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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا

مخلوق  ب�أّنه  الكونّية  المخلوق�ت  �س�ئر  عن  الإن�س�نّي  المخلوق  امت�ز 

مكلَّف م�سوؤول، ف�سريبة الت�سريف الإلهّي لهذا الإن�س�ن بم� وهبه اهلل من 

اأن  منه�،  القبيح  الح�سن من  تمييز  ن من  ويتمكَّ الأ�سي�ء  به  ُي��دِرُك  عقل 

يكون مو�سع ح�س�ب وعق�ب عن كلِّ فعل يقوم به في حي�ته.

وبحكم العدالة الإلهّية ك�ن ل بد للإن�س�ن من اأن ُيترك مّدة من الزمن 

الإن�س�ن �س�ر  بلغه  اإذا  للبلوغ حد محدود،  العقل، فك�ن  يكتمل هذا  لكي 

م�سوؤوًل وقد ُرفع قلم التكليف عنه قبل هذا العمر.

وكبيرة،  �سغيرة  كلِّ  عن  م�سوؤوًل  اأ�سبح  التكليف  �س�عة  حّلت  فمتى 

اأراده اهلل منه،  اأو ب�لآخرين، فل يقبل منه م� يخ�لف م�  ترتبط بنف�سه 

ولي�س له اأن يتكلَّم في مو�سع ينبغي فيه اأن ي�سمت، ولي�س له اأن ي�سمت 

في مو�سع ينبغي له اأن يتكّلم، كم� تقع عليه م�سوؤولّية اختي�ر الكلم�ت التي 

تخرج من بين �سفتيه.

اإطلقً�،  ب�لتك�ليف  يب�لي  ل  من  فمنهم  اأ�سن�ف،  ذلك  في  والن��س 

في  الدقة  يرعى  من  ومنهم  حي�ته،  في  اهتم�م�ته  من  حيزًا  ت�سغل  فل 

الكبيرة وال�سغيرة، في�سعر بح�ّس الم�سوؤولّية في اأعلى درج�ته وم�ستوي�ته، 

والته�ون وعدم  ب�لتواني  م�سكلته  تكمن  ال�سنفين  بين  ث�لث  وثمة �سنف 

المب�لة اإزاء بع�س التك�ليف فتجده حري�سً� على بع�س التك�ليف يوؤديه� 

على اأح�سن وجه، ولكنه يتع�مل مع بع�س التك�ليف الأخرى في ت�سنيف 

الدرجة الث�نية اأو الث�لثة مع اأن مخ�لفة الأوامر الإلهية واحدة في ال�سغ�ئر 

والكب�ئر. 

أول الكالم
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لأنه  فيه،  يقع  م�  اإلى  ملتفتً�  يكون  ل  قد  الن��س  من  ال�سنف  هذا  اإن 

حجم  اإلى  وينظر  اهلل  حدود  يتج�وز  المع��سي  بع�س  ل�ست�سغ�ر  ونظرًا 

المع�سية ويغفل عن اأنه يع�سي جب�ر ال�سموات والأر�س.

ف�لكلمة  الل�س�ن،  مع�سية  المج�ل  ه��ذا  في  اب��ت��لًء  الأ�سي�ء  واأك��ث��ر 

الأفع�ل  من  الكثير  ي�ستعظمون  اأنهم  مع  الن��س،  من  الكثير  ي�ست�سغره� 

اأهون من ب�سع كلم�ت ب�سيط�ت ينطق  ال�سلبي  ت�أثيره�  التي قد تكون في 

به� ل�س�ن هذا الإن�س�ن.

ذلك  اأو�سل  واإن  به�  ينطق  كلمة  اأم�م  م�سوؤوًل  نف�سه  الإن�س�ن  يرى  ل 

�س�معه اإلى ارتك�ب جريمة اأو اعتداء على اإن�س�ن اأو ظلم موؤمن، وال�سبب 

في ذلك اأّنه يرى النتيجة ويغفل عن ال�سبب، فهو قد ي�ستنكر على �س�معه 

م� ق�م به ويعتبره عمًل مذمومً�، ولكن يغفل اأن كلمته التي نطق به� هي 

اأ�سد ا�ستنك�رًا واأقبح.

به  يواجه  ال��ذي  الع�مل  هي  التقوى  اأّن  اإل��ى  الكريم  القراآن  ير�سدن� 

الإن�س�ن مثل هذه الذنوب، فمن ن�ل درجة التقوى تمّكن من اجتن�ب هذه 

الآث�م، ف�لتقوى تجعل الرادع الذاتي عن المع�سية في م�ستوى يمتنع معه 

الإن�س�ن حّتى عن الوقوع في ال�سبه�ت فكيف ب�سغ�ئر الذنوب؟

اإّن الدواء المع�لج لهذا الداء هو اأن يفكر الإن�س�ن في الكلمة التي ينطق 

به� هل هي في مو�سعه� اأو ل؟ وهذا م� اأو�ست به الآية الكريمة حيث حثت 

الن��س على نيل درجة التقوى التي تجعل قولهم قوًل �سديدًا، فق�ل تع�لى:  

َها الَِّذيَن اآَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َوُقوُلوا َقْواًل �َسِديًدا} )الأحزاب: 70(. يُّ
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د. ال�سيد حممد مرت�سوي

في اجتماع القلوب...
ُيْمُن الظهور )2/1(

*الم�ستقبل وظهور الُمنجي
وتحدثت الأدي�ن الكبيرة، اأي اليهودية 

حي�ة  م�ستقبل  عن  والإ�سلم،  والم�سيحية 

الب�سر واعتبرت اأن كيفية وجوده� يترافق 

الأدي�ن  هذه  وت�سترك  الُمنجي.  ظهور  مع 

في عدد كبير من الأمور حول نه�ية الت�ريخ 

اأو م� يعبر عنه ب�آخر الزم�ن. حيث يعتبر 

على  �سيتحقق  الأم��ر  ه��ذا  اأن  الم�سلمون 

اأو  الب�سر  م�ستقبل  الب�سرية،  اأذه��ان  �سغلت  التي  الأ�سئلة  جملة  من 

نهاية التاريخ. وقد حاول المفكرون تقديم اإجابات عن هذه الت�ساوؤلت، 

فقالوا اإن م�ستقبل الب�سر وا�سح، وهو تواأم لل�سلح وال�سفاء والهدوء والأمن 

ما  وجود  اأبرزها:  من  عديدة  قوالب  في  ذلك  وبّينوا  العدل...  وانت�سار 

ي�سّمى بالمدينة الفا�سلة، المدينة ال�سالمة، اأور�سليم، اأوتوبياو... ولكنهم 

اإرادة  عن  خارج  وجودها  اأن  بع�سهم  فاعتبر  وجودها  كيفية  في  اختلفوا 

الب�سر حيث مالوا نحو الجبر التاريخي، بينما اعتبرها بع�سهم الآخر اأمرًا 

اختياريًا حيث اعتقدوا ب�سرورة �سراع الح�سارات كمقّدمة لوجودها.

اأي   P الأك��رم  الر�سول  اأبن�ء  اأحد  يدي 

الإم�م المهدي |. �سحيح اأن المهدوية 

الإ�سلمية،  ال��ف��رق  ك���ف��ة  بين  م�ستركة 

حيث  ال�سيعة،  عند  و�سوحً�  اأكثر  اأنه�  اإل 

اأ���س��ب��ح ان��ت��ظ���ر ال��م��ه��دي | م��ن جملة 

به  تمت�ز  وم���  الأ�س��سية،  ال�سيعة  عق�ئد 

ال�سيعة عن غيره�.

في  المطروحة  الم�س�ئل  جملة  م��ن 

في رحاب بقية اهلل
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م�س�ألة المهدوية ت�أثير الب�سر في تحّققه�، 

وذلك �سمن نظريتين:

يتحقق  اإذ  الظهور،  جبرية  االأول����ى: 

ظهور المهدي | في زم�ن خ��س وتوقيت 

من اهلل عّز وجّل ومن دون دخ�لة اأو ت�أثير 

اأن  النظرية  اأ�سح�ب هذه  ويعتقد  للب�سر. 

العمل  عن  الأي��دي  ك��ّف  المنتظرين  على 

يقولون،  كم�  والنتظ�ر،  ب�لظهور  للتعجيل 

ليتحقق هذا الأمر.

اإذ يتحقق  الثانية: اختي�رية الظهور، 

الظهور من خلل عمل الب�سر. وبن�ًء على 

اأ�سرع  ي�سبح  الّظهور  ف�إن  النظرية،  هذه 

وا�ستعدادهم  الب�سر  عمل  ازداد  كلم� 

لتوفير اأ�سب�به ب�ختي�رهم.

النظريت�ن على مب�دئ  وتعتمد ه�ت�ن 

اأ�س��س  وعلى  وحديثّية.  وقراآنّية،  كلمّية 

على  ويترتب  الب�سر  �سلوك  يتحّدد  ذل��ك 

تن�ول  �سيتم  الآث���ر.  من  مختلفين  نوعين 

ه�مة،  اآث���رًا  تحمل  التي  الث�نية  النظرية 

منه�:

في  ب�لحي�ة  الب�سرية  الأمنية  تحقق   -  1
ظ���ّل ال�����س��ل��ح، وال�����س��ف���ء، وال��ع��دل، 

والمعنوي�ت والهدوء.

والتح�سير  الب�سر  تمهيد  ���س��رورة   -  2
لظهور المنجي، لذلك، فهذه النظرية 

يتمحور  وا���س��ح��ة  اأه��م��ي��ة  ذات  ت��ب��دو 

ح��ول��ه��� ه����ذا ال���م���ق����ل وم����ن خ��لل 

والقراآنّية  الكلمّية  المب�دئ  تو�سيح 

والحديثّية لهذه النظرية.

* اأ�سول حول اختيارية الظهور
ظهور  م�ستوى  ف��ي  الب�سر  ت�أثير  اإن 

المنجي الإلهي يعتمد على عدة اأ�سول:

يتحقق الظهور من خالل عمل 
البشر. فالّظهور يصبح أسرع 

كّلما وّفرت البشرية أسبابه

1 - اهلل خالق كل �سيء: اإن الع�لم وم� فيه 
َخاِلُق  {اهللُ  »اهلل«  هو  لخ�لق  مخلوق 

َوِكيٌل}  �َسْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوُه��َو  �َسْيٍء  ُكلِّ 

)الزمر: 62(.

هدفً�.  يحمل  الخلق  الخلق:  ه��دف   -  2
وم��ج��م��وع ن���ظ����م ال���وج���ود ب��م��� فيه 

لأجل هدف خ��س،  قد خلق  الإ�سلم 

��َم��اء  ال�����سَّ َخ��لَ��ْق��َن��ا  {َوَم�����ا  تع�لى:  ق���ل 

َوااْلأَْر�َض َوَما َبْيَنُهَما َباِطاًل َذِلَك َظنُّ 

لَِّذيَن َكَفُروا ِمَن  الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِّ

النَّاِر} )�س: 27(.

لخلق  اإن  االإن���������س����ان:  خ���ل���ق  ه�����دف   -  3
هدفً�  والحديث  القراآن  في  الإن�س�ن 

نه�ئيً� وهو القرب اإلى اهلل اأي العب�دة 

القراآن  في  ج�ء  تع�لى.  هلل  والت�سليم 

ن�َض  َوااْلإِ اْلِجنَّ  َخلَْقُت  {َوَم��ا  الكريم: 

اإِالَّ ِلَيْعُبُدوِن} )الذاري�ت: 56(.

4 - الوحي واالأنبياء: اإذا ك�ن خلق الإن�س�ن 
ه�دفً� وك�ن العقل والح�ّس اللذان هم� 

ق��سرين  الب�سرية  المعرفة  اأدوات  من 

ع��ن ال��ه��داي��ة ال��ت���م��ة، فقد ه��دى اهلل 

وهي  اأخ��رى  بوا�سطة  الإن�س�ن  تع�لى 

الوحي، لذلك اخت�ر اهلل تع�لى اأفرادًا 

اأخذوا على ع�تقهم هداية الب�سر على 

ِريَن  َب�سِّ مُّ ���ُس��اًل  {رُّ اهلل  كت�ب  اأ�س��س 
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َعلَى اهلِل  ِللنَّا�ِض  َيُكوَن  ِلَئالَّ  َوُمنِذِريَن 

 َع��ِزي��ًزا 
ُ
���ُس��ِل َوَك����اَن اهلل ��ٌة َب��ْع��َد ال��رُّ ُح��جَّ

َحِكيًما} )الن�س�ء: 165(.

خلفة  اإن   :Pالر�سول خ��الف��ة   -  5
ر�سول اهلل P �سرورة م�ستركة بين 

ال�سيعة وال�سّنة مع العلم اأنهم اختلفوا 

في كيفية تن�سيب الإم�م و�سروطه.

6 - اإمامة االإن�سان: يعتقد ال�سيعة وال�سّنة 
 .O ف�طمة  اأولد  المنجي من  اأن 

ب�أّنه  اأن ال�سيعة تعتقد  والف�رق بينهم� 

الإم�م الث�ني ع�سر Q وهو خليفة 

ر�سول اهللP و�سيظهر ليتولى اإم�مة 

المجتمع الب�سري.

ال�سيعة  ف�����إن  الأ���س������س  ه���ذا  وع��ل��ى 

ي��ع��ت��ق��دون ب����أن ب��ط��ل ن��ه���ي��ة ال��ت���ري��خ هو 

به  منح�سرة  خ�سو�سي�ت  يحمل  �سخ�س 

من اأبرزه� اأن م�سروعّية ثورته ترتكز على 

.P كونه خليفة ر�سول اهلل

*القراآن واختيارية الظهور
هن�ك العديد من الآي�ت القراآنية التي 

الظهور  اأن  لإثب�ت  اإليه�  ال�ستن�د  يمكن 

فعل اختي�ري. ويمكن درا�سته� في مح�ور 

ثلثة: قراآنية، روائية وعقلية:

اأم� القراآنية فقد ورد عدد من الآي�ت 

ك�لت�لي:

1 - تتحدث مجموعة من الآي�ت حول تغيير 
خلل  من  يتم  ال��ذي  الإن�س�ن  م�سير 

ُيَغيُِّر  اَل   
َ
اهلل {اإِنَّ  ذل��ك:  مث�ل  عمله. 

ِباأَْنُف�ِسِهْم}  َما  ُيَغيُِّرواْ  َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما 

)الرعد: 11(. كم� اأن العمل ال�س�در 

منه يوؤثر اأي�سً� في �س�ئر الن��س حوله، 

لذلك هو م�سوؤول اأي�سً� عن م� ي�سدر 

عن الآخرين من عمل.

ف��م��ن جملة  الأ����س��������س  وع���ل���ى ه����ذا 

ال��وظ���ئ��ف ال��ه���م��ة ف��ي الإ����س���لم، الأم���ر 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر.

وم����ن ه��ن��� ف������إن اإي���ج����د ت���ح���ّول في 

واإذا  الإن�����س���ن.  اختي�ر  ف��ي  ه��و  المجتمع 

ك�ن من المقرر اإيج�د تحّول على م�ستوى 

النهو�س  الن��س  على  فيجب  الب�سر،  حي�ة 

لإيج�ده.

الإن�س�ن  اأن  تتحدث عن  التي  الآي���ت   - 2
ذلك  مث�ل  عمله.  نتيجة  اإّل  يجد  لن 

ِلاْلإِن�َساِن  ْي�َض  لَّ {َواأَن  ال�سريفة:  الآية 

اإِالَّ َما �َسَعى  َواأَنَّ �َسْعَيُه �َسْوَف ُيَرى} 

)النجم: 39 - 40(.

لي�س  الإن�س�ن  عمل  نتيجة  ظهور  اإن 

مخ�سو�سً� ب�لآخرة، بل قد تظهر النتيجة 

 Q ف��ي ه���ذه ال��دن��ي���. ف����لإم����م ع��ل��ي

مق�بل  ال�س�لحين  �سكوت  اأن  عن  يخبرن� 

التي  الجتم�عية  والتغيرات  النحراف�ت 

مّهدت   ،P الر�سول  وف���ة  بعد  ح�سلت 

لذلك،  ال��ف������س��دي��ن.  لحكومة  الأر���س��ي��ة 

من  يح�سل  م���  اأم����م  م�سوؤول  ف�لإن�س�ن 

ف�س�د في المجتمع؛ وعليه ف�إ�سلح الو�سع 

الموجود خ��سع لعمل الإن�س�ن الختي�ري.

يخربنا اإلمام علي Q عن 
أن سكوت الصاحلني مقابل 
االنحرافات والتغريات مّهد 
األرضية حلكومة الفاسدين

في رحاب بقية اهلل
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3 - الآي�����ت التي تتحدث ع����ن اأن الم�س�ئب 
التي تنزل على الإن�س�ن هي نتيجة عمله. 

اَبُكم  �سَ
مث�ل ذلك قول����ه تع�لى: {َوَم���ا اأَ

يَبٍة َفِبَما َك�َسَبْت اأَْيِديُكْم َوَيْعُفو  �سِ ن مُّ مِّ

َعن َكِثيٍر} )ال�سورى: 30(.

4 - الآي�ت التي تتحدث عن اأن الف�س�د في 
المجتمع هو نتيجة عمل الإن�س�ن. مث�ل 

اْلَف�َساُد  {َظ��َه��َر  ال�سريفة:  الآي��ة  ذلك 

اأَْي���ِدي  َك�َسَبْت  ِبَما  َواْل��َب��ْح��ِر  اْل��َب��رِّ  ِف��ي 

َعِمُلوا  ��ِذي  الَّ َبْع�َض  ِلُيِذيَقُهم  النَّا�ِض 

َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن} )الروم: 41(.

* خطاب القراآن للموؤمنين
اآي����ت ك�ن  اإل���ى الآن م��ن  م��� ذك��رن���ه 

يخت�س  ل  ف��ه��و  ل��ل��ن������س  ف��ي��ه  ال��خ��ط���ب 

الآي�ت  من  ط�ئفة  ثّمة  ولكن  ب�لموؤمنين. 

اأدّلة  ت�سّكل  وهي  للموؤمنين  خط�بً�  وردت 

إذا كان هناك هدف خللق 
اإلنسان، فيجب على اإلنسان أن 
يسعى للوصول إىل ذاك الهدف

اإ�س�فية:

اختب�ر  التي و�سحت �سرورة  الآي���ت   -  5
اأدوات  اأم�  القي�مة.  يوم  حتى  الن��س 

الختب�ر ففي قوله تع�لى: {َوَلَنْبُلَونَُّكْم 

َوَنْق�ٍض  َواْل��ُج��وِع  اْل��َخ��وِف  ��َن  مِّ ِب�َسْيٍء 

��َم��َراِت  ���َن االأََم������َواِل َواالأن��ُف�����ِض َوال��ثَّ مِّ

اِبِريَن} )البقرة: 155(. ِر ال�سَّ َوَب�سِّ

اإن اأ�سل الختب�ر الإلهي للن��س يعتمد 

على المقّدم�ت المذكورة. واإذا ك�ن هن�ك 

هدف لخلق الإن�س�ن، فيجب على الإن�س�ن 

اأن ي�سعى للو�سول اإلى ذاك الهدف، وهذا 

لن يتحقق اإل من خلل التربية والتعليم، 

الإم���م  يقول  فيهم�.  ���س��روري  والختب�ر 

َحُدُكْم 
َ
اأ َيُقوَلنَّ  اأمير الموؤمنين Q: »َل 

َلْي�َس  ه  نَّ
َ
اْلِفْتَنِة، لأ ِمَن  ِبَك  ُعوُذ 

َ
اأ ي  اإِنِّ اللُهمَّ 

َمِن  وَلِكْن  ِفْتَنٍة،  َعَلى  ُم�ْسَتِمٌل  وُهَو  اإِلَّ  َحٌد 
َ
اأ

اْلِفَتِن«.  ِت  لَّ ُم�سِ ِم��ْن  َفْلَي�ْسَتِعْذ  ا�ْسَتَع�َذ 

اإلهية،  �سّنة  الختب�ر  ك���ن  ف����إذا  وعليه، 

فيجب على الإن�س�ن اأن يدخل هذه ال�س�حة 

بوا�سطة  وذل���ك  عبره�  �س�لمً�  وال��ع��ب��ور 

العمل.

ال�سراع بين  اأن  تعتبر  التي  الآي���ت   - 6
على  وتوؤكد  ت�ريخي  والب�طل  9الحق 
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اإل��ى  ال��م��وؤم��ن��ون  يعمد  اأن  ���س��رورة 

قوله  ذل��ك  مث�ل  �سفوفهم.  توحيد 

ِفي  ُيَقاِتُلوَن  اآَمُنواْ  {الَِّذيَن  تع�لى: 

ُيَقاِتُلوَن  َكَفُرواْ  ��ِذي��َن  َوالَّ اهلِل  �َسِبيِل 

اأَْوِلَياء  َفَقاِتُلواْ  اُغوِت  الطَّ �َسِبيِل  ِفي 

��ْي��َط��اِن َك��اَن  ��ْي��َط��اِن اإِنَّ َك��ْي��َد ال�����سَّ ال�����سَّ

�َسِعيًفا} )الن�س�ء: 76(.

7 - الآي�ت التي تبّين �سرورة الدف�ع عن 
تع�لى:  قوله  ذلك  مث�ل  المحرومين. 

اهلِل  �َسِبيِل  ُتَقاِتُلوَن ِفي  اَل  َلُكْم  {َوَم��ا 

َجاِل َوالنِّ�َساء  َعِفيَن ِمَن الرِّ َواْلُم�ْسَت�سْ

َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اأَْخِرْجَنا 

اِلِم اأَْهُلَها َواْجَعل  ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

َنا ِمن  ��ا َواْج��َع��ل لَّ َوِل��يًّ ��ُدن��َك  لَّ َنا ِم��ن  لَّ

يًرا} )الن�س�ء: 75(. لَُّدنَك َن�سِ

�سرورة  ع��ن  الآي����ت  بع�س  يتحدث   -  8
زوال ال�����س��رك م��ن الأر�����س وه���ذا م� 

الموؤمنين.  ب���أي��دي  يح�سل  اأن  يجب 

م���ث����ل ذل����ك ق���ول���ه ت��ع���ل��ى: {َوَع��������َد 

اآَم����ُن����وا ِم��ن��ُك��ْم َوَع���ِم���ُل���وا  ����ِذي����َن  اهللُ الَّ

ااْلأَْر�ِض  َلَي�ْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي  اِلَحاِت  ال�سَّ

���ِذي���َن ِم���ن َق��ْب��ِل��ِه��ْم  َك��َم��ا ا���ْس��َت��ْخ��لَ��َف الَّ

ى  اْرَت�سَ ��ِذي  الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ

��ن َب��ْع��ِد َخ��ْوِف��ِه��ْم  ��ُه��م مِّ َل��نَّ َل��ُه��ْم َوَل��ُي��َب��دِّ

�َسْيًئا  ِبي  ُي�ْسِرُكوَن  اَل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْمًنا 

َوَم����ن َك��َف��َر َب��ْع��َد َذِل����َك َف���اأُْوَل���ِئ���َك ُه��ُم 

اْلَفا�ِسُقوَن} )النور: 55(.

ت�أمين  في  ه�مً�  دورًا  الحكومة  تلعب 

اإمك�ني�ت  م��ن  تملك  بم�  الن��س  �سع�دة 

وقدرات وقرارات.

هم  ال��ي��وم  ال��ع���ل��م  يحكم  ال���ذي  واإن 

المجتمع  ي�����س��وق��ون  ال��ذي��ن  ال��م�����س��رك��ون 

من  يملكون  بم�  الف�س�د  نحو  الب�سري 

اإمك�ني�ت، واأم� �سلح المجتمع فيبداأ من 

تغيير الحّك�م.

عن  �سراحة  ال�سريفة  الآي��ة  تتحّدث 

لت�سّلم الحكم  الموؤمنون  يب�در  اأن  �سرورة 

اخ��ت��ي���ري وهن�ك  الأر����س وه��و عمل  ف��ي 

الآي��ة  اأّول����ت  ال��ت��ي  ال���رواي����ت  الكثير م��ن 

بظهور اإم�م الزم�ن |.

القراآنية فمن واجب  الآي�ت  بن�ًء على 

الموؤمنين مح�ربة الظ�لمين، والدف�ع عن 

ال�سرك  على  للق�س�ء  والعمل  المظلومين، 

والكفر ون�سر التوحيد وح�كمية دين اهلل. 

وي�س�ر اإلى اأن ك�فة هذه الأعم�ل اختي�رية 

وا�سع  ب�سكل  الأم���ور  ه��ذه  ح�سلت  واإذا 

وا�ستعد الن��س للمواجهة الع�لمية، توفرت 

المقدم�ت لظهور المنجي.

يتحدث بعض اآليات عن 
ضرورة زوال الشرك من األرض 

وهذا ما يجب أن يحصل 
بأيدي املؤمنني

في رحاب بقية اهلل
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اأّيه� العزيز، اأن اأم�من� رحلة خطرة  اعلم 

ل من��س منه�، واأن م� يلزمه� من عّدة وعدد 

وزاد وراحلة هو العلم والعمل ال�س�لح. فرحلة 

يكون  وقد  محّدد،  موعد  له�  لي�س  اإن�س�ن  كل 

الوقت �سيقً� جدًا، فتفوت الفر�سة.

ن�قو�س  ُي��ق��رع  متى  يعلم  ل  الإن�����س���ن  اإن 

طول  اأن  ذلك  ف��ورًا.  النطلق  ليعلن  الرحيل 

الأمل المع�س�س عندي وعندك الن�جم عن حب 

ومغري�ته،  الملعون  ال�سيط�ن  ومك�ئد  النف�س 

يمنعن� من الهتم�م بع�لم الآخرة ومن القي�م 

مخ�طر  هن�ك  ك�نت  واإذا  علين�.  يجب  بم� 

من  لإزالته�  ن�سعى  فل  الطريق،  في  وعوائق 

خلل التوبة والإن�بة والّرجوع اإلى طريق اهلل، 

اإذا  والراحلة، حتى  الزاد  تهيئة  نعمل على  ول 

م� اأِزف الوعد الموعود ا�سطررن� اإلى الرحيل 

دون زاد ول راحلة.

والعلم  ال�����س���ل��ح،  ال��ع��م��ل  دون  م��ن  اإن��ن��� 

الن�فع، اللذين تدور عليهم� موؤونة ذلك الع�لم، 

في  ول  الزاد  في  اأنف�سن� ل  هي�أن�  قد  نكون  لن 

) تزّودوا قبل الرحيل)
الموؤونة. فحتى لو كن� عملن� عمًل �س�لحً�، فل 

بد له من اأن يكون خ�ل�سً� غير م�سوٍب ب�لغ�س 

مثًل اأو بغيره من موانع القبول الكثيرة، اأو اإذا 

كن� قد نلن� بع�س العلم، فهو ل ينفعن� اإذا ك�ن 

اأو علمً� يخ�لطه الّلغو والب�طل،  علمً� بل عمل 

الآخرة.  في طريق  الكبيرة  الموانع  من  اأنه  اأو 

لك�ن  ك�ن� �س�لحين،  لو  والعمل  العلم  اأن  ذلك 

الذين  نحن  فين�،  ووا�سح  حتمي  ت�أثيٌر  لهم� 

�سرفن� عليهم� �سنوات طواًل، ولك�ن� �سببً� في 

تغيير اأخلقن� وح�لتن�.

*قلوب اأق�سى من ال�سخر
لذلك ل بد لن� اأن ن�س�أل اأنف�سن�: م� الذي 

اأربعين  م��دة  وعلمن�  لعملن�  ك���ن  حتى  ح�سل 

في  عك�سي  ت�أثير  الزمن  من  �سنة  خم�سين  اأو 

قلوبن� التي �س�رت اأق�سى من ال�سخر؟ م� الذي 

جنين�ه من ال�سلة التي هي معراج الموؤمنين؟ 

الملزمة  الخ�سية  وتلك  الخوف  ذل��ك  واأي��ن 

ونحن  الرحيل  على  اأُج��ب��رن���  ل��و  اإن��ن���  للعلم؟ 

علين�  لك�ن   - اهلل  �سمح  ل   - الح�ل  على هذه 

نور روح اهلل
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والخ�س�ئر  الح�سرات  من  الكثير  نتحمل  اأن 

العظيمة في الطريق، مم� ل يمكن اإزالته!

الأم���ور  الآخ����رة م��ن  ن�سي�ن  ف����إن  ل��ذل��ك، 

اأمير  الأع��ظ��م،  اهلل  ول��ّي  علين�  يخ�فه�  التي 

الب�عث  من  علين�  ويخ�ف   ،Qالموؤمنين

لأنه  الأم��ل،  طول  هو  الذي  الن�سي�ن  هذا  على 

Q ي��ع��رف م���دى خ��ط��ورة ه���ذه ال��رح��ل��ة، 

ويعلم م� يجري على الإن�س�ن الذي يجب اأن ل 

واإعداد  للرحيل  التهيوؤ  واحدة عن  يهداأ لحظة 

اأو  الآخ��ر،  الع�لم  ين�سى  ال��لزم، عندم�  الزاد 

عندم� ي�ستهويه الغفلة والنوم من دون اأن يعلم 

اإليه  ي�سير  اأن  عليه  واأن  اآخر،  ع�لمً�  اأن هن�ك 

الم�س�كل  هي  وم�  له  �سيح�سل  وم���ذا  حثيثً�. 

التي يواجهه�.

*ما اأنزلنا عليك القراآن لت�سقى
اأمير  �سيرة  في  قليًل  نفكر  اأن  بن�  يح�سن 

وهم�   ،P الكريم  والنبي   Qالموؤمنين

عن  المع�سومين  وم��ن  اهلل  خلق  اأ���س��رف  من 

الخط�أ والن�سي�ن والزلل والطغي�ن، لكي نق�رن 

بين ح�لن� وح�لهم. اإّن معرفتهم� بطول ال�سفر 

ومخ�طره قد �سلبت الراحة منهم�، واإن جهلن� 

 P نبّين�  اإن  فين�.  والغفلة  الن�سي�ن  اأوج��د 

وق�م  اهلل،  عب�دة  في  كثيرًا  نف�سه  رّو���س  قد 

على قدميه في ط�عة اهلل حتى ورمت رجله، 

َم��ا  {ط���ه   ل��ه:  تقول  الكريمة  الآي���ة  فنزلت 

 .)2  - ِلَت�ْسَقى} )طه:1  اْلُقْراآَن  َعلَْيَك  اأَنَزْلَنا 

وعب�دات عليQ وتهّجده وخوفه من الحق 

المتع�ل معروفة للجميع.

*تنّبه اأيها النائم!
اإذًا، اعلم اأن الرحلة كثيرة المخ�طر، واأن 

هذا الن�سي�ن الموجود فين� لي�س اإّل من مك�ئد 

اإّل  النف�س وال�سيط�ن، وم� هذه الآم�ل الطوال 

من اأح�بيل اإبلي�س ومك�ئده. فتيقظ اأيه� الن�ئم 

من هذا ال�سب�ت وتنّبه، واعلم اأنك م�س�فر ولك 

واأنك راحل عن هذه  اآخر،  مق�سد، وهو ع�لم 

الدني�، �سئت اأم اأبيت.

لم  والراحلة  ب�لزاد  للرحيل  تهّي�أت  ف���إذا 

ت�س�ب  ول  ال�سفر،  ع��ن���ء  م��ن  ���س��يء  ي�سبك 

ب�لتع��سة في الطريق، واإّل ف�إنك ت�سبح فقيرًا 

م�سكينً� �س�ئرًا نحو �سق�ء ل �سع�دة فيه، وذّلة 

ل عّزة فيه� وفقر ل غن�ء معه وعذاب ل راحة 

اإنه� الن�ر التي ل تنطفئ وال�سغط الذي  منه. 

ل يلين، والحزن الذي ل يتبعه �سرور، والندامة 

التي ل تنتهي اأبدًا. انظر اأيه� الأخ ال�س�لك اإلى 

وهو  كميل  دع���ء  في   Q الإم����م  يقوله  م� 

ْعِفي َعْن  ين�جي الحق عّز وجّل: »واأَْنَت َتْعَلُم �سَ

اإلى اأن يقول:  ْنَي� َوعُقوَب�ِتَه�«  َقِليٍل ِمْن َبلِء الدُّ

 .
)1(

ْر�ُس« َوالأَ َمَواُت  ال�سَّ َل��ُه  َتُقوُم  ل  َم�  »َوه��َذا 

ُترى م� هذا العذاب الذي ل ُتطيقه ال�سم�وات 

ع���ّد ل��ك؟ اأف��ل ت�ستيقظ 
ُ
اأ والأر����س، ال��ذي قد 

النوم  في  ا�ستغراقً�  يوم  كل  تزداد  بل  وتنتبه!! 

والغفلة؟

ف��ي��� اأي���ه���� ال��ق��ل��ب ال��غ���ف��ل! ان��ه�����س من 

ِفيُكْم  ُن��وِدَي  »َفَقْد  لل�سفر،  واأع��ّد عدتك  نومك 

في  منهمكون  عزرائيل  وعّم�ل   ،
)2(

ِحيِل« ِب�لرَّ

اأن ي�سوقوك �سوقً�  العمل ويمكن في كل لحظة 

الجهل  في  غ�رقً�  تزال  ول  الآخ��ر.  الع�لم  اإلى 

َداِر  َعْن  التََّج�ِفَي  اأَ�ْس�أَُلَك  اإِّني  »اللُهمَّ  والغفلة؟ 

وال�ْسِتْعَداَد  ُروِر  ال�سُّ داِر  اإَِلى  َوالإَِن�َبَة  الُغُروِر، 

.
)3(

ِلْلَمْوِت َقْبَل ُحُلوِل اْلَفْوِت« 

(  عن كت�ب الأربعون حديثً� للإم�م الخميني )قده(. (

 مف�تيح الجن�ن، ال�سيخ عب��س القمي، �س130.( 1)

 نهج البلغة، خطبة 204.( 2)

 مف�تيح الجن�ن، م. �س، �س366.( 3)

الهوام�س

نور روح اهلل
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درب 
التعبئة... 

) عاشورائي)

*الب�سيرة ُتظهر الحقائق
ب�لب�سيرة  متحّلين  الن��س  يكن  لم  اإذا 

ولن  اأمره�،  ُي�سلح  لن  الحق�ئق  تنّوع  ف���إّن 

الإخل�س  ف���إّن  وعليه،  م�سكلته�.  يع�لج 

بذور حركة  ونثر  والزم�ن  الظرف  ومعرفة 

تعتبر من خ�سو�سّي�ت  ت�ريخية مت�س�عدة 

في  تنته  لم  ف�لق�سية  المهّمة.  ع��سوراء 

اأّنه من  ظهيرة الع��سر من محّرم، والواقع 

الت�ريخ  في  انطلق  اليوم  ذلك  ظهيرة  بعد 

تّي�ر ت�س�عد وتن�مى، ول يزال كذلك. لقد 

اأخذ الإم�م الح�سين Q كل م� يملك اإلى 

ال�ّس�حة من اأجل  اإعلء كلمة الحّق ولأجل 

الخ�سو�سي�ت  بع�س  ه��ذه  الن��س.  اإن��ق���ذ 

التي يمكن للإن�س�ن اأن يراه� ويذكره� في 

هذه الق�سية.

*حقيقة التعبئة
ال��درب،  ه��ذا  نف�س  ه��ي  التعبئة  درُب 

وه����ي ن��ف�����س ه����ذه ال���ح���رك���ة، ول��ه��� نف�س 

م�سّحية  جم�عة  ه��م  التعبئة  الأه����داف. 

ت�سكيل  هي  التعبئة  ولأجلهم.  الن��س  من 

تفخر التعبئة باأّنها �سائرة على درب ومدر�سة عا�سوراء. فثّمة تنا�سب بين 

هوية التعبئة وحقيقتها، وهوية محّرم وعا�سوراء. طبعًا، عا�سوراء هي ذروة 

الت�سحية والإيثار.

 L التاريخ، والعالم ُكّله، عرف ق�سية عا�سوراء وق�سية الح�سين بن علي

واأ�سحابه الأوفياء بهذه الخ�سو�سية: الت�سحية والإيثار في �سبيل اهلل، وفي 

ق�سّية  فقط  لي�ست  عا�سوراء  ق�سية  اأّن  بيد  الإلهية.  الأهداف  تحقيق  �سبيل 

ت�سحية و�سهادة، بل هناك حقائق اأخرى في هذه الق�سّية وهي بذور المعرفة 

والب�سيرة التي نثرت منذ بْدِء م�سيرة الإمام الح�سين Q من المدينة اإلى 

كربالء، وهذه من خ�سو�سّيات واقعة عا�سوراء.

مع اإلمام الخامنئي
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ال�م��س����ت�ق�ي�م��ة  الإ�س��لم�ّية 

ال�سعب.  لذلك  والم�ستمرة 

ه���ذا ف��ك��ر وث��ق���ف��ة.. وه��و 

لي�س مجرد فكر في الذهن 

وفي  الخ�رج  يوجد في  اإّنم� 

غّيرت  لقد  العيني.  ال��واق��ع 

اإي��ران،  م�سير  التعبوية  الحركة 

بل م�سير دول خ�رج حدود اإيران.

الع�سر  ف��ي  الأول  ال��م��ع��ّل��م  ك����ن  ل��ق��د 

الخميني  اإم���م��ن���  تعبئة  اأف����راد  ال��ح��دي��ث 

المع�قين  م��ن:  تعّلموا  والجميع  الجليل، 

ال��ث��ورة..  ه��ذه  ف��ي  والم�سّحين  وال��ج��ن��ود 

القّوة  اأ�س�طير  تحطيم  يمكن  كيف  تعّلموا 

الم�دية، وكيف يمكن تحطيم الأ�سن�م على 

ا�سم اهلل، وكيف يمكن ال�سمود والمق�ومة. 

اليوم،  لن�  التعبئة  تعّرفه�  حق�ئق  هذه 

هذه  فبمثل  واأهدافه�.  وحقيقته�  بوجوده� 

الروح  هذه  وبمثل  التع�ليم،  وهذه  الثق�فة 

الم�ستحيلت  من  الكثير  نجعل  اأن  يمكنن� 

ه��ذه  ت�ستمر  و���س��وف  وم��ت��ح��ق��ق��ً�،  ممكنً� 

الحركة، ب�إذن اهلل.

تحّرك�ت  ال��راه��ن  الوقت  في  ُي��لَح��ظ 

الإ�سلمية  المنطقة  ن�س�ط في كل  وح�لت 

والعربية. هذا ال�سيء هو الذي ك�ن ينتظره 

الإ�سلمية  الثورة  حقيقة  اإل��ى  تعّرفوا  َمن 

ال��ث��ورة  اأع����داء  وب��ق��ي  ع���م��ً�،  ثلثين  منذ 

�سنة.  ثلثين  ط��وال  تحّققه  من  يرتعدون 

فمخّططو الموؤامرات �سد الثورة الإ�سلمية 

الأح��داث،  هذه  مثل  حدوث  يتوّقعون  ك�نوا 

وقد حدثت، و�سوف ت�ستمر ولن تتوقف.

ج���م����ع���ة ف����ي م�����س��ي��رة 

ل�سعب مج����هد.  عظيمة 

دوره������������ ال��م�����س���رك��ة في 

ومي�دين  ال��دف���ع  م��ي��دان 

ال����ع����ل����م وال�������س���ي��������س���ي���ة 

م�س�عدة  وف���ي  وال��ث��ق���ف��ة 

والمحت�جين،  الم�ست�سعفين 

وفي مع�لجة مختلف ق�س�ي� البلد، 

بين  والت�أّلق  النج�ح  وف��ي  الري��سة،  وف��ي 

عمل  اأي  في  الم�س�ركة  دوره���  اأي  م���م، 
ُ
الأ

اإنه�  التعبئة.  ح��رك��ة  ه��ي  ه��ذه  خ��ي��ر،  فيه 

الن��س  لأج���ل  �سعبية  جم�هيرية  ح��رك��ة 

وال�سيوخ  وال�سب�ب  والرج�ل  الن�س�ء  ِقوامه� 

اإّن��ه���  المختلفة،  وال��ق��ط���ع���ت  والن��سئة 

ت�سكيل منظومة حزب حقيقية هلل.

م�س�بة  لي�ست  لكّنه�  �سي��سية  التعبئة 

ولي�ست  ال�سي��سية  والألع��ي��ب  ب�ل�سي��سة 

لي�ست  لكّنه�  م��ج���ه��دة  التعبئة  ف��ئ��وي��ة. 

ذات  التعبئة  الن�سب�ط.  وعديمة  متطّرفة 

بنف�سه�.  معجبة  لي�ست  لكّنه�  ب�سيرة 

الف��سلة،  التعبئة غيورة وح�ر�سة للخطوط 

ومنح�زة للعلم لكّنه� لي�ست منبهرة ب�لعلم 

ال�ّسطحي، هي متخّلقة ب�لأخلق الإ�سلمية 

لعم�رة  تعمل  التعبئة  ُمرائية.  لي�ست  لكّنه� 

الدني� لكّنه� نف�سه� لي�ست من اأهل الدني�.. 

هذه هي ثق�فة التعبئة. 

*الثقافة التعبوية
الثق�فة التعبوية هي مجموعة المع�رف 

والأ�س�ليب وال�سلوكّي�ت التي بو�سعه� اإيج�د 

مجموعة عظيمة في ال�سعب ت�سمن الحركة 

مع اإلمام الخامنئي
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واخت�رت  ا�ستيقظت  قد  ف�ل�سعوب  محله. 

يم�ر�سون  زال����وا  م���  والأع�����داء  ط��ري��ق��ه���. 

عداءهم. ولكن، �سوف ننت�سر اإن �س�ء اهلل 

الأع��داء،  يوجده�  التي  التحدي�ت  كّل  على 

وب�لت�لي  الإيراني  لل�سعب  قّدر  تع�لى  واهلل 

لتكري�س  الن�سر  ه��ذا  الإ���س��لم��ي��ة  ل��لأم��ة 

حق�ئق الإ�سلم الزاهرة في الع�لم.

*و�سيخرج ال�ستكبار مدحورًا
�سب�بن�  كل  تع�لى  اهلل  ق  ُيوفِّ اأن  نتمنى 

البلد  ه��ذا  �سب�ب  وك��ل  الأع���ّزاء  التعبويين 

ال��درب.  هذا  في  لل�ستمرار  والم�سوؤولين 

وه����ذه ال��ت��ح��رك���ت ف���ي اأط������راف ال��ع���ل��م 

الإ���س��لم��ي ه��ي ب��ل ري��ب ت��ح��ّرك���ت ب�قية 

ت�ستيقظ  ف�ل�سعوب  الأم���م.  اإل��ى  ومتقّدمة 

ال�ستكب�ر  وع��م��لء  الآخ����ر.  ت��ل��و  ال��واح��د 

الآخر،  تلو  الواحد  ال�س�حة  �سيخرجون من 

الإ���س��لم  ���س��وك��ة  ق���وة  تت�س�عف  و���س��وف 

واقتداره اإن �س�ء اهلل يومً� بعد يوم.

النعم  ب��ه��ذه  ج��دي��ري��ن  اجعلن�  رب��ن���، 

قلوبن�  ن��ّور  اللهم  له�.  و�س�كرين  الكبرى 

وا�سملن�  واأولي�ئك،  ومعرفتك  بنور محبتك 

المنتظر|  ال��م��ه��دي  الإم������م  ب���أدع��ي��ة 

اأرواحن� فداه. 

احلركات التي ترونها اليوم 
تشري إىل تغيريات هائلة سوف 
يشهدها العامل يف املستقبل

واخ��ت��ارت  ا�ستيقظت  *ال�سعوب 
طريقها

ل��ق��د رف��ع��ت ال�����س��ع��وب ال��م�����س��ل��م��ة في 

ووع��ت  راأ���س��ه���  ال��ي��وم  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة 

قمعه�  الأع���داء  بو�سع  ولي�س  وا�ستيقظت. 

الحركة  انطلقت  لقد  م�س�ره�.  تحريف  اأو 

الع�لم.  في  الواقع  على  ت�أثيراته�  وتركت 

اإل��ى  ال��ي��وم ت�سير  ت��رون��ه���  ال��ت��ي  ال��ح��رك���ت 

في  الع�لم  ي�سهده�  �سوف  ه�ئلة  تغييرات 

اأفع�ل  اإّنن� ل ن�ستغرب من ردود  الم�ستقبل. 

الأعداء ومن التهديدات التي يطلقونه� ومن 

نتعّجب  ل  القت�س�دي...  الحظر  فر�سهم 

الفترة  ال�ستكب�ر في هذه  بلدان  تفعله  مم� 

لمواجهة نظ�م الجمهورية الإ�سلمية. اإّنهم 

اأّن الجمهورية الإ�سلمية هي قطب  يعلمون 

هو  الإيراني  ال�سعب  و�سمود  الحركة،  هذه 

المنطقة  في  الروح  هذه  بّث  ا�ستط�ع  الذي 

الهيمنة  بوجه  الوقوف  ب�لإمك�ن  اأّن  واأثبت 

ال�ستكب�رية.

عن  دائمً�،  مخطط�ته،  ال�ستكب�ر  مّرر 

روؤ���س���ء  وتخويف  ال�سعوب  اإرع����ب  طريق 

هذا،  الرعب  �ست�ر  زال  وحينم�  البلدان. 

