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ــن هجــرة  ــة ب ــر وجــود عالق ــم الكث يتوّه
ــري يف األول  ــم اهلج ــة التقوي ــي وبداي النب
مــن حمــّرم احلــرام، وهــذا مــن املشــهور الــذي 
ــة املباركــة كانــت  ــه، فاهلجــرة النبوي ال أصــل ل
ــرام،  م احل ــرَّ ــس يف حم ــع األول ولي ــهر ربي يف ش
ــه  ــد خروج ــي عن ــر أن النب ــر بالذك واجلدي
ــرك  ــورة، ت ــة املن ــرًا إىل املدين ــة مهاج ــن مك م
أمــر املؤمنــن َخَلفــًا يف مكانــه وبــات 
ــة،  ــة معروف ــي والقص ــراش النب ــه يف ف ليلت
ــل عــن  ــة قاطعــة بذلــك، ُنِق ــل التارخييَّ والدالئ
القســطالين: ).. وأمــر بالتاريــخ فُكتــب 
ــن  ــر أول م ــل إن عم ــرة، وقي ــن اهلج ــن ح م
ــرة،  ــن الس ــح م ــرم(. الصحي ــن املح ــه م َخ وجعل َأرَّ
العامــي: ج4، ص 173، وُنقــل  الســيد جعفــر مرتــى 

أيضــًا عــن الطــري وجماهــد: )مجــع عمــر بــن 
ــب  ــوم نكت ــن أي ي ــأهلم م ــاس يس ــاب الن اخلط
ــرة  ــوم هج ــن ي ــي م ــال ع ــخ؟ فق التاري
الســنة  رأس  َخ  َأرَّ عمــر  لكــن   ،النبــي

املصــدر: ج4 ، ص 173،  نفــس  اهلجريــة بمحــرم( 
ليــرف أنظــار النــاس وعقوهلــم عــن هجــرة 
ــه،  ــى فراش ــويّص ع ــت ال ــّي ومبي النب
بــل األمــر أعظــم ممــا ذكرنــا، فــأراد عمــر إحياء 
ــدأ  ــد كان مب ــالم فق ــل اإلس ــة قب ــنَّة اجلاهلي س
رأس الســنة عندهــم يف حمــرم. البدايــة والنهايــة، ابــن 
كثــر: ج4، ص107 ) بتــّرف(، ومــن جــاء بعــد عمــر 

وا عــى هــذا التأريــخ  كمعاويــة ويزيــد أرصُّ
.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 
اقــرن بمصائــب أهــل البيــت، إذ انترشت 
االحتفــاالت  ثقافــة  األخــرة  اآلونــة  يف 
واألفــراح بعنــوان رأس الســنة اهلجريــة ونــرى 
ــرور،  ــرح وال ــكات الف ــث تري ــض يبع البع
لتوجيــه  البيــان  دعانــا هلــذا  الــذي  األمــر 

ــة.    ــالمية صحيح ــة إس ــض إىل ثقاف البع

بداية
السنة اهلجرية

قضية ورأي
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تُعود بنا الذكرى إىل يوم العارش من شهر حمرم احلرام، إىل أحداث َيكيها لنا هنر الفرات، الذي مل 
تتمّيز فيه مالمح احلزن واألمل من معامل الدهشة والتعّجب، مما فعلت تلك األمة بابن بنت نبيها الوحيد.
وقفْت مشاعر املؤمنن عى شاطئ هنر الفرات تذرف دموع العتب: يا فرات، حسن قى بمهجة 

ظمأى، ومل يرشب منك يا فرات.....
كيف لك أن جتري؟ ومل تستطع للسبط أن تسقي، وقد تفطر قلبه من الظمأ.

ونحن يا فرات، كّلا ارتشفنا من عذبك رشفًة، أو مّرت عليك ركابنا، ذكرنا احلسن، وأوالده، 
 .وأصحابه، وكافل اخلدر، أبا الفضل العباس

أولئك األبطال امليامن، مل يكونوا ليعتمدوا عليك، ومل يمنعهم الظمأ ليكونوا ليوث العرين، فهم 
من اهلل يستمّدون القوة واإليان، ومن آباءهم أخذوا الشجاعة وشّدة البأس. 

يا فرات، مل يمنعهم عطُشهم من مصارعة املنايا، حتى تباهْت هبم أرض نينوى، بصوالت تركْت 
بصاهتا عى ذرات الثرى، يشهد هلا مالئكة الساء. 

وإىل اآلن يا فرات، ليتك ترى الُثّلة القليلة، التي قضت ظامئة عى ضفافك، سقيناهم من دموعنا، 
بالعز  شاخمة  الساء،  مراقدهم  فطاولت  الثرى،  حتت  ال  قلوبنا،  يف  قبورهم  وبنينا  بدمائنا،  وأحييناهم 

واإلباء، زاهية للقلوب واألبصار. 
قرون وقرون وذكراهم تتجّدد، ما مضْت األعوام وما بقي ليل وهنار، وما بزغت شمس، ودجى 

ظالم. 
لسنا نعبأ يا فرات بائك مها كان عذبًا، فقد سقيناهم الدموع، وسقونا احلب والقبول، وهدانا اهلل 

إىل هداه.

حوار مع هنر الفرات

قطاف

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك
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مؤلف هذا الكتاب هو ساحة الشيخ حممد السند.
إكال  وبعد  البحرين،  م يف  ولد عام 1382 هـ / 1961   

دراسته األكاديمية توّجه للدراسة الدينية يف قم املقدسة.
العالية  دروسه  وحرض  والسطوح،  املقدمات  دراسة  أهنى   
الفقه  يف  اخلارج  بحث  بتدريس  رشع  ثم  علائها،  كبار  عند 
بعد  املقدسة،  قم  مدينة  يف  هـ   1414 عام  منذ  واألصول 
انتقل  ثم  سنة،  ثالثن  مدة  والتدريس  بالتحصيل  االشتغال 
ليواصل  األرشف،  النجف  والعلاء  العلم  مدينة  إىل  ساحته 
التدريس يف حوزهتا املباركة، وقد مارس تدريس خارج الفقه 
واألصول والعقيدة والتفسر يف جامع عمران بن شاهن داخل 

الصحن العلوي املطّهر.
صنّف الشيخ الكتـاب يف جزأين، بأسلوب يـاكي املثّقـف اإلسـالمي، فـضاًل عـن غـره، وخياطب 
قلوب  عن  الشك  ويرفـع  الـيقن،  أصـحاب  ذهـن  يف  الـصحيحة  العقيـدة  ويرّسخ  وعقله،  مشاعره 
امُلشككن، بصحة الشعائر، مـستندًا يف ذلـك إىل الكتـاب الكـريم، والـسنة الــرشيفة، كمــا ويقــوم 
الكتــاب بــدفع الــشبهات الــتي تثــار علــى هــذه الــشعائر، ورد االعراضات واالنتقادات التي 

تواجه املارسن هلذه الشعائر. 
 من نصوص الكتاب ما ذكر املؤلف يف الصفحة 163 من الكتاب حتت عنوان )الشعائر واإلصالح 
االجتاعي( 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 
قبل  قاعدة ممضاة من  الدينية هي  الشعائر  فقاعدة  أن تكون مرفوعة عالية مرفرفة.....  بدال من  الراية، 

الشارع(.

