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رئي�ض التحرير

كثرية  ت�شاوؤلت  اخلاطر  يف  جتول 
  احل�شني  الإمام  نه�شة  حول 
فّجرها,  التي  الإ�شالحية  واأهدافها 
مّما  الأمة  انت�شال  اإىل  �شعى  حيث 
وعدم  وماآ�ٍس,  ويالت  من  فيه  هي 
حتى  الأمور,  زمام  على  �شيطرتها 
والباطل,  احلّق  بني  متّيز  ل  باتت 
يحكمها,  كان  َمن  ب�شبب  وذلك 
ويحّرف  بعقولها,  وي�شتخّف 
تاأريخها, وب�شبب عدم اإقدامها على 
التغيري, ورف�س الذّل والهوان, وك�شر 
حاجز اخلوف من ال�شلطة احلاكمة.
ا من  بدًّ   الإمام احل�شني  مل يجد 
امللقاة  بامل�شوؤولية  والقيام  النهو�س, 
على عاتقه؛ لإنقاذ الأمة الإ�شالمية 
مّما هي فيه قبل �شقوطها يف هاوية 
على  وال�شالل,  وال�شتبداد  الظلم 
اإليه  �شتوؤول  مبا  علمه  من  الرغم 
الإ�شالحية  نه�شته  بعد  الأمور 
الالزمة,  اخلطط  فو�شع  ال�شاملة, 
عاملًا  املطلوبة  التدابري  واّتخذ 

بالنتائج, وتاجر مع اهلل تعاىل.
وجميع مكّونات نه�شته  خّلدتها, 
واأو�شلت �شوته اإىل اأقا�شي الأر�س, 

�شبط  لكونه  الفريدة  ف�شخ�شيته 
يف  املكانة  من  له  وما    الر�شول 
املقّد�س  الطاهر  ون�شبه  النفو�س, 
فاجعة  مع  النا�س  تفاعل  من  زاد 
يزيد  جرمية  وظّلت  عا�شوراء, 
من  مُتحى  ل  عار  و�شمة  وجالوزته 
التاأريخ  ين�شاها  ل  اأمّية,  بني  جبني 
بحّق  ُارُتكب  ما  لهول  طال,  مهما 
�شّيد    بنته  وابن    اهلل  ر�شول 

�شباب اأهل اجلّنة. 
النه�شة  الرّبانية  الإرادة  رعت 
الطغاة  على  ون�شرتها  احل�شينية, 
واأوان,  ع�شر  كّل  يف  واجلبابرة 
  باحل�شني  اجلماهري  وربطت 
ي�شّخر  بحّب  فطرًيا  وجدانًيا  ربًطا 
ق�شّيته,  ل�شالح  الهائلة  الطاقات 
  الإمام  تخطيط  اأّن  مثلما 
على  �شاعد  بالغة,  بحكمة  لنه�شته 
كّل  حوت  وقد  وخلودها,  جناحها 
عجيب وفريد, من م�شاركة لل�شيوخ, 
املعركة,  يف  والأطفال  وال�شباب, 
يدعمنهنَّ  الن�شاء  خلفهم  ومن 
لدور  وكان  اأزرهم,  من  وي�شددَن 
والأثر  الإعالمي,   زينب ال�شّيدة 

الذي تركه من اأجل اإحياء عا�شوراء, 
ال�شحيح,  بال�شكل  وا�شتثمارها 
تخليدها,  يف  البالغ  الأثر  له  كان 
لهذا    البيت  اأهل  اأئمة  وا�شتكمال 
عا�شوراء  مبادئ  ا�شتذكار  يف  الدور 
ب�شاعة  اىل  اإ�شافة  واآثارها, 
اجلرمية وعظم املاأ�شاة, كّلها عوامل 
احل�شينية,  النه�شة  اأهداف  حمت 
واأك�شبتها �شفة النت�شار والبقاء من 

دون غريها.
يف  متفانًيا    احل�شني  الإمام  كان 
عّمن  منقطًعا  تعاىل,  هلل  الإخال�س 
نوًرا  حّبه  وجعل  فن�شره,  �شواه 
رايًة    فبقي  املوؤمنني,  قلوب  يف 
بقّوة  م�شّدًدا  العامل,  يف  مرفوعًة 
فَمن  والأر�س,  ال�شماوات  جّبار 
يّتخذ طريقه يف الإخال�س ويتم�ّشك 
ورزقه  عظيًما,  فوًزا  فاز  فقد  به, 
اأعلى  وبلوغ  والنجاح,  التوفيق  اهلل 
املراتب, وُح�شن العاقبة بالقبول عند 
اهلل يوم الفالح, واإن كان مّمن يكون 
الدين َلِعق على األ�شنتهم, وحتّركهم 
اأهواوؤهم, فقد خ�شر خ�شراًنا مبيًنا.

َنهَضُة اإلِماِم الُحسيِن .. إِخالٌص َوُخُلوٌد
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امل�سلم  املرتّتبة على حتّلي  الآثار  ما  ال�س�ؤال: 
مبكارم الأخالق؟

ال�شاحلني  املوؤمنني  �شفات  من  اجل�اب: 
الكرمي  بالنبّي  ًيا  تاأ�شِّ الأخالق  مبكارم  التحّلي 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  و�شفه  الذي    حمّمد 
ُخُلٍق  َلَعلَى  َواإِنََّك  بقوله:  الكرمي  كتابه  يف 
َعِظيٍم )القلم: 4(, وقد ُروي عن ر�شول اهلل  اأّنه 
قال: "ما ُي��سع يف ميزان امرئ ي�م القيامة 
�شفات  فمن  اخُلُلق")1(,  ُح�سن  من  اأف�سل 
والعمل,  القول  ال�شدق يف  ال�شاحلني  املوؤمنني 
اأثنى اهلل �شبحانه وتعاىل  والوفاء بالوعد, وقد 
َكاَن  اإِنَُّه  فيه:  فقال    اإ�شماعيل  نبّيه  على 
اِدَق اْلَ�ْعِد َوَكاَن َر�ُس�ًل َنِبيًّا )مرمي: 54(, وتبدو  �سَ
اأّن  عرفنا  اإذا  بالوعد  والوفاء  ال�شدق  اأهّمية 
كثرًيا من غري امل�شلمني يحكمون على الإ�شالم 
عن طريق �شلوك امل�شلمني, فما اأكرث ما اأح�شن 
م�شلم عر�س اإ�شالمه لغري امل�شلمني من �شلوكه 
اإ�شالمه  اإىل  اأ�شاء م�شلم  ما  اأكرث  وما  احَل�َشن, 

من �شلوكه ال�شّيئ.
....................................

)1( ميزان احلكمة: ج 1, �س ٨٠٠.

الأخالق جمع ُخُلق: وهو الأدب وال�شلوك 
الرا�شخ يف النف�س بحيث يتمّكن ال�شخ�س 
اأو  احَل�َشن,  بالفعل  الإتيان  من  اخللوق 
بالفعل ال�شّيئ - ل �شمح اهلل - من غري 
حاجة اإىل فكر اأو روّية, فاخُلُلق هو طبع 
ذا  �شاحبها  جتعل  العادة  ويف  و�شجّية, 
طارئة,  حالة  من  تن�شاأ  ل  وامَلَلكة  َمَلكة, 
فمكارم  وا�شتمرار,  ِمران  اإىل  حتتاج  بل 
الأخالق وجميل ال�شفات َمَلكات را�شخة 
 ف نبّينا الكرمي يف النف�س, وحينما ُو�شِ
ال�شفات  كانت  فاإّنا  العظيم,  باخللق 
من  ال�شريفة  نف�شه  يف  را�شخة  العالية 
قبل اأن يولد, وقبل بعثته املباركة ا�شتهر 
عليه(,  اهلل  )�شلوات  الأمني  بال�شادق 
احلقيقة  اإىل  املقّدمة  هذه  �شممنا  واإذا 
يوم  النا�س  ح�شر  عن  تتحّدث  التي 
و�شفاتهم,  َمَلكاتهم  ح�شب  على  القيامة 
ف�شنجد َمن كان هّمه بطنه وَفْرجه مثاًل, 
على  القيامة  يوم  ُح�ِشر  فيه,  َمَلكة  وكان 
الروايات,  يف  ورد  مثلما  البهائم  هيئة 

وكان  واخلداع  احليلة  هّمه  كان  وَمن 
هيئة  على  القيامة  يوم  ُح�ِشر  فيه,  َمَلكة 
وَمن كان هّمه العتداء على  ال�شياطني, 
النا�س اأتى يوم القيامة على هيئة ال�شباع, 
وَمن كان هّمه املدركات العقيلة من العلم 
فيه,  َمَلكة  هذا  وكان  والعبادة,  واملعرفة 
املالئكة,  هيئة  على  القيامة  يوم  ُح�ِشر 
ال�شروري  من  جند  لذا  منها,  خري  بل 
واأحوالها,  النف�س  عيوب  معرفة  جًدا 
مّنا  حماولًة  �شفات  من  فيها  تر�ّشخ  وما 
لتهذيبها, وقد قال تعاىل:َقْد اأَْفلََح َمْن 
)ال�شم�س:   اَها َد�سَّ َمْن  َخاَب  َوَقْد   اَها َزكَّ
على  النا�س  "ُيح�سر   : وقال   ,)1٠-9

"ُيح�سر   : وعنه  نّياتهم")2(,  �ر  �سُ
بع�س النا�س على �س�رة حت�سن عندها 

القردة واخلنازير")3(.    
...............................

)1( القلم: 4.
)2( ميزان احلكمة: ج 4, �س 341٠.

�س   ,5 ج  الأربعة:  العقلية  الأ�شفار  يف  املتعالية  )3(احلكمة 
.22٧

َمَكارُِم األَخاَلِق

)1(َوإِنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم

ها هي مجّلة رياض الزهراء تفتح آفاقها لِك, لترسلي لها 
ما يجول في خاطرِك من أسئلة فقهية لتجيب عنها
وفق فتاوى سماحة المرجع الدينّي األعلى آية الله 

:Kالعظمى السّيد علّي الحسينّي السيستانّي

sistani.org :امل�سدر
م�قع مكتب �سماحة املرجع الدينّي الأعلى
)K( ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن

سّيد محّمد الموسوّي
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 َقتُل َذرَارِي 

 َقَتَلِة الُحَسيِن

بِفعاِل آبائِها!

ُرِوي عن الإمام ال�شادق  اأّنه قال: "اإَِذا َخَرَج 
ِبِفَعاِل    �َسْيِ  احْلُ َقَتلَِة  َذَراِرَي  َقَتَل  الَقاِئُم 
  الإمام  يكون  اأن  يف  غرَو  ل  اآَباِئَها")1(, 
دمه  ويّل  فهو  ؛  الإمام احل�شني  بثاأر  الآخذ 
ال�شرعّي, وقد قال تعاىل: َوَمْن ُقِتَل َمْظُل�ًما 
وهو   ,)33 )الإ�شراء:   ُسْلَطاًنا� ِلَ�ِليِِّه  َجَعْلَنا  َفَقْد 
احلاكم ال�شرعّي الأعلى يف الأر�س, الذي ُيقيم 
املُعتدين,  على  واجلماعي  الفردي  الق�شا�س 
يف  ال�شامل  التاّم  الإلهي  العدل  ق  حُمقِّ وهو 
الأخذ  العدل  ومن  ومغاربها,  الأر�س  م�شارق 
بثاأر املقتولني, واإن�شاف املظلومني, وهو الأوىل 
جّده  واأبرزهم   , البيت  اأهل  مظلومية  برفع 

. الإمام احل�شني
بع�س  األ�شنة  على  يرتّدد  �شوؤاًل  هناك  اأّن  بيد 

املوالني: 

ما ذنب ذراري َقَتلة 
  الإمام احل�سي

لُياأخذ منهم الثاأر؟!

على  نقت�شر  اأجوبة,  عّدة  هناك  املقام  يف 
قال:  الهروّي  فعن  لالخت�شار,  رعايًة  اأحدها 
ر�شول  بن  يا   : الر�شا  احل�شن  لأبي  قلُت 
  اهلل, ما تقول يف حديث ُرِوي عن ال�شادق
قتلة  ذراري  قتل  القائم  خرج  "اإذا  قال:  اأّنه 
ه�   : فقال  اآبائها؟  بفعال    احل�سي 
كذلك، فقلُت: وق�ل اهلل عّز وجّل َوَل َتِزُر 
َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى ما معناه؟ قال: �سدق اهلل 
قتلة احل�سي  ذراري  ولكن  اأق�اله،  يف جميع 
اآبائهم، ويفتخرون بها، وَمن  ير�س�ن بفعال 
اأّن رجاًل ُقِتل  اأتاه، ول�  ر�سي �سيًئا كان كَمن 
لكان  باملغرب  رجل  بقتله  فر�سي  بامل�سرق 
القاتل،  �سريك  وجّل  عّز  اهلل  عند  الرا�سي 
لر�ساهم  خرج  اإذا    القائم  يقتلهم  واإّنا 

بفعل اآبائهم...")2(. 
  احل�شني  الإمام  قتلة  ذراري  فر�شا 
التي  املفجعة  واملجازر  املُرّوعة,  باجلرائم 
ارتكبها اآباوؤهم بحّقه , بل وتفاخرهم بها, 
هو جرم بحّد ذاته يجعلهم �شركاء اآبائهم فيما 

اقرتفوه.
ويف احلقيقة اليوم ن�شمع بع�شهم ي�شّرح جهًرا 

خلرجنا  كربالء  وعادت  احل�شني  عاد  لو  اأن 
�شّده وقتلناه!!

بجرائم  الذراري  هوؤلء  يرت�ِس  مل  فلو  وعليه, 
كانوا  ملا    احل�شني  الإمام  حّق  يف  اآبائهم 
عر�شًة لقتل الإمام املهدّي , مّما يعني اأّن 
هناك اأ�شرتنِي كبريتنِي منذ اأن خلق اهلل تعاىل 
التوحيد  اأ�شرة  وهما:  ال�شاعة,  قيام  حتى  اآدم 
ال�شرك  واأ�شرة  �شاأنه(,  )جّل  اهلل  يقودها 
 ُ يقودها )الطاغوت(, فقد قال )تعاىل(: اهللَّ
ُلَماِت اإَِل  َوِلُّ الَِّذيَن اآََمُن�ا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
اُغ�ُت  الطَّ اأَْوِلَياوؤُُهُم  َكَفُروا  َوالَِّذيَن  �ِر  النُّ
 ُلَماِت الظُّ اإَِل  �ِر  النُّ ِمَن  ُيْخِرُج�َنُهْم 
يجمع  َمن  الدم هو  كان  فاإن  )البقرة: 25٧(, 
الأُ�َشر الَن�َشبية, فاإّن الر�شا عن الأفعال هو َمن 

يجمع الأُ�َشر الَعَقدية. 
اأحدنا  يكتفي  اأو  يّتكل  اأن  حذاِر  هنا  ومن 
وليتحرَّ  َن�َشًبا,  املوالية  الأ�شرة  اإىل  بالنت�شاب 
يف نف�شه النت�شاب الَعَقدي اإىل اأ�شرة التوحيد.

............................
)1( بحار الأنوار: ج45, �س295.

)2( امل�شدر ال�شابق نف�شه.

والء قاسم العبادّي
. النجف األشرف
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عقائد



)1(...َخيَر الزَّاِد التَّقَوى....)1(...َخيَر الزَّاِد التَّقَوى....

الإن�شان العاقل ي�شعى اإىل ال�شعادة 
ال�شقاء,  دركات  من  والنجاة 
كّل  يف  النجاة  �شّلم  يف  والرتقاء 
وعليه  حياته,  مراحل  من  مرحلة 
اأن يدرك اأّنه �شيف يف الدنيا, فال 
�شفره  يف  بالوقود  التزّود  من  بّد 
للو�شول اإىل اجلّنة, وهذا الوقود هو 
بني  التفا�شل  ميزان  وهو  التقوى, 
اإِنَّ  تعاىل:  قال اهلل  فقد  النا�س, 

 َ اهللَّ اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم 
)احلجرات:13(,   َخِبرٌي َعِليٌم 
وقد ورد يف معنى التقوى: )التق�ى 
فرط  اللغة  يف  وهي  ال�قاية،  من 
�سيانة  العرف  ويف  ال�سيانة، 
الآخرة،  يف  ي�سّرها  عّما  النف�س 

وق�سرها على ما ينفعها فيها)2(.
ال�شقوط  من  الإن�شان  تنجي  فهي 
اأمري  فعن  الرذائل,  م�شتنقع  يف 
"اإّن التق�ى  اأّنه قال:    املوؤمنني 
واأعّز  حرز،  واأحرز  كنز،  اأف�سل 
عّز، فيه جناة كّل هارب، ودرك كّل 

طالب، وظفر كّل غالب")3(.
لي�س  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  فميزان 
عقبة  فعن  الن�شب,  ول  احل�شب 
لأبي  قلُت  قال:  الأ�شدي  ب�شري  بن 
ب�شري  بن  عقبة  اأنا   :جعفر
ال�شخم  احل�شب  يف  واأنا  الأ�شدّي, 
متّن  "ما  فقال:  قال:  قومي,  من 
رفع  اهلل  اإّن  بح�سبَك؟  علينا 
ي�سّم�نه  النا�س  كان  َمن  بالإميان 
وو�سع  م�ؤمًنا،  كان  اإذا  و�سيًعا 
ي�سّم�نه  النا�س  كان  َمن  بالكفر 
�سريًفا اإذا كان كافًرا، فلي�س لأحد 

ف�سل على اأحد اإّل بالتق�ى")4(.
عن    ال�شادق  الإمام  و�ُشئل 
ل  "اأن  فقال:  التقوى,  تف�شري 
يفقدَك اهلل حيث اأمرَك، ول يراَك 

حيث نهاَك")5(.
وجاء يف و�شّية ر�شول اهلل  لأبي 
فاإّنه  اهلل،  بتق�ى  "اأو�سيَك  ذّر: 
راأ�س الأمر كّله")6(. والتقوى جتعل 
الإن�شان ذا فرقان, يعرف به احلّق 
قال  وقد  بينهما,  فيمّيز  والباطل 
الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  وتعاىل:  �شبحانه 
َلُكْم  َيْجَعْل   َ اهللَّ َتتَُّق�ا  اإِْن  اآَمُن�ا 
والتقوى  )الأنفال:29(,   ُفْرَقاًنا
ال�شّر,  ليمّيز اخلري من  املرء  توؤّهل 
وال�شديق  اخلطاأ,  من  وال�شحيح 
الروؤية  تعطي  فهي  العدّو,  من 
ال�شليمة, فَمن يريد اأن يذوق حالوة 
احلياة, وي�شل اإىل �شاطئ النجاة, 

فليّتخذ من التقوى جلباًبا له.
............................

)1( البقرة: 19٧.
)2( اأ�شباب الذنوب: �س٧.

)3( ميزان احلكمة: ج 4, �س 3624.
)4( ُا�شول الكايف: ج 2, �س 32٨. 
)5( بحار الأنوار: ج 6٧, �س 2٨5.

)6( امل�شدر ال�شابق: ج ٧4, �س ٧2.

. كربالء المقّدسة آمال شاكر األسدّي
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أّيها النادب فينا جراح كربالء..
قم جّدد احلزن فقد جاء النداء..

الح اهلالل وبانت احلمرة يف السماء..
أين أنَت يا بن النجباء؟

يا بن فاطمة سّيدة النساء..
فالكّل يندب حسيًنا بأسًى وبكاء..

فقد عُظم املصاب بسّيد الشهداء..
واعتلت الصرخة يف كّل فناء..

نبكي حسيًنا ال ألجل ثواب وجزاء..
أنَت امُلعّزى يا بن سّيدة اإلماء..
كيف حالَك يا غريب الغرباء؟

وحيًدا فريًدا طريًدا من األعداء..
عّظم اهلل أجرَك وأحسن لَك العزاء..

آٍه لوجدَك ونفسي لَك الوقاء..
فعيناَك تنزفان من اجلراح الدماء..

ومجرتها يف قلبَك ليس هلا انطفاء..
مثل كسر الضلع ليس له دواء..

والضلع كان لكربالء ابتداء..

وأخذَك الثأر هو للجرح انتهاء..
فكان حسني حملّمد، وأنَت هلما بقاء.. 

فهذا أملنا فيَك، ولنا فيَك رجاء..
ومن ُمَهجنا بالفرج لَك الدعاء..

فأنَت صاحب الثأر وحنن لَك فداء.. 
عّجلّن، عّجلّن، يا معّز األولياء..

فأنَت جلرح فاطمة شفاء..
وأنَت َمن يداوي جراح كربالء..

أَيُّها النَّاِدُب ِجراَح َكرَبالَء
ليلى عّباس الحالل

. البحرين
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م�سمون ال�سوؤال: 
خطيبة املنرب احل�شيني يف مو�شم عا�شوراء حتتاج اإىل 
التاأثري,  على  والقدرة  املحا�شرات,  طرح  يف  التغيري 
وحتى  والرتبوية,  الجتماعية,  الق�شايا  ة  بخا�شّ
الطّبية منها, فما اخلطوات التي يجب اأن تّتبعها من 

اأجل مو�شم عا�شورائي ح�شيني ثقايف ممّيز؟
م�سمون الرّد:

من  بّد  ل  املوجودة,  احلياة  حركات  جميع  بني  من 
ال�شرعية  الأحكام  لأّن  ؛  منهنَّ حركة  لكّل  فقه  وجود 
حياتنا  مفردات  يف  تنح�شر  ل  وحرام,  حالل  من 
اأهّميًة  اأكرث  اأمور  اإىل  تتعّداها  بل  الب�شيطة,  اليومية 
وغريها  والطّبية,  الجتماعية,  كالق�شايا  وتعقيًدا, 
بّد  فال  وعليه  والثقافية,  الرتبوية,  الق�شايا  من 
واأهّمها  امل�شائل,  بهذه  ملّمة  اخلطيبة  تكون  اأن  من 
التي  العاّمة  اللقاءات  الجتماعية عن طريق  الناحية 

دياناتهم,  اختالف  على  النا�س,  خمتلف  مع  جُترى 
ودولهم, ومعتقداتهم, وعلى املراأة التي تقوم بلقاء مع 
الن�شاء اأن تكون على م�شتوى عاٍل من التعليم الفقهي 
ال�شحيح, واأن تكون على دراية باملجالت الأخرى يف 
هذه املواقف واللقاءات املختلفة, ولت�شَع اخلطيبة اإىل 
و�شع اأفكار رئي�شة ومدرو�شة من اأجل حتويل املجال�س 
املنرب  خطيبة  اأخذت  اإذا  فيما  تعليمية,  حمّطات  اإىل 

احل�شيني دور املعّلمة.
فعميد املنرب احل�شيني, ال�شيخ اأحمد الوائلي - رحمه 
 , اهلل - كان يفتتح حما�شراته باآية من كتاب اهلل
في�شبعها بحًثا مطّوًل, ثم َيخِتم املجل�س بذكر م�شائب 
الإمام احل�شني  واأهل بيته ؛ ليكون هذا املجل�س 
�ُشعب  ولها  حمورية,  فكرة  ذات  حما�شرة  عن  عبارة 
من املمكن اأن تعالج العديد من الق�شايا الجتماعية, 
اإليها  ي�شعى  التي  والثقافية  والرتبوية,  والقت�شادية, 

املحا�شر واملتلّقي على ال�شواء.

الِفكَرُة الِمحَورِيَُّة َوُشَعُبَها

الشيخ حبيب الكاظمّي  

مجلة رياض الزهراء  العدد 184 8
محّرم الحرام 1444هـ- آب 2022م



النف�س  وحما�شبة  التفّكر  عملية  اإّن 
واخلطوات  الإ�شالح,  عوامل  اأهّم  من 
احلقيقية  الرتبية  نحو  الر�شينة 
روحية فكرية  فالتفّكر عبادة  لالإن�شان, 
تدعو الفرد اإىل الإبحار يف كّل اجلزئيات 
مهما �شُغرت يف اأعني البع�س, انطالًقا 
حتتويه,  ما  بكّل  الب�شرية  النف�س  من 
نعلمه حولنا  مّما  متاح  كّل  اإىل  وو�شوًل 
لنقف  املا�شية؛  الأقوام  ق�ش�س  من 
عند الدرو�س والِعرب مثلما قال �شبحانه 
َلَعلَُّهْم  اْلَق�َس�َس  �ِس  َفاْق�سُ وتعاىل: 
اأن  اأجل  ومن   ,)1٧6 )الأعراف:   ُروَن َيَتَفكَّ
ن�شل اإىل الهدف من التفّكر, كان لزاًما 
مثلما  الغفلة,  من  نتخّل�س  اأن  علينا 
"النا�س   : املوؤمنني  اأمري  اإمامنا  قال 
نيام، فاإذا مات�ا انتبه�ا")2(, فاملوت هو 
الغفلة, وهنا ر�شالة مفاّدها  اإيقاظ من 
اأّنه يجب اأن مُتيت النف�س ملّذات الدنيا؛ 
وهذه  الغفلة,  من  النتباه  يكون  حتى 
التي  البو�شلة  مبثابة  �شتكون  اليقظة 

دعوة  وهي  امل�شار,  ت�شحيح  على  تعمل 
الإن�شان  م�شاعر  تخاطب  حتفيزية 
لتدفعه اإىل العمل مبا تت�شّمنه الكلمات 
والإبحار  بها,  العمل  توجب  معاٍن  من 
وتلّم�س  الالمتناهية,  الِنعم  خ�شّم  يف 
ظلمات  و�شط  يف  الفالح  اإىل  ال�شبيل 
اجلهل والنحراف عن جاّدة ال�شواب. 

هناك َمن سيقول: 
وكيف لنا أن 

نتفّكر وحنن نعاني 
من كثرة املشاغل، 
واملشاكل، وتزاحم 
األفكار السوداوية 
اليت تعيق كّل شيء 

يف حياتنا؟ 

فمن اأب�شط الإجابات عن هذا الت�شاوؤل 
هو �شرورة عدم جعل التفّكر عبًئا جديًدا 

علينا, بل جعله م�شاحة للراحة والهدوء, 
وا�شرتجاع الن�شاط؛ لالنطالق بقّوة اإىل 
للتفّكر,  �شروًطا  و�شعنا  وكّلما  الأمام, 
كّلما بداأنا بت�شييق اخلناق على اأنف�شنا؛ 
م�شاعر  على  ترّكزي  اأن  حاويل  لذلك 
يف  والتفّكر  والتاأّمل  والمتنان,  احلّب 
ِنعم اهلل �شبحانه وتعاىل يف اأدّق تفا�شيل 
اإىل  الذهاب  طريق  اأثناء  يف  الطبيعة 
العمل مثاًل, وحاويل اأن تبت�شمي لنف�شِك 
مبا منحِك اهلل اإياه من اأنفا�س ت�شّبحني 
�شهيًقا  خذي  وحتمدينه,  بها  اهلل 
واجذبي معه كّل جمال الدنيا واملواقف 
ال�شعيدة, واأخرجي الزفري واأبعدي معه 
كّل م�شاعر الكراهية, وما حتملينه من 
اأفكار �شلبية, وتذّكري دوًما باأّن التفّكر 

عبادة.

........................................
)1( ميزان احلكمة: ج٨, �س131.

)2( بحار الأنوار: ج4, �س43.

ِرلََحظاٌت ِمَن التََّفكُّ

العزيز:  كتابه  في  تعالى  الله  قال 
ُر أُولُو اأْلَلَْباِب )الرعد: 19(،  إِنََّما َيَتَذكَّ
قال:  أنّه    الصادق  اإلمام  عن  وورد 
سنة")1(،  عبادة  من  خير  ساعة  "تفّكر 
األهّمية  ذلك  من  فنستشّف 
القصوى للتفّكر، وربّما يدور في َخَلد 
ال  البسيط  الفعل  هذا  بأّن  البعض 
أثر وال أهّمية له في الحياة، حيث إنّه 
مّدة  طوال  مستمّرة  بصورة  يحدث 

وجودنا على وجه البسيطة.

.كربالء المقّدسةخلود إبراهيم البياتّي
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الإمام  به  اأو�شى  ما  الروايات  تلك  ومن 
اأ�شحابه وهو )عبد اهلل بن  اأحد    ال�شادق 
حقٌّ  جندب،  بن  "...يا  قال:  حيث  جندب(, 
يف  َعَملَُه  َيعِر�َس  اأن  َيعِرُفنا  ُم�سلٍم  كلِّ  على 
ُما�ِسَب  فَيك�َن  َنف�ِسِه،  على  وَليلٍة  َي�ٍم  ُكلِّ 
واإن  ِمنها،  ا�سَتزاَد  َح�َسنًة  راأى  فاإن  َنْف�ِسِه، 
َي�َم  َيخزى  ِلئاّل  ِمنها،  ا�سَتغَفر  �َسّيئًة  راأى 
على  ال�شوء  �شّلطت  فالرواية  الِقياَمِة...")1(, 

عّدة نقاط:
أن تغّطيها  اليت جيب  واملّدة  الزمان  ـ   1
َيوٍم  ُكلِّ  )يف  النفس:  حماسبة  عملية 
اأن  يكفي  فال  يومًيا,  �شلوًكا  تكون  اأي  وَليلٍة(, 
ففي  �شنوية,  اأو  �شهرية,  اأو  اأ�شبوعية,  تكون 
لفرز  اليوم  اأعمال  وعر�س  حما�شبة  يوم  كّل 

ال�شالح وال�شّيئ منها وت�شنيفه.
على  حسيًبا  اإلنسان  يكون  أن  ـ   2
الأوىل  �شخ�شيتني:  مثاًل  يكون  كاأن  أعماله, 
ينبغي  واملحا�شبة  والثانية حُما�َشب,  حُما�ِشب, 
نف�شه  الإن�شان  يخادع  فال  من�شفة,  تكون  اأن 
ل  اأخرى  جهة  ومن  ح�شنات,  �شّيئاته  يعّد  باأن 

يظلمها ويبخ�شها حّقها. 

"...فَيكوَن ُمحاِسَب َنْفِسِه..."

3 ـ فائدة احملاسبة:
فاإن  ِمنها"  ا�سَتزاَد  َح�َسنًة  راأى  "فاإن   •
التوفيق  اهلل  من  طلب  �شاحًلا,  عماًل  عمل 
والت�شديد, و�شكر اهلل على ذلك وا�شتزاد من 

الأعمال ال�شاحلة.
هناك  ِمنها"  ا�سَتغَفر  �َسّيئًة  راأى  "واإن   •
�شّيئات بني العبد ورّبه, فيطلب من اهلل التوبة, 
مُيكن  ل  والنا�س  العبد  بني  �شّيئات  وهناك 
ا لأخيه, واأكل مال  جتاوزها؛ لأّنه قد اأ�شاع حقًّ
اآخر وغ�ّشه, و�شتم, و�شرب, واأهان, وا�شتغاب, 
واّتهم, و... فعليه التخّل�س من تبعات ما عليه 
ليغفر  منهم  ال�شفح  وطلب  اإليهم,  بالعتذار 

اهلل له.
من  الكربى  والغاية  اهلدف  ـ   4

الِقياَمِة"  َي�َم  َيْخزى  "ِلئاّل  احملاسبة: 
على روؤو�س الأ�شهاد.

الوقوع يف اخلزي  واملحا�شبة حتول دون 

اإذ  وقاية,  فهي  وعالًجا؛  وقايًة  ب�شفتها 
يف  الوقوع  من  واخلوف  احلذر  املرء  يف  تخلق 
فاإذا  عالج,  وهي  يقتحمها,  اأن  قبل  املع�شية 
وقع يف املع�شية ُتخربه املحا�شبة مبا فعل من 
املعا�شي, ومن ثم يبادر اإىل الندم وال�شتغفار 
فعن  اأف�شده,  ما  باإ�شالح  فات  ما  وتدارك 
الإمام اأمري املوؤمنني اأّنه قال: "َمن حا�َسَب 
بُذن�ِبِه،  واأحاَط  ُعي�ِبِه،  على  وَقَف  نف�َسُه 

وا�سَتقاَل الذن�َب، واأ�سلََح الُعي�َب")2(.
...............................

)1( ميزان احلكمة: ج3, �س٨2.
)2( امل�شدر ال�شابق نف�شه.

من األمور املهّمة اليت رّكزت عليها روايات أهل بيت العصمة وهو 
 ما مّت التطّرق إليه سابًقا، حماسبة النفس، ومثلما أّكدت رواياتهم
مهّمة  نقاط  إىل  أشارت  كذلك  النفس،  حماسبة  موضوع  أصل  على 

تتعّلق بعملية احملاسبة.
. البحرين منى إبراهيم الشيخ
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ركائز اإليمان 



ملك    اإبراهيم  اهلل  نبّي  زمن  يف  كان 
معبوًدا  نف�شه  ويرى  الألوهية,  يّدعي  جّبار 
وخالًقا, مل يذكر القراآن الكرمي ا�شمه, لكن 
ورد ا�شم )النمرود بن كنعان( يف رواية عن 

 .)1( اأمري املوؤمنني
قام نرود مبحاججة اإبراهيم , ف�شاأله: 

َمن هو الإله الذي تدعوين اإليه؟
ومييُت(؛  يحيي  الذي  )رّبي   : فاأجابه 
على  اآية  اأو�شح  واملوت  احلياة  ق�شّية  لأن 
طريق  اّتخذ  نرود  لكن  تعاىل,  اهلل  قدرة 
)اأنا  فقال:  احلقائق,  وتزييف  املجادلة, 
اأحيي واأميُت(, ولأجل اإثبات هذه الدعوى 

فاأطلق  �شجينني,  باإح�شار  اأمر  الكاذبة, 
�شراح اأحدهما, واأمر بقتل الآخر.

فقّدم اإبراهيم  دلياًل اآخر لإحباط هذه 
قائاًل:  املغرور,  امللك  زيف  وك�شف  احليلة, 
اإّن اهلل ياأتي بال�شم�س من امل�شرق, فاأِت بها 

من املغرب!
لأّنه  الكالم؛  عن  وعجز  نرود  ِدم  �شُ هنا 
ل ي�شتطيع فعل ذلك, واهلل ل يهدي القوم 

الظاملني.
...................................

املنزل:  اهلل  كتاب  تف�شري  يف  الأمثل   )1(
ج2, �س16٧.          

اُغوُت نُمُروُد  الطَّ

 ُ َواهللَّ الكرمية:  الآية  يف  جاء  �س1: 
كانت  اإذا   ,امِلَِي الظَّ اْلَقْ�َم  َيْهِدي  َل 
تعاىل,  اهلل  اأفعال  من  وال�شاللة  الهداية 

فلماذا ل يهدينا جميًعا؟
اآخر,  دلياًل    اإبراهيم  قّدم  ملاذا  �س2: 

هل لأّن:
1- الدليل الأول خطاأ.
2- الدليل الثاين اأهّم.

يعني  ل  والثاين  اأهّم,  الأول  الدليل   -3
�شرف النظر عن الأول, بل ُي�شاف اإليه.  
عن  بحًثا  كان  امللك  جدال  هل  �س3: 

احلقيقة اأم ل, وما الدليل؟

ج/ لأّن الَن�َشب الرفيع واملال امتيازات اعتبارية 
فهي  اجل�شمية,  والقّوة  العلم  اأّما  خارجية, 
ا يف �شخ�شية  امتيازات ذاتية, وتوؤّدي دوًرا مهمًّ

القائد.
ج2/ 1- التوفيق من اهلل تعاىل.    

قال اهلل تعاىل: َأَلْ َتَر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم يف َربِِّه َأْن َآَتاُه اهللَُّ املُْْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربَِّي 
ْمِس ِمَن املَْْشِرِق  َ َيْأِتي ِبالشَّ ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ اهللَّ َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل  يُت َقاَل  ِيي َوُيِ الَِّذي ُيْ

املِِنَي )البقرة: 258(. َفْأِت ِبَها ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

اللغز

أجوبة قّصة طالوت:

. بغداد إيمان صالح إلطّيف
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ريا�س الزهراء  التقت الأ�شتاذ ماهر خالد 
واملدر�شية,  اجلامعية  العالقات  م.  املياحّي/ 
اأن  طريقه  عن  حتاول  حواًرا  معه  واأجرت 

تكت�شف ما حتتويه اأجندة هذا امل�شروع. 
املظّلة

يهتّم  مشروع  الكفيل(  )فتية 
بالشباب، فمتى كانت والدته؟

املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  لتطّلعات  جت�شيًدا 
تطّورات  ومواكبة  والبتكار,  الإبداع  تعزيز  يف 
الع�شر التي �شت�شهم بدورها يف تطّور املجتمع 
ال�شبابي, ورغبتها بامل�شاهمة يف م�شرية البناء 
تاأ�شي�س  مّت  اإبداعية,  بطريقة  للبلد  احل�شاري 

روح  لنعّزز  الوطني(؛  الكفيل  فتية  )م�شروع 
طريق  عن  العراقي  الطالب  لدى  املواطنة 
بني  البتكار  ثقافة  ون�شر  املتنّوعة,  الأن�شطة 
جمال  يف  قدراتهم  وتطوير  اجلامعة,  طلبة 
الإبداع والبتكار, واحت�شان املبادرات والأفكار 
�شة,  املتخ�شّ اجلهات  اإىل  ورفعها  الإبداعية, 
�شريًكا  بو�شفه  اجلامعي  الطالب  دور  وتعزيز 
امل�شروع  معامل  فظهرت  التنمية,  يف  اإيجابًيا 

على اأر�س الواقع يف عام 2٠11م.
لكّل مشروع رؤية وأهداف، فما رؤيت
كم؟                                                                                                                

هو  امل�شروع  هذا  اإقامة  من  الأ�شا�س  الهدف 

على  ي�شري  ومثّقف,  واٍع  �شبابي  جيل  تن�شئة 
املرجعية  اإر�شادات  ويّتبع   , البيت  اأهل  نهج 
وم�شّلًحا  دينًيا,  ملتزًما  فيكون  الر�شيدة, 
وتنموًيا؛  وعقائدًيا  فكرًيا,  ومدّرًعا  ثقافًيا, 
بال�شباب  توؤّدي  التي  ال�شاّلة  التّيارات  ملجابهة 
اإىل م�شارات منحرفة, ثّم النهو�س بطاقاتهم, 
واخرتاعاتهم,  وابتكاراتهم,  واإبداعاتهم, 

واأفكارهم يف �شبيل تطوير بلدنا العزيز.
الريادة

مفهوم الريادة، ما تعريفه عند مؤّسسي 
)مشروع فتية الكفيل الوطين(؟

�شخ�س  �شنع  من  لي�س  الريادة  مفهوم  وجدنا 

َمشُروُع ِفتَيِة الَكِفيِل الَوَطِني لَِعاِم 2022 م:

الِعراِقيَِّة  الَجاِمَعاِت  َطَلَبِة  ُمسَتقَبِل  آَفاَق  ُيناِقُشون  ُسون  الُمَؤسِّ

الِفكِريَِّة َوالثََّقاِفيَّة

عرب  جمتمعية  فئة  حتَظ  ل  رّبا 
االهتمام  من  القدر  بذلك  التاريخ 
فئة  به  حظيت  الذي  والتطوير 
فتية  )مشروع  ذلك  ومثال  الشباب، 
بني  تأّلق  الذي  الوطين(،  الكفيل 
املقّدسة،  العّباسية  العتبة  أروقة 
فهناك خلف الكواليس رّواد صنعوا 

أسرة عملية ناجحة. 

نادية حمادة الشمرّي
.كربالء المقّدسة
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حيوّي  ب�شكل  ي�شهم  َمن  هو  الرائد  بل  واحد, 
جمال  يف  تنمويًة  بيئًة  ي�شنع  نظام  بناء  يف 
يتّم ا�شتك�شافه, اأو يف حقل تكمن فيه اإمكانات 
اللبنة  ي�شع  َمن  هو  فالرائد  كبرية,  تطويرية 
واملهتّمني  املوهوبني  النا�س  يجمع  ثم  الأوىل, 
العمل  فيزدهر  واحدة,  بوتقة  يف  املجال  بهذا 
ويتطّور امل�شروع, ويكون نقطة انطالق للجميع, 

�شواء علمًيا اأم معرفًيا. 
ُوِلد شبابنا مستعّدين

رؤية عام )2٠3٠م( يف التنمية املستدامة 
غّيت حياة العديد من الشباب والفكر 

املؤّسساتي، فماذا قّدمت لكم؟
اأ�شبحت روؤية )2٠3٠م( نقطة حتّول اأ�شا�شية 
طويلة  خّطة  اأّنها  من  الرغم  فعلى  حياتنا,  يف 
الأمد, اإّل اأّن جيل ال�شباب ا�شتطاع قطف بع�س 
م�شتعّدين  كّنا  لأّننا  الإ�شرتاتيجية؛  ثمارها 
وجاهزين للعمل, و�شبابنا الآن م�شتعّدون لهذه 

الروؤية.   
ماّدة متجّددة

ما  احلرام،  حمّرم  شهر  يف  اآلن  حنن 
من  غيه  عن  الشهر  هذا  يّيز  الذي 
الشهور اليت تقومون باالستعداد هلا عرب 

أمثال مشروع فتية الكفيل الوطين؟

هو  احلرام  حمّرم  �شهر 
لأجندة  النطالق  نقطة 

اإذ  الأربعينية,  الزيارة  اأعمال 
زمنية,  خّطة  و�شع  يف  ال�شتعدادات  تتمحور 
عنوان  يف  ت�شّب  وجميعها  نوعية,  وخّطة 
اختيار  فيتّم  اخِلدمية,  اخلّطة  وهو  واحد, 
الزيارة  مفا�شل  على  وتوزيعها  املجموعات 
�شهادة  ذكرى  من  فنبداأ  املتعّددة,  الأربعينية 
على  ال�شوء  بت�شليط    احل�شني  الإمام 
لطلبة  وتعريفها  احل�شينية,  النه�شة  ماهية 
الدرو�س  ل�شتخال�س  العراقية؛  اجلامعات 
اأو الرتبوية,  والِقيم منها, �شواء الجتماعية,  
اإعداد  يف  الإ�شهام  اإىل  اإ�شافة  الأخالقية,  اأو 
حرًبا  نعي�س  ونحن  ة  بخا�شّ واٍع,  موؤمن  اإن�شان 

فكرية واإعالمية وعقائدية.
اليت  اإلسرتاتيجية  احملّطات  أبرز  ما 
الكفيل  فتية  مشروع  عليها  يعتمد 

الوطين؟
واملالكات  للمتطّوعني  الدورية  امللتقيات 
نعتمدها  التي  املحّطات  اأوىل  هي  التدري�شية 
الوطني,  الكفيل  فتية  م�شروع  دور  اإجناح  يف 
ومن ثّم الُوَر�س املحورية التي يتّم عن طريقها 
لأّنهم  وخرباتهم؛  ال�شباب  مهارات  تطوير 

العماد الرئي�س مل�شروعنا.
أنتم تقّدمون مفصل اخليمة الثقافية 
كيف  السنتني،  يقارب  ما  منذ 
وجتّددكم  جناحكم  على  حافظتم 
على الرغم من كّل ما شهدته األعوام 

من أحداث؟
مف�شل  اإّنه  الثقافية  اخليمة  مف�شل  ميّيز  ما 
حيوّي متجّدد, يحتوي على عدد من اخليمات 
حتت�شنها  التي  الثقافية  لالأن�شطة  التعريفية 
العتبة العّبا�شية املقّد�شة, وهي اأن�شطة متجّددة 

يف كّل يوم, ول ينتهي �شغف النا�س بها.
من  يتجّزأ  ال  جزء  الشبابية  الفئة 
العراقي  اجملتمع  هيكلة  إعادة  مسار 
القرارات  وصناعة  وتطّوره،  وتقّدمه 
بشرية  حمّركات  فهم  املصيية، 
عمل  ومنظومة  التطّوعية،  للمشاريع 
أدوات  بيئة تتوافر فيها  متكاملة يف 
اإلبداع واالبتكار، ومساهمون فاعلون 
فتية  ومشروع  والتطوير،  التنمية  يف 
الكفيل الوطين بنزلة حلقة التفاعل 
املقرتحات  دراسة  أجل  من  والتواصل 

وتقويها، واستشراف املستقبل. 

