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يقول بعض املنبهرين بالغرب، "إىل متى سنظل نبكي؟وماذا نجني من البكاء عىل احلسني؟"
وأنا أقول: ال يتصورّن أبناؤنا وشبابنا أن القضية قضية بكاء فحسب، 
إياه. ولكنهم يف  تلقينكم  بّكاء، فهذا ما يريدون  وأننا جمرد شعب 
ورصخة  املظلوم،  عىل  بكاء  ألنه  البكاء،  هذا  من  خيافون  الواقع 
بوجه الظامل، وهذه املواكب احلسينية التى تقام وخترج للعزاء تقف 

بوجه الظلم وتتحدى الظاملني.
وقيمة  املجالس  هذه  أمهية  أدركوا  ولو 

البكاء ملا قالوا إننا شعب بّكاء، بل
شعب املالحم!

ونيل  احلسني  اإلمام  عىل  البكاء  ألجل  ليس  العزاء  جملس  إن 
األجر والثواب فقط، ولكن األهم ما يتضمنه من عمل سيايس 
وهو االجتامع حتت لواء واحد وبفكر واحد نحو هدف واحد.
ال  ذلك  فإن  الدهر  أبد  احلسني)ع(  اإلمام  عىل  بكينا  لو  إننا 

يعود عليه بالنفع، بل النفع يعود علينا نحن. 
فإن  اآلخرة  يف  لنا  العظيم  نفعه  عن  وفضال 
احلق  راية  الناس حتت  واملآتم جتمع  املجالس 
الكربى  القوى  أرادت  ولو  العدالة.  وطلب 
مجع اجلامهري احلاشدة يف البلدان التى حتكمها 
الحتاجت إىل عرشات األيام وألنفقت املبالغ 
بكلمة  جيتمعون  املاليني  ولكن  الضخمة. 

واحدة خترج من فم احلسني. 
ينبغي لنا أن نبكي عىل شهدائنا ونرصخ ونعبئ 

الناس بالوعي واليقظة، وعلينا أن نذّكر الناس بأن 
الثواب ليس كل ما نريده ونرجوه وإنام نريد أن نتقدم 

ونتطور.
الدموع هو كاملاء الذي  إن دور هذه املجالس وهذه 
يروي الزهرة باستمرار، فالبكاء عىل احلسني ومصائبه 

هو الذي صان خطه وهنجه، ولو أراد 
منزله  زوايا  إحدى  يف  االنفراد  امرؤ 
عاشوراء  زيارة  بقراءة  واالكتفاء 

واستعامل املسبحة ملا بقي يشء.
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اهلل  أّن  هي  فيها  ريب  ال  التي  احلقيقة 
اإلنسان  يسأل  سوف  وتعاىل  سبحانه 
منَّ  التي  النعم  مجيع  عن  القيامة  يوم 
اإلهلية  النعم  أعظم  من  وإّن  عليه.  هبا 
ُتقام  التى  العزاء  جمالس  هي  علينا 
اإلمام  فاجعة عاشوراء  لذكرى  إحياًء 

احلسني )ع(.
فهل تساءلت يومًا عن مكان إقامة أول 

جملس عزاء لإلمام احلسني)ع(؟
ومن هو قارئ املجلس؟

جملس  أول  ان  اخلامنئي  القائد  يقول 
كربالء،  يف  أقيم  احلسني  لإلمام  عزاء 
هي  احلسني  عزاء  قرأ  من  أول  وان 
التل  عىل  وقفت  حينام  زينب  السيدة 
اهلل  رسول  جّدها  وخاطبت  الزينبي 
صىّل  اهلل  رسول  »يا  قائلة:  )ص( 
حسينك  هذا  السامء  مليك  عليك 
ع األعضاء مسلوب  ل بالدماء مقطَّ مرمَّ
بقراءة عزاء  والرداء«، وبدأت  العاممة 

اإلمام احلسني بصوت عال. 
إقامة  يف  زينب)ع(  استمرت  وقد 
جمالس العزاء يف كل املناطق التي مرت 
هبا خالل األرس، فأخربت الناس بكل 
ما جرى عىل اإلمام احلسني يف كربالء 
والشام  الكوفة  يف  خطبها  خالل  من 

رة. واملدينة املنوَّ
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قصص بقّية 
اهلل)عج(

_ ر�سم : مرمی جبل عاملیان
ق�سة: عزة فرحات 
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   منذ مئات السنني يتجمع املؤمنون كل عام يف 
ما  اىل  ليستمعوا  حمرم  شهر  من  األوائل  العرش 
جرى يف كربالء ويتساءلون عن سبب قتل ابن 

بنت رسول اهلل.
عميقة  واألسباب  كبرية  كبرية  فالفاجعة 
ويف  حتكي  واأليام  السنني  زالت  وال  عميقة.. 

كل حكاية درس وعربة..
 وصارت كربالء مدرسة!

فيها  ليتعلموا  الناس  ماليني  صفوفها  يدخل 
دروس احلياة ورس املامت..