قراءة في كتاب

الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد
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 ال زال الـكالم يف وصيـة النبـي األكـرم
: اِغَتنِـم َخسـًا  أليب ذر، وهـي: »يـا َأبـا َذرٍّ
َتـَك  َوِصحَّ َهَرِمـَك،  َقبـَل  َشـباَبَك  َخْـٍس:  َقْبـَل 
َقبـَل ُسـقِمَك، َوِغناَك َقبـَل َفقـِرَك، َوَفراَغَك َقبَل 
ُشـغِلَك، َوَحياَتَك َقبـَل َموتَِك« بحار األنـوار: ج 77، 
ص 74، وقـد تكلمنـا يف العدد السـابق عن الفقرة 

 ،ذر أليب   النبـي وصيـة  مـن  األوىل 
وهـي فقرة )َشـباَبَك َقبـَل َهَرِمَك(، وهـذا العدد 
سـنعطف الكالم حول الفقـرة الثانية من الوصية 
ُسـْقِمَك(،  َقبـَل  َتـَك  )َوِصحَّ وهـي:  املباركـة، 
الصحـة،  فـرة  اغتنـام  أمهيـة  إىل  إشـارة  وهـي 
وعـدم تضييعيها باألمـور التافهـة واللهوية، ألن 
الصحة والسـالمة مـن النِعم اجلسـام، واملواهب 
العظـام، التـي وهبهـا اهلل تعـاىل لبني البـرش، بل 
لعامـة اخللـق، وهـي مـن النعـم املميزة مـن بن 
ُة  حَّ النعـم الكثرة، فعـن النبي األكـرم: »الصِّ
بحـار األنـوار: ج77،  نِعَمتـاِن َمكُفوَرتـاِن«  والَفـراُغ 
ص16، وكان إمامنـا زيـن العابديـن يطلـب 

الصحـة والعافيـة عى الـدوام، ألن اإلنسـان بال 
صحـة وبـال عافيـة ال يـكاد يكـون قـادرًا عـى 
الكبـرة،  عـن  فضـاًل  األعـال،  أصغـر  إنجـاز 
فـكان مـن دعائـه يف طلـب العافيـة: )َوَعافِنِـي 
ُد  َعافَِيـًة َكافَِيـًة، َشـافَِيًة، َعالَِيـًة، َناِمَيًة، َعافَِيـًة ُتَولِّ

ْنَيـا َواآْلِخـَرِة، َواْمنُْن  يِف َبـَديِن اْلَعافَِيـَة، َعافَِيـَة الدُّ
ـاَلَمِة يِف ِدينِي َوَبَديِن،  ـِة َواأْلَْمِن َوالسَّ حَّ َعـَيَّ بِالصِّ
َواْلَبِصـَرِة يِف َقْلبِـي، َوالنََّفاِذ يِف ُأُموِري، َواخْلَْشـَيِة 
ِة َعـَى َمـا َأَمْرَتنِي بِِه  َلـَك، َواخْلَـْوِف ِمنْـَك، َواْلُقوَّ
ِمـْن َطاَعتِـَك، َوااِلْجتِنَـاِب ملَِـا هَنَْيَتنِـي َعنْـُه ِمـْن 

َمْعِصَيتِـَك( الصحيفـة السـجادية: دعـاء)23(.
بعـض  تقديـم  املوجـز  هـذا  بعـد  ويمكننـا 
النقـاط التـي تفيدنـا يف فهـم السـبب مـن وراء 
فرصـة  اغتنـام  عـى   اخلاتـم نبينـا  تأكيـد 

هـي: النقـاط  وهـذه  فقداهنـا،  قبـل  الصحـة 
املـراد مـن  أن يكـون  بالـرضورة  ليـس   -1
كالم النبـي هـو خصـوص الصحـة البدنية، 
منهـا  املعنـى  يكـون  املؤكـد-  -وهـو  ربـا  بـل 
هـو الصحـة بمعناهـا الشـامل للسـالمة البدنيـة 

والنفسـية. والعقليـة 
الشـامل-  بمعناهـا   - الصحـة  تعتـر   -2
رأس مال اإلنسـان يف أداء األعـال العبادية، ألن 
صحيـح البـدن، وسـليم العافيـة، يكـون أقـدر 
عـى أداء العبـادات البدنيـة، كالصـالة والصيام 

وغرهـا.
صحيـح البـدن يكـون أكثـر قـدرًة عـى   -3
إدارة حياتـه، وتنفيذ مشـاريعه، وبصـورة أفضل 
وأحسـن مـن الـذي يفتقـد تلـك النعمـة اإلهلية 

ٍس )ح2( سًا َقْبَل َخْ اْغَتِنْم َخْ
ُة َوالَعاِفَيُة حَّ الصِّ

التنمية البشرية
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والعقـل  والـروح  البـدن  العظيمـة، فصحيـح 
يسـتطيع التفكـر والتخطيط واحلركـة والتنقل 
أكثـر من السـقيم، مما يسـهم ذلـك يف نجاح ما 

بيـده مـن املشـاريع التنمويـة يف حياته.
ثمـة عالقة بـن صحة البـدن والعالقة   -4
النفسـية، فغالبـًا مـا جتـد مـن يتمتـع بالصحـة 
نفسـية  وسـالمة  بصحـة  البدنيـة  والسـالمة 
أيضـًا، بعكـس مـن كان يعـاين أمراضـًا بدنيـة 
الغالـب  النفسـية -يف  فـإن حالتـه  وعضويـة، 
- تكـون متعبـة، إن مل تكـن منهـارًة، ألن تلـك 
األمـراض ختلـق جّوًا كئيبًا وموحشـًا، ممـا يرتّد 