اأّن هذه  ال�سعوب  تعلمت  الراهن،  وقتن�  في 

وواقعية،  حقيقية  هيمنة  لي�ست  الهيمنة 

�سقط 
ُ
اأ اإّنم� هي �سورية وظ�هرية. ولذلك، 

ال�سلح من يد ال�ستكب�ر وتراهم غ��سبين 

وي���ح����ول���ون ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ال��ج��م��ه��وري��ة 

الخط�أ  من  طبعً�،  وم�س�يقته�.  الإ�سلمية 

اته�مهم للجمهورية الإ�سلمية اأنه� هي من 

غير  في  اته�م  هذا  التحّرك�ت.  هذه  اأطلق 

(  كلمة الإم�م الخ�منئي{ في ح�سود التعبويين النموذجيين، طهران1433/1/1ه�27-/2011/11م. (

الهوام�س
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العبيد واألحرار
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

*يظّنون اأّنهم اأحرار
اأنف�سهم  ي��ظ��ّن��ون  ال��ن������س  بع�س  اإّن 

اأحرارًا لأنهم لي�سوا عبيدًا لدى الآخرين، 

التي  الدقيقة  الحق�ئق  اآلف  عن  غ�فلين 

هي اأدّق من ال�سعر، وهم ل يلتفتون اإلى اأن 

العبودّية له� األف �سكل و�سكل، واأّن الأ�سر 

له األف �سكل و�سكل، غ�فلين عن اأّن الطمع 

ه��و ���س��رب م��ن ال��ع��ب��ودي��ة، واأّن ال��ع���دات 

الج�هلية هي �سرب من الأ�سر، واأّن عب�دة 

الم�ل هي نوع من العبودية.

*حرّية يو�سف.. ال�ّسجن
كعبد  ُي��ع���م��ل  ال�����س��ّدي��ق  يو�سف  ك���ن 

في  وُي�سترى  ُيب�ع  وك���ن  طويلة،  �سنوات 

الأ�سواق، تتلقفه الأيدي كب�س�عة وينتقل 

الدني�  من  يملك  يكن  لم  لآخ��ر،  بيت  من 

والثي�ب  يتن�وله  الذي  الطع�م  �سيئً�، حتى 

ُملكً�  الأخ����رى  ه��ي  ك���ن��ت  يرتديه�  ال��ت��ي 

لأ�سي�ده، بل حتى ِثم�ر عمله التي يح�سل 

عليه� بعد جهٍد جهيد.

لقد ك�ن يو�سف من وجهة نظر م�ّدية 

ق�سته  في  العك�س  اأثبت  اأن��ه  غير  عبدًا، 

م��ع اأج��م��ل ن�����س���ء م�����س��ر ع��ن��دم��� رف�س 

التهديدات،  جميع الإغ��راءات، بل وجميع 

اأّن  اأع��ل��ن  فقد  ع��ب��دًا  كونه  م��ن  وب���ل��رغ��م 

لل�سهوات  ع��ب��دًا  لي�س  واأن���ه  ح���ّرة،  روح��ه 

اأََح��بُّ  ْجُن  {ال�سِّ واإن  اهلل  عبد  اإني  ق�ئًل: 

ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيِه} )يو�سف: 33(. اإَِليَّ ِممَّ

اإن الت�ريخ ليزخر ب�لأمثلة العديدة عن 

بع�س الأفراد الذين ك�نوا ُيع�َملون، وبحكم 

الق�نون، على اأّنهم عبيٌد اأرّق�ء ولكنهم ك�نوا 

اأحرارًا بنفو�سهم وعقولهم واأفك�رهم. األي�س 

�سور  اإحدى  به  �ُسّميت  الذي  الحكيم  لقم�ن 

في  ك�ن  ولكنه  عبدًا؟  ك�ن  الكريم  القراآن 

قّمة الحرية ب�أخلقه وروحه.

فيها  والنا�س  مقّر،  دار  ل  ممّر  دار  »الدنيا   :Q علي  الإمام  قال 

رجالن: رجل باع نف�سه فاأوبقها ورجل ابتاع نف�سه فاأعتقها« )1(.

ل  التي  العميقة  بالمعاني  تزخر  ق�سرها،  على  العبارة،  هذه  اإّن 

النا�س،  اأغلب  واإّن خال�سة عمر  اإّل من روح م�سيئة بنور اهلل.  تتر�ّسح 

الإن�سانّية  ال�سخ�سّية  وه��در  النف�س  وبيع  العبودية  هي  الأ�سف،  مع 

والخ�سران. وبتعبير القراآن الكريم هي: عبودية ال�سهوات، والغ�سب، 

تتناق�س  التي  الجاهلية  والتقاليد  العادات  اأ�سر  في  والوقوع  والحقد، 

ومنطق العقل، واللهاث وراء ال�سرعات.

حكمة األمير
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عديدة  اأمثلة  توجد  ذل��ك  مق�بل  في 

لأ�سخ��س يعتبرون اأحرارًا من وجهة نظر 

فعقولهم  وعبيد،  اأ�سرى  ولكنهم  الق�نون 

م�ستعبدة  وقلوبهم  واأرواح��ه��م  م�ستعبدة 

{اأُْوَلِئَك  م�ستعبدة  و�سه�متهم  واأخلقهم 

��ِذي��َن َخ�����ِس��ُرواْ اأَن��ُف�����َس��ُه��ْم} )ه��ود: 21(  الَّ

بتعبير القراآن الكريم.

*الخ�سران الحقيقي
لي�س مهّمً� اأن يخ�سر الإن�س�ن في م�سرح 

الحي�ة حّلته اأو يخ�سر منزله اأو يخ�سر م�له 

الجتم�عية.  منزلته  يخ�سر  اأو  وث��روت��ه، 

النف�س  خ�سران  هو  الحقيقي،  الخ�سران 

وال�سج�عة،  وال�سه�مة،  الحرية،  وخ�سران 

الإن�س�نية،  والع�طفة  المحبة  وخ�سران 

وخ�سران العقل والإيم�ن والقن�عة.

ال��ن������س ف��ري��ق���ن كم� ع��ّب��ر ع��ن ذلك 

ف�أوبقه�«  نف�سه  »ب���ع  فريق   :Q علي 

فريق  ف���أع��ت��ق��ه���«،  نف�سه  »اب��ت���ع  وف��ري��ق 

وال��م��ق���م،  وال���ث���روة،  ال��م���ل،  وراء  يلهث 

وفريق  الحي�ة،  وزينة  والرغب�ت  والهوى، 

وبن�ء  الإن�س�نّية  �سخ�سّيته  لتحقيق  ي�سعى 

والكرامة،  العّزة،  من  اأ�س��س  على  نف�سه 

والإيم�ن.  والعدالة  والتقوى،  وال�ستق�مة، 

وي�سير  ذل��ك  ليوؤكد  الكريم  ال��ق��راآن  اإن 

قيمة  له  الحي�ة  في  �سيء  وجود  عدم  اإلى 

تجعل الإن�س�ن يبيع نف�سه من اأجله. يقول 

ال�س�عر:

)2(
اأم��ط��ري ل���وؤل���وؤًا ج��ب���ل ���س��رن��دي��ب 

)4(
ت��ب��را   

)3(
ت��ك��رور  اآب����ر  اأفي�سي  اأو 

ه���ّم���ت���ي ه����ّم����ة ال����م����ل����وك ون��ف�����س��ي

ن���ف�������س ح������رٍّ ت������رى ال���م���ذل���ة ك��ف��را

 نهج البلغة، خطبة 131.( 1)

 ه���و الجب���ل الذي هب���ط علي���ه اآدم Q، وهو ف���ي اأعلى ( 2)

ال�سين، ويوجد فيه الي�قوت الأحمر والألم��س.

 ق����ل بع����س الموؤرخي���ن الع���رب هي ا�س���م مدين���ة على نهر ( 3)

ال�سنغ�ل.

 ُفت�ت الذهب اأو الف�سة.( 4)

الهوام�س
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أحّب عباد اهلل)11(:

َمِن اهتدى 
وهدى
اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي 

م�سباح اليزدي

ت��ح��دث��ت ال��ّت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن��ي��ة عن 

الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ُح���رم���وا م��ن ن��ور 

ب�����س��ب��ب م��خ��ال��ف��ت��ه��م اهلل،  ال���ه���داي���ة 

في  يقبعون  فُهم  بالعمى.  وو�سفتهم 

ظلمات المعا�سي والحجب النف�سانية. 

{َوَم���ن  و�سفهم:  في  تعالى  اهلل  يقول 

اأَْعَمى  َفُهَو ِفي االآِخ��َرِة  ْعَمى  اأَ َه��ِذِه  َكاَن في 

َواأَ�َسلُّ �َسِبياًل} )الإ�سراء: 72(.

فمن الوا�سح اأن المق�سود من العمى 

العين  عمى  لي�س  ال�سريفة،  الآي��ة  في 

وارت��ف��اع  القلب  عمى  ب��ل  الظاهرية، 

القلب  اأمام  والمعا�سي  الأه��واء  حجب 

والحرمان من الهداية الإلهية واإدراك 

الحقائق المتعالية.

*قلوب مب�سرة
َلُهْم  َفَتُكوَن  ااْلأَْر���ِض  َي�ِسيُروا ِفي  {اأََفلَْم 

ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها اأَْو اآَذاٌن َي�ْسَمُعوَن ِبَها َفاإِنََّها 

اَل َتْعَمى ااْلأَْب�َساُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي 

ُدوِر} )الحج: 46(. ِفي ال�سُّ

وصايا العلماء
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�سكل  على  ال�سريفة  الآي��ة  تحدثت  لقد 

لي�ست  تعمى  التي  اأن  فيه�  فج�ء  المب�لغة 

اأعين الراأ�س، بل اأعين القلب. والدليل على 

اأو  اأعمى الب�سر قد يم�سك بع�س�ه  اأن  ذلك 

الطريق  اإل��ى  لير�سده  بيده  ي�أخذ  من  يجد 

اأعمى  اأم����  المق�سد.  اإل���ى  ي�سل  وب��ذل��ك 

ال��ق��ل��ب وال��م��ح��روم م��ن ن���ور ال��ه��داي��ة، فل 

يمكن اأن يجد بديًل عن عين القلب لتر�سده 

اإلى  اأم��ره  �سيوؤول  وب�لت�لي  المق�سد،  اإل��ى 

النحراف وال�سلل والهلك.

هن�ك الكثير ممن فقدوا الب�سر، اإّل اأن 

قلوبهم مب�سرة ي�س�هدون به� الحق�ئق التي 

ُحرم منه� الآخرون.

في  م��رو  مدر�سة  ف��ي  خ���دم��ً�  اأن  نقلوا 

ينه�س  ك���ن  للب�سر،  ف���ق��دًا  ك���ن  ط��ه��ران، 

ويتلو  يديه  بين  القراآن  لي�أخذ  الليل  اأوا�سط 

على  �سخ�س  اأي  يكن  لم  البداية  في  اآي�ته. 

خبر ب�لق�سية، اإل اأن بع�س الطلب لحظوا 

الليل  ف��ي  ينه�سون  ك���ن��وا  عندم�  الأم����ر، 

لل�سلة. ك�نوا ي�س�هدونه يتلو القراآن ب�لنور 

�سفح�ت  على  عينيه  من  يخرج  ك���ن  ال��ذي 

كت�ب اهلل.

الكريم  ال��ق��راآن  نظر  في  المب�سر  اإن 

به  المحيطة  الأم����ور  م��ن  يعتبر  ال���ذي  ه��و 

اأك�نوا  �سواء  المتقدمون  تركه�  التي  والآث�ر 

الحقيقي  وال�س�مع  ع��سين.  اأم  �س�لحين 

ويعمل  والن�س�ئح  الحكم  ي�سمع  ال��ذي  هو 

هو  الحقيقي  الأع��م��ى  المق�بل،  وف��ي  به�. 

الذي ل ي�س�هد الحق�ئق والمحروم من نور 

الهداية. والأ�سم الحقيقي هو الذي ل ي�سمع 

الن�س�ئح والِحَكم وب�لت�لي هو الذي ل يفكر 

ول يعقل، يتحدث اهلل تع�لى في القراآن عن 

�سّلموا قلوبهم  الذين  الم�سركين والك�فرين 

الَِّذي  َكَمَثِل  َكَفُرواْ  الَِّذيَن  {َوَمَثُل  للب�طل: 

مٌّ ُبْكٌم  َيْنِعُق ِبَما اَل َي�ْسَمُع اإِالَّ ُدَعاء َوِنَداء �سُ

ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلوَن} )البقرة: 171(.

عمى  م��ن  النف�س  ه��وى  ات��ب��اع   *
القلب

اتب�ع  ف���إن  القراآنّية  ال��روؤي��ة  على  ب��ن���ًء 

وال�سمم عن  العمى  �سبب  النف�س، هو  هوى 

إّن اتباع هوى النفس سبُب 
العمى والصمم عن استماع 

النصائح والكالم احلق
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و�سبب  ال��ح��ق،  وال��ك��لم  الن�س�ئح  ا�ستم�ع 

الحق�ئق  ف��ي  التفكير  وع��دم  التعقل  ع��دم 

�سبب  اأي�سً�  وهو  العبر،  تحمل  التي  والأم��ور 

للحف�ظ  ال�سبيل  ف�إن  لذلك  الآخ��رة.  ن�سي�ن 

من  والنج�ة  �س�لمة  الإدراك��ّي��ة  القوى  على 

في  ه��و  ال�سع�دة  اإل���ى  وال��و���س��ول  الظلم�ت 

والمق�سود  النف�س.  هوى  اتب�ع  عن  البتع�د 

من اتب�ع هوى النف�س، هو كون الهوى ملك 

َداُووُد  {َي��ا  �سلوكي�ته:  في  الإن�س�ن  ومحّرك 

َبْيَن  ااْلأَْر�ِض َفاْحُكم  اإِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي 

لََّك َعن  النَّا�ِض ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُي�سِ

لُّوَن َعن �َسِبيِل اهلِل  �َسِبيِل اهلِل اإِنَّ الَِّذيَن َي�سِ

اْلِح�َساِب}  َيْوَم  َن�ُسوا  ِبَما  �َسِديٌد  َعَذاٌب  َلُهْم 

)�س: 26(.

اأوجبه� اهلل  التي  التك�ليف  هن�ك بع�س 

مثًل،  ك�ل�سي�م،  ميوله  توافق  الإن�س�ن  على 

م�ئدة  على  يجل�س  عندم�  يتلّذذ  ف�لإن�س�ن 

فري�سة  اأداء  بعد  الإف��ط���ر  عند  ال��ط��ع���م 

التك�ليف  من  العديد  في  وهكذا  ال�سوم. 

هو  الأ�س��س  المحّرك  يكون  حيث  الأخ��رى 

اأمر اهلل تع�لى ول يكون ميل القلب اإلى ذاك 

الميل  اتب�ع  ي�سبح  ولكن،  مذمومً�.  العمل 

الأ�س��س  ال��م��ح��ّرك  ه��و  ك���ن  اإذا  م��ذم��وم��ً�، 

نهى  لو  حتى  له  يحلو  م�  الإن�س�ن  فيم�ر�س 

لتلبية  ي�سعى  هن�  الإن�س�ن  عنه.  تع�لى  اهلل 

م� يريده ميله، ول يعتني ب�لحلل والحرام. 

وبم� اأنه يجعل ميله في عر�س م� يريده اهلل، 

اهلل،  يريد  م�  على  مقدمً�  يجعله  قد  بل  ل 

فهو مبتلى بنوع من ال�سرك ب�هلل. يقول اهلل 

ْيَت َمِن اتََّخَذ اإَِلَهُه َهَواُه َواأَ�َسلَُّه  تع�لى: {اأََفَراأَ

 َعلَى ِعْلٍم َوَخَتَم َعلَى �َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل 
ُ
اهلل

َعلَى َب�َسِرِه ِغ�َساَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اهلِل 

ُروَن} )الج�ثية: 23(. اأََفاَل َتَذكَّ

والعقل في معرفة  التقوى  دور   *
الحقائق والم�سالح

عند  النف�س  اتب�ع  ح�لة  تتكرر  عندم� 

متن��سبة  �سلوكي�ته  ت�سبح  وعندم�  الإن�س�ن 

لديه  ملكة  النف�س  ات��ب���ع  ي�سبح  ميله،  م��ع 

ومحركً� اأ�س��سيً� لك�فة �سلوكي�ته، عند ذلك 

ي�سبح ع�جزًا عن اإدراك الحق�ئق، وت�سيطر 

يتخلف  وب�لت�لي  وفكره،  عقله  على  اأه��واوؤه 

عن الفهم ال�سحيح. وفي المق�بل، لو �سيطر 

الأتقي�ء،  مع  و�سلك  اأه��وائ��ه  على  الإن�س�ن 

{َوَم��ن  والإدراك:  الفهم  اأب��واب  له  لُفتحت 

ُه َمْخَرًجا} )الطلق: 2(.  َيْجَعل لَّ
َ
َيتَِّق اهلل

توؤدي  التقوى  اأن  ذلك  في  ال�سّر  ويكمن 

والمن�فع،  للحق�ئق  الإن�����س���ن  اإدراك  اإل��ى 

وب���ل��ت���ل��ي اإل����ى اب��ت��ع���ده ع���ن ال��خ��ط���أ في 

ي��وؤدي  التقي  ال�سخ�س  اأن  ذل��ك  الختي�ر، 

بعد  والتعقل،  التفكير  من  انطلقً�  اأعم�له 

اأن يكون قد ق�رن بين الم�سلحة والم�سّرة، 

المترتبتين عليه، من اأي عمل يقوم به، بغ�س 

النظر عن اللذائذ الزائلة. واأم� اإذا لم يكن 

ت�بعً� لهوى نف�سه، ف�إنه  ال�سخ�س تقيً� وك�ن 

يقوم ب�لعمل الذي يميل اإليه قلبه والذي يجد 

فيه لذته، ول ينتظر حكم العقل فيه.

عقله  م��ن  الإن�����س���ن  ي�ستفيد  وع��ن��دم��� 

ب�ل�سكل المطلوب، ل يقوم ب�أعم�له انطلقً� 

من اأحك�م م�سبقة، عند ذلك يكون في اأعم�له 

ذلك  اإل��ى  ي�س�ف  نف�سه.  لأه���واء  ت�بع  غير 

الو�س�و�س  اأ�سير  �سيكون  ال�سخ�س  هذا  اأّن 

النف�س،  ه��وى  ات��ب���ع��ه  ب�سبب  ال�سيط�نية 

اأم�م  ال�سغيرة  الّلذائذ  ال�سيط�ن  له  ويعّظم 

ن�ظريه وي�سجعه على القي�م بذاك العمل: {

وصايا العلماء
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 نهج البلغة، الخطبة 87.( 1)

الهوام�س

ْيَطاُن َما  َن َلُهُم ال�سَّ َوَلِكن َق�َسْت ُقُلوُبُهْم َوَزيَّ

َكاُنواْ َيْعَمُلوَن} )الأنع�م: 43(.

*ال�سيطان يزّين الأعمال
اإل��ى  ل��لأع��م���ل  ال�سيط�ن  تزيين  ي���وؤدي 

الت�سخي�س  على  العقل  قدرة  الإن�س�ن  �سلب 

وتعطيل الب��سرة عن روؤية الحق�ئق. وت�سير 

وجود  يظن  قد  الإن�س�ن  اأن  اإل��ى  التج�رب 

لذائذ عديدة في بع�س الأعم�ل، لذلك ي�أتي 

اأن لذة ذاك  اأنه في النه�ية يجد  اإل  ب�لعمل 

الكثير من  بل فقد  تكن كبيرة، ل  لم  العمل 

الم�س�لح والمن�فع في مق�بل َلّذات قليلة.

�سلل  اإلى  يوؤدي  النف�س  هوى  اتب�ع  اإن 

الإن�س�ن وانحرافه عن الم�سير الحق. والذي 

يعجز عن الت�سلط على هوى نف�سه، يقع تحت 

ت�أثير و�س�و�س ال�سيط�ن حتى لو اأراد الإتي�ن 

هو  الأ�س��س  محركه  لأن  ذلك  اإلهي،  بعمل 

ل  فهو  وب�لت�لي  وال�سيط�ن،  النف�س  ه��وى 

عمًل  اأدى  اأن��ه  ويظن  عمله  في  العيب  يرى 

التقي  العبد  واأم�  به.  اهلل  عبد  وقد  �س�لحً� 

المحبوب من اهلل تع�لى والبعيد عن م�س�ئد 

ال�سهوات وال�سيط�ن، فل يتحرك �سوى لأجل 

ك�سب ر�س� اهلل، وهو يم�ر�س التعقل والتفكير 

ثم  عمل،  لأي  والمف��سد  الم�س�لح  فيدرك 

من  اأكبر  الم�س�لح  وج��د  اإذا  ب�لعمل  ي�أتي 

المف��سد.

وعالمات  اهلل  اأحباب  هداية   *
تمييز ال�سلوك ال�سحيح

وفقد  الإن�����س���ن  على  الأم���ر  ا�ستبه  اإذا 

عدم  اأو  العمل  �سحة  تحديد  على  ال��ق��درة 

اإذا  م�  معرفة  من  يتمكن  لم  اأن��ه  اأو  �سحته 

من  اأكبر  العمل  ذاك  في  الم�سلحة  ك�نت 

�سرره اأم ل، وهل اأنه مورد ر�سى اهلل تع�لى 

علمتين  ع��ن  ال��ح��دي��ث  يمكن  هن�  ل،  اأم 

تخرج�نه من ال�سك وتظهران له الحق�ئق:

االأولى: اأن ينظر هل يمكن اأن يقوم بهذا 

العمل اإذا لم يكن يت�سمن اللذة؟ ف�إذا ك�نت 

ف�إنه  لديه،  العمل  ومعي�ر  ملك  هي  اللذة 

اإذا ك�ن يقوم ب�لعمل  لن يقوم ب�لعمل، واأم� 

انطلقً� من الإح�س��س ب�أداء التكليف، ف�إنه 

بل �سك �سيقوم ب�لعمل حتى ولو لم يت�سمن 

يمكن  �سكه  ي��رف��ع  ل��م  اإذا  ول��ك��ن  ل���ذة،  اأي 

الحديث عنده� عن العلمة الث�نية.

الثانية: هي اأن ينظر َمْن هم الأ�سخ��س 

ُي�َسّر  هل  ب�لعمل؟  ق���م  اإذا  ُي�َسّرون  الذين 

بذلك اأ�سح�ب الدني� واأتب�ع الأهواء والذين 

الموؤمنين  اأن  اأو  ال�سرع،  اأحك�م  يراعون  ل 

وعب�د اهلل هم الذين ُي�َسّرون بذلك؟

»و�س�ر من مف�تيح اأبواب الهدى ومغ�ليق 

.
)1(

اأبواب الردى« 

قلبه  اأودع  ال��ذي  الموؤمن  اأن  الوا�سح 

ال��م��ح��رك  ه���ي  اهلل  ط���ع��ة  وك����ن���ت  اهلل 

اهلل  ر�سى  �سّكل  وال���ذي  لعمله  الأ���س������س 

هدفه الأ�س��س، هو الذي تمّكن من اإخراج 

عن  والبتع�د  ال�سهوات  قيود  من  نف�سه 

اأ�سح�ب الدني� وعبدة الأهواء، وهو الذي 

تمكن من اإ�س�ءة قلبه بنور الهداية الإلهية 

وُتفتح اأم�م عينيه اأبواب فهم واإدراك اأنوار 

ي�سير  مهتديً�  يكون  ال�سخ�س  هذا  الحق. 

اإلى  ب�لإ�س�فة  وه��و  الهداية،  دروب  على 

ذلك يمكنه هداية الآخرين.
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*حّجة ال�سهيد اأقوى
اأيه� الموؤمنون والموؤمن�ت، اإّن ال�سه�دة 

وقد  النبّوة.  كم�  الن��س،  ُتعتبر حّجة على 

الكريم  الكت�ب  في  ذل��ك  تع�لى  اهلل  بيَّن 

عندم� حّدد ميزات الر�سول P ومه�ّمه، 

َها النَِّبيُّ اإِنَّا اأَْر�َسْلَناَك �َساِهداً  يُّ
فق�ل: {َيا اأَ

ِباإِْذِنِه  اهلِل  اإَِلى  َوَداِعياً  َوَنِذيراً   راً  َوُمَب�سِّ

َو�ِسَراجاً ُمِنيراً} )الأحزاب: 45 - 46(.

ويوؤدي هلل  اإذًا، هو �س�هد   P النبي 

اأن  هي  وال�سه�دة  ال�سه�دة.  الن��س  على 

يطّبق بنف�سه م� يدعو اإليه من ط�عة اهلل 

والعبودية الخ�ل�سة له.

يكون  اأن  قبل  و�سهيد  �س�هد  والنبي 

على  الأق��وى  الحجة  لأن  ون��ذي��رًا،  مب�سرًا 

Mال�سهيد ال�سيخ راغب حرب

الرحمن  اهلل  ب�سم  الكريم:  كتابه  محكم  في  تعالى  اهلل  قال 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا َما َلُكْم اإَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي �َسِبيِل اهلِل  يُّ
الرحيم: {َيا اأَ

ْنَيا ِمَن االآَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة  يُتْم ِباْلَحَياِة الدُّ اأََر�سِ اإَِلى االأْر�ِض  اَقْلُتْم  اثَّ

ْبُكْم َعَذاباً اأَِليماً َوَي�ْسَتْبِدْل َقْوماً  ْنَيا ِفي االآَِخَرِة اإِاَل َقِليٌل  اإِالاّ َتْنِفُروا ُيَعذِّ الدُّ

وُه �َسْيئاً َواهللُ َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر} )التوبة: 38 - 39(. رُّ َغْيَرُكْم َواَل َت�سُ

لن تسقط راية 
) (
Q الحسين

الدني�  الحي�ة  وفي  الدين  يوم  في  الن��س 

الذي  ال�سراط  فهو  ال�سهيد،  حجة  هي 

يمكن اأن ي�سير عليه الن��س اإلى اهلل �سيرًا 

م�ستقيمً�، ل اعوج�ج فيه، ول التواء. 

على  اهلل  حجة  هو   - اإذًا   - ف�ل�سهيد 

الن��س.

*ال�سهادة روح النبّوة
ف�ل�سه�دة ك�لنبوة اإذًا، بل يمكن القول 

اأعلى  للنبيين  ك�ن  واإنم�  النبّوة،  روح  هي 

جميعهم  ك�نوا  لأنهم  اهلل،  عند  المراتب 

�سهداء.

ي��ك��ون  اأن  ب���ل�����س��رورة  ول��ي�����س  وه��ن��� 

ال�س�دق  ه��و  ف�ل�سهيد  ق��ت��ي��ًل،  ال�سهيد 

ويكون  والنية،  العمل  وال�س�دق  ال��ق��ول، 

منبر القادة
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الح�سين  �سه�دة  في  ك���ن  �سيء  ف���أي 

الح�سين  الإم�����م  �سهد  ول��م���ذا  Q؟ 

Q على مجتمعه؟

تبي�نه�  من  بد  ل  ة  ع��دَّ حق�ئق  هن�ك 

قبل الإج�بة عن ذلك وي�أتي في مقّدمته� 

اأن الح�سين Q قد �س�ر اإلى قتٍل معلوم 

وموؤكد، وذلك ب�ل�ستن�د اإلى اأمرين:

ولأّم��ه  ل��ه   P النبي  اإخ��ب���ر  االأول: 

واأبيه، ب�لإ�س�فة اإلى اأّم �سلمة التي اأعط�ه� 

الر�سول P قب�سة من تراب كربلء التي 

.Q سيقتل عليه� الح�سين�

م��ّط��ل��ع على  ع����رف  ك��ل  اإنَّ  ال���ث���ان���ي: 

ثورة  اأن  يعي  اآن��ذاك  الإ�سلمي  المجتمع 

ع�سرين  ب��ع��د  ج�����ءت   Q ال��ح�����س��ي��ن 

المت�سلط  الأم��وي  الحكم  بداية  من  ع�مً� 

الذي ثّبت اأقدامه على الجور، والطغي�ن، 

م�ستوى  اإل��ى  و�سل  لذا  والف�س�د؛  والظلم 

الحكم  بم�س�ر  الن��ح��راف  على  ال��ت��ج��ّروؤ 

احلسني Q هو شهيد
دائم الشهادة إىل يوم الدين

ا�ستعداده النف�سي للموت والقتل في �سبيل 

اهلل في اأعلى مراحله اأو مراتبه، وقد يوفق 

ال�سهداء من تغدو  يوفق. ومن  اأو ل  للقتل 

بهم مراتب ال�سه�دة رفيعة، فيكون الواحد 

منهم �سهيدًا على دينه، وعلى الدين الذي 

الأجي�ل  على  �سه�دته  ت�ستمر  وق��د  يليه، 

جيًل بعد جيل.

*حقيقة هامة
�سهيد  ه��و   Q الح�سين  ك���ن  كم� 

وهن�ك  ال��دي��ن.  ي��وم  اإل��ى  ال�سه�دة  دائ��م 

عن  حدثتن�  التي  ال��رواي���ت  م��ن  العديد 

���س��ه���دت��ه،  P م��ن  م��وق��ف ر���س��ول اهلل 

واإخب�ره الن��س به� واإخب�ر اأمير الموؤمنين 

Q اأي�سً� به�.
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الَع�سو�س،  الملك  م���أزق  اإل��ى  الإ�سلمي 

الدين  بقيم  تم�ّسك  العهد من غير  وولية 

يقف  اأن  اإل��ى  الأم��ر  و�سل  وق��د  ومب�دئه. 

للن��س  ليعلن  مع�وية،  اأي���م  في  الخطيب 

اإم�رة يزيد، فيقول: اإنَّ اأمير الموؤمنين هو 

ف�إن م�ت فهذا،  اإلى مع�وية،  واأ�س�ر  هذا، 

واأ�س�ر  فهذا،  اأبى  فمن  يزيد،  اإلى  واأ�س�ر 

.
)1(

اإلى ال�سيف 

هذه الكلم�ت الثلث تلخ�س الموقف 

ال�سلطة  ثقة  وتلخ�س  اآن����ذاك،  ال��ق���ئ��م 

اأي  �سحق  على  وقدرته�  وبط�سه�  بموقعه� 

تحرك اأو تمرد على هذا الو�سع.

*�سجيج الثورة
اإنَّ كلَّ من اطلع على ذلك يعرف اأنَّه ل 

وحتَّى  ب�سمت،  تتحرك  اأن  ثورة  لأّي  ُيت�ح 

 Q الح�سين  ع��سروا  الذين  اأول��ئ��ك 

وظواهره�،  الأمور  بحق�ئق  الع�رفين  من 

الخروج  بترك  ن�سحوه  الذين  اأمث�ل  من 

اهلل  كعبد  المواجهة،  وع��دم  ب�لهروب  اأو 

ومحمد  الزبير،  بن  اهلل  وعبد  عمر،  بن 

ابن الحنفية، وعبد اهلل بن جعفر، وعبيد 

بن يزيد، واأمث�لهم، ممن لم يذكر الت�ريخ 

اأ�سم�ءهم، هوؤلء جميعً� ك�نوا يعرفون اأن 

المحتم.  الموت  اإل��ى  ت�سير   Q ثورته 

وفق   Q الح�سين  تحرك  ه��ذا،  وم��ع 

الن�سو�س الموؤكدة البّينة التي اأعلنه� يوم 

انطلق في مخ��سمة والي المدينة.

اأّن الح�سين  الن��س  يتخيَّل العديد من 

ي�ستطع  ول����م  ورط������ة،  ف���ي  وق����ع   Q

العراق  اأه��ل  ُكتب  واأّن  منه�،  التخل�س 

اإلى  واأح�سرته  وحّركته  ف�ج�أته  التي  هي 

المعركة، وتّم في اإثره� خذلنهم له.

*مثلي ل يبايع مثله
نق�س   Q ال��ح�����س��ي��ن  اأع��ل��ن  ل��ق��د 

البيعة منذ م�ت مع�وية لمراجع كثيرة من 

تلك الأي�م، حتى بداأت الكتب تتوافد عليه.

ثّم اإنَّه بمجرد اأن دع�ه الوليد اإلى دار 

البيعة  اإليه  وطلب  المدينة،  في  الإم����رة 

الوليد  الحكم  بن  م��رواُن  وحّر�س  ليزيد، 

اأخ���ذًا   Q الح�سين  ي���أخ��ذ  اأن  ع��ل��ى 

 Q الح�سين  اأع��ل��ن  ليب�يع،  ���س��دي��دًا 

هذا الموقف: اإّن� اأهل بيت النبّوة، ومعدن 

الوحي والع�سمة، بن� فتح اهلل، وبن� ختم، 

والفجور،  للف�سق  معلن  ف�جر  رجل  ويزيد 

ق�تل النف�س التي حرم اهلل، �س�رب للخمر، 

بعد ذلك  وانطلق   ،
)2(

مثله  يب�يع  ل  ومثلي 

اإلى مكة.

��ة  ان��ط��ل��ق ال��ح�����س��ي��ن Q اإل����ى م��كَّ

ة،  الحجَّ ذي  قبل  ك�ن  الحدث  لأن  للحج؛ 

خطبة  عرفة  ي��وم  الن��س  في  خطب  وق��د 

معروفة. فيوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، 

ة  وهو يوم ه�م فيه ك�نت ُتعلن الأمور المهمَّ

الحج  دور  ال��ح��ّك���م  يعّطل  اأن  قبل  ج���ّدًا 

ته! قوا فع�ليَّ ويطوِّ

*خطاب المقبل على الآخرة
 Q الح�سين  الإم�����م  خطب  لقد 

حّجه  ح��ّول  اأن  بعد  الأكبر  الحج  ي��وم  في 

نف�سه،  نعى فيه�  اإلى عمرة مفردة خطبة 

َمَخطَّ  اآدم  ولد  على  الَموُت  »ُخ��طَّ  فق�ل: 

القلدة على جيد الفت�ة، وم� اأولهني اإلى 

اأ�سلفي ا�ستي�ق يعقوب اإلى يو�سف ...«.

Q حديث  الإم������م  ت��ح��دث  وق���د 

منبر القادة
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مل يدُع اإلمام Q الناس إىل 
أن يتسلموا إمارة، وإنَّما قال: 
مهجته،  فينا  باذاًل  كان  »من 
موّطنًا على لقاء اهلل نفسه، 

فلريحل معنا«

ب�أو�س�لي  »وك���أن��ي  الآخ���رة:  على  المقبل 

ذئ���ب  اأي   - ال��ف��ل��وات  ع�����س��لن  تقطعه� 

 ،
)3(

وك��رب��لء«  النواوي�س  بين   - الفلوات 

اإلى  الكلم  اآخر هذا  في  الن��س  دع�  وقد 

اللتح�ق به.

اأن  اإلى  الن��س   Q الإم���م  يدُع  لم 

يت�سلموا اإم�رة، ول وزارة، واإنَّم� ق�ل: »من 

لق�ء  على  موّطنً�  مهجته،  فين�  ب���ذًل  ك�ن 

راح��ل  ف���إن��ي  معن�،  فليرحل  نف�سه،  اهلل 

.
)4(

ُم�سبحً� اإن �س�ء اهلل« 

اأخ��ذ  وب��ع��ده���،  المرحلة  ه��ذه  اأث��ن���ء 

من  الخل�س  يريدون  وهم  العراق،  اأه��ل 

الح�سين  اإل��ى  الكتب  ير�سلون  المحتل، 

الح�سين  وك�ن  فيه�،  ي�ستقدمونه   ،Q

اإ���س��لم��ي��ة تدعوه  ي��ري��د ح������س��رًة   Q

اأحد،  يتحرك  لم  المدينة  ففي  وتن��سره. 

من  ع�مً�  ع�سرين  خلل  غ��دت،  قد  وهي 

موي، ع�بثًة لهيًة بعمل اإعلمي 
ُ
الحكم الأ

��ه��� ���س��ّدرت  م��رك��ز، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأنَّ

الوحيد،  البلد  ول��ك��نَّ  م��رت��ي��ن!  الإ���س��لم 

القدوم   Q الح�سين  من  طلب  ال��ذي 

من اأجل مب�يعته ون�سرته هو الكوفة، لذا 

ال�سلطة  اأن  �سلفً�  يعرف  وهو  اإليه�،  �سعى 

لن ت�سمح للكوفة ب�أن تتحرك وُتعلن ثورته� 

بهذه ال�سهولة.

م��وٍت  اإل���ى  ���س���ر   Q الح�سين  اإن 

مدرو�ٍس تم�مً� في جميع حلق�ته.

*مجتمع م�سلول
ك�ن  فقد  الإ���س��لم��ي،  المجتمع   ���� واأمَّ

م�سلول  ه  ولكنَّ للأمويين،  كراهية  ين�سح 

اإلى اأق�سى الحدود!

ول��ق��د ب��ع��ث��وا اإل��ي��ه الأم�����ن ف��ي اأث��ن���ء 

ه ق�ل: من لحق بن� ا�ست�سهد،  الطريق، ولكنَّ

. وعندم� 
)5(

ومن تخلف عن� لم يبلغ الفتح 

ق�ل له علي الأكبر: »ُخّيل اإليَّ ف�ر�س«، ق�ل 

ت�سير  والمن�ي�  ي�سيرون،  القوم  »اإن  ل��ه: 

الحق؟«،  على  »األ�سن�  ف�أج�به:  اإليهم«، 

نموت  اأن  نب�لي  ل  »اإذًا  ق�ل:  »بلى«،  ق�ل: 

.
)6(

محّقين« 

ك����ن الإم�������م Q ي���ذّك���ر ال��ن������س 

ب�لموت في كل مراحل الطريق، وقد بلغه 

فخطب  الطريق،  في  وه��و  ُم�سلم،  مقتل 

نكثوا  الكوفة  اأه��ل  اإن  وق���ل:  الن��س،  في 

بيعتهم، فمن يريد اأن يرجع فليرجع، ف�إني 

اأج���ب:  ل��م���ذا؟  ���س���أل��وه:  ، وعندم�  م������سٍ

»�س�ء اهلل اأن يراني قتيًل«! وعندم� �س�ألوه: 

لم�ذا تخرج الن�سوة؟ اأج�ب: »�س�ء اهلل اأن 

.
)7(

25يراهنَّ �سب�ي�« 
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ينب�س  الإ�سلمي  المجتمع  ك���ن  لقد 

فيم�  ومكة  المدينة  اأم��ي��ة:  لآل  ب�لبغ�س 

منهم.  تتململن  والب�سرة  الكوفة  ك�نت 

عقيل  بن  م�سلم  حول  الآلف  اجتمع  ولم� 

يوم طّوق ق�سر الإم�رة، ك�نت حّتى المراأة 

اأو زوجه�، لتقول  اأو ابنه�  اأخيه�  اإلى  ت�أتي 

هذا  ودع  ولل�سلطين،  لن�  م�  ارج��ْع،  له: 

!
)8(

الأمر للن��س 

*فلُتهدم كل البيوت
بنف�سه  يفكر  واحٍد من هوؤلء  ك�ن كل 

خلفً� لأمر الإ�سلم الذي يقول: ل يجوز 

ب�سكل  الذات  ب�لطمئن�ن وحفظ  تفّكر  اأن 

�سخ�سّي، واإنَّم� علين� اأن نجعل بيوتن� كّله� 

كّله�،  فلتهدم  ُهِدمت،  ف���إذا  واح��دًا،  بيتً� 

اأي�سً�،  واحد  راأ�س  وروؤو�سن�  كّله�.  لتبَق  اأو 

� اأن ُتقطع كّله�، واإم� اأن َت�ْسَلم كّله�. ف�إمَّ

من  يجد  فلم  عقيل،  بن  م�سلم  خ��رج 

هذا  اأن  اأعتقد  واأن���  الطريق.  على  يدّله 

هو �سّر خذلن الح�سين Q، فقد ك�ن 

ق�ل  وعندم�  ِح���َدٍة،  على  ف��رد  كل  يح�ور 

لعمر بن �سعد: التحق بن�، ق�ل له: اأخ�ف 

اأن يهدموا بيتي، واأن ي�ستولوا على �سيعتي، 

)9(
واأن يقتلوا اأولدي! 

 Q ع��ن��ده��� ا����س���ط���رَّ ال��ح�����س��ي��ن

َك��اَن  اإِْن  {ُق���ْل  تع�لى:  قوله  عليه  يتلو  اأن 

اآَب��اوؤُُك��ْم َواأَْب��َن��اوؤُُك��ْم َواإِْخ��َواُن��ُك��ْم َواأَْزَواُج��ُك��ْم 

َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  ْم��َواٌل  َواأَ َوَع�ِسيَرُتُكْم 

َتْخ�َسْوَن َك�َساَدَها َوَم�َساِكُن َتْر�َسْوَنَها اأََحبَّ 

اإَِلْيُكْم ِمَن اهلِل َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َسِبيِلِه 

اَل  َواهللُ  ِب��اأَْم��ِرِه  اهللُ  َياأِْتَي  َحتَّى  وا  َفَتَربَّ�سُ

َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن} )التوبة: 24(.

م��وت   Q الح�سين  *�سهادة 
�سعادة!!

ك�ن من الواجب اأن ُتدان هذه الروح، 

على  ق������درًا   Q الح�سين  ي��ك��ن  ول���م 

الحديث  اأن  َوَج��َد  ه  لأنَّ ب�لحديث؛  اإدانته� 

واإ�سلحه�؛  اإدانته�  في  ينفع  ل  هوؤلء  مع 

يتحّدثون معه  الذين  الأ�سخ��س  ك�ن  فقد 

يقولون له: نحن نهّيئ لك طريقًة للهرب، 

اأو نتو�ّسط لك عند الولة. وهذه هي ح�ل 

من  وه��و  الجعفي،  ال��ح��ّر  ب��ن  اهلل  عبيد 

 :Q الح�سين  له  ق�ل  فقد  العراقيين، 

ودن��ي���ك،  دينك  ف��ي  ل��ك  خيٌر  بن�  التحق 

ف�أج�به: هذه فر�سي، واهلل م� َتبْعُت عليه� 

اأح���دًا اإل اأدرك��ت��ه، وم��� ف��ررت م��ن اأح��د، 

. فم� 
)10(

وا�ستط�ع اللح�ق به�، خذه� لك 

معنى هذا الكلم؟ 

مل يعد هنالك عذر ملعتذٍر، 
فإذا قال أحدهم: أخاف أن 
ُتهدم داري، فإنَّ دار علي بن 

أبي طالب Q ُهِدمت

منبر القادة
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 Q وَج��������َد الإم����������م ال��ح�����س��ي��ن

ال��روح  ه��ذه  اإدان���ة  على  ق����دٍر  غير  نف�سه 

المتخ�ذلة، والإ�سلم ُي�سلب يومً� بعد يوم، 

اأطرافه  من  ويوؤخذ  حينً�،  ج��ذوره  فُتقلع 

اآخر، وت�ستحل حرم�ت اهلل علنية:  حينً� 

»األ ترون اإلى المنكر ل ُيتن�هى عنه، واإلى 

المعروف ل ُيعَمل به، فليرغب الموؤمن في 

�سع�دة،  اإل  الموت  اأرى  ل  ف�إني  ربه،  لق�ء 

.
)11(

والحي�ة مع الظ�لمين اإل َبَرمً�« 

*�سهادة اأدانت كل �سيء
�سه�دة  بم�سرعه   Q الإم���م  اأدى 

اأدان����ت ك��ل ���س��يء ف��ي م��ق���ب��ل الإ���س��لم، 

ق�ل  ف���إذا  لمعتذٍر،  ع��ذر  هن�لك  يعد  فلم 

دار  ف�إنَّ  داري،  ُتهدم  اأن  اأخ�ف  اأحدهم: 

واإذا  ُهِدمت،   Q ط�لب  اأب��ي  بن  علي 

ق�ل اأحدهم: اأخ�ف اأن يذبح اأبن�ئي، ف�إنَّ 

Q ُذبحوا، واإذا ق�ل  اأبن�ء ر�سول اهلل 

ر�سول  بن�ت  ف�إنَّ  ن�س�ئي،  هتكت  اأحدهم: 

ِخْذَن �سب�ي�.
ُ
اهلل Q اأ

نلحظ  لذا  ك�ملة؛  �سه�دة  �سّجل  لقد 

ولي�س  ع���ل��ي��ة،  فع�لية  اأع��ط��ت  ث��ورت��ه  اأن 

�سحيحً� اأنَّه� انتهت في اليوم الع��سر من 

اللحظة،  تلك  منذ  ب��داأت  واإنَّم�  م،  المحرَّ

ولن  الآن،  حتى  ال��راي��ة  ه��ذه  ت�سقط  ول��م 

ت�سقط اأبدًا.

ثورة  بعد  للثورات  يوؤرخون  الذين  اإنَّ 

الح�سين Q يقولون: لم يمّر عهد من 

 Q عهود الحكم الظ�لم بعد الح�سين

اأو اأك��ث��ر م��ن ث��ورات  اإل وق��د واج���ه ث���ورة 

ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  وح��ت��ى   ،Q الح�سين 

الح�سين  للإم�م  ب�لتو�ّسط  يفّكرون  ك�نوا 

اأمية،  بني  على  ث�ئرين  انطلقوا   ،Q

وواقعة الحّرة �س�هدة على ذلك.