ففيها أودع رسول اهلل)ص( رّسًا عظياًم ال يصل 
إليه إال من تأّثر وبكى..

رسالة  للناس  حيمل  وهو  اإلسالم  نبي  جاء 
الوجود وغاية  إىل هدف  احلياة  هتدهيم يف هذه 

اخللق..
أودع  إليهم  نقل  ما  حيفظوا  لن  أهنم  شعر  وملا 

رّسه يف أهل بيته األطهار..
فلحقهم الشياطني وأغروا الناس بقتلهم واحدًا 

بعد واحد.
ظّن  احلسني)ع(  االمام  اىل  األمر  وصل  وملا 

اهلل)ص(  لرسول  بقي  من  آخر  أنه  الشياطني 
االنتقام  أشّد  ينتقموا  أن  فأرادوا  األرض  يف 

ويقضوا عىل رسالة النبي االكرم..
فقتلوا احلسني)ع( أشد قتلة.

وهناك..سال دمه يف حرارة وهليب، ورسى يف 
عروق املؤمنني من بعده، ومحلت كل قطرة رّسًا 
من الرّس العظيم ما كان ليفهم هذا الرّس إال من 

بكى طوياًل وأجرى من العيون الدموع..
فكتبت الدموع.. إن القتل يف سبيل اهلل حياة.

»يا أهيا الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول 
إذا دعاكم ملا حيييكم«

اإعداد: عزة فرحات
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اإعداد: فاطمة �سوربا
ر�سم: مرمی جبل عاملیان

  بال هدف كنت أجوب  الزقاق .. فقد مّرت عدة أيام مل أر 
فيها صاحب الوجه النوراين، ومل أعرف شيئًا عن أحواله.

لقد اعتدت عليه بنحو إذا مل أره يوما، أبقى طوال ذلك اليوم 
مشغول البال. ولقد كنت أحبه مثل أخي بل أكثر . فكل ما 

كان عندي هو منه..ولقد تعّلمت منه الكثري.
التقيت بمحمد بن محزة يف أول الزقاق.. بعد التحية والسالم 

سألني: 
أبو هاشم! أراك عىل غري حالك، لعلك مريض!

- ال،  حايل جيدة، إنام..
- إنام ماذا؟ هل أنت بحاجة اىل النقود؟

- ال يا أخي! يف احلقيقة مل أر اإلمام اهلادي عليه السالم منذ 
عدة أيام، ولقد اشتقت إليه، أتراه ذهب يف سفر ؟!

- أومل تعلم ؟
- ما اخلرب؟

- عجبًا لك من مريد وال خرب له عن مراده!
- ماذا حصل؟ أحصل مكروه؟!

- إن اإلمام مريض، وهو طريح الفراش منذ يومني، وتنتابه 
حرارة شديدة. لقد عدت للتّو من عيادته.

- أتريـ..، أنا ذاهب.
انطلقت عىل وجه الرسعة اىل بيت اإلمام.
ومل تكد متيض دقائق حتى قال عليه السالم:

- أبو هاشم!
- نعم سيدي

- إذا أوكلت إليك أمرًا، أتقوم به؟
- حتاًم، وبكل طيب خاطر.

احلسني  اإلمام  مقام  إىل  األصحاب  أحد  توفد  أن  أريدك   -
ثّم  السفر.  نفقات  وعيّل  لشفائي،  يدعو  حتى  السالم(  )عليه 

أخرج كيسًا صغريًا من املال من حتت متكئه وأعطاين إياه.
الكيس،  أخذت  أقول..  ماذا  أعرف  ال  مدهوشًا  بقيت 

وانرصفت.
وطلبت  باألمر،  أخربته  بالل،  بن  بـعيّل  التقيت  الطريق  يف 

إليه أن يذهب إىل كربالء ويدعو لشفاء اإلمام)ع(. فقال:
- مستعّد من كل روحي وقلبي، ولكّن اإلمام)ع( نفسه أعظم 
من حرم اإلمام احلسني)ع(. إنه من آل الرسول)ص(، ومن 
دت   املؤكد أن دعاءه مستجاب أكثر من دعائي أنا الذي سّوّ

َ أراد ذلك؟! وجهه الذنوب. ملمِ
-  ال أعلم ! هل أنت مستعّد للذهاب أم ال؟

-  بىل. 
سّلمته كيس النقود وسألته أن ال ينساين من دعائه، وانطلق. 
جمددًا،  عليه  ألطمئّن  السالم(  اإلمام)عليه  بيت  إىل  ذهبُت 

وأخربته بام جرى مع عيل بن بالل، فقال:
من  أفضل  اهلل)ص(  رسول  جدي  يكن  أومل  هاشم!  أبو   -

الكعبة واحلجر األسود؟
- بالطبع.

- ومع ذلك كان يطوف حول بيت اهلل ويقّبل احلجر األسود.
فيها  يستجاب  مقدسة  أماكن  األرض  هذه  عىل  تعاىل  هلل  إن 
هذه           من  واحدة  السالم(  احلسني)عليه  قرب  وأطراف  الدعاء. 