ذلـك سـلبًا عـى نفـس املريـض.
لكـن يمكن القـول إن هذا الـكالم يفرض 
يف اإلنسـان البعيد عـن األجـواء اإليانية، وأما 

اإلنسـان املؤمـن فهو ال يبـايل عى ما هـو عليه من 
األمـراض واألسـقام، وال تأخـذ األمراض شـيئًا 
مـن روحـه وصـره وأملـه الكبـر؛ ألنـه يسـتمد 
ذلـك  عـى  وخـذ  تعـاىل،  اهلل  مـن  وصـره  قـواه 
مثالـن وقدوتـن، مها النبـي أيـوب، وإمامنا 
املـرض،  فتـك هبـا  حيـث   ،العابديـن زيـن 
وأخـذ من راحتهـا اجلسـدية اليشء الكثـر، لكن 
ذلك مل يمسـس شـيئًا من حالتهـا الروحية مع اهلل 

. ىل تعا
فلتكـن هـذه الفقـرة مـن احلديث املبـارك إذن 
بنعمـة  التفريـط  لنـا، عـن حماولـة  إنـذار  جـرس 
العافيـة والصحـة، وأال نكـون قـد أضعنـا رأس 
املـال هـذا، فنكون قد ضّيعنـا ثروة العمـر الثمينة.
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تّتفــق مجيــع الكتــب الّســاوّية عــى أّن 
ــة اإلنســان، بــل هنــاك عــامل  املــوت ليــس هناي
ــزاء  ــه ج ــرى في ــان وي ــه اإلنس ــل إلي ــر ينتق آخ
ــنون  ــون املحس ــا الّصاحل ــه، فأّم ــه وأفعال أعال
ــل  ــنون العم ــب ويس ــون الواج ــن يرم اّلذي
ويعملــون بطاعــة اهلل تعــاىل يف أوامــره ونواهيــه 
ــوف  ــعيدة، وس ــة وس ــاة طّيب ــم حي ــتكون هل س
وجنــة  وريــان  وروح  نعمــة،  يف  يعيشــون 

ــم. نعي
الذيــن  املتكــّرون  العاصــون  وأّمــا 
ويظلمــون،  أمرهــم،  فيــا  اهلل  يطيعــون  ال 
ويعتــدون عــى حقــوق النّــاس، وال يتوّرعــون 
العصــاة  هــؤالء  القبيــح،  ارتــكاب  عــن 
ســتكون هلــم حيــاة صعبــة شــقّية، وسيعيشــون 

وأمل. عــذاب  يف 
اإلســالم  يف  الرضوريــة  العقائــد  فمــن 
ــاس  ــرش الن ــة، ون ــوم القيام ــاد ي ــان املع اإلي
ــن  ــو م ــزاء، وه ــاب واجل ــور للحس ــن القب م

مقتضيــات حكمتــه وعدلــه تعــاىل.
واألدّلــة عــى بعــث النــاس للحســاب 
يــوم القيامــة كثــرة ال تســعها هــذه الســطور، 
لــذا نقتــر عــى بعــض أدلــة القــرآن الكريــم 

ــاىل. ــكالم اهلل تع ــركًا ب ت
اســتعمل القــرآن طريقــة املقارنــة بــن 
ــاء األرض  ــوت وإحي ــد امل ــان بع ــاء اإلنس إحي
ــان،  ــرة إىل األذه ــب الفك ــوت؛ لتقري ــد امل بع
ليحصــل بذلــك اإلنــس، قــال تعــاىل: َفانُظــْر 
ــَد  ــي اأْلَْرَض َبْع ِي ــَف ُيْ ــِت اهلل َكْي ــاِر َرْحَ إىَِلٰ آَث
ــَو َعــَىٰ  ــٰى َوُه ــي امْلَْوَت لِــَك مَلُْحِي ــا إِنَّ َذٰ َمْوهِتَ

ــروم: 50. ــٌر ال ٍء َقِدي ُكلِّ َشْ
ــة  ــال فتي ــم ح ــرآن الكري ــرض الق ــا يع ك
ــق  ــوم العمي ــن الن ــة ب ــاد عالق ــف إلجي الكه
أن  فكــا  املــوت،  وبــن  الغيبوبــة  وحالــة 
ــي  ــوت ينته ــإن امل ــة ف ــي إىل اليقظ ــوم ينته الن
ــَك  ــاىل: َوَكَذلِ ــال تع ــور، ق ــث والنش إىل البع
ــا َعَلْيِهــْم لَِيْعَلُمــوا َأنَّ َوْعــَد اهلل َحــقٌّ َوَأنَّ  َأْعَثْرَن

إثبات المعاد
من القرآن الكريم

عقيدتي
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ــف:21. ــا الكه ــَب فِيَه ــاَعَة اَل َرْي السَّ
بعــض  إحيــاء  إىل  القــرآن  يرشــد  بــل 
املوتــى يف عــامل الدنيــا كــا يف قصــة احــد أنبيــاء 
ــرَّ  ــِذي َم ــه تعــاىل: َأْو َكالَّ بنــي إرسائيــل بقول
ــاَل  ــَها َق ــَى ُعُروِش ــٌة َع ــَي َخاِوَي ــٍة َوِه ــَى َقْرَي َع
ــا َفَأَماَتــُه اهلل ِمَئــَة  ِيــي َهــِذِه اهلل َبْعــَد َمْوهِتَ َأنَّــى ُيْ
ــُت  ــاَل َلبِْث ــَت َق ــْم َلبِْث ــاَل َك ــُه َق ــمَّ َبَعَث ــاٍم ُث َع
َيْوًمــا َأْو َبْعــَض َيــْوٍم َقــاَل َبــْل َلبِْثــَت ِمَئــَة َعــاٍم 
ــْر  ــنَّْه َواْنُظ ــَك مَلْ َيَتَس ابِ ــَك َورَشَ ــْر إىَِل َطَعاِم َفاْنُظ
ــْر إىَِل  ــاِس َواْنُظ ــًة لِلنَّ ــَك َآَي ــاِرَك َولِنَْجَعَل إىَِل ِحَ
اْلِعَظــاِم َكْيــَف ُننِْشــُزَها ُثــمَّ َنْكُســوَها حَلْــًا 
ٍء  ــُم َأنَّ اهلل َعــَى ُكلِّ َشْ ــاَل َأْعَل ــُه َق َ َل ــنَّ ــاَّ َتَب َفَل