شاب  جيل  لدينا  املّياحي: 
واملعرفة،  بالعلوم  وشغوف  واٍع 
رؤى  مواكبة  على  ونعمل 

املرجعية لشباب املستقبل.     

 األستاذ ماهر خالد املياحّي
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ل  ق�شوى  اأهّمية    احل�شني  الإمام  ولق�شّية 
بّد من ا�شتذكارها, فمن تلك الرزّية العظمى, 
والظالمة الكربى بحّق �شّيد �شباب اأهل اجلّنة 
املرّبي  العا�شورائية  فاملجال�س  الِعرب,  ن�شتلهم 
الأمثل لالأجيال من ال�شباب رجاًل ون�شاًء, فهي 
َمن اأحيت تعاليم الدين الإ�شالمي يف النفو�س, 
 , وبّثت ثقافات توعوية مرتبطة باأهل البيت
وبال�شتمرار يف اإقامتها �شون لأهداف النه�شة 
احل�شينية, فقد ورد عن الإمام الر�شا  اأّنه 
قال: "...وَمن جل�س جمل�ًسا ُيحيا فيه اأمرنا، 

مل ميت قلبه ي�م مت�ت فيه القل�ب")1(. 
ا�شتطالًعا    الزهراء  ريا�س  جملة  اأجرت 
للراأي مع ثّلة من الن�شوة املوؤمنات ب�شاأن اأهّمية 
تربية  واأثرها يف  العا�شورائية,  املجال�س  اإحياء 
الأخالقي  والدور  الإخال�س,  وتقوية  النف�س, 

الذي ت�شطلع به. 
ُقلَن يف...

ـ  كاتبة  األسدّي/  حسني  ناصر  زينب 
املجال�س احل�شينية  متّد  املقّدسة:  كربالء 

للتم�ّشك  املعنوي  التحفيز  من  بفي�س  النفو�س 
الر�شالة  اإليه  دعت  الذي  القومي  بالنهج 
الإ�شالمية الناب�شة بالعطاء, وذلك عرب املرور 
الرتبوية  والق�ش�س  الأخالقية,  املاآثر  على 

الزاخرة يف هذا امل�شري املعطاء.
كّل  خلف  الكامن  ال�شّر  هو  والإخال�س 
عد,  ال�شُ خمتلف  على  والإجنازات  النجاحات 

 الُمَربِّي األَمَثُل لِأَلجياِل

 الَمجالُِس الُحَسيِنيَُّة..

  النبّوة  بيت  بأهل  يرتبط  وما  عاشوراء  عن  احلديث  إّن 
حديث عن احلّق الذي أمرنا اهلل تعاىل بالتسليم به، ودعانا 
مزايا، وسجايا، وخصال  إىل فهم علومهم با حباهم من 
كرية، إىل غي ذلك من الصفات اليت ال توجد، ولن توجد 

إاّل فيهم.
فالنهضة احلسينية ليس هلا مثيل يف التأريخ، بل هي ذلك 
التأريخ املتجّدد، وهي املدد الدائم املعطاء، ومدرسة األجيال 

يف مواجهة الظلم والعدوان. 
النفوس،  فعاشوراء مدد ال ينضب، وحيوية مستمّرة تعّبئ 
وختّرج األبطال والشهداء، ومأساة توقظ الضمائر، وموقف 
استقامة اإلسالم، ونهضة تني درب احلياة، وترّبي  يمي 

وحتيي؛ ليحظى اجلميع بالسعادة يف الدنيا واآلخرة. 

دالل كمال العكيلّي
. كربالء المقّدسة
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يحتوي  اأن  من  ن�شويًّا  كان  اإذا  للمجل�س  بّد  ول 
موا�شيع مدرو�شة تهّم املراأة والأ�شرة واملجتمع, 
واخلروج  والتطّور,  احلياة  �شناعة  يدعم 
ُخطى  على  ت�شري  ناجحة  تربوية  مب�شاديق 
 احل�شني الإمام  للموىل  الإ�شالحي  النهج 
ا�شتطاعت  قيادية  ن�شوية  ناذج  بتقدمي 
وال�شّر عن طريق  بني اخلري  ال�شراع  حتريك 

رف�س الظلم ون�شرة املظلوم.
أدب  التميمّي/  علوان  لطيف  الصفا 
  البيت  اأهل  ِذكر  دياىل:  ـ  إنكليزي 
وقيمة  بتهذيبنا,  كفيل  �شريتهم  اإىل  والتطّرق 
اإخال�شه  مبقدار  تكون  وبركته  الإن�شان  عمل 
بيته  واأهل  الإمام احل�شني  و�شهادة  تعاىل,  هلل 
واأ�شحابه )�شالم اهلل عليهم اأجمعني( هي من 

بتلك  القتداء  وعلينا  الإخال�س,  �شور  اأ�شمى 
�شباًبا  والن�شاء  للرجال  فهي مدر�شة  النه�شة, 
لأّنها  والطوائف؛  الأديان  جميع  من  و�شيوًخا 

دعوة وا�شحة اإىل احلّق ورف�س الباطل,
وعلينا الهتمام باملجال�س احل�شينية الن�شوية؛ 
لكون املراأة مرّبية الأجيال على مدى الع�شور.

عماًل  عمل  امرًءا  اهلل  "رحم  ال�شريف:  النبوّي  احلديث  يف  ورد  فقد 
�ساحًلا فاأتقنه")2(, وهذا ما جت�ّشد بكّل م�شامينه يف معركة عا�شوراء, 
مبا حتمل من ال�شواهد الكثرية التي روت لنا �شرية الإخال�س العطرة 
التي ج�ّشدها اأهل بيت النبّي )�شالم اهلل عليهم اأجمعني( والأ�شحاب 
يف ن�شرة املوىل �شّيد ال�شهداء, فعا�شوراء مدر�شة الإخال�س اخلالدة 
عام؛  كّل  يف  يتجّدد  �شحرّي  اإيحاء  من  متتلك  مبا  الع�شور,  توالت  ما 

ليمحو البهت وال�شداأ الذي ي�شيب القلوب بتوايل الأيام.
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أّم حمّمد رضا الظاملّي/ رّبة بيتـ  النجف 
والعتبار,  للتعّلم  مدر�شة  عا�شوراء  األشرف: 
توؤثر يف النف�س الإن�شانية ب�شكل ل اإرادي, ومن 
تقدمي  عا�شوراء  يف  الإخال�س  درو�س  اأعظم 
قرابني  بيته  واأهل  اأطفاله    احل�شني  الإمام 
يف �شبيل رفع راية الإ�شالم, ويف هذه املجال�س 
يكون تذكري بكّل �شور الإخال�س هلل تعاىل يف 
والأخت  والأخوة  الأ�شحاب  واإيثار  عا�شوراء, 
قائدهم على اأنف�شهم, والكّل نّيته خال�شة هلل 

تعاىل. 
مدار�س  اأعظم  من  هي  احل�شينية  املجال�س 
بحدود,  حُتّد  ول  بقيد,  مقّيدة  غري  احلياة, 
والِقيم,  ال�شامية  املفاهيم  جميع  فيها  ُتطرح 
عند  تنتهي  ول  تتوّقف  ل  م�شتمّرة  والدرو�س 
مرحلة معّينة, فهدفها بناء الإن�شان يف املراحل 
احلقيقي  البناء  هو  وهذا  املختلفة,  العمرية 

املّت�شم بال�شتمرار. 
بغداد:  ـ  بيت  رّبة  سلمان/  سعد  خولة 
الدينية  للِقيم  وجتذير  تفعيل  هي  عا�شوراء 
واملوت  الدنيا  بزوال  وتذكري  والأخالقية, 
  البيت  باأهل  العالقة  وتوطيد  وعقباته, 
بو�شفهم القدوة والأنوذج الأكمل يف احلياة؛ 
ونتعّرف  نهجهم,  على  ون�شري  بهم  لنقتدي 

و�شجاياهم,  و�شماتهم  �شخ�شياتهم  على 
وتربية  نفو�شنا,  تربية  يف  عا�شوراء  وا�شتثمار 
باأئمة  املتمّثلة  الأمر  ولة  طاعة  على  املجتمع 
املجتمع,  املراأة جزء من  ولأّن   , البيت  اأهل 
فهي الأّم, والزوجة, والأخت, واملرّبية الفا�شلة 
اإن �شلحت �شلحت الأ�شرة,  والقدوة احَل�َشنة, 
باأكمله,  املجتمع  �شلح  الأ�شرة  �شلحت  واإن 
بالدرو�س  النا�س  متّد  احل�شينية  فاملجال�س 
واإ�شالح  احلّقة,  والعقيدة  الدين  لفهم 
بالعلم,  املجال�س  هذه  فا�شت  فاإن  النفو�س, 
امَلعني  ِنعم  كانت  الدينية,  والثقافة  واملعرفة, 

ال�شايف الذي يروي الأ�شرة واملجتمع.
العبادّي/  ناصر  اجلّبار  عبد  رشا 
مدر�شة  الطّف  واقعة  البصرة:  ـ  كاتبة 
ال�شرب,  مدر�شة  بالنف�س,  والت�شحية  الإيثار 
واملروءة,  والعزمية,  والوفاء,  وال�شجاعة, 
كّلها  وغريها,  الدنيا,  ملّذات  عن  والعزوف 

درو�س لالأجيال جياًل بعد جيل. 
فقد بذل الإمام احل�شني  نف�شه ال�شريفة يف 
�شبيل اإعالء كلمة اهلل , واملراأة لها دور فاعل 
يف بناء املجتمع, ون�شر ِقيم عا�شوراء الزاخرة 
ذات  والنقاء,  الأمان  على  والباعثة  بالعطاء, 

الربكات وال�شخاء.

ومعّدة  كاتبة  العار�شّي/  نا�شر  فاهم  عهود 
ُتعّد  الأ�شرف:  النجف  ـ  اإذاعية  برامج 
الفكر  من  النابعة  الر�شينة  املحا�شرات 
بب�شاطة,  ُيقراأ  مفتوح  كتاب  مبثابة  احل�شيني 
فتدخل  املجال�س,  َمن يح�شر هذه  كّل  ويفهمه 
هذه  موؤ�ّش�س  لأّن  مبا�شرة؛  والقلب  العقل 
اأجل  من  والنفي�س  بالغايل  �شّحى  املدر�شة 
فعلينا   , اهلل  ر�شول  جّده  اأّمة  يف  الإ�شالح 
ا�شتخال�س  طريق  عن  عا�شوراء  ا�شتثمار 
مبا  العظيم,  اليوم  هذا  من  والِعرب  الدرو�س 
حدث فيه من ت�شحيات جليلة من اأجل اإحياء 

كلمة احلّق, ومن ثّم اإ�شالح النف�س واملجتمع.
نادية حمّمد شالش/ قانونية ـ النجف 
قّمة  جت�ّشد  عا�شوراء  واقعة  األشرف: 
اأهل بيت الإمام  الإخال�س, وهذا ما جتّلى يف 
بن  كحبيب  فكبريهم   , واأ�شحابه  احل�شني 
مظاهر, و�شغريهم الطفل الر�شيع, و�شبابهم 
وطاعتهم  كالقا�شم,  وفتيانهم  الأكرب,  كعلّي 
فتعّلم  النظري,  منقطعة  كانت  زمانهم  لإمام 
بالنف�س,  الفداء  الأولياء  هوؤلء  من  اأبطالنا 
والأر�س,  العر�س,  اأجل حماية  والت�شحية من 
نداء  لّبوا  عندما  املقّد�شات  عن  والدفاع 
املرجعية يف الدفاع الكفائي, لقد نه�س الإمام 
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احل�شني  لالإ�شالح يف اأّمٍة عادت اإىل اجلاهلية القهقرى, 
. ونق�شت عهد ر�شول اهلل

معهد  معاونة  الكرخّي/  مجيل  سلمان  أمساء 
العّباسية  للعتبة  التابع  النسوي  الكريم  القرآن 
املقّدسة ـ فرع واسط: عا�شوراء متّثل نقطة التحّول يف 

انت�شار املبادئ على الظلم, وانت�شار الر�شالة املحّمدية. 
وك�شب ر�شاه, فقد  تعاىل,  الإخال�س هلل  عا�شوراء مدر�شة 
الزكّية  نف�شه  حتى  ميلك,  ما  كّل    احل�شني  الإمام  قّدم 
فاأّي  الإ�شالم,  بقاء  اأجل  من  تعاىل  اهلل  �شبيل  يف  بذلها 

اإخال�س بعد هذا التفاين؟ واجلود بالنف�س غاية اجلود.
ـ جامعة  اأقدم  تدقيق  الربيعّي/ مديرة  منال مذرّي عيدان 
جميع  يف  بليغة  درو�ًشا  قّدمت  الطّف  ملحمة  اإّن  كربالء: 
ا�شتذكار  واأّن   , البيت  اأهل  بها  حتّلى  التي  الف�شائل 
ة  عا�شوراء ُيعّد اإحياًء لتلك الف�شائل والتاأكيد عليها, بخا�شّ
ويتحّلوا  النا�س  لي�شت�شعرها  املقّد�شة؛  احل�شينية  املجال�س 
بها, فينعمون بالعي�س يف جمتمع راٍق يتحّلى بتلك الف�شائل 

. التي ا�شت�شهد من اأجلها اأهل البيت
اأدركها  التي  واملواقف  احلوادث  تلك  نن�شى  ل  اأن  علينا 
الإمام احل�شني واأخوه اأبو الف�شل العّبا�س , واأخته العقيلة 
زينب, والأبناء والأخوة قد بذلوا ما بذلوا لنيل ر�شا اهلل 
اأعظم  فحّققوا  خمل�شة,  مطمئّنة  بقلوب  وتعاىل  �شبحانه 
تلك  ن�شتذكر  ونحن  النبيلة,  والأخالق  للِقيم  النت�شارات 
اإحياء  بّد من  ول  الأجيال,  لكّل  تربوًيا  لتكون منهًجا  الِقيم 
و�شيلة  اأف�شل  لأّنها  معها؛  الفاعل  والتوا�شل  املجال�س  تلك 
الإمام  م�شيبة  ا�شتذكار  عربها  يتّم  والإر�شاد,  للتوجيه 
اآلم ودرو�س, لكن ب�شرطها   بكّل ما حتمل من  احل�شني 
و�شروطها, اأي تكون خطيبة املنربعلى قدر كاٍف من اللتزام 

والوعي العقائدي لتحقيق هدف املجل�س.
ـ �شالح الدين: للمجال�س  �شهالء كاظم العكيلّي/ رّبة بيت 
احِلَكم  من  فيها  لأّن  الفرد؛  حياة  يف  بالغ  اأثر  احل�شينية 
قد غفل  ونافع  مهّم  لأمر  وير�شده  الفرد  ينّبه  ما  واملواعظ 
عنه, فتعيد بناء �شخ�شيته, وت�شهم يف تنقية روحه وربطها 

باهلل تعاىل. 
اأّن  بجالء  يدرك  عا�شوراء  يوم  يف  حدث  فيما  واملتاأّمل 
عا�شوراء مدر�شة ترثي الأجيال املتعاقبة باملبادئ الإ�شالمية 
العالية التي جت�ّشدت يف مواقف الإمام احل�شني , ومواقف 

بيته  اأهل 
  واأ�شحابه 

الت�شحية,  من 
 , ء با لإ ا و

وعلّو  والإخال�س, 
على  والثبات  الهّمة, 

وبذل  احلّق,  مبداأ 
يف  والنفي�س  النف�س 

والوفاء,  اهلل,  �شبيل 
وال�شجاعة,  والعزم, 

املبادئ  من  وغريها 
على  تخفى  ل  التي  ال�شامية 

الواقعة,  هذه  تدار�س  َمن 
ونظر فيها باإن�شاف ورويَّة.

على  فاجعًة  عاشوراء  تعّد 
مدى  على  ُعد  الصُّ خمتلف 

مشعل  حبقٍّ  وهي  العصور، 
السائرين  طريق  يني  وّهاج 

من  فيها  ما  وفيها  احلّق،  على 
والِعظات  العالية،  الدروس 

اليت  املؤملة  واملواقف  البليغة، 
املضّمخة  األرض  هذه  شهدتها 

العظام  ألولئك  الطاهرة  بالدماء 
علينا  لذا   ،حمّمد آل  عرتة  من 

التمّسك بذلك النهج القويم، وإحياء 
واملعاني،  الِقيم،  واستثمار  ذكراهم 

الواقعة  هذه  أفرزتها  اليت  واألهداف 
الرافد  ذلك  فهي  نهضوية،  مشاريع  يف 

الفكرّي والعملي لِقيم التحّرر واخلالص 
من العبودية، وهي تلك الثقافة احلّية اليت 

حتّث الناس على اخلي والتقوى.
................................................

)1(  ميزان احلكمة: ج 1, �س 399. 
)2(  م�شائل علّي بن جعفر ابن الإمام جعفر ال�شادق 

: �س 93.
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اأعماق  يف  الغو�س  دوًما  حاولِت  لو 
روحِك, وتعاملِت معها ب�شّفافية مفرطة, 
التي  املواقف  اأغلب  يف  كبري  واإن�شات 
طفل  ب�شوت  ف�شتتفاجئني  تواجهِك, 
لت�شلكي  دائًما  ويوّجهِك  ير�شدِك  �شغري 
�شتتمّكنني  عندها  �شحيح,  طريق  كّل 
النف�شية  راحتِك  على  احل�شول  من 
التزامِك  فمدى  الداخلي,  و�شالمِك 
باإر�شادات هذا الطفل هو املقيا�س الذي 
اأم  فرًدا �شاحًلا  �شتكونني  اإذا  ما  يحّدد 
هذا  اأّن  هذا  كّل  يف  والأجمل  طاحًلا, 
تعاىل,  باهلل  وثيق  اّت�شال  على  الطفل 
�شيء  باأّي  تقومي  اأن  منِك  يطلب  ولن 
يف  ورد  وما  �شبحانه,  اإر�شاداته  يخالف 

ال�شرائع التي اأنزلها على ر�شله. 
هذا  هوّية  على  التعّرف  حاولِت  ولو 
الطفل اأكرث وَمن يكون, ف�شتعرفني باأّنه 

�شمريِك الذي يحاول جاهًدا اأن يبقيِك 
يف ماأمن من الوقوع يف اخلطاأ والظلم, 
اأهل  اأهل ال�شالح من  وبوجوده تعرفني 
ال�شالل, فكّل َمن ميتاز بال�شمري جنده 
نقّي,  وقلب  �شّفافة,  بروح  ا  اأي�شً ميتاز 
وحمّبة للنا�س جميًعا, والتزام بالتعاليم 

الرّبانية. 
اإّل  الأديان  به  تاأمر  �شيًئا  جند  اإن  وما 
وجدنا يف اجلهة املقابلة ال�شمري يدفعنا 
الإن�شان  �شمري  فمثاًل  بالفطرة,  اإليه 
باحُل�شنى,  النا�س  معاملة  اإىل  يدفعه 
اأّن  وُيروى  ظلمهم,  وجتّنب  وحمّبتهم 
  عي�شى  اهلل  نبّي  �شاأل  العلماء  اأحد 
ليحرجه اأمام النا�س, فقال: "يا معّلم، 
فاأجابه  ال�سريعة؟  يف  و�سّية  اأعظم  ما 
قلبَك،  بكّل  اإلهَك  الرّب  اأِحبَّ  ي�س�ع: 
هي  هذه  عقلَك،  وبكّل  نف�سَك،  وبكّل 

وال��سّية  والعظمى،  الأول  ال��سّية 
مثلما  قريبَك  اأِحبَّ  مثلها؛  الثانية 

حتّب نف�سَك")1(. 
جندهم  ال�شاحلني  اهلل  اأولياء  وكّل 
ملتزمني بهاتني الو�شّيتني اأ�شّد اللتزام, 
ويحكمهم  �شّفافة  اأرواحهم  وجميعهم 
�شّيد  ب�شرية  مقتدين  احلّي,  ال�شمري 
 , احل�شني  الإمام  اجلّنة  اأهل  �شباب 
ة يف يوم عا�شوراء, مبا اأعطى من  بخا�شّ
للنا�س  اخلري  حّب  يف  للب�شرية  درو�س 

والبحث عن راحتهم.
..................................

اجلديد(,  )العهد  الإجنيل  كتاب   )1(
الو�شّية العظمى: �س3٧.

ِريَعِة اإلَِماُم الُحَسيُن  َوُخالَصُة الشَّ

كربالء المقّدسةنور مؤّيد عبيد
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اأمام املراآة لريى نف�شه  احلّب يجّر الإن�شان 
كي  وحما�شنه  معايبه  له  ويقّدم  بو�شوح, 
ي�شمو, احلّب ال�شادق ي�شعدنا فوق ال�ُشُحب 
باأّننا غيوم, ومن دون احلّب  ن�شعر  ويجعلنا 
ن�شعر كاأّن اأطناًنا من الأحجار فوق �شدورنا, 
فال ميكننا التنّف�س بارتياح, واإخراج الَنَف�س 

من �شدرنا ب�شالم. 
يف  بحذافريه  يرت�ّشخ  حني  احلّب  اأجمل  ما 
خاليا الوجود, وما األطف احلياة حني جند 

كلمة احلّب متالأ الدنيا وما فيها. 
القدرة  هذه  فما  خالد,  احلّب  اإّن  ُيقال 

العظيمة التي ُجِعلت فيه؟
ُيخرج  اأن  با�شتطاعته  ال�شادق  احلّب  اإّن 
كيف  لكن  النور,  اإىل  الظلمات  الإن�شان من 

نّيز بني احلّب ال�شادق والكاذب يا ترى؟
والروايات  والآيات  الإن�شان,  دليل  القلب 
الن�شو�س  تلك  واإحدى  ذلك,  اإىل  تر�شدنا 
هي: "يا مالئكتي، ويا �ُسّكان �سماواتي، اإيّن 
ا مدحية،  اأر�سً ول  مبنّية،  �سماًء  ما خلقُت 
ول  م�سيئًة،  �سم�ًسا  ول  منرًيا،  قمًرا  ول 
ُفلًكا  ول  يجري،  بحًرا  ول  يدور،  فلًكا 
اإّل يف مبَّة ه�ؤلء اخلم�سة الذين  ت�سري 
الذين  ال�شادة  هم  الك�ساء")1(,  حتت  هم 
حماًلّ  فكانوا  الوجود,  يف  َمن  ف�شلهم  فاق 

للتجّليات الرّبانية. 

�شرح  عن  عاجًزا  مرتّدًدا  ليقف  الرياع  اإّن 
ف�شلهم, وكرب مقامهم, وعلّو �شاأنهم, فخلق 
ووجود  احلّب,  ب�شبب  كان  والعوامل  الأكوان 
ح لنا ماهّية  هذه الأنوار املقّد�شة, حيث تت�شّ
ي�شتحّق  مَبن  والتم�ّشك  وكيفيته,  احلّب 
احلّب, هم الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س 
باأموالهم  �شّحوا  الذين  تطهرًيا,  وطّهرهم 

واأنف�شهم, وبذلوا مهجهم يف �شبيل اهلل.
احل�شني  الإمام  اإىل    اهلل  ر�شول  واأ�شار 
احل�سي  هذا  النا�س،  اأّيها  "يا  قائاًل:   
بيده  نف�سي  الذي  ف�  فاعرف�ه،  علّي  بن 
اإّنه لفي اجلّنة ومبيه يف اجلّنة، ومّبي 

مّبيه يف اجلّنة")2(.       
اإذن كّلما كان احلّب مّت�شاًل بهم كّلما ازداد 

�شرًفا ونقاًء. 
اإّن احل�شني  هو رحمة للعاملني, ويف كّل حلظة 

العجائب  ظهرت  حياته  حلظات  من 
لتي والكرامات  ا

ي�شهد 

ل  فطر�س  فق�شّية  واملبغ�س,  املحّب  بها 
نحو  م�شريته  اأّن  مثلما  اأحد,  على  تخفى 

كربالء كانت مليئة بالكرامات!
اهلل,  �شبيل  يف  حياته  كّل  بذل  فالإمام 
وال�شوق  اهلل,  حّب  هو  ذلك  على  والباعث 
اإىل لقائه, ثم يقول : "لي�ستنقذ عبادَك 
ال�ساللة، واجلهالة، والعمى، وال�سّك  من 
والرتياب اإل باب الهدى من الردى")3(. 
عّلم  وَمن  احلّب,  عنوان    احل�شني  اإّن 
الب�شرية اأ�ش�شه, وَمن اأنقذ الب�شرّية باحلّب. 
حّبه خالد يف القلوب لي�شرخ, العامل باأعلى 

:)احنه  عدنه �شوته  ما  ح�شني  غري 
و�شيلة...(.

................................
)1(  الكتفاء مبا ُرِوي يف اأ�شحاب 

الك�شاء : ج4, �س2٧.
)2(  بحار الأنوار: ج 43, �س 262.

)3( العقل واجلهل يف الكتاب وال�شّنة: 
�س 163.

الِعشِق

اإلنسان،  يف  تؤثر  اليت  املشاعر  أقوى  عن  تساءلنا  لو 
فسيكون اجلواب )احلّب(، ملاذا؟ 

واحلّب  اخلالص،  العمل  إىل  اإلنسان  يدفع  احلّب  ألّن 
الصادق جيعلنا يف منافسة دائمة مع النفس كي ترتقي 

وتقّدم أفضل ما لديها من أجل احملبوب.

َسِفيَنُة

. كربالء المقّدسةفهيمة رضا حسين
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املوؤمنني  اأمري  والده  كنف  يف    العّبا�س  ُوِلد 
الَن�َشب  �شل�شلة  �شليل   , طالب  اأبي  بن  علّي 
وربيب  املعّظمة,  الكعبة  وليد  فهو  ال�شريف, 
و�شهره,  به,  اآمن  َمن  واأّول   , الر�شول 
م�شجد  حمراب  يف  ال�شالة  و�شهيد  وو�شّيه, 

الكوفة)1(.
اأّما والدته, فهي ال�شّيدة اأّم البنني  فاطمة 
بن  الوحيد  بن  ربيعة  بن  خالد  بن  بنت حزام 
عامر بن كعب بن عامر بن ِكالب بن ربيعة  بن 

عامر بن �شع�شعة. 
 البنني باأّم    الإمام علّي  ارتباط  يكن  مل 
ي  ارتباًطا عادًيا, واإّنا كان قائًما على التق�شّ
له  وولدت  عليها,  الختيار  فوقع  والبحث, 

 .)2( العّبا�س واإخوته
وعن �شماته اجل�شدية تذكر امل�شادر التاريخية 
الَفَر�س  يركب  عندما  جمياًل,  و�شيًما  كان  اأّنه 
م كانت رجاله تخّطان يف الأر�س, وكان  املَُطهَّ

ُيقال له : قمر بني ها�شم)3(. 
تنق�سم مراحل حياته اإل ثالث: 

املرحلة الأوىل تبداأ من ولدته  حيث ن�شاأ يف 
اأن بلغ الرابعة  اإىل    كنف ويّل اهلل الأعظم 
اأمري  والده  مع  ق�شاها  عمره,  من  ع�شرة 

املرحلة  اأّما   , احل�شنني  والإمامني  املوؤمنني 
الثانية فتنتهي يف الرابعة والع�شرين من عمره, 
اأّما   , الإمامني احل�شنني  اأخويه  ق�شاها مع 
اأخيه  مع  فكانت  حياته  من  الأخرية  املرحلة 
والثالثني من  الرابعة  اإىل    الإمام احل�شني 

عمره ال�شريف. 
مرافًقا  مبّكر  عمر  منذ    العّبا�س  كان 
فتنة  اندلعت  فعندما  معاركه,  يف   لأبيه
املرتّدين متمّثلة بحرب اجلمل يف بداية حكومة 
فّعال  دور    للعّبا�س  كان   , املوؤمنني  اأمري 
اآنذاك ع�شر  العمر  يبلغ من  وكان  يف اجلهاد, 
�شّفني,  معركة  اأّما يف  ع�شرة,  �شت  اأو  �شنوات 
فقد كان له الدور الأبرز, حيث كان ُيقاتل اأهل 
ال�شام اإىل جانب اأبيه واأخويه, وكان وقتها يبلغ 
امل�شادر  بح�شب  عاًما  ع�شر  �شبعة  العمر  من 

التاريخية)4(. 
وقّوة  والإخال�س,  الوفاء,  �شل�شلة  ختام  وكان 
حيث  عا�شوراء,  يوم  يف  والعزمية  الإرادة, 
 ِنعم ال�شند لأخيه احل�شني يف تلك  كان 
النه�شة اخلالدة, وقائًدا يزخر التاريخ بذكره 
املالحم  اأروع  �شّجل  حيث  هذا,  يومنا  اإىل 
ة يف يوم تا�شوعاء الذي متّثل  البطولية, بخا�شّ

جللب  الفرات  نهر  على  البطولية  بهجمته 
انتزاع  من  متّكن  وبالفعل  اخليام,  اإىل  املاء 
بالف�شل  اخل�شم  حماولت  كّل  وباءت  املاء, 
وزعزعة  الفرات,  نهر  وبني  بينه  احليلولة  يف 
هّمته اأو ك�شبه اإىل مع�شكرهم, منها حماولت 
على  وقف  الذي  اجلو�شن  ذي  اأبي  بن  �شمر 
بن�  "اأين  ونادى:    احل�شني  الإمام  مع�شكر 

اأختنا؟")5(.
التي  والطعنات  ال�شربات    العّبا�س  تلّقى 
اأو  بالأمل  ي�شعر  ومل  ال�شريف,  بعمره  اأودت 
روحه  غمر  قد  لأّنه  ال�شربات؛  تلك  اأوجاع 
والولء,  ين�شب,  ل  الذي  احل�شيني  الع�شق 
و�شرورة  زمانه,  لإمام  والمتنان  والعرفان, 
نف�شه  فبذل  لأوامره,  والن�شياع  طاعته, 
الإ�شالم,  لراية  واإعالًء  له,  فداًء  ال�شريفة 
و�َشرًيا  والعدل,  احلّق  مبادئ  على  واحلفاظ 
مواجهة  يف    احل�شني  الإمام  نهج  على 
والنهي عن  باملعروف  والأمر  اجلائر,  احلاكم 

املنكر.
................................

)1( العّبا�س اأبو الف�شل بن اأمري املوؤمنني , �شماته و�شريته: �س19.
)2(  معامل اأن�شاب العرب: �س254.

)3(  مقاتل الطالبّيني: �س9٠.
)4( بت�شّرف من املناقب لبن �شهر اآ�شوب: �س154.

)5(  اأعيان ال�شيعة: ج٧, �س43٠.

ِشبُل َعِليٍّ َوَفخُر َبِني َهاِشٍم
. النجف األشرف د. خديجة حسن القصير
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َصبُر َساَعٍة
والف�شيلــة  احلا�شــرة,  العــّزة  هــي 
الظاهــرة, هــي �شــكون الــروح والقلــب 
عنــد اأ�شــّد الظــروف واأحلكهــا, فاقتحــام 
نف�شــًيا  ثباتــه  مــع  الوغــى  �ُشــوح  املــرء 
وج�شــدًيا, مــا هــو اإّل �شــورة مــن �شــور 
ال�شــجاعة, وال�شــكيمة, ورباطــة اجلاأ�ــس 
ــى بهــا خــرية الب�شــر, و�شفــوة  التــي حتّل
الرجــال مــن اآل ها�شــم, الذيــن ل يعــرف 
اخلوف �شبياًل اإىل قلوبهم, ومدخاًل اإىل 
اأرواحهــم, فهــم مثلمــا قــال اهلل تعــاىل: 
 ِ اَبُه��ْم يِف �َس��ِبيِل اهللَّ َفَم��ا َوَهُن���ا مِلَ��ا اأَ�سَ
ُ ُيِح��بُّ  َوَم��ا �َسُعُف���ا َوَم��ا ا�ْس��َتَكاُن�ا َواهللَّ
 ,)146 عمــران:  )اآل   اِبِري��َن ال�سَّ
فكانــوا اأعظــم النا�ــس ب�شــالًة, واأ�شــّدهم 
�شالبــًة, وحكمــًة, واأم�شاهــم عزًمــا يف 
اخلطــوب, فكانــت �شــجاعتهم م�شــرب 

ــال. ــا لالأبط ــال, ومقيا�ًش الأمث
كانــوا يقدمــون علــى املخاطــر والأهــوال 
يف �شــبيل ن�شــرة احلــّق واإعــالء كلمتــه, 
ويظهــرون الثبــات والثــواء عنــد التعّر�س 

للمخــاوف.
يف  اخلطــر  ناقو�ــس  كاأّنهــا  اأ�شــماوؤهم 
نفو�ــس الأعــداء, وذكــر األقابهــم وُكناهم 
اخل�شــم,  فرائ�ــس  يرعــد  بــاأن  كفيــل 
ويزلــزل كيــان الباطــل, في�شــيطرون على 
اأعــداء الإن�شــانية معنوًيــا ونف�شــًيا, وقلًبــا 
ي�شــيطروا عليهــم  اأن  قبــل  مــن  وقالًبــا 
ماّدًيــا, ويهزمــون العــدّو مهابــًة مــن قبــل 

منهــم  يفــّر  اأن 
. خمافــًة 

ال�شــجاعة  هــذه  اإّن 
دف,  مل تكــن وليدة ال�شُ

ارجتالًيــا,  موقًفــا  ول 
را�شــخة,  َمَلكــة  هــي  اإّنــا 

و�شــجّية �شــاخمة توّلــدت مــن 
اخل�شــوع  و�شــّدة  الميــان,  قــّوة 

الأبنــاء  ورثهــا  وعــال(,  )جــّل  هلل 
مــن الأجــداد جيــاًل بعد جيــل, فعندما 

ن�شــتعر�س اأ�شــماء اأفــراد هــذه ال�شــاللة 
الفر�شــان,  �شــوى  فــال جنــد  ال�شــريفة 

البوا�شــل. وال�شناديــد  وال�شــجعان, 
حــرّي  الــذي  ها�شــم  اآل  اأبطــال  و�شــّيد 
واأخر�ــس  العقــول,  واأذهــل  اخل�شــوم, 
الإمــام  ال�شــهداء  �شــّيُد  اجلبابــرَة 
احل�شــني, ف�شــجاعته يــوم الطفــوف 
ل ُتقا�ــس, جال و�شال يف كربالء كالليث 
الغا�شب, ومل يعباأ بعّدة العدّو وعددهم, 
فهــو يــرى مــدد اهلل الذي يتكّفل بت�شــديد 
ــي تهــدف اإىل اإقامــة احلــّق,  ــة الت الرمي
ون�شــرة املظلــوم, ومكافحــة ال�شــتبداد, 
وولة اجَلــور, واأهــل النفــاق وال�شــقاق, 
الِبــدع  ونا�شــري  ال�شــّنة,  وماحقــي 
والأ�شاليــل مــن بنــي اأمّيــة, حتــى عندمــا 
�شقط عن ظهر جواده, واأُثخن باجلراح, 
واأو�شــكت روحــه ال�شــريفة علــى العــروج 
اإىل بارئهــا, كان ُمهاًبــا مــن ِقبــل اأعــداء 

اهلل 

تعاىل.
م  ف�شــال

علــى 
ع  ل�شــجا ا

الــذي  املمتحــن 
طعــن  حتّمــل 

و�شــرب  الرمــاح, 
ورمــي  ال�شــيوف, 

�شــارت  حتــى  ال�شــهام, 
ال�شــهام يف ج�شــده ال�شريف 

كال�شــوك يف جلــد القنفــذ يف 
ون�شــرة  تعــاىل,  اهلل  �شــبيل 
. حمّمــد  النبــّي  ديــن 

. النجف األشرفدعاء فاضل الربيعّي
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حزين  قمر  كعادته,  لي�س  ليل 
هذا  مثل  يف  ُيخ�شف  اأن  يعهد  مل 
اأ�شالء  مبعرثة,  اأج�شاد  الوقت, 
مقّطعة, دماء يف كّل مكان, ما لهذه 

الدماء تفوح منها رائحة زكّية !
 احل�شني الإمام  وقف  هنا  ها 
خماطًبا القوم قائاًل: "اأعلى قتلي 
تقتل�ن  ل  واهلل  اأما  جتتمع�ن؟! 
اأ�سخط  بعدي عبًدا من عباد اهلل 
اإيّن  اهلل  واأمي  مّني،  لقتله  عليكم 
ثم  به�انكم،  يكرمني  اأن  لأرج� 
ل  حيث  من  منكم  ل  ينتقم 

ت�سعرون،..")1(.
الف�شل  اأبي  جود  �شقط  هنا  ها 

العّبا�س  وقد ُخِرم. 
ها هنا جّرد عاب�س �شيفه ورحمه, 
احل�شني  بحّب  جمنون  اأّنه  واأعلن 

 .
ها هنا تعاهد ُبرير باأّنه لو ُقِتل األف 

 . مّرة, ملا ترك احل�شني
ها هنا ُخِد�شت النخلة وهي حتاول 
حرملة  اأطلقه  الذي  ال�شهم  منع 
جتاه الطفل الر�شيع, لكّنه اأ�شابه. 
اهلل  عبد  اأبي  جواد  رف�س  هنا  ها 
على  املاء  ي�شرب  اأن   احل�شني

الرغم من عط�شه . 
اأنني,  جانب  كّل  يف  وهناك  هنا 
عط�شى,  واأطفال  وَعربة,  وبكاء, 
الأمانة  حمل  وعليل  ثكلى,  ون�شاء 

تزال  ل  وخيام  ال�شت�شالم,  واأبى 
وحطام  ودخان  ت�شتعر,  اأ�شالوؤها 
يف كّل مكان, وفتيات �شغريات قد 
 , , و�ُشِلبت اأقراطهنَّ ُخِرمت اآذانهنَّ
التّل  وعلى   , ثيابهنَّ واحرتقت 
وقفت ملتحفة بعباءتها التي بقيت 
�شاخمة بالعّفة والوقار, وهي تنادي 
امل�شري,  موا�شلة  على  معاهدًة 
والعيال  الوديعة  على  واحلفاظ 
وال�شبايا, تلك زينب  وما اأدراِك 
واحل�شن  وفاطمة  علّي  زينب!  ما 
اهلل(  �شلوات  )عليهم  واحل�شني 
زعزعت  �شخ�شها,  يف  جت�ّشدوا 
عرو�س الطغاة يف �شالة ليل بهيم, 
ودعاء لي�س له مثيل ليحفظ العليل, 
وقّوة ل يقف يف وجهها م�شتحيل يف 
تقّبل  "اللهّم  العاملني:  لرّب  هبة 

مّنا هذا القربان..")2( 
مل  دهر,  كاأّنها  طويلة  كانت  ليلة 
دموع  فيها عني, ومل جتّف  ُتغم�س 
من  وخوف  مفجوع,  وقلب  حّرى, 

طلوع �شبح فجيع .
  احل�شني  الإمام  �شّحى  لقد 
تعاىل  هلل  واأ�شحابه  بيته  واأهل 
الت�شحية  عظيم  من  قّدموه  مبا 

والفداء, يف جتارة لن تبور.
....................................

�س   : البيت  اأهل  �شرية  من  َنَفحات   )1(
.16٨

)2( حياة الإمام احل�شني : ج3, �س3٠4.

لَيَلٌة ُخِسَف ِفيَها الَقَمُر 
نادية محّمد شالش

ليل ليس كعادته.

املكان: طّف كربالء .

الزمان: ليلة احلادي عشر من احملّرم .

السنة: 61 للهجرة .

النجف األشرف
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طّر فجر ذلك اليوم احلزين، 
حمن ومصائب ونكبات، 

جراحات وآهات، وها هو دنس 
الظلم قد انربى؛ ليلّوث 

أرض الطهر واملقّدسات، أرًضا 
تزّينت بالدماء الطاهرة. 

تساقطت الشموس املضيئة 
وتناثرت، فارمتت فلّذات 

أكباد الرسول ، حيث 
تسابق ليوث الطّف يف الورى، 

كبريهم وصغريهم يف 
كنف احلسني  قد ارمتوا، 

نكاد نسمع يف ردهات احلزن 
الصامتة أصوات الليوث 

الباسلة، حاملني رساالت 
الرسول  من جديد، ضّحوا 

بدمائهم الزكية الطاهرة، 
وقّدموا تضحيات باهرة يف 

سبيل الدين، ومنهج الرسالة، 
ومكارم األخالق. 

أيام طويلة مضت، ولياٍل 
مظلمة أزلفت، وما يزال 

ذكركم سادتي نوًرا ساطًعا 
يف الليالي احلالكة، يضّمد 

جراح أيامنا، فتسكن 
أوجاعنا، وميسح على 
قلوبنا، ويغلق جماري 

الدموع، فأنتم الُسرج يف 
ظلمات أيامنا.

لُيوٌث َخالَِدٌة
نور الهدى عبد الرضا الحسناوي
. كربالء المقّدسة
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انتهت املعركة، ومل تنتِه 
آثارها.

امتّدت حتى اكتسحت 
بالط قصر املنتصر يف 

دنياه، مبقدار ما دارت 
نشوة اخلرب يف مدارات 

فكره اخلبيث، وقلبه 
املريض. 

ال�شام,  م�شارف  و�شل  قد  ال�شبايا  ركب  كان 
وبني  وقالًبا,  قلًبا  م�شتعّد  مبتهج  بني  واأهلها 
َمن �شغله الف�شول لروؤية خوارج انت�شر عليهم 

خليفتهم اأمري الفا�شقني.
مل  واملر�س  وال�شبي,  والفقد,  احلزن,  من  كّل 
 , ياأخذ ماأخذه من قلب الإمام زين العابدين
َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن  �شبيل:  خري  واإىل  ِمن  بل 
 ,)69 )العنكبوت:   ُسُبلََنا� َلَنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا 
وَمن ع�شاه يكون م�شداًقا لهذه الآية غري اأهلها! 
و�شاعات  ال�شاعات,  باب  عند  اجلموع  تتوافد 
الن�شر لآل حمّمد  تتزاحم مع كّل خطوة منذ 

 الإمامة, وعّمته فخر  ت�شّنم الإمام ال�شّجاد 
املخّدرات, وزهرة النبّوة زينب الكربى مهّمة 

ك�شف اأباطيل بني اأمّية و�شاللهم. 
كان دخوًل مهيًبا لبيت الر�شالة اإىل ق�شر يزيد, 
بالنور والبهاء, وتطغى  التي تزخر  الوجوه  تلك 
اأنوارهم على ظلمات نفو�ٍس باعت اآخرتها بدنيا 
اَرُتُهْم.. )البقرة:  غريها: ..َفَما َرِبَحْت جِتَ
16(, فاأول نخر ل�شرح اأكذوبة )خارجني على 

اإمام زمانهم(, يبداأ مع كّل �شوؤال: َمن هم؟
والإجابات  ثاقب,  ك�شهاب  اجلموع  خرق  �شوؤاٌل 
من ثغر احلّق ترتى, لكن �شوؤال يجذب اأطراف 
اهلل,  ر�شول  بيت  اأهل  وده�شة:  باإحلاح  الإجابة 
وَمن  اخلوارج؟!  اأين  اإًذا  ال�شام؟!  اإىل  ُي�شاقون 

؟! املقتول؟! ومِلَ
النا�س  باأ�شرف  حتيط  والقيود  احلبال  كانت 
علتها  وقد  البغي  اأ�شّنة  تتقّدمهم  واأطهرهم, 

روؤو�س �شادات اخللق!
الت�شّفي  بعني  وينظر  باأنفه,  الطاغية  ي�شمخ 
يحيطه  اأطماعه,  كر�شّي  معتلًيا  وال�شماتة 

وكذا  املزعوم,  بن�شرهم  يفخرون  جالوزته, 
جل�شاوؤه, وندماوؤه. 

