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بداية
السنة اهلجرية
يتوهــم الكثــر وجــود عالقــة بــن هجــرة
ّ

اهلجريــة بمحــرم) نفــس املصــدر :ج ، 4ص ،173

مــن حمـ ّـرم احلــرام ،وهــذا مــن املشــهور الــذي

الــويص عــى فراشــه،
النبــي ومبيــت
ّ
ّ

النبــي وبدايــة التقويــم اهلجــري يف األول

ليــرف أنظــار النــاس وعقوهلــم عــن هجــرة

ال أصــل لــه ،فاهلجــرة النبويــة املباركــة كانــت

بــل األمــر أعظــم ممــا ذكرنــا ،فــأراد عمــر إحياء

واجلديــر بالذكــر أن النبــي عنــد خروجــه

رأس الســنة عندهــم يف حمــرم .البدايــة والنهايــة ،ابــن

حمــرم احلــرام،
يف شــهر ربيــع األول وليــس يف َّ
مــن مكــة مهاجــر ًا إىل املدينــة املنــورة ،تــرك

أمــر املؤمنــنَ خ َلفــ ًا يف مكانــه وبــات
ليلتــه يف فــراش النبــي والقصــة معروفــة،
والدالئــل التارخي َّيــة قاطعــة بذلــك ،ن ُِقــل عــن
القســطالين ..( :وأمــر بالتاريــخ فكُتــب

ســنَّة اجلاهليــة قبــل اإلســام فقــد كان مبــدأ
ـرف) ،ومــن جــاء بعــد عمــر
كثــر :ج ،4ص ( 107بتـ ّ

أرصوا عــى هــذا التأريــخ
كمعاويــة ويزيــد ُّ
حتــى ال تذكــر فيــه منقبــة ألمــر املؤمنــن.
ومهــا كانــت األســباب فــإن بدايــة التأريخ

اهلجــري يف األول مــن حمــرم تســبب يف بعــض

املجتمعــات يف هتــك حرمــة الشــهر الــذي

مــن حــن اهلجــرة ،وقيــل إن عمــر أول مــن
َأ َّر َ
خ وجعلــه مــن املحــرم) .الصحيــح مــن الســرة،

اقــرن بمصائــب أهــل البيــت ،إذ انترشت

أيض ـ ًا عــن الطــري وجماهــد( :مجــع عمــر بــن

واألفــراح بعنــوان رأس الســنة اهلجريــة ونــرى

التاريــخ؟ فقــال عــي مــن يــوم هجــرة
النبــي ،لكــن عمــر َأ َّر َخ رأس الســنة

األمــر الــذي دعانــا هلــذا البيــان لتوجيــه

الســيد جعفــر مرتــى العامــي :ج ،4ص  ،173ونُقــل

اخلطــاب النــاس يســأهلم مــن أي يــوم نكتــب

يف اآلونــة األخــرة ثقافــة االحتفــاالت

البعــض يبعــث تربيــكات الفــرح والــرور،

البعــض إىل ثقافــة إســامية صحيحــة.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )32لشهر احملرم سنة 1440هـ
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قطاف

حوار مع هنر الفرات
ت ُعود بنا الذكرى إىل يوم العارش من شهر حمرم احلرام ،إىل أحداث َيكيها لنا هنر الفرات ،الذي مل

والتعجب ،مما فعلت تلك األمة بابن بنت نبيها الوحيد.
تتم ّيز فيه مالمح احلزن واألمل من معامل الدهشة
ّ
وقفت مشاعر املؤمنني عىل شاطئ هنر الفرات تذرف دموع العتب :يا فرات ،حسني قىض بمهجة
ْ

ظمأى ،ومل يرشب منك يا فرات.....

كيف لك أن جتري؟ ومل تستطع للسبط أن تسقي ،وقد تفطر قلبه من الظمأ.

مرت عليك ركابنا ،ذكرنا احلسني ،وأوالده،
ونحن يا فرات ،ك ّلام ارتشفنا من عذبك رشف ًة ،أو ّ

وأصحابه ،وكافل اخلدر ،أبا الفضل العباس.

أولئك األبطال امليامني ،مل يكونوا ليعتمدوا عليك ،ومل يمنعهم الظمأ ليكونوا ليوث العرين ،فهم

من اهلل يستمدّ ون القوة واإليامن ،ومن آباءهم أخذوا الشجاعة وشدّ ة البأس.

يا فرات ،مل يمنعهم ُ
تركت
تباهت هبم أرض نينوى ،بصوالت
عطشهم من مصارعة املنايا ،حتى
ْ
ْ

بصامهتا عىل ذرات الثرى ،يشهد هلا مالئكة السامء.

وإىل اآلن يا فرات ،ليتك ترى ال ُث ّلة القليلة ،التي قضت ظامئة عىل ضفافك ،سقيناهم من دموعنا،

وأحييناهم بدمائنا ،وبنينا قبورهم يف قلوبنا ،ال حتت الثرى ،فطاولت مراقدهم السامء ،شاخمة بالعز

واإلباء ،زاهية للقلوب واألبصار.

مضت األعوام وما بقي ليل وهنار ،وما بزغت شمس ،ودجى
قرون وقرون وذكراهم تتجدّ د ،ما
ْ

ظالم.

لسنا نعبأ يا فرات بامئك مهام كان عذب ًا ،فقد سقيناهم الدموع ،وسقونا احلب والقبول ،وهدانا اهلل

إىل هداه.
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قراءة في كتاب

الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد

مؤلف هذا الكتاب هو سامحة الشيخ حممد السند.
ولد عام  1382هـ  1961 /م يف البحرين ،وبعد إكامل
توجه للدراسة الدينية يف قم املقدسة.
دراسته األكاديمية ّ
أهنى دراسة املقدمات والسطوح ،وحرض دروسه العالية
عند كبار علامئها ،ثم رشع بتدريس بحث اخلارج يف الفقه
واألصول منذ عام  1414هـ يف مدينة قم املقدسة ،بعد
االشتغال بالتحصيل والتدريس مدة ثالثني سنة ،ثم انتقل
سامحته إىل مدينة العلم والعلامء النجف األرشف ،ليواصل
التدريس يف حوزهتا املباركة ،وقد مارس تدريس خارج الفقه
واألصول والعقيدة والتفسري يف جامع عمران بن شاهني داخل
املطهر.
الصحن العلوي ّ
صنّف الشيخ الكتـاب يف جزأين ،بأسلوب حيـاكي املث ّقـف اإلسـالمي ،فـض ﹰ
ال عـن غـريه ،وخياطب
ويرسخ العقيـدة الـصحيحة يف ذهـن أصـحاب الـيقني ،ويرفـع الشك عن قلوب
مشاعره وعقله،
ّ
ا ُملشككني ،بصحة الشعائر ،مـستند ﹰا يف ذلـك إىل الكتـاب الكـريم ،والـسنة الــرشيفة ،كمــا ويقــوم
الكتــاب بــدفع الــشبهات الــتي تثــار علــى هــذه الــشعائر ،ورد االعرتاضات واالنتقادات التي
تواجه املامرسني هلذه الشعائر.
من نصوص الكتاب ما ذكر املؤلف يف الصفحة  163من الكتاب حتت عنوان (الشعائر واإلصالح
االجتامعي) قال( :ومن نتائجها الواضحة املحافظة عىل اهلوية الدينية يف بيئة املسلمني ألنه لو ال الشعائر
فان الدين سوف ينكفئ شيئا فشيئا ،وتتغري املفاهيم الدينية ،بل تنقلب رأسا عىل عقب ،وتصبح منكوسة
الراية ،بدال من أن تكون مرفوعة عالية مرفرفة .....فقاعدة الشعائر الدينية هي قاعدة ممضاة من قبل
الشارع).