.259 َقِديٌرالبقــرة: 
القــرآن  هبــذه اآليــات وغرهــا يدفــع 
هــذه  اهلل  إحيــاء  اســتحالة  شــبهة  الكريــم 
األرض بعــد موهتــا، ويكشــف لإلنســان قوته، 
وعظمتــه، بــأن أجــرى التجربــة عــى اإلنســان؛ 
ــام،  ــة ع ــه مائ ــح، فأمات ــرة أوض ــون الفك لتك

وكان إحيــاؤه عــى نحــو التــدرج، لكــي ينظــر 
ــاء،  ــداع يف اإلحي ــن اإلب ــه م ــو علي ــا ه إىل م

ــق. ــل اخلل ــداع يف أص ــن اإلب ــاًل ع فض
كــا تدفــع اآليــات القرآنيــة شــبهة بعــض 
ــث؛  ــتحالة البع ــوا باس ــن قال ــفة، الذي الفالس
ألهنــم يــرون أن إرجــاع اإلنســان إىل عــامل آخــر 
يكــون مــن نــوع إعــادة املعــدوم وهــو حمــال، 
ــان  ــاع إلنس ــث إرج ــرون أن البع ــم ي ــا أهن ك
آخــر غــر األول بعينــه، فالقــرآن بعرضــه 
لقصــة ذلــك الشــخص الــذي أعــاده اهلل بعــد 
ــان  ــو اإلنس ــه ه ــن كون ــف ع ــام، كش ــه ع مائ
ــور  ــا يتص ــر ك ــخصًا آخ ــن ش ــه، ومل يك بنفس

ــؤالء. ه



العدد )32( لشهر احملرم سنة 1440هـ10
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

ــْم  ــَث َلُك ــْد َبَع ــه َق ــْم إِنَّ الل ــْم َنبِيُُّه ــاَل َلُه َوَق
ــى َيُكــوُن َلــُه اْلُمْلــُك َعَلْينَــا  َطاُلــوَت َمِلــًكا َقاُلــَوْا َأنَّ
ــُه  ــي ُمْلَك ــه ُيْؤتِ ــُه... َوالل ــِك ِمنْ ــقُّ بِاْلُمْل ــُن َأَح َوَنْح

ــرة:247      ــاء البق ــن َيَش َم
ــرائيل  ــي إس ــاء بن ــد أنبي ــموئيل( أح ــي )اش النب
ــَث  ــْد َبَع ــه َق ــرائيل: إِنَّ الل ــي إس ــال لبن ــذي ق ال
َلُكــْم َطاُلــوَت َمِلــًكا فاعتَرضــوا وقالــوا لــه: 
طالــوت لــم يكــن مــن أســرة الوي، التي ظهــر منها 
ــودا،  ــف أو يه ــرتي يوس ــن أس ــاء، وال كان م األنبي
ــرة  ــن أس ــل كان م ــم، ب ــا الحك ــبق لهم ــن س اللتي
ــن:  ــوا قائلي ــرة، فاعترض ــورة الفقي ــن المغم بنيامي
كيــف يمكــن لطالــوت أن يحكَمنــا، ونحــن أحــّق 
منــه بالحكــم! هــذا مــا ذكــره صاحــب األمثــل فــي 

ــة، ج2، ص214. ــير اآلي تفس
العبرة:

أمامنــا اختيــاران: اختيــار اللــه تبــارك وتعالــى، 
ــَث  ــْد َبَع ــه َق ــار إِنَّ الل ــه يخت ــر، الل ــار البش واختي
ــح  ــرض لصال ــر يعت ــًكا والبش ــوَت َمِل ــْم َطاُل َلُك
اختيــاره َوَنْحــُن َأَحــقُّ بِاْلُمْلــِك ِمنْــه، وقــد 
ــر  ــل بغي ــى: ال تقب ــن، األول ــع طبقتي ــار المجتم ص

ــة. ــص األم ــروع يخ ــي ألي مش ــا الذات اختياره

ــي  ــار اإلله ــى باالختي ــع وترض ــة: تقن والثاني
وهــم صنــف األنبيــاء واألوليــاء ومــن ترّبــى علــى 
ــٍن َواَل  ــا َكاَن لُِمْؤِم ــى: َوَم ــال تعال ــم، ق منهجه
ــُه َوَرُســوُلُه َأْمــًرا َأن َيُكــوَن َلُهــُم  ُمْؤِمنـَـٍة إَِذا َقَضــى اللَّ
ــَه َوَرُســوَلُه  ــَرُة ِمــْن َأْمِرِهــْم  َوَمــن َيْعــِص اللَّ اْلِخَي
بِينـًـا األحــزاب: 36، فحينما أمر  َفَقــْد َضــلَّ َضــاَلاًل مُّ
ــن  ــر المؤمني ــب أمي ــد بتنصي ــه محم ــه نبي الل
ــده  ــن بع ــة م ــب الخليف ــي طال ــن أب ــي اب عل
ــش  ــْت قري ــاًل »كره ــر قائ ــف اآلخ ــرض الصن اعت
أن تجتمــع لكــم النبــوة والخالفــة« الكامــل فــي التاريخ 
ج3، ص63،  وهــذا الخــالف تحــّول إلــى صــراع بين 

الحــق والباطــل  ورســول اللــه الــذي ال ينطــق عــن 
الهــوى يقــول »الحســن والحســين إمامــان قامــا أو 
قعــدا« بحــار األنــوار، المجلســي: ج44،ص2، ويزيــد ابــن 
معاويــة  يصــف هــذا االختيــار اإللهــي كونــه ملــكًا 
ــالة   ــي والرس ــرًا للوح ــم وناك ــا بينه ــه فيم يتوارثون

قائــاًل:
لعــبْت هاشـــم بالملك فال

خبـــٌر جــــاء وال وحـــٌي نــزل    

نحن نقص عليك
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صدى عاشوراء
عاشوراء هو اليوم العارش من حمرم الذي انتفض فيه اإلمام احلسن بن عي عى بني أمية؛ ليقّوض 
ما اختلقوه من فوىض ونفاق، وتغيرًا للسنن التي جاء هبا احلبيب املصطفى، فأول ما نّصه اإلسالم 
هو حرية اإلنسان وكرامته، وأما األموّيون فقد جاؤوا ليمتهنوا وجود اإلنسان، ويستعبدوه، بمقتى 

سلطتهم التي ملكوها باحلديد والنار. 
فالتضحية والفداء الكبران كانا ألحرار عاشوراء وعى رأسهم احلسن الذي جاهد ودافع عن 