الح�سين  ح��م��ى  ك��ي��ف  ي��ظ��ه��ر  ه��ك��ذا 

Q الإ�سلم بدمه، واأثبت اأن الإ�سلم 

هو اأعظم واأعّز واأهّم من اأي �سيء، ولي�س 

�سبي الن�س�ء �سوى دليل ُي�س�ف اإلى ذلك.

*الإ�سالم اأعّز واأغلى
 ،Q الح�سين  عزاء  نقيم  وعندم� 

اأن  ك��ّل��ه،  ذل��ك  م��ن  نتعلم  اأن  م��ن  ُب���دَّ  ل 

الإ�سلم هو اأعز واأغلى واأثمن من اأي �سيء 

في الأر�س كله�.

لحفظ  يوفقن�  اأن  تع�لى  اهلل  اأ���س���أل 

الإ�سلم ون�سرته، واأن يجعلن� من الدع�ة 

واأن  �سبيله،  اإل���ى  وال��ق���دة  ط���ع��ت��ه،  اإل���ى 

يرزقن� كرامة الدني� والآخرة.

( خطبة األق�ه� ال�سي���خ بمن��سبة ذكرى ع��سوراء الحرام، الليلة  (

الث�منة، بت�ريخ 1983/10/14م.

كت�ب الفتوح، اأحمد بن اأعثم الكوفي، ج4، �س333.( 1)

يراجع: اللهوف في قتلى الطفوف، ابن ط�وو�س، �س17.( 2)

م.ن، �س38.( 3)

لواعج الأ�سج�ن، ال�سيد مح�سن الأمين، �س70.( 4)

ب�س�ئر الدرج�ت، محمد بن الح�سن ال�سف�ر، �س502.( 5)

الإر�س�د، المفيد، ج2، �س82.( 6)

اللهوف في قتلى الطفوف، ابن ط�وو�س، م. �س، �س40.( 7)

يراجع: ت�ريخ الطبري، الطبري، ج4، �س277.( 8)

يراجع: الك�مل في الت�ريخ، ابن الأثير، ج4، �س54.( 9)

كت�ب الفتوح، م.�س، ج5، �س74.( 10)

نزهة الن�ظر وتنبيه الخ�طر، الحلواني، �س88.( 11)

الهوام�س
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هو ال�سحابي الجليل حذيفة بن ح�سيل اليمان. واإنما قيل اليمان 

لأن ح�سيل بن جابر اأ�ساب دمًا في قومه فهرب اإلى المدينة وحالف 

بني عبد الأ�سهل من الأن�سار، وكانوا من اليمن، واأمه امراأة من الأو�س 

من بني عبد الأ�سهل وا�سمها الرباب )1(.

 P معلنًا اإ�سالمه فخّيره الر�سول P هاجر حذيفة اإلى النبي

اأن  اإّما  اأنه  الن�سرة  ومعنى  الن�سرة.  فاختار  والن�سرة  الهجرة  بين 

حرُبهم  حرُبه  الم�سلمين  جماعة  اإلى  فين�سم  المدينة  اإلى  ينتقل 

و�سلمُه �سلُمهم اأو اأن يبقى حيث هو وله من ر�سول اهلل P اأن ين�سره 

اإن اعُتدي عليه واأن ين�سر ر�سول اهلل P اإن طلب الر�سول منه ذلك.

ُحذيفة اليمان:
اختار النصرة على الهجرة

ظافر قطيع

المدينة«.  اإّل  نريد  »م���  قلن�:  محمدًا؟« 

لنن�سرفّن  وميث�قه  اهلل  مّن� عهد  ف�أخذوا 

ف�أتين�  م��ع��ه.  ن��ق���ت��ل  ول  ال��م��دي��ن��ة  اإل����ى 

فق�ل:  الخبر،  واأخبرن�ه   P اهلل  ر�سول 

ب�هلل  ون�ستعين  بعهدهم  نفي  »ان�سرف�، 

.
)2(

عليهم« 

P جهاده مع ر�سول اهلل*
الخروج   P اهلل  ر�سول  اأراد  عندم� 

الخروج  ف���أراد  حذيفة  ذلك  بلغ  بدر  اإل��ى 

يقول  ب���درًا.  ي�سهد  اأن  ي�ستطع  لم  ولكنه 

حذيفة: »خرجت اأن� واأبي ُح�سيل، ف�أخَذن� 

ك��ّف���ر ق��ري�����س وق����ل���وا: »اإن���ك���م ت��ري��دون 

شخصية العدد
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شهد حذيفة أُُحداً، وُقتل أبوه 
بيد املسلمني خطأ.  فتصّدق 

بديَّته على املسلمني

 .P ُحدًا مع ر�سول اهلل
ُ
�سهد حذيفة اأ

ُحد. قتله الم�سلمون 
ُ
وُقتل اأبوه ح�سيل يوم اأ

اأ�سلم  قد  ح�سيل  وك���ن  يعرفونه.  ل  وه��م 

ِلَم  للقوم:  حذيفة  فق�ل   ،P النبي  مع 

قتلتم اأبي؟ فق�لوا: واهلل م� عرفن�ه. فق�ل: 

اأن   P ر�سول اهلل  واأراد  لكم.  يغفر اهلل 

على  ته  بديَّ حذيفة  فت�سّدق  ��ت��ه  ديَّ ُت��دف��ع 

.
)3(

الم�سلمين

واأخذ  بنه�وند،  الحرب  و�سهد حذيفة 

ب��ع��د مقتل ال��ن��ع��م���ن ب��ن م��ق��رن،  ال��راي��ة 

همذان  فتح  وك����ن  الجي�س.  ذل��ك  اأم��ي��ر 

والّري والّدينور على يديه، كم� �سهد فتح 

فيه�.  وت��زّوج  ن�سيبين،  ون��زل  الجزيرة، 

.
)4(

وك�نت فتوحه كله� �سنة 22 للهجرة 

*ق�سته يوم الأحزاب
ف��ي ي���وم الأح������زاب، ع��ن��دم��� اأح����ط 

من  اليهود  وت���آم��ر  ب�لمدينة  الم�سركون 

زلزاًل  وزلزلوا  الموؤمنون  وابتلي  داخله� 

الح�فل  اليوم  ذل��ك  خ�سم  في  �سديدًا، 

اأر�سل ر�سول اهلل P حذيفة ليًل لي�أتيه 

لقد  »واهلل  حذيفة:  فيقول  الكّف�ر.  بخبر 

]كّن�[ مع ر�سول اهلل P ب�لخندق... ثم 
فينظر  يقوم  رجل  َمْن  وق�ل:  اإلين�  التفت 

الر�سول  له  وي�سرط  ال��ق��وم،  فعل  م�  لن� 

P اإن يرجع اأدخله اهلل الجنة؟ فم� ق�م 

رجل. ثم �سّلى ر�سول اهلل P ]�سطرًا[ 

َمْن رجل يقوم  الليل ثم التفت فق�ل:  من 

فينظر لن� م� فعل القوم ثم يرجع ف�أ�س�أل 

ق�م  فم�  الجّنة؟  في  رفيقي  يكون  اأن  اهلل 

رج��ل م��ن ���س��ّدة ال��خ��وف وال��ج��وع و���س��ّدة 

ر�سول  دع�ني  اأح��د  يقم  لم  فلم�  ال��ب��رد. 

القي�م،  م��ن  ب��ّد  ل��ي  يكن  فلم   P اهلل 

القوم  ي� حذيفة اذهب ف�دخل في  فق�ل: 

حتى  �سيئً�  ُتْحِدَثنَّ  ول  يفعلون  م�  ف�نظر 

والريح  القوم  في  ودخلت  ت�أتين�. فذهبت 

وجنود اهلل تفعل بهم م� تفعل ل تقّر لهم 

قدرًا ول ن�رًا ول بن�ًء. فق�م اأبو �سفي�ن بن 

حرب، فق�ل: ي� مع�سر قري�س لينظر امروؤ 

الرجل  بيد  ف�أخذت  ق�ل حذيفة:  جلي�سه. 

ق�ل:  اأن��ت؟  من  فقلت:  ك���ن جنبي  ال��ذي 

اأن� فلن ابن فلن. ثم ق�ل اأبو �سفي�ن: ي� 

مع�سر قري�س اإنكم واهلل م� اأ�سبحتم بدار 

واأخلفتن�  والخّف،  الكراع  لقد هلك  مق�م 

بنو قريظة وبلغن� عنهم الذي نكره ولقين� 

من هذه الريح م� ترون، واهلل م� تطمئّن 

لن� قدر ول تقوم لن� ن�ر ول ي�ستم�سك لن� 

اإلى  ق�م  ثم  مرتحل.  ف�إني  ف�رتحلوا  بن�ء 

فجل�س  اأر�سه[،  ]في  معقول  وه��و  جمله 

ث��لث،  على  ب��ه  ف��وث��ب  �سربه  ث��م  عليه، 

اإل وهو ق�ئم. ولول  فم� اأطلقه من عق�له 

عهد ر�سول اهلل P اإليَّ اأّل تحدث �سيئً� 

حذيفة:  ق�ل  ب�سهم.  لقتلته  ت�أتيني،  حتى 

ق�ئم  وه��و   P اهلل  ر�سول  اإل��ى  فرجعت 

.
)5(

ي�سّلي فلّم� �سّلم اأخبرته الخبر 

��ِذي��َن اآَم��ُن��وا  ��َه��ا الَّ يُّ
واأن��زل اهلل: {َي���ا اأَ

َج��اءْت��ُك��ْم  ْذ  اإِ َع��لَ��ْي��ُك��ْم  اهلِل  ِن��ْع��َم��َة  اْذُك������ُروا 

ْم  لَّ َوُج��ُن��وًدا  ِريًحا  َعلَْيِهْم  َفاأَْر�َسْلَنا  29ُجُنوٌد 
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 اأ�س���د الغ�بة، ابن الأثير، ج1 ����س468؛ وال�ستيع�ب في معرفة ( 1)

الأ�سح�ب، ابن عبد البر، ج1 �س393.

 م�سند اأحمد، اأحمد بن حنبل، ج5 �س395.( 2)

 ال�ستيع�ب، م.�س.( 3)

 م.ن، �س394.( 4)

 ج�مع البي�ن، ابن جرير الطبري، ج21، �س153.( 5)

 كنز العم�ل، المتقي الهندي، �س131.( 6)

 الترمذي الحديث رقم 2174.( 7)

 الترمذي الحديث رقم 2175.( 8)

 الدهق�ن: يطلق على رئي����س القرية وعلى الت�جر وعلى من له ( 9)

م�ل وعق�ر.

ال�ستيع�ب، م�سدر �س�بق، ج1 �س394.( 10)

الهوام�س

يًرا}  َب�سِ َتْعَمُلوَن  ِبَما   
ُ
اهلل َوَك���اَن  َت��َرْوَه��ا 

)الأحزاب: 9(.

P نقل اأحاديث الر�سول*
اهلل  ر�سول  �سّر  �س�حب  حذيفة  ك���ن 

اأع��ل��م��ه بهم  P ف��ي ال��م��ن���ف��ق��ي��ن، ق��د 

كنت  لو  حذيفة:  يقول   .P اهلل  ر�سول 

على �س�طئ نهر وقد مددت يدي لأغترف 

اإلى  اأعلم م� و�سل يدي  فحّدثتكم بكل م� 

.
)6(

فمي حتى اأقتل 

 P وقد روى حذيفة عن ر�سول اهلل

عن  ولتنهون  ب�لمعروف  لت�أمرّن  قوله: 

اأن يبعث عليكم  اأو ليو�سكن اهلل  المنكر 

ي�ستج�ب  ف��ل  َت��ْدُع��ون��ه  ث��م  منه  عق�بً� 

بيده  P: والذي نف�سي  ، وقوله 
)7(

لكم 

اإم�مكم  تقتلوا  حتى  ال�س�عة  تقوم  ل 

دني�كم  وي���رث  ب�أ�سي�فكم  وت��ج��ت��ل��دوا 

.
)8(

�سراركم 

فق�ل:  اأ�سّد؟  الفتن  اأّي  حذيفة:  �سئل 

تدري  فل  وال�سر  الخير  عليك  يعر�س  اأن 

اأّيهم� تركب.

زاه��دًا   Mاليم�ن بن  حذيفة  ك���ن 

م�ستهي�ته�  عن  لنف�سه  �س�ئنً�  الدني�،  في 

فيه  ك�ن  الذي  الوقت  نف�س  في  وزخ�رفه� 

من يحوط الدين ليبلغ به الدني�.

ك�ن الخليفة الث�ني اإذا ا�ستعمل ع�مًل 

بكذا.  واآمره  فلنً�  بعثت  وقد  كتب عهده: 

فلم� ا�ستعمل حذيفة على المدائن كتب في 

م�  واأعطوه  واأطيعوا  له  ا�سمعوا  اأن  عهده: 

اأهل  ا�ستقبله  المدائن  قدم  فلم�  �س�ألكم. 

 فلم� قراأ عهده ق�لوا: 
)9(

الأر�س والده�قين 

اآكله  طع�مً�  اأ�س�ألكم  ق�ل:  �سئت،  م�  �سلن� 

وعلف حم�ري م� دمت فيكم. ف�أق�م فيهم 

م� �س�ء اهلل.

*وفاته
اآخ��ر  ه��ذه  ق���ل:  ال��وف���ة  ح�سرته  لم� 

اأني  تعلم  اإن��ك  اللهّم  الدني�،  من  �س�عة 

اأحبك فب�رك لي لق�ءك.

وك�نت وف�ته �سنة 36ه� في اأول خلفة 

بقدر  ع���رف��ً�   M وك����ن   .Q ع��ل��ي 

 R بيته  اأه��ل  وق��در   P ر���س��ول اهلل 

فقد نقل القرطبي اأن ابني حذيفة �سفوان 

و�سعيدًا قد ُقتل يوم �سّفين وك�ن� قد ب�يع� 

.
)10(

علّيً� بو�سية اأبيهم� بذلك 

 P كان عارفًا بقدر رسول اهلل
وقدر أهل بيته R وقد قتل 

ولداه يف صّفني بعد بيعتهما 
Q عليًا

شخصية العدد
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 عا�سوراء: مرا�سم تحيي الوجدان

 مواكب اللطم الح�سيني: لمحة تاريخية

 ال�سعر الح�سيني: فّن وّثق التاريخ

 كربالء �سعلة اأ�ساءت ال�سا�سة

Q على حّب الح�سين 

قلوٌب لن تبُرَد أبداً
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مراسم تحيي الوجدان
ال�سيخ د. حممد اأحمد حجازي

برهنت  حيث  الإحيائية،  بخ�سائ�سها  العا�سورائية  المدر�سة  تتمّيز 

الأفراد  ا�ستنها�س  على  الفائقة  قدرتها  على  المتالحقة  الع�سور  عبر 

وال�سعوب من غفالتهم اأو خنوعهم للباطل، وا�ستطاعت اأن تحّول الواقعة 

الكربالئية اإلى منهج متجّذر في اأعماق التاريخ، تقتفي اأثره المجتمعات 

الإن�سانية كافة بمختلف ِمللها واأديانها.

ومما ل �سّك فيه اأّن بقاء هذه الأ�سداء ال�ستنها�سية وتراميها عبر 

الأزمنة من جيل اإلى اآخر ما كان اإّل بفعل المواكبة العلمّية والجتماعية 

من اأئمة اأهل البيت R والعلماء ال�سالحين، ومن تبعهم باإح�سان اإلى 

يومنا هذا.

الملف
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*فل�سفة اإحياء الأمر
عمل الأئمة الط�هرون منذ حدوث واقعة 

ومف�هيمه  الإ�سلم  مع�لم  اإبراز  على  الطّف 

من خلل تعظيم ال�سعيرة الح�سينية بمختلف 

زم�ن  كل  في  المت�حة  والأ�س�ليب  الو�س�ئل 

التربوية  الأ�س�ليب  تلك  جملة  ومن  ومك�ن. 

الأمور الت�لية:

اأ�سح�بهم  بتربية   R الأئ��ّم��ة  ق���م   - اأ 

ع�م،  ب�سكل  والم�سلمين  خ��س،  ب�سكل 

واعتب�ره�  ال��ذك��رى  ه��ذه  تقدي�س  على 

دون  الم�سلمين  ج��م��ي��ع  ي��خ�����سّ  ���س���أن��ً� 

الأي�م  اإظه�ر  خلل  من  وذلك  ا�ستثن�ء، 

ومعلمً�  واأ�سى،  حزن  اأي���َم  الع��سورائية 

دخل  اإذا  فك�نوا  الإ���س��لم،  مع�لم  م��ن 

اإّل  اأح���د  ُي���رى منهم  ال��ح��رام ل  م��ح��ّرم 

حزينً� وب�كيً� اإلى اليوم الع��سر، فهو يوُم 

عزائهم وبك�ئهم.

ق���ل:  اأن���ه   Q الر�س�  الإم����م  فعن 

�سهر  دخل  اإذا  عليه  اهلل  �سلوات  اأبي  »ك�ن 

تغلب  ك�آبة  وك�نت  �س�حكً�،  ُي��َر  لم  محرم 

عليه حتى يم�سي منه ع�سرة اأي�م، ف�إذا ك�ن 

يوَم م�سيبته  اليوم  الع��سر ك�ن ذاك  اليوم 

فيه  قتل  ال��ذي  اليوم  وه��ذا  وبك�ئه،  وحزنه 

.
)1(

 »Q الح�سين

ب - لقد ك�ن الأئّمة R ي�أمرون �سيعتهم 

الح�سين  ة عزاء  وبخ��سّ اأمرهم،  ب�إحي�ء 

Q وذل���ك م��ن خ��لل ح��ّث �سيعتهم 

على اإحي�ء تع�ليم الولية الإلهية المتمّثلة 

فيهم.

»ت��ج��ل�����س��ون   :Q ال�������س����دق  ق������ل 

اأحبه�،  المج�ل�س  تلك  اإن  وت��ت��ح��ّدث��ون... 

.
)2(

ف�أحيوا اأمرن� فرحم اهلل من اأحي� اأمرن�« 

ف�س�ئلهم  ب��سترج�ع  هو  اأمرهم  ف�إحي�ء 

حقوقهم،  وت��ذاك��ر  الإ���س��لم��ي��ة،  وتع�ليمهم 

والوقوف عند مظلوميتهم، ومعرفة من�زلهم 

التي نّزلهم اهلل فيه�.

الرت��ب���ط  ه��ذا  ���س��رورة  على  وللت�أكيد 

الولئي ودوامه، عّلم الأئمة R الم�سلمين 

التوا�سل  كيفية  خ��سة،  وخوا�سهم  ع�مة، 

م��ع��ه��م وذل����ك ع��ب��ر ال��ن�����س��و���س م���ن خ��لل 

والتي   ،R الط�هرين  للأئمة  ال��زي���رات 

ت�سّمنت مع�ني ع�لية جدًا، اإذ اإنه� تدل على 

والموالين.  ال��ولي��ة  اأه��ل  بين  ال��ولي��ة  حقوق 

وكم� ج�ء في بع�س فقرات الزي�رة الج�معة: 

لنفو�سن�«.  تزكية  عليكم  �سلواتن�  »وج��ع��ل 

الن��س  عّلموا   R الأئ��ّم��ة  اأن  نلحظ  بل 

الع��سر  اليوم  يعّزون بع�سهم بع�سً� في  كيف 

الموؤمن  يقول  اأن  ي�ستحّب  حيث  محرم،  من 

بم�س�بن�  اأجورن�  اهلل  اأعظم  المعّزي:  لأخيه 

ب�لح�سين Q وجعلن� واإي�كم من الط�لبين 

اآل  م��ن  المهدي|  الإم����م  ول��ّي��ه  م��ع  ب��ث���ره 

.R محمد

ج - الحّث على اإث�رة الدمعة واإق�مة مج�ل�س 

اأج��ل  م��ن  ال��ع��واط��ف  وتجيي�س  ال��ع��زاء، 

تذكير الراأي الع�م، و�س�ئر ال�سعوب، بحق 

إحياء أمرهم هو باسرتجاع 
فضائلهم وتعاليمهم 

اإلسالمية، وتذاكر حقوقهم، 
والوقوف عند مظلوميتهم
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الإم�م ال�سهيد المظلوم، وهو حّق الولية 

اأّي  في  الظلم  رف�س  وب�سرورة  الإلهية، 

التجربة  اأثبتت  وق��د  الأزم��ن��ة.  من  زم��ن 

عبر الت�ريخ الإ�سلمي، اأّن ظ�هرة البك�ء 

اإي��ق���ظ  م�ستوى  على  رائ��ع��ً�  دورًا  اأّدت 

الحق،  ه��ذا  اإل��ى  نظره�  ولفت  ال�سعوب 

واأنه� ر�س�لة اإن�س�نية ل ت�أخذ بعدًا فئويً� اأو 

�سخ�سيً� اإّنم� ت�أخذ بعدًا اإن�س�نيً� ين�سوي 

تحته المظلومون ك�فة في الأر�س. لذلك 

رّغب الأئمة R ب�إن�س�د ال�سعر، ونظم 

الق�س�ئد التي ت�ستثير الدموع والعبرات. 

ال�س�دق  الإم����م  عن  عنهم،  ج���ء  ومم� 

الح�سين  اأن�سَد في  اأنه ق�ل: »من   Q

فله  ع�سرة  واأبكى  فبكى  ال�سعر،  من  بيتً� 

.
)3(

ولهم الجنة« 

وك�ن الإم�م الر�س� Q يحّث اأ�سح�به 

على ذلك بقوله لبن �سبيب: »ي� ابن �سبيب اإن 

كنت ب�كيً� ل�سيء ف�بك للح�سين Q ف�إّنه 

.
)4(

ُذبح كم� ُيذبح الكب�س« 

اإذًا، ف�لج�نب الع�طفي الوجداني هو من 

للتعبير  القي�مة  يوم  اإلى  الخ�لدة  الأ�س�ليب 

يم�ط  ل  التي  والمظلومية  الحزن  ذلك  عن 

اللث�م عنه� اإل ب�أخذ الث�ر على يد مهدي من 

اآل محمد R. وعلى هذا الأ�س��س تن�قلت 

والأ�س�ليب  الطرق  ه��ذه  ال�س�لحة  الأج��ي���ل 

ب��ل من  ال��ن������س،  لتبقى را���س��خ��ة ف��ي ع��ق��ول 

لأ�س�ليب  لت  اأ�سّ اأنه�  لكل ذي عينين  الملفت 

مختلفة للتعبير عن تلك الواقعة التي ل �سبيه 

 Q لقول الإم�م الح�سن
ً
له�، وذلك طبق� 

لأخيه الإم�م الح�سين Q: »ل يوم كيومك 

.
)5(

ي� اأب� عبد اهلل« 

الموؤمنون  والأم��ن���ء  العلم�ء  اأجمع  فقد 

الأخلقّية  والقيم  الر�س�ئل  تلك  نقل  على 

ومرا�سم  مظ�هر  عبر  اللحقة  الأجي�ل  اإلى 

الحق  اّت��ب���ع  على  تربيتهم  بغية  مختلفة، 

اهلل،  ط�عة  اأه��ل  ومحبة  الب�طل،  واجتن�ب 

وبغ�س الذين يحّرفون الكلَم عن موا�سعه.

*مظاهر عا�سورائية
الع��سورائية  المظ�هر  م�س�ديق  وم��ن 

نفو�س  ف��ي  ال��م��وؤث��رة  الح�سينية  وال��م��را���س��م 

الن��س - ف�سًل عم� ذكرن�ه - الأمور الت�لية: 

 -Q ل��ب�����ُس ال�����س��واد ح��زن��ً� ع��ل��ى الإم�����م

ن�سر  الطع�م-  اإطع�م  الح�سينية-  المواكب 

ال��راي���ت وال���دور الإع��لم��ي- ذك��ر الح�سين 

Q عند �سرب الم�ء.

- اأوًل: لب���س ال�س��واد حزن��ًا عل��ى 

Q الإمام

اأنهم  الن��س  بين  الج�رية  ال��ع���دات  من 

ال�سواد  يلب�سون  عليهم،  ع��زي��زًا  فقدوا  اإذا 

على موته، ويعّبرون عن حزنهم بذلك اللب�س 

�سّي�ن عند  اأمر  الحداد عليه، وهذا  ب�ب  من 

مختلف ال�سعوب، عند الكب�ر وال�سغ�ر.

وكيف اإذا ك�ن المعّزى به هو �سيد �سب�ب 

الذي   P اهلل  ر�سول  وريح�نة  الجنة،  اأهل 

الملف
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ق�ل بحقه الر�سول P: »ح�سين مني واأن� من 

الخم�سة  الك�س�ء  اأ�سح�ب  من  وهو  ح�سين«، 

وطّهرهم  الرج�س  عنهم  اهلل  اأذه��ب  الذين 

علم�ء  من  المف�ّسرين  ب�تف�ق جميع  تطهيرًا، 

اأن  بعزائه  الهتم�م  ي�ستحق  اأفل  الإ�سلم؟ 

يعّبر الن��س عن ذلك ب�لتو�ّسح ب�ل�سواد ولب�سه 

يبقى  التي  لمظلوميته  واإظه�رًا  عليه،  حزنً� 

�سداه� اإلى يوم الدين.

لب�س  كراهة  من  ال��رواي���ت  من  ورد  وم��� 

�سحة  يثبت  لم  ال�سلة  في  وخ��سة  ال�سواد 

�سند  ع��ن  النظر  غ�س�سن�  ول��و   ،
)6(

�سنده 

كون  من  اأكثر  على  ت��دّل  ل  ف�إنه�  ال��رواي���ت 

ال�سلة ب�لثوب الأ�سود اأقل ثوابً� من ال�سلة 

بلون اآخر )ك�لأبي�س مثًل(. واأم� لب�س ال�سواد 

ف�إنه م�ستثنى من ذلك   Q الح�سين  على 

لأنه يندرج تحت عنوان الجزع على الح�سين 

.Q

وع��ن الإم�����م ال��ب���ق��ر Q ق����ل: »ك��ّل 

الجزع والبك�ء مكروه م� خل الجزع والبك�ء 

.
)7(

 »Q لقتل الح�سين

- ثانيًا: المواكب الح�سينة

اإنه� تعبير جم�عي عن غ�سب الن��س على 

على  وت�أكيد   P اهلل  ر�سول  �سبط  من ظلم 

 :Pاهلل ر�سول  لقول  وامتث�ل  له،  محبتهم 

جرت  وقد   .
)8(

ح�سينً�«  اأحب  من  اهلل  »اأح��ّب 

هذه الع�دة منذ مئ�ت ال�سنين لإيق�ظ الن��س 

والظلم  الب�طل  ب�أن  وتذكيرهم  رْقدتهم،  من 

اأن يجعلوا الإم�م  اإذ عليهم دائمً�  ل يموت�ن، 

للخل�س  به�  ُيحتذى  قدوة   Q الح�سين 

من الظ�لمين. وبح�سب الوق�ئع التي ُت�ستلهم 

تترك  اأنه�  كيف  نلحظ  ال�سع�ئر  ه��ذه  من 

البيت  لآل  بولئهم  الموؤمنين  نفو�س  في  اأثرًا 

R، وترّبيهم على اأن تكون التبعّية للإم�م 

في  الإ�سلمية  ال�سريعة  يج�ّسد  ال��ذي  الحق 

هذه  مثل  اإن  الحقيقة  وفي  لغيره.  ل  الأر���س 

م��ن حيث  ج��دي��دًا  اأم����رًا  لي�ست  الأ���س���ل��ي��ب 

ال�سكل، ف�ل�سعوب ب�أجمعه� تعّبر عن مط�لبه� 

واأهدافه� بمثل هذه الأ�س�ليب الديمقراطّية، 

الولء  م�سمون  عن  نعّبر  اأْن  في  الم�نع  فم� 

اجتم�عية  اآث���ر  من  فيه  لم�  نف�سه  ب�ل�سكل 

ودينية جّمة؟

- ثالثًا: اإطعام الطعام

هي ظ�هرة جميلة تبعث في نفو�س الن��س 

دواٍع  م��ن  فيه�  لم�  وال�����س��رور  المحبة  على 

اأّن  الملحظ  ومن  وتواّدهم،  الن��س  لجتم�ع 

الدين الإ�سلمي حّث على اإطع�م الطع�م اإذ 

 :P اهلل  ر�سول  ق���ل  الُمنجي�ت،  من  ه  ع��دَّ

واإف�س�ء  الطع�م،  اإطع�م  ث��لث:  »المنجي�ت 

.
)9(

ال�سلم، وال�سلة ب�لليل والن��س ني�م« 

القلوب  تقريب  اأ�س�ليب  من  اأ�سلوب  فهو 

من بع�سه� بع�سً�، وعليه ت�سبح الموائد التي 

تق�م على محبة اأهل البيت R من اأ�سدق 

على  الن��س  تجمع  لأنه�  المنجي�ت  م�س�ديق 

ب��ستحب�ب  وتذكر  الأخلقّية  الخ�س�ل  تلك 

فعل الخير، وخ�سو�سً� اإذا ك�نت تجمع الن��س 

لبس السواد على احلسني 
Q يندرج حتت عنوان اجلزع 

Q على احلسني
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 الأم�لي، ال�سدوق، �س191.( 1)

 و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملي، ج14، �س501.( 2)

 م.ن، �س596.( 3)

 م.ن، �س502.( 4)

الأم�لي، م.�س، �س177.( 5)

 راج���ع: الأن���وار الإلهية ف���ي الم�س�ئ���ل العق�ئدي���ة، التبريزي، ( 6)

�س200.

 و�س�ئل ال�سيعة، الحر الع�ملي، ج14، �س505.( 7)

 م.ن.( 8)

مك�رم الأخلق، الطبر�سي، �س134.( 9)

الهوام�س

على  وترّبيهم  والفقراء،  الأغني�ء  من  ك�فة 

اإلى اآخر.  تن�قل هذه ال�سنن والآث�ر من جيل 

وفي الواقع مهم� ب�لغن� في اإطع�م الطع�م في 

الأي�م الع��سورائية ف�إنه ل يع�دل ذّرة من كرم 

اأهل البيت R، واإطع�مهم للن��س الطع�م، 

ر بحقهم. ولذا ينبغي األ نق�سّ

- راب���ع���ًا: ن�����س��ر ال���راي���ات وال����دور 

الإعالمي

بيئته  ي��ت���أّث��ر  الإن�����س���ن  اأن  المعلوم  م��ن 

وثق�فة ع�سره. ومن الأ�س�ليب التي اأ�سبحت 

�س�ئعة اليوم الأ�سلوب الإعلمي الذي راج في 

التكنولوجي،  اأنح�ء الع�لم بف�سل التطّور  كل 

ك�أ�سلوب  ُي�ستعمل  والبلد  الأم�كن  كل  ففي 

بل  التج�رية،  والأمور  المف�هيم  ك�ّفة  لترويج 

بين  الف�س�د  يعّمم  وال��ذي  منه�  الب�طل  حتى 

الن��س. وعليه، ي�سبح من ال�سروري الترويج 

الإعلمية،  الو�س�ئل  عبر  ك��رب��لء  ل�سعيرة 

عبر  اأو  وغيره�،  والإنترنت  ك�لتلفزيون�ت، 

التي تذّكر  ال�سوداء والي�فط�ت  الراي�ت  ن�سر 

 ،Q بخ�س�ئ�س و�سف�ت الإم�م الح�سين

ب�لمعروف  الأم���ر  و���س���ئ��ل  م��ن  و�سيلة  وه��ي 

الن��س  تق�ع�س  ول��و  الن��س،  بين  والإ���س��لح 

الإم����م  بحق  تق�سيرًا  يعد  ف���إّن��ه  ذل��ك  ع��ن 

Q لأنه من الواجب مخ�طبة الن��س بلغة 

ع�سرهم وعدم الكتف�ء ب�لأ�س�ليب التقليدّية 

القديمة.

اأنه�  الإعلمي  الترويج  اآث�ر  اأعظم  ومن 

الطلع  ب�سرورة  الن��س  من  الكثير  اأقنعت 

على ح�دثة كربلء ومعرفة اأ�سب�به�، وب�لت�لي 

اأّدى عند بع�س الن��س اإلى اإعلن الولء للدين 

.R الإ�سلمي واأهل البيت

عند   Q الح�سين  ذكر  خام�سًا:   -

�سرب الماء

لم يدع الأئمة R و�سيلة من الو�س�ئل 

اإّل   Q الح�سين  ب���لإم���م  الن��س  لتذكير 

واأر�سدوا اإليه�، حتى عند تن�ول الم�ء و�سربه، 

فقد ورد عن الإم�م الح�سين Q اأنه ق�ل: 

وذلك  ف���ذك��رون��ي«،  م���ء  ع��ذب  �سربتم  »اإذا 

Q عندم�  الح�سين  الإم�م  اأعداء  لف�سح 

ح��رم��وه واأه��ل��ه واأ���س��ح���ب��ه م��ن ���س��رب الم�ء 

الح�سين  اأن  على  والت�أكيد  الفرات،  نهر  من 

Q م�ت عط�س�َن مظلومً�.

�سرخة  ع��ن  ت��ع��ّب��ر  الأ���س���ل��ي��ب  ه���ذه  اإن 

م���دّوي���ة ب��وج��ه ال��ط��غ���ة اإل���ى ي���وم ال��ق��ي���م��ة، 

ا�ست�سع�ر  على  الإن�س�نية  المجتمع�ت  وتربي 

ال�ستنه��س الفكري والجتم�عي في كل زم�ن 

ومك�ن، وتذّكر ال�سعوب ب�أن واقعة الطف هي 

جريمة �سد الإن�س�نية جمع�ء.

الملف
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R في مح�سر اأهل البيت*
الخد  »���س��رب  ل��غ��ًة  »ال���لاّ���ط���م«  ُيعتبر 

، ويرادفه 
)2(

اليد«  و�سفحة الج�سد بب�سط 

يفيد  اآخر  م�سطلح  اللغوية  الم�س�در  في 

المعنى ذاته وهو »اللاّدم«.

مواكب اللطم الحسيني:

لمحة تاريخية
) (

حممد كوثراين

روي اأنَّ الإمام الح�سين بن علي بن اأبي طالب Lكان قد اأخبر 

اأخته زينب O ليلة الواقعة )العا�سر من المحرم(،بما �ستوؤول اإليه 

 O P، فبكت  ر�سول اهلل  نقاًل عن جّده  التالي،  اليوم  الأمور في 

وامحمداه  كلثوم:  اأم  و�ساحت  الخدود  ولطمن  معها  الن�سوة  »وبكت 

واعلياه وااإماماه واح�سيناه وا�سيعتنا بعدك« )1(. تعتبر هذه الحادثة، 

من الناحية التاريخية، اأول ما ورد من �سور الّلطم فيما يتعلق بواقعة 

عا�سوراء.و�سنحاول في �سطور تقديم لمحة عن تاريخ الّلطم وهو ما ل 

يمكن اعتباره تحلياًل لهذه الظاهرة اإلى اأبعادهاالثقافية.

الرث�ء  ق�س�ئد  في  الّلطم  ورود  ب��داأ 

اأئ��م��ة  مح�سر  ف��ي  ل��ل�����س��ع��راء  الح�سيني 

الت�ئّية  ك�لق�سيدة   ،R البيت  اأه��ل 

في  تله�  التي  الخزاعي  ال�سهيرةلدعبل 

»مرو« ع��سمة الدولة العب��سية فترة حكم 
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الم�أمون، وك�ن في ح�سرة الإم�م علي بن 

مو�سى الر�س� Q، والتي ج�ء فيه�:

»اأف�طُم َلْو ِخْلِت الُح�سيَن مَجّدًل

وقد م�َت عط�س�نً� ِب�َسطِّ ُفراِت  

اإَذن للطمِت الخدَّ ف�طُم عنده

)3(
واأجريِت دمَع العيِن ب�لوجن�ت«  

الت�ريخية  ال��م�����س���در  ذك���رت  وق���د 

هذه  بفعل  المجل�س  ذل��ك  ت��ح��ّول  كيف 

الروؤو�س  على  »لطم  مجل�س  اإلى  الأبي�ت 

الإم�م  ، وكل ذلك في ح�سرة 
)4(

والوجوه«

.Q �الر�س

*اأ�سلوب لإظهار الحزن
اأم���� ت��ح��ّول ال��ّل��ط��م اإل���ى اأ���س��ل��وب من 

ال��ح��زن ع��ل��ى م�س�ب  اإظ���ه����ر  اأ���س���ل��ي��ب 

فيرجعه   ،Q الح�سين  اهلل  عبد  اأب��ي 

ال��م��وؤرخ��ون اإل��ى ع������س��وراء ال��ع���م 352ه� 

الدولة  حكم  فترة  بغداد  في  )931م(، 

العزاء  مظ�هر  »ن��زل��ت  حيث  البويهية، 

الح�سيني اإلى ال�سوارع الع�مة ببغداد، بعد 

 .
)5(

والكبت« التغييب  من  ال�سنين  ع�سرات 

فترة  طوال  ال�سنين،  لع�سرات  وا�ستمرت 

ال��ح��ك��م ال��ب��وي��ه��ي ال����ذي ان��ت��ه��ى ب��ق��دوم 

ال�سلجقة ع�م 474ه� )1044م( ف�أمروا 

بمنع هذه المظ�هر وال�سع�ئر.

اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ال���م���وؤرخ  ويعتبر 

قبل  م��ن  منّظم  �سكل  اأول  اأن  الحيدري 

الع��سورائي  اللطمي  للموكب  ال�سلط�ت 

ع�م  البويهي  الدولة  معّز  زم��ن  في  »ك���ن 

مدينة  ���س��وارع  ف��ي  م(،   963( 384ه� 
.

)6(
بغداد« 

»�ِسَير  موؤّلفه  ف��ي  الذهبي  كتب  وق��د 

فخر  غ�لب  اأب�  الوزير  اأّن  النبلء«  اأعلم 

الملك، وهو من وزراء الدولة البويهية، قد 

»ن�ب لل�سلط�ن به�ء الدولة بف�ر�س، وافتتح 

قلعً�، ثم وّلَي العراق، ف�أع�د اللاّطم يوم 

ومدحته  لذلك،  الفتن  وث���رت  ع��سوراء، 

ال�سعراء، ودام �ست �سنين، وقتل في ربيع 

 )986م(.
)7(

الأول �سبع واأربع مئة« 

*في المراقد المقّد�سة
الّلطم  التي وردت عن  الإ�س�رة الأولى 

لأئمة  المقد�سة  ال��م��راق��د  ف��ي  ك��ظ���ه��رة 

في  ب��غ��داد  ف��ي  ك���ن��ت   ،R الع�سمة 

اأوا�سط  في  المقّد�سة  الك�ظمّية  العتب�ت 

في  ورد  م�  اأو  الخ�م�س،  الهجري  القرن 

وهو  ع��زام«  الوه�ب  عبد  »رح��لت  كت�ب 

الح�سيني  ال�سحن  اإل���ى  دخ��ول��ه  ي�����س��ّور 

الب�ب  »ولجن�  ق���ئ��ًل:  بكربلء  المب�رك 

اإلى �س�حة وا�سعة ف�إذا اإلى الي�س�ر جم�عة 

دّق�ت  �سدورهم  ون  �سفوفً�يدقاّ وقفوا  قد 

عليه  منبر  واأم���م��ه��م  م��وزون��ة،  م��وّح��دة 

.
)8(

خطيب يتكلم عليهم« 

فوي *في العهد ال�سّ
ب��ع��د ذل���ك ان��ت��ق��ل��ت م��را���س��م ال��ّل��ط��م 

تمثلت  ج��دي��دة  مرحلة  اإل��ى  الع��سورائي 

من  الح�س�رية  العن��سر  بع�س  ب��دخ��ول 

في  فوي  ال�سّ الع�سر  اإب�ن  اأخرى  ثق�ف�ت 

اإيران.

الت�أثير  ال�سفوية  للدولة  ك���ن  ولقد 

والّلطم  الرث�ء  مرا�سم  انتق�ل  في  الأكبر 

في  الت�سّيع  من�طق  اإلى  الجديدة  ب�أ�سك�له 

الهندواأذربيج�ن و�سوًلاإلى تركي�.

*في العهد الفاطمي
اإب�ن العهد الف�طمي في م�سر، تحولت 

الطقو�س والمرا�سم الع��سورائية اإلى طقو�س 

الملف
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الإخ�سيديين.  حكم  فترة  في  للدولة  ر�سمّية 

وينقل الموؤرخ المقريزي في خططه »خروج 

م��واك��ب  ف��ي  ل��ي��ًل  والن�س�ء  ن��ه���رًا  ال��رج���ل 

الطمة ب�تج�ه م�س�هد ال�سيدة زينب وال�سيدة 

»مواكب  خروج  اأي�سً�  ويذكر   ،
)9(

كلثوم«  اأم 

واأ�سواتهم  الأزه���ر  ج�مع  اإل��ى  المن�سدين 

 وذلك 
)10(

تتع�لى ب�لن�سيد واللاّطم والنحيب« 

في اأي�م المعّز الف�طمي.

الّدين  لل�س�ن  الأع���لم«  »اإع��لم  وف��ي 

اأهل  ع���دات  الموؤّلف  يذكر  الخطيب،  بن 

المحّرم،  من  الأول��ى  الأي���م  في  الأندل�س 

حيث ي�سير الن��س فيم� ي�سمى »الح�سينية« 

وهي عب�رة عن م�سير من الن��س في يوم 

الع��سر من المحرم يتو�ّسطهم المن�سدون 

الإم�م  المراثي في  الذين يلطمون ويتلون 

الح�سينية  لهذه  »وك���ن   Q الح�سين 

ور  ُيجَلب المح�سنون من القّراء وُيوَقد البخُّ

.
)11(

وُيتغّنى ب�لمراثي واللاّطميات« 

اأخ��ذت  فقد  اأفريقي�  �سم�لي  في  اأّم��� 

ع�ّمة  الع��سورائية  والطقو�س  المرا�سم 

اأ�سك�ًل تجمع بين العن��سر  والّلطم منه�، 

العن��سر  وب��ي��ن  ال��م��ح��ل��ّي��ة  ال��ح�����س���رّي��ة 

المت�أّثرة ب�لُحكم الف�طمي اآنذاك، فك�نت 

مج�ل�س الّلطم ُتعقد حول ن�ر يتّم اإ�سرامه� 

عليه�  ويطغى  المحّرم،  من  الع��سر  ليلة 

ترداد كلمة »عا�سورا« ب�لإ�س�فة اإلى بع�ِس 

�ة ب�للهج�ت المحلّية. الأ�سع�ر المغنَّ

*في العهد العثماني
المرا�سم  اإحي�ء  على  عبة  ال�سّ الأي���م 

حكم  اإب���ن  ف�سوله�  ب��داأت  الع��سورائية 

وزادت  )1250م-1517م(،  المم�ليك 

الذين  العثم�نيين،  عهد  ف��ي  �سعوبته� 

اإ�سق�ط ال�سي��سة على الدين،  اأفرطوا في 

أول شكل منّظم من قبل 
السلطات للموكب اللطمي 

العاشورائي »كان يف زمن معّز 
الدولة البويهي عام 384هـ )963 م(
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المرا�سم  اأ���س��ك���ل  اأب�����س��ط  لمنع  و���س��وًل 

اإلى  ذلك  في  ال�سبب  ويعود  الع��سورائّية. 

ن�سب  الذي  الت�ريخي  ال�سي��سي  ال�سراع 

الدولة  بين  الق�سطنطينية  �سقوط  بعد 

وال��دول��ة  ال��م��ذه��ب،  ال�سنية  العثم�نية 

و�سل  والتي  المذهب،  ال�سيعية  فوية  ال�سّ

نفوذه� وقته� اإلى الحدود ال�سرقية للدولة 

العثم�نية في اأذربيج�ن، وك�ن ذلك طوال 

الفترة الممتّدة بين القرون ال�س�د�س ع�سر 

العثم�نيون  »منع  حيث  ع�سر،  والت��سع 

ك�نوا  ال��ت��ي  والطقو�س  المرا�سم  دخ���ول 

يعتبرونه� �سفوّية المن�س�أ اإلى العراق وبلد 

 والتي ك�نت تق�م في ال�سراديب 
)12(

ال�س�م« 

ال��وال��ي علي ر�س�  وال��ق��ب��وات، »حتى ج���ء 

ب�لت�س�هل  واأم��ر  1831م  الع�م  في  ب��س� 

مع اإق�مة مج�ل�س التعزية وخروج مواكب 

. ويذكر الت�ريخ اأّن اأّول مجل�س 
)13(

اللاّطم« 

»في  ح�سل  الح�سين  الإم���م  على  لطمي 

ن�س�ر  ال�سيخ  منزل  في  الأ�سرف  النجف 

.
)14(

بن �سعد العب�سي ع�م 1821م« 

من  تع�ني  ظّلت  ال�س�م  ب��لد  اأن  اإل 

المقيم  العثم�ني  المنطقة  ح�كم  �سطوة 

ف���ي ن���ب��ل�����س، وال�����ذي »م��ن��ع م���ن اإح��ي���ء 

و�سّير  اللاّطم،  مجال�ض  وتنظيم  ع��سوراء 

دوري����ت تجوب ال�����س��وارع والأزّق����ة ط��وال 

اأي�م ع��سوراء، وو�سع حرا�سة دائمة على 

.
)15(

مداخل الح�سيني�ت« 

*في القرن الع�سرين
بداأت  الع�سرين،  القرن  بداي�ت  ومع 

�سلطة  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر  ال�����س��ع��ف  ع���لم����ت 

الدولة العثم�نّية في بلد العراق وال�س�م، 

في  طبيعته�  اإل���ى  ت��ع��ود  الأم����ور  وب����داأت 

ع�مة  الدينية  الحري�ت  مم�ر�سة  مو�سوع 

المرا�سم  واإق�مة  ع��سوراء  اإحي�ء  ومنه� 

والطقو�س المتعّلقة به�.