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )32لشهر احملرم سنة 1440هـ
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التنمية البشرية

ْل َ ْ
ْاغ َتِن ْم َ ْ
خسًا َقب َ
خ ٍس (ح)2
الص َّح ُة وَال َعاِف َي ُة
ِّ
ال زال الـكالم يف وصيـة النبـي األكـرم
أليب ذر ،وهـي« :يـا َأبـا َذ ٍّر :اِغتَنِـم َخسـ ًا
خ ٍ
ـسَ :شـبا َب َك َق َ
ـكَ ،و ِص َّحت َ
بـل َه َر ِم َ
َـك
َق ْب َـل َ ْ
بـل س ِ
بـل َف ِ
ـقم َكَ ،و ِغ َ
ناك َق َ
قـر َكَ ،و َفرا َغ َك َق َبل
َق َ ُ
ُش ِ
َك َق َ
بـل َموتِ َ
ـغل َكَ ،و َحيات َ
ك» بحار األنـوار :ج ،77
ص  ،74وقـد تكلمنـا يف العدد السـابق عن الفقرة

ِف َبـدَ ِن ا ْل َعافِ َيـ َةَ ،عافِ َيـ َة الدُّ ْن َيـا َو ْال ِخ َـر ِةَ ،وا ْمنُ ْن
ِ
الس َ
لا َم ِة ِف ِدينِي َو َبدَ ِن،
لي بِ ِّ
الص َّحـة َو ْالَ ْم ِن َو َّ
َع َ َّ
وا ْلب ِصير ِة ِف َق ْلبِـي ،والنَّ َف ِ
اذ ِف ُأ ُم ِ
وريَ ،و ْ
الَ ْشـ َي ِة
َ
َ َ َ
الـو ِ
ف ِمن َ
َل َ
ْـكَ ،وا ْل ُق َّو ِة َع َ
لى َمـا َأ َم ْرتَنِي بِ ِه
ـكَ ،و ْ َ ْ
ـك ،و ِ
ِ
ِ
ال ْجتِن ِ
َـاب َلِـا َنَ ْيتَنِـي َعنْـ ُه ِمـ ْن
مـ ْن َطا َعت َ َ
َم ْع ِص َيتِ َ
ـك) الصحيفـة السـجادية :دعـاء(.)23
ويمكننـا بعـد هـذا املوجـز تقديـم بعـض

األوىل مـن وصيـة النبـي أليب ذر،
ك َق َ
وهـي فقرة َ
ك) ،وهـذا العدد النقـاط التـي تفيدنـا يف فهـم السـبب مـن وراء
بـل َه َر ِم َ
(شـبا َب َ
سـنعطف الكالم حول الفقـرة الثانية من الوصية تأكيـد نبينـا اخلاتـم على اغتنـام فرصـة
َـك َق َ
ك) ،الصحـة قبـل فقداهنـا ،وهـذه النقـاط هـي:
بـل ُسـ ْق ِم َ
(و ِص َّحت َ
املباركـة ،وهـيَ :
 -1ليـس بالضرورة أن يكـون املـراد مـن
وهـي إشـارة إىل أمهيـة اغتنـام فترة الصحـة،

وعـدم تضييعيها باألمـور التافهـة واللهوية ،ألن كالم النبـي هـو خصـوص الصحـة البدنية،
الصحة والسلامة مـن النِعم اجلسـام ،واملواهب بـل ربما -وهـو املؤكـد -يكـون املعنـى منهـا
العظـام ،التـي وهبهـا اهلل تعـاىل لبني البشر ،بل هـو الصحـة بمعناهـا الشـامل للسلامة البدنيـة

لعامـة اخللـق ،وهـي مـن النعـم املميزة مـن بني والعقليـة والنفسـية.

«الص َّح ُة
النعـم الكثرية ،فعـن النبي األكـرمِّ :
تـان مك ُفور ِ
وال َفـرا ُغ نِعم ِ
تـان» بحـار األنـوار :ج ،77رأس مال اإلنسـان يف أداء األعمال العبادية ،ألن
َ
َ
َ
ص ،16وكان إمامنـا زيـن العابديـن يطلـب صحيـح البـدن ،وسـليم العافيـة ،يكـون أقـدر
 -2تعتبر الصحـة  -بمعناهـا الشـامل-

الصحـة والعافيـة عىل الـدوام ،ألن اإلنسـان بال على أداء العبـادات البدنيـة ،كالصلاة والصيام

صحـة وبلا عافيـة ال يـكاد يكـون قـادر ًا على وغريهـا.

 -3صحيـح البـدن يكـون أكثـر قـدر ًة على

إنجـاز أصغـر األعمال ،فض ً
لا عـن الكبيرة،
(و َعافِنِـي إدارة حياتـه ،وتنفيذ مشـاريعه ،وبصـورة أفضل
فـكان مـن دعائـه يف طلـب العافيـةَ :
َعافِيـ ًة كَافِيـ ًةَ ،شـافِي ًةَ ،عالِيـ ًة ،ن ِ
َام َي ًةَ ،عافِ َيـ ًة ت َُو ِّلدُ وأحسـن مـن الـذي يفتقـد تلـك النعمـة اإلهلية
َ
َ
َ
َ
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العظيمـة ،فصحيـح البـدن والـروح والعقـل اإلنسـان املؤمـن فهو ال يبـايل عىل ما هـو عليه من
يسـتطيع التفكير والتخطيط واحلركـة والتنقل األمـراض واألسـقام ،وال تأخـذ األمراض شـيئ ًا

أكثـر من السـقيم ،مما يسـهم ذلـك يف نجاح ما مـن روحـه وصبره وأملـه الكبير؛ ألنـه يسـتمد
بيـده مـن املشـاريع التنمويـة يف حياته.