يتجّهم باأحقاده, واأحقاد جّده واأبيه, ويرّد عليه 
َمن بقي من ولد الإمام احل�شني  الإمام زين 
العابدين  وهو اأعزل, مكّبل, قائاًل: "اأن�سدَك 
راآنا  ل�  اهلل  بر�س�ل  ظّنَك  ما  يزيد،  يا  اهلل 
باحلبال  يزيد  فاأمر  احلال؟!")1(,  هذه  على 
َفُقّطَعت, وخرَّ ق�شر اأمانّيه من القواعد, اأمايّن: 
اخلالفة, النفوذ, النت�شار لهوى النف�س, اإذلل 
َمن بقي من اأهل بيت احل�شني  عرب �شبيهم, 

واإدخالهم عليه وهو يف غفلته يعمه.
�شدور  حترق    البيت  اأهل  ظالمة  برحت  ما 
املوالني على مّر الزمان, واجلميع ينتظر الإمام 
العرتة  ظاملي  من  بالثاأر  لياأخذ    الغائب 

 . الطاهرة
رزقنا اهلل ن�شرته مبا اّدخره لنا من اأنوار َهديِه!

...............................
)1( بحار الأنوار : ج 45, �س 132.

َخيِر َسِبيٍل

. كربالء المقّدسةزينب عّباس فرهادّي

ِمن َوإِلى
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األجواء الروحانية 
اليت تبدأ يف مطلع 
شهر حمّرم احلرام 
حتى نهاية شهر 

صفر، هي جزء كبري 
من أداء الرسالة اليت 
خلقنا اهلل تعاىل من 

أجلها.
دون  من  تلقائي  ب�شكل  يحدث  ترابط  هناك 
التخطيط له, يدعو النا�س اإىل الرتاحم واملوّدة 
بامل�شاعدة  يهّم  اجلميع  فنجد  اختيار,  بال 
تتوّلد  التي  وامل�شوؤوليات  فامل�شاعر  والعطاء, 
يف  الدين  تعاليم  برت�شيخ  تقوم  عا�شوراء,  يف 

النفو�س اأكرث.
نفو�شنا  يزّكي  اأن  بدون  ميّر  ل  ال�شهر  هذا 
حّب  من  ح�شيلتنا  من  ويزيد  ويطّهرها, 
التي  فالرحمة   , البيت  واآل   , احل�شني 
من  ماأخوذة  عا�شوراء  يف  ونعي�شها  ن�شهدها 
قبل  املاء  ي�شرب  اأن  اأبى  حني    الف�شل  اأبي 
روح  تاأ�شر  واملوّدة  فالرتاحم  واأطفاله,  اأخيه 

عا�شوراء,  يف  لديه  ما  اأف�شل  لتقدمي  املوؤمن 
ما  وهذا  اأكرث,  يعطي  َمن  �شباق:  يف  كاأّنه 
وهم  كربالء  �شاحة  على  املوؤمنني  يف  نراه 
اأو ملل,  يوؤّدون �شعائر اهلل تعاىل من دون كلل 
لتقدمي  يزاير(  ل  بـ)تف�شّ الزائرين  وينادون 
كاأّنه  الزائر,  يحتاجها  التي  اخلدمات  اأف�شل 
يف بيته, فما يقوم به املوؤمنون اليوم ل يقت�شر 
ذلك  يتعّدى  اإّنا  فقط,  واملوّدة  الرتاحم  على 
والطمئنان  بالأمان  �شعوًرا  زائر  كّل  منح  اإىل 
ملمار�شة طقو�شه يف اإحياء الذكرى احل�شينية, 
وجعله يعي�س حزنه من اأجل هذه الق�شّية التي 
ل متوت, ولن متوت, و�شتبقى على الرغم من 
 ,جرحنا الكبري الذي خّلده �شهادة احل�شني
 و�شهادة اأهل البيت , واأ�شر ال�شّيدة زينب

جميًعا.
عفوًيا  بها  الهتمام  يتّم  التي  الق�شّية  هذه 
والإ�شالح,  كالعفو,  الدين  تعاليم  لرت�شيخ 
من  املعّزين  جميع  فيكون  ذلك,  وغري  والأدب 
الزائرين واأ�شحاب املواكب احل�شينية يعملون 
النف�س,  تربية  وهو  األ  واحد,  نهج  �شمن  يف 

وكاأّنهم يف جمال�س التعليم والرتبية, فتتج�ّشد 
كّل اأخالقياتهم يف التاآلف مع بع�شهم, فنجده 
الرحمة  على  الروحانية  اأجواوؤه  حتّفز  �شهًرا 
يف التعامل, واملوّدة يف الرعاية املطلقة للزائر 
التي  احلانية  الكلمات  يف  بالروحانية  ون�شعره 
احلزن,  وطاأة  من  للتخفيف  اجلميع  يطلقها 
حّقه  من  امل�شّحي  الإمام  فهذا  والنهماك, 

علينا اإحياء ذكراه عرب تر�شيخ كلمة احلّق.
الإمام  بحّق    اهلل  ر�شول  قاله  مبا  ونكمل 
ح�سي،  من  واأنا  مّني  "ح�سٌي   : احل�شني 
ما  وهذا  ح�سيًنا")1(  اأحّب  َمن  اهلل  اأحّب 
وامل�شاركة يف  للم�شرية  يخرج  موؤمن  كّل  يجعل 
العامل  فنجد  توارثناها,  التي  ق�شّيتنا  اإثراء 
الإ�شالمي اأجمعه ي�شّطر بطولته يف ال�شجاعة 
ق�شّية  ن�شر  يف  والإميان  واملوّدة  والرحمة 

عا�شوراء واإي�شالها اإىل كّل ال�شعوب.
.........................................

)1(  بحار الأنوار: ج 43, �س 2٧1.

ُة ِفي َعاُشورَاَء التَّراُحُم َوالَمَودَّ

كربالء المقّدسة بنين قاسم محّمد
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بكّفه  دمه  اأخذ  الر�شيع  اهلل  عبد  مقتل  عند 
ال�شريفة, ورمى به اإىل ال�شماء, فلم ي�شقط من 

ذلك الدم قطرة اإىل 
لتكون  الأر�س)2(؛ 
اأعلى  يف  �شهادته 
عن  وُيخّفف  علّيني, 

اأهل الأر�س.
حقيقة  هناك 
اجلميع,  يدركها 
اأهل  عظمة  وهي 
ومكانتهم    البيت 
تعاىل,  اهلل  عند 
عبد  اأ�شبح  لذلك 
باًبا  الر�شيع  اهلل 
ا  وحمطًّ للحوائج, 
واأ�شارت  للكرامات, 
الروايات  الكثري من 
فهو  كراماته,  اإىل 
واإن كان �شغرًيا من 
اأّنه  اإّل  العمر,  جهة 
املرتبة  وعايل  كبري 
الإمام  اأ�شحاب  بني 

. احل�شني
احل�شني : �س 2٨9.

املاآ�شي  من  حزمة  على  الطّف  واقعة  انطوت 
واأبلغها  تفا�شيلها,  كّل  يف  والفجائع  والآلم 
من  يبلغ  طفل  قتل  جرمية  هي  املظلومية  يف 
لتكون  اأبيه؛  ح�شن  يف  وهو  اأ�شهر  �شتة  العمر 
مدخاًل اإىل دين احلّق, واهتداًء اإىل ال�شراط 
امل�شتقيم, وبدايًة حلمل راية املظلومني, وبناء 

. اأنوذج التقوى باأ�ش�س الولية لأهل البيت
على الرغم من �شغر عمره اإّل اأّنه كان ال�شاهد 
احلّق  ومفاهيم  الإ�شالم,  كره  ملدى  الكبري 
الذي  النحراف  مدى  للعامل  ليثبت  والعدالة, 
الذي  والف�شاد  احلقد  ومدى  الأمة,  اأ�شاب 
وازع  دون  من  الأطفال  فقتلهم  فيه,  انغم�شوا 
من دين, ومن دون ا�شتحواذ الفطرة, لهو خري 
ومتّكن  بعقولهم  حّل  قد  الف�شاد  اأّن  على  دليل 
من نفو�شهم, فاأظهروا مدى حقدهم على اأهل 

البيت  حتى على �شغارهم. 
عند  معلومة  الر�شيع  اهلل  عبد  �شهادة  كانت 
اأهل  بنهاية  يعلم  فهو   , احل�شني  الإمام 
بتخطيط  م�شريته  كانت  وقد  واأ�شحابه,  بيته 
اإلهي, فقبل اأن يخرج اإىل العراق بثالث لياٍل, 
فاأوماأ  الكوفة,  يف  النا�س  ب�شعف  اإعالمه  مّت 
من  ونزل  اأبوابها,  فُفِتحت  ال�شماء,  نحو  بيده 
"ل�  اإّل اهلل, وقال:  املالئكة عدد ل يح�شيهم 
لقاتلتهم  الأجر  وحب�ط  الأ�سياء،  تقارب  ل 
م�سرعي  هناك  اأّن  علًما  اأعلم  ولكن  به�ؤلء، 

وم�سارع اأ�سحابي..")1(.
  احل�شني  الإمام  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن 

اِهُد األَكَبُر الشَّ
األمر  تعّدى  بل  املؤمنني،  قلوب  يف  عميق  أثر  الطّف  لواقعة 
يف  جتّلى  ملا  أمجعه  العامل  نفوس  يف  واضًحا  أثرها  ليكون 
سبيل  يف  والتفاني  والتضحية،  للبطولة،  مواقف  من  أحداثها 
نصرة املظلوم، ومواجهة الظامل، وعلى الرغم من أّن كتب التاريخ 
تتحّدث عن الكثري من الظلم الذي تعّرض له أهل البيت، إاّل أّن 

مصاب عاشوراء أكرب مصيبة حدثت يف العامل. 

...........................
)1(  مدينة املعاجز: ج 3, �س 45٠.

)2(  العوامل, الإمام 

. بغداد د. صبا حسين المولى
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َفِر َفِرَيوُم الظَّ َيوُم الظَّ

لأهل  املوالني  من  كانوا  لأّنهم  امل�شوؤوم؛  اليوم 
.البيت

احلا�شرين  اأذهل  وقد  )عالء(  الآخر  وتقّدم 
البائد؛  النظام  زمن  التعذيب يف  لقي من  مبا 
لأّنه هتف يف يوم العا�شر من املحّرم يف رك�شة 

طويريج قائاًل: )اأبد واهلل ما نن�شى ح�شيًنا(.
ال�شاب  دور  حان  حّتى  والآخر,  الآخر,  وتقّدم 
الفار�س؛ لي�شتعر�س ظالمته اأمام احلا�شرين 

قائاًل: 
علّي  بن  احل�شني  بن  علّي  اأنا 
النبّي اأبيهم  جّد  ع�شبة  من 

بالو�شّي  اأوىل  اهلل  وبيت  نحن 
الدعّي ابن  فينا  يحكم  ل  واهلل 

اأبي    عن  اأحمي  بال�شيف  اأ�شربكم 
ينثني حتى  بالرمح  اأطعنكم 
علوّي)1( ها�شمّي  غالم  طعن 

نقول: �شّيدي, اإّن ظالمتكم ما بعدها ظالمة, 
ـ ملا  بالي�شري  ولو  ـ  للوفاء  بو�شعنا  لقد بذلنا ما 

مّرة  احلياة  اإىل  ورجعنا  متنا  فلو  بذلتموه, 
عنا وُحّرقنا ما �ُشفي غليلنا.  اأخرى, وُقطِّ

ال�شهداء  �شّيد  اأباَك  اهلل  امتحن  لقد  �شّيدي, 
َخلًقا  النا�س  اأ�شبه  هو  ب�شاّب  اأُثِكَل  فقد   ,
وُخلًقا بر�شول اهلل , �شجاع ل يهاب املوت, 
ول يعباأ بالأعداء مهما كرثوا, فقد قّدمَت در�ًشا 
بليًغا لل�شباب, فاأ�شبحَت القدوة وامَلَثل الأعلى, 
وال�شجاعة  الأخالق  يف  درو�ًشا  منَك  لننهل 

والعلم.
بال�شتعداد  العلوّي  ال�شاّب  اأوماأ  عندها 
لالنطالق بقيادته اإىل اأفق اآخر, فقد ا�شطّف 
املالئكة  تتقّدمهم  ووقار,  بهيبة  اجلميع 
لإر�شادهم اإىل مرا�شيم لقاء �شّيد ال�شهداء؛ 

لي�شفع لهم يف الدخول اإىل اجلّنة.
للو�شول  بنا  حففتم  اإذ  مبوالتكم,  لنا  فهنيًئا 

اإىل الغاية, وهو يوم الظفر.
.......................................

)1( مناقب اآل اأبي طالب :ج 3, �س 25٧.

عيون  فيه  ترتّقب  مهيب  �شكون  حلظة  ويف 
ب�شفوف  واإذا  الآن,  �شيدخل  َمن  الناظرين 
عن  لتعلن  ووقار؛  هيبة  بكّل  تتواىل  املالئكة 
نور  اأ�شرق  فقد  كبري,  �شاأن  ذي  زائر  قدوم 
�شاطع اأ�شاء له املكان, اإّنه ذلك الوجه امل�شرق 
املنري, �شبيه ر�شول اهلل , وقد اعتلى �شهوة 
ال�شهداء  يتفّح�س وجوه  واأخذ  ح�شان ر�شيق, 
ظالماتهم؛  عن  وي�شاألهم  الوا�شعتنِي,  بعينيه 
اهلل  عبد  اأبي  ال�شهداء  �شّيد  اإىل  لريفعها 
العادلة  الإلهية  املحكمة  حيث   , احل�شني 

التي �شتن�شفهم, فكلٌّ �شار يحكي ظالمته.
جرى  ما  ليق�ّس  )اأحمد(  الأول  فا�شتاأذن 
على  ُنِحر  حيث  )�شبايكر(,  جمزرة  يف  عليه 
اأحمر  النهر  لون  اأ�شبح  وقد  دجلة,  �شاطئ 
ذلك  يف  ق�شوا  الذين  ال�شباب  دماء  كرثة  من 

هناك..
الشهداء  صفوف  تنتظم  حيث 
مقّدس،  مالئكي  حمضر  يف 
واملالئكة ترّحب مستبشرة بهذا 
الشهداء  وأرواح  املهيب،  احملفل 
بينها؛  فيما  التهاني  تتهادى 
املشّرفة  املراتب  ستبلغ  ألّنها 
العطرة  فالنسمات  العالية، 
متأل أرجاء ذلك الفضاء الفسيح، 
الشاخمة  الباسقة  واألشجار 
وعطرها  اهلنيئة،  بثمارها 
على  بالغ  بكرم  تتناثر  الفّواح 
الذي  الفوز  يوم  إّنه  اآلكلني، 
الصرب  جزاء  َجين  يوم  ينتهي،  ال 

والعطاء.

منال مذرّي الربيعّي
. كربالء المقّدسة
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معادن  ُتعرف  الوغى  �شوح  يف 
وجوهر  الفر�شان,  ومناقب  الرجال, 
كانت  كربالء  واقعة  ويف  اإن�شان,  كّل 
النادرة  بالنماذج  زاخرة  ال�شاحة 
على قّلتها من اأن�شار الإمام احل�شني 
التاريخ  اأّنها مالأت �شفحات  اإّل   ,

مبا حتتاجه الأجيال.
ال�شفوة  هوؤلء  من  كانوا  عقيل  وبنو 
التي ن�شرت �شّيد ال�شهداء , اأحمد 
كان  الها�شمّي  عقيل  بن  حمّمد  بن 
الواقعة  تلك  يف  برز  مّمن  اأحدهم, 
وقتل من الأعداء )٨٠( رجاًل, وجرح 
اآخرين, كان واحًدا لكّنهم مل يتمّكنوا 
فر�شه,  عقروا  اأن  بعد  اإّل  قتله  من 
يف  فقتلوه  جانب,  كّل  عليه  فقطعوا 

حومة احلرب)1(. 
عقيل  بني  قّوة  معامل  اأوىل  وهذه 
و�شجاعتهم بو�شفهم اأن�شاًرا, اإذ اإّن 
الواحد منهم كان ُيخيف الأعداء, لذا 

كانوا يتعاملون معه كجمع ل كفرد.
يرّدده  كان  ما  الأخرى  املعامل  ومن 
حمارًبا,  الأعداء  اإىل  انطلق  عندما 

اإذ ارجتز قائاًل:
وديني َح�َشبي  اأتلو  اليوم 
مييني حتمله  ب�شارم 
وديني �شّيدي  عن  به  اأحمي 
 ابن علّي الطاهر الأمنِي )2(

فعند التاأّمل بها جند كاأّنه اليوم الذي 
كان ينتظره وي�شتعّد له, فيتلو افتخاره 
لي�س  لكن  ودينه,  ون�شبه,  بَح�َشبه, 
بالأفعال,  باإظهارها  اإّنا  بالأقوال, 

لديه من وجاهة,  يتفاخر مبا  ل  فهو 
النبّي  من  قرب  مقام  اأو  مكانة,  اأو 
والغرور  بالزهو  ي�شعر  كي  وو�شّيه؛ 
هذه  �شّخر  باأّنه  فخره  اإّنا  اأمامهم, 
الإميان,  مّنة  من  ك�شب  وما  املفاخر 
ونعمة الب�شرية يف اجَلنان, تلك التي 
فيها  فيكون  احلّق  جبهة  يرى  جعلته 
فيّتبعها,  النور  مواطن  ويرى  ومنها, 

ويوّطن نف�شه لها, فيكون لها فداء.
ميناه  حتمله  الذي  ال�شارم  فهذا 
يف  و�شارع  حمله,  على  قوي  اإّنا 
اإ�شهاره حلماية �شّيده ودينه؛ لأّنه قد 
اأُ�شرب حّب احل�شني  بكّل وجوده, 
دين  وجه  هو    احل�شني  فالإمام 
ُتقام  بها  التي  احلّقة  والقيادة  اهلل, 
حدود الإ�شالم, بل و�شل اإىل مرحلة 
نف�شه,  ويحمي  يدافع  اإّنا  اأّنه  يرى 
ياء  هي  وديني(  )�شّيدي  يف  فالياء 
النت�شاب الكا�شفة عن عمق الرابطة 
اأن  ميكن  ل  والتي  فيه,  التي  والعلقة 
الإن�شان  من  ُيطلب  وهل  عنه,  تنفّك 
فكان  ل,  �شّك  بال  نف�شه؟  يحمي  اأن 
ه,  يخ�شّ اأّنه  الن�شرة  تكليف  يرى 
عليه  فال�شالم  به,  خم�شو�س  وهو 
من �شاحب ونا�شر ما اأوفاه لنتمائه 

وعقيدته.
...................................

واأ�شحابه:    احل�شني  الإمام   )1(
ج2, �س13)بت�شّرف(.

)2( نا�شخ التواريخ: ج2, �س321.

ِمن َمَعالِم َبِني َعِقيٍل
.  ذي قار فاطمة نعيم الركابّي
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فِّ ِدَماُء الَورِد ِفي أَرِض الطَّ

�شوًرا  لري�شم  اجلنان  من  فاح  عطر 
قد  ما  للتاأريخ  ويكتب  الزمان,  لظالمات 
يف  انُتهكت  قد  طفولة  عن  الظلم  �شرته 

غابر الأيام. 
اأر�س  يف  �ُشِفكت  التي  الورد  دماء  اإّنها 
انُتهكت,  قد  لطفولة  اأحالم  الطّف, 
جرائم مل تراِع حرمًة لأّي طفل, م�شاهد 
الإن�شانية,  معنى  من  جتّردت  قد  مرّوعة 
وكراهية مل  بحقد  الرباءة  على  فتجّراأت 

ُي�شهد لها مثيل. 
�شور تفاوتت بني طفل تلّظى من العط�س, 
وطفل قد انهارت قواه من لهيب ال�شم�س, 
باأقدامه ال�شغرية ح�شك  وطفل قد تعّلق 
رمال  على  دماوؤها  ف�شالت  ال�شعدان, 
مناظر  من  ارتاع  قد  وطفل  ال�شحراء, 
ويرى  اأمامه,  ُيقتل  اأبوه  هو  فها  القتل, 
وح�شّية  ب�شبب  قبُل,  من  يَرها  مل  مناظر 

عدّو قد ترّباأت منه وحو�س الرباري.
اأطلقها  وزفرات  اآهات  وعويل,  �شراخ 
يتحّملها  ولن  مل  مل�شاهد  الطّف  اأطفال 
قلب الأحرار, كم�شهد الطفلة عاتكة بنت 
من  تبلغ  �شغرية  طفلة  عقيل,  بن  م�شلم 
هجم  حني  �ُشِحقت  �شنوات,  �شبع  العمر 
 من  القوم على خمّيم �شّيد ال�شهداء 
الطاهرة  دماوؤها  ف�شالت  ال�شلب,  اأجل 

على اأر�س الطّف)1(.
وم�شهد ل�شعد وعقيل ابني عبد الرحمن 
بن عقيل بن اأبي طالب, واأّمهما خديجة 
بنت علّي بن اأبي طالب)2(, ماتا من �شّدة 
وم�شهد  والذعر,  الده�شة  ومن  العط�س, 
 , املجتبى  احل�شن  بن  اأحمد  �شهادة 
من  وله    احل�شني  عّمه  مع  ُقِتل  الذي 
بنتني  وا�شت�شهاد  �شنوات,  �شّت  العمر 
الطّف  يوم  �ُشِحقتا   , احل�شن  لالإمام 

ومات   , احل�شني  الإمام  �شهادة  بعد 
ع�شّية    البيت  اأهل  من  طفالِن 
الده�شة  من  املحّرم  من  العا�شر  اليوم 
  زينب  ذهبت  ملّا  وذلك  والعط�س, 
جمعتهم  فلّما  والأطفال,  العيال  جلمع 
يف  فذهبت  ُفِقدا,  قد  بطفلني  اإذا 
طلبهما, فراأتهما معتنقنِي نائمنِي, فلما 

حّركتهما فاإذا هما قد ماتا عط�ًشا)3(. 
اللثام  اأماطت  قد  مرّوعة  م�شاهد 
تلك  على  فال�شالم  الظالم,  حقد  عن 
بعطرها  ن�شرت  التي  ال�شائالت  الدماء 
الفّواح عبرًيا ي�شتن�شقه كّل الأحرار على 

مدى الأزمان.
.......................................

)1( معايل ال�شبطني: ج2, �س146.
)2( معايل ال�شبطني: �س٨92.

)3(  مو�شوعة كربالء: ج2, �س 23٠. 
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اإن مل يكن  اأ�شرف العلوم  علم الأخالق من 
اأ�شرفها؛ اإذ اإّن قيمة املرء يف احلقيقة ُتقّدر 
باأخالقه واأعماله, ل بج�شمه, ول بعلمه, ول 
مباله, وورد عن اأمري املوؤمنني  اأّنه قال: 
"قيمة كّل امرئ ما يح�سنه")1(. والنه�شة 
دور  لها  فكان  التاريخ,  غرّيت  احل�شينية 
اأهّم  من  وُتعّد  الأخالق,  تر�شيخ  يف  كبري 
امتداد  فهي  املجتمع,  ت�شلح  التي  الركائز 

. ملنهج الر�شول
متعّددة,  قام على عنا�شر  الأخالق  تر�شيخ 
الإمام  بني  الأ�شري  الحرتام  عن�شر  منها 
احل�شني  واأهل بيته من جهة, وبينه وبني 
اأ�شحابه من جهة اأخرى, فالعالقات الأ�شرية 
ويتفّكك,  ي�شيع  وبدونها  املجتمع,  نواة  هي 
وجاء دور عا�شوراء يف تر�شيخ الأخالق عن 
طريق العالقات الأ�شرية والرتابط الأخوي, 
  ونالحظ ذلك يف عالقة الإمام احل�شني
اأبنائه  ومع   , العّبا�س  الف�شل  اأبي  باأخيه 
�شعى  التي  الأهداف  اأهّم  وهي  وعائلته, 
تلك  يف  اإبرازها  اإىل    احل�شني  الإمام 
لكيان  اأّن  للعامل  ليربهن  ال�شعبة  املواقف 

ــيِنيَِّة َدورُ النَّهَضِة الُحَس

ة, وب�شالحها ي�شلح  الأ�شرة قد�شية خا�شّ
واحلفاظ  عنها  الدفاع  يجب  لذا  املجتمع, 
و�شّية  ذلك  على  ال�شواهد  ومن  عليها, 
قبل    زينب  لأخته   احل�شني الإمام 
اأن يقاتل القوم بال�شرت, وعدم اخلروج اإىل 
�شاحة املعركة بعد ا�شت�شهاده, ثّم اأو�شاها 
على  للحفاظ  للجميع  دعوة  وهي  بالعيال, 
من  وهذه  الظروف,  كانت  مهما  العائلة 
يف  املجتمع  يحتاجها  التي  املهّمة  القواعد 
اآمن  غري  اأ�شبح  اأن  بعد  احلا�شر,  الوقت 

ويحتاج الفرد اإىل حماية عائلته واأهله.
باأ�شحابه,    احل�شني  الإمام  عالقة  اأّما 
كونه  من  الرغم  على  ممّيزة  كانت  فقد 
اأخالقها على  قائًدا, والقيادة دوًما تعك�س 
جت�ّشدت  احل�شينية  النه�شة  ويف  اأتباعها, 
والروابط,  العالقات  الفا�شلة يف  الأخالق 
والوّد,  والتعاون,  واملحّبة,  الإخاء,  حيث 
والحرتام بني القائد واأتباعه, وبني الأتباع 
اأنف�شهم, فالأتباع كانوا خري النا�س, اّتبعوا 
القائد يف كّل �شيء, وكانوا يتلّقون الأوامر 

بقبول ور�شًى وطماأنينة. 

  ومن هذه الِقيم خطاب الإمام احل�شني
اركب  عّبا�س،  "يا  قائاًل:    العّبا�س  اأخاه 
اأتباعه  ويخاطب  اأخي")2(  يا  اأنَت  بنف�سي 
ويخاطبهم  كرام")3(  يا  "ق�م�ا  قائاًل: 
اإّل  امل�ت  فما  الكرام،  بني  "�سرًبا  ا:  اأي�سً
وال�سّراء  الب�ؤ�س  عن  بكم  تعرب  قنطرة 
لهذا  ونتيجة  ال�ا�سعة")4(,  اجلنان  اإل 
الإمام  يرتكوا  اأن  رف�شوا  الروحي  الرتابط 
لهم  �شمح  اأن  بعد  لوحده   احل�شني

بالتفّرق عنه.
متكاملة  كانت  احل�شينية  النه�شة 
فيها  اأ�شهم  َمن  وكّل  والتغيري,  لالإ�شالح 
هو معّلم ومر�شد, فمواقف اأ�شحاب الإمام 
احل�شني وتعامالتهم فيما بينهم تدفعنا 

اإىل القتداء بهم.
...............................

)1(  الأمايل لل�شيخ ال�شدوق: �س532.
)2(  مو�شوعة كلمات الإمام احل�شني : �س4٧4. 

)3(  من اأخالق الإمام احل�شني : �س 222.
)4(  بحار الأنوار: ج 44, �س 29٧.

ِفــي تَرِســيِخ األَخــاِق
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نظرت  والأحزان,  بامل�شائب  مليء  يوم  بعد 
ال�شّيدة زينب  مييًنا و�شماًل, لكّنها مل جتد 
غري الأج�شاد املقّطعة, والروؤو�س املرفوعة على 
واإمام  رماًدا,  اأ�شبحت  التي  واخليام  الرماح, 
والأرامل,  الأيتام  راخ  و�شُ املر�س,  اأنهكه  قد 
واأطفال تهرب من لهيب النار, وت�شكو الظماأ, 

ون�شاء تبكي لفقدها الأحباب. 
�شعد  ابن  خيمة  الآخر  اجلانب  وعلى 
بن  احل�شني  الإمام  لقتلهم  فرحون  لرجال 
اإّل  هي  وما  الزكّية,  النف�س  �شاحب   ,علّي
اأخذ  حتى  املحّرم  من  ع�شر  احلادي  �شبيحة 
اإىل  اأ�شرى  الر�شالة  ببنات  يحدون  الأعداء 
بحبال  مقّيدات  امل�شطفى  حرائر  الكوفة, 
زينب  الن�شاء  مقّدمة  ويف  وال�شاللة,  الغّي 

كعبة  كاأّنها   ,بال�شواد, الكربى مّت�شحة 
كّل جانب, تلوذ بها الن�شاء من 

ة  حد ا فو

تنادي:  واأخرى  ولدي؟  اأين  �شّيدتي  تقول: 
عّمتي اأين والدي؟ واإذا بال�شياط تتزاحم فوق 
متونهنَّ وهنَّ يلذَن بها كالطيور التي حتتمي يف 

اأع�شا�شها, فهي الأ�شرية والكافلة. 
رفعت زينب  راأ�شها ونظرت اإىل راأ�س قمر 
بني ها�شم وهو مرفوع على رمح عاٍل, وقالت: 
اأخي اأبا الف�شل, َمن يكفلني من بعدَك يا قمر 

الع�شرية؟ 
الكوفة,  و�شلوا  حتى  احلزن,  طريق  اأكملوا 
فدخلوها واإذا بها ت�شّج بالنا�س, بني َمن اأكله 
الندم لأّنه مل ين�شر احل�شني , وبني َمن كان 
 . يغمره الفرح وال�شاللة لقتل اأبي عبد اهلل
هذه قافلة احلزن دخلت الكوفة, ن�شاء مقّيدات 
�شّدة  الأُخرى من  اإحداهنَّ على  تقع  باحلبال, 
اأمل ال�شياط, وتعب امل�شري, واإمام اأكلت القيود 
يلذَن  ن�شاء  يديه,  ال�شال�شل  واأذابت  رقبته, 
ال�شلطة  اأعمتهم  قد  قوم  عيون  من  ببع�شهنَّ 
واجلور, فنادت بهم اأّم كلثوم: يا اأهل الكوفة, 
ت�شتحون من  اأما  عّنا,  اأب�شاركم  وا  ُغ�شّ

اهلّل  ر�شول  حرم  اإىل  تنظروا  اأن  ور�شوله  اهلل 
وُهنَّ حوا�شر؟!

راأ�س  وو�شعوا  زياد,  ابن  على  اأدخلوهم 
وي�شتم,  ي�شربه,  فاأخذ  اأمامه,   احل�شني
  زينب  عليه  فرّدت  بدر,  بيوم  يوم  ويقول: 
احلّق  بكالم    املوؤمنني  اأمري  اأبيها  بل�شان 
الذي ف�شح يزيد واأعوانه بكّل �شجاعة, فاأمّتت 
واأكمل   , احل�شني  اأخيها  نه�شة  بذلك 
الإمام علّي بن احل�شني  بكالم اأبكى العدّو 
به  فتم�ّشكت  بقتله,  زياد  ابن  فهّم  وال�شديق, 
قبله.  فاقتلني  قتله  اأردَت  اإذا  وقالت:  عّمته 
وامل�شائب  الأذى    زينب  ال�شّيدة  حتّملت 
اأخيها  و�شرب  اأّمها,  وب�شالة  اأبيها,  ب�شجاعة 
ال�شبي  م�شرية  واأكملت   ,ال�شهداء �شّيد 
َمن  اأفهمت  وقد  بالأعداء,  مبالية  غري  باإباء 
به �شمم, ثم عادت وا�شتذكرت دخولها الكوفة 
  وهي اأمرية يف حمى والدها اأمري املوؤمنني

وكيف انتهى بها احلال اأ�شريًة بيد الأعداء.

رِحَلُة اإلَِباِء
. بغدادسهى سالم البهادلّي
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احلكم  �شاطرهم  وَمن  اأمّية  بنو  كاد  اأن  بعد 
من  ثّلة  لهم  فت�شّدى  معامله,  وحمو  تغيريه 
خرية الآل والأ�شحاب, بذلوا الغايل والنفي�س 
اإحياء  مقابل  يف  والولد  النف�س  ببذل  واآثروا 
راية  ورفع  ال�شريفة,  النبوّية  وال�شّنة  الدين 
الباطل,  ودح�س  املظلوم,  ون�شرة  احلّق, 
الإمام  �شحى  فقد  والهوان,  الذّل  ورف�س 
احل�شني  بنف�شه واأولده واأهل بيته, و�شحى 
والن�شاء,  الأهل,  وتركوا  باأنف�شهم,  الأ�شحاب 
وهجروا الأطفال, والعيال, والأموال, والتحقوا 
بركب �شّيد ال�شهداء  للدفاع عن دين اهلل, 
وعّزة الإ�شالم, واإعالء كلمة احلّق, فكّل �شحى 

ة. بطريقته اخلا�شّ
الكبري  ال�شيخ  الدين,  ن�شرة  اآثر  كلٌّ 

زوجها,  على  والزوجة  نف�شه,  على 
اأخيه  على  والأخ  ولدها,  على  والأّم 
اأخيها  على  والأخت  لوائه,  وحامل 

على  والأطفال  ع�شريتها,  وكبري 
اأوثر به من  والدهم, واآخر ما 
الطفوف  يوم  يف  الدين  اأجل 
و�شبيه  الر�شيع,  الطفل  هو 

َكرَبالُء.. إِيثارٌ وأَثَرٌ
خّلف يوم عاشوراء أثًرا واضًحا يف تأريخ العامل اإلسالمي، بل على مستوى اإلنسانية مجعاء، فأصبح يوم 
عاشوراء رمًزا لإليثار؛ ألّن كّل َمن كان حاضًرا يف ذلك اليوم من اهلامشّيني واألصحاب واملوالني، لُه موقف 

ُمشّرف قد آثر به، وأصبح قدوة ُيتذى بها، ومصداًقا هلذه الكلمة العظيمة. 

ر�شول اهلل , و�شبي الن�شاء, ودموع الأطفال 
اليتامى, وحرق اخليام, وهنا ياأتي ال�شوؤال: هل 
والأزمان  الدهور  مّر  العامل على  كّل  يوجد يف 

اإيثار كهذا؟
واجلواب: كاّل, فالإيثار يعني كربالء, وكربالء 
تعني احل�شني واآل البيت والأ�شحاب , وهم 

َمن ج�ّشدوا معنى الإيثار 
روًحا وج�شًدا. 

اَر  الدَّ ُءوا  َتَب�َّ َوالَِّذيَن  تعاىل:  اهلل  قال 
َهاَجَر  َمْن  �َن  ُيِحبُّ َقْبِلِهْم  ِمْن  َواْلإِمَياَن 
ا  ِمَّ َحاَجًة  ُدوِرِهْم  �سُ يِف  َيِجُدوَن  َوَل  اإَِلْيِهْم 
ِبِهْم  َكاَن  َوَلْ�  اأَْنُف�ِسِهْم  َعلَى  ِثُروَن  َوُي�ؤْ اأُوُت�ا 
ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َنْف�ِسِه  �ُسحَّ  ُي�َق  َوَمْن  ٌة  َخ�َسا�سَ
امْلُْفِلُح�َن )احل�شر:9(, فالإيثار هو تف�شيل 
على  م�شلحته  وتقدمي  النف�س,  على  الغري 
ال�شخاء,  اأَعلى درجات  الذاتية, وهو  امل�شلحة 
واأكمل اأنواع اجلود, ومنزلة عظيمة من منازل 

العطاء. 
والإيثار ف�شيلة للنف�س, بها يتنازل الإن�شان عن 
مَلن  يبذلها  حتى  ه,  تخ�شّ التي  حاجاته  بع�س 

ي�شتحّقها. 
على  الدين  كربالء  يف  كان  َمن  كّل  اآثر  لقد 
وهم  ة,  اخلا�شّ على  العاّمة  وامل�شلحة  الدنيا, 
بنو ها�شم واأ�شحاب الإمام احل�شني ؛ لأّنهم 
مقابل  واأهليهم  باأنف�شهم  ي�شّحوا  اأن  اختاروا 
ُتباع  �شلعًة  الدين  اأ�شبح  اأن  بعد  الدين,  اإحياء 
من ِقبل البع�س مّمن ارتدوا عباءة التدّين من 

اأجل م�شاحلهم. 
به  تقاتلت  يوم  جمّرد  يكن  مل  عا�شوراء  يوم 
فئتان, بل كان يوًما اأقيم به الدين مّرة اأخرى, 

.  بغدادرحاب سالم البهادلّي
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ُمَحرٌَّم.. َملَحَمُة الُخُلوِد

املهّمة,  والأحداث  النت�شار  منطلق  من 
منذ ال�شغر عرفنا اأّن الأيام والأ�شهر ُتَخلَّد 
باأحداثها, ل باأرقامها, ول باأ�شمائها, وكذا 
ُيخّلدون مبقدار  اإذ  الأ�شخا�س,  مع  احلال 
ونفعهم  اأخالقهم,  وُح�شن  اأهّميتهم, 

للمجتمع, ل مبنا�شبهم.
طّيات  يف  اأ�شماءهم  التاريخ  فيحفر 
ُتن�َشر, وُيذاع حمتواها على  التي  �شفحاته 
نطاق العامل, تاريخ من�شور ل م�شتور, تاريخ 
ُيروى, ل ُين�شى مدى احلياة, ذلك التاريخ 
اأول  منذ  كبرية  ول  �شغرية  تفوته  ل  الذي 
هذا,  يومنا  واإىل    اآدم  اهلل  نبّي  اخللق 
الدم  فيه  انت�شر  يوم  ُين�شى  اأن  ي�شتحيل 
وال�شالل  ال�شيف  على  والإن�شانية  والعلم 

والكفر واجلهل.
تلك  �شفحاته  من  ُت�شطب  اأن  وي�شتحيل 
احلرام  ال�شهر  ذلك  خّلدت  التي  الواقعة 
مثلما  القيامة,  يوم  اإىل  خلوًدا  )حمّرم( 

واأهدافها  اأبطالها  اإّل  الواقعة  يخّلد  مل 
ال�شامية.

م�شرى  غرّي  �شهيد,  جماهد,  ثائر,  بطل, 
 ,الأمم لأف�شل حال, هو احل�شني حياة 
والآل   ,العّبا�س معه:  والذين 
الأموّيني,  ف�شحوا  اأبطال   ,والأن�شار

والإطار الديني املزّيف الذي تلّب�شوا به.
فالإمام احل�شني  �شليل النبّوة والإمامة 
وُت�شبى  ال�شور,  باأب�شع  واأن�شاره  هو  ُيقتل 
معاملتهم  ومّتت  �شورة,  باأق�شى  عياله 
الإمام  اأ�شار  مّما  وهو  الظلم,  اأنواع  باأ�شّد 
خاطب  عندما  منه  جزء  اإىل   احل�شني
َمن  فانظروا  "فان�سب�ين  قائاًل:  اأمّية  اآل 
وعاتب�ها،  اأنف�سكم  اإل  ارجع�ا  ثم  اأنا، 
وانتهاك  قتلي  لكم  ي�سلح  هل  فانظروا 
وابن  نبّيكم،  بنت  ابن  األ�سُت  حرمتي؟ 
امل�سّدق  امل�ؤمني  واأول  وابن عّمه،  و�سّيه 
عند  من  به  جاء  مبا  اهلل  لر�س�ل 

رّبه؟!")1(.
ففي كّل اخُلطب واملحاورات التي جرت يف 
الإمام  فيها  اأو�شح  ح�ّشا�س,  متوّتر  و�شع 
احل�شني  للنا�س مكانة طريف النزاع, ثم 
ما �شتوؤول اإليه نتيجة املعركة من ب�شاعة يف 
الأموّيني  خ�ّشة  اّت�شحت  والفكر,  ال�شلوك 

ودناءتهم ودجلهم. 
...................................

)1( الإر�شاد: ج 2, �س 9٧.

. كربالء المقّدسة كوثر مؤّيد عبيد
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اأّمي, ل تقويل ماذا �شاأرتدي قبل اأن اأموت!
كفٌن, هذا ما يجب علّي اأن اأرتديه الآن.

الأول  حلمي  اأنَت  يخاطبني:  الو�شّية  يف  اأبي  ل�شاُن 
ما  اأخي,  اأمام  اأقف  حني  وجهي  وم�شباح  والأخري, 
جئُت بَك لهذا العامل اإّل من اأجله, اأنَت اأنَت يا قا�شم, 
الدين  م�شباح  عّمَك  وراأ�س  خمّلدة,  ملحمة  فكربالء 
الذي ُيوقد من �شفق النحر, يحمل يف قب�شته ال�شوؤال: 

"األ من نا�سٍر ين�سرنا؟")1(.
ل ميكن خليوط  بالية,  قطع  �شمائرهم  اأّن  يعلم  وهو 
ح�شود  على  الغريبة  نظراته  يوّزع  ترميمها,  احلّق 
نظراته  ت�شتجلي  وجوههم  �شوى  يب�شر  ول  الأ�شقياء, 
ُتفت�شح  اأن  قبل  فمن  الناقمة,  اخليول  كثبان  بني  من 
من  قلياًل  ج�شدَك  وامنْح  اذهْب  اأقنعتهم  اأ�شرار 
ا, واأوقد  ال�شيوف, حتى يعرف الآخرون كيف تكون حرًّ
الغربان  اأو�شكت  التي  احلّق  جذوة  الأرجواين  بنزفَك 
ويرتفع,  يرتفع  �شيفَك  وَدْع  اإليهم,  ا�شَع  تطفئها,  اأن 
ت�شبغ  فكربالء  الرتقيم,  عن  الأل�شنة  تتوّقف  حتى 
يف  كّفها  تغمر  ثم  دمائكم,  من  الرمادية  جدائلها 
�شيفَك  خلف  م�شباحي  يا  اهلل  يد  وت�شحك:  الفرات 
تذري الروؤو�س, وال�شيوف نائمة فوق الأج�شاد, تر�شم 
ال�شخم,  الوقت  بوقعة  خوًفا  طماأنينتهم  راأ�س  على 
ي�شتفهم عن موعد القيامة, كاأّنها بني يديَك تدفن كّل 

الأحياء, ويلّفون ال�شاق بال�شاق.
اأنَت  اأن يفعل ما  اليوم ب�شيفَك امل�شاق, ل اأحد بو�شعه 
اأب�شر  واأنا  اأبت�شم  يجعلني  اأن  بو�شعه  اأحد  ول  تفعل, 

اأفعالَك
واأنَت تقراأ يل ب�شيفَك على هذا النحو الرائع:

م�شاهد على اأروقة ال�شهادة.
.................................

)1(  النت�شار: ج9, �س9.

