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ال�سيّد علي عّبا�ض املو�سوي

أَنَْت َولِيِّي
نَْيا َواآلِخرَِة ِفي الدُّ

عليها.  ين�ساأ  التي  المفاهيم  ظّل  في  يعي�ض  االإن�سان  اأّن  في  �سّك  ال 

والبيئُة  والمجتمُع  اأّواًل  االأهُل  نف�سه  في  بزرعها  يقوم  المفاهيم  وهذه 

البيئة  لتاأثير  يخ�سعون  بدورهم  االأهل  كان  واإن  ثانيًا،  به  المحيطُة 

اأي�سًا.

حياته،  في  الإن�شان  يختارها  التي  الم�شارات  تحّدد  كما  المفاهيم  وه��ذه 

وكما تحّدد طريقة العي�س ونمط التعامل مع الآخرين، كذلك تحّدد في الإن�شان 

النفعالت الداخلية التي تختلج في نف�شه عند م�اجهته لالأحداث وال�قائع خالل 

. العمر المقّدر له من اهلل عزَّ وجلَّ

اتجاهات  متّخذًة  فعل،  اإلى  فتتحّ�ل  النف�س  من  تخرج  قد  النفعالت  وهذه 

�شلبّية اأحيانًا واإيجابّية اأحيانًا اأخرى. ولكن منها، ولعّله الكثير، ل يخرج، بل يبقى 

في داخل هذه النف�س، وذلك لمع�قات اجتماعّية اأو تك�ينّية اأو غيرها، تح�ل بين 

الإن�شان وبين التعبير عنها اأو تح�يلها اإلى فعل في الخارج.

الإن�شان  عمل  طريقة  على  تاأثيرها  لها  بن�عيها،  النف�شّية،  النفعالت  وهذه 

الإن�شان يك�ن مجّردًا تمامًا عن كاّفة  اأن ي�شدر عمل عن  في حياته، فال يمكن 

ن�شتح�شر مثاًل عملّيًا من  اأكثر و�ش�حًا  الفكرة  تك�ن  ولكي  النف�شّية.  النفعالت 

منه  فاإّن  للغير،  الإح�شان  فعل  حالة  في  وذلك  الإن�شانّي،  للفرد  الي�مّية  الحياة 

ما ي�شدر من باب ال�اجب، ومنه ما ي�شدر من باب ال�شكر على اإح�شان �شابق. 

أول الكالم
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والفعل، واإن كان واحدًا، ولكنه، عندما ي�شدر بعن�ان ك�نه �شكرًا على 

اإح�شان �شابق فاإنه �ش�ف يتمايز من الن�احي الداخلّية للنف�س الإن�شانّية 

عّما ي�شدر ابتداًء.

اأف��راد  عن  الأفعال  �شدور  في  دورًا  ت���ؤّدي  التي  النفعالت  وه��ذه 

اأو  العمل،  اإلى  بالداعي  ت�شّمى  التي  كيفّية �شدورها هي  اأو في  الب�شر 

نّية العمل كما ت�شطلح عليها الروؤية الإ�شالمّية التي كما تبدي اهتمامًا 

الدواعي  بهذه  اهتمامًا  تبدي  بالفعل(  ح�شنًا  ك�نه  )في  الفعل  بقيمة 

التي ي�شدر عنها الفعل. ولذا كان التاأكيد على نّية العمل، بل ورد ما 

اأحيانًا تتلّخ�س قيمة العمل  اأ�شل العمل، بل  النّية متقّدمة على  يجعل 

بنّية العامل عند قيامه به.

وقد اهتّمت التربية الإ�شالمّية على الم�شت�ى الفردّي والجتماعّي 

من  بالنّية،  ال�شلة  ذات  العمل  قيمة  من  ترفع  التي  ال�شفات  ب��زرع 

الإخال�س ونفي العجب والرياء وجعلهما ن�عًا من ال�شرك الخفّي.

ولكن هذا كله يرتبط بمنحى عقدي وه� اأن يك�ن الإن�شان م�ّحدًا 

، وا�شاًل في ذلك اإلى حقيقة الت�حيد، والتي تتمّثل في اأن  هلل عزَّ وجلَّ

الخلق  في  ال�حدانّية  �شيء،  كّل  له في  المت�ّلي  يرى اهلل عزَّ وجلَّ ه� 

والرزق والتدبير والم�شير...

عندما يك�ن الإن�شان م�ّحدًا حقيقًة على م�شت�ى العقل وال�جدان، 

لن يعجز اإطالقًا عن اأن يخل�س هلل عزَّ وجلَّ في العمل واأن يرقى بن�اياه 

اإلى تلك المرحلة التي ترفع من قيمة عمله، وتجعله يرى اأعظم النعم 

التي ينالها هي من عند اهلل، وف�شله ومّنه، ول يرى حتى لنف�شه الف�شل 

فيما يق�م به، فيك�ن اإخال�شه خال�شًا من �ش�ب ال�شرك باهلل عزَّ وجلَّ 

اإخال�شه هذا  اأن يك�ن  بجعل �شركاء له من خلقه، والأرق��ى من ذلك 

خال�شًا حّتى من اأن ي�شرك في عمله اأحدًا غير اهلل حّتى نف�شه التي بين 

رنا اإخال�س ي��شف Q، فاأّي اإخال�س اأعظم من  جنبيه. وهنا يح�شُ

اإخال�شه، اإذ كان يرى كّل ف�شل و�شل اإليه، وكّل خير �شدر عنه ه� من 

َوَعلَّْمَتِني  اْلُمْلِك  ِمْن  اآَتْيَتِني  َقْد  {َربِّ  قائاًل:  رّبه  عند اهلل، فخاطب 

ْنَيا  الدُّ ِفي  َوِليِّي  اأَْنَت  َوالأَْر���ِض  َمَواِت  ال�سَّ َفاِطَر  الأََحاِديِث  َتاأِْويِل  ِمْن 

اِلِحيَن} )ي��شف: 101(. ِني ُم�ْسِلماً َواأَْلِحْقِني ِبال�سَّ َوالآِخَرِة َتَوفَّ

واآخر دع�انا اأنِ الحمد هلل رّب العالمين.
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*مبداأ طلب العفو عن الذات:
جمله  بع�س  في  الدعاء  ن�ّس  اأف�شح 

في  الب�شرّية  ال��ذات  وق���ع  عن  وعباراته 

بال�شيق  و�شع�رها  والمعا�شي،  ال��ذن���ب 

مت�افرة  المبداأ  هذا  وعبارات  ذلك.  من 

��د ب��ك��الم غير  ب��درج��ة وا���ش��ح��ة، وُت��ج�����شّ

دعاء االفتتاح )4(:

د. يو�سف َمَدن

ويدّمر  النف�س  يقلق  األم  من  هربًا  مبا�شر 

اأو  الدنيا  عق�بة  األ��م  الداخلّي،  �شفاءها 

عق�بة الآخرة اأو كليهما، وفي ال�قت نف�شه 

يعتبر هذا بمثابة طريقة بحث عن )لّذة( 

لهذا  ا�شتعادتها،  ال��م��رء  ي��ري��د  مفق�دة 

لظه�ر  )المنتظر  الم�ؤمن  الإن�شان  وجد 

ال�سلوك في دعاء االفتتاح ووحدتها كمنظومة في توجيه  قيم 

ال�سلوك هي محور هذه الحلقات من الدعاء. وقد عر�سنا في العدد 

وهو  ال�سيكولوجّية،   - ال�سلوكّية  المبادئ  من  االأّول  المبداأ  ال�سابق، 

ة وتجّنب االألم، اأّما المبداأ الثاني فهو: مبداأ البحث عن اللذَّ

في رحاب بقية اهلل
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الإمام المهدّي|( في طلب العف� فر�شة 

متكّررة لتحقيق ر�شا اهلل �شبحانه وتعالى، 

ال�شحة  من  وطبيعّي  معق�ل  ق��در  وبل�غ 

النف�شية، وا�شتعادة قيمها، وتفعيل مبادئها 

في حركة الذات.

اأ- رحيم في مو�سع العفو:

خاطب الإمام المهدّي | رّبه تعالى 

الراحمين  »اأرحم  فاعتبره  بت�ازن حكيم، 

ف���ي م������ش��ع ال��ع��ف��� وال���رح���م���ة، واأ����ش���ّد 

)العق�بة(  النكال  م��شع  في  المعاقبين 

فخاطبه   | ع��اد  ذل��ك  وم��ع  والنقمة«، 

اأذن��ت  »اللهم  بق�له:  بالغف�ر  ن��دائ��ه  ف��ي 

يا �شميع  لي في دعائك وم�شاألتك فا�شمع 

يا  واأقل  دع�تي،  رحيم  يا  واأجب  مدحتي، 

زّلتي  ربي  يا  ارفع  اأي   ،
)1(

عثرتي..« غف�ر 

وخطيئتي عن نف�شي، واأرحني من متاعبها 

كالإح�شا�س  الثقيلة  وم�شاعبها  الداخلية 

فهذا  تت�قف،  ل  التي  و�شغ�طاته  بالذنب 

يجعل  والترهيب  الترغيب  ف��ي  ال��ت���ازن 

ل  ك��رح��ي��م  خالقها  م��ع  تتعامل  النف�س 

ي�شاهيه اأحد.

النف�س  تتحّرك  ذلك  مقابل  في  ولكن 

باهلل  طيبة  عالقة  في  الراغبة  المنتظرة 

ي���رى اهلل  اآخ���ر  ب���ع��ي  المعتقد  ه���ذا  م��ع 

م��شع  ف��ي  المعاقبين  »اأ���ش��ّد  �شبحانه 

يحمله  مّما  والنقمة«،  )العق�بة(  النكال 

وطلب  ب��ال��ت���ب��ة،  ال��ج��دّي  التفكير  ع��ل��ى 

وي���ؤدي  �شبحانه،  اهلل  ر�شا  وطلب  العف� 

على  العمل  اإل��ى  بالتق�شير  اإح�شا�شه  به 

اإلى  العبد  يطمئّن  فال  ال�شل�ك،  ت�شحيح 

الرحمة الإلهية وحدها، بل يخ�شى كذلك 

الإم��ام  و�شفه  واإن  حتى  تعالى.  غ�شبه 

المهدّي | ب�»اأرحم الراحمين«، وب� »ط�ل 

)2(، فهذا التذّكر باأّن اهلل 
اأناته في غ�شبه«

يجعل  المعاقبين(  )اأ�شّد  وتعالى  �شبحانه 

ال يطمئّن العبد إىل الرحمة 
اإللهية وحدها، بل يخشى 

كذلك غضبه تعاىل
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تبقى  ما  ي�شتثمر  المنتظر  الم�شلم  الفرد 

ال�شفر، ولجل�شة  لُبْعِد  وي�شتعّد  من حياته، 

ي�م الح�شاب التي قد تك�ن ط�يلة.

ب- اأ�ساألك م�ستاأن�سًا:

ي�شاأله  اأم��ن��ًا،  خ�فه  يتحّ�ل  وحّتى 

بل  مغفرته،  وفي�س  برحمته  م�شتاأن�شًا 

وعف�ه  اهلل  رحمة  ف��ي  طمعه  ويحمله 

اهلل(  من  ي�شت�جبه  ل  ما  )طلب  على 

الرحيم،  ال��روؤوف  �شبحانه  باأّنه  لثقته 

الفتتاح  فقد جاء في مقطع من دعاء 

عن  ع��ف���ك  اإّن  »ال��ل��ه��م..   :| ق���ل��ه 

ذن���ب���ي، وت����ج����اوزك ع���ن خ��ط��ي��ئ��ت��ي، 

و�شفحك عن ظلمي، و�شترك عن قبيح 

عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما 

اأطمعني في  كان من خطئي وعمدي.. 

الذي  اأ�شت�جبه منك،  اأ�شاألك ما ل  اأن 

رزق��ت��ن��ي م��ن رح��م��ت��ك، واأري��ت��ن��ي من 

قدرتك، وعّرفتني من اإجابتك، ف�شرت 

ل  م�شتاأن�شًا  واأ���ش��األ��ك  اآم��ن��ًا،  اأدع����ك 

.)3(
خائفًا ول وجاًل«

*نتائج الرحمة االإلهّية
نتائج  ال�����ش��اب��ق  ال��ن�����سّ  وي�����ش��ت��ب��ط��ن 

�شيك�ل�جية وا�شحة:

النف�س  وب��خ�����ش���ع  ب���الأم���ن  ال�����ش��ع���ر  اأ- 

واأن�س خالية من الخ�ف  لحالة �شرور 

اأعمال  قبيح  �شتر  فعملّية  وال���ج��ل، 

ال��ع��ب��د م��ث��اًل ت���ف��ر ل��ل��ع��ب��د ال��م�����ش��يء 

بتحّقق العفو ينتقل العبد 
من لؤمه وجهله وعتبه الوقح، 
إىل اللجوء ملواله الكرمي يف 

دائرة الرحمة اإللهّية

»الأمن  فر�س  باإتاحة  م�ؤقتًا  اإح�شا�شًا 

ي�شتيقظ  ح��ّت��ى  الإل��ه��ي��ة«  وال��ح��م��اي��ة 

حيث  وك��ب���ات��ه،  غفلته  م��ن  ال��غ��اف��ل 

مراقبة  من  وحر�شه  العباد  رّب  حماه 

الآخ���ري���ن وم��ع��اي��رت��ه��م، وب��ق��ي تحت 

مظّلة الأمن النف�شّي الإلهّي.

كحالتين  وال�����ش��رور  الأم����ن  ه���ذا  اإّن  ب- 

في رحاب بقية اهلل
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اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، �س327.( 1)

م.ن، �س328.( 2)

م.ن.( 3)

اله�ام�س

رحمة  مبا�شرة من  ياأتيان  وجدانّيتين 

ل��ع��ب��اده  اهلل ���ش��ب��ح��ان��ه، وه���ي رزق����ه 

ال��ت��ائ��ب��ي��ن ال�����ش��ادق��ي��ن، ف��ي��ت��ذّوق���ن 

حالوتها.

اهلل  عف�  في  ال��راغ��ب  التائب  يتمّكن  ج- 

من اأن يتجاوز ت�ّتره الداخلّي، ويتغّلب 

كيانه  في  النف�شّي  ال�شراع  على حالة 

الداخلّي.

حالة  )م�شار  الإل��ه��ّي  العف�  ي�شّحح  د- 

الن��ت��م��اء( م��ن ان��ت��م��اء ل��الن��ح��راف 

ر�شيد  ���ش���ّي  ان��ت��م��اء  اإل���ى  المنفلت 

يرتكز على ق�اعد مبنى عبادّي �شليم، 

ويترّتب عليه تقدير اإلهّي ُيدخل الأمن 

في  ال�شادقة  النف�س  على  وال�شرور 

الجديد  دخ�لها  على  ويثيبها  ت�بتها، 

لعالم التائبين. 

قدرًا  الإن�شانّية  النف�س  عن  اهلل  يرفع  ه�- 

كبيرًا مّما كان يعرقل نمّ�ها الطبيعّي 

قبل طلب العف� وال�شتعانة باهلل �شبحانه 

والإثم،  بالذنب  ال�شع�ر  متاعب  كرفع 

جديدة  ِقَيم  ل�شتقبال  النف�س  فتتهّياأ 

الإ�شالمّي،  الترب�ّي  الم�شّرع  وتعاليم 

ف��ت��ج��د ن��ف�����ش��ه��ا ف���ي ���ش��ح���ة را���ش��دة 

)ال�شحة  م��ح��ّط��ات  عند  بها  تر�ش� 

النف�شية( وبي�تاتها الهادئة وال�ادعة. 

ل�ؤمه  من  العبد  ينتقل  العف�  بتحّقق  و- 

وجهله وعتبه ال�قح، وتبّغ�شه ال�شلف 

عليه،  والتطّ�ل  وتعالى،  �شبحانه  هلل 

دائرة  في  الكريم  لم�له  اللج�ء  اإل��ى 

الرحمة الإلهّية، ويعّبر الإمام المهدي 

ال�شل�ك  وتعديل  الرعاية  ه��ذه  ج��زاء 

والحمد  بالثناء  اإيمانّية  ب��م��ح��ّددات 

الثناء  اأفتتح  اإّن��ي  »اللهم   :| فيق�ل 

عليه  »فاأثني  كذلك:  ويق�ل  بحمدك«، 

حًا«. حامدًا، واأذكره ُم�َشبِّ
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في  ال�شّديقين«،  »برهان  مبداأ  اإّن  اإذ 

ا�شمه،  عزَّ  تعالى  الحق  ه�  المقام،  ذاك 

والمظاهر  بالتجّليات  العلم  يح�شل  ومنه 

والآي�����ات. واأّم����ا ف��ي ه��ذا ال��م��ق��ام فمبداأ 

البرهان ه� »المخل�قات التي عن طريقها 

يتّم العلم بالمبداأ وال�شانع. وهذا البرهان 

يك�ن للعاّمة من النا�س الذين ل حّظ لهم 

ينكر  قد  ولهذا،  ال�شّديقين.  برهان  من 

في خلق السماوات 
واألرض آليات
ودقائق  واإتقانه  ال�سنع  روائع  في  التفّكر  التفّكر،  مراتب  ومن 

ونتيجة  للتفّكر.  طاقة  من  االإن�سان  وق��درة  يتنا�سب  بما  الخلق، 

هذا التفّكر هي معرفة المبداأ الكامل وال�سانع الحكيم، وهذا على 

العك�ض من »برهان ال�سّديقين«.

الكثيرون اأن ي�شبح التفّكر في الحّق مبداأ 

اإلى  بالمبداأ  العلم  ي����ؤّدي  واأن  ب��ه،  العلم 

العلم بالمخل�ق«.

*الح�سول على المعرفة
في  ال��ت��ف��ّك��ر  اأّن  ال���ك���الم،  وم��ل��ّخ�����س 

اإت��ق��ان  وف��ي  ودقائقها  ال�شنعة  لطائف 

ومن  النافعة،  العل�م  من  الخليقة،  نظام 

جميع  من  وخير  القلبّية،  الأعمال  اأف�شل 

نور روح اهلل
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نتيجة.  اأ���ش��رف  نتيجته  لأّن  ال��ع��ب��ادات، 

الأ�شلّية  النتيجة  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

ه�  لها  الحقيقّي  وال�شّر  العبادات  لجميع 

هذا  ك�شف  ف��اإّن  المعرفة،  على  الح�ش�ل 

لي�شا  النتيجة  تلك  على  والح�ش�ل  ال�شّر 

اأه��اًل  ل��ذل��ك  اإّن  ب��ل  للجميع،  متي�ّشرين 

لم�شاهدة  ب��ذرة  عبادة  كّل  في  لهم  تك�ن 

اإّن الّطالع  اأو لم�شاهدات. وعلى اأّي حال 

الخليقة  واأ���ش��رار  ال�شنعة  لطائف  على 

بح�شب الحقيقة وال�اقع لم يتي�ّشر للب�شر، 

حّتى الآن.

اأ�شا�س الخليقة ونظامها يك�ن من  اإّن 

والكمال  الجمال  ومن  وال�شتحكام  الدّقة 

النظر  اأمعن  الإن�شان  اأّن  ل�  م�شت�ى  في 

في اأّي كائن مهما كان حقيرًا، م�شتخدمًا 

كّل عل�مه التي اكت�شبها خالل قرون، لما 

اأن يّطلع على ن�شبة واحد بالألف  ا�شتطاع 

اإدراك  يتمّكن من  اأن  له  من ذلك، فكيف 

طريق  عن  �شاعيًا  الجميل،  الكلّي  النظام 

الأفكار الب�شرّية الجزئّية الناق�شة، لفهم 

بدائعه ودقائقه. اإّننا �شنلفت انتباهك اإلى 

بع�س  قريب  ه�  مّما  الخلق  دقائق  اإح��دى 

ال�شيء من الأفهام وُيعّد من المح�ش��شات.

*ما اأتقن �سنع اهلل!
العالقة  في  وتاأّمل  انظر  العزيز،  اأّيها 

وفي  والأر������س،  ال�شم�س  ه��ذه  بين  ال��ت��ي 

وال�شم�س،  الأر���س  بين  المعّينة  الم�شافة 

وحركة الأر�س ح�ل نف�شها وح�ل ال�شم�س، 

محّدد  مدار  على  تك�ن  التي  الحركة  تلك 

فيح�شل منها الليل والنهار والف�ش�ل. فما 

اأتقنه من �شنع وما اأكملها من حكمة. ول�ل 

اأقرب  ال�شم�س  ل� كانت  اأي  التنظيم،  هذا 

اأو اأبعد، لما تكّ�ن في الأر�س - في الحالة 

الثانية من  الحالة  وفي  الحر،  الأول��ى من 

البرد - معدن، ونبات، وحي�ان.

ول يقت�شر على هذا اأي�شًا، فاإّن الأوج، 

اأو اأق�شى نقطة لالأر�س عن ال�شم�س، يقع 

ال��ح��رارة  ت���زداد  لكيال  ال�شمال  جهة  ف��ي 

ف��ت�����ش��اب ال��ك��ائ��ن��ات ب��ال�����ش��رر. وك��ذل��ك 

 التفّكر يف لطائف الصنعة 
ودقائقها ويف إتقان نظام اخلليقة، 

من أفضل األعمال القلبّية
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الح�شي�س، 

اأق�������رب  اأو 

ن�����ق�����ط�����ة ب���ي���ن 

والأر������س،  ال�شم�س 

ي��ق��ع ف��ي ج��ه��ة ال��ج��ن���ب، 

لكيال ي�شاب اأهل الأر�س ب�شرر. 

الم�ؤّثر في  اأي�شًا، فالقمر  بهذا  ُيكتفى  ول 

الأر�س  يعاك�س  الأر���س،  م�ج�دات  تربية 

الأر�س  �شّكان  لنتفاع  وذلك  �شيرها،  في 

ال�شرورّية  الأم���ر  من  كّلها  هذه  منهما. 

ببدائع  الإح��اط��ة  اأّن  غير  المح�ش��شة. 

الذي  للخالق  اإّل  تك�ن  ودقائقه ل  النظام 

يحيط علمه بكّل �شيء.

ر العقول *دّقة تحيِّ
ولكن ِلم ابتعدنا كّل هذا البعد؟ فليفّكر 

المرء في خلقه ه�، على قدر طاقته و�َشعة 

التي  الظاهرة  ال��ح���ا���ّس  ف��ي  اأّوًل  علمه: 

والمح�ش��شات،  المدركات  وف��ق  نعت  �شُ

التي  المدركات،  من  مجم�عة  لكّل  اإّن  اإذ 

ب��اأدّق  مدركًة  ق��ّ�ًة  العالم،  هذا  في  ت�جد 

المحّيرين  والترتيب  الدّقة  من  تك�ن  ما 

للعق�ل.

والأم�������ر ال��م��ع��ن���ّي��ة، ال��ت��ي ل ُت���درك 

ب��ال��ح���ا���س ال��ظ��اه��رة، ُت����درك ع��ل��ى �ش�ء 

ال��روح  علم  عنك  دع  الباطنّية.  الح�ا�ّس 

والق�ى الروحّية للنف�س، مّما تق�شر مدارك 

اإلى  بنظرك  واّت��ج��ه  فهمها،  عن  الإن�شان 

الطبيعّي،  وبنائها  وت�شريحها  الأب��دان  علم 

وخ�شائ�س كّل ع�ش� من الأع�شاء الظاهرة 

والباطنة. انظر ما اأغرب هذا النظام وما 

اأعجب هذا الترتيب!

*عقولنا عاجزة عن َفهم الدقائق
واحد  معرفة  يبلغ  لم  الب�شر  علم  اإّن 

بالألف من الحقائق العلمّية حّتى الآن، ولن 

اعتراف  قرن، ح�شب  مائة  بعد  حّتى  يبلغ 

اإلى  بالن�شبة  الإن�شان  ج�شم  اإّن  العلماء. 

ك��ائ��ن��ات الأر�����س الأخ����رى، ل ي��زي��د على 

وجميع  الأر����س  واإّن  تافهة،  ة  ذرَّ م��ج��ّرد 

المنظ�مة  اإزاء  �شيئًا  تعدل  ل  كائناتها، 

ال�شم�شّية  منظ�متنا  كّل  واإّن  ال�شم�شّية، 

ال�شم�شّية  المنظ�مات  اإزاء  لها  وزن  ل 

الأخرى، واإّن كّل هذه المنظ�مات، الكبيرة 

منها وال�شغيرة، مبنّية ُوفق ترتيب منّظم، 

يمكن  ل  نقد  اأّي  اإّن  بحيث  ونظام مرّتب، 

واإّن عق�ل  ة فيها،  اأ�شغر ذرَّ اإلى  ه  ي�جَّ اأن 

من  دقيقة  فهم  عن  عاجزة  كاّفة  الب�شر 

دقائقها.

فهل بعد هذا التفّكر يحتاج عقلك اإلى 

دليل اآخر ليذعن باأّن كائنًا عالمًا، حكيمًا، 

ل ي�شبه الكائنات الأخرى، ه� الذي اأوجد 

وترتيب  ونظام  حكمة  بكّل  الكائنات  هذه 

واإتقان؟

��َم��اَواِت  {اأَِف�����ي اهلل ���َس��كٌّ َف���اِط���ِر ال�����سَّ

َوالأَْر�ِض} )اإبراهيم: 1(.

األمور املعنوّية، التي ال ُتدرك 
باحلواّس الظاهرة، ُتدرك على 

ضوء احلواّس الباطنّية

نور روح اهلل
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ش��م��س 
االنتصار )*(
زينب الكبرى O اأحد نماذج التاريخ البارزة التي تظهر عظمة 

الدم  اإّن  ُيقال  فعندما  التاريخ.  ق�سايا  اأه��ّم  اإح��دى  في  ام��راأٍة  ح�سور 

انت�سر على ال�سيف في عا�سوراء وفي واقعة كربالء، وهو كذلك، فاإّن 

قد  كربالء  في  الدم  ف��اإّن  واإاّل  O؛  زينب  هو  االنت�سار  هذا  عامل 

انتهى، والذي اأّدى اإلى تبديل الهزيمة الع�سكرّية الظاهرّية في ميدان 

وهذا  بمفردها؛  الكبرى  زينب  فهو  دائم  قطعيٍّ  انت�سار  اإلى  عا�سوراء 

اأمٌر في غاية االأهمّية. 

*العفاف والعّزة الجهادّية
المراأة  اأّن  ال�اقعة على  لقد دّلت هذه 

في  ه��ي  ب��ل  ال��ت��اري��خ؛  هام�س  على  لي�شت 

�شلب الأحداث التاريخّية المهّمة.

يمكن  اأّن�����ه   O زي��ن��ب  اأظ���ه���رت 

للمراأة اأن ت�شم� بالحجاب وعفاف المراأة 

اإل���ى ال��ع��ّزة ال��ج��ه��ادي��ة؛ اإل���ى ج��ه��اد كبير 

يذّل  بعمٍل  تق�م  اأن  يمكنها  الميدان،  في 

قد  الظاهر،  بح�شب  الذي  العدّو،  ويحّقر 

واقتلع  الع�شكرية  المعركة  ف��ي  انت�شر 

المعار�شين وجل�س على عر�س الن�شر في 

ق�شر رئا�شته؛ فُ��شم جبينه ب��شمة العار 

الأبدّي وتبّدل انت�شاره اإلى هزيمة.

وما بقَي من خطب زينب الكبرى، مّما 

ه� في متناول الأيدي، ُيظهر عظمة حركة 

زينب الكبرى. فخطبتها التي ل ُتن�شى في 

بل  ع��ادّي��ًا؛  كالمًا  تكن  لم  الك�فة  اأ�ش�اق 

المجتمع  اأو���ش��اع  عظيم،  بتحليل  بّينت، 

مع اإلمام الخامنئي

13

م
 2

01
5 

ل
و
 اأ

ن
ي
ر

�ش
/ت

 2
89

د 
د

ع
ال



الإ���ش��الم��ي ف��ي ذل���ك ال��ع�����ش��ر، ب��اأج��م��ل 

الكلمات، واأعمق واأغنى المفاهيم في مثل 

تلك الظروف.

*تحديد االآفات
انظروا كم هي ق�ّية �شخ�شّية ال�شّيدة 

ي�مين،  قبل  ف��ق��دت  لقد   !O زي��ن��ب 

ف��ي ت��ل��ك ال�����ش��ح��راء، اأخ���اه���ا وق��ائ��ده��ا 

ال�شباب والأبناء،  واإمامها مع كّل الأعّزاء 

ب�شع  م��ن  ال��م���ؤّل��ف  الجمع  �شمن  وك��ان��ت 

ع�����ش��رات م��ن ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال حيث 

اأعين  م��راأى من  ح�����ش��روا على 
ُ
واأ ���ش��روا 

ُ
اأ

كان  وبع�شهم  يهّلل،  كان  بع�شهم  النا�س، 

المحنة، ت�شطع فجاأًة  يبكي؛ في مثل هذه 

فت�شتعمل   ،O زينب العظمة،  �شم�س 

اأب�ها  ي�شتعملها  ك��ان  التي  اللهجة  نف�س 

بنف�س  تنطق   ،Q الم�ؤمنين اأم��ي��ر 

الم�شم�ن  ف��ي  ال�شمّ�  وب��ذل��ك  الطريقة 

الختل  اأهل  يا  الك�فة،  اأهل  »يا  والمعنى: 

المخادع�ن،  اأي��ه��ا  ؛ 
)1(

والخذل« وال��غ��در 

اأنكم  �شّدقتم  لعّلكم  المتظاهرون!  اأيها 

اأتباع الإ�شالم واأهل البيت؛ ولكن �شقطتم 

عميًا،  الفتنة  في  و�شرتم  المتحان  في 

وال�شنف  والعجب  ال�شلف  اإّل  فيكم  »هل 

؟ 
)2(

الأعداء« وغمز  الإم��اء،  وملق  والكذب 

فت�شّرفكم وكالمكم ل ين�شجم مع قل�بكم. 

م�ؤمن�ن،  اأنكم  وظننتم  اأنف�شكم،  غّرتكم 

في  الم�ؤمنين؛  اأمير  اأتباع  زلتم  ل  واأّنكم 

لم  كذلك.  يكن  لم  الأم��ر  واق��ع  اأّن  حين 

الفتنة،  تتمّكن�ا من ال�شم�د والنجاح في 

ولم تتمكن�ا من النجاة باأنف�شكم {َكالَِّتي 

ٍة اأَن��َك��اًث��ا}  ��ْت َغ��ْزَل��َه��ا ِم��ن َب��ْع��ِد ُق����وَّ َن��َق�����سَ

ووع��ٍي  ب�شيرٍة  ف��ب��دون  )النحل: 92(؛ 

للظروف وبدون تمييز بين الحّق والباطل 

�ش�ابقكم.  واأحبطتم  اأعمالكم  اأبطلتم 

الباطن فه�  اأّما  الإيمان؛  فالظاهر ظاهر 

مقابل  المقاومة  من  خ��اٍل  اأج���ف  باطٌن 

الع�ا�شف المخالفة. فهذا ما ُيعّد تحديدًا 

لالآفات.

O هكذا نفهم عَظمة زينب*
البليغة،  والكلمات  الق�ّي  البيان  بهذا 

ف��ي ت��ل��ك ال���ظ���روف ال�����ش��ع��ب��ة، ت��ح��ّدث��ت 

زي��ن��ب ال��ك��ب��رى. ف��ل��م ي��ك��ن الأم����ر بحيث 

يجل�ش�ن  الم�شتمعين  من  مجم�عة  ن��رى 

كخطيب  معهم  تتحدث  وهي  زينب  اأم��ام 

الأع��داء،  ع��ادّي؛ كال، فالجماعة هم من 

وَحملة الرماح يحيط�ن بهم؛ منهم الذين 

�شّلم�ا م�شلمًا اإلى ابن زياد، اأولئك الذين 

 Q الح�شين  ل��الإم��ام  الر�شائل  كتب�ا 

وتخّلف�ا... وهم الآن ي�شاهدون ابنة اأمير 

الكبرى  زينب  فكانت  ويبك�ن.  الم�ؤمنين 

في م�اجهة هذه الجماعات المتفاوتة التي 

تتحدث  كانت  ولكّنها  بها،  الثقة  يمكن  ل 

ام���راأة  ف��ه��ي  المحكمة.  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه 

النب�ّية  ال��ث���رة  علل  تبّين  اإّن��ه��ا  التاريخ. 

إّن إحياء ذكر زينب؛ هو دعوة 
لنسائنا أِن أدركَن عظمة كونكّن 
نساًء يف معادلة مزج احلجاب 

واحلياء والعّفة مع العّزة 
اإلسالمية واإلميانّية

مع اإلمام الخامنئي
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تتمكن�ا  لم  اإنكم  وتق�ل  العل�ّية؛  والث�رة 

من معرفة الحق في الفتنة، ولم ت�شتطيع�ا 

اأن  النتيجة  وكانت  بتكليفكم،  تعمل�ا  اأن 

ُيرفع راأ�س فلذة كبد النبي على الرماح.. 

من هنا يمكن فهم عظمة زينب.

*اكت�سفن دوركّن
اإّن اإحياء ذكر زينب؛ ه� دع�ة لن�شائنا 

اأِن اكت�شْفَن دوركّن؛ فاأدركَن عظمة ك�نكّن 

والحياء  الحجاب  مزج  معادلة  في  ن�شاًء 

والإيمانّية.  الإ�شالمية  العّزة  مع  والعّفة 

هذه هي المراأة الم�شلمة عندنا.

عظمة المراأة ل تكمن في جذب اأنظار 

الرجال اإلى نف�شها؛ ولي�س هذا فخرًا للمراأة، 

اإّن  تحقير.  ه�  بل  لها،  تعظيمًا  ولي�س هذا 

عظمة المراأة في تمّكنها من الحفاظ على 

الذي  الأنث�ّي  والعفاف  والحياء  الحجاب 

هذا  بمزج  فتق�م  جبّلتها،  في  اهلل  اأودع��ه 

بال�شع�ر  وتخلطه  الإيمانية،  العّزة  مع  كله 

بالتكليف والم�ش�ؤولية، فُتعمل تلك اللطافة 

في محّلها وذاك الحزم الإيمانّي في محّله. 

تعالى  اهلل  اأعطاه  الذي  المتياز  ه�  وهذا 

للمراأة فقط، لهذا ي�شرب اهلل في القراآن 

  - ورجاًل  ن�شاًء  النا�س  كل  لإيمان  نم�ذجًا 

لَِّذيَن اآَمُنوا  امراأتين: {َو�َسَرَب اهلل َمَثًل لِّ

ِاْمَراأََة ِفْرَعْوَن} )التحريم: 11(، {َوَمْرَيَم 

فهذه  )التحريم: 12(.  ِع���ْم���َراَن}  اْب���َن���َت 

اإ�شارات ودلئل على منطق الإ�شالم.

*هي القدوة
بزينب  ي�شمت  اأن  العدّو  يريد  فعندما 

تق�ل:  فاإّنها  عليها،  ج��رى  لما  الكبرى، 

اإخ�تها  اإّل جمياًل«؛ فقد قّطع�ا  راأيت  »ما 

واأبناءها واأعزاءها واأقرب اأن�شارها اأمام 

ناظريها اإربًا اإربًا و�شفك�ا دماءهم ورفع�ا 

جميل!  تق�ل:  وهي  الرماح  ف�ق  روؤو�شهم 

فاأّي جميل ه� هذا؟ فاربط�ا هذا الجميل 

تترك  لم  الكبرى  زينب  اأن  من  ُنقل  بما 

ع�شر.  الحادي  ليلة  في  حّتى  الليل  �شالة 

فط�ل مرحلة الأ�شر لم ي�شعف انقطاعها 

بل  ب��ه،  وتعّلقها  اإل��ي��ه  وت�ّجهها  اهلل  اإل��ى 

ازداد. هذه المراأة هي القدوة.

)*( كلمة الإمام الخامنئي { في لقاِء جمٍع غفيٍر من ال�شيدات 2010/4/21.

 الحتجاج، الطبر�شي، ج2، �س29.( 1)

  م.ن.( 2)

اله�ام�س
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مناجاة المريدين )10(:
 وفي محّب�تك َوَلهي

اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي )حفظه اهلل(

�سرح  ال�سابقة،  المقاالت  كما  يتابع،  اأيدينا  بين  الذي  المقال 

  Q االإمام  Q، حيث ي�سير  ال�سجاد  المريدين لالإمام  مناجاة 

من  مرتبة  اأعلى  هي  التي  المحبة  من  مرتبة  اإلى  المقطع  هذا  في 

ور�ساك  �سبابتي،  هواك  واإلى  ولهي،  محّب�تك  »وفي  الملتهب  الع�سق 

الذي  وال�سوؤال  طلبتي...«)1(.  وج��وارك  حاجتي،  وروؤيتك  بغيتي، 

اأمر  اأنه  اأم  واجب،  اأمر  اهلل  محبة  اأن  هل  هو:  هنا  يطرح  اأن  يمكن 

م�ستحب وف�سيلة؟

وصايا العلماء
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*مراتب المحّبة
للمحبة  اإن  الق�ل  يجب  ال��ج���اب  في 

لزم��ة  المحبة  م��رات��ب  اإح����دى  م��رات��ب: 

لل�اجب،  ومقّدمة  تعالى  ب��اهلل  لالإيمان 

واأما ك�نها مطل�بة فلك�نها ذات ُبعد اآلي. 

ال��ذي  هلل  المحبة  م��ن  المقدار  ذاك  اإّن 

وترك  بال�اجبات  للقيام  ال�شخ�س  يدفع 

ووج�به  لل�اجب  مقّدمة  ه�  المحرمات، 

ولكّنه  الإيمان  �شخ�س  اّدعى  فاإذا  عقلّي. 

ال���اج��ب��ات  وت���رك  تعالى  اأوام����ره  ع�شى 

فاإيمانه كاذب.

م�شتحبة،  مراتَب  اهلل  لمحبة  اإّن  كما 

اأما اأعلى مراتبها فهي التي تدفع الإن�شان 

تعالى  اهلل  م��ن  ال��ك��م��الت  ك��اف��ة  ل��ط��ل��ب 

ويعتبر اأن ل وج�د لأّي كمال م�شتقّل وراء 

الكمالت الإلهّية.

ال��م��ف��ه���م  ه����  ال��م��ح��ب��ة  م��ف��ه���م  اإّن 

ال���م���ح����رّي والأ����ش���ا����ش���ّي ف���ي م��ن��اج��اة 

متعّددة  بعناوين  ُط��رح  وق��د  المريدين، 

»ال�شبابة«،  »ال�ّد«،  »الحّب«،  اأبرزها:  من 

»ال�ش�ق«،  »ال��شل«،  »الرغبة«،  »المراد«، 

»ال�َله«، »اله�ى«.

في اللغة العربية ح�الي ع�شرين عبارة 

في  منها  ت�شع  جاءت  للمحبة،  و�شعت  قد 

هذه المناجاة حيث ت�شّكل كّل واحدة منها 

مرتبة من المحبة والتي هي م�شطلح عام 

وجامع لتلك المراتب.