قـواه وصبره مـن اهلل تعـاىل ،وخـذ على ذلـك

 -4ثمـة عالقة بين صحة البـدن والعالقة مثالين وقدوتين ،مها النبـي أيـوب ،وإمامنا

النفسـية ،فغالبـ ًا مـا جتـد مـن يتمتـع بالصحـة زيـن العابديـن ،حيـث فتـك هبما املـرض،
والسلامة البدنيـة بصحـة وسلامة نفسـية وأخـذ من راحتهما اجلسـدية اليشء الكثير ،لكن

أيضـ ًا ،بعكـس مـن كان يعـاين أمراضـ ًا بدنيـة ذلك مل يمسـس شـيئ ًا من حالتهما الروحية مع اهلل
وعضويـة ،فـإن حالتـه النفسـية -يف الغالـب تعاىل.

 تكـون متعبـة ،إن مل تكـن منهـارةً ،ألن تلـكجو ًا كئيب ًا وموحشـ ًا ،ممـا يرتدّ
األمـراض ختلـق ّ

ذلـك سـلب ًا على نفـس املريـض.

فلتكـن هـذه الفقـرة مـن احلديث املبـارك إذن

جـرس إنـذار لنـا ،عـن حماولـة التفريـط بنعمـة

العافيـة والصحـة ،وأال نكـون قـد أضعنـا رأس

لكـن يمكن القـول إن هذا الـكالم يفرض املـال هـذا ،فنكون قد ض ّيعنـا ثروة العمـر الثمينة.

يف اإلنسـان البعيد عـن األجـواء اإليامنية ،وأما
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عقيدتي

إثبات المعاد
من القرآن الكريم
الســاو ّية عــى ّ
أن
تتّفــق مجيــع الكتــب ّ

املــوت ليــس هنايــة اإلنســان ،بــل هنــاك عــامل
آخــر ينتقــل إليــه اإلنســان ويــرى فيــه جــزاء
الصاحلــون املحســنون
أعاملــه وأفعالــه ،فأ ّمــا ّ
ا ّلذيــن حيرتمــون الواجــب وحيســنون العمــل
ويعملــون بطاعــة اهلل تعــاىل يف أوامــره ونواهيــه

ســتكون هلــم حيــاة ط ّيبــة وســعيدة ،وســوف

يعيشــون يف نعمــة ،وروح ورحيــان وجنــة
نعيــم.

وأ ّمــا العاصــون
املتكــرون الذيــن
ّ

ال يطيعــون اهلل فيــا أمرهــم ،ويظلمــون،
يتورعــون
ويعتــدون عــى حقــوق النّــاس ،وال ّ

عــن ارتــكاب القبيــح ،هــؤالء العصــاة
ســتكون هلــم حيــاة صعبــة شــق ّية ،وسيعيشــون
يف عــذاب وأمل.

فمــن العقائــد الرضوريــة يف اإلســام

اإليــان املعــاد يــوم القيامــة ،ونــر النــاس

مــن القبــور للحســاب واجلــزاء ،وهــو مــن
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مقتضيــات حكمتــه وعدلــه تعــاىل.

واألد ّلــة عــى بعــث النــاس للحســاب

يــوم القيامــة كثــرة ال تســعها هــذه الســطور،
لــذا نقتــر عــى بعــض أدلــة القــرآن الكريــم

تــرك ًا بــكالم اهلل تعــاىل.

اســتعمل القــرآن طريقــة املقارنــة بــن

إحيــاء اإلنســان بعــد املــوت وإحيــاء األرض
بعــد املــوت؛ لتقريــب الفكــرة إىل األذهــان،

ليحصــل بذلــك اإلنــس ،قــال تعــاىلَ  :فان ُظـ ْـر
ح ِ
إِ َ ٰل آ َث ِ
ــت اهلل َك ْي َ
ي ِيــي ْالَ ْر َض َب ْعــدَ
ــار َر ْ َ
ــف ُ ْ
َم ْو ِ َتــا إِ َّن َٰذلِـ َ
ـى
و ُهـ َ
ـى َ
ـك َُل ْح ِيــي ا َْل ْو َتـ ٰ
ـو َعـ َ ٰ
ك ُِّل َ ٍ ِ
يــر الــروم.50 :
شء َقد ٌ
ْ
كــا يعــرض القــرآن الكريــم حــال فتيــة

الكهــف إلجيــاد عالقــة بــن النــوم العميــق

وحالــة الغيبوبــة وبــن املــوت ،فكــا أن

النــوم ينتهــي إىل اليقظــة فــإن املــوت ينتهــي
وك ََذلِـ َ
ـك
إىل البعــث والنشــور ،قــال تعــاىلَ :
ـق َو َأ َّن
ـم لِ َي ْع َل ُمــوا َأ َّن َو ْعــدَ اهلل َحـ ٌّ
َأ ْع َث ْر َنــا َع َل ْي ِهـ ْ

ــب فِ َيهــا الكهــف.21:
الســا َع َة َل َر ْي َ
َّ

بــل يرشــد القــرآن إىل إحيــاء بعــض

املوتــى يف عــامل الدنيــا كــا يف قصــة احــد أنبيــاء
بنــي إرسائيــل بقولــه تعــاىلَ  :أو كَا َّلـ ِ
ـذي َمـ َّـر
ْ
ِ
ٍ ِ
ـي َخ ِ
ـها َقـ َ
او َي ـ ٌة َعـ َ
َعـ َ
ـال
ـى ُع ُروشـ َ
ـى َق ْر َيــة َوهـ َ
َأ َّنــى ُي ِيــي هـ ِ
ـذ ِه اهلل َب ْعــدَ َم ْو ِ َتــا َف َأ َما َتـ ُه اهلل ِم َئـ َة
َ
ْ
ــت َق َ
ــم َب َع َثــ ُه َق َ
ــت
ــال َلبِ ْث ُ
َــم َلبِ ْث َ
ــال ك ْ
َعــا ٍم ُث َّ
ـو ٍم َقـ َ
ـت ِم َئـ َة َعــا ٍم
ـال َبـ ْـل َلبِ ْثـ َ
َي ْو ًمــا َأ ْو َب ْعـ َ
ـض َيـ ْ
شابِـ َ
َفا ْن ُظـ ْـر إِ َل َط َع ِامـ َ
ـك َل ْ َيت ََس ـنَّ ْه َوا ْن ُظـ ْـر
ـك َو َ َ
ح ِ
ــك َآ َيــ ًة لِلن ِ
ــار َك َولِن َْج َع َل َ
ــر إِ َل
إِ َل ِ َ
َّــاس َوا ْن ُظ ْ
ــا
ا ْل ِع َظــا ِم َك ْي َ
ــف ُنن ِْش ُ
ــم َنك ُْس َ
ــوها َلْ ً
ــز َها ُث َّ
ـن َل ـ ُه َقـ َ
ـم َأ َّن اهلل َعـ َ
ش ٍء
َف َلـ َّـا َت َبـ َّ َ
ـال َأ ْع َلـ ُ
ـى ك ُِّل َ ْ
َق ِد ٌيرالبقــرة.259 :
هبــذه اآليــات وغريهــا يدفــع القــرآن

وكان إحيــاؤه عــى نحــو التــدرج ،لكــي ينظــر

إىل مــا هــو عليــه مــن اإلبــداع يف اإلحيــاء،

فضــ ً
ا عــن اإلبــداع يف أصــل اخللــق.