األماكن.
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زاَر الزعيُم املؤمتْن
بعَض والياِت الوطْن

نا  وحني زار حيَّ
قال لنا :

هاتوا شكاواكم بصدٍق يف العلْن
وال ختافوا أحدا.. فقد مىض ذاَك الزمْن.

فقال صاحبي )حسْن(:
يا سّيدي،

أين الرغيُف واللبْن؟؟
وأين تأمنُي السكْن؟؟
وأين توفرُي املهْن ؟؟

وأيَن َمْن
يوّفُر الدواَء للفقري دونام ثمْن؟

يا سّيدَي،
مل نَر من ذلك شيئا أبدا.

قال الزعيُم يف حزْن:
أحرَق ريب جسدي

أكّل هذا حاصل يف بلدي ؟!!
شكرًا عىل صدِقَك يف تنبيهنا يا 

ولدي 
سوف ترى اخلري غدًا.

وبعد عاٍم زارنا .
ومرًة ثانيًة قال لنا :

هاتوا شكاواكم بصدٍق يف العلن .
وال ختافوا أحدا

فقد مىض ذاك الزمن
مل يشتِك الناُس!

فقمُت معلنًا:
أين الرغيُف واللبْن؟
وأين تأمنُي السكْن ؟
وأين توفرُي املِهْن ؟

وأين من 
يوفر الدواَء للفقرِي دونام ثمْن؟

معذرًة يا سّيدي ... وأين صاحبي 
)حسْن ( ؟؟؟؟!!!

اإعداد: جمال كركي
ر�سم: مرمی جبل عاملیان

 الشاعر أمحد مطر
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عيل محود ابن السبع سنوات ال خياف اإلرسائيليني 
من  عيل  خياف  ال  كاملدرعات«.  »يلبسون  الذين 
عدوه ألنَّ هذا العدو خياف من املقاومة. »املقاومة 
ترضهبم بالصواريخ وتربح ألهنا قوية. أنا أحب 
املقاومني«. قلت له: » ولكن اإلرسائيليني معهم 
بالصواريخ  يرضبوننا  وهم  منا،  أكثر  سالح 
كرمال  معنا  احلق  نحن  »بس  فرّد عيل:  كذلك«، 

هيك ما منخاف.« 
بيده  حاماًل  ويعود  البيت  داخل  إىل  عيل  يركض 
رزمة أوراق، رسم عليها صورًا جلنود إرسائيليني 
خيتبئون وراء دشمة: »أنا جعلتهم خيتبئون هكذا، 
أنا أذكر عندما ذهبنا إىل بوابة فاطمة. كان إرسائييل 
يقف من اجلهة الثانية فرميته بقبضتي«. ورفع عيل 

يده بقوة كمن يرمي حجرًا. »فخاف واختبأ«.
حوايل  خمتبئًا  »بقي  ويكمل:  كثريًا  عيل  يضحك   

كان  ما  وأنا  دقائق،  عرش 
يش.  وال  حجر  ال  معي 

ولكن عندما أكرب قلياًل 
سأقاتل مع املقاومة«.

التي  اجلنود  صور 
رسمها عيل ال عيون 

هلا، فسألته »ملاذا مل ترسم هلم عيونًا؟« 
عيونًا  يملكون  كانوا  لو  عيون.  عندهم  ما  »هم 
أنا  بسببهم.  الناس  عىل  جيري  ماذا  رأوا  لكانوا 
كنا  استشهد؟  كيف  تعلمني  هل  شهيد،  رفيقي 
إرسائيلية.  دورية  ومّرت  الدراجات  عىل  نلعب 
فرموه  الطريق  عىل  بقي  هو  ولكن  كلنا  اختبأنا 
يل  قال  انه  أذكر  زلت  ال  واستشهد.  بالرصاص 
هذه ضيعتي فلامذا أختبئ؟ لو كان عندهم عيون 

لكانوا رأوا  أنه ولد وما كانوا ليقتلوه«. 

من يوميات أطفال فلسطني:
حتليل  خالل  من  إرسائييل  عسكري  حتقيق  أثبت 
العسكرية،  الرقابة  ألجهزة  املصور  الرشيط 
الذين  غزالة  أبو  عائلة  من  الثالثة  األطفال  أن 
االحتالل  قوات  أطلقته  بصاروخ  استشهدوا  
باجتاههم ، مل يكونوا جيمعون قاذفات الصواريخ 
كام ادعى الصهاينة بداية األمر، وإنام كانوا يلعبون 
لعبة »الغميضة« الشهرية بني أطفال فلسطني 

باسم »االستغامية«.
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اإعداد: عزة فرحات

الشهداء ال يموتون. »وال حتسبن الذين 
قتلوا يف سبيل اهلل امواتا« بل ينتقلون من 
هذا العامل إىل عامل آخر ويكملون حياهتم 

هناك »أحياء عند رهبم يرزقون«.