*مراتب محبة اهلل الواجبة
اأ- المحبة الالزمة لالإيمان باهلل:

العبارات  م��ن  العديد  هناك  اأن  بما 

ال��ت��ي ت��ح��ك��ي ع��ن ال��م��ح��ب��ة وال��ع�����ش��ق في 

والمناجاة  والأدع��ي��ة  وال��رواي��ات  الآي���ات 

يطرح  لذلك  الدين،  عظماء  عن  ال���اردة 

واجب  اأمر  التالي: هل محّبة اهلل  ال�ش�ؤال 

واأمر  اأّنه ف�شيلة  اأم  العمل لكت�شابه  يجب 

م�شتحب؟

لمحبة  اإّن  الق�ل،  يجب  الج�اب  في 

مراتب  اإح��دى  واإّن  متعددة،  مراتب  اهلل 

المحبة لزمة لالإيمان؛ بمعنى اأنه ل يمكن 

لل�شخ�س اأن ي�ؤمن باهلل ول يك�ن محّبًا له. 

العلم،  خالف  على  الإيمان  اأّن  العلم  مع 

الذي قد يح�شل من دون اختيار، فه� اأمر 

اختيارّي بالكامل. ومن هنا، يك�ن الإيمان 

تعالى:  تعالى؛ يق�ل اهلل  باأمر اهلل  متعلقًا 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا اآِمُنوا ِباهلل َوَر�ُسوِلِه  {َيا اأَيُّ

َواْلِكَتاِب  َر�ُسوِلِه  َعلَى  َل  َنزَّ الَِّذي  َواْلِكَتاِب 

ن����َزَل ِم���ْن َق��ْب��ُل َوَم����ْن َي��ْك��ُف��ْر ِب��اهلل  ����ِذي اأَ الَّ

الآِخ��ِر  َواْل��َي��ْوِم  َوُر���ُس��ِل��ِه  َوُكُتِبِه  َوَملِئَكِتِه 

17َفَقْد �َسلَّ �َسلًل َبِعيًدا} )الن�شاء: 136(.
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ال�شريفة  الآي���ة  ف��ي  تعالى  اهلل  ي��اأم��ر 

الم�ؤمنين بالإيمان. ويّت�شح من هذا الأمر 

الم�شاألة  اأمر اختياري.  الإيمان  اأّن  الإلهي 

الم�ؤمنين  اهلل  ياأمر  لماذا  هي  الأخ���رى 

بالإيمان وهم قد اآمن�ا قبل ذلك؟

ي������ق�������ل ال������م������رح�������م ال�����ع�����اّلم�����ة 

ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي  } ف��ي ت������ش��ي��ح ه��ذه 

الم�شاألة: »... اأمَر الم�ؤمنين بالإيمان ثانيًا 

بقرينة التف�شيل في متعّلق الإيمان الثاني، 

اأعني ق�له: »باهلل ور�ش�له والكتاب« واإّنما 

اإيمانهم  اإجمال  الم�ؤمنين  بب�شط  اأمر  ه� 

على تفا�شيل هذه الحقائق، فاإّنها معارف 

مرتبطة بع�شها ببع�س، م�شتلزمة بع�شها 

لبع�س.

ف��الإي��م��ان ب���اح��د م��ن ح��ق��ائ��ق ه��ذه 

بجميعها  الإيمان  مع  اإّل  يتّم  ل  المعارف 

من غير ا�شتثناء، والرّد لبع�شها مع الأخذ 

عّقب  ولذلك  نفاق.  اأو  كفر  اآخ��ر  ببع�س 

تعالى هذه الآية بالتعر�س لحال المنافقين 

ووعيدهم بالعذاب الأليم.

وما ذكرناه من المعنى ه� الذي يق�شي 

به ظاهر الآية. وه� اأوجه مّما ذكره بع�س 

��َه��ا  اأَيُّ {َي���ا  بق�له:  ال��م��راد  اأن  المف�شرين 

الَِّذيَن اآَمُنوا اآِمُنوا}، يا اأيها الذين اآَمن�ا 

اآِمن�ا  ور�ش�له،  باهلل  بالإقرار  الظاهر  في 

.
)2(

في الباطن لي�افق ظاهركم باطنكم«

بالرب�بّية  اللتزام  يعني  باهلل  الإيمان 

اهلل،  رب�بّية  قب�ل  ل����ازم  وم��ن  الإل��ه��ّي��ة. 

طاعته. اإذًا، اإّن من يّدعي الإيمان ويع�شي 

ويرتكب  ال���اج��ب��ات  وي��ت��رك  اهلل  اأوام����ر 

من  اإّن  كما  ك��اذب.  فاإيمانه  المحرمات، 

المحّبة.  من  مرتبة  باهلل،  الإيمان  ل���ازم 

فمن البعيد اأن يك�ن ال�شخ�س مطيعًا هلل 

 إحدى مراتب حمبة اهلل واجبة، 
مبعنى أّنه ال ميكن للشخص 
أن يؤمن باهلل وال يكون حمّبًا له

وصايا العلماء
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ويعتبره وليًا لنعمته ويعترف بحاجة ما�شة 

اإليه، ول يك�ن محّبًا له.

ل��ل��ع��م��ل  م����الزم����ة  ال��م��ح��ب��ة  ب- 

بالتكاليف االإلهية:

المحبة الأخرى، هلل تعالى، والتي هي 

ك�نها  ب��اب  من  العقلّي  بال�ج�ب  واجبة 

ت�جب  التي  المحبة  هي  لل�اجب،  مقّدمة 

المحرمات.  وت���رك  ب��ال���اج��ب��ات  الإت��ي��ان 

واأّما مطل�بيتها فهي لك�نها اأداة ومقّدمة. 

احتياجات  لالإن�شان  اأّن  ذل��ك،  وت��شيح 

في  بع�س  مع  بع�شها  يتعار�س  قد  عديدة 

على  بع�شها  ترجيح  واأم���ا  العمل،  مقام 

الآخر فيت�قف على ك�ن البع�س منها اأكثر 

وبناًء  ال�شخ�س.  عند  مطل�بّية  اأو  اأهمّية 

يجري  الح��ت��ي��اج��ات  ف��ي  التعار�س  على 

الحديث ح�ل م�شاألة التكليف والختيار.

وعلى هذا الأ�شا�س، اإذا وقع التعار�س 

والملّذات  الآن��ّي��ة  الدني�ّية  الملذات  بين 

الأخ���روّي���ة الأب���دّي���ة، ث��ّم رّج���ح الإن�����ش��ان 

محّبَة  الدنيا  محّبُة  وغَلَبت  الدنيا  ملّذات 

لّذة  من  ُيحرم  ذل��ك  عند  والآخ���رة،  اهلل 

ال���ش��ت��ف��ادة م��ن رح��م��ة اهلل. وم���ن ث��ّم، 

ولذائذها  الدنيا  محّبة  اأف�شلية  اأثر  وعلى 

محّبة  ثمرة  من  ُي��ْح��رم  اهلل،  محّبة  على 

طاعة  اإط��ار  في  تح�شل  التي  القّيمة  اهلل 

يك�ن  اأن  ذل��ك،  مثال  الإل��ه��ي��ة.  التعاليم 

يحّبه  اأنه  اإّل  للمري�س  م�شّر  هناك طعاٌم 

ويرغب في التلّذذ به مع العلم اأّن المري�س 

يرغب في الح�ش�ل على ال�شّحة. 

بالأحكام  يتعلق  فيما  الأم���ر،  كذلك 

مختلف  مع  تتعار�س  قد  فاإّنها  الدينية، 

النماذج  جملة  من  الإن�شان.  احتياجات 

التي تذكر، اأن ال�ش�م ي�ؤّدي بالإن�شان اإلى 

المتناع عن الأكل وال�شرب، وبع�س المي�ل 

بال�اجبات  الإت��ي��ان  واخ��ت��ي��ار  الأخ����رى، 

الإل��ه��ي��ة، وغ�����سّ ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��م��ل��ّذات 

تعالى؛  اهلل  اأحكام  تعار�س  التي  الأخ��رى 

لأّن الإن�شان اإذا لم يكن محبًا هلل والآخرة، 

اأق��ّل من  اإذا كانت محبته هلل والآخ��رة  اأو 

الأم�����ر الأخ�����رى، ف��ه��� ي��رج��ح ال��م��ل��ّذات 

الدني�ية على الأخروية.

ُيحّب  اأن  يعني  بالمع�شية  الإت��ي��ان 

الإن�شان العا�شي �شيئًا اأو �شخ�شًا اأكثر من 

محّبته هلل، واإّل ل� كانت محبة اهلل غالبة 

اهلل  وطاعة  لأوام���ره.  مطيعًا  لكان  عليه، 

ل  ُمحّب  ي�جد  ول  منه.  القرب  اإلى  ت�ؤّدي 

وتن�شاأ مع�شية  القرب من محب�به.  ُيِطب 

اهلل من ك�ن محبة اهلل �شعيفة. وعلى هذا 

اهلل  محّبة  من  المقدار  ف��ذاك  الأ�شا�س، 

إذا مل يكن اإلنسان حمبًا هلل 
واآلخرة أو إذا كانت حمبته هلل 
واآلخرة أقّل من حمبته لألمور 

األخرى فهو يرّجح امللّذات 
الدنيوية على األخروية
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الذي يدفع الإن�شان نح� الإتيان بال�اجبات 

وترك المحّرمات، واجب بال�ج�ب العقلّي 

من باب ك�نه مقّدمة لل�اجب. وقد جاء في 

والروايات  الآيات  من  العديد  ال�شاأن  هذا 

اأ���ش��ار  ال�����ش��ري��ف��ة. وم���ن جملة ذل���ك، م��ا 

محبة  بين  العالقة  ح���ل  تعالى  اهلل  اإليه 

التي هي  والأ�شياء  لالأ�شخا�س  الم�شركين 

{َوِم��َن  والكفر:  ال�شرك  وبين  هلل  �شريكة 

��ِخ��ُذ ِم���ْن ُدوِن اهلل اأَن����َداًدا  ��ا���ِض َم���ْن َي��تَّ ال��نَّ

اأَ�َسدُّ  اآَمُنوا  َوالَِّذيَن  اهلل  َكُحبِّ  وَنُهْم  ُيِحبُّ

َيَرْوَن  اإِْذ  الَِّذيَن َظلَُموا  َيَرى  َوَلْو  ُحبًّا هلل 

اهلل  َواأَنَّ  َج��ِم��ي��ًع��ا  هلل  َة  اْل���ُق���وَّ اأَنَّ  اْل���َع���َذاَب 

ِبُعواْ  اتُّ ��ِذي��َن  الَّ اأَ  َت��َب��رَّ اإِْذ   * اْل��َع��َذاِب  �َسِديُد 

َعْت  َبُعواْ َوَراأَُواْ اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ ِمَن الَِّذيَن اتَّ

ِبِهُم الأَ�ْسَباُب} )البقرة: 165 - 166(.

اإذًا، من ل�ازم الإيمان باهلل تعالى اأن 

محّبته  من  اأكبر  هلل  الم�ؤمن  محّبة  تك�ن 

اأن  الم�ؤمن  على  يجب  الأخ���رى.  ل��الأم���ر 

المقدار  هذا  على  للح�ش�ل  جهده  يبُذل 

الإت��ي��ان  ن��ح���  ي��دف��ع��ه  ال���ذي  المحبة  م��ن 

بال�اجبات وترك المحّرمات.

*اآباوؤكم واأبناوؤكم اأحبُّ اإليكم
وج��اء ف��ي اآي��ة اأخ���رى: {ُق����ْل اإِْن َك���اَن 

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 اهلل َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َسِبيِلِه 

َل  َواهلل  ِب��اأَْم��ِرِه  اهلل  َياأِْتَي  َحتَّى  وا  َفَتَربَّ�سُ

َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن} )الت�بة: 24(.

 الميزان، ال�شيد محمد ح�شين الطباطبائي، ج5، �س111 - 112.( 2) ال�شحيفة ال�شّجادية، �س411.( 1)

اله�ام�س

ت�شير الآية ال�شريفة اإلى اأم�ر هي محّل 

يرّجحها  قد  حيث  الإن�شان  وعالقة  محّبة 

على محّبة اهلل ور�ش�له P والجهاد في 

�شبيل  في  يجاهد  الذي  ال�شخ�س  �شبيله. 

اهلل يجب عليه اأن يترك محبة الأب والأم 

غلبت  اإذا  ذل��ك  ويمكن  والعمل.  وال���ل��د 

محبته هلل وللجهاد في �شبيله. ثّم اإّن اهلل 

ال�شريفة  الآية  في  الم�شلمين  يهدد  تعالى 

باأّنه اإذا غلبت محبة هذه الأم�ر واأ�شبحت 

اأق�ى من محبة اهلل ور�ش�له P والجهاد 

في �شبيله، فاهلل لن يترك دينه و�شيتحّقق 

اأم����ره ال��ق��ائ��م ع��ل��ى اأ���ش��ا���س ال��ح��اك��م��ّي��ة 

وانت�شار دين اهلل و�شيك�ن العقاب لّلذين 

تخّط�ا اأوامر اهلل ورّجح�ا محّبة غير اهلل 

على محّبته.

الإل��ه��ّي،  ال��ع��ق��اب  ن��م��اذج  م��ن جملة 

زم��رة  ف��ي  ي�شعهم  اأّن���ه  ه���  ه����ؤلء،  بحّق 

وعن  الت�فيق  لهم  يكُتب  لن  الفا�شقين. 

في  �شيك�ن�ن  وبالتالي  اآم��ال��ه��م،  تحّقق 

من  الآخرين  وفي  الخا�شرين  من  الدنيا 

المحرومين و�شيبتل�ن بالعذاب الإلهّي.

وصايا العلماء

20



  زينب O: مركب ال�سوق وال�سهادة

  ن�سرن الح�سين Q بال قتال

  العقيلة Oت�ستنه�ض المدينة

  بهنَّ اكتمل الن�سر

  َزيَنبيَّات اليوم: خذ حتى تر�سى
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*بالدم والدمع بقي االإ�سالم نقّيًا
ب��ع��د م�����ش��ي م�����ّدة م���ن ال���زم���ن على 

ا�شت�شهاده Q، في اأر�س كربالء، اأُعيد 

اأي�شًا راأ�شه ال�شريف وروؤو�س ال�شهداء معه، 

بعد اأن طاف�ا بها في الأر�س، ونقل�ها اإلى 

الم�شلمين،  اأم�شار  من  م�شر  من  اأكثر 

اأمرين  على  الدامغة  الأدل���ة  معها  تحمل 

اثنين:

يرت�شي  ل  الم�شلم  اأن  الأول:  الأم���ر 

اهلل  غ�شب  ي�ش�دها  حالٍة  ظ��لِّ  في  عي�شًا 

تعالى.

اأن  ي�شتطيع  الم�شلم  اأن  الثاني:  الأمر 

يك�ن مرف�ع الراأ�س با�شتمرار معتزًا بدينه 

وباإ�شالمه، حّتى واإن رفع هذا الراأ�س على 

رمح، حيث يظّن رافع�ه اأنهم اأ�شكت�ه. ولكنَّ 

اهلل يقّي�س للراأ�س القطيع ل�شانًا ويقي�س له 

ينطق   ،O زينب  ل�شان  فيك�ن  عينًا، 

وتق�ل:  ال�شام،  في  اأخيها  راأ���س  عن  نيابة 

M ال�سهيد ال�سيخ راغب حرب

 ،L علي  بن  الح�سين  االإم��ام  اأربعين  ذك��رى  اإّن 

 Q المعروفة تاريخيًا منذ ال�سنة االأولى ال�ست�سهاده

مختلطة  تن�سكب،  الدمعات  ب��داأت  حين  اأ�سحابه،  مع 

مع دماء ال�سهداء، لت�سل بهذا المركب، مركب ال�سوق، 

تدفع  جيل،  بعد  جياًل  االأجيال،  اإلى  ال�سفينة،  وبهذه 

القراآن،  اإليه  تدفع  مبا�سرة،  بيده  منهم  واحٍد  كّل  اإلى 

اآياته  على  يدخل  اأن  من  والدموع  بالدم  حفظ  وقد 

تحريف، اأو ينتق�ض منها �سيء، اأو يزاد عليها �سيء.

الملف
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.
)1(

»ف�اهلل ل تمح� ذكرنا ول تميت وحينا«

ويقّي�س اهلل للراأ�س القطيع عينًا تذرف 

الدمع  ه��ذا  يختلط  اأن  اأج���ل  م��ن  ال��دم��ع 

الإ�شالم،  نهر  راف��دي  معًا  فيك�نا  بالدم، 

في  غم��س  ول  فيه  َلْب�َس  ل  �شافيًا  نقّيًا 

عنه  اهلل  نهى  ما  في  التبا�س  ول  اأحكامه، 

النا�س، وفي ما اأمر اهلل النا�س.

*لقد �َسِهد موقفنا!
ي�شعنا  ل  التي  الأرب��ع��ي��ن،  ذك��رى  وف��ي 

اإّل اأن نعاي�شها ون�شتعيدها، واإّل اأن نهاجر 

وطريق  ال�����ش��ه��ادة،  ط��ري��ق  نتعّلم  اإل��ي��ه��ا، 

الكرامة...

المحرم  اأول  في  عام  كل  في  كنا  واإذا 

والعبا�س   ،Q البطل  الح�شين  نذكر 

 ،Q Q، والقا�شم ال�شهيد  ال�شهيد 

Q، القائل  ونذكر علّيًا الأكبر ال�شهيد 

لأبيه: »اأول�شنا على الحق يا اأبتاه؟ فيجيبه: 

بلى، اإذًا ل نبالي اأََوقعنا على الم�ت اأو وقع 

.
)2(

الم�ت علينا«

واح��دًا  ال�شهداء  ه���ؤلء  كّل  ذكرنا  اإذا 

جرح  ك��ل  م��ع  نتاألم  كّنا[  و]اإذا  واح����دًا، 

ن��ك���ن معهم ك��م��ا ق��ال  م��ن ج��راح��ه��م... 

بح�شٍة  يطالبه  وه�  لأحدهم   Q علي

في  معهم  لي�س  اأخ���اه  اأن  ويخبره  لأخ��ي��ه 

اأخيك  اأَه����ى   :Q له  فقال  المعركة: 

معنا؟ قال: بلى، قال Q: اإذًا لقد �َشِهَد 

م�قفنا. واأ�شاف: و�شهد م�قفنا هذا اأنا�س 

في اأ�شالب الرجال وفي اأرحام الن�شاء.

وُيكمل Q لُيخبر اأّن الأر�س �شتعّج 

بهم، و�شيك�ن�ن هم حملَة راية الإ�شالم.

O ندخل من باب زينب*
محّرم  �شهر  م��ن  الأوائ����ل  الع�شر  ف��ي 

نعي�س مع الأطفال، وفي الأربعين ندخل من 

.O باب زينب

زي��ن��ب O ال��ت��ي َف���َق���َدْت ف��ي ي���م 

عم�متها  بني  اأبناءها،  اإخ�تها،  العا�شر 

وج��م��ع��ًا ط��اه��رًا ك��ري��م��ًا م��ن الأ���ش��ح��اب. 

ال�شيطان،  وال�ا  الذين  اأفهمت  التي  زينب 

قّدمت،  مّما  �شيء  على  نادمة  لي�شت  اأّنها 

23واإّنما يحزنها األم الفقد، لكنها يمالأ قلبها 
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اهلل  �شبيل  في  قّدمت  بما  الت�شحية  فرح 

على  الم�ؤرخ�ن  يعّبر  اأو  وتعّبر   ، وج��لَّ عزَّ 

ل�شانها، »اللهم تقّبل مّنا هذا القربان«.

اإل��ى  و�شلت  وع��ن��دم��ا   ،O زي��ن��ب 

النا�س  من  غفيٌر  جمع  ا�شتقبلها  الك�فة، 

دم�ع  ا�شتطاعت  فهل  والع�يل،  بالبكاء 

المتخاذلين اأن ُتقنع زينب ببراءتهم؟ لقد 

خطبت قائلة: »اأتبك�ن؟ فال رقاأت الدمعة 

فلقد  قلياًل  وا�شحك�ا  كثيرًا  فابك�ا  ول... 

ما  �شاء  األ  و�شنارها...  بعارها  ذهبتم 

.
)3(

تزرون وبعدًا لكم و�شحقًا«

لم  ا�شتقبلها  َم��ِن  اأنَّ  فيه  ريب  ل  مّما 

واإّنما  برمح،  اأو طاعنًا  �شيٍف،  يكن حامل 

يرى  الذي  الإ�شالم،  بمنظار  تنظر  لأّنها 

ه�  والحّق  الحّق،  يقتل  الذي  الإن�شان  اأّن 

الإ�شالم دائمًا، اإنما يقتل هذا الإ�شالم.

*واهلل ال تميت وحَينا
 O زينب  خاطبت  المنطق  بهذا 

على  اأدخ��ل��ت  فلما  ا�شتقبل�ها،  ال��ذي��ن 

كل  يتيه  كما  يتيه  وه�  زي��اد،  ابن  مجل�س 

طاغ�ت في ع�شره، يتيه بما يظّنه ن�شرًا 

قاتلهم،  للذين  هزيمة  ي��ت�����ش��ّ�ره  وب��م��ا 

َمْن تلك؟ فال  اأن يت�شّفى ويق�ل:  ويحاول 

تجيبه ا�شت�شغارًا لقدره، ويعيد َمْن هذه؟ 

�شاأل  فاإذا  لقدره،  ا�شت�شغارًا  تنطق  فال 

هي  تلك  الحا�شرين،  اأح��د  اأجابه  ثالثًا 

الذي ف�شحكم  الحمد هلل  فيق�ل:  زينب! 

بملء  ولكنها  اأحدوثتكم.  واأكذب  وقتلكم 

هلل  »الحمد  تق�ل:  وبرّبها  بدينها  الثقة 

بالنب�ة   P محمد  بنبّيه  اأكرمنا  الذي 

الفا�شق  ُيفت�شح  واإّنما  بال�شهادة  و�شرفنا 

والحمد هلل«،  غيرنا  وه�  الفاجر  ب  وُيكذَّ

ال�شام  في  ال�شام،  اإل��ى  نقلت  اإذا  وحّتى 

اأي�����ش��ًا ل��ّق��ن��ت ي��زي��د در����ش���ًا، ق��ال��ت فيه 

م��ن جملة م��ا ق��ال��ت: »ول��ئ��ن ج���ّرت عليَّ 

الدواهي مخاطبتك اإّني لأ�شت�شغر قدرك 

ت�بيخك...  واأ�شتكثر  تقريعك  واأ�شتعظم 

ف���ِك���د ك���ي���دك وا����ش���ع ���ش��ع��ي��ك ون��ا���ش��ب 

جلدك  اإّل  فريت  ما  »ف�اهلل  جهدك...«، 

تميت  لن  واهلل  لحمك...  اإل  ج��ززت  ول 

.
)4(

وحَينا، ولن تمح� ذكرنا«

P في ح�سرة ال�سهيد االأّول*
اإل��ى  ال��روؤو���س  م��ع  نقلت  ال�شام  وم��ن 

مناحة،  اأّول  اأقامت  كربالء  وفي  كربالء، 

الرحلة  ط���ال  المدينة.  اإل��ى  تحّ�لت  ث��م 

كان  واإّنما  لأح��د،  �شاكية  زينب  ُت�شمع  لم 

ي�شمع من ل�شانها كّل الكلمات التي تك�شف 

اهلل  ب��ث���اب  الفخر  م��ن  �شدرها  ف��ي  عّما 

و�شلت  اإذا  ح��ّت��ى  وب��ط��اع��ت��ه،   ، وج���لَّ ع��زَّ 

اإدانة  �شهادَة  ت�شجل  وقفت  المدينة،  اإلى 

ي��رون  ال��ذي��ن  وللمتخاذلين،  للظالمين، 

ُيتناهى  ل  والباطل  به،  يعمل  ل  الإ�شالم 

عنه، ثم ل يرغب�ن في لقاء اهلل.

ال�شهيد  اأم���ام  �شهادة  ت�شجل  وقفت 

الأول، اأمام ر�ش�ل اهلل P وفي ح�شرته 

طوال رحلة السبي مل ُتسمع 
زينب شاكية ألحد، وإّنما كان 

يسمع من لسانها كّل الكلمات 
التي تكشف عّما يف صدرها 
من الفخر بثواب اهلل عزَّ وجلَّ

الملف
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الظالمين  من  م�شمع  وعلى  م�شجده  وفي 

واأتباعهم.

جّداه  يا  عليك  »ال�شالم  تق�ل:  وقفت 

لقد  ة،  الق�شّ له  يا ر�ش�ل اهلل«، ثم تق�ّس 

قد  اأن��ا  وه��ا  الح�شين،  و�شبطك  خرجت 

اأر�س  في  وقد خلفته �شريعًا  اإليك،  عدت 

كربالء.

*خال�سة الم�سيرة الزينبّية
 O اإذًا، هذه خال�شة م�شيرة زينب

التي ينبغي اأن نتعّلم منها اأم�رًا:

ك���ان  اإذا  اإّن��������ه  الأول:  الأم������������ر 

ه�  الزمن  من  فترة  في   Q الح�شين

الإ���ش��الم ال���ذي ي��ت��ح��ّرك، اإذا ك��ان ال��دم 

الح�شينّي ه� الذي ي�شّكل با�شتمرار �شياج 

الإ�شالم؛ فاإّننا ن�شتطيع اأن نك�ن نحن اأي�شًا 

يق�ل�ن  النا�س  كان  واإذا  الإ�شالم.  �شياج 

لكم: »اإّن النا�س قد جمع�ا لكم فاخ�ش�هم، 

ف��اإنَّ  ال�كيل،  ونعم  اهلل  ح�شبنا  فق�ل�ا: 

وف�شل  منه  بنعمٍة  تنقلب�ا  اأن  يعدكم  اهلل 

َقاَل  {الَِّذيَن  اأن يم�ش�شكم �ش�ء،  من غير 

بنبّيه  أكرمنا  الذي  هلل  »احلمد 
حممد P بالنبوة وشرفنا 

بالشهادة وإّنما ُيفتضح 
ب الفاجر وهو  الفاسق وُيكذَّ

غرينا واحلمد هلل«

��ا���َض َق��ْد َج��َم��ُع��وا َلُكْم  اإِنَّ ال��نَّ ��ا���ُض  َل��ُه��ُم ال��نَّ

َح�ْسُبَنا  َوَقاُلوا  اإِيَماناً  َفَزاَدُهْم  َفاْخ�َسْوُهْم 

ِمَن  ِبِنْعَمٍة  َفاْنَقلَُبوا   * اْلَوِكيُل  َوِنْعَم  اهلل 

َبُعوا  َواتَّ ���ُس��وٌء  َيْم�َس�ْسُهْم  َل��ْم  ٍل  َوَف�سْ اهلل 

َع��ِظ��ي��ٍم}  ��ٍل  َف�����سْ ُذو  َواهلل  اهلل  ����َواَن  ِر�����سْ

)اآل عمران: 173 - 174(.

نتعلَّمه  اأن  ينبغي  الذي  الثاني:  الأمر 

الإ���ش��الم؟  لهذا  �شياجًا  نك�ن  كيف  ه���: 

يتعّرف  اأن  اأوًل،  م�شلم  كل  من  المطل�ب 

وحاكمًا،  دينًا  فيّتخذه  الإ�شالم،  هذا  اإلى 

ح��اك��م��ًا ل��ق��ل���ب��ك��م وع��ق���ل��ك��م، وح��اك��م��ًا 
25
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)*( خطبة لل�شيخ راغب حرب تاريخ 1982/12/10.

 مثير الأحزان، ابن نما الحّلي، �س81.( 1)

 النت�شار، العاملي، ج9، �س191.( 2)

 الأمالي، الط��شي، �س92.( 3)

 ل�اعج الأ�شجان، ال�شّيد مح�شن الأمين، �س230.( 4)

اله�ام�س

لم  فاإن  ومجال�شكم،  واآذانكم،  لأل�شنتكم 

نفعل، فما نحن بمعجزين في الأر�س.

���ِذي اأَْر����َس���َل َر���ُس��وَل��ُه ِب��اْل��ُه��َدى  {ُه���َو الَّ

يِن ُكلِِّه َوَلْو  َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعلَى الدِّ

َكِرَه اْلُم�ْسِرُكوَن} )الت�بة: 33(.

دي���ن اهلل  اأّن  ف���ّك���روا  ال��ن��ا���س،  اأي��ه��ا 

�شيظهر ول� كره النا�س جميعًا، ولن يك�ن 

ولكن  الأر���س،  في  هلل  معجزي  الكافرون 

نحن في اأّي مكان نك�ن، في َمْن يظهر اهلل 

به هذا الدين؟ اأو في َمْن يك�ن له الخزي 

بظه�ر هذا الدين؟

المطل�ب ثالثًا وما ينبغي اأن نعرفه: اأّن 

الذي يق�م بحركة، بث�رة، بدع�ة من اأهل 

الأر�س، اإّنما يطلب جاه الدنيا و�شلطانها. 

معاوية، كما تعلم�ن، قال لأهل الك�فة بعد 

ال�شلح مع الإمام الح�شن Q: ل تظّن�ا 

والزكاة  ال�شالة  اأج��ل  من  قاتلتكم  اأّن��ي 

رقابكم.  لألي  قاتلتكم  ولكّني  وال�شيام... 

اأخ��رى )لأت��اأم��ّر( عليكم، وقد  وفي رواي��ة 

اأتاني اهلل ذلك واأنتم له كاره�ن.

اأخ��رج  »ل��م  ف��اإّن��ه ق��ال:  اأّم���ا الح�شين 

اأ�شرًا ول بطرًا ول ظالمًا ول مف�شدًا واإّنما 

ج��ّدي،  اأّم��ة  في  الإ���ش��الح  لطلب  خرجت 

اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر 

فمن قبلني بقب�ل الحق فاهلل اأولى بالحق 

وَمْن ردَّ علي ذلك اأ�شبر حتى يحكم اهلل«، 

فلّما ا�شت�شهد �شكت اأخته اإلى اهلل ور�ش�له 

.P

على  وه�اننا  �شعفنا،  ن�شك�  اهلل  اإل��ى 

اهلل  اإل��ى  الراحمين،  اأرح���م  ه���  النا�س، 

الزمان  وتظاهر  بنا،  الفتن  �شّدة  ن�شك� 

علينا، ه� ولّينا، ه� ح�شبنا ونعم ال�كيل. 

الملف

26



لهّن  كان  اأخريات  ن�شاًء  هناك  اأّن  اإّل 

ال��ث���رة  م��ح��ّط��ات  بع�س  ف��ي  ف��اع��ٌل  دوٌر 

الم�شاركة  ب�شرف  وَح��ظ��ي��َن  الح�شينية، 

والن�شرة، نحتاج اإلى التاأّمل في م�اقفهّن 

ناأخذ  و�ش�ف  والعبر،  الدرو�س  ل�شتفادة 

الب�شرة  م��ن  واآخ���ر  الك�فة  م��ن  نم�ذجًا 

وثالثًا في الطريق اإلى كربالء.

*ال�سيدة طوعة:
اأّم ولد، كانت لالأ�شعث بن قي�س  وهي 

ذلك  بعد  فتزّوجها  اأعتقها  وقد  الكندّي، 

ال�سيخ ب�ّسام ح�سني 

ال يخفى على اأحد ممن يطالع ال�سيرة الح�سينّية الدوُر الكبيُر الذي قامت 

به المراأة في �سبيل نه�سة �سّيد ال�سهداء Q، خ�سو�سًا تلك الحرائر من اآل 

لكّنهّن  ُت�سبى االإماء.  الطّف و�ُسِبيَن كما  َبقين بعد واقعة  اللواتي  النبّوة  بيت 

ا�ستطعن اأن يحّولن هذا ال�سبي اإلى ثورة في وجه اأولئك الظلمة والطغاة، بدل 

اال�ست�سالم لذّل االأ�سر، وهوان ال�سبي.

نصْرن
دون قتال
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برزت طوعة، يف الكوفة، يف 
موقفها الشهري الذي آوت فيه 

 ،Q سفري اإلمام احلسني
مسلم بن عقيل )رضوان اهلل 

عليه(، يف دارها

الح�شرمي«،  »اأ���ش��ي��د  ل��ه  ي��ق��ال  �شخ�س 

ف�لدت له ولدًا ُي�شّمى بالًل.

وق��د ب��رزت ه��ذه ال��م��راأة، ط�عة، في 

الك�فة، في م�قفها ال�شهير الذي اآوت فيه 

بن  م�شلم   ،Q الح�شين  الإم��ام  �شفير 

عقيل )ر�ش�ان اهلل عليه(، في دارها.

الك�فة  اأه���ل  بم�شلم  غ��در  اأن  فَبعد 

على  يدّله  من  يجد  ل  فريدًا  وحيدًا  وبقي 

الطريق، م�شى على وجهه مترّددًا في اأزّقة 

الك�فة ل يدري اأين يذهب، حّتى خرج اإلى 

دور بني جبّلة من كندة، فم�شى حّتى انتهى 

اإلى باب ط�عة، وكان ولدها بالل قد خرج 

مع النا�س واأّمه قائمة تنتظره، ف�شّلم عليها 

اأََمَة  يا  لها:  فقال  عليه،  فرّدت  عقيل  ابن 

واأدخلت  ف�شقته وجل�س  ماًء،  ا�شقيني  اهلل 

اهلل  عبد  ي��ا  فقالت:  خرجت  ث��م  الإن���اء، 

فاذهب  ق��ال��ت:  بلى،  ق��ال:  ت�شرب؟  اأَل���م 

اأعادت مثل ذلك،  ثّم  اأهلك، ف�شكت،  اإلى 

�شبحان  الثالثة:  في  له  قالت  ثم  ف�شكت، 

اهلل! يا عبد اهلل قم عافاك اهلل اإلى اأهلك 

فاإّنه ل ي�شلح لك الجل��س على بابي، ول 

لي  ما  اأمة اهلل،  يا  وقال:  فقام  لك.  اأحّله 

فهل  ع�شيرة،  ول  منزل  الِم�شر  هذا  في 

بعد  لعّلي مكافئِك  اأجر ومعروف،  لك في 

الي�م؟ فقالت: يا عبد اهلل وما ذاك؟ قال: 

الق�م  ه���ؤلء  كّذبني  عقيل  بن  م�شلم  اأن��ا 

م�شلم؟  اأنت  قالت:  واأخرج�ني،  وغّروني 

في  بيتًا  فدخل  ادخ��ل،  قالت:  نعم،  ق��ال: 

دارها غير البيت الذي تك�ن فيه، وفر�شت 

له وعر�شت عليه الع�شاء فلم يتع�ّس.

ولم يكن باأ�شرع اأن جاء ابنها، فراآها 

منه،  وال��خ��روج  البيت  في  ال��دخ���ل  ُتكثر 

اإّنه ليريبني َكثرة دخ�لك  فقال لها: واهلل 

اإّن  منه،  وخروجك  الليلة  منذ  البيت  هذا 

لك ل�شاأنًا، قالت: يا بني الُه عن هذا، قال: 

اأَقِبل على �شاأنك  واهلل لتخبرينني، قالت: 

ول ت�شاألني عن �شيء، فاأَلحَّ عليها فقالت: 

ب�شيء  النا�س  من  اأح��دًا  تخبرّن  ل  بنّي  يا 

عليه  فاأخذت  نعم،  قال:  به،  اأخبرك  ا  ِممَّ

فا�شطجع  فاأخبرته  لها،  فحلف  الأيمان 

اأحداث  من  جرى  ما  اآخر  اإلى   .
)1(

و�شكت

ر�ش�ان  عقيل  بن  م�شلم  ب�شهادة  انتهت 

اهلل عليه.

*موقف متمّيز
بالأم�ر  المراأة  هذه  م�قف  تمّيز  وقد 

الآتية:

الملف
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تاأنف  كانت  حيث  والحجاب،  العّفة   -  1
م��ن ج��ل������س رج���ل اأج��ن��ب��ّي ع��ل��ى ب��اب 

بيت غير  اإلى  اأدخلته  ثّم  ومن  دارها، 

البيت الذي كانت تاأوي اإليه.

2 - ال�سّرية والكتمان، اإذ اإّنها �شعت اإلى 
اإخ��ف��اء اأم���ره حتى ع��ن ول��ده��ا ب��الل، 

مجال  ل  ب��اأن  �شعرت  اأن  بعد  لكّنها 

ل��ذل��ك اأخ����ذت ع��ل��ى ول��ده��ا ال��ع��ه���د 

والأيمان اأن ل يخبر اأحدًا، �شعيًا منها 

للحفاظ على �شالمته.

ال�����س��ي��اف��ة والإك��������رام، حيث  ح�����س��ن   -  3
قّدمت له الماء، ثّم لما عرفته رّحبت 

به وا�شت�شافته وعر�شت عليه الطعام 

فاأبى اأن ياأكل، وفر�شت له.

4 - ال�سجاعة والإقدام، حيث ا�شتطاعت 
عنه  تخّلى  باأمر  تق�م  اأن  المراأة  هذه 

وهذا  ورج��اًل،  ن�شاًء  الك�فة،  اأهل  كّل 

من العبر التي ت�شتحّق اأن يقف عندها 

القارئ.

 :M المقّرم  ال�شيد  العاّلمة  يق�ل 

ال��رج��ال في  ت��ف���ق  اأن ام����راأة  اأ���ش��ح��ي��ح 

ِلَما  ذل��ك  اإّن  نعم  والف�ا�شل؟  الف�شائل 

النف�س،  طهارة  من  �شل�عها  بين  حملته 

لأهل  ال�شحيح  وال���لء  المنبت،  و�شرف 

ه���ذا ال��ب��ي��ت، ف��ق��ام��ت ب��م��ا ي��ر���ش��ي اهلل 

والإن�شانّية،  ال�شرف  ويحّبذه  ور���ش���ل��ه، 

يتمايزون  والنا�س  الخطر،  اإل��ي��ه  وي��دع��� 

الطّيبة  وال��غ��رائ��ز  الكريمة  بالنف�شّيات 

والعمل ال�شالح.

وم�����اذا ع��ل��ى ط���ع��ة وق���د ط��اوع��ت��ه��ا 

اأثر  واقت�شا�س  العقل  متابعة  على  نف�شها 

الدين، واأداء اأجر الر�شالة باإي�اء ابن عم 

بما  فتحّلت  الفّذ،  وممّثله  ال�شهداء  �شّيد 

والنف��س  القا�شرة  الِهمم  ذوو  عنه  تخّلى 

ن�رها  ف�شّع  ال�شئيلة،  والحل�م  ال�شعيفة 

�شاع  كما  المدلهّمة  الظلم  هاتيك  بين 

ثنايا  وف��ي  وال��زب��ر،  الج�امع  في  ذكرها 

حّية  فهي  المتتالية،  والأج��ي��ال  29الحقب 
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بيت مارية بنت منقذ كان مألفًا 
للشيعة، يجتمعون ويتحّدثون 

ويخّططون فيه، يف ظّل 
أوضاع أمنّية صعبة

تعالى  اهلل  ُي�شكنها  حتى  الثاني  بعمرها 

الم�شطفى  ج����ار  ف��ي  م��ح��ب���رة  ال��خ��ل��د 

.
)2(

وو�شّيه المرت�شى

*مارية بنت منقذ العبدية
وقد برز ا�شم هذه المراأة في اأحد اأهّم 

الب�شرة،  ف��ي  ُع��ق��دت  التي  الجتماعات 

حيث جاء التعبير عنها باأّن بيتها كان ماألفًا 

ويخّطط�ن  ويتحّدث�ن  يجتمع�ن  لل�شيعة، 

فيه، في ظّل اأو�شاع اأمنّية �شعبة.