اإلسالم وقدم الغايل والنفيس من اجل املبادئ السامية، وحترير اإلنسان من اإلسرقاق وحفظ كرامته. 
فتضحية اإلمام احلسن وثورته تتجدد يف كل حن، وتزداد تأّلقًا وخلودًا عر الزمان، فنستلهم 
منها الوقوف أمام الظلم واجلور واالستبداد، وَنتبنّى من خالهلا معنى الرفض والنبذ للمتسلطن والطغاة، 
مة له حتى هيادن أو يبايع أو يقبل بالراجع عن هنضته، أبى إاّل أن ُيّق احلّق  فرغم كل اإلغراءات املقدَّ
بكلات اهلل التامات، وُسنّة جّده، وبدمه الزكي، قربانًا لبقاء الدين ودوامه، كا قيل: )إّن دين اإلسالم 

حممدّي احلدوث حسينّي البقاء( الغدير لألميني ج 3 ص 246، فال ريب أن ذلك كان سببًا للخلود.
ومن معطيات هذه الثورة اخلالدة أخذ الدروس والعر منها عى مّر التأريخ، فهو شهيد الِعرة 
والَعرة، كا ورد عنه: »أنا قتيل الَعرة، ما ُذِكرُت عند مؤمن إاّل بكى« البحار للمجليس ج 44 ص 279، 
وكيف ال نتأّثر نحن بنهضته وشخصيته الفّذة، وقد تأّثر هبا شخوص عاملّيون ُكثٌر من ديانات ومذاهب 
شتى، نذكر منها الزعيم اهلندي غاندي الذي قال: )تعّلمت من احلسني كيف أكون مظلومًا فأنترص( 
األرسار الفاطمّية، الشيخ حممد فاضل املسعودي: ج1، ص525،  وقول املفكر املسيحي أنطوان بارا: )لو كان احلسني منّا 

لنرشنا له يف كل أرض راية، وألقمنا له يف كل أرض منربًا، ولدعْونا الناس إىل املسيحية باسم احلسني( 
احلسن يف الفكر املسيحي، أنطوان بارا: ص 24، وقول 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 طوٍد عظيم( تعريب موسوعة عاشوراء، خليل زامل العصامي: ج1، ص292، فإذا كان احلسن

هكذا بعيون غر املسلمن، فكيف بنا ونحن حمّبوه وموالوه!!.

نافذة على العالم
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منــذ أن بــدأ التحضيــر لموســم العــزاء، حتــى 
ــذْت التســاؤالت تخطــر فــي ذهــن صاحــب  أخ
ــه  ــخص يجيب ــن ش ــث ع ــذ يبح ــب، فأخ الموك
عــن تلــك التســاؤالت، وفــي هــذا العــام تعــرف 
علــى أحــد المشــايخ، فأخــذ يســأله عــن األمــور 

التــي كانــت تشــغل بالــه.
قــال صاحــب الموكــب: يــا شــيخنا الفاضــل 
ــزاء، أو  ــة الع ــوة إلقام ــض النس ــًا بع ــي أحيان تأت
ــا  ــب، فم ــي الموك ــالمية ف ــيد اإلس ــراءة األناش ق
هــو حكــم االســتماع لصوتهــا مــن قبــل الرجــال 

ــب؟ األجان
ــا  ــماع صوته ــا إس ــوز له ــيخ: يج ــاب الش أج
الترقيــق،  عــن  خاليــًا  كان  إذا  لألجنبــي، 
والتحســين المهيــج لــه، ويجــوز  االســتماع إلــى 
ــة،  ــهوي والريب ــذذ الش ــدم التل ــع ع ــا، م صوته
ــرام،  ــي الح ــوع ف ــه الوق ــى نفس ــْف عل ــْم يخ ول
ــل  ــك، ب ــع الش ــي مواض ــاط ف ــي االحتي وينبغ
ــر  ــن غي ــتماع م ــماع واالس ــدم اإلس ــى ع األول

ضــرورة.

ــًا أن  ــدث أحيان ــب: يح ــب الموك ــال صاح ق
ــب  ــل يج ــالة، فه ــت الص ــي وق ــزاء ف ــون الع يك
ــر  ــالة )الظه ــى الص ــادرة إل ــة، والمب ــع التعزي قط
ــم  ــام مراس ــت؟ أو إتم ــن الوق ــا يحي ــاًل( عندم مث

ــى؟ ــا أول ــة؟ وأيهم التعزي
ــي أول  ــالة ف ــى أداء الص ــيخ: األول ــاب الش أج
ــم مراســم العــزاء  وقتهــا، ومــن المهــم جــدًا تنظي

بنحــو ال يزاحــم ذلــك.
ــزاء  ــام الع ــا يق ــب: عندم ــب الموك ــال صاح ق
العــزاء  طريقــة  أحيانــًا  نســتخدم  الحســيني، 
البحرينــي، وقــد تشــابه هــذه الطريقــة أحــد ألحــان 
ــي  ــو، أو ف ــس الله ــي مجال ــارف ف ــاء المتع الغن
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.

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

العمل احلسيين 
واحلكم الشرعي 
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قــال صاحــب الموكــب: هــل يجــوز لنــا 
فتــح المحــاّلت فــي اليــوم التاســع والعاشــر مــن 

ــرم؟ مح
ــًا  ــاّلت نوع ــح المح ــيخ: إذا كان فت ــال الش ق
مــن عــدم المبــاالة بمــا جــرى علــى أهــل 
ــال  ــن ف ــن الحزيني ــن اليومي ــي هذي ــت ف البي

ــه. ــن ترك ــّد م ب
أضــاف صاحــب الموكــب: إننــا فــي شــهَري 
محــّرم وصفــر قــد نقــوم ببعــض األعمــال التــي 
ــال  ــزواج واالنتق ــل ال ــبة، مث ــون مناس ــد ال تك ق
جديــدة،  أشــياء  وشــراء  جديــد،  بيــت  إلــى 
والتزّيــن فــي البــدن واللبــاس، وغيــر ذلــك، فهــل 

ــك؟ ــا ذل ــوز لن يج
ــر  ــا ذك ــة م ــُرم ممارس ــيخ: ال يح ــاب الش أج
فــي أيــام المناســبات، إالّ مــا ُعــدَّ هتــكًا، كإقامــة 