ومع انته�ء الحرب الع�لمية الث�نية ع�م 

1944م، بداأت مرحلة الإحي�ء الع��سورائي 
التي  والطقو�س  المرا�سم  على  ال��ق���ئ��م 

من  اأكثر  في  ال�سيعية  المجتمع�ت  تقيمه� 

بلد في الع�لم العربي والإ�سلمي، و�س�رت 

تت�سّكل في كل مجتمع من هذه المجتمع�ت 

اأ�س��سه�  على  تقوم  ة  خ��سّ ثق�فّية  هوّية 

ال�سع�ئر الع��سورائية ب�سكل ع�م والمجل�س 

الّلطمي ب�سكل خ��س.

المج�ل�س  على  يطلق  البحرين،  ففي 

»التحاريم«،  ا�سم  الّلطم  فيه�  يق�م  التي 

في  بم�سيرته�  العزاء  مواكب  »تبداأ  حيث 

العزاء  مجموع�ت  تت�سدره�  الع��سمة، 

.
)16(

واللاّطمياّة الم�سّم�ة ب�»ال�سياّالة«« 

في  الم�س�ركون  يجتمع  ُع��م���ن،  وف��ي 

ي��ب��دوؤون  حيث  ح�سينّي�ت  ف��ي  المرا�سم 

»ب��ت��ردي��د م��ق��ط��ع م���ن م��ق���ط��ع ال��م��رث��ي��ة 

يلطمون  وه��م  دائ��ري��ة  بحركة  ويقومون 

رمزية  ب�سرب�ت  �سدورهم  على  ب�أيديهم 

�سوت  م��ع  متوا�سل  اإي��ق���ع  وف��ي  خفيفة، 

مع انتهاء احلرب العاملية 
الثانية، بدأت مرحلة اإلحياء 

العاشورائي الذي تقيمه 
اجملتمعات الشيعية يف 

أكرث من بلد

الملف
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.
)17(

المن�سد الجهوري الحزين« 

مرا�سم  اإق�مة  تعود  التي  الهند،  وفي 

المغول  دول��ة  ت�أ�سي�س  لزمن  فيه�  العزاء 

تعرف  ع�سر،  ال�س�بع  القرن  بداي�ت  في 

طقو�س  وه��ي  ب���»زي���ارت«،  الّلطم  مج�ل�س 

م�سرحي  عمل  وبين  ال��لاّ��ط��م  بين  »تجمع 

.
)18(

تقليدي يج�ّسد الواقعة« 

منطقة  وف����ي  ب���ك�����س��ت���ن،  ف���ي  اأم������ 

فقد جرت  التحديد،  وجه  على  »بلت�ست�ن« 

الم�سم�ة  الّلطمية  تبداأمرا�سم  ب�أن  الع�دة 

ال�س�عر  ب� »ماأتم �سرائى« بقراءة ق�س�ئد 

ذلك  يعقب  »و�س�ل«،  المعروف  الإيراني 

م��وك��ب »ال���زن���اج���ي���ل« »ال����ذي ي��ت��ك��ّون من 

منهم  ف��رد  كل  يحمل  عديدة  مجموع�ت 

وعلى  ال�سغيرة،  ال�سل�سل  من  مجموعة 

الطبول(،  من  )ن��وع  »النوحخان«  �سوت 

على  الحديدية  ال�سل�سل  ح�ملو  وي�سرب 

.
)19(

ظهورهم«

لطمّية  ومرا�سم  طقو�س  ثمة  واليوم، 

 Q الح�سين  الإم���م  ع��سوراء  لإحي�ء 

تحمل هوّي�ت ثق�فّية مختلفة في عدد كبير 

من البلدان ك�أندوني�سي�، وبورم�، وت�يلند 

الج�لي�ت  ت�سّكل  التي  ال��دول  من  وغيره� 

ال�سيعية فيه�، مجتمع�ت ق�ئمة بذاته�.

*خاتمة
تبقى الإ�س�رة اإلى اأّن م� تّم تقديمه في 

هذه العج�لة، ل يتعدى كونه لمحة ت�ريخية 

اعتب�ره  يمكن  ول  اللطم،  مو�سوع  ع��ن 

�سي�قً� بحثيً� يح�ول تفكيك ظ�هرة اللطم 

على  يمكن  الثق�فية،التي  اأب��ع���ده���  اإل��ى 

في  ي�س�رك  ح�س�ري  معلم  بن�ء  اأ�س��سه، 

.Q اإعلء راية اأبي عبد اهلل الح�سين

وم� ك�ن البق�ء اإل بالح�سين.

(  مدير ع�م »ر�س�لت«، الجمعية اللبن�نية للفنون. (

مقتل الح�سين عليه ال�سلم، المقرم، �س280.( 1)

ل�س�ن العرب، ابن منظور، ج12، �س542.( 2)

�سرح الأخب�ر، الق��سي النعم�ن المغربي، ج3، �س172.( 3)

عيون اأخب�ر الر�س�، القمي، ج2، �س212.( 4)

تراجيدي� كربلء،اإبراهيم الحيدري، �س80.( 5)

م. ن، �س105.( 6)

�سير اأعلم النبلء، الح�فظ الذهبي، ج17، �س286.( 7)

 رحلت عبد الوه�ب عزام، عبد الوه�ب عّزام، �س326.( 8)

 المواع���ظ والعتب����ر بذك���ر الخط���ط والآث����ر، تق���ي الدي���ن ( 9)

المقريزي، ج 5، �س140.

م. ن، �س 168.( 10)

اإع���لم الأع���لم فيمن بوي���ع ب�لخلفة قبل الحت���لم، ل�س�ن ( 11)

الدين بن الخطيب، �س 135.

لمح�ت اجتم�عية م���ن ت�ريخ الع���راق الحديث،علي الوردي، ( 12)

ج1، �س46.

م. ن.، ج 2، �س109.( 13)

م. ن.، �س110.( 14)

مدخل اإلى �سو�سيولوجي� التراث، فريدريك معتوق، �س83.( 15)

طقو�س ع��س���وراء وال�سع�ئ���ر الح�سينية، راغ���ب ال�سرج�ني، ( 16)

�س64.

م. ن.، �س78.( 17)

م. ن.، �س84.( 18)

م. ن.، �س106.( 19)

الهوام�س
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*بدايات ال�سعر الح�سيني
هذه  له�  تت�سع  ل  اأ�سئلة  جملة  ه��ي 

اإل��ى  تق�سيمه�  ن���رى  ول��ذل��ك  ال��وج��ي��زة، 

متواليين،  َعَددين  على  عين  موزَّ ق�سمين، 

واأن نقت�سر فيهم� على التلميح اإلى غر�س 

وب�سكل  ع�مة،  ب�سورة  الح�سيني  ال�سعر 

اأن  قبل  الأول���ى،  بداي�ته  على  يقت�سر  ل 

اإل��ى الإج���ب��ة عن ���س��وؤال واح��د في  ننتقل 

هذه الأ�سئلة المتزاحمة، األ وهو �سوؤال: م� 

وبداي�ته  الح�سيني  ال�سعر  اإره��س�ت  هي 

 :)2/1( الحسيني  الشعر 
التاريخ ��ق  وثَّ فنٌّ 
ال�سيد ح�سني علي اإبراهيم

حفظه،  و�سهولة  لإيجازه  ال�سعر  ل  تف�سّ اأميَّة  اأّم��ًة  العرب  كان 

وتوؤِثره على فنون القول الأخرى.

و�ستين  اإح��دى  �سنة   Q الح�سين  الإم��ام  ا�ست�سهاد  وبزلزال 

الأّمة  عّبرت  فكيف  ُمدويًا.  �سعريًا،  الأّمة،  انفعال  كان  تالها،  وما 

عن ذلك �سعريًا؟ وما هي اإرها�سات هذا اللون ال�سعرّي؟ كيف كانت 

مراميه  كانت  وما  ونما؟  ال�سعر  هذا  ن�ساأ  وكيف  وبداياته؟  بذوره 

واأهدافه؟ واإلى اأي حدٍّ خدم الحركة الكربالئّية؟...
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لعّل أّول ما يخطر يف البال 
يف نشأة الشعر احلسينّي 
األراجيز واألشعار التي كان 

ينشدها اآلل واألصحاب وهم 
يربزون إىل األعداء

المقطوع�ت  اأّول  اآث����ر  مقتفين  الأول���ى؟ 

اإل��ى  الطريق  ف��ي  ُول���دت  التي  الح�سينية 

اإلى  والأ�ْسر  القيِد  طريق  في  ثّم  كربلء، 

الكوفة وال�س�م، هذا في هذا العدد، بينم� 

ُيفرد م� يرد في العدد المقبل لإره��س�ت 

ال�سعر الح�سيني في المدينة المنّورة بعد 

اإليه�،  عليهم(  اهلل  )ر�سوان  الآل  رج��وع 

من  ُتن�سد،  اأو  ُتن�س�أ  ب��داأت  اأول��ى  وعبراٍت 

الح�سين  الإم����م  �سريح  على  ال�سعراء، 

Q بكربلء.

الأ�سئلة  عن  للإج�بة  تكون  اأن  وع�سى 

الأخرى ف�سحة قريبة.

اأوًل: الغر�س لل�سعر الح�سينّي

ال�سعر  ت�سلك  ���س��ري��ع��ة  اإج����ب���ة  ل��ع��ّل 

والت�أبين  ال��رث���ء  ي  غر�سَ ف��ي  الح�سيني 

نظرًة  ولعّل  ى(.  المتوفَّ مديح  )ويت�سّمن 

اأخرى ت�سّم اإلى ذلك هج�َء اأعداء الح�سين 

R، وطلَب  البيت  اأهل  واأعداء   Q

الث�أر للدم المطلول بكربلء.

 - م�  �سيئً�  ته  �سحَّ على   - هذا  ولكن 

ي�سع ال�سعر الح�سينّي في اإط�ر الأغرا�س 

التي ُيَخّيم عليه� الط�بع الفردّي، ك�لرث�ء 

والت�أبين والهج�ء، بينم� ال�سعر الح�سينيُّ 

 ، نه�سويٌّ اجتم�عيٌّ  غر�سه  دينيٌّ  �سعر 

اإلى  تو�سًل  الآنفة  الأغرا�س  هذه  يجوز 

الأّم��ة  اإح��ي���ء  يريد  ع���ّم  اإحي�ئٍي  غر�س 

الإ���س��لم��ي��ة ورِف��ع��ة الإن�����س���ن َع��ْب��َر بي�ن 

 Q ال�سهيد  ب��رث���ء  الجريمة  ِع��َظ��م 

وهج�ء  وت�أبينهم،  )ر����س(،  واأ�سح�به 

نحو  الأم��ة  تحريك  والغر�س  اأعدائهم، 

خرجت  »واإّن��م���   :Q الح�سين  �سع�ر 

اأن  اأري��د  اأّم��ة ج��ّدي،  الإ�سلح في  لطلب 

واأ�سير  المنكر  واأنهى عن  اآمر ب�لمعروف 

ب�سيرة جّدي واأبي«.

من  ه��و   - اإذن   - الح�سيني  ال�سعر 

�سعر اللتزام بق�سية دينيٍة كبرى وق�سية 

اإن�����س���ن��ي��ة ع��ظ��م��ى، وه���و ���س��ع��ر اإح��ي���ئ��ّي 

اإ�سلحّي ب�عث ومحّرك.

ث��ان��ي��ًا: ف��ي الإره��ا���س��ات وب��داي��ات 

الن�ساأة

الب�ل في ن�س�أة  اأّول م� يخطر في  لعّل 

والأ�سع�ر  الأراجيز  هذه  الح�سينّي  ال�سعر 

والأ���س��ح���ب  الآل  ي��ن�����س��ده���  ك����ن  ال��ت��ي 

اإلى  يبرزون  وهم  عليهم(  اهلل  )ر�سوان 

الأعداء، اأو ي�ست�أذنون للبراز، اأو يرتجلون 

ف��ي ح��ّم��ى ال��م��ع��رك��ة، وال��ت��ي ه��ي ميراث 

ع�داِت العرب في حروبه�، واإن تمّيزت في 

 .
)1(

كربلء ب�سدق الع�طفة وخلو�س الولء

ل�س�ِن  ج��رت على  اأخ���رى  اأ���س��ع���رًا  ول��ك��ن 

وعلى  تمثًل،  اأو  نظمً�   Q الح�سين 

اأدخُل من  وفيه�،  الوقعة  قبل  األ�سنة غيره 

ال�سعر  ن�س�أة  في  واأ�سع�ره  الِبراز  اأراجيز 

الح�سين  تنعى  لأن��ه���  وذل���ك  الح�سيني، 

43وترثيه، اأو ُتْنبي بمقتله.
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يوم  قبل  ال��ن�����س��اأة  اإره��ا���س��ات   -  1
العا�سر وفي طريق كربالء

اأ - ُن�سب بيت�ن من ال�سعر لعلّي Q يرد 

الّلحى  وخ�س�ب  كربلء،  ذكر  فيهم� 

منهم ب�لدم�ء، وهم�: ]المتق�رب[

ك�������أن������ي ب���ن���ف�������س���ي واأع�����ق������ِب�����ه������

وب��������ل�������ك�������رب�������لِء وم�����ح�����راِب�����ه������

َف��ُت��خ�����س��ب م���ّن���� ال���ّل���ح���ى ب����ل���دم����ِء

)2(
ب����أث���واِب���ه����  ال���ع���رو����سِ  خ�������س����َب 

البيتين مق�رنة  لغة  ربم� ك�نت  ولكن، 

تعين  ل   Q علي  الموؤمنين  اأمير  بلغة 

على الإذع�ن بهذه الن�سبة.

الإم�م  اأق���م  العراق  اإلى  طريقه  في   - ب 

يومً�  الُخَزيمية  في   Q الح�سين 

وليلة، فلم� اأ�سبح اأقبلت اإليه الحوراء 

زينب O وق�لت: اإني اأ�سمع ه�تفً� 

يقول: ]الوافر[

ب��ج��ه��ِد ف����ح���ت���ف���ل���ي  ع����ي����ُن  ي�����  األ 

ف��م��ن ي��ب��ك��ي ع��ل��ى ال�����س��ه��داء ب��ع��دي

ع���ل���ى ق�������وٍم ت�������س���وق���ه���ُم ال���م���ن����ي����

)3(
اإن�����ج������ز وع������ِد  اإل������ى  ب����م����ق����داٍر 

لل�سعر  ف�تحًة  عّدهم�  يمكن  وللبي�ن، 

ب�ختلف  �سم�عهم�  ن�سب  وقد  الح�سينّي، 

.
)4(

قليل اإلى اأّم �َسَلَمة 

اأن  قوق  ال�سُّ منزل  من  اإخب�ره  وعند   - ج 

، اأو اأن م�سلمً� 
)5(

الن��س مجتمعون عليه 

، اأن�سد الإم�م Q خم�سة 
)6(

قد ُقِتل 

اأبي�ت نذكر منه�: ]الطويل[

ف������إن ت���ك���ِن ال���دن���ي���� ُت����َع����دُّ ن��ف��ي�����س��ًة

واأن����ب����ُل اأع����ل����ى  اهلل  ث�������واِب  ف�������داُر 

)....(

ن�����س��ئ��ْت
ُ
اأ ل��ل��م��وت  الأب������داُن  ت��ك��ن  واإن 

اأف�سُل اهلل  في  ب�ل�سيف  ام��رئ  فقتُل 

اأح��م��ٍد اآَل  ي����  اهلِل  ����س���لُم  ع��ل��ي��ك��م 

)7(
اأرح���ُل  ���س��وف  عنُكُم  اأران���ي  ف���إن��ي 

بكلم  متمثًل  الحّر   Q وخ�طب   - د 

اإلى  يرمي  ك���ن  ال��ذي  الأو����س  ل�س�عر 

الملف
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رة ر�سول اهللP: ]الطويل[ ُن�سْ

الفتى على  ع�ٌر  ب�لموت  وم�  �س�أم�سي 

م�سلم� وج����ه���َد  ح��ق��ً�  ن���وى  م����  اإذا 

بنف�سه ال�س�لحين  ال��رج���ل  ووا���س��ى 

وف�������رق م���ث���ب���ورًا وخ����ل���ف م��ج��رم���

َل��ْم
ُ
اأ لم  واإن متُّ  اأن��دم  لم  ف���إن ع�سُت 

)8(
وُت��ْرَغ��َم���  تعي�َس  اأن  ذلاًّ  ب��ك  كفى 

ومع اأن الأبي�ت اأبي�ٌت تمّثل به� الإم�م 

اإدخ���ل��ه���  يمكن  ول��ك��ن��ه���  ت��م��ث��ًل،   Q

ويوجد  الن�س�أة.  اإره��س�ت  في  -ب�عتب�ٍر- 

مورد اآخر تمّثل به الإم�م �سُيذكر في محّله.

الإم���َم   Q ال�سّج�د  الإم���ُم  ه� - �سمع 

ي�سلح  وه���و  ي��ق��ول   Q الح�سين 

�سيفه: ]الرجز[

خ��ل��ي��ِل م�����ن  ل�����ك  اأفٍّ  ده��������ُر  ي������ 

ك����م ل����ك ب������لإ������س�����راِق والأ�����س����ي����ِل

ق��ت��ي��ِل ط�����ل����ٍب  اأو  �����س�����ح����ٍب  م����ن 

ب����ل���ب���دي���ِل  ي���ق���ن���ع  ل  وال�������ده�������ُر 

واإن������م������� الأم����������ر اإل���������ى ال���ج���ل���ي���ِل

)9(
���س��ب��ي��ل��ي  �����س�����ل����ٌك  وك�������لُّ ح������يٍّ 

ال��ن�����س��اأة ف��ي ي��وم  اإره���ا����س���ات   - 2
عا�سوراء

لأنن�  �سواهد،  ب�أربعة  المورد  �سنخ�ّس 

والآل  الأ�سح�ب  ق�له  م�  ذكر  عدم  اآثرن� 

)ر�سوان اهلل عليهم( من �سعر ال�ستئذان 

والمب�رزة وبع�س الأ�سع�ر الأخرى، كبع�س 

ال�ستق�ء.  عند   Q العب��س  ق�له  م� 

و�سنذكر ال�سواهد تب�عً�:

الإم����م  ت��م��ّث��ل  ه��و  الأول  وال�����س���ه��د   - اأ 

بن  ف����روَة  ب���أب��ي���ت   Q الح�سين 

خطبته  في  وذل��ك  ال��م��رادي،  ُم�َسيك 

الث�نية يوم ع��سوراء: ]الوافر[

ِق����ْدم����ً� ف�����ه�����ّزام�����وَن  َن������ه������ِزْم  اإن 

م���ي���ن���� ُم���َه���زَّ ف���غ���ي���ُر  ُن������ه������َزْم  واإن 

ول���ك���ن ج�����ب�����ٌن  ����َن�����  ط����بُّ اإن  وم�������� 

م�����ن������ي������ن������ ودول���������������ُة اآخ�����ري�����ن������

ف���ق���ل ل���ل�������س����م���ت���ي���ن ب���ن���� اأف���ي���ق���وا

���س��َي��ل��ق��ى ال�������س����م���ت���ون ك���م���� ل��ق��ي��ن���

اأن��������سٍ ع���ن  رّف�����ع  ال����م����وُت  م����  اإذا 

)10(
ب�����آخ����ري����ن�����  اأن����������خ  ب���ك���ل���ك���ل���ه 

الحرَّ  اأ�سح�ِبِه  رث�ء  الث�ني  وال�س�هد  ب - 

أنشد احلسني Q خمسة 
أبيات منها:

فإن تكِن الدنيا ُتَعدُّ نفيســًة
فــداُر ثــواِب اهلل أعلى وأنبُل
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ي��ج��م��ع��ن��� اهلل  ور������س�����وُل  اأّن����ن�����  ل����و 

ي����وَم ال��ق��ي���م��ِة م���� ك��ن��ت��م ت��ق��ول��ون���؟

���رون���� ع��ل��ى الأق����ت�����ب ع����ري���ًة ���يِّ ُت�������سَ

)14(
��ْد ف��ي��ك��ُم ِدي���ن����  ��يِّ ك���أن��ن��� ل���م ُن�����سَ

م��رًة  الن�س�ء  زي���د  اب��ن  دع���  عندم�   - ب 

 Q الح�سين  راأ���س  وراأي���ن  ث�نية، 

ب�ب  الرَّ زوُج���ُه  تتم�لك  لم  يديه  بين 

بنت امرئ القي�س بن عدّي من رث�ئه، 

فق�لت: ]الب�سيط[

به ُي�����س��ت�����س���ء  ن�����ورًا  ك����ن  ال����ذي  اإن 

ب����ك����رب����لَء ق���ت���ي���ٌل غ����ي����ُر م����دف����وِن

�س�لحًة اهلل  ج���زاك  ال��ن��ب��ّي،  ���س��ب��َط 

ع��ّن���، وُج��ّن��ب��َت خ�����س��راَن ال��م��وازي��ِن

به األ����وُذ  �سعبً�  ج��ب��ًل  ل��ي  ك��ن��َت  ق��د 

ي��ِن وال��دِّ ْح��ِم  ب���ل��رَّ حبن�  َت�سْ وك��ن��َت 

وَم���ْن لل�س�ئليَن  وم���ن  لليت�مى  َم���ْن 

ُي��غ��ن��ي وي��������أوي اإل���ي���ه ك����لُّ م�����س��ك��ي��ِن

ب�سهِرُكُم ��ْه��رًا  ���سِ اأب��ت��غ��ي  ل  واهلِل، 

)15(
والطيِن ال��م���ِء  بين  َغ���ّي���َب 

ُ
اأ حتى 

اأنه�  على  بّينة  دلل���ة  الأب��ي���ت  وف��ي 

 :Q الح�سين  الإم���م  دف��ن  قبل  قيلت 

دفن  وق��د  م��دف��وِن«،  غيُر  قتيٌل  »بكربلَء 

Q بعد ثلث. وقد وفت بق�سمه� فلم 

تتزوج بعد الإم�م حتى لحقته �سريعً� �سنة 

اثنتين و�ستين.

عليٌّ  ه��و  ال��راث��ي  اإن  وقيل   ، ال��ري���ح��يَّ

الإم���م  بل  وقيل   ،Q الح�سين  بن 

الح�سين Q نف�سه: ]الوافر[

َل����ِن����ْع����َم ال����ُح����رُّ ُح������رُّ َب����ِن����ي ِري�������ِح

م�����ِح ���َت���َب���ِك ال����رِّ ���ُب���وٌر ع��ن��د ُم�������سْ ����سَ

ح�سينً� وا����س���ى  م���ن  ال���ُح���رُّ  وِن����ْع����َم 

)11(
��ِه ع��ن��د ال�����س��ب���ِح  ب��ن��ف�����سِ وج������َد 

ج - قوله Q وهو يحمل على الميمنة:

ال����م����وت اأول�������ى م����ن رك������وب ال���ع����ر

وال����ع�����ر اأول�������ى م����ن دخ������ول ال���ن����ر

المي�سرة:  ع��ل��ى  ي��ح��م��ل  وه���و  وق��ول��ه 

]مجزوء الرجز[
اأن������������� ال����ح���������س����ي����ن ب�������ن َع�����ل�����ْي

اأن������ث������ن������ي اأّل  اآل�������������ي�������������ُت 

اأح����������م����������ي ع�����������ي������������لِت اأب�������������ْي

)12(
����ِب����ْي  ال����نَّ دي�����ن  ع���ل���ى  اأم�������س���ي 

الذي  الوحيد  ال�س�هد  هي  والأب��ي���ت 

ذكرن�ه من اأ�سع�ر المب�رزة.

د - قوله Q ل�سكينة ابنته في ع��سوراء 

اأبي�تً� منه�: ]الطويل[

�سيطول َبْعِدي - ي� �ُسَكْينُة، ف�علمي -

ْ
َدَه����ِن���ي ال��ِح��َم���م  اإذا  ال��ب��ك���ُء  م��ن��ِك 

ل ُت��ح��رق��ي ق��ل��ب��ي ب��دم��ِع��ِك ح�����س��رًة

)13(
جثم�ِنْي  في  وُح  ال���رُّ مني  دام  م� 

3 - اإرها�سات الن�ساأة في اأ�سر الكوفة 
وال�سام:

اإل��ى   Q ال�سج�د  ب���لإم���م  ج��يء   - اأ 

ال���ك���وف���ة ع��ل��ى ب��ع��ي��ر ���س���ل��ح وي����داه 

هي:  ب�أبي�ت  لخطبته  د  ومهَّ مغلولت�ن، 

]الب�سيط[
��ْق��ي��ً� ل��رب��ِع��ُك��ُم ي��� اأّم�����َة ال�����س��وِء ل ���سَ

ن����� ف��ي��ن��� ي����� اأّم��������ًة ل����م ُت���������َراِع َج����دَّ

عندما دعا ابن زياد النساء ورأَْيَن 
رأس احلسني Q بني يديه مل 

تتمالك زوُجُه الرَّباب من رثائه
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الهوام�س

وقد رثته في ال�س�م بقوله�: ]الخفيف[

ح�����س��ي��ن��ً� ���ي���ُت  َن�������سِ ل  واح�������س���ي���ن���ً� 

�����َدْت�����ُه اأ�����س����ّن����ُة الأع���������داِء ْق�����������سَ
َ
اأ

غ��������������دروه ب�����ك�����رب�����لء ����س���ري���ع���ً�

)16(
ك���رب���لِء  ج���ن��َب��ْي   

ُ
اهلل ���س��ق��ى  ل 

اأم  اأّن  ط�وو�س  ابن  ال�سيد  اأورد  وقد   - ج 

 Q الح�سين  الإم����م  اأخ��ت  كلثوم 

من  وك���ن  خطبة،  الكوفة  في  خطبت 

جملة م� ق�لته: ]الطويل[

ق��ت��ل��ت��م اأخ�����ي ظ��ل��م��ً� ف���وي���ٌل لأّم���ك���م

ه����� ي��ت��وّق��ُد ����س���ُت���ْج���َزوَن ن�������رًا َح����رُّ

��ْف��َك��ه��� ���س��ف��ك��ُت��ْم دم�����ًء ح����ّرم اهلل ���سَ

وَح����ّرَم����ه����� ال������ق������راآُن ث����م م��ح��م��ُد

د - عندم� ُو�سع الراأ�س ال�سريف بين َيَدْي 

هم�م:  بن  الح�سين  بقول  تمّثل  يزيد 

]الطويل[
����ُق ه�����م����ً� م����ن رج��������ٍل اأع�������ّزٍة ُن����َف����لِّ

)17(
واأظ��ل��م���  اأَع����قَّ  ك���ن��وا  وه��م  علين� 

اأّم  بن  الرحمن  عبد  عنده  وك���ن   ...

الحكم، فق�ل عبد الرحمن:

َل���َه����ٌم ب��ج��ن��ِب ال��ط��ّف اأدن����ى ق��راب��ًة

�َسِب الَوْغِل من ابن زي�ِد الَعْبِد ذي النَّ

الح�سى َع���َدَد  ن�سُله�  اأم�سى  ُة  �ُسَميَّ

��ُل وب��ن��ُت ر���س��ول اهلل ل��ي�����س ل��ه��� َن�����سْ

عبد  �سدر  ف�سرب  ي��ده،  يزيُد  »فرفع 

.
)18(

الرحمن، وق�ل له: ا�سكت« 
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تعتبر عا�سوراء من المدار�س الإ�سالمّية الأ�سيلة في تربية الأجيال 

�ساهمت ب�سكل  الح�سينية قد  الملحمة  التاريخ، وذلك لأن هذه  مّر  على 

ون�سرة  الحق،  راية  اإعالء  �سبيل  في  الت�سحية  مفهوم  �سناعة  في  كبير 

المظلوم في وجه الظالم. وقد كانت �سيرة الإمام الح�سين Q وق�سته 

الذي  العالمي،  ال�سراع  هذا  في  الأب��رز  العنوان  هي  يزيد  الطاغية  مع 

تتجه فيه ال�سعوب الإن�سانية فطريًا لن�سرة الحق في مقابل الباطل.

كربالء: 
شعلة 
أضاءت 
الشاشة
وئام اأحمد

الملف
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 : الخ�منئي ال��ق���ئ��د  يعبر  وك��م��� 

 Qعلي بن  الح�سين  الإم���م  حي�ة  اإن 

من  اأكثر  لمدة  حي�ته  ت�ريخ  امتداد  على 

ففترة  وعبر،  درو���س  كله�  ع�مً�  خم�سين 

درو����س،  �سب�به  وف��ت��رة  درو�����س،  طفولته 

اإم�مة الإم�م الح�سن  و�سلوكه خلل فترة 

ومواقفه  و�سلوكه  درو���س،   Qعلي بن 

بعد ا�ست�سه�د اأخيه الإم�م الح�سن بن علي

Q كله� درو���س. لم يكن الأمر بحيث 

 Qيق�ل اإن م� ق�م به الإم�م الح�سين

ك�ن في اليوم الأخير فقط. بيد اأن عظمة 

واقعة كربلء من الت�ألق وال�سخ�مة بحيث 

وك�أنه�  الأخ��رى  الأن��وار  تطغى على جميع 

.
)1(

ال�سم�س الم�سرقة 

*مقاربة م�سّو�سة
هذه  مق�ربة  ن��ود  عندم�  ف�إنن�  ل��ذا، 

الن�حية  من  الخ�لدة  الت�ريخية  الملحمة 

الفنّية، نرى اأنه� مليئة ب�لدللت الإن�س�نية 

ال�سور  اآلف  منه�  ُي�ستقى  التي  الكبيرة 

الم�سّبعة ب�لمف�هيم التربوّية والجتم�عّية.

الفني  للنت�ج  ب�سيط  ا�ستعرا�س  في 

ب�سكل ع�م،  تن�ول ع��سوراء  الذي  العربي 

الجتم�عية  الجوانب  بع�س  على  رك��ز  اأو 

تعط  لم  العربية  ال�سينم�  اأن  نرى  منه�، 

حقه�،  الكبيرة  الت�ريخية  القيمة  لهذه 

فك�نت الأعم�ل اإم� خجولة اأو اأنه� �سردت 

عن الخط الأ�س��سي لع��سوراء، وذلك لأن 

يخ�سعونه�  الأع��م���ل  ه��ذه  على  القّيمين 

اإنت�جه،  وراء  م��ن  يبغونه  ال��ذي  للهدف 

لم�  الحقيقية  لل�سورة  اإظ��ه���ر  اإم���  وه��و: 

الح�سين،  الإم������م  ك��رب��لء  ف��ي  ح�����س��ل 

الدف�ع عن  وتف�نيه في  واإظه�ر مظلومّيته 

لهذه  ت�سويه  اأو  المظلوم،  ون�سرة  الحق 

اآخر  اإلى منحى  الأح��داث  واأخ��ذ  ال�سورة 

الإم�م  يع�ي�سون  ك�نوا  الذين  بع�س  يمجد 

الح�سين Q وقد نبذهم الت�ريخ ب�سبب 

�سد  جرائم  من  به  ق�موا  وم���  اأعم�لهم 

تزويرًا  يعتبر  ه��ذا  وللأ�سف  الإن�س�نية، 

للت�ريخ بكل م� للكلمة من معنى.

*الإعالم اأم�سى من ال�سيف
دور  قليًل  ن�ستعر�س  اأن  اأردن�����  ول��و 

�سن�عة  في  )ال�سينم�(  اأو  ال�س�بع  الفن 

في  ت�أثيره  ودرج��ة  لل�سعوب  الع�م  ال��راأي 

كل م�س�هد لهذا الفن الجديد، لوجدن� اأّن 

هذه اللغة، اأي لغة الإعلم وال�سينم�، هي 

اأم�سى من ال�سيف واأ�سد فتكً� من ال�سلح 

للت�أثير  و�سوًل  العقل  من  يمتد  اأثره�  لأن 

في القلب والروح. لذا، ف�إن الدول الكبرى 

للتحكم  الفّت�كة  ب�لأ�سلحة  تهتم  تعد  لم 

بحي�ة الب�سر من خلل القوة، بل اتجهت 

الحرب  وه��و  الحرب  من  جديد  ن��وع  نحو 

الن�عمة.

ال�سهيد  القلم  اأهل  �سهداء  �سيد  يقول 

)م��راآة  كت�بة  في  اآويني  مرت�سى  ال�سعيد 

ال�س�بع  الفن  »اإن  اآيينه ج�دو(:  49ال�س�حر/ 
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ولكن  العبودية  لفكرة  حقيقي  تج�سيد  هو 

يذهب  عندم�  اإن��ه  حيث  ال��ف��رد،  ب�����إرادة 

لم�س�هدة فيلم �سينم�ئي، ف�إنه في البداية 

يدخل اإلى مك�ن مظلم، يجل�س في مقعده 

الفيلم ف�إنه  اأبدًا، وعندم� يبداأ  ل يتحرك 

يكون اأ�سير التنويم المغن�طي�سي الفكري، 

به�  تتلعب  واأح��سي�سه  م�س�عره  فكل 

الموؤثرات الب�سرية وت�أخذه دون اأن ي�سعر 

اإليه،  يذهب  اأن  المخرج  اأراده  ع�لم  اإلى 

اأو  الع�لم جيدًا  ك�ن هذا  اإن  النظر  بغ�س 

ف��سدًا، ولهذا فقد ك�نت ال�سينم� هي اأحد 

الت�ريخ،  مّر  على  الغربية،  الأ�سلحة  اأهم 

.
)2(

التي ل تق�وم« 

نعود  ال�سينم�  اأهمية  ا�ستعرا�س  بعد 

لواقعة  به�  تعر�ست  ال��ت��ي  الكيفّية  اإل���ى 

ال�سينم�  عن  ب�لحديث  و�سنبداأ  ع��سوراء، 

العربية.

العربية  ال�سينم�  ف�إن  وقلن�  �سبق  كم� 

لم تن�سف الق�س�ي� الدينية ب�سكل كبير... 

لبع�س  اقتب��س  حركة  هن�ك  ظهرت  وقد 

ولكن  كربلء  عن  تتحدث  التي  الرواي�ت 

ب�سكل اأدبي وروائي خي�لي، اأي اأن الوق�ئع 

موجودة ولكن بت�سرف الك�تب.

*خطوة هاّمة
وك�نت معظم الأفلم العربية تتحدث 

والإن�����س���ن��ي��ة،  ال��غ��رام��ي��ة  الق�س�س  ع��ن 

وبع�س  الأه���ل���ي���ة...  ال��ح��روب  وق�س�س 

الخلف�ء  حي�ة  من  الت�ريخية  الق�س�س 

واأه����م ال��ق���دة ال��ت���ري��خ��ي��ي��ن. ول��ك��ن، في 

الآونة الأخيرة، اأ�سبح هن�ك ح�جة فعلية 

الدينّية  الق�س�س  بع�س  ل�ستح�س�ر 

المجتمع،  في  اأ�س��سّيً�  معلمً�  ت�سّكل  التي 

والح�سين  »الح�سن  م�سل�سل  هن�ك  فك�ن 

ومع�وية« للمخرج »ح�تم علي«.

ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن راأي���ن���� ف���ي ه��ذا 

ف�ختي�ر  ل��ه،  الفني  نقدن�  اأو  الم�سل�سل 

مخرج فّذ مثل »ح�تم علي« لإخراج هكذا 

فيلم ديني كبير، يعتبر خطوة كبيرة لدى 

قيمة  اإبراز  واإ�سرارًا على  المنتجة  الجهة 

يف اآلونة األخرية، أصبح 
هناك حاجة فعلية 

الستحضار بعض القصص 
الدينّية التي تشّكل معلمًا 

أساسّيًا يف اجملتمع

الملف
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ومدى  م�سمونه�  عن  النظر  بغ�ّس  معينة 

واأن  خ��سًة  الت�ريخية،  للحق�ئق  مق�ربته� 

الأمور  بع�س  تت�سمن  ك�نت  المرحلة  هذه 

الخلفة  اأحقّية  ح��ول  اله�ّمة  الخلفية 

واغت�س�به�.

م� يعنين� قوله: اإّن هذا الم�سل�سل ك�ن 

ف�إن  ولهذا  المنتجة،  الجهة  بقيود  م�سّيرًا 

للن��س  بّثه  ع�ر�س  قد  المرجعي�ت  معظم 

لأنه ي�سوه الحق�ئق.

*»العقاب« فكرة جديدة
عر�س  اآخر  م�سل�سل  اإلى  النتق�ل  في 

ع��ل��ى اإح�����دى ال��ق��ن��وات ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة وه��و 

الم�سل�سل  ف��ك��رة  ك���ن��ت  فقد  »ال��ع��ق���ب«، 

حركة  تتبع  خ��لل  م��ن  وج��دي��دة  جريئة 

الح�سين  الإم�����م  قتلة  م��ن  القت�س��س 

Q. لن نخو�س في النقد الفني للعمل، 

ولكن هكذا عمل اإن�س�ني و�سمن اإمك�ني�ته 

اإنه  القول  ن�ستطيع  المتوا�سعة،  الإنت�جية 

جدير ب�لإحترام لأنه اأن�سف الحقبة التي 

�سورة  لن�  اأظهر  اأن��ه  خ��سة  عنه�،  تكلم 

الق�سة  ن�ستعر�س  كن�  فدائمً�  ج��دي��دة، 

نتعر�س  ل��م  ول��ك��ن  ل��ع������س��وراء  الحقيقية 

لحي�ة القتلة والمجرمين في كربلء.

كرتونية  م��ح���ول��ة  ه��ن���ك  ك����ن  ك��م��� 

�س�هده  وال��ذي  ال��ط��ف«،  »اأر����س  فيلم  مع 

معظم  في  ب�سغف حيث عر�س  اللبن�نيون 

القرى  كل  اإل��ى  ودخ��ل  اللبن�نية  المن�طق 

والبيوت.

*ال�سينما الإيرانية
الإيرانية  ال�سينم�  اإل��ى  النتق�ل  في 

الموا�سيع  اأ�سبعوا  قد  الإيرانيين  اأن  نرى 

الدينية درا�سة وتقديمً� بمختلف الو�س�ئل 

على  ح��ر���س��وا  وق���د  وال��ب�����س��ري��ة.  الفنية 

تتط�بق  التي  الحقيقية  ال�سورة  تقديم 

لأنهم  ال�سيعية،  وعقيدتهم  انتم�ئهم  مع 

اأدركوا حجم وخطورة ت�سويه هذا الت�ريخ 

�سخ�سّية  تكوين  في  الكبير  واأثره  العريق 

ال�س�عد  الإ���س��لم��ي  الإي��ران��ي  المجتمع 

وال�س�ب.

في ا�ستعرا�س ب�سيط للأعم�ل الفنية، 

�سنتن����ول فق���ط الأعم�ل الدرامي���ة منه�، 

لأن العم�ل الفني���ة التي تن�ولت ع��سوراء 

كثي���رة ول تح�س���ى من م�س���رح، ولوح�ت، 

وكله����  ومو�سيقي���ة...  م�سهدي���ة  واأعم����ل 

تع���ّد من الأعم�ل الجدي���رة ب�لحترام من 

مختلف الجوانب.

*التفاني والإيثار
على  كثيرًا  عر�س  م�سل�سل  مع  �سنبداأ 

خلل  الملتزمة  اللبن�نية  القنوات  اإحدى 

كل  بوجدان  مرتبطً�  فك�ن  محرم،  فترة 

واقعة  يج�سد  اأن���ه  خ��سة  الم�س�هدين 

ع��سوراء ب�سكل ك�مل، وهو م�سل�سل الإم�م 

الح�سين Q )التف�ني والإيث�ر(.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ق���دم اإن���ت����ج ه��ذا 

الم�سل�سل وهو من الروائع الإيرانية، ف�إنه 

ظّل حيً� ي�ستمد حي�ته من واقعة كربلء، 

الأوائ��ل من  الع�سرة  الأي���م  ذلك لأن��ه في 

ال��م��وال��ي��ن على  ك��ل  ي��ك��ون  م��ح��رم،  �سهر 

خلل  م��ن  الح�سينية  ال�سيرة  م��ع  موعد 

التقديم  م��ن  ن��وع  وه��و  ال��ع��زاء،  مج�ل�س 

51الفني لع��سوراء، لأن فكرة الحكواتي ك�نت 
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تتج�سد في تقديم كل م� هو اإن�س�ني ومليء 

ب�لقيم ب�أ�سلوب يحفز خي�ل الم�ستمع على 

به�  وال��ت���أث��ر  الق�سة  داخ��ل  اإل��ى  الغو�س 

)�سلبً� اأو اإيج�بً�(.

وفي المق�ربة مع مج�ل�س العزاء نرى 

الم�ستمع  اإدخ���ل  اأي�سً�  يح�ول  الق�رئ  اأن 

فنراه  جوانبه�  بكل  كربلء  اإلى  والموؤمن 

 ،Q الح�سين  الإم���م  بمظلومية  يت�أثر 

ولهذا م� زالت ق�سية كربلء ن�ب�سة وحية، 

لأنه بمجرد ذكره� تجري الدموع وتنفطر 

هو  والإي��ث���ر  التف�ني  وم�سل�سل  القلوب، 

تج�سيد حقيقي لهذه المج�ل�س الح�سينية.

*»يوم الواقعة« ومحاولت اأخرى
هن�ك  فك�نت  الأعم�ل  هذه  وتت�بعت 

اأفلم  تتحدث عن بع�س جوانب كربلء، 

فك�ن فيلم »يوم الواقعة« الذي يتحدث عن 

ذلك الن�سراني الذي ترك كل �سي وذهب 

ولكنه   ،Q الح�سين  الإم����م  لين�سر 

لق�سة  راٍو  اإل��ى  فيتحول  م��ت���أخ��رًا،  و�سل 

التف�ني وال�سه�دة.

كم� تعّرف اللبن�نيون اإلى اأعم�ل درامية 

والن��سئة،  الأط��ف���ل  فئة  خ�طبت  اأخ��رى 

بن�ء  ف��ي  عليه�  ي��ع��ّول  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة  وه���ي 

مجتمع قوي ورا�سخ، فك�ن هن�ك »الف�ر�س 

اأبي  �سخ�سية  عن  تحدث  الذي  ال�سج�ع« 

بذلك  ف�أ�سبح   Q العب��س  الف�سل 

والب�أ�س  ال�سج�عة  ف��ي  طفل  لكل  المثل 

ال�سخ�سّي�ت  ب�أبط�ل  الت�سبه  عن  عو�سً� 

الكرتونّية الدموّية. وبراأيي هذا اأحد وجوه 

الت�أثير الفّع�ل لهذه الأعم�ل وهو اأن نحّول 

ونجذب انتب�ه هذا الجيل �سريع الت�أثر اإلى 

هن�ك  ك�ن  كم�  والجيدة.  المثلى  الأم��ور 

يتحدث  ال��ذي  ال�سغير«  »الجندي  فيلم 

اأ�سغر  الر�سيع عبد اهلل، وهو  الطفل  عن 

الح�سين  الإم����م  وال��ده  جي�س  في  جندي 

الأع��داء  جي�س  يق�سم  ك���د  حيث   ،Q

الم�ء  اإعط�ئه  على  م��واف��ق  بين  ق�سمين 

ومع�ر�س، وانتهى كيد الأعداء بذبحه من 

الوريد اإلى الوريد.

كم� ك�نت هن�ك مح�ولت اأخرى مثل 

مجموعة  وه��ي  ع������س��وراء،  م��ن  ق�س�س 

من  ع��دد  ع��ن  تتحدث  ق�سيرة  ق�س�س 

اأب��ط���ل واق��ع��ة ك��رب��لء وم��دّع��م��ة بر�سوم 

تو�سيحية.

كم� �سبق واأ�سلفن� عن اأهمية ال�سينم� 

ف���إن  فع�لة،  واإع��لم��ي��ة  تبليغية  كو�سيلة 

فيلم »يوم الواقعة« يتحدث 
عن ذلك النصراين الذي ذهب 

 Q لينصر اإلمام احلسني
ولكنه وصل متأخراً
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مهما سعينا لربط الناس 
باعتقاداتهم وقيمهم اإلسالمية 

تبقى السينما هي الوسيلة 
الفعالة واألجنح يف ذلك

حجم  تظهر  للموا�سيع  عر�سه�  طبيعة 

خطره� ودرجة ت�أثيره�.

وم���ه���م���� ���س��ع��ي��ن��� ل����رب����ط ال���ن��������س 

تبقى  الإ�سلمية  وقيمهم  ب�عتق�داتهم 

في  والأنجح  الفع�لة  الو�سيلة  ال�سينم� هي 

ذلك.

*�ُسعلة لن تنطفئ
اإيرانية  ذكرن�ه�  التي  الأعم�ل  كل  اإن 

اأ�س��سي  ترّكز على مفهوم  اأم عربية  ك�نت 

وهو تكوين ثق�فة ح�سينية ن�بعة من عقيدة 

اإيم�نية را�سخة وخ�ل�سة، فنحن لن ننتظر 

لنوؤمن  م���  فيلم  اأو  م���  م�سل�سل  م�س�هدة 

لكن   ،Q الح�سين  الإم����م  بمظلومية 

ركنً�  يج�سد  ن�س�هد هكذا عمل  اأن  بمجرد 

اأ�س��سيً� في عقيدتن� ف�إنه يكون نورًا على نور، 

اإن  جلية.  وا�سحة  المبهمة  الأم��ور  ويجعل 

حركة المق�ومة انطلقت من كربلء، واأحد 

و�سيبقى  ك�ن  هذا  مجتمعن�  في  تجلي�ته� 

والتكفيري  ال�سهيوني  ال��ع��دو  م��ق���وم��ة 

ع�سكريً�  عمًل  نرى  فعندم�  ولهذا  ح�ليً�. 