تق�ل الرواية: اجتمع نا�س من ال�شيعة 

بالب�شرة في منزل امراأة من عبد القي�س، 

اأو منقذ وكانت  ُيقال لها مارية ابنة �شعد 

يتحّدث�ن  ماألفًا  لهم  منزلها  وكان  تت�شّيع، 

فيه، وقد بلغ ابن زياد اإقبال الح�شين فكتب 

المناظر  ي�شع  اأن  بالب�شرة،  عامله  اإل��ى 

وياأخذ بالطريق، قال الراوي: فاأجمع يزيد 

من  وه�   - الخروج  ثبيط(  )اأو  نبيط  بن 

عبد القي�س - اإلى الح�شين، وكان له بن�ن 

فانتدب  معي؟  يخرج  اأّيكم  فقال:  ع�شرة، 

معه ابنين له: عبد اهلل وعبيد اهلل، فقال 

قد  اإّن��ي  ال��م��راأة:  تلك  بيت  في  لأ�شحابه 

اأزمعت على الخروج واأنا خارج، فقال�ا له: 

اإّنا نخاف عليك اأ�شحاب ابن زياد، فقال: 

اإّني واهلل ل� قد ا�شت�ت اأخفافهما بالُجدد 

اآخ��ر  اإل���ى  طلبني،  م��ن  طلب  ع��ل��ّي  ل��ه��ان 

وولدْيه  التحاقه  عن  تتحّدث  التي  الرواية 

يديه  بين  وا�شت�شهادهم   Q بالح�شين 

.
)3(

�شل�ات اهلل عليه

*دلهم بنت عمرو
وه���ي زوج���ة زه��ي��ر ب��ن ال��ق��ي��ن، وق��د 

الم�ؤمنة  المجاهدة  للزوجة  كمثاٍل  برزت 

زوجها  تحّث  التي  والم�شّحية  ال�شابرة 

الحق  جانب  اإل��ى  وال���ق���ف  الجهاد  على 

َغ��َل��ت  اإم����ام زم��ان��ه��ا مهما  وال���دف���اع ع��ن 

الت�شحيات.

بع�س  ع���ن  م��خ��ن��ف  اأب�����  روى  ف��ق��د 

بن  زهير  م��ع  كنا  ق��ال:  اأّن���ه  الفزاريين 

ن�شاير  م��ّك��ة  م��ن  اأق��ب��ل��ن��ا  ال��ق��ي��ن ح��ي��ن 

اأبغ�س  �شيء  يكن  فلم   ،Q الح�شين 

اإلينا من اأن ن�شايره في منزل، فاإذا �شار 

نزل  واإذا  زهير،  تخّلف   Q الح�شين 

ي�مًا  نزلنا  حتى  زهير،  تقّدم  الح�شين 

ننازله  اأن  م��ن  ب���دًا  نجد  ل��م  م��ن��زل  ف��ي 

ونزلنا  جانب،  في  الح�شين  فنزل  فيه، 

طعام  من  نتغذى  نحن  فبينا  جانب،  في 

لنا، اإذ اأقبل ر�ش�ل الح�شين ف�شّلم ودخل، 

فقال: يا زهير بن القين اإّن اأبا عبد اهلل 

لتاأتيه،  اإل��ي��ك  بعثني  علّي  ب��ن  الح�شين 

فطرح كّل اإن�شان مّنا ما في يده حتى كاأّن 

على روؤو�شنا الطير.
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الإر�شاد، المفيد، ج2، �س -54 55.( 1)

 ال�شهي���د م�شلم ب���ن عقي���ل Q، ال�شيد عبد ال���رزاق المقّرم، ( 2)

�س135.

 تاريخ الطبري، الطبري، ج4، �س 263.( 3)

 وهي مدينة ببالد الروم - الخزر - خلف باب الأب�اب.( 4)

 بحار الأن�ار، المجل�شي، ج 33، �س 372.( 5)

 اأع���الم الن�ش���اء الم�ؤمن���ات، محمد الح�ش����ن، وم�شك����ر اأم علي، ( 6)

�س341.

اله�ام�س

ق���ال اأب����� م��خ��ن��ف: ف��ح��ّدث��ت��ن��ي دلهم 

له:  فقلت  قالت:  زهير  امراأة  بنت عمرو، 

تاأتيه؟  ل  ثم  اهلل  ر�ش�ل  ابن  اإليك  اأيبعث 

�شبحان اهلل ل� اأتيَته ف�شمعت من كالمه ثّم 

القين،  بن  زهير  فاأتاه  قالت:  ان�شرَفت، 

اأ�شفر  ق��د  م�شتب�شرًا  ج��اء  اأن  لبث  فما 

ومتاعه،  وثقله  بف�شطاطه  فاأمر  وجهه، 

ثم   ،Q الح�شين  اإل��ى  وحمل  فقّ��س 

قال لي: اأنت طالق، الحقي باأهلك، فاإني ل 

اأحّب اأن ي�شيبك ب�شببي اإل خير، ثم قال 

واإل  يتبعني  اأن  اأحّب منكم  َمن  لأ�شحابه: 

حديثًا،  �شاأحّدثكم  اإّن��ي  العهد،  اآخر  فاإّنه 

واأ�شبنا  علينا  اهلل  ففتح   ،
)4(

بلنجر غزونا 

غنائم، فقال لنا �شلمان: اأفرحتم بما فتح 

المغانم؟ فقلنا:  واأ�شبتم من  اهلل عليكم، 

نعم. فقال لنا: اإذا اأدركتم �شيد �شباب اآل 

بقتالكم  فرحًا  اأ�شد  فك�ن�ا   P محّمد 

معه بما اأ�شبتم من المغانم، فاأّما اأنا فاإّني 

اأ�شت�دعكم اهلل، قال: ثم واهلل ما زال اأول 

.
)5(

الق�م حّتى قتل معه

بطالقها  قام  زهيرًا  اأّن  يظهر  والذي 

رغ���م اأّن���ه���ا ح��ّث��ت��ه ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ه��داي��ة 

ب���اأذى  ب�شببه  ت�����ش��اب  ل��ئ��اّل  وال���ن���ج���اة، 

يهدم  اأو  ُت�شبى  ك��اأن  زوج��ت��ه،  باعتبارها 

دارها اأو ُت�شجن اأو غير ذلك من الأ�شاليب، 

خ�ش��شًا اأننا نجد في بع�س ما روي عنها 

الر�شا وطلب  رّدة فعلها لم تكن �ش�ى  اأّن 

قالت  وّدعته  فعندما  زهير،  من  ال�شفاعة 

اأن تذكرني ي�م  اأ�شاألك  له: خار اهلل لك، 

.
)6(
Q القيامة عند جّد الح�شين
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ال�سيخ كميل �سحرور

تستنهض المدين�ة

لقد كان محّمد ابن الحنفّية من الذين اأ�ساروا على االإمام 

اأ  الح�سين Q اأن ال ي�ستجيب الأهل العراق. فلّما راآه قد تهيَّ

تعدني  األم  له:  وقال  يبكي،  وهو  ناقته  بزمام  اأخذ  للخروج 

فرّد  عاجاًل؟  الخروج  على  حداك  فما  �ساألتك؟  فيما  بالنظر 

Q قائاًل: لقد جاءني ر�سول اهلل P بعدما فارقتك وقال 

الحنفّية  ابن  فا�سترجع  قتياًل.  يراك  اأن  اهلل  �ساء  لقد  لي: 

وقال: اإذا كان االأمر كما تقول فما معنى لحملك الن�ساء واأنت 

يراهّن  اأن  اهلل  �ساء  »لقد   :Q فقال  الغاية؟  لهذه  تخرج 

�سبايا«)1(.
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اإّن هذه الكلمات الق�شيرة اخت�شرت 

في   O زينب  للعقيلة  العظيم  ال��دور 

.Q ث�رة الح�شين

*�ساء اهلل اأن يراهّن �سبايا
لتع�د  قتياًل  يراني  اأن  اهلل  �شاء  فكما 

الأّمة اإلى ر�شدها بعدما اأ�شابها النحراف 

وال�شالل والخروج عن و�شّية الم�شطفى 

P، وبعد و�ش�ل الأّمة اإلى درجة الق�ش�ة 

التي ل تنفع معها لغة ال�عظ والخطابات، 

الحجب  تك�شر  اأخ��رى  لغة  ب��ّد من  ل  ك��ان 

ال��دم  لغة  وه��ي  بالقل�ب،  اأح��اط��ت  ال��ت��ي 

الم�شال على اأر�س كربالء.

���ش��ب��اي��ا(،  ي���راه���ّن  اأن  اهلل  )����ش���اء 

ا�شتكماًل لهذا الدور، كان ل بّد من وج�د 

العقيلة  راأ�شهّن  وعلى  والأط��ف��ال  الن�شاء 

زينب O من نف�س رحم تلك الم�شيئة 

الح�شين  بقتل  الإ�شالم  عليها  ت�ّقف  التي 

ي�شطحب  اأن  الم�شيئة  ك��ان��ت   .Q

والأط��ف��ال  الن�شاء  معه   Q الح�شين 

ليت�قف على وج�دهّن نجاح الث�رة.

*وجود العقيلة غيَّر المعادلة
 P وك���ان ك���رُه ي��زي��د ل��ر���ش���ل اهلل

R حداه على حمل الن�شاء  واأهل بيته 

يفرغ  حّتى  ال�شام  اإل��ى  �شبايا  والأط��ف��ال 

معاوية  اأبيه  من  ال��م���رث  الدفين  حقده 

 P وي�شلِّي ف�ؤاده بروؤية �شبايا ر�ش�ل اهلل

داخلين  بلد  اإلى  بلد  ُم�شاقين من  مكّبلين 

عليه بهذه ال�ش�رة.

في   O زينب  العقيلة  وج�د  ولكّن 

التي و�شعها  المعادلت  غيَّر  الم�كب  هذا 

يزيد )لعنه اهلل(.

من  معها   O زي��ن��ب  حملت  33لقد 
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كان على زينب O أن 
تستكمل الدور املناط بها 

لتحّول املدينة إىل عني باكية 
Q على احلسني

الدنيا  ومالأت  الح�شين  دم  كربالء  اأر�س 

واأّن���ات  وال��دم���ع  ال�شْبي  ل��ت  ح���َّ لقد  ب��ه. 

تجلد  �شياط  اإلى  الثكالى  واآه��ات  اليتامى 

بها يزيد بن معاوية، ففي كل قرية ومدينة 

ت��شح  خطيبة  تقف   O زينب  كانت 

اهلل  على  وجراأتهم  الظالمين  فعل  للنا�س 

ور�ش�له.

*دور زينب في المدينة
بعد ع�دة الن�شاء والأطفال اإلى مدينة 

ر�ش�ل اهلل P كان على زينب O اأن 

ت�شتكمل الدور المناط بها لتحّ�ل المدينة 

.Q اإلى عين باكية على الح�شين

تبّين  اأن   O العقيلة  ع��ل��ى  ك���ان 

الأّم��ة،  وتق�شير  الجريمة  حجم  للنا�س 

اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  تبّين  اأن  عليها  وك���ان 

الدائم  الباكين  وبكاء  والمجال�س  الماآتم 

بحّق  يزيد  ارتكبه  ما  �شنيع  انقطاع  دون 

ر�ش�ل اهلل واأهل بيت ال�حي والهدى.

قل�ب  في  العاطفة  اإلهاب  خالل  ومن 

النا�س كان عليها اأن ت�شتثمر تلك الحرقة 

في ا�شتنها�س النا�س لرف�س الظلم، لي�س 

في زمن يزيد فح�شب، بل عبر كرور الأيام 

ومّر الزمان.

تلك  ت���ّج��ه  اأن   O زي��ن��ب  اأرادت 

ا�شتنها�س  �شبيل  ف��ي  ال�شارخة  الدمعة 

.Q رة عن ن�شرة �شيدنا القل�ب المق�شّ

وق���د م��ن��ع ال��ظ��ال��م���ن ج����الوزة يزيد 

الم�شير  طيلة  البكاء  من  الر�شالة  بنات 

اإلى ال�شام حّتى قال الإمام زين العابدين 

ُقرع  عين  اأحدنا  من  دمعت  »اإن   :Q

.
)2(

راأ�شه بالرمح«

P عند قبر الم�سطفى*
وعظيم  المظل�مّية  وتلك  المنع  هذا 

اإلى  الت�ّجه  اإلى  العقيلة  دفعت  الم�شاب 

قبر الم�شطفى P كاأّول مكان تبّث فيه 

ال�شك�ى.

الملف
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زينب  ال�شيدة  اأّن  التاريخ  كتب  في  ورد 

O لما و�شلت اإلى المدينة ت�ّجهت نح� 

م�شجد جّدها ر�ش�ل اهلل P ومعها جماعة 

من ن�شاء بني ها�شم واأخذت بع�شادتي باب 

ناعية لك  اإّن��ي  »يا ج��ّداه  ون��ادت:  الم�شجد 

لها  تجّف  ل  مع ذلك  وهي  الح�شين«،  اأخي 

.
)3(

عبرة ول تفتر عن البكاء والنحيب 

اأزّق���ة  ف��ي  ح��ذل��م  ب��ن  ب�شر  انطلق  ث��م 

من  باأمر   Q الح�شين  ينعى  المدينة 

ف�شّجت   ،Q العابدين  زي��ن  الإم���ام 

والع�يل  بالبكاء  واح���دة  �شجًة  المدينة 

من  النا�س  وخرج  ال�ش�اد  الن�ش�ة  ولب�شت 

الروؤو�س على فقد  البي�ت والدور يلطم�ن 

.Q شّيد ال�شهداء�

ا العقيلة O فقد اأقامت مجال�س  اأمَّ

العزاء والنياحة في الديار الها�شمية وهي 

على  ج��رى  عّما  والمعّزين  النا�س  تخبر 

اأخيها وعائلتها من الظلم والجريمة.

ل���الإم���ام  ت���ث���اأر   O *زينب 
Q الح�سين

عن  الزينبّيات  اأخبار  �شاحب  ي��روي 

م�شعب بن عبد اهلل قال: كانت زينب بنت 

علي وهي بالمدينة ت�ؤّلب النا�س على القيام 

باأخذ ثاأر الح�شين Q وخلع يزيد، فبلغ 

ذلك عمرو بن �شعيد فكتب اإلى يزيد يعلمه 

وبينهم  بينها  فّرق  اأن  اإليه  فكتب  بالخبر 

فاأمر اأن ينادى عليها بالخروج من المدينة 

»قد   :O فقالت  ت�شاء  حيث  والإقامة 

رنا وان�شقنا  علم اهلل ما �شار اإلينا، ُقتل َخيِّ

الأقتاب  على  وحملنا  الأن��ع��ام  ت�شاق  كما 

.
)4(

ف�اهلل ما خرجنا واإن اأهرقت دماوؤنا«

العقيلة  ال��رواي��ة ع��زم  لنا ه��ذه  ت���ؤّك��د 

مع  ت�شعف  ل  التي  وق�تها  يلين  ل  ال��ذي 

بني  بي�ت  تمّثل  وم��ا  وحزنها  بكائها  كل 

األم  ذك��رى  من  اأهلها  من  الخالية  ها�شم 

ذلك  اأّن  اإّل  وغيابهم،  الأحّبة  بفقد  عارم 

الر�شالّي  ال��دور  ممار�شة  عن  يقعدها  لم 

للنه�شة  ا�شتكماًل   O تعتبره  ال��ذي 

حالة  من  ت�شتفيد  هي  ولذلك  الح�شينية، 

على  النقالب  اإلى  �شراحة  وتدع�  البكاء 

تخرج  لن  باأّنها  الطاغية  وتتحّدى  يزيد، 

ملا وصلت زينبO إىل 
املدينة توّجهت نحو مسجد 
جّدها رسول اهلل P ونادت 
»يا جّداه إّني ناعية لك أخي 

احلسني«، وهي ال جتّف لها عربة
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 من وحي الث�رة الح�شينية، ها�شم معروف الح�شني، �س47 - 53.( 1)

 بحار الأن�ار، المجل�شي، ج45، �س154.( 2)

 م.ن، �س198.( 3)

 قام��س الرجال، ال�شيخ محمد تقي الت�شتري، ج11، �س41.( 4)

 رج���ال ترك����ا ب�شم���ات عل���ى ق�شم���ات التاري���خ، ال�شي���د لطي���ف ( 5)

القزويني، �س178.

اله�ام�س

الملف
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حّتى ل� اأهرقت الدماء وقتلت في المدينة 

المنّ�رة.

*دموع الن�ساء اأخافت الظالمين
فل� نظرت اإلى المدينة في تلك الأيام 

لراأيت اأّم البنين تر�شم قب�رًا اأربعة وتبكي 

ت�شتظّل  ل  وال��رب��اب  ناحية،  في  اأبطالها 

الحارقة  ال�شم�س  تحت  باكية  وهي  �شقفًا 

حّتى فارقت الحياة.

بع�س  ف��ي  م��ا  ع��ل��ى  العليلة  وف��اط��م��ة 

المرويات فجعت بخبر ال�شهادة وهي التي 

كانت تنتظر ع�دة اأبيها واإخ�تها.

ه��ادرة  الدمعة  تلك  ت�شتمّر  وهكذا 

الن�شاء  الظالم�ن من دم�ع  حّتى يخاف 

خاف�ا  فقد  جي��شهم  عدد  رغم  وزينب، 

المدينة،  في  ال�شارخ  الحّق  �ش�ت  من 

ولذلك ياأتي الأمر من يزيد )لعنه اهلل( 

بعدما  وه��ي   .O زي��ن��ب  ينفي  ب���اأن 

عقيل:  بنت  زينب  كّلمتها  ذلك  رف�شت 

وع��ده  اهلل  �شدقنا  ق��د  ع��ّم��اه  بنت  »ي��ا 

ن�شاء،  حيث  منها  لنتبّ�اأ  الأر�س  واأورثنا 

و�شيجزي  عينًا،  وق��ّري  نف�شًا،  فطيبي 

اهلل الظالمين، اأتريدين بعد هذا ه�انًا؟ 

.
)5(

ارحلي اإلى بلد اآمن«

مدينة  من  العقيلة  اأُخرجت  وبالفعل 

وفي  واألمها.  حزنها  لتكمل  ة  منفيَّ جّدها 

رواية اأنها ت�ّجهت اإلى م�شر. ولكّن اأ�شهر 

 - دم�شق  اإل��ى  ُنفَيت  اأن��ه��ا  عندنا  الآراء 

في  15 رجب  في  هناك  ودفنت  ال�شام... 

�شنة  بعد  اأي  ق���ل،  على  للهجرة   62 �شنة 

واحدة من واقعة الطّف اأو �شنة 63 للهجرة 

الأق����ال،  اخ��ت��الف  على  للهجرة،   64 اأو 

والثاني اأ�شهر.

ماتت  وي�م  ولدت  ي�م  عليها  وال�شالم 

وي�م تبعث للن�ش�ر.



* زينب O والثورة في كّل مكان
ظهر دور ال�شيدة زينب O ب�شكل 

والمحّطات  الم�اقف  من  كثير  في  ب��ارز 

اإلى جانب الإمام الح�شين Q، فكانت 

لالإمامة.  والحافظ  والمخّطط،  الحامي 

ويمكن اإجمال دورها بما يلي:

1 - التخطيط والقيادة: هذا الدور كان 
ًا بزينب O من بين الن�شاء.  خا�شّ

ي�شّر   Q الح�شين  الإمام  لقد كان 

مجريات  على  ويطلعها  باأم�ر،  اإليها 

الأحداث.

بهنَّ اكتمل النصر
زهرة بدر الدين

اإّن دور المراأة في الثورة الح�سينية - الكربالئية كان 

وح�سرت  واأ�سكاله.  اأطيافه  كّل  في  ومكماًل،  ب��ارزًا  دورًا 

وزوجة  واأّم��ًا  اأختًا  واأ�سحابه   Q االإم��ام  مع  المراأة 

وابنة. فكانت مدافعة، مخّططة، ولفرط تفانيها، اأحيانًا 

هذه  باأغلب  فقامت   O زينب  ال�سّيدة  اأّم��ا  م��ب��ارزة. 

االأدوار، في �سخ�سّيتها الجامعة O، اإلى جانب االإمام 

Q وبعد ا�ست�سهاده، اأي�سًا.
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ما  لت�شتمع  ال��م��خ��ّي��م  ت��راق��ب  »ج��ال��ت 

الح�شين  الإمام  تترك  فلم  فيه...  يدور 

كانت  بل  بنف�شه،  الأم���ر  يعالج   Q

تتحّرى وتراقب الأخبار بنف�شها، وتتاأّكد 

ة الجميع، لأنها تخ�شى ال�ثبة على  من نيَّ

اللقاء،  عند  في�شّلم�ه   ،Q الح�شين 

عمياًل  اأو  جا�ش��شًا  بينهم  فيما  ولعّل 

الزهد...  برداء  ى  تردَّ وقد  �شعد،  لبن 

�شاألْت اأخاها الح�شين عن اختبار نّيات 

»يا   :Q الإم��ام  فاأجاب  الأ�شحاب، 

وج��دت  فما  بل�تهم  لقد  ف���اهلل  اأخ��ت��اه 

ي�شتاأن�ش�ن  الأقع�س،  الأ�ش��س  اإّل  فيهم 

.
)1(

ة ا�شتئنا�س الطفل بلبن اأمه« بالمنيَّ

عليها  ي�����ش��ّل��م���ن  الأ����ش���ح���اب  وك����ان 

م��درك��ي��ن ق��دره��ا وم���ؤّث��ري��ت��ه��ا ف��ي ما 

ه���م م��ق��دم���ن ع��ل��ي��ه. وت��ج��ّل��ى ذل��ك 

اإلى ركب  اأقبل زهير بن القين  حينما 

ففرحت   ،Q ال��ح�����ش��ي��ن  الإم�����ام 

زينب  ال�شّيدة  واأر�شلت  بذلك  الن�ش�ة 

اأنا  �شالمًا له، فلطم وجهه وقال: من 

اأمير  بنت  عليَّ  ت�شّلم  حّتى  اأك�ن  ومن 

للحديث  الإذن  فطلب  ال��م���ؤم��ن��ي��ن؟ 

على  و�شلَّم  المخّيم  اإلى  واأقبل  معها، 

على  جل�س  ثّم   P اهلل  ر�ش�ل  بنات 

ب���اب ال��م��خ��ّي��م م��ط��اأط��ئ��ًا راأ���ش��ه اإل��ى 

.
)2(

ر ه ويتح�شَّ الأر�س يتاأوَّ

زينب  ك��ان��ت  الإم��������ام:  دون  2 - ال���م���وت 

الإم��ام��ة  ع��ن  الأول  ال��م��داف��ع   O

زي��ن  الإم����ام  ح��ي��اة  ف��ي  تمّثلت  ال��ت��ي 

فقد  عنه،  وال���ذود   Q العابدين 

حاول الأعداء قتله مّرات عّدة، �ش�اء 

عليه  نف�شها  رمت  حينما  كربالء  في 

وكاأنها تق�ل: اقتل�ني قبل اأن تقتل�ه، اأو 

اأثناء ال�شبي وفي ق�شر ابن زياد.

زينب  ال�شيدة  اأّن  ذل��ك  اإل���ى  اأ���ش��ف 

وب�شبب  ق���ام���ت،  ق���د  ك��ان��ت   O

 ،Q العابدين  زين  الإم��ام  مر�س 

بكّل الأعمال التي يقت�شيها دور الإمام 

ال�شبايا،  ركب  تنظيم  ومنها  ورعايته 

اإدارة  من  يلزم  ما  بكّل  تق�م  فكانت 

وتفّقدهّن،  اأم�رهّن  وتنظيم  الن�شاء 

ي�شير  ك��ان  م��ا  بكل  ت��ق���م  ك��ان��ت  كما 

Q اإليها به.

كانت السيدة زينب O تتحّرى 
وتراقب األخبار بنفسها، وتتأّكد 
من نيَّة اجلميع، ألنها تخشى 

Q الوثبة على احلسني

الملف
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زينب  ال�شيدة  اأو�شلت  الثورة:  3 - �سدى 
 Q الح�شين  ث���رة  �شدى   O

الن�شر  اكتمل  العالم، وبذلك  كّل  اإلى 

 Q الح�شين  الإم�����ام  راآه  ال���ذي 

واأراده منذ البداية وبه تحّققت اأهدافه 

Q. وقد تّم ذلك من خالل و�شائل 

واأ�شاليب عّدة منها: 

المعاني  ذات  البليغة،  الخطب  اأ- 

ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ن��ه�����ش��ت من 

خاللها همم الرجال والن�شاء حّتى 

على  زوجها  تل�م  ال��م��راأة  �شارت 

.Q  عدم ن�شرته للح�شين

اأم��ام  ف��ي ق�شره  ي��زي��د  ب- م���اج��ه��ة 

م�شتحقرة  الق�شر،  رج��ال  كبار 

قدره، م�شتخّفة به اأمام كّل الق�م، 

بل�شان ف�شيح، بليغ، حّتى اأيقظت 

ونّغ�شت  الح�ش�ر،  م�شاعر  بذلك 

عليه بذلك ن�ش�ة الن�شر.

مجال�س العزاء التي اأقيمت في كّل  ج- 

مكان كان ي�شمح لها بذلك، وكان 

يبكين  ال��ك���ف��ة  ن�شاء  يح�شرها 

وي�ا�شين   Q الح�شين  الإم��ام 

.P بنات ر�ش�ل اهلل

*في �ساحة المعركة
الن�شاء في كربالء فقد ظهر  اأّما دور 

في مجالت عّدة منها:

1 - القتال في �سبيل اهلل تعالى: 
اأّن القتال لي�س واجبًا  على الرغم من 

نجد  فاإننا  كربالء،  في  المراأة  على  فعلّيًا 

نماذج ن�شائّية دفعها ال�اجب لن�شرة اإمام 

زمانها ومنهّن الزوجة المجاهدة والأّم:

اأّم وهب: اأ- 

اأّم وهب )ال��زوج��ة(: وهي زوجة عبد   -

اهلل بن عمير الكلبي وكنيته اأب� وهب، 

ي�شارًا  زوُج��ه��ا  قتل  حين  دوره���ا  ب��رز 

اهلل  عبيد  م�لى  و�شالمًا  زي��اد،  م�لى 

 Q بن زياد، ثّم اأقبل اإلى الح�شين

البط�لي،  العمل  بهذا  يرتجز مفتخرًا 

فاأخذت زوجته اأّم وهب عم�دًا، واأقبلت 

اأبي واأمي، قاتل  نح�ه تق�ل له: فداك 
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اأن  فاأراد   ،P الطّيبين ذرية محّمد  دون 

واأخ��ذت  تطاوعه  فلم  الخيمة  اإل��ى  يرّدها 

دون  اأدع��ك  لن  ل��ه:  وتق�ل  ث�به،  تجاذبه 

 :Q الح�شين  فناداها  معك،  اأم�ت  اأن 

ارجعي  نبّيكم خيرًا،  بيت  اأهل  جزيتم عن 

قتال،  الن�شاء  على  لي�س  فاإّنه  الخيمة،  اإلى 

فرجعت.

اإليه  م�شت  زوجها  ا�شت�شهد  اأن  بعد  ولكن 

وجل�شت عند راأ�شه تم�شح الدم عنه، وتق�ل: 

رزقك  ال��ذي  اهلل  اأ�شاأل  الجنة،  لك  هنيئًا 

ال�شمر  فقال  معك،  ي�شحبني  اأن  الجنة 

بالعم�د،  راأ�شها  ا���ش��رب  ر�شتم:  لغالمه 

امراأة  اأول  وهي   .
)3(

مكانها وماتت  ف�شدخه 

.Q قتلت من اأ�شحاب الح�شين

وهب،  ولدها  ُقِتَل  اأن  بعد  )الأّم(:  وه��ب  اأّم   -

الح�شين  اإلى جهة  به  ورم�ا  راأ�شه  وقطع�ا 

ال��دم عنه،  وم�شحت  اأم��ه  اأخ��ذت��ه   ،Q

ثم اأخذت عم�د خيمة وبرزت اإلى الأعداء 

ارجعي رحمك اهلل  وقال:  الح�شين  فرّدها 

ال��م��راأة  ه��ذه   .
)4(

الجهاد عنك  ُو���ش��ع  فقد 

واإيمان  ب�شجاعة  والأم  الزوجة  دور  لعبت 

Q. حّفزت  �شلب في ن�شرتها لالإمام 

و���ش��ّج��ع��ت ول��ده��ا ل��ن�����ش��رة الإم�����ام فقال 

الحرب  اإلى  وبادر  اأّم��اه.  يا  �شاأفعل  لها: 

اإلى  رج��ع  ثم  جماعة  وقتل  فحارب 

لعبت املرأة دور الزوجة واألم 
بشجاعة وإميان صلب يف 

Q نصرتها لإلمام

الملف
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اله�ام�س

اأّم����اه؟  ي��ا  َر���ش��ي��ِت  اأَ ق��ائ��اًل:  الخيمة 

يدي  بين  ُتقتل  اأََو  ر�شيت  ما  فقالت: 

امراأته:  له  فقالت   ،Q الح�شين 

لكن  ن��ف�����ش��ك.  ف��ي  تفجعني  ل  ب���اهلل 

ت�شجيعه،  اإلى  الأّم  بادرت  ما  �شرعان 

اإل��ى  ترجعه  اأن  ا�شتطاعت  وبالفعل 

.
)5(

المعركة فقاتل حتى ُقتل

اأّم عمرو بن جنادة الأن�ساري:  ب- 

الأولى  الحملة  ُقتل زوجها في  اأن  بعد 

ج��اء ول��ده��ا ع��م��رو، وه��� اب��ن اإح��دى 

 Q الح�شين  ي�شتاأذن  �شنة  ع�شرة 

بالقتال، وقال: هذا  له  ياأذن  اأن  فاأبى 

الأول���ى،  الحملة  ف��ي  اأب����ه  ُقتل  غ��الم 

الغالم:  فقال  ذل��ك،  تكره  اأّم��ه  ولعّل 

اإّن اأمي اأمرتني، فاأذن له Q، فما 

جهة  اإلى  براأ�شه  وُرم��ي  ُقتل  اأن  اأ�شرع 

الدم  وم�شحت  اأمه  فاأخذته  الح�شين، 

منها،  قريبًا  رج��اًل  به  و�شربت  عنه، 

فاأخذت  المخيم  اإل��ى  وع��ادت  فمات، 

الخيمة،  اإلى  الح�شين  فرّدها  عم�دًا، 

 .
)6(

رجلين بالعم�د  اأ�شابت  اأن  بعد 

رغم  ولدها  لإق��دام  �شببًا  هي  فكانت 

�شغر �شّنه، وم�شجعًة له.

2 - الحماية والرعاية:
ال��م��راأة  ب��ه  فقامت  الحماية  دور  اأّم���ا 

ال�شالحة ط�عة التي اآوت واأخفت م�شلم بن 

عقيل في بيتها، عندما كان مطاردًا من قبل 

�شت وج�دها  عبيد اهلل بن زياد، حيث عرَّ

ونف�شها وبيتها اإلى اأ�شّد الخطر وقد حازت 

�شفير  واإي�ائها  لحمايتها  والمجد  ال�شرف 

 .
)7(P الإمام وريحانة الر�ش�ل

للمراأة  �شجاعة  م�اقف  نجد  وكذلك 

الح�شين  لمع�شكر  المعادي  الجانب  في 

الإم���ام  م��ع  ح�شل  م��ا  م�شتنكرة   Q

ال�ح�شية  الجريمة  ه��ذه  وترف�س   Q

واأهل   P الر�ش�ل  ابن  لها  �س  تعرَّ التي 

كعب  زوج��ة  ال��ن��ّ�ار  كم�قف   ،R بيته 

بن  برير  قتل  في  �شارك  ال��ذي  جابر،  بن 

خ�شير، فعتبت عليه، وقالت: »اأعنت على 

ابن فاطمة، وقتلت �شّيد القّراء، لقد اأتيت 

�شيئًا عظيمًا من الأمر، واهلل ل اأكّلمك من 

البراءة  م�قف  وهذا   .
)8(

اأبدًا« كلمة  راأ�شي 

من اأعداء اهلل، وه� من الم�اقف المكّملة 

لم�قف ال�لية وال�لء لأولياء اهلل. وهناك 

العديد من هذه النماذج الم�شّرفة.

3 - دور التحفيز والت�سجيع:
زوجة زهير بن القين البجلي:  ج- 

انتقلت  ال��ت��ي  العظيمة  ال��م��راأة  ه��ذه 

 R البيت  اأه��ل  اإل��ى ه�ى  بزوجها 

تغّير  اأن  حكيم  ب��ك��الم  وا�شتطاعت 

نح�  وت�شّ�به  الدني�ّي،  زوجها  ه�ى 

ظ��روف  ف��ي   Q الح�شين  الإم���ام 

ذلك،  فيها  يتجّنب  النا�س  اأكثر  كان 

ان�شمامه  في  بالغ  اأثر  لكالمها  فكان 

اإلى الإمام الح�شين لي�شبح من اأف�شل 

ال�شحابة والم�شت�شهدين بين يديه.
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*من يتوّكل على اهلل ال يتركه
ه��ك��ذا، ت��ت��ن��ّ�ع ال��م�����ش��اه��د ف��ي بي�ت 

باأجمل  بينها  فيما  وتت�شارك  ال��ع���ائ��ل، 

في  والحت�شاب  وال�شبر  الت�شليم  األ���ان 

اأو  اأمٍّ  ك��ّل  ح��ال  ول�شان  الأوق���ات،  اأ�شعب 

اأو اأٍب »من يت�ّكل على اهلل  اأو زوجٍة  اأخٍت 

في كّل حياته لن يتركه، ومن يع�س كربالء 

ال��ن���ائ��ب  جميع  عليه  ت��ُه��ن  وق��ل��ب��ًا  ف��ك��رًا 

والّت�شحيات«.

ولده  على  الح�شين  حرقة  هبني  »ربِّ 

علّي الأكبر!«.

كان  الكلمات.   له  تنحني  م�شهد  في 

حتقيق: زينب �سالح

كربالُء يوِمنا هذا ما عادت مجّرَد مجال�ض نحييها بالدموع 

والعبرات، بل �ساَرت مواقَف توا�سي القلوب في لحظات الرحيل. 

ونظرٌة �سريعٌة اإلى بيوت ال�ّسهداء عند تلّقي نباأ الغياب، توحي 

اأق�سى  في  ال�سبر  ت�سخَّ  حّتى  القلوب،  تغّذي  دماٌء  كربالَء  باأّن  

لحظاِت الم�ساب.

ترضى ح��ّت��ى  ُخ��ذ 

الملف
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اإذ  جعفر«،  محمد  »اأم  دع��اء  دوم���ًا  ه��ذا 

لم  اإْن   Q بالإمام  اأ�شعر  »كيف  تق�ل: 

قد  �شع�ٍر  اأ�شعب  ال���ل��د  ف��ف��راق  اأوا���ش��ه؟ 

الإن�شان، وه� بع�س ما عا�شه  يختلج قلب 

Q في �شاعات عا�ش�راء المريرة.«

 ،2006 تم�ز  عدوان  عن  الأّم  وتتكّلم 

ن�شر  بعد  �شالمين  ول��داه��ا  ع��اد  عندما 

قائلًة  بحزنها،  فرحتها  ُجِبلت  كيف  اآب، 

بمزاح »اأراكما عدتما عم�دّيًا ولي�س اأفقّيًا 

فاأجاب  الأك���ف(،  على  حماًل  لي�س  )اأي 

نك�ن  اأّل  اهلل  »�شاء  داغ��ر:  جعفر  محمد 

�شهيَدين..«.

*»يا �ساحب الزمان«
عندما  المقّد�س،  الّدفاع  معارك  وفي 

الجهاد،  بق�افل  الع�شرينيُّ  ال�شاب  التحق 

في  ال�شباب  اأّن  ليخبرها  ي�مًا  بها  اّت�شل 

»ارفعي  وق��ال:  الّدعاء،  اإلى  ما�ّشٍة  حاجٍة 

المعن�ّيات يا اأمي هذه الليلة« فاأجابته: »ل 

تقلق يا بنّي«.

دعاء  تقراأ  في محرابها  الأّم  وجل�شت 

اإْذ تراءت  »اأهل الثغ�ر«، وفيما هي كذلك 

الأر����س،  ف���ق  �شهيدًا  ول��ده��ا  ���ش���رة  لها 

لكّنها  وب��ك��ت،  ا�شت�شهد،  اأّن����ه  ف�شعرت 

�شعرت  بعدما  دم�عها  جّففت  ما  �شرعان 

على  ربط  كما  ف�ؤادها  على  ربط  اهلل  باأّن 

.Q قلب اأّم م��شى

التكفيريين  بين  الم�اجهات  ا�شتّدت 

ي��شف  واأ�شلم »محمد جعفر  ورجال اهلل، 

ع�شق  م��ذب��ح  على  �شهيدًا  ال���روح  داغ���ر« 

م�لته زينب O في ليلة �شهادتها، في 

15 رجب.

وع��ن��د و����ش����ل خ��ب��ر ال�����ش��ه��ادة اإل���ى 

الى غرفتها، و�شجدت  الأّم  البيت، دخلت 

ال���زم���ان«، »عندها  »ي���ا ���ش��اح��ب  ق��ائ��ل��ًة: 

�شعرُت ب�شك�ٍن كبير، وابت�شْمت. لم اأَر في 

تقف   ،O زينب  �شيدتي  �ش�ى  قلبي 

تلك  في  محت�شبة.  �شابرة  خيمتها  ق��رب 

لم  كما  منها  بالقرب  �شعرُت  اللحظات 

اأ�شعر من قبل«.

يجب  اأّن��ي  �شعرُت  ت�شييعه  ي���م  »وف��ي 

ال�شهادة،  بنف�شي  األّقنه  واأن  اأوّدع���ه،  اأن 

قلُت  مبت�شمًا  �شاحكًا  راأيُته  عندما  لكّنني 

لّلقاء بمن كنَت  يا ولدي  اأراَك و�شلَت  له: 

تع�شق في دنياك.. هنيئا لك«.

من  خيرًا  عليِك  اأح���دًا  اآم��ن  *ال 
Q الح�سين

ُتجمع ال�ّشهادات على اأن قلب ال�شهيد 

كما  رحيله،  ُقبيَل  �شهادته  بقرب  ي�شعر 

الجميع  لكّن  منه.  المقّرب�ن  بها  ي�شعر 

ويهبط  القل�ب،  على  يربط  اهلل  اإّن  يق�ل 

عليها ال�شبر، تاأ�ّشيًا بم�شائب عا�ش�راء.