َهاَدِة َعلى أَرِوَقِة الشَّ

َمشاِهُد 

ملف عاشوراء
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ل يخفى على ذي لّب ما للمراأة من دور كبري 
الِقيم  �شيانة  من  الإ�شالمي  املجتمع  يف 
تن�شئة  يف  الرجل  وم�شاركتها  واملبادئ, 
والنحطاط,  الرذيلة  عن  بعيد  �شوّي  جيل 
واإن كان دورها اأكرب من دوره, فهي املرّبية 
تفّرع  ما  �شلح  �شلحت  اإن  التي  ال�شاحلة 
منها, واإن ف�شدت ف�شد ما تفّرع منها, وقد 
يف  الكبري  بدورها  الإ�شالمي  الدين  اأ�شاد 
اإحدى ُخطب  واأّما ما ورد يف  هذا املجال, 
ا  البع�س حطًّ يعّده  فيما    املوؤمنني  اأمري 
ا من �شاأنها  من قدرها ومكانتها, وانتقا�شً
حينما قال : "معا�سر النا�س، اإّن الن�ساء 
احلظ�ظ،  ن�اق�س  الإميان،  ن�اق�س 
اإميانهنَّ  نق�سان  فاأّما  العق�ل،  ن�اق�س 
يف  وال�سيام  ال�سالة  عن  فقع�دهن 
حظ�ظهنَّ  نق�سان  واأّما   ، حي�سهنَّ اأيام 
م�اريث  من  الأن�ساف  على  فم�اريثهن 
ف�سهادة  عق�لهنَّ  نق�سان  واأّما  الرجال، 
فاّتق�ا  ال�احد،  الرجل  ك�سهادة  امراأتي 
على  خيارهنَّ  من  وك�ن�ا  الن�ساء،  �سرار 
ل  حتى  املعروف  يف  تطيع�هنَّ  ول  حذر، 

يطمعَن يف املنكر")1(.
الطبيعة    املوؤمنني  اأمري  ي�شف  هنا   
التكوينية للمراأة, وغلبة العاطفة عليها يف 
فلي�س ذلك  العقول(,  قوله )نواق�س  ن�ّس 
ا بها, بل اإّنها بفطرتها  مثلبة فيها اأو نق�شً
العاطفة  ت�شبق  عاطفية 
فتغلب  العقل,  عندها 
يف  العاطفة  عليها 
والر�شا,  الغ�شب 
الرجل,  بخالف 

عواطفه  �شبط  على  منها  اأقدر  فالرجل 
مهاّم  بالرجل  اأنيطت  فلو  م�شاعره,  وكبح 
الأمومة ملا اأجادها مثلما جتيدها املراأة, بل 

عجز عن احتواء تفا�شيلها.
اأّم مو�شى:  وما جاء يف قوله تعاىل يف حّق 
َكاَدْت  اإِْن  َفاِرًغا  ُم��َسى  اأُمِّ  ُف�ؤَاُد  َبَح  َواأَ�سْ
َلُتْبِدي ِبِه َلْ�َل اأَْن َرَبْطَنا َعلَى َقْلِبَها ِلَتُك�َن 
فقد   ,)1٠ )الق�ش�س:   امْلُ�ؤِْمِنَي ِمَن 
راّد  باأّنه  لها  مطمئًنا  قلبها  على  اهلل  ربط 
اإليها ابنها, ولول هذا الربط كادت تف�شي 
ال�شّر وجتزع عليه ب�شبب هيجان العاطفة, 

وفي�شان امل�شاعر, وغلبتها على العقل. 
لكن ما نالحظه يف واقعة الطّف من مواقف 
فقد  البيان,  عنه  يعجز  الأن�شار  ن�شاء 
خمتلفة,  اأبعاد  يف  الرجل  املراأة  �شاركت 
وحّث,  وا�شتنكار,  ومرافقة,  منا�شرة,  من 
وفداء,  وت�شميد,  ومتري�س,  وحتري�س, 
خطابه  اإليها  يتوّجه  مل  الذي  الفداء  هذا 
حباله  عليها  التكليف  يلِق  ومل  مبا�شرًة, 
لو  به  تبدي  اأن  كادت  بحيث  مو�شى,  كاأّم 
ل التدّخل الإلهي يف الربط على قبلها, بل 
تغّلنَب على هذه  الأن�شار  ن�شاء  اأّن  نالحظ 
واأخذَن   , دواخلهنَّ يف  التكوينية  الطبيعة 
الدفاع  على  واأولدهنَّ  اأزواجهنَّ  يحّر�شَنّ 
عن مهجة الزهراء , لي�س هذا فح�شب, 
رجالهنَّ  يريَن  اأن  اإّل  بذلك  ير�شنَي  بل مل 
لتقّر  ؛  احل�شني  الإمام  يدي  بني  قتلى 
بذلك, موا�شاًة    الزهراء  اأمام  اأعينهنَّ 
املعركة  اجنالء  وبعد  الذبيح,  بابنها  لها 
والقوم �شرعى على حّر الرمال, مل يندبَن 
�شّيد  يندبَن  رحَن  بل   , واأزواجهنَّ اأولدهنَّ 

اأكبادهنَّ  فلّذات  متنا�شيات   , ال�شهداء 
املوّجهة  العاطفة  هذه  وكانت   , واأزواجهنَّ
واملرّكزة على رثاء ريحانة الر�شول  من 
اأهّم العنا�شر التي اأ�شهمت يف خلود ملحمة 
فالعويل,  بقائها,  وا�شتمرار  عا�شوراء, 
والبكاء, والنياح, كان �شبًبا لإثارة عواطف 
النا�س, وبيان ماأ�شاة الطّف, مّما اأ�شهم يف 

تعميق اأثرها.
منهنَّ  كثرية,  الطّف  ملحمة  يف  وال�شواهد 
الكلبّي,  اأّم وهب زوجة عبد اهلل بن ُعمري 
القتال  على  لت�شجيعه  بعده  خرجت  التي 
وامل�شي قدًما, واأّم عبد اهلل بن ُعمري, وهي 
حتى  القتال ,  على  ابنها  ت�شّجع  كانت  التي 
اإّنه ملّا رجع وقال لها: اأر�شيِت عّني؟ قالت: 
.)2(ما ر�شيُت اأو ُتقتل بني  يدي احل�شني

احلارث  بن  جنادة  بن  عمر  اأّم  وكذلك 
يف  اأبوه  ُقِتل  الذي  الغالم  وهو  ال�شلمّي, 
قائاًل:    احل�شني  فرّده  وخرج  املعركة, 
اأّمه  ولعّل  ال�شاعة,  اأبوه  ُقِتل  قد  هذا غالم 
اأمرتني  اأّمي  الغالم:  خروجه,  فقال  تكره 

بذلك, فقاتل حتى ُقِتل)3(.
تغّلنَب  وقد  ذلك,  بعد  واإيثار  فداء  فاأّي 
يف  عليها  ُجِبلَن  التي  اجِلبّلة  تلك  على 
اأولدهنَّ  فقّدمَن   , عليهنَّ العاطفة  غلبة 
املقّد�شة,  الق�شّية  لتلك  قرابني  واأزواجهنَّ 
ف�شالم  متح�ّشرات,  ول  مرتّددات  غري 
مبا  والأر�س  ال�شموات  دامت  ما  عليهنَّ 
العامل,  بها  اأ�شرق  قرابني  من  به  ُجدَن 
نورها ل يخفت بريقه ول يربد جنيع دمها.

ِنَساُء األَنَصارِ َبيَن َغَلَبِة الَعاِطَفِة َوُحكِم الَعقِل

)1( �شرح نهج البالغة: ج 6 - �س 214.  )2( قامو�س الرجال: ج 1٠, �س 44٨. )3( اأعيان ال�شيعة: ج 1, �س 6٠٧.

. ديالى سماهر عبد الجّبار الخزرجّي

35 مجلة رياض الزهراء  العدد 184 
محّرم الحرام 1444هـ- آب 2022م



ها قد بداأت ال�شم�س توّدع ال�شمو�س الكربى والأنوار الُعليا, تهاوت بحزنها ب�شكل تدريجي, 
الذكر  وعبق  �شماويًة,  اأرواًحا  الليل  احت�شن  الآل,  بنور  ال�شماء  تزّين  النجوم  وبداأت 
ومتتمة الآيات �ُشِمعت اأ�شداوؤها يف الكون كّله. كانت ليلة غري الليايل كّلها, كان نور وجه 
احُل�شني ُي�شيئها كالبدر يف ليلة متامه, وكان الليل ل يرجو اأن ينق�شي, وتلك الأرواح 
عا�شت زمنها يف جّنة نعيم الُقرب ل�شّدة جمال املوقف وهم ي�شمعون القراآن يقراأ القراآن.
ليفنى اجل�شد يف العبادة, والروح ُتناجي, والقوم بني راكٍع و�شاجٍد �شوًقا ِلو�شال احلبيب.
الليوث  الن�شاء �شجاعة  تتج�ّشد يف  اأن  ال�شدور,  القلوب على  ويلب�شون  يتقّوى اجلمع  اأن 
البوا�شل, الكّل يف مكانه حيث ينتمي, حتى ذلك الطفل الر�شيع قد وّقع عهًدا لن يبّدله: 

كّلنا اأن�شارَك يا بن الزهراء.
اأبيها علّي,  اأّمها )�شالم اهلل عليهما(, وعظمة  ثوب �شجاعة  ارتدت  الطالبّية قد  وتلك 

ون�شر جّدها حمّمد )�شلوات اهلل عليهم اأجمعني( .
كانت ليلة تفي�س ع�شًقا وهياًما, كانت حلظات ُتقا�س بحالوة ال�شهد, الليلة هي اآخر ليلة 

للج�شد مع الروح, اجتمع القلب وروحه لن�شج اأروع �شورة عن و�شال احلبيب بحبيبه.
ويف هذا الزمان متّعني يف ح�شني الروح, و�شمر النف�س الأّمارة بال�شوء, فَمن تن�شرين 

كّل يوم؟ 
ح�شني الروح بالعبادة والأخالق احَل�َشنة, اأم �شمر النف�س بامَلَلكات ال�شّيئة وابتعادِك عن 

غاية الوجود؟
 ..) مبا اأّنِك تتنّف�شني, فانه�شي, قومي ونادي: )يا ِلثارات احل�شني

فكّلنا ننادي و�شنبقى ننادي: اأنا لَك فدائي.

لَيَلُة الَعاِشِر
. بغداد

سرور عبد الكريم المحّمداوّي

ملف عاشوراء
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�شائر  دون  لعباده  اهلل  وهبها  هبة  الكرامة 
فقد  لالإن�شان,  ذاتية  قيمة  وهي  املخلوقات, 
ْمَنا َبِني  قال تعاىل يف حمكم كتابه: َوَلَقْد َكرَّ
اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن 
َخلَْقَنا  ْن  ِمَّ َكِثرٍي  َعلَى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ يَِّباِت  الطَّ
الكرامة  تتاأّثر  ول   ,)٧٠ )الإ�شراء:   ياًل َتْف�سِ
وغريها,  والعرق,  واجلاه,  املال,  باعتبارات 
)تف�شري  يف  الطباطبائي  العاّلمة  ذكر  وقد 
تخ�شي�س  هو  بالتكرمي  املق�شود  اأّن  امليزان( 
ول  به  يخت�ّس  مبا  وت�شريفه  بالعناية,  ال�شيء 
عن  التكرمي  يفرتق  وبذلك  غريه,  يف  يوجد 
التف�شيل, فاإّن التكرمي معنًى نف�شّي, وهو جعله 

�شريًفا ذا كرامة يف نف�شه)1(.
لذلك ينبغي احلفاظ على هذه الهبة القد�شية 
باأداء  التق�شري  اأو  الهتك  بكّل ما ي�شونها من 
احلقوق,  على  موؤ�ّش�شة  فالكرامة  حّقها, 
واحلقوق ل مُت�ّس يف الت�شريعات الإ�شالمية باأّي 
قراءًة  عا�شوراء  واقعة  قراأنا  ولو  فعل,  اأو  قول 
اأهّمية  جّلي  ب�شكل  لدينا  لّت�شح  مو�شوعية 
ورف�شه   , احل�شني  الإمام  عند  الكرامة 
الذّل؛ لأّنه الأنوذج الأمثل لالإن�شانية, وخليفة 

حتكمهم  اأن  لعباده  اهلل  وياأبى  اأر�شه,  يف  اهلل 
قدرهم,  من  وحتّط  والكفر,  ال�شالل  اأئمة 
الباطل  مل�شارعة    الإمام  خرج  لذلك 
رّكز  قد  الدعي  ابّن  الدعّي  واإّن  "األ  بقوله: 
ال�سّلة والذّلة، وهيهاَت مّنا  بي اثنتي: بي 
الذّلة، ياأبى اهلل ذلك لنا، ور�س�له، وامل�ؤمن�ن، 
حمّية،  واأن�ف  وطهرت،  طابت  وحج�ر 
على  اللئام  طاعة  ت�ؤثر  اأن  من  اأبّية  ونف��س 
يب�شطوا  كي  الطغاة  لأّن  الكرام")2(؛  م�سارع 
�شيطرتهم ل بّد من اأن ي�شلبوا النا�س كرامتهم 
من  خ�شمائهم  على  يق�شوا  واأن  وعقولهم, 
لذلك  ال�شاحة,  لهم  تخلو  حتى  احلّق  جبهة 
اآخر  حتى  ال�شنعاء  حربهم    الإمام  واجه 
رمق من روحه واأرواح اأهله واأ�شحابه الأبرار, 
ومل يذق من كاأ�س الذّل قطرة, و�شّحى اأعظم 
�شورة  لالأمة  مقّدًما  الوجود,  يف  ت�شحية 
الأموّي  احلكم  اأراد  التي  احلقيقية  الإ�شالم 
مل�شاحله  وفًقا  الدين  معامل  وتغيري  قلبها, 

املاّدية.
الإن�شان  وجود  جوهر  هي  الكرامة  اإّن 
اأدواره  الإن�شان  يعي  فبالعقل  بالعقل,  املرتبط 

فال  العقل  �ُشِلب  واإذا  الإن�شانية,  وم�شوؤولياته 
ُيذّل  عندها  واجباته,  ول  حقوقه  يدرك  يعود 

ومُتتهن كرامته. 
الع�شرية  لقمر  الكرمية  ال�شامية  املواقف  ومن 
)�شالم اهلل عليه( رف�شه للذّل والهوان, وذلك 
بالأمان  اجلو�شن  ذي  بن  ال�شمر  وعده  حينما 
 ذلك,  فاأبى   ,ر�شول اهلل بنت  ابن  دون 
فهو نافذ الب�شرية الذي رّد على ال�شمر قائاًل: 
"لعنَك اهلل ولعن اأمانَك، اأت�ؤمننا وابن ر�س�ل 

اهلل ل اأمان له؟!")3(.
بهذه الروحية القوّية, والإرادة ال�شلبة يحامون 
عن كرامتهم, ويف هذه املدر�شة املُثلى تخّرجت 
تاأتي  لذا  العواتي,  الرياح  تهّزها  لن  اأجيال 
اأجل  من  ل  احل�شينية  ال�شعائر  اإقامة  اأهّمية 
البكاء والعزاء فقط, بل اإّنها تعبري عن الهوّية 
  ال�شهداء  �شّيد  اإىل  بالنتماء  والإح�شا�س 
والدرو�س,  الِعرب  وا�شت�شفاف  املبني,  ونهجه 

وتر�شيخها يف نفو�س املوالني �شغاًرا وكباًرا.
.......................................

 ) )1امليزان: ج 13, �س 156.
)2( العوامل, الإمام احل�شني : �س 242.

)3( امل�شدر ال�شابق نف�شه.

َعاُشورَاُء الَكَراَمِة

. الديوانيةصباح قاسم البدرّي
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اأّما اأ�شوات الأطفال يف خمّيمنا -ولعّلني الأكرب 
ا بينهم- فقد كانت ُت�شجيني وتزيد عمري  �شنًّ
و�شنيني... وكيف ل تفعل! وقد خاجلت جفاَف 
تتح�شرج  الآهات  فغدت  النحيب,  رّنُة  احللق 
كُنجيَماٍت ا�شتّلت بريقها حمرُة املغيب... بينما 
مكتوم,  بكاٍء  اآثار  الن�شوة  اأ�شوات  على  تغّلب 
ح�شراتهّن  تكون  ولكيال  اللوم,  خ�شية  يكبتنه 
الأبطال  همم  وتثبيط  القوم,  �شماتة  مبعث 
باحلّرة  اخلدر  اإحاطة  بهّن  اأحاطوا  الذين 
والدموع  امل�شترتة  بامل�شاعر  والقلب  الأبّية, 
جمنون...  بغيٍم  ملّبدٌة  كربالء  �شماء  الع�شّية 

 . ول ت�شيئها اإّل �شم�س والدي احل�شني
�شّيد  جناح  حتت  الأطفال  ركب  وين�شوي 

الأبطال, ننتظر مًعا يوم النزال...
هو ذا عبد اهلل ابن عّمي احل�شن , ل يزيد 
الطفولة  ي�شارع  عاًما,  ع�شر  اثني  على  عمره 
القا�شم  اأخيه  اأثر  يف  ويهّب  الرجولة,  ويناو�س 
ويلتحق  تارًة,  اأبناء عمومته  الغرر من  والفتية 
مبخّيم الن�شاء اأخرى, مبعوًثا من عامل الأبطال 
بعّمه  يلوذ  هو  ثم  الأطفال,  �شاأن  لريعى 
احل�شني, ي�شت�شيء ب�شم�شه وي�شتظّل بفيئه, 
احُل�ْشَنَينْي  اأّي  ليعلم  الأقدار  هبوب  وينتظر 

�شيحوز...
اجلميع-  -اأ�شغر  الر�شيع  اهلل  عبد  اأخي  اأّما 
تنا  بح�شّ ونوؤثر  اأفئدتنا,  يعت�شر  ظمئه  فاأنني 
تهم  بح�شّ اأباه  اأبطالنا  يوؤثر  مثلما  املاء,  من 
كالهدهد  فتدور  رقّية  اأختي  واأّما  احلياة,  من 
بني الأخبية, تلملم الأمل من خري العمل لتنرثه 
نب�شها  نينوى  �شحراء  يف  وتزرع  العيون,  يف 
�شوًقا  وتفرت�شه  اأبي  م�شّلى  وتفر�س  احلنون, 
اإليه, فيقوم م�شّلًيا قانًتا هلل ليله, ويف حدقتيها 
وعلى �شغاف قلبها تطبع ظّله, فيبقى ما بينهما 

ل يرمي...
فهي  عقيل,  بن  م�شلم  عّمي  بنت  حميدة  واأّما 
ال�شفّي  بوالدها  فجيعتها  من  بعُد  تتعاَف  مل 
ببل�شم  جرحها  على  ن�شح  نحن  وها  الأمني, 

" فِّ "َبَراِعُم       الطَّ
ملف عاشوراء

مل  هنا  بداأت  التي  الطّف  براعم  ة  ق�شّ ولكّن 
اأظّنه  ما  منها  اأ�شرد  اأّنني  على  تنتهي,  ولن 
ال�شور  تلك  احلقيقة  مراآة  على  ليعك�س  يكفي 
رياح  تق�شفها  حينما  الربيع  لرباعم  الرقيقة 
بع�شها  اأزهر  اإذا  حتى  تزهر,  اأن  قبل  الغدر 
ُبَعيد الفجر كان مَلن بعده اآية, ونطق بالَق�ش�س 

احلّق ليعترب بها اأولو النهى والدراية...
براعمنا تلك مل ميهلها الطغاة لتزهر, واإيّن اإذ 
غريهم  اأّن  مع  ذكرُت,  َمن  على  منها  اأقت�شر 

كثري, فالأّن البع�َس يحكي عن الكّل...

ب�شمالتنا الدافئة...
واأّما اأنا, عزيزة والدي احل�شني, وكّلنا اأعّزاوؤه, 
فال يعلم اأحدنا كيف يكون قلبه العظيم موئاًل 
وتاأمّت  بنجواه  يخاطبها  لقلوبنا,  و�شومعًة 
بهواه... اأّما اأنا فاآمنة, اأو �َشِكينة, مثلما اأطلقت 
ل  و�شكوين,  هدوئي  راأت  وقد  والدتي,  علّي 
وقد  الدنيا,  دون  الآخرة  حوائج  اإّل  حتّركني 
"غلب علّي ال�ستغراق مع اهلل تعال" مثلما 
ا فاطمة, فكّل بنات  قال والدي... ولعّلني اأي�شً
اأبنائه علّيون, وكّلنا من  احل�شني فواطم, وكّل 

�شجرته ثماٌر ن�شرٌة بع�شق احلّق ترتوي...

يتناَدون  وهم  أصواتُهم  أيقظتني 
الخيام،  ونصب  الهوادج  إلنزال 
الرباب في أذن  وهمسٌة من أّمي 

عّمتي زينب تسأل:
أهو المنزل األخير؟!

لم أعلم أّن للعبارة معنيين أو أكثر، 
بدموعها  عمتي  غّصت  حينما  إّل 

وهي تجيب:
لعّله كذلك!

فارق النوم عينّي إلى غير رجعة، ل 
في تلك الليلة الكئيبة فحسب، بل 

في كّل الليالي...
وصوت  بحنانه،  والدي  صوت  كان 
وصوت  بفتّوته،  األكبر  علّي  أخي 
عّمي  وصوت  ببّحته،  السّجاد  أخي 
تسكن  كّلها  بقّوته،  الفضل  أبي 

وجداني وتوقظني...

. لبنانبقلم رجاء محمد بيطار
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بعد  اأًبا  لها  والدي  غدا  -التي  حميدة  فاأّما 
نحو  ما�ٍس  وهو  �شبيله  اعرت�شت  فقد  اأبيها- 
رحمة  من  اإّل  وحيًدا  �شار  بعدما  امليدان, 
علينا  بها  تاأّخر  ماٍء  �شربة  و�شاألته  الرحمن, 
بها  راأفًة  ناظريه  فاأرخى  الف�شل,  اأبو  عّمي 
تذهب  باأن  اأحّلت  فلّما  خرًيا,  ووعدها  وتاأّثًرا, 
ل  لكي  ُمرتعة,  ب�شربٍة  تظفر  ع�شاها  معه, 
مي�شي مثلما م�شى كّل َمن �شبقه ومل يعودوا... 

�شّمتها عّمتي زينب موجعًة تقول:
رويدِك يا ابنتي, لقد اأفجعِت قلب �شّيدنا, وما 

اأعظَم الفاجعة!

واأّما عبد اهلل الأكرب, فقد �شهد الواقعة كّلها, 
على  الأباة  م�شارع  و�شهد  وجزر,  مدٍّ  بني  ما 
وجه الفالة, وتلّوى لفراق الأحّبة مثلما تلّوينا, 
عّمتي  ركب  يف  الر�شالة  خمّدرات  مع  وم�شى 
اإىل  ق�شدت  قد  وهي  م�شينا,  مثلما  زينب 
هجم  اإذا  حتى  باأبي,  العهد  لتجّدد  امليدان 
واحتو�شوه  وبيننا,  بينه  ليحولوا  علينا  البغاة 
املاثل  جثمانه  يف  اإجرامهم  ي�شتعر�شون  دوننا 
يهجم  اأن  اهلل  بعبد  احلمّية  اأهابت  اأمامنا, 
براءته  عزم  من  اإّل  املجّردتني  بيديه  عليهم 
باحلاقد  وهتف  عهِده,  ب�شدق  املمتزجة 

املنق�ّس بحقِده, وهو يرمتي على عّمه بج�شِده, 
ويّتقي ال�شيف بنحره ويِده:

يا بن اخلبيثة, اأتقتل عّمي؟!
اإىل  الوريد  من  ذبحته  بنبلٍة  الغادر  فاأجابه 
عيوننا  واأمام  والدي  يدي  بني  فق�شى  الوريد, 
اأبّحها  التي  الوالهة  وحناجرنا  الذاهلة, 

امل�شاب.
من  ن�شيبه  كان  فقد  الأ�شغر  اهلل  عبد  واأّما 
من  كن�شيبه  واإمامه  والده  يدي  بني  اجلهاد 
ذاك  اإليه  �شّدد  وقد  احلياة,  و�شنّي  املياه  رّي 
فنفذ  امل�شموم,  املثّلث  �شهمه  ال�شّفاح  الكاهلّي 
جرحته  رمّبا  الذي  الطرّي  الغ�ّس  نحره  يف 
وجه  ف�شبغ  غ�شوم,  ن�شٍل  حّد  ل  ثوٍب  خ�شونة 
�شاهًدا  ليكون  براءته,  بدماء  وحليته  والدي 

اآخر على هول امل�شاب.
واأّما اأخّيتي احلبيبة, رقّية الطاهرة ال�شغرية, 
الأبرار  م�شارع  من  �شهدت  ما  �شهدت  فقد 
تلك  تخو�س  معنا  وم�شت  الأحرار,  و�شبي 
ال�شوؤم  �شام  بلغنا  اإذا  حتى  العجيبة,  الرزايا 
ودخلنا َخِربة اخلراب, وهاجها احلنني لوالدي 
الطلب,  يف  واأحّلت  طلبته  غياب,  طول  بعد 
واإذا  الأغرب,  بالطبق  يزيُد  الزنيم  فاأ�شكتها 
كال�شراب,  الع�شق  اأفق  يف  يلوح  والدي  راأ�س 
وتفرت�س  فيه  وتذوب  بكّلها,  رقّية  فتحيطه 
عينيه, وت�شجد يف عمق ذاك املحراب, وتذهب 

�شهيدة ذلك امل�شاب. 
الذي  خدري  يف  اأجل�س  زلُت  فال  اأنا...  واأّما 
انتهكه الُطلقاء فاأعاده اإيّل ثاأر من ثاأر لأبي من 
الأوفياء, األتحف ك�شاء جّدتي فاطمة , واأروي 
واأر�شم  والقادمة,  املا�شية  لالأزمنة  حديثها 
بدموعي عزاء كربالء, واأرفرف كتلك احلمائم 
اأ�شتمّد من �شوت  البي�شاء فوق ذاك القربان, 
الأمان,  كّل  ال�شّجاد  اأخي  ودعاء  زينب  عّمتي 
واأحكي للعامل اأجمعه حكاية براعم الطّف التي 
ق�شفها الطغيان كي ل تتفّتح يف ذلك الزمان, 

فاإذا هي تزهر يف كّل مكاٍن وزمان. 

" فِّ "َبَراِعُم       الطَّ
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مركز الثقافة األسرية
 السّيدة سارة احلّفار/ مسؤولة املركز: 
وقانون  معرفتها  الأ�شرية  الثقافة  ت�شتمّد 
ومن  الإ�شالمي  الدين  تعاليم  من   تكوينها 
�شّنة نبّيه وهدى الأئمة املع�شومني , ودورنا 

هو   احل�شني الإمام  نه�شة  جتاه  الرتبوي 
م�شوؤولية  حمل  بكيفية  الأ�شرة  تعريف  �شرورة 
يتعّلموا  اأن  اإىل  يحتاجون  فهم  الأبناء,  تربية 
ومثلما  القراآن,  يتعّلمون  مثلما    احل�شني 
 وروايات اأهل  يتعّلمون اأحاديث ر�شول اهلل 
م�شتويني:  لالإ�شالم  لأّن  ؛  الطاهرين  بيته 

امل�شتوى  عملّي,  وم�شتوى  فكرّي,  م�شتوى 
القراآن  فهم  يف  يتج�ّشد  لالإ�شالم  الفكرّي 
يتج�ّشد  لالإ�شالم  العملي  وامل�شتوى  وال�شّنة, 
الإ�شالم  ج�ّشد  فقد   , احل�شني  حركة  يف 
تطبيًقا  الأر�س  على  وطّبقه  عملًيا,  جت�شيًدا 
ُمُثل  على  اأجيالنا  نرّبي  اأن  من  فالبد  عملًيا, 

ِعنَد َقَمِر الَهَواِشم

ملف عاشوراء

َعاُشوراُء 

ِمن تلك البقعة املباركة، كربالء 
تنطلق  واألمان  والسالم  احلّب 
ثّلة  على  والبكاء  احلزن  مراسيم 
إلحياء  والنفيس  بالغالي  ضّحت 

دين اهلل...
تنطلق  املباركة،  البقعة  تلك  ِمن 
مّنا  )هيهات  منادية  املعّزين  مجوع 

الذّلة(...
تتوّجه  املباركة،  البقعة  تلك  ِمن 
األمر  صاحب  بعزاء  احلّجاج 

.والزمان
تّعد وال حُتصى،  وقفات ووقفات ال 
عام  من  الذاكرة  يف  ترسخ  وصور 
ينادي  شجي  وبصوت  آخر،  إىل 
احملّبون )يا حسني( إّن القلوب حلّرى، 

والعيون تبكيَك لياًل ونهاًرا. 

ة  املقّد�شة مبرا�شيم خا�شّ العتبات  ال�شهر يف  يبداأ 
العتبة  وت�شهد  العزاء,  �شهر  باأذوِن  اإ�شعاًرا  ُتقام 
جمال�س  اإقامة  ال�شهر  طوال  املقّد�شة  العّبا�شية 
موؤ�ّش�شاتها  جميع  ويف  والن�شاء  للرجال  العزاء 
فلكّل  واخلدمية,  والرتبوية  والدينية  الثقافية 
اإحياء  يف  والتكرمي  الت�شريف  ذلك  من  ن�شيب 
وت�شهد   , احل�شني  اهلل  عبد  اأبي  املوىل  ذكرى 
من  ال�شُعد  جميع  على  ا  خا�شًّ ا�شتنفاًرا  العتبة 
ال�شحن ال�شريف امتداًدا اإىل جميع مفا�شلها يف 
عا�شورائية  برامج  ُتعّد  اإذ  واملحافظات,  كربالء 
تتنا�شب وعمل كّل من املوؤ�ّش�شات التي حتيي الذكر, 
فالقلم يكتب, والإذاعة تبّث, وال�شبكات العنكبوتية 
على  حما�شراتهم  ُيلقون  املنرب  وخّدام  تنقل, 
م�شامع الزائرين, واملراكز الثقافية تقّدم الربامج 
والتعليم  والرتبية  بعا�شوراء,  ة  اخلا�شّ التوعوية 
احلّقة,  احل�شينية  والتعاليم  املبادئ  للنا�شئة  تبّث 
ويف جولة لريا�س الزهراء  بني موؤ�ّش�شات العتبة 

املقّد�شة �شاركتنا كلماتها ومنهاجها العا�شورائي:

. كربالء المقّدسة دالل كمال العكيلي
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. الإمام احل�شني
اأعطيناه؟  نحن  فهل  اأعطى,    فاحل�شني 
احل�شني قّدم جهده, ووقته, ونف�شه, واأولده, 
واأمواله, فماذا قّدمنا نحن للمبادئ والقيم؟ 
م�شاركتنا يف ماآمت احل�شني  مطلوبة, لكن 

اأعطى  مثلما  نعطي  اأن  اأكرث,  مّنا  املطلوب 
مّنا  كّل  بذل,  مثلما  نبذل  واأن   , احل�شني 
من  هناك   , احل�شني  طريق  يف  ليبذل 
يبذل  وَمن  الوقت,  يبذل  الطعام, ومن  يبذل 
لالأيتام  الأموال  يبذل  َمن  هناك  اجلهد, 

والفقراء, فاإّن بذل الأموال لالأيتام والفقراء 
لأّن دربه   ودربه,  بذل يف طريق احل�شني 
يحت�شن كّل ذلك, وكّل هذه ال�شور والألوان, 
على الأ�شرة اأن تعي اأهداف احل�شني , واأن 
تبادر اإىل البذل والعطاء من الوقت واملال يف 

وعطائه,  وت�شحيته,  و�شربه,   , احل�شني 
ليفهموا الإ�شالم فهًما عمليًّا تطبيقيًّا.

ا  فكريًّ اأبناءنا  نرّبي  كيف  �شائل:  ي�شاأل  وقد 

وعمليًّا لفهم ق�شّية الإمام احل�شني ؟ وما 
معنى الت�شحية؟ والإمام  �شّحى بنف�شه, 
فما هو حجم الت�شحية الواقعة على عاتقنا 

ومن اأّي نوع, ولأجل َمن ن�شّحي؟
الأ�شئلة,  هذه  عن  الإجابة  ا�شتطعنا  اإن 
عليها  ير�شى  تربية  اأنف�شنا  نرّبي  فبذلك 
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اجتماعي,  خريي,  ثقايف,  ديني,  م�شروع  كّل 
بن  احل�شني  اأهداف  يف  ي�شّب  ذلك  كّل  فاإّن 
علّي, ف�شاًل عن بذل الوقت واجلهد لرتبية 
جيل �شالح قادر على مواجهة احلياة, متم�ّشك 

. بتعاليم دينه و�شّنة نبّيه
النتظار,  ثقافة  اأجيالنا  ونعّلم  نتعّلم  اأن  علينا 
هي    املهدّي  الإمام  حركة  اأّن  نعلم  فكّلنا 
كّلنا  ونحن   , احل�شني  حلركة  امتداد 
 يرفع راية يف يوم  الإمام املهدّي  اأّن  ن�شمع 
لثارات  عا�شوراء يف كربالء مكتوب عليها )يا 

.) احل�شني
اأهداف  حتقيق  هي    احل�شني  ثارات 
نقراأ:    زيارته  ففي  ومبادئه,   احل�شني
)ال�شالم عليَك يا ثار اهلل وابن ثاأره(, ثاأر اهلل 
فلي�س  الأر�س,  على  اهلل  اأهداف  حتقيق  يعني 
ع�شائرًيا,  ثاأًرا  اأو  انتقامًيا,  ثاأًرا  احل�شني  ثاأر 
اأو ثاأًرا دموًيا اأبًدا, فثاأر احل�شني  هو عبارة 
عن النداء الذي يطلقه الإمام القائم , نداء 
ال�شماء, تطبيق اأهداف ال�شماء, تطبيق حركة 
الأر�س,  على  املحّمدّي  الدين  تطبيق  ال�شماء, 

. هذه هي ثارات احل�شني

ملف عاشوراء

حال  يف  نفّكر  دعونا  عا�شوراء  من  وانطالًقا 
اأمتنا, فهل ثّمة قا�شم م�شرتك بني واقعنا وبني 

تلك املرحلة التي ثار فيها احل�شني ؟
بالأمم  تفتك  التي  الأمرا�س  اأبرز  فمن 
اإذ  بالنف�س,  الثقة  فقد  مر�س  هو  واأخطرها 
وعدم  الهتزاز  الإن�شانية  ال�شخ�شية  تعي�س 
املنيع  احل�شن  هي  بالنف�س  والثقة  التوازن, 
اأّن  ومثلما  الأمة,  وحماية  الفرد  ل�شالمة 
عر�شة  ي�شبح  مناعته  فقد  اإذا  املرء  ج�شد 
وغزو  الكامنة,  النتهازية  الفريو�شات  لهجوم 
اإذا  الأمة  حال  هو  فكذلك  ال�شاّمة,  اجلراثيم 
مناعتها  �شتفقد  فاإّنها  بنف�شها,  ثقتها  فقدت 
للغزو  عر�شة  وت�شبح  احل�شني,  وح�شنها 

الثقافـّي, اأو غزو العقول والإرادات.
عا�شوراء مدر�شة متكاملة لرتبية الأمم, لكّنها 
املمكن  من  واعية  �شحيحة  قراءة  اإىل  حتتاج 
ي�شعى  ما  وهذا  الواقع,  اأر�س  على  تطبيقها 
لتثقيف  الأ�شرية  الثقافة  مركز  مركزنا,  اإليه 
مع  امل�شتمّرة  اللقاءات  عرب  امل�شلمة  الأ�شرة 
بثقافة  تثقيفهّن  اأجل  من  الزينبّيات  الن�شاء 

. مولتنا الزهراء وابنتها زينب

جمموعة العميد التعليمية
النافعي/  الواحد  عبد  وسيم  األستاذ 
الرتبية  قسم  يف  الرتبوي  امللّف  مسؤول 
عا�شوراء مدر�شة املا�شي  العالي:  والتعليم 
التي  النه�شة  تلك  هي  وامل�شتقبل,  واحلا�شر 
داأبت  وقد  احلّقة,  املحّمدية  الر�شالة  اأحيت 
القيم  تر�شيخ  على  املقّد�شة  العبا�شية  العتبة 
اإذ  العظيمة,  النه�شة  تلك  حملتها  التي 
النفو�س  تربية  مو�شم  مبنزلة  عا�شوراء  عّدت 
الرتبوي  العمل  يرتكز  الرزية  تلك  وا�شتذكار 
مراقبة  على  العايل  والتعليم  الرتبية  ق�شم  يف 
ثالث ركائز يف ذات املتعّلم, وهي )القدرات, 
تعديلها,  على  لتعمل  وال�شلوك(,  واملهارات, 
املح�شلة  يف  يحّقق  مبا  وتطويرها,  وتنميتها, 
ومعتدلة  النف�س,  �شحيحة  ب�شرية  خمرجات 
على  وقادرة  للواقع,  وم�شتوعبة  ال�شلوك, 
اأمور  اإدارة  يف  معارف  من  تعلمته  ما  ا�شتثمار 
لأن  يوؤهلها  مبا  حميطها  يف  وموؤثرة  احلياة, 

تكون فاعلة يف بيئتها ل منفعلة بها.
ال�شرتاتيجية  هذه  لتحقيق  ّممت  �شُ وقد 
الإثرائية  الرتبوية  الربامج  من  جمموعة 
)القريبة,  الثالث  املرحلية  الأهداف  ذات 
التقومي  برنامج  وما  والبعيدة(,  واملتو�شطة, 
الرتبوي الإجرائي اإّل واحد من هذه الربامج, 
الدينية,  للمنا�شبات  تنظيمي  برنامج  فهو 
معلوم,  زمني  بجدول  حمّدد  تربوي  بتقومي 
بق�شية  الب�شري  الرتباط  ا�شتمرار  على  يعمل 
اأجيال  ولتعريف   , اهلل  ر�شول  بيت  اأهل 
�شرية  ولتقدمي  ال�شاحلة,  بالقدوات  املجتمع 
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 , بيته  اأهل  من  والطاهرين   , النبي 
ناذج للتاأ�ّشي والقتداء, وتوثيق التوا�شل بني 

اأبنائنا وتاريخهم الإ�شالمي.
يف  عاشوراء  ذكرى  إحياء  إجراءات 

جمموعة العميد التعليمية:
من  تتكّون  مدر�شة  كّل  يف  جلنة  ت�شكيل   -1
تنفيذ  ترعى  واملعّلمات؛  املعّلمني  جمموعة من 

اإحياء ذكرى عا�شوراء ومتابعته.
ة بذكرى  2- ت�شميم ن�شرات )فلك�شات( خا�شّ
عا�شوراء, الإلكرتونية منها ُتن�شر على �شفحات 
املجموعة واملدار�س والريا�س, واملطبوعة تعّلق 

يف اأروقة الق�شم واملوؤ�ّش�شات التابعة له.
مدار�س  يف  واحلداد  احلزن  مظاهر  ن�شر   -3

جمموعة العميد التعليمية وريا�شها.
4- اإر�شال اإ�شعارات تت�شّمن التعازي, وعبارات 
التاأ�ّشي بذكرى عا�شوراء اإىل اأولياء الأمور عن 

طريق برنامج املرقاب الآيل.
ذكرى  تخ�ّس  مركزية  كلمات  اإعداد   -5
ُتلقى   , ا�شت�شهاد الإمام احل�شني واأهل بيته 

يف الوقفات ال�شباحية.
6- اإقامة ن�شاطات وفّعالّيات تاأبينية يف ريا�س 
الق�شائد  فيها  تقّدم  ومدار�شها,  املجموعة 
تلّخ�س  امل�شرحية,  والعرو�س  واملو�ّشحات 
الر�شول  بيت  اأهل  على  وقعت  التي  امل�شائب 

وال�شالم(  ال�شالة  اأف�شل  وعليهم  )عليه 
وا�شتلهام الِعرب من تلك الدرو�س.