للمق�ومة اأو ن�س�هد م�سل�سًل ك�لغ�لبون ف�إن 

ب�لمق�ومة ويجعلن�  ذلك يزيد من تم�سكن� 

ب�لن�سبة  الأم��ر  وهكذا  اأكثر.  اإليه�  نتعّرف 

لع��سوراء، ف�إن كل هذه الأعم�ل تعمل على 

الح�سينّية  ب�لثورة  تم�ّسكن�  وتعزيز  تر�سيخ 

الزم�ن  ل�س�حب  الظهور  وتمهد  الحقة، 

الإم�م المهدي| من خلل هذه الأجي�ل 

ال�س�عدة الفتية، الموؤمنة ب�أن الموت ُخطَّ 

جيد  على  ال��ق��لدة  كمخط  اآدم  اب��ن  على 

اأب��واب  من  ب���ب  هو  الجه�د  وب���أن  الفت�ة، 

ه��وؤلء  اأولي�ئه،  لخ��سة  اهلل  فتحه  الجنة 

بداأوا من كربلء وا�ستمروا على مر الزمن 

وه� هم في اأي�من� هذه يقولون: »لن تمحو 

وحية  ن�ب�سة  كربلء  و�ستبقى   ،
)3(

ذكرن�«

في قلوبن� اإلى الأبد، ف�إنه� �سعلة ل تنطفئ 

اأبدًا.

(1 ).)2013/6/12( Q يراجع: كلمته في لق�ئه مختلف �سرائح ال�سعب بمن��سبة ذكرى ولدة الإم�م الح�سين 

 كت�ب »مراآة ال�س�حر« لل�سهيد اآويني وهو خل�سة فكره حول الإعلم وال�سينم� والأدب والق�س�ي� الإن�س�نية، �س20.( 2)

 عمل م�سهدي من اإنت�ج الجمعية اللبن�نية للفنون - ر�س�لت، يق�رب حركة كربلء مع واقع المق�ومة الإ�سلمية الح�لي.( 3)

الهوام�س
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حتقيق: زهراء عودي �سكر

Qعلى حّب الحسين
اأفرزت  فقد  الإ�سالم،  في  تراجيديا  اأّول  عا�سوراء  تعتبر 

مبادئ وقيمًا و�سلوكًا و�سعائر وطقو�سًا، كّونت منبعًا فّيا�سًا من 

الحزن ل ين�سب واإرثًا فكرّيًا وثورّيًا ل يهداأ، اإذ يحتل »اللطم« 

موقعًا لفتًا في مرا�سم اإحيائها، كذلك المجال�س الح�سينية 

 .Q والإطعام في �سبيل اهلل وكله... على حّب الح�سين
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ال��ع��ا���س��ورائ��ي��ة  ال���ب���ان���ورام���ا   *
ال�سعبية

م���� اإن يه���ّل هلل مح���ّرم حتى تلحظ 

ال�س���وداء  الراي����ت  ال�س����رع،  اخت���لف 

ُت�س���دل عل���ى �سرف����ت المن����زل وم�سح���ة 

الن�����س،  وج���وه  عل���ى  ترت�س���م  الح���زن 

ومكّب���رات ال�س���وت ت�س���دح ب�للطمّي����ت 

والدع���وات لح�سور المج�ل����س والمرا�سم 

الح�سينية التي تع���ّم المن�زل، والم�س�جد، 

والمجّمع����ت، وعجلة العم���ل تنطلق لتلّبي 

ح�ج����ت وطلب�ت الن�����س، ف�لأفران ي�ستّد 

الإقب�ل عليه� والمح����ل التج�رية وغيره� 

لت�أمي���ن م�ستلزم����ت المج�ل����س. كل �سيء 

يب���دو مختلف���ً� وي�سع���رك بذك���رى الط���ّف 

الأليم���ة. وهذا م���� ي�سير اإلى وع���ي الن��س 

اأكثر ف�أكثر به���ول الواقعة، ويعك�س فهمهم 

لم�سمونه� ومدلولته����، التي اأ�سحت تبّث 

في مواعظ المج�ل�س الح�سينية.

الح�جة �سلم، ربة منزل، تح�ول قدر 

الح�سينية  المج�ل�س  ارتي�د  ا�ستط�عته� 

ال���ت���ي ت���دع���ى اإل���ي���ه����، ت���ق���ول: »م��وع��ظ��ة 

محفزًا  ع���م��ًل  ال��ي��وم  ���س���رت  المجل�س 

الم�ستمع  فيه�  ي��ج��د  ال���ع���زاء،  لح�سور 

التي  والعملية  الدينية  الأم��ور  من  الكثير 

الك�في  الوقت  وج��ود  لعدم  نظرًا  يجهله� 

للطلع عليه�، كذلك يجري �سرد لبع�س 

الأنبي�ء  به�  مّر  التي  والمواقف  الق�س�س 

التذكير  اإل���ى  اإ���س���ف��ة   ،R والأئ���م���ة 

التي  الم�ستحّبة  والأوراد  الأعم�ل  ببع�س 

وبهذا  ف�أكثر،  اأكثر  المجل�س  اإل��ى  تجذب 

الإم�م  م�سيبة  ون�ستذكر  ب�لمعرفة  نتنّور 

الح�سين Q في اآٍن معً�«.

قول  م.  ح�سين  ال�����س���ب  لن�  وي��ق�����سّ 

عن  المي�سورة،  الع�ئلة  ابن  مهدي  زميله 

�سهر  في  لهم  اهلل  ي�سخره�  التي  الأرزاق 

اإلى  الأرزاق  تلك  �سبب  ي��رّد  وهو  محرم، 

بركة الإم�م الح�سين Q، فهم اعت�دوا 

اإق�مة الولئم طوال �سهر محرم. وي�ستكمل 

ح�سين حديثه ق�ئًل: »اإن النية هي اأ�س��س 

كل �سيء، ف�لأح�ديث تقول: »اإنم� الأعم�ل 

في  العمل  ك���ن  اإذا  فكيف   ،
)1(

ب�لني�ت« 

�سبيل اهلل وحبً� للح�سينQ؟«.

Q على حّب الح�سين*
في �سهر محرم تلفتك م�س�هد متنوعة 

فمثًل  الأخ�����رى،  الأي�����م  ف��ي  تلحظه�  ل 

ت�سّدك روائح الأطعمة الفّواحة ك�لهري�سة، 

وهي  وغيره�.  العب��س  وكعك  والمن�سف، 

معرفة  قربه�  الم�ر  على  ي�سُعب  ل  مّم� 

م�سدره� لأنه� غ�لبً� م� ت�سّكل »لّمة« تجمع 

يت�س�ركون  الذين  والجيران  الأهل  حوله� 

الم�ّرة  على  لتوزيعه�  و�سنعه�  طهوه�  في 

واأهل الحّي، وكل ذلك بهدف ك�سب الأجر 

والتقّرب من اهلل تع�لى.

وينتظر جيران الح�جة هن�ء الهري�سة 

التي تطهوه� كل ع�م وي�سرحون لك مدى 

الح�جة  تقول  ورائحته�،  طعمه�  ج��ودة 

هن�ء: »لقد نذرت منذ �سنوات خلت اإق�مة 

عدد من الم�آدب على حّب الإم�م الح�سين 

Q خ���لل ���س��ه��ر م���ح���رم، ف��ب��ع��د كل 

وعلى  اهلل  �سبيل  في  الطع�م  نفق 
ُ
اأ مجل�س 

حب اأهل البيتR، راجية  من المولى 

55نيل �سف�عتهم في الدني� والآخرة«.
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على  كربالئي،  فلكلور  *اللطم... 
وقع اأنغام الحرية

اللطم   م�����س��ي��رات  ت��ح��ت��ل  ذل���ك  اإل����ى 

الع��سورائي  الم�سهد  من  ج��زءًا  والندب 

ال�سعبي، فتجده� تق�م في المدن والقرى، 

الحزينة،  الطف  م�س�هد  بع�س  مج�ّسدة 

تعلن  التي  العري�سة  ال�سع�رات  ومطلقًة 

وا�ستكم�ل  الح�سين  الإم�م  لم�سيرة  الولء 

نهجه لحين ظهور �س�حب الزم�ن. ويتعّمد 

الأه�لي الم�س�ركة في تلك الم�سيرات هم 

واأبن�وؤهم كي يغذوا حّب اأهل البيت فيهم، 

دائم  روح��ي  توا�سل  على  يح�فظوا  ولكي 

ال�سيد  يوؤكد  وهن�  الح�سينية.  الق�سية  مع 

الحق  »معركة  اأن  �س.  علي 

اأي�م  التي ك�نت منذ  والب�طل 

اأهل البيت R، م� زالت ق�ئمة 

الم�سلمون، وهي  ُوجد  اأينم�  اليوم  حتى 

التي  الدم�ء  ببركة  منت�سرة  هلل  والحمد 

اتخذت من م�سيرة الح�سين نهجً�. ونحن 

نفتخر بهذا المبداأ، ون�سعى الى ال�سير على 

هداه وزرعه في نفو�س اأبن�ئن�، من خلل 

اأو  الم�سيرات  اأو  المج�ل�س  في  الم�س�ركة 

اللطمي�ت اأو اأي اأمر يك�سبن� حب الح�سين 

و�سف�عته«.

*اإيقاظ وا�ستنها�س
اإذًا، اللطم لي�س موروثً� �سعبيً� فلكلوريً� 

ب�أ�سك�ل  را�سخة  وتق�ليد  ع���دات  يح�كي 

وغ�م�سة  ال��م�����س��م��ون  ف���رغ��ة  م��ت��ن��وع��ة، 

التي  الطقو�س  من  جزء  هو  بل  المغزى، 

ت��ب��ع��ث ع��ل��ى ال���س��ت��ن��ه������س وال���س��ت��ع��داد 

ع������س��وراء،  نهج  ف��ي  ال�س�ئرين  لن�سرة 

التع�طف  م��ن  يت�أتى  ال�ستنه��س  وه��ذا 

مع  المت�س�حبة  الف�جعة  الم�سيبة  م��ع 

اللطم ميكن اعتباره ركنًا من 
أركان الشعائر احلسينية، 
وهو يؤّدي دوراً فّعااًل يف 
االستقطاب واالستنهاض

الملف
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الحزن على الح�سين واأهله، ثم يتحول اإلى 

الب�طل  مواجهة  في  وقي�م  نهو�س  اإرادة 

اأجله الح�سين  الذي واجهه وا�ست�سهد من 

م�ستوي�ت  في  و�سي��سي  فكري  وعي  واإل��ى 

الق�سية  ه��ذه  مرتكزات  فهم  ف��ي  ع�لية 

وامتداداته� التي ت�ستمر في واقعن� وتجعل 

كربلء حية وح��سرة في كل مواجهة بين 

الحق والب�طل اأينم� ك�ن.

اأّن  اإل���ى  ن�سير  ال��م��ج���ل،  ه���ذا  وف���ي 

اأرك����ن  م��ن  رك��ن��ً�  اع��ت��ب���ره  يمكن  اللطم 

دورًا  ي����وؤّدي  وه���و  الح�سينية،  ال�سع�ئر 

وهو  وال�ستنه��س  ال�ستقط�ب  في  فّع�ًل 

ل  ال��ت��ي  الأخ�����رى  الأن�����واع  بع�س  بعك�س 

الح�سيني  لل�س�رع  ا�ستقط�ب  و�سيلة  ت�سّكل 

وذلك  المطروحة،  الق�سية  نحو  والع�لمي 

النوع  ه��ذا  يعك�سه�  التي  لل�سورة  نظرًا 

فيه  يثير  اإذ  الجمهور،  على  الأداء  م��ن 

الجذب  من  ب��دًل  والخوف،  النفور  �سعور 

مع  وال��ع���ط��ف��ي  ال��روح��ي  التف�عل  وخ��ل��ق 

الملحمة الع��سورائية بكل اأبع�ده� الثورّية 

وال�سي��سّية والفكرّية.

*الإطعام... حبًا وكرامة
هذه  على  ع��سوراء  لوحة  تقت�سر  ول 

نواح  اإل��ى  تتخط�ه�  بل  فح�سب،  ال�سور 

الح�سين  ب�لإطع�م في �سبيل  تتمثل  اأخرى 

والتق�ليد  ال��ع���دات  ت���رة  لتح�كي   Q

ط��ورًا  ولتطبق  الأج��ي���ل،  عبر  ال��م��وروث��ة 

الأح�ديث التي حثت على ذلك، فقد روي 

»من   :Q ال��ك���ظ��م  الح�سن  اأب���ي  ع��ن 

.
)2(

موجب�ت المغفرة اإطع�م الطع�م« 

وي��ت��م��ث��ل الإط���ع����م ب��ت��وزي��ع ال��م���أك��ل 

وال��م�����س��رب ع��ل��ى م���رت����دي ال��م��ج���ل�����س 

والم�س�كين  ال��ف��ق��راء  وعلى  الح�سينية، 

بين  الأطعمة  وتتنوع  والجيران  والأه�لي 

رة منزليً�.  م�أكولت ج�هزة واأخرى مح�سّ

وعلى اأّي ح�ل، ف�لغ�ية من الإطع�م التقّرب 

اإلى اهلل تع�لى، واإذ يطلق عليه اإطع�م في 

�سبيل الح�سين، اإل اأّن الق�سد هو الإطع�م 

على حّب الح�سين Q في �سبيل اهلل.

*اأطباق عا�سوراء
اأ - الهري�سة

اأ���س��ه��ر الأط��ب���ق ال��ت��ي تطبخ في  م��ن 

العربية،  ال��ب��لد  معظم  ف��ي  ع������س��وراء 

»الع��سورية«  اأو  ب�»الهري�سة«،  يعرف  م� 

»الحبية«  اأو  ع��سوراء،  في  لطهوه�  نظرًا 

وم�  المق�سر  القمح  على حبوب  لحتوائه� 

يعرف ب�»الحليم« في اإيران.

وطريقة  الهري�سة  مكون�ت  وتختلف 
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الدولة  اأو  للمك�ن  تبعً�  وتركيبته�  طبخه� 

من  ي�سنعه�  فبع�سهم  فيه�،  تطبخ  التي 

حبوب القمح المق�سور واللحم اأو الدج�ج، 

وبع�سهم الآخر ي�سنعه� من الأرز والعد�س 

واللوبي�ء م�س�فً� اإليه� التوابل الخ��سة، اإّل 

اأّنه� في النه�ية توّزع على البيوت، والزّوار، 

والم�ّرة وفي مج�ل�س العزاء.

ُي���رج���ع ب��ع�����س ال���م���وؤرخ���ي���ن ت���ري��خ 

»الهري�سة«، بن�ًء على بع�س الرواي�ت، اإلى 

تلك  فبعد  هجري،   61 ع�م  الطف  واقعة 

ال�سيدة  ومعهن  الن�سوة  وقعت  الواقعة، 

 Q اأخت الإم�م الح�سين O زينب

الحبوب  جمع  اإل���ى  فعمدن  الأ���س��ر،  ف��ي 

فيه�،  ك��ّن  ال��ت��ي  ال��خ��رب��ة،  ف��ي  المبعثرة 

اأنهكهم  الذين  الأطف�ل  لإطع�م  وطبخنه� 

جوع الأ�سر.

الأخ����رى  ال����رواي�����ت  ب��ع�����س  اأن  اإل 

عرفه  طع�مً�  »الهري�سة«  تكون  اأن  يرّجح 

حينه�  ُي�سمى  وك���ن  الإ�سلم  قبل  العرب 

ف�»الهري�سة«  ح�ل  اأي  وعلى  ب�»ال�سويق«. 

الطف،  بواقعة  مرتبطة  اليوم  تطبخ  التي 

وهي لي�ست حكرًا على الم�سلمين ال�سيعة، 

اأي�سً�،  يطبخونه�  ال�سنة  الم�سلمين  اإن  اإذ 

بعض الروايات يرّجح أن تكون 
عرفه  »الهريسة« طعامًا 
العرب قبل اإلسالم وكان 
ُيسمى حينها بـ»السويق«

الملف
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ا�ستمدوه�  الذين  الم�سيحيين  اإلى  اإ�س�فة 

ك�نوا  عندم�  الم�سلمين،  جيرانهم  م��ن 

ي�س�عدونهم في طبخه� وتوزيعه�.

ب - المن�سف و»القيمة«

بطهو  الع�ئلت  بع�س  تقوم  ذلك  اإلى 

والأرز«،  ب���»ال��ق��ي��م��ة  ي�سمى  م���  وت���وزي���ع 

خ�سو�سً� في العراق واإيران، وهذا الطع�م 

والليمون  واللحم،  الحّم�س،  من:  مكّون 

المجفف... المهرو�سة معً�.

ومن الأطعمة المنزلية التي توّزع اأي�م 

اأي�سً�، »المن�سف«. ويوّزع غ�لبً�  ع��سوراء، 

الح�سين  محّبة  على  الخليجية  ال��دول  في 

و»المن�سف«  الثواب.  لك�سب  واأهله   Q

على  يحتوي  الأرز  م��ن  طبق  ع��ن  ع��ب���رة 

اإلى المك�سرات،  اإ�س�فة  اأو الدج�ج  اللحم 

يوّزع اإلى ج�نبه اللبن. وهو من الم�أكولت 

الخليجية الف�خرة والمكلفة.

ج - كعك العبا�س

التي  المنزلية  الحلوي�ت  نن�سى  ول 

تحتل »كعكة العب��س« المرتبة الأولى فيه�، 

ولم يكن هذا النوع من الكعك معروفً� في 

ال�س�بق ب�»كعك العب��س«، ولكن بعد ح�دثة 

ب�»اأبي  تيمنً�  ال�سم   بهذا  ا�ستهر  الطّف 

يدي  بين  ق�سى  ال��ذي  العب��س«،  الف�سل 

م�سنوع  العب��س  وكعك  الح�سين.  اأخيه 

والي�ن�سون،  وال�سكر  الطحين  عجينة  من 

المخبوزة.

د - وللماء خ�سو�سّية

واأم� الم�ء فله خ�سو�سية في ع��سوراء، 

فترى ال�سبيل  في كل ركن ب�لم�ء يفي�س، 

ل��ي��رت��وي م��ن��ه ال��ن������س وي��ت��ذك��روا الإم����م 

الح�سين بن علي L وعي�له واأ�سح�به 

الذين ا�ست�سهدوا عط��سى.

ال��ج���ه��زة،  ل��ل��م���أك��ولت  ب�لن�سبة  اأم���� 

بحدث  ترتبط  ل  ومتنوعة،  كثيرة  فب�تت 

ول  اإليه�،  وم�  كربلء  بواقعة  يتعلق  معين 

تمت ب�سلة للع�دات والأعراف والموروث�ت 

نوعه�،  ك�ن  ومهم�  هي  اإنم�  الجتم�عية، 

قدراتهم  ح�سب  الن��س  يقدمه�  �سي�فة 

اإلى  للتقرب  الح�سينية،  المج�ل�س  خ��لل 

اهلل عزَّ وجّل. وهذه الم�أكولت كثيرة منه�: 

والب�سكويت  وال��خ��ب��ز،  وال��م���ء،  الع�سير 

والمعجن�ت  والمعمول،  والملح،  والراحة، 

المتنوعة، واأطب�ق الأرز الج�هزة. وقد ب�ت 

والم�أكولت  الأطعمة  لهذه  يلج�أون  الن��س 

الج�هزة نظرًا لوفرته� في الأ�سواق.

اأهمية  تخفى  ل  الإط�����ر،  ه��ذا  وف��ي 

اإطع�مً�  ليكون  وخلو�سه�  النية  �سف�ء 

Q في �سبيل اهلل  على حب الح�سين 

التن�ف�س  �سبيل  في  ولي�س  اإليه،  وتقربً� 

والتب�هي حول من يوزع الأطعمة الأف�سل 

والأفخر.

واأخيرًا من ن�فل القول الت�أكيد على اأّن 

كّل م� للح�سين ينمو ويثمر.

 الهداية، ال�سدوق، �س62.( 1)

 و�س�ئل ال�سيعة، الحر الع�ملي، طبعة اآل البيت ج11، �س554.( 2)
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ي��ج��ب الإن���ف����ق ع��ل��ى ب��ع�����س الأق������رب 

وقد  تف�سيله�.  ي�أتي  ب�سروط  بع�س،  دون 

على  ق���م  الم�سلمين  من  الإج��م���ع  اأّن  ُذك��ر 

كثيرة  رواي���ت  الوجوب  بهذا  وي�سهد  ذل��ك، 

ال�س�دق  الإم����م  �سئل  منه�:  م�ستفي�سة، 

وتلزمني  عليه  ْج���َب���ُر 
ُ
اأ ال���ذي  »َم���ن   :Q

.
)1(

نفقته؟ ق�ل: الوالدان والولد والزوجة« 

ووجوب الإنف�ق ل ينح�سر ب�لذكور، بل 

يعّمهم مع الإن�ث.

*فيمن ُينفق عليه
الإنف�ق  الآت���ي(  التف�سيل  )على  يجب 

علوا،  واإن  واأّمه�تهم�  واآب�ئهم�  الأبوين  على 

نزلوا،  واإن  واأولده��م  الأولد  كم� يجب على 

والأن��ث��ى،  الذكر  بين  ال��وج��وب  في  ف��رق  بل 

بل  والف��سق،  وال��ع���دل  والكبير،  وال�سغير 

يجب هذا الإنف�ق حّتى على هذا القريب ولو 

ك�ن ك�فرًا. ول يجب الإنف�ق على غير هوؤلء 

اإّل اأّنه م�ستحّب.

*ترتيب المنفقين
)ب���ل�����س��روط  ال��ق���در  الأب  ع��ل��ى  ي��ج��ب   - اأ 

الآتية( اأن ينفق على ولده الفقير، �سواء 

اأك�ن الولد ذكرًا اأم اأنثى. ومع فقد الأب 

لأبيه  ال��ول��د  ج��ّد  على  فيجب  ف��ق��ره  اأو 

اأو اإع�س�ره فعلى  )اأب الأب(، ومع فقده 

مراع�ة  مع  متع�ليً�،  وهكذا  الأب،  جّد 

القريب ل  الأقرب ف�لأقرب، فمع وجود 

يجب الإنف�ق على البعيد.

اإع�س�ر  م��ع  اأو  ع��ل  واإن  الأب  َف��ق��د  م��ع   - ب 

الموجود فيجب على الأم الق�درة اأن تنفق 

مع  اأو  فقده�  وم��ع  المع�سر،  ولده�  على 

اإع�س�ره� فيكون الوجوب على اأبيه� واأّمه� 

واإن علوا وي�سترك مع اآب�ء واأمه�ت الأم في 

أحكام نفقة 
األقارب 
)3/1(
ال�سيخ علي حجازي

60



الوجوب كلُّ من يتقّرب اإلى الأب من جهة 

الأم، الأقرب ف�لأقرب، فمع وجود الأقرب 

ُي�سر ح�لهم، ول  الإنف�ق عليهم مع  يجب 

يجب على الأبعد، ولو وجد اأكثر من واحد 

الأم(  واأم  الأم  )ك���أب  الدرجة  نف�س  من 

فيه  وي�ستركون  عليهم،  الإن��ف���ق  فيجب 

الذكورة  في  الختلف  مع  حّتى  ب�ل�سوّية 

الأّم  اأّم  الأّم على  اأب  م  ُيقدَّ والأنوثة، فل 

مثًل، بل ي�سترك�ن ب�لت�س�وي.

- نماذج تطبيقية

م��و���س��ران  وج����ّد  اأب  ل��ل��ول��د  ك����ن  اإذا   -  1
)مقتدران م�ديً�(، ف�لنفقة على الأب.

2 - لو ك�ن له اأب واأم، فعلى الأب.
3 - لو ك�ن جّد للأب مع اأم، فعلى الجّد.
4 - لو ك�ن له جّد لأم مع اأم، فعلى الأّم.

5 - لو ك�ن له جّد لأّم وجّدة لأّم، يت�س�رك�ن 
ب�لت�س�وي.

6 - لو ك�ن له جّد لأّم وجّدة لأّم وجّدة لأب، 
يت�س�ركون ثلثً�.

)قليلي  مع�سرين  والأم  الأب  ك���ن  اإذا   - ج 

الي�س�ر  م��ع  ال��ول��د  على  فيجب  ال���رزق( 

بل  عليهم�،  ينفق  اأن  )ال���س��ت��ط���ع��ة( 

فلو  اأنثى،  اأو  ذك��رًا  الولد  كون  بين  فرق 

م�ديً�(  )مقتدرة  مو�سرة  البنت  ك�نت 

ك�ن  اإذا  اأبويه�  على  الإنف�ق  عليه�  يجب 

الم�ل لزوجه�  اإذا ك�ن  واأم�  الم�ل م�له� 

الأولد  ك���ن  ول��و  ذل��ك.  عليه�  يجب  فل 

واإن�ثً� فيجب  المو�سرون متعّددين ذكورًا 

عليهم الإنف�ق ب�لت�س�وي بح�سب عددهم.

مع�سرًا  ك����ن  اأو  ال��ول��د  ُف��ق��د  اإذا   - د 

فيجب اإنف�ق ولد الولد 

ع��ل��ى ال���ج���د، اأع��ن��ي: 

اب��ن  اأو  الب�����ن  اب����ن 

الب��ن  وبنت  البنت، 

الأق��رب  مراع�ة  مع  وهكذا،  البنت،  وبنت 

ف�لأقرب، ومع التعّدد والت�س�وي في الدرجة 

ي�ستركون ب�لت�س�وي.

- نماذج تطبيقية

مع  ابن  المع�سرين  والأم  للأب  ك�ن  لو   -  1
ولده ف�لنفقة على البن دون ابن البن.

2 - لو ك�ن لهم� بنت مع ولده� فعلى البنت 
دون ابنه�.

ابن  اأو  بنت�ن  اأو  ابن�ن  للوالدين  لو ك�ن   - 3
وبنت في�سترك�ن ب�لت�س�وي.

فيراعى  معً�  والأب��ن���ء  الآب���ء  اجتمع  اإذا   - ه� 

الأقرب ف�لأقرب، ومع الت�س�وي يت�س�ركون. 

- نماذج تطبيقية

1 - اإذا ك�ن للمع�سر اأب مع ابن، اأو اأب مع 
بنت فيت�س�رك�ن ب�لت�س�وي.

اأو  اأي�سً�  وحفيد  اأب  للمع�سر  ك���ن  ل��و   -  2
حفيدة فعلى الأب.

)وال��د  لأب  وج��ّد  اب��ن  للمع�سر  ك���ن  لو   -  3
المع�سر( فعلى البن.

4 - لو ك�ن للمع�سر حفيد )من ابن اأو بنت( 
مع جّد لأب فيت�س�رك�ن ب�لت�س�وي.

اأو  ابن  اأم وحفيد )من  للمع�سر  لو ك�ن   - 5
بنت( مثًل فعلى الأم.

اأو بنت  اب���ن  م��ع  اأم  ل��ه  ك����ن  ل��و  ن��ع��م 

على  والت�س�لم  الترا�سي  وجوبً�  ف�لأحوط 

ال�ستراك ب�لت�س�وي.

و�س�ئل ال�سيعة، الحر الع�ملي، ج21، �س525.( 1)
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*�سهادات وهمية
في  الفكري  ال�سطو  عملية  انت�سرت 

الإع��لم  بع�لم  المخت�سة   المع�هد  اأح��د 

حتى  وال�سينم�ئي  التلفزيوني  والإخ���راج 

يبيع  م�  لكثرة  عك�ظ«  »معهد  عليه  طلق 
ُ
اأ

�س�حبه�  تكّلف  وهمية  �سه�دات  �س�حبه 

الآف الدولرات قبل اأن يكت�سف اأنه� لي�ست 

حقيقية.

هذا  �سح�ي�  م��ن  �سحية  ع(...  )ن. 

المعهد، وقد ح�سل على ن�سيٍب واٍف من 

التزوير  ه��اوي��ة  �سفا  على  ت��ك��ون  ق��د  ب��اأن��ك  ي��وم��ًا  ف��ك��رت  ه��ل 

العلمي؟!... اأم هل لحظت بع�س الألغام التربوية خالل م�سيرتك 

الدرا�سية؟!... وفي حال لم ت�سغل بالك تلك الأمور البتة، فعليك 

النتباه من الآن. عرف النا�س منذ زمٍن بعيد ال�سهادات المزّورة اأو 

ال�سهادات التي تباع مقابل مبلٍغ من المال، وفي كلتا الحالتين هناك 

وجود  الح�سبان  في  لي�س  ما  ولكن  ويطلبه،  ذلك  وراء  ي�سعى  من 

وهذا  �سلة...  باأي  الواقع  اإلى  تمت  ول  �سفهيًا  مفّخخة  �سهادات 

وتوؤّكده  المعاهد  بع�س  في  والعلمي  الدرا�سي  الواقع  ي�سهده  الأمر 

�سهادات المت�سررين من هذه الآفة الكارثّية.

انتبه!...
خة شهادات مفخَّ
حتقيق: �سفية حيدر اأحمد

مجتمع
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المزورة  والبط�ق�ت  الوهمية  ال�سه�دات 

حيث  المرير،  الواقع  اإل��ى  يلتفت  اأن  قبل 

من  عليه  �س�أح�سل  م���  »اأذه��ل��ن��ي  ق����ل: 

���س��ه���دات اإن ت���ب��ع��ت درا���س��ت��ي ف��ي ه��ذا 

المعهد، منه� »�سه�دة من التح�د الع�لمي 

و»مونت�ج«  »اإخ����راج«  و�سه�دة  ل��لإع��لم« 

الأول  الجزء  لت�سديد  دفعني  م�  اأي�سً�، 

2000 دولر دونم�  من الق�سط الذي يبلغ 

ترّدد. ت�بعت درا�ستي ب�جته�د وكد وثب�ت، 

ب��داأت  »الإخ���راج«  �سه�دة  طلبت  وعندم� 

المعهد  �س�حب  مم�طلة  ب�سبب  مع�ن�تي 

ب�لإ�س�فة  �سّتى.  ب��م��ب��ررات  ت���ذّرع  ال��ذي 

�سح�فية  بط�قة  ب�سراء  اأغ��ران���  اأن��ه  اإل��ى 

للإعلم،  الع�لمي  التح�د  من  اأنه�  زعم 

وتخّول ح�مله� العمل ك�أي �سح�في مق�بل 

ل�س�حب  ندفعه�  دولرًا   250 وقدره  مبلغ 

دفعت  »وب�لفعل  )ن.ع(:  ويت�بع  المعهد«. 

البط�قة   على  واعتمدت  المطلوب  المبلغ 

في الكثير من اأعم�لي في بع�س المحط�ت 

والإعلمية، قبل  التلفزيونية  والموؤ�س�س�ت 

غير  ال�سحفية  بط�قتي  اأن  اأكت�سف  اأن 

معترف به� وهي اأي�سً� مزّورة«.

اأ�سيبت  تلميذة  اأي�����س��ً�  )روان(... 

مدير  قبل  م��ن  والخديعة  ال��غ��در  ب�سه�م 

ال��م��ع��ه��د الإع���لم���ي ن��ف�����س��ه، وذل����ك بعد 

به.  لق�ئه�  عند  اّدع�ءاته  لكل  ت�سديقه� 

وق�لت روان بمرارة: »لقد ا�ستدنت 1100$ 

لأدفع له مق�بل دورة اإعداد وتقديم مدته� 

ثلثة اأ�سهر، ومن ثم دفعت له $950 من 

ب�أن  $2000 حين علمت  يبلغ  اأ�سل ق�سط 

ال�سه�دة التي �س�أح�سل عليه� هي �س�درة 

الذي  المعهد  ب��سم  ولي�س  اآخر  عن معهد 

التح�د  �سه�دة  واأن  كم�  اإل��ي��ه،  انت�سبن� 

لي�ست  به�  وعدني  التي  للإعلم  الع�لمي 

�سيئً�  ت�����س���وي  ول  فخرية  ���س��ه���دة  ���س��وى 

اأو  الجتم�عية  اأو  العلمية  الن�حية  م��ن 

الإعلمية، واأن� قد حرمت نف�سي واأولدي 

تلك  دف��ع  اأ�ستطيع  كي  كثيرة  اأ�سي�ء  من 

�سه�دة  على  لأح�����س��ل  الط�ئلة  المب�لغ 

اأتمنى  البتة.  �سيئً�  ت�س�وي  ل  اأنه�  تبّين 

اأن يحاكم مدير هذا المعهد وغيره من 

ابة من قبل وزارة التعليم  المعاهد الن�ساّ

االإف�����س��اد  ف��ى  وال��دول��ة الأن��ه��م ي�ساهمون 

العلمي واالجتماعي في البلد«.

*من الجرائم الجزائية
ل��م��ت���ب��ع��ة ه����ذه الآف�����ة الج��ت��م���ع��ي��ة 

الخطيرة التقين� الم�ست�س�ر الق�نوني بهذه 

الأمور الأ�ست�ذ محمد خ�سر الذي اأّكد اأن 

هذا عمل غير ق�نوني ول ي�سح لمعهٍد م� 

ومن  معين  ا�سم  تحت  ال��ط��لب  تدري�س 

ث�ن  معهٍد  ب��سم  �سه�دات  اإعط�وؤهم  ثم 

اأم��� عن  ذل��ك.  على  اطلعهم  دون  وم��ن 

للطلب  المعهد  يقّدمه�  ال��ت��ي  ال��وع��ود 

ب�أنهم �سيح�سلون على �سه�دة من التح�د 

مهمة  ب�أنه�  واإيه�مهم  للإعلم  الع�لمي 

تدريس الطالب حتت اسم 
معني ومن ثم إعطاؤهم 

شهادات باسم معهد ثان ومن 
دون اطالعهم على ذلك عمل 

غري قانوين
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الح��ت��ي���ل  ج��ري��م��ة  ب��ن��ود  عليه�  فينطبق 

من   655 ال��م���دة  ف��ي  عليه�  المن�سو�س 

لجهة  وتحديدًا  اللبن�ني  العقوب�ت  ق�نون 

خلق م�سروع وهمي في ذهن الط�لب يمكن 

اأن يحقق منه اأرب�حً�.

تو�سيح  خ�سر  محمد  المح�مي  وت�بع 

ا�ستبدال  اإن  فق�ل  الق�نونية  الأمور  بع�س 

ال�سه�دة ب�سه�دة اأخرى ك�إعط�ئهم �سه�دة 

وعدهم  قد  هو  بينم�  التلفزيون  تقني�ت 

الت�سجيل  عند  تلفزيوني  اإخ��راج  ب�سه�دة 

المكملة  العن��سر  تحت  ي��ن��درج  اأي�����س��ً� 

الجرائم  لجريمة الحتي�ل وهي من قبيل 

الجزائية.

*طرق الّدعاء القانونية
يفعله  اأن  ي�ستطيع  عم�  ال�سوؤال  وعند 

ال��ط��لب والأه����ل���ي ل���س��ت��رداد اأم��وال��ه��م 

وحقوقهم التي �سلبت منهم احتي�ًل وزورًا 

اأج�ب الم�ست�س�ر الق�نوني ال�ست�ذ محمد 

ب�أنه ل بد من ذكر اأن جريمة الحتي�ل هي 

الزمن  بمرور  ت�سقط  التي  الجرائم  من 

ال��ث��لث��ي )اأي ب��م��رور ث��لث ���س��ن��وات من 

ي�ستطيع  وب�لت�لي  الجرم(  ارتك�ب  ت�ريخ 

الطلب الذين وقعوا �سحية هذه الجرائم 

اأن يّدعوا �سمن المّدة على �س�حب ومدير 

بجرم  التحقيق  يظهره  من  وك��ل  المعهد 

الحتي�ل وفق طرق ثلث:

الع�مة  الني�بة  اإلى  تقديم �سكوى  اإم�   - 1
المعهد،  مركز  يقع  حيث  ال�ستئن�فية 

كلفته  تكون  ال�سك�وى  من  النوع  وهذا 

ب�سيطة.

2 - اّدع�ء مب��سر اأم�م الق��سي المنفرد 
وهذا  المعهد.  يوجد  حيث  الجزائي 

ر�سم  عنه  ي�سدد  ال�سك�وى  من  النوع 

ل يتج�وز 1 % من قيمة المط�لب به 

�سكواه  في  الط�لب  ط�لب  اإذا  بمعنى 

اإلزام المدعى عليه دفع ع�سرة مليين 

األف  مئة  يدفع  اأن  فعليه  لبن�نية  ليرة 

ليرة لبن�نية لخزينة الدولة.

3 - �سكوى مب��سرة اأم�م ق��سي التحقيق 
في  ويتوجب  المعهد.  يقع مركز  حيث 

هذا النوع من ال�سك�وى ت�سديد الر�سم 

الم�س�ر اإليه اأعله في البند »2«، ولكن 

اأتع�ب  ب�لطبع  ت�سمل  ل  الر�سوم  هذه 

المح�مي في ح�ل ك�ن يت�بع الق�سية.

�س�حب  على  اأّن  اأع��له  الوا�سح  من 

للجه�ت  ي�����س��م��ح  ك���ي  الدع������ء  ��رر  ال�����سّ

لملحقة  ب�لتحرك  والر�سمية  الق�س�ئية 

ل  الجرم  ه��ذا  ولكن  المخّلين.  ومع�قبة 

بنف�سه�،  للتحرك  الع�مة  الني�بة  يدفع 

الفردي  الإط���ر  �سمن  تعتبر  الق�سية  لأن 

تهديد  اأو م�سدر  ع�م  راأي  ق�سّية  ولي�ست 

خطير للمجتمع.

المحامي محمد خ�سر

مجتمع
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ينبغي عدم اعتماد اإلنرتنت 
كوسيلة لالنتساب أو الدراسة 

باملراسلة

*قرار الإقفال وارد
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  دور  وع���ن 

محمد  الأ���س��ت���ذ  المح�مي  اأك���د  ال��ع���ل��ي 

م�  بحقيقة  الطلب  اإب��لغ  بعد  اأنه  خ�سر 

الم�ستندات  بك�فة  تزويده�  وبعد  يجري 

المعهد  كمخ�لفة  لدع���ئ��ه��م،  المثبتة 

لل�سروط المفرو�سة والتعليم�ت الملحوظة 

وللرخ�سة الممنوحة من الوزارة المذكورة 

فقد تتخذ قرارًا ب�إقف�ل المعهد وملحقة 

القّيمين عليه جزائيً�.

التربوي  التوجيه  في  الخبير  ون�سح 

في  التوجيه  مدير  لزيق  كم�ل  الأ���س��ت���ذ 

المركز الإ�سلمي للتوجيه والتعليم الع�لي 

للتعليم  الع�مة  المديرية  اإل���ى  ب�لتوجه 

المعهد  عن  لل�ستف�س�ر  والتقني  المهني 

وعن  اإليه  النت�س�ب  الط�لب  ينوي  ال��ذي 

له  ي�سمح  ال��ت��ي  وال�����س��ه���دات  ترخي�سه 

ب�إعط�ئه� واإن ك�نت مرّخ�سة.

اأول  »اإن  لزيق:  الأ�ست�ذ  ق�ل  واأخ��ي��رًا 

التوجيه  مركز  في  الطلب  به  نن�سح  م� 

النت�س�ب  اأو  التدّرب  عدم  هو  الإ�سلمي 

وُيعطى  ل��ه���.  مرّخ�س  غير  م��راك��ز  اإل���ى 

لئحة  التوجيه  مركز  في  ع���دًة  الط�لب 

كم�  ل��ه���«.  المرخ�س  ال��م��راك��ز  ب�أ�سم�ء 

لزيق  كم�ل  الأ�ست�ذ  التوجيه  مدير  ونّبه 

الطلب اإلى عدم اعتم�د الإنترنت كو�سيلة 

للنت�س�ب اأو الدرا�سة ب�لمرا�سلة اإذ يوجد 

التي  المراكز  اأو  الج�مع�ت  من  العديد 

تعطي �سه�دات ل ُيعترف به� في لبن�ن اأو 

ل ُتع�َدل اأبدًا.

يجري  م���  في�س  م��ن  غي�س  وه���ذا 

م��ع ال��ط��لب ف��ي ال��م��ع���ه��د ال��م��زي��ف��ة، 

ن�سب  عن  المع�هد  هذه  �ستتوقف  فهل 

اأم�����م ت��لم��ي��ذ ال��ح��ي���ة ؟!...  ال�����س��راك 

مقيدين  نراهم  وقت  اإلى  �سنعي�س  وهل 

لعل  العنكبوتية؟!...  �سراكهم  ب�سل�سلة 

ال��ت��لم��ذة  اأح���د  ي��د  ذل���ك يتحقق ع��ل��ى 

الذين �سيقروؤون ويتنّبهون من ُحَفر تلك 

المع�هد ال�سب�بية.

االأ�ستاذ كمال لزيق
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تعاني المراأة خالل الحمل من �سعوبات عديدة اأكثرها �سياعًا: 

لعيان النف�س، الإح�سا�س بالحرقة وا�سطراب الوزن. ويمكن معالجة 

ذلك باتباع اإر�سادات معّينة نذكر بع�سها:

نصائح غذائية 
لمشاكل الحمل

) (
�سارة املو�سوي

* ا�سطراب الوزن
لم  اإذا  وليده�  في  الح�مل  وزن  يوؤثر 

توؤثر  فكم�  المقبول.  المعّدل  �سمن  يكن 

اأثر  يقل  ل  كذا  �سلبً�،  المفرطة  النح�فة 

ال�سمنة المفرطة �سوءًا فيه�.

اأ - اأثر النحافة المفرطة

بّينت اإح�س�ءات عن الن�س�ء الحوامل 

اأن اللواتي ل يتغّذين جيدًا واللواتي يع�نين 

يحتمل  الحمل  قبل  المفرطة  النح�فة  من 

تعّر�سهّن للآتي:

1 - اإنج�ب مولود �سغير الحجم والوزن.
2 - ولدة مبكرة )اأقل من 9 اأ�سهر(.

3 - اإجه��س.
ب - اأثر ال�سمنة

ال�سمنة  تع�ني من  الح�مل  ك�نت  واإذا 

قبل الحمل فهذا يزيد من ن�سبة تعّر�سه� 

تغذية
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لخطر:

1 - الإ�س�بة ب�سكري الحمل.
2 - الإ�س�بة ب�ل�سغط ب�سبب الحمل.

3 - الولدة القي�سرية.
 8 م��ن  )اأق���ل  المبكرة ج��دًا  ال���ولدة   -  4

اأ�سهر(.

ت�سّوه�ت  ذي  ط��ف��ل  اإن��ج���ب  خ��ط��ر   -  5
َخلقية.

زائ��د  وزن  ذي  طفل  اإن��ج���ب  خطر   -  6
)اأكثر من 4 كلغ(.

لذلك ل بد للح�مل من اأن تح�فظ على 

واأث��ن���ءه.  الحمل  قبل  و�سليم  �سحي  وزن 

ونن�سح المراأة المقدمة على الحمل دائمً� 

ال��لزم��ة،  الطبية  الفحو�س�ت  ب���إج��راء 

واإحراز الوزن الطبيعي قبل الحمل، وذلك 

للطمئن�ن اإلى مرور َحمله� ب�سلم وبدون 

مخ�طر عليه� اأو على الجنين.

للمقولة  فخلفً�  الحمل،  خلل  واأم��� 

اأن  »يجب  الح�مل  ال��م��راأة  اإن  ال�س�ئدة، 

له�  بد  ل  المعت�دة«،  الكمية  �سعف  ت�أكل 

من اأن تتغّذى ولكن بَقَدر.

الت�لي  الجدول  على  الط��لع  ويمكن 

للمراأة  المطلوب  ال���وزن  كّمية  لمعرفة 

الزي�دة  لأن  الحمل،  فترة  خلل  اكت�س�به 

على  تعتمد  الفترة  هذه  خلل  ال��وزن  في 

وزن المراأة م� قبل الحمل:

قبل الحمل

موؤ�سر كتلة 

الج�سم

) (BMI 

الزي�دة 

الطبيعية في 

الوزن )كلغ(

الأ�سهر 

الثلثة الأولى 

)كلغ(

الأ�سهر 

المتبقية 

اأ�سبوعيً�

12.52.30.49-19.818 >نحيفة
11.51.60.44-19.816-26معتدلة

70.90.3-2611.5-29تع�ني من الوزن الزائد
7 >29 <تع�ني من ال�سمنة )البدانة(

16-20---الح�مل ب�لتواأمين
) ( موؤ�سر كتلة الج�سم = الوزن )كلغ( مق�سوم على مربع الطول )م (

* للتخفيف من لعيان النف�س
لأن  ال���ب����ردة  ال��م���أك��ولت  اخ���ت����ري   -  1

روائحه� اأقل.

والج�فة  الخفيفة  الن�سوي�ت  اخت�ري   -  2
)ال��ذرة(،  ك��ورن  والبوب  ك�لب�سكويت 

الم�سلوق،  البي�س  اإل���ى  ب���لإ���س���ف��ة 

وال�سيب�س، واللبن...