ــر.  ــوم العاش ــي الي ــة ف ــرح والزين الف
ــا  ــي منطقتن ــام ف ــب: ُتق ــب الموك ــال صاح ق
ــر  ــدد كبي ــينية، لع ــس الحس ــن المجال ــد م العدي
ــنوية  ــرى الس ــبة الذك ــك بمناس ــم، وذل ــن المآت م

ــه  لشــهادة ســبط الرســول األعظــم، وأصحاب
األبــرار، وتفاعــل المؤمنيــن وتفانيهــم بحــب 
أهــل البيــت جعلهــم يدعمــون المآتــم، 
ــي المجالــس الحســينية،  ــاركة ف ــك بالمش وذل
ــوّي،  ــخّي، والمعن ــادي الس ــم الم ــم الدع وتقدي
لتلــك المجالــس، حيــث ُتعقــد العديــد مــن 
المجالــس فــي وقــت واحــد، وفــي أوقــات 
األخــرى،  للمجموعــات  بالنســبة  متقاربــة، 
وأغلــب هــذه المجالــس تقــّدم وجبــات الطعــام 
)األرز(، وذلــك منــذ الصبــاح الباكــر )الســاعة 7 
ــة  ــاعة الثاني ــر )الس ــد الظه ــا بع ــى م ــًا(، إل صباح
ــة مــن رمــي معظــم  والنصــف(، ممــا ســبب حال
هــذا األكل فــي أماكــن النفايــات، فمــا هــو 

ــك؟ ــي ذل ــريف ف ــم الش نظرك
ــّرم  ــوض، ومح ــر مبغ ــيخ: التبذي ــاب الش أج
ــة  ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــن اتخ ــّد م ــرعًا، فالب ش
بيــن  بالتنســيق  للمنــع منــه، ولــو كان ذلــك 
ــدار  ــام بمق ــن الطع ــر م ــآدب، ليوّف ــاب الم أصح

ــه. ــر صرف ــا يتيس م
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إىل  يتــاج  الشــعوب  مــن  شــعب  كل 
ــٍة، تعيــد إليــه نبــَض حياتــه،  دوراٍت إصالحّي
الــذي يفقــده عــر مواقــف الزمــن، وممــرات 
ــوراء  ــة عاش ــت مدرســ ــوادث، وكانــ احل
األمــة  احتاجتهــا  أفضــَل دورة إصالحيــة 
ــتقيم،  ــق املس ــى الطري ــاء ع ــالمية، للبق اإلس
بــكّل تفاصيلهــا، فمنهــا عرفــت هــذه األمــة 
أســباب انحرافهــا، ومكامــَن ضالهلــا، ذلــك 
أن يــوم عاشــوراء، بنــى تلــك املدرســة؛ 
لتتفّجــر منهــا علــوٌم ومعــارٌف حمّمدّيــة، 
ــوس  ــروي النف ــأى وت ــوب الظَّم ــقي القل تس

ــاء. اجلدب
عطــاء  يف  واســعة  مســاحة  وللدعــاء 
ســّيد  تســمع  حينــا  عاشــوراء،  مدرســة 
الشــهداء وهــو ينتقــل بــن باحــاٍت مــن 
ــات  ــام تراك ــن األفه ــح ع ــوف، ليزي الصف

الدعاء يف مدرسة عاشوراء

أي بني

األوهــام، وجُيــي عــن القلــوب ســحائب 
الظُّلمــة، ُفينــر العقــل باحلكمــة، حّتــى خَتــال 
ــامَلٍ  ــك يف ع ــب، أو أّن ــد العجائ ــك يف بل نفَس

ــرش. ــو الب ــه بن ــه ومل يألف ــر مل يعرف آخ
نعــم إهنــا لــّذة مناجــاة احلــق جــل وعــال، 
عــى لســان اإلمــام احلــق: »الّلُهــمَّ َاْنــَت 
ة،  ــدَّ ــي يف ُكلِّ ِش ــْرٍب، َوَرجاِئ ــي يف ُكلِّ َك ثَِقت
ة،  َوَاْنــَت يل يف ُكلِّ َاْمــٍر َنــَزَل يب ثَِقــٌة َوُعــدَّ
ــلُّ  ــؤاد، َوَيِق ــُه الُف ــُف ِمن ــٍم َيْضُع ــن َه ــْم ِم َك
ديــق، َوَيشــَمُت  ــُذُل فِيــِه الصَّ فِيــِه احِلَيــل، َوخَيْ
ــك،  ــَكوُتُه اَِلْي ــك، َوَش ــُه بِ ــدوُّ ، َاْنَزلُت ــِه الَع فِي
ــُه،  ْجَت ــواَك، َفَفرَّ ــْن ِس ــك َعمَّ ــي اَِلْي ــًة ِمنّ َرغَب
ــُب  ــٍة، َوَصاِح ــَت َويلُّ ُكلِّ نِْعَم ــفَتُه، َوَاْن َوَكَش

ــة.....«. ــىٍّ ُكلِّ َرغَب ــنٍَة، َوُمنَْته ُكلِّ َحَس
ــاس  ــن  أوىل الن ــيعة احلس ــن ش ونح
الصادقــة  خطــاه  عــى  والســر  باتباعــه، 
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الصافيــة، ليــس مــن املناســب أن يكــون 
عنــد  نتناولــه  طبيــًا،  عالجــًا  الدعــاء 
املعضــالت والشــدائد فقــط، بــل ينبغــي 
أن يكــون مفهومــًا إســالميًا مســتقاًل عــن 
الزمــان واملــكان، مفهومــًا يكــي عــن عالقــة 
ــد وبــن خالقــه ذي الرحــة  خاصــة بــن العب

واإلكــرام، صاحــب املكــر واالنتقــام.
يلجــأ  أن  األحــداث  تســتدعي  رّبــا 
اإلنســان املؤمــن إىل الدعــاء، لكــن ال يكــون 
ــاس  ــس واألس ــبب الرئي ــدث الس ــك احل ذل
الصانــع واملوجــد للدعــاء، فــإن مــن حقــوق 
ينســوه  وال  يذكــروه،  أن  العبــاد  عــى  اهلل 
َأَشــدَّ  َأْو  َآَباَءُكــْم  َكِذْكِرُكــْم  َفاْذُكــُروا اهلل 
ــا يِف  ــا َآتِنَ نَ ــوُل َربَّ ــْن َيُق ــاِس َم ــَن النَّ ــًرا َفِم ِذْك
 ْنَيــا َوَمــا َلــُه يِف اآْلَِخــَرِة ِمــْن َخــاَلٍق الدُّ
ــوادث  ــون احل ــأس أن تك ــم ال ب البقرة:200،نع