على  ع��ام��ًا(   21( محمد  اأ���ش��ّر  فقد 

اإر�شال خطيبته »فرح« اإلى العراق، لزيارة 

43الإمام الح�شين Q، في حين اأّنه كان 
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اأو  يرف�س من قبل �شفرها بمفردها دونه 

عن  �شاألَتُه  وعندما  ذويها.  من  اأح��ٍد  دون 

�شبب ذلك اأجابها: »�شاأك�ن مطمئّنًا عليِك 

غيابي  في  عليِك  اآمنه  اأح��د  فال  هناك، 

.»Q خيرًا من الإمام الح�شين

اخترتِك  »اأنا  لها:  قال  �شفرها  وقبيل 

ولم  زائلٌة  فالدنيا  الجّنة،  في  لي  عرو�شًا 

بقرب  »ف��رح«  �شعرت  عندها  لها«.  ُنخلق 

قلبها  على  رب��ط  اهلل  »اأّن  َب��ي��د  ال�����داع، 

واألهمها ال�شبر«.

تق�ل فرح: »وفي الطريق اإلى الكاظمية 

لي في  تراءت  الج�ادين  الإمامين  لزيارة 

ال�شحراء �ش�رة محمد �شهيدًا ف�ق الثرى 

بًا بدمائه، فبكيُت وقلت ل�شديقتي:  مخ�شّ

اإلى  و�شلُت  وعندما  ا�شت�شهد محمد.  لقد 

الكاظم  ل��الإم��ام  ق��ْل��ُت  ال�شريف،  المقام 

Q: لقد ا�شت�شهد محمد، وابت�شمت«.

وحين و�شل خبر �شهادة »ال�شّيد محمد 

العراق، غادَرت  اإلى الحملة في  اإبراهيم« 

 ،Q الح�شين  الإم��ام  مقام  اإل��ى  ف��رح 

حيث تذّكرت كالم خطيبها »ل اآمن عليِك 

اأحدًا خيرًا من الح�شين Q«، وَعِرَفت 

ال�قت  ذل��ك  في  اإر�شالها  على  اأ���ش��رَّ  ِل��َم 

اأنه  اإذ َعلم   ،Q لزيارة �شّيد ال�شهداء 

�شيك�ن لها خير م�ا�ٍس في اأ�شعب لحظات 

حياتها. وحّدثت نف�شها قائلة: »نعم اأنا في 

كربالء، اأم الم�شائب والبالء، واإلى ج�ار 

م�شيرتنا  وك��لُّ   ،Q الح�شين  �شّيدي 

و�شهدائنا هم على خطى �شهداء  نين�ى«. 

المقام  اإل��ى  و�شلُت  »وعندما  ف��رح:  تكمل 

 ،Q ال�شريف، �شكرُت الإمام الح�شين

اأي�شًا،  اأنا  ال�شهادة  اأرزق  وعاتبته لأني لم 

لكّنني عندما وّدعته وهممت بالن�شراف، 

اأنزل  �شعرت ب�شك�ٍن وطماأنينة، وكاأّن اهلل 

علّي غيثًا من ال�شبر والق�ة والت�كل«.

ت��خ��ت��م ف����رح: »ل���م���اذا ي��ق���ل���ن اإّن��ن��ا 

 نحن متمّسكون بحبِل باهلل 
وبأهل البيت R يف كل 

مراحل حياتنا، فهل يرتكوننا 
يف أصعب اللحظات؟!

الملف
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من  �شبرنا  فكل  �شبرنا؟  على  م��اأج���رون 

متم�ّشك�ن  نحن  اهلل.  ق�تنا من  وكل  اهلل، 

كل  في   R البيت  وب��اأه��ل  ب��اهلل  بحبِل 

اأ�شعب  في  يترك�ننا  فهل  حياتنا،  مراحل 

اللحظات؟!«.

*َمْن من اأوالدي؟
ك���ان���ت ت�����ش��بُّ ل���ه ال���ّزي���ت ل��ي��ن��ّظ��ف 

ال�����ّش��الح، وت��ق���ل ل���ال��ده: »اأن���ت واأولدك 

الأربعة باأ�شلحتكم واأمتعتكم تحتاج�ن اإلى 

اإلى �ش�ريا، ف�شيارٌة واحدة  للّذهاب  با�ٍس 

ت�شاألهم:  قلبها  يغلي  وعندما  ت�شعكم«.  ل 

واح���د؟!«  وق��ٍت  ف��ي  باأجمعكم  »اأت��ذه��ب���ن 

فياأتيها الج�اب: »األم ي�شت�شهد جميع اأهل 

بيت ال�شيدة زينب O ي�م عا�ش�راء؟«، 

مجريات  وتتابع  وتت�شّبر،  قلبها،  فيبرد 

الق�شير  من  ب��دءًا  والم�اجهات  الحرب 

حتى الي�م، وت�ا�شي نف�شها دائمًا« ل اأق�ل 

حتى  قاتل�ا  اأق���ل:  بل  تذهب�ا..  »ل  لهم: 

هذه  نحن  نحّرر  لم  اإْن  الأخ��ي��ر..  النف�س 

الأر�س فمن �شيحّررها..؟«.

اأراد ولُدها الم�شعُف الذهاب  وعندما 

الآن  »لي�س  له:  قالت  الأخيرة،  رحلته  في 

وق���ت ذه��اب��ك ي��ا ع��ل��ي، األ��ي�����س ك��ذل��ك؟« 

ولدي »علّي« كان ربيع عمري 
وأجمل نبضات فرحي، لكّن 

الصرب يهون أمام مصائب 
O السيدة زينب

اأن  تر�شين  ه��ل  ل��ك��ن  »ن��ع��م،  ف��اأج��اب��ه��ا: 

ي��ح��ت��اج��ن��ي ال��ج��رح��ى ف���ي ال��م��ي��دان ول 

يذهب،  اأْن  �شاألته  عندها  يجدونني؟!« 

وي�ؤدي واجبه الجهادي.

ل�»علي  اهلل  اأِذن  ال���ذي  ال��ي���م  وف���ي 

محمد« بالرتقاء �شهيدًا، �شعَرْت اأّن قلبها 

ثيابه،  وتلم�س  البيت  فارٌغ، فقامت تج�ب 

ثم تقّلب قن�ات التلفاز عّلها  ت�شمع خبرًا 

الذي يخرج  البيت  المجاهدين، ففي  عن 

الجهاد،  ���ش��اح��ات  اإل���ى  الأب��ن��اء  ك��ل  منه 

تقف الأم على نافذة النتظار، ت�شت�شرف 

اإذا  حتى  اأبنائها،  اأح��د  �شهادة  لحظات 

َمْن  ت�شاألهم:  داره���ا،  اأم��ام  ال���ف���َد  راأت 

ِمن اأبنائي؟ ف�شاء اهلل اأن يجيب�ا: »علي«، 

ول��دي،  يا  ال�شهادة  لك  »هنيئًا  فاأجابت: 

كنَت تتمّناها وِنْلتها«.

وف���ي ي����م ت��ل��ق��ي خ��ب��ر ���ش��ه��ادت��ه في 

الخام�س والع�شرين من اأيار، قالت: »كان 

والده يتمنى اأن يرزقنا اهلل ب�شهيٍد.. ولدي 

نب�شات  واأج��م��ل  عمري  ربيع  ك��ان  »ع��ل��ّي« 

م�شائب  اأمام  يه�ن  ال�شبر  لكّن  فرحي، 

اأرّبت على  O، و�شاأظّل  ال�شيدة زينب 

اأبنائي قبيل ذهابهم حتى ل يبقى  اأكتاف 

45تكفيري واحد ف�ق وجه الأر�س«.
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ال�سّيد ر�سّي الدين ابن طاوو�ض

د،  واعلم يا ولدي محمَّ

اأنك ُتبتلى بمخالطة العباد 

اأن تثق بعهودهم  باأن يّتفق لك 

واأنت تعلم  اأكثر من وعود موالك، 

اإنجاز  قبل  يموتوا  اأن  يمكن  اأن��ه��م 

يفوا  وال  يخلفوا  اأن  ويمكن  الوعود، 

اأن يحول بينك وبين  بالعهد، ويمكن 

االن��ت��ف��اع ب��وع��وده��م ل��و اأن��ج��زوه��ا 

حوائل، وي�سغلك عنها �سواغل، فكيف 

الفا�سل  وف�سل  العاقل  عقل  ر�سي 

ب��ت��رّج��ح وع���د ال��م��م��ل��وك ال��م��ع��ّود 

وت�سييع  وال��خ��ي��ان��ات  بالجنايات 

ال��ع��ه��ود واالأم����ان����ات، ع��ل��ى وع��د 

لذاته،  الكريم  بذاته،  القادر 

وبين  بينه  حائل  ال  ال��ذي 

�سائر مقدوراته؟

*يغ�سب لنف�سه
ومّما ُيبتلى به المخالط لهم اأّنهم اإذا 

ك�شروا حرمته بق�ل اأو فعل من معاند، اأو 

من يفعل ذلك به على جهل، اأو يك�ن كما 

من  اأكثر  جرى  لما  بذلك  غ�شبه  قّدمناه 

مخالفة اهلل جلَّ جالله ور�ش�له P قبل 

ور�شاه  غ�شبه  في  ويعدل  لنف�شه،  غ�شبه 

عدًل ي�شّلمه من خطر ح�شابه و�ش�ؤاله.

ومّما ُيبتلى به في مخالطتهم اأّنه يراد 

منه اأّل ي�شتغل باإقبالهم وثنائهم عليه عن 

اإقباله على اهلل عزَّ وجّل جالله عليه، ول 

اأكثر،  اإليه  اأح�شن�ا  اإذا  قلبه  من  يعطيهم 

بل  اإليه،  جالله  جلَّ  اهلل  اإح�شان  مثل  ول 

جلَّ  اهلل  باإح�شان  �شاغل  �شغل  ل��ه  يك�ن 

جالله في العاجل والآجل عن كّل مح�شن 

اإن دام على ذلك فه�  اإح�شانه، فاإّنه  مّدة 

مقدار اأوقات قالئل.

أنك مبتلى بمخالطة العباد)*(

نصوص تراثية
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من  اأرج����ح  *وعدهم 
وعيد اهلل

واع���ل���م اأّن������ك ي���ا ول�����دي ُت��ب��ت��ل��ى مع 

مخالطتهم باأن يك�ن وعيدهم وتهديدهم 

اأرجح من وعيد اهلل جلَّ جالله وتهديده، 

ج��لَّ جالله،  اهلل  مع  ذل��ك مخاطرة  وف��ي 

وا�شتخفاف باأه�ال وعيده.

ن�س 
ُ
واعلم اأنه ُيبتلى المخالط لهم بالأ

دنياه  ومالك  بم�له  اأُن�شه  من  اأكثر  بهم 

بمخالطتهم  الأُن�س  ح�شل  واإّنما  واأُخ��راه، 

ذلك  وكّل  وعافيته،  وحياته  العبد  ب�ج�د 

من رحمة م�لك ومن نعمته، فكيف جاز 

الذي  والعبد  عليه،  ب�ش�اه  ن�س 
ُ
الأ تقديم 

بين يديه و�شّيده مّطلع عليه؟

اأي�شًا  ُيبتلى  ق��د  الإن�����ش��ان  اأّن  واع��ل��م 

وكراهة  مدحهم  بحّب  للعباد  بالمخالطة 

ذّمهم، وي�شتغل بذلك عن حّب م�له وذّمه 

له، وعن حّبه ه� لم�له، وعن الخ�ف من 

ذّمه اإذا ع�شاه.

اهلل  اأّن  لهم  المخالط  به  ُيبتلى  ومّما 

الطاهرين  ونّ�ابه   P ور�ش�له  وجلَّ  عزَّ 

ي��ري��دون م��ن��ه ال��ع��دل م��ع ال��ذي��ن ه��م له 

مخالط�ن اأو معا�شرون اأو م�شاحب�ن، واأن 

ق�له  في  عليهم  واإقباله  لهم  تقّربه  يك�ن 

له  ويظهر  يعرف  ما  على  اإليهم  واإح�شانه 

 P من قربهم من اهلل عزَّ وجلَّ ور�ش�له

طاعة  في  رغبتهم  ق��در  وعلى  ته،  وخا�شّ

اهلل جلَّ جالله ومراقبته.

*مخالط��ة النا�ض 
وف�ساد العبادات

قد  ما  مخالطتهم  في  به  ُيبتلى  ومّما 

والنميمة،  الغيبة  من  و�شبياًل  ع��ادة  �شار 

والح�شد والكبر والأخالق الذميمة.

قد  بمخالطتهم  ال��ب��ل���ى  راأي���ت  ول��ق��د 

�شارت  حّتى  العبادات،  ف�شاد  اإل��ى  �َشَرت 

زيارة اأكثر الإخ�ان متعّلقة بنفع دني�ّي، اأو 

من  �شالمتها  وي�شتبعد  دني�ّي،  خطر  دفع 

�شقم النّيات.

�شبيل  على  المر�شى  ع��ي��ادة  و���ش��ارت 

جلَّ  اهلل  ك���اأّن  للمري�س،  وال��ت��اأّل��م  الت�ّجع 

جالله قد ظلمه بالمر�س، وكاأّن حّق العائد 

لأهل الأمرا�س اأن يهنئهم بتلك الأمرا�س؛ 

جالله  جلَّ  اهلل  ويريد  م�شيئ�ن  اإّما  لأنهم: 

بمر�شهم تكفير ال�شّيئات، اأو ما هم من اأهل 

الجنايات فيريد اهلل جلَّ جالله باأمرا�شهم 

عليه  اّطلع�ا  ل�  ما  ال��درج��ات،  ارتفاع  من 

وجدوه قد �شّرفهم بتلك الحادثات. وكانت 

اإن�شانًا  َد  َق�شَ طبيب  مثل  عندهم  الحال 

وقت عافيته لياأمن بذلك من �شقم اأو نق�س 

اأو لحفظ ما ه� اأهم على  يتجّدد بمهجته، 

المقت�شد من �شعادته.

قلبه  ي��ّشخ  اأّن���ه  اآدم  اب��ن  ير�شى  اأم��ا 

وعقله ول�شان حاله بجنايات فعاله ومقاله، 

غا�شل  �شفات  على  جالله  جلَّ  اهلل  وياأتي 

من الأمرا�س لأقذاره ومطّهر الأرجا�س بيد 

اقتداره؟!

)*( ك�شف المحّجة لثمرة المهجة، ال�شّيد ر�شّي الدين ابن طاوو�س.

اله�ام�س
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العزاء  مرا�شم  اإقامة  اإّن  ال��ع��زاء:  ا�ستحباب   -1
على �شّيد ال�شهداء الإمام الح�شين Q من 

الم�ؤّكدة،  الم�شتحّبات  ومن  الأعمال،  اأف�شل 

بل من اأعظم القربات اإلى اهلل تعالى.

العزاء  انطالق م�اكب  اإّن  العزاء:  2- مواكب 
والم�شاركة  واأ�شحابه  ال�شهداء  �شّيد  على 

فيها اأمر ح�شن جّدًا ومطل�ب، ولكن يجب 

الحذر من اأّي عمل ي�شّبب اإيذاء الآخرين.

3- نقل المطالب: ي�شترط اأن تك�ن المطالب 
في  مثبتة  اأو  رواي��ة  اإل��ى  م�شتندة  المنق�لة 

اإلى  ال�شتناد  دون  من  ينقل  وما  التاريخ. 

رواية اأو من دون الإثبات في تاريخ فلي�س له 

�شفة �شرعّية. نعم يج�ز نقلها بعن�ان بيان 

ول�شان الحال بح�شب ا�شتنتاج المتكّلم، مع 

ُنقل  من  يقله  ولم  الحال،  ل�شان  اأنه  تبيان 

كذبه  ُعلم  مما  تك�ن  ل  اأن  ب�شرط  عنه، 

م���ن أح��ك��ام 
العزاء الحسيني
ال�سيخ علي حجازي

االإمام  عا�سوراء  من  عندنا  ما  كل  اإّن 

ُن�سلَّط  المقالة  Q، وفي هذه  الح�سين 

ال�سرعّية  االأح��ك��ام  بع�ض  على  ال�سوء 

.Q المرتبطة بعزاء االإمام الح�سين

فقه الولي
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اأن��ه  المتكّلم  يعلم  م��ا  فكّل  وخ��الف��ه. 

له  يج�ز  فال  ال�اقع  خالف  اأو  ك��اذب 

النهي  الم�شتمعين  على  ويجب  نقله، 

عن المنكر مع اجتماع �شروطه.

4- م���ك���ّب���رات ال�������س���وت: ق��د ي��رت��ف��ع من 
المجال�س  ���ش���ت  ال�����ش���ت  م��ك��ّب��رات 

ُي�شمع  بحيث  عالية،  ب�ش�رة  ونح�ها 

اإل��ى  ي�����ؤّدي  ق��د  بما  بعيد،  م��ك��ان  م��ن 

على  فيجب  ال��ج��ي��ران.  راح���ة  �شلب 

مجال�س  واأ�شحاب  المرا�شم  مقيمي 

ومزاحمة  اإيذاء  عن  الجتناب  العزاء 

الجيران بح�شب المقدور، ول� بخف�س 

اإلى  اّتجاهها  وتغيير  المكّبرات  �ش�ت 

داخل الح�شينّية اأو مركز المرا�شم.

الآلت  ا�شتخدام  المو�سيقى:  اآلت   -5
�شّيد  عزاء  مع  يتنا�شب  ل  الم��شيقّية 

 ،Q ال�شهداء 

تك�ن  اأن  فينبغي 

اإق���ام���ة م��را���ش��م 

بنف�س  ال����ع����زاء 

وال��ت��ي كانت  ال��م��ت��ع��ارف��ة،  ال��ك��ي��ف��ّي��ة 

اإ�شكال  ل  نعم،  الِقدم.  منذ  متداولة 

في الب�ق والطبل وال�شنج.

6- اأعمال مخّلة: 
في  ثقب  اإيجاد  لمثل  �شرعًا  وجاهة  ل  اأ- 

تعليق  اأو  فيه،  قفل  وو�شع  البدن  لحم 

على  ال��ع��زاء  بحّجة  الأوزان  معايير 

ت�جب  التي   ،Q الح�شين  الإم��ام 

وهن المذهب في نظر النا�س.

على  به  معتنًى  ���ش��ررًا  ي�جب  ما  ك��ّل  ب- 

ال��دي��ن  وه���ن  ي���ج��ب  اأو  الإن�������ش���ان، 

وال��م��ذه��ب ف��ه��� ح�����رام، ي��ج��ب على 

في  ما  يخفى  ول  اجتنابه.  الم�ؤمنين 

كثير من الأم�ر التي تمار�س من �ش�ء 

ال�شمعة والت�هين عند النا�س لمذهب 

اأكبر  م��ن  وه���ذا   ،R البيت  اأه���ل 

ال�شرر واأعظم الخ�شارة.

على  ك��ان  اإذا  بال�سل�سل:  ال�����س��رب   -7
عرفًا  ُيعّد  وب�شكل  المتعارف،  النح� 

من مظاهر الحزن والأ�شى في العزاء، 

فال  ال��ح��ّق  المذهب  وه��ن  ي�جب  ول 

باأ�س به. واإّل فال يج�ز.

 يجب على مقيمي املراسم 
وأصحاب جمالس العزاء 

االجتناب عن إيذاء ومزاحمة 
اجلريان بحسب املقدور
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8- التطبير: التطبير م�شافًا اإلى اأنه ل يعّد 
عرفًا من مظاهر الأ�شى والحزن، ولي�س 

R وما  الأئّمة  �شابقة في ع�شر  له 

واله، ولم يرد فيه تاأييد من المع�ش�م 

عام،  ب�شكل  ول  خا�س،  ب�شكل   Q

يعّد في ال�قت الراهن وهنًا و�شينًا على 

المذهب، فال يج�ز بحال.

9- طرق العزاء:
ال��ع��زاء،  لإق��ام��ة  مختلفة  ط��رق  ت�جد  اأ- 

البيت  اأه����ل  ب��ي��ان م�����ش��ائ��ب  وم��ن��ه��ا 

R، والبكاء لمظل�مّيتهم.

اإذا  ال�شبيه  م��را���ش��م  اإق��ام��ة  ت��ج���ز  ب- 

والأب��اط��ي��ل،  الأك���اذي���ب  تت�شّمن  ل��م 

ت�جب  ول��م  المف�شدة،  ت�شتلزم  ول��م 

وهن  الع�شر  مقت�شيات  بمالحظة 

فالأف�شل  ذل��ك  وم��ع  الحّق.  المذهب 

اإق���ام���ة م��ج��ال�����س ال���ع��ظ والإر����ش���اد 

والماآتم الح�شينّية بدًل عنها.

10- الأجرة على العزاء: يج�ز دفع واأخذ 
ويج�ز  ال��ع��زاء،  ق���راءة  على  الأج���رة 

ال�شتراط.

ال يجوز ترك الصالة وتفويتها بعذر 
املشاركة يف املأمت احلسينّي

11- لب�ض ال�سواد: ل مانع من لب�س ال�ش�اد 
في عزاء �شّيد ال�شهداء Q، بل اإذا 

كان من ال�شعائر ففيه اأجٌر وث�اب.

ت��رك  ي��ج���ز  ل  ال�������س���لة:  ت��ف��وي��ت   -12
في  الم�شاركة  بعذر  وتف�يتها  ال�شالة 

الم�شاركة  ويمكن  الح�شينّي،  الماأتم 

يزاحم  ل  بنح�  ال��ع��زاء  مرا�شم  ف��ي 

ال�شالة.

من  م��ق��دار  ُج��م��ع  اإذا  ال���ت���ب���ّرع���ات:   -13
الأم��������ال ب��ع��ن���ان ن��ف��ق��ات م��را���ش��م 

وب��ق��ي   ،Q ال��ح�����ش��ي��ن  ع���ا����ش����راء 

في  لل�شرف  ُت��ح��ف��ظ  م��ن��ه��ا،  م��ق��دار 

مجال�س العزاء المقبلة، اأو ُي�شتجاز من 

دافعيها لُت�شرف في الأم�ر الخيرّية.

اأن تقراأ  يج�ز للمراأة  14- قراءة المراأة: 
باأّن  علمها  مع  حّتى  العزاء،  مجال�س 

المحارم  غير  من  الأج��ان��ب  ال��رج��ال 

تك�ن  ل  اأن  ب�شرط  �ش�تها،  ي�شمع�ن 

القراءة بكيفّية له�ّية، ولم يكن خ�ف 

افتتان الرجال ب�ش�تها.

15- الّلطم: ل مانع من الّلطم لإظهار الحزن 
.Q والأ�شى على �شّيد ال�شهداء

فقه الولي

50



التح��ريف من  أقوى 
ال�سيخ حممد توفيق املقداد

اأثمرت تغييرات مهّمة  الثورة الح�سينية  اأّن  مّما ال �سك فيه 

واأ�سا�سّية في م�سيرة االأّمة االإ�سالمية في ع�سرها والع�سور التي 

مع  م�ستمرًا  الثورة  تاأثير هذه  و�سيبقى  واإلى ع�سرنا هذا.  تلتها 

 Q االإمام  اأجلها  التي ثار من  االأ�سباب  اأّن  االأيام طالما  مرور 

لم تتغّير.  زالت قائمة  لتحقيقها ال  ي�سعى  التي كان  واالأه��داف 

عن  واالبتعاد  واالنحراف  والف�ساد  الظلم  انت�سار  هو  فال�سبب 

ال�سراط االإلهّي الم�ستقيم، والهدف هو االإ�سالح واإعادة م�سيرة 

االأّمة االإ�سالمّية اإلى التزام جاّدة الحّق والعدل.

مناسبة
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*محاور التحريف
لهذا نجد اأّن الث�رة الح�شينية محف�ظة 

وفي   ،R البيت  اأه��ل  اأئّمة  �شدور  في 

دقيق  ب�شكٍل  الإ���ش��الم��ّي  ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب 

وبتفا�شيلها حتى الجزئّية وال�شغيرة جدًا 

الث�رة  اإّن  قلنا  اإذا  نغالي  ل  ولعّلنا  منها. 

التاريخ  ل  يعهدها  لم  بطريقٍة  محف�ظة 

الإ�شالمّي فقط، بل التاريخ الإن�شانّي كّله.

ال��ح��ر���س على  اأن���ه م��ع ك��ّل ذل��ك  اإّل 

هناك  اأّن  ن��ج��د  ال��ث���رة  تفا�شيل  ح��ف��ظ 

تعّر�شت  والمغالطات  التحريف  من  نح�ًا 

الذي  والتحريف  الح�شينية.  النه�شة  لها 

�شنتحّدث عنه ي�شمل مح�رين اأ�شا�شيين:

الأّول: التحريف في مجريات الث�رة.

الثاني: التحريف على م�شت�ى الهدف.

اأّواًل: التحريف في مجريات االأحداث

مجريات  م�شت�ى  على  التحريف  واأّما 

ال���ث����رة ف��ال��م��ب��ّرر ل��ك��ّل ت��ل��ك الإ���ش��اف��ات 

والمغالطات في مجريات الث�رة الح�شينية 

ه� اأّنها ل تدخل في باب البدع المحّرمة؛ 

لأّن تلك الإ�شافات لي�شت اأحكامًا �شرعية 

اإدخ��ال ما لي�س من الدين  حتى تك�ن من 

التاأثير  زي��ادة  منها  ي��راد  بل  ال��دي��ن،  في 

 P للنبّي  والم�ا�شاة  والرتباط  والتاأّثر 

واأهل بيته الكرام R. اإّل اأّن الم�ا�شاة 

ل تبّرر ذكر اأحداث اأو تفا�شيل ل اأ�شل لها 

في حركة الث�رة الح�شينية، اأو تبّرر القيام 

تخدم  ول  ت�شيء  ال��ت��ي  ال�شعائر  ببع�س 

هدف الث�رة الح�شينية.

Q عط�ض الح�سين*
ون�شرد لكم هذه الق�شية كنم�ذج عن 

اأمير  )اإّن  التالية:  الرواية  وهي  التحريف 

المنبر  اإل��ى  ي�مًا  �شعد   Q الم�ؤمنين 

عط�س  اأن  وح�شل  النا�س،  ف��ي  ليخطب 

الإم�����ام ال��ح�����ش��ي��ن Q وط��ل��ب ال��م��اء 

خطبته   Q ال��م���ؤم��ن��ي��ن  اأم��ي��ر  فقطع 

لبنه  بالماء  ي��اأت���ا  اأن  النا�س  من  وطلب 

وه�  الف�شل،  اأب���  فكان   ،Q الح�شين 

بالماء  لياأتي  نه�س  من  اأّول  �شغير،  طفل 

وعاد  الماء  واأح�شر  اأّم��ه  اإلى  ذهب  حيث 

اإلى المجل�س والماء ف�ق راأ�شه وقد تبّللت 

 املواساة ال ترّبر ذكر أحداث أو 
تفاصيل ال أصل لها يف حركة 

الثورة احلسينية
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تكمل  ث��ّم  الق�شة(.  اآخ���ر  اإل���ى  ث��ي��اب��ه... 

الم�ؤمنين  اأمير  راأى  ولّما   ...( ال��رواي��ة: 

Q هذا الم�شهد ان�شابت الدم�ع على 

خّديه، ولّما �ُشئل عن �شبب البكاء، اأجاب 

Q: تذّكرُت كذا وكذا...( يعني تذّكر 

الح�شين  على  يجري  وم��ا  كربالء  ق�شية 

والعبا�س L فيها.

*تحريف ال يناق�ض الهدف
ومن هذه الق�شة يتبّين معنا كما يق�ل 

جدًل  �شّدقنا  ما  »اإذا  ال��ن���ري:  الميرزا 

اأمير  اأّن  يعني  فهذا  الق�شة  ه��ذه  �شّحة 

الخطبة  تلك  يلقي  كان   Q الم�ؤمنين 

اإلى  ي�شعد  لم   Q اإّن��ه  اإذ  الك�فة  في 

اإّل في زمن خالفته، مّما  المنبر ويخطب 

يعني اأّن الإمام الح�شين Q كان رجاًل 

في  العمر  م��ن  والثالثين  الثالثة  يناهز 

ذلك ال�قت، فهل من المعق�ل والمنطقّي 

الإم��ام  مثل  العمر  بذلك  رج��ل  يق�م  اأن 

الح�شين Q ليطلب الماء من اأبيه وه� 

يخطب بالنا�س ويعظهم؟«.

فالأمر  التحريفات  هذه  كّل  مع  ولكن 

هّين و�شهٌل لأّن مثل هذا التحريف ل ي�شّكل 

خطراً على النه�شة الح�شينية بحّد ذاتها 

بما كانت تهدف اإليه من اإ�شالح لم�شيرة 

الأمة واّتزان حركتها و�شبطها لت�شير في 

التجاه ال�شحيح.

ثانيًا: التحريف االأخطر

الم�شم�ن  م�شت�ى  على  التحريف  اأّما 

فه�  الح�شينية  للث�رة  والحقيقّي  الأعمق 

الأخطر عليها، لأّن مثل هذا التحريف قد 

ويذهب  واأفكارهم  النا�س  بعق�ل  يتالعب 

والأغ���را����س  المقا�شد  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ب��ه��م 

من  الن�ع  وهذا  للث�رة.  والإلهية  ال�شريفة 

لكي  ال��ع��دّو  به  يق�م  م��ا  غالباً  التحريف 

في  وي�شيع�ا  النا�س  عند  ال�ش�رة  ي�شّ��س 

ين�شرها،  التي  والأ�شاليل  الأباطيل  زحمة 

جانب  م��ن  تعّر�شت  الح�شينية  وال��ث���رة 

اإلى  والمنحرفين  والمغر�شين  الأم�يين 

النماذج  وم��ن  التحريف،  من  الن�ع  ه��ذا 

ال�ا�شحة التي حفظها لنا التاريخ وفّندها 

علماوؤنا نختار ما يلي:

الح�سين  الإم�����ام  ا���س��ت�����س��ه��اد  ت�سبيه  اأ- 

وهذا   :Q عي�سى  ب�سلب   Q

باعتبار  الم�شيحي�ن،  يعتقده  ما 

عن  تكفيرًا  ك��ان  �شلبه  اأّن 

تعّرضت الثورة احلسينية من 
جانب األمويني واملغرضني 

واملنحرفني إىل التحريف
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اإن  قيل  وكذلك  واأتباعه.  اأّمته  ذن�ب 

مقتله  ليك�ن  ُق��ِت��َل   Q الح�شين 

واأتباعه.  �شيعته  ذن���ب  ع��ن  تكفيرًا 

وم��ث��ل ه��ذا ال��ك��الم ل اأ���ش��ا���س ل��ه في 

ديننا على الإطالق، اإذ ل معنى ليك�ن 

قتل الح�شين Q تكفيرًا عن ذن�ب 

اأتباعه، وت�شديق هذا الكالم ي�شتلزم 

اإنكار ما جاء به اهلل في القراآن الكريم 

من اآيات ال�عد وال�عيد والجّنة والنار 

اأت�ش�ر  ول  والعقاب.  والث�اب  والبعث 

الهراء غير  اأّن عاقاًل يقبل بمثل هذا 

الم�ج�د اإّل في خيالت واأوهام بع�س 

المغالين اأو المغر�شين.

�سدر  اإلهياً  اأم��را ً هناك  اأّن  العتقاد  ب- 

بقتل نف�سه،   Q للإمام الح�سين 

�شّد  وث�رته  خروجه  خالل  من  وذلك 

يزيد، وعليه فاإّن ث�رة الإمام الح�شين 

والتقليد. وهذا  لي�شت لالّتباع   Q

مع  يتنافى  مّما  التحريف  من  الن�ع 

الظلم  �شّد  بالث�رة  الإلهية  الأوام���ر 

اأّن  يعتبر  الإ�شالم  اإّن  بل  والظالمين، 

عدم الث�رة �شّد الظلم ه� عين الهلكة 

»اإّن   :P والم�ت، وكالم ر�ش�ل اهلل 

ف�ق كّل ذي بّر بّر حتى ُيقتل الرجل في 

 ،
)1(

بّر« ف�قه  فلي�س  اهلل  �شبيل 

بعض أنواع التحريف ال ُينِتج إّلا 
التقاعس واليأس واإلحباط 

واملفاهيم السلبية املتنافية 
مع أغراض اإلسالم

وكالم اأمير الم�ؤمنين Q: »الم�ت 

في حياتكم مقه�رين خير من الحياة 

 اأو »الجهاد باٌب 
)2(

في م�تكم قاهرين«

ة  لخا�شّ اهلل  فتحه  الجّنة  اأب���اب  من 

ما  على  �شاهد  خير   
)3(

اأوليائه...«

التحريف  من  الن�ع  هذا  اإذًا،  نق�ل. 

ل ُينِتج اإّل التقاع�س والخم�ل والياأ�س 

تتنافى  �شلبية  معاٍن  وكّلها  والإحباط. 

في  ومقا�شده  الإ���ش��الم  اأغ��را���س  مع 

والأخ��ّ�ة  والرحمة  والحق  العدل  ن�شر 

التي  ذلك،  وغير  وال�حدة،  والتعاون 

اإّل  ل �شبيل لإقرارها في حياة النا�س 

بالث�رة �شّد الظلم والطغيان ومحاربة 

الظالمين والم�شتكبرين.

ليوقع  خ��رج  Q قد  الح�سين  اإّن  ج- 

الفرقة والختلف بين الم�سلمين، 

وفي هذا الق�ل اإيحاء باأّن الأّمة كانت 
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 ال�افي، الكا�شاني، ج5، �س912.( 1)

 الأن�ار العل�ية، ال�شيخ جعفر النقدي، �س221.( 2)

 نهج البالغة، خطبة 27.( 3)

اله�ام�س

 Q الح�شين  اأن  اإّل  م��ت���ّح��دة، 

له  م�ؤّيد  بين  الأم��ة  م  ق�شَّ قد  بث�رته 

وم���ؤّي��د ل��ع��دوه ي��زي��د. ول���ذا، نجد اأّن 

ر  اأُح�شِ عندما  زي���اد  ب��ن  اهلل  عبيد 

م�شلم بن عقيل اأمامه، خاطبه قائاًل: 

قبل  الك�فة،  اأي  المدينة  كانت  »لقد 

قدومك اآمنة مطمئنة وقد جئت اإليها 

وال��دع���ة  الفرقة  وب��ّث  الفتنة  لخلق 

م�شلمًا  لكّن  والع�شيان.  التمّرد  اإلى 

اإل��ى  مجيئي  اإّن  ب��ال��ق���ل:  عليه  رّد 

اأهلها،  من  بطلٍب  كان  المدينة  هذه 

المجيء  اإل��ى  دعتنا  التي  ور�شائلهم 

في  كتبت  ال��ن��ا���س  اإّن  ث��م  م���ج���دة. 

زيادًا عندما  اأباك  اأّن  اأي�شًا  ر�شائلها 

الك�فة قتل �شلحاءها  واليًا على  كان 

يترك  ول��م  عليها،  اأ���ش��راره��ا  و�شّلط 

ومار�شه  ارتكبه  اإّل  اإجحافًا  اأو  ظلمًا 

دع�نا  فاإنهم  ول��ذل��ك  ال��ن��ا���س،  �شّد 

لتحقيق هذا  وقد جئنا  العدل  لإقامة 

الهدف«.

ه��ذه ال��ن��م��اذج ه��ي ج���زٌء اأي�����ش��ًا من 

اإّل  الح�شينية،  ال��ث���رة  لهدف  التحريف 

اأّن ك���ّل ه���ذه الأن������اع م��ن ال��ت��ح��ري��ف لم 

اء  البنَّ الم��ش�عّي  النقد  اأم���ام  ت�شمد 

القراآنية  الآي��ات  ت�شريح  اإل��ى  بال�شتناد 

كلمات  ونف�س  النب�ية  ال�شّنة  واأح��ادي��ث 

التي  والن�ش��س   Q الح�شين  الإم��ام 

العديد  في  الإ�شالمّي  التاريخ  لنا  خّلدها 

المعتبرة. ولم ي�شتطع كّل تلك  الكتب  من 

الث�رة  وقائع  ح���ل  التحريف  من  الأن����اع 

في  ي�ؤثر  اأن  ومقا�شدها  اأهدافها  ح�ل  اأو 

الح�شين  عا�ش�راء  وبقيت  الأم��ة،  اأذه��ان 

Q الرمز الأكبر للمجاهدين والأحرار 

اأجمل ما قاله  والثائرين، وما  والأب��رار 

»اأّن  م��ن:   { الخميني  الإم��ام 

كّل ما لدينا ه� من عا�ش�راء«.
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هيئة دعم المقاومة اإلسالمّية:
من ثمن رصاصة إلى تجهيز مجاهد
حتقيق: هبة يو�سف عّبا�ض

من  الرغم  وعلى  وجهاد.  اإيمان  فعل  هي 

ال�سعبة  االقت�سادّية  واالإمكانات  الحرمان 

لمن  وال�سند  الظهير  فكانت  ون��م��ت  ك��ب��رت 

يقاومون  ول��م��ن  وال��ِع��ر���ض  االأر����ض  يحمون 

هيئة  اإّنها   . واأرواحهم  باأنف�سهم  ويجاهدون 

دعم المقاومة االإ�سالمّية التي ما زالت تدعم 

على  وللوقوف  والمقاومين.  المقاوم  العمل 

النا�ض  تجاوب  ومدى  وعملها  الهيئة  اأهمّية 

ل�»بقّية اهلل« مقابلة  معها ومع م�ساريعها كان 

مديرية  ومدير  االإدارّي���ة  الهيئة  ع�سو  مع 

طويل،  قا�سم  ال�سّيد  المركزّية  العالقات 

على  الن�سائّية  االأن�سطة  مديرّية  ومديرة 

�سعيد لبنان الحاّجة اأّم مهدي بدر الدين.

تقرير

56



*ي�سّحون باأرواحهم الأجلنا
بدايًة جالت »بقية اهلل« على عدد من 

النا�س لمعرفة اآرائهم المختلفة ح�ل هيئة 

التزامهم  ا�شتمرار  ومدى  المقاومة  دعم 

بدعمها. الحاّجة اأّم �شمير اأبدت التزامها 

»قّجة  عبر  للمقاومة  ب��ال��ت��ب��ّرع  المطلق 

المقاومة« منذ اأن وجدت، وتق�ل: »اإن لم 

ع بالمال لمن يدافع�ن عّنا باأرواحهم  اأتبرَّ

وحياتهم  عمرهم  ويقّدم�ن  واأج�شادهم 

ع اإذًا؟«.  من اأجلنا لنعي�س باأمان فِلَمن اأتبرَّ

اأّن  ح�شين  اأب���  الحاج  اأّك��د  جانبه  من 

طالما  دائ��م  دع��م  اإل��ى  بحاجة  المقاومة 

بلبنان  ي��ت��رّب�����س  وع����دّو  م��خ��اط��ر  ه��ن��اك 

»تبيَّن  م�شيفًا:  ككّل،  العربية  والمنطقة 

هذا  اأّن  اأثبتت  ب��دروه��ا،  المقاومة،  اأّن 

الح�ش�ر  دائمة  لأّنها  ثماره؛  ي�ؤتي  الدعم 

المخاطر  لكّل  وع��دي��دًا  ع��ّدة  والجه�زّية 

التي تحدق بالمنطقة«.