املواكب  يف  امل�شاركة  على  املتعّلمني  حّث   -٧
خدمة  تقّدم  التي  احل�شينية  والهيئات 

للزائرين.
التوجيه الديين 

مسؤولة شعبة التوجيه الدييّن النسوّي 
السّيدة منى كريم: اإّن املجال�س احل�شينية 
من اأبرز ال�شعائر يف عا�شوراء, ول يخلو مكان 
اأبي  املوىل  مرقد  يف  ونحن  �شّيما  ل  منها, 

. الف�شل العبا�س
احلرام  حمّرم  من  الأول  اليوم  منذ  وتنطلق 
هذه  ُتقام  وقد  يوًما,   )15( ملّدة  وت�شتمّر 
املنا�شبات  خالل  العام  مدار  على  املجال�س 
اإقامتها؛  اإىل  ال�شرورة  كّلما دعت  اأو  الدينية, 
لأّنها حتتوي على الكثري من الفوائد النف�شية, 
والإن�شانية  والقيمية,  والجتماعية,  والثقافية 
من  غريها  يف  الوجود  النادرة  اأو  املفقودة, 
التجّمعات  اأو  الجتماعات,  اأو  املجال�س, 
الب�شرية الأخرى, وكان داأبنا ا�شتثمار املجال�س 
املحا�شرات  طريق  عن  الن�شاء  تثقيف  يف 
ف�شاًل  عقائدية,  اأو  كانت  اأخالقية  املتنّوعة, 
اأيام  طوال  ا  م�شتمرًّ يكون  الذي  الرثاء  عن 
كثرًيا  الهتمام  علينا  وجب  لذا  امل�شيبة, 

بهذه املجال�س احل�شينية وطريقتها يف اإي�شال 
الكلمة ال�شادقة واملوؤثرة اإىل املتلقيات, ُويقّدر 
معّزية  بـ)4٠٠٠(  الأيام  هذه  امل�شاركات  عدد 
من الزائرات, اأو من حمافظة كربالء املقّد�شة 

الالتي يح�شرَن اإىل العزاء با�شتمرار. 
احل�شينية  والنه�شة  عا�شوراء  ثقافة  وُتعّد 
العام  النفري  كان  ولذا  اجلميع,  م�شوؤولية 
املقّد�شة,  العّبا�شية  العتبة  مفا�شل  جميع  يف 
فلكّل ن�شيب من ذلك التكرمي, فنجد املراكز 
والقيم  املفاهيم  طرح  يف  تت�شابق  الن�شوية 
يف  الإذاعية  الربامج  طريق  عن  احل�شينية 
الكفيل,  اإذاعة  من  امل�شلمة  املراأة  �شوت 
وي�شدح ال�شوت من �شعبة اخلطابة احل�شينية 
وامل�شاهد  واملجال�س,  باملحا�شرات,  الن�شوية 
امل�شرحية التي تنقل لنا ظالمة املوىل اأبي عبد 
اهلل احل�شني  كّل على قدره, فاملهّم اأن تبقى  
الق�شّية احل�شينية حّية وفاعلة, ول يكون ذلك 
لن�شر  وال�شعي  واملنابر  املجال�س  اإّل عن طريق 
م�شاًفا  احل�شينية,  والنه�شة  عا�شوراء  ثقافة 
اأمة,  تاأريخ  كربالء  لأّن  الديني؛  التبليغ  اإىل 
و�شهادة الإمام احل�شني  يجب اأن تبقى حّية 
باملجال�س  يكون  وا�شتمرارها  وبقاوؤها  فاعلة, 

وال�شعائر.
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جمـَدل  احل�شـني  خلـِت  لـو  اأفاطـُم 
فـراِت ب�شـّط  عط�شـاًنا  مـات  وقـد 

عنـده فاطـُم  اخلـّد  للطمـِت  اإًذا 
الوجنـاِت يف  العـني  دمـَع  واأجريـِت 

واندبـي  اخلـرِي  اأبنـة  يـا  قومـي  اأفاطـُم 
فـالِة باأر�ـسِ  �شـماواٍت  جنـوَم 

اأهّمية  الأكرث  هي  الدينية  واملرا�شيم  العادات 
اإيران, هي التي ُتخّلد حداد الإمام  وتاأثرًيا يف 
والإمام  الإ�شالم,  نبّي  حفيد   , احل�شني 
الثالث لل�شيعة, ومع حلول �شهر حمّرم احلرام, 
تت�ّشح  حيث   بالأحزان,  املفعمة  الأجواء  تعّم 
املدن الإيرانية بال�شواد, مبا فيها مدينة م�شهد 
عند  غفرية  جماهري  ت�شارك  حيث   املقّد�شة, 
ال�شنوية  املرا�شيم  يف    الر�شا  الإمام  مقام 
ال�شريفة,  القبة  راية  ل�شتبدال  �شة  املخ�شّ
التي  والرايات  الالفتات  من  املئات  وُتن�شر 
واأحاديث  احل�شينية,  النه�شة  �شعارات  حتمل 

اأهل البيت  عن واقعة عا�شوراء .
ويف بع�س املدن الإيرانية ُتّعد مرا�شيم ومواكب 
واأف�شل  رمز  خري  احل�شيني  العزاء  وجمال�س 
حيث  اإيران,  م�شلمي  َوحدة  لن�شجام  �شعار 
اجلمهورية  اأبناء  احل�شينية  املواكب  جتمع 
قومّياتهم  اختالف  على  الإيرانية  الإ�شالمية 
والرتكي,  الكردي,  مثل  ولهجاتهم,  وعاداتهم 
وغريهم,  والبلو�شي  والرتكماين,  والعربي, 
جنًبا اإىل جنب ي�شّكلون مواكب َوحدة اإ�شالمية 
اأبناء  قاعدتها الأخّوة واملحّبة, ورايتها م�شرية 

. ر�شول اهلل
وتقدي�ًشا  اخلالدة,  النه�شة  لهذه  واحرتاًما 

ل�شهادة الإمام احل�شني  واأ�شحابه الربرة.
الأزمان  الإيرانية منذ غابر  الأّمة  اأبناء  عاهد 

وال�شرور,  الفرح  حمافل  توّقف  على  اأنف�شهم 
�شهري  خالل  الزواج  حفالت  اإقامة  وعدم 
اختالف  ومع  عام,  كّل  من  و�شفر  حمّرم 
واحدة  اأّنها  اإّل  وتنّوعها,  املدن  هذه  مرا�شيم 
لالإمام  العميقة  حمّبتهم  وهي  م�شاعرها,  يف 

. واأهل بيته واأ�شحابه  احل�شني
الإمام  عزاء  مرا�شيم  تكون  العادة  ويف 
اأّنها  حّد  اإىل  ملفتة  اإيران  يف   احل�شني
ا  اأي�شً بل  وَحدهم,  البلد  اأبناء  ت�شتقطب  ل 
لت�شّكل  اأخرى,  بلدان  م�شاهدين من  ت�شتقطب 
مرا�شيم دينية يف معظم املدن, ففي حمافظة 
مرا�شيم  تبداأ  )تربيز(,  مدينة  يف  اآذربايجان 
بعد  وت�شتمّر  حمّرم,  �شهر  حلول  قبل  الأحزان 
ظهر العا�شر من هذا ال�شهر, وي�شّمي الأهايل 
هذه املرا�شيم با�شم )�شاخ �شي( وهو خمت�شر 
املعّزون  يقف  حيث  ح�شني(,  )�شاه  كلمة 
مبالب�شهم ال�شوداء جنًبا اإىل جنب, وي�شع كّل 
�شل�شلة,  مكّونني  الآخر,  ظهر  على  يده  منهم 
ويحملون يف اليد الأخرى ع�شا يحركونها اإىل 
اإىل  حركتهم  يوا�شلون  وهم  والأ�شفل,  الأعلى 
الأمام, ويرفعون اأ�شواتهم بالوقت نف�شه بنداء 
ح�شني(  )واي  و  �شي(  )�شاخ  ح�شني(,  )�شاه 
)واخ �شي(, اأي )وا اأ�شفاه يا ح�شني( باأ�شوات 

هي اأقرب للقلب والروح.
على  ال�شوداء  الرايات  ُترفع  املدن  بع�س  ويف 
ثماين  اإىل  املرا�شيم  هذه  تاريخ  ويعود  الُقبب, 
قرون, مثلما تتخذ املدينة لنف�شها لون ال�شواد 
عطر  لي�شّكل  واملنازل؛  الطرقات  اأزقة  يف 
العزاء حيث يعّد اأهايل هذه املدينة جزًءا من 
اإىل  وا�شحة  اإ�شارة  ا  واأي�شً وعادتهم,  ثقافتهم 
ما  على  ال�شيعية  الأجيال  بني  امل�شتمّر  احلزن 
كربالء,  ملحمة  يف    احل�شني  لالإمام  جرى 
اأيام عا�شوراء  لتبقى  كّل عام  يتكّرر  فهو حزن 

خالدة يف نفو�س الأحرار.
ة,  خا�شّ طقو�س  هناك  اإيران  مدن  �شائر  ويف 
مرا�شيم  اأداء  يكون  )كا�شان(  مدينة  ففي 
النع�س  بحمل    احل�شني  الإمام  عا�شوراء 
)نخل( بكّل عظمة ووقار, وهو عبارة عن هودج 
الرجال  يقوم جمموعة من  كبري وعليه خيمة, 
برفعها فوق روؤو�شهم والطواف بها يف كّل مكان 
كا�شان  اأهايل  ُيّعد  مثلما  املعّزون,  فيه  يجتمع 

هذه املرا�شيم من واجبات يوم عا�شوراء.
الكعبة  وركن  امل�شلمني,  عّزة  هي  عا�شوراء  اإّن 
القراآن,  وحياة  الأمة,  وعماد  القبلة,  وعمود 
للب�شرية  الإ�شالم  وهدية  ومنى,  امل�شعر  وروح 

والتاريخ.

َعاُشوراُء ِفي إِيَراَن
.إيرانمريم محّمد العّطار
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الكرب  �شهر  احلرام,  حمّرم  �شهر  هو  ها 
علينا  يطّل  والأحزان,  احلداد  �شهر  والبالء, 
القلوب,  وُتعت�شر  الآلم,  ليجّدد  عام,  كّل  يف 
على  ال�شالم  الوجنات,  تفارق  ل  والدموع 
اأولد  وعلى  احل�شني,  بن  علّي  وعلى  احل�شني, 

احل�شني, وعلى اأن�شار احل�شني. 
تف�شح  واأليمة,  حزينة  ذكرى  هي  عا�شوراء 
له حفيد  تعّر�س  الذي  وال�شطهاد  الظلم  عن 
الإمام  ُقِتل  اليوم  هذا  ففي   ,اهلل ر�شول 
من  حما�شرتهم  بعد  بيته  واأهل    احل�شني 
ِقبل جي�س يزيد بن معاوية, وُمنع عنهم املاء, 

وُقّطعت الروؤو�ِس, و�ُشبِيت الن�شاء.
هنا "الضاحية"

الرايات  ُترَفع  اجلنوبية  ال�شاحية  قلب  يف 
الدينية, والالفتات املكتوب عليها ن�شو�س من 
الذكرى  هذه  كربالء,  وواقعة  عا�شوراء,  وحي 
الأيام  يف  اجلنوبية   ال�شاحية  اأهايل  يحييها 
ُيقبل  حيث  حمّرم,  �شهر  من  الأوىل  الع�شرة 
من  العزاء,  م�شتلزمات  �شراء  على  النا�س 
الألب�شة والأقم�شة ال�شوداء, والرايات والأعالم 
ينت�شر  ال�شواد  بات  ال�شوداء, حتى   والالفتات 
يف املدينة, وي�شيطر على كّل جامد ومتحّرك, 
وواجهات  املنازل,  و�شرفات  الأعمدة,  وكذلك 
املحاّلت, ومداخل املوؤ�ّش�شات والأبنية ال�شكنية, 
والأنا�شيد  واحل�شينيات,  امل�شاجد  وجدران 
مدى  على  ُتبّث  ال�شنوية  باملنا�شبة  ة  اخلا�شّ
ال�شوت,  مكرّبات  من  والليل  النهار  �شاعات 
ترتفع  التي  والنحيب  البكاء  اأ�شوات  تزاحمها 
من خيم العزاء املن�شوبة يف ال�شوارع والأحياء, 
الولئم  وُتقام  النا�س,  لكّل  البيوت  ُتفتح  مثلما 
هذه  وخالل   ,احل�شني الإمام  حّب  على 

والبيوت  الطرقات  يف  بكرثة  املياه  ُتوّزع  املّدة, 
واملجال�س, فاملاء له مدلوٌل تاريخٌي, اإذ ُمِنع عن 
جي�س  ِقبل  من    واأ�شحابه  واأهله  احل�شني 

يزيد بن معاوية.
الذكرى  هذه  يف  ُتوّزع  التي  املياه  اإىل  اإ�شافًة 
ُيقام يف القرى واملدن,  احلزينة, هناك تقليد 
من  مكّون  وهو  العّبا�س(  )كعك  يقّدم  حيث 
وتيّمًنا  والزيت,  واليان�شون  وال�شكر  الطحني 
كّل  على  الهري�شة  ُتوّزع    زينب  بال�شّيدة 
ا يف البيوت  املوجودين يف املجال�س, وُتوّزع اأي�شً
من  املاّرة  على  واأحياًنا  املحتاجني,  وعلى 
وال�شغار  الكبار  ينتظرها  حيث  النا�س,  عاّمة 
القمح  من  موؤّلفة  وهي  اللذيذ,  لطعمها 
التقاليد  من  الطبق  فهذا  واللحوم,  والدجاج 
ال�شيعية,  الطائفة  لدى  القدم  منذ  املتداولة 
ة يف جنوب لبنان, وهذا التقليد ُيقام يف  بخا�شّ

ا. �شوريا والعراق اأي�شً
املناطق  من  عدد  يف  املوروثات  اأهّم  ومن 
وبنت  النبطية  مدينتي  يف  ة  بخا�شّ اللبنانية, 
جبيل يف اجلنوب اللبناين اإقامة م�شرحية عن 
 واقعة الطّف حول ا�شت�شهاد الإمام احل�شني

واأهدافه  البطولية,  مواقفه  وبيان  كربالء,  يف 
الإ�شالم  �شبيل  يف  وت�شحياته  النبيلة, 
هناك  اأّن  بالهتمام  اجلدير  ومن  والإن�شانية, 
من  امل�شرحية  هذه  يف  امل�شاركني  من  كثرًيا 
امل�شرحية  من  النتهاء  وبعد  ال�ُشّنة,  اإخواننا 
تبداأ م�شريات �شعبية  كبرية من جميع املناطق 
تتقّدمها  الآلف,  ع�شرات  فيها  اللبنانية, 
ويت�شّدرها  وال�شنجات,  والنّقارات  الطبول 
 ,اهلل ر�شول  بيت  اأهل  ت�شابيه  موكب 
الإمام  اأن�شار  يتبعهم  اأخ�شر  بلبا�س  وهم 
والرماح  ال�شيوف  يحملون  وهم   ,احل�شني
ُكِتب  لفتة  منهم  واحد  كّل  واأمام  والأقوا�س, 
عليها ا�شم واحد من اأهل بيت الإمام احل�شني 

 اأو اأن�شاره.
كّل  يف  ن�شعر  املحّرم  من  العا�شر  يوم  ويف 
 ينادينا, ينادي كّل جيل  اأّن احل�شني  مكان 
من  ينطلق  احل�شني  �شوت  القيامة,  يوم  اإىل 
وامل�شت�شَعفني  واملعّذبني  املظلومني  كّل  حناجر 
يف لبنان والعراق و�شوريا والعامل, وي�شرخ يف 
اآذان كّل �شرفاء العامل, ويقول: )هل من نا�شر 

ين�شرين؟(.

َعاُشوراُء في لُبناَن

. لبناندالل محّمد العّطار
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َعاُشوراُء ِفي القِطيِف

ذكر  من  والأن�شاب  التاريخ  كتب  تخلو  تكاد  ل 
التي  العدنانية  الربيعّية  القي�س  عبد  قبيلة 
اتخذت من منطقتي القطيف وَهَجر �شكًنا لها, 
ومل تعِرف هذه املنطقة الإ�شالم اإّل يف �شورته 
ال�شيعية النقية فمنذ اأن جاء وفد عبد القي�س 
ل عليهم النبّي باأن  , وتف�شّ اإىل ر�شول اهلل 
هناك  ومن  اإليهم,  احل�شرمّي  العالء  بعث 
تعرف  مل  فهي  فيها,  الت�شّيع  م�شرية  بداأت 
احلاكمون  تغرّي  هذا,  يومنا  اإىل  اآخر  اإ�شالًما 
املتجّذر:  الثابت  وبقي  �شيء,  وكّل  والدول 

 . الت�شّيع لأهل البيت
املاآ�شي  من  العديد  اإىل  تعّر�شت  القبيلة  هذه 
على طول تاريخها احلافل بالأجماد, من قتل 
حماولة  ثّم  ومن  متعّمِد,  وتهمي�ٍس  وت�شريٍد 
لأّن  ذلك  كّل  خمتلفة؛  م�شّميات  اإىل  تفكيكها 
اأتباع  اليوم من  اأبناءها كانوا ول يزالون حتى 
, ومل يغرّيوا ولءهم طرفَة عني  اأهل البيت 

حيث  ال�شنني,  مئات  مرور  من  الرغم  على 
اتبعوا الر�شول الأكرم  ومن ثّم كانوا ال�شند 
بن  �شع�شعة  اأبرزهم  من  وكان   , لعلّي 
�شوحان العبدّي واإخوته, مثلما التحق بع�شهم 
بركب ال�شهداء يف كربالء, حيث ا�شُت�شهد من 

العبدّيني مع الإمام احل�شني  �شّتة رجال.
ورثائه  ندبته  اإىل    احل�شني  ن�شرة  ومن 
ولو  الولء,  يف  املنطقة  هذه  اأجيال  تقّلبت 
خ�ش�شنا جمال�س احل�شني  بالذكر فيمكن 
بعراقة  املنطقة  هذه  يف  عريقة  اإنها  نقول  اأن 
جمال�س  تنقطع  فلم   , البيت  لأهل  ولئها 
العزاء طوال تاريخ القطيف مع كّل الت�شييقات 

والظروف ال�شعبة التي عا�شتها.
النسوية خاّصة  فمن جمالس عاشوراء 
"أّم  حّدثتنا  واحلاضر  القديم  بني 
حممود" من القطيف وتذكر شيًئا من 

تاريخ هذه اجملالس يف القطيف. 

ومع  عاًما,   )4٠( يقارب  ما  قبل  فتقول: 
تّت�شح  الأ�شواق  كانت  حمّرم  �شهر  اقرتاب 
املالب�س  ب�شراء  الن�شاء  تقوم  وكذلك  بال�شواد 
حمّرم  �شهر  اآداب  من  ذلك  ُيعّد  اإذ  ال�شوداء, 
احل�شينية,  املجال�س  لوازم  و�شراء  احلرام, 
فكّن يلب�شَن ال�شواد حتى التا�شع من �شهر ربيع 

الأول.
وت�شيف: كان من ال�شتعدادات النف�شية للتهّيوؤ 
واأماكنها  املاآمت  اأ�شماء  معرفة  العزاء  ملو�شم 
واأطفالهنَّ من  الن�شاء  "العزايا", وهذا ميّكن 
العا�شورائي  املو�شم  يف  تنقلهنَّ  جدول  ترتيب 

بني العزايا. 
نقي  ولئي  احتواء  عن  عبارة  املجال�س  هذه 
ينهل كلٌّ بقدره  واأطفالهّن, حيث  لن�شاء احلّي 
, والرباءة من  واآله  الولء ملحّمد  من نري 
جمل�س  من  يخرجَن  الن�شاء  فكانت  اأعدائهم, 
يف  "العزايا"  بني  ينتقلَن  اآخر,  يف  ويدخلَن 

. القطيفهاجر علّي التاروتّي
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مو�شم عا�شوراء منذ ال�شباح الباكر حتى وقت 
متاأّخر من الليل. 

الرجال  فرتى  اأبًدا,  تهداأ  ل  ال�شوارع  وكانت 
تكن  ومل  �شارع,  كّل  يف  والأطفال  والن�شاء 
الأزقة كئيبة مثلما هي الآن, ول يكاد ينتهي بنا 
طبخ  مكان  اإىل  للذهاب  ن�شتعّد  حتى  ال�شباح 
احل�شني(,  )بركة  وت�شّمى  احل�شني(,  )عي�س 
والطبخة امل�شهورة يف حمّرم هي )املحمو�س(, 
حتى  املحّم�س  الب�شل  عن  عبارة  وهي 
ال�شوداد, ثم ي�شاف اإليه اأّي �شنف من اللحوم 
والرز ويكب�س, وما تزال هذه الطبخة مو�شومة 

مبحّرم حتى اليوم. 
حمّرم,  لع�شرة  التح�شريات  �شمن  من  وكان 
جّدتي  تقوم  حيث  ا,  اأي�شً القهوة  جتهيز 
املو�شم,  قبل  القهوة  بتحمي�س  اهلل(  )رحمها 
الع�شرة  اأيام  خالل  التحمي�س  يف  وت�شتمّر 
الأوىل من املحّرم, حتى ت�شمن عدم نفادها, 

وبعدها تقوم الن�شاء بطحنها.
م�شاهمة  على  يعتمد  املجال�س  هذه  دخل  كان 
الأهايل  نذور  وعلى  ذاتهم,  املاأمت  اأ�شحاب 
النذور  هذه  وتزداد  ال�شنة,  طوال  وترّبعاتهم 
قبل �شهر حمّرم ب�شهر تقريًبا, وُت�شرف على 
من  القارئات  واأجور  نف�شه,  املاأمت  احتياجات 
الن�شاء, والقارئة يف القطيف ُت�شّمى )ُماّلية(, 
منه  وُتوّزع  اخلا�ّس,  اأجرها  لها  مالية  وكّل 

كان  وبالطبع  القارئات,  من  يرافقها  َمن  على 
الأجر ب�شيًطا حينها, وكان من عادة املجال�س 
عرب  ثابتة  املاّلية  على  حتافظ  اأن  باملنطقة 

ال�شنني, ول تتغرّي حتى يتوّفاها اهلل. 
بقراءة  الن�شوية  املاآمت  تبداأ  كانت  القطيف  يف 
العا�شر  اليوم  ة  لق�شّ ال�شرد  بطريقة  خفيفة 
جمّزاأًة على ع�شرة اأيام بدًءا من خروج الإمام 
احل�شني  من مّكة حتى و�شوله اإىل كربالء 
با�شت�شهاده, معتمدة يف قراءة  انتهاًء  العراق, 
للطريحي,  )املُنتخب(  كتاب  على  ال�شرية 
وُتقراأ  )الدور(,  بـ  وتختتم  امل�شيبة  ُتقراأ  ثم 
امل�شائب  ت�شرح  منظومة  عزائية  ق�شائد  فيه 
كتاب  على  تعتمد  لة  مف�شّ حوارية  ب�شورة 
عطية  البحرينّي  للماّل  الوّدية(  )اجلمرات 
املاليل  عن  ال�شادرة  الكتب  وبع�س  اجلمرّي, 
لبع�س  املخطوطات  وبع�س  العراقيني, 
الق�شائد  هذه  ُتقراأ  القطيفيات,  ال�شاعرات 
فيها  يجتمع  حزينة,  بنغمات  )اللطميات( 
الن�شاء على �شكل حلقة يف و�شط املاأمت, وترتفع 
متناغمًة  اللطم  املكان مب�شتوى حرارة  حرارة 
احللقة  يف  والدوران  الق�شيدة  كلمات  مع 
متثياًل حللقة احلرب, وا�شتح�شار الأ�شى على 

القتلى يف اأثناء املعركة.
ال�سّفار  الي�م، فتحّدثنا زينب  اأّما ما يجري 
عن التطّ�ر الذي ح�سل يف املجال�س الن�س�ية 
جمال�س  احتفاظ  مع  فتق�ل:  القطيف،  يف 
احلزينة  والنكهة  الولئية,  بالروح  الن�شاء 
اجليل  من  توارثناها  التي  عا�شوراء  اأيام  يف 
ا وتطّوًرا ح�شل يف املحتوى  ال�شابق, اإّل اأّن تغرّيً
املحا�شرات  املجال�س, فقد دخلت  املطروح يف 
والكلمات القّيمة للمنرب الن�شوي عرب جمموعة 
الدينية,  العلوم  در�شَن  الالتي  الفا�شالت  من 
على  يقت�شر  )القارئة(  املاّلية  دور  فاأ�شبح 
تالوة امل�شيبة, بينما تقوم الأ�شتاذة اخلطيبة 
بطرح مو�شوع يتنا�شب مع املو�شم العا�شورائي.
الق�شيدة  م�شتوى  يف  تطّور  ح�شل  مثلما 

تقت�شر  كانت  اأْن  فبعد  والعزاء,  احل�شينية 
امل�شاعر,  ي�شتثري  الذي  العاطفّي  الُبعد  على 
بالقيم  متتلئ  اليوم  الق�شيدة  اأ�شبحت 
لق�شايا  والوعي  الولئي,  والزخم  احل�شينية, 
ة مع ظهور القارئات وال�شاعرات  الأّمة, بخا�شّ

واخلطيبات املتمّكنات من الن�شاء.
يف  الن�شاء  جمال�س  اأ�شبحت  زينب:  وت�سيف 
حيث  من  الرجال  ملجال�س  مناِف�شة  القطيف 
كانت  بعدما  والعزائّي,  اخلطابّي  املحتوى 
يف  املعريّف  بالطرح  تتمّيز  الرجال  جمال�س 
ال�شابق دون جمال�س الن�شاء, فمجال�س الن�شاء 
لل�شاّبات  مق�شًدا  اأ�شبحت  اليوم  القطيف  يف 
املواليات, ينهلَن منها ما يعّبئ وعيهَنّ وفكرهَنّ 
يف  الولية  عبق  بني  جتمع  اإّنها   , وعاطفتهَنّ

املا�شي وعمق الوعي يف احلا�شر.  
يف  الن�شوية  املجال�س  اأّن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
القطيف من حيث الإعداد والتنظيم تقوم على 
اخلدمات,  جلميع  متطّوع  ن�شوي  مالك  جهود 
من تهيئة املكان, وتنظيفه, وطبخ الربكة, وما 

�شابه. 
لبيعة  القطيف جتديًدا  عا�شوراء يف  تزال  وما 
املوايل,  البلد  هذا  اأهايل  من  العريقة  الولء 
حتكيها كّل زوايا القطيف بال�شواد الذي تّت�شح 
تعلوها,  التي  والرايات  املنازل,  جدران  به 
واأ�شوات  اأحيائها,  يف  املنت�شرة  وامل�شايف 
يف  عا�شوراء  بن�شائمها,  متتزج  التي  القّراء 
ولء  اإىل احلا�شر غر�س  املا�شي  القطيف من 

ينمو ويزداد جتّذًرا مع الأيام. 
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ُيعّد يوم عا�شوراء من الأيام امل�شهودة واملقّد�شة 
ب�شخ�شية  امل�شلمني, وذلك لرتباطه  قلوب  يف 
ولذا  ؛  النبّي  �شبط    احل�شني  الإمام 
التوا�شل  مواقع  على  ت�شاهد  اأْن  يف  عجَب  ل 
م�شاركة  ُيظِهر  م�شّوًرا  مقطًعا  الجتماعي 
يف  ال�شيعة  لإخوانهم  والأبا�شية  ال�شنة  اأبناء 
بهدف  ال�شلطنة,  يف  عا�شوراء  مرا�شيم  اإحياء 
الطائفية,  ونبذ  للعامل,  ال�شالم  ر�شالة  اإظهار 
مع  ال�شلطنة  يف  التعاي�س  حقيقة  يربز  مّما 

اختالف املذاهب.
ومثلما اأّن لعا�شوراء احرتامها وتقديرها, فمن 
ُيحتَذى به  اآخر  ال�شلطة جند مثاًل  اأعلى هرم 
يف التعاي�س والت�شامح؛ ففي خطوة اأثنى عليها 
اأمر  العامل,  اأرجاء  يف  امل�شلمني  من  العديد 
-رحمه  �شعيد  بن  قابو�س  الراحل  ال�شلطان 
يف  الوطني  العيد  زينة  اأنوار  باإطفاء  اهلل-, 
لذكرى  احرتاًما  وطرقاتها  ال�شلطنة  �شوارع 

. عا�شوراء احل�شني

خمتلف  من  واملقيمني  املواطنني  اآلف  وقام 
عا�شوراء,  ذكرى  باإحياء  والطوائف  ال�شرائح 
العزاء يف  باإقامة مرا�شيم  وامللحمة احل�شينية 
امل�شاجد واحل�شينيات واملاآمت وجمال�س الرثاء, 
مفعمة  بقلوب  احل�شينية  املواكب  وانطالق 
باحلّب لأهل البيت  يف خمتلف مدن �شلطنة 

. ُعَمان, تلبيًة لنداء �شّيد ال�شهداء
طقو�س,  ُعَمان  يف  عا�شوراء  مو�شم  ولإحياء 
ومرا�شيم, وعادات, واأعراف تعاهدتها الأجيال 

املتعاقبة, ن�شتعر�س اأهّمها يف ال�شطور الآتية:
تسويد املآمت: 

نهاية  حتى  املحّرم  من  الأّول  من  املّدة  تتمّيز 
�شة  �شهر �شفر بن�شر ال�شواد يف الأماكن املخ�شّ
املاآمت  �شواًء  احل�شينية,  املجال�س  لنعقاد 
الكبرية, اأم احل�شينيات ال�شغرية, اأم املنازل, 
ذلك  وغري  واملقاعد,  اجلدران  ُتغّطى  حيث 
الأعالم  وُترَفع  بال�شواد,  تغطيته  ميكن  مّما 
اإعالًنا  احل�شينية  واجلداريات  وال�شعارات 

�شّيد  م�شيبة  على  للحزن  واإظهاًرا  للحداد 
لأهل  وموا�شاًة  وتعزيًة  جهة,  من    ال�شهداء 
 الزمان �شاحب  وللموىل  عاّمًة,    البيت 
ة من جهة اأخرى, ويتّم الت�شويد قبل دخول  خا�شّ
�شهر حمّرم باأيام ا�شتعداًدا ل�شتقبال املعّزين, 
مثلما يلتزم الأغلبية من الرجال والن�شاء بلب�س 
ومظاهر  الترّبج,  وترك  الزينة,  ونزع  ال�شواد, 

البهجة والفرح املتعارف عليها.
إقامة اجملالس:

ُتعّد جمال�س العزاء من اأهّم الطقو�س وال�شعائر 
رئي�س  دور  من    احل�شني  ملقتل  مِلَا  الدينية 
من  فهو  املعتقد,  ودميومة  الدين  تر�شيخ  يف 

م�شاهد الثبات على املبداأ واملطالبة باحلّق.
على  العزاء  وجمال�س  املاآمت  اإقامة  وت�شتمّد 
احل�شني  جذورها من ال�شّنة النبوية, و�شّنة 
؛ حيث �شّرعت لتلك ال�شخ�شية  اأهل البيت 
فكان  لغريه,  ت�شّرع  مل  ما  واجلزع  البكاء  من 
احل�شينية  ال�شعائر  باإقامة  العادة  جرت  اأْن 

. عمان اعتدال درويش العجمي

سلطنة  يف  الشيعة  ُييي 
مع  عاشوراء  موسم  عمان 
أشّقائهم من أتباع مذهب أهل 
العامل، كونها من   يف  البيت 
املعّظمة  الشعائر  مصاديق 
َوَمْن  َذِلَك  تعاىل:  قوله  يف 
ِمْن  َها  َفِإنَّ  ِ اهللَّ َشَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ
)احلّج:32(،   اْلُقُلوِب َتْقَوى 
  النيّب  لوصايا  وامتثااًل 
فعن  ؛  املعصومني  واألئمة 
قال:  أّنه    اهلل  عبد  أبي 
شيعتنا  شيعتنا،  اهلل  "رحم 
واهلل  فقد  املؤمنون،  هم  واهلل 
بطول  املصيبة  يف  شركونا 

احلزن واحلسرة")1(.

َعاُشوراُء
ِفي َسلَطَنِة ُعَمان
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�شهر  بداية  من  وال�شور  الأ�شكال  خمتلف  يف 
حمّرم اإىل اليوم العا�شر, اأو الثالث ع�شر )يوم 
�شهر  نهاية  حتى  اأو  ال�شهداء(,  اأج�شاد  دفن 

�شفر.
عا�شوراء  مو�شم  يف  احل�شينية  املجال�س  وُتعّد 
الأهّم  العا�شر منه  اأول �شهر حمرم حتى  من 
رغم  امل�شيبة  تتقا�شم  لكونها  الإطالق؛  على 
بح�شب  مرتبًة  العا�شر  اليوم  يف  حدوثها 
حادثة  يف  الأ�شهر  والأحداث  ال�شخ�شيات 
كربالء, فتكون كثافة احل�شور هي الأكرب يف 
هذه املجال�س ل�شتذكار احلدث, والتعبري عن 

احلزن بالبكاء ولطم ال�شدور.
م�شرحة  تت�شّمن  اأخرى  طقو�س  ار�س  ومُتَ
اأو  داخلية  عرو�س  ُتقّدم  حيث  احلّدث, 
"الت�شابيه",  خارجية يف الهواء الطلق ُت�شّمى 
تروي اأحداث واقعة كربالء, وجت�ّشد �شخو�شها 
الرئي�شة, وحت�شرها اأعداد غفرية من النا�س.
وُترّتب املجال�س احل�شينية يف عا�شوراء مثلما 
املجل�س  فيكون  �شيوًعا؛  والأكرث  املتعارف  هو 
للخروج  والثاين  احلزن,  �شهر  لهالل  الأول 
مّكة,  من  للخروج  والثالث  املدينة,  من 
, واخلام�س  بن عقيل  ملقتل م�شلم  والرابع 
وال�شاد�س  الرايات,  وعقد  كربالء  لنزول 
والثامن   , للعّبا�س  وال�شابع   ,لالأن�شار
, والتا�شع لعلّي الأكرب  للقا�شم بن احل�شن 
�س  وُيخ�شّ  , للر�شيع  العا�شر  وليلة   ,
يليه   , احل�شني  ملقتل  العا�شر  يوم  جمل�س 
وت�شّمى  ع�شر,  احلادي  ليلة  اأحداث  جمل�س 
بليلة الوح�شة, ثم جمل�س اخلروج من كربالء, 
ثم اخلتم مبجل�س الدفن, واخلتم يكون عادًة 

يوم الثالث ع�شر من املحّرم.
ويبداأ املجل�س احل�شيني باإلقاء نوحية )مرد( 
اأو اأكرث؛ والنوحية اأو املرد هي نوع من ال�شعر 
اأو  ال�شخ�شية  عادًة  يتناول  الرثائّي  ال�شعبّي 
املنا�شبة املنعقد لها املجل�س, تقوم على ترديد 
احل�شور مل�شتهل الق�شيدة مع اللطم الهادئ, 

كّل  بعد  ال�شدر  على  واإّما  الرجل  على  اإّما 
مقطع اأو فقرة. 

وهناك جمموعة من الكتب امل�شتهرة يف هذا 
والفائزيات,  الوّدية,  اجلمرات  منها  املجال, 
احلديثة,  الكتب  من  وغريها  واملنظومات, 
الك�شاء  حديث  قراءة  النوحيات  ويعقب 
يف  )املنتخب  كتاب  من  �شفحات  اأو  ال�شريف 
املعروف  للطريحي(  واخلطب  املراثي  جمع 
على  ُيوّزع  قد  الأثناء  هذه  ويف  بالفخري, 
الأطعمة  اأو  القهوة,  اأو  ال�شاي,  احل�شور 
عبارة  وهو  )ال�شاوو�س(,  ُيقراأ  ثم  اخلفيفة, 
رباعية  تكون  �شعبية  اأبيات  جمموعة  عن 
ال�شالة  بالتما�س  وُتختم  عادًة  ق�شرية 
وُيقراأ  الفار�شية,  باللغة  واآله  حمّمد  على 
قبل  خا�ّس  بطور  اأو  بطريقة  )ال�شاوو�س( 
اأو  املاّل,  اأو  اخلطيبة,  اأو  اخلطيب,  �شعود 
ال�شالم,  اأو  باملقّدمة  يبداأ  اإذ  املنرب,  املاّلية 
ثم  النعي,  وبعدها  الف�شيحة,  الق�شيدة  ثم 
على  بال�شالة  حما�شرته  اأو  خطبته  ي�شتهّل 

حمّمد واآله, ولعن ظامليهم.
تتناول املحا�شرات املنربية موا�شيع يف الدين 
والأخالق والعقيدة والفقه والقيم الإ�شالمّية, 
ال�شرية  من  جزء  ل�شرد  اخلطيب  يتطرق  ثم 
ة كربالء اتفاًقا مع املنا�شبة  احل�شينّية اأو ق�شّ
متخّلاًل  املجل�س,  لها  املنعقد  ال�شخ�شية  اأو 
ذلك متفّرقات من النواعي املتنّوعة, ثم ُيختم 
نوع  وهي  اللطميات,  من  مبجموعة  املجل�س 
اآخر من املرد احلما�شي تارًة, والهادئ اأخرى, 
اأو  الف�شيح,  ال�شعر  من  جمموعة  يف  يتمّثل 

ال�شعبّي ُيقراأ وقوًفا. 
وُتختم املجال�س يومًيا بدعاء الفرج, وبالدعاء 
العاّمة,  والزيارة  احل�شور,  حوائج  لق�شاء 
واآل  حمّمد  على  بال�شالة  معّطرة  والفاحتة 

حمّمد.

الفواتح:
ُيقّدم  ما  كّل  على  )الفاحتة(  ا�شم  وُيطلق 
لرتباطها  احل�شينية؛  املجال�س  يف  للح�شور 
بقراءة �شورة الفاحتة يف نهاية املجل�س, وعادة 
املجل�س,  ومنا�شبة  الفاحتة  نوع  يتالءم  ما 
من  لها  مِلَا  املياه  توّزع  عا�شوراء  اأيام  فخالل 
مدلول تاريخي, اإ�شافة اإىل الفواكه واملاأكولت 

والأغذية والأطعمة وامل�شروبات الأخرى.
من  املعّدة  )الهري�شة(  الأطعمة  اأ�شهر  ومن 
القمح املهرو�س مع اللحم, وتُوّزع كغريها من 
وجبات )الفاحتة( على كّل املوجودين, وعلى 

املنازل.
متغرّيات حسينية: 

املجتمع  يف  باملتغرّيات  تاأثرت  عادات  هنالك 
العماين كغريه من املجتمعات؛ فمنها ما �شقط 
ما  ومنها  العا�شورائية,  العادات  اأجندة  من 
فاجاأت  فقد  بالدم,  الترّبع  كحمالت  ا�شتجّد 
الطائفة ال�شيعية يف �شلطنة ُعَمان العامل يوم 
روحًيا  ا�شت�شعاًرا  جديدة  بطقو�س  عا�شوراء 
اأ�شبحت الطوائف الأخرى  لهذا اليوم, مثلما 
يف الآونة الأخرية ي�شاركون اأ�شّقاءهم ال�شيعة 
  اإحياء اليوم العاملي لعبد اهلل الر�شيع  يف 
يف اجلمعة الأوىل من �شهر حمّرم, وا�شتثمار 
�شّيما  ل  احلوائج,  وطلب  للتو�ّشل  احلدث 

الذّرية.
ال�شعرية,  الأم�شيات  اإقامة  امل�شتجّدات  ومن 
الق�شية  تتناول  التي  التاأبينية  واملحافل 
اإىل  اإ�شافًة  جوانبها,  كاّفة  من  احل�شينية 
اخلطابة,  واأ�شلوب  احل�شيني  املجل�س  تطوير 
ال�شائرين  من  العمانّيون  ال�شيعة  اأ�شبح  وقد 
الأربعني,  زيارة  يف    احل�شني  طريق  اإىل 

ا مبوكب ال�شبايا الزينبي وم�شريه. تاأ�ّشًيً
............................................

بحار الأنوار: ج 43, �س 222.
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الُمِصيَبُة الُكبَرى

وأخي  عّباس،  أمحد  عّباس  امسي 
امسه حسني من حمافظة كربالء: 
 ,اأمتّنى اأن يكون قلبي �شجاًعا ك�شجاعة العّبا�س
مثلما  ح�شني,  اأخي  اأجل  من  بروحي  اأ�شّحي  واأن 
�شّحى اأبو الف�شل العبا�س من اأجل اأخيه احل�شني 
ال�شهادة,  نال  حتى  حمايته  عن  يرتاجع  ومل   ,
مولَك  بُخُلق  �شبيًها  ُكن  دائًما:  يل  اأّمي  تقول 
اأن  ويجب  عّبا�س,  فا�شمك  و�شجاعته,  العّبا�س 
وفًيا,  �شجاًعا  كان  فالعبا�س  ب�شفاته,  تتحّلى 
. ا باأخيه احل�شني م�شّحًيا من اأجل احلّق, وحبًّ

مصطفى رحيم سلمان/ كربالء املقّدسة
العمر :10 سنوات

اأقبل يا بن ر�شول اهلل , بهذه الكلمات كانت الدعوات 
لالإمام احل�شني  يف القدوم اإليهم وتخلي�شهم من ظلم 
حكم الأموّيني, لكن حني و�شول الإمام  مل تن�شره اإّل 
الطغاة,  الأن�شار كان يف �شجون  والبع�س من  قليلة,  فئة 

وهناك َمن تخّلف عن الن�شرة.
والأطفال,  الن�شاء  و�ُشِبيت  عا�شوراء,  واأبطال  الإمام  ُقِتل 
هو  عا�شوراء  يوم  عن  ذهني  يف  علقت  التي  الأمور  ومن 
نف�شه  على  اآثر  الذي  ال�شنديد  ذلك   , العّبا�س  قربة 
 , اهلل  عبد  اأبي  دون  بنف�شه  و�شّحى  املاء,  �شرب 
وُقطعت ي�شاره وميينه, ف�شالُم اهلل عليهم يوم ُولدوا ويوم 

ا�شُت�شهدوا ويوم ُيبعثون.

من  أسعد  فاطمة  امسي 
سنوات:   10 عمري  كربالء، 
اعتدُت الذهاب مع والدّي  اإىل جمال�س 
التي  الأمور  ومن  عا�شوراء,  يف  العزاء 
 , رقية  ال�شّيدة  ة  ق�شّ هو  بي  اأّثرت 
والدها  راأ�س  على  ا�شُت�شهدت  وكيف 
تكن  ومل  ط�شت,  يف  لها  قّدموه  عندما 
تعلم به, فماتت مظلومة باكية من �شّدة 

الأمل.
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امسي مريم ضرغام/ الصّف الرابع: 
اأحّب عبد اهلل الر�شيع, ذلك الطفل الذي قتله الأعداء عط�شاَن, 
وكيف   , احل�شني  الإمام  اأطفال  عن  حتّدثني  اأّمي  ودائًما 
كانوا  لكّنهم  الأعداء,  و�شرب  ال�شم�س,  وحرارة  التعب,  حتّملوا 

اأطفاًل موؤّدبني يحّبون اهلل ور�شوله, ول ُيوؤذون اأهلهم.

من  لؤي  الزهراء  فاطمة  امسي 
كربالء، عمري 9 سنوات: 

واقعة  حدثت  للهجرة   61 �شنة  اأّن  اأبي  حّدثني 
ر�شول  و�شبط  الأتقياء,  اأتقى  ُقِتل  اإذ  األيمة, 
اأهله  من  جمموعة  مع  وريحانته   اهلل
ي�شرد  وهو  كربالء,  اأر�س  يف  وحمّبيه  واأن�شاره 
اإىل  فتبادر  اليوم,  ذلك  يف  جرى  وما  احلادثة 
احلبيب,  بوطني  فعلوه  وما  داع�س  جرم  ذهني 

وكيف خرجت النا�س مدافعة عن تلك الأر�س.
اإّن الإمام احل�شني  هو امتداد للحرية والإباء 

وال�شجاعة, وعلينا اأن نقتدي به ما حيينا.

 )12( عمري  بغداد،  من  حمسن  ماجد  فرح 
سنة: مّما حفظُت عن �شّيدي ومولي احل�شني  "اإّنا اأهل 
بيت النبّوة, ومعدن الر�شالة, وخمتلف املالئكة, وبنا فتح اهلل, 
وبنا ختم اهلل, ويزيد رجل فا�شق �شارب اخلمر, قاتل النف�س 
ن�شبح  ولكن  مثله,  يبايع  ل  ومثلي  بالف�شق,  معلن  املحرتمة, 
وت�شبحون, وننظر وتنظرون, اأّينا اأحّق بالبيعة واخلالفة")1(.

...............
)1( بحار الأنوار: ج 44, �س 325.
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رِحَلُة َسَبايا الرَّْكِب الُحَسيِنــــــــيِّ َواألَحداِث التي َصاَحَبْتها

والتعذيب،  الظلم  أنواع  ألبشع    احلسني  اإلمام  مقتل  بعد    البيت  أهل  تعّرض 

وأكثر ما حيّز يف النفس إرسال نسائه وعياله  سبايا إىل الشام بأمر الطاغية يزيد.

إّن هذه املسرية كان فيها العديد من احملّطات، وجرت فيها أحداث كثرية، وعلى 

الرغم من اختالف الروايات حوهلا، إّل أّنها كانت صعبة ومؤملة، حيث ِطيَف ببنات 

الرسالة يف البلدان، وتنّقلوا بهنَّ بني املناطق، فكان استقبال أهالي بعض املناطق اليت 

مّروا بها باألمل واحلسرة والبكاء على ما جرى على أهل بيت النبّوة عليهم السالم، 

ويف بعض املناطق أخرى استقبلهم أهلها بإظهار الشماتة والستهزاء والسّب والشتم.

 كان لبّد من رسم خارطة الطريق الذي مّرت به قافلة أهل البيت ، وذكر بعض 

.كربالء المقّدسة أزهار عبد الجبار
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رِحَلُة َسَبايا الرَّْكِب الُحَسيِنــــــــيِّ َواألَحداِث التي َصاَحَبْتها

التارخيية  املعامل  من  اليوم  وهي  القافلة،  عندها  نزلت  مبواقع  والتعريف  األحداث، 

املعروفة.