كــا تدفــع اآليــات القرآنيــة شــبهة بعــض

الفالســفة ،الذيــن قالــوا باســتحالة البعــث؛
ألهنــم يــرون أن إرجــاع اإلنســان إىل عــامل آخــر

يكــون مــن نــوع إعــادة املعــدوم وهــو حمــال،

كــا أهنــم يــرون أن البعــث إرجــاع إلنســان
آخــر غــر األول بعينــه ،فالقــرآن بعرضــه

لقصــة ذلــك الشــخص الــذي أعــاده اهلل بعــد
مائــه عــام ،كشــف عــن كونــه هــو اإلنســان
بنفســه ،ومل يكــن شــخص ًا آخــر كــا يتصــور

هــؤالء.

الكريــم شــبهة اســتحالة إحيــاء اهلل هــذه

األرض بعــد موهتــا ،ويكشــف لإلنســان قوته،
وعظمتــه ،بــأن أجــرى التجربــة عــى اإلنســان؛
لتكــون الفكــرة أوضــح ،فأماتــه مائــة عــام،
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نحن نقص عليك

و َق َ
ــم إِ َّن اللــه َقــدْ َب َع َ
ُــم
َ
ــث َلك ْ
ــم نَبِ ُّي ُه ْ
ــال َل ُه ْ
ِ
ـو ْا َأ َّنــى َي ُكـ ُ
ـون َلـ ُه ا ْل ُم ْلـ ُ
ـك َع َل ْينَــا
َطا ُلـ َ
ـوت َملـكًا َقا ُلـ َ
ـق بِا ْلم ْلـ ِ
ـك ِمنْ ـ ُهَ ...واللــه ُي ْؤتِــي ُم ْل َك ـ ُه
َون َْح ـ ُن َأ َحـ ُّ ُ
َمــن َي َشــاء البقــرة247:

النبــي (اشــموئيل) أحــد أنبيــاء بنــي إســرائيل
الــذي قــال لبنــي إســرائيل :إِ َّن اللــه َقــدْ َب َع َ
ــث
فاعترضــوا وقالــوا لــه:
ــوت َم ِلــكًا
ُــم َطا ُل َ
َ
َلك ْ
طالــوت لــم يكــن مــن أســرة الوي ،التي ظهــر منها

والثانيــة :تقنــع وترضــى باالختيــار اإللهــي

وهــم صنــف األنبيــاء واألوليــاء ومــن تر ّبــى علــى
َان لِ ُم ْؤ ِم ٍ
و َمــا ك َ
ــن َو َل
منهجهــم ،قــال تعالــىَ :
م ْؤ ِمنَـ ٍ
ـة إِ َذا َق َضــى ال َّلـ ُه َو َر ُســو ُل ُه َأ ْمـ ًـرا َأن َي ُكـ َ
ـم
ـون َل ُهـ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ـم َ و َمــن َي ْعـ ِ
ـص ال َّل ـ َه َو َر ُســو َل ُه
ا ْلخ َيـ َـر ُة م ـ ْن َأ ْم ِرهـ ْ
َف َقــدْ َضـ َّـل َضـ َ
ـا ًل ُّمبِينًــا األحــزاب ،36 :فحينما أمر
اللــه نبيــه محمــد بتنصيــب أميــر المؤمنيــن

علــي ابــن أبــي طالــب الخليفــة مــن بعــده

األنبيــاء ،وال كان مــن أســرتي يوســف أو يهــودا،

اعتــرض الصنــف اآلخــر قائــ ً
«كرهــت قريــش
ا
ْ

بنياميــن المغمــورة الفقيــرة ،فاعترضــوا قائليــن:

ـول إلــى صــراع بين
ج ،3ص ،63وهــذا الخــاف تحـ ّ

اللتيــن ســبق لهمــا الحكــم ،بــل كان مــن أســرة

ـق
كيــف يمكــن لطالــوت أن
يحكمنــا ،ونحــن أحـ ّ
َ

منــه بالحكــم! هــذا مــا ذكــره صاحــب األمثــل فــي
تفســير اآليــة ،ج ،2ص.214
العبرة:

أمامنــا اختيــاران :اختيــار اللــه تبــارك وتعالــى،
واختيــار البشــر ،اللــه يختــار إِ َّن اللــه َقــدْ َب َعـ َ
ـث
ــوت َم ِلــكًا والبشــر يعتــرض لصالــح
ُــم َطا ُل َ
َلك ْ
ــق بِا ْلم ْل ِ
ــك ِمنْــه ،وقــد
اختيــاره َ
ون َْحــ ُن َأ َح ُّ ُ
صــار المجتمــع طبقتيــن ،األولــى :ال تقبــل بغيــر
اختيارهــا الذاتــي ألي مشــروع يخــص األمــة.
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أن تجتمــع لكــم النبــوة والخالفــة» الكامــل فــي التاريخ

الحــق والباطــل ورســول اللــه الــذي ال ينطــق عــن
الهــوى يقــول «الحســن والحســين إمامــان قامــا أو

قعــدا» بحــار األنــوار ،المجلســي :ج،44ص ،2ويزيــد ابــن
معاويــة يصــف هــذا االختيــار اإللهــي كونــه ملــك ًا

يتوارثونــه فيمــا بينهــم وناكــر ًا للوحــي والرســالة

قائ ـاً:

لعــبت هاشـــم بالملك فال
ْ

وحـــي نــزل
خبـــر جــــاء وال
ٌ
ٌ

نافذة على العالم

صدى عاشوراء
ليقوض
عاشوراء هو اليوم العارش من حمرم الذي انتفض فيه اإلمام احلسني بن عيل عىل بني أمية؛ ّ
نصه اإلسالم
ما اختلقوه من فوىض ونفاق ،وتغيري ًا للسنن التي جاء هبا احلبيب املصطفى ،فأول ما ّ

هو حرية اإلنسان وكرامته ،وأما األمو ّيون فقد جاؤوا ليمتهنوا وجود اإلنسان ،ويستعبدوه ،بمقتىض
سلطتهم التي ملكوها باحلديد والنار.