الدنيا،  عامل  غري  عامل  هو  رهبم«  و»عند 
او  رشابًا  أو  طعامًا  يكون  ال  فيه  فالرزق 
أّيًا من األمور املادية التي حيتاجها الناس 
غذاء  هو  الشهداء  رزق  إن  الدنيا.  يف 
بالعلم.  إال  تتغّذى  ال  والروح  للروح. 
كاماًل  يزدادون  الشهداء  فجميع  ولذلك 
بام  ..»فرحني  اهلل  عند  ومقامًا  ومعرفة 

آتاهم اهلل من فضله«.
 

الناس تنتهي فرصة تكاملهم عندما  كل 
يغادرون هذه الدنيا.. إال الشهيد.

حسابه.  يبدأ  االنسان  يموت  عندما 
احلياة  يف  أعامله  بحسب  وجيازى 

الدنيا.
أما الشهيد فإنه يكمل حياته 
اهلل.  سبيل  يف  يقتل  عندما 
ويدخل يف عامل من الرزق 

التي  اجلديد وهو عامل املعارف واحلقائق 
ال تنتهي. 

وكام ان الناس درجات عند اهلل بحسب 
درجات  فالشهداء  وأعامهلم  إيامهنم 

ايضا.
هو  مرتبة  وأعالهم  الشهداء  سيد 
أصحابه  بعده  ومن  احلسني)ع(  االمام 
كثري  بعدهم  ومن  دربه  عىل  والسائرون 

وكثري.

وألن الشهداء ليسوا أمواتًا فإهنم يّطلعون 
مل  بالذين  »ويستبرشون  الدنيا،  عامل  عىل 
يلحقوا هبم من خلفهم«. إهنم مرتبطون 
يساعدوهنم يف  احلق.  وأهل  باملجاهدين 
خروج  ينتظرون  الباطل.  مع  رصاعهم 
ابن  قائاًل:»انا  الزمان  آخر  يف  املهدي 
احلسني  لدم  ثأئرًا  بكربال«   ظلاًم  املقتول 
يضيع  ال  »واهلل  دولتهم  وتقام  فينرصوه 

أجر املؤمنني«.
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بعد ثالثة أيام تبلغ األخ هيثم انه تم ادراج اسمه يف الئحة 
املجاهدين االستشهاديني
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اإعداد: اأ�رسة التحرير

أنا سكينة، واليوم عاشوراء...وهنا كربالء.
أعرف.. ال  الظهر،  صالة  بعد  ساعة  من  أكثر  مّر  لقد 
هذه  حتى  الصباح  منذ  علينا  مر  الذي  الوقت  ولكن 
توجه  لقد  أعامرنا.  أطول من كل سنوات  كان  الساعة 
أيب إىل ساحة املعركة واختفى داخل الغبار. ها أنا أسمع 
صهيل اخليل يرتفع واألعداء يرصخون ويضحكون...
أصوات الطبول والسيوف والرصاخ املتوحش ُترجف 

قلوبنا .
الشمس حارة جدًا يف السامء واألرض أكثر حرارة ...

وأيبس  وأضعفنا  قلوبنا  قطع  العطش،  والعطش، 
شفاهنا وألسنتنا ...لقد حارصنا األعداء منذ البارحة. 

كانوا عدة آالف وعدد أنصار أيب اثنان وسبعون فقط.

ليدافعوا  بشجاعة  يتقدمون  أيب  أنصار  بدأ  الصباح  منذ 
عنا وعن أيب. قتل كل واحد منهم العرشات من األعداء 

وقد استشهدوا اآلن مجيعًا.
يف  وحده  أصحابه  بعد  بقي  وحيد،  اآلن  فهو  أيب،  أما 

امليدان .
ليتني  قريبة،  املبارزة  وساحة  اخليمة  بني  املسافة  ليت 
أستطيع أن أرى أيب وهو يقاتل. إنه حيارب وحده جيشًا 
كبريًا، وأنا ال أستطيع أن أقدم له أية مساعدة، ال يمكنني 

أن أراه أو أن أسمع صوته.
منه  يطلبون  الكوفة  أهل  من  اآلالف  إليه  كتب  لقد 
ولكن  معه.  وحياربون  سينرصونه  أهنم  وقالوا  املجيء 
يف  بأيب  التحقوا  الذين  هم  فقط  رجاًل   وسبعون  اثنان 

كربالء.. واستشهدوا بني يديه.

كان هؤالء األنصار من أعز الناس عند أيب وقد قال هلم: 
»مل أجد أصحابًا أفضل منكم وال أنصارًا أوىف منكم«. 
بكينا عىل هؤالء الشهداء كثريًا ...لكن أيب وقف بصالبة 

وهو يشاهد أصحابه يستشهدون.
أصاب  وحني  )ع(،  األكرب  عيل  أخي  استشهد  وحني 
الّسهم أخي الرضيع، سالت دموعنا غزيرة علها ختفف 

غضبنا وحزننا ، لكن أيب بقي ثابتًا صابرًا.
عمي  األطفال،  وساقي  لوائه  حامل  وقع  وعندما 
العباس، عىل األرض وشاهدنا يديه مقطوعتني والدماء 
انحنى  لكنه  قويًا  وبقي  والدي  تسيل عىل وجهه، صرب 

فوق أخيه وقال: » اآلن انكرس ظهري«.
 وعندها فهمنا ان شهادة أيب باتت قريبة.