باعثــًا عــى االســتزادة  واملواقــف عامــاًل 
يف  تعــاىل  اهلل  ومناجــاة  الدعــاء  يف  واجلــد 
ِذيــَن َيْذُكــُروَن اهللََّ ِقَياًمــا  الــّراء والــرّضاء الَّ
ــِق  ــُروَن يِف َخْل ــْم َوَيَتَفكَّ َوُقُعــوًدا َوَعــَى ُجنُوهِبِ
ــَذا  ــَت َه ــا َخَلْق ــا َم نَ ــَاَواِت َواأْلَْرِض َربَّ السَّ
ــاِر آل  ــَذاَب النَّ ــا َع ــْبَحاَنَك َفِقنَ ــاًل ُس َباطِ

.1 9 1 : ن ا عمــر

نبــارك  نحــن  فيــه  الــذي  الوقــت  يف 

قامــت  الذيــن  املؤمــن،  ونفتخــر بشــبابنا 
واســتمّرت الشــعائر اإلســالمية هبَِمِمهــم، 
ــت يف كل  ــل البي ــم أله ــة والئه وترمج
ــه،  ــوراء وليلت ــوم عاش ــيا ي ــبات، ال س املناس
واملواكــب  املجالــس  إقامــة  حيــث  مــن 
ــل  ــن وأه ــة للحس ــة باملحب ــينية النابض احلس
ــس  ــن، يف نف ــه املخلص ــه، وأصحاب بيت
الوقــت نجــد مــن املالئــم أن يلتفتــوا اىل 
ــك  ــاىل بتل ــه إىل اهلل تع ــاء، والتوّج ــرة الدع فق
القلــوب الصافيــة، والنفــوس املّتحــدة، يف 
ــي،  ــوي الفاطم ــوي العل ــاء النب ــج الس منه
ــور  ــة، ذات الن ــاحة اإلهلي ــن الس ــرب م فتق
والتوســل،  اخلضــوع،  بكلــات  اإلهلــي، 
ــْبَحاَنَك إيِنِّ  ــَت ُس ــَه إاِلَّ َأْن ــوق: اَل إَِل والش

ُكنْــُت ِمــَن الظَّاملِِــَن األنبيــاء:87.
منهــج   - وشــبابنا  أعّزتنــا   - فاهنجــوا 
ــزاء  ــايل الع ــام ولي ــوص أي ــاء، وباخلص الدع
الكرامــة،  مواكــب  وعطــروا  احلســيني، 
ــاة  ــاء، بمناج ــق اإلب ــزاء، وطري ــس الع وجمال
ــامل  ــام الع ــل أم ــمه، لتكتم ــل اس ــاري ج الب
ــرف  ــيني، ويع ــوي احلس ــرد النب ــورة الف ص
اجلميــع أننــا حســينيون يف الفــظ واملعنــى مــا 

ــر. ــي الده بق
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يعتبر شهر محرم الحرام من األشهر المميزة لدى 
 ،ولمحبي اإلمام الحسين ،أتباع أهل البيت
حيث يستذكرون فيه الفاجعة األليمة لشهادة اإلمام 
فُتعقد  الكرام،  وأصحابه  بيته  وأهل   ،  الحسين
وتقام  والنسائية،  الرجالية  الوعظ  مجالس  فيه 
الشعائر الحسينية المتعددة، تقربًا لله تعالى، ومودًة 

.وأهل بيته الميامين لرسول الله
الفعاليات  تلك  في  النسوي  العنصر  ويبرز 
ال  وفاعاًل،  واضحًا  بروزًا  العاشورائية  واألنشطة 
بالحظوة  الفوز  بغية  لكن  الرجالي،  الدور  عن  يقل 
 ،الحسين إمامنا  لدى  المرأة  قبل  من  والزلفى 
نضع بعض النقاط المهمة، التي نأمل بها أن تكون 
سببًا لرضا اإلمام الحسين في أيام العزاء عليه، 

وهذه النقاط هي:
واالجتناب  اإللهية،  الفرائض  إقام   -1
واالجتناب  الفرائض  إقامة  فإن  معاصيه،  عن 
إلمامنا  القربات  أفضل  لهي  المحرمات  عن 
ألخيه  القائل  وهو  ال  كيف   ،الحسين
أن  اسَتَطعَت  َفإِِن  إَليِهم،  »ارِجع   :العباس
نا  َلَعلَّ الَعِشيَِّة؛  ِعنَد  وَتدَفَعُهم  ُغدَوٍة،  إلى   َرُهم  ُتَؤخِّ
َيعَلُم  َفُهَو  وَنسَتغِفُرُه،  وَندعوُه  يَلَة،  اللَّ نَا  لَِربِّ ُنَصّلي 
ِكتابِِه، وَكثَرَة  َلُه، وتاِلَوَة  الَة  أّني َقد ُكنُت ُأِحبُّ الصَّ
 ،391 ص   44 ج  األنوار:  بحار  َواالستِغفاِر«  عاِء  الدُّ
الفتيات  أو  النساء  بعض  اهتمام  المقبول  غير  فمن 
اهتمامهن  عدم  مع  العزاء  مجالس  في  بالحضور 

. بإقامة الصالة في بيوتهنَّ
2- االهتمام البالغ بعفاف الملبس والكالم، بل 
الناس، ألن االهتمام  بعموم األقوال واألفعال أمام 
 الذكرى لصاحب  توقير  هو  الصفات  بتلك 
ولشعائره، إضافًة إلى كون العفاف بتلك األمور هو 
حضور  على  مقصور  غير  حال،  كل  على  مطلوب 

الشعائر فقط.
المجالس  حضور  في  النية  إخالص   -3
أساس  هي  الخالصة  النية  ألن  الحسينية،  والشعائر 
في  الرياء  عن  فاالبتعاد  تعالى،  الله  عند  القبول 
والتبجح  بالمالبس،  والمباهاة  المجالس،  حضور 
في  التوفيق  سوء  من  يعتبر  وغيرها،  الثواب  بإهداء 
 :المؤمنين أمير  قال   ،الشهداء سيد  خدمة 
النّاِقَد َبصيٌر« بحار األنوار: ج13،  َفإِنَّ  اْلَعَمَل،  »اْخِلِص 

ص432.