وجب�ت  مع  �سغيرة،  وجب�ت  تن�ولي   -  3

خفيفة بينه�.

الم�ء  م��ن  اأك����واب   10  -  8 ت��ن���ول��ي   -  4
بين  اجعليه�  الجف�ف.  لتجنب  يوميً� 

الوجب�ت.

5 - ال�سراب المثلج قد ي�س�عدك.
6 - تجنبي الأطعمة المنّكهة مع التوابل.

7 - يمكنك �سّم الليمون الح�م�س.
867 - تجّنبي الم�سروب�ت الغ�زية والك�فيين.
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حاويل تناول 6 وجبات 
صغرية يف اليوم بدل 3 

وجبات كبرية

9 - تجّنبي الأطعمة المقلية.
* لتجنب الحرقة

في  �سغيرة  وجب�ت   6 تن�ول  ح�ولي   -  1
اليوم بدل 3 وجب�ت كبيرة.

ن�سوّي�ت  تت�سّمن  وجبة  ك��ل  اجعلي   -  2
والمعكرونة،  والأرز  ك�لخبز  مركبة 

المعدة  اأ�سيد  احتواء  في  ت�س�عد  فهي 

الزائد.

الّد�سم  الع�لية  الأطعمة  عن  ابتعدي   -  3
فهي  والمق�لي..  الج�هزة  ك�لأطعمة 

تبقى في المعدة لمدة اأطول فتزيد من 

اإفراز الأ�سيد.

فوق  ت�أكلي  ول  ببطء  الطع�م  تن�ولي   -  4
ال�سبع.

الغ�زية،  الم�سروب�ت  ع��ن  ابتعدي   -  5
ال�س�ي، القهوة، و�سل�سة البندورة.

تن�ول  بعد  مب��سرة  ال�ستلق�ء  ع��دم   -  6
الطع�م.

7 - ارفعي م�ستوى راأ�س ال�سرير 15 - 20 
�سم.

* لتجنب الإم�ساك
يع�ني الكثير من الن�س�ء الحوامل من 

اختلل  ب�سبب  وذل��ك  الإم�����س���ك  م�سكلة 

�سلة  له�  ال��ت��ي  ال��ه��ورم��ون���ت  بع�س  عمل 

ب�لجه�ز اله�سمي. ويمكن تف�دي الإم�س�ك 

ب�تب�ع الخطوات الت�لية:

1 - تن�ولي كمي�ت من��سبة من الم�ء )8 - 
12 اأكواب يوميً�(.

ب���لأل��ي���ف  الغنية  الأغ��ذي��ة  ت��ن���ول��ي   -  2
الخ�س�ر  البقول،  الك�ملة،  ك�لحبوب 

والفواكه )3 ح�س�س فواكه + �سحن 

�سلطة كبير يوميً�(، والفواكه المجففة 

ك�لخوخ والتين...

3 - م�ر�سي ري��سة منتظمة ولو اقت�سرت 
على  ت�س�عد  اإن��ه���  اإذ  الم�سي،  على 

تنظيم عمل الجه�ز اله�سمي.

4 - راجعي طبيبك ب�س�أن اأقرا�س الحديد 
لأّن جرع�ت كبيرة منه� قد  المكّملة، 

ت�سّبب الإم�س�ك.

اإّل في ح�ل  اإلى الم�سّهلت  5 - ل تلجئي 
بعد  وذل��ك  ال�س�بقة،  الخطوات  ف�سل 

ا�ست�س�رة الطبيب.

الحامل  على  يجب  التي  *الأمور 
البتعاد عنها

ك�لم�يونيز  ومنتج�ته:  النّيئ  البي�س   -  1
منزليً�،  ��ري��ن  ال��م��ح�����سّ وال��ك������س��ت��رد 

والبي�س المقلي اأو ن�سف الم�سلوق.

تغذية
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(  اأخ�س�ئية تغذية. (

الهوام�س

الّلحوم النيئة حتتوي على 
كمية كبرية من البكترييا التي 

قد تؤّدي إىل التسّمم وقد 
تصل إىل اجلنني

2 - الحليب غير المب�ستر.
الفيت�  كجبنة  الأج��ب���ن:  اأن��واع  بع�س   -  3
البكتيري�  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي  ق���د  لأن���ه���� 

الم�سرة.

4 - الّلحوم النيئة اأو غير المطبوخة جيدًا: 
المدقوقة،  الّلحمة  اأو  النيئة  ك�لكّبة 

من  كبيرة  كمية  على  تحتوي  لأن��ه��� 

الت�سّمم  اإلى  ت��وؤّدي  قد  التي  البكتيري� 

وقد ت�سل اإلى الجنين.

5 - الك�فيين: الموجود في الكول، القهوة، 
اإلى  ي��وؤدي  قد  لأن��ه  والك�ك�و،  ال�س�ي 

اأي  تن�ول  من  قّللي  لذلك  الإجه��س. 

ب�لك�فيين  الغنية  الم�سروب�ت  من  نوع 

اإلى كوب اأو اأقّل في اليوم.

لذلك  الملوثة:  والف�كهة  الخ�س�ر   -  6
يجب غ�سله� جّيدًا اأو تعقيمه�.

علمية  درا���س���ت  توؤّكد  اإذ  التدخين:   -  7

خ��سة  التدخين  مخ�طر  على  كثيرة 

في فترة الحمل، ومن تلك المخ�طر:

اأ - الإجه��س.

ب - موت الجنين عند الولدة.

ج - الولدة المبكرة.

د - خلل في تطّور دم�غ الجنين

الحجم  �سغير  م��ول��ود  ولدة   - ه��� 

والوزن.
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Pأبعاد اإلساءةللرسول
بالل اللقي�س

العقد  في  توالت  التي   P الأعظم  اهلل  لر�سول  الإ�ساءة  اأن  غرو  ل 

مراقب  كل  ت�ستوقف  بالخ�سو�س،  منه  الأخيرة  ال�سنوات  وفي  الأخير، 

تب�سيط  م��ح��اولت  ال�سليم  والعقل  للمنطق  مجافيًا  وغ��دا  ومتب�سر.. 

خلفّيات هذه الحوادث والتقليل من اأبعادها.. وهذا ما ابتلي به بق�سد اأو 

بجهل بع�س عالمنا الإ�سالمي واأحيانًا بع�س نخبه.

* ل لتب�سيط الحدث!
م�  ن��ع��ي  المبحث  ه���ذا  ف��ي  ك��ن���  واإذ 

الأر�س  في  والمف�سدون  المتَرفون  يحمله 

من اأحق�د واغرة تج�ه قيم ال�ّسم�ء وم� هو 

مقد�س، والح�سد الذي يحيطهم تج�ه نبّي 

التي  الخ�تمة  ور�س�لته   P الأعظم  اهلل 

R وتوؤ�س�س  اأتت  لتتّوج جهود الأنبي�ء 

لقوة  الحي  والنموذج  الواقعية  ب�لتجربة 

م�سروع الحق وقيم الدين الحنيف وقدرته 

في  زيفه  واإ�سق�ط  الب�طل  مواجهة  على 

ف�إنن�  الم�ستقبل،  وبن�ء  الت�ريخ..  حركة 

من  للتخفيف  ذه��ب��وا  م��ن  بع�س  نع�ر�س 

واأن  خ��سة،  خلفي�ته.  وتب�سيط  الحدث، 

التي  اأيلول  اأج��واء ذكرى  اأتى في   الحدث 

الأميركية«  المتحدة  »الولي�ت  ا�ستهدفت 

)الإ�سلمي(،  الإره����ب  فيه�  اتهم  التي 

وفي اأجواء زي�رة راأ�س الكني�سة الك�ثوليكية 

اإل��ى  ع�سر  ال�س�د�س  بيندكتو�س  )الب�ب� 

الم�سرق( وم� رافقه� من مقّدم�ت ترتبط 

بطبيعة الخط�ب الكن�سي الم�ستجّد.

اإذًا، اإّن توقيت الح�دثة يوؤ�سر ل�سرورة 

ت��ف�����س��ي��ر اأع���م���ق واأب���ع���د ل��خ��ل��ف��ي���ت ه��ذه 

جملة  لملحظة  نحت�ج  اإذ  ال��ح��وادث... 

ف�س�ئن�  بين  م�ستجدة  ثق�فية  معطي�ت 

الإ�سلمي والغرب وظروف �سي��سية غ�ئمة 

تعي�سه� ال�سهيونية ومن يتبن�ه� ويتح�لف 

قضايا معاصرة
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* الت�سادم مع الإ�سالم
الأط���روح����ت  اإن  ال��ق��ول  وغ��ن��ي ع��ن 

بعيد  ال��غ��رب  ف��ي  ���س��درت  ال��ت��ي  الفكرية 

عرف  م���  )اأو  الث�لثة  الع�لمية  ال��ح��رب 

ب���ل��ح��رب ال���ب����ردة( ك��ّر���س��ت ال��ت�����س���دم 

الحتمي مع الإ�سلم واأ�سبعت المجتمع�ت 

الغربية �سخً� اإعلميً� في خط�به�. ونوؤكد 

في  وف�عليته�  ال�سهيونية  الّلوبي�ت  دور 

اأبعد  العن�وين  ا�ستغّلت هذه  الغرب وكيف 

م�  الروؤية  هذه  اأّن  اإّل  ممكن..  ا�ستغلل 

لبثت اأن ا�سطدمت بم� لم يكن ب�لح�سب�ن، 

�سعوب  اأغ��ل��ب  كم�  »اإ���س��رائ��ي��ل«،  فوجئت 

الع�لم ودوله، بتراجع، بل بف�سل الولي�ت 

القطبية  ون��ظ���م  الأم��ي��رك��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة 

الأح�دية، وب�لت�لي قدرة اأميرك� على اإدارة 

وتوجيه ال�س�أن الع�لمي، وفي قلبه المنطقة 

العربية خلل العقد الأخير.

* ماأزق الكيان ال�سهيوني
ب�لأزمة  الأميركية  الإخف�ق�ت  تبعت 

ُ
واأ

اأزمة  اإلى  تحّولت  م�  �سرع�ن  التي  الم�لية 

ب�أ�س�س  �سربت  واجتم�عية،  اقت�س�دية 

نف�سه  م  ق��دَّ ط�لم�  ال��ذي  الغربي  النموذج 

والقت�س�د  ال��رف���ه  مدخل  م��ن  ل��لآخ��ري��ن 

وعمق  قيمه  وت��ه���ف��ت  تن�ق�س�ته  لتظهر 

ت�سهده  لم  ت�ريخي  م�أزق  لحظة  في  معه� 

منذ الت�أ�سي�س.

في  �سننتهج  ت��ق��دم،  م���  ع��ل��ى  ب��ن���ًء 

عن�سري  بين  ب�لتوازي  القتراب  تحليلن� 

وال�ستراتيجية  ال�سي��سية  والبيئة  الثق�فة 

»اإ�سرائيل«  الغ��سب  ب�لكي�ن  المحيطة 

�سمة العقد الأخير.

*ف�سل الأحادية
ال�سوفي�تي،  التح�د  انهي�ر  اأث��ر  على 

القطبية  اإل���ى  ال��دول��ي  ال��ن��ظ���م  وات��ج���ه 

الم�سروع  راأى  الأم��ي��رك��ي��ة  الأح����دي���ة  اأو 

ورمى  ح�نت،  قد  فر�سته  اأن  ال�سهيوني 

الجديدة للأمن  الروؤية  اأح�س�ن  بثقله في 

المتحدة  ال��ولي���ت  تقوده  ال��ذي  الع�لمي 

نظريته�  »اإ�سرائيل«  و�س�غت  الأميركية. 

لأمنه� القومي وفقً� لهذه الروؤية الجديدة..

والروؤية الع�لمية الجديدة اأو المنظور 

لأميرك�  ب�لن�سبة  الع�لمي  للأمن  الجديد 

ال��دور  مفت�حه  الأطل�سي  �سم�لي  وحلف 

مك�فحة  ف���ي  ل����»اإ����س���رائ���ي���ل«  ال��ط��ل��ي��ع��ي 

المنطقة..  في  الم�رقة  والدول  الإره���ب، 

�سّغرت  �سمنه�  وم��ن  ال��روؤي��ة  ه��ذه  وعلى 

وبداأ  الهدف،  لتحقيق  نف�سه�  »اإ�سرائيل« 

غدا  ال�سهيوني  الحلم  اأن  له�  ي��ت��راءى 

ق�ب قو�سين من التحّقق وتزّعم المنطقة 

ب�أكمله�.

الذكر  الآن���ف  الإره�����ب  اأن  وم��ع��ل��وم 

رّكزت  م�  وهو  ب�لم�سلمين،  المرتبط  هو 

المجتمع�ت  داخ��ل  خط�به�  ال�سهيونية 

الكي�ن  نف�سه�  وق��ّدم��ت  عليه،  الغربية 

الوحيد في المنطقة الذي هو على �س�كلة 

الغرب وقيمه.

األطروحات الفكرية التي 
صدرت يف الغرب ُبعيد 

احلرب الباردة كّرست التصادم 
احلتمي مع اإلسالم
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التن�ق�س�ت  ال�سطح  على  وطغت  اأزم��ت��ه.. 

الن��س.  لعموم  ب�ئنة  تكن  لم  التي  العميقة 

في مق�بل تراجع الح�سور والنفوذ الأميركي 

ب�ت معلومً� محور  في منطقتن�، تقدم كم� 

المق�ومة بحلق�ته المتعددة وحّقق اإنج�زات 

بقو�س  ُعرف  بم�  ال�سعيد  هذا  على  كبيرة 

ال�سعود في الأدبي�ت ال�سي��سية.

واقع  في  الأث��ر  كبير  له  ك�ن  ذلك  كل 

وكي�ن  ال�سهيوني  الم�سروع  وم�ستقبل 

والم�ستجد  هواج�سه.  وازدي�د  »اإ�سرائيل« 

الملفت، اأن ال�سه�ينة وللمرة الأولى ربم� 

بداأوا يتحدثون في مح�فلهم وموؤتمراتهم 

عليهم  ُت�َسنُّ  طرية«  »ح��رب  عن  الرئي�سة 

ال��غ��رب،  ف��ي  المدني  المجتمع  ق��وى  م��ن 

المجتمع�ت  في  تدريجيً�  تحوًُّل  ويتلم�سون 

الغربية اتج�ه ال�سراع العربي الإ�سرائيلي 

واأهمية الق�سية الفل�سطينية.

* الثورات العربية والم�ستجدات 
الثقافية

ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة »ال��دي��م��ق��راط��ي��ة« 

اأفرزت، ف�سًل عن النت�ئج المب��سرة على 

ال�سعيدين ال�سي��سي والأمني في منطقتن� 

على  ا�ستراتيجية  نت�ئج  اإ�سرائيل،  اتج�ه 

المجتمع  به�  واأق�����س��د  اأخ���رى،  �س�ح�ت 

الأوروب�����ي وال��غ��رب��ي ع��م��وم��ً� م��ف���ده��� اأن 

الغرب،  ع��سه�  التي  الثق�فية  الطروح�ت 

�سقطت،   
)1(

ه�نتنغتون نظرية  وق���دت��ه��� 

اأو  ب�سكل  تدريجيً�  المج�ل  �سيف�سح  وهذا 

ب�آخر فر�سة تلقي واقتراب مع المجتمع 

الغربي.

اأح��د  لتفقد  »ا�سرائيل«  تتجه  بذلك 

الع�م الغربي على  الراأي  ت�أليب  مرتكزات 

وهي  ب�لظ�هر،  ول��و  والم�سلمين  ال��ع��رب 

على  �سيكون  م���  وه���ذا  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة.. 

الربح  بح�س�ب  »ا���س��رائ��ي��ل«  دور  ح�س�ب 

ال��غ��رب على  ب��ه  يعمل  ال���ذي  وال��خ�����س���رة 

الظ�هر  والبعيد...  المتو�سط  المديين: 

اأن���ه ب��ق��ي اأم���م��ه��� ���س��ع���ر ال��ح��ري��ة ال��ذي 

راعيته  اأن��ه���  على  نف�سه�  قدمت  ط�لم� 

تظهر  اأن  فعليه�  المنطقة  ف��ي  الوحيدة 

ب�لحري�ت  ت��وؤم��ن  ل  كجه�ت  الم�سلمين 

اإلى  ر�س�لة  اإنه�  والتعبير...  الراأي  وحرية 

اأو  تقترب  بداأت  التي  الغربية  المجتمع�ت 

في  بع�سهم  وين�ق�س  حين.  بعد  �ستقترب 

الح�لة  ل�ستغلل  اليوم  ال�سهيونية  �سعي 

»ال��غ��رب«  ف��ي  المتن�مية   
)2(

ال�سوفينية 

الم�سلمين  اتج�ه  الفوبي�  لتعميق  ومح�ولة 

الج�لية  ت��ق��دي��م  ع��ن  ف�����س��ًل  ورم���وزه���م 

الم�سلمة في الغرب كتهديد.

قضايا معاصرة
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* اأوروبا اأمام خيارين
اإن  ب���ل��ق��ول:  المج�دلة  يمكنن�  وُه��ن��� 

ا�ستغلل الح�لة ال�سوفينية من ال�سهيونية 

ا�ستراتيجية،  اأكثر من  تعتبر ح�لة ظرفية 

واأفقه�  العلقة  م�س�ر  وا�سحً�  يبدو  ل  اإذ 

ال�سوفيني،  التج�ه  وهذا  ال�سهيونية  بين 

اأوروب�  لتهديد وحدة  ب�لنتيجة  يوؤدي  الذي 

والعودة به� اإلى ح�لة الدول القومية كم� هو 

والمحلِّلين  رين  المنظِّ كل  وبح�سب  معلوم. 

اإم�  خي�رين:  اأم���م  اأوروب���  اإن  ال�سي��سيين 

التفكك  اأو  الت�مة  ال��وح��دة  نحو  الت��ج���ه 

والت�سّظي الحتمي... وم� �سيتركه ذلك من 

بل  معه،  �ستنه�ر  التي  »اإ�سرائيل«  على  اأثر 

قبله، اإذا م� اقتربن� من هذه اللحظة.

لو  ف��ي��م���  ال���س��لم��ي��ة  ال�����س��ح��وة  اإّن 

ت��ق��دم��ت ب��ث��ب���ت ���س��ي��ك��ون ل��ه��� اآث����ره���� 

تفعيل ح�سور  لجهة  اأوروب�  داخل  العميقة 

وتر�سيد  والثق�في  ال�سي��سي  الم�سلمين 

خط�ب الم�سلمين التف�علي والتق�ربي في 

نجزت، وال�سعي لملق�ته 
ُ
اأ الغرب فيم� لو 

اإليه  تدفع  اأن  يمكن  م�  وه��ذا  ومح�ك�ته، 

بحكمة ال�سحوة الإ�سلمية.

* راأ�سمالية متوح�سة
ال��خ��ط الآخ���ر ه��ن���ك �سريحة  وع��ل��ى 

والأميركي  الأوروب��ي  المجتمع  من  وا�سعة 

 WALL ال  ت���ظ����ه���رات  ب����ت���ت  ال���ت���ي 

اأغلب  م��ع  تلتقي  له�  رم���زًا    STREET
�سع�راته  في  الإ�سلمية  العربية  �سعوبن� 

المتوح�سة..  الراأ�سم�لية  بوجه  ومط�لب�ته 

وبذلك ب�ت �سوت �سريحة عري�سة يلقي 

الطغي�نية  مواجهة  على  العربية  ال�سعوب 

ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة ال���ج���دي���دة وال��راأ���س��م���ل��ي��ة 

العربي  الع�لمين  امتداد  على  المتوح�سة 

والإ�سلمي.

الم�سروع  اأزم����ة   يعمق  ب���دوره  وه���ذا 

مواجهة  لأر���س��ي��ة  وي��وؤ���س�����س  ال�سهيوني 

م�ستركة تتخطى الحدود الجغرافية ويكون 

الحتك�ر  قوى  بوجه  موحدًا  ال�سوت  فيه� 

الجميع  اأنهكت  التي  والت�سّلط  وال�سيطرة 

منذ الحرب الع�لمية الث�نية.

�ستعيد  ال�سلمية  ال�سحوة  اإن  ث��م 

اإن���ت����ج ال��م��زي��د م��ن ال��ه��واج�����س وال��ق��ل��ق 

للم�سروع ال�سهيوني وتطيح بم�سروعهم.

لحظة  في  وحلف�وؤه�  ال�سهيونية  اإذًا، 

واأف���ق م�����س��دود.. ه��ذا في  م����أزق ت�ريخي 

مح�ولة  واأم�  والأ�سب�ب..  الخلفية  و�سف 

بين  ال��م��خ���وف  وت��ع��زي��ز  ال�����س��دع  تعميق 

ال���ع���رب وال��م�����س��ل��م��ي��ن ج����راء ال�����س��ح��وة 

الإ�سلمية المب�ركة واآث�ره� المتوقعة فهو 

الن�سف الآخر...

هناك شريحة واسعة 
من اجملتمع األوروبي 

واألمريكي تالقي الشعوب 
العربية على مواجهة 
الرأسمالية املتوحشة

ب.( 2)�س�موئيل ه�نتنغتون �س�حب نظرية )�سدام الح�س�رات(.( 1) ال�سوفينية )chauvinism(: المغ�لة في التع�سّ
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االستشهاديون: 
»َرْوٌح وَرْيَحان«
ندى بنجك

 في العادة اأن الإن�سان هو من ُيحيي الأيام، اإل هو! يوم ُيحيي الإن�سان بحّق، 

بكل ما اأوتي من قدا�سة الدم، وا�ستثنائية ال�سهادة.

في ح�سرة يوم ال�سهيد، تحية وانحناءة لكل ال�سهداء وهم كل الأيام منهم 

ولهم، ونفرد اإطاللة خا�سة حول ال�ست�سهاديين العظام، الذين ك�سفوا الطريق 

باأ�سالئهم، ثم توّهجوا روحًا وريحانًا.

مناسبة
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االستشهاديون: 
»َرْوٌح وَرْيَحان«

»اأمير ال�ست�سهاديين«

اأحمد... م� دّلن� اأحد عليك

لكّن الإن�س�ن كي يظّل اإن�س�نً� بح�جة اإلى 

كرامة والحي�ة كي ُتحي� ل بّد من �سوٍء ودم 

وتلك حك�ية ل ت�سبه اإّل راحتيك

م� دّلن� اأحد عليك.

للعملية  تنفيذه  م��ن  اأي����م  اأرب��ع��ة  قبل 

ال�س�حية  في  اأحمد  ك���ن  ال�ست�سه�دية، 

ق���ئ��ده ودل��ي��ل��ه في  ال��ج��ن��وب��ي��ة، يبيت م��ع 

الح�ج  الكبير  ال�سهيد  الت�ريخية،  المهمة 

الليل  ط��وال  ي�سهران   ك�ن�  مغنّية.  عم�د 

على اإنج�ز �سيغّير واقع المنطقة.

اأح��م��د  وي���أت��ي  ���س���ع���ت،  اإّل  ه��ي  اإْن 

من  ك��ب��ي��رة  ب��ك��م��ّي���ت  الملّغمة  ب�����س��ّي���رت��ه 

اأق�مه  ح�جزًا  اخترق  المتفّجرة،  المواد 

وكلمح  المقّر،  مبنى  اأم���م  الإ�سرائيليون 

الب�سر هوى المقّر على من فيه.

ويغيب اأحمد غيبتين، الأولى، يوم  �سّق 

الأر�س وعبر  ف�تحً� ا�ست�سه�ديً� ولم ُيعلن 

علن عن 
ُ
اأ الث�نية، يوم  ا�سمه، والغيبة  عن 

حيث  اأ�سهر،  وب�سعة  �سنتين  بعد  ا�سمه 

نخلة  ف���رق  اأن��ه  جميعهم،  الأح��ّب��ة  ت���أّك��د 

الم�سجد العتيق الذي يحب، اإلى الأبد.

ال�ست�سهادي المخفّي

كّل الذين عبروا على درب الغ�ر والن�ر 

لهم اأ�سم�ء ُيعرفون به�، و�سَور تتزّين به� 

المن�زل والمف�رق، اإّل اأنت..

من اأنت؟! اأيه�  ال�سرُّ الغ�في، كجوهرة 

لم  اأتيت؟  اأي��ن  من  الأر����س...  اأعم�ق  في 

يرك اأحد... ولم نعرف ا�سمك ول تلويح 

وجهك..

ال�سلم عليك كنَت من ُكنت... غ�بت 

كلُّ حك�ي�ك اإّل واحدة.. ذات �سب�ح جئت 

عنك،  نعرف  لم  ا�ست�سه�ديً�...  هن�  اإل��ى 

�سوى اأنك ح�سينّي.

1 - فاتح عصر االستشهاد في تاريخ المقاومة اإلسالمية، 

الشهيد أحمد قصير، 11 تشرين الثاني 1982

2 - شهيد مدرسة الشجرة1983/4/11

- المكان: الب�ّس - جّل البحر - مدينة �سور الجنوبّية، 

واأه��ّم  اأك��ب��ر  وه��و  الع�سكري،  الح�كم  مقّر  حيث 

تّم  التي  الإ�سرائيلّية  ال�ستخب�راتّية  ال��م��راك��ز 

اإن�س�وؤه� خلل فترة الحتلل.

مجل�س  وج��ري��ح..  قتيل  مئتي  م��ن  اأك��ث��ر  النتيجة:   -

الوزراء الإ�سرائيلي و�سف العملية ب� »الك�رثة«.

- المكان: �سور - البرج ال�سم�لي.

ذ العملياّة: مج�هٌد ح�سينيٌّ )لم  - منفاّ

ُيعلن ا�سمه(.

ع�سرات القتلى والجرحى  - النتيجة: 

وال�سح�فة  الحتلل.  �سفوف  في 

ب�أّنه�  العملّية  ت�سف  الإ�سرائيلية 

»ك�رثة �سور الث�نية«.
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»طائر الحلو�سية«

علّي.. ا�سم ي�سبه فوح التراب المبتّل، 

بعد اأول زّخة مطر.

عنه  ينف�س  ق���م  طير،  جن�ح  وي�سبه 

ك�ن  ال�سب�ح...  اأوان  م��ع  ال��ن��دى  ح��ّب���ت 

عن  ي�سمع  ب�لك�د  ع�مً�،  ع�سر  �ستة  عمره 

الحلو�سية  بلدته  ف��ي  �سهيوني  اع��ت��داٍء 

راغ��ب  ال�سيخ  اإل���ى  في�سرع  غ��ي��ره���،  اأو 

العمل  ع��ن  م�ستف�سرًا  وي�����س���أل��ه   ح���رب، 

ال��ع��دو..  ف��ي  ت�أثيره  ع��ن  ال�ست�سه�دّي.. 

اإذا  ال�سهيد  »دم  ال�سيخ:  اأم���م��ه  وي���رّدد 

وم� دام  ي�سقط..«.  �سقط فبيد اهلل 

فل  الّدليل،  وه��و  الم�سّدد  هو  اهلل 

�سّي�رة  ا�سترى  ال��وق��ت.  لإه���دار  داع��ي 

وق�ده� من بيروت اإلى الحلو�سّية، من دون 

اأن يتعّلم القي�دة.

من  وواث��ق  طريقه،  يعرف  العلّي  هذا 

ب�سي�رته  ج�ء  الث�بتة.  وخط�ه  يده،  قب�سة 

القرية  اأه�لي  يقول  الخ�سراء«.  »الرينو 

ال�سب�ح،  اأّول  في  المك�ن،  في  راأوه  اإنهم 

م�سّجل  م��ن  تنبعث  ال��ق��راآن  اآي����ت  ك���ن��ت 

�سي�رته، ك�ن ينتظر مجيء الق�فلة، مّرت 

وبين  ع���ّدة،  مدنّية  ���س��ي���رات  اأم���م��ه  م��ن 

وقت واآخر ك�ن يترّجل من ال�سّي�رة ويرفع 

غط�ء المحرك لإيه�م الم�ّرة ب�أّن ال�سّي�رة 

ال�سهيونية  الق�فلة  و�سول  وم��ع  معطلة. 

اإلى  م�سرعً�  قفز  ُبعد،  عن  �س�هده�  التي 

ال�سي�رة  م��ّرت  المحّرك،  واأدار  ال�سي�رة 

اآلي�ت  وتبعته�  للمخ�برات،  الت�بعة  الأولى 

اأخرى، ف�ندفع، مفجرًا نف�سه به�.

3 - الشهيد علي صفي الدين 1984/4/13

- المكان: نزلة دير ق�نون النهر - منطقة �سور.

في  وال��ج��رح��ى  القتلى  ع�����س��رات  ال��ن��ت��ي��ج��ة:   -

م�  اأ�سقطت  العملّية   - الح��ت��لل  �سفوف 

�ُسّمي في تلك المرحلة ب�لقب�سة الحديدّية، 

في  جديً�  يفّكر  ال�سهيوني  ال��ع��دّو  وجعلت 

الخروج من ورطة البق�ء في جنوب لبن�ن.

مناسبة
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»اأبو زينب« منذ ال�ساد�سة

يربط  عمره،  من  ال�س�د�سة  في  ك���ن 

جدته  له  نذرته  قد  ال��ذي  الأ�سقر  �سعره 

حرم  ف��ي  اإّل  ل��ه  تحلقه  ول��م  ���س��ّدة،  ذات 

 ..O ال�سّيدة زينب

من يومه�، �س�روا ين�دونه »اأبو زينب«. 

ي�سير  �سوف  ال�سم  اأّن  اأدراه���م  وم��� 

4 -الشهيد عامر كالكش »أبو زينب« 1985/3/10

في   - الخي�م  �سهل  ُقب�لة  المِطّلة  ال��م��ك��ان:   -

منطقة مرجعيون.

ع�سر  اثني  بمقتل  ال��ع��دو  اع��ت��رف  النتيجة:   -

وقد  اآخ��ري��ن..  ع�سر  اأرب��ع��ة  وج���رح  جنديً� 

بعد  والأ�سخم  الأه��ّم  ب�أنه�  العملّية  و�سف 

عملّية اأحمد ق�سير.

رهن  العمر  وي�سير  وبطولة!  ون���رًا  غ���رًا 

اإ�س�رة الوقت، في تنفيذه عمل جه�دّي لم 

يجد غيره خي�رًا ير�سي طموح�ته، ونداءه 

في كّل �سلة.  واقترب الموعد..

في  ك���ن  اأي����م،  بب�سعة  العملّية  قبل 

اأن يتلو و�سّيته  بلدة جب�سيت، وطلبوا منه 

�هم  اأّنه و�سّ اإّل  لكّنه لم يقبل،  في�سّوروه، 

الحقيقي  ا�سمه  يعلنوا  ل  اأن  واح��د،  ب�أمر 

»اأب��و  ا�سمه  وي��ظ��ل  العملية،  تنفيذ  بعد 

»دّبين«، وذاب دمه في  فتى  زينب«. غ�ب 

نغرف  ونحن  ع�مً�  ع�سر  خم�سة  ال�سهل. 

ف��س  حّتى  بدمه،  ابتّلت  اأر���س  من  العّز 

النور من قدا�سة ال�سّر، ف�أخرجت اأثق�له�، 

هو  ال�ست�سه�دي،  النقّي  هذا  و�سرخت: 

ع�مر كلك�س »اأبو زينب«.
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»العرفاني«

كّلم�  القن�ديل،  ُن�سعل  اأن  ينبغي  لهيثم.. 

اقتربن� من ب�ب عمره... نفر�س الأر�س ب�أدعية 

و�سعيه،  هّمه  اهلل  ع�سق  ك���ن  ق�لوا:  و�سلة. 

وك�ن تنفيذ عمل ا�ست�سه�دي دومً� مطلبه.

متعّدد الإ�سراق�ت هذا الجنوبي، فك�ن 

ل بّداأن يعُبر ويتفّجر...

ق�م  العملية،  تنفيذ  م��ن  يومين  قبل 

ال�سّيق،  الترابّي  الطريق  يفتح  اإخوانه  مع 

ويع�ّسبه  ب�سي�رته،  عليه  يمّر  �سوف  ال��ذي 

نقول  ف��م���ذا  ال�سخرية.  الأح��ج���ر  م��ن 

لكّفيه اإذًا، وهم� تنّعم�ن الأر�س.. كي يمّر 

ب�لمواد المتفجرة على مهل حّتى ي�سل؟

الرف�ق  م��ن  لمجموعة  ال���وداع،  ويحين 

قد تب�دلوا معً� مهّم�ت الجه�د، والبك�ء على 

قّبل  المحور.  الطع�م في  الح�سين، و�سن�عة 

جب�ههم واحدًا واحدًا، واأّولهم �سم�حة ال�سيد 

ثلثة:  عب�رات  ق�ل  المو�سوي}،  عب��س 

»اأدعو اهلل اأن يوّفقكم، اأنتم من�سورون، وهذا 

البيت اأهل  لأّنه خّط  الخط هو خّط مقد�س 

R«.. ثم ه�جر اإلى الرحلة  الُحلم..

»الحر العاملي«

اأن  اإلى  العمر  ن�سقي  العمر ونظّل  يمّر 

حّرًا  َول�سَت 
َ
اأ ال��دم...  هذا  ِورد  ِمن  يمّر.. 

يليق  كم  �سّواك،  ال��ذي  �سبح�ن  ع�مليً�؟! 

ه��سمّيً�؟  �سّيدًا  َول�سَت 
َ
اأ وت�ستحّقه.  بك، 

نقول عذرًا، ول كلم.. فتلك حك�ية اأخرى 

في مق�م�ت النور.. 

العمر..  ودم  ب�سره  رمى  العمق  اإل��ى 

هي فل�سطين، تطّل قب�لة عينيه، وهو يقف 

عند بوابة ف�طمة.. 

ال�سي�ج،  ُي�سقط  دم  من  ب��دَّ  ل  هن�.. 

ه��� هو  اأب�����دًا..  ال�سب�ح  ع��ن  ي��ت���أّخ��ر  ل��م 

هيئة  في  ال�سم�ء،  ووري��ث  الأر���س،  مليك 

ب��ّواب��ة  عند  ال�سه�ينة  م���ت  ان��ف��ج���ر... 

ف�طمة كّل اأ�سك�ل الموت.. 

تفّجر بهم عبداهلل عطوي، وظلَّ دمه 

الإ�سلمية،  النتف��سة  فتية  »ي���  ي���دّوي: 

اإن ال��ح��ج���رة ال��ت��ي ت��ق���ِت��ل��ون ب��ه��� ال��ع��دّو 

ال�سهيوني، هي اأقوى من كّل �سلح موجود 

على هذه الأر�س«.

6 - الشهيد عبداهلل عطوي »الحر العاملي« 5 - الشهيد هيثم دبوق 1988/8/19

1988/10/19 - المكان: طريق الخردلي- تل النح��س - 

منطقة مرجعيون.

ثلثين  من  اأكثر  اإ�س�بة  النتيجة:   -

جنديً� �سهيونيً� بين قتيل وجريح. 

اأو�س�ط  في  ه��ّزة  اأحدثت  العملية 

الكي�ن ال�سهيوني.

- المكان: كفركل.

والجرحى  القتلى  النتيجة:ع�سرات   -

- وال���ع���دو ال�����س��ه��ي��ون��ي ي�����س���ب 

مجددًا بح�لة هي�ستيري�.

مناسبة
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�سيخ ال�ست�سهاديين

اإلى  معه  وال��ده  ي�سحبه  ك�ن،  �سغيرًا 

فُين�ست  الأوزاعي،  في  ع��سوراء  مج�ل�س 

مثل خ��سع، ويبكي مثل مت�أّلم، وكّلم� انتهى 

ي�  معنى  »م�  ذات��ه:  ال�سوؤال  �س�أل  مجل�س 

ليتن� كّن� معكم«.. 

حتى  ق��راأت��ه���،  كيف  ن�س�ألك  الآن.. 

وجدت م� وجدت، فم�سيت، مّرة، ومّرتين، 

وثلثً�، ولّم� لم يتي�ّسر العروج لك،  بكيت، 

ون�جيت..

تن�ثرت،  ال��راب��ع��ة..  ال��م��رة  وك���ن��ت   

ف���ه���داأت. ق�����س��ي ال��ق�����س���ء ودّم��رت��ه��م، 

اأي���م  ف��ي   Q الح�سين  ن��داء  ولّبيت 

ع��سورائه.. 

ح�سينّي  واأن���ت  ال��ت��وف��ي��ق..  ول���ّي  اهلل 

بقّية  ون��ق���ءك،  نب�سك  ي�ستهي   خ�ل�س، 

الع�برين.

»مالك«

َح�����س��رة دم���ك...  ال��ك��لم ف��ي  �سقط 

لم  الأ�سل؟!  وجد  اإذا  ال�سورة  قيمة  فم� 

�ِسرًا... كْم كنت بحرًا و�سوءًا متعّدد  يعد 

وبينك...  بينن�  والم�س�فة  الإ�سراق�ت... 

اأم�م  ال�سمعة،  �سوء  محدودّية  مثل  تم�مً� 

امتداد نور ال�سم�س.

م��� ال����ذي ط��م���أن��ك، وج��ع��ل��ك ُت��ه��ن��دم 

بيديك عبوات انفج�رك، وُت�سرق اإذ تتيّقن 

ملق�ة  واأّن  ع��سفة،  �سيكون  نه�رك  اأن 

الح�سينQ �ستكون بل راأ�س ول ج�سد؟

العملية  تنفيذ  م��ن  قليلة  اأي����م  قبل 

ال�سيد  �سم�حة  ل��ه  ق���ل  ال�ست�سه�دّية، 

ح�سن ن�سراهلل )حفظه اهلل( خلل لق�ء 

ت��وازي  ال�ست�سه�دية  »عملّيتك  وداِع���ّي: 

على  ق�سير  اأح��م��د  ال�ست�سه�دي  عملية 

وّفقك  والع�سكري..  ال�سي��سي  الم�ستوى 

اهلل واأنت منت�سر ب�إذن اهلل«.

7 - الشهيد الشيخ أسعد بّرو 1989

8 - الشهيد صالح غندور »مالك« 

1995/4/25

- المكان:القليعة- منطقة مرجعيون.

بين  اإ�س�بة   25 من  النتيجة:اأكثر   -

قتيل وجريح.

- المكان: مركز ال�17 - بنت جبيل.

- النتيجة: تدمير خم�س اآلي�ت ب�سكل 

تج�وز  ال�سه�ينة  القتلى  ك���م��ل. 

ي�سف  ال��ع��دو  الثلثين.  ع��دده��م 

العملّية: »اإّنه� �سربة ق��سية«.
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9 - الشهيد علي أشمر 1996/3/20

- المكان: مثّلث العدي�سة - رّب ثلثين.

�سقوط الموكب القي�دي ال�سهيوني الق�دم من م�ستعمرة م�سكفع�م بين  - النتيجة: 

قتيل وجريح.. العدو الإ�سرائيلي ي�سّرح: »اإنه� عملّية لم نَر مثيًل له� في الحزام 

الأمني منذ وقت طويل«.

يعبر  بعيد،  م��ن  يت�بعونه  والإخ����وان 

راأوه  المحكم..  اأمنهم  يخترق  وح��ي��دًا، 

يم�سي على الأر�س، ول يم�سي..

فمثله قد حّلق منذ وقت، وارتفع.

ه� هو قريب منهم، لكن �سوت الأذان 

العدّو  ت��رك موكب  اأق���رب،  اإل��ى ج��وارح��ه 

وان�سغل  الق�فلة،  ترك  يتقّدم...  ولم  يمّر 

ال��و���س��ول.. ك����ن  فب��سمه�  ب���ل�����س��لة، 

���د ف���ي ال��ق��ل��ب  وب������س��م��ه��� ُخ���لِّ

»ق��م��ر   ، وال������ذاك������رة 

ال�ست�سه�ديين«.

قمر ال�ست�سهاديين

ن����دت���ه الأر�������س وه����و ي���ل���ّف ج�����س��ده 

ب�لمواد  ب�لي��سمين، بحزام مثقٍل  المك�سّو 

المتفّجرة..اإلى اأين ي� »طربونة« الأر�س... 

اإلى  الزم�ن...  قمر  ي�  اللوز...  غ�سن  ي� 

الفّل... ووجهً�  ي�ّس�قط منه  ي� ج�سدًا  اأين 

في  الأخ�����س��ر  ك���ل��ّل��ون  ال���ه���ّم...  ينف�س 

والو�سول  ع�سيبً�،  العبور  ك�ن  الأح��لم؟ 

اإلى مك�ن الهدف ل يتحّقق اإّل بعين اهلل..

مناسبة
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ح�سام ال�ست�سهاديين

الأر�س  كل  تحّده  جه�دّي  زمن  في  عم�ر،  يكبر 

المحتّلة.. 

ق��ن��دي��ل.وه��ذا  مثل  وي�����س��يء  ال��ع��م��ر،  م��ن  قليل 

»واأّن  من�ج�ة:  ومعرفة،  علم  عن  يع�سق  ال��ط��رّي، 

واأنك ل تحتجب عن  الم�س�فة،  اإليك قريب  الراحل 

خلقك اإّل اأن تحجبهم الأعم�ل دونك«.

بهذا العرف�ن اأ�سبح عم�ر... واهلل يتوّلى رع�ية 

من يحّبونه. وهو الذي يحّب ال�سيد الثقيل، التحق 

اأن الختي�ر  ب�سراي� ال�ست�سه�ديين.. وهو المطمئّن 

اأي�م  قبل  روؤي���  في  الب�س�رة  ج�ءته  اهلل،  عند  من 

»نّفذ   Q الموؤمنين  اأمير  يخبره  ثلثة.. 

العملية واأن� اأتوّله�..«.

وليلة  المب�رك،  رم�س�ن  �سهر  وف��ي 

وليلة  الكبرى،  ال��ق��در  وليلة  الجمعة، 

القد�س، و�سل عّم�ر اإلى الهدف الذي 

اأكثر من مّرة م�ستطلعً�.. اإليه  و�سل 

ح�س��سة  والنقطة  ن�رية،  المرحلة 

اأمن  يمّزق  الطرّي  والج�سد  ج��دًا، 

ال�سه�ينة وجنوده.

ق�ل كلم�ت ثلثة اأخيرة: »فزت 

وعبر..عم�ر  فّجر  ثم  الكعبة«،  ورّب 

حمود.. من ين�سى ليلتك الإلهّية؟!

10 - الشهيد عمار حمود 1999/12/30

- المكان: مثلث القليعة - الدم�سقية - مرجعيون.

العملّية   - ب�ل�سدمة  ي�س�ب  العدو  -النتيجة: 

الأمني  الت�سّدد  ُذروة  في  العمق  في  �سربت 

والع�سكري، حيث  م�س�رف الندح�ر الذليل 

من جنوب لبن�ن.
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ن�سرين اإدري�س قازان

اأوقفت  التي  تلك  غ��سمة،  قذيفٌة  هي 

تمنى  م�  ن�ل  حينه�  جنبيه..  بين  الحي�ة 

الدني�  تن�زعْته  ولّم�  طويًل..  اإليه  و�سعى 

ك�ن  الم�ست�سفى،  في  �سرير  والآخ��رة على 

ف�ل�س�ُب  المعهودة،  طبيعته  خلف  على 

الذي ك�ن ُي�سبُه موّلد الط�قة في حيويته، 

شهيد الدفاع عن المقدسات
هادي علي الحسيني )السيد حكيم(

اسم األم: أزهار أوري
محل وتاريخ الوالدة:  حوش 

األمراء 1985/08/27  
الوضع العائلي: متأهل وله ولدان

رقم السجل:  64 
محل وتاريخ االستشهاد: 
أثناء دفاعه عن المقدسات  

2012/07/27
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المعنوية. ك�ن والداه ي�سطحب�نه واإخوته 

اإحي�ء  لح�سور  الفي�سية  المدر�سة  اإل��ى 

المن��سب�ت والتبّرك بروؤية الإم�م الخميني 

المقّد�س، وقد ظّلت تلك الم�س�هدات حّية 

في نب�س ذاكرته.

*اأن�سطة ومواهب ك�سفية
اإلى  الع�ئلة  ع���دت   ،1992 الع�م  في 

في  �سم�سط�ر  ب��ل��دة  ف��ي  لت�ستقّر  لبن�ن 

الإم���م  بك�س�فة  ه���دي  ف�لتحق  ال��ب��ق���ع، 

المهدي|. ك�نت المواهب الدفينة تغلي 

نف�سه  ي�س�بُق  فتًى  ولأنه  كبرك�ن،  بداخله 

�سعى  بل  اأح��د،  يعّلمه  اأن  ينتظر  يكن  لم 

اإلى التعّلم غير ع�بئ ب�ل�سع�ب، فلم يتن�ه 

اإلى �سمعه خبر عن دورة فنّية اأو تدريبّية، 

ولحقً� ع�سكرّية اإّل والتحق به�.