أن  استطع  ومل  للموت؟«  تستسلم  هل  أيب   « له:  قلت 
أقول أكثر..اختنق صويت وبدأت أبكي.

مل أرد أن أضعف أمام أيب ولكني بكيت رغاًم عني ...
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حتى عمتي زينب كانت تواسينا وتقوينا، ثم تدير وجهها 
لتمسح دموعها لكي ال نراها.

عيني  نور   « وقال:  بيده  دموعي  ومسح  أيب  احتضنني 
سكينة إصربي عىل كل ما ينزله اهلل بنا«.

أنا ما شكوت وال توقفت عن محد اهلل، ولكني أكملت 
البكاء.

كيف ال أبكي وأيب، أفضل أب يف الدنيا ، يستعد للذهاب 
إىل املعركة ليقاتل آالف اجلنود وحده.

وّدع أيب اجلميع ومسح عىل رؤوس األطفال ثم أرّس إىل 
عمتي زينب بيشء مل نفهمه. 

ثيابه  استعد أيب كأنه ذاهب لزيارة إنسان عظيم، فرّتب 
نحو  وتقدم  شجاع  كفارس  حصانه  ركب  ثم  وعاممته 

األعداء. كانوا بانتظاره ..
وقوٍة،  بشجاعة  اليهم  يذهب  مل  لو  أنه  يعلم  كان  أيب    
هم كانوا سيهجمون عىل اخليام لقتله. ففّضل أن يقاتل 

ويكون هو املبتدئ باجلهاد..
وهو كان يعلم منذ زمن انه سيستشهد يف أرض اسمها 

كربالء وأن دين حممد لن يستقيم إال بقتله.

مل يكن أحد يريد أن يقول: ال تذهب يا أيب..ال تذهب يا 
عمي..ال تذهب يا أخي...

 ، وقائدهم  إمامهم  وهو  اجلميع  يتقدم  حسينا  أيب  ألن 
واإلمام ينفذ دائاًم أوامر اهلل.

شعرت أنني بعد حلظات سأصري يتيمة، فأرسعت نحو 
احلصان. كان أيب مستعدًا للمعركة دون خوف أو تردد 
ولكن احلصان مل يربح مكانه. حاول أيب أن يدفعه لألمام 

وإذ به يراين أطوق قدم احلصان كي ال يتحرك.

دموعي,قلت  ومسح  احتضنني  ترّجل،  أيب  رآين  حني 
»أيب! حني استشهد مسلم، مسحت أنت عىل رأس ابنته 
عىل  يمسح  الذي  فمن  أنت  استشهدت  إذا  أما  محيدة، 
قلبه،  كرس  قد  كالمي  كان  أيب..  عينا  دمعت  رأيس؟« 

فمسح عىل رأيس وقال:
مويت،  بعد  ينتظرك  البكاء  تبك.  ال  ابنتي،  يا  »سكينة 
بعد  ولكن  حيا,  زلت  ما  وأنا  بدموعك  قلبي  تقطعي  ال 

رحييل فأنت أكثر من حيق له أن يبكي«.

وها  للنزال.  أيب  يدعون  وكأهنم  يرصخون  األعداء  بدأ 
هو يتقدم نحوهم، ال زلت أحس بدفء يدي أيب وملسه 

لشعري وصوته احلنون...
السيوف  صليل  أسمع  وأنا  امليدان  نحو  بقلق  أنظر 
ال  ولكنني  القساة,  األعداء  ورصاخ  اخليول  وصهيل 

أستطيع أن أرى شيئًا..
وأقدامنا  رضباهتا  تزداد  وقلوبنا  اخليام  قرب  وقفنا 

ترجتف...
يا إهلي... أليس هذا حصان أبينا يرجع وحيدًا والدماء 

تسيل عىل ظهره ووجهه..
يا فاطمة، يا رقية...عمتاه يا زينب..

كان هذا صويت ينادي أخوايت وعمتي 
للقاء جواد أيب.

اإعداد: اأ�رسة التحرير
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اإعداد: اأمل عبد اهلل

