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امتازت اأحداث عا�سوراء ب�سفة الفرادة التي جعلت من كربالء 

حدثًا حّيًا في نفو�س النا�س. وهذه الفرادة في كربالء ت�سمل اأبعادًا 

دة، بدءًا من الُبعد العاطفّي اإلى الموقف الحا�سم من ن�سرة  متعدِّ

الحّق و�سوًل اإلى الُبعد المرتبط بالت�سحية في �سبيل الحّق. ومن 

 Q هذه الأبعاد تلك الجماعة التي وقفت مع الإمام الح�سين 

فكانت  زمانها،  اإم��ام  طاعة  في  ُمهجها  فبذلت  اليوم  ذل��ك  في 

الجماعة الأبّر والأوفى بل�سان وو�سف اإمامها.

تّتجه  اأن  يمكن  كما   Q الح�سين  اأن�سار  ظاهرة  ودرا�سة 

ناحية مالحظة الت�سحيات التي بذلوها والإخال�س الم�سهود في 

�سخ�سّيتهم والثبات على موقفهم في ن�سرة الإمام وطاعة القائد، 

ُيمكن اأن تّتجه ناحية �سفة الوعي الذي كانوا يملكونه. فهوؤلء لم 

لون  ي�سكِّ كانوا  بل  فقط،  ة  محبَّ من  اأو  فقط  عاطفة  من  ينجرفوا 

ة الإدراك لما ُيحيط بهم، ولذا كانوا قادة الوعي  ة الوعي وقمَّ قمَّ

اأّمة ر�سول اهلل  في زمانهم الذين يعلمون بحقيقة ما يجري على 

P ومدى النحراف الذي ابتليت به هذه الأّمة عن خّط الر�سالة. 

للخطوة  تامًا  وعيًا  كان  زمانهم  اإمام  من  تلّقوه  الذي  الوعي  هذا 

اإليها،  الو�سول  اإلى  يرمون  التي  ولالأهداف  عليها،  ُيقدمون  التي 

فقد علم هوؤلء واأدركوا ب�سكل تام اأنَّ الدم في يوم عا�سوراء �سوف 

َينت�سر على ال�سيف.

الكالم  في  نلحظه  نا  فاإنَّ ال��وع��ي،  ه��ذا  نلحظ  اأن  اأردن���ا  ول��و 

حوارهم  ففي  المواطن،  مختلف  في  حناجرهم  عن  �سدر  الذي 

Q وفي اأراجيزهم ال�سعرية عندما كانوا  مع الإمام الح�سين 

يخو�سون �ساح الِحمام وفي و�ساياهم لبع�سهم بع�سًا وفي حوارهم 

واأعظم  درجاته  اأرقى  في  الوعي  دلئل  تظَهر  كانت  اأعدائهم  مع 

تجلِّياته.

النه�سة  معالم  فيه  تجد  لالأن�سار  ال�سيا�سّي  الخطاب  هذا 

ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

 Q الح�صـين  اأن�صار 

ــــــى والأبـــــّر الأوف
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الح�سينية، وقد تمثَّل في: الأمر بالمعروف 

ة،  والنهي عن المنكر، بيان الإمامة الحقَّ

واجب حفظ ذرية النبّي، اأداء حّق الإمام 

وال�سيم،  الظلم  مواجهة  المع�سوم، 

ة  الحجَّ باع  اتِّ والمواثيق،  بالعهود  الوفاء 

والدليل والُبعد الأخروي.

ف��ي خطابهم  الأن�����س��ار  اأط��ل��ق  وق���د 

ال�����س��ي��ا���س��ّي ف��ي ع��ا���س��وراء م��ج��م��وع��ًة من 

كانوا  ال��ذي  الوعي  م��دى  تحكي  التي  ال�سعارات 

عليه:

الجماعة  تلك  اإلى  المفردة  هذه  ت�سير   :Q علي  ديُن   � اأ 

ال�سالَحة التي �سارت على خط اأمير الموؤمنين علي Q والتي 

ل بها؛ ولذا كان �سعار نافع بن  حاربها معاوية بن اأبي �سفيان ونكَّ

هالل اأحد اأ�سحاب الإمام الح�سين Q عندما برز للقتال: »اأنا 

)1(

ابن هالل البجلي، اأنا على دين علي«.

يوم   Q الح�سين  اأن�سار  ا�ستح�سر  الأح���زاب:  ي��وم   � ب 

ة  الكفر كافَّ اأهل  الأحزاب بما يحمله من دللت ترتبط باجتماع 

لمحاربة اأهل الإيمان، وكيف كان الن�سر حليف الموؤمنين وهزم 

اهلل عزَّ وجل الأحزاب وحده.

Q: وهذا ما ن�سهده في خطاب زهير بن  � بنو فاطمة  ج 

القين لأعداء الح�سين Q الذين وقفوا في مواجهته حيث قال: 

)2(

»اإنَّ ولد فاطمة اأحقُّ بالودِّ والن�سر«.

لقد وفى هوؤلء الأن�سار للح�سين Q وكان وفاًء منطلقًا من 

اإلى م�ستوى تلك الت�سحيات  وعي تام واإيمان تام يرقى بالنفو�س 

التي بذلوها.

على  الثبات  في  يكون  كما   Q الح�سين  باأن�سار  ي  والتاأ�سِّ

التام  الوعي  بامتالك  يكون  الحّق،  �سبيل  في  الُمهج  وبذل  الحّق 

بالم�سيرة التي التحقنا بركابها، وباأهداف هذه الم�سيرة وبالإيمان 

اإلى  اإدارتها وال�سير بها  التاّم بقادة هذه الم�سيرة وبحكمتهم في 

اأهدافها المن�سودة. 

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 45، �س 19( 1)

. تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، ج 2، �س 244( 2)

الهوام�س
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نظام ال�صفارة 

وحياة ال�صفراء 
ال�سيخ كاظم يا�سني

نظام  ال�سغرى  الغيبة  ع�سر  في   | المهدي  الإم���ام  اعتمد 

ال�سفارة، وكان اختيار الإمام| لأ�سخا�س ال�سفارة واإيكال الوكالة 

الخا�سة لهم يقوم على عمق اإخال�سهم وقوة تحملهم للتعذيب فيما 

يكون  اأن  الإمام|  ي�سترط  ولم  ال�سلطة.  اأي��دي  تحت  وقعوا  اإذا 

ال�سفير هو الأعمق فقهًا اأو الأو�سع ثقافة.

اأبي �سهل النوبختي   ومن هنا عندما جاء بع�سهم يعتر�س على 

اأبي  ال�سيخ  اإلى   - ال�سفارة  اأي   - الأم��ر  هذا  �سار  كيف  له:  ويقول 

القا�سم الح�سين بن روح دونك؟ قال: »هم اأعلم وما اختاروا، ولكن 

اأبو  علم  كما  بمكانه  علمت  ولو  واأناظرهم،  الخ�سوم  األقى  رجل  اأنا 

القا�سم و�سغطتني الحجة، لعلي كنت اأدل على مكانه. واأبو القا�سم 

لو كان الحجة تحت ذيله وُقر�س ذيله بالمقاري�س ما ك�سف الذيل 
)1(

عنه«.
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نظام الوكالء 

هذا  ف��ي  ال�سفراء  م�سوؤولية  وك��ان��ت 

التنظيم عامة و�ساملة، في حين اأننا نرى 

ت�سمل منطقتهم  الوكالء خا�سة  م�سوؤولية 

ت�سهيل  التنظيم  في  الوكيل  ومهمة  فقط. 

لعمل  ف��ي��ك��ون  وت��و���س��ي��ع��ه،  ال�سفير  ع��م��ل 

اإي�سال  في  الأثر  اأكبر  ون�ساطهم  الوكالء 

مقدار  اأو���س��ع  اإل��ى  والتوجيهات  التعاليم 

ممكن من القواعد ال�سعبية الموالية. 

اعتماد  ف��ك��رة  ف���اإن  ذل��ك  ع��ن  ف�ساًل 

الهرمي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ف���ي  ال���وك���الء  ن��ظ��ام 

�ساهمت في اإ�سفاء طابع التكتم وال�سرية 

فالفرد  ال�����س��ف��ي��ر.  و�سخ�س  ا���س��م  ع��ل��ى 

بفكرة  العارف  ال�سعبية  للقواعد  المنتمي 

الت�سال  هو  ي�ستطيعه  ما  غاية  ال�سفارة 

باأحد الوكالء من دون معرفة ا�سم ال�سفير 

اأو عمله اأو مكانه.

ال�سرعية  وال��ح��ق��وق  الأم����وال  وك��ان��ت 

توزيعها  ل��ي��ع��اد   Qالإمام ت�����س��ل 

لت�سرف  ال��وك��الء  ثم  ال�سفراء  بوا�سطة 

في موا�سعها. والأموال التي ل ت�سل اإليه 

مبا�سرة كان الوكيل ي�سرفها وفقًا للقواعد 

والأحكام الإ�سالمية في �سرف الحقوق.

يتم  وت��وزي��ُع��ه��ا  الأم����وال  قب�ُس  وك���ان 

ورقابتها  ال��دول��ة  اأعين  عن  وبعيدًا  �سرًا 

ول ي�سرح به اإل نادرًا. وكان التوزيع، في 

الأعم الأغلب، ياأخذ الأ�سلوب التجاري اأي 

اأن  دون  مثاًل  دائنًا  ب�سفته  للفرد  يعطى 

يثير هذا ال�سلوك �سك ال�سلطات. 

اأخذ  اأي�سًا  ال�سفراء  مهمة  من  وك��ان 

الأ�سئلة الفقهية والعقائدية واإي�سالها من 

واإلى الإمام|.

الهدفان العامان لل�سفارة

واإعدادها  الأم��ة  اأذه���ان  تهيئة  اأول: 

وتوعيتها ل�ستيعاب مفهوم الغيبة الكبرى، 

اإلى  المفاجئ  الح��ت��ج��اب  اأدى  فلربما 

الإنكار المطلق لوجود المهدي |. 

�سوؤون  برعاية  ال�سفارة  قيام  ثانيا: 

 Qلالإمام الموالية  ال�سعبية  القواعد 

الحياة  م�سرح  ع��ن  الإم���ام  اختفاء  بعد 

العلنية بالغيبة ال�سغرى. 

�سفراء الإمام |

ة  وال�سفراء الذين تولوا الوكالة الخا�سّ

غيبته  خ���الل  المهدي|  الإم�����ام  ع��ن 

ال�سغرى هم:

ال�سفير  الأول:

عثمان  محمد  اأبو  الموثوق  ال�سيخ  هو 

الع�سكري  ل��ه  وي��ق��ال  العمري،  �سعيد  ب��ن 

وهي  الع�سكر  ي�سكن  ك���ان  لأن���ه  اأي�����س��ًا 

�سامراء، ويقال له ال�سّمان لأنه كان يتجر 

ال�سيعة  فكان  الأمر.  على  تغطية  بال�سمن 

اإلى الإمام الع�سكريQ ما  اإذا حملوا 

يجب عليهم حمله من الأموال اأنفذوا اإليه، 

فيجعله في جراب ال�سمن وزقاقه ويحمله 

اإلى الإمامQ تقيًة وخوفًا. 

قدم  ال�سغرى  الغيبة  ف��ت��رة  وخ���الل 

من  بغداد  اإل��ى  العمري  �سعيد  بن  عثمان 

ان��ت��ق��ال عا�سمة  ب��ع��د  وذل���ك  ���س��ام��راء، 

اإلى بغداد؛ ما جعل  الخالفة من �سامراء 

بغداد اأف�سل حاًل من ناحية الموا�سالت، 

وهو اأمر ربما كان دخياًل في قرار العمري 

يدير  وفاته،  حتى  هناك  وبقي  بالنتقال. 

زمن  كانت  التي  الطريقة،  بنف�س  عمله 

الر�سائل  ي�ستلم   ،Qالع�سكري الإمام 
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والحقوق ال�سرعية من ال�سيعة 

المقد�سة.  للناحية  وي�سّلمها 

وكان معترفًا به ب�سفته وكياًل 

المهدي|  ل��الإم��ام  ون��ائ��ب��ًا 

)3(

من قبل جميع ال�سيعة.

قام ابنه عثمان بتغ�سيله 

في  ودف�����ن   ،
)4(

وتجهيزه

بغداد  من  الغربي  الجانب 

ف��ي ���س��ارع ال��م��ي��دان، وقال 

ال�سيخ الطو�سي: »يتبّرك جيران المحلة 

ب��زي��ارت��ه وي��ق��ول��ون ه��و رج��ل �سالح ول 

 .
)5(

يعرفون حقيقة الحال فيه« 

ال�سفير الثاني 

محله  حل  �سعيد  بن  عثمان  وف��اة  بعد 

ولده محمد بن عثمان بن �سعيد العمري، 

ال��ذي ك��ان دائ��م��ًا م��الزم��ًا لأب��ي��ه ف��ي بيت 

الإمام الع�سكريQ، وبقي م�ساعدًا له 

وال�سفارة  النيابة  فتولى مهمة  الغيبة،  في 

الإم��ام من  بن�س  طويلة  لمدة  اأبيه  بعد 

 Qالع�سكري الإمام  قال  Q حيث 

توثيق  على  منه  تاأكيدًا   اأ�سحابه،  لبع�س 

وابنه  »ال��ع��م��ري  ���س��ف��ي��ره: 

ثقتان، فما اأّديا فعّني يوؤّديان 

وم����ا ق����ال ف��ع��ّن��ي ي���ق���ولن، 

فا�سمع لهما واأطعهما فاإنهما 

. وبقي 
)6(

الثقتان الماأمونان«

م�سطلعًا  عثمان  بن  محّمد 

بم�سوؤولية ال�سفارة نحوًا من 

اأربعين �سنة. 

وق��د اأو���س��ى اإل��ى خلفه، 

الح�سين  ال��ث��ال��ث،  ال�سفير 

ب��اأم��ر م��ن الإم���ام  ب��ن روح، 

 305 المهدي|، وتوفي �سنة 

العمري  اأب��و جعفر  ودف��ن   . ه� 

ع��ن��د وال����ده ف��ي ���س��ارع باب 

م�سّيد  الآن  وق��ب��ره  ال��ك��وف��ة، 

قبره  و�سّميت منطقة  معروف 

في بغداد بمحلة الخاّلتي وهو 

وي��زوره  الر�سافة  جانب  ف��ي 

النا�س ويتبركون به. 

ال�سفير الثالث

باإخبار  بغداد  ال�سيعة في  اأقطاب  قام 

�سعيد  بن  عثمان  بن  محمد  ب��اأن  ال�سيعة 

العمري، في اأواخر اأيامه، عّين مكانه اأحد 

الجليل  ال�سيخ   
)7(

الرئي�سين، غير  اأعوانه 

اأبي القا�سم الح�سين بن روح ابن اأبي بحر 

النوبختي. 

لمحّمد  مف�سل  كوكيل  نجمه  ول��م��ع 

هذه  يمار�س  وبقي  العمري.  عثمان  ب��ن 

في  ودفن  326 هجرية،  المهّمة حتى عام 

 وقبره اليوم في بغداد.  
)8(

النوبختية

ال�سفير الرابع:

هو ال�سيخ الجليل اأبو الح�سن علي بن 

ال�سيمري  اأو  ال�سمري  محمد 

هو   والم�سهور  ال�سيمري،  اأو 

ال�سين  بفتح  م�سبوطًا  الأول 

والميم معًا. 

من  كواحد  اأوًل  عنه  ُذك��ر 

الع�سكري  الإم�����ام  اأ���س��ح��اب 

بمهام  قائمًا  ُذك��ر  ثم   ،Q

بعد  ببغداد،  المهدية  ال�سفارة 

ال�سيخ ابن روح باإيعاز منه عن 

 .
)9(

الإمام المهدي|

تولى ال�سفارة من حين وفاة 

ــاد نظام  اعتم ــرة  فك

ــي التنظيم  الوكالء ف

في  �صاهمت  الهرمي 

التكتم  ــع  طاب اإ�صفاء 

ا�صم  ــى  عل ــة  وال�صري

الــ�صفير ــس  و�صخــ�

اإلى  ال�صمري  ــرج  اأخ

النا�س قبل وفاته باأيام 

ــام  الإم من  توقيعًا 

المهدي| يعلن فيه 

انتهاء الغيبة ال�صغرى 

وانتهاء عهد ال�صفارة 

بــمــوت الــ�ــصــمــري
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. الحتجاج، ال�سيخ الطبر�سي، ج2، �س 286( 1)

. الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س 214( 2)

. م. ن، �س 216 � 221( 3)

. الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س 221( 4)

. م. ن، �س 218( 5)

. م. ن، �س 219( 6)

. م. ن، �س 225 � 227( 7)

. م. ن، �س 238( 8)

. اإعالم الورى، ال�سيخ الطبر�سي، �س 417( 9)

. الغيبة، �س 243( 10)

الهوام�س

اأبي القا�سم ابن روح 

اإلى  هجرية،   326 �سنة 

اأن لحق بالرفيق الأعلى �سنة 

329 في الن�سف من �سعبان، دون 
اأغلق  وهكذا  مكانه.  اأح���دًا  يعّين  اأن 

باب النيابة، وبداأت الغيبة الكبرى. فتكون 

مدة �سفارته عن الإمام المهدي| ثالثة 

اأعوام كاملة، غير اأيام. 

وقد اأخرج اإلى النا�س قبل وفاته باأيام 

يعلن   Qالمهدي الإم���ام  م��ن  توقيعًا 

عهد  وانتهاء  ال�سغرى  الغيبة  انتهاء  فيه 

اأن  عن  ويمنعه  ال�سمري،  بموت  ال�سفارة 

�سفيرًا  ليكون  اأح��د  اإل��ى  موته  بعد  يو�سي 

بعده. فيقولQ في هذا التوقيع: 

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: يا علي بن 

اإخوانك  اأجر  اأعظم اهلل  ال�سمري!  محمد 

وب��ي��ن �ستة  م��ا بينك  م��ّي��ت  ف��اإن��ك  ف��ي��ك، 

اأحد،  اإل��ى  تو�س  ول  اأم��رك  فاجمع  اأي��ام، 

وقعت  فقد  وف��ات��ك،  بعد  مقامك  فيقوم 

اهلل  ب���اإذن  اإل  ظهور  ف��ال  ال��ت��اّم��ة،  الغيبة 

تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وق�سوة 

و�سياأتي  ج���ورًا.  الأر����س  وام��ت��الء  القلوب 

فمن  األ  الم�ساهدة،  يّدعي  من  ل�سيعتي 

ال�سفياني  خ��روج  قبل  الم�ساهدة  اّدع��ى 

ول  ول حول  كّذاب مفتر،  فهو  وال�سيحة، 

قوة اإّل باهلل العلي 

العظيم«. 

اآخ����ر خطاب  ه����ذا  ف��ك��ان 

خرج من الإمام المهدي| عن 

واآخر  ة،  الخا�سّ ال�سفارة  طريق 

النا�س  وبين  بينه  مبا�سر  ارتباط 

في الغيبة ال�سغرى. 

هذا  فن�سخنا  ال������راوي:  ق���ال 

فلما  ع��ن��ده،  م��ن  وخرجنا  التوقيع 

وهو  اإليه  عدنا  ال�ساد�س  اليوم  ك��ان 

و�سّيك  من  ل��ه:  فقيل  بنف�سه،  يجود 

بالغه«  هو  اأمر  »هلل  فقال:  بعدك؟  من 

منه،  �سمع  ك��الم  اآخ���ر  ف��ه��ذا  وق�سى، 

 .
)10(

ر�سي اهلل عنه واأر�ساه

واأودع الأر�س في قبره الذي هو في 

وله  الخلنجي،  ب�سارع  المعروف  ال�سارع 

الآن في بغداد مزار معروف.
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اإحياء القيم الإن�صانيَّة
الكلمات  من  الكثير  فيها  اأفا�س  واإن  عا�سوراء  واقعة  اإّن 

جوانب  اأنَّ  اإل  والدرا�سات،  البحوث  فيها  واأُلقيت  والخطب، 

تبقى  ُبحثت  مهما  الخالدة  العظيمة  الحادثة  هذه  واآف��اق 

ت�سّع منها اأبعاد جديدة وي�سرق منها مزيد من الأنوار فت�سطع 

على حياتنا. والبحث في عبر عا�سوراء يخت�سُّ بالزمن الذي 

هذا  مثل  اإنَّ  القول  ويمكن  لالإ�سالم.  الحاكمية  فيه  تكون 

الذي  الزمن  الأ�سا�س منه بمثل هذا  الجانب  البحث يخت�سُّ 

يوجب علينا اأخذ العبرة.
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ارتداد وانحراف

المجتمع  اأنَّ  ك���ي���ف 

حول  التفَّ  ال��ذي  الإ�سالمي 

ال��ر���س��ول واأح���ّب���ه واآم����ن به 

و�سغفًا،  حّبًا  بالدين  وامتالأ 

�سوء  ف���ي  وت��ن��ام��ى  ون�����س��اأ 

الأح����ك����ام، ك��ي��ف و���س��ل به 

�سنة  خم�سين  ب��ع��د  ال��ح��ال 

�سبط  ويقتل  يجتمع  اأن  اإل��ى 

وهل  قتلة؟  اأب�����س��ع  ال��ر���س��ول 

ه���ن���اك ارت��������داد ون��ك��و���س 

وانحراف اأ�سدُّ من هذا؟!

زينب  ال�����س��ّي��دة  األ���ق���ت 

خطبة  ال��ك��وف��ة  ���س��وق  ف��ي   Oالكبرى

قالت  ه��ذا،  حول  تمحورت  بليغة  ع�سماء 

الختل  اأه��ل  ي��ا  الكوفة  اأه��ل  ي��ا  »األ  فيها: 

حينما  لأنَّهم  وذل��ك   
)1(

اأتبكون؟« والغدر، 

وبنت  الرمح،  على  الح�سين  راأ�س  �ساهدوا 

الماأ�ساة �سّجوا  ولم�سوا عمق  ًة،  عليٍّ م�سبيَّ

ه��داأت  ول  ال��دم��ع��ة  رق���اأت  »ف��ال  بالبكاء، 

الرّنة...« ثمَّ قالت: »اإنَّما مثلكم كمثل التي 

تتَّخذون  اأنكاثًا  قّوة  بعد  نق�ست غزلها من 

.
)2(

اإيمانكم دخاًل بينكم«

ورجوع  والرت����داد  النكو�س  ه��و  وه��ذا 

القهقرى. فاأنتم في الحقيقة كالمراأة التي 

نق�ست  ته  اأتمَّ ما  بعد  ومن  ال�سوف  غزلت 

الغزل وعادت اإلى ما كانت عليه. وهذا هو 

التراجع. وهذا عبرة.

لمثل هذا  اإ�سالمي معّر�س  كلُّ مجتمع 

معّر�س  اإ�سالمي  مجتمع  كلُّ  فهل  الخطر. 

لالن�سياق لمثل هذه الخاتمة؟

ه اإذا اتَّعظ ل ينتهي اإلى  من الطبيعي اأنَّ

يتعظ  ل��م  اإذا  ولكنه  مثلها، 

يت�سافل  اأن  ال��م��م��ك��ن  ف��م��ن 

اإل���ى ه��ذا ال��ح��د. ف��ه��ذه عبر 

عا�سوراء.

وّفقنا  ف��ق��د  ن��ح��ن  اأم����ا 

اهلل  بحمد  الع�سر  ه��ذا  في 

من  ال�سبيل  لقتفاء  وف�سله 

جديد، واإحياء ا�سم الإ�سالم 

في العالم، ورفع راية الإ�سالم 

اإذا  اأننا  اإل  عالية.  وال��ق��راآن 

نحتر�س  ولم  الغفلة،  انتابتنا 

اأو نحاذر ونثبت على الم�سار 

اأن  الممكن  فمن  ينبغي،  كما 

ننتهي اإلى نف�س ذلك الم�سير. وهنا يتَّ�سح 

معنى العبرة من عا�سوراء.

Qثالث مراحل من حياة الح�سين

تلك  ع��ظ��م  م���دى  �����س��ح  ي��تَّ اأن  ولأج����ل 

الفاجعة، اأ�ستعر�س ب�سورة اإجمالية ثالث 

اهلل  عبد  اأب��ي  حياة  م��ن  ق�سيرة  م��راح��ل 

الح�سين �سخ�سية  لنرى   ،Qالح�سين

الثالثة. هل من  المراحل  في هذه   Q

الممكن اأن يحتمل اأحد اأن تحا�سره ح�سود 

م��ن اأّم���ة ج���ّده ف��ي ي��وم ع��ا���س��وراء وتقتله 

وت�سبي  بيته  واأهل  واأ�سحابه  قتلة هو  اأ�سنع 

المجتمع الإ�صالمي 

الــتــفَّ حول  ــذي  ال

ــه  الــر�ــصــول واأحــّب

كيف  ــه  ب واآمــــن 

الحال  ــه  ب و�ــصــل 

خــمــ�صـين  بعــد 

يقتل  اأن  اإلى  �صنة 

الــر�صــول  �صـبـط 

ــع قــتــلــة؟ ــص ــ� اأب
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عياله؟

�س تلك المراحل الثالثة في: تتلخَّ

ر�سول  عهد  ف��ي  الأول����ى:  المرحلة   -

مدلاًل  طفاًل   Qالح�سين كان   Pاهلل

.Pومحبوبًا عند ر�سول اهلل

العالم  زعيم  ك��ان  ال��ذي   Pالر�سول

كلِّ  ومحبوب  الم�سلمين  وحاكم  الإ�سالمي 

ه بين ذراعيه وي�سطحبه اإلى  القلوب ي�سمُّ

الم�سجد. فحينما كان الر�سول يلقي خطبة 

الطفل  ه��ذا  رج��ل  علقت  المنبر  ف��وق  م��ن 

الر�سول الأر���س، فنزل  بعائق ف�سقط على 

ولطفه.  واحت�سنه  المنبر  ف��وق  م��ن   P

 Qلحظوا، هكذا كانت محبة الح�سين

.Pعند الر�سول

الطفل  هذا  اإنَّ  حينذاك  قائل  قال  ولو 

اأّمة هذا الر�سول بال جرم  �سيقتل على يد 

اأو جريرة، ما كان لي�سّدقه اأحد.

التي  الفترة  هي  الثانية:  المرحلة   -

وفاة  من  �سنة  وع�سرين  خم�سًا  ا�ستمرت 

الموؤمنين اأم��ي��ر  خالفة  اإل��ى   Pالر�سول

Q. اإذ كانQ �سابًا متوّثبًا وعالمًا 

و���س��ج��اع��ًا، ���س��ارك ف��ي ال��ح��روب وخا�س 

الجميع  عند  معروفًا  كان  الأم��ور.  �سدائد 

بالعظمة. وا�سمه ي�سطع بين جميع م�سلمي 

بكلِّ  الإ�سالم،  امتدَّ  وحيثما  والمدينة  مكة 

ف�سيلة ومكرمة. وحتى خلفاء ذلك الع�سر 

كانوا يبدون له التعظيم والإجالل. وهكذا 

ال�ساب  هذا  اإنَّ  اآن��ذاك  قال  �سخ�سًا  اأنَّ  لو 

�سّدقه  لما  الأّم����ة،  ه��ذه  ي��د  على  �سُيقتل 

اأحد.

المرحلة  تلك  هي  الثالثة:  المرحلة   -

التي انح�سرت فيها الإمامة في الح�سين، 

ف��ك��ان ذا  ي��ده  ف��ي  ال��خ��الف��ة  تكن  ل��م  واإن 

نجيبًا  �سريفًا  ورج���اًل  محبوبة  �سخ�سية 

في  يقول  كان  اأح��دًا  اأنَّ  ولو  عالمًا.  اأ�سياًل 

ذلك الوقت اإن هذا الرجل ال�سريف الكريم 

الإ�سالم  يج�ّسد  ال���ذي  النجيب  ال��ع��زي��ز 

عّما  �سُيقتل  ناظر،  ك��لِّ  نظر  في  وال��ق��راآن 

قتلة  والقراآن  الإ�سالم  اأمة  يد  على  قريب 

اأحد ليت�سور �سّحة ذلك.  �سنيعة، لم يكن 

عن  البعيدة  العجيبة  الواقعة  هذه  اأّن  اإل 

الت�سّور، قد ح�سلت فعاًل!

الذين فعلوا ذلك؟ فعله  ولكن من هم 

ويوالونه  دون عليه  يتردَّ كانوا  الذين  اأولئك 

وما  واإخال�سهم!  محبتهم  له عن  ويعربون 

الإ�سالميَّ  المجتمع  اأنَّ  معناه  هذا؟  معنى 

قيمه  من  �سنة  الخم�سين  هذه  ف��رغ طوال 
ُ
اأ

د من حقيقة الإ�سالم، فكان  المعنوية وجرِّ

ظاهره اإ�سالميًا وباطنه خاويًا. وهنا مكمن 

الجماعة  تقام و�سالة  الخطر. فال�سلوات 

الم�سلمة،  بالأمة  تو�سف  والأم��ة  موجودة، 

وحتى اأن بع�سهم يوالي اأهل البيت!

حينما ي�سبح المجتمع خاويًا تقع مثل 

هذا؟  من  العبرة  اأين  ولكن  الحادثة.  تلك 

ل  لكي  عمله  ينبغي  م��ا  ف��ي  العبرة  تكمن 

ينزلق المجتمع اإلى مثل ذلك الماآل. وهذا 
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�ساقت  التي  الظروف  ما يوجب علينا فهم 

المجتمع اإلى تلك النهاية.

ركائز بنية النظام النبوي

اأنَّ  اإلى  للمو�سوع  وكمقّدمة  اأوًل  اأ�سير 

بناه  كانت  نظام  �س�س 
ُ
اأ اأر�سى   Pالر�سول

الأ�سا�س تقوم على عّدة ركائز، تعتبر اأربع 

منها الثقل في ذلك البناء، وهي:

الخالية  ال��م��ت��ق��ن��ة  ال��م��ع��رف��ة  -اأوًل: 

ومعرفة  ال��دي��ن،  ���س��وؤون  في  الغمو�س  من 

ومعرفة  والتكليف،  والمجتمع،  الأح��ك��ام، 

اهلل والر�سول، ومعرفة الطبيعة.

كان  فقد  المطلقة،  العدالة  -ث��ان��ي��ًا: 

ت�سوبه  ل  مطلقًا  ع���دًل  ح��ي��ن��ذاك  ال��ع��دل 

�سائبة. ولم يكن في عهد الر�سول ا�ستثناء 

لأي �سخ�س يجعله خارج اإطار العدالة.

-ثالثًا: العبودية الخال�سة هلل والخالية 

العمل  في  هلل  العبودية  اأي  �سرك؛  اأيِّ  من 

الفردي.. العبودية في ال�سالة حيث يجب 

وكذلك  اإليه.  التقرب  ق�سد  فيها  يكون  اأن 

النظام  المجتمع وفي  بناء  له في  العبودية 

والعالقات  الحياة،  نظام  وف��ي  الحكومي 

الجتماعية بين النا�س.

الغامرة  المحّبة  -رابعًا: 

والعاطفة الفيا�سة. وهذه من 

للمجتمع  الأ�سا�س  ال�سمات 

وحّبه  اهلل،  حبُّ  الإ�سالمي.. 

���ُه���ْم  ت��ع��ال��ى ل��ل��ن��ا���س {ُي���ِح���بُّ

 )54 وَنُه}،)المائدة:  َوُيِحبُّ

اِبيَن  التَّوَّ ُي���ِح���بُّ   
َ اللهّ {اإِنَّ 

���ِري���َن}،  َوُي�����ِح�����بُّ اْل���ُم���َت���َط���هِّ

اإِن  {ُق������ْل  )البقرة:222( 

ِبُعوِني  َفاتَّ  
َ اللهّ وَن  ُتِحبُّ ُكنُتْم 

31(. الحب..  } )اآل عمران: 
ُ ُيْحِبْبُكُم اللهّ

هو  والأع��ظ��م  الأولد،  وح��ب  ال��زوج��ة  حب 

{اإِلَّ  تعالى:  قال  بيته.  واأهل  الر�سول  حب 

َة ِفي اْلُقْرَبى}.)ال�سورى: 23( اْلَمَودَّ

الخطوط  ه���ذه  ال��ر���س��ول  ر���س��م  ل��ق��د 

على  المجتمع  رك��ائ��ز  واأر���س��ى  العري�سة 

جهده  ق�سارى  الر�سول  وب��ذل  اأ�سا�سها، 

لتر�سيخ تلك الأ�س�س.

وف��اة  بعد  الإ���س��الم��ي  المجتمع 

Pالر�سول

واأم���������ا ع�����ن ال���وق���ائ���ع 

ال��ت��ي ج���رت م��ن ب��ع��د رحيل 

حدا  ال��ذي  فما   ،Pالر�سول

خالل  الإ�سالمي  بالمجتمع 

تلك الخم�سين �سنة للنكو�س 

عن تلك الحالة اإلى هذه؟

البناء  اأنَّ  البديهي  م��ن 

كان  م��ا  الر�سول  بناه  ال��ذي 

ولهذا  ال�سهولة.  بهذه  لينهار 

رحيل  ب���ع���د  اأّن�������ه  ن���الح���ظ 

ــة  واقع ــن  تك ــم  ل

ا�صتنقاذًا  الطفوف 

لحياة �صعب اأو حياِة 

واإّنما  فح�صب،  اأّمٍة 

ــاذًا  ا�صتنق ــت  كانـ

ــه. ــخ باأكـمل لتاأريـ

13

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

31
د 

د
ع
ل
ا



–با�ستثناء  الر�سول، ا�ستمرت كافة الأمور 

ق�سية الو�سية- على ما كانت عليه. فكانت 

حالة  في  والذكر  ح�سن،  و�سع  في  العدالة 

نظر  واإذا  ي��رام.  ما  على  والعبادة  ح�سنة، 

المرء اإلى الهيكل العام للمجتمع الإ�سالمي 

في �سنواته الأولى يجد الأمور كما كانت ولم 

يرجع �سيء القهقرى. بيد اأن ذلك الو�سع 

يم�سي  الوقت  كان  فكلَّما  طوياًل،  يدم  لم 

تدريجيًا  ينحدر  الإ�سالمي  المجتمع  كان 

الطبيعي  لأنه من  والخواء؛  ال�سعف  �سوب 

حينما ت�سيع العدالة، وحينما تزول عبودية 

اهلل، ي�سبح المجتمع مجتمعًا خاويًا وتف�سد 

به  ي�سل  حين  المجتمع  فذلك  النفو�س. 

الثروة  واكتناز  الدنيا  التهافت على حطام 

اإلى ذلك الحد، وال�سخ�س الذي ينقل فيه 

اليهودي  الأحبار  للنا�س هو كعب  المعارف 

الذي اأ�سلم لحقًا ولم يدرك عهد الر�سول، 

ما باُلك بذلك المجتمع؟!

المعايير  ُت��ف��ت��ق��د  ح��ي��ن��م��ا 

وتتقّو�س  المقايي�س  وت�سيع 

من  الق�سايا  غ  وُتفرَّ القيم، 

المحتوى وتقت�سر على 

وحينما  ال��ظ��واه��ر، 

الدنيا  حبُّ  ي�ستولي 

وج��م��ع ال��م��ال على 

اأنا�س ق�سوا عمرًا 

ة  بالعزَّ م���دي���دًا 

في  وال����زه����د 

زخ��������������ارف 

الدنيا وُقّي�س 

لهم ن�سر تلك 

الراية عاليًا، 

والمعرفة  الثقافة  ل�سوؤون  ى  يت�سدَّ حينها 

الإ�سالم  اعتنق  الذي  ال�سخ�س  ذلك  مثل 

هو  ي��راه  ما  الإ�سالم  با�سم  ويطرح  لحقًا 

�سخ�سيًا ل ما يقوله الإ�سالم.

هذا حال الخوا�س

ثمَّ اإنَّ العوام يتَّبعون الخوا�س وي�سيرون 

وراءهم حيثما �ساروا. ولهذا فاإّن من اأكبر 

الجرائم التي ترتكبها ال�سخ�سيات البارزة 

لأنَّ  انحرافها؛  هو  المجتمع  في  المتمّيزة 

من  الكثير  انحراف  اإلى  ينتهي  انحرافها 

النا�س الذين اإذا راأوا القيم قد ُخرقت واأنَّ 

جاء  ما  وتناق�س  الأق��وال  تناق�س  الأعمال 

هم  ي�سيرون  تجدهم  ال��ر���س��ول،  �سّنة  ف��ي 

اأي�سًا في هذا الم�سار اأ�سوًة بالخوا�س.

اأهمية التقوى

يقف  ل  ال��م��رء  اأنَّ  اأع��زائ��ي  ي��ا  اعلموا 

على حقيقة مثل هذه التطورات الجتماعية 

يوجب  ما  وهذا  طويل.  وقت  مرور  بعد  اإل 

علينا النتباه والحذر والمراقبة؛ وهو معنى 

على  يتحّرز  اأن  معناها  فالتقوى  التقوى.. 

نف�سه،  على  اإل  �سلطان  له  لي�س  من  نف�سه 

له  من  غيره  وعلى  نف�سه  على  يتحّرز  واأن 

ا الذين يقفون  �سلطان على غيره اأي�سًا. اأمَّ

على راأ�س ال�سلطة فيجب عليهم التحرز على 

ينزلق  ل  لكي  كّله  المجتمع  وعلى  اأنف�سهم 

نحو التهافت على الدنيا والتعلق بزخارفها، 

ول ي�سقط في هاوية حبِّ الذات.

عن  الن�����س��راف  طبعًا  يعني  ل  وه��ذا 

المجتمع  ب��ن��اء  يجب  ب��ل  المجتمع،  ب��ن��اء 

لأنف�سهم،  ل  ولكن  الثروة،  من  وال�ستكثار 

على  ق��درة  لديه  م��ن  ك��لُّ  م�ستقبح.  فهذا 
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. بحار الأنوار، المجل�سي ج 45، �س 109( 1)

م. ن. (2 )

. اأوائل المقالت، ال�سيخ المفيد، �س 178( 3)

الهوام�س

باإنجازات  والقيام  المجتمع  ث��روة  زي��ادة 

ي�سدق  واإنَّما  عظيمًا.  ثوابًا  يك�سب  كبرى، 

حبُّ الدنيا فيما لو كان المرء يطلب النفع 

ر في جمع الثروة  لذاته ويعمل لنف�سه، اأو يفكِّ

لنف�سه من بيت مال الم�سلمين اأو من غيره. 

وهذا هو الت�سرف القبيح.

مثل  في  الوقوع  من  الحذر  اإذن  يجب 

هذه المنزلقات. واإذا انعدم الحذر ينحدر 

الِقَيم  عن  التخلي  نحو  تدريجيًا  المجتمع 

ويبلغ مرحلة ل تبقى له فيها �سوى الق�سرة 

ال��خ��ارج��ي��ة، وق���د ي��اأت��ي��ه ع��ل��ى ح��ي��ن غ��ّرة 

الذي  كالبتالء   – �سديد  ابتالء  ويفاجئُه 

اندلع ثورة  المجتمع حين  له ذلك  �س  تعرَّ

اأبي عبد اهلل - فال يخرج منه ظافرًا.

الوجه الآخر لملحمة عا�سوراء

واقعة  تحليل  ف��ي  بكلمة  ه��ن��ا  اأ���س��ي��ر 

 –  Qكالح�سين �سخ�س  ع��ا���س��وراء. 

الإلهّية  ال��ق��ي��م  ل��ك��لِّ  تج�سيد  والح�سين 

يقف  حتى  بالثورة  ينه�س   - والإن�سانية 

اأخذ  ال���ذي  الن��ح��ط��اط  ا�ست�سراء  ب��وج��ه 

ى في اأو�سال المجتمع واأو�سك اأن ياأتي  يتف�سَّ

على كلِّ �سيء فيه. بلغ النحطاط اأن لو �ساء 

النا�س العي�س حياة اإ�سالمية كريمة، فاإنِّهم 

وفي  �سيء.  كلِّ  من  خالية  اأيديهم  يجدون 

ويقف  الح�سين  الإم��ام  يثبت  كهذا  ظرف 

والف�ساد  ال��خ��واء  ذل��ك  اأم���ام  وج���وده  بكل 

المت�ساعد، وي�سّحي من اأجل القيم الإلهّية 

الأ�سغر  علي  وبابنيه:  وباأحّبائه  بنف�سه 

ي�سل  ثم  العبا�س..  وباأخيه  الأكبر،  وعلي 

اإلى النتيجة المطلوبة.