ع�سق في �سغره العزف على اآلة النفخ 

عليه�  فتعّلم  »ال��ت��روم��ب��ي��ت«،  النح��سّية 

اإذا تعّلم �سيئً�  وبرع في عزفه، وك�ن داأبه 

ع�ئلته  انتقلْت  فعندم�  لغيره.  يعلمه  اأن 

لل�سكن في بعلبك، ك�ن ه�دي قد بلغ �سّن 

تفتقر  هن�ك  الك�س�فة  اأن  ووجد  ال�سب�ب، 

عددًا  ف��سترى  وال�ستقط�ب  الترويج  اإلى 

برن�مجً�  وو���س��ع  الترومبيت،  اآلت  م��ن 

يته�فتون  الأولد  جعل  وترفيهّيً�  ثق�فّيً� 

على الأن�سطة، وقد اأّلف اأكثر من خم�سين 

ة ب�لك�ّس�فة. �سرخة خ��سّ

الت�سوير  وف��ّن  وال�سعر،  العزف  بين 

ه�دي  طينة  ُجبلت  والإخ����راج،  والتمثيل 

الإخراج  درا�سة  اأحّب  الجميل.  الفّن  على 

تتهي�أ  ل��م  ولكن  اللبن�نية،  الج�معة  ف��ي 

اإل  �سيء  على  يقوى  ل  ه�دئً�  �س�كنً�  �س�ر 

على �سغطة �سغيرة على يد اأمه.

O في جوار المع�سومة*
عندم�  لقبه  ك�ن  الذكي،  اأي  »زرنكي« 

ك�ن �سغيرًا في مدينة قّم المقّد�سة، والده 

ع�ِلُم دين واأمه ابنٌة لمجتهد، ك�نت تدعو 

ت���وؤدي �سلة  ك��ي  ي��وؤج��ل ولدت��ه���  اأن  اهلل 

ح�سرة  حرم  في  المب�رك  الأ�سحى  عيد 

ولكن   ،O المع�سومة  ف�طمة  ال�سيدة 

بح  �سُ �ِس  تنفُّ مع  ب��زَغ  الوليد،  ه���دي  فجَر 

العيد. واحت�ر والداه بت�سميته، ذلك اأنهم� 

يتن��سُب  بم�  اأولدهم�  ت�سمية  على  درج� 

اأولده��م���،  فيه�  ي��ول��د  ال��ت��ي  والمن��سبة 

ولدة  لأن  ه����دي،  ت�سميته  على  ف�تفق� 

الإم�م علي اله�دي Q ك�نت المن��سبة 

الأقرب لولدته.

ل  ك�ن  اآخ��ر  وحينً�  حينً�،  ه�دئً�  ك�ن 

بداخله  اختزَن  الحركة، طفٌل  يتوقف عن 

الكثير من الذكري�ت التي ع��سه� في كنف 

ال��روح  فيه  غ��ّذت  الإ�سلمية  الجمهورية 

كان والداه يصطحبانه إىل 
املدرسة الفيضية حلضور 

إحياء املناسبات والترّبك برؤية 
اإلمام اخلميني املقّدس
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اأم���م  دوٍر  بتمثيل  فق�م  لذلك.  الظروف 

اللجنة الف�ح�سة في كلية الفنون، وُده�سوا 

في  الح�سور  طلبه  على  ووافقوا  لبراعته 

بع�س المواد لي�ستفيد منه�، ف�أخرج فيلمً� 

اأيدين�  ك�نت  )م�  بعنوان  للهواة  ق�سيرًا 

الث�نية  المرتبة  ج�ئزة  على  ح�ز  م�لحة( 

لأف�سل عمل فني في لبن�ن.

ه *�سهادة واحدة تهمُّ
العلوم  بكلّية  اللتح�ق  ه���دي  اخت�ر 

فلم  اأ�سن�ن«  »مختبر  اخت�س��س  لدرا�سة 

وقد  الفن،  عن  بعيدًا  المهنة  هذه  ت�أخذه 

لم  اأنه  كم�  النحت،  فّن  وبين  بينه�  م�زج 

ت على نف�سه فر�سة اللتح�ق ب�لدورات  يفوِّ

وقت  الج�معة  اإل��ى  والح�سور  الجه�دّية، 

على  ه����دي  وح�سل  ف��ق��ط،  الم��ت��ح���ن���ت 

رخ�سة  وُمنح  تخّرجه  في  ع�لية  علم�ت 

فتح مختبر خ��س به.

لكن النج�ح الذي ك�ن يحلُم به ه�دي، 

منذ  فهو  المختبر،  عن  ج��دًا  بعيدًا  ك���ن 

المق�ومة تمّنى الرحيل  التح�قه ب�سفوف 

راآه�  روؤي���  ولكن  �سهيدًا،  الدني�  هذه  عن 

�سيد  مع  اللق�ء  موعد  ح��ّددت  ليلة  ذات 

 Q الح�سين  الإم�م  راأى  اإذ  ال�سهداء، 

ح�ن  م�  ف���إذا  الن��س،  من  بع�سً�  ي�ستقبُل 

اأن��ت  اأّم����  ق���ئ��ًل:  الإم����م  ا�ستمهله  دوره 

تتزوج  اأن  بعد  ب��ل  الآن،  لي�س  فموعدك 

وتنجب اأطف�ًل.

*زاد الرحيل
يرغُب  ومن  عقب�ت،  دونه  ك�ن  موعد 

اأدب  يح�سن  اأن  عليه  حبيبه،  ل��ق���ء  ف��ي 

اللق�ء. فه�دي الذي تربى في بيئة متدّينة 

نف�سه  األ��زم   ،R البيت  لأه��ل  موالية 

حي�ته  مع  وازن��ه  خ��سً�  عب�دّيً�  برن�مجً� 

ال�سخ�سّية والجه�دّية، م� اأورثه �سف�ًء في 

انعك�س على �سفحة وجهه، فر�س�  النف�س 

القي�م  يريد  لم�  المقي��س  هو  تع�لى  اهلل 

ال�سللة  اأنه من  به، لم يغفل للحظٍة على 

اله��سمية، فعمل على اأن يكون زينً� له�.

وعندم� قرر الزواج، بحث عمن تّتخذ 

من ال�سّيدة ف�طمة Q قدوة له�.

زي����رة رو�سة  وزوج��ت��ه على  واظ��ب 

لخط  ال��وف���ء  على  وتع�هدا  ال�سهداء، 

اأن  دائ��م��ً�  يطلب  ه���دي  ك���ن  الجه�د. 

�سديقه  قبر  م��ن  ب�لقرب  قبره  يكون 

ا�ست�سهد  ال��ذي  عب��س  ح�فظ  ال�سهيد 

انفج�ر  اإث���ر   2006 ت��م��وز  ح��رب  بعيد 

ج�سم غريب به.

ه������دي، ال��ف��ق��ي��ر ال���ح����ل ك�����ن غني 

خ��س  مختبر  فتح  اإلى  ي�سَع  ولم  النف�س، 

بل  در�سه�،  التي  المهنة  في  يعمل  ولم  به 

حمل بندقيته والتحق ب�لمح�ور. وقد اأج�د 

حي�ته.  ف��ي  ���س��يء  ك��ل  وتخطيط  درا���س��ة 

به  تعّلقت  فقد  وحنونً�،  رحيمً�  اأب��ً�  ك���ن 

لم  وهي  كثيرًا،  ف�طمة  نور  الكبرى  ابنته 
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رزقه  وعندم�  عمره�،  من  ال�سنتين  تبلغ 

اأن  كثيرًا  تمنى  ح��وراء  الث�نية  ابنته  اهلل 

ي�ست�سهد قبل ولدته� كي ل يتعلق قلبه به�.

*الخندق منزله
يوّفق  وقّلم�  �سديٌق،  ه��و  الحي�ة  ف��ي 

المرء اإلى �سداقة اأمث�له اإذ ُيوؤِثُر َمْن حوله 

والإره����ق  التعَب  ويتحّمل  �سيء،  كل  في 

لير�سم الب�سَمة على �سف�ه من حوله. وفي 

الدائم.  منزله  الخن�دق  ك�نت  الجه�د، 

رافق   ،2006 الع�م  من  تموز  حرب  ففي 

منزلهم،  اأمنً� من  اأكثر  مك�ن  اإلى  الع�ئلة 

ملّوحً�  ي��ده  رف��ع  الجميع،  ترّجل  وعندم� 

حيُث  اإل��ى  �س�أذهب  اأن���  ل��ه:  ق�ئًل  لوالده 

يجب اأن اأكون... ف�لتحق ب�لجبهة في قرية 

ومن  اأ�سبوعين،  بقي  حيث  الجنوبية  ق�ن� 

ثّم تّم نقله اإلى من�طق المواجه�ت، ليعمل 

حي�ته  في  هو  وكم�  المتفجرات.  زرع  في 

الحرب:  ال�سخ�سية ل يهداأ، كذا ك�ن في 

مب�درًا، متحّم�سً� و�سج�عً�، فل يتوانى عن 

حمل العبوات الثقيلة والرك�س به� اإذا م� 

ا�ستدعى الواجب ذلك..

*)النمل النووي(
�سفح�ت  بع�س  تتك�سف  ل��م  مج�هٌد 

جه�ده اإّل بعد رحيله، حيث �س�رت حك�ي�ته 

الم�ست�قة؛  نفو�سهم  فُت�سّلي  اأهله  اإلى  تِرُد 

وكم�  عبوات،  ومخترُع  وم��دّرب،  مج�هد، 

لقّبوه في اإيران عندم� �س�ر �س�بً� )مورجه 

ل�سغر  ال��ن��ووي،  النمل  اأي   - اي(  ه�سته 

كم�  حكيم«  »ال�سيد  وهو  فعله،  وِكبر  �سنه 

في  ك�نت  التي  الن�سوة  اإح��دى  لأّم��ه  ق�لت 

وك�نت  الُم�س�ب  ابنه�  تعود  الم�ست�سفى 

الحرب،  اأي�م  به  معرفة  على  المراأة  هذه 

فبكت  الحي�ة،  ُين�زع  حينه�  ه���دي  وك���ن 

من  ك�ن  اأّن��ه  اأمه  واأخبرت  لح�له،  المراأة 

المق�تلين الأ�س�و�س يحملون قلوبً� اأرّق من 

الحديد  من  واأ�سلَب  الن��س،  على  الن�سيم 

على الأع��داء.. وراحت تخبره� كيف ك�ن 

يدافُع عن الدين كي ل ُيطم�س، والأعرا�س 

ي�سفيه،  اأن  اهلُل  وت�����س���أل  ت��ه��ت��ك..  ل  ك��ي 

بلق�ء  اإل  يكون  ل  المحبين  �سف�ء  ولكن 

اأنه ترك  الحبيب، وه�دي ك�ن قد اطمئن 

واآل  لمحمد  ع��سقة  ذرية  الدني�  هذه  في 

لُي�ست�سهد،  وم�سى  �سلحه  فتقّلد  محمد، 

بعد   Q الح�سين  الإم����م  ولي�ستقبله 

في  �سفيعن�  اهلل  ج��ع��ل��ه  ان��ت��ظ���ر،  ط���ول 

الآخرة..

جماهٌد مل تتكشف صفحات 
جهاده إّلا بعد رحيله، حيث 
صارت حكاياته تِرُد إىل أهله 

فُتسّلي نفوسهم
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*من اأمثال العرب
� ع�َفِت الَبَقُر«. »ك�لثور ُي�سَرُب لمَّ

ُيق�ل هذا المثل عندم� ُيع�َقُب الإن�س�ُن بذنِب غيِره. واأ�سُله اأّن العرب ك�نوا اإذا 

ْوردوا البقَر لت�سرب، ولم ت�سرب لَكَدِر الم�ء اأو لقلَّة العط�س، �سربوا الثوَر ليقتحَم 
َ
اأ

َل الأمر،  الم�ء فتتبعه البقر، فُي�سَرُب الثور بذنب البقر لأنه� هي التي ع�فِت الم�ء اأوَّ

.
)1(

ِرُب العرُب البقَر لأنه� ذات َلَبن  ول َت�سْ

اإبراهيم من�سور

*من اأجمل الحديث
م� ق�له ر�سوُل اهلل P والإم�م علي Q في ف�س�ئل ال�سبر وثوابه عند اهلل 

على  و�سبٌر  الم�سيبة،  عند  �سبٌر  بثلثة:  ال�سبُر  »ُعدَّ   :P النبي  عن   ، وجلَّ عزَّ 

.
)2(

الط�عة، و�سبٌر عن المع�سية«

وعن الأ�سبغ بن نب�تة: ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »وال�سبُر على اأربع �ُسَعب: 

على ال�سوق والإ�سف�ق والزهو والترقُّب؛ فمن ا�ست�ق اإلى الجّنة �سل عن ال�سهوات، 

م�ت، وَمْن زهد في الدني� ته�َوَن في الم�سيب�ت،  وَمْن اأ�ْسَفَق من الن�ر رجع عن المحرَّ

.
)3(

وَمْن ارتقَب الموَت �س�رَع في الخيرات«

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من اأجمل التوا�سع
الجبل،  اأ�سفل  هو  وقيل:  الجبل،  �سفِح  الأر���سِ عند  َقراُر  اللغة:  في  الح�سي�ُس 

الأر�س عمومً�؛ وقد ج�ء في  الح�سي�ُس على  وُيطَلُق  الح�سي�س،  وراِء  وال�سفُح من 

ًة فلم يجد �سيئً� ي�سعه� عليه، فق�ل له  الحديث اأنَّ رجًل اأهدى ر�سول اهلل P هديَّ

.
)5(

ْعُه ب�لح�سي�س، ف�إنَّم� اأن� عبٌد اآكُل م� ي�أكُل العبد«  النبي P: »�سَ

*من اأجمل الو�سف
�ر بن ُبرد ُمفتخرًا بفرو�سيَّة قومه، وا�سفً� اإحدى مع�ركهم: ق�ل ب�سَّ

روؤو�سن� ف��وق  ْقِع  النَّ ُمث�َر  كواكبهك���أنَّ  ت��ه���وى  ليٌل  واأ�سي�َفن� 

ه ال�سيوف البوارق ب�لكواكب اأو  ه غب�ر المعركة ب�لليل، و�سبَّ فقد �سبَّ

النجوم المتلألئة المت�س�قطة فوق روؤو�س الأعداء. وق�ل ي�سُف حديَث 

فت�ة:

��ْي��َن زه��َراوك������������أنَّ َرْف�������������سَ ح��دي��ث��ه��� ي������سِ ُك�����سِ ِق��َط��ُع ال��رِّ

ه ج�نَب حديثه�  ْف�َس لحديثه�، وهو الج�نُب، ثمَّ �سبَّ لقد ا�ستع�ر الرَّ

الألوان. وتكمن روعُة هذه  اكَت�َسْت زهرًا مختِلَف  التي  الري��س  ِبِقَطِع 

اأ�سي�ء ل يراه�  اأعمى، فهو ي�سف  الت�س�بيه في كون �س�حبه� �س�عرًا 

.
)4(

رة  واإنم� يح�سُّ به� ب�إح�س��سه المرَهف وب�سيرته النيِّ

*من جذور الأ�سماء
ال���ُج���ْح���َف���ة؛ ه����ي م��و���س��ٌع 

والمدينة،  مّكة  بين  ب�لحج�ز 

ال�س�م؛ زعموا  اأهل  وهي ميق�ت 

َعبيل  بني  اأخرجوا  الَعم�ليق  اأنَّ 

م��ن ي��ث��رب، ف��ن��زل��وا ال��ُج��ْح��َف��َة، 

فج�ءهم  َمْهَيَعة،  ا�سمه�  وك���ن 

اقتلَعهم  اأي  ف�جتَحَفهم،  �َسْيٌل 

.
)6(

يت الُجْحفة من اأر�سهم، ف�ُسمِّ
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*فائدة لغوية
ب�أل�سنته�،  والكلب  ب�ع  ال�سِّ �ُسْرُب  الَوْلُغ:  َوَل��َغ؛ 

من فعل َوَلَغ َيَلُغ وَوِلَغ ِيِلُغ َوْلغً�، اأي �سرب م�ًء اأو دمً�، 

وَوِلَغ الكلُب اأو الذئُب في الإن�ء ُولوغً�، اأي �سرب فيه 

فيه  يلغ  الذي  الإن�ء  هي  والِمْيَلَغة  ل�س�نه،  ب�أطراف 

ال�سبُع اأو الكلب، وفي حديث الإم�م علي Q: »اأنَّ 

ر�سول اهلل P بَعَثه ِلَيِدَي قومً� )يدفع ِدَيَة القتلى( 

َقَتَلُهم خ�لُد بن الوليد، ف�أعط�هم الإم�م Q ِمْيَلَغَة 

.
)7(

اأي قيمة كّل م� ذهب لهم حتى الِميلغة  الكلب، 

*من الثنائّيات
َغَت�ن؛ الُم�سغُة: قطعة لحم، وقد تكون غير اللحم. والم�سغُة من اللحم  الُم�سْ

وغيرِه هي: َقْدُر م� ُيلقي الإن�س�ُن في فمه، وقيل: اإذا �س�رِت الَعَلَقُة التي ُخِلَق منه� 

َلَح  َلَحت� �سَ اإذا �سَ غة؛ وتقول العرب: في الإن�س�ن ُم�سغت�ِن  الإن�س�ُن لحمًة فهي ُم�سْ

البدُن: القلب والل�س�ن.

*من جذور الكالم
ي�سكر، فهو  الخمر عندم�  به �س�رب  يتفّوه  الذي  البذيء  الكلم  الَعْرَبَدة: هي 

د قبيح القول والفعل. واأ�سُل العربدة: الأف�عي، اأو الحّية الحمراء  ُيعربد، اأي: ُيردِّ

الخبيثة. ومنه ا�سُتّقت َعْرَبدة ال�س�رب. ويق�ل للُمعرِبد: »ِعْربيد« ت�سبيهً� له ب�لحّية 

في ال�سّر و�سوء الُخُلق.

*من الأ�سداد
ْعر من ال�سيء، وهو في الأ�سل م�سدر، َفِزع منه وَفَزع َفَزعً�،  الَفَزع: الَفَرق والذُّ

الإغ�ثة، ق�ل ر�سول اهلل  والَفَزع:  اأخ�فه ورّوعه.  واأفزعه، وفّزعه:  وَفْزعً�، وِفْزعً�. 

. اأي تكثرون عند 
)8(

P للأن�س�ر: »اإّنكم لتكثرون عند الَفَزع وَتِقّلون عند الطمع« 

اإليكم لُتغيثوهم. يق�ل: َفِزَع  الإغ�ثة، وقد يكون التقدير اأي�سً�: عندم� فزع الن��س 

اإلى القوم: ا�ستغ�ثهم، وَفِزَع القوَم وَفَزعهم َفْزعً� واأفزعهم: اأغ�ثهم.

أدب ولغة
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( ع�سو اتح�د الكّت�ب اللبن�نيين. ( 

 ل�س�ن العرب، ابن منظور، ج4، �س109، م�دة ثور.( 1)

 الك�في، الكليني، ج2، �س91.( 2)

 الخ�س�ل، ابن ب�بويه، �س74، �س231.( 3)

 ل�س�ن العرب، م.�س، ج7، �س156.( 4)

 م.ن، �س137.( 5)

 م.ن، ج9، �س379.( 6)

 م.ن، ج8، �س460.( 7)

 �سرح نهج البلغة، ابن اأبي الحديد، ج2، �س105.( 8)

 اأ�سرار الكون، األن ه�ينك، �س 171.( 9)

لئلَّ ت�سيع، �سلم الرا�سي، �س67.( 10)

الهوام�س

*وِمَن الِعْلِم ما قتل
ُة بفتحه�. ومن الطرائف الم�أثورة  ُتْلَفُظ بك�سر الق�ف، وَتْلُفُظه� الع�مَّ يَنُة  الِقنِّ

ينة  اأّن ال�سيخ ن��سيف الي�زجّي اللغوّي ال�س�عر طلب يومً� اإلى خ�دمته اأن ت�أتيه ِبِقنِّ

مفتوحًة،  القنينة  ق�ف  ولفَظْت  ينة«،  الَقنِّ »ه���َك  له:  وق�لت  به�  فج�ءت  �سراب، 

ف�س�ح به�: »اْك�ِسريه�«، ف�ألقِت القّنينة من يده� وك�سرته�، وك�ن ال�سيخ الي�زجي 

.
)10(

اإنم� يريد منه� اأن تك�سر ق�ف القّنينة، ل القّنينة نف�سه�

*من اأجمل ما قيل
يقول ع�ِلُم الف�س�ء »األن ه�نيك« في عَظمة الكون وامتداده وقدرة العقل على 

ب�لعقل،  الكون الذي يحيط  عَجُب من 
َ
َلأ ب�لكون  العقل الذي يحيط  »اإّن  ا�ستيع�به: 

.
)9(

يه«  ة عندم� ُي�ستخدُم )العقل( ك�أداة لدرا�سة الكون والت�سّدي لتحدِّ خ��سَّ

وك�ن الإم�م علّي Q قد ق�ل:

�������ك ِج��������ْرٌم ���س��غ��ي��ٌر ���ُب اأنَّ وف���ي���َك ان���ط���وى ال���ع����َل���ُم الأك���ب���ُر؟!اأت���ح�������سَ

ة بالمعاني *مفردة ثريَّ
مزم�ر  واليراعُة:  اليراعَة،  واحدُته�  ُب،  الَق�سَ معن�ه�  الَيراع؛ 

ة الملتّفة ال�سجرة،  الراعي لأّنه ُيتَّخذ من الق�سب، واليراعُة: الأجمَّ

واليراُع: ال�سع�ف من الغنم، واليراُع: البعو�س، وقيل: هو ذب�ب يطير 

ب�لليل ك�أنه �سرر من ن�ر، واليراع: فرا�سة تطير ليًل ك�أنه� �سرارة، 

واليراُع: قلم الكت�بة م�ستّق من الق�سب؛ وبعد، ف�ليراعة: النع�مة.
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ال�ساعر خليل عجمي

فوف شمُس الطُّ
ق��وم��ي وا���س��ردي ال��ك��ون  م���� ق���د ج����رى ب����ل���ط���فِّ ث���م ت�����س��ّه��ديي��� �سم�َس ه��ذا 

ل����ول م�����س���ب��ي��ح ال���ه���دى ل���م ت��وق��ديوت�����أّل����ق����ي ن�������ورًا ب��م�����س��ب���ح ال���ُه���دى

ح��زي��ن��ًة اأراك  ل  ل���ي  م����  ���س��م�����ُس  ب�����أ�����س����وِدي����  ت���ت���ع���ّم���م���ي���َن  ل  وع����������لَم 

��ِدوال���ق���ه���ر ع�����ّم ال����ك����ون م����ع اأرج�����ئ����ه ح��زن��ً� ع��ل��ى ا���س��ت�����س��ه���د اأ����س���رف ���س��يِّ

ف����ل���ح���زن ي����أخ���ذن���� لأ�����س����رف م��وع��ِدي��� ���س��م�����ُس ق��وم��ي وا���س��رئ��ّب��ي واح��زن��ي

ل��ت�����س��ه��دياأن������ِت ال���ت���ي ق���د ك���ن���ِت ����س����ه���دًة على الأوان  اآن  اإج����رام����ه����م 

ل��ل�����س���ه��ري��ن ع���ل���ى ر�����س�����ل����ِة اأح���م���ِداأن�������ِت ال���ت���ي ����س����ه���دِت ظ���ل���َم اأم���ّي���ة

ل�����ول ال�������س���ه����دة وال����ف����دى ل����م ت���ول���ِدف�����ي ك�����رب�����لء ل���ن���� م�����واق�����ف ع������ّزٍة

م�س�هدًا ال��ط��ف��وف  على  ت��ذك��ري��َن  م��ح��م��ِده��ل  ب���ي���ت  لآل  ال�����ف�����رات  ق������رب 

ع���ن ذل����ك ال���ي���وم ال��ع��ظ��ي��م ال��َم�����س��ه��ِده����ت���ي اخ��ب��ري��ن��� ع���ن م���لح���م ك��رب��ل

الم�سطفى ب��ي��ت  اآل  ع���ن  وج����ه�����ده����م ����س���ّد ال����ع����دوِّ ال��م��ل��ح��ِدوت���ح���ّدث���ي 

���ق���ي ع���ط���ر ال���ن���خ���ي���ل ف�����إّن����ه ع��ب��ق ال��ن��ج��ي��ع وب��ل�����س��ُم ال���ج���رِح ال��ن��ديوت���ن�������سّ

فقّبلي ال��ط��ف��وف  ع��ل��ى  م�����ررِت  ِدواإذا  خ�������ّد ال������ت������راب ب���ح�������س���رة وت����������ودُّ

����ْي����م ل�����م ي���ت���ب���ّدِدف��ه��ن���ك ق���د خ����طَّ ال���ج���ه����د م��لح��م��ً� ب�������دٍم اأب���������يِّ ال���������سّ

�سعيره� رغ���م  ال��ك��ون  ح����روب  ي���ب���رِدب�����رَدْت  ل����م  ب���ك���رب���ل  ال��ح�����س��ي��ن  ودُم 

* * *
ك��رب��ل م�������س����رف  ع��ل��ى  وق���ف���ِت  ف��ت��ي��ّم��م��ي ب����دم ال�����س��ه���دة وا���س��ج��ديواإذا 

م ال���م���ت���وق���ِدوت�����أل����ق����ي ب���ح�������س����رة ال���ن���ه���ج ال����ذي ي����زه����و ب�����ه ف���ج���ر ال���������دَّ

ِدوت����ب�����رك����ي ح����ب����ً� ب��������آل ال��م�����س��ط��ف��ى ����ي رم�������ز ك�������لِّ ت�����ج�����دُّ ح����ت����ى ت����ظ����لِّ

ال��م��دى ع��ل��ى  ال�����س��ع��وب  ث����ورات  ل��������ول م�������آث������ر ك�����رب�����ل ل������م ت����وج����ِدفجميع 

ُت�������س����وي ك��ّل��ه��� اأب���ج���ديح���ت���ى ال���ح�������س����رة ل  ال��ب��ي��ت ح���رف���ً�  اآل  ن��ه��ج  م���ن 

* * *

شعر
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��ه��ديب���ل��ط��فِّ ق���د وق���ف ال��ح�����س��ي��ن م��ن���دي��ً� ي��� اأر�����س ق����ّري ي��� ���س��م���وات ا���سْ

ب���ي���ن ال�������س���ي���وف ك�����أن����ه ف����ي م�����س��ج��ِد���س��ّل��ى ���س��لة ال��ظ��ه��ر ف��ي ���س���ح ال��وغ��ى

ن���ح���و الإم������������م ال����ث�����ئ����ر ال���م���ت���ع���ّب���ِدوب����ن����و اأم������ّي������ة ُي����ط����ل����ق����ون ن��ب���ل��ه��م

وب����ن����و اأم�����ّي�����ة ك����ل���ق���ط���ي���ع الأج���������رِدف����ك�����أن����ه ف������وق ال����ط����ف����وف غ�����س��ن��ف��ٌر

ُظ���ل���م���ً� ورغ������م ب��ري��ق��ه��� ل����م َت����رُع����ِدب����رق����ْت ����س���ي���وف اأم�����ّي�����ٍة ف����ي ك��رب��ل

وم���ح����ُه���ُم ال��ف��ج��ُر ال��ح�����س��ي��ن��ّي ال��غ��ِدل���ك���ّن���ه���م خ�������س���ئ���وا ب����ك����ل ِف���ع����ل���ه���م

اآم����ل���ه���م ت���ح���ّق���ق���ْت  ب����ل�������س���ي���وف  ب���ل��ي��دل  ال������م�������آرب  ن�����ل����وا  ول  اأب���������دًا 

علوجهم بكل  َه����َووا  الح�سي�س  وم����ق�����م اأه������ل ال���ب���ي���ت ف�����وق ال��ف��رق��دواإل���ى 

��ْح��ُب��ُه ب��ج��ح���ف��ل ال��ج��ي�����س ال��ي��زي��دي ال����ّرديول��ئ��ن ي���ُك���ْن ُق���ِت���ل ال��ح�����س��ي��ن و���سَ

��ِدي��ك��ف��ي��ه��م ال���ف���خ���ر ال���ع���ظ���ي���م ب���أن��ه��م ق���د ج����ب���ه���وا ���س��ب��ع��ي��ن األ�����ف ُم��ج��نَّ

ل���وف���ه���م
ُ
ول����ق����ت����ل����ِه ب����������رزوا ب������أل�����ف م���ه���ّن���ِدب���م���ه���ن���ٍد ق���ت���َل ال���ح�������س���ي���ُن اأ

يقتديول�����ذاك ق���د اأم�����س��ى ال��ح�����س��ي��ن م��ن���رة ال��م��ج���ه��د  ال�����س��ع��ُب  وب��ن��ه��ج��ِه 

ق����د ���س���غ��ه��� ال���ت����ري���خ األ������ف م��ج��ّل��دودم��������������وؤُه ب���ي���ن ال������ف������رات وك���رب���ل

* * *
ت��ت��ن��ّه��دي ول  ت���ب���ك���ي  ل  ����س���م�������ُس  ���ِدي�����  ف�����ل����ح����ق ل���ي�������س ب����ح�����ج����ة ل���ت���ن���هُّ

زي��ن��ب خ��ي��م��ة  اأب���������س����رِت  اإذا  ب���ل��ن�����س��وة اح���ت���رق���ْت ب���ن����ر ال��م��ع��ت��ديل���ك���ْن 

ل���ه���ب���ً� ت���ل���ّظ���ى ف�����ي ب����ن�����ت م���ح���ّم���ِدم����دي ي���دي���ك اإل�����ى ال���ف���رات واأط��ف��ئ��ي

ت��ه��ت��ديل ت��ح�����س��ب��ي ي����� ���س��م�����س اأن������ك ه����ل���ٌة اأب���������س�����رن����� ل  م����ن دون����ه����� 

91ف����ب����دون زي����ن����َب اأن��������ِت ل����م ت��ت��وق��ديم��ه��م��� زه����وِت ع��ل��ى ال�����س��م���ء واأر���س��ه���
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اإعداد: فاطمة �سعيتو حالوي

موقع »الوّراق«

www.alwaraq.com

اإلكترونية ثق�فّية  الموقع مكتبة  ي�سّكل 

تتنّوع  ال��ت��راث��ّي��ة.  ال��ك��ت��ب  م��ئ���ت  ت��ع��ر���س 

والت�ريخ  واللغة  الأدب  بين  الموقع  م���ّدة 

والبيبلوغرافي�  والفل�سفة  والجغرافي� 

والأن�س�ب وال�سعر والتراجم.

التراثّية،  المكتبة  اإل��ى  ب�لإ�س�فة 

ال���ق���راآن،  مكتبة  ال��م��ح��ق��ق��ة،  المكتبة 

يتمّيز  ال��ب�����س��رّي��ة،  ال�سمعّية  المكتبة 

الذي  ال���وّراق«  »مج�ل�س  بخي�ر  الموقع 

ي�سمح للزّوار بمن�ق�سة وتقييم المحتوى. 

للبحث  متقّدمة  اأ�س�ليب  »ال��وّراق«  يقّدم 

في محتواه.

ي���ق���ّدم ال���م���وق���ع ���س��ّل��ة غ��ن��ّي��ة من 

كريم،  ق��راآن  من  المتنّوعة،  ال�سوتّي�ت 

ودرو�س  ومح��سرات  وزي�رات،  واأدعية، 

حوزوية، ف�سًل عن اللطمي�ت والأن��سيد 

والأ�سع�ر.

وم����ن ال��م��رئ��ي���ت 

ال����ت����ي ي�����س��م��ح 

بمت�بعته�  الموقع 

ع���������������ب���������������ر 

اأبرز  »يوتيوب«، 

موقع »�سوتّيات الأبرار«

www.abrarevoice.com

وال��م��ح������س��رات  والأف�����لم  الم�سل�سلت 

الإ�سلمية والدرو�س التعليمية.

عبر  الت�سّفح  خدمة  الموقع  وي��وّف��ر 

والحوا�سيب  الذكية  ال��ه��وات��ف  من�س�ت 

اللوحية.

من  ج��دي��دة  باقة  على  نجول  ال��ع��دد،  ه��ذا  ف��ي 

المتنّوعة، وفي رحابها جعبة  الإلكترونية  المواقع 

غنّية بالمعرفة والثقافة:

انترنت
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موقع »قامو�س المعاني«

www.almaany.com

متعّدد  �س�مل  اإلكتروني  ق�مو�س  هو 

الإنكليزّية،  العربّية،  والّلغ�ت:  المج�لت 

الفرن�سّية، الإ�سب�نّية، الف�ر�سّية، التركّية، 

والبرتغ�لّية.

م�سهورة،  بقوامي�س  الموقع  ي�ستعين 

م���ث���ل م���ع���ج���م الأع���������س�����ب وال��م��ع��ج��م 

اللغة  ومعجم  الغني،  ومعجم  الو�سيط، 

ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ع������س��رة وم��ع��ج��م م��ع���ن��ي 

البحث  مج�لت  اأّم���  وغيره�.  الأ�سم�ء، 

المتخ�س�سة، فتتنّوع بين الطب والتج�رة 

والجتم�ع  والري��سة  والقت�س�د  والإدارة 

وال�سي��سة وعلم النف�س...

يتمّيز الموقع بخدم�ت: اإ�س�فة �سريط 

الأ�سئلة، وق�مو�س  الخ��س، طرح  الأدوات 

الترجمة الفوري.

موقع جمعية »موؤ�س�سة جهاد البناء 

الإنمائية«

www.jihadbinaa.org.lb
موقع ت�بع لجمعية موؤ�س�سة جه�د البن�ء 

الجمعية  ت�سعى   .1988 ع�م  ت�أ�س�ست  التي 

ل��ت��ط��وي��ر ال��م��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ت��ه م���ن خ��لل 

اأبرز  من  المتنوعة.  وم�س�ريعه�  برامجه� 

ال�سهيوني،  العدوان  اآث���ر  اإزال��ة  اأهدافه� 

العمل  وتفعيل  ال��زراع��ي،  القط�ع  تطوير 

يعر�سه�  ال��ت��ي  ال��م���دة  ت��ت��وّزع  ال��ت��ع���ون��ي. 

اأ�س��سّية:  مو�سوع�ت  اأربعة  على  الموقع 

زراعة، بيئة، تع�ونّي�ت وتدريب. �سمن هذه 

الأبواب الرئي�سة، يقدّم الموقع لمت�سّفحيه 

والأن�سطة  والزراعية،  البيئية  الأخب�ر  اآخر 

اإ���س��دارات��ه���،  واأب�����رز  للجمعية  ال��ع���م��ة 

ب�لإ�س�فة اإلى م�س�ريعه�، كم�سروعي »�سوق 

اأر�سي« و»ال�سجرة الطيبة«.

عبر  التوا�سل  لزائريه  الموقع  يتيح 

خ��سة،  هواتف  واأرق�م  الإلكتروني  بريده 

وعبر »ف�ي�سبوك«.
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دميا جمعة فواز

عندي مشكلة:

هل أعمل ألساعد أهلي؟!

اأعي�س  ع���م��ً�.   21 وع��م��ري  محمد  ا�سمي  عليكم،  واأن� ال�سلم  اإخوة   7 المكّونة من  اأ�سرتي  مع  القرية  ب�سيط في  في منزل 
بيت  ف��ي  اأ�سكن  ال�ست�ء  ف�سل  ف��ي  ولكني  اأو�سطهم. 
عطلة  كل  قريتي  واأزور  بيروت  في  الج�معي  الطلب 

نه�ية الأ�سبوع واأتفّقد اأحوال الأهل.
نظرًا  نف�سه  الوقت  في  واأعمل  الج�معة  في  اأدر���س 

عليه  اعتدت  اأم��ر  وه��ذا  ال�سيئة،  الم�دية  وال��دي  لأح��وال 

رف والدي من عمله ودون اأّي تعوي�س م� هّدد و�سّدقوني، لم يزعجني هذا الأمر على الرغم من اأنه مربك لأوؤّمن م�سروفي. ولكن الأحوال �س�ءت حين �سُ

الج�معي لقد �سعرت ب�لدني� ت�سيق بي وحزنت للو�سع النف�سي والم�دي الذي اآلت اإليه الم�ستقبل العلمي لإخوتي ال�سغ�ر. في ع�مي  ف�أن�  اأولوي�تي..  اأحدد  كيف  اأعرف  اأعد  ولم  وال��دّي  مج�ل اأح��وال  في  »�ست�ج«  واأعمل  الدرا�سة  في  المتمّيزين  وم��ن  فقط، الأخ��ي��ر،  بم�سروفي  يفي  ب�سيط  مبلغ  على  اأح�سل  اأي  �سي  تخ�سّ
ولكنه �سيت�س�عف بعد التخّرج، اإن �س�ء اهلل.

اإذا  اأهلي  اأ�س�عد  اأن  اأ�ستطيع  لن  اأنني  ُيحزنني  م� 
قدرة  عدم  فكرة  اأحتمل  ول  الج�معية  درا�ستي  اأكملت 
تق�سير  نتيجة  درا�ستهم  اإكم�ل  على  ال�سغ�ر  اأخوتي 
�سعرت  منذ  واأن���  المتوجبة.  الأق�س�ط  دف��ع  في  وال��دي 
�سوى  اأفّكر  اأعد  ولم  ت�أّلمت،  اأ�سرتي  تع�نيه  الذي  ب�لعوز 
وت�أمين  لم�س�عدتهم  �سريع  ب�أ�سلوب  الم�ل  تح�سيل  كيفية  في 

م�ستلزم�تهم.. فكيف اأت�سرف؟

شباب
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ب�إح�س��سك  نهنئك  اأن  ب��ّد  ل  ب��داي��ة، 

تج�ه  الطّيبة  وم�س�عرك  ب�لآخرين  الع�لي 

اأهلك وذلك اإنم� يدل على روحك الطيبة.

اإذا حّللن� الم�سكلة ف�إنن� نجدك  ولكن 

اإمك�ني�تك  من  اأكبر  ع�ئلية  مع�سلة  اأم�م 

الح�لية. لذلك ل بد لك من:

هدفك  اإن  اأول���وي����ت���ك:  ت��ح��ّدد  اأن   -  1
ح�ليً�  والأ�س��س  الأول  ال�ستراتيجي 

ال�سه�دة الج�معية، وهو م� �سيمّكنك 

م���ن ت��ق��دي��م ال��م�����س���ع��دة ال��ف��ّع���ل��ة 

لإخوتك.

ال�سوؤال:  هذا  نف�سك  على  تطرح  اأن   -  2
اأقّدم لأ�سرتي خلل  اأن  اأ�ستطيع  م�ذا 

ل  طبعً�  ال��م��ع��دودة؟  درا�ستي  اأ�سهر 

لت�أمين  ت�سعى  اأن  عليك  ل��ذا،  �سيء. 

خطوات عملية

اإح��دى  م��ن  لهم  اجتم�عية  م�س�عدة 

الموؤ�س�س�ت وت�سرح الو�سع القت�س�دي 

ا�ستطعت  فربم�  لإخوتك  والدرا�سي 

�سيء  اأو  لهم  مدر�سية  منحة  تح�سيل 

من هذا القبيل.

خلل  م��ن  اأ���س��رت��ك  ع��ن  تخّفف  اأن   -  3
ت�سجيع اأفراده� على ال�سبر والتوّكل، 

ف�إن  لأهلك،  والثب�ت  الأم��ل  واإع��ط���ء 

اهلل ل بّد اأن يجعل مع الع�سر ي�سرًا.

4 - فّكر اأن هذا الو�سع ال�سعب الذي تمر 
واأنك  اإن �س�ء اهلل  اأ�سرتك مرحلي  به 

وب�سكل  حتمً�  �ست�س�هم  التخرج  عند 

الأ���س��رة،  و���س��ع  تح�سين  ف��ي  اأف�����س��ل 

المت�ّسرعة  وال��ق��رارات  اإذًا،  ف���إّي���ك، 

كترك الدرا�سة.
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حين تتحول اإلى دمية يحرّكه� الغ�سب

تتخّبط اأفك�رك يمنًة وي�سرًة، وب�أ�سلوب 

ع�سوائي تعّبر وتتوّعد

وتم�سي عجينة ت�سّكله� اأن�مل الم�س�عر 

المتن�ق�سة

ت�سير اأ�سير الحقد والنتق�م والألم

اأجمل م� مّيزك  تتن�زل عن  وحينه�.. 

به ربك.. العقل

ترمي  اعتب�ر..  وقّلة  ا�ستخف�ف  وبكّل 

به ج�نبً�

لت�ستقبل اأحك�م الغرائز واأوامره�

في� مرحبً� ب�ل�سخط والويل للمنطق!

حين تتحول الى دمية يحركه� الغ�سب

اأن  يومً�  تخ�ل  كنت  م�  بكلم  تتفّوه 

تنطق به

مواقف  تدّمر  ب�أفك�ر  ج��زاف��ً�  وترمي 

واأحداثً� جميلة لط�لم� �سعيت اأن تكّر�سه� 

في ذكري�ت من حولك.

الم�سيبة  جديدة..  ل�سخ�سية  توؤ�ّس�س 

اأنه� ل ت�سبهك!

التع�مل  ف��ي  خ������س��ً�  نمطً�  وت��ف��ر���س 

معك.. والم�سكلة اأنه ل يليق بك!

تلك  واأف���رغ���ت  ح���ّدة  ازددت  وك��ل��م��� 

المكنون�ت البغي�سة من نف�سك

ال�سوق  األ�سنة  ف�أكثر  اأكثر  ا�ستعرت 

للمزيد من الإ�س�ءة والأذية

لن  ولكنك  ال�سخط  ن�ر  اأوقدت  ولعّلك 

ت�ستطيع ب�سهولة اإخم�ده�

و�سرع�ن م� �ستفقد التحكم بتوّجهه�

و���س��ت��ج��د ن��ف�����س��ك ن�����دم����ً�، ح��زي��ن��ً� 

ومنك�سرًا.

اإلى دمية  اأن تتحّول  لذلك تمّهل، قبل 

يحّركه� الغ�سب.

فّكر اأن تلك الم�س�عر م� هي اإل وليدة 

لحظة �سيط�نّية

ل تتقوقع في خف�ي�ه�

ول ت�ست�سلم لتف��سيله�

�أ واذكر اهلل ربك بل انه�س وتو�سّ

اتخ�ذ  على  ي�س�عدك  اأن  منه  اطلب 

قرار حكيم

واإي�ك اأن تخطو اأي خطوة اأو تتخذ اأي 

موقف بن�ء على محّرك�ت الغ�سب!

قبل أن تغضب
شباب
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اأنك تريد خدمة  1 - حّدد هدفك وتذكر 
الآخرين عبر اإعط�ء راأيك، فل تلعب 

الآخ��ر  تجعل  ل  حتى  المه�جم  دور 

اختر  اإن��م���  ل��ل��دف���ع  بح�جته  ي�سعر 

عب�راتك بدقة وذك�ء.

يحوي  �سندوي�سً�  نقدك  م��ن  اجعل   -  2
ي�ستطيب  اأحد  فل  النكه�ت،  مختلف 

بع�س  و�سعت  اإن  ولكّنك  وح��ده  الحّر 

اللحمة  �سطيرة  على  ال��ح���ّر  البه�ر 

ف���إّن  خ�س�ر  طبق  مع  وقّدمته�  بدّقة 

ولن  الطعم  ي�ست�سيغ  �سوف  �سديقك 

يوؤذيه المحتوى.

اأم�م الآخرين، وا�سَع  3 - ل تقّدم الن�سح 
اأن يكون اأ�سلوبك محّببً� ولي�س متعجرفً� 

وتكّلم ب�سف�فية ك�أّنك تنقد ذاتك.

وتكّلم  ال�سخ�س  ولي�س  الفعل  انتقد   -  4
ب��م��و���س��وع��ّي��ة م��ع ت��ذّك��ر الأع���م����ل اأو 

في  م��ّرت  التي  الإيج�بية  ال�سلوكي�ت 

لن  ال��ح���ل  بطبيعة  وال��ت��ي  ال�����س���ب��ق، 

يلغيه� الح��سر.

5 - تحّدث عن تجربتك ال�سخ�سّية، واأخبر 
المم�ثلة  ب�أخط�ئك  الآخ���ر  ال��ط��رف 

وحينه�  تخّطيه�،  على  تعمل  وك��ي��ف 

�ستقّدم له تجربة عملّية ن�جحة.

تكثر  واح��دة ول  قّدم ن�سيحتك مرة   - 6
ف��ي ال��ج��دال وال��ك��لم وان����ِه حديثك 

ر �سف�ته الإيج�بية. بمدح الآخر وتذكُّ

في  الإيج�بية  اأن  تذّكر  الخت�م،  وفي   -  7
والزم�ن  المك�ن  على  تعتمد  التع�طي 

المن��سبين، لذلك اخترهم� بعن�ية.

ل���ن���ق���د
ب����ّن����اء
وه����ادف

من  اأّن  نجد  كثيرة  اأحيانًا  ولذلك  �سّدقك،  من  ل  �سدقك  من  �سديقك 

ي�سيئوا  اأن  نخ�سى  ولكننا  النقد  اأو  الن�سح  لهم  نوّجه  اأن  حولنا  من  م�سلحة 

فهمنا، اأو اأن ن�سعرهم بالدونّية اأو الإحباط، وهنا يكمن ذكاء المر�سل ومدى 

تفّهم المتلّقي ومرونته في التعاطي، دون تنا�سي اأهمّية الأ�سلوب في توجيه 

الر�سالة حتى ت�سل ب�سال�سة ول تكون نتيجة الن�سيحة خ�سامًا اأو �سجارًا.