القافلة األوىل

حبسب املصادر اليت حتّدثت عن هذه الرحلة، هناك ثالث مسريات من كربالء إىل 

الكوفة، وهي كاآلتي:

العاشر من شهر حمّرم سنة  الشريف: مّت يف عصر يوم اجلمعة يف  الرأس  - ترحيل 

ُوِضع فيه يف كربالء بعد حّزه ورفعه على  أول موضع  أّن  البعض  61هـ، ويذكر 

للصحن  مالصًقا  الشمال  جهة  إىل  مصرعه  من  أمتار  ُبعد  على  قصرية  ملّدة  الرمح 
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قيم على موضع الرأس الشريف مسجد ُعرف باسم 
ُ
نشئ فيما بعد، وأ

ُ
الشريف الذي أ

 .)1( )مسجد )رأس احلسني

- ترحيل باقي الرؤوس: وقد ُحّددت باثنني وسبعني رأًسا من أهل بيت اإلمام احلسني 

وأصحابه ، وقد مّت يف املساء من يوم عاشوراء، وقد اجتازوا أقرب الطرق إىل الكوفة، 

على مقربة من مسجد السهلة، فباتوا عند جدار سور الكوفة قبل أن يصلوا إىل 

مسجد السهلة.

السبت احلادي عشر من شهر حمّرم احلرام  الزوال من يوم  - ترحيل األسرى: مّت عند 

سنة 61هـ، وكان ترحيلهم على اجلمال، وتوّجهوا رأًسا إىل الطريق األقرب والرمسّي 

آنذاك.  

 النداء بالرحيل

بعد شهادة اإلمام احلسني  يف العاشر من احملّرم سنة 61 للهجرة بِقي عمر بن سعد 

مع جيشه يف كربالء إىل الزوال من اليوم احلادي عشر، ثّم أمر باخلروج إىل الكوفة 

ومعه السبايا من النساء، وكّن عشرين امرأة، بعد أن عملت القبائل والعشائر على 

استنقاذ نسائها اللواتي كّن يف عداد الركب احلسيين، وكان معهنَّ السّجاد علّي 

أي  ـ  ظالع  بعري  على  وهو  سنة،  وعشرون  ثالث  السالم(وعمره  )عليهما  احلسني  بن 

يعرج يف مشيته ـ بغري وطاء، وقد أنهكته العّلة، ومعه ولده حمّمد الباقر  وله 

سنتان وشهور، وقيل ثالث سنوات، ومن أولد اإلمام احلسن اجملتبى )زيد، وعمرو،  

 .)2( وكان معهم عقبة بن مسعان موىل الرباب زوجة احلسني ،)واحلسن املثّنى

ومّلا أمر ابن سعد حبمل السبايا، طلب النسوة منه أن يعّرج بهم على مصارع الشهداء، 

 وأصحابه، حتى قام النسوة بالبكاء والعويل،  فمّروا على جسد اإلمام احلسني 

 أرض الشهادة، وقفت على جسد أخيها اإلمام احلسني  وقبل أن توّدع السّيدة زينب

املرّمل بالدماء، ثم بسطت يديها حتت بدنه املقّدس، ورفعته حنو السماء وهي تقول: 

"إهلي تقّبل مّنا هذا القربان" دللة على أّنها سوف تكمل النهضة احلسينية من بعد 

أخيها)3(.

، ونسائه، ومحلهم على أحالس  ثّم رحل ابن سعد مَبن ختّلف من عيال احلسني 

أقتاب اجلمال بغري ِوطاء، مكّشفات الوجوه بني األعداء وهّن ودائع األنبياء، وساقوهّن 

كما ُيساق سيُب الرتك والروم يف أشّد املصائب واهلموم)4(. 
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الكوفة وأهّم األحداث

القادمون من كربالء وصلوا إىل الكوفة على ثالث دفعات، وهي كاآلتي:

- رأس اإلمام احلسني : وصل قبل النساء وموقعه بيت اخُلَوّلي، وهو بداخل الكوفة 

الكبى خارج السور، ورمّبا ُعّب عنها بظهر الكوفة، وقد بات هناك، والذي ُيقال هو 

موضع مسجد احلّنانة يف الوقت احلاضر، وُيعرف بالقائم أيًضا، فعن املفّضل بن عمر 

طريق  يف  املائل  بالقائم    الصادق  حمّمد  بن  جعفر  مولنا  )جاز  قال:  أّنه  اجلعّفي، 

الغرّي، فصّلى عنده ركعتني، فقيل له: ما هذه الصالة؟ قال: هذا موضع رأس جّدي 

، وضعوه ها هنا مَلّا توّجهوا من كربالء، ثم محلوه إىل عبيد اهلل  احلسني بن علّي 

بن زياد( )5(. 

حيث  61هـ،  سنة  احملّرم  من  العاشر  يوم  من  متأّخر  وقت  يف  وصلت  الشهداء:  رؤوس   -

لتها أقرب الطرق، فباتوا عند جدار سور الكوفة قبل أن يصلوا إىل مسجد  اجتاز مَحَ

السهلة.

دار  الذي حتّرك عند زوال يوم احلادي عشر من احملّرم، ووصلوا إىل  - ركب األسرى: 

املساء، حممولني على حنو أربعني شّقة حُتمل على أربعني مجاًل، فيها  اإلمارة عند 

احلرم والنساء وأولد فاطمة )عليها السالم( )6(. 

ابن زياد ُيعلن األحكام العرفية يف الكوفة

هناك  فبات  احملّرم،  من  عشر  الثاني  ليلة  الكوفة  ختوم  إىل  السبايا  موكب  وصل 

ْرِص ابن زياد على أن يكون دخوهلم إىل املدينة استعراضًيا  ومل يدخل املدينة؛ حِلِ

ُيعرف  الذي  هو  فيه  باتوا  الذي  املوضع  أّن  والراجح  الزينة،  ومظاهر  والسالح  باجُلند 

ودع فيه رأس اإلمام احلسني  قبل دخول 
ُ
اليوم بـ)مشهد احلّنانة(، وهو املوضع الذي أ

موكب السبايا الكوفة، وأول منزل نزل به رأسه الشريف، وقد أمر ابن زياد مبنع 

تتحّرك  أن  من  خوًفا  والطرق،  السكك  يأخذوا  أن  فارس  آلف  عشرة  وأمر  التجوال، 

محّية الناس وغريتهم على أهل البيت  إذا رأوهم بتلك احلالة، وأمر أن ُتعل الرؤوس 

يف أوساط احملامل أمام النساء)7(. 

حصل  مثلما  ودفنه،  الشريف  الرأس  لسرقة  حماولت  من  توّقعه  ما  حدث  وبالفعل   

مع احلارث بن وكيدة الكويف وهو من أهل الكوفة، وكان مّمن محل رأس اإلمام 

احلسني  من الكوفة إىل الشام)8(.
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عت البوقات تضرب، والرايات ختفق،  دخل األسرى إىل الكوفة حبسب ما ُنقل، مُسِ
ُ
مّلا أ

وإذا برأس احلسني  قد أقبل على رمح طويل، وقد لحت شواربه...)9(، حتى خطبت 

  السّيدة زينب، وفاطمة بنت اإلمام احلسني، وأّم كلثوم بنت علّي، واإلمام السجاد 

ا  يف الناس خبطب قلبت املوازين على بين أمية وابن زياد، حيث كان اجمللس مكتظًّ

دخل عليه الرأس الشريف واألسرى، 
ُ
بالوجهاء ووفود القبائل والرؤساء، فجلس ابن زياد وأ

وجرى من النقاشات بينه وبني أهل البيت   ما جرى)10(.

ما بعد الكوفة - الرحيل إىل الشام: 

ظّل األسرى يف السجن حتى وصلت األوامر من يزيد بن معاوية بنقلهم مع الرؤوس إىل 

الشام، وكانوا قد هّيأوا ذلك مبجّرد وصول األمر، ول شّك يف أّنهم سرّيوهم إىل الشام، 

التاسع عشر من حمّرم احلرام سنة 61 هـ، وإّن وصول موكب  وذلك يف يوم اجلمعة 

السبايا إىل دمشق هو أول يوم من شهر صفر)11(.

ثعلبة(،  بن  )حمّفر  الشام  إىل  والسبايا  الرؤوس  سرّيوا  الذين  العسكر  رئيس  وكان 

حيث ُسّلم إليه الرؤوس الشريفة واحلرم، إذ كان رئيًسا على احلّراس واملستحفظني 

للرؤوس واحلرم، وأّما أمري املعسكر ورئيس الكّل فهو خولّي  بن يزيد األصبحي حني 

رسلوا مع الرؤوس والسبايا ألفني 
ُ
خروجهم من الكوفة، وقد بلغ عدد العسكر الذين أ

أو أكثر، منهم مخسون كانوا مسؤولني عن الرأس الشريف)12(.

من كربالء إىل الشام

إّن املسافة من الكوفة إىل دمشق عن طريق املوصل وحلب  تبلغ حوالي 1800 كم، 

حنو  يوم  كّل  يسري  اجلمل  ألّن  كاماًل؛  شهًرا  توّقف  بدون  لقطعها  اجلمل  حيتاج 

احلداة  لكن  والقّوة،  الصب  ذوات  لإلبل  شهًرا  الطريق  مسافة  كانت  وقد  كم،   60

الغالظ أرهقوا قدرتها وأوجعوا صبها، فقطعت املسافة يف عشرة أيام، وكان األمر 

كان  أّنه  مع  بالسّكان،  مأهول  طريق  أطول  من  السبايا  بتسيري  يزيد  من  جاء  قد 

الكوفة  بني  الواصلة  القصرية  الصحراء  طريق  عن  دمشق  إىل  الوصول  بإمكانهم 

ودمشق، خمتصرين نصف املسافة، وكان اهلدف من سلوك الطريق الطويلة اآلهلة 

بالسّكان هو التشهري مبقتل احلسني ، وإذاعة خبه يف اآلفاق، حتى ل يبقى ألّي 
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أنواع اإلخبار  أبلغ  للحّق يف األمة اإلسالمية أمل يف مقاومة يزيد، وهذا من  مناصر 

البالد، وُيشهر أمرهم يف  ُيَسار بهم يف   أن ُيرى رأسه ونساؤه سبايا  مبقتل احلسني 

كّل مكان يأتونه)13(.

العرب  الرأس الشريف كانوا خيافون من قبائل  إّن حاملي  للبهائي:  جاء يف الكامل 

لإلمام  املطّهر  الرأس  ليخّلصوا  الركب؛  ويهامجوا  الدينية  غريتهم  إليهم  تعود  أن  من 

احلسني ، لذا حتّركوا من الطرق الفرعية تاركني الطريق األصلي املعروف، وأخذوا 

من غري الطريق لذلك، وكّلما وصلوا إىل قبيلٍة طلبوا منهم العلوفة، وقالوا: معنا رأُس 

خارجّي، وبعد مراجعة أغلب املصادر املعتمدة، ميكن وضع تصّور قريب من الواقع 

للطريق اليت سلكتها الرؤوس والسبايا يف مسريتهم من الكوفة إىل دمشق، وذلك وفق 

الرتتيب اآلتي:

منزل خراب 

يف هذا املوضع وضعوا الرأس الشريف ومعه السبايا، وكان الرأس مركوًزا على رمح، 

ومعه احلّراس، فوضعوا الطعام وجلسوا لألكل، فإذا بكّف خرجت من احلائط معها 

قلم، تكتب بدم عبيط شعًرا: 

حســينا قتلــت  أّمــة  شــفاعة جــّده يــوم احلســاِبأترجــو 

شــفيع هلــم  ليــس  واهلل  ــذاِبفــال  ــة يف الع ــوم القيام ــم ي وه

 فجزعوا من ذلك جزًعا شديًدا، وأهوى بعضهم إىل الكّف ليأخذها فغابت، فهربوا ثم 

رحلوا من ذلك املنزل، وإذا بهاتف يقول هلم:
ــِم ــر األم ــم آخ ــم وأنت ــاذا فعلت ــم       م ــيّب لك ــال الن ــون إن ق ــاذا تقول م

بعرتتـــي وبأهلـــي بعـــد مفتقـــدي       منهـــم أســـارى ومنهم ُضّرجـــوا بدِم
ما كان هذا جزائي إذ نصحُت لكم       أن ختلفوني بسوء يف ذوي رمحي)14(

منزل دير الراهب 

املنزل الثاني يف مسري السبايا ،  إذ مّروا على دير يف الطريق، وهذا الدير يقع حتًما 

املقصود، وامسه دير سرجس وبّكس، هو  الدير  لعّله هو  والقادسية،  الكوفة   بني 

بالكروم  حمفوًفا  كان  ميل،  القادسية  وبني  بينه  بنجران،  راهبني  إىل  منسوب  دير 
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واألشجار، وقد ُخّرب وبطل، ومل يبَق منه إّل خرابات على ظهر الطريق يسّميها الناس 

قباب أبي نواس)15(. 

قصر بين مقاتل

الشيخ  القدمية عن  )الدمعة الساكبة(: يف بعض الكتب  البهبهانّي يف  الشيخ  قال 

بين  قصر  إىل  الطريق  بهم  عدل  دمشق،  إىل  والرؤوس  بالسبايا  رحلوا  مّلا  قال:  املفيد، 

ريق 
ُ
وأ قت  ُمزِّ معهم  اليت  القربة  وكانت  احلّر،  شديد  يوًما  اليوم  ذلك  كان  مقاتل، 

ماؤها، فاشتّد بهم العطش، وأمر ابن سعد عّدة من قومه يف طلب املاء، وأمر بفسطاط 

وجه  على  واألطفال  بالسبايا  ورموا  وأصحابه  هو  فجلس  ذراًعا،  أربعني  على  فُضِرب 

بن  علّي  حضنها  ويف  هناك،  مجل  ظّل  إىل    زينب  فأتت  الشمس،  تصهرهم  األرض 

احلسني ، وقد أشرف على اهلالك من شّدة العطش، وبيدها مروحة ترّوحه بها من 

احلّر، وهي تقول: يعّز علّي أن أراَك بهذه احلال يا بن أخي)16(.

منزل القادسية 

تدّل الروايات على أّن ركب السبايا مّر بعد ذلك على القادسية قبل التوّجه مشاًل، 

وتبعد  القادسية،  وقعة  فيها  وكانت  احلاّج،  طريق  على  الكوفة  بقرب  بلدة  وهي 

عن الكوفة إىل اجلنوب حنو 15 فرسًخا /80 كم، وهذا يدّل على أّن السبايا مّروا من 

وصلوا  حتى  قلياًل،  اجلنوب  إىل  الفرات  نهر  سايروا  قد  فيكونون  )األوىل(  القادسية 

القادسية، ثم اختذوا طريًقا صحراوًيا دائرًيا إىل الشمال، يبعدهم عن أعني الناس أول 

انفصاهلم عن الكوفة.

منزل احلّصاصة )قصر ابن هبرية(

العراق،  سواد  قرى  من  وهي  األرض،  عن  النبت  ذهاب  وهو  احلّص،  من  هي  احلّصاصة 

قرب قصر ابن هبرية من أعمال الكوفة، وُرويت أيًضا )اجلّصاصة(، وهو املوضع الذي 

يعمل فيه اجلّص، وهي مدينة قريبة من عمود نهر الفرات، وخيرج إليها من الفرات 

أنهار متفّرقة، وكربالء حماذية لقصر ابن هبرية من الغرب يف الّبية، وهذا القصر 

بناه يزيد بن عمر بن هبرية الفزارّي والي العراق يف أيام مروان احلمار، وهي بالقرب من 

جسر سورا من نواحي بابل القديم.
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 منزل جرايا - مسكن

بغداد  عن  تبعد  وهي  اجلثليق،  دير  عند  دجيل  نهر  على  )أوانا(  من  قريب  موضع  هو 

معاوية،  جيش  ملواجهة    احلسن  اإلمام  معسكر  فيها  كان  وقد  مشاًل،  كم   70

وفيها التقى اجليشان وحصل الصلح، فمّروا جبرايا، ثم وصلوا مسكن قبل أن يعبوا 

تكريت.

منزل تكريت

احلّصاصة  شرق  من  الشريف  الرأس  ُنِقل  أن  فبعد  واملوصل،  بغداد  بني  مشهورة  بلدة 

كبري  عدد  بإرسال  قام  املدينة،  إىل  بقدومهم  تكريت  والي  وأخبوا  تكريت،  إىل 

عن  الناس  من  أحد  سأهلم  إذا  وكانوا  الركب،  لستقبال  الرايات  حاملني  أتباعه  من 

اإلمام احلسني  رأس  النصارى  أحد  رأى  خارجّي، وعندما  رأس  بأّنه  أجابوه  الرأس،  هذا 

علّي  بن  احلسني  رأس  إّنه  يقولون،  كما  ليس  نفسه:  مع  قال  اجلواب،  ذلك  ومسع   

بن فاطمة، وأنا كنُت يف الكوفة عندما اسُتشهدوا، فأطلع باقي النصارى على هذه 

من  إليَك  نبأ  إّنا  اللهّم  وقالوا:  غضبهم،  عن  تعبرًيا  النواقيس  بكسر  فقاموا  الواقعة، 

حناسة هؤلء القوم الذين قتلوا ابن بنت نبّيهم، وعندما شاهد الكوفّيون هذه احلالة، 

أخذوا طريق صحراء البادية، ورحلوا عن هذا املكان)17(. 

هناك عّدة مواقع بني تكريت واملوصل، منها: طريق الّب )األعمى(، دير عروة، صليتا، 

وادي النخلة، برسا باد، أرمينا، لينا، الكحيل، جهينة، وما عدا املوقعني األخريين، ل 

جند هلذه املواقع ذكًرا يف معاجم البلدان، ولعّل ذلك ألّنها اندثرت، وتقع )الكحيل( 

يف منتصف املسافة بني تكريت واملوصل، بينما )جهينة( فهي قريبة من املوصل.

وادي النخلة

على  ثم  الّب،  طريق  على  وأخذوا  تكريت،  من  ...رحلوا  األزدّي:  خمنف  أبو  قال 

فيها  فنزلوا  النخلة(،  )وادي  ثم على  ثم على )صليتا(،  )دير عروة(،  ثم على  )األعمى(، 

وباتوا، فسمعوا نساء اجلّن يبكني على احلسني  ويقلَن شعًرا:

         مسح النيّب جبينه             فله بريق يف اخلدوِد
       أبواه من عليا قريٍش           وجّده خري اجلدوِد )18(
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منزل الَقّيارة

وهي من منازل املسافرين على مرحلة )16( فرسًخا من واسط، وهي بئر لبين عجل يرحتلون 

منها إىل األخاديد، وهي باملوصل، مّسيت بذلك ألّنه ينبع منها القار)19(.

منزل عسقالن وما حدث فيها

 تقع يف العراق، و قد مّر بها ركب السبايا قبل وصوهلم إىل املوصل على ما يبدو، و مل نعثر 

عليها يف اخلرائط و ل يف معاجم البلدان، و قد ذكرها السّيد حمّمد مهدّي احلائرّي يف 

)معالي السبطني( قبل املوصل، و فيها حصلت إحدى احملاولت لستنقاذ الرؤوس والسبايا 

من أيدي اجملرمني، قال: ...وساروا جمّدين إىل أن وصلوا إىل بلد ُيقال له عسقالن، و أمري 

مع  العسكر  وصل  فلّما   ، احلسني  حرب  يف  وكان  العسقالني،  يعقوب  البلد  ذلك 

الرأس والنساء، أدخلوهم إليه، فأمر  بتزيني البلد، وكان رجل تاجر امسه زرير اخلزاعي 

واقًفا، فلّما رأى الناس على ذلك، استفسر عن سبب هذا الفرح والسرور، فأجابوه مبا معناه 

وهذه  فقتلوهم،  عسكًرا  إليهم  فبعث  معاوية،  بن  يزيد  يبايعوا  مل  خوارج،  هؤلء  أّن 

رؤوسهم ونساؤهم، فلّما عرف أّنهم أهل بيت النيّب )صّلى اهلل عليه وآله(، اسوّدت الدنيا يف 

عينيه وضاقت األرض عليه، فجاء قريًبا من السبايا، فنظر إىل علّي بن احلسني عليهما 
السالم، فبكى بكاًء شديًدا، والتقى اإلمام زين العابدين ، وحدث بينهم حوار...)20( 

منزل املوصل

اليوم على شاطئ نهر دجلة، تبعد عن الكوفة زهاء 600  وهي مدينة يف مشال العراق 

عليه  طالب  أبي  بن  علّي  كّف  وفيها  بالسيب،  عبوا  مّلا  بها  الشريف  الرأس  وكان  كم، 

السالم )21(.

قال يف )َنَفس املهموم(: )وأّما مشهد املوصل، فإّن القوم مّلا أرادوا أن يدخلوا املوصل أرسلوا إىل 

عامله أن ُيهّيئ هلم الزاد والعلوفة، وأن يزّين هلم البلدة، فاّتفق أهل املوصل أن يهّيئوا هلم 

ما أرادوا، وأن يستدعوا منهم أن ل يدخلوا البلدة، بل ينـزلوا خارجها ويسريون من غري 

أن يدخلوا فيها، فنـزلوا ظاهر البلد على فرسٍخ منها، ووضعوا الرأس الشريف على صخرة، 

فقطرت عليها قطرة دم من الرأس املكّرم، فصارت تنبع ويغلي منها الدم كّل سنة يف 

يوم عاشوراء، وكان الناس جيتمعون عندها من األطراف وُيقيمون مراسيم العزاء واملآمت 
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يف كّل عاشوراء، وبِقي هذا إىل عبد امللك بن مروان، فأمر بنقل احلجر، فلم ُيَر بعد ذلك 

منه أثر، ولكن بنوا على ذلك املقام قّبة مّسوها )مشهد النقطة( )22(، وسأل الناس فقالوا 

رأس خارجّي خرج بأرض العراق، قتله ابن زياد، وبعث برأسه إىل يزيد، فقال رجل منهم: 

يا قوم هذا رأس احلسني، فلّما حتّققوا من ذلك، اجتمعوا يف أربعني ألف فارس من األوس 

واخلزرج، وحتالفوا أن يقتلوهم ويأخذوا منهم رأس اإلمام احلسني، ويدفنوه عندهم؛ 

خذوا على تّل أعفر، 
ُ
ليكون فخًرا إىل يوم القيامة، فلّما مسعوا بذلك مل يدخلوها، وأ

ثم على جبل سنجار)23(. 

منزل تّل أعفر

وهو اسم قلعة وُربض بني سنجار واملوصل يف وسط نادٍٍٍ فيه نهر جاٍر، ويف الوقت احلاضر 

ُيقال له َتلَّعفر ختفيًفا، وهي تبعد عن املوصل 70 كم غرًبا باتاه احلدود السورية، 

وقد ورد ذكرها يف املقتل بعد ذكر املوصل. 

منزل سنجار

خذوا 
ُ
ورد ذكرها يف مقتل احلسني عليه السالم ألبي خمنف األزدّي، حيث قال: ... وأ

على تّل أعفر، ثم على جبل سنجار)24(. 

منزل أرمينيا الصغرى

خذوا على 
ُ
مل يدخلوها، وإّنا ساروا على طريقها، حيث قال أبو خمنف يف مقتله: )...أ

أرمينيا...(، ثم إىل منزل )لينا(، وهي مدينة عراقية تقع بني املوصل ونصيبني، وبذلك 

يكون األسرى قد اجتازوا أراضي أرمينيا الصغرى.  

مشاهد َنصيبني:

بني  صغري  نهر  على  سوريا،  وبني  بينها  احلدود  على  تقع  اليوم،  تركية  مدينة  وهي 

وفيها  احلدود،  خّط  السورية  )القامشلي(  مدينة  عن  يفصُلها  والفرات،  دجلة  نهَري 

ثالثة مشاهد: 

 أ - مسجد زين العابدين

ب - مشهد الرأس يف أحد أسواقها، حيث ُعّلق الرأس الشريف يف طريق املوكب إىل الشام.

ت - مشهد النقطة، ُيقال إّنه من دم الرأس هناك. 
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قال يف )َنَفس املهموم(: )مّلا وصلوا إىل َنصيبني، أمر منصور بن إلياس بتزيني البلدة، فزّينوها 

بأكثر من ألف مرآة، فأراد امللعون الذي كان معه رأس احلسني  أن يدخل البلد فلم 

سقط  قد  الشريف  بالرأس  فإذا  وهكذا،  ُيِطعه)25(  فلم  آخر  بفرس  فبّدله  فرسه،  ُيِطْعه 

إىل األرض، فأخذه إبراهيم املوصلّي فتأّمل فيه، فوجده رأس احلسني ، فالمهم ووخّبهم، 

مسقط  ولعّل  قلُت:  به،  يدخلوه  ومل  البلد  خارج  يف  الرأس  جعلوا  ثم  الشام،  أهل  فقتله 

الرأس الشريف صار مشهًدا()26(.

منزل عني الوردة 

السورية،  املدن  من  والشام،  اجلزيرة  بني  نصيبني  من  وقريبة  اجلزيرة،  كور  من  هي 

ويذكر ابن شّداد: فتحها عمري بن سعد أيام عمر بن اخلطاب، مل يرد ذكرها يف غري 

مقتل أبي خمنف، وُيفهم منه أّنهم مل يبيتوا فيها)27(. 

منزل حّران

اليهودّي  قّصة  فيه  أورد  وقد  النيسابورّي،  اهلل  لعطاء  األحباب(  )روضة  يف  امسها  ورد   

للتفّرج،  الناس  خرج  حّران،  مدينة  يف  والرؤوس  األسارى  دخل 
ُ
أ مّلا  وهي:  احلراني  حييى 

فرأى يهودّي امسه حييى شفيت الرأس  تتحّركان، فدنا منه، فسمعه يتلو قوله تعاىل: 

فقّصوا  الرأس،  عن  فسأل   ،)227 )الشعراء:   َيْنَقِلُبوَن ُمْنَقَلٍب  َأيَّ  َظَلُموا  الَِّذيَن  َوَسَيْعَلُم 

عليه اخلب، فنزع عمامته  ووّزعها على العلويات، وجاء بقباء من خّز مع ألف درهم إىل 

اإلمام زين العابدين ، فمنعه املوّكلون على األسرى، فسّل سيفه وقتل مخسًة منهم، 

حتى ُقِتل بعد ما أسلم، وقبه يف باب حّران ُيعرف بقب )حييى الشهيد(. 

منزل دعوات

مدينة تقع بني عني الوردة وبني قنسرين وحلب، وقال أبو خمنف يف مقتله: )...وجعلوا 

الوردة، وأتوا إىل قريب دعوات، كتبوا إىل عاملها أن تلّقانا فإّن معنا  يسريون إىل عني 

الرأس  فشهروا  يتلّقاهم،  وخرج  األبواق،  بضرب  أمر  الكتاب،  قرأ  فلّما   ، احلسني  رأس 

ودخلوا من باب األربعني، فنصبوا رأس احلسني  يف الرحبة من زوال الشمس إىل العصر، 

يبكون،  طائفة  وأهلها  معاوية،  بن  يزيد  على  خرج  اخلارجّي،  رأس  هذا  وينادون: 

وطائفة يضحكون)28(. 
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مشاهد دوسر ـ بالس

مّر الرأس الشريف والسبايا على دوسر ثم بالس، ونزلوا بها، فأّما دوسر فهي قلعة جعب 

مشهد  ففيها  )مسكنة(  اليوم  وُتدعى  بالس  وأّما  وبالس،  الرّقة  بني  الفرات  على  وتقع 

الطرح، ومشهد احلجر الذي ُوِضع عليه رأس احلسني  عند مرور السبايا بها، وهي أول 

للقادم من اجلزيرة، كانت يوم نزل فيها موكب  الغرب  الشام من جهة  بلٍد من بلدان 

الزمن، ثم  النهر صار بعيًدا عنها مع مرور  الفرات، لكن جمرى  نهر  السبايا على شاطئ 

اليوم  معروفة  والقرية  األسد(،  )حبرية  على  نشئ  
ُ
أ الذي  السّد  بناء  بعد  أطالهَلا  غّطى 

بالسم نفسه)29(.

 منزل حلب

مل جند حللب ذكًرا ملسألة مسري السبايا يف مقتل أبي خمنف ول لالسفراييين، ولكن 

هناك معطيات تتعّلق باملشهدين القائمني إىل يومنا هذا عند سفح جبل اجلوشن، وهما: 

، سقطت من الرأس الشريف على احلجر الذي  )مشهد النقطة(، وهي من دم احلسني 

ُوِضع عليه، ُبيِنَ عليها مشهد احلسني ، و)مرقد حمسن( الذي أسقطته إحدى زوجات 

اإلمام احلسني ، وهما املتجاورين مّما ل ميكن تاوزهما بسهولة، حيث إّن الركب 

آنذاك )حلب( مضافًة من مضافاتها، ويؤّكد احلموّي  اليت تعّد  دون شّك ورد قنسرين 

يف املعجم على مرور موكب األسرى من هذا اجلبل، وما زال املشهدان قائمني رغم كّل 

الِعداء الذي أظهره خوارج هذا الزمن، فالتجأت القافلة إىل هذا اجلبل، وحتّصنوا به عند 

منعهم من دخول حلب،  وأورد الدربنّدي يف أسراره: ...هناك معركة دارت بني مجاعة 

دّرة  بقيادة  حبلب  السبايا  مرور  أثناء  النساء  انتفاضة  وهي  حلب،  وأهل  الرأس  حاملي 

الصدف ابنة عبد اهلل بن عمر األنصارّي)30(. 

قنسرين وقّصة الراهب

رأس  رأى  مّلا  أّنه  الراهب  وقّصة  العيس،  جبل  على  واقعة  ألّنها  بالعيس؛  اليوم  ُتسّمى 

اإلمام احلسني  وما ظهر منه من كرامات، طلب بقاءه عنده مقابل عشرة آلف درهم، 

ويسّلمه هلم حني الرحيل، فقبلوا بالعرض، وكّلم الراهب الرأس، وقد أسلم الراهب حني 

عرف َمن هو صاحبه، والقّصة معروفة، ذكرها أبو خمنف يف ذكر مسري األسرى)31(. 
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 معّرة النعمان

وقد ذكرها أبو خمنف قائاًل: ثم إىل قنسرين، وكانت عامرة بأهلها، فلّما بلغهم ذلك، 

أغلقوا األبواب وجعلوا يلعنونهم ويرمونهم باحلجارة، ويقولون: يا فجرة، يا قتلة أولد 

األنبياء، واهلل ل دخلتم بلدنا، ثم غرّيوا طريقهم إىل معّرة النعمان، واستقبلوهم وفتحوا 

هلم األبواب، وقّدموا هلم األكل والشرب بقّية يومهم، واسرتاحوا فيها ومل يبيتوا.

كفر طاب

وكان حصًنا صغرًيا، فغلقوا األبواب، فتقّدم إليهم خوّلي ـ لعنه اهلل ـ فقال: ألستم يف 

  احلسني  منعتم  وأنتم  واحدة  قطرة  نسقيكم  ل  واهلل  فقالوا:  املاء،  اسقونا  طاعتنا، 

والصحابة املاء، فرحلوا عند ذلك إىل شيزر.

ِشيزر

هي قلعة على كورة يف الشام قرب معّرة النعمان، بينها وبني محاة مسافة يوم، نزلوها 

، فتحالفوا أن ل ُيسمح هلم  وكان فيها شيخ كبري، فقال: يا قوم هذا رأس احلسني 

بدخول بلدتهم فقاتلوهم، ووقفوا على القنطرة ومنعوهم من الدخول، فلّما لحظوا ذلك 

مل يدخلوها، وساروا إىل محاة السورية)32(. 

طيبة اإلمام

يت بـ)طيبة اإلمام(، تقع مشال محاة،  والظاهر أّنهم قبل وصوهلم إىل محاة، مّروا ببلدة مُسّ

ومُسّيت بذلك نسبة إىل اإلمام علّي بن احلسني ، فاحتفل أهلها بالسبايا، وأطعموهم، 

وكسوهم، فدعا اإلمام هلم، مّما اضطر الشمر إىل سحبهم منها لتّلة واقعة مشال شرق 

محاة، وإىل جانب طيبة اإلمام هناك جبل ُيسّمى )جبل زين العابدين(، وُيذكر أّن 

أهالي بعض املدن اليت مّر منها ركب األسرى منعوهم من دخول بلدانهم، فالتجأوا إليه 

وباتوا فيه، لكن ل يوجد مستند يف املصادر القدمية عن ذلك، ول  يف احلديثة، غري 

ّي  أّن املوالني أقاموا مقاًما ومسجًدا يف املوضع الذي صّلى فيه اإلمام زين العابدين  مُسِ

بامسه، موجود إىل اآلن مزاًرا للمؤمنني، واهلل أعلم.

 محاة

محاه من كبيات املدن السورية، ول شّك يف أّن الركب احلسيين قد مّر فيها، ويذكر 

لة الرأس الشريف، وركبوا  املؤّرخون أّن أهل محاة أغلقوا أبواب املدينة يف وجوه مَحَ
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ُقِتلنا عن آخرنا، وكانوا قد وضعوا رأس  سور البلد، وقالوا: واهلل ل تدخلون بلدنا ولو 

اإلمام احلسني  على حجر خارج البلد، فبقي عليه أثر الدم، فأصبح فيما بعد مسجد 

 .)33( احلسني

الرسنت

هي مدينة تقع يف منتصف الطريق، تابعة حملافظة محص، ول يبعد مرور الركب 

بها ألّنها يف منتصف الطريق، حيث يقول أبو خمنف يف مقتله: ثّم رحلوا إىل مدينة 

محاة وهم مذعورون، فغلقوا األبواب يف وجوههم، ومنعوهم من الدخول إليها، فجاوزوها 

من شرقّيها إىل الرسنت، وكتبوا إىل صاحب محص )34(. 

مِحص

وساروا إىل محص، وكتبوا إىل صاحبها أن معنا رأس احلسني ، وكان أمريها خالد 

بن النشيط، فأمر بتزيني املدينة، ثم خرج وتلّقاهم على حّد مسري ثالثة أميال، وأشهر 

باحلجارة  فرموهم  بالباب،  الناس  فازدحم  الباب،  فدخلوا  محص،  حتى  وساروا  الرأس، 

حتى ُقِتل بالباب سّتة وعشرون فارًسا، وأغلقوا الباب يف وجوههم، فخرجوا ووقفوا عند 

كنيسة قّسيس، وهي قرب دار خالد بن النشيط، فتحالفوا على قتال خوّلي وعلى أخذ 

الرأس منه، ليكون فخًرا هلم إىل يوم القيامة، فبلغ خوّلي ذلك فارحتلوا خائفني، وأتوا 

.)35( بعلبك، وكتبوا إىل صاحبها أْن معنا رأس احلسني

بعلبك

على الرغم من أّنها تقع يف لبنان هذه األيام، إّل أّن الطريق من محص إىل دمشق كان 

بعلبك،  ...وأتوا  خمنف:  أبو  قال  دولية،  حدود  آنذاك  تكن  ومل  األقرب،  ألّنها  بها  ميّر 

األعالم،  وُنِشرت  بالزينة،  فأمر  احلسني،  رأس  معنا  إّن  تلّقانا،  أْن  صاحبها  إىل  وكتبوا 

وأخذوا بالفرح والسرور، فلّما رأت السّيدة أّم كلثوم  منهم ذلك دعت عليهم، هذا كان 

حاهلم حني كانوا أعداًء ألهل البيت ، أّما اآلن فعلى العكس من ذلك، فهم من أكب 

.)36( املوالني ألهل البيت

صومعة الراهب

الرأس  دفعوا  الراهب،  صومعة  عند  املساء  وأدركهم  بعلبك،  من  الركب  خرج  أن  بعد 
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ا كدوّي الرعد، فأخرج رأسه من  إىل جانب الصومعة، فلّما جّن الليل مسع الراهب دويًّ

صومعته لريى ماذا حيدث، فنظر إىل الرأس الشريف، فرأى نوًرا قد سطع منه إىل عنان 

السالم، فبكى وقال  أبا عبد اهلل، عليَك  يا  املالئكة ينزلون ويقولون:  السماء، ورأى 

هلم ـ حاملي الرأس الشريف ـ: ما الذي معكم؟ قالوا: رأس احلسني بن علّي ، فقال: َمن 

أّمه؟ قالوا: أّمه فاطمة الزهراء بنت حمّمد املصطفى، قال: صدقت األخبار حني قالت: إذا 

ُقِتل نيّب أو وصّي، أو ولد نيّب أو ولد وصّي، متطر السماء دًما، فرأينا أّن السماء متطر دًما، 

وقال: واعجباه من أّمة قتلت ابن بنت نبّيها، ثم قال: أنا أعطيكم عشرة آلف درهم على 

أن تعطوني الرأس الشريف فيكون عندي، فقالوا: أحضْر عشرة آلف درهم، فأحضرها 

هلم، فأخذ الرأس املبارك املكّرم، وجعله يف حجره وهو يقّبله ويبكي، ويقول: ليتين 

أكون أّول قتيل بني يديَك، فأكون غًدا معَك يف اجلّنة، واشهد لي عند جّدَك رسول 

وأّن حمّمًدا  له،  اهلّل وحده ل شريك  إّل  إله  أن ل  أشهد  بأّني  وآله(  اهلّل عليه  اهلّل )صّلى 

عبده و رسوله، وحسن إسالمه)37(. 

قّصة حجر قرب دمشق

شبيه  هو  عظيم  حجر  دمشق  من  قريب  موضع  يف  الدربندّي:  قال  الشهادة(  )أسرار  يف 

باألسد، فإذا كان يوم عاشوراء يفور من موضع عينيه الدم الكثري، قيل: إّنه ُوِضع عليه 

رأس احلسني  حني مسري جند ابن زياد إىل الشام)38(. 

الستنتاجات

- كانت رحلة السيب شاّقة ومهلكة إىل درجة كان اهلدف منها القضاء على مجيع 

. من حضر يف كربالء من ذّرية النيّب

 )50( الشريف  الرأس  محل  وقد  الستشهاد،  بعد  لألسرى  األوىل  احملّطة  كربالء  ُتعّد   -

 فقط، ومشهد احلّنانة كان أول منزل نزل به  شخًصا، وأّن السبايا هم من آل حمّمد 

. رأس اإلمام احلسني

أن  العرب  قبائل  من  خوًفا  الرئيسة  الطرق  عن  عدلوا  والسبايا  بالرؤوس   لني  املوكَّ إّن   -

تنهض فيهم احلمّية والغرية على إمامهم، فيهيجون وخيّلصون العيال ويأخذون الرؤوس.

اخلوارج؛  من  مجاعة  هم    وأصحابه  احلسني  بأّن  الناس  خدع  قد  األموّي  اإلعالم  إّن   -

لتمويههم وتّنب غضبهم. 
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- وردت عّدة قصص لرهبان وصوامع وأديرة يف الطريق، فإّن أهل البيت  أقاموا يف دير 

الراهب قبل أن يساقوا إىل دمشق.

- إّن األنبياء وذويهم هم أكثر الناس حتّماًل أللوان الظلم والضطهاد واألمل والعذاب، وإّن 

واقعة الطّف خري برهان على هذه احلقيقة.

 ،  اهلدف من سلوك الطريق الطويلة اآلهلة بالسّكان هو التشهري مبقتل احلسني -

النتيجة كانت على  أّن  إّل  إرهاق،  أمّيا  البلدان واملدن، وأرهقوهم  بالسبايا  هلذا طافوا 

عكس ما خّطط له أعداء اهلل، حيث اّتضح للناس كذب يزيد بن معاوية والطاغية 

عبيد اهلل بن زياد. 

وأصحابه  احلسني  اإلمام  لظالمة  إعالًما  ُتعّد  نهايتها  حتى  بدايتها  من  السيب  رحلة   -

ذكرهم،  واندثر  التاريخ  وَجهَلهم  النسيان،  وادي  إىل  بأعدائه  وذهبت   ، بيته  وأهل 

فاحلسني باٍق، وأعداؤه زائلون.

)1( تاريخ املراقد: ج6، ص76.
)2( مقتل احلسني للمقّرم: ج3 ص 444.

)3( موسوعة كربالء: ج2، ص257.
)4( َنَفس املهموم: ص351.

)5( مساجد الكوفة: ص177.

)6( حبار األنوار: ج 45، ص 115.
)7( وسيلة الدارين يف أنصار احلسني: ص 354.

)8( مدينة املعاجز: ج2، ص100.
)9( أطلس السرية احلسينية: ج3، ص81.

)10( بتصّرف عن كتاب وسيلة الدارين: ص 363.
)11( أسرار الشهادة: ص493.

)12( موسوعة كربالء: ج2، ص 278.
)13( املفيد يف ذكرى السبط الشهيد: ص 

.144
)14( موسوعة كربالء: ج2، ص 363.

ص  احلموي:  لياقوت  البلدان  معجم   )15(
.514

)16( موسوعة كربالء: ج2، ص.
)17( قّصة كربالء: ص477.

)18( مقتل أبي خمنف األزدّي: ص 122.
)19( معجم البلدان: ج4، ص491.

)20( معالي السبطني: ج 2 ص 515.
)21( اإلشارات للَهروي: ص63.

)22( َنَفس املهموم: ص 388.
)23( مقتل أبي خمنف األزدي: ص182.

)24( املصدر السابق: ص182.
)25( َنَفس املهموم: ص389.

)26( اإلشارات للَهروي: ص60.
)27( أطلس السرية احلسينية: ص 236.

)28( منتهى اآلمال: ج1، ص588.
ومعجم  ص57،  للَهروي:  اإلشارات   )29(

البلدان، ج1، ص328.
)30( أسرار الشهادة: ص 498.

)31( اخلصائص العلوية: ص147.
)32( نور العيون: ص39.

)33( تاريخ املراقد: ج6، ص205.
)34( أطلس السرية احلسينية: ص313-312.

)35(املصدر السابق: ج3، ص322-219.
)36( املصدر السابق: ج3، ص 346.

)37( ينابيع املودة: ص90.
)38( معالي السبطني: ج 2 ص 80.

)39(املصدر السابق: ج 2 ص140.

..........................................................................
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 رياحين الحسين



ُمكَت�شب  �شلوك  اأّنه  على  الكذب  تعريف  ميكن 
الطفل  اأّن  ذلك  ومعنى  املحيطة,  البيئة  من 
حينما ُيولد يكون خالًيا من اأّي �شلوك, وعندما 
من  وغريها  والأكل,  واحلركة,  الكالم,  يتعّلم 
ذاته  الوقت  يف  يقوم  لذلك,  امل�شابهة  الأمور 
مرحلة  ولأهّمية  والعادات,  ال�شلوكيات  بتعّلم 
الإن�شان,  �شخ�شية  بناء  يف  وتاأثريها  الطفولة 
اأ�شباب ظهور  اإىل معرفة  فنحن بحاجة ملّحة 

الكذب, وما عالجه.
من اأبرز اأ�شباب الكذب عند الأطفال:

لعدم  نتيجًة  بنف�شه  الطفل  ثقة  �شعف  1ـ 
احتوائه, اأو احرتام م�شاعره واأفكاره.