وهو  اهلل،  ر�سول  ج��ّدُه  الح�سين  اأحيا 

 .
)3(

»واأنا من ح�سين«  :Pالنبّي معنى قول 

فواقعة  للق�سية.  الآخ���ر  ال��وج��ه  ه��و  ه��ذا 

كربالء الزاخرة بالحما�سة، وهذه الملحمة 

بمنطق  اإل  كنهها  اإدراك  يمكن  ل  الخالدة 

الع�سق وبمنظار الحب. فهي واقعة ل يتي�سر 

النظر اإليها اإل بعين الع�سق لُيفهم ما الذي 

ومجد  بطولة  من  علي  بن  الح�سين  �سنعه 

خالل يوم وليلة اأي منذ ع�سر يوم التا�سع 

منه..  العا�سر  ع�سر  وحتى  المحرم  من 

اإلى  و�سيخّلده  الدنيا  هذه  في  خّلده  بحيث 

التي  الجهود  جميع  اأخفقت  ولهذا  الأب��د، 

ب��ذل��ت لمحو ح��ادث��ة ال��ط��ف م��ن الأذه���ان 

وطّيها في اأدراج الن�سيان.

ا�ستنقاذًا  لم تكن واقعة الطفوف هذه 

واإّنما  فح�سب،  اأّم��ة  حياة  اأو  �سعب  لحياة 

فالإمام  باأكمله.  لتاأريخ  ا�ستنقاذًا  كانت 

الح�سين، واأخته زينب، واأ�سحابه واأهل بيته 

اأنقذوا التاريخ بموقفهم البطولي ذاك.
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Qد ال�صـهداء �صيِّ
)*(

ــاء الـبــق ــّر  �صــــ

اإنَّ الحكومات في البالد الإ�سالميَّة تحول دون تفاهم ال�سعوب؛ لأنَّ ال�سعوب 

لي�ست مختلفة فيما بينها بل الحكومات تحول دون تفاهم ال�سعوب، فلو تفاهمت 

اأزيلت هذه الم�سكلة  الحكومات فاإنَّ ال�سعوب �سوف تتفاهم هي الأخرى. واإذا ما 

ة اأن تعلو قّوة الإ�سالم لأّن الم�سلمين مليار  من البالد الإ�سالمّية فال يمكن لأية قوَّ

اأن  ن�سمة ولهم ثروات كثيرة جدًا. والآن نحن نواجه القّوة الكبرى. لذا، يجب 

نّتحد جميعًا ون�سير في هذا الطريق، واطمئّنوا باأّنكم �ستنت�سرون. ولكن، يجب 

اأمير  الأزمنة، منذ زمن  ال�سيعة طوال  �سّر بقاء  �سّر النت�سار، عن  اأن نبحث عن 

الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ وحتى الآن!

الإمام الــخـميني}
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�سّر حفظ الدين

اإنَّ اأحد الأ�سرار الكبيرة 

الذي يفوق كلَّ �سّر هو ق�سية 

الح�سين  ال�����س��ه��داء  ���س��ّي��د 

�سّيد  اإنَّ   .Qعلي ب���ن 

اّل���ذي  ه��و   Qال�ّسهداء

�سمن �سالمة الّدين. فيجب 

النه�سة  تلك  على  الحفاظ 

الكريم  ذل��ك  بها  ق��ام  التي 

مقتله!  رغم  وغيرهم  الأمويين  بها  وهزم 

وح��ّرًا  م�ستقاّلً  بلدنا  يكون  اأن  اأردن���ا  ل��و 

وعلى  ال�سّر،  هذا  على  نحافظ  اأن  فعلينا 

هذه المجال�س، مجال�س عزاء الح�سين بن 

عليQ المقامة على مّر التاريخ وباأمر 

.Rمن الأئمة

هذه  ب��اأّن  يفّكر  اأّل  �سبابنا  بع�س  على 

الآن  بكاء وعلينا  المجال�س كانت مجال�س 

فالإمام  خ��اط��ئ!  ت�سّور  ه��ذا  نبكي،  اأّل 

الوفاة  ح�����س��رت��ه  ع��ن��دم��ا   Qالباقر

بالبكاء  يقوم  �سخ�س  با�ستئجار  اأو�سى 

يبدو،  ما  على  �سنوات،  ع�سر  لمّدة  عليه 

في منى! فماذا يعني هذا؟! هل اإّن الباقر

Q كان بحاجة اإلى بكاء؟! ولماذا في 

النقطة  اإّن  منى؟!  وف��ي  الحّج  ��ام  اأيَّ

ونف�سّية  �سيا�سّية  هي  الأ�سا�س 

عليه  البكاء  وهي  واإن�سانّية، 

ع�����س��ر ����س���ن���وات ه��ن��اك! 

وعندئٍذ ياأتي النا�س 

ن  لو ء يت�سا و

ــة ــرار الأئم اإ�ص اإّن   

ــم  وتاأكيده  R

على التجمع والبكاء 

للمحافظة  اإّنما هو 

ــان الدين ــى كي عل

م��ا ال��خ��ب��ر؟ ف��ي��خ��َب��رون عن 

فاإنهم  ذل���ك  وع��ن��د  ذل����ك، 

اإلى  النا�س  نفو�س  يوّجهون 

ويحّطمون  ال��م��در���س��ة  ه��ذه 

المظلوم.  ويدعمون  الظالم 

�سبابًا  ك��رب��الء  ق��ّدم��ت  لقد 

ذلك!  على  الحفاظ  ويجب 

البكاء  ت��ت�����س��ورون  اإن���ك���م 

الق�سية  لي�ست  ل،  ف��ق��ط؟! 

ونف�سية  �سيا�سية  ق�سية  اإنها  بكاء،  ق�سية 

واجتماعية! ولو كانت ق�سية بكاء 

اإذن؟!  »التباكي«  يعني  فماذا 

وما هي حاجة �سّيد ال�ّسهداء 

اإ�سرار  اإّن  ال��ب��ك��اء؟!  اإل���ى 

هم  كيد تاأ Rو ئمة لأ ا

اإّنما  والبكاء  التجّمع  على 

كيان  على  للمحافظة  ه��و 

ديننا.
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)*( م���ن خطاب األقاه �سماحة الإم���ام الخميني}خالل لقائه 

جمعًا من علماء الدين وطلبته في 1979/11/20م.

الهوام�س

ما اأعظم هذا التن�سيق!

ه��ذه ال��م��واك��ب ال��ت��ي ت��خ��رج ف��ي اأي��ام 

ذات  ولكن  م�سيرات  هي  اإّن��م��ا  عا�سوراء 

م�سى،  فيما  ك��ان  كما  �سيا�سي  م�سمون 

انت�سارنا هو  اإّن �سّر  اأف�سل من ذلك.  بل 

هذا الّلطم على ال�سدور وقراءة المراثي 

على  ال��ع��زاء  مجال�س  فلتعّم  الح�سينية؛ 

فلُيِقم  الأن���ح���اء!  جميع   Qالح�سين

الجميع العزاء وليبكوا جميعًا!.

التن�سيق؟! لقد  اأعظم من هذا  ما هو 

ن�ّسق �سّيد ال�ّسهداءQ بين هوؤلء. واإّن 

من  العظيمة  المواكب  هذه  مثل  تاأ�سي�س 

باأجمعها  الإ�سالمّية  ال��دول  �سعوب  قبل 

اليوم  وفي  وتا�سوعاء  عا�سوراء  اأّي��ام  في 

والتي   - الم�سمون  وبهذا  وغيره  الثامن 

يجب تطهيرها بالطبع من بع�س الجوانب 

اأبعادها  على  والمحافظة  ال�ّسرعّية  غير 

ال�����س��رع��ّي��ة ف��ق��ط - )خ��ي��ر ���س��اه��د على 

هذا  بمثل  يقوم  اأن  ي�ستطيع  فمن  ذل��ك(؛ 

اأّي مكان من العالم تجدون  العمل؟! وفي 

النا�س ي�سودهم هكذا تن�سيق؟! ففي الهند 

وباك�ستان واأندوني�سيا والعراق واأفغان�ستان 

المرا�سم،  ه��ذه  تجدون  تذهبون  واأينما 

ل  جميعًا؟!  ه���وؤلء  بين  ن�ّسق  ال��ذي  فمن 

تفّرطوا في هذا التن�سيق!.

محّرم  �سهر  من  نقترب  نحن  اليوم 

القلوب  ذوي  �سبابنا  بع�س  اإّن  وي��ق��ال 

الّطاهرة قد انخدعوا. فلو اأراد خطيب اأن 

لي�ست  ل،  له:  يقولون  العزاء  مجل�س  يقراأ 

العزاء!  اإلى مجل�س  بعد  هناك من حاجة 

يعار�سون  الذين  اإّن  غافلون!  ه��وؤلء  اإنَّ 

الذين  اأنف�سهم  هم  هذه  العزاء  مجال�س 

كانوا يعار�سون علماء الدين والجامعيين! 

وهم اأنف�سهم الذين كانوا يعار�سون اأي�سًا 

اإّن  ا�ستغاللنا!  ويريدون  والفاّلح  العامل 

حول  �سعبنا  اأبناء  بين  الموجود  التن�سيق 

ة كربالء ُيعّد اأعظم اأمر �سيا�سي! ق�سّ

فالم�ساجد ومجال�س العزاء الأ�سبوعية 

هذه توفر التن�سيق. هكذا ن�سق بيننا �سيد 

ال�سهداءQ اأفال نبكي عليه؟! اإن هذا 

البكاء هو الذي حافظ علينا. فال تنخدعوا 

هذا  �سلب  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  بال�سياطين 

ال�سالح منكم! م�سوؤولية ال�سادة هي قراءة 

النا�س  وواجب  الح�سيني،  والعزاء  المقتل 

على  العظيمة  الّلطم  مواكب  ت�سكيل  هو 

ال�سباب  ه��وؤلء  يخدعون  اإنهم  دور.  ال�سّ

في  ويهم�سون  ال�سافية  ال��ق��ل��وب  ذوي 

اآذانهم: فما حاجتنا اإلى البكاء من بعد؟! 

اإننا لو بكينا على �سيد ال�سهداءQ اإلى 

الأبد، فال نفع له، بل نحن ننتفع من وراء 

ذلك! علينا اأّل نفّرط بهذا الخندق! يجب 

علينا اأن نكون يقظين!
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أح����ك����ام 
ال���وط���ن

ال�سيخ ح�سن الهادي

1� الوطن في الم�سطلح ال�سرعي: 
يق�سد بالوطن في الم�سطلح ال�سرعي اأحد معنيين:

الأول:  الوطن الأ�سلي: هو المكان الذي ولد فيه الإن�سان، 

وبقي فيه فترة حيث �سدق عليه اأّنه ن�ساأ وترعرع فيه من 4 

ل� 5 �سنوات، فما لم ُيعِر�س عنه بقي وطنًا له ويترتب عليه 

حكمه. واأما اإذا لم يترعرع في المكان  الذي ولد فيه فال ُيَعّد 

وطنًا اأ�سليًا له، فال يكفي مجّرد الولدة في المكان، اأو كونه 

م�سقط راأ�س الآباء والأجداد  لعتباره وطنًا.

وطنه  اأنها  منه  �سنًا  قريته  في  تمامًا  �سّلى  من  وعليه، 

وجب عليه ق�ساء تلك ال�سالة ق�سرًا. 

الثاني: الوطن الم�ستجّد: هو المكان الذي يختاره المكلَّف 

ل�سكنه الدائم ولو لعدة اأ�سهر في كّل �سنة، ذلك بال�سرطين 

التاليين:

1� ق�سد التوّطن في مكان خا�س معّين.
اأهله.  من  اأن��ه  عرفًا  ُيَع�ّد  بحيث  م��دة  فيه  ال�سكن    �2
وتمّلك الدار اأو غيرها فيها لي�س �سرطًا، فال يتحّقق الوطن 

الم�ستجّد اإّل مع ق�سد دوام الإقامة فيه واإن كان لعدة اأ�سهر 

في كل �سنة وال�سكن بهذا الق�سد مدة يعّده معها العرف اأّنه 

�سار من اأهله.

-  ي�سدق الوطن الم�ستجّد - اأي�سًا - ب�سبب طول الإقامة 

اإذا اأقام في بلد بال نّية لالإقامة دائمًا ول نّية الترك.
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� ي�سدق الوطن الم�ستجّد لو ق�سد لمّدة �سبع �سنوات وما 

فوق و�سكن فيه مّدة ي�سدق معها عرفًا اأّنه �سار من اأهله.

-  ل ي�سترط في تحّقق عنوان الوطن الم�ستجّد - بعد 

ق�سد التوّطن وال�سكن فيه - اأن يكون �سكناه فيه متوا�ساًل 

لمّدة �سّتة اأ�سهر، بل يكفيه بعد اأن ق�سد اّتخاذه وطنًا جديدًا 

 � ولو في الليل فقط � ليكون وطنًا 
ً
اأن ي�سكن بهذا الق�سد مدة 

له.. 

2� مقدار الأوطان المّتخذة:
اإ�سافة   مّتخذة  اأوط��ان  ثالثة   لالإن�سان  يكون  اأن  يمكن 

اأّنها  عليها  �سدق  اإذا  واحد  زمان  في  الأ�سلي،  الوطن  اإلى 

اأوطان له عرفًا. وفي حال عدم وجود وطن اأ�سلي لالإن�سان 

اأكثر من  يقت�سر على الأوطان الم�ستجّدة فقط، فال يّتخذ 

ثالثة اأوطان.

3� وطن الزوجة:
الزوجية  مجرد  الوطن:  في  لزوجها  الزوجة  تبعّية  عدم   �

ل يوجب التبعّية القهرّية، فيمكن للزوجة اأن ل تتبع الزوج في 

الإرادة  في  ا�ستقالل  للزوجة  يكن  لم  لو  نعم  الوطن.   اختيار 

والعي�س، بل كانت خا�سعة لإرادة زوجها في اّتخاذ الوطن وفي 

الإعرا�س عنه، كفاها ق�سد زوجها في ذلك، فت�سير المدينة 

التي انتقل اإليها زوجها معها للعي�س فيها دائمًا بق�سد التوّطن 

فيها وطنًا لها اأي�سًا. 

ُتعر�س الزوجة عن  اإذا لم  � بقاء الوطن الأ�سلي للزوجة: 

الوطن الأ�سلي ف�سالتها فيه تمام. 

4� هل محل العمل حكمه حكم الوطن؟
له.  وطنًا  ل�سيرورته  يكفي  ل  مكان  في  بالعمل  ال�ستغال 

ولكن لو كان يترّدد من م�سكنه اإلى محّل عمله الذي يبعد عن 

يــكون  اأن  يمكــن 

ثـالثة   لالإنــ�صـان 

مــّتـخـذة  اأوطــان 

اإ�صافــة اإلى الوطن 

الأ�صــلي فـي زمان 

بـــ�صــرط  واحـــد 

ي�صــدق عليـها  اأن 

عرفًا اأّنها اأوطان له
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تكّرر  ي�سدق  بنحو  ال�سرعّية  الم�سافة  بقدر  �سكناه  محل 

هذه  بين  يف�سل  ول��م  بال�سهر-،  م��رة  ول��و   - للعمل  ال�سفر 

الأ�سفار بالإقامة ع�سرة اأّيام في مكان واحد جرى عليه في 

محل العمل حكم الوطن، من اإتمام ال�سالة و�سحة ال�سوم 

لكنه ل يكون وطنًا.

5� ما هو المراد باإعرا�س ال�سخ�س عن وطنه؟ 
عدم  على  البناء  مع  الوطن  عن  الخروج  هو  به  المراد 

العودة اإليه لل�سكنى فيه. 

6� هل يعتبر محل الدرا�سة وطنًا؟
محل  في  التوّطن  على  جازم  ب�سكل  عازمًا  يكن  لم  اإذا 

الدرا�سة فال يلحقه حكم الوطن في ذلك المكان، فيجب عليه 

الق�سر في ال�سالة، والإفطار في ال�سوم. 

7� ق�سد التوّطن في المدن الكبيرة:
والمدن  الكبيرة  المدينة  بين  التوّطن،  ق�سد  في  فرق  ل   

المتعارفة، بل مع ق�سد التوّطن في المدينة الكبيرة من دون 

في  يجري  المدينة  تلك  في  مدة  والبقاء  خا�سة  محّلة  تعيين 

حقه حكم الوطن، من تمامية ال�سالة وال�سوم.. 

8 � انقطاع ال�سفر حين المرور بالوطن
الم�سافر  مّر  فاإذا  الوطن،  بالمرور على  ال�سفر  ينقطع   -  

في  ول فرق  الحا�سر،  يلحقه حكم  بوطنه  الم�سافة  اأثناء طّي 

انقطاع حكم ال�سفر بين النزول في الوطن والمكث فيه، وبين 

مجّرد العبور فيه، واأّما الدخول في حّد الترّخ�س فيزول معه 

حكم ال�سفر بمعنى اأّن الم�سافر ي�سّلي تمامًا اإذا دخل في حّد 

الترّخ�س ولكن ل ينقطع معه ال�سفر اإذ ل يحتاج الم�سافر اإلى 

ق�سد قطع الم�سافة ال�سرعّية مجّددًا لتحّقق ال�سفر ال�سرعي.

في  �سيّمر  اأّن��ه  �سيره  بدء  منذ  عالمًا  الم�سافر  كان  اإن   -  

يبداأ  وطنه  من  الخروج  وبعد  يتّم،  الم�سافة  قطع  قبل  وطنه 

باحت�ساب الم�سافة من جديد، بال فرق في الوطن بين الأ�سلّي 

والم�ستجّد.

عازمًا  يكن  لم  اإذا 

على  جازم  ب�صكـل 

التوّطـن فـي مـحّل 

الدرا�صة فال يلحقه 

حكـم الوطــن فـي 

الــمـكــان   ذلـــك 
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ال�سيد �سامي خ�سرا

ُأذكروني 
أذكرك��م
َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْذُكُروا اللَ ِذْكراً َكِثيراً*َو�َسبُِّحوُه  يُّ

{َيا اأَ

ياًل} )الأحزاب: 41 � 42( ُبْكَرًة َواأَ�سِ

الذكر قوُت القلوب وروح الأعمال ال�سالحة، فاإذا خال 

العمل من الذكر كان كالج�سد الذي ل روح فيه. 

ل��ق��د زي���ن الل ب��ه األ�����س��ن��ة ال��ذاك��ري��ن ك��م��ا زي���ن بالنور 

اأب�سار الناظرين، فالل�سان الغافل كالعين العمياء والأذن 

ال�سماء واليد ال�سالء.

قال اهلل تعالى:

ُجُنوِبِهْم  َوَع��لَ��ى  َوُق��ُع��وًدا  ِقَياًما   َ اللَّ َي��ْذُك��ُروَن  ��ِذي��َن  {الَّ

هَذا  َخلَْقَت  َما  َربََّنا  َواْلأَْر����ِض  َماَواِت  ال�سَّ َخْلِق  ِفي  ُروَن  َوَيَتَفكَّ

َباِطاًل �ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر} )اآل عمران: 191( 

الذكر نعمة

 اإن الم�سلم الِذي يذكر اهلل ذكرًا كثيرًا في ِحلِّه وترحاله، 

ِنعم عليهم بنعمٍة عظيمة ل 
ُ
اأ ِذيَن  وفي ُكلِّ �ساعة، يكون من الَّ

ر: ُتقدَّ

»ومن اأعظم النعم 

علينا جرياُن ذكرك 
)1(

ــا« األ�صنتن ــى  عل
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ِتي  عمة الَّ ذ بهذه النِّ       والغافل عن ذلك محروم من التلذُّ

مرنا بها.
ُ
اأ

عن النبي P: »ما من �ساعة تمر بابن اآدم لم يذكر اهلل 

)2(

فيها اإل تح�سر عليها يوم القيامة.«

 :P وعن ر�سول اهلل

في  لك  ذكٌر  ُه  فاإنَّ كثيرًا  اهلل  وذكر  القراآن  بتالوة  »عليك 

)3(

ماء ونور لك في الأر�س«.  ال�سَّ

وعليه  واآل��ه  نا  نبيِّ على  مو�سى  »اإنَّ  ال�سريف:  النَّ�س  وفي 

، اأبعيد اأنت منيِّ  ، قال: »يا ربِّ ا ناجى ربَّه عزَّ وجلَّ ال�سالم لمَّ

ناجيك«؟
ُ
ناديك، اأم قريٌب فاأ

ُ
فاأ

 عن اأبي 
)4(

فاأوحى اهلل جلَّ جالله: »اأنا جلي�س َمْن ذكرني«.

عبد اهللQ قال: »من اأكثر ذكر اهلل عز وجل اأظله اهلل في 

)5(

جنته«. 

وحثَّ الإ�سالم اأتباعه على ذكر اهلل دائمًا وفي ُكّل الحالت 

والطماأنينة  ة  الُقوَّ منه  ي�ستمدُّ  تعالى  خالقه  مع  العبد  ليبقى 

وي�ستعينه للهداية ويلجاأ اإليه من النحراف وال�سالل.

ذكرك  فاألهمنا  Q:»اإلهي  العابدين  زين  الإم��ام  عن 

في الخالء والمالء، والليل والنهار، والإعالن والإ�سرار، وفي 

.
)6(

ال�سراء وال�سراء«...

لنا في ذلك وغيره لراأينا اأنَّ المطلوب من الم�سلم  ولو تاأمَّ

دائمًا اأْن يتقلَّب بين ذكر وذكر.

فعن مولنا اأمير الموؤمنين Q في و�سيته لبنه الح�سن 

 
)7(

Q: »وكن هلل ذاكرًا على كّل حال«. 

اأي�سًا،  اأنَّ اهلل تعالى يذكره   ويكفي �سرفًا وكرامة للّذاكر 

قال �سبحانه: {فاذكروني اأذكركم} )البقرة: 152(.

ُكّل حدٍث  الِذْكر عند  ل�سانه على  للموؤمن تروي�ُس  وينبغي 
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ر  خارجي اأو �سعوٍر داخلي، فُيحيي قلَبُه وُيهذُب نف�سه وُيطهِّ

روحه. 

اإنِّي  »يا ربِّ  ه �سبحانه:  لربِّ  Qالنبي مو�سى وقال 

مو�سى،  يا  قال:  فيها،  اأذك��رك  اأْن  جلُّك 
ُ
اأ حاٍل  في  اأك��ون 

)8(

اذكرني على ُكلِّ حال«.

ذكر اهلل في كّل حال

اأذكار  رة  المطهَّ ة  نَّ ال�سُّ في  ال�سريف  الذكر  من  ورد   

 منها:
)9(

كثيرة 

 ل اإله اإلَّ اهلل.

قال ر�سول اهللP: خير العبادة قول: ل اإله اإل اهلل. 

� لكٍل هٍم وغٍم: ما �ساء اهلل

� لكلِّ نعمٍة: الحمد هلل 

كر هلل � ِلُكلِّ رخاٍء: ال�سُّ

� ِلُكلِّ اأعجوبة: �سبحان اهلل

� ِلُكلِّ ذنب: اأ�ستغفر اهلل

ا اإليه راجعون � ِلُكلِّ م�سيبة: اإنَّا هلل واإنَّ

يٍق: ح�سِبَي اهلل � ِلُكلِّ �سِ

لُت على اهلل � ِلُكلِّ ق�ساٍء وقدر: توكَّ

� ِلُكلِّ عدٍو: اعت�سمت باهلل

اإلَّ باهلل العلي  ة  ُقوَّ وِلُكلِّ طاعة ومع�سية: ل حول ول 

العظيم.

الة على  وعليك ما ا�ستطعت وفي ُكلِّ الحالت: بال�سَّ

د. د واآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ال�ستواء والمداومة على الذكر

الرجل  ك��ان  »اإذا   :Qاهلل عبد  اأب��ي  الإم���ام  عن 

اإلى  �ساء  اإن  عنه  يتحول  ثم  �سنة  عليه  فليدم  عمل  على 

)10(

غيره...«

ــيء اأحب  ــا من �ص م

ــز وجل  ــى اهلل ع اإل

ــداوم  ــل ي ــن عم م

ــل ق واإن  ــه  علي
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. ال�سحيفة ال�سجادية، الإمام زين العابدين Q، �س 418( 1)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج1، �س 413( 2)

. الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 523( 3)

. تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي، ج1، �س 121( 4)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 121( 5)

. ال�سحيفة ال�سجادية، الإمام زين العابدين، �س418( 6)

. ك�سف الغمة، ابن اأبي الفتح الأربلي، ج2، �س 153( 7)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج1، �س 311( 8)

. للمراجعة »الكافي« لل�سيخ الكليني، ج2( 9)

.  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 82( 10)

.  م. ن، �س 82( 11)

. الكافي، ج2، �س498( 12)

. الكافي، ج2، �س 499( 13)

. الكافي، ج2، �س 498( 14)

الهوام�س

اأّنه قال: »ما من �سيء اأحب   Qوعن الإمام اأبي جعفر

)11(

اإلى اهلل عز وجل من عمل يداوم عليه واإن قل«. 

ادق Q: »ما من �سيٍء اإلَّ وله حّد ينتهي   عن مولنا ال�سَّ

وجلَّ  عزَّ  اهلل  فر�س  اإليه.  ينتهي  حّد  له  فلي�س  كر  الذِّ اإلَّ  اإليه 

�سامه  فمن  رم�سان  و�سهر  فهو حّدهنَّ  اأّداه��نَّ  فمن  الفرائ�س 

كر فاإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ  فهو حده، والحج فمن حج فهو حده،  اإلَّ الذِّ

لم ير�س منه بالقليل ولم يجعل له حّدًا ينتهي اإليه« ُثمَّ تال هذه 

َكِثيراً*َو�َسبُِّحوُه  ِذْكراً  اْذُكُروا اللَ  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ {َيا  الآية 

بعد  الوقت  والأ�سيل   )42 )الأح���زاب   )12( ��ي��اًل}  َواأَ���سِ ُب��ْك��َرًة 

الع�سر والمغرب.

وقال Q: »وكان اأبيQ كثير الذكر، لقد كنت اأم�سي 

معه واإنه ليذكر اهلل ، واآكل معه الطعام واإنه ليذكر اهلل، ولقد 

اأرى  وكنت  اهلل،  ذكر  عن  ذلك  ي�سغله  وما  القوم  يحدث  كان 

فياأمرنا  يجمعنا  وكان  ل�سانه لزقًا بحنكه يقول: ل اإله اإل اهلل. 

بالذكر حتى تطلع ال�سم�س، وياأمر بالقراء ة من كان يقراأ منا، 

 .
)13(

ومن كان ل يقراأ منا اأمره بالذكر« 

فيه،  وجل  عز  اهلل  وُيذكر  القراآن  فيه  ُيقراأ  ال��ذي  والبيت 

تكثر بركته وتح�سره المالئكة وتهجره ال�سياطين وي�سيء لأهل 

ال�سماء كما ي�سيء الكوكب الدري لأهل الأر�س. والبيت الذي ل 

يقراأ فيه القراآن ول يذكر اهلل فيه، تقل بركته وتهجره المالئكة 

وتح�سره ال�سياطين. وقد قال مولنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

درجاتكم  في  اأرفعها  لكم  اأعمالكم  بخير  اأخبركم  »األ  واآل��ه: 

واأزكاها عند مليككم وخير لكم من الدينار والدرهم...؟

فقالوا: بلى، فقال: ذكر اهلل عّز وجّل كثيرًا«.

عطي 
ُ
وقال ر�سول اهللP: »من اأعطي ل�سانًا ذاكرًا فقد اأ

خير الدنيا والآخرة«.

وقال في قوله تعالى -{َوَل َتْمُنْن َت�ْسَتْكِثُر} )المدثر:6( - 

)14(

»ل ت�ستكثر ما عملت من خير هلل«.
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وي�صاألونك عن 

ذي القرنين)2/1(

نَّا  َمكَّ ِذْكراً*اإِنَّا  ِمْنُه  َعلَْيُكْم  �َساأَْتُلو  ُقْل  اْلَقْرَنْيِن  َعْن ِذي  ُلوَنَك  {َوَي�ْساأَ قال تعالى: 

ْم�ِض  ال�سَّ َمْغِرَب  َبلََغ  اإَِذا  �َسَبباً*َحتَّى  �َسَبباً*َفاأَْتَبَع  �َسْيٍء  ُكلِّ  ِمْن  َواآَتْيَناُه  الأْر�ِض  ِفي  َلُه 

ا  َب َواإِمَّ ا اأَْن ُتَعذِّ َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها َقْوماً ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِمَّ

ُبُه َعَذاباً  ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ اإَِلى َربِِّه َفُيَعذِّ ا َمْن َظلََم َف�َسْوَف ُنَعذِّ مَّ
اأَْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُح�ْسناً*َقاَل اأَ

ْمِرَنا ُي�ْسراً*ُثمَّ  اِلحاً َفلَُه َجَزاًء اْلُح�ْسَنى َو�َسَنُقوُل َلُه ِمْن اأَ ا َمْن اآَمَن َوَعِمَل �سَ مَّ
ُنْكراً*َواأَ

ْم�ِض َوَجَدَها َتْطُلُع َعلَى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها  اأَْتَبَع �َسَبباً*َحتَّى اإَِذا َبلََغ َمْطِلَع ال�سَّ

ْيِن  دَّ �ِسْتراً*َكَذِلَك َوَقْد اأََحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبراً* ُثمَّ اأَْتَبَع �َسَبًبا * َحتَّى اإَِذا َبلََغ َبْيَن ال�سَّ

َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما لَّ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْول* َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن اإِنَّ َياأُْجوَج َوَماأُْجوَج 

ا*َقاَل َما  ْر�ِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعلَى اأَن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َسدًّ ُمْف�ِسُدوَن ِفي اْلأَ

اْلَحِديِد  ُزَبَر  اآُتوِني  َرْدًما*  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  اأَْجَعْل  ٍة  ِبُقوَّ َفاأَِعيُنوِني  َخْيٌر  َربِّي  ِفيِه  نِّي  َمكَّ

َدَفْيِن َقاَل انُفُخوا َحتَّى اإَِذا َجَعلَُه َناًرا َقاَل اآُتوِني اأُْفِرْغ َعلَْيِه  َحتَّى اإَِذا �َساَوى َبْيَن ال�سَّ

ِقْطًرا * َفَما ا�ْسَطاُعوا اأَن َيْظَهُروُه َوَما ا�ْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا * َقاَل 

اء  َذا َجاء َوْع��ُد َربِّ��ي َجَعلَُه َدكَّ َف��اإِ بِّ��ي  ن رَّ َه��َذا َرْحَمٌة مِّ

ا } )�سورة الكهف: 83 � 91( َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقًّ

اآية اهلل ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي
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ق�سة ذي القرنين المده�سة

اأفكار  القرنين حول �سخ�س �سغل  تتمحور ق�سة ذي 

الفال�سفة والباحثين منذ اأقدم الع�سور حّتى الآن وبذلوا 

جهودًا كبيرة للتعرف اإليه.

�سنقوم بتف�سير الآيات المتعلقة به وهي في مجموعها 

التاريخية  الجوانب  عن  النظر  وبغ�س  اآي��ة.  ع�سرة  �ست 

فهي تمّثل بحدِّ ذاتها درو�سًا مليئة بالعبر.

تقول الآية الأولى حول ق�سته: {َوَي�ْساأَُلوَنَك َعْن ِذي 

ْتُلو َعلَْيُكْم ِمْنُه ِذْكراً}. )الكهف: 83( اْلَقْرَنْيِن ُقْل �َساأَ

القرنين  ذي  ق�سة  اأن  على  ي��دّل  الآي��ة  ه��ذه  و�سدر   

كانت مطروحة بين النا�س �سابقًا، وكان يثار حولها الكثير 

من الختالفات واللغط والإبهامات، لذا توّجه النا�س اإلى 

هذا  في  لزم��ة  تو�سيحات  منه  ليطلبوا   P اهلل  ر�سول 

نَّا َلُه ِفي الأْر�ِض َواآَتْيَناُه  المجال، وي�سيف تعالى: {اإِنَّا َمكَّ

ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء �َسَبباً}. )الكهف: 84(

وله  مطلق  الآي��ة  في  ال�سبب  معنى  اأنَّ  الوا�سح  ومن 

مفهوم وا�سع يدل على اأنَّ اهلل عزَّ وجلَّ جعل بت�سّرف ذي 

القرنين اأ�سباب الو�سول اإلى اأي اأمر، مثل العقل والدراية 

الكافية والإمكانات المادية، اأي: اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ قد جعل 

في ت�سرفه من الو�سائل المعنوية والمادية ما يعينه في 

تقّدمه وتحقيق اأهدافه.

ا َمْن َظلََم َف�َسْوَف  مَّ
اأَ {َقاَل  ثمَّ ت�سيف الآيات قائلة: 

 )الكهف: 
)1(

ُبُه َعَذاباً ُنْكراً}  ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ اإَِلى َربِِّه َفُيَعذِّ ُنَعذِّ

وفي  الدنيا  في  عقابهم  ينالون  الظالمين  اإنَّ  اإذ   )87
اأَْمِرَنا  {ِم��ْن  تعالى:  قوله  حّتى  الآي��ات  وت�ستمر  الآخ��رة، 

ح�سن،  باأ�سلوب  �سنعامله  حيث   )88 )الكهف:  ُي�����ْس��راً} 

الخراج  جباية  عن  ونمتنع  الثقيلة  الأعباء  عنه  ونخّفف 

وال�سرائب المرهقة منه.

ويعلم من المقابلة بين قوله: {َمْن َظلََم} وقوله: {َمْن 

اِلحاً} اأنَّ الظلم في هذه الآية بمعنى ال�سرك.  اآَمَن َوَعِمَل �سَ

ة ل�سجرة ال�سرك. والعمل غير ال�سالح هو من الثمار المرَّ

عزم  ثّم  الغرب،  اإلى  �سفره  في  القرنين  ذو  وا�ستمر 

كما  الكريم  القراآن  عنه  ر  ويعبِّ ال�سرق،  اإلى  التوجه  على 

ْم�ِض َوَجَدَها  يلي: {ُثمَّ اأَْتَبَع �َسَبباً*َحتَّى اإَِذا َبلََغ َمْطِلَع ال�سَّ

القرنين  ذي  ق�صة 

ــول  ــور ح ــح ــم ــت ت

�صخـــ�س �صــغــل 

الفال�صفة  اأفـــكـار 

والباحثين منذ اأقدم 

الآن حّتى  الع�صور 
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َتْطُلُع َعلَى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها �ِسْتراً} )الكهف: 

89 � 90(. وقد كان هوؤلء القوم في مرحلة بدائية من الحياة 
اأج�سادهم  يغّطي  ل  عراة  �سبه  اأو  عراة  يعي�سون  الإن�سانية 

بع�س  واحتمل  ال�سم�س.  م��ن  لل�ستر  قلياًل  يكفيهم  م��ا  اإل 

رين اأنَّهم كانوا يفتقرون اإلى الماآوى الذي يقيهم من  المف�سِّ

 .
)2( 

ال�سم�س

ثم ي�سيف تعالى: {َكَذِلَك َوَقْد اأََحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبراً} 

)الكهف: 91(. وقد احتمل بع�س المف�سرين في تف�سير هذه 

لذي  الإلهّية  الهداية  اإلى  اإ�سارة  المذكورة  الجملة  اأن  الآية 

 .
)3(

القرنين في برامجه وم�ساعيه

كيف ُبِنَي �سّد ذي القرنين؟

ذي  اأ�سفار  اأح��د  اإل��ى  م�سيرة  القراآنية  الآي���ات  وتكمل 

َبْيَن  َبلََغ  اإَِذا  َحتَّى  �َسَبباً*َ  اأَْتَبَع  {ُث��مَّ  تقول:  القرنين، حيث 

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوماً} )الكهف: 93( وهم غير  دَّ ال�سَّ

في  يعي�سون  وك��ان��وا  وال��غ��رب  ال�سرق  في  �ساهدهم  الذين 

م�ستوى متدنٍّ من الح�سارة، لأنَّ اللغة اإحدى اأو�سح عالئم 

الح�سارة الإن�سانية.

َيَكاُدوَن  {َل  اأن المق�سود من جملة  اآخرون  كما احتمل 

اللغات  يعرفون  يكونوا  ل��م  اأن��ه��م  بمعنى  لي�س  َي��ْف��َق��ُه��وَن} 

المعروفة اآنذاك، بل لم يكونوا يدركون م�سمونها، اأي كانوا 

متخلِّفين من الناحية الفكرية.

بالن�سبة  هو  كما  فاإننا  الجبلين،  ذينك  مكان  عن  اأم��ا 

�سوف  الق�سة  لهذه  الجغرافية  التاريخية  الأب��ع��اد  ل�سائر 

نبحث فيها في نهاية التف�سير.

للدماء  اكين  �سفَّ اأع��داء  من  يعانون  القوم  ه��وؤلء  ك��ان 

فا�ستغلوا  ُج���وُج}.  َوَم���اأْ {َي��اأُْج��وُج  عليهم  يطلق  ومتوح�سين 

بقدرات  يتمتع  الذي  القرنين  ذي  قدوم  فر�سة  الأثناء  في 

اْلَقْرَنْيِن  َذا  {َي��ا  قائلين:  اإليه  والتجاأوا  عظيمة  واإمكانات 

َلَك  َنْجَعُل  َفَهْل  الأْر���ِض  ِفي  ُمْف�ِسُدوَن  ُجوَج  َوَماأْ َياأُْجوَج  اإِنَّ 

28



 )94 )الكهف:  ا}  �َسدهّ َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  َتْجَعَل  اأَْن  َعلَى  َخْرجاً 

ذي  لغة  فهمهم  عدم  من  الرغم  على  اأنَّه  اإلى  اإ�سارة  وفيه 

القرنين، فاإنِّهم ا�ستطاعوا على الأقل  عن طريق الإ�سارات 

يريدون  ما  نقل  بها  يعتّد  ناق�سة ل  لغة  اأو عبر  والعالمات 

اإليه.

على اأيِّ حال، ي�ستفاد من هذه الجملة اأنَّ هوؤلء القوم 

كانوا  هم  ولكنَّ جيدة،  اقت�سادية  باإمكانات  يتمتعون  كانوا 

عاجزين من حيث ال�سناعة والفكر والتخطيط، فتقّبلوا اأن 

ل ذو القرنين  يتحملوا اأعباء بناء هذا ال�سد، ب�سرط اأن يتكفَّ

بنف�سه م�سروع تخطيطه وبنائه.

نِّي  َمكَّ َما  {َق��اَل  لطلبهم:  فا�ستجاب  القرنين،  ذو  اأما 

ٍة اأَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدماً}  ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفاأَِعيُنوِني ِبُقوَّ

ُزَبَر  {اآُتوِني  يلي:  بما  القرنين  ذو  اأمر  ثم   .)95 )الكهف: 

الحديد.  من  والكبيرة  ال�سخمة  القطع  اأي  اْل��َح��ِدي��ِد}، 

فوق  تركم  ب��اأن  اأم��ر  تلك،  الحديد  قطع  ُهيئت  وعندما 

اإَِذا �َساَوى  {َحتَّى  بع�سها بع�سًا حّتى تمالأ ما بين الجبلين 
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)�سفح  معناه  هنا  وال�سدف  َدَفْيِن}  ال�سَّ َبْيَن 

كان  اأّن��ه  يت�سح  التعبير  ه��ذا  وم��ن  الجبل(. 

يدخل  الجبل  �سفحي  بين  وخ��رق  �سّق  يوجد 

منه ياأجوج وماأجوج فقرر ذو القرنين اأن يمالأه.

