وال�شراب

دولة اأوروبية -لال�شتدراك. 2

توقيع على الورق -�شتار. 3

حرف اأبجدي -جهة وناحية -للتمني. 4

اإنكار الخبر -حرفان مت�شابهان. 5

حاجز -دّون -طرد . 6

فاقد الحياة -كثير الترحال. 7

وقت -موقد . 8

مدينة اأميركية. 9

من النباتات التي توؤكل ثمارها - اأحذية. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 277

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 277

1 3 2 9 4 6 5 7 8

6 8 7 3 5 2 1 9 4

9 4 5 8 7 1 6 3 2

5 2 3 6 9 4 8 1 7

4 1 6 7 3 8 2 5 9

8 7 9 1 2 5 4 6 3

7 6 8 2 1 9 3 4 5

2 9 4 5 6 3 7 8 1

3 5 1 4 8 7 9 2 6
جواب ماذا: بكل ب�شاطة عليك انت�شال 

ثالث فردات فقط.

اأجوبة م�شابقة العدد 276

12345678910
دعليعام�صا1

ريد�صقتويب2

بوقعي�صار3

باامهارا4

امللكاةه5

نينورماي6

كوبنادمحم7

ولااهاي8

كوك�صنوراه9

جردلا�صاد10

1 -�شح اأم خطاأ؟
اأ -خطاأ

ب -�شح

ج -�شح

2 -امالأ الفراغ:
اأ -التكليف

ب -الم�شتكبرون

ج -جنة

3 -َمن القائل؟
اأ -الإمام الخامنئي {

ب -اآية اهلل جوادي اآملي)حفظه اهلل(

ج -ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل )حفظه اهلل(

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:
اأ -الج�شدي والروحي

ب - م�شّوهة

ج - الكبرى

5 - من المق�شود؟
اأ -التفجيرات

ب -خزيمة بن ثابت

ج -ال�شهيد خليل ن�شر اهلل

6 - و�شية �شهيد
7 - البروتينات

8 - تون�ض
9 - البنات

10 - القر�ض
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المعلِّمان 
الصغيران

اأقبل ال�سيخ الكبير اإلى بركة الماء الم�ساعة للنا�س ليتو�ساأ لل�سالة، 

لكنه اأخطاأ في الو�سوء كالعادة، ولم يجروؤ اأحٌد من الحا�سرين على 

لفت نظره اأو ت�سحيح و�سوئه؛ مخافة اإحراجه العلني بجهله باأب�سط 

التكاليف ال�سرعية... بعد هذه ال�سنوات الطويلة...

بغالمين  واإذ  الم�سجد،  اإل��ى  بالتوجه  وه��ّم  و�سوءه  ال�سيخ  اأنهى 

�سقيقين يلقيان عليه التحية ويطلبان منه الحكم اأيهما اأ�سّح و�سوءًا، 

فاأ�سار اإليهما باأن يتو�ساآ اأمامه ليراقب ويحكم.

ال�سيخ  عجب 
ُ
اأ فيه،  خلل  ل  تامًا  وكان  و�سوءه  الأول  الفتى  اأ�سبغ 

بح�سن اأدائه، وظّن اأن الخلل عند �سقيقه.

وُح�سن  ودّقته  نف�سها  اأخيه  بعناية  الماء  وتناول  ال�سقيق  فتقدم 

و�سوئه وخ�سوعه... دون اأي خلٍل ب�سيط ُيذكر!

فهم ال�سيخ ر�سالة ال�سقيقين ورفقهما ب�سيخ كبير، ل يمكن ت�سحيح 

ماء  ب�سكب  �سحيحًا  و�سوئه  ماء  �سكب  يمكن  ول  قلبه،  بخد�س  خلله 

وجهه اأمام النا�س، فجعاله يحكم بينهما بدل اأن يكون تلميذًا لهما...

وظهر خلل و�سوئه بنف�سه..

تلك حكمة المع�سومين واإن كانوا �سغارًا ...

)الح�سن والح�سين( �سالم اهلل عليهما.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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