*�سرورة بقاء هيئة الدعم
هذه الآراء على اختالفها نقلتها »بقّية 

ومدير  الإدارّي����ة  الهيئة  ع�ش�  اإل��ى  اهلل« 

دعم  لهيئة  المركزّية  العالقات  مديرّية 

المقاومة ال�شّيد قا�شم ط�يل الذي ردَّ على 

تحرير  وبعد  اأّنه  م��شحًا  النا�س  ت�شاوؤلت 

ر البع�س اأّن الزخم بالتبّرع  �شنة 2000 قدَّ

�شيتال�شى اإّل اأّن هذه المخاوف والت�شاوؤلت 

تال�شت بعد اأن اأعلن الأمين العام لحزب 

اهلل �شماحة ال�شّيد ح�شن ن�شر 

�شرورة  اهلل(  اهلل )حفظه 

بقاء هيئة الدعم حّتى ل� 

بالمئة  اأربعين  اأنتجت 

ال�شابق.  اإنتاجها  من 

مرور  وبعد  »الآن،  قا�شم:  ال�شّيد  واأ�شاف 

15 عامًا على هذا الراأي ال�شديد، نرى اأّن 
بحيث  م  يتقدَّ الدعم  لهيئة  المالّي  ال��شع 

تك�ن كّل �شنة اأف�شل من �شابقاتها«.

*البداية جهد فردّي
هيئة  انطالقة  ذكريات  اإل��ى  وبالع�دة 

اأّن  اإلى  قا�شم  ال�شّيد  اأ�شار  المقاومة  دعم 

الإعالن عن  بعد   1985 عام  كانت  البداية 

حّتى  �شرّية  كانت  التي  المقاومة  عملّيات 

ذلك العام، وكان عمل هيئة الدعم يتّم بجهد 

فردّي بين حّي واآخر دون تن�شيق اأو تنظيم. 

 1986 ع��ام  ح��ّت��ى  الحما�شة  ه��ذه  وبقيت 

الفترة  تلك  في  الأح��داث  دفعت  حيث 

المتحّم�شين  م��ن  الكثيرين 

ل���ل���ح���ال���ة الإ����ش���الم���ّي���ة 

ل���ل���ت���ن���ادي لج���ت���م���اع 

ت��اأي��ي��دًا لحزب  وا���ش��ع 

وال���م���ق���اوم���ة،  57اهلل 
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اأهالي  تجّمع  »هيئة  اآن��ذاك  التجّمع  و�ُشّمي 

جمع  اأه��داف��ه  �شمن  من  وك��ان  ال�شاحية«، 

و�ش�ًل  الإ���ش��الم��ي��ة،  للمقاومة  التبّرعات 

الهيئة على  1991 حيث ح�شلت  العام  اإلى 

ترخي�س من وزارة الداخلّية.

*ن�سر ثقافة المقاومة
عاتقها  على  تحمل  ال��دع��م  هيئة  اإّن 

م��ش�ع ن�شر ثقافة المقاومة في المجتمع، 

اإل���ى م������ش���ع ت��اأم��ي��ن الدعم  ب��الإ���ش��اف��ة 

ا�شتمرارّية  على  ي�شاعد  ما  لها،  المادّي 

ه���ذه ال��م��ق��اوم��ة وروح���ه���ا وث��ق��اف��ت��ه��ا مع 

لفت  الإط��ار  هذا  وفي  القادمة.  الأجيال 

معاناة الناس من االحتالل 
ورؤية عمل املقاومة وجديَّتها 

جعلت الناس يقبلون على 
دعمها واحتضانها

تعمل  الدعم  هيئة  اأّن  اإل��ى  ط�يل  ال�شّيد 

ع��ل��ى ت��رب��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال��م��ج��ت��م��ع على 

ز غازّيًا فقد  مفاهيم عديدة منها: من جهَّ

جاهدوا  واج���ب-  بالمال  -ال��ج��ه��اد  غ��زا 

على  بالعمل  وتق�م  واأنف�شكم،  باأم�الكم 

المختلفة  م�شاريعها  عبر  المفاهيم  هذه 

مثل: اقتل عدّوك بثمن ر�شا�شة، اأي األف 

ليرة، اأو عبر من�ش�راتها. 

دعم  هيئة  م�شاريع  ع��ن  وبالحديث 

المقاومة لفت ال�شّيد قا�شم اإلى عدد منها 

المقاومة  اإل��ى  جميعًا  ريعها  يع�د  والتي 

رم�شان،  �شهر  اإفطارات  مثل  الإ�شالمّية 

الأم�����ش��ي��ات ال�����ش��ع��رّي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ش��ع��راء 

الهادفة  الإ�شدارات  والعرب،  اللبنانيين 

مثل  ال��ج��ه��ادّي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  الم�شّجعة 

التي  المقاومة  قّجة  وطبعًا  »الغالب�ن«، 

ين�شى  ل  حّتى  القد�س  �شكل  على  �شنعت 

دائمًا  ه��ي  الأ���ش��ا���س  ال�جهة  اأّن  النا�س 

القد�س الحبيبة.

وبال�ش�ؤال عن اآخر م�شاريع هيئة الدعم 

الذي  الم�شروع  اأّن  اإلى  قا�شم  ال�شّيد  لفت 

تعمل عليه الهيئة حاليًا ه� م�شروع »تجهيز 

مجاهد«، وه� م�شروع قديم لكن تّم تجديده 

منذ  الجن�ب  منطقة  بداأتها  وا�شعة  بحملة 

�شهر اآذار وانتقلت اإلى بيروت.

تقرير
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*للمقاومة حا�سنة �سعبّية
مديرّية  م��دي��رة  م��ه��دي  اأّم  ال��ح��اّج��ة 

الأن�شطة الن�شائّية في هيئة الدعم، والتي 

واكبت الهيئة منذ انطالقتها، تتحّدث عن 

عمل الهيئة واأهمّيتها.

التركيز  كان  الدعم  هيئة  في  »عملنا 

على الحا�شنة ال�شعبية للمقاومة وم�ؤازرة 

وت�شيف:  ال��ظ��روف«،  مختلف  في  النا�س 

الإ�شرائيلّي  الحتالل  من  النا�س  »معاناة 

��ت��ه��ا جعلت  وج��ديَّ ال��م��ق��اوم��ة  وروؤي����ة عمل 

واحت�شانها  دعمها  على  يقبل�ن  النا�س 

ب�شكل كبير، وهكذا كانت النطالقة«.

ولفتت الحاّجة اأّم مهدي اإلى اأّن النا�س 

على مختلف اأطيافهم وانتماءاتهم تفاعل�ا 

هيئة  اأطلقتها  التي  الم�شاريع  مختلف  مع 

الجهادّية  ال��رح��الت  اإل��ى  اإ�شافة  الدعم 

للتعريف بالمقاومين وحياتهم.

نعي�شها  التي  الراهنة  المرحلة  وعن 

النا�س  »حاجة  مهدي:  اأّم  الحاّجة  تق�ل 

وداعمة  المقاومة  جانب  اإل��ى  تك�ن  لأن 

»تجهيز  م�شروع  اإط��الق  نعيد  جعلتنا  لها 

المبادرات  اإننا نرى بع�س  مجاهد«، حّتى 

البقاع  مناطق  من  ن�شاء  بها  تق�م  التي 

ت��ج��ّه��زَن وج��ب��ة �شاخنة  وال��ه��رم��ل ح��ي��ث 

للمجاهدين واإر�شالها اإليهم«.

*الدعم باٍق ببقاء المقاومة
م��دي��ري��ة  اأّن  م��ه��دي  اأّم  واأو���ش��ح��ت 

الأن�شطة تعمل دائمًا على تجهيز وتح�شير 

الأخ�ات المتطّ�عات لديها عبر العديد من 

ور�س العمل والدورات الدينّية والجتماعّية 

والثقافّية »ل �شّيما اأّننا نتعامل مع مختلف 

اإل��ى  لف��ت��ة  اللبنانّي«،  المجتمع  �شرائح 

ع�ش�  الن�شائّي  بفرعها  الدعم  هيئة  اأّن 

بالمجل�س الن�شائّي اللبنانّي.

اأّن  اإلى  اأّم مهدي  اأ�شارت  الختام  وفي 

هيئة الدعم هي فعل اإيمان بق�شّية وب�طن 

وفعل جهاد، والعدّو �ش�اء كان الإ�شرائيلّي 

اأو التكفيرّي ي�شتعّد لنا، لذا علينا نحن اأن 

يطراأ.  ما  لكّل  ال�شتعداد  اأهّبة  على  نك�ن 

وطالما هناك مقاومة �شتك�ن هناك هيئة 

دعم، والنا�س لم ولن تتخّلى عنها وهذا ما 

اأثبتته كّل ال�شن�ات الما�شية اإلى الآن.

ال�سيد قا�سم طويل
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النصب اإللكتروني.. 
جريمٌة بلبوس عصرّي
حتقيق: فاطمة �سعيتو حالوي

الرقمّية  الثورة  المتقّدمة الإن�سان  العقلّية  القدرات  لقد نجحت 

اإلكترونية  اأجهزة  في  تعليبه  تمَّ  ذك��اء  فريد.  اآل��ّي  ذك��اٍء  �سنِع  في 

اإ�سافة  اأّن  بيد  يومًا.  الب�سر  ذكاء  على  �سيتفّوق  اأّنه  وخلنا  مبتكرة 

الميول والنزعات االإن�سانّية تبقى محّط الرهان االأ�سعب في ميدان 

الع�سرية  االآالت  بمقدور  يومًا  يكون  لن  اإذ  االإلكترونية،  ال�سناعة 

لكّنها  الذكّية،  اأدمغتها  من  باإيعاٍز  م�ساعرها  عن  تعّبر  اأن  المتفّوقة 

اأدمغة  باإيعاٍز من  ب  اليوم قادرة على االحتيال والن�سْ لالأ�سف باتت 

ب�سرية ذات ميوٍل اإجرامية!

تكنولوجيا
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بالذكاء  الجريمة  تقترن  حيث  هنا، 

ب  الن�شْ ه�  ما  الأ�شئلة:  تت�الى  الرقمّي، 

اأين  اأ�شاليبه؟  تتنّ�ع  كيف  الإلكتروني؟ 

ناجعة  �شبٍل  م��ن  وه��ل  مخاطره؟  تتجّلى 

لل�قاية منه؟

*جرائم الو�سائط الرقمّية 
باأّنها  الإل��ك��ت��رون��ّي��ة  ال��ج��رائ��م  ُت��ع��ّرف 

ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ُت��رت��ك��ب ���ش��ّد اأف�����راد اأو 

م��ج��م���ع��ات ب��داف��ع الإي�����ذاء ع��م��دًا، عبر 

ال��ت���ا���ش��ل  واأدوات  ���ش��ب��ك��ات  ا���ش��ت��خ��دام 

الجّ�الة.  واله�اتف  الإنترنت  اأي  الحديثة، 

حين  اأي�شًا  ال��ح��دوَد  تعبُر  الجرائم  ه��ذه 

ت�شمل اقترافات جرمّية على م�شت�ًى دولّي، 

كالتج�ّش�س الإلكترونّي وال�شرقة المالّية.

اإل��ى  المعل�ماتّية  ج��رائ��م  وتنق�شم 

ال��ح��ا���ش���ب  ي��ك���ن  الأّول  ف���ي  ق�����ش��م��ي��ن: 

ه���� ال���ه���دف، ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال��ق��را���ش��ن��ة 

البيانات  اإل��ى  الدخ�ل  على  الإلكتروني�ن 

بغية  وال�����ش��رك��ات  ب����الأف����راد  ��ة  ال��خ��ا���شّ

تقنّيات  م�شتخدمين  تلفها،  اأو  �شرقتها 

ي�شّكل   الآخر،  الق�شم  وفي  الج�دة.  عالية 

قبيل  الجرم، من  اقتراف  اأداة  الحا�ش�ب 

بطاقات  اأرقام  و�شرقة  والتهديد  الت�شهير 

الئتمان الم�شرفّية.

الكبرى،  الإلكترونية  الجريمة  اأّم���ا 

بح�شب اخت�شا�شّيي اأمن المعل�مات، فهي 

وال�شركات  الم�شارف  اأم����ال  اختال�س 

هذه  خ����ادم  م��ن  تح�يلها  عبر  ال��ك��ب��رى 

ح�شابات  اإل��ى   )Servers( الم�ؤ�ش�شات 

اأخرى. علمًا اأّن هذه الجريمة غير �شائعة، 

مثل جريمة خرق بيانات بطاقات العتماد 

وا�شتخدامها دون علم مالكيها.

*اأرباح هالمّية ووظائف وهمّية
يتالءم  بما  الجريمة  اأ�شكال  تطّ�ر  مع 

ب  »الن�شْ برز  الع�شر،  تقنيات  تطّ�ر  مع 

النت�شار  وا�شعة  كجريمة  الإل��ك��ت��رون��ّي« 

جهل  ب�شبب  وذل���ك  ال�����ش��ح��اي��ا،  وك��ث��ي��رة 

وتقنّيات  الإن��ت��رن��ت  م�شتخدمي  غالبّية 

الجريمة. هذا ما  باأ�شاليب هذه  الت�ا�شل 

الحا�ش�ب  عل�م  في  الخت�شا�شّي  ي�ؤّكده 

واأمن المعل�مات عّبا�س �شاهين، لفتًا في 

الحتيال  اأ�شاليب  تنّ�ع  اإل��ى  ال�شدد  هذا 

الإلكترونّي، وفق الآتي:

طابع  ذات  وه��م��ّي��ة  م���اق��ع  اإن�����ش��اء  اأوًل: 

تجارّي غالبًا، تت�شّمن خانات ت�شترط 

اإدخال  ال�شحية«   - »الم�شتخدم  على 

البطاقات  كرقم  به،  ة  معل�مات خا�شّ

ال�شط�  ذل��ك  بعد  ليتّم  الم�شرفّية، 

من  وا�شتغاللها  المعل�مات  هذه  على 

قبل م�شّغلي الم�قع.

�شبكة  على  م��زّي��ف��ة  ب��رام��ج  ن�شر  ث��ان��ي��اً: 

فر�س  بت�افر  ت�حي  باأ�شماء  الإنترنت 

عنها  يبحث  وظيفة  على  الح�ش�ل 

الم�شتخدم. وعند تحميل هذه البرامج 

اله�اتف  اأو  الك�مبي�تر  اأجهزة  على 

فاإّنها  بال�شحايا،  ة  الخا�شّ 61المحم�لة 
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تق�م باإر�شال معل�مات معّينة من هذه 

البرامج  مطلقي  اأجهزة  اإلى  الأجهزة 

المزّيفة.

م�اقع  على  مزّيفة  ح�شابات  اإن�شاء  ثالثاً: 

الت�ا�شل الجتماعّي، هدفها ا�شتدراج 

م�شب�هة  اأ�شاليب  عبر  الم�شتخدمين 

من  �شحاياها  ومعظم  وان��ح��راف��ّي��ة، 

فئتي المراهقين وال�شباب.

*ر�سائل مغرية وملغومة
ب الإلكترونّي في  تغلغلت ظاهرة الن�شْ

ب�شاطة  اأكثر  تبدو  اأ�شاليب  عبر  المجتمع 

وتداخاًل مع تفا�شيل الحياة الي�مية.

في هذا الإطار، تق�ل ال�شيدة ن�شرين 

)24 عامًا( اإّنها لطالما تلّقت عبر هاتفها 

مبالغ  ب��رب��ح  تخبرها  ر���ش��ائ��ل  المحم�ل 

ما،  برقم  الّت�شال  منها  وتطلب  طائلة، 

هذه  محت�ى  اإلى  الن�شياع  تتجّنب  لكّنها 

الر�شائل »المغرية والملغ�مة«.

ي��ت��ح��ّدث رّواد  ن��ف�����ش��ه،  ال�����ش��ي��اق  ف��ي 

من  اآخ��ر  �شكل  ع��ن  العنكب�تّية  ال�شبكة 

بتلّقي  يتمّثل  الإلكترونّي،  ب  الن�شْ عملّيات 

الم�شتخدم ر�شالة عبر البريد الإلكترونّي، 

ولكن  بالف�ز بجائزة مالّية كبيرة،  ت�همه 

يتعّين عليه ت�شديد ر�ش�ٍم معّينة للح�ش�ل 

عليها  تن�ّس  اآل��ّي��ة  وف��ق  ال��ج��ائ��زة،  على 

المذك�ر،  المبلغ  ت�شديد  وبعد  الر�شالة. 

ٍب  ن�شْ �شحّيَة  وق��ع  اأّن��ه  �شاحبه  يكت�شف 

اإلكترونّي!

*الت�سّي��د: الن�س��ب االإلكترون��ّي 
االأخطر

��ب  م��ه��م��ا ت����ع����ّددت اأن���������اع ال��ن�����شْ

 )phising( »الت�شّيد«  يبقى  الإلكترونّي، 

معل�ماٍت  ل�شتهدافه  الأن���اع،  هذه  اأخطر 

اأم  ك��ان��ت  �شخ�شّية  بال�شحية،  ��ة  خ��ا���شّ

مالّية، عبر ر�شائل اإلكترونّية تبدو مر�َشلة 

ل  م�ث�قة،  مالّية  وم�ؤ�ش�شات  �شركات  من 

�شّيما الم�شارف.

ر�شائل  عبر  الت�شّيد  عملية  وتجري 

اإل��ى  الم�شتخدم  تدع�  زائ��ف��ة  اإلكترونّية 

حيث  من  �شبيهة  اإلكترونية  �شفحة  زيارة 

يتعامل  ال��ذي  البنك  ب�شفحة  الت�شميم 

على  تحديث  اإج��راء  منه  تطلب  ثّم  معه، 

ة  الخا�شّ المرور  وكلمة  كا�شمه  بياناته، 

ُت�شرق  هكذا،  الئتمان.  بطاقة  ورق��م  به 

ذل��ك  ب��ع��د  ليقع  الم�شتخدم،  م��ع��ل���م��ات 

ب. �شحّية الن�شْ

�شمن خانة الت�شّيد الإلكتروني هذا، 

 46( منير  ال�����ش��ّي��د  ت��ج��رب��ة  و���ش��ع  يمكن 

اأدل���ى ب��ج��زء م��ن بياناته  ع��ام��ًا(، ال���ذي 

م�شب�هة،  لجهة  والم�شرفّية  ال�شخ�شّية 

 )Spam( خادعة  اإلكترونية  ر�شالة  عبر 

و�شلت اإلى بريده الإلكترونّي.

وق�عه  اكت�شف  اإّنه  منير  ال�شيد  يق�ل 

�شحية ن�شب اإلكتروني، بعد اقتطاع مبلغ 

كبير من ح�شابه الم�شرفي لت�شديد فات�رِة 

هاتفه الخل�ّي، التي فاقت هذه المرة قيمة 

تغلغلت ظاهرة النْصب 
اإللكرتويّن يف اجملتمع عرب 

أساليب تبدو أكرث بساطة وتداخاًل 
مع تفاصيل احلياة اليومية

تكنولوجيا
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ف�اتيره ال�شهرية ب�شكل لفت!

للن�شب  اآخ����ر  ���ش��ك��ٌل  اأي�������ش���ًا  وه��ن��ا 

الت�ا�شل  م�اقع  عبر  ولكن  الإلكترونّي، 

الن�شف  خ��الل  ال��م��رة:  ه��ذه  الجتماعّي 

العديد  تعّر�س   ،2014 العام  من  الأول 

في  »ف��اي�����ش��ب���ك«  م���ق��ع  م�شتخدمي  م��ن 

اإلى جمع  اإلى عملّية احتيال هدفت  لبنان 

باأّنهم  اإيهامهم  عبر  ال�شخ�شّية  بياناتهم 

ربح�ا ق�شيمة �شرائّية بقيمة مالّية مغرية 

الم�شه�رة  المالب�س  �شركات  اإح��دى  من 

عالميًا.

الجتماعّي  ال��ت���ا���ش��ل  م���اق��ع  وع��ب��ر 

عامًا(   19( مريم  الآن�شة  خا�شت  اأي�شًا، 

الإلكترونّي،  الحتيال  متاهات  في  تجربة 

بعد اأن اخترق مجه�ل�ن ح�شابها الخا�ّس 

مع  وت���ا���ش��ل���ا  »ف��اي�����ش��ب���ك«،  �شبكة  على 

با�شمها،  منهم،  طالبين  منها  مقّربين 

للهاتف  ت�شريج  بطاقات  على  الح�ش�ل 

الخل�ّي. 

*خطوات وقائّية
في هذا المعر�س، ي��شح الخت�شا�شّي 

في عل�م الحا�ش�ب واأمن المعل�مات عّبا�س 

اأّنه ل يمكن الحّد من انت�شار هذه  �شاهين 

ولكن  مطلق،  ب�شكل  الحتيالية  الأ�شاليب 

بالإمكان اّتخاذ خط�ة هاّمة على ال�شعيد 

م��زّودي  مع  الت�ا�شل  في  تتمّثل  الحك�مّي 

بالإنترنت  ة  الخا�شّ العالمّية  الخدمات 

  ،)Internet  Service  Providers(

القّيمين  م��ن  كالطلب  ���ش��ي��ادّي،  بمنطق  يتلّقى املستخدم رسالة عرب 
الربيد اإللكرتوين، توهمه بالفوز 

بجائزة مالّية كبرية
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حجب  الجتماعّي  الت�ا�شل  �شبكات  على 

ال��ح�����ش��اب��ات غ��ي��ر ال��م���ث���ق��ة وم�����ش��اع��دة 

ال��م�����ش��ت��خ��دم��ي��ن ف���ي ال��ت��ب��ل��ي��غ ع���ن ه��ذه 

الح�شابات.

وقائّية  خ��ط���ة  اإل���ى  �شاهين  وي�شير 

اأخ�����رى، ت��ت��م��ّث��ل ف��ي م�����ش��اه��م��ة ���ش��رك��ات 

ت���زي��ع الإن��ت��رن��ت ال��م��ح��ل��ّي��ة وال��ع��ال��م��ّي��ة 

الإلكترونّية  الم�اقع  اإلى  ال��ش�ل  بحجب 

الم�شب�هة، ف�شاًل عن خط�ٍة كبرى تتمّثل 

قبل  اإلكترونّي  م�قع  اأّي  اإط��الق  منع  في 

التاأّكد من نزاهة اأهداف مطلقيه.

ب عبر الموبايل *الن�سْ
الّت�شال  اأدوات  ا�شتغالل  خ�شّم  وفي 

ب  الحديث وتقنّياته لتط�ير اأ�شاليب الن�شْ

الأداة  المحم�ل  الهاتف  يبقى  والحتيال، 

بين  انت�شارًا  الأو�شع  لأنه  مالءمة،  الأكثر 

النا�س.

الم�بايل«،  خ��الل  م��ن  ال��م��ال  »َج��ْن��ُي 

عام  لبنان،  في  له  رّوج��ت  ج��ّذاب  عن�ان 

 Cash( »ال�»كا�س �شركات  اإحدى   ،2014

»َجْنُي املال من خالل 

املوبايل«، عنوان جذاب رّوجت 
له، عام 2014، إحدى شركات 

)Cash In( »الـ»كاش

ن�شّية  ر���ش��ائ��ل  عبر   )In
المتلّقين  ُتعلم   »SMS«

ك�شب  باإمكانهم  بات  باأّنه 

ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���م���ال عبر 

م��ك��ال��م��ات��ه��م ال��ه��ات��ف��ي��ة، 

من  ال�شركة  تطلب  حيث 

ال��م�����ش��ّج��ل ف���ي خ��دم��ت��ه��ا 

تكلفة  يحّدد  اأن  المجانية 

للدقيقة  اإ���ش��اف��ي��ة  مالية 

ال�احدة، يدفعها كّل من يت�شل به ليكت�شف 

لحقًا اأّنه يمنح ن�شف ما يجنيه لل�شركة.

�شفحات  على  انت�شرت  نف�شها  الحيلة 

العام  اإب��ان  العربّي،  العالم  في  »فاي�شب�ك« 

باأحد  الم�شتخدم  ت�شل  رواب��ط  عبر  نف�شه، 

 .)www.casharab.com( »م�اقع ال�»كا�س

اأّنها  الم�قع  �شاحبة  ال�شركة  وتزعم 

تاأ�ّش�شت عام 2010، بح�شب ما ت�رده في 

خانة »من نحن« على �شفحتها الإلكترونية 

اأّن  غير  ب��الإع��الن��ات،  والمثقلة  المنّمقة 

ال�شفحة  هذه  ه�ية  تفا�شيل  عن  البحث 

  »Whois« �س  المتخ�شّ ال��م���ق��ع  ع��ب��ر 

يك�شف   )www.whois-search.com(

قبل  من   2013 ع��ام  فعليًا  تاأ�ش�شت  اأّنها 

ه�اة ولي�س ُمحترفين!

ال���وق���اي���ة  ث���ق���اف���ة  *تعزيز 
االإلكترونية

ي�����ش��ي��ر الخ���ت�������ش���ا����ش���ّي ف����ي اأم����ن 

ت��ع��ّدد  اإل���ى  �شاهين  ع��ّب��ا���س  ال��م��ع��ل���م��ات 

الن�شب  �شحّية  ال�ق�ع  من  ال�قاية  �شبل 

ثقافة  تعزيز  مقّدمها  وف��ي  الإلكترونّي، 

عبر  الإنترنت،  م�شتخدمي  ل��دى  ال�قاية 

اعتماد الإر�شادات الآتية:

تكنولوجيا

64



�شخ�شّية  معل�مة  اأّي  اإدراج  ع��دم   -1
الم�ث�ق  غير  الإنترنت  �شفحات  على 

به�يتها وم�شداقّية اأهدافها.

2- عدم فتح الر�شائل المجه�لة الم�شدر 
اأّي  تنزيل  اأو  الإلكترونّي  البريد  عبر 

من محت�ياتها.

ال�شخ�شية،  الأج��ه��زة  ت��شيل  ع��دم   -3
على  محم�لة،  وه�اتف  ح�ا�شب  من 

�شبكات غير م�ث�قة، وتن�شيب برامج 

هذه  على  عليها  المتعارف  الحماية 

البرمجّيات  من  لحمايتها  الأج��ه��زة، 

عمليات  ف��ي  الُم�شتخدمة  الخبيثة 

�شرقة  �شّيما  ل  الإلكترونّي،  الحتيال 

المعل�مات ال�شخ�شية.

الُمر�شلة  4- عدم قب�ل طلبات ال�شداقة 
على  وم�شب�هة  مجه�لة  ج��ه��ات  م��ن 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.

عبر  الأم����ال  ت��ب��ادل  عملّيات  تالفي   -5
ال��م���اق��ع غ��ي��ر ال��م��ع��روف��ة، وت��ج��ّن��ب 

ع��رو���س ال��ج��ه��ات ال��ت��ي ت��ّدع��ي 

الدي�ن  من  الزبائن  تخلي�س 

القديمة.

6- الحذر من العرو�س المجانية لتجربة 
لهذا  الأ�شا�س  ال�شرط  لأّن  ما،  منتج 

العر�س ه� تقديم رقم بطاقة الئتمان 

قبل بدء التجربة.

جديد  على  م�شتمر  ب�شكل  الط���الع   -7
تفاديًا  الإلكتروني  الن�شب  اأ�شاليب 

لل�ق�ع في اأفخاخها.

*خارج قف�ض االتهام!
بديهيًة  تبدو  الرقمّي،  الف�شاء  خارج 

وال�شحّية  المجرم  ت�شع  التي  ال�����ش���رُة 

واإ�شدار  والتحقيق  الّدعاء  دائرة  معًا في 

اأّن  بيد  ال��ج��ائ��رة.  اأو  ال��ع��ادل��ة  الأح��ك��ام 

دهاليز  في  مجتزاأة  تبدو  نف�شها  ال�ش�رة 

الت�شريعات  حيث  الإل��ك��ت��رون��ّي،  ال��ع��ال��م 

نا�شجة  لي�شت  ال�شحية  لحماية  الالزمة 

كفايًة حّتى الي�م. هنا، ي�شعُب في اأحياٍن 

الّتهام،  قف�س  في  المجرم  حجز  كثيرة 

المائعة  الفترا�شية  ه�يته  ب�شبب  اإم��ا 

تفّ�ق ذكاوؤها،  اأجهزٍة  ب�شبب  اأو  والملّ�نة، 

والحتيال  الن�شب  فاحترفت 

م�شتخدميها  كبع�س  تمامًا 

من الب�شر!
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في  غياب األب: 

أّمهات
بدورين
داليا فني�ض

ول����دي ك���ان ي��ب��ل��غ من 

عندما  ���س��ن��وات   6 العمر 

معه  واأعاني  وال��ده،  توّفي 

يتخّيل  فهو  اليوم،  ط��وال 

يناديه،  اأب���اه،  يكّلم  اأن���ه 

على  وي���رّد  معه  ي��ت��ح��ّدث 

يجيبه.  والده  كاأّن  نف�سه 

وعندما اأحاول اأن اأتناق�ض 

معه واأمنعه من ذلك يبكي 

اأدري  ال  »ب��اب��ا«.  وي��ن��ادي 

اأعّو�سه  وكيف  اأفعل  ماذا 

غياب اأبيه وتعّلقه ال�سديد 

جدًا  حنونة  اأّنني  مع  به 

كيف  اأدري  ال  لكّني  معه 

اأت�سّرف حّتى اأجعل ولدي 

الو�سع.  ه��ذا  م��ع  يتكّيف 

اأتمنى م�ساعدتي للتخّل�ض 

من هذه الم�سكلة.

تربية
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*دوره خا�ّض به
الأب  يحتّل  المجتمعات،  مختلف  في 

في  رئي�شيًا  دورًا  ويلعب  ��ة  خ��ا���شّ مكانة 

ف�ج�ده  وا�شتمرارها،  الأ���ش��رة  تما�شك 

اأو  اقت�شادّي  اأو  فردّي  وج�د  مجّرد  لي�س 

وروحّي  نف�شّي  الأهم:  دوره  بل  اجتماعّي، 

في تك�ين �شخ�شّية الأبناء. 

به،  الق��ت��داء  ل��الأب��ن��اء  يتيح  ف���ج���ده 

لتك�ين  بالن�شبة  حي�ّيًا  يعتبر  الذي  الأمر 

�شّيما  ل  النف�شّي،  ولت�ازنهم  �شخ�شّيتهم 

في المرحلة الأولى من طف�لتهم.

من  ذات��ه  ع��ن  �ش�رته  ي��ك��ّ�ن  والطفل 

تعامل  �شّيما  ل  معه،  اأ�شرته  تعامل  خالل 

دائمًا  يحاول  نم�ذجًا  ي�شّكل  ال��ذي  الأب 

واأق�اله  حركاته  في  وتقليده  به  التماهي 

اأن  اآخ��ر  �شخ�س  لأّي  يمكن  فال  واأفعاله، 

يق�م بال�ظيفة نف�شها التي يق�م بها الأب، 

حّتى الأم مهما بلغت من قّ�ة ال�شخ�شية.

*طفلي بعد الغياب
والنتماء  والأمان  الحماية  الأب  يمّثل 

حاجات  وهي  للطفل،  والراحة  والتقدير 

كيانه  عليها  ويتاأ�ّش�س  نف�شه  بها  تنم� 

يحّقق  ل  عنه  البديل  اأو  وغيابه  المعافى. 

بل  الحاجات،  لهذه  وكافيًا  جّيدًا  اإ�شباعًا 

�شيجعله اأمام خيارات متعّددة في ال�شل�ك 

الظاهر اأو الخفّي.

تتحّدد الخيارات ح�شب نمط �شخ�شية 

اإليها  انتقل  التي  البيئة  وظ��روف  الطفل 

فتك�ن:

الحماية  وتاأمين  نف�شه  عن  بالدفاع   -1
لعدم  نف�شه«  �شّيد  ه�  »وك��اأّن��ه  لذاته، 

ث��ق��ت��ه ب��ال��م��رّب��ي ال��ب��دي��ل، وال���دف���اع  

بال�شل�ك العدوانّي والعنف والفظاظة 

ك�نه  وال��ك��ذب،  والم�شاك�شة  والعناد 

لم ين�شج بعد ليدافع عن ذاته بطرق 

رًا. اأكثر تكّيفًا وتح�شّ

متمّثاًل  نف�شّيته  على  والت�ّج�س  بالقلق   -2
بالحركة المفرطة التي ل هدف لها مع 

واندفاعية  وتململ  التركيز  في  ت�شّتت 

وعدم تفكير عقالنّي.

من  المفرطة  والح�شا�شّية  ال��خ���ف   -3
67الآخرين و�شرعة التبّدل في المزاج.
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4- ت��غ��ّل��ب ال�����ش��ع���ر ب��ال��ع��ج��ز والإح���ب���اط 
اإلى  ويلجاأ  وال�هن  بالكاآبة  فُي�شاب 

الن�شحاب والعزلة، وقد ُيفّكر بالم�ت 

ويتمّنى الذهاب اإلى اأبيه، حيث الأمان 

ح�شبما  معه،  اإّل  تتحّقق  ل  والحماية 

وجد بعد فقده.

اأو  ال��خ��ي��ارات  ه��ذه  بع�ُس  ي��ت���ّل��د  ق��د 

بالطرق  الحاجات  له  ُتقّدم  لم  اإذا  كلُّها، 

ال�شحيحة والكافية من المرّبي البديل.  

بعد  اأبناءها  االأّم  ترّبي  *كيف 
الغياب؟

ل �شّك في اأّن م�ش�ؤولية التربية تقع على 

عاتق الأب�ين وهما م�ش�ؤولن عن الطفل اأمام 

وكّلكم  راٍع  »كّلكم   :P الر�ش�ل  يق�ل  اهلل، 

ال�لد  يغيب  فعندما  رع��ّي��ت��ه«،  ع��ن  م�ش�ؤول 

ب�شكل مفاجئ ب�شبب الم�ت يبقى الطفل مع 

كيف  معه،  تتعامل  كيف  تحتار  وقد  والدته 

تعّ��شه غياب والده وتظل ت�شعر بالم�ش�ؤولية 

�شيجعل  خلل  اأّي  لأّن  �شليمًا  تن�شئته  تجاه 

ميزان المنظ�مة الترب�ّية يختّل بالتاأكيد.

*كيف ُتعّو�ض؟
1- تاأمي���ن الحتياجات الأ�سا�س���ّية: بع�س 
الأمه���ات ق���د ي�شرف كثي���رًا في �شراء 

متطّلب���ات الطف���ل كتع�ي����س للنق�س، 

وه���ذا خط���اأ اإذ يج���ب تجّن���ب تدليله 

بحّج���ة تع�ي����س الحن���ان،  ول ب���ّد من 

تحكيم العقل قب���ل العاطفة لم�شلحة 

الطفل، فخير الأم�ر اأو�شطها.

2- تاأمين الحماية والأمان للطفل.
للطفل: اأن  ال��م��رج��ع��ّي��ة  ت��ع��ّدد  ع���دم   -3
واح��د  �شخ�س  عنه  ال��م�����ش���ؤول  ي��ك���ن 

ُيرجع اإليه في ال�شماح والمنع والث�اب 

اإّن  حياته.  تفا�شيل  كّل  وفي  والعقاب 

م�شاألة  للطفل  راٍع  �شخ�س  تحديد 

مريحة جّدًا له، �شرط اأن يقبله الطفل 

كراٍع له.

ينبغي أن يكون املسؤول عن 
الطفل شخص واحد ُيرجع إليه 

يف السماح واملنع والثواب 
والعقاب

تربية

68



معه:  التعامل  ف��ي  وال�سبط  ال��ح��زم   -4
هي حاجة نف�شّية تحّقق له الأمان.

التعّلم: ت�فير  اإل���ى  ال��ح��اج��ة  اإ���س��ب��اع   -5
الإمكانية  تعليمية منا�شبة ح�شب  بيئة 

المت�ّفرة.

ومن هنا نر�سد الأم الفا�سلة اإلى:

والأ�شى،  الحزن  بنبرات  اإ�شعاره  1- عدم 
التي قد تنطبع على الأم وتنتقل له دون 

اأن ت�شعر.

والده،  عن  الطفل  اأ�شئلة  اإهمال  عدم   -2
واأن تك�ن الإجابة وفق ما يفهمه.

اأم��ام  اأم��ر �شّيئ  ب��اأّي  3- ع��دم ذك��ر الأب 
الكراهية،  له  يحمل�ا  ل  حتى  الأبناء 

وعدم مدحه كثيرًا حتى ل يتعّلق�ا به.

له،  والرحمة  ال�شفقة  نظرات  تجّنب   -4
حّتى ل ي�شعر بالنق�س اأمام الآخرين.

مع  اأقربائه  اأحد  اأو  زميله  �شاهد  اإذا   -5
فعلى  يدّلل�ه  اأو  ب��ه  يهتّم  وه���  وال���ده 

والتحّدث  به  بالهتمام  تبادر  اأن  الأم 

معه والتحاور حّتى ل ي�شعر بالإحباط 

والأ�شى.

*غياب االأب وتاأثيره على  المراهق
الأب  غياب  في  التربية  علماء  يرى  ل 

حيث  الأولى؛  الطف�لة  �شن�ات  في  م�شكلة 

مكتفيًا  وح��اج��ات��ه،  بلعبه  الطفل  ين�شغل 

بحّب اأمه ورعايتها له، ولكن الأمر يختلف 

فتك�ن  ال��م��راه��ق��ة،  مرحلة  ي��دخ��ل  حين 

خجل  �شكل  على  ال��ب��داي��ة  ف��ي  ال��م��ع��ان��اة 

وانط�اء و�شرود و�شرحان، ثّم تكبر لت�شّكل 

ا�شطرابات نف�شّية كالياأ�س والكتئاب.

المراهق  ا�شطراب  مظاهر  وت��اأخ��ذ 

ب�شبب افتقاد الأب �ش�رًا عّدة اأهمها:

1- قلق دائم من كّل �شيء ح�له.
2- خجل مذم�م يمنعه من اأخذ حق�قه.
3- حزن وميل للكاآبة على اأتفه الأ�شباب.

*خطوات العالج للمراهق
غياب  بعد  �شع�بة  الأم  مهام  ت��زداد 

الأب وترى اأنه ل بّد اأن ُيرّبى الأبناء ب�شكل 
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ال تقلقي على مستقبل ابنك 
وتربيته،  فاهلل هو من خلقه ولن 

يضّيعه. عليك فقط أن تبذيل 
جهدك يف تربيته تربية سليمة

العصير الطبيعي: 

صّحة وارتواء

الن�شائح  الأب م�ج�د معهم.  هذه  وكاأّن 

الجديد  لل�اقع  العالج  خط�ات  في  تفيد 

على المراهق وهي:

1- ت�فير الجّ� النف�شّي المالئم في البيت 
مادّيًا ومعن�ّيًا.

ي�شتطيع  حّتى  الأب  عن  البديل  وج�د   -2
ج�انب  بع�س  مع  التعاي�س  المراهق 

�ش�رة الرجل.

الجتماعّي  الجّ�  ت�فير  على  الحر�س   -3
المنا�شب ولقاء الأ�شدقاء اأو التحّدث 

م��ع��ه ع���ن ق��ي��م��ة ال�����ش��داق��ة و���ش��ب��ل 

ا�شتمرارها.