فكان  القرنين  ذو  اأ���س��دره  ال��ذي  الثالث  الأم��ر  اأّم��ا 

اأمرهم  َن��اراً} حيث  اإَِذا َجَعلَُه  اْنُفُخوا َحتَّى  {َقاَل  ما يلي: 

باإح�سار المواد القابلة لالحتراق كالحطب وغيره، وجعلها 

لتحمّر  فيها  ينفخوا  اأن  اأم��ره��م  ث��م  ال�سد،  جانبي  على 

بهذا  اأراد  فقد  الحقيقة  وفي  التي عندهم،  بالو�سائل  نارًا 

ويتحّول  ببع�س،  بع�سها  الحديد  قطع  تلتحم  اأن  الأ�سلوب 

{َقاَل  اأمرًا:  النهاية  في  اأ�سدر  ثم  واحدة؛  كتلة  اإلى  ال�سد 

ال�سكل  وبهذا   )96 )الكهف:  ِق��ْط��راً}  َعلَْيِه  ْف����ِرْغ  اأُ اآُت��وِن��ي 

غّطى ذلك ال�سد الحديدي بطبقة من النحا�س ليحميه من 

اختراق الهواء والتاآكل والت�سدع!.

المذاب،  النحا�س  اأن��ه  )القطر(  معنى  في  الم�سهور 

رين ذلك بالر�سا�س المذاب وهو  ر بع�س المف�سِّ ولكن ف�سَّ

خالف المعروف.

�س عن اإنجاز بناء هذا ال�سد القوي والمحكم،  وقد تمخَّ

اإيجاد ثقب فيه  اأو  عدم تمّكن ياأجوج وماأجوج من اختراقه 

للنفاذ عبره، يقول تعالى: {َفَما ا�ْسَطاُعوا اأَْن َيْظَهُروُه َوَما 

بعد  القرنين  ذا  اإن   .)97 )الآي��ة:   
)4(

َنْقباً}  َل��ُه  ا�ْسَتَطاُعوا 

قيامه بهذا العمل العظيم، قال في منتهى الأدب اأمام اهلل: 

{َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي}؛)الكهف: 98( لأّنه كان رجاًل اإلهيًا.

يدعوني  لنف�سي  �سيئًا  اأّدع��ي  ول  يقول:  اأن  اأراد  فقد 

لالعتزاز به، ولم اأعمل �سيئًا مهمًا لأمّن على عباد اهلل فكل 

ول  اأخ��رى:  اأ�ساف جملة  ثم  وج��ل.  ما عملته من اهلل عز 

تظّنوا اأنَّ هذا ال�سد خالد واأبدّي {َفاإَِذا َجاء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه 

اً} )الكهف: 98(. وفي كالمه هذا  اء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقهّ َدكَّ

اأ�سار ذو القرنين اإلى م�ساألة فناء الدنيا وانهيار هذا ال�سدِّ 

على اأعتاب يوم القيامة.

( 1) )نك���ر( من مادة منكر بمعن���ى غير المعروف اأي عذاب غير 

معروف يمكن ت�سديقه.

 وف���ي بع�س الروايات الواردة، ع���ن اأهل البيت Q( 2) حيث 

ف�سروا ه���وؤلء بالتف�سير الأّول كما ف�س���روا بالتف�سير الثاني 

مع اأّنه ل منافاة بين التف�سيرين، راجع تف�سير نور الثقلين، 

ج 3، �س 306.

. الميزان الطباطبائي ج 13، �س 391( 3)

ب���اب  ت���اء  ُحذف���ت  )ا�ستطاع���وا(  اأ�سله���ا  )ا�سطاع���وا(   (4 )

ال�ستفعال.

الهوام�س

ذي  قــيــام  ــد  ــع ب

ــن بــهــذا  ــي ــرن ــق ال

العـــمل الــعظيم، 

قــال فـي مــنتهى 

اأمــــــــــام  الأدب 

َرْحَمٌة  {َهَذا  اللــه 

ــه  ـــي}؛ لأّن ــْن َربِّ ِم

اإلهيًا ــاًل  رج كــان 
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 �صعارات عا�صوراء

     )مقاربة اإعالمية(.

 �صعارات كتبت بالدم.

 ال�صعار الح�صيني 

      في خطاب الإمام الخميني}.

 �صعارات كربالء 

      روح المقاومة وعقلها.
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عا�صوراء  �صعارات 

ــة( ــي ــالم ــة اإع ــارب ــق )م

حممد كوثراين*

ف علوم الإعالم الحديث »ال�سعار الإعالمي« باأنه  تعرِّ

اإليه  المر�سل  ذهن  في  ما  مغزى  ذات  ر�سالة  »تركيز 

اأو  وجاذبة«،  وا�سحة  مخت�سرة  عبارة  اأو  جملة  في 

اخت�سارًا  الأكثر  العبارة  باتجاه  الجمهور  »توجيه 

وجاذبية في المنتج المراد ترويجه«.

الإمام  اأطلقها  التي  »ال�سعارات«  مو�سوع  مقاربة  اإّن 

الح�سين Q على امتداد الأ�سهر الثمانية الأخيرة 

من عام 60 ه�. )639 م( وحتى العا�سر من محّرم عام 61 

ه�. تاريخ ا�ست�سهاده ال�سريف في كربالء، من وجهة 

التي  والأ���س��ول  المبادئ  اإل��ى  ت�ستند  اإعالمية  نظر 

ات الإعالم الحديث  جاءت بها نظريَّ

ل  الأخ��ي��رة،  �سنة  الخم�سين  في 

وال�سطحية  النق�س  من  تخلو 

اأولويات الخطاب  اآن، لأنَّ  في 

ال��ح�����س��ي��ن��ي ب�����س��ك��ل ع���ام 

على  الح�سينية  وال�سعارات 

كونه  وب��ح��ك��م  ال��خ�����س��و���س، 

تختلف  الإلهي،  للخطاب  ا�ستمرارًا 

عن اأولويات الخطاب الإعالمي الو�سعي، 

المكونة  الأولية  العنا�سر  باأنَّ  القول  �سحَّ  واإن 

لكال الخطابين، بمعنى وجود ر�سالة ومر�ِسل ومر�َسل 

اإليه، هي عنا�سر م�ستركة.
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ال�سعارات الح�سينية هي الحق، قوله وتبليغه  فاأولوية 

ثم  ومن  مت�سابهه،  عن  وتمييزه  به  والحتجاج  وتو�سيحه 

واإبقاء  كلمته  لإع��الء  فعله  يجب  ما  على  به  ال�ستدلل 

جاذبيته  مدى  عن  النظر  ب�سرف  حرمه،  و�سون  رايته 

لدى �سريحة معينة من الجمهور الموجه اإليه، بل ب�سرف 

النظر، في بع�س الأحيان، عن الجمهور المر�سل اإليه في 

اإلى  المحددين  والمكان  الزمان  الخا�س، متخطيًا  ظرفه 

ف�ساءات كونية مجردة من الزمان والمكان.

التبليغ  »اإن  الخامنئي{:  القائد  �سماحة  يقول 

الأنظار  ج��ذب  عن  عبارة  العامي  العرف  في  والإع���الم 

نحو �سيء ما، هذا هو مفهوم الإعالم في عالم اليوم، اأي 

ت�سوير �سيء غير موجود على اأنه موجود، اأو ت�سخيم 

ب�سكل  وعر�سه  حقيقته  اأ�سعاف  واآلف  مئات  الموجود 

الإ�سالم فيعني تو�سيل حقيقة  التبليغ في  اأما  مزيف. 

كامل  ب�سكل  وع��ق��ول��ه��م...  النا�ض  اأذه���ان  اإل��ى  التوحيد 

الأهواء  عن  وبعيداً  نق�سان  اأو  زي��ادة  ودون  ء  مجزهّ غير 

والرغبات«.

الخلفية، يمكن  الأ�سا�س وانطالقًا من هذه  على هذا 

مقاربة ال�سعارات التي اأطلقها الإمام الح�سين �سلوات اهلل 

المبا�سر  والجمهور  وال�سكل  الم�سمون  م�ستوى  على  عليه 

الم�ستهدف.

على م�ستوى الم�سمون:

الح�سيني  الخطاب  احتواها  التي  الم�سامين  تعددت 

اإلى الحد الذي بلغت معه وكاأنه – اأي الخطاب بحد ذاته- 

والأو�سياء الأنبياء  خطاب  لكل  و�سعار  وترميز  تكثيف 

ر�سده  يمكننا  ما  اأن  اإلَّ  وعال.  جلَّ  باهلل  Rالمت�سل 

التي  التاريخية  المرحلة  في  وتحديدًا  الخطاب  هذا  في 

تحدثنا عنها، يقع في �سبعة عناوين رئي�سة مت�سل�سلة على 

ال�سكل الآتي:

الموقف  وتحديد  ظلمه  وتبيان  الظالم  ت�سخي�س   �1
منه؛ كقوله لمعاوية »... واإني ل اأعلم فتنة اأعظم على هذه 

ولديني  لنف�سي  نظرًا  اأعظم  ول  عليها،  وليتك  من  الأمة 

 

ــة  ــوي ـــ ـــ اأول اإن 

الـــ�ـــصـــــــعـــارات 

هـي  الح�صــــينية 

الحـــق، قـــولــــه 

وتـمييزه  وتبليغـه 

عــن متـ�صابـــهه، 

ــــن ثــم  ـــــ ـــــ وم

بــه  ال�صــــتدلل 

علــى ما يجب فعله 

كلـــمته ــالء  لإع
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اأن  من  اأف�سل  علينا  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  محمد  ولأم��ة 

 
)1(

اأجاهدك...«. 

2� اإظهار ال�سنن الكونية في �سراع الحق مع الباطل؛ 
كقولهQ عند خروجه من مكة »... ُخطَّ الموت على 

اإلى  اأولهني  اآدم َمَخطَّ القالدة على جيد الفتاة، وما  ولد 

...«، اأو قوله لع�سكر 
)2(

اأ�سالفي ا�ستياَق يعقوَب اإلى يو�سف 

ابن �سعد يوم العا�سر »ا�ستد غ�سب اهلل على اليهود حين 

هذه  على  اهلل  غ�سب  وا�ستد  اهلل،...،  اب��ن  عزير  قالوا 

)3(

هم«.  الع�سابة الذين يريدون قتل ابن نبيِّ

الخروج  واأ�سباب  الح�سينية  النه�سة  اأهداف  تبيان   �3
ابن  محمد  لأخ��ي��ه  كقوله  اهللP؛  ر���س��ول  مدينة  م��ن 

اأ�سرًا ول  اأخرج  لم  »اإني  المدينة  الحنفية حين خرج من 

َبِطرًا ول ُمْف�ِسدًا ول ظالمًا، واإّنما خرجت لطلب الإ�سالح 

)4(

»Pفي اأمة جدي ر�سول اهلل

والم�ساب   Qالح�سين الإم��ام  مظلومية  ذكر   �4
»كاأّني  مكة  مغادرة  حين  كقوله  وبركبه؛  به  �سيحل  الذي 

النواوي�س  بين  الفلوات  ع�سالن  تقطعها  باأو�سالي 

)5(

وكربالء...«.

امتداد  الحجة والحتجاج على  اإلقاء   �5
المدينة  بين  الرت��ح��ال  وم��واق��ع  م�����س��ارات 

المنورة وكربالء المقد�سة، ل �سيما خطابه 

 ...« العا�سر  يوم  في  �سعد  بن  عمر  بجي�س 

اأيحل  فانظروا  وعاتبوها  اأنف�سكم  راجعوا 

ابن بنت  األ�ست  وانتهاك حرمتي،  لكم قتلي 

)6(

نبيكم...« 

6� خ��ط��اب��ه ال��م��ت��ع��دد لأ���س��ح��اب��ه واأه���ل 
التحاقهم  وحتى  معه  خروجهم  منذ  بيته 

اأ�سحابًا  اأعلم  ل  فاإني  بعد  »اأما  بال�سهادة. 

)7(

اأوفى ول خيرًا من اأ�سحابي...« 

بيوم  الخا�سة  ال�ستثنائية  المواقف   �7
العا�سر من محرم عام 61 ه�.، والتي كانت 

عباراتها الأكثر وقعًا وحّدة وقوة؛ كقوله »اإن 

ـــن الــمــواقــف  م

ال�صتثنائية الخا�صة 

بــيــوم الــعــا�ــصــر 

ومن  ــّرم  ــح م ــن  م

الأكـثر  عباراتــها 

قوله:  وحّدة  وقعًا 

ابــن  الـدعـي  »اإّن 

الدعي قد ركز بين 

ال�صّلة  بين  اثنتين 

والذلة، وهــيـهات 

مــــّنــــا الــــذلــــة«
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َلة،  َلة والذِّ عي ابن الدعي قد َرَكَز بين اثنتين بين ال�سِّ الدَّ

 اأو قوله لقي�س بن الأ�سعث »... ل 
)8(

وهيهات منا الذلة...«، 

)9(

عطيكم بيدي اإعطاء الذليل، ول اأفر فرار العبيد...« 
ُ
اأ

على م�ستوى ال�سكل

في المقابل ن�ستقرئ الأ�سكال والكيفيات التي ظهرت 

�سيد  عنها  وعّبر  ال�سعارات  تلك  م�سامين  خاللها  من 

ال�سهداءQ، فنجدها على �ستة اأ�سكال متعاقبة، هي:

نة وموقعة بيده ال�سريفة، اأر�سلها  1� كتاب اأو ر�سالة مدوَّ
اإلى معاوية ومحمد ابن   Qاأكثر من جهة؛ ككتبه اإلى 

الحنفية واأهل الكوفة وم�سلم بن عقيل.

اأكثر  ف��ي  يتلوها  ك��ان  الكريم  ال��ق��راآن  م��ن  اآي���ات   �2
َه  َتَوجَّ ��ا  {َوَل��مَّ  

)10(

Qكتالوته ومو�سع؛  منا�سبة  من 

ِبيِل}  ال�سَّ �َسَواء  َيْهِدَيِني  اأَْن  َربِّي  َع�َسى  َقاَل  َمْدَيَن  ِتْلَقاء 

{َفِمْنُهْم  تالوته  اأو  مكة،  و�سوله  عند   )22 )الق�س�س: 

ُلوا َتْبِدياًل}  ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ َمْن َق�سَ

تلو  ال��واح��د  اأ�سحابه  ا�ست�سهاد  عند    )23 )الأح����زاب: 

الآخر.

بيته؛  واأه��ل  اأ�سحابه  عنه  نقلها  مناجاة،  اأو  دعاء   �3
ك�سكواه اإلى ربه عند قبر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، 

اأو دعائه عند روؤية جي�س ابن �سعد »اللهم اأنت ثقتي في كل 

كرب، واأنت رجائي في كل �سدة، واأنت لي في كل اأمر نزل 

)11(

بي ثقة وعّدة...«.

من  اأكثر  في  بها  ي�ست�سهد  كان  ال�سعر  من  اأبيات   �4
اأر�س  ق��دم��اه  وطئت  حينما  كاإن�ساده  وم��وق��ع؛  منا�سبة 

كربالء:

 »يا دهر اأفٍّ لك من خليل 

)12(

كم لك بالإ�سراق والأ�سيل«.

5� حوار ثنائي بينه وبين عدد من الأفراد التقى بهم 
الحكم  بن  م��روان  مع  كحواراته  وكربالء؛  المدينة  بين 

وعمر بن �سعد والحر الرياحي واأخته العقيلة زينب الكبرى 

اأبي  بن  بن علي  العبا�س  واأخيه  الأكبر  وابنه علي   O

طالب R وغيرهم الكثير.
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العدو  اإل���ى   Q ب��ه  ت��وج��ه  جماهيري  خ��ط��اب   �6
وال�سديق في اأكثر من موقع؛ كخطابه في مكة، وخطابه 

في ع�سكر الحر الرياحي قبل توبته، وخطابه في اأ�سحابه 

ليلة العا�سر، وخطابه يوم العا�سر في جي�س ابن �سعد.

على م�ستوى الم�ستهدف

ه الإمام  بغ�س النظر عن �سكل ال�سعار وم�سمونه، توجَّ

الح�سينQ بخطابه و�سعاراته وو�ساياه اإلى:

1� ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله.
2� الإمام علي بن الح�سين L �سليل الولية وحامل 

�سرها، وعموم اأهل بيته من الرجال.

L، وعموم  الموؤمنين  اأمير  ال�سيدة زينب بنت   �3
بنات ون�ساء الر�سالة.

4� اأ�سحابه الذين قاتلوا وا�ست�سهدوا معه.
5� عموم النا�س ممن لم يقاتلوا �سده ول التحقوا بركبه 

بعذر اأو بغير عذر، من المدينة وحتى كربالء.

�سفيان  اأبي  بن  معاوية  من  الباطل،  مع�سكر  قادة   �6
وحتى عمر بن �سعد بن اأبي وقا�س.

م�سوؤولياتهم  اختالف  على  الباطل  ع�سكر  عموم   �7
و�ساأنيتهم.

ا�ستنتاج

الإحاطة  العملي  اأو  العلمي  اأو  العقلي  بالإمكان  لي�س 

بمكنونات واأ�سرار الخطاب الح�سيني الذي واكب ال�سيرة 

هنا  لأ�سباب  الأخيرة،  تداعياتها  في  ال�سريفة  الح�سينية 

نحاول  وما  لذكرها.  يوجد مجال  ل 

اإليه،  البحث  و�ساقنا  ا�ستنتاجه 

المفيدة  النقاط  م��ن  مجموعة  ه��و 

تطوير  في  الإعالمي  الم�ستوى  على 

الإعالمية  وال�سعارات  الخطابات 

للمجتمع الإ�سالمي عمومًا، ولمجتمع 

المقاومة في لبنان خ�سو�سًا، وتحديدًا 

والحرجة  ال��ج��وه��ري��ة  الموا�سيع  ف��ي 

نطاقات  على  المجتمع  ف��ي  وال��م��وؤث��رة 
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* مدير عام » ر�سالت » )الجمعية اللبنانية للفنون(
.  جواهر التاريخ، ال�سيخ علي الكوراني، ج3، �س 386( 1)

.  مثير الأحزان، ابن نما الحلي، �س 29( 2)

.  الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 223( 3)

.  �سرح اإحقاق الحق، ال�سيد المرع�سي، ج 11، �س 602( 4)

.  مثير الأحزان، �س 29( 5)

.  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج45، �س 6( 6)

.  الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج2، �س 91( 7)

.  مثير الأحزان، �س 40( 8)

.  مثير الأحزان، �س 37( 9)

.  بحار الأنوار، ج 44، �س 322( 10)

.  لواعج الأ�سجان، ال�سيد مح�سن الأمين �س 123( 11)

.  الأمالي، ال�سدوق، �س 221( 12)

الهوام�س

وا�سعة وعامة. وذلك بال�ستفادة من المرتكزات والمبادئ 

التي اأر�ستها �سعارات اأبي عبد اهلل الح�سين عليه ال�سالة 

وبعد  الحق،  امتدادات  في  اأبعادها  الم�ستغرقة  وال�سالم، 

اإجراء تقاطع متعدد الأبعاد matrix، بين م�سمون و�سكل 

.Qوم�ستهدف ال�سعارات التي اأطلقها �سيد ال�سهداء

 هذه النقاط نوردها على ال�سكل الآتي:

1� حّقانية ال�سعار وحّقانية مو�سوعه، وا�ستناده بالتالي 
اإلى حقيقة واقعية ملمو�سة ومعتد بها.

ارتباطه  عبر  الإل��ه��ي،  بالخطاب  ال�سعار  ارتباط   �2
بالقراآن الكريم وكالم الوحي.

التي  التاريخية،  الكونية  بال�سنن  ال�سعار  ارتباط   �3
ت�سع ن�سابه في �سياق ال�سراع بين الحق والباطل.

4� حّجية ال�سعار، وت�سمنه ب�سكل اأو باآخر  ال�ستدلل 
والحجة والدليل الذي اأدى اإليه.

5� تحري�سية ال�سعار )من تحري�س(، وا�ستدعاوؤه لأخذ 
الموقف منه وعدم الكتفاء بالحياد.

اأ�سا�س  واحدة  فكرة  على  وتمحوره  ال�سعار،  تركيز   �6
تكون ركيزة الحدث والمنا�سبة المرتبطة به.

والمكان  بالزمان  تقييده  وع��دم  ال�سعار،  اإط��الق   �  7
والجمهور الم�ستهدف.

�سعارات  خال�سة  ه��ي  اّل��ت��ي  الكريمة  ب��الآي��ة  ونختم 

الأنبياء والأو�سياء وخال�سة �سعارات كربالء اإذ يقول عّز 

من قائل:

{الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِر�َساَلِت الِل َوَيْخ�َسْوَنُه َوَل َيْخ�َسْوَن 

ِ َح�ِسيباً} )الأحزاب: 39( اأََحداً اإَِل اللَ َوَكَفى ِباللَّ
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ـــارات  ـــع ـــص �

ُكــتبـت بالدم 
مقابلة مع �سماحة ال�سيخ �سفيق جرادي

حوار: منهال الأمني

اأو  قديمة  ث��وري��ة،  ح��رك��ة  اأي���ة  ب���اأن  �سك  ل 

معا�سرة،ل بد واأن تواكبها حركة اإعالمية تعبر 

عنها، وتو�سل اأفكارها اإلى الراأي العام، ول �سّيما 

المنا�سرين لها اأو المتعاطفين مع اأفكارها. واأهم 

وال�سيا�سي منه  ال�سعار،  الحركة:  م�ساديق هذه 

تحديًدا، اأو فلنقل اإنه الأكثر اأولوية.  

في معاني ال�سعار  في كربالء واأبعاده وم�ساديقه. 

�سفيق  ال�سيخ  �سماحة  م��ع  تداولناها  اأف��ك��ار 

الحكمية،  المعارف  معهد  مدير  ج��رادي، 

�ساأن  في  النيرة  روؤيته  على  منه  لنقف 

هذا المو�سوع الحيوي، وحول ما اإذا 

والتي  الإعالمية  الحركة  كانت 

الإمام  القائد،  بخطاب  تجلت 

اأهل  وكذلك   ،Qالح�سين

كربالء  في  واأ�سحابه  بيته 

يطلق  ان  ي�سح  وخ��ارج��ه��ا، 

»���س��ع��ارات  ت�سمية  ع��ل��ي��ه��ا 

�سيا�سية«.
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ي�سير �سماحة ال�سيخ بداية اإلى اأن علينا التمييز بين 

ال�سعار والخطاب. فالخطاب هو المقولة التي يحملها اأحد 

ما، ويريد اأن يو�سل من خاللها اإلى النا�س روؤيته واأهدافه 

ور�سالته. اأما ال�سعار، فهو فكرة يعبر عنها بجملة اأو عبارة 

موجزة تتكثف فيها المعاني التي تدور حولها هذه الفكرة، 

التي تحمل نوعًا من القابلية للو�سول اإلى الأذهان والتحكم 

بها ولفت النظر، لأن لها وقعها الخا�س في النفو�س. وقد 

يكون ال�سعار اأحد م�ستويات التعبير عن وجدان الخطاب 

والحركة التي ينوي �ساحب ال�سعار اإطالقها.

وي�سيف �سماحته اأنه في »الغالب الأعم اإما اأن تكون 

الجهة الر�سمية في هذا التحرك اأو زعيمها، من يطلقون 

عن  برمزيته  يعبر  وهو  الر�سالة.  مع  يتنا�سب  ب�سكل  ال�سعار، 

الحركة«. ومن هنا  بهذه  الملتحقين  للنا�س  العام  الوجدان 

فاإن ال�سعار » يتحول اإلى محفز ومحرك باتجاه ال�ستنها�س، 

اأو لر�سم بع�س الم�سارات بينك )كجهة( وبين الآخر«.

�سعارات الثورة الح�سينية

�س: ماذا عن الثورة الح�سينية؟

ج: خطاب الثورة الح�سينية، مفتوح، وله طرقه ومنهجيته 

من  مجموعة  ُرفعت  الخطاب،  هذا  في  واأ�ساليبه.  وروؤيته 

ال�سعارات:

 Qيقول الإمام الح�سين( 
)1(

مثال: »مثلي ل يبايع مثله« 

اإلى  فيه  التاأمل  خ��الل  من  يدفعنا  �سعار.  ه��ذا  ي��زي��د(.  عن 

اإلى م�ستوى من  ال�سخ�س الذي و�سل  ال�سوؤال عن ماهية هذا 

ال�سمو، يرف�س معه اأن ُيبايع �سخ�سًا مثل يزيد بن معاوية  اأو 

غير يزيد بن معاوية. 

ا هناك �سعار »ُخّط الموت على ولد اآدم مخط القالدة  اأي�سً

 هذا �سعار له طابع حكمي. وفي كثير من 
)2(

على جيد الفتاة«.

اإلى �سعار بالموقف. وهذا الموقف  الأحيان قد يتحول ال�سعار 

يفيد باأن الموت علينا حق ول نخ�ساه. كذلك �سعار علي الأكبر

Q: »اأفل�سنا على الحق؟ اإًذا ل نبالي، اأوقعنا على الموت، 

. في هذا القول تكثيف بالعبارة، وبالغة 
)3(

اأم وقع الموت علينا«

اأعمق  اإل��ى  الفكرة  لإي�سال  ال�سعي  مع  المطلب.  اإي�سال  في 

ــــالء  فــــــي كــــرب

�صعار  لكل  ــان  ك

ـــداق حـــي. ـــص ـــ� م

�سماحة ال�سيخ �سفيق جرادي
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ا  راف�سً اأم  لك  منتميا  اأك��ان  �سواء  المتلقي  وج��دان  في  م�ستوى 

لر�سالتك. فاأنت تو�سل له الر�سالة مكثفة. اإذًا، فلنقل اإن ال�سعار 

هو ر�سالة مكثفة.

ال�سعار ثقافة حياة

�س: ولكن ربما كلمة »�سعار« توحي اأحيانًا بنوع من البتذال، اإذ 

يقال مثال عن فالن: اإنه من رافعي ال�سعارات، اأي قول بال عمل؟

في  ولكن  ج��ًدا.  مفخمة  تكون  ما  ع��ادة  ال�سعار  األ��ف��اظ  ج: 

حيويته  يك�سب  هنا  وم��ن  ال��واق��ع،  عن  يعبر  م��رة  هو  المقابل، 

ي�ستر�سدون  نبرا�ًسا ومدر�سة وطريًقا  القادمة  لالأجيال  وي�سبح 

بها، ومرة يبقى مجرد األفاظ مفخمة، ل يحمل الم�سمون نف�سه، 

اأي اأنه يكون اأعلى من قدرة واإمكانية الجهة التي ترفعه. 

فمثال، حينما يرفع الإمام الح�سين �سعار »هيهات مّنا الذلة«، 

وهو �سعار مكثف جدًا. ويطلقه �سخ�س مثل الح�سين يقدم كل ما 

يملك وكل من كان حوله وروحه في �سبيل المبداأ الذي هو ثابت 

عليه، فاإن هذه الروح وهذا الدم وهذا البذل، كل هذه العنا�سر 

�ستعطي لل�سعار م�سمونه الفعلي. 

في كربالء كان لكل �سعار م�سداق حي.

والأ�سحاب  الأه���ل  �سيرة  ف��ي  اأي�����س��ًا  ننظر  اأن  علينا  هنا 

موقفهم  ج���دًا  وا���س��ح  ب�سكل  فنجد  ك��رب��الء.  ف��ي  ال��م��وج��ودي��ن 

المت�سّبث بالبقاء مع الإمام، على الرغم من اأنه Q فتح لهم 

ق�سيته،  عن  الدفاع  في  كاهلهم  عن  التكليف  اإ�سقاط  اأبواب  كل 

للعلى،  ق�سطهم  اأدوا  اأنهم  واعتبر  يديه،  بين  ي�ست�سهدوا  اأن  اأو 

اأرادوا المغادرة فليذهبوا، فالقوم ل يطلبون غيره،  اإن  وخيَّرهم 

َبوا. هنا �سعار »هيهات من الذلة« الذي 
َ
و�سيكتفون بقتله، ولكنهم اأ

رفعه القائد يتحول اإلى نظام �سلوكي، عند الذين تبنوه والتحقوا 

به، ب�سكل �سارت الق�سية بالن�سبة لهم لم تعد واجًبا اأو غير ذلك. 

ول ق�سية قانونية. فالتكليف �سقط عنهم، ولكن ل زالت الق�سية 

اأن الحق في مواجهة الباطل. فرف�س الذل اأ�سبح قناعة تفيد باأن 

نفو�سهم ل تقبل الذل ول الظلم، حتى لو قّطعت األف مرة.

عندما يكون الرمز الذي يحقق الحق ومبادئ الحق، متمثاًل 

ب�سخ�س الإمام الح�سينQ، الذي ي�ستهدفه الظلم والباطل، 

ويهدف اإلى قطع راأ�سه، فنجد اأن هوؤلء الأ�سخا�س يقولون لأهل 
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يقرنون  ب��اأن��ه��م  وال��ب��اط��ل  الظلم 

في  يتمثل  والحق  بالفعل.  ال�سعار 

متم�سكون  ونحن   ،Qالح�سين

به كق�سية حق. ل مجرد اأن الذي 

والتكليف.  الواجب  به هو  يجمعنا 

الواجب  اإ�سقاط  ربما  له  ي�سكرون 

عنهم، ولكن ل زالت ق�سية الحق 

ال�سعار  اأن  يعني  هذا  به.  متمثلة 

بم�سمونه و�سل اأكثر، واأخذ تاأثيره 

الطبيعي عند هوؤلء الأ�سحاب.

اتجاهات ال�سعار

قبل  مختلفة:  مراحل  في  اأطلقت  �سعارات  هناك  �س: 

المعركة وتح�سيرا لها وخاللها وحتى بعدها. ما هي طبيعة 

هذه ال�سعارات؟

ج: هناك اتجاهان في معركة كربالء:

التجاه الح�سيني.

والتجاه الأموي الذي يمثله يزيد بن معاوية وع�سكره.

ولكي ندر�س بع�س المقا�سد والأهداف لكال الحركتين، علينا 

اأن نلقي نظرة على ال�سعارات التي رفعت في كال المع�سكرين.

مثاًل، ما هو اأول ما يتبادر اإلى ذهن يزيد حين يقول:» 

يطلقها  كان  تعابير  هناك  �سهدوا...«  ببدر  اأ�سياخي  ليت 

»فال  اأ�سياخه  ي�ستح�سر  اأو حين  الملك.  فيها عن  ويتحدث 

�سعره  اأ�سبح  بعد  فيما  وفعال،   
)4(

نزل«. وحي  ول  جاء  خبر 

هذا  ماهية  لتحديد  اإليه  ن�ستند  اأن  ن�ستطيع  �سعاًرا،  هذا 

عن  يك�سف  �سعار  وهو  م�سمون.  اإلى  يرمز  لأنه  المع�سكر، 

اأن المق�سد عند  المخّباأ والم�ستور في الداخل. وهنا تفهم 

يزيد هو الُملك. واأنه ل يوؤمن اإل بذاته الم�ستقلة، ول يوؤمن ل 

باإله، ول بقراآن ول بقيم ول باأخالق ول بدين من الأ�سا�س. 

الإ�سالم  »وعلى  يقول:   Q الإم��ام  اأن  نجد  المقابل  في 

ال�سعار  هذا   
)5(

يزيد«  مثل  براٍع  الأّم��ة  ُبِلَيت  قد  اإذ  ال�سالم 

يفيد باأن قائله يوؤكد اأن الم�سمون الذي �سيقاتل من اجله هو 

معاوية  بن  يزيد  باأن  يفيد  الم�سمون  وهذا  نف�سه.  الإ�سالم 

ــذي  الـ ــار  ال�صــعــ

ــع  ــن الواق ــر ع يعّب

حـيويته  ــب  يـكـ�صـ

ــًا  ــح نـبرا�ص وي�صــبـ

ــة ــال القادم لالأجيــ

الزميل منهال الأمين محاوراً �سماحة ال�سيخ �سفيق جرادي
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ي�سكل خطرًا حقيقيًا على هذا الم�سمون، األ وهو الإ�سالم. 

�ِسرًا ول َبطرًا اإنما 
َ
خُرج اأ

َ
لحظ مثال قوله Q: »اإني لم اأ

�سحيح   
)6(

.»Pمحمد جدي  اأمة  في  الإ�سالح  لطلب  خرجت 

قول طويل، ولكنه �سعار يلخ�س كل مقا�سد الموقف والنطالقة 

الح�سينQ. وكذلك هو يرد على  الإمام  اأقدم عليها  التي 

اأو  الحاكمة  ال�سلطة  روجته  ما  وه��و  فيه،  النا�س  بع�س  راأي 

بالأحرى المت�سلطة على الحكم من اأنه خارج؛ لأنه يريد الُملك 

من  يقتب�س  اأن  يمكنه  بتكثيف مذهل  كيف؟  ولكن  ال�سلطة.  اأو 

خطاب ما عبارة اأو اأكثر، لتتحول اإلى �سعار. 

الإمام  هو  مع�سومًا  قائدًا عظيمًا  فيها  اأن  كربالء  عظمة 

الثلة  تلك  بيته.  واأه��ل  اأ�سحابه  اأي�سًا  وفيها   ،Qالح�سين

النوعية التي ن�سرت الح�سينQ. فالإمام حين طلب منهم 

ينا في  عنا وُذرِّ الإن�سراف، كانت مقولتهم ال�سهيرة باأنه لو ُقطِّ

الهواء، ُيْفعل بنا ذلك األف مرة، لما فارقناك. 

ا�ستراتيجية ال�سعار

َو ل�سنا 
َ
هناك �سعارات قد تكون لمرحلة من المراحل. مثاًل »اأ

على الحق؟« قال: بلى. »اإذًا ل نبالي اأوقعنا   على الموت اأم وقع 

الموت علينا«. وكذلك »على الإ�سالم ال�سالم اإذ قد بليت الأّمة 

براٍع مثل يزيد«. هذان ال�سعاران متعلقان بمرحلة. ولكن هناك 

اإلى  وتنظر  اأ�ساًل،  اإ�ستراتيجية  طبيعتها  اآخر  نوع  من  �سعارات 

اأمة  في  الإ�سالح  لطلب  خرجت  »...اإنما  مثل:  الممتد.  الأف��ق 

مق�سد  هو  ذات��ه  بحد  الإ���س��الح  فطلب   .»Pاهلل ر�سول  ج��دي 

ومطلب لكل الأنبياء والأئمة والأولياء. وهذا مق�سد ممتد، �سواء 

اأتحقق وقت اإطالقه، اأم بعد خم�سين عاًما اأو حتى األف �سنة. اإذًا 

هو مق�سد بعيد وا�ستراتيجي ومترامي الأهداف والم�ستويات. 

قول وعمل

ال�سعار �سكاًل مع مخالفته  �س: ماذا عن اللتزام بحرفية 

م�سموًنا؟

ج: يختلف فهم النا�س من جهة لأخرى في تطبيق ال�سعار. 

اإطالقه،  لي�س مجرد  ال�سعار  اأن الأ�سل في  التاأكيد  اأعيد  ولذا 

بالعمل، ومن هنا  ال�سالحة لقترانه  الأر�سية  اأن يجد  بل في 

يكت�سب قوة ح�سوره. واإذا اأردنا اأن نفهم جيدًا ما هي مدلولت 
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تاأثير ال�سعار في حياة النا�س، ل ن�ستطيع اأن نف�سله عن عموم 

الخطاب الذي قدمته عا�سوراء وعموم الأهداف الح�سينية، 

هذه  عن  يعبر  فال�سعار  منها.   باجتزائه  معه  نتعامل  اأو 

داخل  من  بل  خارجها،  تقراأه  اأن  ت�ستطيع  ل  لذا  التجربة، 

الأهداف نف�سها.

ولذا حينما ت�سبح وظيفة الموالي فقط اأن يدمي راأ�سه 

وج�سمه، ن�ساأل هل هناك مقا�سد ح�سينية باأن تفتري على 

ول  ال�سعار  ُيرفع  هنا  راأ�سك؟  وت�سق  ثيابك  فتمزق  نف�سك؛ 

اإنه م�ستعد للتطبير  يقرن بالعمل؛ لأن من يفعل ذلك يقول 

ولكنه   ،Qالبيت لأه��ل  َك��ْرَم��ى  وج�سده  راأ�سه  ولإدم���اء 

كلمة  اإع��الء  �سبيل  في  وال�ست�سهاد  الت�سحية  عن  يتمنع 

الحق والدفاع عن ق�سية عادلة ومحقة. وهذا خالف للخطاب 

غير  �سعارًا  اأي�سًا  هنا  ي�سبح  وال�سعار  الح�سينية.  والمقا�سد 

هو،  عنه  ويعبر  ال�سخ�س  ه��ذا  �سعار  اإل��ى  ويتحول  ح�سيني، 

له  �سعار  ع��ن  تتحدث  ف��اأن��ت  ح�سيني«  »�سعار  تقول  فعندما 

دللة، ويعبر عن مقا�سد واأهداف الثورة الح�سينية والخطاب 

م في عا�سوراء.  الح�سيني الذي ُقدِّ

�س: كيف نجد وقع هذه ال�سعارات بعد واقعة كربالء؟

بتلك  تاأثرًا  ثورات خي�ست  وهناك  وفاعاًل.  قويًا  نجده  ج: 

الحادثة  تلك  باإخبار  الحا�سل  ال��ت��داول  ونتيجة  ال�سعارات 

و�سعارات رجالتها، فحينما كان الدم ل يزال حاميًا،  خرجت 

من  ذل��ك  وغير  الثقفي  المختار  بعدها  وم��ن  التوابين  ث��ورة 

تحركات في المدينة المنورة وغيرها. وقد حملت نف�س خطاب 

و�سعار عا�سوراء نف�سه. ودعني اأقول اإن ما حدث بعد عا�سوراء 

وهو م�ستمر اإلى يومنا هذا من انتفا�سات على الظلم، هو مدين 

لذاك الدم والخطاب وال�سعار الح�سيني، بال �سك.

واأهل  خا�سة   Qزينب ال�سيدة  خطاب  اأن  نجد  كذلك 

ما  العام حقيقة  الراأي  اإفهام  في  �ساهم  Q عامة،  البيت 

جرى. 

. بحار الأنوار، ج44، �س325( 1)

. مثير الأحزان، ابن نما الحلي، �س 29( 2)

. لواعج الأ�سجان، ال�سيد محّمد مح�سن الأمين، �س 83( 3)

. الحتجاج، ال�سيخ الطبر�سي، ج2، �س 34( 4)

. مثير الأحزان، ابن نما الحلي، �س 15( 5)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج44، �س 329( 6)

الهوام�س

ــي ال�صعار  الأ�صل ف

ــة  الأر�صي ــد  يج اأن 

ــه  لقتران ــة  ال�صالح

ــن  ــل، ومـــ بالعمــ

ــب  ــا يــكـتـ�ص هنـــ

ــوة حــ�صــوره. قـــ
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الح�صيني  ــار  ال�صع

ـــام  ــي خــطــاب الإم ف

ـــي } ـــن ـــي ـــم ـــخ ال

الإمام  ا�ستخدام  عن  نتحدث  اأن  قبل 

لل�سعارات  عليه  اهلل  ر���س��وان  الخميني 

الح�سينية والكربالئية في طريق الثورة 

اأهدافها  وتحقيق  اإي��ران  في  الإ�سالمية 

اإلى نظرة الإمام  اأوًل  اأن ن�سير  فاإن علينا 

الإ�سالمية  الثورة  بين  للعالقة  الخميني 

في اإيران وثورة الح�سينQ في كربالء، 

وذلك اأن ال�سعارات عند الإمام }لي�ست 

العقائد  اإل تعبيرًا �سادقًا وم�سغوطًا عن 

بها  يوؤمن  كان  التي  والأه���داف  والأف��ك��ار 

وكان  الحياة،  في  تحققها  باإمكان  ويوؤمن 

و�سيلة  وال�سادق  الملتزم  ال�سعار  اأن  يجد 

العقائد  تلك  لتركيز  ومفيدة  ناجحة 

والأفكار والأهداف في اأذهان عموم اأفراد 

ال�سعب والأمة والم�ساعدة في تحويل كل 

ذلك اإلى حقيقة وواقع  معا�س.