» قف يف الضوء كي أرى اللون جيدا!« سمعتم هذه العبارة من قبل. فالضوء ال يمّكننا 
فقط من رؤية أشكال األشياء وأحجامها، بل أيضًا بواسطة الضوء نتعرف عىل األلوان.اما 
ما الذي جيعل الورود تبدو محراء واألشجار خرضاء، فاجلواب هو ايضا الضوء. تعرفون 
أن ضوء الشمس يتألف من سبعة  ألوان خمتلفة هي التي نراها يف قوس األلوان املعروف. 
اجلزيئات  تركيبة  وبحسب  اجلسم  هذا  يقوم  معني،  جسم  عىل  الضوء  يسقط  عندما 
)atoms ( فيه وتوزع االلكرتونات بداخلها)electrons( بامتصاص بعض األلوان 
اللون  الوردة ستة ألوان وعكست  فإذا امتصت  البعض اآلخر.  املكونة للضوء وعكس 
اللون  باستثناء  االلوان  مجيع  يمتص  األخرض  فالعشب  وهكذا  محراء.  ستبدو  األمحر 
األخرض. هل بإمكانكم معرفة ملاذا يبدو الثلج أبيض؟ تذكروا ان ضوء الشمس ) والذي 
يسمى بالضوء األبيض ( حيتوي عىل مجيع األلوان. أحسنتم! تبدو االشياء بيضاء ألهنا 
تعكس مجيع الوان الضوء وال متتص أيًا منها. واآلن هل بامكانكم ان حتزروا ملاذا تبدو 

األشياء سوداء؟!)تذكروا ان األبيض »عكس« األسود!(     

ال شك سمعتم عن األشخاص الذين يقومون بتزوير تواقيع اآلخرين عىل وثائق خمتلفة. ويف 
كثري من األحيان يصعب اكتشاف التواقيع املزورة لشدة تطابقها مع التواقيع األصلية. ولكن 
احلرب املستعمل يف هذا القلم من نوع »مونت بالن« كفيل بكشف التزوير مهام بلغت براعة 
املزّور. أما السبب فهو احتواؤه عىل قطع صغرية جدًا من محض نوويDNA نبايت.وبذلك 
فهو حيمل شيفرة معينة بداخله خاصة بكل قلم. وهكذا يمكن التأكد من صحة التوقيع اذا 
ُوجدت أجزاء احلمض النووي يف احلرب املستعمل. اما اذا مل توجد، فهذا يعني أن شخصًا آخر، 

وليس صاحب هذا القلم، هو من قام بالتوقيع.    

حرب مشّفر

الوان مجيلة... بالعكس!
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ساعتان إضافيتان من ضوء الشمس هو ما يستطيع مصباح »نوكريو« توفريه لكم 
الطاقة  عىل  املصباح  هذا  يعمل  البيئة.  تؤذي  ال  إنارة  وسيلة  عن  تبحثون  كنتم  ان 
الشمسية التي يتلقاها بواسطة لوحات صغرية مثبتة عىل هيكله اخلارجي ومتصلة 
ُتشحن  كي  ساعات  لثامين  الشمس   ألشعة  املصباح  تعريض  جيب  بالبطارية. 
البطارية بشكل كامل. وهكذا مع انتهاء هناركم الكشفي الطويل  سيظل بإمكانكم 

االستمتاع بضوء الشمس، ولكن من داخل اخليمة.  

عرف االنسان أمهية العسل يف الشفاء من االمراض واستعمله منذ أربعة آالف سنة. 
ولكن العلامء مل يتمكنوا من معرفة الرس يف قدرة العسل العالية عىل حماربة البكترييا 
سوى مؤخرا. فقد متكن فريق من الباحثني يف امسرتدام من اكتشاف السبب. تبني 

هلؤالء العلامء ان النحل يضيف إىل العسل نوعًا من 
 1-defensin الربوتني  هذا  يسمى  املناعي.  جهازه  ينتجه  الذي  الربوتني 
للمضادات  املقاومة  البكترييا  من  كبرية  جمموعة  عىل  القضاء  عىل  قادر  وهو 

 .)antibiotics(احليوية
»...خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف الوانه فيه شفاء للناس...« النحل)69(

إذا أردتم حليبًا طازجًا، تذهبون إىل املزرعة. واذا اردتم دواء معينا، تذهبون اىل الصيدلية. ولكن هل سبق لكم ان 
ذهبتم اىل املزرعة لتحصلوا عىل دواء؟! سيكون هذا ممكنا فقط اذا توجهتم اىل املزرعة التي حتوي نوعًا خاصًا من 
املاعز. فاحلليب الذي ينتجه هذا النوع من املاعز حيوي دواء يمنع ختثر الدم )كام يفعل دواء االسبريين( ويدعى 
Atryn . اما  الرس يف ذلك فيعود اىل اهلندسة اجلينية. لقد قام العلامء بزراعة جينة مسؤولة عن انتاج نوع خاص 
من الربوتني يف احلمض النووي ألحد اجنة املاعز. وبعد والدة هذا اجلنني ونضوجه أصبح قادرًا عىل إنتاج حليب 
حيوي كميات كبرية من هذا الربوتني الذي تم استعامله لتصنيع دواء   Atryn . وهكذا نجح العلامء بانتاج كميات 
كبرية من هذا الدواء الرضوري وبكلفة متدنية ما جعله يف متناول الكثري من املرىض. ويقوم العلامء بإجراء جتارب 

مماثلة عىل حيوانات أخرى كاألرانب واألبقار.    

مشس بعد الغروب!

لكل داءحليب!