2ـ اخلوف من العقاب, اأي حينما يخطئ الطفل 
يخاف من قول احلقيقة, رمّبا لتعّر�شه لل�شرب 

مّرات عديدة, اأو الإهانة اأمام الآخرين.
3ـ جذب النتباه, فقد يكون الطفل مهماًل من 

ِقبل الوالدين.
اأهّم اخلطوات لعالج الكذب عند الأطفال:

ب�شكل  والعقاب  الثواب  مبداأ  ا�شتخدام  1ـ 
ا�شتثناء  مع  �شحيح 

َخمُس ُخطواٍت لِِعالِج الَكِذِب ِعنَد األَطَفاِل

حّل  علينا  الطفل  يخطئ  فحينما  ال�شرب, 
امل�شكلة, ولي�س خلق م�شكلة, مثل زراعة اخلوف 
منع  عرب  العقاب  يكون  كاأن  الطفل,  داخل  يف 
الطفل من �شيء يحّبه, اأو تقليل مّدة م�شاهدته 
التلفاز, اأو اللعب وغريها, اأّما الثواب فهو من 
هذا  يف  الوالدين  تفيد  قد  التي  الأمور  اأهّم 
املجال, فحينما ي�شدق الطفل قومي مبكافاأته 
ودوًما  له,  هديًة  لعبة  �شراء  اأو  املدح  عرب 
رّددي على م�شامعه كلمة )ال�شادق( لرت�شيخ 

ال�شدق يف نف�شه.  
اأن  ميكنِك  فال  لل�شدق,  اأنوذًجا  كوين  2ـ 
تطلبي من طفلِك �شلوًكا ما واأنِت تقومني بعك�شه 
وت�شّرفاتِك  لكالمِك  واعية  فكوين  متاًما, 

اأمامه, واإذا وعدِته ب�شيء ما فاأويف له. 
3ـ ا�شتخدمي اأ�شلوب �شرد الق�ش�س معه, فمن 
هي  الطفل  يف  �شلوك  اأّي  تر�ّشخ  التي  الأمور 

الطفل  خليال  نتيجًة  وذلك  الق�ش�س, 
له  تروي  اأن  فحاويل  الوا�شع, 

ة عن الكاذبني وعاقبة كذبهم.  ق�شّ
4ـ تدعيم ثقة الطفل بنف�شه, وعدم ال�شتهانة 
الأمور  فهذه  املديح,  وت�شميعه  واحت�شانه  به, 
تزيد من الرتباط العاطفي معه, وتعمل ب�شكل 
فتوّلد  لديه,  بالنف�س  الثقه  زيادة  على  فّعال 

الطمئنان من جانبه نحوِك, ثم الثقة بِك
الكذب  لأّن  كذبه؛  رف�س  مع  الطفل  تقّبل  5ـ 
من  جزء  هو  ولي�س  الطفل  به  يقوم  �شلوك 
�شخ�شيته, فكوين حذرًة عندما تقومني بنهيه 
لكذبه  رف�شِك  له  تبّيني  اأن  ال�شلوك  هذا  عن 
بو�شفه �شلوًكا, وحينما تقومني مبدحه فقويل 

له: اأنا اأعرفَك باأّنَك �شادق .
ويف اخلتام علينا اأن ل نن�شى باأّن الأطفال هبة 
من اهلل تعاىل, يجب اأن نحافظ عليها, ونحاول 
مع  يتنا�شب  مبا  اأخالقهم  نهّذب  اأن  جاهدين 

ديننا احلنيف.

. كربالء المقّدسةصفا رضا السمناوّي
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َعاِبرو َسِبيٍل
الدنيا  هذه  يف  )نحن  العبارة:  هذه  ا�شتوقفتني  لطاملا 
معناها,  عن  البحث  حاولُت  ولطاملا  �شبيل(,  عابرو 
زائلة,  الدنيا  باأّن  اآمنُت  ولطاملا  م�شمونها,  يف  والتعّمق 
ول قيمة لها, وكّل ما علينا فعله هو ال�شرب على الباليا 

واملحن, وما يريد اأن يحدث فليحدث!
وهذه  امل�شائب,  هذه  كّل  تتحّمل  اأن  للروح  اأّنى  لكن 

التغرّيات التي تطراأ على املجتمع؟
بباليا  ابتلوا  قد  ا  اأ�شخا�شً لأرى  كافية  مّدة  ع�شُت  لقد 
العقل  على  كبرية  وامتحانات  عظيمة,  ورزايا  �شديدة, 
و�شربهم  حتّملهم  مدى  هو  فاجاأين  ما  لكن  والقلب, 

عليها, فكيف ذلك؟!
هي  كذلك  مزاجنا,  اأجدب  بالعط�س  اأح�ش�شنا  كّلما 
اإّل عطايا  بنا ما هي  التي حتيط  الباليا  احلياة, فتلك 
رحمة  فننتظر  فالأمثل,  الأمثل  مرتبة  وهي  اإلهية, 

اهلل, ونتجاوز تلك ال�شعوبات ونعي�س الأمل.
البتالءات  هذه  اأ�شباب  ونتاأّمل  قلياًل  لنتوّقف  ح�شًنا, 
والمتحانات, فبع�شها خارجة عن اإرادة الإن�شان, اأي ل 
فكيف  ن�شرّيها,  اأن  ن�شتطيع  لكن  بها,  التحّكم  ن�شتطيع 

ذلك؟
اإىل  اأو  عاٍل  مقام  اإىل  تنقلنا  اأن  اإّما  البتالءات  هذه 
بالثقة  م�شّلحني  نكون  اأن  يجب  لذلك  ال�شافلني؛  اأ�شفل 
والإميان باهلل ؛ لأّنه ل ملجاأ �شواه, لهذا نحن عابرو 
  ليهدينا اهلل  نياأ�س؛  اأن ل جنزع, ول  �شبيل, وعلينا 
الأولياء  ابتالءات  اإىل طريق احلّق, فقد كانت  ويقودنا 
وال�شاحلني عظيمة وكبرية, لكّنهم جعلوا هدفهم الأول 
والأخري لقاء اهلل  بقلب �شليم ونف�س مطمئّنة؛ لذلك 
والقّوة,  بال�شرب,  الدنيا  من  حتّررنا  البالء  زاد  كّلما 
والثقة باهلل , والر�شا, والقبول, وحتويلها من اأحزان 

دنيوية اإىل اأحزان اأخروية.

. كندازينب خليل آل بريهّي
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هناء عاصّي السودانّي 

ِفي التَّنِشَئِة االجِتَماِعيَِّة

. بغداد

فيها  واأودع  املراأة,    اهلل  خلق 
ت�شنع  ما  امللكوتية  الطاقات  من 
لتكون  ا؛  قوًيّ بّناًء  ا,  جمًدّ فرًدا 
عن�شًرا اأ�شا�شًيا يف تن�شئة الفرد, 
وا�شتقامتها  ب�شالحها  فاملراأة 
الجتماعية؛  التن�شئة  على  قادرة 
املجتمع,  بناء  يف  دور  من  لها  ملا 
ظهور  يف  الأ�شا�س  العامل  وتعّد 
وانطالقها,  الإيجابية  الطاقات 
وبذلك ت�شبح الركيزة الأ�شا�شية 

يف  املجتمع  عليها  يعتمد  التي 
واجلماعية,  الفردية  قواه  بناء 
اأّم  اإىل  يحتاج  احلديث  فاجليل 
لينقله  ا وحناًنا وراأفًة؛  ت�شبعه حبًّ
فُيق�شى  الآخرين,  اإىل  ذلك  بعد 
نخرت  التي  العنف  مظاهر  على 
غابة  اإىل  فحّولتها  جمتمعاتنا, 
يخ�شى فيها ال�شعيف من القوّي, 
الع�شور  اإىل  بنا  كاأّن الزمن عاد 

املظلمة.
فالأجيال حتتاج اإىل م�شدر قوّي 

املا�شني  اأجماد  عربه  ت�شتعيد 
اجلاهلي  املجتمع  حّولوا  الذين 
الفاقد للهوّية اإىل جمتمع ُيحتذى 
العلوم  جمالت  �شّتى  يف  به 

واملعارف الإن�شانية الراقية.
التي  احلياة  زينة  القدوة  وتبقى 
تبقي جذور ثقافتنا ثابتًة, منتقلًة 
فالقتداء  القادمة,  الأجيال  اإىل 
َمن  وكّل   , احل�شني  بالإمام 
كّل  �شاّلة  كربالء  يف  معه  كان 

موؤمن وموؤمنة.

َدورُ الَمرأَِة
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يف  حدث  الذي  التغرّي  اأّن  يف  �شّك  ل 
عامل التوا�شل وتقنياته ميكن اأن يحمل 
تطّور  وهو  �شورها,  بكّل  الثورة  و�شف 
اأثرها يف  الثورة  عاملي, وقد كان لهذه 
وكان  اإيجاًبا,  اأو  �شلًبا  م�شتخدميها 
كان  مثلما  املحمودة,  اإيجابياتها  لها 
البع�س  ا�شتوقفت  التي  �شلبياتها  لها 
العامل  هذا  اإىل  الدخول  قبل  طوياًل 
منزلقاته  من  خوًفا  الفرتا�شي, 

وخماطره.
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وتتيح 
يف  ت�شهم  التي  املزايا  من  العديد 
معلوماته  وزيادة  الفرد,  ثقافة  زيادة 
ب�شكل  ا�شتخدامها  مّت  ما  اإذا  ووعيه 
�شحيح, واإّل �شي�شيبه بع�س �شرورها: 
 َرِهيَنٌة َك�َسَبْت  ا  مِبَ َنْف�ٍس  ُكلُّ 
التحّكم  ا�شتطاع  فمن  )املدّثر:3٨(, 
تلك  ف�شي�شتخدم  نف�شه,  هوى  يف 
اجلانب  ويف  �شحيح  ب�شكل  الو�شائل 
ولو  نف�شه  زمام  اأفلت  وَمن  له,  النافع 
م�شّرة  فّتاكة  و�شيلة  اأ�شبحت  قلياًل, 

بدينه ودنياه واأ�شرته.
ا للغاية  اأ�شبح دور مواقع التوا�شل مهمًّ
العالقات,  توطيد  زيادة  حيث  من 
والتعّرف على البيئات الأخرى, وك�شب 
الكثري من املهارات, اإ�شافة اإىل التعّلم 
عن ُبعد, حيث بات من ال�شهل الو�شول 
اأّي  ويف  تعّلمه,  نريد  علم  اأّي  اإىل 
�س كان, مثلما اأّنها فتحت اأمام  تخ�شّ
اأبواب املكاتب العاملية, وُدور  الباحثني 

الثقافة واملعرفة.

ِصَناَعاٌت ِمَثالِيٌَّة

جنعل  كيف  نفّكر  يجعلنا  الأمر  هذا 
ل  فمّما  ديننا,  تخدم  الو�شائل  هذه 
ت�شتغني  ل  املجتمعات  اأّن  فيه  �شّك 
عن ا�شتخدام التكنولوجيا, وبالإمكان 
فالداعي  الإ�شالم,  ل�شالح  ت�شخريها 
هذا  يواكب  اأن  عليه    اهلل  اإىل 
التطّور احلا�شل يف التقنيات احلديثة 
الإ�شالمية,  الر�شالة  خدمة  يف 
باأن  ُمطاَلب  وهو  اأهدافها,  وحتقيق 
دعوته  من  يطّور  واأن  ذاته,  من  يطّور 
وو�شائلها, حتى ت�شل اإىل جميع اأفراد 
املجتمع, وين�شر البحوث واملحا�شرات 
من  متابعتها  ل�شهولة  وذلك  الهادفة, 
ورد  فقد  العامل,  كّل  يف  اجلميع  ِقبل 
"كلمة  قال:  اأّنه    اهلل  ر�شول  عن 
احلكمة �ساّلة امل�ؤمن، فحيث وجدها 

فه� اأحّق بها")1(. 

فاأّنها  التقنيات,  هذه  �شلبيات  اأّما 
ا�شتخدامها,  �شيء  اإن  للعمر  م�شيعة 
للوقت  م�شتهلًكا  م�شتخدمها  جتعل 
مدمًنا  يكون  حينما  فائدة  دون  من 
الجتماعي,  التوا�شل  برامج  على 
الكاذبة  الأخبار  ن�شر  فّخ  يف  فيقع 
اإىل  اإ�شافة  الأ�شفر,  الإعالم  اأي 
و�شوء  والتنّمر,  املجتمع,  النعزال عن 
الأطفال,  يف  ال�شلبي  والتاأثري  الفهم, 
منافية  موا�شيع  املواقع  بع�س  ون�شر 
مثايل  حياة  نط  وخلق  لالأخالق, 
غري موجود يف الواقع, مّما يوّلد بع�س 

امل�شاكل النف�شية. 
بناء  على  قادرون  باأّننا  القتناع  علينا 
و�شائل  طريق  عن  متكامل  جمتمع 
ال�شحيح  ال�شتخدام  وفق  التوا�شل 
هدمه  على  ا  اأي�شً قادرون  واأّننا  لها, 
لهذه  ال�شلبي  بال�شتخدام  واإف�شاده 

الو�شائل.
...........................

)1( ميزان احلكمة: ج 1: �س 6٧1 . 
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الف�شل,  اأو  النجاح  اأ�شا�س  الفكر  اإّن 
على  �شاعد  اإيجابًيا  التفكري  كان  فاإذا 
�شلبًيا  كان  اإذا  اأّما  والتقّدم,  التحّرك 
ومن  والف�شل,  الإحباط  اإىل  ف�شيوؤّدي 
ال�شعب اأن ن�شع اأ�شول الرتبية, ومبادئ 
يف  ن�شاأوا  ما  اإذا  لل�شباب  القومية  الفكر 
رياح  به  تتالعب  الأفكار,  جمتمع م�شّتت 
اأمامه,  بدلوها  وتدلو  النفتاح اجلديدة, 
ن اأو م�شتعّد ملجابهة تلك  �شّ وهو غري حُمَ
الأفكار الغريبة, وغري قادر على مواجهة 
الآباء  اجتهاد  ومع  الفكري,  الغزّو  ذلك 
املُثلى  بالطريقة  التعريف  يف  والأّمهات 
التي ت�شمن ال�شري يف الجتاه ال�شحيح, 
يف  ثغرات  حدوث  من  اخلوف  اأّن  اإّل 
الفهم, ونق�س يف ال�شتيعاب يبقى قائًما.
فنحن ن�شهد هبوب رياح ال�شرق والغرب, 
وحماولتها امل�شتمّرة يف اقتالع الثوابت, 
م�شتوردة  ثقافة  واإحالل  القيم,  وتبديل 
بها, ول �شيء م�شرتك يجمع  لنا  ل �شلة 

تتوافر  الأ�شيلة, فهل  ثقافتنا  بيننا حمّل 
على  للحفاظ  الكافية  القدرة  لالأبناء 
وه�شا�شة  الأفكار,  لوثة  و�شط  توازنهم 
البنية الثقافية امل�شتوردة املراد تر�شيخها 
يف املحيط الجتماعي؟ هنا حلظة �شمت 
على  احلري�شون  الآباء  عندها  يقف 
اإك�شاب اأبنائهم مناعًة اأخالقيًة حتميهم 
من اآفات النفتاح الع�شوائي على ثقافات 
التي  الريح  يف  قّوة  وجدوا  ما  اإذا  العامل 
جتذب اأبناءهم للحفاظ على هّويتهم من 
يدخل  ل  اأن  يجب  النقالع.  اأو  الت�شويه 
اأو  وتعنيف,  �شراع,  يف  اأبنائه  مع  الأب 

جلوء اإىل ال�شرب, فاإّن الرتبية تعّد اأمًرا 
اإىل  فتحتاج  ع�شوائًيا,  ل  وح�ّشا�ًشا  ا  مهمًّ
ال�شرب, واحلوار, وال�شتماع اإىل ال�شباب 
عّما  ويف�شحوا  ليعرّبوا  �شدر  برحابة 
يحّل  ما  لهم  ح  نو�شّ حينها  بداخلهم, 
عن  الإمكان  قدر  ونبتعد  م�شكلتهم, 

الإحلاح يف تقدمي الن�شيحة.
من  ورثناه  ما  نغرّي  اأن  اإىل  بحاجة  نحن 
فنتنازل  باآبائنا,  عالقتنا  ب�شاأن  ال�شلف 
عن هذه الفوقية التي نعامل بها اأبناءنا؛ 
لنقف معهم جنًبا اإىل جنب اأمام حتّديات 
الع�شر احلايل, فالرتبية التي ندعو اإليها 
لأبنائنا  ت�شمح  التي  الناقدة  الرتبية  هي 
بالتفكري, وطرح الأ�شئلة عن كّل ما يدور 
ل  حّرة  تربية  اأحداث,  من  حولهم  من 
احلر�س  مع  التفكري,  يف  فيها  تقييد 
اأو  الختالف  ب�شبب  املفاهيم  بيان  على 

التوافق يف الآراء من دون ت�شّدد.

ِبَيـــُة  لتَّر ا

َبيـــَن 

نِفَتـــاِح  االِ

ِد ــدُّ َوالتََّشـ

.كربالء المقّدسة 
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 َقلِبي َحَرُم رَبِّي

ورد عن أمير 
المؤمنين أنّه 

قال: "قلوب العباد 
الطاهرة مواضع نظر 

الله سبحانه، فَمن 
طُهر قلبه نظر إليه")1(، 
فقلوبنا أوعية المحبّة 

لله ، وكّلما رّقت 
وطهرت، حظيت 

بالفيض والفضل، 
ونالت نظرة الرضا من 

األعّز األجّل.

اأن  ينبغي  ل  الذي  تعاىل  اهلل  حرم  اإّنها 
�شواه  ي�شتحّق  ل  الذي  واملحّل  لغريه,  تكون 
اأن يكون له, فهنيًئا مَلن اأعّدها لتكون عر�ًشا 
لرّبه, واأبعد عنها الأغيار وفاز بقربه, ومن 
اليقظة  اإىل  العبد  يحتاج  الو�شول  اأجل 
عنه  بعيًدا  جتعله  فالغفلة  التاّم,  واحلذر 
والآثام,  الُبعد  وحل  من  قريًبا  تعاىل, 
باأن  رّبانية  دعوة  دعوتني:  بني  واقع  فاملرء 
ودعوة  الربّية,  رّب  قلبه  على  يكون احلاكم 
�شيطانية دنيوية باأن يكون ال�شيطان والدنيا 
�شوؤونه  يف  ويت�شّرفاِن  قلبه,  يحكمان  َمن 
الدعوتني,  بني  للجمع  �شبيل  ول  بالكلية, 
كذلك  يجتمعان,  ل  والنهار  الليل  اأّن  مثلما 
الذي  الأمر  الرحمن,  وحّب  الدنيا  حّب 
لئاّل  امل�شتمّر؛  اجلهاد  العبد  على  يفر�س 
فيرتاجع  رّبه,  عن  ويغفل  الدنيا  اإىل  يركن 
وبال  فجاأًة  يحدث  ل  فال�شقوط  ويتقهقر, 
قلب  يف  تتفاعل  عوامل  ثّمة  بل  مقّدمات, 

الإلهية,  الِنعم  يف  التاأّمل  من  بّد  ل  مثلما 
ومتى  والإح�شان,  اللطف  اأ�شري  فالإن�شان 
�شكره,  يف  ذاب  خالقه,  ِنعم  يف  تاأّمل 
له,  ينابيع احلمد واحلّب  قلبه  وتفّجرت يف 
في�شتحي اأن يتوّجه اإىل غريه, اأو يطرق غري 

بابه.
 , البيت  باأهل  الرتباط  �شدق  واأخرًيا, 
اأدمن  والوفود بهم على اهلل �شبحانه, فَمن 
العطاء,  بغزير  عاد  كرمهم,  اأبواب  قرع 
والرتقاء,  لل�شمّو  املوجبة  امِلَنح  وجزيل 
النجاة  و�شفينة  اهلل,  اإىل  الو�شيلة  فهم 
�شريتهم,  فلنتاأّمل  احلياة,  اأمواج  و�شط 
ومواعظهم  بقراءة كالمهم  اأوقاتنا  ولنعمر 
لرّبنا,  قلوبنا  �شاحة  نفرغ  كي  واأدعيتهم, 
اأهاًل  عّلنا نحظى باألطاف عنايتهم, ونكون 

لننهل من نري حّب اهلل تعاىل.
......................................
)1( ميزان احلكمة: ج 3, �س 26٠٧.

التعي�س,  امل�شري  هذا  يواجه  حتى  العبد 
فيغزوه ال�شطراب وال�شتات, وهذه العوامل 
هي الأمرا�س الروحية التي ت�شيب املرء يف 

املعتقد والأخالق.
واإذا مل يحَظ القلب باملراقبة الدائمة, فاإّنه 
مهّدد بخلّوه من حّب اهلل تعاىل, وا�شتيطان 
العاقبة  �شوء  ثّم  فيه, ومن  والنفاق  الظالم 
العبد  ينتبه  مل  ما  الهالك  اإىل  املف�شي 
والفكاك  العفو,  ي�شاأله  رّبه,  اإىل  وي�شّج 

والنعتاق من النار.
بّد  فال  تعاىل,  هلل  حرًما  القلب  يكون  وكي 
والأنف�شية:  الآفاقية  الآيات  يف  التفّكر  من 
اأَنُف�ِسِهْم  َويِف  اْلآَفاِق  يِف  اآَياِتَنا  يِهْم  �َسُنِ
لت:  )ف�شّ   ّقُ احْلَ اأَنَُّه  َلُهْم   َ َيَتَبيَّ َحتَّى 
اإىل  يوؤّدي  والتدّبر  التفّكر  فاإدامة   ,)53
تفّكره  طال  وَمن  امل�شّور,  اخلالق  تعظيم 
وا�شتنارت  خلالقه,  بالتقدي�س  قلبه  عُمر 

ب�شريته.

.النجف األشرف زينب عبد الله العارضّي
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الأخرية  ال�شنوات  يف  نالحظ 
ة  بخا�شّ امللّونة,  الكتب  انت�شار 
كتاب  قبيل  من  الأ�شود  اللون  ذات 
الكتب  من  وغريها  )اك�شتا�شي(, 
يف  له  امل�شابهة  بعده,  �شدرت  التي 
اجلودة  ذات  الأوراق  من  الطبعات 
العالية, والغالف اخل�شبي, وغريها 
التي  املختلفة  والأ�شكال  الأنواع  من 
وبقّية  واملراهق,  ال�شاب,  جتذب 

الفئات العمرية.
احلالة  كتب  انت�شار  موجة  اإّن 
من  حّيًزا  اأخذت  )ال�شتوريات( 
الطباعة, وت�شّدرت واجهات رفوف 
باتت  الكتب  هذه  لكون  املكتبات؛ 
وطبعات  اأجزاء  ولها  مبيًعا,  الأكرث 
ال�شفات  يف  ت�شرتك  خمتلفة 

الأ�شا�شية. 
اإّنها كتب �شبه فارغة املحتوى, رائعة 
وجتربه  الناظر  جتذب  الطباعة, 
بتمّيزها  واقتنائها  ت�شّفحها  على 
اللغتني  وا�شرتاك  الر�شومات,  يف 

َبيَن رَغَبِة الِقَراَءِة َوالتََّباِهي

اِقِتَناُء الُكُتِب

كتابتها,  يف  والعربية  الإنكليزية 
مع  املرفقة  الق�شرية  والعبارات 
ر�شومات ممتازة جًدا لأخذ احلالة 
على  من�شور  وعمل  )�شتوري( 
الفي�س  من  ال�شخ�شية  ال�شفحات 
مواقع  وبقّية  والن�شتغرام  بوك 

التوا�شل.
الكتب  هذه  على  الكبري  الإقبال  اإّن 
نتيجًة  اخلطر  ناقو�س  يدّق  بات 
التفاهة  نحو  املقبلني  لتوّجهات 
عن  بحًثا  وال�شطحية,  والفراغ 
املحتوى  دون  والت�شميم  ال�شكل 
فكرة  اأ�شا�س  هو  الذي  والفكر 
�شبه  التي �شارت  القراءة والّطالع 
كتاب  عن  يبحث  فالكّل  مندثرة, 
جميل ليلتقط �شورة له ومعه, بينما 
عن  يبحث  َمن  وجود  نادًرا  اأ�شبح 
فاإّن  لال�شتفادة,  والفكرة  املحتوى 
نّية التعّلم حتّولت اإىل نّية الت�شوير, 
وجعل الآخرين يرون ال�شخ�س وهو 
�شخ�س  هو  اإًذا  كتاًبا,  ويحمل  يقراأ 

مبا  ل  التباهي  ويح�شل  مثّقف, 
يحمل من فكر, بل مبا يحمل من ورق 
�شبه فارغ. وتعّد املجتمعات العربية 
قليلة الن�شر, فوفًقا لدرا�شة للموؤمتر 
والن�شر(  )الكتاب  للجنة  ال�شنوي 
العربي  العامل  فاإّن  2٠21م,  للعام 
بينما  �شنوًيا,  كتاًبا   )165٠( ين�شر 
الأمريكية  املّتحدة  الوليات  تن�شر 
�شنوًيا,  كتاب  األف   )٨5( وحدها 
اللجنة  بها  قامت  التي  والدرا�شة 
خل�شت  مماثلة  نتائج  اإىل  ت�شري 
اإليها منّظمة الأمم املّتحدة للرتبية 
يف  الـ)يون�شكو(  والثقافة  والعلوم 
اأّن  اأو�شحت  التي  املا�شي  العام 
�شفحة  ربع  عربًيا  القراءة  متو�ّشط 
معّدلت  ت�شل  بينما  �شنوًيا,  للفرد 
كتاًبا   11 اإىل  اأمريكا  يف  القراءة 
�شبعة  بريطانيا  ويف  �شنوًيا,  للفرد 
كتب, مّما يظهر مدى التديّن الذي 
يف  القراءة  معّدلت  اإليه  و�شلت 

الوطن العربي.

هاجر حسين األسدّي
.كربالء المقّدسة 
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تنجح  ل  م�شروع  كّل  اأّن  يف  �شّك  ول 
اأ�ش�س  على  بارتكازه  اإّل  اإدارته 
الكافية  اخلربة  اأهّمها  ومن  ال�شالمة, 
اأو  �شركة  نرى  فال  واملدير,  لل�شائ�س 
ميتلك  َمن  باإدارة  اإّل  ناجحة  موؤ�ّش�شة 
واخلربة  امل�شروع  عن  التاّمة  الروؤية 
لنتهى  لولها  التي  الخت�شا�س  بهذا 

امل�شري بالف�شل وعدم الإنتاج .
الأ�شرة هي ال�شركة التي تتوىّل م�شروع 
اإي�شال  اإىل  تهدف  والتي  الرتبية, 
من  ميكن  ما  اإىل  )الأولد(  املنتج 
الكمال الإن�شاين, وعالمات اجلودة يف 
غر�س الِقيم والأخالق, فال يتحّقق لها 
الأبوان  امتلك  اإذا  اإّل  والإنتاج  النجاح 
الرتبية  وخارطة  الذهنية,  ال�شورة 
اإدارة  يف  الرائدين  لكونهما  ال�شليمة 

هذا امل�شروع. 

ومن هنا تبلورت فكرة �شرورة الإعداد 
الأبوين  اإحاطة  ولزوم  الرتبوي, 
بالثقافة الرتبوية, وتعبئتهما مبجموعة 
يف  الولوج  قبل  الالزمة  اخلربات  من 
هذا املجال, ليكّلل زواجهما وتربيتهما 
املوؤمنني  اأمري  فعن  والفالح,  بالنجاح 
 اأّنه قال: "يا كميل، ما من حركة 
اإّل واأنَت متاج فيها اإل معرفة")2(.

يجب  ماذا  وعلى  الإعداد؟  كيفية  ما 
�شليم؟  تربوي  منهج  لتكوين  الّطالع 
وما امل�شدر الذي ينبغي اّتباعه لكي ل 
اأو  والتفريط,  الإفراط  الأبوان يف  يقع 

�شلوك �شبل خاطئة؟
وقت  اغتنام  اإىل  العاّمة  الدعوة  اإّن 
باأّن  توؤ�ّشر  الن�شغال  قبل  الفراغ 
الإعداد  لذلك  الأن�شب  الزمنية  املّدة 
الزواج  قبل  ما  مرحلة  هي  والتاأ�شي�س 

قيا�ًشا مب�شاغل احلياة الزوجية.
فاإّن  اأخرى  جهة  ومن  جهة,  من  هذا 
الطريقة  يف  املاأمون  وامل�شار  املنهج 
مراعاة  يف  واملتوازن  والأ�شلوب, 
هو  وال�شخ�شيات  والأعمار  الظروف 
اأمة  خري  ينتج  الذي  الإ�شالمي  املنهج 
باأفراد  الإن�شاين,  الكمال  نحو  ت�شمو 

اأ�شوياء معتدلني يف الفكر وال�شلوك.
لإعداد  الوقت  ي�شعفه  مل  َمن  واأخرًيا, 
على  �شابقة  مرحلة  يف  الرتبوي  املنهج 
جميء الأطفال, فال يفّرط يف املراحل 
الأخرى من حياتهم, فما ل ُيدرك كّله, 

ل ُيرتك جّله.
.......................................
)1(  ميزان احلكمة: ج 2, �س 1212.

)2( بحار الأنوار: ج ٧4, �س 412.

 اإلِعَداُد التَّرَبِويُّ َضُرورٌَة ُمهَمَلٌة

"أل كّلكم راٍع وكّلكم مسؤول عن رعيّته")1(، حديث نبوّي أّسس لضرورة تحّمل 
بما  إدارتها  اإلنسان مسؤوًل عن  يكون  التي  المجالت  المسؤولية في شتّى 

ينهض بها إلى سّلم النجاح .

إنعام تّمار الكعبّي
. النجف األشرف
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ر�شد  اإىل  والتعليم  الرتبية  حمور  يحتاج 
وكذلك  الناجحة,  واملقتطفات  العوامل  اأبرز 
التي  والعقبات  املنعطفات  اأهّم  على  الوقوف 
تواجه العملية التعليمية, ويتّم ذلك عرب مكّون 
اأ�شا�شي, وجزء ل يتجّزاأ من العملية التعليمية, 
األ وهو التقومي الذي يتكّون من عنا�شر مهّمة, 
واأدوات  الآلّيات,  وو�شع  املعلومات,  جمع  منها 
املنا�شبة  واملعاجلات  واختيار احللول  القيا�س, 
املعّلم  كفاءة  اإىل  اإ�شافة  الطارئة,  للعقبات 
والرتبوّي القائم على عملية التقومي, حيث ُيعّد 
ركًنا جوهرًيا لإجناح عملية التدري�س, في�شاعد 
اإىل  واإر�شادهم  املتعّلمني  توجيه  على  املعّلم 
التقّدم, وحتديد جوانب القّوة وال�شعف لديهم 

يف املوؤ�ّش�شة الرتبوية. 
اإىل  التقومي يحتاج  اأّن  اإىل  الإ�شارة  بّد من  ول 
املنا�شب  واحلكم  القرار  واّتخاذ  املالحظة, 
املعايري  من  جمموعة  وتهيئة  املتعّلم,  لأداء 
الهدف  لتحقيق  معّدة  خّطة  وفق  والأ�شئلة 
التح�شيلية  الثغرات  بع�س  واإ�شالح  املعطاء, 
التالميذ,  قدرات  على  والتعّرف  ُوِجدت,  اإن 
وال�شلوك,  العلمي,  الأداء  يف  التغيري  وم�شتوى 
واّتخاذ  ال�شّف,  يف  بهم  املُناطة  واملهاّم 

التدابري الالزمة لالرتقاء والتطّور. 
يف  واحليوّي  الفّعال  التدري�س  طابع  وُيعّد 
عن  ينّم  فكرًيا  �شعاًعا  الدرا�شية  ة  احل�شّ
املوقف  و�شّيد  للمعّلم,  واجلهد  الإبداع 

الن�شط,  التعّلم  ا�شتخدام  هو  ال�شّف  يف 
املعرفية  الأ�شياء  حقائق  عن  وال�شتق�شاء 
والعلمية يف خمتلف املواّد الدرا�شية واأ�شولها, 
التعّلم  مهارات  اكت�شاب  عنها  ينتج  والتي 
املعلوماتية  الرثوة  من  وال�شتفادة  الإيجابي, 
التناغم  ومواكبة  احلديث,  التطّور  ظّل  يف 
املثمر لتحويل عملية التقومي اإىل مهارة ممتعة 
على  والعمل  املتاحة,  لل�شبل  وفًقا  ومتكافئة 
تنمية الذات لدى التالميذ وحتقيقها, وحّثهم 
فريق  اإىل  والن�شمام  التعاوين,  العمل  على 
للماّدة  الراجعة  التغذية  على  والتاأكيد  واحد, 

الأكادميية والرتبوية.

َسِة التَّرَبِويَِّة االِخِتبارُ الَبنَّاُء لِلُمَتَعلِِّميَن ِفي الُمَؤسَّ

نوال عطّية المطيرّي
. كربالء المقّدسة 
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لكن هل يقوى هذا اجل�شد املُنهك على حتقيق احللم؟ 
هل تقوى هذه اليد املرتع�شة على حمل ال�شالح؟ وهل 
تقوى هذه املفا�شل املتعبة على مواجهة برد اجلبهة, 
والكّر والفّر؟ مِلَ ل؟ اأمل يكن حبيب بن مظاهر الأ�شدّي 
مت�شك  بع�شابة  جبهته  يربط  الطّف  يوم  يف  �شيًخا 
الروؤية؟  فيحجبا  عينيه  على  يتهّدل  اأن  عن  حاجبيه 
لكّنه كان ثابت اجَلنان, را�شخ الإميان, مل مينعه كرب 
لبن  والن�شرة  العون  وتقدمي  النداء,  تلبية  عن  �شّنه 
بنت ر�شول اهلل , فحاز بذلك �شرف قيادة الأن�شار 
يف جي�س احل�شني , يتلوه �شرف ال�شهادة بني يديه. 
جديد,  من  اأن�شاره  ينادي    احل�شني  هو  وها 
ونيل  احل�شيني,  بالركب  للحاق  �شانحة  فالفر�شة 
والعر�س  الأر�س  وعن  العقيدة,  عن  الدفاع  �شرف 
عزمهم,  بقايا  م�شتجمعني  الكهول  فهّب  والكرامة, 

كانت  اإذ  اأحياًنا,  غلبوهم  ورمّبا  ال�شباب,  ي�شابقون 
على  جرت  التي  فالدموع  ال�شدور,  يف  تغلي  النار 
وجوههم لذكرى �شبي زينب  تاأبى لهم القرار وهم 
يرون حرائر الوطن يف اأيدي اأجالف يزيد وجالوزته 

اليوم. 
فهم  ت�شتثنيهم,  ل  املقّد�شة  الدفاع  فتوى  دامت  وما 
يف  املجاهدين  �شفوف  يتقّدمون  وفر�شانها,  لها  اأهل 

احلرب ويف ال�شالة. 
فال   , اهلل  عند  كرامٌة  بالدعاء  املرفوعة  ولأكّفهم 
يرّد ت�شّرع �شيبة كرمية بني يديه اإّل بالإجابة, ف�شالم 
عليهم يوم لّبوا هتاف الدفاع, و�شالم عليهم يوم رفعوا 
الِهَمم و�شّدوا الأزر, و�شالم عليهم يوم ب�شطوا اأيديهم 
َوَفْتٌح   ِ اهللَّ ِمَن  ٌر  َن�شْ هاتفني:  ونادوا  بالدعاء, 

َقِريٌب )ال�شّف:13(.

يِب أَحاَلُم الشَّ
د. إسراء محّمد العكراوّي

.النجف األشرف

الهموم،  ُمنهك، ورأس شّيبته  بقي منه جسد  نعم،  العمر شيء؟  بقي من  هل 

وأمل أخير.
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البهيم,  الليل  ذلك  يف  علّي  مّرت  حلظات 
يف  النفجارات,  ودوّي  الر�شا�س  اأزيز  بني 
قاطع �شامراء من يوم 1٠/ 3/ 2٠22م الذي 
ا�شرتجعت فيه كّل ذكرياتي ك�شريط �شينمائي 
ميّر من اأمامي واأنا اأمتاهى يف عوامل امللكوت, 
طاملا  ب�شهادة  بارئها  اإىل  روحي  عروج  اأنتظر 

انتظرُتها, وا�شتعددُت لها جيًدا.
�شاعة  اآخرها قبل ن�شف  بداأُت بذكرياتي من 
لياًل,   )12( ال�شاعة  يف  تقريًبا  الهجوم,  من 
الأربعة  واأولدي  زوجتي  بي  اّت�شلت  حيث 
قد  البيت  اأّن  ليخربوين  فيديوًيا  اّت�شاًل 
فطماأنتهم  بالقاطع,  التحاقي  بعد  اأظلم 
فاأخربُت  مباغت,  هجوم  حدث  وفجاأة  علّي, 
تقلق  ل  كي  �شاأنام  باأّنني  احلامل  زوجتي 
�شالحي,  واأخذُت  واأطفايل,  ووّدعُتها  علّي, 
ومتركزُت يف موقعي ل�شّد الهجوم, وا�شتمّرت 
عيني,  فوق  القّنا�س  اأ�شابني  حتى  املواجهات 
باأّنني على مقربة من عا�شوراء  يقيني  فازداد 

و�شخو�شها, وال�شهادة.
فتذّكرت  وج�شمي,  وجهي  تغّطي  دمائي  كانت 
فازددُت   , العّبا�س  الف�شل  اأبي  مولي  عني 

حلماية  ُقدًما  امل�شي  يف  واإ�شراًرا  عزميًة 
الرمق  حتى    الع�شكرّيني  الإمامني  مرقد 
منذ  التي طاملا متّنيتها  ال�شهادة  اإّنها  الأخري, 
والوطني  الديني  واجبي  يف  2٠14م,  عام 
من  وعر�شي  واأر�شي  مقّد�شاتي,  عن  بالدفاع 
الكثريين  الرغم من معار�شة  الدواع�س, على 
دون  من  واملقاومة  الدفاع  ملوا�شلتي طريق  يل 
يف  اأعمل  كنُت  العك�س,  على  بل  ماّدي,  مقابل 
الإجازة بجهد م�شاعف؛ كي اأوّفر لقمة العي�س 
بجبهات  التحاقي  اأجرة  ولأك�شب  لعائلتي, 
القتال امل�شتعرة حينها, لأّنني كنُت اأرّدد دوًما: 
لنا  بعّز, وهنيًئا  فلنمت  �شنموت حتًما,  كّنا  اإن 

ال�شهادة اإن ُطلناها.
احلزينة,  بلوحاته  ذكرياتي  قطار  توّقف 
اإىل  حينها  تطّلعُت  بعُد,  يجدوين  مل  ورفقائي 
مولي  وناجيُت   , الع�شكرّيني  الإمامني 
يف  ـ  فداه  روحي  ـ  والزمان  الع�شر  �شاحب 
�شاألتحق  اأخرًيا,  ذا  اأنا  ها  الأخرية:  خلوتي 
�شوقي  طال  فقد   , احل�شني  الإمام  بركب 
خ�شري,  بن  وُبرير  وعاب�س,  حبيب,  ملرافقة 
مع  معركتنا  لأّن  كربالء؛  �شهداء  وبقّية 

عا�شوراء,  من  فرع  الأرجا�س  الدواع�س 
فاقبلوين يف ركابكم اأّيها الأطهار.

اإىل  ودعواتي  وح�شراتي,  مناجاتي,  بني  وما 
تعالت �شرخات  ال�شهداء,  اأن يكتبني من  رّبي 
غا�شًبا:  ف�شاح  وجدين,  الذي  موؤّمل  رفيقي 
�شاآخذ  م�شاب.  اأنَت  عليوي,  فا�شل  فا�شل, 
قتال  وقاتل  �شالحه  فاأخذ  رفيقي,  يا  بثاأرَك 

ا.  الأ�شاو�س, اإّل اأّنه اأ�شيب اأي�شً
وبعد انتهاء الهجوم نقلونا اإىل امل�شت�شفى, ويف 
الطريق راأيُت اأّن الطريق قد تغرّي, كاأّنه طريق 
قدمي عمره مئات ال�شنني, وراأيُت قافلة الإمام 
وهامت  ملواكبتها,  روحي  فتاقت   , احل�شني 
نحوها على �شرخات رفقائي, وهمهمات موؤّمل 
اإّنها ال�شهادة يا فا�شل,  وهو يهّز كتفي قائاًل: 

�شنموت مثلما كنَت تقول دائًما: �شنموت بعّز.
 , احل�شني  الإمام  بركب  حينها  التحقُت 
طوياًل,  انتظاري  يطل  ومل  موؤّماًل,  وانتظرُت 
ثم  امل�شت�شفى,  يف  يوًما   2٠ جريًحا  بقي  فقد 
حلق بي, وعندما تالقت روحانا قال يل: مثلما 

قلَت يا فا�شل: �شنموت بعّز.

َنُموُت ِبِعزٍّ
عبير عّباس المنظور

. البصرة
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حرًفا  كلماتي  اأرّتب  الفقد,  اأعي�س  واأنا  تعبُت 
بجانب الآخر..

بقلبي  احلياة  اأُ�شارع  دونَك  من  اأَيّن  اأعرتُف 
اليتيم..

عن  يحجبني  ما  الذنوب  من  وبداخلي 
معرفتَك..

اأُح�شي امل�شافة بني كلمٍة واأخرى.. 
عّلني اأجد معناها, فال اأ�شل..

والتحّدث  اإليَك,  التقّرب  يف  حماولتي  اأُ�شّمد 
معَك..

لكن من خجلي اأ�شمُت..
اإّل اأّنني اأحتاجَك بحجم الأ�شى الذي ي�شكنني..

والقلق الذي يهّز اأوردتي..
اإىل َمن اأذهب بقلبي املفجوع؟

لي�س يل من منقذ �شواَك..
اإلهي..

فتحة �شغرية يف قلبي ترجع النور وحده..
اإىل ج�شدي املعتم ب�شربه.. 

اآنذاك كّل الأكّف ُرِفعت.. 
اأبكيَك كّل يوم.. 

اإيّن اأحتاجَك كي اأعرف نف�شي..
اأبكيَك ع�شًقا واأنا ما اأزال بعيدة 

عنَك..
وددُت لو اأناجيَك بقلبي املتعب.. 

اأهم�س يف ح�شرتَك باآلمي..
اأبكي وجعي..

الوجد  هذا  لهفة  من  اأقرب  باأيّن  ظننُت  حني 
عليَك..

اأراَك تراقب وجوه النا�س برّقتَك.. 
اأو تراين اأتخّبط يف وجعي!

خذين قطرة مطر يف �شمائَك..
خذ كّل الذي اأحّب.. 

كّل ما ل اأطيق فراقه..
فاأنا عا�شقة مذنبة �شعيفة.. 

ي�شل  كي  يتمّزق  وج�شدي  اأموت,  اأكاد  لكّني 
اإليَك..

خذ كّل اأ�شيائي, ورّتبني مثلما ت�شاء..
اإلهي..

اأنفقُت  التي  الليايل  مئات  م�شت 
فيها عمري واأنا اأنتظر..

وقلبي يحرتق يف كّل مّرة 
واأنا  دمعي  اأذرف 

اأنتظر.. 
فقد  عا�شق  بلهفة 

ب�شره.. 
واأنا اأزحف وكّل ج�شدي ُمتعب..

الدنيا  اأ�شاهد  واأنا  ق�شيُتها  الليايل  من  كم 
تنقلب األواًنا.. 

واأنا اأحرتق ك�شمعة تكتوي بنار النتظار..
وكم من لياٍل ق�شيُتها واأنا عا�شية لَك..

رّباه..
قلبي �شعيف يبكي على حلظات الدنيا الزائلة.. 
اأجلاأ  َمن  اأنَت  لكّنَك  النا�س,  يلتم�س فرًحا من 

اإليه..
الفرح  تهب  اأّنَك  ون�شيُت  عنَك  ابتعدُت  كيف 

والبهجة لروحي..
اأنا ل اأزال اأ�شتعل يا رّب الع�شق.. 

�شراًبا  غدت  التي  روحي  تطفئ  تراَك  كيف 
ورماًدا!

اأُغادر ظّل روحي هاربًة من فرط ال�شجن.. 
بعدما امتالأت �شباًبا حال بيني وبينَك..