 ال�سيخ ح�سن فوؤاد حمادة

ال�سيخ ح�سن فوؤاد حمادة
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الخميني  الإم���ام  كلمات  ف��ي  نبحث  عندما  ونحن 

قلبه  ت�سكن  كانت   Qالح�سين كربالء  اأن  نجد 

وعقله وفكره وروحه، واأن �سيرة ومواقف اأبي عبد 

وعمله  �سلوكه  تحكم  كانت   Qالح�سين اهلل 

لإيران  تحقق  ما  كل  اأن  يعتبر  فهو  ومواقفه. 

وكرامة  وع��زة  ث��ورة  م��ن  الإي��ران��ي  وال�سعب 

عا�سوراء  ومن  كربالء  من  هو  وخير  وتقدم 

»اإن كل ما لدينا هو من عا�سوراء ومن هذه 

 وهو يقول ب�سراحة 
)1(

المرا�سم الح�سينية«.

 Qال�سهداء �سيد  نه�سة  »ل��ول  وو���س��وح: 

 
)2(

هذه« ثورتنا  في  الن�سر  تحقيق  ا�ستطعنا  لما 

ثورة  على  المعا�سرة  الثورة  ن�سر  توقف  في  وال�سبب 

اأن ثورة الدم القاني ا�ستطاعت اأن ت�سون  التاريخ الدامي هو 

الإ�سالم المحمدي الأ�سيل وتحفظه حيًا لي�سل اإلى جيل الثورة 

وقيمه  بعقائده  اهلل  ر�سول  اأراده  كما  طريًا  غ�سًا  المعا�سرة 

والحرية  للحياة  ومناهج  تعاليم  من  فيه  ما  وك��ل  واأخ��الق��ه 

والعزة. وبهذا ال�سدد يقول الإمام ر�سوان اهلل عليه  »اإن �سيد 

و�سل  حتى  وحفظه  الإ�سالم  �سان  الذي  هو   Qال�سهداء

)3(

اإلينا نحن الجال�سين هنا«. 

الر�سول  اآل  ت�سحيات  ولول  عا�سوراء  تكن  لم  »لو  ويقول: 

النبي  بعثة  اآث��ار  ت�سييع  من  الع�سر  ذل��ك  طواغيت  لتمكن 

ولول  ال�ساقة.  وج��ه��وده  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الأك���رم 

اأبي �سفيان الذين  عا�سوراء ل�سيطر المنطق الجاهلي لأمثال 

)4(

اأرادوا الق�ساء على الوحي والكتاب«. 

تعالى  اهلل  ���س��اء  ال���ذي  الع�سر  ح�سين  بحق  ���س��ار  حتى 

اأهداف كربالء ولو بعد حين. لذا كان  اأن ينت�سر ويحقق  له  

اأن يتمثل الإمام في تفا�سيل جهاده اليومي وفي  من الطبيعي 

خطبه ومواقفه التي كان يطلقها اإبان اأحداث الثورة الإ�سالمية 

ومواقف  وكلماته  ومواقفه  الح�سين  ث��ورة  اأح���داث  تفا�سيل 

ف�سعار  ال�سالم.  وعليهم  عليه  بيته  واأه��ل  اأ�سحابه  وكلمات 

ال�صهداء �صيد  »اإن 

Q هو الذي �صان 

وحفظه  ــالم  ــص الإ�

اإلينا  و�ــصــل  حتى 

نحن الجال�صين هنا«
45
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»هيهات منا الذلة ياأبى اهلل لنا ذلك ور�سوله والموؤمنون« كان 

الموقف الحا�سم الذي يعبر عن رف�س جميع الت�سويات المذلة 

�سوارع  في  وخنقها  الثورة  اإ�سقاط  خاللها  من  يراد  كان  التي 

طهران.

قالها  التي   Qالح�سين الإمام  ابن  الأكبر  ومقالة علي 

لأبيه �سيد ال�سهداءQ » يا اأبا اإذًا ل يهم اأوقعنا على الموت 

اأم وقع الموت علينا« كانت المقالة التي حركت اآلف ال�سباب 

الإيرانيين الذين هم في �سن علي الأكبر ليندفعوا اإلى �سوارع 

طهران طالبين اإحدى الح�سنيين »الن�سر اأو ال�سهادة«، هوؤلء 

اإني  ال�سباب الذين كان يخاطبهم الإمام الخميني ليقول لهم 

كلما نظرت اإلى ت�سحياتكم خجلت من نف�سي.

ومقالة الح�سين »اإني ل اأرى الموت اإل �سعادة والحياة مع 

الظالمين اإّل برمًا« كانت المنطلق لثورة الإمام الخميني على 

جحيم،  اإلى  الإيراني  ال�سعب  حياة  حّول  اّلذي  الظالم  الملك 

فقدم الإمام الموت وال�سهادة على الحياة في ظل هذا الملك 

الظالم وو�سع دمه على كفه مقدمًا �سعادة الموت على الحياة 

ال�سوداء.

ول  ملجاأ  يبق  لم  لو  »واهلل  قال  ال��ذي  الح�سين  جده  وكما 

بقيت  لو  يقول  الإم��ام  كان  بن معاوية«  يزيد  بايعت  لما  م��اأوى 

اأنتقل من مطار اإلى اآخر كل حياتي لما �سكّت ولما تخليت عن 

مواجهة الملك الظالم.

لقد كان الإمام يوؤمن بانت�سار الدم على ال�سيف واأن للدم 

واأن  الطغيان  لجي�س  الفولذية  الآل��ة  كل  هزيمة  على  القدرة 

ع�سر.  اأي  في  يتكررا  اأن  يمكن  وانت�سارها  كربالء  تجربة 

وقد ا�ستخدم الإمام هذا ال�سعار كثيرًا في مفردات ثورته وهو 

القائل: »لقد انت�سر الدم على ال�سيف اأترون اآثاره باقية حتى 

)

Q«. 
)5

اليوم حيث ظّل الن�سر حليفًا ل�سيد ال�سهداء

ولقد واجه الإمام الخميني كل الأ�سوات التي كانت تدعوه 

اإلى وقف الثورة بحجة كثرة اإراقة الدماء و�سقوط ال�سهداء بال 

طائل، اعتمادًا على هذه المقولة المقد�سة التي كان يوؤمن بها 

وهي »انت�سار الدم على ال�سيف«.

اأما ال�سعار المركزي الأقوى الذي ترجم كل مفردات الثورة 

الح�سينية و�سخها في قلب وج�سد ثورة الع�سر فقد كان �سعار 

»كل يوم عا�سوراء كل اأر�س كربالء« حيث ا�ستطاع الإمام  اأن 

اأما ال�صعار المركزي 

كان فقد  ــوى  الأق

يوم  ــل  »ك �صعار 

كل  ـــوراء  ـــص ـــا� ع

ــالء« ــرب اأر�ـــــس ك
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عا�سوراء  �سعارات  وحتى  وتعاليم  قيم  جميع  ي�ستح�سر 

وكربالء اإلى �ساحة الثورة الإ�سالمية في اإيران ليجعل 

من اإيران اأر�سًا كربالئية ويحول الع�سر الحا�سر اإلى 

ع�سر عا�سورائي ينب�س بالثورة والدم وعطر ال�سهادة 

وعطاء الإيثار والت�سحية.

هذا  عن  ينفي  الإمام}اأن  ا�ستطاع  ولقد 

ال�سعار كما عن باقي �سعارات الثورة الح�سينية 

ما علق بها عبر الزمن من ت�سوهات في 

تلك  يعطلوا  اأن  مبتدعوها  اأراد  الفهم 

ال�سعارات العظيمة ويخرجوها من دائرة 

اإلى  يحولوها  ب��ل  الحا�سر  ف��ي  التاأثير 

كان  لذا  والم�سر،  ال�سلبي  التاأثير  دائ��رة 

الإمام حري�سًا على تو�سيح معنى ال�سعارات 

يوم  كل  مقولة  »اإن  قوله:  ذلك  ومن  الح�سينية 

لكنها  كبرى  مقولة  كربالء  اأر���س  وكل  عا�سوراء 

ُتفهم فهمًا مغلوطًا، فبع�سهم يت�سور اأنها تعني اأننا ينبغي 

دور  اإل��ى  نظرنا  لو  ه��ذا.  غير  محتواها  لكن  يوم  كل  نبكي  اأن 

تكون  اأن  اأر���س  كل  على  اأن  لأدركنا  عا�سوراء  يوم  في  كربالء 

كذلك، اأن تمار�س دور كربالء، ذاك الميدان الذي خا�س فيه 

ف�سمدوا  قليلة  ثلة  ومعه  الحرب  غمار   Qال�سهداء �سيد 

ودح��روه.  هكذا  يزيد  وهزموا  الظلم  ورف�سوا  وقتلوا  وقاوموا 

ينبغي اأي�سًا اأن تكون بقية البلدان وينبغي لنا اأن نقف في وجه 

الظلم في كل يوم ونعتبر اأن هذه اأي�سًا ار�س كربالء وعلينا اأن 

 
)6(

نعيد فيها دور كربالء«. 

لقد كان الإمام يعتقد اأن الثورة الإ�سالمية في اإيران �سعاع 

من عا�سوراء واأن حياة ال�سعب الإيراني وا�ستمرار عزته رهن 

ذلك  اإحياء  في  واأن  عا�سوراء  و�سعارات  وقيم  مرا�سم  باإحياء 

الثورة  �سهداء  باأن  افتخر  ولطالما  ولل�سعب.  للثورة  �سونًا  كله 

يكون  اأن  يتمنى  كان  الذين  كربالء  ك�سهداء  هم  الإ�سالمية 

اإن  اأق��ول  وبحق  لهم.  خادمًا  نف�سه  يعتبر  وك��ان  منهم  واح��دًا 

العملي لالإمام وكانت  والت�سبيح  الذكر  �سعارات كربالء كانت 

ماء حياة وانت�سار ثورته الإ�سالمية المباركة.

�سحيفة الثورة الإ�سالمية (1 1

� نه�سة عا�سوراء �ض 165 2)  

� نه�سة عا�سوراء �ض 160 3)

� نه�سة عا�سوراء �ض 156 4)

� نه�سة عا�سوراء �ض 164 5)

� نه�سة عا�سوراء �ض 171 6)

الهوام�س
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ــالء كرب ــارات  �صع

روح المقاومة وعقلها

ومالمح  لبنان  في  الإ�سالمية  المقاومة  انطالقة  منذ 

عا�سوراء ترت�سم في كل جنباتها، من الروحية اإلى الثقافة 

اأن  كما  والت�سبيهات.  الرموز  اإل��ى  ال�سعارات  اإل��ى  والوعي 

الإم��ام  فها  و�سّ المقاومة  تاأ�سي�س  �سهدت  التي  المرحلة 

الت�سبيه  هذا  ولعّل  كربالئية،  مرحلة  }باأنها  الخميني 

مبتٍن على التماهي مع طبيعة الأهداف والظروف.

د. بالل نعيم

اأ�سل القيام

تبٍن  لبنان لم يكن مرتكزًا على  المجاهدين في  اإنَّ قيام   

اإمكانيات  ول  كبيرة  اأع���داد  ول  �سعبي  احت�سان  ول  ر�سمي 

وا�سعة بل كان اأ�سا�سه القيام هلل على �سوء ت�سخي�س التكليف 

للموؤمنين في تلك اللحظة والظروف التي تتماهى مع ما اأحاط 

والأبعدين.  الأقربين  Q من خذلن  الح�سين  الإمام  قيام 

فالمجاهدون عندما هّبوا للقتال لم تكن اآفاق الن�سر والتحرير 

وال�سهادة. �سحيح  لقاء اهلل  اأعينهم  وفي  قاموا  بل  لهم  باديًة 

الن�سر  بداأت عالئم  الإنجازات  وتحقيق  الزمن  تقدم  مع  اأنه 

على  مبنيًا  كان  النهو�س  واأ�سل  القيام  لحظة  لكّن  بالظهور، 

تنّجز التكليف ال�سرعي على مجموعة الموؤمنين في هذا البلد 

من العالم الذي اعتدي على اأر�سه وتم احتاللها من قبل عدو 

يتمتع بكل مزايا العدوانية في التاريخ والجغرافية وفي العقيدة 

والدين وفي الأبعاد كلها.

 فالإمام الح�سين Q عندما قام كان يعلم اأن ماآله اإلى 

اإلى ال�سبي، لكنه يعلم اأي�سًا باأن  ال�سهادة واأن م�سير حرائره 

واجبه القيام والتحرك وبذل الدماء والت�سحيات لأن الم�ساألة 

مرتبطة بحماية الدين وجودًا وماهيًة ولي�س من هدف وتكليف 
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اأع����ظ����م من  وق�����س��ي��ة 

ذلك. 

ف����ي ال���روح���ي���ة 

العامة 

اإن التطلع اإلى وجوه 

وال�ستماع  المجاهدين 

اإلى حكاياهم ومعرفة م�سمون 

و�ساياهم ل �سيما و�سايا ال�ست�سهاديين، 

كل ذلك ير�سم اأمامنا مالمح عا�سوراء، وجوه �سهداء 

هلل  واحت�سبوا  و�سبروا  �سمدوا  الذين  الأبطال  كربالء، 

تعالى، واأكثرهم �سباب لم يحجبهم غبار الدنيا ول زينتها 

وامت�ساق  ال�ساحة  اإل��ى  وال��ن��زول  بالنف�س  الت�سحية  عن 

البندقية. وكذلك المجاهدون والأبطال  ال�سالح واعتناق 

وال�سهداء في المقاومة الإ�سالمية في لبنان كانت روحيتهم 

التي �سنعت الندفاع وجراأة المواجهة هي عا�سوراء التي 

�سكلت بالن�سبة اإليهم النموذج والأ�سوة والمثال كما �سكلت 

مدر�سة الفداء والعنفوان والحرية، كما ج�ّسدت النموذج 

�سهداء  قدمه  فما  والبذل.  والعطاء  الت�سحية  في  الأعلى 

كان  ب��ل  فح�سب،  واأنف�سهم  اأرواح��ه��م  يكن  ل��م  ك��رب��الء 

�سي�ست�سهد،  باأنه  يعلم  كان  منهم  واح��د  فكل  وجودهم، 

كما كان متحققًا من تعر�س اأهله وعياله واأولده واأقاربه 

ودياره واأمالكه للهالك والفناء والإ�ساءة وهتك الحرمة. 

التي  وال��ف��داء،  العطاء  روحية  الجهادية،  الروحية  ه��ذه 

الموؤمنين  قلوب  في  حرارة  وبعثتها  عا�سوراء  لها  اأ�ّس�ست 

هي التي �سنعت روحية المجاهدين في المقاومة في لبنان 

ولن تبرد اأبدًا.

في الثقافة والوعي

بعد  ال�سرعي  التكليف  والتزام  هلل،  القيام  ثقافة  اإن 

ت�سخي�سه وتنجزه، وعدم الرتهان لالأ�سباب ول الخ�سوع 

للمعادلت القائمة، ول انتظار توفر الظروف المالئمة، ول 

العطاء  ــة  ــي روح  

والــــفــــداء، الــتــي 

لها  ـــ�ـــصـــت  اأ�ـــصّ

عا�صوراء، هي التي 

�صنعــــت روحــية 

المجاهــدين فـــي 

المقاومة في لبنان
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ظهور عالئم الن�سر 

في الآفاق، ول توقع 

ال��م��دي��ح والإط������راء 

وال��ث��ن��اء، ب��ل م��ع كثرة 

والمنتقدين  ال���ن���ق���د 

هي  والم�سيئين،  والإ�ساءة 

ثقافة اأ�ّس�سها و�سّيدها ور�ّسخها 

Q بدمائه الزكية في  الإمام الح�سين 

كربالء وهي الثقافة التي حمت الدين واأحكامه على مر 

الع�سور، وهي الثقافة التي �ساهمت بنيويًا في قيام الجمهورية 

هو  عندنا  ما  »كل  موؤ�ّس�سها:  عّبر  حيث  اإي��ران  في  الإ�سالمية 

من عا�سوراء » وهي نف�سها  الثقافة التي �سرت من بين كلمات 

في  الرائع  �سداها  لتجد  الخميني  الإم��ام  وخطابات  ومواقف 

ربوع جبل عامل مع المجاهدين الذين نبذهم في البداية حتى 

فكر  واأهل  مثقفون  قيامهم  وانتقد  فعلهم  اإلى  واأ�ساء  القريب 

وقلم، ومع ذلك قاموا لأن واجبهم وتكليفهم فر�س عليهم ذلك 

ولأن الوعي الذي يحّركهم هو وعي عا�سوراء وثقافتها.

في ال�سعارات والرموز

المقاومة  روح  اإل��ى  وثقافتها  عا�سوراء  روحية  �سرت  لقد 

وعقلها والى �سعاراتها ورموزها وخطابها ومفرداتها واأدبياتها. 

اط��رادًا مع  زاد  الذي  لعا�سوراء  الإحياء  وقد تمظهر ذلك في 

النزال،  وحماوة  الجهاد  وتيرة  وارتفاع  المقاوم  الفعل  تزايد 

كما ظهر ذلك في الم�سيرات الح�سينية التي تحول بع�سها اإلى 

مواجهات مع قوات الحتالل، وكذلك ظهر في مرا�سم ت�سييع 

ال�سهداء حيث ظهرت ال�سعارات التي ا�ستخدمها الإمام الح�سين 

Q و�سدح بها في تلك الربوع �ساحت بها حناجر الرواديد 

في م�سيرات الت�سييع »هيهات منا الذلة«، »لبيك يا ح�سين«. كما 

مالأت �سعارات الإمام الح�سين Q واأقواله ونداءاته الأقم�سة 

والجلديات المعلقة في ال�سوارع وعلى الح�سينيات وعلى الثياب 

ال�سوداء التي ارتداها ال�سبية والأطفال وال�سيوخ والن�ساء في 

والعلماء  الخطباء  ا�ستخدمها  وكذلك  عام،  كل  من  عا�سوراء 

و�سايا  جنبات  وحكت  ومواعظهم،  وخطاباتهم  كلماتهم  في 

واجبهم  لأن  قاموا 

فر�س  وتكليفهــم 

ولأن  ذلك  عليـهم 

ـــذي  الـــوعـــــــي ال

يحّركهم هو وعي 

وثقافتها عا�صوراء 
50



ال�سهداء، وبداأت تتردد على األ�سنة النا�س في موا�ساتهم لعوائل 

ال�سهداء اأو عند فقد الأحبة. واإن ا�ستخدام هذه ال�سعارات في 

مجتمع المقاومة في لبنان وتزايد هذا ال�ستخدام مع الزمن 

تخت�سر  ال�سعارات  لأن  �ساحبها،  مع  وثيق  ارتباط  دليل  هو 

المبادئ والأهداف والروؤى لل�سخ�سية القيادية. واإن �سكاًل من 

اأ�سكال ا�ستح�سار تلك المبادئ والقيم يتم من خالل ال�سعارات 

الح�سينية التي �سكلت مع الزمن خ�سو�سيات الخطاب المقاوم 

والأدب المقاوم. واإن التجاه الذي يتعزز مع الزمن هو النتقال 

اإلى  اإلى وعيه و�سوًل  المفهوم  اإلى نقل  ال�سعار  ا�ستح�سار  من 

لبنان  في  الإ�سالمية  المقاومة  فميزة  وعماًل.  �سلوكًا  التزامه 

الح�سينية  ال�سعارات  اإح�سار  اأجل  الزمن من  تتجاوز  لم  اأنها 

تلك  واأدائ��ه��ا  وممار�ستها  فعلها  في  ج�ّسدت  اإنها  بل  فح�سب 

الخا�سين  والمكان  الزمان  في  وقدمتها  الح�سينية  المدر�سة 

التي  بالطريقة  اإي���ران،  في  ال��ث��ورة  قيام  بعد  لبنان،  في  اأي 

اأمكن  ما  وتراعي  عا�سوراء  وقيم  الح�سينية  المبادئ  تحفظ 

خ�سو�سيات الزمان والمكان.

فمع مراجعة تاريخية ب�سيطة نجد اأن الكثير من الجماعات 

العزاء  مجال�س  واأقامت  عا�سوراء  اأحيت  الموالية  الم�سلمة 

ورفعت �سعارات الح�سين Q واأطلقت الت�سميات الح�سينية 

على موؤ�س�ساتها ومرافقها بل على اأولدها ورجالتها. لكن اإحياء 

المقاومة الإ�سالمية لعا�سوراء كان من نوع اآخر وله طعم اآخر، 

اإنه اإحياء بالدم كما كانت عا�سوراء اإحياًء لالإ�سالم بالدم. لذا 

بعا�سوراء  الأمة  ربط  اإعادة  على  لبنان  في  المقاومة  اأثر  فاإن 

روحيًة وثقافًة و�سلوكًا يعتبر اأعظم بكثير من جهود ا�ستغرقت 

الم�سافات  تذيب  ال��دم  ح��رارة  لأن  ذل��ك  كل  ال�سنين،  مئات 

اإحياء  اأن  الموؤكد  فمن  المعجزات.  وت�سنع  ال�سعوبات  وتقهر 

المقاومة. ول  المقاومة هو غيره قبل  بعد  لبنان  عا�سوراء في 

المقاومة قد  لعا�سوراء كمًا ونوعًا بعد  الإحياء  ن�سبة  باأن  �سك 

الذاتية  والعالقة  المرات.  اآلف  نقل  لم  اإن  مئات  ت�ساعفت 

بين المو�سوعين عا�سوراء والمقاومة يجعل من المقاومة وهي 

وليدة عا�سوراء موّلدًة لها من جديد في قلوب ونفو�س الموؤمنين 

بل والم�سلمين اأجمعين...

الــمقاومة  اإحيـــاء 

الإ�ـــصـــالمـــيـــة 

كان  لــعــا�ــصــوراء 

كما  باـلدم  اإحياء 

عا�صـوراء  كانــت 

اإحياء لالإ�صالم بالدم
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حممود كري

����َف����اءي��������ا ُج�����������������روَح ال�������َق�������ل�������ِب �����س����ب����رًا  ال���������سِ ي������اأِت������ي������ِك  �������وَف  ��������سَ  

���������روَح ال���������ُح���������زِن ُق�����ول������ِ�����ي �������رَّ ال������ُب������َك������اءي�������ا ����������سُ ������ِح������ي ��������سِ واف�������������سَ

�����������َم�����������ا َج�����������ْه�����������ِل�����������ي األ�����������ي�����������ٌم ِب��������ال�����������������َدَواءاإنَّ اأدرِك�������������ي�������������ِن�������������ي   

�������َف�������اف�������ًا َف�������ارَق�������ْت�������َه�������ا  ا�������س������ِت������الْبَي�����������ا ��������سِ ُدوَن  ِف��������ْك��������َرِت��������ي 

ِذك������������َرى اأّي  ِف�������ْي�������َه�������ا  ال���������َع���������َذابَل������ي�������������سَ  اآَه���������������������اِت  َغ�������ي�������ر   

�����َب�����اَب�����ًا �������ى ������سَ ����َب����ابوال����������َم����������َدى اأْم���������������سَ َه���������ْل ُت�����������َرى َي�����ْج�����ُل�����و ال���������سَ

ِح�����������ي�����َن��������ًا  الأرَواَح  ���������������ُل  �������َرابَي���������������ْغ�������سُ ِب�������ال���������������سَ �������ي  ُي�������َم�������نِّ اأو   

ال�����ُط�����ُف�����وفَي�����������ا اأِن���������ي���������َن���������ًا ف��������ي ُدُم����������وِع����������ي  اأر���������������سَ  ������َم������ْت  َي������مَّ  

ف���������ِي َم���������َت���������اَه���������اِت ال��������ُح��������ُروفَت�������ْم�������ُخ�������ُر الأح�����������������������َزاَن َب������ْح������َث������ًا

�����رًا  ������لَّ������ِت ال������ُظ������ْه������ري������َن َق�����������سْ ِع�������ْن�������َد ِم����������ْح����������َراِب ال�����ُح�����ُت�����وف�������سَ

������ْت ِع��������ْن��������َد ِذْك�����������ِر ال��������َج��������ُروفوا�������س������َت������َع������ا�������سَ ِب��������ال��������َدْم��������ِع  اهلِل   

ِرْف�����������َق�����������ًا اهلل  ِك������������َت������������اَب  ِب��������ال��������ُق��������ُل��������وِب ال���������َواِل���������َه���������اتَي������������ا 

�����ٍر ����������������ْوَرًة ل��������ل��������َزاِك��������َي��������اتاأْن����������������َت َت������ْت������ُل������و ِع��������ْن��������َد َع�����������سْ �����������������سُ

ُك���������������لَّ اآَي������������������������اِت ال��������َث��������َب��������اْتَق����������ْد َح��������������َوْت َه������������ِذي ال�����َم�����َن�����اَي�����ا

����������ي ِل�����������ل�����������ِرَم�����������اِح ال��������َع��������اِل��������َي��������اتواع�����������َت�����������َل�����������ْت اآَي�������������������������اُت ربِّ

َدْت ِف�����������ي ُك�������������لِّ َح�������������ْرٍف ����ِح����َي����اتَج�����������������������وَّ ْه����������������ِل ال����َت���������سْ
َ
ُج������������وَد اأ

52



اآٍي ُك��������������لُّ  �����������َت�����������َراَح�����������ْت  ������ِح������َي������اتوا������������سْ �������سْ
ُ
ِف������ي������َك َب�������ْي�������َن الأ

�������ًا َح�������يَّ ِزْل�������������������َت  ل  ���ي���نَخ���������اِف���������ِق���������ي  ������ِم ال���ُح�������سَ �����ًا ِب������ا�������سْ َن�����اِب�����������سَ

�����������ْدَوًا ����������������ِم الإِي���������������َم���������������اَن ������������سَ ال�����ُم�����ْق�����َل�����َت�����ي�����نرنِّ �������َق�������اَء  ��������سِ اأْو 

َع���������َراَه���������ا َل�������������ْو  ُرْوِح�����������������������ًا  ي ال������َوْج������َن������َت������ي������ناإنَّ  َم����������ا ُي����������َن����������دِّ

َط���������������اَر َن���������ْح���������َو ال�����ِق�����ْب�����َل�����َت�����ي�����نَرْف���������������������َرَف ال�������َت�������ْح�������َن�������اُن ِف����ي����َه����ا

��������ا���������سِ َف���������������ْوَق ال�����َي�����َدي�����نِق��������ْب��������ل��������َة ال��������ع��������بَّ َم������ْق������ُط������وَع  �����طِّ  ال�����������سَ  

�����ْب�����ِط ������وِق ������سِ ال����َك����ْوَك����َب����ي����نِق�������ْب�������َل�������َة ال������َم������ْع�������������سُ واْب�������������ِن  ال��������ُن��������ْوِر   

���������������������َواَق َي�������ا ����������������������سْ
َ
ِج الأ ال��������ُج��������ُدوْدَع����������������������رِّ ْط�����������������الِل 

َ
لأ �������اِح   ��������سَ

����َخ����ْت����َه����ا ����مَّ ْر�������������������سِ ُق��������ْد���������سٍ �����سَ
َ
ِب���������ال���������ِدَم���������ا َك�������������فُّ ال���������ُوُج���������وداأ

ال��������َك��������َراَم��������اِت ْوِج 
َ
اأ ال������ُخ������ُم������ودَك���������ْرَب���������ال  َت�����������اأَب�����������ى  ال��������ِت��������ي   

ال��������ُخ��������ُدودواْت�����������������ُرِك ال�����َع�����ْي�����َن�����ْي�����َن ِل�����ل�����َدْم�����ِع �����ِق�����ي  َي�����������سْ ال�������������ِذي   

����ِق����ي �������ي ل����َت���������سْ �������َت�������ِم�������ْع ِم�������نِّ وال������ُه������َي������اموا��������سْ َك���������ْرِب���������ي  اأْر������������������سَ   

������َه������امَل��������ْم اأَن�����������ْل ِم��������ْن َب������ْع������ِد ِذْك�������َراَه�������ا ����������َوى َم�����������������سِّ ال�������������سِ �����������سِ

���َق���اموا�����������������س����������������ِدِل ال���������������س�������ت�������ر ع����ل����ى  الأْح�����������������َزاِن واْف��������������َرْغ ل���ل�������سُ

ل��������الأَن��������امل������ْي�������������سَ َب���������ْع���������َد ال���������َط���������فِّ ِم�����������ْن َح����������زْي����������ٍن  َي���������������������ْوٍم   

����ا َج����الَق����������اَل����������ِت ال����������َدْم����������َع����������اُت َل��������������مَّ وال�������َخ�������ْط�������ُب  اأْم�����������َط�����������َرْت   

�����ي ال�����َم�����اآ������سِ َط�������ْع�������َم  اأُذْق  َك�����الَل����������ْم  �����������وَراَء  َع�����������ا������������سُ َق���������ْب���������َل   

����ْم���������سٍ َغ����������������اَب والإِْظ�����������������������������الُم َح��������الَي���������ا َح������ِب������ْي������َب������ًا ِم��������ْث��������َل �����سَ

اآٍه َن��������ْه��������َر  اأْج������������������ِري  ���������������ْوَف  َج�����������������اِرٍف َف������ال������َع������ْي������ُن َث�����ْك�����َل�����ى��������سَ

َج���������ُزوَع���������اٌت  
ٌ
َدْم���������َع���������ات  �����اِئ�����بَن�������ْح�������ُن  ال�����م�����������سَ �������ال�������ْت�������َن�������ا  اأ��������سَ  

���������ْوَف َن������ْب������َق������ى ِف���������ي ُع�������ُي�������وِن  ال����َن����ا�����سِ َم������ا ال�����َم�����ْه�����ِديُّ َغ����اِئ����ب����������سَ

������اًل ل����������������ُه م������������ع ُك�������������������لِّ َن�������������������اِدبَن�������ْب�������َع�������ُث الآَم��������������������اَل ِم������ر�������سَ

َت������اِئ������بي�����������ا ع�����������ذول�����������ي ف�����������ي َه����������������������َواُه ������ُت  َل�������������سْ ُب��������ك��������اُه   ع�������ن 

�������ْوَف اأب������ِن������ي َب������ْي������َت اأح�������َزاِن�������ي ل������ل������َع������َج������اِئ������ب��������سَ َرِدي����������������َف����������������ًا   
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الحّرة وقعة 
ـــــاة ـــــص ـــــاأ� م
P الر�صول  حرم  في 

ربيع  �سهر  الثاني ع�سر من  المدينة مهاجرًا في  اإلى   P ر�سول اهلل  قدم 

المدينة  اإلينا  »اللهم حّبب   :Pب�»قبا« وقال ال�سم�س، ونزل  زوال  الأول مع 

عل  عن  وروي   .
)1(

ومدها«  �سياعها  في  وبارك  واأ�سّد  مكة  اإلينا  حّببت  كما 

Q في خطبة له قال: قال ر�سول اهلل P:«المدينة حرم ما بين عير اإلى 

ثور فمن اأحدث فيه حدثًا اأو اآوى محدثًا فعليه لعنة اهلل والمالئكة والنا�س 

 .
)2(

اأجمعين، ل يقبل اهلل منه �سرفًا ول عدًل« 

الحّرة: بفتح الحاء وت�سديد الراء بمعنى الأر�س ذات الحجارة ال�سود 

التي  الغليظة  ال�سلبة  الأرا�سي  من  والحرة  بالنار.  اأحرقت  كاأنَّها  النخرات 

.
)3(

األب�ستها حجارة �سود نخرة كاأنها مطرت والجمع حّرات وحرار 

وت�سمية وقعة الحرة تعود اإلى المجزرة التاريخية التي ارتكبها يزيد بن 

معاوية في تلك البقعة من المدينة المنورة ، حيث اإّنها تقع بظاهر المدينة، 

.
)4(

وقد جرت اأحداث هذه الواقعة في ذي الحجة من �سنة ثالث و�ستين 

ال�سيخ تامر حممد حمزة
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اأ�سباب حدوث المجزرة

يعود اأ�سباب وقوع المجزرة اإلى عوامل 

عّدة اأبرزها:

اأوًل: عندما وّلى يزيد عثمان بن اأبي 

عامل  مينا،  اب��ن  فاأتاه  المدينة،  �سفيان 

اأراد حمل ما  ه  اأنَّ �سوافي معاوية، فاأعلمه 

كان يحمله في كلِّ �سنة من تلك ال�سوافي 

المدينة  اأه��ل  واأنَّ  والتمر،  الحنطة  م��ن 

منعوه من ذلك، فاأر�سل عثمان اإلى جماعة 

فوثبوا  غ��ل��ي��ظ،  ب��ك��الم  فكلَّمهم  م��ن��ه��م، 

بني  م��ن  المدينة  ف��ي  معه  ك��ان  وبمن  ب��ه 

واتَّبعوهم  المدينة  من  واأخرجوهم  اأمية 

ذلك  واعتبر   .
)5(

بالحجارة  يرجمونهم 

على  المدينة  اأه��ل  من  وت��م��ردًا  ع�سيانًا 

حكم يزيد ول بّد له من عقاب.

يزيد  اأن  المدينة  ف��ي  انت�سر  ث��ان��ي��اً: 

ال�سالة  ويترك  الخمر  ي�سرب  معاوية  بن 

وذلك بعد زيارة قام بها اأ�سراف المدينة 

اإلى دار الخالفة في ال�سام، وعاينوا عبث 

اجتمعوا  عندها  ق��رب.  عن  يزيد  وف�ساد 

حنظلة  بن  اهلل  عبد  وبايعوا  خلعه،  على 

 .
)6(

الغ�سيل على الموت 

اإن اب���ن ج��ري��ر ال��ط��ب��ري في  ث���ال���ث���اً: 

واكتفى  للواقعة  اأ�سبابًا  يذكر  لم  تاريخه 

يزيد  ل��وال��ي  المدينة  اأه��ل  اإخ���راج  ببيان 

ق��ري��ب م��ن كتاب  ث��م ذك��ر م��ا ه��و  عليها 

تجارب الأمم.  وقد نقل بالن�س الر�سالة 

من الحا�سرين اإلى يزيد حيث جاء فيها: 

بن  م��روان  دار  في  ُح�سرنا  فقد  بعد  اأم��ا 

بالحبوب  وُرمينا  العذاب  َنَعنا  وَمََ الحكم 

كرة  بن  حبيب  وق��ال  غوثاه.  يا  غوثاه  فيا 

قدمت  حتى  به  وم�سيت  الكتاب  فاأخذت 

وا�سع  كر�سي  على  جال�س  وهو  يزيد  على 

قدميه في ماء ط�ست من وجع كان يجده 

 .
)8(

فقراأه 
 )7(

فيهما ويقال كان به النقر�س 

اأقول

ما ذكر ربما هو ذرائع لما اأراد اأن يقوم 

المنورة.  المدينة  �سد  عمل  من  يزيد  به 

ذلك  من  اأبعد  فاإّنه  الرئي�س  ال�سبب  واأما 

بكثير اإذ اإّنه لطالما لم يعتقد بنبوة النبي 
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وق��ب��ل خ��روج��ه اإل���ى ال��م��دي��ن��ة مر�س 

م�سلم فاأدنف حتى دخل عليه يزيد يعوده. 

البعث  ل��ه��ذا  ��ه��ت��ك  وجَّ ل��ه:»ق��د كنت  ق��ال 

مدنفًا  واأراك  فيك  اأو�ساني  معاوية  وكان 

الموؤمنين  اأمير  يا  لي�س فيك �سفر، فقال: 

اأن�سدك اهلل  اأن ل تحرمني اأجرًا �ساقه اهلل 

اإلّي، اإنَّما اأنا امروؤ لي�س بي باأ�س. قال: فلم 

دابة،  ول  بعيرًا  يركب  اأن  الوجع  يطق من 

على  ال��رج��ال  وحمله  �سرير  على  فو�سع 

فنزلوا  حاجزة  حتى  به  و�ساروا  اأعناقهم 

يوعظهم  المدينة  اأه��ل  اإل��ى  فاأر�سل  بها، 

اأخذها  التي  العطاءات  باإرجاع  ويعدهم 

عمرو بن �سعيد منهم وا�سترى بها عبيدًا 

نخلع  كما  يزيد  نخلع  ف��اأج��اب��وه:  لنف�سه، 

 .
)17(

عمائمنا ونخلع نعالنا« 

التخطيط للمجزرة

مروان  بن  الملك  بعبد  م�سلم  التقى 

وا�ستخبر منه حال النا�س وقال له: »كيف 

ترى؟

الملك الذي لعبت به بنو ها�سم فال قراآن 

اأن  يريد  اأن��ه  اإل��ى  ن��زل، م�سافًا  وح��ي  ول 

يثاأر لأ�سياخه الذين قتلهم النبيP في 

معركة بدر، وقد حان الوقت لي�ستفرغ �سم 

حقده بعد الق�ساء على الحامي والوالي في 

كربالء، وقد ظهر ذلك على فلتات ل�سانه 

عن  دومًا  يعّبران  كانا  حينما  اأبيه  ول�سان 

ت�سميتها  مقابل  والنتنة  بالخبيثة  المدينة 

)9(

من قبل الر�سولP بالطيبة. 

المدينة  اأه��ل  �سد  ظ��اه��رًا  فالحرب 

واأما باطنًا فكانت �سد النبي والنبوة.

م�سلم بن عقبة

ز م�سلم بن عقبة جي�سًا كبيرًا واإن  جهَّ

اختلف في عدده، ففي تاريخ اليعقوبي كان 

،  وفي تجارب 
)10(

قوامه خم�سة األآف رجل 

الأمم قال: فانتدب له اثني ع�سر األف رجل 

 .
)12(

 ووافقه الطبري في تاريخه 
)11(

في  اختلفوا  واإن  واإّن��ه��م 

عدد الجي�س وقوامه اإل اأنهم 

قد اتفقت كلمتهم على اأن قائد الجي�س هو 

م�سلم )م�سرف( بن عقبة.

 وم�سلم بن عقبة المّري قد اأطلق عليه 

ما  نتيجة  عقبة  بن  ومجرم  م�سرف  لقب 

�سيخًا  وكان   .
)13(

الحرة  وقعة  في  ح�سل 

تنفيذًا  انتدابه  ت��م  وق��د  مري�سًا.  كبيرًا 

و�ساه  حيث  ي��زي��د  لب��ن��ه  معاوية  لو�سية 

بقوله:

ريب،  المدينة  اأه��ل  من  اأراب���ك  »اإذا 

ابن  وزاد   .
)14(

عقبة«  بن  بم�سلم  فارمهم 

تيمّية قوله: »اأو انتق�س عليك منهم اأحد، 

فا�ست�سره«،  م�����س��ّرة،  بني  ب��اأع��ور  فعليك 

تلك  كانت  فلما  عقبة.   بن  م�سلم  يعني 

؟  عقبة  بن  م�سلم  »اأي��ن  يزيد:  قال  الليلة 

ثالثين  قال: هيئ  ذا.  اأنا  ها  فقال:  فقام 

ظفر  اإذا  و�ساه  وقد   .
)15(

الخيل من  األفًا 

وقال  اأي��ام.  ثالثة  المدينة  ينهب  اأن  بهم 

على  فا�ستخلف  ح��دث  بك  ح��دث  اإن  ل��ه: 

نمير  بن  الح�سين  الجي�س 

.
)16(

ال�سكوني«

قال له عبد الملك: اأرى اأن ت�سير بمن 

المدينة،  اإلى  الطريق  هذا  فتركب  معك، 

اإلى اأدنى نخل بها نزلت  حتى اإذا انتهيت 

�سفوه،  من  واأكلوا  بظله،  النا�س  فا�ستظل 

حتى اإذا كان الليل، اأذكيت الحر�س الليل 

ال�سبح  و�سليت  اأ�سبحت  اإذا  حتى  كله، 

م�سيت بهم، وتركت المدينة ذات الي�سار 

قبل  من  تاأتيهم  حتى  المدينة  اأدرت  ثم 

فاإذا  القوم،  ت�ستقبل  ثم  م�سرقًا،  الحرة 

ا�ستقبلتهم اأ�سرقت ال�سم�س عليهم وطلعت 

وتقع  توؤذيهم  فال  اأ�سحابك،  اأكتاف  من 

دمتم  م��ا  وي���رون  فتوؤذيهم  وجوههم  ف��ي 

وحرابكم  بي�سكم  ي��ت��الق  ل��م  م�سرقين 

ودروعكم،  و�سيوفكم  رماحكم  واأل�سنة 

من  ل�سيء  اأنتم  ترونه  ل  ما  و�سواعدكم 

قاتلهم  ثم  مّغربين،  دام��وا  ما  �سالحهم 

هلل  م�سلم:  له  فقال  عليهم،  اهلل  وا�ستعن 

اإذ ول��دك؟ لقد راأى  اأي امرئ ولد  اأب��وك، 

. وقد عمل براأي عبد الملك. 
)18(

بك خلفا« 

وعندما بلغ اأهل المدينة مجيء م�سلم بن 

اأطـلق علـى م�صلم 

بـــن عــقبة المرّي 

ــرف  ــص ــ� لـــقـــب م

عقبة  بن  ومجرم 

نتيــجة لـما ح�صـل 

الحّرة وقعـة  فـي 
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وق��ب��ل خ��روج��ه اإل���ى ال��م��دي��ن��ة مر�س 

م�سلم فاأدنف حتى دخل عليه يزيد يعوده. 