والبن  الأب  اأهل  بين  الت�ا�شل  ت�فير   -4
وتكليفه  الأب،  وج���د  ف��ي  كانت  كما 

تّت�شم  التي  الأ���ش��ري��ة  المهام  ببع�س 

بالطابع الرج�لّي ومناق�شته في كيفية 

القيام بها.

واإ���ش��غ��ال��ه  ال����ق���ت،  اإ����ش���اع���ة  5- ع����دم 
مهاّم  اأو محاولة دمجه في  بالريا�شة 

الرجال وعالمهم.

6- ال��ح��دي��ث م���ع الب����ن ع���ن ذك��ري��ات 
بها، عن  مرَّ  وم�اقف جميلة  طف�لته، 

درا�شته واأ�شباب نجاحه، اأحالمه وما 

ما  له  ينقل  اأن  بمعنى  منها،  اأن��ج��زه 

يدور بفكره وما يحلم به رجاًل كرجل.

ويعي  م  يتفهَّ اأن  المراهق  الب��ن  على   -7
تمامًا اأ�شباب غياب ال�الد.

وفي الختام اأق�ل هذه الكلمات لكّل اأّم 

تتحّمل م�ش�ؤولية اأبنائها بمفردها:

ابنك وتربيته،   ل تقلقي على م�شتقبل 

عليك  ي�شّيعه.  ول��ن  خلقه  م��ن  ه���  ف��اهلل 

تربية  تربيته  في  جهدك  تبذلي  اأن  فقط 

وال��رع��اي��ة،  ال��ح��زم،  على  قائمة  �شليمة 

النف�شية  ال��ح��اج��ات  وت�فير  واله��ت��م��ام، 

الالزمة لنمّ�ه، والمجتمع ي�شهد كم طفاًل 

حياته  ف��ي  ناجحًا  وك��ان  اأب،  دون  ت��رّب��ى 

من  الأهّم  ولكن  والعملّية،  العلمّية  العاّمة 

القائمة  الإ�شالمية   التربية  ه�  ذلك  كّل 

على زرع مبادئ الدين والمتابعة. 
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العصير الطبيعي: 

صّحة وارتواء
�سارة املو�سوي خزعل

من  اأو  ال��ب��رت��ق��ال  ع�سير  م��ن  ك���وب 

في  يخطر  ما  اأّول  هو  غ��ازي،  م�سروب 

بالعط�ض  ال�سعور  عند  البع�ض  ذهن 

والحّر ال�سديد. وللع�سائر طعم خا�ّض 

تمّد  ل��ذي��ذة،  فهي  االأوق�����ات.  ه��ذه  ف��ي 

التعّرق  عند  يخ�سرها  التي  بال�سوائل  الج�سم 

اأحيانًا  لها  كما  اأخ��رى.  فوائد  ولها  ال�سديد، 

بع�ض االأ�سرار.

اأّما الم�شروبات الغازية، فهي قد تروي في 

البداية، ولكن �شرعان ما يع�د ال�شع�ر بالعط�س 

م�شاعفًا، اإ�شافة اإلى ما ُتدخله اإلى الج�شم من 

�شم�م.

وهل  الغازية؟  الم�شروبات  اأ�شرار  هي  ما 

ة؟ ما الفرق بين الع�شير  ع�شائر الف�اكه م�شرَّ

ع؟ ولماذا الم�شروب الغازي ل  الطازج والم�شنَّ

يروي؟

*ما هي الم�سروبات الغازّية؟
ال��غ��ازي  الم�شروب  م��ن  واح���دة  ع��ب���ة  اإّن 

تحت�ي على: ماء - �شّكر - منّكهات - ملّ�نات - 

اأ�شيد - ف��شف�ر- كافيين.
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اأّي  على  تحت�ي  ل  الم�شروبات  وه��ذه 

عن�شر غذائي با�شتثناء الماء. 

الم�شروبات  من  عب�ة  كل  في  ال�سكر:   -1
ال�شكر،  م��ن  غ   40 ح���ال��ي  ال��غ��ازّي��ة 

و�شط،  مالعق  ثمانية  يعادل  ما  وه� 

نف�س  في  اإذابتها  ي�شعب  كمية  وه��ي 

ق�شير،  وق��ت  ف��ي  ال��م��اء  م��ن  الكمية 

اأو  ك��ال���ري  ال�140  ح���ال��ي  وت��ع��ط��ي 

الكبيرة  الكمية  وهذه  حرارية.  �شعرة 

دفعة  تناولها  تّم  حال  في  ال�شكر  من 

الدم  في  ال�شكر  معّدل  ترفع  واح��دة، 

ب�شرعة، في�شير الدم م�شبعًا، وبالتالي 

الماء  من  اإ�شافية  كمّية  اإل��ى  يحتاج 

يجعلك  م��ا  ال��زائ��د،  ال�شكر  لتحليل 

ت�شعر بالعط�س مرة اأخرى.

ل�  حتى  وه��ي  والملّونات:  المنّكهات   -2
منّظمة  م��ن  عليها  م�����ش��ادق��ًا  ك��ان��ت 

غريبة  �شناعّية  م���اد  فهي  ال�شّحة، 

ل البتعاد عنها. على الج�شم ُيف�شّ

3- الأ�سيد: تبَيّن اأّن كثرة تعّر�س المعَدة 
الط�يل  المدى  على  يجعلها  لالأ�شيد 

ك�����ش���ل��ة ف��ت��ق��ّل��ل م��ن اإف�����راز الأ���ش��ي��د 

ذلك  ع��ن  وينتج  للطعام،  الها�شم 

تع�ّشر اله�شم.

4- ال��ف��و���س��ف��ور: وه���� ي���ج��د ف��ق��ط في 
ال��م�����ش��روب��ات ال���غ���ازي���ة ال�������ش����داء، 

م��ع��دَن��ي  اإّن  ك���ب���ي���رة.  وب���ك���م���ي���ات 

اأن يك�نا  الكال�شي�م والف��شف�ر يجب 

بكمّيات متعادلة في الدم، فاإذا زادت 

كمية  تزيد  اأن  بدون  الف��شف�ر  كمية 

الف��شف�ر  على  وج��ب  الكال�شي�م، 

العظام  م��ن  الكال�شي�م  ي��خ��رج  اأن 

والأ�شنان ليتّم التعادل. وبذلك يك�ن 

له�شا�شة  �شببًا  ال��غ��ازي  ال��م�����ش��روب 

ال��ع��ظ��ام وت��رّق��ق��ه��ا، وك��ذل��ك ت��اآك��ل 

الأ�شنان.

الم�شروب  اأّن  نن�شى  ول  ال��ك��اف��ي��ي��ن:   -5
الغازي الأ�ش�د يحت�ي على الكافيين، 

�شحّية  ولم�شاكل  ل����الأرق،  الم�شّبب 

اأخرى لبع�س النا�س.

يف كل عبوة من املشروبات 
الغازّية حوايل 40 غ من السكر، 

وهو ما يعادل ثمانية مالعق

تغذية
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*الع�سائر الطازجة
1- ال����م����اء: ت��ح��ت���ي ع�����ش��ائ��ر ال��ف���اك��ه 
كبيرة  كمية  على  باأن�اعها  الطازجة 

من الماء.

من  جّيدة  ن�شبة  ت���ؤّم��ن  الفيتامين:   -2
حاجاتنا من الفيتامينات والمعادن.

*اأ�سرار جانبية
اأنها  اإّن كثرة تناول الع�شائر اأظهرت 

ت�ؤدي اإلى:

عند  )خ��ا���ش��ة  الأ����ش���ن���ان  ت�����ش��ّ����س   -1
الأطفال(.

الجهاز  ف��ي  اأخ���رى  وم�شاكل  اإ�شهال   -2
اله�شمي.

ال�شعرات  م��ن  ي��زي��د  بكثرة  تناولها   -3
الحرارية، لذلك فاإنه يزيد من فر�شة 

محلَّ  يحّل  قد  اأّنه  اأو  ال���زن،  اكت�شاب 

ة عند الأطفال. اأغذية اأخرى، خا�شّ

الإطالق  على  الأف�شل  ال�شائل  ويبقى 

لإرواء العط�س ه�) الماء(.

لبع�ض  الغذائية  *الخ�سائ�ض 
الع�سائر

ف�����روت،  ال���غ���ري���ب  ع�����س��ي��ر   -1
 :grapefruit

بطعم  تتميز  فاكهة  ف��روت«  »الغريب 

ذو  وع�شيره  مع حالوة مخباأة،  قلياًل  مرٍّ 

اأن لهذه  اأ�شفر. وقد تبّين  اأو  ل�نين اأحمر 

الفاكهة ف�ائد مهّمة، فهي تحت�ي على:

وه�  كبيرة  بكميات   :)C( فيتامين  اأ- 

لالأك�شدة،  وم�شاد  المناعة،  يق�ي 

ولاللتهابات.

ب- يحت�ي على ن�شبة كبيرة من الفيتامين 

)A(، الب�تا�شي�م، الف�ليك اأ�شيد.

المادة  وهي   :lycopene الاليك�بين  ج- 

الزهري  اأو  الأحمر  الل�ن  تعطي  التي 

ل��ه��ذه ال��ف��اك��ه��ة. وه����ي م���ن ال��م���اد 

في  فعالية  الأكثر  لالأك�شدة  الم�شادة 

�شرطان  )خا�شة  ال�شرطان  محاربة 

البرو�شتات(.

مادة  هي   :limonoids الليم�ن�يد  د- 

الحم�شية،  ال��ف���اك��ه  معظم  ف��ي  م���ج���دة 

ال�شم�م.  من  للج�شم  مطهرة  م��ادة  وتعتبر 

فاإن  تناولها  عند  اأنها  الفاكهة  هذه  وتتمّيز 

مادة ال� limonoid  الم�ج�دة 

ف��ي��ه��ا ت��ب��ق��ى في 

اأط�ل  لمدة  الدم 

�شاعة(   24  -  6(

م���ق���ارن���ة ب��غ��ي��ره��ا م��ن 

73الحم�شيات )4 - 6 �شاعات(.
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مالحظة: ل تتناول الغريب فروت على 

يروج لذلك، فه� يحت�ي على  الريق، كما 

اإلى  ي���ؤّدي  وقد  الأ�شيد،  من  كبيرة  كمية 

حات في المعدة. الإ�شابة بتقرُّ

2- ع�سير االأفوكادو:
من  غ��ي��ره  ع��ن  يختلف  خ�سائ�سه: 

الع�شائر اإذ:

من  ج���ّدًا  كبيرة  كمّيات  على  يحت�ي  اأ- 

 11 )ح���ال��ي  والمعادن  الفيتامينات 

فيتامينًا و17 معدنًا(.

 235( ال��ح��راري��ة،  بال�شعرات  غنّي  ب- 

كال�ري في الك�ب ال�احد(.

الده�ن  من  كبيرة  ن�شبة  على  يحت�ي  ج- 

.)% 88(

الك�لي�شتيرول  ن�شبة  م��ن  يخف�س  د- 

ن�شبة  وي��رف��ع   LDL ال��دم  ف��ي  ال�شيئ 

.HDL الك�لي�شتيرول الجيد في الدم

ه�- ي�شاعد في الحماية من اأمرا�س القلب 

من  كبيرة  ن�شبة  على  احت�ائه  ب�شبب 

الف�ليك اأ�شيد.

ما ُكتب يف حمتوياته عصري 
كذا 100 %، دون ماء أو سكر أو 

نكتار، فهو طبيعي وهو األسلم

�شرطان  م��ن  ال��ح��م��اي��ة  ف��ي  ي�����ش��اع��د  و- 

البرو�شتات.

ز- يرطب الب�شرة ويعالج ح�شا�شيتها.

3- ع�سير الفريز:
يحت�ي على:

 )C( ال�فيتامين  م��ن  ك��ب��ي��رة  ن�شبة  اأ- 

معدن  وكذلك  البرتقال(  من  )اأكثر 

المانغانيز.

ب- ن�شبة كبيرة من الألياف.

ج- منّق للب�شرة.

في  ال�شم�م  من  التخل�س  في  ي�شاعد  د- 

الدم.

تغذية

74



 90( الحرارية،  ال�شعرات  من  قليل  ه�- 

كال�ري في الك�ب مقابل 120 كال�ري 

اإ�شافة  تتّم  لم  اإذا  الفاكهة(،  لباقي 

محّليات عليه.

4- ع�سير الرمان:
مفيد ل�:

تخفي�س �شغط الدم. اأ- 

ب- تخفي�س معدل الك�لي�شتيرول.

ال��ح��م��اي��ة م��ن اأم���را����س ال��ق��ل��ب،  ج- 

خا�شة الجلطات القلبية.

وال����   )C( ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن  غ���ن���ّي  د- 

.Flavonoids
الطازج  الع�سير  بين  الفرق  *ما 

والم�سنَّع؟

الطازج  الع�شير  اأّن  الطبيعي،  م��ن 

�شحي واأكثر منفعة وكذلك اأقّل �شررًا من 

كّل ع�شير معّلب؛ لأنه حتى ل� كان طبيعّيًا 

معلبًا فمن الم�ؤكد اأنه بعد تعّر�شه لمراحل 

من الع�شر والتعليب يخ�شر بع�س الف�ائد.

الع�شائر  من  الختيار  يمكن  اأّن��ه  اإّل 

المعلبة ما ه� اأ�شلم من غيره:

في  ُكتب  فما  المحت�يات:  اإل��ى  انظر   -1
دون   ،%  100 كذا  ع�شير  محت�ياته 

ماء اأو �شكر اأو نكتار، فه� طبيعي وه� 

الأ�شلم.

اب��ت��ع��د ع��ّم��ا ه���� م��ك��ت���ب   -2
ك�كتيل،  نكتار،  عليه: 

اأو »يحت�ي على قطع 

من الفاكهة«.

الع�شير  ك���ان  ك��ل��م��ا   -3
يحت�ي على ن�شبة اأكبر من 

اأكثر  �شحّيًا  كان  كلما  الفاكهة 

مانغا  ع�شير  تجد  المحت�يات  )ففي 

50 % اأو ع�شير مانغا 10 %(.
اأنه  على  يدّل  الل�ن  ال�شافي  الع�شير   -4

غير طبيعي.

*الفاكهة الكاملة هي االأف�سل
ي��ب��ق��ى ت��ن��اول ال��ف��اك��ه��ة ال��ك��ام��ل��ة ه� 

الأف�شل على الإطالق، لأن ع�شر الفاكهة 

قد يتطلب ت�شفيتها وبالتالي تخليتها من 

الألياف الهامة لله�شم والعديدة الف�ائد، 

وعدم  بكاملة  الفاكهة  ع�شر  تم  اإذا  اإّل 

ت�شفيتها، عندها تك�ن الفائدة كاملة.

وتجدر الإ�شارة اإلى اأن الع�شائر يجب 

الفيتامينات  بع�س  لأن  مبا�شرة،  تناولها 

فتذهب  ب�شرعة  يتطاير   C كالفيتامين 

فائدته.
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اأب��و  ال��ح��اج  محمد  وال���د  يكن  ل��م 

علي، �سوى فاّلح ب�سيط، غنيِّ النف�ض، 

وِحكمٍة  �سليمة،  فطرة  ذي  ك��ري��ٍم، 

عميقة. وكّلما رزقه اهلل �سبّيًا، �سكر 

يكون  جديدًا،  رجاًل  �سيرّبي  اأنه  اهلل 

ن  اإذا ما َحّلت البلّية واأُذِّ ُذخرًا للدين 

من  على  القول  ُيلقي  فكان  للجهاد، 

سات شهيد الدفاع عن المقدَّ
محمد عّباس يونس )فداء(

اسم األم:  لطيفة يونس  
محل وتاريخ الوالدة:   طليا 

1974/8/9
الوضع االجتماعي:  متأّهل وله 6 

أوالد
رقم السجل: 24

تاريخ االستشهاد:  2013/5/25

ن�سرين اإدري�ض قازان

أمراء الجنة
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الذين  الرجال  الرجال؟  »ِلَم  حوله: 

ال يحمون االأر�ض والعر�ض ما محّلهم 

جدار  ظّل  اأو  َلخيمٌة  االإع��راب؟!  من 

اأحيا تحته م�ستورًا اأحبُّ اإليَّ من حياة 

مترفة تغيب عن م�سرحها الكرامة«.

*طفولة لم تعرف الخوف
في كنف هذا الأب ترّبى محمد.. الأب 

واأحكام  ال�شالة  اأولده  يعّلم  ك��ان  ال��ذي 

عمرهم.  م��ن  الخام�شة  ف��ي  وه��م  ال��دي��ن 

ي�شحبهم، دومًا، اإلى مرقد ال�شّيدة خ�لة 

نف��شهم  في  زرع  وقد  بعلبك،  في   O

ب��ذرة  فيها  و�شقى  وال��م��ب��ادرة  ال�شجاعة 

الإيمان، فاأينع ما زرع وجنى ثمارًا طّيبة، 

اأولد،  ع�شرة  بين  ال��راب��ع  اب��ن��ه  فمحمد 

يت�شّدى  كان  فقد  فريدة،  ب�شجاعة  تمّيز 

للدفاع عن اإخ�ته ورفاقه بغ�ّس النظر عن 

الُمخطئ، فالت�جيه والعتاُب ي�ؤّجلهما اإلى 

ما بعد الإ�شكال.

المغامرات،  �شّيُد  فه�  اللعب  في  اأّم��ا 

ففي  ط��ري��ق��ًا،  لقلبه  ي��ع��رف  ل��م  ال��خ���ف 

با�شم  ُتعرف  بئر  ثّمة  كان  القرية  اأط��راف 

الق��ت��راب  يهاب  والجميُع  الأف��ع��ى«،  »بئر 

نف�شه  ي��رب��ُط  ك��ان  محمدًا  اأن  غير  منها، 

بحبٍل وينزل فيها ليجمع ما يجدُه في قعرها 

الياب�س من ر�شا�ٍس فارٍغ ليلعب به ورفاقه.

O على اأعتاب ال�سّيدة خولة*
التفّكر  �شبطها  الم�شاغبة  تلك  لكن 

رعيه  اأث��ن��اء  ي��راف��ق��ه  ك��ان  ال���ذي  العميق 

لالأغنام، ُبعيد ع�دته من المدر�شة. فكان 

في�شكنه  ب�شمٍت  الأح���را����س  ف��ي  ي�����ش��رُح 

الهدوء. اأّما �شفره الروحي، فكان من مقام 

ال�شيدة خ�لةO، اإذ ينقطُع عن الدنيا 

بمجرد اأن تخط� رجله هناك. وقد اأو�شى 

كّل من يعرفه اأن يت��ّشل، لق�شاء حاجاته، 

يقينه  ول�شّدة   .R البيت  باأهل  هناك 

يتاأّثرون بحديثه،  النا�س  الأمر، كان  بهذا 

مت��ّشلين  خ�لة  ال�شّيدة  باأعتاب  ويل�ذون 

باأجدادها، فينال�ن من اهلل الإجابة. وقد 

حر�س محمد ط�ال عمره على المحافظة 

ة بال�شّيدة خ�لة، ورّبى  على عالقته الخا�شّ

كّل  ي�شحبهم  ف��ك��ان  ذل���ك،  على  اأولده 

نهار جمعة لزيارتها والبقاء في ح�شرتها 

المباركة. 

*هّمه الهداية
على  النا�س  هداية  ه��ّم  محمد  حمل 

في  وال�شباب  الفتية  يجمع  فكان  عاتقه، 

اإلى  و�شعى  دينية.  درو�شًا  لإعطائهم  بيته 

القرية  م�شجد  لترميم  التبّرعات  جمع 

لل�افدين،  )طليا( لي�شير بعد هجٍر قبلة 

حرص حممد طوال عمره 
على احملافظة على عالقته 
اخلاّصة بالسّيدة خولة، ورّبى 

أوالده على ذلك
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فيعجُّ بالم�شّلين، ويعل� من مئذنته �ش�ت 

الدعاء والمناجاة.

���ش��غ��ي��رًا ك���ان م��ح��م��د ع��ن��دم��ا ت��رك 

المدر�شة، فالفقُر وق�شاوة العي�س لم يتركا 

ال�شم�ُس  و���ش��ارت  اأم���ره،  م��ن  الخيرة  ل��ه 

ت�شرق على جبهته وه� في الحقل مع والده 

ي�شقي الزرع ويحرث الأر�س، فَغَر�س هذا 

العمل الم�شني في روحه الطيبة والب�شاطة 

وال�شفافّية، فكان اأبعد ما يك�ن في حياته 

عن التكّلف والتمّلق والتاأّفف، فالر�شى بما 

ق�شمه اهلل له من العي�س كّلل اأيامه.

*جهاٌد مبكر
التحق  ع��م��ره  م��ن  ال��راب��ع��ة ع�شر  ف��ي 

ليبداأ  ال��ع��اّم��ة،  التعبئة  ب�شف�ف  محمد 

والده  كان  وكم  مبكرًا.  الجهادي  م�ش�اره 

الع�شكرية  ة  ال��ب��زَّ ي��رت��دي  وه���  ب��ه  ياأن�س 

جهده  ي��ح��اول  وه���  وال���ا���ش��ع��ة،  الكبيرة 

وبعد  ال�����ش��غ��ي��ر.  ج�����ش��ده  ع��ل��ى  �شبطها 

ومع  وثقافّية،  ع�شكرّية  ل��دورات  خ�ش�عه 

محمد  ب��داأ  ع�شرة،  الثامنة  عمر  بل�غه 

بالم�شاركة الفعلّية في المهّمات الجهادية، 

وه� من اأَِلف المخاطر منذ نع�مة اأظافره، 

فرابط في محاور الجن�ب والبقاع الغربي، 

ه  تعر�شّ بعد  �شَكنه  ق��رب  ا�شتقّر  واأخ��ي��رًا 

لإ�شابة في ظهره جّراء مالحقة الطيران 

اأمتار   4 ارتفاع  عن  ف�قع  له،  الإ�شرائيلي 

وه� يحمل ثقاًل على ظهره، فتاأّذى عم�ده 

العمل  من  التقليل  ا�شتلزم  ما  الفقري، 

الذي يحتاج اإلى جهد كبير، ولكن هيهات 

لمن كان مثله اأن ي�شت�شلم اأو يركن للراحة.

*ليكونوا جنود اهلل
التي  ال�اعدة  العمل  فر�س  هي  كثيرة 

ورف�ش�ها  واإخ���ت��ه،  محمد  على  عر�شت 

و�شط ا�شتغراب من يعرف و�شعهم المادي 

القا�شية  الحياة  اآث��روا  ولكنهم  ال�شعب، 

ليك�ن�ا من جن�د اهلل. وكلما اجتمع محمد 

المنزل،  في  المجاهدين  رفاقه  وبع�س 

وال��ده  ك��ان  ج��ه��ادي��ة،  لعملية  للتخطيط 

منهم  »َم��ْن  نف�شه:  في  قائاًل  اإليهم  ينظر 

عن  غاب  منهم  وكثير  ت��رى؟«.  يا  �شيع�د 

ال�شماء.  في  نجمًا  و�شار  الجل�شات  تلك 

ومحمد في كل ي�م يطلب اإلى اأبيه اأن يدع� 

جّراء مالحقة الطريان 
اإلسرائيلي له، وقع عن ارتفاع 
4 أمتار وهو يحمل ثقاًل على 
ظهره، فتأّذى عموده الفقري

أمراء الجنة
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له بال�شهادة؛ الأمنية التي خ�شي اأن تف�ته 

ط�ال �شن�ات الجهاد.

عندما كان محمد يع�د من عمله، كان 

اأولده،  مع  ليلعب  فراغ  لحظة  كل  ي�شتغّل 

وك��ان  و���ش��ق��اوت��ه��ا.  طف�لته  اإل���ى  وي��رج��ع 

ياأخذهم اإلى بيت جّدهم حيث يلعب�ن في 

الف�شحة هناك، للتقليل من الف��شى التي 

محمد  حر�س  كما  لعبهم.  في  ي�شّبب�نها 

والتزامهم،  تدّينهم  على  اأولده  تربية  في 

اأن يك�ن�ا واعين تمامًا لطريق  واهتّم في 

ذات ال�ش�كة التي ي�شير فيها.

*غياب القمر من �سماء العائلة
تلك  ق��ل���ب  ع��ل��ى  ���ش��ه��اًل  لي�س  ول��ك��ن 

من  قمر  يغيب  اأن  المتما�شكة  العائلة 

بجبهات  محمد  ال��ت��ح��اق  وم��ع  �شمائها. 

النف��س  تهّياأت  التكفيرين،  �شد  القتال 

الجبهة  من  ع��اد  وكلما  الط�يل،  للفراق 

من  عليهم  ت�شرق  ك��ان��ت  ال��ح��ي��اة  ف��ك��اأّن 

لغفا  القطا  ُترك  ل�  جديد، ولكن هيهات؛ 

تاأل  لم  المترّب�شة  الباغية  فالفئة  ون��ام، 

جهدًا لمح� الإ�شالم المحّمدي الأ�شيل.

مع ثّلة من الذين باع�ا هلل جماجمهم، 

ونقل  قا�شية.  معركٍة  اإل��ى  محمد  انطلق 

�شديقه اأنه في ي�م ا�شت�شهاد محمد، كان 

هم�م  وك���اأّن  وال��ك��در،  التعب  عليه  يظهر 

الدنيا األقت بثقلها على كاهله، فجّرب اأن 

ب�شيء،  حّدثه  وكّلما  عنه،  �شديقه  يخّفف 

ال�شك�ت من محمد ج�ابه، و�شرعان  كان 

فيها  اأ�شيب  م�اجهة  في  النزال،  حان  ما 

ال�شديق وا�شت�شهد خاللها محمد.

 O ل��ق��د ف��دي��ن��ا ال�����ش��ّي��دة زي��ن��ب«

اأب�  الحاج  نعى  الكلمات  بهذه  بمحمد«، 

علي ابنه وفلذة كبده. وقد وفى هذا الرجل 

تك�ن  اأن  في  عليه،  اهلل  عاهد  ما  الم�ؤمن 

ذرّيته ذخرًا لالإ�شالم والم�شلمين.

ُرزق  ا�شت�شهاده،  على  اأ�شهر  �شتة  بعد 

كانت  طفل  ا���ش��م��ه؛  حمل  بطفل  محّمد 

�شهادة والده اإرثه قبل اأن يب�شر الن�ر.

*من و�سّية ال�سهيد اإلى اأّمه
اأنِك  اأعرف  »اإنني  الحن�نة:  اأّمي  اإلى 

عليِك،  �شعبًا  فراقي  و�شيك�ن  �شتحزنين 

التي   Oزينب م�شائب  تذّكري  ولكن 

Q الح�شين  عند ج�شد  وقفت  عندما 

القربان«.  ه��ذا  مّنا  تقّبل  »اللهّم  قالت: 

وتذّكري اأطفال اأبي عبد اهلل فيه�ن عليِك 

يُمّن  واأن  ي�ّفقِك  اأن  اهلل  اأ�شاأل  الفراق... 

عليِك بال�شبر واأرج� منِك اأن ُت�شامحيني 

ح��ب��ي��ب��ت��ي اأم����ي واأط���ل���ب م��ن��ِك ال��رح��م��ة 

والدعاء«.
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وقاُر 
الصمِت إن 
حكى

التاريخ.  ذلك  منذ  ُمحّياه  تن�َض  لم 

لي�ض الأّن ذاكرتها طرّية فّذة، بل الأّنه 

ي�سقلونها  الذاكرة،  ي�سنعون  واأمثاله 

ين�سجون  تغيب،  ال  باأطياٍف  كالبّلوِر 

ال�سم�ِض  علياء  �سكنْت  ب��اأرواٍح  خباياها 

وخياالٍت �سبَرت اأغواَر الهم�ض.. فهوؤالء 

تاأفل  وال  ي��وم،  كّل  ب��زوِغ  مع  ُي�سبحون 

هوؤالء  الظالم.  ُيخّيُم  عندما  اأقماُرهم 

حّقًا ال يغيبون!

فاطمة اأيوب �سعيتو

تسابيح شهادة
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الحالمتين  العينين  ذو  »�شالح«  اإّن��ه 

ال�شيماِء  ���ش��اح��ُب  ال����اع���دة،  والب�شمة 

ال��م���زون  ه  �شخ�شَ طبعت  التي  ال���ق���رة 

اليتيمة  ال�ش�رة  و�شاحُب  حّيًا،  الهادئ 

التي اكتنزت اأ�شراَر الم�ِت العزيز �شهيدًا.

الحين  ب��ي��ن  م��ن��زل��ه��م  ي��ق�����ش��ُد  ك���ان 

على  ال�شاي  م��ن  ك���ب��ًا  يحت�شي  والآخ����ر، 

كت�ا�شع  وت�ا�شعهم،  اأهَلها  اأح��ّب  مائدٍة 

البيِت الجن�بّي الذي ن�شاأَ تحت �شقفه ابنًا 

باّرًا ب�الدين طّيبين، تعّلقا بتراِب الأر�ِس 

والنفي�َس  الغالي  وقّدما  الق�شّية،  وج��ذور 

على طريِق الحّق والحرّية.

طرَق باَب دارهم ذاَت م�شاٍء �شيفّي. 

فتحِه  اإل��ى  الأرب��ع  ال�شن�اِت  ابنُة  هرعت 

مّدت  ال��ط��ارق.  ه�ّية  عن  ال�ش�ؤال  دوَن 

ُع��ن��ق��ه��ا ال��رق��ي��ق ل��ت��ب��ح��َث ع��ن ���ش��اح��ِب 

ف�جئت  الباب،  على  الخج�لِة  ال�شربات 

ُمبت�شمًا.  عليها  ُي�شّلم  ���ش��الح«  ب�»عم� 

نحَ�ها  ال�شاّبة  الهامِة  �شاحُب  انحنى 

ما.  �شيئًا  ال�شغيرة  قب�شتها  في  ليخّبئ 

الهدّية،  تكت�شَف  حّتى  ط�ياًل  ترتقب  لم 

ليرات.  ع�شُر  ق�اُمها  نقدّية  ورق��ُة  اإنها 

تاأنيٍب  م�شدِر  اإل��ى  تحّ�لت  ثمينٌة  ورق��ٌة 

وق�شا�س!

»ل ي�شّح اأن ناأخذ الماَل من زّوارنا«، 

تَر فيه  اأّم��ا هي، فلم  وال��ُده��ا.  ق��اَل  هكذا 

عينا  غريبًا.  �شخ�شًا  اأو  ع��اب��رًا،  زائ���رًا 

ف���ي الأول م���ن كان�ن الثاني عام 1987، ا�شُت�شهد المجاهد �شالح علي �شعيت�، من م�الي���د بلدة الطيري، عن عمر ُيناهز ال�22 عامًا، في   )*(

عمليٍة للمقاومة الإ�شالمية بين بلدتي بيت ياح�ن وبرع�شيت.

اله�ام�س

و�شالمًا،  اإلفة  ت�شّعان  كانتا  الرجل  ه��ذا 

وتناغيان براءة الطف�لِة في عينيها. على 

وانت�شاٍر  وع��زٍّ  ك��رٍم  �شط�َر  ق��راأت  جبينه 

قريٍب قريب... 

عرَفْت  �شبابها،  زه���رُة  اأينعْت  حيَن 

ال�شهيد  �شالح«،  »عم�  اأ�شراِر  من  بع�شًا 

بمالِه  ملك:  ما  بكلِّ  جاد  ال��ذي  ال�شامت 

لالأيتام، بمقتنياته لرفاِق درِب المقاومة، 

اإْربًا  ال�طِن  اإلى تراِب  وبج�شِده الذي عاَد 

غالوَة  العلياِء  اإلى  م�شّلمًا   ،
)*(

كان�ن ذاَت 

الروح.

ا�شتحالِت الليراُت الع�شرة في قب�شتها 

رزماٍت من الحروِف الم�شيئة، تقب�ُس بها 

كّل  مع  والحقيقة.  الحّق  زن��اِد  على  بباأ�ٍس 

حرٍف ينب�ُس مقاومة، تراُه من البعيد يمّد 

ويبارُك  �شيرته،  اأن���اِر  من  بقب�ٍس  يراعها 

ال���رِق  على  تخّط  حين  اأنامَلها  بنجيعه 

اأ�شاطيَر الجهاِد وال�شهادة.

هكذا �شيبقى ه�ؤلء، ُيثقل�ن بحكاياهم 

ن�شيانهم،  ي�شُعب  الحياة،  ذاك��رة  البهّية 

المرّقطة  الأل�شنة  ت��زع��م  ي�شتحيل.  ب��ل 

وع���ُد  فتمّزق  ع����دة،  ب��ال  يم�ش�ن  اأن��ه��م 

ال�شماِء زيَف المزاعم. فه�ؤلء هُم الرجال 

ال��رج��ال، ه��ُم الأح��ي��اُء وال��ك��لُّ ذاه��ٌب اإلى 

ن�ُرهم.  لهم  اأجُرهم،  لهم  ه�ؤلء  �ُشبات. 

اإّن��ه��م حتمًا ل  ال�����ش��ه��داء...  ه��م ق���اف��ُل 

يغيب�ن! 
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البّر والبحرمن ال�شعب اأن نن�شاك يا فار�س الدهر فاأنت حديث الطّف في 

اآية ب�جهك  نن�شى  اأن  ال�شعب  القدر ِم��َن  ليلة  في  الإ�شراق  بها  ت�شامى 

الفجرف����اأن����ت ائ����ت����الق ل���ل���زم���ان ي���زّف���ه  ال�شبح من غّرة  اآذان �شالة 

الزهر واأن�����ت لأه����ل ال��ع��ل��م وال��ف��ك��ر منبر والأنجم  الج�زاء  تباهى على 

ت�شيء طريق الحّق بال�شعي وال�شبر واأن����ت ل�����ش���ن ال��ح��ّق وال��دي��ن ث���رة

والطهرواأن�����ت ل���دى الأج���ي���ال خ��ي��ر م��ن��ارة  ب��ال��ح��ّب  الإ���ش��ع��اع  م��ب��ارك��ة 

غنى لها  عنك  ال��ث���رات  وم��ا  لأن������ك ب���ح���ر ب���ال���ف���داء ب����ال ج���زر اإمامي 

اإلى الطّف �شريان تغلغل في ال�شدر ون��ح��ن اأن���ا����س م���ن ق��دي��م ي�����ش��ّدن��ا 

للن�شر ون��ح��ن اأ���ش���د ف��ي ال��ق��ت��ال اأ���ش��او���س  ي�شهد  ال�شيعي  وت��اري��خ��ن��ا 

ُح��������ٌد وال����ن����ه����روان وخ���ن���دٌق
ُ
بدر ل��ن��ا اأ في  والعّز  �شّفين  في  الفخر  لنا 

ّي لنا المجد في اأر�س الطف�ف وكربال ال��درِّ والك�كب  الأر���س  كن�ز  وك��ّل 

�شجاعة  الح�شين  مثل  وم��ن  وع���زم���ًا واإق����دام����ًا ب��ث���رت��ه ال��ب��ك��ر ح�شين 

الدما ترخ�س  عندنا  ح�شين  وكرمى عي�ن الطّف نم�شي على الجمر لأج��ل 

ت�شريح�����ش��ي��ن ل���ن���ا ع�����ّز وف���خ���ر وث������رة ب�����ش��ري��ان��ن��ا  �شم�س  وث����رت���ه 

الع�شرل��ق��د ���ش��غ��ل ال���دن���ي���ا ب�����ش��ّر ج��ه��اده  واأي���ام���ه  ال���دام���ي  وم���اأت���ِم���ه 

مالحمًا الطف�ف  اأر���س  على  الدهر وخ��ّط  ملحمة  العمر  ط���ال  �شتبقى 

مارد  و�شف  في  ال�شعر  يق�ل  ت�شامى على الإبداع وال��شف وال�شعر فماذا 

ال�ساعر خليل عجمي

شعر
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ف���اإن���ه  ك��ال��ح�����ش��ي��ن  اإم�����ام�����ًا  وال�شكر واإّن  والمدح  التعريف  عن  غنّي 

ال���ذّر وي���ك���ف���ي���ه ف���خ���ر الن����ت����م����اء ب���اأن���ه ع��ال��م  م��ن  اهلل  ر���ش���ل  حفيد 

والدما  بالحّق  الك�ن  اأ�شاء  الفقر ح�شين  من  ي�شك�  البحر  ك��ان  ول���له 

�شهادة  ال�����ش��م��اء  رّب  م��ن  ن���ال  بالفخر ل��ق��د  ال�شهادات  كّل  على  ت�شامت 

حكاية ي���روي  ال��ده��ر  ثغر  زال  الحمر وم��ا  لالأ�شلع  ال�شحراء  لهب  على 

تعّر�شت  للح�شين  ���ش��ل���ع  ل��ل��ب��ت��ر وال��ك�����ش��ره��ن��اك  ب�����ش��ي��ف ع����دّو اهلل 

ت��ج��ّراأوا ال��م��ارق���ن  وك��ي��ف  ال��ب��در عجبت  ع��ل��ى رج���ل ف��ي وج��ه��ه طلعة 

لقتله  الطف�ف  اأر����س  على  الع�شر ت��الق���ا  طاغية  ب��ال��م��ال  واأغ���راُه���ُم 

وه���ل اأح����د ف��ي��ه��م ب��ذل��ك ل ي���درياأل��ي�����س ح�����ش��ي��ن ل��ل��ر���ش���ل ح��ف��ي��َده 

ن��ا���ش��ر ل��ل��ح��ّق  ال���ك����ن  ربَّ  بالثاأر ول���ك���نَّ  ي��اأخ��ذ  ال��ح��زب  كيف  ويعلم 

جميعها  ال���زم���ان  ج���راح���ات  العمر ت���زول  م��دى  ب��اق  الطّف  ج��رح  ولكنَّ 

الذي ه�  ال�ج�د  في  جرح  األمَّ براأ�س ال�شبط من �شربة ال�شمر واأ�شعب 

وج��ه��ه  م  ك������رَّ ال����ك�����ن  رّب  و�شار �شفيع النا�س في �شاعة الح�شر ل���ذل���ك 

وح��رم��ل��ٌة وال�����ش��م��ُر م��زب��ل��ة ال��ده��ر و���ش��ار ي��زي��د ال��ن��ذل واب���ن زّي��اده��م 

�شقائق الطف�ف  اأر���س  على  من الدم ما زالت تفي�س من النحروتنم� 

اأ�شلع  لل�شحب  الطّف  ف�ق  زال  الغدروما  اأ�شيف  من  الأ���ش��الء  عة  مقطَّ

معّلقًا  ال��ب��ت���ِل  اب��ن  راأ����س  زال  تجريوم��ا  زينب  خلفه  رم��ح  راأ���س  على 

مع�شم  بال�شّط  للعّبا�س  زال  األ����م البتروم��ا  ي��ب��ّخ��ر م���اء ال��ن��ه��ر م��ن 

وزي���ن���ب م���ن ن��ه��ر ت�����ش��ي��ر اإل����ى نهر واأن����ه����اُر دم����ٍع ب��ال��دم��اء ت��م��ازج��ت 

�شهمه  ي��ط��ل��ق  زال  م���ا  على الطفل من مرمى ال�قاحة والعهروح���رم���ل���ة 

م��ت��ع��ت��ع��ًا ي�������زال  زي�������اد ل  ال�شكر واب�������ن  �شّدة  من  الأطفال  على جثث 

والزنا  والخزي  العار  كاأ�س  زال  بالخمر وما  ال���دم  ���ش��ارب  ي��زي��ٍد  ب��ك��فِّ 

البالد مفاخرًا بقطع روؤو�س النا�س والنب�س في القبر وما زال )�شمر( في 

والقهروما زال �شعب المرت�شى الي�م عر�شًة والذبح  والت�شريد  القتل  لدى 

به  م��رج��ان��ٍة  لب��ن  ع�شٍر  بئ�س  بالكفرفيا  تغرق  ال�شرق  واأر����س  زم��اَم 

قائاًل يهتف  ال��ده��ر  ل�شان  والظهر �شيبقى  الع�شية  في  م�شاء  �شباحًا 

بكربال الح�شين  دِم  ع��ل��ى  ال�شمر���ش��الم  ع��ل��ى  العالمين  رّب  ول��ع��ن��ة 
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م�رك�ز
»أ-أ-إ«
اأمل عبد اهلل

»م���ن ه���ن���اك؟« زع���ق وه���و يقفز 

ال�سقة  باب  كان  �سريره.  من  مذعورًا 

التي  والركالت  القب�سات  تحت  يئّن 

ج��اءه  ف����ورًا«  »اف��ت��ح  عليه.  ان��ه��ال��ت 

ي�ساأل  ا�ستمّر  ه��ن��اك؟«،  »َم��ْن  االأم��ر. 