فالتضحية والفداء الكبريان كانا ألحرار عاشوراء وعىل رأسهم احلسني الذي جاهد ودافع عن

اإلسالم وقدم الغايل والنفيس من اجل املبادئ السامية ،وحترير اإلنسان من اإلسرتقاق وحفظ كرامته.
فتضحية اإلمام احلسني وثورته تتجدد يف كل حني ،وتزداد تأ ّلق ًا وخلود ًا عرب الزمان ،فنستلهم
منها الوقوف أمام الظلم واجلور واالستبداد ،ونَتبنّى من خالهلا معنى الرفض والنبذ للمتسلطني والطغاة،
احلق
فرغم كل اإلغراءات املقدَّ مة له حتى هيادن أو يبايع أو يقبل بالرتاجع عن هنضته ،أبى ّإل أن ُي ّق ّ

(إن دين اإلسالم
وسنّة جدّ ه ،وبدمه الزكي ،قربان ًا لبقاء الدين ودوامه ،كام قيلّ :
بكلامت اهلل التاماتُ ،
حسيني البقاء) الغدير لألميني ج  3ص  ،246فال ريب أن ذلك كان سبب ًا للخلود.
حممدي احلدوث
ّ
ّ
ِ
مر التأريخ ،فهو شهيد العربة
ومن معطيات هذه الثورة اخلالدة أخذ الدروس والعرب منها عىل ّ
رت عند مؤمن ّإل بكى» البحار للمجليس ج  44ص ،279
وال َعربة ،كام ورد عنه« :أنا قتيل ال َعربة ،ما ُذ ِك ُ
وكيف ال نتأ ّثر نحن بنهضته وشخصيته ّ
ُثر من ديانات ومذاهب
الفذة ،وقد تأ ّثر هبا شخوص عامل ّيون ك ٌ
شتى ،نذكر منها الزعيم اهلندي غاندي الذي قال( :تع ّلمت من احلسني كيف أكون مظلوم ًا فأنترص)

األرسار الفاطم ّية ،الشيخ حممد فاضل املسعودي :ج ،1ص ،525وقول املفكر املسيحي أنطوان بارا( :لو كان احلسني منّا
ولدعونا الناس إىل املسيحية باسم احلسني)
لنرشنا له يف كل أرض راية ،وألقمنا له يف كل أرض منرب ًا،
ْ
احلسني يف الفكر املسيحي ،أنطوان بارا :ص  ،٢٤وقول العامل التشيكي توماس ماساريك..( :ال جتد لدى أتباع املسيح

ذلك احلامس واالنفعال الذي جتده لدى أتباع احلسني ،والسبب أن مصائب املسيح إزاء مصائب احلسني
ال متثل إالّ قشـّة أمام ٍ
طود عظيم) تعريب موسوعة عاشوراء ،خليل زامل العصامي :ج ،1ص ،292فإذا كان احلسني
هكذا بعيون غري املسلمني ،فكيف بنا ونحن حم ّبوه وموالوه!!.
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

العمل احلسيين
واحلكم الشرعي
منــذ أن بــدأ التحضيــر لموســم العــزاء ،حتــى

قــال صاحــب الموكــب :يحــدث أحيانــ ًا أن

الموكــب ،فأخــذ يبحــث عــن شــخص يجيبــه

قطــع التعزيــة ،والمبــادرة إلــى الصــاة (الظهــر

ـذت التســاؤالت تخطــر فــي ذهــن صاحــب
أخـ ْ

عــن تلــك التســاؤالت ،وفــي هــذا العــام تعــرف

علــى أحــد المشــايخ ،فأخــذ يســأله عــن األمــور
التــي كانــت تشــغل بالــه.

يكــون العــزاء فــي وقــت الصــاة ،فهــل يجــب

مثــاً) عندمــا يحيــن الوقــت؟ أو إتمــام مراســم

التعزيــة؟ وأيهمــا أولــى؟

أجــاب الشــيخ :األولــى أداء الصــاة فــي أول

قــال صاحــب الموكــب :يــا شــيخنا الفاضــل

وقتهــا ،ومــن المهــم جــد ًا تنظيــم مراســم العــزاء

قــراءة األناشــيد اإلســامية فــي الموكــب ،فمــا

قــال صاحــب الموكــب :عندمــا يقــام العــزاء

تأتــي أحيانــ ًا بعــض النســوة إلقامــة العــزاء ،أو

هــو حكــم االســتماع لصوتهــا مــن قبــل الرجــال
األجانــب؟

أجــاب الشــيخ :يجــوز لهــا إســماع صوتهــا

لألجنبــي ،إذا كان خاليــ ًا عــن الترقيــق،
والتحســين المهيــج لــه ،ويجــوز االســتماع إلــى

صوتهــا ،مــع عــدم التلــذذ الشــهوي والريبــة،
ولــم
يخــف علــى نفســه الوقــوع فــي الحــرام،
ْ
ْ

وينبغــي االحتيــاط فــي مواضــع الشــك ،بــل

األولــى عــدم اإلســماع واالســتماع مــن غيــر
ضــرورة.
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بنحــو ال يزاحــم ذلــك.

الحســيني ،نســتخدم أحيانــ ًا طريقــة العــزاء

البحرينــي ،وقــد تشــابه هــذه الطريقــة أحــد ألحــان

الغنــاء المتعــارف فــي مجالــس اللهــو ،أو فــي
غيرهــا ،فهــل يجــوز اســتعمال هــذه األلحــان

واألطــوار فــي العــزاء الحســيني أم ال؟

أجــاب الشــيخ :إذا لــم ُيعلــم كــون تلكــم

األلحــان مــن األلحــان المتعارفــة عنــد أهــل اللهــو

واللعــب جاز اســتخدامها فــي قــراءة التعزيــة ،وإذا

علــم ذلــك لــم يجــز.

قــال صاحــب الموكــب :هــل يجــوز لنــا

فتــح المحـ ّ
ـات فــي اليــوم التاســع والعاشــر مــن

محــرم؟

لشــهادة ســبط الرســول األعظــم ،وأصحابــه
األبــرار ،وتفاعــل المؤمنيــن وتفانيهــم بحــب

أهــل البيــت جعلهــم يدعمــون المآتــم،

ّ
المحــات نوعــ ًا
قــال الشــيخ :إذا كان فتــح

وذلــك بالمشــاركة فــي المجالــس الحســينية،

البيــت فــي هذيــن اليوميــن الحزينيــن فــا

لتلــك المجالــس ،حيــث تُعقــد العديــد مــن

ـهري
أضــاف صاحــب الموكــب :إننــا فــي شـ َ

متقاربــة ،بالنســبة للمجموعــات األخــرى،

قــد ال تكــون مناســبة ،مثــل الــزواج واالنتقــال

(األرز) ،وذلــك منــذ الصبــاح الباكــر (الســاعة ٧

مــن عــدم المبــاالة بمــا جــرى علــى أهــل
بــدّ مــن تركــه.