البعث  ل��ه��ذا  ��ه��ت��ك  وجَّ ل��ه:»ق��د كنت  ق��ال 

مدنفًا  واأراك  فيك  اأو�ساني  معاوية  وكان 

الموؤمنين  اأمير  يا  لي�س فيك �سفر، فقال: 

اأن�سدك اهلل  اأن ل تحرمني اأجرًا �ساقه اهلل 

اإلّي، اإنَّما اأنا امروؤ لي�س بي باأ�س. قال: فلم 

دابة،  ول  بعيرًا  يركب  اأن  الوجع  يطق من 

على  ال��رج��ال  وحمله  �سرير  على  فو�سع 

فنزلوا  حاجزة  حتى  به  و�ساروا  اأعناقهم 

يوعظهم  المدينة  اأه��ل  اإل��ى  فاأر�سل  بها، 

اأخذها  التي  العطاءات  باإرجاع  ويعدهم 

عمرو بن �سعيد منهم وا�سترى بها عبيدًا 

نخلع  كما  يزيد  نخلع  ف��اأج��اب��وه:  لنف�سه، 

 .
)17(

عمائمنا ونخلع نعالنا« 

التخطيط للمجزرة

مروان  بن  الملك  بعبد  م�سلم  التقى 

وا�ستخبر منه حال النا�س وقال له: »كيف 

ترى؟

الملك الذي لعبت به بنو ها�سم فال قراآن 

اأن  يريد  اأن��ه  اإل��ى  ن��زل، م�سافًا  وح��ي  ول 

يثاأر لأ�سياخه الذين قتلهم النبيP في 

معركة بدر، وقد حان الوقت لي�ستفرغ �سم 

حقده بعد الق�ساء على الحامي والوالي في 

كربالء، وقد ظهر ذلك على فلتات ل�سانه 

عن  دومًا  يعّبران  كانا  حينما  اأبيه  ول�سان 

ت�سميتها  مقابل  والنتنة  بالخبيثة  المدينة 

)9(

من قبل الر�سولP بالطيبة. 

المدينة  اأه��ل  �سد  ظ��اه��رًا  فالحرب 

واأما باطنًا فكانت �سد النبي والنبوة.

م�سلم بن عقبة

ز م�سلم بن عقبة جي�سًا كبيرًا واإن  جهَّ

اختلف في عدده، ففي تاريخ اليعقوبي كان 

،  وفي تجارب 
)10(

قوامه خم�سة األآف رجل 

الأمم قال: فانتدب له اثني ع�سر األف رجل 

 .
)12(

 ووافقه الطبري في تاريخه 
)11(

في  اختلفوا  واإن  واإّن��ه��م 

عدد الجي�س وقوامه اإل اأنهم 

قد اتفقت كلمتهم على اأن قائد الجي�س هو 

م�سلم )م�سرف( بن عقبة.

 وم�سلم بن عقبة المّري قد اأطلق عليه 

ما  نتيجة  عقبة  بن  ومجرم  م�سرف  لقب 

�سيخًا  وكان   .
)13(

الحرة  وقعة  في  ح�سل 

تنفيذًا  انتدابه  ت��م  وق��د  مري�سًا.  كبيرًا 

و�ساه  حيث  ي��زي��د  لب��ن��ه  معاوية  لو�سية 

بقوله:

ريب،  المدينة  اأه��ل  من  اأراب���ك  »اإذا 

ابن  وزاد   .
)14(

عقبة«  بن  بم�سلم  فارمهم 

تيمّية قوله: »اأو انتق�س عليك منهم اأحد، 

فا�ست�سره«،  م�����س��ّرة،  بني  ب��اأع��ور  فعليك 

تلك  كانت  فلما  عقبة.   بن  م�سلم  يعني 

؟  عقبة  بن  م�سلم  »اأي��ن  يزيد:  قال  الليلة 

ثالثين  قال: هيئ  ذا.  اأنا  ها  فقال:  فقام 

ظفر  اإذا  و�ساه  وقد   .
)15(

الخيل من  األفًا 

وقال  اأي��ام.  ثالثة  المدينة  ينهب  اأن  بهم 

على  فا�ستخلف  ح��دث  بك  ح��دث  اإن  ل��ه: 

نمير  بن  الح�سين  الجي�س 

.
)16(

ال�سكوني«

قال له عبد الملك: اأرى اأن ت�سير بمن 

المدينة،  اإلى  الطريق  هذا  فتركب  معك، 

اإلى اأدنى نخل بها نزلت  حتى اإذا انتهيت 

�سفوه،  من  واأكلوا  بظله،  النا�س  فا�ستظل 

حتى اإذا كان الليل، اأذكيت الحر�س الليل 

ال�سبح  و�سليت  اأ�سبحت  اإذا  حتى  كله، 

م�سيت بهم، وتركت المدينة ذات الي�سار 

قبل  من  تاأتيهم  حتى  المدينة  اأدرت  ثم 

فاإذا  القوم،  ت�ستقبل  ثم  م�سرقًا،  الحرة 

ا�ستقبلتهم اأ�سرقت ال�سم�س عليهم وطلعت 

وتقع  توؤذيهم  فال  اأ�سحابك،  اأكتاف  من 

دمتم  م��ا  وي���رون  فتوؤذيهم  وجوههم  ف��ي 

وحرابكم  بي�سكم  ي��ت��الق  ل��م  م�سرقين 

ودروعكم،  و�سيوفكم  رماحكم  واأل�سنة 

من  ل�سيء  اأنتم  ترونه  ل  ما  و�سواعدكم 

قاتلهم  ثم  مّغربين،  دام��وا  ما  �سالحهم 

هلل  م�سلم:  له  فقال  عليهم،  اهلل  وا�ستعن 

اإذ ول��دك؟ لقد راأى  اأي امرئ ولد  اأب��وك، 

. وقد عمل براأي عبد الملك. 
)18(

بك خلفا« 

وعندما بلغ اأهل المدينة مجيء م�سلم بن 
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مروان  دار  على  وثبوا  عقبة 

ل  واهلل  وقالوا  وح�سروهم 

نك�سف عنكم حتى ن�ستنزلكم 

اأو تعطونا  اأعناقكم  ون�سرب 

تبغونا  ل  وميثاقه  اهلل  عهد 

غائلة ول تدلوا لنا على عورة 

ع���دوًا  علينا  ت��ظ��اه��روا  ول 

فنكف عنكم ونخرجكم عنا. 

ذلكم،  على  وميثاقه  اهلل  عهد  فاأعطوهم 

حتى  باأثقالهم  المدينة  من  فاأخرجوهم 

.
)19(

لقوا م�سلمًا« 

م�سلم في الحرة

م�سلم  بقيادة  يزيد  جي�س  و�سل  لما 

بن عقبة اإلى الحرة قال: »يا اأهل المدينة 

اأمير الموؤمنين يزيد بن معاوية يزعم  اإن 

اأنكم الأ�سل واإني اأكره اإراقة دمائكم واإني 

الحق  وراج��ع  ارع��وى  فمن  ثالثًا  اأوؤجلكم 

اأبيتم  واإن  عنكم.  وان�سرفت  منه  قبلنا 

كنا قد اأعذرنا اإليكم. ولما م�ست الثالثة 

اأي����ام ق���ال: ي��ا اأه���ل ال��م��دي��ن��ة ق��د م�ست 

اأت�سالمون  ت�سنعون  فما  الثالثة  الأي���ام 

بل  ف��ق��ال��وا:  ت��ح��ارب��ون؟  اأم 

خندقًا  وات���خ���ذوا  ن��ح��ارب؛ 

ونزله  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي ج��ان��ب 

ع��ظ��ي��م وعلى  م��ن��ه��م  ج��م��ع 

راأ�سهم عبد اهلل بن حنظلة 

الغ�سيل الأن�ساري. ثم دارت 

واأهل  م�سلم  بين  المعركة 

المدينة واقتتلوا اأ�سد القتال  

م�سلم  و�سيطر  المدينة  اأه��ل  ان��ه��زم  ث��م 

)20(

عليها«.

 ح�سيلة ما جرى

اأّوًل: القتل وال�سلب

اأباح م�سلم المدينة لجي�سه ثالثة اأيام 

.
)21(

يقتلون النا�س وياأخذون اأموالهم 

ونقل عن ابن قتيبة اأنه بلغ عدد قتلى 

الحرة من المهاجرين والأن�سار والوجهاء 

ع�سرة  النا�س  �سائر  ومن  مئة  و�سبع  األفًا 

.
)22(

اآلف �سوى ال�سبيان والن�ساء 

ثانيًا:ا�ستباحة الن�ساء

نقل في الإمامة وال�سيا�سة عن معجم 

البلدان، اأنه قد ا�ستبيحت الفروج وحملت 

قـتلى  ــدد  ع بلغ 

الـــــحـــرة مـــــن 

الــــــــمــهـــــاجــريــن 

والوجهاء  والأن�صار 

مئة و�صبع  األــفــًا 
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الهوام�س

يقال  وك��ان  وول��دن  ح��رة  مئة  ثمان  منهم 

 وبعد م�سي 
)23(

لأولئك الأولد اأولد الحرة.

الثالث انتقل م�سلم اإلى ق�سر بني عامر ب� 

اأهل المدينة من بقي منهم  »دومة« فدعا 

للبيعة ولكن باأ�سلوب جديد وبدعة جديدة، 

وعبيد  واأرق��اء  خول  اأنهم  على  البيعة  اأي 

ليزيد واإل فلي�س اأمامهم اإل القتل.

موت م�سلم

بعد اأن فرغ هذا المجرم من ا�ستباحة 

اإلى  التوجه  قرر  حرمها،  وهتك  المدينة 

اأن  بعد  الزبير  ب��ن  اهلل  عبد  لقتال  مكة 

روح  المجروحة  المدينة  على  ا�ستخلف 

الطريق  بع�س  ف��ي  ك��ان  فلما  زن��ب��اع.  ب��ن 

اأربعة  �سنة  المحرم  اآخر  ذلك  وكان  هلك 

و�ستين.

وبناء على ما ذكر من اأنه دخل المدينة 

بين  اأنه  ذلك  فيعني  الحجة  ذي  اآخر  في 

ما اقترفت يداه وموته اأقل من �سهر.  ولم 

تم�ِس فترة قليلة حتى قتل يزيد في العام  

نف�سه اأي�سًا. وهذا جزاء من يهتك حرم اهلل 

اأنه لما بلغ بَثْنيه  ور�سوله. وذكر اليعقوبي 

)عقبة( »الم�سَلْل« احت�سر وا�ستخلف على 

الحت�سار:  حين  وقال  الح�سين  الجي�س 

لخليفتك  طاعتي  بعد  عذبتني  اإن  »اللهم 

فاإني  الحرة  اأه��ل  وقتل  معاوية  بن  يزيد 

اإذًا ل�سقي«. ثم خرجت نف�سه ودفن فيها، 

وجاءت اأم ولد يزيد بن عبد اهلل بن زمعة 

فنب�سته و�سلبته على الم�سلل وجاء النا�س 

نمير  ب��ن  الح�سين  ذل��ك  وب��ل��غ  ف��رج��م��وه 

ذلك  اأهل  من  جماعة  وقتل  فدفنه  فرجع 

.
)24(

المو�سع وقيل لم يدع منهم اأحدًا 
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ح�صين رومل �صري�صهيد الوعد ال�صادق: 

ا�صم الأم: 

رقم القيد: 56/12
محل وتاريخ الولدة:  خربة �صلم الو�صع العائلي: عازب

 1987/11/20
مكان وتاريخ ال�صت�صهاد: العدي�صة  7ـ 8 ـ 2006

لم يخطر في بال اأح��ٍد اأنَّ الأي��ام القليلة التي اأح��بهّ ح�سين اأن يق�سيها في قرية 

ل اإلى �سفحاٍت من البطولة  ة الأولى، �ستتحوَّ �سديقه » العدي�سة«، التي يزورها للمرَّ

ن�سر الل  ال�سيد ح�سن  الل  العام لحزب  الأمين  فيها  تاريِخ حرٍب وعَد  والب�سالة في 

العدو بالعديد من المفاجاآت فكان من اأبرز المفاجاآت اأولئك الفتية وال�سبهّان الذين 

عقدوا العزم على القتال، فنازلوا عدواً من اأقوى الجيو�ض واأعتاها.
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 في اأر�س ال�صهادة

وكان ح�سين �سري اأحد اأولئك الفتية، 

الر�سمية  المتحانات  ف��ي  نجاحه  فبعد 

اأوراق��ه  بتح�سير  ب��داأ  الثانوية،  لل�سهادة 

لاللتحاق بالجامعة، ولكنه اأراد اأن يم�سي 

في  اأي�����ام  اأرب���ع���ة  اأو  ث��الث��ة 

عن  بعيدًا  فيه  يرتاُح  مكاٍن 

المتابعات  وع��ن  ال�سخب، 

مالحقتها،  م��ن  ب��د  ل  ال��ت��ي 

ال��درا���س��ة..  ت��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل 

يهيئ  وهو  ج��دًا  فرحًا  فكان 

قرية  اإل���ى  لينطلق  حقيبته 

للحدود  المتاخمة  العدي�سة 

مع فل�سطين المحتلة.. عطلة 

فيها  قتل  �ساحة  اإلى  لت  تحوَّ

ع�سر  اثني  من  اأكثر  ح�سين 

جنديًا اإ�سرائيليًا كانوا بكامل 

المتطور  الع�سكري  عتادهم 

الموؤللة،  ب��ال��ق��وى  زي��ن  م��ع��زَّ

يحمل  هو  فيما  وبالطيران، 

ر�سا�سًا وقلبًا ل يخاُف اإل من 

اهلل العزيز القدير..

واقعًا وجد  اأمرًا  الحرب  اأيام  تكن  لم 

التربية  اأ�سلوب  ولكن  فيه،  نف�سه  ح�سين 

اأن  له من  بّد  ل  كان  لنف�سه  انتهجه  الذي 

المجاهدين  مع  القتال  خيار  اإل��ى  يو�سله 

كتفًا اإلى كتف في ظروف �سعبة، حتى نال 

ال�سهادة.

 التزام وم�صوؤولية

في  ون�ساأ  ولد  قد  ح�سين  اأنَّ  و�سحيح 

يعرُف  ك��ان  واأن���ه  وم��ت��دي��ن،  ملتزم  بيت 

اأظافره،  نعومة  منذ  ال�سرعية  الأح��ك��ام 

ما  بتلقف  يكتف  ل��م  ول��ك��ن��ه 

ُيعر�س عليه، فهو بادر للبحث 

وكان  وال�سوؤال،  وال�ستق�ساء 

�سقل  في  ب��ارز  دور  للم�سجد 

�سخ�سيته باكرًا ما فتح اأمامه 

وعّرفه  الأب��واب،  من  العديد 

الذين  الكثير من الأخوة  اإلى 

يفيده  ما  منهم  ي�ستقي  ك��ان 

في �سلوكه لالآخرة. وكثيرًا ما 

وعدم  ته  بدقَّ حوله  من  لفت 

الأم���ور،  ب�سغائر  ا�ستهتاره 

باأنَّه  يومًا  �سّك  قد  مثاًل  فهو 

اأباه  ف�ساأل  عمد،  عن  اأفطر 

عن كفارة ذلك، فاأخبره اأنها 

�سيام �سهرين متتالين اأو دفع 

له،  يدفعها  اأن  ابنه  على  ثم عر�س  مبلٍغ، 

ال�سيام  فرف�س ح�سين ذلك م�سرًا على 

من  �سام  وقد  الطاعة،  على  نف�سه  ليعود 

���ام  اأيَّ ف��ي  ���ام  اأيَّ وث��الث��ة  �سهرًا  ال�سهرين 

وكتب  الحّر،  وال�ّسديدة  الطويلة  يف  ال�سّ

لت اإلى   عطلة تحوَّ

فيها  قتل  �صاحة 

ح�صــين اأكثر من 

اثني عــ�صر جنديًا 

كانوا  اإ�صرائيلـــيًا 

بكامـل عــتـادهم 

الـــعـــ�ـــصـــكـــري 

ــــطــــور  ــــمــــت ال
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عدد  الحرب  في  دّون��ه��ا  التي  و�سّيته  في 

ية عليه. الأيام المتبقِّ

كان ح�سين مدّلل العائلة منذ ال�سغر، 

وكانت اأمه كلما ا�ستفتحت بالقراآن الكريم 

لم  ال��دلل  لكن  مريم.  �سورة  على  فُيفتح 

بنف�سه،  الثقة  وط��د  ب��ل  ح�سينًا،  يف�سد 

مع  يتعامل  �سار  قلياًل  �سّب  ما  اإذا  حتى 

اأقرانه  عن  مّيزاه  ووعي  بم�سوؤولية  الأمور 

الذين راأوا فيه قدوًة ومثاًل، وبعد التحاقه 

بالتعبئة العامة زاد عنده ح�ّس الم�سوؤولية.

لوحده،  ال�سيارة  قيادة  ح�سين  تعّلم 

يوم  وفي  بذلك.  ر�سميًا  دفترًا  وا�ست�سدر 

عّر�س �سيارة والده لحادثة، فما كان منه 

اإل اأن جل�س مع اأبيه و�سارحه بالأمر واتفق 

اأبوه  ف��اأب��دى  اإ�سالحها،  كيفية  على  معه 

اإعجابه ال�سديد بالطريقة التي طرح فيها 

م�ساف  في  لنف�سه  وو�سعه  الأم��ر،  ول��ده 

على  يعامله  اأبوه  كان  ما  واإذا  الم�سوؤولية. 

حر�س  فقد  كثيرًا،  به  يثق  وواٍع  �ساب  اأنه 

هذه  قدر  على  يكون  اأن  على  جدًا  ح�سين 

ا مع اإخوته فكان �سديد الحر�س  الثقة. اأمَّ

نظرهم  فيلفت  ت�سرفاتهم،  ح�سن  على 

اإلى اأدّق الأمور. كان يتفقدهم وهم نيام، 

يدثرهم ويهتم بهم. لم يعِن له اأبدًا اقتناء 

واأعجب  �سيئًا  امتلك  ف��اإذا  �سيئًا  الأ�سياء 

ذلك  وك��ان  مبا�سرة،  عنه  له  تنازل  غيره 

داأبه منذ ال�سغر. 

 دعاء و�سية.. و�سهادة

الأحاديث  لرفاقه  ي��دّون  ح�سين  ك��ان 

على  معهم  ويتَّفق  يقراأها،  التي  ال�سريفة 

واحد  بكلِّ  خا�س  ع��ب��ادي  برنامج  و�سع 

منهم لمدة �سهرين يتعاهدون على تنفيذه، 

وفي الأ�سهر الأخيرة، اكت�سفت اأمه �سدفًة 

اأنه  اأنه ي�سّلي �سالة الليل، وعلمت لحقًا 

لم يقطعها اأبدًا خالل الحرب.

�سديقه  �سافر  ب�سهرين،  الحرب  قبل 

اإلى الجمهورية الإ�سالمية، فاأو�ساه ح�سين 

 Qاأن ي�سلي له في حرم الإمام الر�سا

واأن يدعو له بال�سهادة. 
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اإنه ابن قرية خربة 

�صلم.. ولكّن ا�صمه 

ــى �صـخور  حفر عل

ــوت  بي ــدران  وجـ

ــة. العدي�ص ــة  قري

اأبى  وف���ي ال��ح��رب ال��ت��ي 

م�ساركًا  يكون  اأن  اإل  ح�سين 

ال��م��ج��اه��دون  راأى  ف��ي��ه��ا، 

ال�ساب  عن  متميزًا  نموذجًا 

الأ�سيل  ل��ل��ت��دي��ن  ال��ح��ام��ل 

والقلب النقي والفكر الجلي، 

ف��ك��ان ي��ت��ن��ق��ل ب��ي��ن الإخ����وة 

دوره  يكن  لم  واإذا  يخدمهم 

ي�ستغل  ك���ان  ال��ح��را���س��ة  ف��ي 

الطعام،  لهم  ن  ويوؤمِّ الجميع  د  ليتفقَّ ذلك 

و�سية  فكتب  و�سيته،  كتابة  يغفل عن  ولم 

لأهله قبل اأربعة اأيَّام من ا�ست�سهاده. 

بيوم،  ا���س��ت�����س��ه��اده  ق��ب��ل 

وع��ن��د ���س��الة ال��ف��ج��ر، لحظ 

ح�سين وجود جندي اإ�سرائيلي 

يبعد عنه ع�سرة اأمتار، فاأخبر 

عندها  ال���ف���ور،  ع��ل��ى  رف��اق��ه 

من  ال���م�������س���وؤول  الأخ  ط��ل��ب 

على  وك��ان  النت�سار،  الجميع 

اإلى  التوجه  معه  وم��ن  ح�سين 

الب�ساتين، فتوّجه الجميع وقد 

كان  ��ه  لأنَّ عنهم  ح�سين  تاأّخر 

ي�ساعد مجاهدًا جريحًا �سابقًا 

ف��ي ال��م��ق��اوم��ة، واأث���ن���اء ذلك 

العدو  من  فرقة  وج��ود  لح��ظ 

البلدة،  �ساحة  في  الإ�سرائيلي 

فطلب اإلى الأخ اإكمال الطريق 

ليوؤمن له التغطية، عندها فتح 

ح�سين نار ر�سا�سه على الجنود 

فاأوقع فيهم القتلى والجرحى، 

الغربية  الجهة  اإل��ى  انتقل  ثمَّ 

فرقة  ثمة  اأنَّ  لحتماله  للبلدة 

هناك،  م��ن  �ستدخل  اأخ����رى 

ة ومن  وبالفعل ا�ستبك مع القوَّ

ليحتمي  مبا�سرة  ان�سحب  ثمَّ 

الطيران  اأنَّ  اأدرك  ���ه  لأنَّ اآخ���ر  م��ك��اٍن  ف��ي 

الإ�سرائيلي �سيغير على المكان، وبالفعل ما 

اليوم  الطيران.. في  واأغار  اإل لحظات  هي 

ال�ستباكات  ت��ج��ددت  التالي 

ح�سين  و���س��ق��ط  ال���ع���دو  م���ع 

من  اأكثر  قتل  اأن  بعد  �سهيدًا 

اإ�سرائيليا،  جنديًا  ع�سر  اثني 

حيث  الطاهر  جثمانه  وبقي 

هو حتى نهاية الحرب.

خربة  ق���ري���ة  اب����ن  اإن�����ه 

�سلم.. ولكّن ا�سمه حفر على 

قرية  بيوت  وج��دران  �سخور 

في  ر���س��خ  وفعله  العدي�سة. 

طّور  واإن  ال��ذي  العدو  ذه��ن 

�سيظّل  فاإنه  الأ�سلحة،  اأق��وى 

ع���اج���زًا اأم�����ام ���س��ب��اب مثل 

ح�سين رومل �سري..

بين  يتنقل  كان 

يخدمهم  ــوة  الإخ

واإذا لم يكن دوره 

ــة  ــص ــرا� ــح فـــي ال

يــ�صـتغل  كــان 

لـيــتـفـقد  ذلــك 

ويـوؤمن  الجـميـع 

ــام. ــع ــط ــم ال ــه ل
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في  الأخ��ي��رة  الآون��ة  في  الأط��ف��ال  تدخين  ظاهرة  تفاقمت 

النامية، واأخذت منحًى  البلدان  العالم وخا�سة في  �ستَّى دول 

خطيرًا في بع�س المجتمعات حيث �سارت جزءًا ل ي�ستهان به 

ا في  من الآفات الجتماعية المتنامية فيها ب�سرعة هائلة. اأمَّ

الكارثة  هذه  ُنُذر  بداأت  فقد  والإ�سالمية  العربية  مجتمعاتنا 

التقليدية  باأنواعها  التدخين  ع��ادة  انت�سرت  بعدما  تظهر 

والم�ستحدثة بين الأفر اد والجماعات وفي العائالت وانتقلت 

المدار�س  اإلى  انتقلت  ثم  النا�سئة  الفئات  اإلى  عبرها  اأو  منها 

الأمرا�س  تنتقل  كما  والترفيهية  التعليمية  والموؤ�س�سات 

المعدية بين النا�س.

ونتائج  دة  �سلبية متعدِّ اآثارًا  الكارثة  لهذه  اأنَّ  بالذكر  الجدير 

عة. ولقد بداأ الباحثون يح�سون ما يمكنهم من اآثار  وخيمة متنوِّ

ونتائج وتوّقعات لهذه الآفة ويجرون الدرا�سات والح�سائيات 

بع�س  في  الجهود  ا�ستنفرت  كما  وت�سعباته،  المو�سوع  حول 

الخطر  ناقو�س  وُدّق  اأخطر  هو  ما  لتفادي  المتقدمة  ال��دول 

بالتخطيط لحمالت  للبدء  والتعليمية  التربوية  المعاهد  في 

وقائية واإر�سادية عامة تغطي المدار�س والمعاهد وغيرها من 

المحافل العامة والخا�سة.

الأطفال... تدخين 

د. ح�سن يو�سف حطيط*

الكارثـــة الــكبــرى!
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�سلبية  درا�سات حول 

التدخين

الطبية  الناحية  اأما من 

الكارثة  ه��ذه  اأخ���ذت  فلقد 

وتو�سعت  دة  م��ت��ع��دِّ اأ���س��ك��اًل 

اأ�سرارها  ح��ول  الدرا�سات 

المبا�سرة  وغير  المبا�سرة 

الآثار  اإلى  بالإ�سافة  لت�سمل 

ال�سلبي  للتدخين  المعروفة 

الأطفال  ع��ن��د  ال������الاإرادي 

ال�سلبية  والموؤ�سرات  الآث��ار 

كفعل  للتدخين  والمبا�سرة 

للطفل  واإرادي  ف������ردي 

بين  والتماهي  للتقليد  كعادة  اأو  المدخن 

الزمالء والأ�سدقاء اأو كتعاٍط جماعي في 

الحلقات الخا�سة اأو كاإدمان مر�سي. 

من جهة اأخرى، راح ينح�سر الهتمام 

الناتجة  الأ�سرار  تحديد  كيفية  في  حاليًا 

عن التدخين ومركباته الكيميائية ال�سارة 

واأن�سجة  اأع�����س��اء  على  ال�سامة  وم����واده 

تتركز،  الأبحاث  وباتت  الأطفال.  وخاليا 

التدخين  دور  ح��ول  الحا�سر،  وقتنا  ف��ي 

اأو  الأمرا�س  في ظهور حالت جديدة من 

عند  خطورتها  ازدي��اد  اأو  ن�سبتها  ازدي��اد 

الجهاز  ك��اأم��را���س  المدخنين،  الأط��ف��ال 

القلب  واأمرا�س  الفم  واأمرا�س  التنف�سي 

اله�سمي  الجهاز  واأم��را���س  وال�سرايين 

وال�سرطان  الع�سبي  الجهاز  واأم��را���س 

والفم  ال�سفتين  في  المبكر 

والحنجرة  والبلعوم  وال��رئ��ة 

والمريء والبنكريا�س والكلى 

والمثانة.

���س��رط��ان ال��ك��ب��ار قد 

ي�سيب الأطفال

وف�����ي ه�����ذا ال���م���ج���ال، 

ي�سيطر الخوف على الأو�ساط 

وال�سحية  والطبية  العلمية 

التوقعات  ب�سبب  عام  ب�سكل 

والم�سادر  الأوجه  دة  المتعدِّ

بح�سول تغيير دراماتيكي في 

ن�سب ال�سرطان عند الأطفال 

اإذ  الآن،  حتى  المعهودة  اأنماطه  وتغير 

عند  الإ���س��اب��ة  م��ع��دلت  ت���زداد  اأن  يمكن 

المعروفة  ال�سرطان  اأنواع  ببع�س  الأطفال 

المريء  ك�سرطان  الكبار  عند  ح�سرًا 

والرئة والحنجرة والبنكريا�س، ما �سيوؤدي 

اإلى »كوارث« ل تحمد عقباها على �سعيد 

على  �سلبية  وانعكا�سات  العامة  ال�سحة 

والقت�سادية  الجتماعية  ال�سعد  جميع 

والتربوية وغيرها.

�سخونة  وي��زداد  الحديث  يكثر  هنا  من 

ال�سحية  ال��وق��اي��ة  اأب����واب  ت��ط��رق  حينما 

وم�سوؤوليات الموؤ�س�سات ال�سحية والتربوية 

هذا  ف��ي  والخا�سة  ال��ع��ام��ة  والجتماعية 

الم�سمار. كما تبرز اأهمية الإعالم، باأ�سكاله 

والمقروءة،  والم�سموعة  المرئية  المتنوعة 

ــت الأبــحــاث  ــات ب

دور  حــول  تتركز 

التدخين في ظهور 

من  جديدة  حالت 

ازدياد  اأو  الأمرا�س 

عند  خــطــورتــهــا 

الأطفال المدخنين.
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ــى  ــل ع يــــجــــب   

المــدار�س وكـافة 

ــات  ــص ــ� ــص ــوؤ� ــم ال

اأن  الــتــعــلــيــمــيــة 

منــع  فـي  تت�صدد 

ــرة  ــاه ــظ ـــذه ال ه

وتقديم  الكارثـيــة 

بــرامــج اإر�ــصــاديــة 

ـــــــار  حــــــول الآث

للتدخين. ال�صلبية 

ال�سعيد  هذا  على  والحا�سم  الفّعال  ودوره 

بالإ�سافة اإلى دور الأهل والمّربين والقّيمين 

على تربية الفئات النا�سئة.

دور الو�سائل الإعالمية

من اأهم الخطوات التي يجب اتخاذها 

الكارثة  هذه  اآثار  من  الوقاية  �سعيد  على 

والتي ينبغي الإ�سراع في تطبيقها قبل فوات 

الأوان والبكاء بعد حلولها على الأطالل، اإن 

ت�سنى لنا ذلك!، تحفيز الو�سائل الإعالمية 

بكل  الق�سية  تبني هذه  لحملها على  كافة 

ونقلها  واإ���س��ك��الت،  م��ن ظ��واه��ر  فيها  م��ا 

اإلى  و»ق�����س��اوة«  »رع���ب«  م��ن  فيها  م��ا  بكل 

كافة طبقات المجتمع، وخا�سة اإلى الآباء 

والمرّبين  والأم���ه���ات 

المدار�س  على  يجب  كما  والمدّر�سين. 

وكافة الموؤ�س�سات التعليمية اأن تت�سدد في 

منع هذه الظاهرة الكارثية وتقديم برامج 

للتدخين  ال�سلبية  الآث���ار  ح��ول  اإر���س��ادي��ة 

وتطبيقية  درا���س��ي��ة  م���ق���ررات  واإدخ�����ال 

»اإلزامية« ل�سرح نتائج هذه الآفة على حياة 

الأجيال ال�ساعدة.

تجدر الإ�سارة هنا اأي�سًا اإلى اأنه ل بّد من 

اتخاذ اإجراءات قانونية م�سّددة بحق كل من 

المبادرة  اأو  انت�سار  ت�سجيع  في  اإدانته  تثبت 

والموؤ�س�سات  المدار�س  في  الآفة  هذه  لن�سر 

اأو  الم�سروع  غير  الت��ج��ار  عبر  التعليمية 

بين  ال�سيئة  التجارة  بهذه  التعاطي  ت�سهيل 

الأطفال اأو الت�سجيع على تعاطي هذه المواد 

ال�سامة عبر الإعالن عنها والترغيب بها في 

المدار�س اأو بين الطالب.

كل  على  ال�سروري  من  النهاية،  في 

والبرامج  الخطط  و�سع  على  القائمين 

وعلى  ال�����س��ح��ي��ة  وال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ات 

العامة  ال�سحة  موؤ�س�سات  في  الم�سوؤولين 

اأن يتح�سروا بكل ما للكلمة من معنى لما 

يترتب على المواجهة مع هذه الكارثة من 

احترازية  واإج���راءات  اإ�سافية  ميزانيات 

وب��رام��ج ت��وع��وي��ة وح��م��الت وق��ائ��ي��ة لدرء 

اآثارها  ت��ف��اق��م  وم��ن��ع  اأخ��ط��اره��ا  ت��راك��م 

ال�سعبة  ال��م��ر���س��ي��ة  ال���ح���الت  وازدي�����اد 

الناتجة ب�سببها، في اأكثر طبقات المجتمع 

براءًة واأكثر المجموعات فيه رّقًة و�سعفاً. 

 

*  ا�ست�س���اري اأمرا�س الأن�سجة والخالي���ا ورئي�س �سعبة في هيئة 
ال�سحة، حكومة دبي.

الهوام�س
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الكتاب: �صيد بغداد

)ق�صة الجندي الأميركي اّلذي اكت�صف �صّر عا�صوراء(.

رواية للموؤلف: الدكتور محمد طعان.

 توزيع: دار الأمير للثقافة والعلوم. 

 عدد ال�سفحات: 238 �سفحة.

جيمي،  يكف  لم  بغداد  اإل��ى  ال��ع��ودة  طريق  ام��ت��داد  على 

الجندي الأميركي، عن النظر اإلى الحجر الكريم في الخاتم 

الذي قدمه ال�سيد اإليه.

يتذكر  يكن  لم  العادة،  وفي  عميقًا،  اأث��رًا  نف�سه  في  ترك  حلمًا  راأى  الليلة  تلك  في 

اأحالمه، لكن هذا الحلم بقي جليًا في ذاكرته، وبقي لديه اأي�سًا �سعور غريب بال�سعادة لم 

يتمكن من المتناع عن عزوه اإلى الخاتم الذي كان قد اأبقاه في اإ�سبعه.  

كتاب تف�صير »�صورة الحمد« 

الإمام الخميني }

جمع وتحقيق: ال�سيد اأحمد �سولي العاملي

ترجمة  هو  الخميني}،  لالإمام  الحمد«  �سورة  »تف�سير  كتاب 

للكتاب المن�سور باللغة الفار�سية، وهو كتاب تمَّ اإعداده وتنظيمه وفق ف�سول اأربعة ليكون 

مجموعة تف�سيرية متكاملة ل�سورة الحمد المباركة.

الة«. الف�سل الأّول: فيه تف�سيل موجز ل�سورة الحمد من كتاب »�سّر ال�سّ

الف�سل الثاني: تف�سير �سورة الحمد، ماأخوذ من كتاب »اآداب ال�سالة«.

مها الإمام بعد انت�سار الثورة  الف�سل الثالث: مجموعة درو�س تف�سيرية تلفزيونية قدَّ

المظفرة وهي عبارة عن خم�سة درو�س.

الف�سل الرابع: وهو عبارة عن مجموع ما ُن�سر في كتب الإمام الراحل }وخطاباته 

ور�سائله حول تف�سير بع�س فقرات واآيات �سورة الحمد المباركة.

وقد تم ا�ستخراج مطالب الكتاب من كتب الإمام الراحل بالعتماد على الترجمات 

ال�سادرة عن موؤ�س�سة حفظ ون�سر اآثار الإمام الخميني}.

يقع الكتاب في 414 �سفحة من المقطع الكبير.
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الموؤ�ص�صات التعليمية

 والعمل التربوي

اأعداد المدار�س، وبعد اكت�ساف قابلية �سروحها  بعد تزايد 

لال�ستثمار ال�سيا�سي والر�سالي، ف�ساًل عن الجتماعي والمالي، 

المرجعية  عن  فيها  تخلت  جديدة  مرحلة  المدار�س  دخلت 

اأو  �سيا�سي  طابع  ذات  موؤ�س�سات  اأو  جمعيات  ل�سالح  الفردية 

ديني اأو اجتماعي اأو مزيج من ذلك. 

واإذا كان هذا النتقال قد بداأ منهجيًا  مع المدار�س الإر�سالية، 

والمراكز  المدار�س  معظم  لي�سمل  ذلك  بعد  تعداها  اأّنه  اإّل 

للجمعيات  محدود  غير  تناميًا  ن�سهد  اليوم  وبتنا  التربوية. 

معظم  ل��دى  المدار�س  ترعى  التي  التربوية  والموؤ�س�سات 

الطوائف والمناطق اللبنانية.

التي  الإ�سكاليات  بع�س  يتناول  المقالة  ه��ذه  تطرحه  ما 

نجمت عن عملية النتقال هذه، وبالتالي المقاربات المفيدة 

في هذا المجال. 

د.ح�سن �سلهب
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عملية  ب�����اأنَّ  ����س���ّك  ل 

ت���ج���م���ي���ع ال����ط����اق����ات 

ثمَّ  وم��ن  وتوحيدها، 

خيراتها  ت��ع��م��ي��م 

�سريحة  اأكبر  على 

لكن  وم��ت��ق��دم��ة،  مفيدة  عملية  ممكنة، 

النتقال  اأنَّ  ذلك  هنا،  تنتهي  ل  الق�سية 

المرجعية  اإل���ى  ال��ف��ردي��ة  ة  المرجعيَّ م��ن 

الموؤ�س�ساتية يتطلَّب نظامًا جديدًا يتنا�سب 

والطاقة  ل��الأع��م��ال  ال��ج��دي��د  الحجم  م��ع 

على  يمكن،  ف��ال  لتحريكها،  ال�سرورية 

عديدة  م��دار���س  ق��ي��ادة  ال��م��ث��ال،  �سبيل 

ببرنامج اإدارة مدر�سة واحدة، مهما جرى 

المهام  توزيع  اأو  الب�سري  الكادر  تو�سيع 

كما  كميًا،  لي�س  فالختالف  المطلوبة، 

الدرجة  نوعي في  بل هو  نعرف، فح�سب، 

الأولى. ثّم اإّن المركزية، التي كانت مبّررة 

والمدار�س  الإداري  العمل  ب��داي��ات  ف��ي 

الإفرادية، لم تعد مجدية حتى في هذه 

فكيف  وال�سيقة،  المحدودة  الأط��ر 

الوا�سعة  ب���الأط���ر  ال���ح���ال 

اإن  العري�سة؟  والم�ساحات 

العمل  مرحلة  اإل��ى  النتقال 

والمتعدد  الوا�سع  التربوي 

في  نموًا  ي�ستلزم  الوحدات 

والإداري  ال��ت��رب��وي  ال��ف��ك��ر 

اأي  ب�������س���رورت���ه  ي���ت���ج���اوز 

الأع��م��ال  ف��ي  تقليدي  ن��م��و 

الأخرى.

الوحدة  اإ�سكالية   -1
والتنوع

الوا�سع  التربوي  العمل  اإ�سكاليات  من 

وتقريب  توحيد  على  الإ���س��رار  والمتعدد 

مفرداتها،  من  مفردة  ك��لِّ  في  المدار�س 

جميعًا،  بها،  للو�سول  ال�سعي  وبالتالي 

ال��ى اأن��م��وذج واح���د و���س��ورة واح���دة، مع 

ت��ج��اه��ل ك��ل��ي ل��ل��ظ��روف وال���ف���روق. نعم، 

واحد،  جوهر  ذات  اأ�سا�س  نات  مكوِّ لدينا 

العاّمة،  وال�سيا�سات  والأهداف  كالر�سالة 

بل  الموؤ�س�سة،  اأو  الجمعّية  هوّية  ت�سّكل 

مبرر وجودها، لكن من ال�سروري الحذر 

من التمادي في المجالت الأخرى، حيث 

يكون للتنوع والختالف الطبيعي �سروراته 

ومحظوراته  التي ل يمكن تجاهلها اأو عدم 

الهتمام بها.