»افتح  الباب:  من  بحذر  يقترب  وهو 

فورًا واإاّل...؟«. لم تكن هناك حاجة 

فاتحًا  ا�ست�سلم  ف��ال��ب��اب  للتهديد، 

م�سراعيه: »اأنت كاتب م�سّدق حالو؟« 

زمجر �سوت قب�ض على ياقته.

»اأاأ.. اأجل! اأنا هو!« اأفلتت كلماته 

دون اأن ت�ستاأذنه.

»اأنت مطل�ب للتحقيق«.

»و... ولكن ماذا فعلت؟« �شاأل ب�ش�ت 

مرتجف. �شاأل وه� يعلم الج�اب.

لقد تّم تحذيره لكّنه كابر واأ�شّر على 

كيف  يعرف  اأّنه  اأ�شّر  مختلف.  و�شعه  اأّن 

اأحد. ولكنه  يت�شّرف ول يحتاج لن�شيحة 

ركبَتْيه،  ثني  عن  حتى  عاجزًا  يقف  الآن 

التي  الحديدّية  قب�شاتهم  من  ُيفلت  كي 

»�شيدي!  تفت�شه.  وراحت  ف�شاءه  اقتحمت 

وج��دن��ا م��ع��ه ه���ذا ال��ق��ل��م. ل��ق��د ت���ّم بريه 

ا�شتعدادًا ل�شتخدامه!«.
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ال�شابط  ق��ال  اإذًا!«  هكذا  »همممم! 

للقلم:  الر�شا�شي  ال��راأ���س  وي��ت��اأّم��ل  وه��� 

في  لقد ح�شرنا  ا�شتعماله...  تن�ي  »كنت 

مرافقه  اإل��ى  تلّفت  ثم  المنا�شب«،  ال�قت 

وقال بحزم: »ممحاة! اأح�شره!«.

وه�  ممحاة  هتف  ���ش��ي��دي!«،  »حا�شر 

ي��ط��ّ�ق »م�����ش��ّدق ح��ال���« ب��ذراع��ي��ه م��ح��اوًل 

اقتالعه من مكانه. »اإلى اأين؟!«، جاء �ش�ؤاله 

الج�اب...  يعلم  اأي�شًا  وه�  �شاأل  مت��ّشاًل. 

اإلى المركز... مركز »اأ-اأ-اإ-« للتعذيب!

وُع�شبت  الخلفي  المقعد  في  ُح�شر 

مطلقة  ال�شيارة  ع��ج��الت  دارت  عيناه. 

كيف  يت�شّ�ر  اأن  ح��اول  العنان.  لخياله 

اأو  الأ�شهر  اأو  الأي���ام  ف��ي  حياته  �شتك�ن 

الحال  به  �شينتهي  هل  القادمة.  ال�شن�ات 

اأن��ه  اأم  ال��ت���ب��ة«  ب��ا���س  »ك��ات��ب  ك�شديقه 

�شيتخّطى هذه الأزمة؟

ُف��ت��ح بابها  ت���ق��ف��ت ال�����ش��ي��ارة ف��ج��اأة. 

عتيق.  مبنى  داخ��ل  اإل��ى  و�ُشحب  الخلفي، 

مع�ش�ب  وه���  ع���ّدة  م��م��ّرات  عبر  اقتيد 

ولكّن  ���ش��يء،  روؤي���ة  ي�شتطع  ل��م  العينين. 

مكان،  كل  من  تف�ح  كانت  الحبر  رائحة 

واأنَّات -بع�شها مكت�م وبع�شها م�شتغيث- 

ثم  ُيفتح،  باب  �ش�ت  �شمع  اأذنيه.  اأ�شّمت 

الباب.  واأو�شد  لحظات  ق�ية.  دفعة  تلّقى 

�شمع خطًى تتقّدم نح�ه، ثم تت�قف. امتّدت 

يد ونزعت قطعة القما�س عن عينيه.

ك���ان ال�����ش���ء ال��م���ّج��ه ن��ح���ه ق���ّي��ًا، 

تفا�شيل  لُيب�شر  ال�قت  بع�س  فا�شتغرق 

»كاتب  اأنت  »اإذًا  فيها.  األقي  التي  الغرفة 

قال  اأ-اأ-اإ!«  في  بك  اأهاًل  حال�«،  م�شّدق 

ال��ج��ال�����س ع��ل��ى مكتب ح��دي��دي  ال��رج��ل 

كنت  اأن��ك  في  �شك  »ل  الغرفة:  ت��ّشط 

ة بعد �شدور كتابك  تت�ّقع قدومنا، خا�شّ

الأخير«. ظلَّ »م�شّدق حال�« �شامتًا.

اأن����ت  ت�������ش���ّر  ل����م����اذا  اأع�������رف  »ل 

الطريقة؟  بهذه  الت�شّرف  واأمثالك على 

لهذه  �شعب  ب��ال��ق���ان��ي��ن  الل���ت���زام  ه��ل 

الدرجة؟«. اأجاب: »اأ.. اأنا..«.

تبريرات...  اأّي  اأ�شمع  اأن  اأري��د  »ل 

جميعكم ترّددون نف�س الأعذار: ل ندري 

القلم  نم�شك  اأن  بمجّرد  ي�شيبنا!  ماذا 

مك�ّشرًا  الرجل  قال  �شيء...«،  كل  نن�شى 

يه�ي  وه�  تابع  ثم  بقرف،  اأ�شنانه  عن 

»تن�ش�ن  المعدني:  المكتب  بقب�شته على 

كل �شيء! حّتى القارئ الم�شكين تن�ش�نه، 

ول تفّكرون �ش�ى باأنف�شكم!«.

ارت��ج��ف م��ن وق���ع ال��ق��ب�����ش��ة، وق��ال 

القارئ  اأن�س  لم  »لكّني  مخن�ق:  ب�ش�ت 

كّل  في  َي�شُكنني  القارئ  واح��دة!  لحظة 

حرف اأكتبه«.
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التي  التقارير  وماذا عن هذه  »حّقًا؟! 

ع��ان���ا ما  ق���ّراء  م��ن  ي���دّي؟! جميعها  بين 

عان�ه من كتاباتك. لدي هنا مئتا بالغ عن 

الأخير،  كتابك  قراءة  اأثناء  �شاع�ا  قّراء 

هذا  الآن!  لغاية  عليهم  العث�ر  يتم  ول��م 

اأُدخ��ل���ا  الذين  الع�شرات  اإل��ى  بالإ�شافة 

العناية  ف��ي  يقبع�ن  وه��م  الم�شت�شفى، 

اأ�شيب�ا  حادة  ملل  ن�بات  نتيجة  المرّكزة 

بها اأثناء القراءة!«. -»اأنا...«.

كان  بعد...  كالمي  اأُن��ِه  لم  »اخ��ر���س! 

الأم���ر،  هذه  كّل  عن  التغا�شي  بالإمكان 

لكن اأن ي�شل الأمر لدرجة القتل! �شاعات 

»رائعتك«  ق��راءة  في  »اأُع��دم��ت«  و�شاعات 

جماعية...  مقابر  في  وُدف��ن��ت  الأخ��ي��رة، 

ماذا ع�شاي اأق�ل لأ�شحابها؟ ماذا يمكنني 

المهدور؟!  وقتهم  لهم  اأرجع  كي  اأفعل  اأن 

»كنت  وجهه.  في  الرجل  زعق  تكّلم!«  هّيا 

متاأكدًا اأنك لن ت�شتطيع ق�ل �شيء للدفاع 

الحكم  �شدر  لقد  كلٍّ  على  نف�شك...  عن 

بحقك... »تيب اإك�س«!« نادى الرجل.

اإك�س: »حا�شر  تيب  واأطلَّ  الباب  ُفتح 

�شيدي!«.

نح�  تلّفت  ثم  ق��ال  هنا«،  من  »خ��ذه 

عليك  ُحكم  »لقد  وق���ال:  حال�  م�شّدق 

هذا  »ه��ل  اأ-اأ-اإ«.  الق�ش�ى:  بالعق�بة 

وه�  حال�«  »م�شّدق  هم�س  �شحيح؟!«، 

قدميه  وي��ج��ّر  اإك�����س،  تيب  ب���ذراع  يتعّلق 

اإك�س  تيب  قال  هيا...«،  »هيا،  ب�شع�بة. 

ل�  �شت�ّد  منك  ننتهي  »عندما  مقهقهًا: 

اأنك لم تم�شك قلمًا في حياتك!«. »ولكن 

ماذا يعني هذا؟«، �شاأله بعينين دامعتين. 

�شاأله وه� يعلم الج�اب.

با�س  »ك��ات��ب  �شديقه  ل��ه  روى  ل��ق��د 

الت�بة« العملية بالتف�شيل.

اأ: اأجِر اأبحاثًا.

اأ: اأعِد القراءة.

اإ: ا�شتمع لنقد القّراء.
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ث كتاب »القائد في الجبهة«  يتحدَّ

القائد  لل�شّيد  الفكر ال�شتراتيجّي  عن 

ال��خ��ام��ن��ئ��ي ح����ل ال��ج��ه��اد واأب���ع���اده، 

ال�شيا�شية،  ال�����ش��ع��د:  مختلف  ع��ل��ى 

والإع��الم��ي��ة،  الثقافية  الع�شكرية، 

العلمية والقت�شادية. اأ�شف اإلى ذلك 

ق�ش�شًا  يت�شّمن  لجزء  الكاتبة  اإفراد 

وح�شلت  ال��ق��ائ��د  ي��روي��ه��ا  واأح���داث���ًا 

منها:   ،1995 ع��ام  الجبهة  في  معه، 

ق�ّشمت  والجهادّي.  والإن�شانّي  الث�رّي 

م��ش�عات الكتاب على مقّدمة وثالثة 

�شفحة   166 في  الكتاب  يقع  اأج��زاء. 

من الحجم الكبير.

كتاب »اأنواع القلوب )ورفع حجب الذنوب(«

الكاتب: ال�سيخ عارف هنديجاني فرد.

كتاب »القائد في الجبهة«

الكاتبة: غادة حبَّ اهلل.

للت�جيه  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  جمعية  ع��ن  ���ش��در 

والإر�شاد كتاب »اأن�اع القل�ب« وه� بح�شب الكاتب 

تبيان  اإل��ى  يهدف  واإّن��م��ا  نظرّية...  مجّرد  »لي�س 

والعقل  القلب  دور  من  القراآنّي  الم�قف  حقيقة 

والروح في مجال المعرفة الإن�شانّية« فيعر�س اأن�اع 

القل�ب بح�شب جامعية الآيات لها.

ويعالج الكاتب الم��ش�ع في بابين:

ويق�ّشم  والقراآن،  والعقل  القلب  الأول:  الباب 

على خم�شة ف�ش�ل.

ال��ق��راآن،  في  المري�س  القلب  الثاني:  ال��ب��اب 

ويتاأّلف من ثالثة ف�ش�ل.

يقع الكتاب في 208 �شفحات من القطع الكبير.

إقرأ
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اإبراهيم من�سور

من اأجمل الحديث

َقَنَع - بالفتح - يقنُع  اإذا ر�شَي، وتق�ل:  ُقن�عًا وقناعًة  َيْقَنُع  َقِنَع  تق�ل العرب: 

ُقن�عًا اإذا �شاأَل؛ وفي حديث الر�ش�ل P: »القناعُة كنٌز ل َينَفُد«، لأنَّ الإنفاق منها 

َقِنَع بما دونه ور�شَي. وفي حديث  ر عليه �شيء من اأم�ر الدنيا  ل ينقطع، كّلما تعذَّ

ُيِذلُّه الطلُب فال يزاُل  َقِنَع وَذلَّ َمْن طِمَع«؛ لأنَّ القانَع ل  اآخر للنبّي P: »عزَّ َمْن 

.
)1(

عزيزًا«

من اأجمل المواعظ والِعَبر

المظل�م  فقال  اأع���ام��ًا،  �شعيف  على  ظلَم  ظالمًا  اأنَّ  ُحكي 

الم�َت  اأنَّ  اأ�شياء:  باأربعة  علّي قد طاَب  ُظْلَمَك  اإنَّ  ي�مًا:  للظالم 

.
)2(

اَن يحُكُم بيننا! نا، والقيامة تجمُعنا، والّديَّ مُّ نا، والقبَر ي�شُ يُعمُّ

كشكول

 األدب

أدب ولغة

88



فائدة لغويَّة:

�َشل ه� القطيع من الإبل والغنم، وقيل:  �ْسل: الرَّ �َسُل - الرِّ  الرَّ

اأر�شاًل،  الخيُل  وج��اءت  اأر�شال،  والجمع  �شيء،  كّل  من  القطيع 

»اإني   :P النبي  قال  ال�شريف  الحديث  وفي  قطيعًا،  قطيعًا  اأي 

فُترهق�ن  َر�َشاًل  َر�َشاًل  بكم  �شُي�ؤتى  واإّنه  الح��س  على  َفَرٌط  لكم 

، اأي �شاأ�شبقكم اإلى الح��س في الجّنة.
)3(

عّني«

اأي  ِر�ْشِلَك يا فالن،  ُيقال: على  ل والت�ؤدة،  �ْسُل فالتمهُّ الرِّ ا  اأَمّ

ئْد، على ِهينِتك، وروي عن ر�ش�ل اهلل P في حديث:  ْل واتَّ تمهَّ

َقْرَقٍر تط�ؤه  بقاٍع  له  ُبطَح  ي�ؤدِّ زكاَتها  اإبل لم  له  »اأيُّما رُجٍل كانت 

باأخفافها اإّل َمْن اأعطى في َنْجَدِتها وِر�ْشِلها«. والمراد بالنجدة في 

ب؛ لأنَّ  خاء والِخ�شْ �ْسل: الرَّ ة والَجْدب، وبالرِّ هذا الحديث ال�شدَّ

�ْسل: اللَّبن، واإنما يكثُر في حال الرخاء والخ�شب؛  من معاني الرِّ

ها  حقَّ ُيخرج  اأن  الإب��ل  �شاحب  على  اأَنّ  الحديث  معنى  فيك�ن 

اأنَّ  ذلك  على  والدليل  الجْدب،  و�شنة  ال�شيق  �شَنِة  في  )الزكاة( 

الم�شلمين - ي�مها - �شاأل�ا النبّي P: يا ر�ش�ل اهلل، وما نْجَدُتها 

.
)4(

وِر�ْشُلها؟ فقال: ُع�ْشُرها وُي�ْشُرها

من المتقارب لفظًا ومعنى

َقْلب،  الَلّفظين  وبين  الَخ�َسُر؛   - ال��َخ��َر���ُض 

اأي اأحدهما مقل�ب عن الآخر؛ ومعنى الَخَر�ض: 

مقرور  جائع  اأي  َخِر�ٌس  ورُج��ٌل  البرد،  مع  الج�ع 

فه�  َخَر�شًا  الرُجل  َخ��ِر���َس  فعل  من  )َب���ْردان(، 

 :Q َخِر�ٌس وخار�ٌس، وفي حديث الإمام علّي

ا الج�ع بال  اأمَّ اأي في ج�ع وبرد.  »كنُت َخِر�شًا«، 

.
برد فُيقال له: َخ�َسر)5(
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طيب الَكِلم

تتَّ�ِشُع  قد  اأّن��ه  اإّل  الخبيث،  خالُف  ُب  الطيِّ الطيِّبات: 

بة للتي ت�شُلُح للنبات، وُتربٌة طِيّبة  معانيه فُيقال: اأر�ٌس طيِّ

َطيًِّبا}  ِعيًدا  �سَ ُمواْ  {َفَتَيمَّ اأي طاهرة، ومنه ق�له تعالى: 

وام��راأٌة  ح��الًل،  كانت  اإذا  َبٌة  طيِّ وُطْعَمٌة   ،)43 )الن�شاء: 

 : وج��لَّ ع��زَّ  ق�له  ومنه  عفيفًة،  ح�شانًا  كانت  اإذا  بٌة  طيِّ

اإذا  بٌة  طيِّ وكلمٌة   ،)26 )الن�ر:  يِِّبيَن}  ِللطَّ يَِّباُت  { َوالطَّ

يُِّب َواْلَعَمُل  َعُد اْلَكِلُم الطَّ لم يكن فيها مكروه: {اإَِلْيِه َي�سْ

الَح�َشُن  الكِلُم  ه�  اإّنما   ،)10 )فاطر:  َيْرَفُعُه}  اِلُح  ال�سَّ

ر لها اأي را�شية،  بٌة بما ُقدِّ كت�حيد اهلل والدعاء، ونف�ٌس طيِّ

بٌة اإذا لم  ٌب للذي ي�شتلذُّ الآكُل طعَمه، ونكهٌة طيِّ وطعاٌم طيِّ

ومنه  الخير،  كثيرُة  اآمنة  اأي  بٌة  طيِّ وبلدٌة  َنْتٌن،  فيها  يكن 

َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر} )�شباأ: 15(، وفي  ق�له تعالى: {َبْلَدٌة َطيِّ

حديث الإمام علّي Q لّما مات ر�ش�ل اهلل P قال: 

.
)6(

»باأبي اأنَت واأُّمي، ِطْبَت حّيًا وِطْبَت َمْيتًا«، اأي َطُهْرَت

من جذور االأ�سماء وال�سفات

اب، واأ�شُله من َدَجَل ال�شيَء  ال ه� الكذَّ ال - ِدْجلة: الدجَّ الدجَّ

َي نهر بغداد ِدْجلة؛ لأّنه يغطي الأر�َس بمائه  اأي غّطاه، وبذلك �ُشمِّ

اُب دّجاًل؛ لأنَّ الكذَب تغطية. والدّجال  َي الكذَّ حين يفي�س، ولذا �ُشمِّ

ه� الم�شيح الكّذاب، واإنما َدْجُله: �ِشْحُره وكِذُبه، وه� رُجل من اليه�د 

َيْدُجُل الحقَّ بالباطل،  َي بذلك لأنه  ة، �ُشمِّ الأُمَّ اآخر هذه  يخُرُج في 

على  يغّطي  لأن��ه  وقيل:  جم�عه،  بكثرة  الأر���س  يغّطي  لأن��ه  وقيل: 

عي الرب�بية، وكلُّ هذه المعاني متقارب.  النا�س بكفره، وقيل: لأنه يدَّ

ْهُته  ه، ُيقال: َدَجْلُت ال�شيَف: َم�َّ واأجمل تف�شير للدّجال ه� اأنه المم�ِّ

ُي�شِمر،  الدّجال لإظهاره خالف ما  ه  �ُشبِّ وطليُته بماء الذهب، وبه 

.
)7(

وتم�يهه على النا�س وتلبي�شه وتزيينه الباطل

أدب ولغة
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 ل�شان العرب، ابن منظ�ر، مادة قنع.( 1)

 �شرح اأ�ش�ل الكافي، ج9، �س381.( 2)

 �شرح اأ�ش�ل الكافي، المازندراني، ج12، �س379.( 3)

 ل�شان العرب، م.�س، مادة ر�شل.( 4)

 ل�شان العرب، م.�س، مادة خر�س.( 5)

 م.ن، مادة طيب.( 6)

 م.ن، مادة دجل.( 7)

 م.ن، مادة رغل.( 8)

 م.ن، مادة دغل.( 9)

اله�ام�س

من االأ�سداد

َغل: المرتفع من  َغُل: ه� ال�شجُر الكثير الُملَتّف، ومن معاني الدَّ الدَّ

َغل: ال�شجُر الملتفُّ  الأر�س، وكذلك ال�ادي، فه� من الأ�شداد، واأ�شُل الدَّ

الذي يكُمُن فيه اأهُل الف�شاد، وه� من ق�لهم: اأدَغْلُت في هذا الأمر، اإذا 

اأدخلُت فيه ما ُيخالُفه وُيف�ِشُده، ومنه حديث الإمام علّي Q: »لي�س 

.
)9(

الم�ؤمُن بالُمْدِغل«

من اأغرِب الهجاء

الأم�ي،  الع�شر  في  �شعراء  ثالثة  والأخطل  والفرزدق  جرير  كان 

الأم���ّي  بالمثّلث  �ا  �ُشمُّ حّتى  الهجاء  في  وُيْقِذع�ن  يتهاَجْ�ن  وكان�ا 

الأنج�س. ومن اأغرب الهجاء ما قاله جرير في الفرزدق:

ف����ارُج����م�����ه ال�������ف�������رزدُق  م��������اَت  اإذا 

ك���م���ا َت������ْرُم�������ن ق����ب����َر »اأب��������ي ِرغ��������اِل«

بل  الرجم،  ي�شتحقُّ  ل  م�ؤمنًا  ال��ف��رزدق  ك���ن  في  الغرابة  ولي�شت 

دلياًل  كان  قيل:  ِرغال هذا؟  اأب�  ِرغ��ال، فمن ه�  اأبي  ُكنية  الغرابة في 

ه�ا اإلى مّكة لهدم الكعبة عام الفيل، فمات اأب�  لجي�س الحب�شة حين ت�جَّ

ِرغال في الطريق؛ وقيل: بل كان عبدًا للنبّي �شالح Q، فاأتى ذات 

وكان�ا  عن�ًة،  منهم  فاأخذها  َحل�ب  نعجة  �ش�ى  لديهم  لي�س  ق�مًا  ي�م 

ه وهي ُمر�شع، فعاقبه اهلل تعالى  ُيغّذون بلبنها طفاًل يتيمًا قد ماتت اأُمُّ

باأن اأنزل عليه قارعًة من ال�شماء، وُدِفَن بين مّكة والطائف، ولّما عِلَم 

.
)8(

النبّي �شالح Q ب�شنيعه لعنه، فراح النا�س يرُجم�ن قبره
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فاطمة �سعيتو حالوي

موقع »كووورة«

 www.kooora.com

ال�ش�ء  ن�شّلط  الإلكترونية  الم�اقع  من  جديدة  مجم�عة 

على محت�اها وخدماتها في رحاب هذه الف�شحة: 

الكرة،  ريا�شات  في  �س  م�قع متخ�شّ

القدم  كرة  لمباريات  هاّمة  م�شاحة  يفرد 

في �شّتى دول العالم.

اأخ��ب��ار  »ك�������وورة«  م���ق��ع  ي�شتعر�س 

ال���ري���ا����ش���ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وم�����ش��اب��ق��ات��ه��ا 

ولع��ب��ي��ه��ا، وي��غ��ّط��ي اأح����دث ال��م��ب��اري��ات 

الريا�شّية، بح�شب التاريخ والمنطقة.

موقع »ممهدات«

www.momahidat.org

الأم���م��ة  وج��م��ع��ّي��ة  الج��ت��م��اع��ّي،  للتكافل 

باللغة  مت�ّفرة  الم�قع  �شفحة  والطف�لة. 

الإنكليزية اأي�شًا.

ال��م��راأة  ���ش���ؤون  ف��ي  �س  متخ�شّ م���ق��ع 

على  ال�ش�ء  ي�شّلط  واأخبارها،  وق�شاياها 

مكانة  وعلى  الر�شالّي،  الن�ش�ّي  النم�ذج 

المراأة ودورها وحق�قها  في الإ�شالم.

ير�شد الم�قع اأهّم المقالت والدرا�شات 

ودورها  المراأة  ب�ش�ؤون  المتعّلقة  المعا�شرة 

م�شاحة  �س  ويخ�شّ والتنم�ّي،  الجتماعّي 

هاّمة ل�ش�ؤون الأ�شرة.

مجمل  »م���م���ّه���دات«  م����ق���ع  ي��ع��ر���س   

ن�شاطات الجمعّيات الثالث: جمعّية الرابطة 

الن�شائّية  الجمعّية  الثقافّية،  اللبنانّية 

الريا�شّي،  باأر�شيفه  الم�قع  يتمّيز 

ويمكن ت�شّفحه باللغة الإنكليزية.

إنترنت
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ب�ش�ؤون  للعناية  مركزًا  الم�قع  ي�شّكل 

وي���اك��ب  وال�����ش��ل���ك��ّي��ة،  ال�شحّية  الطفل 

بعد  ما  حتى  الحمل  منذ  الأّم  اهتمامات 

ال�لدة.

ت��ط��ّل اأب������اب ال��م���ق��ع ع��ل��ى م��راح��ل 

ن��م��ّ� ال��ط��ف��ل، غ��ذائ��ه، األ��ع��اب��ه، اأم��را���ش��ه 

م�عد  حا�شبة  خدمة  وي���ّف��ر  و�شالمته، 

ال�لدة المت�ّقع، خدمة الر�شائل الإخبارّية 

اأ�شماء الم�اليد  المجانّية، وخدمة اختيار 

الجدد.

اإل��ى  يت�ّجه  ت��رب���ّي  اجتماعّي  م���ق��ع 

اأدواره��ا  على  وي�شيء  الم�شلمة،  ال��م��راأة 

وق�����ش��اي��اه��ا. ت��ح��ت ع���ن����ان »ال��ث��ق��اف��ة 

الدينّية«، يقّدم الم�قع مقالت في القراآن 

م�شاحة  ويفرد  والفقه،  والعقيدة  الكريم 

والأم�مة،  الزوجّية  الحياة  لثقافة  هاّمة 

م�شّلطًا ال�ش�ء على اأدوار وق�ش�س المراأة 

المقاومة.

�شفحة  »ال��زك��ّي��ة«  م���ق��ع  �س  يخ�شّ

الت�ا�شل  ل���زّواره  ويتيح  للفتيات،  �شاملة 

خدمة  »باأقالمكم«،  ال��زوار«،  »�شجّل  عبر 

م�شابقات  اآرابيا«  �شنتر  »بيبي  ينّظم 

لالأّمهات  ويتيح  »فاي�شب�ك«،  على  ة  خا�شّ

الت�ا�شل على �شفحة المنتدى الخا�ّس به. 

موقع »الزكّية«

 www.alzakiya.com

موقع »بيبي �سنتر اآرابيا«

www.arabia.babycenter.com

ال�شفحة  ع��ن  ف�شاًل  واأج���ب��ة«،  »اأ�شئلة 

»فاي�شب�ك«.  �شبكة  على  بالم�قع  ة  الخا�شّ

الم�قع  يت�ّفر  العربية،  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة 

93باللغتين الإنكليزية والفرن�شية.

م
 2

01
5 

ل
و
 اأ

ن
ي
ر

�ش
/ت

 2
89

د 
د

ع
ال

http://www.alzakiya.com
http://www.arabia.babycenter.com


دميا جمعة فّواز

مشكلتي
أنني سمين

واأن��ا  قا�شم  ا�شمي  عليكم.  ال�شالم 

مت��ّشط  ع��م��ري،  م��ن  ع�شر  التا�شعة  ف��ي 

اأعاني  الدم.  خفيف  ال�زن،  ثقيل  الط�ل، 

منذ طف�لتي من وزن زائد ولكّني م�ؤّخرًا 

الده�ن  من  طّيات  حبي�س  اأنني  �شعرت 

ممار�شة  من  وتمنعني  تحّركي  تعيق  التي 

ن�شاطاتي الي�مية، كما بقّية رفاقي.

وب�شراحة، اأنا ل اأهتّم كثيرًا لمظهري، 

ولكن ت�ؤلمني نظرات ال�شفقة التي يرمقني 

الجامعة  درج  �شعدت  كّلما  ال��رف��اق  بها 

اأنفا�شي  التقاط  اأح���اول  لدقائق  ووقفت 

ال��م��ت��ق��ّط��ع��ة. اأن��زع��ج من 

ن���ظراتهم ال�ش���اخرة 

ح���ي���ن ن���ك����ن ف��ي 

ال��ك��اف��ي��ت��ي��ري��ا 

ول  ف�������اآك�������ل 

اأ�ش���بع. واأكثر 

م���ا ي��غ��شبني 

الألق��اب التي 

ي���ش��فني ب��ها 

اإخ�تي في�شخرون مّني دون اأن ي�شمع�ا اأّي 

ت�بيخ من والدّي.

الظّل،  وخفيف  ذكّي  اإنني  لي  يق�ل�ن 

المعدة،  لت�شغير  بعملّيات  وين�شح�نني 

اأو ممار�شة الريا�شة. يكّررون اأمامي دومًا 

مزمنة،  باأمرا�س  الإ�شابة  من  تحذيرات 

بالتقليل  ويطالب�نني  �شّني؛  �شغر  رغ��م 

غذائي  ببرنامج  اللتزام  اأو  الطعام  من 

اأخ�شع  اأن  اأري���د  ل  ب�شراحة،  م��ن��ّظ��م.. 

اأ�شتطيع  ول  الريا�شة  اأحّب  لأّي عملّية، ل 

اأن اأق��ّل��ل م��ن ال��ط��ع��ام. وج���ّل م��ا اأت��م��ّن��اه 

ن�شف  اأف��ق��د  تجعلني  �شحرّية  ع�شا 

�شاب خفيف  اإل��ى  لأت��ح��ّ�ل  وزن��ي 

اأم�شي وقتًا ط�ياًل  الحركة ول 

ف���ي ال�����ش���ق ف���ي م��ح��اولت 

مالب�س  لإي��ج��اد  م�شتميتة 

ف�شفا�شة تليق بي.

اأعرف اأنكم ل تملك�ن 

هذه الع�شا، ولكّني اآمل اأن 

تن�شح�ني وت�شاعدوني.

شباب
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بنا وم�ساركتنا م�سكلتك  الحلّ ن�سكر ثقتك  قا�سم،  ال�سديق 

اأن��ت  ب��ي��دك  ه��ي  ال�����س��ح��رّي��ة  الع�سا  اأّن  اإخ���ب���ارك  وي�سعدنا 

وت�ستطيع اأن ت�ستخدمها حين ت�ساء.

اأجل، ل ت�ستغرب، الع�سا ال�سحرية موجودة في داخل 

كل منا وُت�سّمى الإرادة.

فحين ت��ق��ّرر اأن ت��ب��داأ ب��خ�����س��ارة وزن���ك وي��ك��ون ق���راراً 

اأنك �ستخطو خطوتك الأولى  �سارماً ل رجوع عنه ل بد 

في درب المئة ميل..

ل���ن ن���ق���دم ل���ك ب���رن���ام���ج���اً غ���ذائ���ّي���اً ف���ه���ذا ل��ي�����ض من 

ودواف��ع  ن�سائح  مجموعة  لك  �سنقدم  ولكّننا  اخت�سا�سنا، 

لتاأخذ القرار وتح�سم اأمرك:

اإليك مهّمة، ولكّنها لي�شت هي الأ�شا�س، فنظرة  1- لعّل نظرة النا�س 
ما  على  ترّكز  اأن  ويجب  اأ�شحابها  عن  تعّبر  الزدراء  اأو  ال�شفقة 

تطمح اإليه اأنت.

�شبب  اأنه  في  تكمن  خط�رته  ولكّن  مر�س  الزائد  ال���زن  اأّن  رغم   -2
الأيام  مرور  مع  التي  والجتماعّية  ال�شحّية  الم�شاكل  من  للعديد 

�شتكت�شف اأنك عر�شة لها.

3- عليك اأن تفّكر بخطة ا�شتراتيجية بعيدة المدى وهي اأن تفقد وزنك 
بعد ب�شع �شن�ات لتتمكن من ممار�شة حياتك بطريقة اعتيادية.

عبر  وه�  اإليه،  لل��ش�ل  اأُ�ش�س  ب��شع  ملزمًا  يجعلك  الهدف،  هذا   -4
التي  الخط�ات  مجم�عة  تت�شمن  المدى،  ق�شيرة  خّطة  اعتماد 

ينبغي اأن ت�شعى للقيام بها حتى تحّقق هدفك.

لن  فه�  و�شّدقني  منه،  مفروغ  اأمر  غذائّيًا  اأخ�شائّيًا  ت�شت�شير  اأن   -5
وربما  وجباتك  تنظيم  على  �شي�شاعدك  ولكّنه  الطعام  يحرمك 

يطلب منك فح��شات لعّلها تظهر اأ�شبابًا ع�ش�ّية معّينة ت�شّبب لك 

�شراهة في الطعام.

6- لي�س عليك اأن تت�شّجل في ناد ريا�شي، يكفي اأن تبداأ بتغيير نمط 
تحّركك: ا�شتخدم الدرج بدل الم�شعد، تحّرك �شيرًا على الأقدام 

اأو عبر ا�شتخدام الدّراجة اله�ائّية بدًل من ال�شيارة، اخدم نف�شك 

بنف�شك واأكثر من الحركة و�شرعان ما �شتجد الفرق.

7- ا�شتِر مالب�س وخّطط اأنك ترتديها بعد خف�س وزنك، و�شعها في 
واإن  لذلك  العمل  على  نف�شك  و�شّجع  اإليها  انظر  ودوم��ًا  خزانتك. 

95�شاء اهلل �شتنجح!
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لم يلتفت عامر اأثناء حديثه اإلى القناع 

يتكّلم  ك��ان  حين  وجهه  ع��ن  �شقط  ال��ذي 

وبينما  �شبابه.  اأي��ام  ال�شّيئة  تجربته  عن 

بقيت عي�ن ال�شباب تحملق بمالمح وجهه 

اأث��ر  ع��ن  حديثه  ف��ي  ا�شتمّر  الثالثينية، 

المخدرات على حياته منذ اأيام المراهقة 

على  واأّث��رت  وج�شدّيًا  نف�شّيًا  دّمرته  وكيف 

حياته العلمّية وال�شخ�شّية والعائلّية.

ت�عية  على  ين�شّب  اهتمامه  جّل  كان 

اأن  ويحاول  الإدم��ان  مخاطر  من  ال�شباب 

ي�اجه�ن  كيف  الأ�ش�د،  كي�شه  من  يعّلمهم 

ول  الحياة  بهم  ت�شيق  حين  ويت�شرف�ن 

يذكر  ه���  اإل��ي��ه.  ينتم�ن  م��ل��ج��اأً  ي��ج��دون 

اإنها  كما  بدّقة،  ال�شعبة  اأيامه  تفا�شيل 

عمر  في  الطفل  ذاك  وي�شترجع  البارحة، 

بعد �شراع  والدته  فقد  الذي  ع�شر  الثالثة 

مرير مع المر�س وقرر اأن يجّرب كل جديد 

تجاوز  ب��ل  اأوان����ه،  قبل  فكبر  الحياة  ف��ي 

ليتحّ�ل  ال�شباب  مرحلة  وتخّطى  الطف�لة 

اإلى عج�ز وهن  في عمر مبكر..

في  النف�شي  و�شعه  ي�شترجع  ه���  ه��ا 

رفاقه  ك��ان  حين  عمره  من  ع�شر  الثامنة 

ه�  بينما  المدر�شي  بتخّرجهم  يحتفل�ن 

ثمن  ع��ل��ى  ال�شتح�شال  ي��ح��اول  م�����ش��رد 

جرعته الثمين.

م�����ش��ت���ى  ذات  م��در���ش��ة  ف���ي  »ك���ن���ت 

حين سقط القناع

شباب
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ومحاطًا  متفّ�قًا،  كنت  ولطالما  مرم�ق، 

بالأ�شحاب، ولكنني وبلحظة معينة فقدت 

كائن  اإل��ى  وتحّ�لت  حياتي  امتيازات  ك��ّل 

اأ�شتّق  اأن  لي  بّد  �شعيف ومري�س، فكان ل 

من العجز ق�ة للتغيير«.

نف�شًا  واأخ���ذ  مالمحه  تغّيرت  وه��ن��ا، 

عميقًا قبل اأن يكمل حديثه:

تحديد  في  ر�شبت  عامر،  اأن��ا،  »ه��ذا 

نجحت  ولكّني  مبكر،  عمر  في  الخيارات 

والع�شرين  الثالثة  في  الإرادة  امتحان  في 

من العمر.. واأنا الي�م فخ�ر اأنني ا�شتطعت 

ال�قت  الع�ائق، وفي  العديد من  اأجتاز  اأن 

اأع�د  اأن  اأ�شتطيع  ل�  واأتمنى  حزين  نف�شه 

رفيقه  ل��ه  ي��ق��ّدم  ال���ذي  الطفل  ذاك  اإل���ى 

للتجربة،  ويدع�ه  بي�شاء  حّبة  �شّنًا  الأكبر 

لأ�شفعه على وجهه واأ�شيح به اأن يبتعد عن 

رفاق ال�ش�ء ويرّكز على م�شتقبله..«. ورفع 

اإ�شبعه م�شيرًا اإلى الجمه�ر: »لذلك اأنا هنا 

فاحذروا  ولأجلك،  ولأجلك  لأجلك  الي�م، 

من مغّبة ال�ق�ع في اأفخاخ مزّينة، واحذروا 

القناع  اإلى  تنّبه  وحينها  المقّنعة«.  ال�ج�ه 

الذي وقع منه، واأدرك فجاأة اأنه تحّرر من 

على  فارت�شمت  عنه،   بالإف�شاح  ما�شيه 

ليم�شك  وانخف�س  ر�شا،  ابت�شامة  �شفتيه 

اأ�شداء  ارتفعت  بينما  ويمّزقه  بيده  القناع 

الت�شفيق من مختلف اأنحاء القاعة.
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اأّن  حديثة  علمّية  درا���ش��ات  ك�شفت 

مرحلة  ف��ي  العالية  ال��ذك��اء  م�شت�يات 

اإل�����ى زي������ادة خطر  ال��ط��ف���ل��ة ت��������ؤّدي 

متقّدمة  �شّن  في  والكتئاب  ال�شطراب 

في الم�شتقبل.

»ت��ي��ل��ي��ج��راف«  �شحيفة  م���ق��ع  وق���ال 

ف��ي جامعة  اأُج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة،  اإّن 

ال��ذك��اء  م��ع��دل  بقيا�س  ق��ام��ت  جال�شك�، 

لدى مجم�عة كبيرة من الأ�شخا�س الذين 

والذين  و23،   22 بين  اأعمارهم  تتراوح 

خ�شع�ا لختبارات اله��س.