...فيه شفاء للناس
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اإعداد: امیمة علیق
ر�سم: مرمی جبل عاملیان

3 شعبان السنة الثالثة للهجرة
يتوجهون  جربيل  رأسهم  وعىل  مجاعات  مجاعات  املالئكة 
إىل رسول اهلل ليباركوا له والدة ابن الزهراء)ع( : ربك يسلم 

عليك ويبارك لك والدة الطفل ويقول »سّمه حسينًا«.

28 صفر السنة احلادية عرشة للهجرة

رحيل  أن  اجلميع  شعر  النبي.  حال  ساءت  الصباح  منذ 
الرسول بات قريبا. نادى رسول اهلل  عليًا )ع (. حرض عيل 
مرسعا، جلس قرب النبى وأصغى. عندها أوىص الرسول 
عليًا بوصايا وقال:»أوصيك باحلسن واحلسني«. ثم أغمض 

عينيه موّدعًا هذه الدنيا.

3 مجادي الثاين السنة احلادية عرشة للهجرة
دخل احلسن واحلسني مرسعني اىل املنزل . مسحت أسامء دموعها . ركض الطفالن بحثًا عن أمهام. بادرهتام أسامء:»إن أمكام 
نائمة.« تعجبا، فأمهام ال تنام عادة يف مثل هذا الوقت. أرسعا إىل غرفتها. كانت الزهراء)ع( مغطاة بغطاء أبيض. نادى احلسن 
أمه فلم جتبه. رمى بنفسه قرهبا وبدأ يبكي. ثم اقرتب احلسني مناديًا:» أماه أجيبينى، أنا احلسني.« مل جتبهام ....كانت بضعة 

الرسول قد فارقت الدنيا مظلومة . 

25 ذي احلجة السنة اخلامسة والثالثون للهجرة 

مّرت مخس وعرشون سنة عىل رحيل الرسول، واحلسني 
صار اليوم شابًا يافعًا. لقد قتل اخلليفة الثالث عثامن وتوجه 
يف  الرسول  وصية  خالفوا  بعدما  عيل)ع(،  بيت  إىل  اجلميع 
غريه   من   يئسوا  وبعدما  اآلن  اخلليفة.  هو  عليًا  يكون  أن 
املسلمني، فكان  إمارة   يتوىل  أن  منه  إليه طالبني   توجهوا 
جوابه: »اذهبوا إىل غريي لكن الناس مل يقبلوا وأرصوا أن 
يكون عليًا خليفتهم، فوافق. بعد انتهاء مراسم البيعة وقف 
احلسني خاطبًا يف الناس:»أهيا الناس، لقد سمعت الرسول 
تركها  ومن  اهتدى  أتاها  من  اهلداية  مدينة  علّيًا  إن  يقول 
إن  الناس  هلك.« وقف عيل وحضن احلسني وقال:»أهيا 

احلسن واحلسني ولدا رسول اهلل وسوف يسألكم عنهام«.
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28 صفر السنة اخلمسون 
للهجرة

كان بيت االمام احلسن يعج بأخوته 
وأخواته الذين مألت الدموع أعينهم 
وعال بكاؤهم. فمنذ عدة أيام وبأمر 
اإلمام  زوجة  وضعت  معاوية  من 
احلسن السّم له يف الطعام وهو اآلن 
كان  املوت.  وسكرات  األمل  يعاين 
أخيه  فراش  قرب  جالسًا  احلسني 
تبك  له:»ال  وقال  عينيه  فتح  الذي 
عبد  أبا  يا  كيومك  يوم  فال  أخي،  يا 
اهلل«. واستشهد اإلمام احلسن وألقى 

بحمل اإلمامة عىل كاهل احلسني.

26  رجب السنة الستون للهجرة

وصل رسول يزيد مرسعًا. دخل لياًل إىل املدينة قاصدًا قرص احلكومة وهو حيمل رسالة من الطاغية إىل الوليد بن عتبة، 
يذكر فيها ان معاوية قد مات، ويطلب منه ان يأخذ البيعة له من كافة الناس ومن اإلمام احلسني خاصة، وإذا رفض 
احلسني البيعة أن يقطع رأسه ويرسله إليه. فكر الوليد كثريا، ومل يستطع أن يصل إىل نتيجة ترضيه. فاحلسني حفيد نبي 
اإلسالم واجلميع يعلم أن يزيد جمرم. وبعد وقت طويل أرسل يف طلب اإلمام احلسني. فحرض برفقة ثالثني شابًا من آل 
هاشم. أطلع الوليد احلسني عىل رسالة يزيد، فأجابه اإلمام: »يزيد رجل فاسد شارب للخمر وقاتل للنفس املحرتمة 

ومثيل ال يبايع مثله«.  ثم خرج من القرص وتوجه اىل مسجد الرسول ليتباحث مع أهله.