لي�س من المفيد دائمًا اأن تلتزم كّل 

في  واح��دة  اأنظمة  المدار�س 

التدري�س والتقييم، ف�ساًل عن 

والترفيع،  القبول  امتحانات 

الأهداف  تكون  اأن  يكفي  بل 

وال�سيا�سات  واح��دة  العاّمة 

وبعد  متباينة،  غير  العاّمة 

ذلك فلي�سلك كل فريق دربه 

والقريب  بمو�سعه  المّت�سل 

لي�س  من مكان وجوده. نقول 

من  لي�س  اأو  ال�سروري،  من 

المفيد على الدوام، لأننا قد 

نكت�سف م�سلحة من الوحدة 

قـــيادة  يــمكن  ل 

مــدار�س عـديــدة 

اإدارة  بـبــرنامــــج 

مدر�صـــة واحــدة، 

لــيـ�س  فالختالف 

فح�صب،  كــمـــيًا 

بــل هــو نــوعــي 

الأولى. الدرجة  في 
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فتكون هي الدافع، ولي�س مبداأ الوحدة في 

ذاته.

وال�سروط  العامة  ال�سروط   -2
الخا�سة

اإنَّ هذا الكالم مبني في الأ�سا�س على 

قناعة عميقة بوجود �سروط عامة وخا�سة 

في اإطالق اأي تجربة في العمل الجتماعي 

ال�سروط  بهذه  العتراف  واأنَّ  الإن�ساني، 

من  تجربة  اأي  لنجاح  �سرورية  مة  مقدِّ

هذا القبيل. ونعني بال�سروط كل ما ي�سّكل 

على  الأع��م��ال  لإن��ج��از  �سرورية  حيثّيات 

واإذا كانت  اأو المطلوب.  الوجه المفتر�س 

الم�ستركات  عن  ت�سدر  العامة  ال�سروط 

عري�سة  خطوطًا  وت�سّكل  للمجتمع  العامة 

ال�سروط  ف��اإنَّ  واأن�سطته،  برامجه  كل  في 

الخا�سة ت�سدر عن خ�سو�سّياته الكامنة 

في المجال الحيوي الخا�س به. ول توجد 

دون  من  اجتماع،  يوجد  ل  كما  جماعة، 

�سروط عاّمة تربطه بغيره من الجماعات 

اإليه.  ينتمي  اّل��ذي  الأك��ب��ر  بالجتماع  اأو 

ت��وج��د ج��م��اع��ة، م��ه��م��ا بدت  ك��ذل��ك ل 

�سياق  في  مندمجة  اأو  بغيرها،  منخرطة 

واحد مع غيرها، اإّل ولها �سوؤونها الخا�سة 

حال  هو  كما  تمامًا  الخا�سة،  ومعطياتها 

ال�سخ�سية الفردية مع الجماعة الواحدة.

لذا نقول اإّنه لن يتوازن عمل الجمعية 

د  لمجرَّ بالمدار�س  الخا�س  الموؤ�س�سة  اأو 

ي كلَّ المهام والحقوق  امتالكها نظامًا يغطِّ

والأحوال التي تتطلبها المدار�س اأو تتحمل 

اإنجاز  من  لها  ُبدَّ  ل  بل  فيها،  الم�سوؤولية 

اأنظمة ل تتوخى الحكم على الأ�سخا�س اأو 

الأعمال فح�سب، اإنَّما ت�سمن فعالية دائمة 

لالأ�سخا�س وجودة م�ستمرة لالأعمال، على 

الأقل في الظروف العادية والطبيعية.

وبعبارة اأخرى نقول اإنَّ دور الموؤ�س�سة 

وجود  في �سمان  الأولى،  بالدرجة  يكمن، 

من  فرد  كلِّ  كيان  في  والنوعية  الحافزية 

ماذا  نتاجاتها.  م��ن  نتاج  وك��لِّ  اأف��راده��ا 

تم  اإذا  الموؤ�س�سة  اأو  الجمعية  ت�ستفيد 

اللتزام بكلِّ قوانينها فيما يعي�س العاملون 

ويتجرعون،  الإحباط  درجات  اأق�سى  فيها 

ب�سكل يومي، مرارة ال�سبر والقهر؟ ماذا 

تمكنت  اإذا  الموؤ�س�سة  اأو  الجمعية  تجني 

من توحيد كلِّ مفردة من مفرداتها، بينما 

يغرق العاملون فيها في م�ستويات متعار�سة 

ومتناق�سة في الإنتاج والدافعية؟

والقوانين  الأنظمة  غاية  اإنَّ 

م�سار  وح��م��اي��ة  ت�سويب 

اأمٌر  وه��ذا  ال��م��دار���س. 

لكن  و���س��روري،  مفيد 

ماذا يغنينا الت�سويب؟ 

70



وماذا توؤمن لنا الحماية اإذا وقعنا في اأزمة 

تدني الدافعية اأو انح�سار الحما�س؟؟ وهل 

يكفي توافر الحافزية في عدد محدود من 

العاملين فيما يتخبط ال�سواد الأعظم في 

الملل وال�سجر؟؟..

3- م�سوؤولية ا�ستمرار  الحيوية

الموؤ�س�سة  اأو  الجمعية  م�سوؤولية  اإنَّ 

اإذًا، ل تتوقف عند تقنين اأو تنظيم اأعمال 

المدار�س فح�سب، بل في تمكين العاملين 

فيها من ال�سعور بالحيوية اأثناء مزاولتهم 

يمكنها  اأخ��رى  جهة  توجد  ول  لأعمالهم. 

عن  الحديث  اأم���ا  غيرها.  ذل��ك  تحقيق 

الدور الذاتي للعامل فهو من قبيل الحديث 

عن الدور المكمل ل اأكثر. 

يتعّين  ال��ذي  ال��دلل��ة  البالغ  والموؤ�سر 

الموؤ�س�سة  اأو  الجمعية  على 

على  ��ده  وت��ف��قُّ فيه  التدقيق 

ال�������دوام ه���و م����دى ت��واف��ر 

اأداء  ف���ي  ال��ح��ي��وي��ة  ه����ذه 

الب�سري  ال���ك���ادر  م��ع��ظ��م 

ف��ي م��دار���س��ه��ا. ق��د تتحمل 

المدر�سة خروجًا عن بع�س 

الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ي��ن، كما 

لحقًا،  باإمكانها،  يكون  قد 

في  م��ل��ح��وٍظ  خ��ل��ٍل  معالجة 

موازنتها المالية، ولكن لي�س 

ك���ادرًا  تتحمل  اأن  بو�سعها 

فقد حيويته اأو جهازًا ب�سريًا 

اليومي  الروتين  في  غارقًا 

والإح�سا�س بعدم الجدوى.

التي  ال��ح��ي��وي��ة  ه����ذه 

تـ�صتــفيـد  مـــاذا 

اإذا  الــموؤ�صــ�صــة 

ــزام بكل  ــت الل تــم 

فيما  قــوانــيــنــهــا 

يعي�س العـامـلـون 

ــى  ــص ــ� ــا اأق ــه ــي ف

درجـــات الإحــبــاط 

ويتجرعون، ب�صكل 

ــــرارة  ـــي، م ـــوم ي

والـقهر؟ ال�صــبــر 

ما  واأغلى  المدر�سة،  لدى  ما  اأثمن  تعتبر 

يمكن اأن ت�سل اإليه اأي منظمة بالم�سطلح 

على  محفوظة  تكون  اأن  يجب  الإداري، 

ل  كما  �سديد،  باهتمام  الدوام ومحرو�سة 

يجوز التفريط بها اأو النيل منها تحت اأي 

حجة اأو عذر، بما في ذلك التطبيق الدقيق 

لالأنظمة والقوانين. لي�ست دعوة للفو�سى، 

ولكن بالإمكان تطبيق النظام اعتمادًا على 

ولي�س  المفتوحة،  وبطاقتها  الحيوية،  هذه 

على ح�سابها اأو بطاقة خارجية غريبة.

وجود  �سر  ع��ن  �ساألتني  اإذا  اأخ��ي��رًا 

التربوي  اأو  الإداري  العمل  ف��ي  الحيوية 

اأجيبك باخت�سار  باأن  عمومًا، فا�سمح لي 

بال�سروط  الع���ت���راف  ف��ع��ل  اإن���ه  ���س��دي��د: 

ال��خ��ا���س��ة، ال��م�����س��روع��ة وال��م��ع��ق��ول��ة. اإن 

مرتبط  ال���ح���ي���وي���ة  وج������ود 

بال�سمات  اع��ت��راف��ن��ا  ب��م��دى 

الخا�سة وبالتطلعات الخا�سة 

التي  ال��خ��ا���س��ة  وب���ال���ق���درات 

�سرورية  م��ق��دم��ات  ت�����س��ك��ل 

للنهو�س  ع�سوية  واأ���س��ب��اب��ًا 

باأعمال الجمعية اأو الموؤ�س�سة، 

ر�سالتها  تحقيق  وب��ال��ت��ال��ي 

يعني  اأن  دون  م��ن  ال��ع��ام��ة، 

ال�سروط  من  انتقا�سًا  ذل��ك 

اأهميتها  ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

تلك  ال��ث��اب��ت��ة.  و���س��رورت��ه��ا 

تحديًا  الأكثر  الإ�سكالية  هي 

الجمعيات  واأنظمة  ل�سيا�سات 

وال���م���وؤ����س�������س���ات ال��ت��رب��وي��ة 

الراهنة.
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حا�سوبي مري���س، ماذا اأفعل؟

اأن  ُب��ّد  ل  اّلتي  الفيرو�سات  اإّنها  نعم 

تواجهها اإن كنت من م�ستخدمي الإنترنت. 

وتلك الفيرو�سات عبارة عن برامج �سغيرة 

ببع�س  لتقوم  حا�سوبك  اإل��ى  تت�سلل  ق��ذرة 

الأعمال غير المرغوب فيها واأبرزها:

فتح اأكثر من �سفحة في وقت واحد. 

بطء في تنفيذ الأوامر.

العمل  عن  المفاجئ  الحا�سوب  توقُّف 

اأي  دون  من  تلقائي  ب�سكل  ومعاودته 

تدخل.

ظهور العديد من الأوامر الغريبة 

على ال�سا�سة )مربع مكتوب في اأ�سفله  

.))End Now(

اإلى حّد عدم قدرة  الأم��ور  وقد ت�سل 

الحا�سوب على العمل بتاتًا.

م�سادر  عبر  تاأتي  الفيرو�سات  ه��ذه 

عدة نذكر منها: 

ميموري«  »ال��ف��ال���س  ا�ستعمال  ك��ث��رة 

ما  اآخر  اإلى  جهاز  من  ُتنقل  بدورها  اّلتي 

يعّر�سها لحمل الفيرو�سات بن�سب اأكبر.

لنقل  م��خ�����س�����س��ة  م�����واق�����ع  ف���ت���ح 

اأّنها  الم�ستخدم  يظّن  مواقع  الفيرو�سات، 

فتحها  بعد  يتفاجاأ  اأّن��ه  اإّل  �سليمة  مواقع 
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ا�ستعمال طريقة )copy + paste( عند 

 send( ا�ستخدام  وعدم  المعلومات  نقل 

الجهاز  تحميل  الأف�سل  ومن  هذا   .)to
باأكثر من ويندوز وحفظ المعلومات على 

كل واحد منها فاإذا اأردت نقل الملف اإلى 

اأن  الأف�سل  فمن  الويندوز2003   جهاز 

تنقله من ملف حفظ على ويندوز 2003.

لبريدي اللكتروني  ال�سّر   كلمة 

م�سروقة

واأنا  اأب��دًا  يفتح  ل  اللكتروني  بريدي 

واأحيانًا  يفتح  ل  لكنه  مرات  عدة  اأح��اول 

يتبّين اأّنه مفتوح من مكان اآخر، هذا يعني 

اأن اأحدًا قد عرف كلمة ال�سر الخا�سة بك 

الم�ستخدم  عزيزي  لذا  بتغييرها.  وقام 

الخا�س  بريدك  تفتح  ل  اأن  على  اإحر�س 

في اأماكن عامة حيث يعمد بع�س اأ�سحاب 

برنامج  و�سع  اإل��ى  النترنت(  )محالت 

تك. معين يحفظ كلمة ال�سّر خا�سّ

الدخول  اأود  ل  �سيئة  م��واق��ع 

اإليها

المف�سدة  ال�سيئة  المواقع  هي  كثيرة 

الم�ستخدم  اإليها  يدخل  وق��د  ل��الأخ��الق 

اأن ينتبه، فبع�س المواقع يحمل  من دون 

كليًا  يختلف  الداخل  اأن  اإل  عاديًا  عنوانًا 

باأّنها محّملة بالفيرو�سات.

ال��ت��ي تخدع  ال��ر���س��ائ��ل الل��ك��ت��رون��ي��ة 

الم�ستخدم.

م�����ن ه���ن���ا ي���ج���ب ع���ل���ي���ك ال���ق���ي���ام 

بالحتياطات الآتية: 

� القيام بعملية الFormat والتي يف�سل 

اأ�سهر حّتى مع  القيام بها دوريًا كّل ثالثة 

عدم وجود الفيرو�سات.

والر�سائل  ال��م��واق��ع  ف��ت��ح  ت��ج��ن��ب   �

نظافتها  ف���ي  ال��م�����س��ك��وك  الإل��ك��ت��رون��ي��ة 

عنوان  تحمل  التي  الر�سائل  وخ�سو�سًا 

.junk
تزويد  في  فيكمن  الأ�سمن  الحل  اأّم��ا 

على  التاأكيد  مع    anti virus�ب الحا�سوب 

تجديده كل �ستة اأ�سهر.

هذا الملف ل يفتح لماذا؟

ملف  ف��ت��ح  ع���دم  م�سكلة  ت��واج��ه  ق��د   

اأو  اإل���ى ج��ه��ازك  م��ا نقلته م��ن الإن��ت��رن��ت 

اآخر  اإل���ى ج��ه��از  م��ي��م��وري  ال��ف��ال���س  عبر 

نقل  اإل��ى  ال�سبب  يعود  وقد   ،)shortcut(
اإلى  الإنترنت  من  خاطئة  بطريقة  الملف 

اآخر  وي��ن��دوز  اإل��ى  وي��ن��دوز  من  اأو  الجهاز 

مختلف.

 لذا على الم�ستخدم القيام بالإجراءات 

الآتية: 
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الموقع  م�سمون  الم�ستخدم  يعرف  وق��د 

بع�س  و�سع  اإلى  بالإ�سافة  هذا  ا�سمه  من 

ال�����س��رك��ات ع��الم��ات ت��ح��ذي��ر م��ن دخول 

لكن  المواقع.  هذه  مثل  اإلى  ال�سن  �سغار 

الكفاية.   فيه  بما  اآمنة  لي�ست  الطرق  هذه 

كلمة  ي�سع  اأن  الم�ستخدم  على  هنا  من 

اأّما  ال�سغار.  للمواقع كي ل يفتحها  مرور 

برنامج  الأ�سلم فتكمن في و�سع  الطريقة 

المواقع  بحذف  يقوم  اّل��ذي   )optenet(
غير المرغوب فيها تلقائيًا.

 لماذا هذا الموقع ل يفتح؟

المتمثلة  الم�سكلة  دائمًا  �ست�سادفك 

ب��ع��دم ال��ق��درة ع��ل��ى ال��دخ��ول اإل���ى موقع 

هو  فما  �سابقًا  دخلته  تكون  قد  ربما  ما 

ال�سبب؟

منه  التحقق  يجب  اّل��ذي  الأّول  الأم��ر 

كتبت  ف��اإذا  الحروف.  و�سكل  الإم��الء  هو 

يتم  فلن  خاطئة  بطريقة  واح���دًا  ح��رف��ًا 

وهو  اآخر  �سبب  وهناك  الت�سال.  تحقيق 

�سديدًا.  ان�سغاًل  الموقع  ان�سغال  احتمال 

وقد تكون الخدمة اّلتي ترغب في الو�سول 

موؤقتًا،  العمل  متوقفة عن  اأو  معّطلة  اإليها 

خدمة  توقف  احتمال  اإلى  بالإ�سافة  هذا 

عليك  يجب  لذا  موؤقت.   ب�سكل  الإنترنت 

التاأكد من كل هذه الحتمالت.

� هل تعلم؟

ت�ستطيع تكبير الخط وت�سغيره عندما 

تفتح �سفحات الإنترنت... الأمر ب�سيط:

الموجود في   Ctrl اإ�سغط على مفتاح 

قم  ث��ّم  م�سغوطًا  واأب��ق��ه  المفاتيح  لوحة 

الخط  اأن  �ستلحظ  الفاأرة  بتحريك دولب 

بداأ يكبر اأو ي�سغر.

نظام  واخت�سارات  اأ���س��رار  بع�س 

الإنترنت

ال�سفحة  تحميل  باإعادة  للقيام   =F5
نف�سها.

التي  Esc = لإيقاف تحميل ال�سفحة 
تقوم بتحميلها.

اأع��ل��ى  اإل�����ى  ل���ل���ذه���اب   =   HOMe
ال�سفحة.

END = للذهاب اإلى اأ�سفل ال�سفحة 
الحالية.

Page down or SPACE = اإلى الأ�سفل 
لتحريك ال�سا�سة اأو �سفحة كاملة.

لتحريك   =  Page up or SHIFT
�سفحة اأو �سا�سة كاملة اإلى الأعلى.

اإلى  للعودة   =  ALT+ Left Arrow
الموقع ال�سابق.

للذهاب   =  ALT + RIGHT Arrow
اإلى الموقع الذي يليه.

CTRL + L = لفتح موقع جديد.
CTRL + N = لفتح �سفحة جديدة.

CTRL + P = لطباعة ال�سفحة.
تحميل  اإع��������ادة   =  CTRL + R

ال�سفحة.

ال�سفحة  ل��ح��ف��ظ   =  CTRL + S
الحالية.

�سفحة  لإغ�������الق   =  CTR + W
الت�سفح.
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 انتبه

م��ن  ق����ل����ل   �1
 Download  ا�ستخدام

العمل  كلفة  من  يزيدان  لأّنهما   uploadو

على النترنت.

 2� قم باإطفاء الكمبيوتر عند انتهائك 

من  ي�سرق  ل  لكي  وذل��ك  عليه  العمل  من 

الإنترنت خ�سو�سًا  على  الخا�س  ح�سابك 

يمكن  التي  الآلت  ا�ستخدام  �ساع  اأن  بعد 

على  الآخ��ري��ن  ح�ساب  ا�ستخدام  عبرها 

الإنترنت  3� احفط ملفاتك على:

على  حفاظًا  وذل��ك   )local disk d(

 Format اأي منها عند عمل  عدم خ�سارة 

اأو دخول فيرو�س اإليه.

اأ�سهر  ثالثة  كل   format بعمل  قم    �4
لحا�سوبك.

�ستة  كل   anti virus بتجديد   قم    �5
اأ�سهر.

مواقع مفيدة

www.orientation 94 .org
للتوجيه  الإ���س��الم��ي  ال��م��رك��ز  م��وق��ع 

والتعليم. �ستجد في هذا الموقع معلومات 

ع���ن ال��ج��ام��ع��ات ف���ي ل��ب��ن��ان ك��اف��ة وعن 

وطبيعة  فيها  المتوفرة  الخت�سا�سات 

يزوّدك  كما  القبول  امتحانات  ومواعيد 

الموقع بمعلومات عن جامعات خارج لبنان 

بالإ�سافة اإلى ن�ساطات هذا المركز.

www.yellow-pages.Com. lb
الهاتف  اأرق���ام  بكافة  ي���زودك  م��وق��ع 

للموؤ�س�سات والمكاتب والإدارات والمرافق 

الموجودة في لبنان.

www.bayt.com
لبنان  في  وظيفة  عن  تبحث  كنت  اإن 

ف��اإل��ي��ك م��وق��ع ب��اي��ت اّل���ذي ي��ر���س��دك اإلى 

الوظائف المطلوبة.

www.c4arab.com
يقدم هذا الموقع درو�سًا وا�سعة لتعليم 

الكمبيوتر و�سبكة الإنترنت.

75

م
 2

01
0 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

31
د 

د
ع
ل
ا



ــح  ــى ل ت�صب حت

ــًا  ــك بحث وظيفت

ــة  الوظيف ــن  ع
نبيلة حمزي

وتركيزك  قوتك  ل�ستعادة  الكافي  الوقت 

تحتاج  التي  الداخلية  ال�َسكينة  وتقوية 

الوظيفة  عن  بحثك  في  لال�ستمرار  اإليها 

النتيجة  اإل���ى  ال��و���س��ول  ح��ّت��ى  المنا�سبة 

المهني.  م�ستقبلك  تاأمين  وهي  المرجّوة 

بهم  تثق  اأنا�س  اإلى  تحّدث  ذلك  ولتحقيق 

واطلب م�ساعدة اأهل الخبرة والخت�سا�س 

اإن احتجت لذلك.

تنظيم الوقت

اإعمل على و�سع جدول زمني لتنظيم 

الوقت بترتيب كما لو اأّنه كان لديك عمل. 

دون  الوقت  وت�سييع  البيت  في  فالجلو�س 

فائدة لن يعزز عملية البحث عن عمل، بل 

على العك�س �سيزيد من حالة الك�سل لديك 

كونك  منها  تعاني  قد  التي  الفزع  وحالة 

ليكن  الراهن.  الوقت  في  وظيفة  تملك  ل 

تعاملك مع عملية البحث عن وظيفة وكاأنه 

واللتزام  الطاقة  كل  تعطيها  لك  وظيفة 

الالزمين. اأدرج عدة مهام �سمن خطتك 

لآلية البحث عن وظيفة بما فيها الن�سمام 

في   الم�ساركة  اأو  جماعية  فعاليات  اإل��ى 

اأبحاث اأو في التدريب على اأي �سيء يتعلق 

ببحثك عن الوظيفة، الخ.

ابحث عن المحفزات الإيجابية

نجاحات  ق�����س�����س  م���ن  ال��ع��ب��ر  خ���ذ 

الخبرة  اأ�سحاب  وا�سمع  �سبقوك  الذين 

ال�سكان في  بين  ن�سبة  البطالة  ت�سجل 

الحا�سر.  ع�سرنا  في  العالم  دول  اأغلب 

ول نبالغ اإن قلنا باأّنها من م�ساكل الع�سر 

لما لها، وح�سبما بينت الدرا�سات الواقعية 

والإح�ساءات العلمية، من اآثار �سيئة على 

ال�سحة  اإل��ى  اإ�سافة  النف�سية،  ال�سحة 

الج�سدية.

عن  العاطلين  م��ن  كبيرة  ن�سبة  اإّن   

ي�سعرون  ال���ذات،  تقدير  يفقدون  العمل  

فالبطالة  الملل.   وي�سيطر عليهم  بالف�سل 

تعيق عملية النمو النف�سي ال�سليم بالن�سبة 

لل�سباب. كما تبّين اأن القلق والكاآبة وعدم 

ذلك  ك��ّل  النف�سي،  وال��ت��وت��ر  ال���س��ت��ق��رار 

كالقتل  الجريمة  ن�سبة  ازدي��اد  اإل��ى  ي��وؤدي 

والعتداء بين هوؤلء العاطلين.

ي�سبب  وظيفة  عن  البحث  كان  ف��اإذا   

لك الإحباط ل تفقد الثقة بنف�سك ! نقدم 

تفادي  يمكنك من خاللها  لك عدة طرق 

عن  البحث  ع��ادًة  ي�ساحب  ال��ذي  الأ�سى 

وظيفة ويبقيك متفائاًل ومبتهجًا.

 معرفة مدى عمق الم�سكلة

اأّول مرحلة للخروج من حالة التخبط 

ومدى  الم�سكلة  عمق  مدى  تدرك  اأن  هي 

�سّخ�ست  ف���اإذا  ح��ي��ات��ك،  على  ت��اأث��ي��ره��ا 

ي�ساحب  اّل��ذي  الإحباط  من  تعاني  اأن��ك 

اأخذ  فعليك  وظيفة  ع��ن  البحث  مرحلة 
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ن�سائحهم  ���س��ت��م��ن��ح��ك  ال���ذي���ن 

ت��دع  ول  ال�������الزم،  ال���ح���اف���ز 

النماذج ال�سلبية توؤثر على 

�سخ�سيتك.

اأمجاد   تن�َس  ل   

ما�سيك

ف���ي ال���غ���ال���ب، من 

لثقتك  فقدانك  ال�سهل 

ا�ستمر  اإذا  ب��ن��ف�����س��ك 

لفترة  ع��م��ل  ع��ن  ب��ح��ث��ك 

طويلة دون اأي بارق اأمل يلوح 

ولو من بعيد. ومتى ما اأح�س�ست 

واأن  م�سدودة  نهاية  اإلى  و�سلت  باأنَّك 

اأن  عليك  ت�سعف،  ب��داأت  بقدراتك  ثقتك 

ي�ساعدك  ما  ال�سابقة  نجاحاتك  تتذكر 

على ال�ستمرار بثقة وتفاوؤل في البحث.

تعلَّم �سيئًا جديدًا

عند  لديك  المتوفر  الوقت  ا�ستخدم 

جديدة.  حرفة  لتتعلم  عمل  ع��ن  البحث 

اأو  تعليمية  دورة  تح�سر  اأن  يعجبك  فربما 

تقراأ كتابًا يناق�س بع�س النواحي المتعلقة 

تحتاج  قد  ما  مثل  عمل  عن  البحث  باآلية 

ال�سيرة  اأو كيفية كتابة  المقابلة  اأثناء  اإليه 

ال��ذات��ي��ة. وق��د ت��ك��ون ل��ك م��ه��ارات تقنية 

متعلقة بالخت�سا�س الذي تنوي العمل به.

 �سارك في عمل خيري

لكي  جيدة  طريقة  التطوعية  الأعمال 

الحياة،  في  مفيد  بعمل  تقوم  باأنك  تح�س 

كما تو�سع نطاق المعارف لديك. وفي بع�س 

الحالت تثري �سيرتك الذاتية. �ست�ستمتع 

بتعلمك �سيئًا جديدًا و�ست�سعر بر�سا كبير 

من خالل م�ساعدتك لالآخرين.

تذّكر نعم اهلل عليك

ب��ح��ث��ك ع��ن ع��م��ل متعبًا  ك���ان  م��ه��م��ا 

و�ساقًا تذكر النعم التي لديك في المناحي 

الأخرى في حياتك وكن �ساكرًا. لذلك �سع 

الأوق��ات ول  كّل  الأم��ور في ن�سابها، وفي 

تبعد عن بالك  نجاحاتك واإنجازاتك.

واأخيرًا قم بالتمارين الريا�سية

�سمن  والتمارين  ال�سترخاء  ليكن 

اإلى  اإ���س��اف��ة  الأ���س��ب��وع��ي،  عملك  ج���دول 

الو�سائل الأخرى التي ت�ساعد على الإكثار 

م�سيًا  كانت  �سواء  الإيجابية،  طاقتك  من 

العناية  م��ن  ���س��اع��ة  اأو  دق��ي��ق��ة   لثالثين 

تمتعك  التي  العادات  تترك  فال  بالزهور، 

في  ال�سروري  ال��ت��وازن  لك  تحفظ  والتي 

حياتك.

ل يختلف اثنان على اأن مرحلة البطالة 

م��ن اأ���س��ع��ب م��راح��ل ال��ح��ي��اة، وك��ذل��ك ل 

هذه  م��ن  ال��ح��د  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  يختلفان 

ال�سعوبة، بل اأكثر من ذلك لماذا ل يجعل 

عليه  يقوم  اأ�سا�سًا  المرحلة  هذه  الإن�سان 

بناء الحياة المتين؟
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لالأ�صرار اأهلها

تتحمل قلوبنا الكثير من الأ�سرار والحكايات التي نحتفظ بها لأنف�سنا.  

به  نثق  لأننا ل نجد من  يعود  بها فربما  اأما �سبب رغبتنا في الحتفاظ  

ويت�سع  الكثير  ي�سم  كالبحر  والقلب  وخ�سو�سياتنا.  اأ�سرارنا  لنعطيه 

لالأكثر.

فلمن نفتح قلوبنا؟ ولمن ن�سلم اآهاتنا واأفراحنا؟

اأكثر  يميل  التي  الدافئ  الح�سن  الوالدين(  )اأح��د  ب��الأم  اأوًل  نبداأ 

الأبناء اإلى اأن تكون محفظًا لأ�سرارهم. بعد ذلك الإخوة والأخوات الذين 

ي�ستركون معنا في الأفراح والأتراح.  فالأخ حافظ لل�سر ولكن فقط عمن 

هم خارج الأ�سرة.

ديق فاإذا وجدت فيه قدرًا كبيرًا من الأمان والحكمة والوعي  اأّما ال�سّ

حافظًا  يكون  اأن  في  باأ�س  فال  الأخ���رى  م��راآت��ك  ��ه  ب��اأنَّ القناعة  وملكتك 

ليكون  ال�سخ�س  على  للحكم  اأ�سا�سًا  الواقعية  التجربة  وتعتبر  لأ�سرارك. 

الموا�سيع  فبع�س  اأهلها.  ا�ست�سارة  لكلِّ  اأنَّ  تن�س  ول  ال�سّر.  لحفظ  اأهاًل 

ديق اأكثر من م�سورة الأهل الذين قد تغلب عليهم  ينفعنا فيه م�سورة ال�سّ

العاطفة. ون�سير اإلى اأنَّ كثيرًا من النا�س ل يحبون البوح باأ�سرارهم لأحد 

تحت�سن  براأيهم  فهي  الأوراق،  على  بالهم  ي�سغل  ما  كتابة  اإلى  فيعمدون 

ت�ساأل والأهم  الأفراح ول تقاطع ول  الآهات وت�سهد على 

ل تف�سي الأ�سرار.

 وفي الختام واأٍيًا كان ال�سخ�س الذي اخترناه 

اأن  والأف�سل  واجب  فالحتياط   نا  ب�سرِّ له  لنبوح 

َمن  اإل��ى  الح�سا�سة  خ�سو�سًا  اأ���س��رارن��ا  ن�سّلم  

يحفظها وينفعنا بالن�سح والم�سورة.

اجتماعي  م��خ��ل��وق  الإن�����س��ان  اأنَّ  وب��م��ا 

لوحده  يعي�س  اأن  يمكن  ل  ل��ذا  بفطرته 

�ساقت  ف��اإذا  واأ���س��راره  بم�ساعره  حتى 

متى  ��د  ي��ت��اأكَّ اأن  عليه  يجب  الدنيا  ب��ه 

ولمن يبوح ب�سّره، ومن ي�سلح لمعونته 

وم�ساعدته.
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عزيزي الطالب اإليك بع�س الن�سائح 

الدرا�سية:

تتخلَّلها  ل��ل��درا���س��ة  ف���ت���رات  ح����ّدد   �

الإ�سابة  دون  يحول  فهذا  للراحة.  فترات 

وقتك  كان  اإن  ��ا  اأمَّ الإجهاد.  اأو  بالإحباط 

في  ثانية  م��ادة  درا�سة  فباإمكانك  �سيقًا 

فترات الراحة هذه. 

� حاول اأن ل تلجاأ لعملية »ح�سو الدماغ« 

حيث  الطلبة،  من  الكثير  اإليها  يلجاأ  التي 

ي�سبق  ال��ذي  اليوم  في  الدرا�سة  ي��ب��داأون 

المتحان مبا�سرة. لتالفي هذا الأمر ل بّد 

اأن تقتنع تمامًا باأنَّ الدرا�سة يجب اأن تكون 

اأوًل باأول. و�سي�ساعد هذا على التقليل من 

القلق ّالذي ي�سبق المتحان عادة.

 �  تبادل اأرقام الهواتف، فمن ال�سروري 

من  اأك��ث��ر  اأو  اثنين  اإل��ى  تتعّرف  اأن  ج��دًا 

ن  لتتمكَّ المواد،  من  م��ادة  كلِّ  في  الطلبة 

المالحظات  من  ن�سخ  على  الح�سول  من 

المحا�سرة  في  دّون��ت  اّلتي  والمعلومات 

في حالة غيابك عنها. 

عقلك  ف��ي  المعلومات  ثّبت    �  

��ب��اع اأ���س��ال��ي��ب ب�����س��ي��ط��ة، من  ب��اتِّ

اأهمها: تخطيط واإبراز الأفكار 

الهاّمة في الكتاب.

الأم���ور  بع�س  وه���ذه   

نــ�ــصــائــح درا�ــصــيــة

اّلتي قد ت�ساعدك في هذا العمل: 

�  اقراأ ق�سمًا واحدًا فقط وعّلم ما تريد 

بعناية. 

الكلمات  اأو مربعًا حول  دائرة  اأر�سم   �

المهمة اأو ال�سعبة. 

المهمة  الأف��ك��ار  رّق��م  الهام�س  على   �

والرئي�سة. 

� �سع خطًا تحت المعلومات اّلتي تعتقد 

باأهميتها. 

ال���ت���ع���اري���ف  ت���ح���ت  ����س���ع خ����ط����ًا   �

والم�سطلحات كّلها. 

النقاط  عن  ُتعّبر  التي  الأمثلة  عّلم   �

الرئي�سة. 

الكتاب  من  البي�ساء  الم�ساحة  في   �

كتب خال�سات ومقاطع واأ�سئلة. 
ُ
اأ

قراءة  من  تنتهي  عندما  راج��ع   �

باإمكانك  كان  اإن  انظر  ثّم  الف�سل 

التي  الأ�سئلة  جميع  عن  الإجابة 

و�سعتها.  
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ال��ح��رب��اء ���س��ْرٌب م��ن ال��زواح��ِف 

ة  اأ�سعَّ ت��ح��ت  ل��ون��ه  بتغيير  م�����س��ه��وٌر 

مختلفة  األ���وان���ًا  ���خ���اذه  واتِّ ال�سم�س، 

بح�سب لون المحيط الذي يوجد فيه. 

فجلده ين�سجُم مع لون بيئته، اإذ يفرز 

تنت�سر  اّلتي  »الميالنين«  ة  مادَّ ج�سُمه 

على كاّفة الج�سم. عندما يكون البرد 

ليمت�ّس  داك��ن��ًا  ل��وُن��ه  ُي�سبح  �سديدًا 

 ،
ُ
اأكبر َقْدر من النور والحرارة، فيدَفاأ

تكون  عندما  اأي  �سحيح،  والعك�س 

فاهيًا،  لوُنه  ُي�سبُح  مرتفعة  الحرارة 

من  كبيرة  كميَّة  ج�سُمه  َيمت�ًس  فال 

الحرارة ما ُي�سبب له البرودة.

وب�����س��ب��ب ه���ذا ال��ت��غ��يُّ��ر ف��ي ال��ل��ون – 

المحيط  م��ع  ل��ل��ت��ك��يُّ��ف  م��ث��اٌل  ال����ذي ه��و 

الطبيعي  للتمويه  ونموذٌج   ،»Adaptation«

»Camouflage« – ُي�سرُب المَثُل بالحرباء 

في التغيُّر والتلوُّن. ولكنَّ هناك مثاًل اآخر، 

هو ما ذكرناه اأعاله: »اأحزُم من الِحرباء«، 

بقْدراته،  الغريَب  ال��زاح��َف  ه��ذا  �س  ُيعوِّ

اَء  ب��ه ج��رَّ ال��الح��ق  ال��ُغ��ْب��ِن  اأو  الَحْيف  م��ن 

–عند  اإّنه  اإذ  والتلوُّن؛  التقلُّب  برمز  نعته 

ُيم�سَك  حتى  غ�سنًا،  يتُرُك  ل  ك-  التحرُّ

بغ�سٍن اآخر. فهو حازٌم، بل مثاٌل للحزم، 

�سعيٍد  كلِّ  ف��وَق  والثَّبات  للتما�ُسِك  ورم��ٌز 

َزلق!.

ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من اأمثال العرب

»اأَْحَزُم من الحرباء«
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قالت لَي المراآة

ِهْندامك...  اًل  ُمتاأمِّ بمظهِرك،  منهمكًا  اأراَك   -

انهماٍك  اأنت فيه من  المنا�سبة ما  ت�ستحقَّ  اأن  على اهلل 

وتفكير.

ُف �سعري في �سوء عينيها: �سفِّ
ُ
فقلُت لها، واأنا اأ

- نعم، اإنَّها، بحّق، من اأجمل المنا�سبات؛ فقد ُدعيُت 

دة ن�ساء العالمين فاطمة  اإلى احتفاٍل بمنا�سبة ولدة �سيِّ

لِكوكبٍة  تكريٌم  �سيجري  الحفل  الزهراءO. وخالل 

هرات الطالبات الَّالئي َبَلْغَن �ِسنَّ التكليف. من الزَّ

- ما َلَك واجمًا، اإذًا؟! َحّق لَك اأن تغتبط؛ فاأنَت مدعوٌّ 

كريم بين موؤمنين اأكارم!.

�سعرًا  بالمنا�سبة،  اأقول،  اأن  اإلّي  ُطِلَب  ولكْن  َدْقِت،  - �سَ

هرات المكلَّفات، فلم يتفّتق ذهني اإل عن اأبياٍت  لتكريم الزَّ

ثالثة.

- ل باأ�س، لي�ست العبرُة بالكميَّة.

وردًة  »اإنَّ  يقول:  الفار�سّي  المثل  ولكنَّ  �سحيح،   -

واحدًة ل ت�سنُع ربيعًا«.

يقول:  لالأخطل  عربٌي  �ِسعٌر  المثل  ه��ذا  وُيقابل   -

ا، يا �سديقي،  ُر«. هيَّ »بع�ُس الربيِع ببع�ِس الِعطِر ُيخَت�سَ

هات فر�سانك الثالثة، ففي كلِّ ن�سمة �ِسعر نفحُة ِعطر.

اأُت وقلت جِذًل: عندها تجرَّ

ُحوُر الِجناِن تقوُل في الَعْلياِء:

ُب�ْسَرى لُكنَّ َبراِعَم الَحْوراِء  

رًا َتْبدين في ثوِب العفاِف ُمطهَّ

ِمْثَل المالئِك رفرَفْت ب�سماِء  

هذا الِحجاُب َيُهلُّ في لألِئِه،

َوَلْي�َس نورًا من ُهَدى الزهراء؟!.
َ
اأ  

من اأبلغ الكالم

التنزي����ل  ف����ي  ج����اء 

ُذو  َكاَن  {َواإِن  العزي����ز 

اإَِل���ى  َفَنِظ���َرٌة  ُع�ْس���َرٍة 

َمْي�َسَرٍة} )البقرة: 280(، 

اأي: اإذا وق����ع غري����ٌم ف����ي 

ُع�ْس����رٍة فعليك����م تاأخي����ُره 

اأو اإمهاُل����ه اإل����ى َمْي�َس����رة، 

ومن����ه  ُي�ْس����ر.  وق����ِت  اأي 

قوُله����م: »باَع����ُه بَنظَرة«، 

اأي اإمهال الدائن للَمدين 

ُره اهلل للُي�سرى  ريثما ُيَي�سِّ

ْين.  ُنه من �َسداد الدَّ فُيمكِّ

ق����ال  نف�س����ه  وبالمعن����ى 

���َك  تعال����ى لإبلي�����س: {َفاإِنَّ

*اإَِل���ى  اْلُمنَظِري���َن  ِم���َن 

اْلَمْعُل���وِم}  اْلَوْق���ِت  َي���وِم 

 ، )3 8 -3 7 : لحج����ر ا (

ظ����َرة  النَّ اأعط����اه  فق����د 

العلماء-  ����ُر  يف�سِّ –كم����ا 
ْخَط����ة،  لل���سُّ ا�ستحقاق����ًا 

����ة،  ل��ل��بل�����يَّ وا�س��تتمام����ًا 

81واإنجازًا للعدل!.
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من اأجمل ال�ستعارات

- داري تنظُر داَره، اأي: ُتقاِبُلها، كاأنَّها تنظُر اإليها. فال�سورُة 

ُر الحياِة في ما ل حياَة فيه. ا�ستعارٌة جميلة، فيها ت�سوُّ

ة  ة لهذه ال�سورة التعبيريَّ ى: ارتاحت العامَّ َلْته الُحمَّ - قبَّ

الناجحة )الت�سخي�س(، فاأ�ْسَلَكْتها في نظام كالمها.