محـ ّـرم وصفــر قــد نقــوم ببعــض األعمــال التــي
إلــى بيــت جديــد ،وشــراء أشــياء جديــدة،
والتز ّيــن فــي البــدن واللبــاس ،وغيــر ذلــك ،فهــل

يجــوز لنــا ذلــك؟

أجــاب الشــيخ :ال
يحــرم ممارســة مــا ذكــر
ُ

فــي أيــام المناســبات ،إالّ مــا ُعــدَّ هتــك ًا ،كإقامــة

الفــرح والزينــة فــي اليــوم العاشــر.

قــال صاحــب الموكــب :تُقــام فــي منطقتنــا

العديــد مــن المجالــس الحســينية ،لعــدد كبيــر

مــن المآتــم ،وذلــك بمناســبة الذكــرى الســنوية

الســخي،
وتقديــم الدعــم المــادي
والمعنــوي،
ّ
ّ

المجالــس فــي وقــت واحــد ،وفــي أوقــات
وأغلــب هــذه المجالــس تقــدّ م وجبــات الطعــام

صباحــ ًا) ،إلــى مــا بعــد الظهــر (الســاعة الثانيــة

والنصــف) ،ممــا ســبب حالــة مــن رمــي معظــم

هــذا األكل فــي أماكــن النفايــات ،فمــا هــو
نظركــم الشــريف فــي ذلــك؟

أجــاب الشــيخ :التبذيــر مبغــوض،
ومحــرم
ّ

شــرع ًا ،فالبــدّ مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة

للمنــع منــه ،ولــو كان ذلــك بالتنســيق بيــن
أصحــاب المــآدب ،ليو ّفــر مــن الطعــام بمقــدار

مــا يتيســر صرفــه.
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أي بني

الدعاء يف مدرسة عاشوراء
ويــي عــن القلــوب ســحائب
األوهــامُ ،

كل شــعب مــن الشــعوب حيتــاج إىل
دورات إصالحيـ ٍ
ٍ
ـض حياتــه،
ـة ،تعيــد إليــه نبـ َ
ّ
الــذي يفقــده عــر مواقــف الزمــن ،وممــرات

َ
عــالٍ
نفســك يف بلــد العجائــب ،أو أنّــك يف
َ

َ
أفضــل دورة إصالحيــة احتاجتهــا األمــة

نعــم إهنــا لـ ّ
ـذة مناجــاة احلــق جــل وعــا،

احلــوادث ،وكانــــت مدرســــة عاشــوراء

اإلســامية ،للبقــاء عــى الطريــق املســتقيم،

بـ ّ
ـكل تفاصيلهــا ،فمنهــا عرفــت هــذه األمــة
أســباب انحرافهــا ،ومكام ـ َن ضالهلــا ،ذلــك
أن يــوم عاشــوراء ،بنــى تلــك املدرســة؛
لتتفجــر منهــا علــو ٌم
حممد ّيــة،
ٌ
ّ
ومعــارف ّ
تســقي القلــوب ال َّظمــأى وتــروي النفــوس
اجلدبــاء.

وللدعــاء مســاحة واســعة يف عطــاء

مدرســة عاشــوراء ،حينــا تســمع ســ ّيد
الشــهداء وهــو ينتقــل بــن باحـ ٍ
ـات مــن
الصفــوف ،ليزيــح عــن األفهــام تراكــات
14
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ال ُّظلمــةُ ،فينــر العقــل باحلكمــة ،ح ّتــى َتــال
آخــر مل يعرفــه ومل يألفــه بنــو البــر.

ـت
ـم َا ْنـ َ
عــى لســان اإلمــام احلــق« :ال ّل ُهـ َّ
ب ،ور ِ
ِ
جائــي يف ك ُِّل ِشــدَّ ة،
َــر ٍ َ َ
ث َقتــي يف ك ُِّل ك ْ
ْــت يل يف ك ُِّل َا ْم ٍ
َــز َل يب ثِ َقــ ٌة َوعُــدَّ ة،
َو َان َ
ــر ن َ
ــف ِمنــ ُه ال ُفــؤادَ ،و َي ِق ُّ
ــل
َــم ِمــن َهــ ٍم َي ْض ُع ُ
ك ْ
ـه ِ
فِيـ ِ
يـ ُ ِ ِ
ـم ُت
احل َيــلَ ،و َ ْ
ـذ ُل فيــه َّ
الصديــقَ ،و َيشـ َ
ِ ِ
ــدو َ ،ان َْزلتُــ ُه بِــكَ ،و َشــكَو ُت ُه اِ َل ْيــك،
فيــه ال َع ُّ
َرغ َبــ ًة ِمنّــي اِ َل ْيــك َع َّمــ ْن ِس َ
ــواكَ ،ف َف َّر ْجتَــ ُه،
ِ
ٍ
ِ
ــب
َوك ََشــف َت ُهَ ،و َان َ
ْــت َو ُّيل ك ُِّل ن ْع َمــةَ ،و َصاح ُ
ٍ
َهــى ك ُِّل َرغ َبــة.».....
ك ُِّل َح َســنَةَ ،و ُمنْت ٍّ
ونحــن شــيعة احلســن  أوىل النــاس
باتباعــه ،والســر عــى خطــاه الصادقــة

الصافيــة ،ليــس مــن املناســب أن يكــون

ونفتخــر بشــبابنا املؤمــن ،الذيــن قامــت
واســتمرت الشــعائر اإلســامية هبِ َم ِمهــم،
ّ
وترمجــة والئهــم ألهــل البيــت يف كل

الزمــان واملــكان ،مفهومـ ًا حيكــي عــن عالقــة

مــن حيــث إقامــة املجالــس واملواكــب

الدعــاء عالجــ ًا طبيــ ًا ،نتناولــه عنــد
املعضــات والشــدائد فقــط ،بــل ينبغــي

أن يكــون مفهومــ ًا إســامي ًا مســتق ً
ال عــن
خاصــة بــن العبــد وبــن خالقــه ذي الرمحــة

واإلكــرام ،صاحــب املكــر واالنتقــام.