واإليكم �سبع ن�سائح لتوجيه النقد البّناء لالأ�سدقاء اأو الأهل:
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

األطفال يتذكرون 
كلمات سمعوها 

قبل الوالدة
»ب�إمك�ن  اأّن  جديدة  درا�سة  وج��دت 

قبل  �سمعوه�  ك��ل��م���ت  ت��ذّك��ر  الأط���ف����ل 

الولدة«، لفتًة اإلى اأن »ب�حثين في ج�معة 

ي��ط��ّورون  الأط��ف���ل  اأن  وج���دوا  فنلندية 

ي�سمعونه�  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م���ت  م��ن  ذاك����رة 

يظهر  وه��ذا  ال��ولدة،  قبل  متكرر  ب�سكل 

يعت�د  المرحلة  في هذه  الدم�غ  اأّن  كيف 

تعّلم  على  موؤ�ّسر  واأّن���ه  الأ���س��وات،  على 

اأو العتي�د على  اللغة ب�سكل مبكر جدًا، 

اأّن  م�سيفة  ي�سمعونه�«،  التي  الأ�سوات 

ف���رغ��ة،  ل��وح��ة  لي�س  الجديد  »ال��م��ول��ود 

واأف��راد  اأّم��ه  تتكّلم  تعّلم كيف  قد  بل هو 

الع�ئلة الآخرون«.

الأدل��ة  بع�س  »وج��ود  اإل��ى  اأ�س�رت  كم� 

الأطف�ل  واأّن  الجنين،  تعلُّم  اإمك�نية  على 

كلمية  مق�طع  اأو  اأغ����ٍن  تذكر  يمكنهم 

�سمعوه� خلل فترة الحمل«.

اأميركية  اجتم�عية  درا�سة  وجدت 

تربية  في  يعتمدون  الذين  »الآب���ء  اأن 

اأط��ف���ل��ه��م ع��ل��ى ال�����س��وت ال��م��رت��ف��ع 

اإنم�  اأحي�نً�،  ال�سراخ  حّد  يبلغ  الذي 

اإذا  خ��سة  ب�لك�آبة  لأبن�ئهم  يت�سّببون 

ب���لإه���ن���ت  م�سحوبً�  ال�����س��راخ  ك���ن 

وال�ست�ئم«، لفتًة اإلى اأن »اأولي�ء الأمور 

الج�سدية  التربية  و�س�ئل  عن  تخّلوا 

الو�س�ئل  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  واأ���س��ب��ح��وا 

اأك��ث��ر ف��ي تربية  ال��ق������س��ي��ة  ال��ّل��ف��ظ��ي��ة 

اأولدهم«.

اأن  وج��دوا  »العلم�ء  اأّن  واأ�س�فت 

تقل  ال��ذي��ن  الأط��ف���ل  ال�����س��راخ على 

بخلل  يت�سبب  ع�مً�   13 عن  اأعم�رهم 

ع�طفي، ويحّفز م�س�عر الغ�سب لديهم 

في�سبح الولد اأكثر عدوانية وي�ستخدم 

ون�سح  م�س�كله«.  لحلّ  الج�سدية  قوّته 

ب�لتوا�سل  الأمور  اأولي�ء  اخت�س��سيون 

م�س�كلهم  ومعرفة  بروّية  اأطف�لهم  مع 

وال��م�����س���ه��م��ة ف��ي ح��ّل��ه��� ع��و���س��ً� عن 

ال�سراخ وال�ست�ئم كي ل يت�سّببوا لهم 

ب�لك�آبة.

ال���ص���راخ
يسّبب الكآبة ألطفالكم

حول العالم
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جهاز يترجم نباح الكالب

»الكب��س«  يتّرقب  ك���ن  الع�لم  فيم� 

الرو�سي - الأميركي حول �سوري�، انت�سرت 

م��ق���ل��ة ط��ري��ف��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتم�عي ك�لن�ر في اله�سيم!

اإذ �سّجت مواقع التوا�سل الجتم�عي 

مف�ده  بخبر  الإل��ك��ت��رون��ي��ة  وال��م��ن��ت��دي���ت 

بوتين  فلديمير  الرو�سي  الرئي�س  حذف 

لئحة  من  اأوب�م�  ب�راك  الأميركي  نظيره 

ال�»ف�ي�سبوك«!  �سفحة  على  اأ���س��دق���ئ��ه 

هكذا، وقع الكّل في الفخ، و�سّدقوا الخبر 

»دايلي  موقع  محّرر  تخّيله  الذي  الطريف 

را�س« الأميركي ال�س�خر م�رك دون�هيو!

ذّكر  م��وؤخ��رًا،  ن�سر  ال��ذي  مق�له  وف��ي 

القطبين  ب��ي��ن  ال��ت��وّت��ر  ب��ت���ري��خ  دون���ه��ي��و 

منح  خلفية  ع��ل��ى  ت��دري��ج��ي��ً�  وت�����س���ع��ده 

وث�ئق  لم�سّرب  ال�سي��سي  اللجوء  بوتين 

اإدوارد  الأميركية  القومي«  الأم��ن  »وك�لة 

م�  �سرع�ن  ثم  الم��سي.  ال�سهر  �سنودن 

حيث  متخّيل،  �سين�ريو  في  دون�هيو  دخل 

راح يتكّهن وب�سكل �س�خر، م� �ستوؤول اإليه 

العلقة بين الرئي�سين.

ب�أّن  بلغ 
ُ
اأ الأميركي  الرئي�س  اأّن  واأورد 

الرئي�س الرو�سي اأزاله من ق�ئمة اأ�سدق�ئه 

غ�سب  لكّنه  ال�»ف�ي�سبوك«،  �سفحة  على 

اأكثر حين علم اأن ن�ئبه جو ب�يدن م� زال 

في  »م�س�در  اأّن  دون�هيو  واأورد  عليه�! 

البيت الأبي�س اأكدت اأّنه بعد علمه ب�لأمر، 

طلب اأوب�م� من الح��سرين اإخلء مكتبه، 

ليركل الب�ب بقّوة ويغلقه في وجوههم«.

ل��م يقف  اأوب����م����  اأن  ال��م��ق���ل  وذك���ر 

اتخ�ذ  اإل���ى  ���س���رع  ب��ل  الأي����دي،  مكتوف 

موقف ح�زم: دخل اإلى ح�س�به على تويتر 

زر  على  كب�س  ثم  بوتين،  ح�س�ب  وت�سّفح 

.unfollow

هل انتقلت األزمة السياسية إلى مواقع التواصل االجتماعي؟

يترجم  جه�زًا  ي�ب�ني  م�سمم  اخترع 

�سبب  فهم  على  وي�س�عد  ال��ك��لب  ن��ب���ح 

نب�حه� وم� تريده، ويب�ع الجه�ز ح�ليً� في 

الأ�سواق الأوروبية بمبلغ 65 يورو.

من  الكلب  م�لك  الجه�ز  هذا  وُيمّكن 

ويعمل  نب�ح حيوانهم،  �سبب  وتف�سير  فهم 

ر���س��وم  ع��ر���س  خ���لل  م��ن  ترجمته  ع��ل��ى 

خلل  ومن  النب�ح،  نوع  بح�سب  متحركة 

ك�ن  اإن  الكلب  م�لك  يفهم  الر�سوم  هذه 

اأو  اللعب  يريد  اأو  ج�ئع  لأنه  ينبح  حيوانه 

الخروج في نزهة. ويعمل الجه�ز على اأكثر 

من 50 �سللة من الكلب.
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ضفادع تسمع بأفواهها
من  ج��دي��دًا  ن��وع��ً�  ب���ح��ث��ون  اكت�سف 

ال�سف�دع في جزيرة �سي�سيل يتمتع بقدرة 

ا�ستثن�ئية على ال�سمع، على الرغم من اأنه 

الو�سطى،  والأذن  الأذن  طبلة  اإلى  يفتقر 

من  يتمكن  ال�����س��ف���دع  م��ن  ال��ن��وع  ف��ه��ذا 

التق�ط الموج�ت ال�سوتية وال�ستم�ع اإليه� 

ل اإلى هذا الكت�س�ف  بوا�سطة الفم. وتو�سّ

ج�معة  م��ن  فرن�سيين  علم�ء  م��ن  ف��ري��ق 

تعي�س  �سف�دع  على  بحوثً�  اأجروا  بواتييه، 

في جزيرة �سي�سيل، لم ي�سبق ر�سده� في 

عليه�  وُتطلق  الع�لم،  من  اأخرى  بقعة  اأي 

 ،»Sechellophryne gardineri« ت�سمية

لعدم  العلم�ء  اهتم�م  ال�سف�دع  اأث�رت  قد 

يوحي  م�  وجود 

ب����أن���ه���� ت��م��ل��ك 

اآذانً�.

أول »مستشفى« لعالج 
إدمان االنترنت

نوعه  من  فريد  علجي  ق�سم  ُيفتتح 

المتحدة  ال���ولي����ت  ف��ي  الأول�����ى  ل��ل��م��رة 

هذا  ويخت�س  الع�لم،  في  الأرج��ح  وعلى 

الم�ست�سفى بعلج اإدم�ن الإنترنت.

الطبي  ال��م��رك��ز  ف���ي  ال��ق�����س��م  وي��ق��ع 

 4 �سوى  ي�سم  ول  بن�سلف�ني�  في  برادفورد 

الق�سم،  افتت�ح  وراء  ويقف  غير،  ل  اأ�سّرة 

ج�معة  ف��ي  نف�س  وع���ل��م��ة  ب��روف��ي�����س��ورة 

اإدم���ن  ظ���ه��رة  تبحث  وه��ي  بون�فونتور، 

الإنترنت منذ نحو 20 ع�مً�.

اأ���س��ّرة   4 تخ�سي�س  م��ن  وال���ه���دف 

ب���لأ���س������س،  وع��ل��م��ي  اأك���دي��م��ي  فح�سب، 

وجود  ت�ستوجب  العلج  طريقة  اإن  حيث 

اأن  كم�  ال��وق��ت،  نف�س  ف��ي  »م��ر���س��ى«   4
اأي�م   3 في  يتم  اأي���م   10 ي�ستغرق  العلج 

الرقمية«  »ال�سموم  من  التخل�س  الأول��ى 

لح�س�س  الت�لي  الأ�سبوع  يخ�س�س  ث��ّم 

نف�سّية.

حول العالم
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نقص الدهون والفيتامين »D« يقود إلى العقم

نعم يوجد ب�لفعل ورقة ب� 100 ملي�ر دولر، ولكن لي�س في الولي�ت المّتحدة، بل في 

زيمب�بوي، وب�لك�د ت�ستري هذه العملة الورقية 3 بي�س�ت. 

اأّم� ال�سبب في تدّني القيمة النقدية لهذه العملة، فهو انهي�ر اقت�س�د زيمب�بوي ع�م 

2000 بم� يع�دل 230 مليون في المئة، وذلك بعد اأن انه�ر قط�ع الزراعة في البلد.
وقد بلغت ن�سبة الع�طلين عن العمل 80 % من اإجم�لي �سّك�ن زيمب�بوي، م� دفع ثلث 

مواطنيه� لمغ�درة البلد.

وال��������ي��������وم، ف����ق����ط ف��ي 

كيلو  اأّن  ت��ج��د  زي��م��ب���ب��وي، 

مليين   5 ث��م��ن��ه  ال��ط��م���ط��م 

ال��م���ء 95  وزج����ج���ة  دولر، 

م��ل��ي��ون��ً�، وم���ن ال��م��م��ك��ن اأن 

ت�ستري قمي�سً� بملي�ر دولر!

ورقة ب� 100 مليار دوالر

 »NHK« اأف�دت هيئة الإذاعة والتلفزيون الي�ب�نية

في ج�معة جونت�ندو  الب�حثين  فريقً� من  اأّن 

ال��ي���ب���ن��ي��ة ع��م��د اإل����ى ق��ي������س م��ع��دلت 

في  ام��راأة   100 حوالي  عند  الخ�سوبة 

الع�سريني�ت والثلثيني�ت من العمر. 

و�س�أل الب�حثون الن�س�ء عن نمط 

وتبّين  الغذائية،  وع�داتهن  غذائهن 

ب�سرعة  تتراجع  الخ�سوبة  ن�سبة  اأن 

في  نق�س  لديهن  اللواتي  عند  اأكبر 

الدهون والفيت�مين »D«  في الج�سم.

اأّن على  �س�تو  يو�سي  الدكتور  واأكد 

الن�س�ء ال�س�ب�ت اللواتي ي�سعين للحف�ظ 

لأن  وي�سعين  يتنبهن  اأن  ر�س�قتهن  على 

لل�سم�س  يتعّر�سن  واأن  من��سبً�  وزنهن  يكون 

يوميً� بغية تف�دي العقم.
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�سح اأم خطاأ؟

اأ – تحّولت الطقو�س والمرا�سم الع��سورائية في م�سر، اإب�ن الحكم الف�طمي، اإلى طقو�س ر�سمّية للدولة.

ب- ين�سح مركز التوجيه الإ�سلمي الطلب ب�لتدّرب اأو النت�س�ب اإلى مراكز ولو ك�نت غير مرّخ�س له�.

ج – اإّن لغة الإعلم وال�سينم� هي اأم�سى من ال�سيف واأ�سّد فتكً� من ال�سلح.

امالأ الفراغ:

اأ – المحروم من نور الهداية ل يمكن اأن يجد بديًل عن عين ........ لتر�سده اإلى المق�سد.

ب – اإن هذا ........ الموجود فين� لي�س اإّل من مك�ئد النف�س وال�سيط�ن.

 ........ الو�س�ئل  على  يعتمدون  اأ�سبحوا  الأم��ور  اأولي�ء  اأن  اأمريكية  اجتم�عية  درا�سة  اعتبرت   – ج 

الق��سية اأكثر في تربية اأولدهم.

من القائل؟

اأ – »ك�ن للنبيين اأعلى المراتب عند اهلل، لأنهم ك�نوا جميعهم �سهداء«.

ب – »اإذا لم يكن الن��س متحّلين ب�لب�سيرة ف�إن تنّوع الحق�ئق لن ُت�سلح اأمره�«.

ج – »من موجب�ت المغفرة اإطع�م الطع�م«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ – ال�سعر الح�سيني، هو من �سعر اللتزام بق�سّية ثورية كبرى، وق�سّية اإن�س�نّية عظمى.

ب – قّدمت اأمريك� نف�سه� الكي�ن الوحيد في المنطقة الذي هو على �س�كلة الغرب وقيمه.

ج – اإذا ك�نت الح�مل تع�ني من ال�سمنة قبل الحمل فهذا يعّر�سه� لخطر اإنج�ب طفل اأقل من 4 كلغ.

من هو؟

اأ – اإحي�ء المن��سب�ت والتبّرك بروؤية الإم�م الخميني}، م�س�هدات ظّلت حّية في نب�س ذاكرته.

ة، لم  ُحد وهم ل يعرفونه منهم، ولم� اأراد الر�سولP اأن يدفع الديَّ
ُ
ب – قتل الم�سلمون والده يوم اأ

ي�أخذه� وت�سّدق به� على الم�سلمين.

ج – رف�س جميع الإغراءات والتهديدات، وب�لرغم من كونه عبدًا فقد اأعلن اأن روحه حّرة.

أسئلة مسابقة العدد 266

اأ�سئلة الم�س�بقة ُيعتمد في الإج�بة عنه� على م� ورد في العدد الح�لي. ٭ 

ُينتخب الف�ئزون �سهريً� ب�لقرعة من بين الذين يجيبون اإج�ب�ت �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�س�بقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبن�نية.

الثاني: مئة األف ليرة لبن�نية.

ب�لإ�س�فة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منه� خم�سون األف ليرة.

يعتبر  ب�لقرعة،  اإج�ب�ت �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�س�رك في  كل من  ٭ 

ف�ئزًا ب�لج�ئزة ال�سنوية.

1

2

3

4

5

مسابقة
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في اأي مو�سوع وردت الجملة الآتية؟

»ال�سلم عليك كنَت من كنت... غ�بت كلُّ حك�ي�ك اإّل واحدة... لم نعرف عنك، �سوى اأنك ح�سينّي«.

كلما �سعرت بحاجة اإلى ال�سترخاء فعليك اأن:

اأ – تخرج في نزهة مع �سديق تحبه.

ب – ت�أخذ قيلولة من 3 اإلى 5 دق�ئق.

ج – ت�أخذ نف�سً� عميقً� وتكرر العملّية من 3 اإلى 5 مرات.

ورد لخلق الإن�سان في القراآن والحديث هدفًا نهائيًا، ما هو؟

اأراده اهلل  اأ�سبح الإن�سان م�سوؤوًل، فال ُيقبل منه ما يخالف ما  متى حّلت �ساعة ........ 

منه.

3 – اليقظة 2 – الح�س�ب  1 – التكليف  
تقدي�سها،  على  اأ�سحابهم  بتربية  الأئمة  قام  الإ�سالم،  معالم  من  معلمًا  تعتبر  ذك��رى 

واعتبارها �ساأنًا خا�سًا يخ�س جميع الم�سلمين من دون ا�ستثناء. ما هي؟

الجائزة الأولى: علي ح�سن ا�سماعيل 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  علي ح�سن كوراني 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

علي ا�سماعيل �سكر.* 

علي نبيل مو�سى.* 

جواد علي فقيه.* 

محمد باقر علي قان�سوه.* 

عبا�س ح�سين فقيه.* 

نبيه اأ�سعد �سفوان.* 

م�سطفى ح�سين قطي�س.* 

ح�سين ح�سن طحيني.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 264

ل من كانون الأّول  2013م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

ُيعلن عن الأ�سم�ء الف�ئزة ب�لم�س�بقة ال�سهرية في العدد مئتين وثم�ن و�ستين ال�س�در في  ٭ 

الأول من �سهر ك�نون الث�ني 2014م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرم�نه�  يوؤدي  م�  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�س�ئم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك ب�ل�سحب لذا يرجى الإلتزام ب�لمهلة المحددة اأعله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المع�رف الإ�سلمية الثق�فية - المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المع�رف الإ�سلمية الثق�فية - النبطية - مق�بل مركز اإمداد الإم�م الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثلثي ومك�ن ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 
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ً أَُخيَّ سالما
مهداة إلى روح الشهيد المجاهد عباس حسين سليمان )أبو الفضل( )1(

ه���������لٌل م����ن����ي����ٌر ب�������أْف������ق ال�������س���م����ْءع�����ب������������سُ ب���������دٌر ت���������س�����م����ى ����س���ن����ْء

ت����ج����ّل����ى اأم�������ي�������رًا ك���������س�����ه ال����ب����ه�����ْءوط����ب����ٌع ت���ح���ّل���ى ب����أح���ل���ى ال���خ�������س����ِل

ع�������زي�������زًا ُي������ك������رُّ ي���ل���ب���ي ال�������ّن�������داْءول����ي����ث����ً� ب�������أر�������سِ ال����ج����ن����وِب ت������راُه

ال�������س���ب����ِح وروُد  دوم��������ً�  وك�����������لُّ ال������م�������آق������ي ب����ك����ت����ه دم����������ْء���س��ت��ب��ك��ي��ه 

اأزاه���������ي���������َر ع��������زٍّ وع������ط������َر اإب�����������ْءوُت�������زه�������ُر ف������ي م���ق���ل���ت���ي���ه ال������رب������وُع

ت���م���ي�������ُس ب���ُح�������س���ٍن وُت���غ�������س���ي ح���ي����ْءل����ع����ب����������سَ ح��������وُر ال�����ج�����ن������ِن ُت��������َزفُّ

������س�����لَة رج�����������ٍء �����س����ب�����َح م�������س����ْءو����س���م�������سُ ال����ح����ي�����ة ع���ل���ي���ه ت�����س��ل��ي

����ف�����ِق ف����ط�����َب ال���ع���ط����ْءاأع�����ب������������سُ رْم���������َت ق����ت�����ل الأع����������دي وح����و�����سَ ال����نِّ

������أَْت ُح������ّرًا ���ي���ِل ال������ّدم�������ِء ت�����و������سّ اأق�������ْم�������َت ب����ع����ه����ٍد ل��������ربِّ ال�������س���م����ْءب�������سَ

وخ������ي������َر دم������������ٍء ب�������ذْل�������َت ����س���خ����ْءل�����زي�����ن�����َب م�����ن�����ك وف��������������ٌء وع�����ه�����ٌد

ج��������واَر ال���ع���ق���ي���ل���ْه ي���ط���ي���ُب ال���ب���ق����ْءف����ت�����أب����ى اإل����ي����ه����� ����س���ب���ي���ً� ج����دي����دًا

ع���ه���دن����ك دوم��������ً� ح���ف���ي���َظ ال����وف�����ْءاأع������ب��������������سُ م������ل�����ك ت������رح������ُل ف��ي��ن���

ْن�������������سٌ
ُ
ل����م�����ذا ال������ف������راُق؟ األ����ْف����َن����� ال���ل���ق����ْءرح�����ي�����ُل�����َك ُم��������رٌّ وق�������رُب�������َك اأ

وق���������وٍم اأف������������س�����وا ع���ل���ي���ك ال����ُب����ك�����ْء���س��ت��ب��ق��ى ال���ح���ب���ي���َب لأه��������ٍل و����س���ع���ٍب

خ�������������يَّ ������س�����لم�����ً� ه����ن����ي����ئ����ً� اإل����ي����ك
ُ
ري������������سُ ال����ج����ن�����ِن وح�����ي�����ُث ت�������س����ْءاأ

ح�سين بح�سون ا�ست�سهد بت�ريخ 2013/7/26م، دف�عً� عن المقّد�س�ت.( 1)

مق�وموَن هذا قدرن�

مق�وموَن هذا قرارن�

اإن البحَر حين م�سى

لم يخ�سْر اإلَّ رغوَة الزبِد

مق�وموَن رف�سن� الذّل والهوان

مق�وموَن هن� لن نبرْح

والن�سر يوؤخذ ول يمنْح

هن� ب�قوَن ك�لأزِل لن ننثني في ال�س�ْح

ق�سمً� لن نترك ال�س�حيَة ت�ستب�ْح

�سنظُل اأحرارًا على عتب�تن�

ونظل نع�سق �سولة الأرم�ْح

لبيك �س�حيتي ه� نحن عدن� وقد عفن� النواْح

قد ن�سجن� الن�سر يومً� من نجيع الجراْح

ونثرن�ه عّزًا كم� �سم�ُس ال�سب�ْح

ي� �س�دق الوعد ي� اأريج الن�سر الذي ف�ْح

ي� �سّر اهلل الذي به قد ب�ح

�س�رخً� حّي على الجه�د حّي على الكف�ْح

فدتك نف�سي نحن ال�سوارُم ونحن الرم�ْح

ح��سرون ج�هزون م� فوق رابية وفوق بط�ْح

عهدًا لعينيِك لن نترك ال�سلْح

لبيِك ي� �س�حيتي

محمود دبوق

هنا الضاحية

بأقالمكم
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هّل  الوقت؟  اأيه�  قليًل  توّقفت  ه��ّل 

م�سى..  زم��ن  اإل���ى  لنعود  ب��ره��ًة  توّقفت 

زمن كنت اأخ�لُه وهمً� اأو حلمً� عذبً� يراود 

لن  �سفح�ت  ل��ن��راق��ب  نتوقف  مخيلتي، 

تطوى من كت�ب رجلٍ رحل...

م� عدُت األق�ه واأ�سمع �سوته المتعّط�س 

ل��ل��ح��ي���ة، ف���أ���س��ب��ح ����س���ورة م��ع��ّل��ق��ة على 

به  واإذ  ال�سهيد..  عّمي  �سورة  الح�ئط.. 

لأحلمي  اأمير  مجّرد  ذكرى،  مجّرد  الآن 

بدينه،  اأمير  ب�أخلقه،  اأمير  المتن�ثرة، 

ير�َس  لم  اأن��ه  اإّل  بجه�ده،  بعط�ئه،  اأمير 

اأن يعي�س اأميرًا للدني�، فحّلق مع الملئكة 

للق�ء الخ�لق الذي اأراده زينة الفردو�س.

ها الوقت أيُّ
مهداة إلى روح الشهيد حسن علي إبراهيم)1(

ف���ه���ن���ي���ئ���ً� 

لك.. عّمي.. كّل 

من ق�ل اأنت ُمّت 

يرزقون!!  ربهم  عند  ف�ل�سهداء  مخطئ،  فهو 

ل يزال طيفك ح��سرًا في كل مك�ن ومع كل 

اإ�سراقة �سم�س ومع كل غروب، ن�سعر بروحك 

لق�ءك..  اأنتظر  �سم�ئن�،  في  تحّلق  الط�هرة 

اأنتظر �سم�ع �سوتك. حيث ُتفتح �سفحة اأخرى 

في كت�ب الخلد اأجُد فيه اأميري الراحل حيث 

ل دموع ول موت ول فراغ ف�لبحر ذاك �س�هٌد 

على هذه الأطي�ف من كلم..

ابنة اأخيك زهراء �سوقي اإبراهيم

من بين الحديد والب�رود والن�ر

وقتل ن�س�ئن� واأولدن� ورج�لن� الأحرار

�سهدائن�  م��ن  ت�سقط  دم  قطرة  ك��ل  وم��ع 

وجرح�ن� على اأر�س ال�س�حية

يخرج منه� األف مق�وم وف�ر�س مغوار

هم ظنوا اأنهم �سيرعبون اأطف�لن�

واأه�لين�، وهم اأ�سرف الن��س وهم الأخي�ر

ولقد وقفوا وتحّدوا و�سمدوا

بوجه الحتلل والب�رود والن�ر

ولقد ق�وموا ودافعوا ب�سدورهم الع�رية

ع�سرين �سنة ولن يركنوا حتى ج�ء النت�س�ر

اأنتم ي� اأحف�د يزيد لقد تعلمتم الغدر من 

اأجدادكم الكف�ر

ونحن تعلمن� ال�سرف والت�سحية والن�س�ل 

من �سيد الأحرار

واقتلوا  الأق����زام،  اأي��ه���  �سئتم  م���  افعلوا 

اأولدن�

ولكن اعلموا جيدًا اأن �سهداءن� في الجنة 

وقتلكم في الن�ر

�سيف  ومعه  الزم�ن  �س�حب  يخرج  �سوف 

ذو الفق�ر

فنحن اأق�سمن� لمحمد وف�طمة وحيدر الكّرار

وع�هدن� �سيد المق�ومة اأب� ه�دي

اأنن� لن نموت اإل �سهداء اأحرار

ولن نركن للذّل ول للع�ر

تح�سين العاملي

ا�ست�سهد بت�ريخ 1994/7/25م.( 1)

شهداؤنا في الجنة
مهداة إلى شهداء الرويس
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جبينه�  على  ال�س�طع  النور  يكن  لم 

ف�لق�بع  اآخ��ر،  ن��ور  ك���أي  حيَنه�  ال�سريف 

نور  من  مخلوٌق  المب�ركة،  اأح�س�ئه�  في 

P... هو  �سّيد الأكوان ور�سول الب�سرية 

م�سب�ح الهدى والنور الخ�م�س، بك�ه جّده 

كثيرًا  وك���ن  ُول��د،  حين   P الم�سطفى 

بي��سً�  ال�س�طعين  ونحره  جبينه  يقّبل  م� 

ونورًا، مرّددًا »ح�سين مّني واأن� من ح�سين، 

اأحّب اهلل من اأحّب ح�سينً�، الح�سيُن �سبٌط 

من الأ�سب�ط«.

لي�ست غريبة اأبدًا هذه العلقة القلبية 

المتينة التي ربطت محمدًا P ب�أهل بيته

R، وهو الذي لم يجهر بحّبه ال�سديد 

اأو  الرحمية  ال�سلة  مبداأ  من  يومً�  لهم 

اإلهي  وح��ٍي  م��ن  ب��ل  ال�سخ�سية،  الرغبة 

الح�سيُن  يكوَن  اأن  حتميً�  اأَولي�س  ُيوحى.. 

من  اهلل  ي��ح��ّب  واأن  اهلل،  ر���س��ول  حبيَب 

ال�ّس�مي  الع�سق  هذا  ليخّط  ح�سينً�،  اأحّب 

طريق الو�سول الي�سير اإلى رح�ب الملكوت 

الإلهي؟

ذن لقلوب الموؤمنين اأن 
ُ
هكذا اأي�سً� اأ

تبّث  اأن  الُم�سّرفة،  الكعبة  حول  تطوف 

الأوحد في ربوع  وجده� وحّبه� لخ�لقه� 

اأن تزوَر �سّيد ال�سهداء يوم  بيته العتيق، 

حيُث  هن�ك  المكّرمة،  مكة  ف��ي  عرفة 

Q قلبه هلل تع�لى  اأبو عبد اهلل  فّرغ 

القلُب  هذا  �س�ر  حتى  حقيقيً�،  تفريغً� 

الأخير  حّجه  ف���أّدى  الحقيقي،  اهلل  بيَت 

�سح�رى  في  الطواف  اإل��ى  عروجه  قبل 

نينوى.

عجيٌب ذاك القلب الكبير الذي َحلت 

منه،  تدنو  اأن  قبل  به�  فرّحب  المن�ي�،  له 

الع��سقين،  ذنوب  به  تلوذ  اإذ  ل�سخ�ئه  وي� 

عجَب  ل  بل  وغفرانً�..  �سف�عًة  فيهديه� 

واأن�سَد  ح�سيُن،  ي�  و�سلك  في  ُج��نَّ  ممن 

ن��وٌر  ف���أن��َت  ق��واف��َي،  ال��ط��ّف  ي���وَم  ن�سرَك 

ذات  لي�سلك  الأر����س  اإل��ى  هبط  �سم�ويٌّ 

ت�ئُه  ي�  عّرج  من�ديً�:  الَعوِد  طريق  محّرم 

نحو  خ��ّط  ف��دُم��ه  الح�سيِن،  ح��بَّ  م��وؤت��زرًا 

الملكوتِ طريق�ً لمُتن�هي�ً...

فاطمة �سعيتو حالوي

 ..Qحُب الحسين
طريٌق نورانٌي إلى الملكوت

بأقالمكم
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غ�فيً� كنت في رحم اأمي...

حتى اإذا م� خرجت اإلى دني�ي..

لحت لن�ظريَّ خيوط �سم�سَك..

�سكْنَت  اأن  بعد  ج�سمي..  ا�سطراب  �سكن 

اأعم�ق كي�ني..

تمتمت �سفت�ي بكلمٍ لم ي�سمعه اإّل ربي..

�سكرًا لك ي� اإلهي على ث�ني نعمك بعد خلقي..

لتبداأ بعد واجب ال�سكر.. رحلة ع�سقك ال�سرمدّي..

اأَخَذت مع�لم هواك ترت�سم في كل نواحي 

وجداني..

على  ُخّطت  قد  ن��ور..  من  ب�أحرف  مزّينة 

لوح العر�س..

ي� اأني�س روحي في حي�تي.. وعند المم�ت..

و�سلواه� في برزخي.. ويوم اأجوز ال�سراط..

..
)1(

مهدي

نور عيني.. وقلبي.. فلذة كبدي

ي� اأغلى من روحي..

تحققت اأم�نيك.. ي� اأمنية الروح

هنيئً� لك ولدي.. ي� �سليل الأطه�ر

الملئكة  زفته  �سهيدًا  عري�سً�  لك  هنيئً� 

ع��سقً� مبت�سمً�

قريته  اإلى  �سهيدًا  ب�ل�سه�دة  الح�لم  ع�د 

تعّر�ست  حيث  الرف�ق  اأك��ف  على  محموًل 

رو�سة من ري��س الح�سين..

العبق الذي  اأن يقطف طيبً� من  الكل يود 

يملأ اأرج�ء المك�ن

هنيئً� لك ولدي عري�سً� في الجن�ن..

ولدي فلذة كبدي يتن�زعني �سعوران عظيم�ن 

�سعور الوجع في قلبي وروحي.. لأنك العري�س 

ث�ٍن  و�سعور  رفعن�ه حتى رحل..  اإن  م�  الذي 

موؤمنة  لأن��ن��ي  يعزيني  ي�سعدني  يفرحني 

من  رو�سة  في  اأن��ك 

واأن  ال��ج��ن��ة  ري������س 

 O ال������زه������راء

ج�نبك  ف���ي  ك���ن��ت 

طّيبت الجرح في الراأ�س وخّففت الآلم..

هنيئً� لك ي� مهدي..

Q التح�قك بركب الإم�م الح�سين

ولدي حبيبي كنت تطلب اأنت دائمً� مني الدع�ء 

ولوالدك  لي  اأن تدعو  اأطلب منك  اأن�  الآن  اأم� 

واأخوتك اأن يثبتن� اهلل على م� ثبتك عليه ونكون 

بخدمة �س�حب الع�سر والزم�ن |..

نكون  اأن  ال��زم���ن  ول�س�حب  ل��ك  فعهدًا 

جديرين ب�لو�س�م الذي منحتن� اإي�ه...

والحمد هلل رب الع�لمين الذي بنعمته تتم 

ال�س�لح�ت..

والدة ال�سهيد ال�سيد مهدي عبا�ض

تغّنت بك ال�سم�س جذلى.. فن�سرت �سن�ه�.. 

زهت نجوم ال�سم�ء.. فعَلت فوق عله�..

وفي كل اآٍن.. حبك رهٌن لر�س� المعبود..

حبيبه  وم��ه��ج��ة  ال��ب��ّت���ر..  اهلل  �سيف  ي��� 

المخت�ر..

اأيه� النب�أ العظيم.. ي� من ه�مت بك اأفئدة 

الوالهين..

�ستظل ت�سّلي عليك جوارحي اأبد الدهر..

وكل  و�سروري  اأميري  حبيبي..  ي�  �ستبقى 

اآم�لي..

وولج  فجر..  بزغ  م�  عليك..  ربي  ف�سلم 

ليل في نه�ر..

�سلم ربي عليك.. ي� اأمير الموؤمنين علّي...

جعفر م�سلماني

عشٌق سرمدّي

يا نور عيني

ال�سهيد مهدي نزيه عب��س ا�ست�سهد بت�ريخ 2013/4/2م، دف�عً� عن المقّد�س�ت.( 1)
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الواحة

)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربع�ت   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خ�ن�ت �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق���م من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخ�ن�ت 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو ع�مودي.

4 8 7 2
1 4 7

2 6 5 9
3 4 1

5 6 8
3 9
2 7 1 8
9 6 5 2 4

7 6 9 2 4

آياٌت ُضِربت مثاًل 
)الأعراف: 31(. 1 - {وُكُلواْ َوا�ْسَرُبواْ َواَل ُت�ْسِرُفواْ} 

)الكهف: 78(. 2 - {َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك} 

)النور: 35(. وٌر َعلَى ُنوٍر}  3 - {نُّ

)النور: 54(. �ُسوِل اإِالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن}  4 - {َوَما َعلَى الرَّ

)الروم: 19(.  { 5 - {ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ

)الزمر: 9(. 6 - {َهْل َي�ْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن} 

)الأمثال في القراآن الكريم، ال�سيخ ال�سبحاني، �س62(

طرائف:

- اختبئ اأنت

ق�ل الجد لحفيده: اذهب واختبئ 

فقد ج�ء الن�ظر لتفقدك لأنك تغّيبت 

اليوم عن المدر�سة.

ف�أج�به الحفيد: جدي المفرو�س 

اأن تختبئ اأنت لأني قلت له اإن جدي 

قد توفي.

- مندوب مبيعات

و�سل مندوب مبيع�ت مك�ن�س 

المن�زل،  اأحد  اإلى  كهرب�ئية 

ال�س�لون  اإل���ى  دخ��ول��ه  وف���ور 

يحمله  ك�ن  ال��ذي  ب�لتبن  رمى 

في الكي�س على الأر�س وق�ل ل�س�حب المنزل: 

محلية  �سن�عة  المكن�سة  هذه  �سيدي،  ي�  انظر 

الذي  التبن  و�ستنظف  وعجيبة،  مده�سة  وهي 

رميته كله، واإذا لم تنظفه �س�آكله كله.

فق�ل �س�حب البيت: وهل تريد معه ع�سير اأو بيب�سي؟

ف�أج�ب المندوب: لم�ذا؟

فق�ل له: لأنه اأ�سًل لي�س عندن� في البيت كهرب�ء.

أحجية
- �سيء موجود في ال�سم�ء اإذا زدت اإليه حرفً� اأ�سبح موجودًا في الأر�س!

الواحة
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آداب يوم العاشر من المحرم
اإن يوم الع��سر من المحرم هو يوم ا�ست�سهد فيه الح�سين Q، وهو الم�سيبة 

والحزن للأئمة R و�سيعتهم، وينبغي لل�سيعة اللتزام ببع�س الآداب:

- اأن يم�سكوا فيه عن ال�سعي في حوائج دني�هم.

- اأن ل يدخروا فيه �سيئً� لمن�زلهم، واأن يتفرغوا فيه للبك�ء والني�ح وذكر الم�س�ئب.

- اأن يقيموا م�أتم الح�سين Q كم� يقيمونه لأعّز اأولدهم واأق�ربهم.

- اأن يقراأوا بزي�رة ع��سوراء )المذكورة في كتب الأدعية(.

- اأن يجتهدوا في �سّب ق�تليه، ولعنهم وليعزِّ بع�سهم بع�سً� ويقول: اأعظم اهلل اأجورن� 

الإم�م  ولّيه  مع  بث�ره  الط�لبين  من  واإي�كم  وجعلن�   Q ب�لح�سين  بم�س�بن� 

.R المهدي من محمد واآل محمد

)مفاتيح الجنان، �س325(

غريب المفردات في القرآن  الكريم
فتر: الفتور �سكون بعد حّدة، ولين بعد �سّدة، و�سعف بعد قّوة، ق�ل تع�لى: {َيا 

�ُسِل} )المائدة: 19( اأي  َن الرُّ اأَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َر�ُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َعلَى َفْتَرٍة مِّ

ي�سكنون عن  اأي ل  َيْفُتُروَن}  {اَل  وقوله:   ،Pسكون ح�ل عن مجيء ر�سول اهلل�

�سرة  ولكل  �سرة،  ع�لم  »لكل  ق�ل:  اأنه   Pالنبي وُروَي عن  العب�دة.  في  ن�س�طهم 

فترة فمن فتر اإلى �سّنتي فقد نج�..« اأي �سكن اإليه�.

الَِّذيَن  َي��َر  {اأََوَل���ْم  ق�ل:  الرتق،  �سد  وهو  المت�سلين  بين  الف�سل  الفتق  فتق: 

والفتيق  30( والفتق  )الأنبياء:  َفَفَتْقَناُهَما}  َرْتًقا  َكاَنَتا  َوااْلأَْر���َض  َماَواِت  ال�سَّ اأَنَّ  َكَفُروا 

ال�سبح، واأفتق القمر �س�دف فتقً� فطلع منه.

من قبس الوالية 
وعّلمه�  اأدبه�  واأح�سن  ف�أّدبه�  ابنة  له  ك�نت  »من   :P اهلل  ر�سول  عن   -

منعة  له  ك�نت  عليه،  اأ�سبغ  التي  اهلل  نعم  من  عليه�  ف�أو�سع  تعليمه�  ف�أح�سن 

و�سترًا من الن�ر«.

- عن الإم�م ال�س�دقQ: »ل يزال الموؤمن يورث اأهل بيته العلم والأدب ال�س�لح 

حتى يدخلهم الجنة ]جميعً�[ حتى ل يفقد فيه� منهم �سغيرًا ول كبيرًا ول خ�دمً� 

ول ج�رًا، ول يزال العبد الع��سي يورث اأهل بيته الأدب ال�سيئ حتى يدخلهم الن�ر 

جميعً� حتى ل يفقد فيه� منهم �سغيرًا ول كبيرًا ول خ�دمً� ول ج�رًا«.

)ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج1، �س56(
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

نهر لبناني. 1

عاتبا - اأويتم اإلى المكان. 2

اأح�سى - دولة عربية . 3

اأجيء - جفت النبتة. 4

األحان - اأ�سلح البناء. 5

يفقد عقله - �سد يبكون. 6

ي�سير بديناً - مزارع. 7

حزن - �سهر ميالدي. 8

العيون. 9

�سد نهاري - ا�سم اإ�سارة. 10

عموديًا:

نهر لبناني - حب ي�ساف اإلى القهوة. 1

2 -ماركة �سيارات - حرف اأبجدي. 2

اأداة جزم - تاألف - للتعريف. 3

ا�سم مذكر - دولة اأفريقية. 4

دولة اأفريقية. 5

عا�سمة عربية - خا�ستنا. 6

روائي عربي ح�سل على جائزة نوبل . 7

جاه. 8 قانط - تواّ

ت الجر�ض. 9 ت�ساهدوا - �سواّ

يعبر - وهبت. 10

الواحة

110



حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 265

من يرغب من االإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 265

9 7 5 8 6 3 2 4 1

6 1 3 2 7 4 5 9 8

2 4 8 5 1 9 7 3 6

3 6 2 9 4 8 1 5 7

4 9 1 7 5 6 3 8 2

5 8 7 1 3 2 4 6 9

1 5 4 6 9 7 8 2 3

7 2 9 3 8 5 6 1 4

8 3 6 4 2 1 9 7 5

الجواب: نجم - منجم.
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12345678910
زابخاينيغ1

اليزاربلا2

داجاملعن3

نيط�سلفبا4

لفكةينطو5

يعابرزنح6

بهاي�سوري7

يملرايدلا8

امتيملاء9

مالااهدي10

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ - �سح.

ب - �سح.

ج - خطاأ.

2 - امالأ الفراغ:
اأ - الفرعوني.

ب - خالفته.

ج - الرفاهية.

3 - َمن القائل؟
اأ - االإمام الخميني}.

ري}. ب - ال�سهيد مطهَّ

.
)حفظه اهلل(

ج - ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل 

في  ورد  ح�سبما  ال��خ��ط��اأ  ��ح  ���س��حاّ  -  4

العدد:

اأ - تربية النف�ض.

ب - المتعلاّق بلذائذ الدنيا.

ج - ال يجوز.

5 - ما/ من المق�سود؟
اأ - ال�سحابي عبادة بن ال�سامت.

ب - الطبيب.

ج - مر�ض ال�سغط

6 - في مو�سوع »ت�سابيح �سهادة«.

7 -  موهبة الخطابة.

8 - الن�سر.

9 - ت�سهيل المعامالت وتوفير الوقت.

10 - الطالق.
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رحلة
)رجاٌل صدقوا(
فيم� يده تقب�س على الو�س�ح الأ�سود بحر�س، اأغم�س مهدي عينيه، بعد 

اأن افتر�س التعُب قواه، واأنهك قلَبه الحزين.

فيم�  التذكر  اأن�؟« ح�ول  »اأين  و�س�فرة  رتيب  معدني  �سوٌت  اأيقظه  م�  �سرع�ن 

ات�سعت حدقة عينيه متفح�سً� المنظر خلف الزج�ج... »ربيع؟!« ك�ن مت�أكدًا اأن الأوان 

في  ن�فذة  مجرد  اإنه�  التحديق؟  من  تكتِف  »األ��م  يعرفه:  �سوت  تفكيره  اخترق  �سيفي. 

القط�ر«. اإنه �سوت... »اإبراهيم؟ �سديقي؟ اأهذا اأنت؟ خلت اأنني لن...«، احت�سنه مهدي 

بلهفة خ��سة، ولم ينجح في اإخف�ء ترقرق دموعه، فم�زحه: »و�س�حك الأ�سود �سيبقى معي 

ولن تفكر في ا�سترج�عه الآن«. ابت�سم اإبراهيم: »�سيبقى معك م� ع�ست، فهو يحمل عبق 

�سريح �سيد ال�سهداء، لم يف�رقني حتى...« ق�طعه �سرير ب�ب المق�سورة ليظهر خلفه 

�سيدان جليلن: »ح�ن انتق�لك اإلى مق�سورتك... فح�سرته الم�سرفة ب�نتظ�رك«، واأ�س�را 

اإلى اإبراهيم الذي تحرك م�ستب�سرًا من فوره، م� زاد ارتب�ك مهدي حتى التفت اأحدهم� 

اإليه: »واأنت اأي�سً�... تف�سل«. خرج مهدي برفقتهم ليجد اأن مق�سورته )1434( تخبئ 

ل اإليه ك�أّنه�  خلفه� مق�سورات تك�د ل تنتهي، واأم�مه� ممرٌّ طويٌل ينيره �سع�ع ال�سم�س، ُخيِّ

ت�سرق من مقدمة القط�ر... عند مق�سورة )ح�سرته(. 

ُنق�س على ب�به�  اإلى مهدي ليدخل مق�سورًة كبيرًة بمفرده،  واأ�س�را  ال�سيدان  توقف 

عند   )61( مق�سورة  اإل��ى  ف�سيرافقن�  اإبراهيم  اأم���  »تف�سل...  ينتظر(:  من  )ومنهم 

تنتهي رحلة )رج�ٌل �سدقوا(«.  الم�سّرفة، ثم �سي�ستريح في )من ق�سى( حتى  ح�سرته 

�س�أل مهدي قبل اأن تتوارى ظللهم في النور: »متى تنتهي؟« لم يتلَق الإج�بة التي يعرفه� 

دفينًة في قلبه »يوم ت�سرق ال�سم�س من مغربه�«.

انتبه من غفوته التي ب�غتته بعد عن�ء نق�س الرخ�م وو�سعه على �سريح �سديقه ال�سهيد... 

لّف الو�س�ح الأ�سود حول عنقه، وم�سح الرخ�م ليت�أكد من عب�رات ال�سريح: {من الموؤمنين 

لوا  رجاٌل �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بداّ

تبدياًل}... �سريح ال�سهيد اإبراهيم... ا�ست�سهد بت�ريخ 1434ه�.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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