َة  ميَّ
ُ
اأ بنو  ��ا  واأمَّ ْدق،  �سِ َقْنِبِت  في  ها�سم  بنو  َنَبَت   -

فناِبَتُة �َسّر، فقر.

تعبير  بح�سب  َخ«،  وف��رَّ في �سدوِرهم  ال�سرُّ  »با�َس   -

.Q اأمير الكالم عليٍّ

ماأخوٌذ من  ، وهو  اإليَّ ُل  ُيَخيَّ اأي:  اإليَّ كذا،  ُيَهْدَهُد   -

ومنه  لينام.  َك��ْت��ُه  ح��رَّ اأي:  ���ه،  مُّ
ُ
اأ ال�سبيَّ  َه��ْدَه��َدِت 

األوانه  بكثرة  المعروف  الطائُر  ذلك  »الُهْدُهد«، 

وجمالها، اإذ »َهْدَهَد« الطائُر، بمعنى »َقْرَقَر«. 

ا  اأمَّ لها.  واح��َد  ول  الِجّن،  اأ�سواُت  والَهْدَهُد: 

الفعَل م�ستعاٌر من  اأنَّ هذا  اإلينا  فُيَهْدَهُد  نحُن 

َهْدَهِد الِجّن، اأي: َو�ْسَو�َسِته، اأو اإلهاِم جنِّ عبقَر 

لل�سعراء، كما اآمَن عرُب الجاهليَّة. وكيَف داَر الأمُر، فاإنَّ القوَل 

ة. َل فيه متروٌك لعبقريَّة هذه اللغة الفذَّ الف�سْ

 من الكلمات المت�سابهة كتابًة ومعنى

َب. ُيقاُل: َحَم�َس الرجُل اأخاه،  ْغ�سَ
َ
- َحَم�َس وَحَم�َس: فِكال الفعلين بمعنى واحد، هو اأ

اأخاه،  الرجُل  َحَم�َس  وُيقال:  واأحَم�َسُه.  �َسُه  َحمَّ وكذا  اأغ�سبه.  َحْم�سًا:  ْحُم�سه  وَيَ َيْحِم�ُسه 

�َسه واأحَم�َسُه. َيْحُم�سه َحْم�سًا: اأغ�سَبه، وكذا َحمَّ

َرَف الباُب  ريُف بمعنى ال�سرير؛ ُيقاُل: �سَ َرَف« ال�سَّ َرَر: من معاني »�سَ َرَف و�سَ - �سَ

رُّ �سّرًا و�سريرًا،  رَّ ال�سيُء، َي�سِ َت عند فتحه اأو اإغالقه. كما ُيقاُل: �سَ ي�سُرُف �سريفًا: �سوَّ

اُر الليل، وهو الُجْدُجد. رَّ بمعنى �سوَّت. ومنه �سريُر الباِب، و�سريُر القَلِم، و�سَ

وتوبًة...  َتْوبًا  اهلل  اإلى  المخطُئ  تاَب  ُيقاُل:  عاَد،  بمعنى  الفعليِن  ِكال  وثاَب:  تاَب   -

 عليه فقد َغَفَر له ورَجَع عليه بف�سله. وهكذا فاإنَّ معنى 
ُ
بمعنى: رَجَع اإليه. فاإذا تاَب اهلل

الرجوع حا�سٌل في توبة المخلوق وُغفراِن الخالق.

اإثوابًا،  ْثَوَب 
َ
اأ وكذا  َثَوبانًا،  المري�ُس  وثاَب  عاَد.  فبمعنى:  وُثوؤوبًا  َثْوبًا  يثوُب  ثاَب  ا  واأمَّ

ة. وثاَب على ر�سِدِه: عاد اإلى وعيه، اأو عاَد وعُيه اإليه. ثاَب اإثابًة: رجَعْت اإليه ال�سحَّ
َ
واأ

لبا�س(  ْوَب )الِّ ومن طريف هذا المعنى –على ما يذهب اإليه بع�س اللغوّيين- اأنَّ الثَّ

َي َثْوبًا لأنَّه يثوُب، اأي يعوُد اإلى حجمه الأ�سلي اإذا ُن�ِسَر بعَد َطّي!. �ُسمِّ
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من المفردات الغنيَّة بالمعاني

بر  ال�سَّ ت��ع��ن��ي:  ف��ه��ي  »ِح���ْل���م«،  كلمة 

اأح��الم،  على  وُت��ج��َم��ُع  والعقل.  ماح  وال�سَّ

اأحد  ا�ستعملها  المعنى  وبهذا  عقول.  اأي: 

عليه  عاَد  تربوي،  غير  باأ�سلوب  المعلمين 

الأمر  وتف�سيل  ها.  ا�ستحقَّ وقد  بالإ�ساءة، 

كلمة،  اإع��راب  في  اأخطاأ  تالميذه  اأحد  اأّن 

فاأهانه المعلم قائاًل:

 ج�سُم البغاِل واأحالُم الع�سافير.

فقد كان التلميذ طوياًل �سخَم الجثَّة، 

وكلمة  ��ر.  ال��ِق�����سَ ��ن  ب��يِّ �سئياًل  وال��م��ع��ّل��م 

–هنا -  »اأحالم« هي جمع »ِحلم«، وتعني 

العقل. ُيريُد هذا المعّلم اأن التلميذ �سخُم 

الجّثة كالبغال، و�سغيُر العقل كالع�سافير. 

َي�ساأ  ول��م  م�س�س،  على  التلميذ  فابت�سم 

الإه��ان��ة،  عليه  ي���ردُّ  ب��م��ا  معلِّمه  اإج��اب��ة 

اأ�سفل،  اإلى  اأعلى  من  اإليه  بالنظر  ُمكتفيًا 

المعّلم  فاأح�سَّ  ثغره.  ُتفارُق  ل  والبت�سامُة 

بًا،  تاأدُّ عليه  يتكتَّم  رّدًا  التلميذ  لدى  ب��اأنَّ 

فقال له:

- تكلَّم، عليك الأمان.

ل�سانه  اإ���س��اُر  وُف���كَّ  التلميذ  ف��ارت��اح 

فقال:

واأحالُم  البغاِل  ج�سُم  لي  يكون  اأن   -

 
ُ
اهلل يبتليني  اأن  من  ��ُل  ْف�����سَ

َ
اأ الع�سافير، 

بعقِل البغاِل واأج�سام الع�سافير!.

من نوادر العرب

اٍج يبيُع التَُّحَف والأْعالَق )النفائ�س(،  ْحِو( مع زوجه عند َزجَّ وقَف نْحِويٌّ )عالٌم بالنَّ

فقال له:

الُمَبان؟  بالذهِب  متاِن  ُمَطعَّ خ�سراوان  ُنكتتاِن  فيهما  اللَّتان  ينتان  الِقنِّ هاتان  ِبَكم   -

وقبل اأن يردَّ البائع عليه، قالت امراأُة النحويِّ ُمعتر�سًة:

.
)1(

- ولكنَّ فيهما بَدَل الذهب »�َسَبَهتان«

ْحِو في ال�سوق، كما تاأّذى من  اأ�سلوِب النْحويِّ في ا�ستعمال النَّ اُج من  جَّ فامتع�َس الزَّ

ْيف، فقال لهما: رت ب�ساعته اإذ َن�َسَبْتها اإلى الِغ�سِّ والزَّ كالم امراأته التي حقَّ

َبهان، فباأّي اآلِء  ينتان فيهما اللوؤلوؤ والمرجان، ولي�س فيهما اأَثٌر من ال�سَّ - هاتاِن الِقنِّ

بان؟!. كما تكذِّ ربِّ

َبهان: الّنحا�س الأ�سفر، وهو �سبيكة معدنّية ُم�ستفاَدة من  ال�سَّ (1 )

الّنحا�س الأحمر وقليل من الخار�سين )التوتيا اأو الّزنك(.

الهوام�س
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ــة والــ�صيا�ص ــن  الديـ

اإ�ــصــرائــيــل  فـــي   

دعا الحاخام ال�سهيوني العراقي الأ�سل »اأوفاديا يو�سف«، وهو اأحد كبار رجال 

الدين في الكيان الإ�سرائيلي، في اإحدى عظاته الأ�سبوعية في المدة الأخيرة 

اأن »ينزل اهلل الطاعون على الفل�سطينيين الُبغ�ساء الذين ي�سطهدون اإ�سرائيل«. 

ودعا اهلل اأن »ينتقم من العرب ويبيد ذّريتهم وي�سحقهم ويخ�سعهم ويمحوهم 

عن وجه الب�سيطة«. واأو�سى اليهود بال�سدة مع العرب »ممنوع الإ�سفاق عليهم، 

يجب ق�سفهم بال�سواريخ بكثافة واإبادتهم، اإنهم ل�سريرون«.

والنتقام  الثاأر  روايات  من  مبا�سر  ب�سكل  يقترب  التعبيرات  تلك  في  اأوفاديا   

التوراتّية  الّن�سو�س  في  ي��رد  ما  ك��ّل  على  تطغى  التي  والقتل  والع��ت��داء 

والّتلمودية المتداولة حاليًا. والغريب اأنَّ المجتمع الإ�سرائيلي تلّقف ما قاله 

هذا الحاخام الحاقد بتفهم كبير وت�سامن اأكبر، وهذا ما يثير الت�ساوؤل لدينا، 

على  طاغيًا  رئي�سًا  عن�سرًا  فيه  الدين  ي�سّكل  الذي  المجتمع  هذا  طبيعة  عن 

ف عن كثب اإلى  اختالف تكويناته الأخرى. ولئن اأحببت اأخي القارئ اأن تتعرَّ

وال�سيا�سة  الدين   « الكتاب  هذا  باقتناء  نن�سحك  ال�سهيوني  المجتمع  طبيعة 

اإ�سرائيل ودورها  في  الدينية  والجماعات  الأحزاب  درا�سة في  اإ�سرائيل:  في 

مكتبة  عن  ال�سادر  ما�سي،  محمد  الفتاح  عبد  للدكتور  ال�سيا�سية«  الحياة  في 

مدبولي في القاهرة العام 1999. 

زينب طحان

84



ال���ب���ن���ي���ان الج���ت���م���اع���ي ف��ي 

»اإ�سرائيل« 

الكيان  في  بال�سيا�سية  الدين  عالقة 

دة،  ومعقَّ جدًا  ملتب�سة  عالقة  الإ�سرائيلي 

فيه  »اإ���س��رائ��ي��ل«  تعد  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 

اأّنها  اإّل  ومدنية،  ديمقراطية  دولة  نف�سها 

كيان غا�سب يحكمه الع�سكر دائمًا. فطيلة 

وزرائها  روؤ���س��اء  ك��ان  ال�سيا�سي  تاريخها 

الع�سكرية. وهذا، ما يف�ّسر  الموؤ�س�سة  من 

اأو  دينية  ل�سخ�سيات  الكبير  الح�سور 

الإ�سرائيلية.  ال�سيا�سة  في  »حاخامات« 

في  ال�سهيونية؛  الحركة  ا�ستندت  لقد 

الّدين  عن�سر  اإل��ى  ع�سر؛  التا�سع  القرن 

دولتها  بناء  اأ�سا�سًا في  ركيزة  جاعلة منه 

تقتنع  نف�سه  الآن  في  وراح��ت  المن�سودة، 

بهدف  القومي«  »ال���ولء  بفكرة  بالإيمان 

وذلك  لليهود،  الذاتية  الم�سالح  تحقيق 

الفكرة  بهذه  الأخ��ذ  في  اأنَّ  اعتبار  على 

اليهود  تجنيب  يكفل  م��ا 

التي  ال�سطهاد  عمليات 

في  لها  يتعر�سون  ك��ان��وا 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات الأوروب���ي���ة 

الديني،  انتمائهم  ب�سبب 

اتخاذ  ع��ن  ف�����س��اًل  ذل���ك 

من  ال�سهيونية  الحركة 

توؤيد  م��ب��ررًا  الفكرة  ه��ذه 

وطن  باإقامة  مطالبها  به 

قومي لليهود في فل�سطين. 

التناق�س  يبدو  هنا  وم��ن 

المرتكزات  بين  العميق 

الفكرية التي قامت عليها 

فكرة  وب��ي��ن  ال�سهيونية 

القومية.

 ف����ي ه�����ذا ال��ك��ت��اب 

يقّدم الكاتب تفا�سيل كل هذه الّتناق�سات 

الحقائق في  واٍف هذه  بتحليٍل  م�ستعر�سًا 

بابين اأ�سا�سين.

ال��ب��ن��اء  ف����ي  ي��ت��خ�����س�����س  الأّول:   

في  وال�سيا�سي  القت�سادي  الجتماعي 

الأّول:  الف�سل  ف�سالن:  وفيه  »اإ�سرائيل« 

عنوانه »في البنيان الجتماعي 

»اإ�سرائيل«،  في  والقت�سادي 

والف�سل الثاني في قوى الحياة 

ال�سيا�سية في »اإ�سرائيل«. يقدم 

حول  غنية  معلومات  الكاتب 

الإ�سرائيلي  المجتمع  ت��ك��ّون 

الجتماعية  طبقاته  واختالف 

والّدينية، فهم يتوّزعون على: 

وهم  »الأ�سكناز«  اليهود   � اأ 

)الأوروبيون  الغربيون  اليهود 

والأميركيون(. وهم ل ي�سكلون 

الفئة  اأنهم  اإّل  ال�سكان  اأغلبية 

وع�سكريًا  �سيا�سيًا  الم�سيطرة 

واقت�ساديًا.

ال�سرقيين،  واليهود    � ب   

باليهود  يعرفون  اّل��ذي��ن  وه��م 

ــد ا�ــصــتــنــدت  ــق ل

الـــــحـــــركـــــة 

نــية  لــــــ�صهيو ا

القــــــرن  فــــــي 

التـا�صــــع عــ�صر؛ 

الّدين  عـن�صر  اإلــى 

ركيزة  منه  جاعلة 

اأ�صا�صًا فـي بــــــناء 

المن�صودة. دولتها 
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ال�سرق  بالد  من  القادمين  »ال�سفارديم«، 

وي�سكلون  اأفريقيا.  ودول  العربية  وال��دول 

فل�سطين  ف���ي  ال��م�����س��ت��وط��ن��ي��ن  اإج��م��ال��ي 

عمومًا  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  وت��ت�����س��م  ال��م��ح��ت��ل��ة. 

والح�ساري  الثقافي  الم�ستوى  بانخفا�س 

والقت�سادي.

ال�سّباريم،  يهود   � ج�   

يهود  ب��ه��م  وال��م��ق�����س��ود 

بالتحديد  وهم  فل�سطين، 

ال�����س��ب��اب الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الأرقى  الح�سارة  اأ�سحاب 

والب�سرة  الأرف��ع  والمكانة 

ال��ب��ي�����س��اء، وه����م اأب���ن���اء 

الأ�سكنازيين.

د � العرب، وهم العرب 

»المقيمون«  الفل�سطينيون 

ما  ويمّثلون  »اإ�سرائيل«  في 

البالد  اأ�سحاب  من  تبّقى 

الأ�سليين.

ال���ف���ئ���ات  وب����ج����ان����ب   

تتعاي�س  ال�سابقة  الرئي�سة 

الإ�سرائيلي  المجتمع  ف��ي 

جماعات اأخرى، تعد – من 

الناحية الدينية- فرقًا دينية يهودية، منهم 

ال�سامريون، القّراوؤون والفال�سا وغيرهم. 

�سيد  مجتمع  على  غ��ري��ب��ًا  يكن  ول��م 

يهودية  بنيانه عن طريق هجرة جماعات 

اأن ي�سهد العديد  اأ�سقاع الأر�س  من �ستى 

والم�سكالت  الأزم������ات  م���ن 

والقت�سادية  الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�سيا�سية، يقف في �سدارتها 

التمييز بين الطوائف والفئات 

جانب  اإل���ى  ه���ذا  المختلفة. 

الدائر  وال�����س��راع  التناق�س 

والدائم بين اليهود المتدينين 

واليهود العلمانيين. 

الدينية  الأح�������زاب 

ودوره���������ا ف����ي ال���ح���ي���اة 

ال�سيا�سية 

الباب الثاني ينق�سم بدروه 

تتحدث  ف�سول  خم�سة  اإل���ى 

الإيديولوجية  ال���ج���ذور  ع��ن 

وغير  ال��دي��ن��ي��ة  ل����الأح����زاب 

التنظيمي  وتطورها  الدينية 

وع�����ن دوره�������ا ف����ي ال���دول���ة 

بالتف�سيل.
 )1(

والكني�ست

ــى  ــًا عل ــس غريب لي�

مجتمع �صيِّد بنيانه 

هجرة  ــق  طري عن 

يهوديَّة  ــات  جماع

ــى اأ�صقاع  ــن �صتَّ م

ــد  ــس اأن ي�صه الأر�

العديد من الأزمات 

يقف  والم�صكالت 

في �صدارتها  التمييز 

ــف  الــطوائ ــن  بيــ

المختلفة. والفئات 
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الكني�س���ت وهي م�سطلح خا�س بالبرلم���ان الإ�سرائيلي، وهو  (1 )

ال�سلط���ة الت�سريعي���ة ذات ال�سالحي���ة المطلق���ة في الدولة 

ل�سن القوانين.

الهوام�س

اإلى  الثاني  الباب  يهدف  باخت�سار،   

الحياة  في  الدينية  القوى  بدور  التعريف 

القوى  اإن  حيث  اإ�سرائيل،  في  ال�سيا�سية 

الدينية تلعب دورًا فاعاًل وممّيزًا في بناء 

الدولة ال�سهيونية ور�سم الحياة ال�سيا�سية 

اعتمدت  الدرا�سة  اأن  كما  اإ�سرائيل.  في 

المنهج التاريخي ومنهج تحليل الم�سمون، 

دور  تطور  مراحل  مختلف  تناولت  حيث 

القوى الدينية في الحياة ال�سيا�سية، ومدى 

في  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  �سنع  في  تاأثيرها 

اإ�سرائيل. وتظهر هذه الدرا�سة دور القوى 

الدينية قبل قيام الدولة وبعد قيام الدولة 

ال�سهيونية من خالل عوامل ثالثة. 

للكتاب  والتحليل  القراءة  خالل  من   

حقيقتها؛  على  »اإ���س��رائ��ي��ل؛  ل��ن��ا   يظهر 

ا�ستيطاني  ا�ستعماري  كيان  �سكل  على 

للقوى  عميل  تو�سعي،  ع�سكري  عن�سرّي 

فوق  ر  ُت�سخِّ وهي  الكبرى،  ال�ستعمارية 

وتلمودية  ت��ورات��ي��ة  دينية  م��ق��ولت  ذل��ك 

اأهدافها  خدمة  في  تاريخية  وادع���اءات 

ننظر  اأن  يجب  الت�سور  بهذا  ومطامعها. 

ب�«اإ�سرائيل«  المتعلقة  الأم��ور  كافة  اإل��ى 

واأحزاب  ومنظمات  و�سيا�سات  اأفكار  من 

وم��وؤ���س�����س��ات وغ��ي��ره��ا. ول��ك��ن ي��ج��ب اأن 

يجب  اأنَّه  اإلى  الكريم  القارئ  نظر  نلفت 

حركة  ب�سفتها  ال�سهيونية  بين  التمييز 

اليهودي.  �سيا�سية وبين ما عرف بالدين 

ظهرت  �سيا�سية  ح��رك��ة  هيونية  فال�سَّ

دة  محدَّ لم�سكلة  ح��اًل  اأوروب���ا  يهود  بين 

واجهتهم مع المجتمع الأوروبي الذي كان 

اإن�ساء  للتخل�س منهم فن�ساأت فكرة  يتوق 

بدعم  فل�سطين  ف��ي  لليهود  قومي  وط��ن 

الديانة  اأما  الكبرى.  ال�ستعمارية  القوى 

الأي���ام  م��ن  ي��وم  ف��ي  تكن  فلم  ال��ي��ه��ودي��ة 

فل�سطين  في  لليهود  دولة  قيام  اإلى  تدعو 

بهذه  والمتم�سكون  الم�سيح.  مجيء  قبل 

اليهود  فمعظم  قليلة  ق��ّل��ة  ه��م  ال��دي��ان��ة 

اإلى  وي��ن��ظ��رون  ال�سهيونّية    معتنقون 

الدين  عن  خ��روج  اأّن��ه��ا  على  »اإ�سرائيل« 

بال�سريعة.  وكفر 
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الأذن: كــيــف

 نحافظ عليها؟
الدكتور محّمد ر�سا نور الّدين*

على  يجعلنا  ال��ذي  وال�سغير  الدقيق  الجهاز  ه��ذا  الأذن 

تما�س مع كلِّ ما حولنا ومن حولنا، فبها ن�سعر بحركة الحياة، 

ومن خاللها ندرك دقائق الأ�سياء، هي منحة من اهلل بل هي 

اإحدى الأمانات الإلهية التي اأودعها اهلل فينا لن�سلك بها �سبيل 

القرب والطاعة وعنها ُن�ساأل.. من هنا كان الحفاظ عليها من 

المهام الأ�سا�س اّلتي ل بد للفرد من مراعاتها.
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اأق�سام الأذن

من  ال�سمعي  الجهاز  اأو  الأذن  تتاألف 

الأذن  الخارجية،  الأذن  اأق�����س��ام:  ثالثة 

الأذن  وتمتد  الداخلية.  والأذن  الو�سطى 

ال�سمعية  فالقناة  ال�سيوان  من  الخارجية 

حتى غ�ساء الطبلة. تتبعها الأذن الو�سطى 

الثالث.  العظيمات  اإلى  الطبلة  من غ�ساء 

اأما الأذن الداخلية فهي موؤلفة من ق�سمين 

اأو جهازين جهاز ال�سمع وجهاز التوازن.

ولكل ق�سم من هذه الأق�سام من الأذن 

اأمرا�سه و�سبل خا�سة لعالجه.

اأبرز اأمرا�س الأذن الخارجية

من اأكثر الأمرا�س التي ت�سيب الأذن 

وهو  الأذن.  التهاب  هو  �سيوعًا  الخارجية 

يكثر في مو�سم ال�سباحة. وقد ي�سيب هذا 

اللتهاب الأذن الخارجية بعد ال�سباحة في 

المياه المالحة اأو المحتوية على »الكلور«. 

جلدية  ب��اأم��را���س  الأذن  ت�ساب  ق��د  كما 

بالإ�سافة  ه��ذا  والأك��زي��م��ا،  كالفطريات 

اإلى الن�سداد ال�سمغي. واأكثر الأ�سخا�س 

ي�ستعملون  اّل��ذي��ن  المر�س  لهذا  عر�سة 

الأذن،  ع��م��ق  اإل����ى  وي��دخ��ل��ون��ه  ال��ق��ط��ن 

الأذن،  في  الأم��را���س:اآلم  هذه  وعوار�س 

وظهور  القيح   خ��روج  ال�سمع،  في  �سعف 

اأّما  بالأكزيما،  الإ�سابة  حال  في  الق�سرة 

الأدوي���ة.  ت��ن��اول  ع��ن طريق  فيتم  ال��ع��الج 

اإزالة  عبر  فيعالج  ال�سمغي  الن�سداد  اأّما 

ال�سمغ عند الطبيب. 

اأمرا�س الأذن الو�سطى 

معّر�سة  فهي  الو�سطى  الأذن  اأّم���ا 

لأمرا�س عديدة منها:

البكتيري،  اأو  الفيرو�سي  الل��ت��ه��اب 

ال�ستاء  ف�سلي  في  الأغلب  على  ويحدث 

والخريف. وهناك اللتهاب المزمن الذي 

اأمرا�س  وهناك  الطبلة.  ثقب  اإل��ى  ي��وؤدي 

وتجّمع  ال�سمع  عظيمات  كتكل�س  اأخ���رى 

ن�ستعر�س  و���س��وف  الأذن.  ف��ي  ال�����س��ائ��ل 

باخت�سار كل مر�س على حدة:

 �  اللتهاب الحاد

وهو اأكثر ما ي�سيب  الأطفال غالبًا في 

هذا  وعوار�س  والخريف.  ال�ستاء  ف�سلي 

المر�س تبداأ من األم �سديد في الأذن مرورًا 

بالمتناع عن الأكل وارتفاع درجة الحرارة 

و�سوًل اإلى التقيوؤ والإ�سهال. والعالج يكون 

اإّن اأكثر الأ�صخا�س 

ــداد   ــة لالن�ص عر�ص

ال�صمغي هم الذين 

ــم  اآذانه ــون  ينظف

بالقطن من العمق
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الوقاية  اإل��ى  بالإ�سافة  الحيوي  بالم�ساد 

من اأمرا�س التقلبات المناخية. 

اإلى  ي��وؤدي  ال��ذي  المزمن  اللتهاب   �

ثقب الطبلة

وينتج هذا المر�س عن تكرار اللتهاب 

ال�سائل من دون الهتمام  اأو تجمع  الحاد 

ب��ال��ع��الج ال����الزم. ت��ت��رك��ز ع��وار���س هذا 

وخروج  ال�سمع  في  ال�سعف  على  المر�س 

وبالإ�سافة  لآخ��ر،  وقت  من  قيحي  �سائل 

للعمل  فاإن  الحيوي  بالم�ساد  العالج  اإلى 

عن  الطبلة  لمعالجة  ت��دخ��اًل  ال��ج��راح��ي 

طريق زرع طبلة جديدة.

� تكل�س العظيمات

وراثي  مر�س  عن  ينتج  التكل�س  ه��ذا 

ينتقل عن طريق الأم وينتج اأي�سًا عن عدم 

طويلة.   لمدة  المزمنة  اللتهابات  معالجة 

ال�سمع.  في  �سعف  هو  الأب���رز  والعار�س 

ومن  العظيمات.  زرع  هو  العالجي  والحل 

المهم هنا معالجة اللتهاب فورًا وما عدا 

ذلك فال توجد وقاية من هذا المر�س.

� تجمع ال�سائل في الأذن 

واأ�سباب تجمع ال�سائل في الأذن اأمور 

داخلية فهو ينتج عن: 

� التهاب الناميات اللحمية

� التهاب الجيوب الأنفية 

� التهاب اللوزتين

�سحب  هي   الوحيدة  العالج  وطريقة 

ل�سحبه  اأن��ب��وب  وو���س��ع  المتجمع  ال�سائل 

تلقائياً. وفي عالج م�سببات تجمع ال�سائل 
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تكمن الوقاية.

الأذن  اأم������را�������س   

الداخلية

الأذن  اأمرا�س  اأكثر  من 

الدوخة،  �سيوعًا  الداخلية 

اختالف  ب�سبب  ذل��ك  وينتج 

في  الموجود  ال�سائل  كثافة 

كلتي الأذنين والذي هو �سبب 

الدوخة.  ح���دوث  ف��ي  رئي�س 

الجزء  ي�سيب  المر�س  فهذا 

الداخلية  ل����الأذن   الخلفي 

)جهاز التوازن( مع العلم اأن اأ�سبابه حتى 

الم�ساد  عبر  ويعالج  معروفة.  غير  الآن 

للدوخة وبع�س الحركات التي ت�ساعد على 

اإعادة التوازن.

اأي�سًا  الداخلية  الأذن  اأم��را���س  وم��ن 

�سكل  على  تكون  والتي  الحاّدة  اللتهابات 

حادة  بدوخة  م�ساَحب  فيرو�سي  التهاب 

متكررة وتقيوؤ وهبوط في ال�سغظ، فيوؤدي 

ذلك اإلى �سعف ال�سمع. ومع هذه العوار�س 

ُي�ستخدم م�ساد حيوي وم�ساد للدوخة مع 

الكرتيزون كعالج اأ�سا�س لاللتهابات.

اأمرا�س �سائعة

� �سغط الأذن والمرتفعات

ي��ع��ان��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ّن��ا م���ن ت��ب��دل في 

من  النزول  عند  خ�سو�سًا  الأذن  �سغط 

اإلى  يعمد  اأي�سًا  منا  والعديد  المرتفعات. 

لفتح  بالأ�سابع  م�سدود  والأن��ف  التنف�س 

الأذن. اإل اإن هذه الطريقة خاطئة والحل 

* اأخ�سائي في اأمرا�س الأذن والأنف وتجميل الوجه.
َنا  ِهْم َربَّ {َوَل���ْو َت���َرى اإِِذ اْلُمْجِرُم���وَن َناِك�ُس���و ُروؤو�ِسِهْم ِعْن���َد َربِّ (1 )

���ا ُموِقُنوَن}  اِلح���ًا اإِنَّ ْرَن���ا َو�َسِمْعَن���ا َفاْرِجْعَن���ا َنْعَم���ْل �سَ ْب�سَ
َ
اأ

)ال�سجّدة � 12(.

الهوام�س

كثافة  اختالف  اإن 

ــود  ــل الموج ال�صائ

ــي الأذنين  في كلت

ــب رئي�س  ــو �صب ه

في حدوث الدوخة

الحالة  ه���ذه  ف��ي  الأف�����س��ل 

على  للحفاظ  العلكة  م�سغ 

توازن �سغط الأذن.

� طنين الأذن

الأذن  اأم����را�����س  م���ن 

في  وه��و  الطنين  ال�سائعة: 

الجهاز  ع��ن  ن��ات��ج  الأغ��ل��ب 

الع�سبي لالأذن. وعند كبار 

بالأع�ساب  الن�سفان  ال�سن 

هو ال�سبب المبا�سر لحدوث 

الطنين. فالخاليا الع�سبية 

الحادة  ب��الأ���س��وات  كبير  ب�سكل  ت��ت��اأث��ر 

اأي  المطارات  في  والعمل  كالنفجارات 

بالإ�سافة  هذا  بال�سجة،  المليئة  الأماكن 

الأمرا�س كمر�س  ببع�س  الإ�سابة  اأّن  اإلى 

الع�سبية  الأم���را����س  وب��ع�����س  ال�����س��ك��ري 

اأّما  الطنين.  ح��دوث  ت�سبب  واللتهابات 

معالجته.  يمكن  ف��ال  ال���دائ���م  ال��ط��ن��ي��ن 

من   يحد  واٍق  و���س��ع  منه  وق��اي��ة  واأف�����س��ل 

و�سول الأ�سوات القوية اإلى الأذن.

تو�سيات  ذك��ر  من  الختام  في  ب��ّد  ول 

عامة للحفاظ على اأذن �سليمة اأبرزها: 

من  ب��ال��ق��ط��ن  الأذن   تنظيف  ع���دم 

الداخل، فالتنظيف يكون تنظيفًا خارجيًا 

القوية  الأ����س���وات  ���س��م��اع  تجنب  ف��ق��ط، 

األم  اأو  عار�س  اأي  اأمام  والأه��م  والحادة، 

مراجعة الطبيب واإجراء العمل الجراحي 

بوقته خ�سو�سًا من ناحية تكل�س العظيمات 

الثالث.  
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اإعداد: حوراء مرعي

التحري�س  ل��م�����س��ل�����س��ل  ا����س���ت���م���راًرا 

�سد  اليهود  الحاخامات  ب��ه  يقوم  ال��ذي 

�سهيوني  حاخام  اأ���س��در  الفل�سطينيين، 

ف���ت���وى ت��ب��ي��ح ل��ج��ن��ود ج��ي�����س الح���ت���الل 

ب�سرية،  ك��دروع  الفل�سطينيين  ا�ستخدام 

�سهيونية  محكمة  ق��رار  رف�س  اإل��ى  داعيًا 

يق�سى بمعاقبة كل جندي يقوم با�ستخدام 

الفل�سطينيين كدروع ب�سرية.

اإن  العبرية  معاريف  �سحيفة  وقالت 

اأ�سهر  �ساحب  �سابيرا،  اإ�سحاق  الحاخام 

�سهيوني  حاخام  ين�سره  تحري�سي  كتاب 

دعا في فتوى دينية، جنود الحتالل 

العدل  محكمة  ق��رار  تجاهل  اإل��ى 

العليا ال�سهيونية بحظر ا�ستخدام 

الفل�سطينيين كدروع ب�سرية، زاعمًا 

قطعان  قام  تحري�سي  من�سور  في 

على  بتوزيعه  اليهود  المغت�سبين 

الفل�سطينية  الأرا�سي  في  الحتالل  جنود 

المحكمة  اأ���س��درت��ه  ال���ذي  ال��ح��ك��م  ب���اأن 

ال�سهيونية اليوم ُيعر�س حياة جنود جي�س 

الحتالل للخطر.

ووجه �سابيرا اأ�سابع التهام للمنظمات 

حقوق  ومنظمات  »الإ�سرائيلية«  الي�سارية 

الإن�سان بالوقوف وراء �سدور هذا الحكم، 

على  اليهودية  ال�سريعة  مع  يتنافى  ال��ذي 

حد زعمه.

المتطرف  ال�سهيوني  الحاخام  وتابع 

اليهودية  لل�سريعة  »طبقًا  قائاًل:  فتواه  في 

حياتكم  ف�����اإن  ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، 

مقدمة على حياة العدو، �سواء 

بريئًا،  مدنيًا  اأم  جنديًا  كان 

تعري�س  عليكم  فمحظور  لذا 

ح��ي��ات��ك��م ل��ل��خ��ط��ر م���ن اأج���ل 

العدو، حتى الأبرياء منه«.

فتوى تبيح ا�صتخدام 

الفل�صطينيين كدروع ب�صرية!
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بلير  زوجـــة  �صقيقة 

ـــالم  ـــص تــعــتــنــق الإ�

اأعرب اإعالميون ومراقبون عن مخاوف 

ال�سحافيات  من  متزايد  عدد  اإ�سالم  من 

البريطانيات، ومن زحف متوا�سل للحجاب 

وذلك  ال�سحف،  و�سفحات  ال�سا�سات  اإلى 

بعدما اأعلنت الإذاعية وال�سحافية »لورين 

وزراء  رئي�س  زوجة  �سيري  – �سقيقة  بوث« 

بريطانيا ال�سابق »توني بلير« – اأنها قررت 

اعتنقت  بعدما  راأ���س��ه��ا  بتغطية  الل��ت��زام 

الإ�سالم في اإيران قبل نحو �ستة اأ�سابيع.

دواف��ع  درا���س��ة  ف��ي  المتخ�س�س  وق���ال 

ل�سحيفة  براي�س  كيغن  الإ���س��الم  معتنقي 

»ديلي ميل«، اإن غالبية الن�ساء البريطانيات، 

اعتنقن  ال��الت��ي  ال�سحافيات،  خ�سو�سًا 

الإ�سالم يبحثن عن عامل روحي يمالأ خواء 

الن�ساء  ع��ن  كثيرًا  يختلفن  وه��ن  حياتهن، 

اأزواجهن  لإر�ساء  الإ�سالم  يعتنقن  الالتي 

الم�سلمين.

اإلى اعتناق الإ�سالم  وقد �سبق بوث 

عدد من العامالت في المجال الإعالمي، 

المو�سيقى  تلفزيون  قناة  مذيعة  وتعد 

 43( ب��اك��ر«  »كري�ستيان  ف��ي(  ت��ي  )اإم 

عامًا( اأ�سهر اإعالمية اعتنقت الإ�سالم، 

اأكبر  تمثل  قناة  في  لعملها  نظرًا  وذلك 

الغربية  الحياة  واأ�ساليب  لليبرالية  بيئة 

»باكر«  وق��ال��ت  ح���دود.  ب��ال  المنفتحة 

اإن  ب��وث«،  »ل��وري��ن  اإ���س��الم  على  تعليقًا 

من  الهروب  هو  الإ�سالم  اإلى  دفعها  ما 

مجتمع ت�سمح فيه الحرية بفعل كل �سيء 

بال قيد وقالت: »نحن في الغرب ن�سعر 

المالب�س  تافهة كنوع  لأ�سباب  بالإجهاد 

في  ول��ك��ن  ن��رت��دي��ه��ا،  اأن  يتعين  ال��ت��ي 

اإلى هدف  �سيء  نتطلع في كل  الإ�سالم 

اأ�سمى وهو اإر�ساء اهلل، وهو نظام قيمي 

مختلف تمامًا«.

الإ�سالم  اإلى ركب معتنقات  وان�سمت 

اأي�سًا مذيعة البرامج المو�سيقية لين علي 

)31 عامًا(، التي اعترفت باأنها كاأي امراأة 

غربية عا�ست حياتها و�سط الأندية الليلية 

عرفت  حين  لكنها  ال�ساهرة،  والحفالت 

الإ�سالم لقيت ما كانت تبحث عنه.

زوجة  – �سقيقة  »لورين«  ق��ررت  وقد 

بلير- اعتناق الديانة الإ�سالمية بعد زيارة 

في  المع�سومة«  »فاطمة  ال�سيدة  مرقد 

�سحيفة  ونقلت  المقد�سة.   »ق��م«  مدينة 

الغارديان عن »بوث« قولها اإن ذلك اليوم 

�سعرت  الليلة  تلك  في  ثالثاء،  ي��وم  »ك��ان 

باأن نفحة روحانية  )من الهناء والبهجة( 

بعد  الإ���س��الم  اعتناق  فقررت  اأ�سابتني  

عودتي اإلى بريطانيا مبا�سرة« 

توقفت عن اأكل لحم الخنزير واأ�سبحت 

تقراأ القراآن كل يوم. كما اأم�سكت عن تناول 

الكحول واأكدت اأنها لم ت�سعر بالرغبة في 

تناوله منذ اعتناقها الإ�سالم.

مع  متعاطفة  كانت  »ب���وث«  اأن  ُي��ذك��ر 

الإ�سالم قبل هدايتها الروحية في اإيران، 

فل�سطين،  في  تعمل  طويلة  فترة  واأم�ست 

 46 اإلى قطاع غزة مع   2008 و�سافرت في 

الح�سار  على  ال�سوء  لت�سليط  مت�سامًنا 

اأن  في  اأملها  عن  واأع��رب��ت  الإ�سرائيلي. 

م�ساعدة  في  لالإ�سالم  اعتناقها  ي�ساهم 

زوج �سقيقتها توني بلير على تغيير اأفكاره 

عن الإ�سالم.
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»ما�سارو  الياباني  العالم  ك�سف 

اإيموتو« رئي�س معهد »هادو« للبحوث 

اإعجازية  خ�سائ�س  ع��ن  العلمية 

لماء زمزم بعد اأن اأجرى عليه عدة 

تجارب با�ستخدام تقنية النانو.

ندوة  خ��الل  األقاها  كلمة  وف��ي 

قال  مدينة جدة،  في  اأقيمت  علمية 

العالم الياباني اإن »ماء زمزم يمتاز 

بعد  العادي،  الماء  في  توجد  ل  بخا�سية علمية 

التي  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  اأظهرت  اأن 

لم  اأن��ه��ا  النانو  تقنية  على  بالعتماد  اأج��ري��ت 

ت�ستطع تغيير اأي من خ�سائ�سه الأ�سلية«.

تبلور  نظرية  موؤ�س�س  وهو  الياباني  الباحث 

ذرات الماء التي تعد اختراقًا علميًا جديدًا في 

مجال اأبحاث الماء، اأ�سار اإلى اأن اإ�سافة قطرة 

واحدة من ماء زمزم اإلى 1000 قطرة من الماء 

العادي تجعل الماء العادي يكت�سب الخ�سائ�س 

ذاتها لهذا الماء المقد�س«.

كما اأو�سح »اإيموتو« اأن الب�سملة اإ�سافة اإلى 

كبير على خا�سية  اأثر  لها  الح�سنى  اأ�سماء اهلل 

بلورات ماء زمزم اأّما عند عر�س ا�سم »العليم« 

على بلورات الماء فقد �سكل هذا ال�سم تاأثيرات 

خا�سة في �سكل الماء وخوا�سه«.

هي  الماء  »ذاك���رة  اأن  ال��ى  »ايموتو«  ولفت 

تمكّنه  والتي  الكامنة  الطاقة  �سور  من  �سورة 

من ال�سمع والروؤية وال�سعور والنفعال واختزان 

المعلومات ونقلها والتاأّثر بها اإلى جانب تاأثيرها 

في تقوية مناعة الإن�سان وربما عالجه اأي�سًا من 

الأمرا�س الع�سوية والنف�سية«. 