املناســبات ،ال ســيام يــوم عاشــوراء وليلتــه،
احلســينية النابضــة باملحبــة للحســن وأهــل
بيتــه ،وأصحابــه املخلصــن ،يف نفــس

ر ّبــا تســتدعي األحــداث أن يلجــأ

الوقــت نجــد مــن املالئــم أن يلتفتــوا اىل

ذلــك احلــدث الســبب الرئيــس واألســاس

القلــوب الصافيــة ،والنفــوس املتّحــدة ،يف

اإلنســان املؤمــن إىل الدعــاء ،لكــن ال يكــون
الصانــع واملوجــد للدعــاء ،فــإن مــن حقــوق

اهلل عــى العبــاد أن يذكــروه ،وال ينســوه
ِ
ُــم َأ ْو َأ َشــدَّ
ُــم َآ َبا َءك ْ
ُــروا اهلل كَذك ِْرك ْ
َ فا ْذك ُ
ِ
ْــرا َف ِمــ َن الن ِ
َّــاس َمــ ْن َي ُق ُ
ــول َر َّبنَــا َآتِنَــا ِف
ذك ً
ِ
ــر ِة ِمــ ْن َخ َ
ــا ٍق
الدُّ ْن َيــا َو َمــا َلــ ُه ِف ْالَخ َ
البقرة،200:نعــم ال بــأس أن تكــون احلــوادث
واملواقــف عامــ ً
ا باعثــ ًا عــى االســتزادة

واجلــد يف الدعــاء ومناجــاة اهلل تعــاىل يف
ـراء ا َّل ِذيـ َن َي ْذ ُكـ ُـر َ
ون اللََّ ِق َيا ًمــا
ـراء والـ ّ
الـ ّ
ون ِف َخ ْلـ ِ
ـى ُجن ِ
ـم َو َي َت َف َّكـ ُـر َ
َو ُق ُعــو ًدا َو َعـ َ
ـق
ُوبِـ ْ
الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ــت َه َ
ــذا
ض َر َّبنَــا َمــا َخ َل ْق َ
َّ َ َ
اب الن ِ
ــا ُســ ْب َحان ََك َف ِقنَــا َع َ
َباطِ ً
َّــار آل
ــذ َ
عمــر ا ن .1 9 1 :

يف الوقــت الــذي فيــه نحــن نبــارك

والتوجــه إىل اهلل تعــاىل بتلــك
فقــرة الدعــاء،
ّ
منهــج الســاء النبــوي العلــوي الفاطمــي،
فتقــرب مــن الســاحة اإلهليــة ،ذات النــور

اإلهلــي ،بكلــات اخلضــوع ،والتوســل،
والشــوقَ :
ْــت ُســ ْب َحان ََك إِ ِّن
ل إِ َلــ َه إِ َّل َأن َ
ــن األنبيــاء.87:
ُكن ُ
ْــت ِمــ َن ال َّظالِ َ
أعزتنــا وشــبابنا  -منهــج
فاهنجــوا ّ -

الدعــاء ،وباخلصــوص أيــام وليــايل العــزاء
احلســيني ،وعطــروا مواكــب الكرامــة،
وجمالــس العــزاء ،وطريــق اإلبــاء ،بمناجــاة

البــاري جــل اســمه ،لتكتمــل أمــام العــامل
صــورة الفــرد النبــوي احلســيني ،ويعــرف

اجلميــع أننــا حســينيون يف الفــظ واملعنــى مــا
بقــي الدهــر.
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القوارير

َك ْي َف َت ْ
ني ِر َضا ا ِإلماِم ُ
كسِب َ
سي ؟
احل ْ ِ
يعتبر شهر محرم الحرام من األشهر المميزة لدى
أتباع أهل البيت ،ولمحبي اإلمام الحسين،
حيث يستذكرون فيه الفاجعة األليمة لشهادة اإلمام
الحسين ، وأهل بيته وأصحابه الكرام ،فتُعقد
فيه مجالس الوعظ الرجالية والنسائية ،وتقام
الشعائر الحسينية المتعددة ،تقرب ًا لله تعالى ،ومود ًة
لرسول الله وأهل بيته الميامين.
ويبرز العنصر النسوي في تلك الفعاليات
واألنشطة العاشورائية بروز ًا واضح ًا وفاعالً ،ال
يقل عن الدور الرجالي ،لكن بغية الفوز بالحظوة
والزلفى من قبل المرأة لدى إمامنا الحسين،
نضع بعض النقاط المهمة ،التي نأمل بها أن تكون
سبب ًا لرضا اإلمام الحسين في أيام العزاء عليه،
وهذه النقاط هي:
 -1إقام الفرائض اإللهية ،واالجتناب
عن معاصيه ،فإن إقامة الفرائض واالجتناب
عن المحرمات لهي أفضل القربات إلمامنا
الحسين ،كيف ال وهو القائل ألخيه
ِ
عت أن
العباس:
«ارجع إ َل ِيهمَ ،فإِ ِن اس َت َط َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
دوة ،وتَد َف َع ُهم عندَ ال َعش َّية؛ َل َع َّلنا
ت َُؤ ِّخ َر ُهم إلى ُغ َ
نُص ّلي لِربنَا ال َّلي َل َة ،ونَدعوه ونَست ِ
َغف ُر ُهَ ،ف ُه َو َيع َل ُم
ُ
َ ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َثر َة
أنّي َقد ك ُ
الصال َة َل ُه ،وت َ
ب َّ
ُنت ُأح ُّ
الو َة كتابِه ،وك َ
الدُّ ِ
عاء َواالستِ ِ
غفار» بحار األنوار :ج  44ص ،391
فمن غير المقبول اهتمام بعض النساء أو الفتيات
بالحضور في مجالس العزاء مع عدم اهتمامهن
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بإقامة الصالة في بيوته َّن.
 -2االهتمام البالغ بعفاف الملبس والكالم ،بل
بعموم األقوال واألفعال أمام الناس ،ألن االهتمام
بتلك الصفات هو توقير لصاحب الذكرى
ولشعائره ،إضاف ًة إلى كون العفاف بتلك األمور هو
مطلوب على كل حال ،غير مقصور على حضور
الشعائر فقط.
 -3إخالص النية في حضور المجالس
والشعائر الحسينية ،ألن النية الخالصة هي أساس
القبول عند الله تعالى ،فاالبتعاد عن الرياء في
حضور المجالس ،والمباهاة بالمالبس ،والتبجح
بإهداء الثواب وغيرها ،يعتبر من سوء التوفيق في
خدمة سيد الشهداء ،قال أمير المؤمنين:
ِ
«اخ ِل ِ
ْ
صير» بحار األنوار :ج،13
ص ا ْل َع َم َلَ ،فإِ َّن النّاقدَ َب ٌ