كان التفاتي نحوَك.. 
اأبحث عنَك..

بالدموع,  املثقلتني  بعيني  رحمتَك  اإىل  اأنظر 
فاأنَت ب�شري..

َقلٌب َيِتيٌمَقلٌب َيِتيٌم
. كنداإيالف خليل آل بريهّي
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وحّط  املراأة,  قدر  الإ�شالم  رفع 
�شاأنها  وجعل  احلرمان,  وزر  عنها 
يف  بينهما  و�شاوى  الرجل,  �شاأن 
َها  اأَيُّ َيا  تعاىل:  فقال  اخلطاب, 
َخلََقُكْم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّق�ا  النَّا�ُس 
ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة... )الن�شاء:1(, 
ذكرهنَّ  خّلد  ن�شاًء    اهلل  و�شّرف 
نبّيه  ل�شان  وعلى  الكرمي,  كتابه  يف 
واآله الطاهرين )�شلوات اهلل عليهم 
العاملني  ن�شاء  ك�شّيدة  اأجمعني(, 
وال�شّيدة   , الزهراء  فاطمة 
بنت  واآ�شيا  خويلد,  بنت  خديجة 
عمران,  بنت  ومرمي  ُمزاحم, 
اهلل  �شالة  )عليهنَّ  احلوراء  وزينب 
�شخ�شيات  فجميعهنَّ  و�شالمه(, 
املوؤمنة,  املراأة  بها  حتتذي  كاملة, 
م�شرية  يف  بها  تقتدي  وناذج 
النور  من  فّيا�س  ومعني  احلياة, 
يغزو  الذي  الظالم  حجب  به  ُت�شدل 

تقاومه  فال  امل�شلمة,  الأ�شرة  كيان 
ال�شّيدات  تلك  نهج  على  بال�شري  اإّل 
والت�شحية  بال�شرب  اخلالدات 

واجلهاد. 

املخّططات  من  الرغم  فعلى 
جاهدة  حاولت  التي  ال�شيطانية 
والق�شاء  املوؤمنة,  املراأة  دور  تغييب 
اأ�شلوب  عرب  ووقارها  ح�شمتها  على 
اأّنها ا�شتطاعت  اإّل  احلرب الناعمة, 
وتغم�شها  الأعداء,  اآمال  تخّيب  اأن 
الإ�شالم  ليثبت  الهزمية؛  قعر  يف 
كرامتها يف اأن تكون جوهرة حتمل يف 
واحل�شمة,  والوقار,  الرقّي,  بريقها 
  اهلل  يطيعون  اأجياًل  وتن�شئ 
اهلل  )�شلوات  بيته  واأهل  ور�شوله 
عليهم(, وتكون ِنعم الأّم, والزوجة, 
ت�شري على  التي  واملجاهدة  واملعّلمة, 

. نهج �شّيدة ن�شاء العاملني

ِمن َجوَهِريَِّة الَمرأَِة الُمؤِمَنِة 

. اليمنزينب إبراهيم الديلمّي 

َقطراٌت َنِديٌَّة 

في  المرأة  به  حظيت  الذي  االهتمام  إّن 
عند  منزلتها  أّن  على  برهان  اإلسالم 
الجوهرة  فهي  ُعليا،  منزلٌة  تعالى  الله 
وبنائه  المجتمع  تشييد  في  األساسية 
رواسب  من  وتخليصه  وترميمه، 
المرأة،  حقوق  طمست  التي  الجاهلية 
وجعلتها فريسًة لالستعباد واإلذالل عبر 
سلبها الحرّية وتجريدها من المسؤولية؛ 

لتضعف قدرتها على تربية األجيال. 
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يف احلقيقة يتغرّي الإن�شان من حني اإىل اآخر, تفكريه, 
اهتماماته, نظرته اإىل الأمور, ويعّد هذا الأمر طبيعًيا؛ 
فمن  بالعقل,  تعاىل  اهلل  مّيزه  قد  كائن  الإن�شان  لأّن 
�شديدة  كونها  ون�شّر على  ما,  بفكرة  نوؤمن  اأن  املمكن 
قناعاتنا  نغرّي  اأن  اخلطاأ  من  لي�س  لكن  مغزى,  وذات 
عنها يف اليوم التايل, اأو قد ن�شرف النظر عنها, وهذه 
اخلطوة لي�شت تبّطًرا, اإّنا هي من ف�شل اهلل  الذي 
القرارات,  اّتخاذ  يف  الرتّيث  ومنحنا  العقل,  وهبنا 
مقنع  دليل  لوجود  اإ�شرارنا  عن  �شنتنازل  فبالتاأكيد 
اأقوى مّما وجدناه يف املّرة الأوىل, وجند القراآن الكرمي 
التفّكر, فبع�س منها  اأهّمية  اآياته يذكر  يف العديد من 
كقوله  مبا�شرة,  ب�شورة  )التفّكر(  مفهوم  فيها  ورد 
وبع�شها   ,)1٨ )املدّثر:   َر َوَقدَّ َر  َفكَّ اإِنَُّه  تعاىل: 
جاء  مثلما  التفّكر,  تعني  حيث  )النظر(,  بعبارة 
 َطَعاِمِه اإَِل  اْلإِْن�َساُن  تعاىل:َفْلَيْنُظِر  قوله  يف 

إِدراٌك ال إِصَرارٌ

الإن�شان  ميّيز  ما  هي  الإدراكية  فالقّوة  )عب�س:5(, 
تو�شل  التي  عينها  القّوة  وهي  املخلوقات,  �شائر  عن 
الإن�شان اإىل معرفة اهلل تعاىل, التي نّيز بها بني احلّق 
والباطل؛ فعن اأمري املوؤمنني  اأّنه قال: "اأ�سل العقل 
اأّن  اإىل  الرواية  فت�شري  ال�سالمة")1(,  وثمرته  الفكر، 
بدون  يهبه  مل  لعباده,  تعاىل  اهلل  وهبه  الذي  العقل 
حكمة, فاحلكمة تقت�شي اأن ي�شتخدم الإن�شان عقله يف 

التفكري, واإّل �شار هو وفاقد العقل �شيان.

املختلفة  احلياة  وجوه  ملعرفة  الأ�شا�س  حجر  فالعقل 
العلم,  بها  ل  ُيح�شّ اأن  التي ميكن  الأداة  وهو  وفهمها, 
والعاطفي,  النف�شي,  ال�شتقرار  اإىل  النتقال  ثّم  ومن 
التي  الكرمية  احلياة  لالإن�شان  ي�شمن  الذي  واملاّدي 

ر�شمها اهلل �شبحانه وتعاىل له. 
..................................

)1(  مو�شوعة اأحاديث اأهل البيت : ج ٨, �س 519.

.كربالء المقّدسة يقين نعمة الغالبّي
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بعد ذكر معّطر ملواقف ال�شهداء وجهادهم, 
جتاذبت رفقة اخلري اأطراف احلديث:

اأو  اجلهاد  لفظ  ُيذكر  اإن  ما  ح�سني:  اأّم  ـ 
ال�شهادة, حتّلق روحي يف �شماء كربالء.

ـ اأّم علّي: هذا اأمر طبيعي بالن�شبة اإىل كّل 
احلقيقة  �شتبقى  فكربالء  من�شف,  متدّبر 

الأكرث اإ�شراًقا والأبرز ملعنى اجلهاد.
ـ اأّم جعفر: روحي فداَك يا �شّيد ال�شهداء, 
مع  بجهادَك  و�شنَته  الإ�شالم,  حفظَت 
وج�ّشدَت  و�شحبَك,  اأهلَك  من  الأطائب 
"اإّن   : املوؤمنني  اأمري  اأبيَك  قول  حقيقة 

اجلهاد باب من اأب�اب اجلّنة...")1(.
لقوله  م�شداق  اأرقى  وهو  زهراء:  اأّم   -
ِ ِباأَْمَ�اِلِهْم  تعاىل: ..َوَجاَهُدوا يِف �َسِبيِل اهللَّ
ِ َواأُوَلِئَك ُهُم  ْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اهللَّ َواأَْنُف�ِسِهْم اأَ

اْلَفاِئُزوَن )التوبة: 2٠(.
. اأّم ح�سني: طوبى مَلن كان معه -

- اأّم زهراء: جهاد اإمامنا ل يقت�شر على 
ذلك اليوم امل�شهود, اإّنا هو م�شرية ممتّدة, 
املحّرم,  من  العا�شر  يوم  بدايتها  كانت 

و�شيبقى   ,املنتظر اإمامنا  مع  وختامها 
عنواًنا لرف�س الظلم, وحماربة الف�شاد.

- اأّم علّي: هنيًئا للمجاهدين.
اجلهاد  اأّن  نعلم  اأن  ينبغي  زهراء:  اأّم   -
بال�شالح  الأعداء  مواجهة  على  يقت�شر  ل 

املعروف, بل له م�شاديق عديدة.
ح هذا املعنى,  - اأّم ح�سني: وخري ما يو�شّ
عاد  حني    الأكرم  النبّي  عن  ُروي  ما 
فقال:  القتال,  من  امل�شلمني  من  جماعة 
"مرحًبا بق�م ق�س�ا اجلهاد الأ�سغر، وبقي 
عليهم اجلهاد الأكرب، قيل: يا ر�س�ل اهلل، 
وما اجلهاد الأكرب؟ قال: جهاد النف�س")2(.
وا�شع  العاّم  مبعناه  اجلهاد  جعفر:  اأّم   -
اأّنه قال:   ُروي عن ر�شول اهلل جًدا, فقد 
"جهاد املراأة ح�سن التبّعل")3(؛ لأّن يف ذلك 

�شيانة لالأ�شرة.
�شلطان جائر  وقول احلّق عند  اأّم علّي:   -

جهاد.
وطلب  العيال,  على  والكّد  جعفر:  اأّم   -

الرزق احلالل جهاد.

انتباهي هو حديث ورد  اأّم علّي: ما لفت  ـ 
عن النبّي : "اأف�سل اجلهاد َمن اأ�سبح ل 
تعظيم  على  يوؤّكد  فهو  اأحد")4(,  بظلم  يهّم 
اهلل تعاىل حلّق الإن�شان على اأخيه الإن�شان؛ 
لأّن الظلم ي�شدر يف معامالتنا مع بع�شنا ل 
املاّدية  احلقوق  يف  بخ�س  فريافقه  حمالة, 

واملعنوية.
ـ اأّم ح�سني: هذه التفا�شيل تبنّي لنا حكمة 
عزيًزا  الإن�شان  يكون  اأن  يف  العظيم  امل�شّرع 

مكّرًما, يعمر الأر�س وي�شتثمر خرياتها.
ـ اأّم جعفر: متى يكون ذلك, وكيف؟

ـ اأّم زهراء: قريًبا اإن �شاء اهلل, عند ظهور 
. املوؤّمل املوعود

.......................................
)1( ميزان احلكمة: ج1, �س444.

)2( بحار الأنوار: ج 6٧, �س 65.
)3( تف�شري امليزان: ج 4, �س 35٠.
)4( ميزان احلكمة: ج 1, �س 452.

"أَفَضُل الِجَهاِد..."

. بغدادفاطمة صاحب العوادّي

الجهاد اصطالًحا يعني بذل الجهد، ومن أوضح صوره وأكثرها شهرًة 
قتال أعداء اإلسالم، والدفاع عن المقّدسات، بيد أّنه ليس النوع الوحيد 
بمجموعها  تؤلف  كثيرة  صور  هناك  القتال  جانب  فإلى  أنواعه،  من 

دعائم لحفظ القيم السامية، وصيانة المجتمع أفراًدا وجماعات. 
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لِلتَّخِفيِف ِمن الِتهاِب الَمَفاِصِل

من  يخّفف  الأغذية  بع�س  تناول  اإّن 
التهاب  ترافق  التي  اللتهاب  ظاهرة 
العظام  التهاب  اأو  واملفا�شل,  العظام 
املفا�شل  التهابات  باقي  اأو  واملفا�شل, 

الأخرى.

غذائية  حمية  باّتباع  اخلرباء  وين�شح 
الأغذية  من  ح�ش�س  عّدة  تت�شّمن 
الغنّية باأوميغا3 , مثل �شمك ال�شلمون, 
والأنواع الأخرى من ال�شمك, والبي�س, 

ة اجلوز, مثلما بّينت  واملك�ّشرات, بخا�شّ
الكركم  ا�شتخدام  فائدة  الدرا�شات 

والزجنبيل يف مكافحة اللتهابات.

ويعّد تناول اخل�شار والفواكه الطازجة 
املفا�شل,  اأمل  تخفيف  يف  مفيًدا  يومًيا 
الأغذية  من  احلّد  املقابل  يف  ويتوّجب 
الزيوت  مثل  اللتهاب,  من  تزيد  التي 
النباتية املتعّددة الإ�شباع كزيت الذرة, 
النباتية,  والزبدة  ال�شويا,  وزيت 

وال�شمن النباتي.

املفا�شل  بالتهاب  امل�شاب  اأّما 
تناول  من  التقليل  فعليه  الروماتيزي, 
اإحدى  بّينت  فقد  احليوانية,  املنتجات 
طراأ  ملحوًظا  حت�ّشًنا  اأّن  الدرا�شات 
نظاًما  اعتمادهم  عند  امل�شابني  على 

غذائًيا نباتًيا فقط.

ِنظاٌم ِغَذاِئيٌّ

د. زينة نورّي الجبوري
. بغداد 
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اأق�سام البكاء: 
فقدان  ب�شبب  يكون  ال�سّفاف:  البكاء   •

�شخ�س عزيز مثاًل.
• البكاء ب�شبب الفرح.

• البكاء ب�شبب الغ�شب.
• البكاء ب�شبب الأمل.

• البكاء من اأجل التمويه )دموع التما�شيح(.
على  ال�شفقة  اأو  التوّتر,  لتخفيف  البكاء   •

النف�س. 
على  ي�شاعد  اأّنه  منها  �شّحية,  فوائد  وللبكاء 
النف�شي  التوازن  واإعادة  التوّتر,  من  التخّل�س 
ال�شموم,  من  اجل�شم  ويخّل�س  لالإن�شان, 
لأّن  اجل�شم؛  يف  البكترييا  قتل  يف  وي�شهم 

ت�شهم  الدموع  املوجودة يف  الـ)ليزوزمي(  مادة 
وتزيد  العني,  وترطيب  اجل�شم,  تعقيم  يف 
مينح  الذي  الـ)اإندورفني(  هرمون  اإفراز  من 
اجل�شم ال�شعور بال�شعادة وال�شرتخاء, وتعزيز 

املزاج. 
على  العمرية  الفئات  جميع  البكاء  وي�شاعد 
بها  ميّر  التي  الأزمة  لتخّطي  املريح؛  النوم 
النف�شية ب�شفة عاّمة,  ال�شّحة  الفرد, ويدعم 
ف�شاًل عن اأّنه ي�شاعد يف التوا�شل مع الآخرين.
وتعّد املراأة اأكرث بكاًء من الرجل؛ وذلك لزيادة 
وغزارة  لديها,  املوجودة  الدمعية  الغدد  عدد 
اإفرازاتها اأكرث من الرجل, فاملراأة عندما تبكى 

فاإّنها تخّفف من توّترها الع�شبي. 
  احل�شني  الإمام  على  للبكاء  ما  نن�شى  ول 

من ثواب عظيم, فعن الإمام اأبي جعفر  اأّنه 
ال�ّسالم  عليهما  احل�سي  بن  علّي  قال:"كان 
يق�ل: اأمّيا م�ؤمن دمعت عيناه لقتل احل�سي 
بن علّي دمعًة حتى ت�سيل على خّده، بّ�اأه اهلل 
واأمّيا  اأحقاًبا،  ي�سكنها  غرًفا  اجلّنة  يف  بها 
على  ي�سيل  حتى  دمًعا  عيناه  دمعت  م�ؤمن 
بّ�اأه  الدنيا،  يف  عدّونا  من  م�ّسنا  لأذًى  خّده 
اهلل مبّ�اأ �سدق يف اجلّنة، واأمّيا م�ؤمن م�ّسه 
دمعه  ي�سيل  حتى  عيناه  فدمعت  فينا،  اأذًى 
على خّديه من م�سا�سة ما اأوذي فينا، �سرف 
اهلل عن وجهه الأذى، واآمنه ي�م القيامة من 

�سخطه والنار")1(.
......................

)1(  بحار الأنوار: ج 44, �س 2٨1.

 ُخُشوًعا َوَيِزيُدُهْم  َيْبُكوَن  ْذَقاِن  ِلْلَ وَن  َوَيِخرُّ الكريم:  كتابه  في  تعالى  الله  قال 
والحزن،  الفرح،  في  مشاعره  عن  للتعبير  البكاء  إلى  اإلنسان  يلجأ  )اإلسراء:109(، 
والخوف من شيء ما، واأللم الذي يشعر به، وقد يكون هذا األلم جسمًيا أو نفسًيا، 
غريزة  البكاء  ألّن  وعواطفها؛  انفعاالتها  في  جًدا  معّقدة  البشرية  النفس  إّن  إذ 
المختلفة،  إنسان في مراحل حياته  بها كّل  يمّر  بشرية، فهي خبرة سيكولوجية 
ا كان أم فقيًرا، مثلما أّنه ظاهرة نفسية  صغيًرا كان أم كبيًرا، ذكًرا كان أم أنثى، غنيًّ
ألوانهم، وأشكالهم، وألسنتهم،  اختالف  البشر على  عاّمة، ومشتركة بين جميع 
وثقافاتهم، وبيئاتهم، فالبكاء لغة عالمية ال تختلف باختالف األلسن، أو الثقافات، 

أو البيئات، فالجميع يبكون بالطريقة ذاتها وللسباب نفسها.

الُبكاُء 
ِة النَّفِسيَِّة حَّ وأَثَُرُه ِفي الصِّ

. جامعة بغداد أ . د. سعاد سبتّي الشاوّي
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يِفيَُّة التََّكالِيُف الصَّ
.كربالء المقّدسة 

ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف ظهًرا هو 
موعد عودة علّي من الدورة ال�شيفية, حيث 
تو�شله ال�شيارة اأمام باب منزله والتي تقّله 
ذهاًبا واإياًبا يف الدورات ال�شيفية الثقافية 
والدينية, ا�شتقبلته والدته وهي فرحة به, 
لكن علّي كان حزيًنا, ف�شاألته والدته: كيف 

كان يوم ولدي ال�شجاع؟
اأجابها علّي: ل جديد يا اأّمي, فالوقت كّله 

درو�س وواجبات وتكاليف.
ا اأّيها ال�شجاع ال�شغري؟ دعني  فقالت: اأحقًّ

فاإّنهما حتًما �شتخرباين  اأنظر يف عينيَك, 
ما الذي اأحزن ولدي ال�شجاع.

ويرّدد:  يبكي  واأخذ  والدته  علّي  احت�شن 
هذا كثري جًدا يا والدتي, الوقت كّله در�س, 
العطلة  يف  واأنا  ت�شميع,  حفظ,  تكاليف, 
فيه  نرتاح  الذي  الوقت  وهو  ال�شيفية, 
هي  بل  واحلفظ,  الدرا�شية  الواجبات  من 

مرحلة نلعب فيها, ونلتقي باأ�شدقائنا.
الذي  ال�شبب  هذا  هو  وهل  الأّم:  اأجابت 

يف  نتناق�س  دعنا  ال�شجاع!  ولدي  اأحزن 
اأن تغرّي مالب�شَك وتغ�شل يديَك  الأمر بعد 
ع�شري  لن�شرب  ا  �شويًّ وجنل�س  بال�شابون, 

الربتقال الذي حتّبه.
راأيَك  ما  له:  وقالت  علّي  مع  الأّم  جل�شت 

بهذا الكاأ�س اللذيذ؟
قال علّي: لذيذ جًدا يا اأّمي, �شكًرا جزياًل 

لِك.
جًدا  وتعًبا  حزيًنا  كنَت  اليوم  الأّم:  قالت 
من الدرو�س ال�شيفية التي حت�شرها, لكن 

الذي  ال�شجاع  ولدي  اأجدها �شعبة على  ل 
يف  الدرجات  اأعلى  على  احل�شول  اعتاد 

املدر�شة.
لكّنني  حًقا,  �شهلة  هي  نعم,  علّي:  قال 
املدر�شة  يف  اأ�شدقائي  عن  اليوم  بحثُت 

ال�شيفية ومل اأجد اأحًدا منهم, فهم يلعبون 
وميرحون واأنا اأدر�س واأكتب.

ال�شجاع, ما  يا �شغريي  الأّم: ح�شًنا  قالت 
اأعرفه عنَك دائًما واأبًدا اأّنَك ممّيز, وحتى 
تنجح اأِد عملَك بحّب, فاإذا اأحببَت عملَك 
ف�شيكون م�شّلًيا, على عك�س التذّمر الكثري 

الك�شل,  لديَك  يوّلد  نا الذي  اأ و
�شجاع  اأّنَك  نعلم  ووالدَك 

يكون  اأن  فاخرتنا 
�شمن  من  ا�شمَك 

هذه  يف  ال�شجعان  الطلبة 
الدورة ال�شيفية.

والدته,  كالم  علّي  �شمع 
منها  ليخرج  حقيبته  واأح�شر 

دفاتر تكاليفه ال�شيفية قائاًل: �شكًرا لِك يا 
اأّمي, بالفعل هناك فرق كبري بني اأن اأق�شي 
وقتي بالتذمر والبكاء, اأو اأن اأق�شيه ب�شيء 

مفيد يل.
هو  الإجناز  ب�شعادة  ال�شعور  الأّم:  قالت 
على  ي�شربون  الذين  املجتهدين  ن�شيب 
اأداء مهاّمهم, فيفرحون بنتائجهم الرائعة 

وين�شون التعب.
قال علّي: �شاأكون �شبوًرا حينما يكون لدّي 

الكثري من التكاليف ولن اأتذّمر.
من  فال�شرب  علّي,  يا  اأجل  الأّم:  قالت 
  اهلل  اأّن  ونعلم  الإميان,  عالمات 
ميتحننا ليجعل اإمياننا قوًيا, و�شيمنحنا 
فاإذا  �شربنا,  على  الهدايا  من  الكثري 
العمل  على  قدرة  لنا  يكون  فلن  تذّمرنا 

والتمّيز.

رسم:ورود خضر الموسوّي
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املقادير:
• ½1 كغ من جوانح الدجاج.

• 6٠ مل )¼ كوب( من ع�شري الليمون.
• ½ ملعقة �شغرية من الفلفل الأحمر احلاّر.

• 2 ملعقة �شغرية من امللح.
• 1 ملعقة طعام من البابريكا احلاّرة.

• 4 مالعق طعام من زيت الزيتون.
طريقة التح�سري: 

• يف وعاء نزج ع�شري الليمون, والفلفل, وامللح, 
الدجاج  جوانح  ن�شيف  ثم  والزيت,  والبابريكا, 

ونغمرها يف املزيج.
املبّطنة  الفرن  الدجاج يف �شينية  نر�ّس جوانح   •

بورق ال�شواء.
الفرن  ملّدة 2٠ دقيقة يف  الدجاج  ن�شوي جوانح   •
امل�شّخن م�شبًقا على درجة 25٠ مئوية, مع احلر�س 

على تقليبها يف منت�شف مّدة ال�شوّي.

1- حت�شني �شّحة العني.
وحت�شني  اجلروح,  تعايف  ت�شريع   -2

�شّحة الب�شرة.
ببع�س  امل�شابني  حالة  حت�شني   -3

اأمرا�س املناعة الذاتية.
ال�شرطان:  مر�س  من  الوقاية   -4
ل�شّيما  البابريكا  حتتوي 
ماّدة  على  منها  احلاّرة  الأنواع 
من  وجمموعة  الـ)كاب�شي�شني( 
ت�شاعد  قد  التي  الأك�شدة  م�شاّدات 
ال�شرطان,  مر�س  من  الوقاية  على 
املرافقة  الأعرا�س  حّدة  تخفيف  اأو 

للمر�س لدى الأ�شخا�س امل�شابني به.
5- حت�شني جودة النوم.

قد  الذي  الدم  فقر  من  الوقاية   -6
يف  احلديد  م�شتويات  نق�س  ي�شّببه 

اجل�شم.
وخف�س  القلب,  �شّحة  حت�شني   -٧

م�شتويات الكول�شرتول ال�شّيئ.
ببع�س  الإ�شابة  فر�س  خف�س   -٨
مر�س  مثل:  الع�شبية,  الأمرا�س 

الزهامير.
9- تقوية العظام.

1٠- حت�شني اله�شم.

 َجوانُح الدجاِج المشوّية بالبابريكا
تكفي )6( اأ�سخا�س

فوائُد مطبِخ الرياض:

البابريكا
إعداد: زهراء محّمد البّراك

.كربالء المقّدسة 
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يا بن َمن طّلق الدنيا ثالًثا..
يا �شّيد �شباب اأهل اجلّنة..

�شفاعتكم  بفي�س  علينا  لون  اأتتف�شّ
ونحن ن�شّن عليكم بالن�شرة واأنتم 

الأغنياء عّنا؟ 
نحن املحتاجون اإليكم, اأتن�شروننا 
يوم الفزع الأكرب ونخذلكم يف هذا 

العامل الأبرت؟!
�شّيدي..

يف  والت�شحية  الإيثار  عّلمتمونا 
احلياة بدًءا من املواقف ال�شغرية, 
عن  بها  لن�شمو  اأنف�شنا  فرّو�شتم 
اهلل  ع�شق  يف  ونهيم  الدنيا,  حّب 
ون�شرتكم,  لقياكم  و�شغف   ,
اللحظات,  هذه  اإىل  ِخفاًفا  فن�شل 

حلظات احلقيقة. 
بني  اأقف  واأنا  الآن  اأخذلَك  فهل 
فر�شة  نف�شي  اأاأحرم  يديَك؟! 
  باهلل  احلقيقي  اإمياين  اإثبات 
وجداين؟  يف  الرا�شخة  وموالتكم 

اأولي�س جّدَك  الذي قال:
الدنيا  يف  بالًء  النا�س  "اأ�سّد 
النبّي�ن، ثم ال��سّي�ن، ثم الأماثل 
فالأماثل، واإّنا ُيبتلى امل�ؤمن على 

�سّح  فَمن  احَل�َسنة،  اأعماله  قدر 
بالوؤه،  ا�ستّد  عمله  وح�سن  اإميانه 
وَمن �سخف دينه و�سعف عمله قّل 

بالوؤه")2(.
مولي.. 

الدنيا،  عبيد  "النا�س  تقل:  اأمل 
األ�سنتهم،  على  لعق  والدين 
يح�ط�نه ما دّرت معاي�سهم، فاإذا 
�س�ا بالبالء قّل الدّيان�ن")3(. ُمّ

�شّيدي.. 
من  فاأمنعها  نف�شي  على  اأبخل  هل 
واإخال�س  ع�شقها  هوّية  تقدمي 
منرب؟  اأ�شرف  على  من  اإميانها 

منرب َب�شعة ر�شول اهلل ؟
�شّيدي.. 

اإن تركتَك وخذلتَك.. 
خذلتَك؟! 

اإن  نف�شي  اأخذل  اأنا  واهلل..  ل 
اأن  لليل  وحا�شا  وحيًدا..  تركتَك 
ي�شرت ذّل هروبي, وعار التخّلي عن 

اأ�شرف عرتة واأنبل م�شرية!
.........................

)1(  مو�شوعة كلمات الإمام احل�شني : �س 
.4٧9

)2(  بحار الأنوار: ج46, �س222.
)3(  امل�شدر ال�شابق: ج44, �س3٨3.

أَأَخذُل َنفِسي؟!

ال�شحراء  و�شط  اأقف  كاأّنني 
فوقها  ع�شع�شت  قد  والقتامة 

�شيًئا ف�شيًئا حتى غّلفتها.. 
ُدرر  تناثرت  بجانبي 
�شمخ  اأمامي  ومن  الأ�شحاب, 

ابن خري الأ�شالب..
اأ�شياًل  جلياًل  �شوًتا  وكاأّن 

"هذا  م�شمعي:  اإىل  تناهى 
فاّتخذوه  غ�سيكم  قد  الليل 

جماًل")1( 
اإمامي.. �شّيدي..

يا �شبط َمن قال: اأّمتي اأّمتي.. 
يا بن َمن قالت: يا رّب �شيعة 

ُولدي..

.لبنانزينب نعمة مرّوة
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تتلّخ�س مفاتيح التغيري يف النقاط الآتية:

الإن�شان  يرغب  اأن  من  لبّد  الرغبة:   �1
�شرفه  العامل  ِقوى  ت�شتطيع  لن  واإّل  بالتغيري, 

عّما هو عليه.

ب:  التع�سّ من  والعقل  الذهن  تفريغ   �2
ب املفرط جتاه اأّي ق�شّية يوّلد حالة من  التع�شّ
بدوره  ينعك�س  والذي  الفكري,  التوازن  عدم 
ويرتك�س  جانب,  يف  املرء  فُيبدع  الإنتاج,  على 

يف جوانب عديدة.

3� الثقة بالنف�س: وذلك اأن يعتقد املرء قاطًعا 
بقدراته على خلق التحّول.

اأّن  ثابت  بيقني  نعلم  اأن  املهّم  من  العمل:   �4
خلق التحّولت الكبرية ل يحدث بالعلم وحده, 
الواقع  على  ملمو�س  �شيء  واإ�شافة  بالعمل  بل 
اخلارجي, وغالًبا ما يظهر ذلك للعيان, بينما 
قيد  التغيري  يف  القلبية  النّية  اأو  العلم  يبقى 
يحني  عندما  الكربى  املاأ�شاة  وتكون  الكتمان, 

موعد الرحيل, ولَت حني منا�س!

اإىل  ت�شري  كانت  ال�شاعة,  اإىل  نظرُت 
مّرة  فنمت  �شباًحا,  والن�شف  اخلام�شة 
تزال  ما  ال�شاعة  كانت  وا�شتيقظُت,  اأخرى 

ت�شري اإىل اخلام�شة والن�شف!
ومل  مبّكًرا,  الوقت  يزال  ل  نف�شي:  يف  قلُت 
اأخطاأُت  اأّنني  املوؤّكد  بعُد, ومن  ال�شوء  يطلع 

يف املّرة الأوىل, فنمُت مّرة ثانية.
طلع,  قد  ال�شباح  كان  ا�شتيقظُت  عندما 
اخلام�شة  اإىل  ت�شري  تزال  ما  ال�شاعة  لكّن 

والن�شف! 
مذهولًة  فنه�شُت  تاأّخرُت,  قد  كنُت 
با�شتعجال, مل اأت�شّور اأّن �شاعتي قد توّقفت, 
فهي مل تعتد مراوغات كهذه من قبُل, مثلما 

اأّنني مل اأتوّقع منها اخلذلن!
بع�س النا�س من حولنا كال�شاعة, هم بجانبنا 
اأنف�شهما,  دوًما بالرتابة والتنظيم املعتادين 
ل  اأّننا  حتى  ال�شرب  بفائق  حولنا  يدورون 
ن�شعر بوجودهم, فيتحّولون اإىل �شيء روتينّي 
اهتمامهم  ميار�شون  اللتفات,  ي�شتحّق  ل 
ومن  اأذًى,  ول  منٍّ  دون  من  هدوء,  بكّل  بنا 
دون اأن ي�شريوا يوًما اإىل اأّن خمزون الطاقة 
اآيل اإىل النفاد, لكن وعلى حني غّرة  لديهم 

يفاجئوننا بغيابهم وجه ال�شباح!

اعريف قدر اأحّبائِك من قبل اأن تبلغ ال�شاعة 
اخلام�شة والن�شف..

فهي  الِنعم,  اإىل  بالن�شبة  احلال  هي  فهكذا 
ترتك  ول  وا�شتمرارها,  رتابتها  بكّل  تغمرنا 
من  يوًما  قّررت  اإذا  اإّل  لالنتباه,  جماًل  لنا 
مذهولني  �شنهرع  عندها  الرحيل,  الأّيام 
غري متوّقعني فقدانها بعد اأن تعّودنا اأداءها 

بالعفوّية ذاتها يف كّل يوم.
كّل ما يحيط بنا من موؤّهالت احلياة يف هذا 
العامل موؤ�ّشر وا�شح على وجود لطف هائل, 
والرعاية  العطف  من  متناٍه  غري  ومقدار 
تتفاوت  لكن  الوفاة,  حتى  الولدة  منذ 
وال�شلبية,  الإيجابية  بني  مرتّنحًة  الروؤى 
ف�شيكون  ال�شلبية,  النظرة  ا�شتفحلت  واإذا 
�شّك,  والفناء من دون  الزوال  اإىل  م�شرينا 
فال بّد من تغيري الروؤية والنظر بعني اأخرى, 
طاقة  يوّلد  الأ�شباب  لأتفه  الدائم  فالتذّمر 
�شلبية توؤّدي اإىل النغمار يف الك�شل, والُبعد 
عن التفاعل, والنزواء, ثّم الف�شل مع مرور 
امل�شكالت,  حّل  مهارة  تعّلم  ينبغي  الأيام, 
تظهر  التي  العرثات  مع  باإيجابية  والتعامل 
الأهداف  نحو حتقيق  الطريق  با�شتمرار يف 

التي تخلق التحّول وت�شنع النجاح.

.كربالء المقّدسة زينب ناصر األسدّي
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الفجر املتجّمر يغور ليغتال بيا�س 
عينيه, مي�شح العامود املّت�شل بينه 
وبني �شجرة طوبى باأ�شّعة حمراء, 

فالوجود كّله يحرتق!
عامل  يهرول  و�شخب,  َجَلبة 
الإمكان بكّل ما يحويه بطن الُفلك 
وينجذب   , احل�شني  روح  نحو 
اجنذاًبا اإىل مركز قّوته, ل يقوى 
الكارثة,  اأمام  متفّرًجا  يبقى  اأن 
باإرادة  يرتطم  وي�شرع حتى  ي�شرع 
اهلل  يف ت�شليم ال�شّيد العظيم, 
بع�شه  على  ويتكّد�س  فيرتاكم 
بني  جنونه  ُجّن  كموج  البع�س 
باكًيا  ُمعِوًل,  �شارًخا  وَجْزر,  َمّد 
بكلتا  ي�شرب  ه�شتريي,  ب�شكل 
الالهوتي  الوهج  حواجز  يديه 
نافذة,  زجاج  على  ي�شرب  كَمن 
الوهج  و�شط  يف  يع�شف  والربق 
يف  �َشَطط, لن يقوى خملوق على 
وك�شره,  احلاجز  بهذا  الإطاحة 
مّر  ك�شوء  �شينك�شر  كّله  فالوجود 
على ماء, �شيبقى حمّطًما يفرت�س 
الرباويز ليتخّيل ما يجري يف �شور 

اخليال من اختالجات..
يدرك  اأن  با�شتطاعته  ُترى  يا  َمْن 

حلظة العروج؟! 
نبتّل,  ولن  ال�شاّلل  يف  �شنخو�س 
�شن�شّد الرحال وُنحرم, ولن ن�شل. 
�شنني  بل  حُليظات,  لي�شت  اإّنها 
يف  ورد  باقات  مثل  �شُتلقى  طويلة 
وجه  يف  �ًشا  َنَ التّبانة  درب  ُبوؤَر 

َخْطٌب َما َقد َحَدَث
الف�شاء, ُنَدًبا على هامات املالئكة 
مر�شومة  كوابي�س مرعبة  الذابلة, 
ق�شور  يف  اخلزف  اآيات  على 
احلني  ذلك  ومنذ  الر�شوان, 
الو�شف,  عن  عاجزة  والكلمات 
واغتّمت,  واأُكمدت  فتلّدغت 
ووهنت,  وُفجعت,  وُنكَبت, 
واأُعيت,  وُثقلت,  واأُجهدت, 
وحزنت, ثم تبّددت كَق�ّس يحرتق, 

وميالأ فم ال�شحب بهبائها..
احلزينة  الرتانيم  وترية  تت�شاعد 
وتع�شف  بالنواح,  ال�شبيهة 
بالريح, وتلطم اأوراق ال�شجر على 
وتعوي  البع�س,  بع�شها  �شدور 
وترتفع  الرباري,  و�شباع  الذئاب 
ويحمّر  الكون,  حرارة  درجة 
وتنهار  طعناته,  لون  من  جبينه 
�شراخها  ويعلو  البحار,  حيتان 

على �شخب املحيطات.. 
ترتفع روحه  مَلن  املجد  كّل  فاملجد 
ل  كي  العامل  يهّدئ  وهو  املعّذبة 

يحرتق..
ُيذبح  مَلن  اخللود  كّل  واخللود 
رادع,  ول  اعرتا�س  بال  كالكب�س 
املوح�شة  الرمال  تالل  خلف 

املقفرة.. 
الذي  للظامئ  احلّب  كّل  واحلّب 
يروي عط�س القلوب مدى الدهور 

بعذوبته..
�شحر  على  ال�شالم  كّل  وال�شالم 

الُقدرة و�شّر الإله..

خديجة علّي عبد النبّي 
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حتى نلتقي 



بّوابة  اأمام  الذكريات  تلتقي  عام  كّل  يف  مّرة 
الأحزان, يقطنها ذبول و�شرود !

جتفل اأجفانها عن حمافل الأن�س والفرح.. 
لت�شبح الأفراح غيمة �شبح يبّددها امل�شاء..

ت�شبهها  ل  ليلة  يف  النفجار  ذاك  دّوى  فحني 
ليلة..

انهارت كّل البيوت, و�شارت رماًدا ودخاًنا كاأّن 
يوم العا�شر من املحّرم قد عاد.. 

الكنائ�س  واأجرا�س  امل�شاجد,  ماآذن  �ُشمعت 
املنهكة بالبكاء.. 

اأنني  يعزف  �شدًى  لها  اأ�شبح  املدن  واأ�شوات 
ال�شماء امللّونة بالدماء.. 

مالحمه  وغابت  الأمان,  �شور  وتال�شت 
جمر  اإىل  �شلوعه  وت�شّظت  وركام,  ردم  حتت 

وحطام..  
تلقي  الرثى,  اأج�شادهم  عانقت  و�شهداء 

اأرواحهم ال�شالم على املدينة ال�شرمدية.. 
ت�شتحلفها باهلل اأن تنه�س من جديد, وتنف�س 
احلقد  غبار  البغي�س,  الغبار  ذلك  عنها 

امللعون..
�شريحي  يف  وت�شرق  تتالألأ  باأن  باهلل  ترجوها 

الع�شكرّيني من جديد.. 
فال تظّن باأّنها عادية مفعمة باجلراءة, اآفاقها 

عنيدة وا�شعة طموحاتها 
كّل �شيء يف مدينتي العتيقة ذو ل�شان.. 

حني ت�شاأله عن تلك ال�شنني العجاف ف�شيجيبَك 
اأن  قبل  �شطًرا  و�شطًرا  حرًفا,  حرًفا  ويخربَك 

ينق�شه على جبني الريح..
من  و�شتتحّرر  باملجد,  �شتعود  �شامّراء  باأّن 

اأ�شغاث املخاوف.. 
و�شتخرج من �شجون النفو�س الأّمارة.. 

و�شتنّك�س اأعالم الأعداء, وتخرجهم �شاغرين 
يلب�شهم العار, و�شي�شحون منها خائفني.. 

واأّن املنارتني حتالفتا مع �شم�س القّبة الع�شماء 
لت�شرقا �شياًء خالًدا وكماًل..

واعلم اأّن النور الذي تر�شله �شامّراء من خلف 
يف  ال�شدر  ت�شرح  ملهمة  قّوة  هو  الأحزان 

انتظار الأمل.. 

الأم�س  ذلك  من  ُتَزل  مل  الأ�شّعة  هذه  كاأّنا 
العظيم..

تنطق مبعاين املناجاة.. حتمل تفاوؤًل وعنفواًنا 
ي�شرخ بكّل يائ�س.. 

كفاَك! كفاَك!
فها هنا يف موطن الإميان الرا�شخ, ل ُيقبل اأنني 

الذاكرة..
ول ُيقبل العالقني الذين مي�شون بقّية حياتهم 

يف غياهب الن�شيان.. 
ول ُي�شمع �شراخ النب�س ب�شوت مبحوح.. 

الأزّقة  بني  الفّواح  ال�شموخ  عبق  ُي�شتن�شق  بل 
والطرقات.. 

حيث يقف جموع املنتظرين بجميل الأمل.. 
يخرتق  الإلهي  الع�شق  من  نب�س  وُي�شمع 

الآهات..
وياأتي بنفحات ت�شّق �شمت الليل الكئيب.. 

فال �شيء ي�شاهي وجه مدينتي العتيقة, �شليلة 
اليا�شمني..

َعاُشورَائِيٌّ

 ُيِعيُد 

َساُمرَّاَء

 َنبٌض

.كربالء المقّدسة  زبيدة طارق الكنانّي
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أعلن مركز ملتقى القمر الثقايف 
التابع لقسم الشؤون الفكرية 
والثقافية يف العتبة العّباسية 

املقّدسة عن إطالق مسابقته 
الثقافية )قراءة يف كتاب( 

الثانية، واليت تأتي يف ضمن 
برناجمه املهدوّي الثقايف.

والقراءة هذه املّرة ستكون يف 
كتاب: )العقيدة املهدوّية: 

إشكالّيات ومعاجلات(، لسماحة 
السّيد أمحد األشكوري )دامت 

بركاته(. 

ُمساَبَقُة 

الَبرَناَمِج 

الَمهَدِوّي 

الثَّقاِفّي 

شروط االشرتاك يف املسابقة:

ات امللتقى الإلكرتونية, يتّم فيها �شرح م�شامني  1ـ اأن يتابع امل�شرتك �شل�شلة حما�شرات عرب من�شّ
الكتاب لت�شهيل املهّمة عليه.

2ـ كتابة مقالة عن م�شامني الكتاب يعرّب فيها امل�شارك عن فهمه له, ول ُيقبل منه ن�شخ العبارة 
والقتبا�س املبا�شر.

3ـ يجب اأن ل يقّل عدد كلمات املقالة عن )1٠٠٠( كلمة, ول يزيد على )2٠٠٠(.
ة  ح اطالعه على امل�شادر الكالمية, والعقائدية, والتاريخية, اخلا�شّ اأن يو�شّ 4ـ ميكن للم�شارك 

مبباحث الكتاب, وت�شمينها يف املقالة, ب�شرط الإ�شارة اإليها ب�شكل وا�شح.
ة اإىل جمموعة الربنامج املهدوّي  5ـ ُتر�شل املقالة مع ال�شرية الذاتية يف ا�شتمارة اإلكرتونية خا�شّ

الثقايّف/ تلكرام.
6ـ اآخر موعد ل�شتالم امل�شاركة هو الآخر من �شهر حمّرم احلرام )1444هـ(. اجلوائز:

لأف�شل  مالية  جوائز  ع�شرة  �شُتمنح   -1
املقالت.

2ـ جوائز عينية لأف�شل )5٠( م�شاركة.
3ـ �شهادات جلميع امل�شاركني.

مالحظة:
يوّفر مركز ملتقى القمر الثقايف ُن�شًخا ورقية للم�شاركني يف امل�شابقة مع ن�شر الن�شخة الإلكرتونية 

يف جمموعة التيلجرام.
 https://t.me/+tiQ6PA5QgChkYjMy

لالستفسار ُيرجى االّتصال على الرقم:

 07602350717
من ال�شاعة ٨ �شباًحا – 4 ع�شًرا