ح�شل�ا  الذين  اأّن  النتائج  واأو�شحت 

على ن�شبة 10 % اأعلى في �شفات اله��س، 

الكآبة تالحق األذكياء
اإعداد: حوراء مرعي عجمي

الذكاء  اختبار  في  اأعلى  نتيجتهم  كانت 

ب�10 نقاط.

الأ���ش��خ��ا���س  اأّن  ال��درا���ش��ة  ووج����دت 

من  للمعاناة  عر�شة  اأكثر  هم  المبدعين 

والكتئاب  اله��س،  مثل  العقلية  الأمرا�س 

اأو انف�شام ال�شخ�شّية.

اإلدمان على اإلنترنت يضعف مناعة الجسم
بّينت  فريدة،  درا�شة  العلماء  اأج��رى 

نتائجها اأّن الإدمان على الإنترنت ي�شعف 

منظ�مة مناعة ج�شم الإن�شان.

�ش�انزي  جامعة  م��ن  علماء  ودر����س 

اأعمارهم  �شخ�س   500 حالة  البريطانية 

 40 عن  يقّل  ل  ما  بينهم  �شنة،   18 ف���ق 

على  الإدم���ان  حالة  من  يعان�ن  �شخ�شًا 

الإنترنت.

وقد بيَّنت نتائج الدرا�شة بع�س الأم�ر 

الأ�شخا�س  اأّن  اأّوًل:  منها  ج��ّدًا.  المثيرة 

احتمالّية  ترتفع  الإنترنت  على  المدمنين 

والإن��ف��ل���ن��زا  ال��ب��رد  ب��اأم��را���س  اإ�شابتهم 

بن�شبة 30 % مقارنة بالآخرين.

ثانياً: يتمّيز المدمن�ن بالقلق ويعان�ن 

من الت�ّتر النف�شي، عندما ل يتمّكن�ن من 

تمّكن  عند  ولكن  ال�شبكة.  اإل��ى  ال��دخ���ل 

ي�شعر  ال�شبكة  اإلى  الدخ�ل  من  ال�شخ�س 

في  وا�شحًا  تغّيرًا  ي�شّبب  وهذا  بالراحة، 

الج�شم  ف��ي  الكرتيزول  ه��رم���ن  م�شت�ى 

منظ�مة  حالة  كبيرة  بدرجة  يحّدد  الذي 

المناعة للج�شم.

ثالثاً: اإنهم ل ينام�ن جّيدًا، يدّخن�ن 

كثيرًا ول يمار�ش�ن الريا�شة.

كّل هذه الأم�ر ت�ؤّدي اإلى ا�شطراب في 

عمل القلب، وقد ُي�شّبب الجلطة الدماغّية 

اأو ال�شكتة القلبّية.

حول العالم
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الذي  الأط��ف��ال  اأّن  من  الخبراء  ح��ّذر 

الكمبي�تر  م��ع  ط���ي��ل��ة  ���ش��اع��ات  يق�ش�ن 

الأخ���رى  المحم�لة  الأج��ه��زة  اأو  الل�حي 

في  مزمنة  باأمرا�س  لالإ�شابة  معّر�ش�ن 

الدرا�شة  هذه  اأجرى  وقد  والرقبة.  الظهر 

ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة ك��ي��رت��ن الأ���ش��ت��رال��ي��ة، 

159 طفاًل )5  وا�شترك في هذه الدرا�شة 

�شن�ات واأكثر( و30 طفاًل دون الثانية من 

% من ه�ؤلء   25 اأّن  العمر. وبّينت النتائج 

اأكثر  التلفزي�ن  برامج  ي�شاهدون  الأطفال 

من ن�شف �شاعة ي�مّيًا، في حين تت�شاعف 

الأ���ش��ب���ع،  نهاية  عطلة  ف��ي  الن�شبة  ه��ذه 

يق�ش�ن  ك��ان���ا  الأط��ف��ال  م��ن   %  60 واأن 

ح�الي ال�شاعة مع الكمبي�تر الل�حي اأو مع 

تحذير من الكومبيوتر اللوحي

اله�اتف المحم�لة خالل اأيام الأ�شب�ع.

للطفل  ال�شماح  بعدم  الخبراء  وين�شح 

ب��ق�����ش��اء اأك���ث���ر م���ن 30 دق��ي��ق��ة م���ع ه��ذه 

الأجهزة، بعدها يجب عليه التحرك، حتى 

ل تظهر لديه اآلم في الرقبة والظهر. 

قريباً.. الهند أكبر دول العالم
اأعلنت الأمم المتحدة في تقرير اأّن »الهند �شتتخّطى ال�شين وت�شبح اأكبر دولة في 

العالم من حيث عدد ال�شكان في اأقّل من ع�شر �شن�ات، وه� ما يقّل عن ت�ّقعات �شابقة 

ب�شت �شن�ات«، مرّجحًة اأن »تتخّطى نيجيريا ال�ليات المتحدة بحل�ل عام 2050 لت�شبح 

ثالث اأكبر دولٍة في العالم من حيث عدد ال�شكان«.
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»فيكت�ر  ال��روم��ان��ي  ال�شاب  ا�شتطاع 

النا�س  لت�شجيع  ي�شعى  وال���ذي  م��ي��رون«، 

يقنع  اأن  مكافاأة،  خالل  من  القراءة  على 

منطقة  في  ناب�كا«  »كل�ج  مدينته  عمدة 

على  بالم�افقة  رومانيا  في  تران�شلفانيا 

جعل البا�شات مجانّية لمّدة 3 اأيام متتالية 

لمن يق�م بالقراءة اأثناء رك�به البا�س!

ا���ش��ت��غ��رق ف��ي��ك��ت���ر ع��ام��ًا ك��ام��اًل من 

المجه�د المت�ا�شل من اأجل تح�يل فكرته 

اإلى حقيقة، وقد قام بتنظيم حملة ت�شمى 

على  ت��ق���م   »Book Face فاي�س  »ب����ك 

لملفه  ك�ش�رة  كتابًا  ي�شع  من  كل  مكافاأة 

ال�شخ�شي بتخفي�شات مختلفة على محاٍل 

وخدمات... وحتى عالج الأ�شنان!

ً َمن يقرأ يركب الحافلة مجانا

المطالعة تجعلك أكثر لطفاً
اإ�شافة  الجيدة،  الكتب  اأّن  م�ؤّخرًا  اأجريت  درا�شة  نتيجة  بيَّنت 

اإلى اأنها تخلق �شع�رًا بالر�شا، فاإنها تعّلم الفهم والتعاطف وتجعل 

القارئ اأكثر لطفًا وتهذيبًا.

درا�شة  البريطانية  القراءة«  »وكالة  منّظمة  اأج��رت  وقد 

المحت�ى  ذات  الكتب  ق��راءة  خالل  من  اأن��ه  نتائجها  بّينت 

كثيرة.  مفيدة  اأ�شياء  اإل��ى  التعّرف  يمكن  الجّيد، 

كما بّينت اأّن الذين يقراأون بانتظام ي�شهل عليهم 

التعامل مع الم�شاكل الحياتية، وينام�ن اأف�شل، 

ونادرًا ما ي�شاب�ن بالكاآبة.

التالميذ  فاإّن  الأطفال،  يخ�ّس  ما  اأّما 

ال��ذي��ن ي���ق���راأون ال��ك��ت��ب ب��ك��ث��رة، ي�شهل 

وهم  اأق��ران��ه��م،  م��ع  التعامل  عليهم 

الإلكترونّية  بالأجهزة  ارتباطًا  اأق��ّل 

المنت�شرة حاليًا.

حول العالم
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اأف���������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة »دي����ل����ي م��ي��ل« 

 3 العمر  من  يبلغ  طفاًل  اأّن  البريطانية، 

لفال�س  تعّر�شه  بعد  بالعمى  اأ�شيب  اأ�شهر 

كاميرا من م�شافة قريبة.

واأو�شحت ال�شحيفة اأّن والدي الطفل 

بعد  ب�����ش��ره،  ف��ي  م�شكلة  ح���دوث  لح��ظ��ا 

التقاط تلك ال�ش�رة الم�شيرية له، واأّكد 

الأطباء اأن الجراحة لن تجدي نفعًا معه، 

العين،  بخاليا  اأ���ش��ّرت  الفال�س  ق���ة  لأّن 

فالش كاميرا
 ُيفقد طفاًل بصره

سوار »ذكّي« ينّبه الرتفاع الحرارة
ابتكر علماء رو�س �ش�ارًا »ذكّيًا« ي�قظ 

حرارته  درجة  ارتفعت  اإذا  الطفل  واِل��َدي 

لياًل.

ل  العين  م��ن  الح�ّشا�شة  المنطقة  وتلك 

تنم� ب�شكل جّيد، قبل اأن يبلغ الطفل اأربع 

�شن�ات.

ال�ش�ار »الذكّي« الجديد الذي ابتكره 

رو�شيا،  ف��ي  »ن�ف��شيبير�شك«  علماء 

عبارة عن محرار ُيثبت على ر�شغ الطفل، 

ير�شل  حرارته  درج��ة  ارتفاع  حالة  وفي 

ب�ا�شطة  ال���ال��دي��ن  اإل���ى ه��ات��ف  اإ���ش��ارة 

.»Blue Tooth«

العملّية  ه��ذه  اأّن  اإل��ى  الخبراء  ي�شير 

تتّم لياًل، حيث ترتفع درجة حرارة الطفل 

المري�س، وتك�ن اأ�شعب بكثير.

يحتمل اأن يعر�س هذا ال�ش�ار »الذكّي« 

في الأ�ش�اق قبل نهاية ال�شنة الحالية، لي�س 

فقط في رو�شيا، بل وفي الأ�ش�اق العالمية.
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�سح اأم خطاأ؟

اأ- الم�شروبات الغازية قد تروي في البداية، ولكّنها ُتدخل ال�شم�م اإلى الج�شم.

ب- تتلّخ�س قيمة العمل، اأحيانًا، بنّية العامل عند قيامه به.

ج- الجرائم الإلكترونية تعبر الحدود وت�شمل فقط اقترافات جرمية على م�شت�ى دولّي.

امالأ الفراغ:

اأ- يجد الإن�شان الم�ؤمن في طلب ........ فر�شة متكّررة لتحقيق ر�شا اهلل �شبحانه وتعالى، وبل�غ قدر 

معق�ل وطبيعّي من ال�شّحة النف�شّية.

ب- ُنقل اأّن زينب الكبرى لم تترك �شالة الليل، وط�ل مرحلة الأ�شر لم ي�شعف انقطاعها اإلى اهلل، بل 

ازداد. هذه المراأة هي......... 

ج- كّل ما ي�جب ........ الدين والمذهب فه� حرام، ويجب على الم�ؤمنين اجتنابه.

من القائل؟

»اإّن كّل ما لدينا ه� من عا�ش�راء«. اأ- 

»باأبي اأنت واأّمي طبت حّيًا وطبت مّيتا«. ب - 

»اإن دمعت من اأحدنا عين قرع راأ�شه بالرمح«. ج - 

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ- اإّن الّطالع على لطائف ال�شنعة ودقائقها وفي اإتقان نظام الخليقة، من العل�م النافعة، ومن اأف�شل 

الأعمال القلبّية.

ب- الإيمان باهلل يعني اللتزام بالرب�بّية الإلهّية. ومن ل�ازم قب�ل رب�بّية اهلل، التفّكر.

ج- »عام 1981 ح�شلت الهيئة على ترخي�س من وزارة الداخلية«.

من / ما هو؟

اأ - ورد في العدد »وقفت ت�شّجل �شهادة اأمام ال�شهيد الأّول«، فمن ه� هذا ال�شهيد؟

ب - حينما اأقبل اإلى َركب الإمام الح�شينQ، فرحت الن�ش�ة واأر�شلت ال�شّيدة زينبO�شالمًا له.

ت�شتحّق  التي  العبر  من  وهذا  ورج��اًل،  ن�شاًء  الك�فة،  اأهل  كّل  عنه  تخّلى  باأمر  تق�م  اأن  ا�شتطاعت   - ج 

ال�ق�ف عندها.

أسئلة مسابقة العدد 289

اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيب�ن اإجابات �شحيحة عن كل اأ�شئلة  ٭ 

الم�شابقة وتك�ن الج�ائز على ال�شكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�ش�ن األف ليرة لبنانية 

بالإ�شافة اإلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها خم�ش�ن األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �شحيحة ولم ي�فق  اثني ع�شر عددًا ويقّدم  ي�شارك في  كل من  ٭ 

م�شاركًا بقرعة الجائزة ال�شن�ية.

ُيعلن عن الأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وواحد وت�شعين ال�شادر  ٭ 

في الأول من �شهر كان�ن الأول 2015م بم�شيئة اهلل.
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة االآتية:

عند و�ش�ل خبر �شهادته، دخلت اأّمه اإلى غرفتها و�شجدت قائلة: »يا �شاحب الزمان« »عندها �شعرت 

ب�شك�ن كبير«.

اختر االإجابة ال�سحيحة:

يعتبر دور الأب، في مرحلة الطف�لة، ه� الأهّم في التك�ين ........ و........

ج- النف�شّي والروحّي. ب- الج�شدّي والروحّي.   اأ- المعن�ّي والج�شدّي. 

اأّن �سجاعته كانت  اأطراف القرية، ويهاب الجميع االقتراب منها غير  ثّمة بئر كانت في 

تدفعه للنزول فيها ليجمع ما يوجد في قعرها الياب�ض من ر�سا�ض. ما ا�سم هذه البئر؟

ما كان ا�سم المّتهم الذي تعّر�ض للعقوبة الق�سوى في الق�سة في العدد؟

ما هي الجملة؟

اقت�شت الم�شيئة الإلهّية اأن ي�شطحب الإمام الح�شين Qالن�شاء والأطفال معه وقال جملته ال�شهيرة 

تلك لبن الحنفّية، ما هي الجملة؟

الجائزة الأولى: ح�سين زهير �سغير 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  مايا علي �سباني 100000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

علي محمد حاري�سي* 

زينب محمد ع�سيلي* 

ح�سين ح�سن يعقوب* 

خديجة محمد طحيني* 

اأيمن معروف �سلوم* 

هل محمد �سليمان* 

فرح علي �سبيتي* 

ح�سن ح�سين فقيه* 

ح�سين اأحمد فقيه* 

محمد اأحمد حاري�سي* 

نجاة علي زين الدين* 

بتول غالب عوالي* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 287

ل من ت�سرين الثاني  2015م اآخر مهلة ل�ستلم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  ي�ؤدي  ما  القرعة  �شحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�شائم  من  العديد  ي�شل  ٭ 

ال�شتراك بال�شحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�شل الأج�بة عبر �شندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�شالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعم�رة  الثقافية-  الإ�شالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�شيمة ل تحت�ي على ال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�شم المتكّرر في ق�شائم ال�شتراك. ٭ 

ل ُت�شّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق ه�ية �شاحبها اأو �ش�رة عنها. ٭ 

مهلة ا�شتالم الجائزة ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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غر.. حّدث�ني عنها منذ ال�شّ

لقد زاروا اأرجاءها..

قّبل�ا اأعتابها.. طاف�ا في حرمها..

لم اأدِر ما ال�شّر المكن�ن في اأفئدتهم..

�شمْعتهم يتاأّوه�ن لفراقها..

وُيق�شم�ن.. اأنهم لن يترك�ها..

وحيدة.. من غير نا�شر..

اأما المهّنئ�ن لزوارها المدّللين..

تمتماتهم خفّية: »يا ليتنا كنا معهم«..!

ه�ؤلء.. ط�بى لهم.. ال�شفاعة لهم..

كاأ�س الأبرار لهم.. والمقام المحم�د..

ومع �شط�ع �شم�س ي�ٍم مبارك..

نالتني قطرة عطف »رحمانية«

فكان ا�شمي في �شجّل المدع�ين..

لزيارة البلد الأمين..

هناك.. راأيُت الذهب يعتلي ال�شماء..

وينادي: يا اأهل العالم!

اأر�س الن�ر.. كربالء.. هنا..

هنا اآياُت الفتح واآلء الرحمن..

هنا م�شباُح الفجر وكهف حنان..

هنا دمعُة �شكينة.. رقية.. واأم الأحزان..

هنا العبا�ُس قمٌر..

النجم وال�شجر له ي�شجدان..

يا اأهل العالم..

زوروا كربالء..

جنُة و�شال اأ�شحاب الك�شاء..

رو�شُة عطا�شى الن�ح والبكاء..

فمن لم يزرها.. لم يذق ولم يدِر..

طعم الع�شق.. ل�شّيد ال�شهداء..

فاطمة بح�ش�ن ماّلح

يا ضياءزوروا الجّنة
كّل عين

ف��ي ي���م��ك اأب��ك��ي ح��رق��ة... 

وت�شجد دم�عي في م��شع حّبك 

ظهرها  حانية  راأ�شها،  مطاأطئة 

واآه��ات  البكاء  نحيب  ل�شتقبال 

الحزن وال�شقاء...

نازفًا  قلبي  يبكي  ي�مك  في 

نا�شرًا  با�شمك،  ناب�شًا  الّدماء، 

ال��ذي  اأن��ح��اء ج�شمي  ف��ي  اإّي����اه 

اأرميه فداك...

اأنين  على  روح��ي  زهقت  قد 

الزفرات، و�شافرت جروحي اإلى 

زمن الآهات...

اأ�شت�شِق  بابك  اإل��ى  ّمني  �شُ

اإل��ى  �شّمني  وولءك...  ح��ّب��ك 

خيالي  م��ات  قد  م��ن��اي...  حيث 

نف�شي  تخّيلت  عندما  م��ذع���رًا 

الن�شاء  حيث  ه��ن��اك...  هنيهة 

على  والآه���ات  وال��دم���ع  َيم�شين 

يدا  حيث  �شائرات...  وَجناتهن 

ال��ع��ّب��ا���س م��ق��ط���ع��ت��ان... حيث 

م�شّ�ب...  الر�شيع  نح�  ال�ّشهم 

مقط�ع  ال�شريف  راأ���ش��ك  حيث 

والّدماء ت�شيل عليه خِجالت...

ل  بل  تمت...  لم  اأّن��ك  تعلم 

زلت في قلبنا الن�ر والإ�شراق...

�شّيدي يا ح�شين... يا �شياء 

كّل عين...

�شارة ي��شف فقيه

بأقالمكم
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حكايا الّشهيد
�شمانا الي�َم تاأتينا

ُغباٌر في مراياها

ونْبٌع مْن معالينا

من  العزِّ  حكايا  على  فجفَّ  ن�شيناُه... 

زمٍن

، والمْجِد حكايا الجدِّ

ُيحّيي خّدُه الأي�شْر

ويْعل� عنَد هامتِه بفْخٍر فيِه ُيْزهينا.

حكاياٌت مَن الّنْحِر

َفْر ُتَزفُّ ب�ادينا الأ�شْ

لأْطفاٍل واأْولٍد

عماُد الّدْهِر في الفْخِر

وفي الُعمِر وفي الُحبِّ

�شالٌم يا معالينا

�شالٌم يا �شهيَد العزِّ

فيَك هناوؤنا ال�شادي

وُكلُّ الأر�ِس تْحميَك.. وتْفديَك

وُتْعليَك على الجْبهة

ففيَك العي�ُس في جْبهة

ُت�شيُء عندها ال�ادي

ُف حيَنها فيَك فيع�شِ

مَن الحْرِب التي تم�شي وتم�شي بعدها 

الّرهبة

ُهتافاٌت مَن الهادي 

�شِع ال�ْردَة على ال�ُشَباْك

فح�ْشُبَك ِمّنُة الُحبِّ

اإذا  يفنى  ول  يبقى  اّل��ذي  ال��ق���ُل  ه��َي 

ّناْه �شِ

لأنَّ الُكْرَه والماَل 

ُيبّدُد ِعّزَة الإخ�ة

ونْحُن وما بقي فينا

عذاباٌت ُتقا�شينا

ب�شّكيٍن وتْفريٍق وتْك�شيٍر وتْفتيت

فهّيا نْن�ُشِر الُحبَّ

وَنْحَي في مدى ال�ْجِد لاْلأْر�ِس

فاأحَمُدنا لنا اأ�ش�ة

يظلُّ على م�شيرتنا �شفاًء ما بِه ق�ْش�ة 

ُينادي من علّيائِه: 

ال��ف��ْت��َن��َة  لأنَّ  ال��ق��ْت��ِل  م���َن  »ف���اإّي���اُك���ْم 

ال�شْ�داْء... اأ�شدُّ غً�ى مَن الَقْتِل«

اأ�شد الزين
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من كربالء الجنوب إلى الدفاع 
المقدس بيارق زينبية

يان�رًامن قب�س اآل محمد

ف�زكم في م�تكم قاهرين

اأكرمكم اهلل بال�شهادة و�شاما

ق�افل الأعرا�س وزغاريد

ب�شائرعّزوانت�شارات

تح�م ح�ل المقام 

طيٌفمن مجد الكرار

عَبُقم�شٍك فاح 

ع��ن��د ال��ع��ت��ب��ة ال��زي��ن��ب��ّي��ة ���ش���ت 

عل�ّيترّدد �شداه 

من  المحرم:هل  من  العا�شر  ي�م 

نا�شر ين�شرني؟

فانط�ى الزمن مجيبًا

لّبيك داعي اهلل 

نحُنُر�شل اهلل

اأن�شارن�شراهلل

نحن حزب اهلل 

نعت اأمجادنا  من حروف الباأ�س �شُ

نعت جراحنا  وعلى اأريج ال�فا �شُ

وَرثة الأنبياء و�شفن النجاة نبقى

اأفئدًة لل�شادقين للح�شين نه�ى

الجريح اأيمن �شالمي

ا�شمهم  ح����روف  ب��اأن��ام��ل��ي  ���ش��اأخ��ّط 

و�شاأر�شم بدم�ع عي�ني ل�حات ع�شقهم

ومن اأ�شدق من ال�شهداء والمجاهدين 

لحمل راية الإ�شالم..؟

ولده  يرّبي  اأب  قلب  من  اأ�شدق  وم��ن 

الحرب  لمة  وُيلب�شه  ال�شهادة  ع�شق  على 

لالنتقال اإلى ميدان الجهاد..؟

واأر�شَعت  �شِهرت  اأم  من  اأ�شدق  ومن 

ال�شهادة  وعند  واإباًء  ع�شقًا  ال�شهادة  حّب 

تنت�شب لتلّبي نداء زينب »ِكد َكيدك«؟ هي 

تلك الأم نف�شها التي ترّدد مع زينب »واهلل 

ما راأيت اإّل جمياًل«.

وتتابع الم�شيرة بمن بقي من اأبنائها...

الليل  ف��ي  القائمة  نف�شها،  الأم  ه��ي 

تق�ل:  دم�عًا  الجهاد  ع�شق  وتذرف  تدع� 

طال  ومهما  الأي���ام،  مني  اأخ��َذْت��ك  مهما 

اإلى م�طنك  لتع�د  اأنتظرك  الفراق،  زمن 

الدافئ في قلبي واأبقى...

لروحك  العا�شقة  الأم  تلك  اأنا  كما  اأنا 

�ُشُرفات  على  اليا�شمين  ويبقى  الطاهرة. 

يا  ال��ط��اه��ر  ان��ت��ظ��ار ج�شدك  ف��ي  ح��ارت��ن��ا 

ولدي.. يا ي��شف.. يا زهرة ل نعلم اأين َذُبل 

ربيعها ويا �شمعة لم تُعد ت�شيء بن�رها...

اأزور  اأن  ع��ي��دك  ي�����م  ف���ي  ت��م��ّن��ي��ت 

�شريحك لكنك كما الزهراء لم يعلم �ش�ى 

الكّرار اأين �شريحها... وباريها...

رنا ر�شا

موطنك في قلبي يبقى
مهداة إلى الشهيد يوسف محمود ناجي

بأقالمكم
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قبل  مجاهدًا  التقيَت  اأْن  �شادَف  َهْل 

هه اإلى الجبهة بلحظات؟ ت�جُّ

اإْن كان الج�اب ل، فقد فاتك الكثير، 

واإْن كان نعم، فاإليك �ش�ؤاٌل واحٌد يخت�شُر 

وانتظاُر  ه��دووؤه  لفتك  هل  الم�شهد:  كامَل 

عينيه لُب�شرى ما؟

اأثقلته  التي  ال��ّدن��ي��ا  اأم��ت��ع��َة  ح���َزَم  ق��د 

�ش�اها  �شيء  ول  ال�شغيرة،  حقيبته  في 

كان  ما  حّتى  الّنزال،  �شاحة  اإل��ى  يرافقه 

اأو  اأحّبٍة  اأو  اأهٍل  اأو  ي�شغل حياَته من زوجٍة 

�شغيرِه  اإل��ى  الفراُق  و�شَل  واإْن  اأ�شدقاء، 

اأف��رغ  لأجله،  الحياة  اأح��ّب  ال��ذي  ال�حيد 

على  واأ�شّر  جميعًا،  بهم  التعّلق  من  قلبه 

اللتحاِق بالق�شيِة الأ�شمى.

الم�شتب�شرتان  ال��ع��ْي��ن��ان  تلكما  اأّم���ا 

فقد  م��ا،  ل�عٍد  المنتِظرتان  المتالألئتان 

باحتا ب�شّره!

ه� يبحُث عن �شعادٍة حقيقّية ل ُيكّدر 

ف�ق  ِو�شاٍل  اإلى  َيْرن�  اأب��دًا.  �شيٌء  ْفَ�ها  �شَ

التي  ال�شغيرة  حقيبته  حّتى  ِع�ْشق.  ك��لِّ 

لطالما رافقته �شيتركها لنا. كلُّ �شيٍء هنا 

رجِل  عن  ُث  لُيحدِّ للذكرى،  بعده  �شيبقى 

الّنزاِل ي�َم اْحَتَدم الم�ت.

ع��ل��ى لئ��ح��ة الن��ت��ظ��ار و���ش��ع اأغ��ل��ى ما 

لديه )روحه( ولم ُيِطل ال�ق�ف مع {ِرَجاٌل 

ها  فا�ْشتردَّ َعلَْيِه}،  َعاَهُدوا اهلل  َما  �َسَدُقوا 

�شّيدها وجعلها را�شيًة مر�شّية.

وعند ع�دِة الأحّبِة المجاهدين، عادت 

الحقيبة ال�شغيرة برْفقتهم دون �شاحبها، 

ال��درب في طريق  اأح��ُد رف��اق  فقد حملها 

البارود،  رائحة  فيها  و�شمَّ  قّبلها  الع�دة. 

ُيحّدث عن  المدى،  الر�شا�س يمالأُ  واأزيز 

عا�شٍق،  ي��ِد  على  وال��َف��ْت��ِح  الن�شِر  حكاية 

َل قبل الجميع. َو�شَ

��َد ال��َج��ْم��ُع ل���داع��ه اإل���ى مث�اه  اْح��ت�����شَ

َر ِلَمْن  الأخير، وروحه ُتحّلُق ف�قهم، ول� ُقدِّ

عّز  في  »م���ٌت  ل�شمع:  ي�شمعها،  اأن  ح�شر 

خيٌر ِمْن حياٍة في ُذّل«.

عليا قا�شم

يوم عادت حقيبته الصغيرة
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)Sudoku( س�����ودوك�و 
مكّ�نة  ال�شبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�شع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عام�دي.

2 9
6 4

3 4 2
1 4 7

5 7 2 8
6 5 9

7 3 6
9 6 5
2 1

ه� المت�ش�ف الكبير الإمام »محيي 

ال���دي���ن م��ح��م��د ب���ن ع��ل��ّي ب���ن ع��رب��ي«. 

في  بمر�شية  ول��د  الأك��ب��ر.  بال�شيخ  لّقب 

دم�شق  في  وت�في  )1164م(،  الأندل�س 

)1240م(.

اأئّمة  من  محمد  بن  علّي  وال��ده  ك��ان 

ورعة  تقّية  ن�شاأة  فن�شاأ  والحديث،  الفقه 

اأت���مَّ ال��ع��ا���ش��رة م��ن عمره  اإن  ن��ق��ّي��ة، وم��ا 

القراءات، ملهمًا في  حّتى كان مبرزًا في 

اإلى  والده  اأ�شلمه  ثم  والإ�شارات،  المعاني 

طائفة من رجال الحديث والفقه.

اأّث���ر »اب���ن ع��رب��ي« ت��اأث��ي��رًا ك��ب��ي��رًا في 

الت�ش�ف الإ�شالمّي، لي�س في زمنه فقط، 

المفكرين  اأبرز  اأحد  ويعتبر  الآن،  اإلى  بل 

ال��م�����ش��ل��م��ي��ن ال���ذي���ن ح��ظ��ي��ت اأع��م��ال��ه��م 

ب����ال����درا�����ش����ة 

وال��ت��رج��م��ة في 

اأنحاء  مختلف 

العالم.

ال�شيخ  ب��رع 

الأك����ب����ر »اب����ن 

عربي« في علم الت�ش�ف وكتب فيه المئات 

من الكتب والر�شائل. 

»الفت�حات  كتاب  م�ؤلفاته  اأه��ّم  ومن 

التاريخ  في  م�ؤلَّف  اأهم  يعّد  الذي  المكّية« 

وله  القراآن«،  »تف�شير  وكتاب  الإ�شالمّي، 

من  اأي�شًا  وله  الِحَكم«،  »ف�ش��ُس  اأي�شًا: 

الكتب: »محا�شرة الأبرار«، »عنقاء مغرب 

المغرب«،  و�شم�س  الأولياء  ختم  �شفة  في 

والكثير من الر�شائل ال�شغيرة.

أحجية: ما هو الترتيب؟
اأكبر من �شعيد.  الأخير  اأكبر من �شادي وهذا  العمر نف�شه. هادي  هادي وداني من 

نا�شر اأكبر من �شعيد ولكّنه اأ�شغر من هادي و�شادي. وداني اأ�شغر �شّنًا من عّب�د. ما ه� 

ترتيب اأعمار الأ�شخا�س ال�شتة بح�شب الأكبر عمرًا؟

من هو ابن عربي؟
الواحة
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*ما هي؟
ما هي عّلة �سهولة النزع و�سعوبته على الموؤمن والكافر؟

والذن�ب  اإّي��اك  ل،  مف�شّ »يا   :Q اهلل  عبد  اأب���  قال  ق��ال:  عمر  بن  المف�شل  عن 

وحّذرها �شيعتنا، ف�اهلل ما هي اإلى اأحد اأ�شرع منها اإليكم، اإّن اأحدكم لت�شيبه المعّرة من 

ال�شلطان، وما ذاك اإّل بذن�به، واإّنه لي�شيبه ال�شقم وما ذاك اإّل بذن�به، واإّنه ليحب�س عنه 

الرزق وما ه� اإّل بذن�به، واإّنه لي�شّدد عليه عند الم�ت وما ه� اإّل بذن�به، حّتى يق�ل من 

ح�شره: لقد غّم بالم�ت.

ل؟ قلت: ل اأدري جعلت  فلما راأى ما قد دخلني، قالQ: اأتدري لَم ذاك يا مف�شّ

فداك، قال: ذاك واهلل، اأّنكم ل ُت�ؤاخذون بها في الآخرة، وُعّجلت لكم في الدنيا«.

)علل ال�شرائع،  ال�شيخ ال�شدوق، ج1، �س291(

 كيف توّفرين لطفلك ألعاباً 
في المنزل تفرحه وتسّليه؟

اإذا  ال�شرور  الأولى من عمره �شيك�ن في غاية  الأ�شهر  اإذا كان طفلك ر�شيعًا في   -

عّلقت ف�ق �شريره، ب�ا�شطة خيطان ط�يلة، بعيدة ح�الي 25 �شم من وجهه، ري�شات كبيرة 

ملّ�نة اأو بال�نات ملّ�نة منف�خة يمكن لله�اء اأن يحّركها ويتالعب بها.

اأن تجمعي ق�ارير �شغيرة محكمة  - ولكي ت�شّليه وت�قظي عنده حا�ّشة ال�شمع يكفي 

الإقفال )قنينة ماء �شغيرة فارغة(، ق�ارير دواء فارغة قديمة... �شعي في داخلها بع�س 

الأ�شياء المتنّ�عة: اأرز، فا�ش�ليا، ملح، تراب، ح�شى، اأزرار... ثم حّركيها لتظهري مدى 

تنّ�ع الأ�ش�ات التي ت�شدر منها.

يتدبرون
ُيَذبُِّح  ْنُهْم  مِّ َطاِئَفًة  ِعُف  َي�ْسَت�سْ �ِسَيًعا  اأَْهلََها  َوَجَعَل  اْلأَْر����ضِ  ِفي  َع��َل  ِف��ْرَع��ْوَن  {اإِنَّ 

اأَْبَناءُهْم َوَي�ْسَتْحِيي ِن�َساءُهْم اإِنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْف�ِسِديَن} )الق�ش�س: 4(.

اأَْهلََها  بثُّ الفرقة اأف�شل و�شيلة يلجاأ اإليها الم�شتكبرون للت�شّلط على النا�س {َوَجَعَل 

فيهم  ال�شت�شعاف  يتحّقق  ذلك  بعد  ثّم  ال��ذّل،  في  لل�ق�ع  مقّدمة  والتفرقة  �ِسَيعاً}.. 

ْنُهْم}. في المقابل، لن يتمّكن الم�شتكبرون والط�اغيت من فعل  ِعُف َطاِئَفًة مِّ { َي�ْسَت�سْ

�شيء اأمام وحدة النا�س وتاآلفهم.
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

من اأ�سماء الجنة - للنفي. 1

من الفواكه - عاقل. 2

حرفان مت�سابهان - عا�سمة رو�سيا. 3

ا���س��م م��و���س��ول - اأخ����رج م��ا ف��ي ج��وف��ه من . 4

طعام

يدربهم - خا�سته. 5

ا�سم موؤنث - عملة اآ�سيوية - خافي. 6

الذين يترددون اإلى متجر ب�سكل دائم - ما . 7

يغطي العظم

�ساهدت - الحاجة والإملق. 8

فقد عقله - ُي�سقطه اأر�ساً. 9

والده - عمري. 10

عموديًا:

من اأ�سماء الجنة - عاد. 1

طري - اآلة للوزن. 2

ثغر الإن�سان - عبر - قطع. 3

دولة اأوروبية - �سهر ميلدي. 4

اقتراب - �سعادة. 5

ما ن�سعد عليه اإلى ال�سطح - نتبعه. 6

اجتاز الطريق - للتاأوه -هرب. 7

اآلة مو�سيقية - عا�سمة عربية. 8

خا�ستي - دولة عربية. 9

اأبو الأنبياء - �سمير منف�سل. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 288

من يرغب من الإخ�ة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 288

3 5 9 1 6 7 2 8 4

4 8 7 2 5 9 1 6 3

2 6 1 3 8 4 5 9 7

1 9 3 7 4 2 6 5 8

7 2 5 8 1 6 3 4 9

6 4 8 5 9 3 7 1 2

8 7 6 9 3 5 4 2 1

5 1 2 4 7 8 9 3 6

9 3 4 6 2 1 8 7 5

ج�اب الأحجية: 

الأعمار  ح�شب  ال�شليم  الترتيب 

ه�: عّب�د، هادي، داني، �شادي، 

نا�شر و�شعيد

اأج�بة م�شابقة العدد 287

12345678910
نينرقلاوذ1

بلجاو�سراو2

ديو�سلاقوب3

اهلينجيا4

نمهليوان5

تافوناجل6

هكن�سهر�سي7

ماداقربا8

كفالاليف9

�سلجتارفلا10

1 - �سح اأم خطاأ؟
اأ - �سح

ب - �سح

ج - خطاأ

2 - املأ الفراغ:
اأ - التقوى

ب - الب�سيرة

ج - الجهل

3 - َمن القائل؟
م�سباح  تقي  محمد  اهلل  اآي���ة   - اأ 

اليزدي )حفظه اهلل(

ب - الإمام الخامنئي {

Q ج - اأمير الموؤمنين علّي

4 - �سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:
اأ - الثوم

ب -  بم�سدر

ج -  الن�سيد

5 - من/ ما هو؟
اأ - ال�سائعات

ب - دعاء الفتتاح

ج - التدخين

6 - رجال اهلل وهجرة نحو الح�سين
7 -  بنت جبيل

8 - الدجى - ال�سحى
9 - ال�سيام

10 - ال�سائعات الخطيرة
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ليالي االنتظار 
والعمود األخضر

لم  اإلى حتفهما؟ مجرمة«.  اأر�شلِتهما  ال�لدين،  قتلِت  اأنِت؟!  اأٍمّ  »اأّي 

دم�عها  م�شحت  �شالبتها.  من  ول  قناعتها  من  القرية  اأهل  اتهامات  تنل 

وقفت  »علّي«.  ا�شتقبال  عليها  بحزم.  يديها  و�شبكت  ر�شا،  بابت�شامة  واأجابتهم 

اإل  ل�شيء  الأر�س، ل  تق�ش� مثبتًة جذورها في  التي  الجن�بّية  الزيت�ن  ب�شم�خ �شجرة 

لتثمر وتعطي.. 

الذي  الأخ�شر  ال�شرفة  عم�د  على  ل�»م�شطفى«،  انتظارها  ليالي  منذ  تعلم  كانت 

خاوى كتفها، اأّن لديها ثالث جبهات: الم�قع الإ�شرائيلي في »تّلة الحقبان« الُمطّل على 

قريتها مقتن�شًا ف�شل الربيع فيها، واأبناء قريتها الذين ت�شكنهم مق�لة: »العين ل تقاوم 

المخرز«، والأ�شعب كان حّبها ل�»م�شطفى« و»علّي« �شطري القلب الذي ي�شير بهما على 

الأر�س. لطالما �شاركها ذلك العم�د على ال�شرفة قلقها وحّبها لم�شطفى، كل ليلة حتى 

انبثاق الفجر، و�شهد لها بحكايا ال�ش�ق والخ�ف.

لن  »اطمئني،  ا�شت�شهاده:  ليلة  »م�شطفى«  يد  في  الحقبان«  »تّلة  خارطة  تذّكرت 

�شيك�ن  الأرج��ح  على  ت...  غ�شّ �شناأخذها«.  لكننا  ال�شهداء،  من  عدد  باأقّل  اإّل  ندخلها 

منهم، رّبتت على كتفه: »زينب O قّدمت لأخيها ج�اد المنّية، لم تكن اأختًا قا�شية، 

رت في واجبك. خذ حذرك اأنت  لأنه كان ال�ش�اب. ولن اأبكي عليك دمعة واحدة اإن ق�شّ

ورفاقك«. ا�شت�شهد م�شطفى، وتحّررت التّلة. 

لحت  ولديها...  اأ�شغر  »علّي«  ا�شتقبال  تنتظر   
)1(

»عليا« ال�شيدة  وقفت  �شن�ات،  بعد 

الح�ش�د من بعيد، وهي على عادتها، ما زالت تقف م�شتندة اإلى العم�د الأخ�شر �شريكها 

في ال�شبر... تناهت اإلى �شمعها اآيات الذكر الحكيم؛ لتعلن عن م�كب �شماوّي ح�شينّي، 

ي�شّق طريقه من منزلها مرًة اأخرى...

ال�شيدة عليا عبد الكريم )رحمها اهلل(، والدة ال�شهيدين »م�شطفى وعلي« عبد الكريم.( 1)

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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