ص.432
 -4استشعار المصيبة العظمى لما جرى على
سيد الشهداء وعلى أهل بيته وصحابته،
والتعاطي معها بالحزن والبكاء والتفجع الحقيقي،
ومحاولة التباكي إن لم يكن هنالك بكا ٌء ،كما ورد
عن الصادقَ « :م ْن َد َم َع ْت َع ْينَا ُه فِينَا َد ْم َع ًة لِدَ ٍم
ُس ِف َك َلنَا َأ ْو َح ٍّق َلنَا ن ُِق ْصنَا ُه َأ ْو ِع ْر ٍ
ض ا ْنت ُِه َك َلنَا َأ ْو
ِلَ َح ٍد ِم ْن ِشي َعتِنَا َب َّو َأ ُه ال َّل ُه َت َعا َلى بِ َها فِي ا ْل َجن َِّة ُح ُقب ًا».
بحار األنوار :ج ،44ص.279

طب وتكنولوجيا

فرشاة أسنان ذكية

استعرضت بعض المواقع المهتمة بشؤون
التكنولوجيا مشروع -فرشاة أسنان ذكية -قادرة
على تنظيف األسنان خالل فترة ال تتجاوز  10ثوان.
ووفقا للخبراء فإن "الجهاز الجديد الذي يحمل
اسم  "Amabrushعبارة عن قطعة إلكترونية تشبه
واقي األسنان الذي يستخدمه المالكمون ،مزودة
بعشرات ال ُف َرش الصغيرة ،القادرة على تنظيف
األسنان خالل فترة ال تتجاوز  10ثوان.
استخدام هذه الفرشاة سهل ،وغير معقد،
حيث يكفي للمستخدم أن يضغط على زر واحد،
لتقوم بإفراز معجون األسنان الخاص الموجود
داخلها ،وتبدأ الفراشي الصغيرة باالهتزاز ،بحركة
سريعة قادرة على تنظيف األسنان بشكل يضاهي

أفضل فراشي األسنان
اإللكترونية الموجودة
حاليا".
من المنتظر أن
تطرح تلك الفرشاة في
األسواق بسعر 230
دوالر تقريب ًا ،أما قطعها القابلة للتبديل فستطرح
بأسعار رخيصة نسبيا ،فال ُف َرش الصغيرة التي ينصح
باستبدالها مرة كل  6أشهر ،على األقل ،سعرها
حوالي  7دوالرات تقريب ًا ،والجسم الذي تُركّب
عليه سعره نحو  73دوالر ًا ،أما كبسوالت معجون
األسنان التي توضع داخل الفرشاة فسعرها 3.5
دوالر تقريب ًا.

السيارة الطائرة
خ َطت شركة " "Geelyعمالق صناعة
السيارات الصيني خطوة مهمة نحو عالم
السيارات الطائرة بشرائها لشركة "،"Terrafugia
التي قدمت مشروع أول سيارة قادرة على اإلقالع
والهبوط بشكل عمودي.
فبعد قيامها بشراء فولفو عام  2010،أعلنت
شركة " "Geelyمؤخرا أنها تخطط الحتالل
سوق سيارات المستقبل من خالل شرائها
لشركة "."Terrafugia
ويذكر أن " "Terrafugiaعرضت عام  2013مشروع سيارتها الطائرة " ،"TF-Xواعتبر هذا المشروع
األول من نوعه لسيارة طائرة مزودة بمحركات مروحية ،قادرة على اإلقالع والهبوط بشكل عمودي.
ووفقا للشركة فإن "قوة الهبوط واإلقالع لهذه السيارة الطائرة يضمنها محركان بقوة  670حصانا
( 500كيلو واط لكل محرك) .ويقود السيارة شخص واحد ،وتتسع لـ  3أشخاص .وهي قادرة على
قطع مسافة  800كلم بسرعة تصل إلى  322كلم /ساعة ،ومن المخطط البدء بإنتاجها لتطرح في
األسواق بعد  12-6سنة".
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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مساحة ود

خشفة الحسين

روي بعض األخيار أن أعرابي ًا أتى الرسول فقال له :يا رسول الله لقد ِصدْ ُت خشفة

غزالة  -وهو ولد الغزال في أول مشيته  -وأتيت بها إليك ،هدية الحسن والحسين فقبلها

النبي ودعا له بالخير فإذا الحسن واقف عند جدّ ه ،فرغب إليها ،فأعطاه إياها ،فما

مضى ساعة إالّ أتى الحسين قد أقبل ،فرأى الخشفة عند أخيه يلعب بها ،فقال :يا أخي من

أين لك هذه الخشفة؟ فقال الحسن :أعطانيها جدي رسول الله فسار الحسين

أعطيت أخي خشفة يلعب بها ،ولم تعطني خشفة مثلها،
مسرع ًا إلى جده فقال :يا جداه
َ
وجعل يكرر القول على جده ،وهو ساكت ،لكنه يس ّلي خاطره ،ويالطفه بشيء من الكالم،
هم يبكي ،فبينما هو كذلك ،إذ نحن بصياح قد ارتفع عند
حتى أقضى أمر الحسين إلى أن ّ
باب المسجد ،فنظرنا فإذا ظبية ومعها خشفها ،ومن خلفها ذئبة تسوقها إلى رسول الله

أتت بها إلى النبي ،ثم نطقت الغزالة بلسان فصيح وقالت:
وتضربها بأحد أطرافها ،حتى ْ

يا رسول الله ،قد كانت لي خشفتان ،إحداهما صادها الصياد وأتى بها إليك ،وبقيت لي هذه
األٌخرى ،وأنا بها مسرورة ،وأني كنت اآلن أرضعها ،فسمعت قائ ً
ال يقول :أسرعي أسرعي يا
غزالة بخشفك إلى النبي وأوصليه سريع ًا ،ألن الحسين واقف بين يدي جده ،وقد هم

أن يبكي ،والمالئك بأجمعهم قد رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة ،ولو بكى الحسين

لبكت المالئكة المقربون لبكائه ،وسمعت أيض ًا قائ ً
ال يقول :أسرعي يا غزالة قبل جريان
الدموع على خد الحسين فإن لم تفعلي سلطت عليك هذه الذئبة تأكلك مع خشفك،
فأتيت بخشفي إليك يا رسول الله ،وقطعت مسافة بعيدة ،لكن طويت لي األرض حتى أتيت

إليك سريعة ،وألنا احمد الله ربي كيف جئتك قبل جريان دموع الحسين على خدّ ه فارتفع
التهليل من األصحاب ،ودعا النبي للغزالة بالخير والبركة ،فاخذ الحسين الخشفة

فس ّرت بذلك سرور ًا عظيم ًا .المنتخب للطريحي :ص.132
وأتى به إلى أمه الزهراءُ ،
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