خ�صائ�س مذهلة لماءزمزم

تدري�س الدين الإ�صالمي في األمانيا
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المفا�سل  ال��ت��ه��اب  جمعية  ح����ذرت 

الر�سائل  كتابة  في  الإف��راط  من  الكندية 

الق�سيرة لأن ذلك يعر�س الإبهام للتلف. 

الإ�سابة  ن�سبة  ت�سهد  اأن  الجمعية  وتوقعت 

جيل  بلوغ  مع  ارتفاعًا  المفا�سل  بالتهاب 

الطفرة الفجائية في الولدات الخم�سينات 

فيه  يظهر  ال��ذي  العمر  وه��و  العمر،  م��ن 

عادة هذا المر�س.

الجمعية  م��ن  بير�سون  كيلي  وق��ال��ت 

 »Post Media News« ل�سحيفة  الطبية 

ي�ساب  اأن  المتوقع  من  اإن��ه  الكندية 

بالتهاب  الكنديين  من  بالمائة   20
ال�20  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ال��م��ف��ا���س��ل 

تزايد  مع  اأنه  اإلى  واأ�سارت  المقبلة. 

الق�سيرة  الر�سائل  توجيه  �سعبية 

اأ�سابع  باتت  الخلوية،  الهواتف  من 

الر�صائل الق�صيرة 

تعر�س الإبهام للتلف
اأن  ويحتمل  اله�سا�سة،  �سديدة  الإب��ه��ام 

»الف�سال  با�سم  يعرف  بمر�س  ت�ساب 

العظمي« وهو تلف غير قابل للتجدد ي�سيب 

الأن�سجة الغ�سروفية المف�سلية التي تعمل 

حركة  م��ن  الناتج  الحتكاك  تقليل  على 

لحماية  كو�سادة  وتعمل  الدائمة  المفا�سل 

العظام. واأو�سحت كيلي بير�سون اأن تاآكل 

يوؤدي  الواقية ب�سبب المر�س  هذه الطبقة 

اإلى احتكاك الأن�سجة العظمية وما ي�سحبه 

من التهابات ت�سيب جوف المف�سل.
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حـــرائــق 
�صتفني غاباتنا

تنزع  عاتية،  نيران  تاأكلها  الم�ستباحة  غاباتنا 

رماديًا  �ستارًا  عليها  ت�سدل  الخالبة،  خ�سرتها  عنها 

اإلى  الموارد  قاتمًا فتحولها من ثروة طبيعية غنية 

اأر�س معدومة المورد م�سلوبة الحياة.

اأتون من النار يحرق هذا الغطاء النباتي فيلهب 

تنا�ستها  طبيعية  بقعة  اإل��ى  المتعط�سة  �سدورنا 

الثروة  لهذه  رة  المدمِّ الم�ستنزفة  الحارقة  الأيدي 

الطبيعية. �سيناريو مرير ي�سهده لبنان كلَّ عام تتغيَّر 

من خالله الت�سريحات ال�ساجبة والمواقف الحادة، 

لكن ال�سوؤال الأ�سا�س القائم بذاته ما زال ي�سدح في 

من  وكل  ال�سلطة  اأ�سحاب  مطالبًا  الرحب  الف�ساء 

هذا  لوقف  ال�سريع  بالتحرك  الم�سوؤولية  عليه  تقع 

الجرم الالحق بحق الوديعة الربانية التي ا�ستاأمننا 

عليها الباري تبارك وتعالى. 

رول فقيه

الحرائق  تــق�صــي 

�ـــصـــنـــويـــًا عــلــى 

�صا�صعة  م�صاحات 

مـــــن الـــغـــطـــاء 

الحرجــي في لبنان، 

 1500 بين  تتراوح 

و 2000 هــكــتار.

96



واقع البقعة الخ�سراء في لبنان

الخ�سراء  الم�ساحات  حرائق  حكاية 

ف�سوله  تنتهي  ل  طويل  م�سل�سل  لبنان  في 

وبوتيرة  ي�ستمر  ه��و  وه��ا  ال��ق��دم  منذ  ب��داأ 

من  ممكن  ق��در  اأك��ب��ر  ليطال  مت�ساعدة 

غطاء لبنان الحرجي.

ن�سبة الم�ساحات الخ�سراءال�سنة

1960%35

1972%22

2006%13.5
2008%13

حرائق الرقعة الخ�سراء

م�ساحات  على  �سنويًا  الحرائق  تق�سي 

لبنان،  في  الحرجي  الغطاء  من  �سا�سعة 

تتراوح بين 1500 و2000 هكتار. مع الأخذ 

التي  ال�ستثنائية  الحالة  الع��ت��ب��ار  بعين 

حيث   2007-2006 العامين  خالل  حدثت 

 4000 اإل���ى  المحترقة  الم�ساحة  و�سلت 

هكتار.

دة  كذلك، ت�سير خريطة المناطق المهدَّ

ب��ال��ح��رائ��ق ف��ي ك���لِّ ل��ب��ن��ان »وه���ي الأول���ى 

الم�ساحة  م��ن   %5،5 اأنَّ  اإل��ى  نوعها«  م��ن 

وعالية  عالية  لمخاطر  �سة  معرَّ الإجمالية 

ع اإذا  جدًا، 28% لمخاطر متو�سطة قد تتو�سَّ

لم تجر اإعادة نظر في طريقة اإدارة الموارد 

ت�سمل  منخف�سة  مخاطر   %31 الطبيعية، 

خ�سو�سًا المناطق الزراعية.

على  مناطقيًا  الحرائق  ت��وزع��ت  وق��د 

ال�سكل الآتي:

لبنان  ف��ي  الحرجي  الغطاء  ك��ان  لما 

فت  �سنِّ بغابات  اأ�سا�سية  وب�سورة  يتمثَّل 

ت�سكل  ال��ت��ي  المتو�سطية  ال��غ��اب��ات  �سمن 

في  البيولوجي  للتنوع  مناطق  اأه��ّم  بذاتها 

الن�سبة المحترقةالنطاق الجغرافي

% - 51%جبل لبنان  40

%ال�سمال  37 - %  24

2% - 19%الجنوب

6% - 10%البقاع

1% - 9%النبطية

اأنواع الغابات 
الن�سبة 

المحترقة

الغابات عري�سة الأوراق 

�سواء المت�ساقطة الأوراق 

اأو الدائمة الخ�سرة

%53

الغابات ال�سنوبرية  

)ال�سنوبر واأ�سجار 

الأرز واللزاب وال�سوح 

وال�سربين(

%34

13%غابات مختلطة

الم�سدر: مديرية التنمية الريفية.

الم�سدر: وزارة البيئة اللبنانية

الم�سدر: وزارة البيئة اللبنانية.
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العالم، لغناها بم�سادر طبيعية متنوعة على 

كافة الم�ستويات الإيكولوجية والبيولوجية، 

جاءت هذه الحرائق الدامية لت�سدل باآثارها 

رة على الم�ستوى البيئي والقت�سادي  المدمِّ

والجتماعي تدهورًا لم ن�سهده من قبل.

قوانين تحمي الأحراج

يدفعنا  ما  كلَّ عام،  ن�سهده  موؤلم  واقع 

للت�ساوؤل هل غاب عن بال الم�سّرع اللبناني 

و�سع القوانين والعقوبات التي 

تحمي البيئة من العتداءات 

والحرائق المفتعلة ؟ الحقيقة 

القانونية  ف��ال��م��واد  م��غ��اي��رة 

د العك�س.  الطارئة بذاتها توؤكِّ

اإذ اإّنه ووفقًا لما هو وارد في 

ما  نجد  القانونية  الن�سو�س 

يلي:

قانون  م��ن   739 ال��م��ادة 

العقوبات ن�ست على الحب�س 

حتى ث��الث��ة اأ���س��ه��ر ل��ك��لِّ من 

اأتلف  اأو  ق�����س��ف  اأو  ق��ط��ع 

اأ�سجارًا  اأو  قائمة  مزروعات 

اأو �سجيرات.

على   740 المادة  ن�ست 

الغرامة من اأربعين األف ليرة 

اإلى �ستمئة األف ليرة وبالحب�س من ع�سرة اأيام 

اإلى �سهر لكل من يتلف كل مطعوم اأو �سجرة 

 على األ يتجاوز مجموع العقوبة ثالث �سنوات.

قانون الغابات ال�سادر في 7 كانون الثاني 

يجوز  ل  اأن��ه  منه   106 المادة  تقول   ،1949
والق�ّس  والع�سب  ال�سوك  يحرق  اأن  لأح��د 

وغيره من النبات اإل برخ�سة من م�سلحة 

الغابات في الأرا�سي الواقعة على ُبعد اأقل 

الغابات  م��ن  م��ت��ر   500 م��ن 

اإلى  ت��م��وز  مطلع  م��ن  وذل���ك 

وعلى  الأول  ت�����س��ري��ن  �سهر 

اأيام  باقي  متر   200 من  اأق��ل 

ال�سنة.

كما يهتّم القانون رقم 85 

على  بالمحافظة  مادتيه  في 

الثروة الحرجّية والأحراج. 

الت�سريع  اأنَّ  نجد   عليه، 

�سون  على  حر�س  اللبناني 

عقوبات  ب��و���س��ع��ه  ال��غ��اب��ات 

تكفل هذه الحماية، ولكن لّب 

الثغرات  في  يكمن  الم�سكلة 

ي�ستغلها  ال��ت��ي  الإج���رائ���ي���ة 

لتحقيق  ال��ح��رائ��ق  مفتعلو 

اأهدافهم.

ــن  م  739 ــادة  الم

العقوبات  ــون  قان

ن�صت على الحب�س 

اأ�صهر  ــة  ــى ثالث حت

ــع  قط ــن  م ــكل  ل

اأو  ــف  قـــ�صــ اأو 

ــات  ــف مزروع اأتلــ

ــارًا  اأ�صج اأو  ــة  قائم

اأو  �صــــجــيـــرات
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في  وذلك  والنا�سئة  لالأطفال  اإذاعي  برنامج  اأف�سل  النور على جائزة  اإذاعة  حازت 

المهرجان الثاني لتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإ�سالمّية. والجدير بالذكر اأن التحاد 

ي�سم حوالي 200 موؤ�س�سة اإعالمّية في العالمين العربي والإ�سالمي، ويقوم �سنوّيًا باإجراء 

مناف�سة بين الموؤ�س�سات المنت�سبة اإليه على العديد من الفئات البرامجية، من الإخبارية 

والثقافية والجتماعية اإلى غيرها. 

والبرنامج الفائز هو برنامج تمثيلي لالأطفال يبين في حلقاته بع�س المهارات الفنية 

اّلتي يملكها الطفل وحبه للم�ساركة في التمثيل والغناء. 

العربية«  الإذاع��ات  من  »مجلة  برنامج  الأولى عن  بالجائزة  النور  اإذاعة  فازت  كما 

والجائزة الثانية عن برنامج »كوكبنا بعيون عربية« �سمن الم�سابقة ال�سنوّية اّلتي ينّظمها 

اتحاد الإذاعات العربية. 

ال�سيا�سي  المجل�س  رئي�س  ب��رع��اي��ة    

اأمين  اإبراهيم  ال�سيد  �سماحة  اهلل  لحزب 

الإ�سالمي  المركز  مع  وبالتن�سيق  ال�سيد 

وبح�سور  الن�سائية  الهيئات  ووحدة  للتبليغ 

جمع من العلماء وخطباء المنبر الح�سيني 

للمنبر   Qال�سهداء �سيد  معهد  اأق���ام 

وقارئة  ق��ارئ   100 تخريج  حفل  الح�سيني 

وتاأهيل  اإع����داد  ل����دورات  خ�سعوا  ع���زاء 

بالخطابة  ال��خ��ا���س��ة  ال��ع��ل��وم  مختلف  ف��ي 

الح�سينية.

محمود  ال�سيخ  كلمة  الحتفال  تخلل   

عبد الجليل مدير معهد �سيد ال�سهداء حول 

عن  الن�سائية  للهيئات  وكلمة  المعهد  عمل 

في  ــز  ــوائ ــج ال تح�صد  الــنــور  ـــــة  اإذاع

والتلفزيونات  الإذاعــات  اتحاد  مهرجان 

العربية الدول  اإذاعات  واتحاد  الإ�صالمّية 

تخريج قراء العزاء 

في معهد �صّيد ال�صهداء

دور قارئة العزاء. 

ال�سيد  �سماحة  الحفل-  راع���ي  اأّم���ا    

اإبراهيم ال�سيد- فركز في كلمته على بع�س 

الن�سائح والتو�سيات لقراء العزاء واأعقبها 

ببع�س المفاهيم حول ثورة الإمام الح�سين

اإي�سالها  وكيفية  وفهمها  واأبعادها   Q

للنا�س ودور الخطيب الح�سيني في اإي�سالها 

حية متجددة مع كل الع�سور دون اأن تكون 

مجرد اأحداث جامدة مرت في التاريخ.

  وفي الختام تم تقديم �سهادات التقدير 

متوا�سعة  وهدايا  والخريجات  للخريجين 

.Qبا�سم معهد �سيد ال�سهداء
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اإ�سراء م�سطفى كوراني*

ـــب  ـــي ـــال اأ�ـــص

الــتــعــريــف

الحرام،  محرم  �سهر  مطلع  وم��ع  ع��ام  كل  في 

تبداأ التح�سيرات لإحياء مرا�سم ذكرى عا�سوراء 

اأبي عبد اهلل الح�سين �سالم اهلل عليه. ومع تطور 

تقنيات الإحياء وتحديدًا على ال�سعيد الإعالمي، 

والعريف  التعريف  دور  اأهمية  عن  الكالم  ياأتي 

وذلك  الُمقامة،  المرا�سم  فقرات  في  ف(  )المعرِّ

انطالقًا من المهام الموكلة للعريف، التي في حال 

ل �سابط  تمت تاأديتها على الوجه ال�سحيح، ت�سكِّ

الإيقاع العام ل�سير المرا�سم وتعطي الحفل رونقًا 

واإطاللًة اأبهى واأ�سدَّ تاأثيرًا وفعاليًة لدى الح�سور 

الكريم.

اأهمية  اأن ن�سلِّط ال�سوء على  اأحببنا  ومن هنا 

المالحظات  بع�س  مع  العريف  ودور  التعريف 

العاملين  اإعانة  �سبيل  في  ج��دًا،  مخت�سر  ب�سكل 

في هذا المجال اأو القّيمين عليه لخدمة مجال�س 

عزاء اأبي عبد اهلل الح�سينQ  ب�سكل اأف�سل.
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اأهمية التعريف ودور العريف

 تنظيم الحتفال من خالل؛

1� تحديد وقت البدء بالبرنامج
2� ترتيب الفقرات

3� تعريف النا�س بالمنا�سبة وال�سخ�سية 
الم�ساركة

من  الم�ساعر  �سعيد  على  نقلهم    �4
جّوهم الخا�س اإلى جو المنا�سبة )الحزن، 

الفرح، الثورية...(.

 اأ�سول كتابة التعريف

مع  تن�سجم  التي  الكلمات  اختيار    �1
المنا�سبة ومع كل فقرة.

كتابة  ف��ي  ال��ت��ال��ي  الترتيب  ات��ب��اع    �2
المقدمة:

� الب�سملة

.Rواآل البيت Pذكر النبي  �

� ال�سالم على الإمام المهدي | وعلى 

.Q ساحب المنا�سبة من اأهل البيت�

م�سيرتنا  ورم��وز  قادتنا  على  ال�سالم   �

كالإمام الخميني}. 

المهّمة  ال�سخ�سيات  على  ال�سالم   �

والعلماء الموجودين في الحفل.

�سغيرة  ورق��ة  على  التعريف  كتابة    �3
ارتباك  وعلى وجه واحد وذلك تفاديًا لأي 

قد يح�سل.

4�  قراءة التعريف جيدًا قبل موعده واإن 
اأمكن حفظ بع�ٍس من كلماته وذلك تجنبًا 

للوقوع في الخطاأ المنبري.

التدرب على نطق  الحروف ب�سكل    �5
�سحيح )ذ- ث - ظ(.

6�  تحريك الكلمات، ومراعاة القواعد 
النحوية بدقة.

ور والت�سابيه البالغية  7�  ا�ستعمال ال�سّ
العبارات  )ا�ستعارة،  التعريف  كتابة  في 

المجازية...(.

الكتابة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ول��ت��ن��م��ي��ة    �8
كل  بكتابة  ونن�سح  المطالعة.  ي�ستح�سن 

العبارات الجميلة التي تمر اأثناء المطالعة 

في  ا�ستعمالها  يتّم  حتى  �سغير  دفتر  على 

كتابة التعريف...

مالحظات عامة

1� ُمتابعة كيفية ال�سعود اإلى المنبر.

.)ON( د و�سعية الميكروفون 2� تفقُّ
3� اأثناء قراءة التعريف وّزع نظرك على 

الح�سور.

)تعّجب،  ال��ك��ل��م��ات  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل   �4
تن�سجم  التي  النبرة  وا�ستعمال  �سوؤال،..( 

مع المنا�سبة.

الأداء  ع��ل��ى  ال���دي���ن  ع��ال��م  ���س��ك��ر   �5
والم�ساركة بعد انتهائه من كلمته.

6� البقاء في مكان الن�ساط للتمكن من 
ملء اأي فراغ قد يح�سل.

ة  7 � الجلو�س في مكان قريب من المن�سّ
وعدم التاأخر في ال�سعود. 

* جامعية ونا�سطة في مجال التعريف.

الهوام�س
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الجائزة الأولى: فاطمةنجيب ترم�س. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  علي اأحمد همدر. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

* غدير علي طلي�س.
* اآلء علي حطيط.

* علي غازي ال�سرتوني.
* نور راجح الأ�سعد.

* �سكينة محمود حاري�سي.
* حميدة يو�سف عوالي.

* ح�سين محمد غول.
* محمد ح�سن عبود.

اأ�سئلة م�سابقة العدد 231

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 229

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ:

اأ � تظاهر الإن�سان بالحلم هو نوع من الرياء المذموم.

ب � ت�ستطيع المدار�س اأن تتحمل الخلل في القوانين كما تتحمل الكادر الذي فقد حيويته وغرق في 

الروتين اليومي.

ج� � اإن الف�سل يعيق عملية النمو النف�سي ال�سليم بالن�سبة لل�سباب. 

اإمالأ الفراغ:

اأ � اإن قيام المجاهدين في لبنان كان اأ�سا�سه... ... على �سوء ت�سخي�س التكليف. 

ب � اإن طلب... بحد ذاته هو مق�سد ومطلب لكل الأنبياء والأئمة والأولياء.

ج� � اإن اإ�سرار الأئمة R، وتاأكيدهم على التجمع والبكاء اإنما هو للمحافظة على ... ... .

من القائل؟

الوحي  الق�ساء على  اأرادوا  الذين  اأبي �سفيان  المنطق الجاهلي لأمثال  � »لول عا�سوراء ل�سيطر  اأ 

والكتاب«.

ب � »اإن ولد فاطمة اأحق بالود والن�سر«.

ج� � »اإنما مثلكم كمثل التي نق�ست غزلها من بعد قوة اأنكاثًا«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ � بلغ الخطاب الح�سيني الحد الذي �سار معه تكثيفًا وترميزًا لبع�س ما جاء في خطاب الأنبياء.

من  جديدة  حالت  ظهور  في  الحرائق  دور  حول  الحا�سر،  وقتنا  في  تتركز،  الأبحاث  باتت   � ب 

الأمرا�س.

ج� � يعتبر الكفر في بع�س الآيات القراآنية من الثمار المّرة ل�سجرة ال�سرك.

من المق�سود؟

اأ � قالت »باكر« تعليقًا على اإ�سالم زميلتها: »اإن ما دفعها اإلى الإ�سالم هو الهروب من مجتمع ت�سمح 

فيه الحرية بفعل كّل �سيء بال قيد«.

النا�س يزورونه ويقولون »هو رجل �سالح« ول يعرفون حقيقة الحال  اأن  ال�سيخ الطو�سي  � ذكر  ب 

فيه.

ج� � اإن اهلل لم ير�س منه بالقليل ولم يجعل له حدًا ينتهي اإليه.

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل التالي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�سافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.
٭ كل من ي�سارك في اإثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثالثة  وثالثين 

ال�سادر في الأول من �سهر �سباط 2011م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من كانون الثاني2011م الأوَّ

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

8

7

6

10

9

 في اأي �سفحة ورد هذا الحديث:

عن الإمام ال�سادق Q »اإنما الموؤمنون الذين يخافون اهلل«.

حدد المفهوم الخاطئ في الآتي:

اأ � التدخين ي�سّر المدّخن تمامًا كما ي�سّر المتن�سق للدخان.

ب � النا�س يظنون اأن الإن�سان اإن لم يكن كافرًا فهو بالتاأكيد موؤمن. 

ج� � اإن م�سّرة ا�ستعمال القطن في تنظيف الأذن اأكثر من فائدته.

ه��و م�سل�س��ل طوي��ل ل تنته��ي ف�سول��ه، ب��داأ من��ذ الق��دم وي�ستم��ر بوتي��رة 

مت�ساعدة. ما هو؟

اأ � حكاية الحرائق في لبنان.

ب � حكاية ظلم الم�ستكبرين للم�ست�سعفين.

ج� � حكاية تدخين الأطفال.

يعتبر من اأكثر اأمرا�س الأذن الداخلية �سيوعًا. ما هو؟

اأ � الإلتهاب الفيرو�سي.

ب � تكل�س العظيمات.

ج� � الدوخة.

اإن اإ�سافة قطرة واحدة منه اإلى الماء تجعله يكت�سب خ�سائ�س مذهلة، ما هو؟

اأ � ماء مطر ني�سان.

ب � ماء زمزم.

ج� � الماء المقروءة عليه اآيات قراآنية.
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ــــوراء لــك  ــــص ــــا� ع

ــــاء ــــوف ــــا ال ــــّن م

�سّيدي..

اأّذن فينا..

فاإّنا للنداء ملّبون..

وعلى نهج الح�سين ما�سون..

عّجل، فالقد�س تنادي..

اأين جند اهلل اأين؟

اأين حزب اهلل اأين؟

�سّيدي..

نق�سم عليك ب�سراخ القد�س..

باأنين فل�سطين..

اأن اأّذن..

فنحن غر�س يديك..

وطوع اإ�سارة عينيك..

نحن اأبناء الخميني والخامنئي..

نحن اأبناء راغب والمو�سوي..

ف��ل��ي��ب��داأ ع��ر���س��ن��ا، ول��ن��رَت��ِد ثوب 

الجهاد..

لنتزّين  ال��م��الح��م..  ول��ن�����س��ّط��ر 

بالأكاليل..

يا اأّيها الها�سمي. اأّذن.

يا من كلُّ ن�سٍر اإليك م�سيره..

اإّن لك رجاًل اإن هّمت على الجبال 

لأزالتها..

اأّذن..

فاإّنا لأذانك منتظرون..

اإبراهيم اأمين مالح

عا�سوراء الح�سين منِك 

ن�ستمد العزم

عا�سوراء علَّمتنا متى ولمن 

يكون الوفاء

عا�سوراء علَّمتنا كيف ي�سان 

الحق

وتحمى الأوطان

عا�سوراء علَّمتنا ال�سبر على 

البالء والن�سر على الأعداء

عا�سوراء لك مّنا كّل الوفاء

فالح�سيُن مخلٌد في قلوبنا 

وكلما م�ست الأيام ذكراه 

تتجدد

عزيزة محّمد �سرور

اأيها  الها�صمي اأّذن
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لول الح�سين، لكنا حروفًا من�سيًة على 

هوام�ِس دفاتر مرمية في اأدراج الن�سيان، 

ُتلفظ،  ول  ُتقراأ،  ل  نقاط  دون  حروفًا من 

مجهولة الن�سب  والزمان والمكان.

ل�����ولك ���س��ي��دي ي���ا اأب�����ا ع��ب��د اهلل، 

والهوان  ال���ذل  ���س��رادي��ب  ف��ي  نحيا  لكّنا 

ُن�ساُق  النفو�س،  اأذلء  الروؤو�س،  مطاأطئي 

كالخرفان.

رج��اٍل  اأ���س��ب��اه  لكّنا  ك��رب��الء،  ل���ولك 

ون�ساء، نباع وُن�سرى ول ُتقام لنا الأوزان.

لكن �ُسعلَة ال�سهادة اّلتي بزغت من دم 

الح�سين Q في كربالء، اأنارت دروب 

كّل الأحرار ال�سرفاء.

اأح����رار م��ق��اوم��ون، ه��م فئة م��ن اأّم��ة 

واأق�سمت   Q الح�سين  بثورة  ت��زّودت 

على اأن ل تلين، ول تهادن ول تنحني اأمام 

الم�ستكبرين والمف�سدين.

اّلذين  الأب���رار،  المقاومة  رج��ال  هم 

يت�سُح  وجعلوه  �سهيون  بني  جي�س  اأذل���وا 

بو�ساح العار. في زمن زعماء َعرٍب هادنوا 

لأوامر  وان��ق��ادوا  المطلق  ال�سّر  و�سالموا 

�سيطاٍن اأكبر قادٍم من خلف البحار.

ف��ف��ي وط���ن���ي اأح������رار ك���ب���ار، رج���ال 

ح�سينيون ينتظرون، والقد�س في النتظار، 

رجاٌل من اأمٍة كّل ما لديها من عا�سوراء

ار �سليم ن�سّ

اأمٌة... كل ما لديها من عا�صوراء

نب�صات من �صرف الإن�صانّية!!

�ساعة الزمن دقت...

القدر اأ�سغى لها موؤذنًا...

وعوا�سف الأيام هبت �سائحة...

تتلو اأ�ساطير الما�سي الآفل...

دماء فوق الأر�س فر�ست

كلوحة تزينت باألوان المجد..

ومن يدري؟!!

الرحيل اآن موعده...

واللقاء حان زمنه...

والوداع... ما اأق�ساه...

وما اآلم اأثره بالقلوب...

وما اأدمى نغماته بالعيون...

عا�سوراء...

الخافقة  ال��ق��ل��وب  ناب�سة  ي��ا 

بال�سماء...

يا  مالكًا �سّبحت له

اأنوار العز التائق للكمال...

 ح�سين ديب يون�س
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م��ن ه���ن���ا... م��ن ح��ج��رة ال����روح في 

المّتجهة  العيون  اأح���داق  م��ن  اأج�سادنا، 

اأ�سبح الّزمان والمكان  اإليكم، حيث  دومًا 

هناك،  م��ن  اأن��ت��م  ح��ي��ث  ف��ي��ن��ا،  ي�سكنان 

عن  الب�سر  انح�سر  اّل��ت��ي  القمم  اأم���ام 

موا�سم  �سرعت  هناك  �سموخها، من  بلوغ 

دم  يحوطها  كربالء،  م��اآذن  عند  الن�سر 

هذه  رّب���ان  والح�سين  وال��ع��ف��اف،  الطهر 

الملكوتي  �سوته  ي�سدح  وراعيها،  القافلة 

النا�سر  ط��ال��ب��ًا  ال��م��ع��م��ورة،  اأرج����اء  ف��ي 

والمعين، ومب�سرًا بعّزٍة اأبدّية.

م���ن هنا م���ن كربالء مي���دان الكرامة 

الت�سحي���ة  زم���ن  وعا�س���وراء  وال�سه���ادة، 

والفداء، كانت الإنطالقة الكبرى لفتح اهلل 

الأكبر، وت�ستم���ر الت�سحيات عبر الأزمنة، 

مفتاحه���ا الع�س���ق للح�سي���ن، لت�س���ل اإلى 

اأر�س ال���ولء والبيعة في كرب���الء، مرّددة 

التلبية العظمى باأفواه الإخال�س وال�سدق، 

وقربانها �سهداء عظام يحطمون اأ�سطورة 

الغدر ويك�سفون زيف المبطلين، و�سعارهم 

الدائم: »اإن حّب الح�سين اأجّنني«.

فاطمة تامر حمزة

ح�سين اأي�ها الإم�ام ال�ت�ق�ي الأب�ي

اأبي�ت وا�ستنك�رت ع�لى ال�ع�دوان

حّتى لو اأريق دمك الطاهر فدى لالإ�سالم

ولأّمة تح�يي ذك�رك ف�ي ك�ّل ع�ام

تبكيك يا مولي ي�ا �سّي�د ال�س�ه�داء

ما جرى لكم ي�ا اإمام�ي ي�ا ح�س�ين

لم يجِر على اأحد غيرك ف�ي التاريخ

ل�ك ي�ا م�ولي ب�ك�ت ال�س�م�اء

وب�كى الحجر ب�دل ال�دم�وع دم�ًا

وه�ا ن�ح�ن هن�ا نقي�م العزاء لك

ون�عزي اأم�ك الزهراء بم�س�اب�ك

ون�ع��زي ج�دك ر�س�ول اهلل 

ف�داك روح�ي ودم�ي ي�ا ح�س�ين

وب�ف�س�لكم اأ�سب�ح�ت ك�رب�الء

م�در�سة تخّرج الأب�طال في كّل ع�ام

فاطمة �سم�س الدين

فــداك روحــي ودمي

ميدان الكرامة
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ال�������م�������ن���������������س�������وُر ج���������������س�������م�������ك  ط�������������ه  ق�������������������������������راآُن   

���������ُب اأح��������������������������رٌف و���������س��������ط��������وُر م��������ن��������ه ُت���������خ�������������������سَّ

وال��������ن��������ح��������ُر ت������ح������ت ال�������ع�������ر��������س ي���������ن���������زُف ج��������رُح��������ُه

َب��������������َه��������������َر ال���������ج���������ن���������ان ب���������ري���������ق���������ُه وال������������ن������������وُر

ع������������ًا ل������������م اأن�����������������������س�����������ُه ج����������������اء ال���������خ���������ي���������ام م������������ودِّ

وال�������������������س���������وُق ج�������م�������ٌر ف���������ي ال�����ح�����������س�����ا م�����������س�����ج�����وُر

�������ر ق��������ائ��������اًل ي��������و���������س��������ي ال������ع������ق������ي������ل������ة ب�������ال�������ت���������������س�������بُّ

���������������َم ال���������م���������ق���������دوُر ح���������������ان ال���������������ف���������������راُق وُح���������������تِّ

ول������������ه������������ف ن�������ف���������������س�������ي ل��������ل��������ن�����������������س��������اء ت������ع������ّل������ق������ت

ب��������������������ردائ��������������������ه... وف��������������������وؤاُده��������������������ا م�������ف�������ط�������وُر

وال���������������������س����������وُت ي���������������س�������ري خ�������ل�������َف�������ه م���������ه���������اًل اأخ����������ي

�������������س������������وٌت ����������س���������ج���������اُه ���������س��������ْه��������ق��������ٌة وزف����������ي����������ُر

ف����������������الأم����������������َك ال�������������������زه�������������������راء �������������س������������رٌّ ك����������ام����������ٌن

ال�������م���������������س�������ت�������وُر ه����������ا  �����������س����������رُّ ي�������ظ�������ه�������ر  الآن 

�����م �����س����ل����ع����ُه »��������س�������ّم�������ي�������ِه ف���������ي ال���������������س�������در ال�����م�����ه�����������سَّ

���������ي���������ِه �����������س����������وق����������ًا اإن���������������������ه م�������ن�������ح�������ور« ����������س���������مِّ

����������س���������ب���������ُط ال����������ن����������ب����������وة م�������������وط�������������ٌئ ل������خ������ي������ول������ه������م

ت�������ح�������ت ال���������������س�������ن�������اب�������ك ��������س�������ل�������ُع�������ُه م������ك�������������س������وُر

ه�����������ي�����������ه�����������ات م�������������ّن�������������ا ذل���������������������ة ت�������������ج�������������ري ب������ن������ا

ي����������������رت����������������اُع م��������ن��������ه��������ا ظ��������������ال��������������ُم م������������غ������������روُر

ي��������ع��������ل��������و ب�����������وج�����������ه ال��������������ري��������������ح ب��������������ي��������������رَق ع��������������زٍة

ط�������������اف ال�����������وج�����������ود �����������س����������ع����������اُرَك ال�����م�����������س�����ه�����وُر

محّمد طالب

قراآُن طه 
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�ساأل م�سكين اأعرابيًا اأن يعطيه حاجة، 

فقال: لي�س عندي ما اأعطيه للغير فالذي 

عندي اأنا اأحق النا�س به.

فقال ال�سائل: اأين الذين يوؤثرون على 

اأنف�سهم؟

فاأجابه الأعرابي: ذهبوا مع الذين ل 

ي�ساألون النا�س اإلحافًا )اإلحاحًا(.

:)soduku( �ــصــودوكــو 

�سروط اللعبة: هذه ال�سبكة مكّونة من 

كبير مق�ّسم  وكل مربع  كبيرة  9 مربعات 
اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

7286
8639

1243
5976

41527
78

9342
6917

1536

اأحجية:

 يا �ساحب الذوق، قل لي ما اّلذي لحمه من تحت، وعظمه من فوق؟

من و�صايا لقمان:

يا ُبنّي، تعّلم من العلماء ما جهلت، وعّلم النا�س ما علمت.

تنبيه الخواطر 26/2

يا ُبنّي، اّتعظ بالنا�س قبل اأن يّتعظ النا�س بك.

)بحار الأنوار، ج 13، �ض1427.

طرائف

م�صكين واأعرابي
دين  عليه  وك��ان  المجو�س  اأح��د  م��ات 

بعت  لو  لولده:  غرمائه  بع�س  فقال  كثير، 

دارك ووفيت بها دين والدك..

فقال الولد: اإذا اأنا بعت داري وق�سيت 

بها عن اأبي دينه فهل يدخل الجنة؟

فقالوا: ل..

في  واأن��ا  النار  في  فدعه  الولد:  فقال 

الدار!

له النار ولي الدار:
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قال ال�سيخ الطو�سي: »ي�ستحب �سيام الأيام الت�سعة من اأّول محّرم، وفي اليوم 

تربة  من  بقليل  يفطر  ثّم  الع�سر،  بعد  اإلى  وال�سراب  الطعام  عن  يم�سك  العا�سر 

واأّنه  كّله،  المحّرم  �سهر  ل�سوم  ف�ساًل  طاوو�س  ابن  ال�سّيد  وروى   .Qالح�سين

يع�سم �سائمه من كّل �سيئة«.

من اأدعية القراآن الكريم

ـ طلب ال�صتر من ف�صيحة يوم القيامة:

{َربََّنا َواآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُر�ُسِلَك َوَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة اإِنََّك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد}

)اآل عمران: 194(

ْدٍق ِفي الآَِخِريَن َوَل  اِلِحيَن*َواْجَعْل ِلي ِل�َساَن �سِ {َربِّ َهْب ِلي ُحْكماً َواأَْلِحْقِني ِبال�سَّ

ُتْخِزِني َيْوَم ُيْبَعُثوَن}

)ال�سعراء: 83(

من م�صتحبات �صهر محرم:

Qمن حكم اأمير الوؤمنين

طوبى لمن كان له من نف�سه �سغل �ساغل عن النا�س.

)عيون الحكم والمواعظ، �ض 1304

طالب الآخرة يدرك منها اأمَله وياأتيه من الدنيا ما قّدر له.

)عيون الحكم والمواعظ، �ض 1317
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

ق�سر ال�سيء بيده.  النجوم – . 1

ال�سوء. احترما – . 2

من الأ�سجار. ن�سف كلمة يبني – منح واأعطى – . 3

�سغط على عنق فالن حتى مات - كثير الدوران. 4 .

. 5 األف الألف بالجمع.

اأعطى. من و�سائل الموا�سالت الخفيفة – . 6

غير نا�سج.  للندبة – اأعطى مهلة – . 7

األقى  8 . – ح�����س��ن��ات��ه  دت  وع�������دَّ ال��م��ي��ت  َب���َك���ت 

التحية.

. 9 ي�سغون اإليه.

م�سابيح. عتاب – . 10

عموديًا:

عالم عربي وا�سع علم الجتماع.  1 .

مذياع.  ف�سة – . 2

 – جميع – األ��ق��ى م��ا ف��ي ج��وف��ه م��ن ط��ع��ام . 3

�سحك دون �سوت.

اأويتم اإلى المكان. حرف اأبجدي – . 4

ع�سى والديه. دمرتم البناء – . 5

من اأنواع الأ�سلحة الثقيلة. عا�سمة اآ�سيوية – . 6

�سمير مت�سل. ب بالماء – اأرجو – . 7 رطهّ

اأَرق. من الورود – . 8

يكترث لالأمر.  من الأ�سجار – . 9

�سد ب�ِسع. من الطيور – . 10

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 230

12345678910

ريدغلاديع1

يفنيعوبني2

اهنافتاهت3

ر�ضابنبجر4

بارواحةو5

رغيتاقن6

كبلماكلا7

اح�ضماممري8

نرتمرهبر9

بناكماي�ض10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــص � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

230 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــصـــــادرة  ال

876543912

521679348

439182657

742391865

613758294

985426731

167834529

254967183

398215476
جواب الأحجية: ال�سلحفاة

اأجوبة م�سابقة العدد 229

1- �سح اأو خطاأ
اأ � خطاأ

ب � خطاأ

ج� � �سح

2- اإمالأ الفراغ
اأ � خم�سة وخم�سين عاماً

ب � الإمامة

ج� � الآمرون والناهون

3- من القائل
اأ � الإمام الخميني}

ب � اأبو ذر الغفاري

Q ج� � الإمام علي

4- ما / من المق�سود؟
اأ � ال�سهيد ح�سن مح�سن

ب � مدينة قم

ج� � النفايات المعديه  

5-  �سحح الخطاأ:
ة اأ � بلغة القوهّ

ب � اإظهار �سعف الإمام

ج� � طيب الكالم

6- ال�سفحة، 50
7-  ج� � الوقت

8-  ج � طريق الحق
مكان  اإل��ى  النتقال   � ب   -9

متابعة تح�سيل العلم

10-  ج� � النوم
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د كلمة. اإّنها مجَرّ

اأو  خبرية  جملة  ف��ي  ت��اأت��ي  ق��د  كلمة 

اأو  انتقادية،  اأو  اعترا�سية  ا�ستفهامية، 

على  اأ�سحابها  يطلقها  للتعجب،  حتى 

اللتفات  غير  من  المزاح  اأو  الجّد  هيئة 

م  اإلى عظيم اأثرها، ظنًا منهم اأّنها ل تقِدّ

اإيالمًا  اأ���س��ّد  تكون  قد  توؤّخر.لكنها  ول 

الذي  الإن�سان  حياة  تحّول  ر�سا�سة  من 

ت�سيبه ر�سقاتها اإلى جحيم .

بمثابة  تكون  قد  كلمة  المقابل  وف��ي 

النجاة  مركب  حتى  اأو  ال�سافي،  البل�سم 

الذي ياأخذ بيد اإن�سان اإلى بّر الأمان.

ل�سان،  لقلقة  اأكثر من  اأ�سحابها  بها  كلمات ل يق�سد  فهناك 

اأو  اأزواج  بين  وال�سقاق  الفتنة  تثير  تنزل ك�ساعقة مدّوية  لكنها 

اإخوان اأو اأ�سحاب.

وهناك كلمات تتوهج ك�سم�س م�سرقة تنير �سعلة الأمل في درب 

اإن�سان، فت�سحذ همته وتحّفزه وتخلق في نف�سه دوافع النهو�س والنطالق نحو غد 

م�سرق وم�ستقبل واعد.

تقّلبت، وزن وقيمة  اأي �سكل  اأو كثرت، وفي  اإذن، لكل كلمة مهما قّلت حروفها 

ال�سعور  حّد  عند  يتوقف  ل  هنا  والأث��ر  بها.  ي�ستخّف  ل  ونتيجة  واأثر  ودور  وح�ساب 

والإح�سا�س الذي تثيره الكلمة في النف�س، بل يمكن اأن يتخطاه اإلى ردة فعل م�سيرية  

و�سلوك في الحياة.

اأثر الكلمة و�سداها على  اأهمية  اإّنها مجّرد كلمة. هكذا يقول من ل يقف عند 

طريقة »قل كلمتك وام�س«.

لكنها لي�ست مجرد كلمة، لذا »قل كلمتك وقف« لتنظر ماذا تخّلف وراءك، فُرَبَّ 

ر. ر اأو تعِمّ كلمة تدِمّ

د كلمة مجَرّ
اإيفا علوّية نا�سر الدين
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