على  جرى  لما  العظمى  المصيبة  استشعار   -4
وصحابته،  بيته  أهل  وعلى   الشهداء سيد 
والتعاطي معها بالحزن والبكاء والتفجع الحقيقي، 
ومحاولة التباكي إن لم يكن هنالك بكاٌء، كما ورد 
لَِدٍم  َدْمَعًة  فِينَا  َعْينَاُه  َدَمَعْت  »َمْن   :الصادق عن 
َأْو  َلنَا  اْنُتِهَك  ِعْرٍض  َأْو  ُنِقْصنَاُه  َلنَا  َأْو َحقٍّ  َلنَا  ُسِفَك 
ُه َتَعاَلى بَِها فِي اْلَجنَِّة ُحُقبًا«.  َأُه اللَّ أِلََحٍد ِمْن ِشيَعتِنَا َبوَّ

بحار األنوار: ج44، ص279.

القوارير

َكْيَف َتْكسِبَي ِرَضا اإِلماِم احُلسْيِ ؟
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صناعة  عمالق   "Geely" شركة  خَطت 
عالم  نحو  مهمة  خطوة  الصيني  السيارات 
 ،"Terrafugia" السيارات الطائرة بشرائها لشركة
التي قدمت مشروع أول سيارة قادرة على اإلقالع 

والهبوط بشكل عمودي.
فبعد قيامها بشراء فولفو عام ،2010 أعلنت 
الحتالل  تخطط  أنها  مؤخرا   "Geely" شركة 
شرائها  خالل  من  المستقبل  سيارات  سوق 

."Terrafugia" لشركة
ويذكر أن "Terrafugia" عرضت عام 2013 مشروع سيارتها الطائرة "TF-X"، واعتبر هذا المشروع 

األول من نوعه لسيارة طائرة مزودة بمحركات مروحية، قادرة على اإلقالع والهبوط بشكل عمودي.
حصانا   670 بقوة  محركان  يضمنها  الطائرة  السيارة  لهذه  واإلقالع  الهبوط  "قوة  فإن  للشركة  ووفقا 
)500 كيلو واط لكل محرك(. ويقود السيارة شخص واحد، وتتسع لـ 3 أشخاص. وهي قادرة على 
في  لتطرح  بإنتاجها  البدء  المخطط  ومن  ساعة،  كلم/   322 إلى  تصل  بسرعة  كلم   800 مسافة  قطع 

األسواق بعد 6-12 سنة".

بشؤون  المهتمة  المواقع  بعض  استعرضت 
قادرة  ذكية-  أسنان  -فرشاة  مشروع  التكنولوجيا 
على تنظيف األسنان خالل فترة ال تتجاوز 10 ثوان.
ووفقا للخبراء فإن "الجهاز الجديد الذي يحمل 
اسم Amabrush" عبارة عن قطعة إلكترونية تشبه 
مزودة  المالكمون،  يستخدمه  الذي  األسنان  واقي 
تنظيف  على  القادرة  الصغيرة،  الُفَرش  بعشرات 

األسنان خالل فترة ال تتجاوز 10 ثوان.
معقد،  وغير  سهل،  الفرشاة  هذه  استخدام   
حيث يكفي للمستخدم أن يضغط على زر واحد، 
الموجود  الخاص  األسنان  معجون  بإفراز  لتقوم 
الفراشي الصغيرة باالهتزاز، بحركة  داخلها، وتبدأ 
يضاهي  بشكل  األسنان  تنظيف  على  قادرة  سريعة 

فرشاة أسنان ذكية

األسنان  فراشي  أفضل 
الموجودة  اإللكترونية 

حاليا".
أن  المنتظر  من 
تطرح تلك الفرشاة في 
 230 بسعر  األسواق 

فستطرح  للتبديل  القابلة  قطعها  أما  تقريبًا،  دوالر 
بأسعار رخيصة نسبيا، فالُفَرش الصغيرة التي ينصح 
سعرها  األقل،  على  أشهر،   6 كل  مرة  باستبدالها 
ُترّكب  الذي  والجسم  تقريبًا،  دوالرات   7 حوالي 
عليه سعره نحو 73 دوالرًا، أما كبسوالت معجون 
 3.5 فسعرها  الفرشاة  داخل  توضع  التي  األسنان 

دوالر تقريبًا.

طب وتكنولوجيا

السيارة الطائرة
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خشفة الحسين

خشفة  ِصْدُت  لقد  الله  رسول  يا  له:  فقال   الرسول أتى  أعرابيًا  أن  األخيار  بعض  روي 
غزالة - وهو ولد الغزال في أول مشيته - وأتيت بها إليك، هدية الحسن والحسين فقبلها 
فما  إياها،  فأعطاه  إليها،  فرغب  جّده،  عند  واقف   الحسن فإذا  بالخير  له  ودعا   النبي
مضى ساعة إالّ أتى الحسين قد أقبل، فرأى الخشفة عند أخيه يلعب بها، فقال: يا أخي من 
 فسار الحسين أعطانيها جدي  رسول الله :أين لك هذه الخشفة؟ فقال الحسن
مسرعًا إلى جده فقال: يا جداه أعطيَت أخي خشفة يلعب بها، ولم تعطني خشفة مثلها، 
القول على جده، وهو ساكت، لكنه يسّلي خاطره، ويالطفه بشيء من الكالم،  وجعل يكرر 
حتى أقضى أمر الحسين إلى أن هّم يبكي، فبينما هو كذلك، إذ نحن بصياح قد ارتفع عند 
 الله إلى رسول  ذئبة تسوقها  فإذا ظبية ومعها خشفها، ومن خلفها  فنظرنا  المسجد،  باب 
وتضربها بأحد أطرافها، حتى أتْت بها إلى النبي، ثم نطقت الغزالة بلسان فصيح وقالت: 
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 قائاًل يقول: أسرعي أسرعي يا 
غزالة بخشفك إلى النبي وأوصليه سريعًا، ألن الحسين واقف بين يدي جده، وقد هم 
 أن يبكي، والمالئك بأجمعهم قد رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة، ولو بكى الحسين
جريان  قبل  غزالة  يا  أسرعي  يقول:  قائاًل  أيضًا  وسمعت  لبكائه،  المقربون  المالئكة  لبكت 
مع خشفك،  تأكلك  الذئبة  تفعلي سلطت عليك هذه  لم  فإن   الحسين الدموع على خد 
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 خّده فارتفع 
الخشفة   الحسين فاخذ  والبركة،  بالخير  للغزالة   النبي ودعا  األصحاب،  من  التهليل 

وأتى به إلى أمه الزهراء، فُسّرت بذلك سرورًا عظيمًا. المنتخب للطريحي: ص132.

مساحة ود