شهر رمضان السنة االربعون للهجرة
ّمرت سنوات عىل خالفة االمام عيل، وقد عانى األمّرين من الناس وضغفمِ إيامهنم. لقد انقىض أكثر من نصف شهر 
رمضان واحلسني يرى أحوال أبيه قد تغريت يف االيام األخرية. خيرج مساء من البيت وينظر اىل السامء، يتأمل ويدعو 

خرج  عرشة،  التاسعة  الليلة  كانت  أن  إىل  اهلل. 
السحر، ومل متض ساعة  املسجد يف  إىل  اإلمام عيل 
حتى أرجعه الناس جمروحًا خمضبًا بالدماء. وامتأل 
البيت ثانية باحلزن والغم. بكى احلسني يومها كثريًا 
مثلام بكى عند وفاة أمه فاطمة. بعد يومني استشهد 
عيل فاجتمع أهل الكوفة يف املسجد وبايعوا اإلمام 
احلسن خليفة هلم، ولكن إمامته مل تستمر أكثر من 
يوّقع صلحًا مع  أن  اإلمام  فقد اضطر  اشهر،  عّدة 
معاوية. ورحل  اإلمام احلسن واإلمام احلسني مع 

أهلهام من الكوفة.
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21 ذي احلجة  السنة 60 للهجرة

يف الطريق إىل الكوفة وصل خرب استشهاد هاين ومسلم إىل إالمام احلسني. فعرف أن أهل الكوفة قد تراجعوا عن نرصته. مجع 
من كان معه وأعلمهم باخلرب وطلب منهم أن خيتاروا مابني الرجوع إىل ديارهم أو املتابعة معه. فعاد معظم الذين كانوا يرافقونه 

من مكة.

2  حمرم السنة الستون للهجرة
التقت قافلة اإلمام احلسني  بجيش احلر الذي كان مأمورًا من ابن زياد. أرادت القافلة مواصلة الطريق نحو الكوفة لكن احلر 
االمام  سمع  احدهم:»كربالء«.حني  فأجابه  عندها،  توقفوا  التي  األرض  اسم  عن  اإلمام  سأل  طريق.  أي  مواصلة  من  منعها 

احلسني اسمها متتم كلامت واستعاذ باهلل.

8 ذي احلجة  السنة 60 للهجرة
أرسل مسلم اىل احلسني ان اهل الكوفة بانتظاره، وقد بايعه اكثر من سبعة عرش ألفًا من أهلها، وأن الناس سيتوجهون 
اىل مكة الداء فريضة احلج وااللتحاق به. أوعز يزيد إىل بعض جنوده باخرتاق احلجاج وحماولة قتل احلسني. وحتى 

ال يسفك الدم يف بيت اهلل قطع احلسني حجه وتوجه اىل العراق.

 25  رمضان السنة ال 60 للهجرة
اىل  الكوفة  أهل  أرسلها  التي  الرسائل  وصل عدد 
احلسني  االمام  أمر  عندها  رسالة.  ألف  عرش  اثني 
الكوفة  اىل  بالذهاب  عقيل  بن  مسلم  عمه  ابن 

ليدرس األوضاع هناك ويعلمَِمه بام يرى.

3 شعبان السنة ال 60 للهجرة
بيت  إىل  اإلمام  وتوجه  مكة  إىل  احلسني  قافلة  وصلت 
العباس بن عبد املطلب. انترش خرب وصول إالمام إىل مكة 
االمام  ويبايعون  العباس  بيت  إىل  يتوافدون  الناس  فبدأ 
باآلالف  تصل  الرسائل  بدأت  أيام  عدة  بعد  احلسني. 
احلسني  اإلمام  أصحاهبا  يبايع  الكوفة،  من  آتية  مكة  إىل 

ويقسمون عليه أن يأيت إىل مدينتهم.

28  رجب السنة ال 60 للهجرة

اجتمع كل أهل اإلمام احلسني ينوون 
الرحيل من املدينة. كان هدفهم مكة 

املكرمة.
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10  حمرم السنة الستون للهجرة

اكثر فاكثر.  السامء وتصبح حارقة  بدأت الشمس ترتفع يف 
ارتفعت أصوات الطبول معلنة بداية املعركة. 

حول  خندقًا  فحفروا  للمقاومة،  احلسني  أصحاب  استعد 
اإلمام  نّظم  وقد  النساء.  حلامية  فيها  النار  وأشعلوا  اخليم 
جنوده فسّلم امليمنة اىل حبيب بن مظاهر وامليرسة اىل زهري 
بن القني والراية يف الوسط إىل أخيه العباس. ثم اعتىل ناقته 
كي يراه اجلميع وصار يتكلم عاليًا لعل جيش عمر بن سعد 
يسمعه فيذكرهم بكالم رسول  اهلل وبعيل وفاطمة وحيذرهم  

من  عاقبة   قتله.
ان يسمعوا.أعطى عمر بن سعد  يريدون  ولكن  األعداء  ال 
الغبار  الرمح األول وتقدمت اخليول فعال  فانطلق  باهلجوم  األمر 
والضجيج وانزاحت الغربة عن استشهاد 50 من أصحاب اإلمام، 
الظهرية كان  لرجل. عند  املعركة رجاًل  لتصبح  اجليش  تراجع  ثم 
بالرماح  جسده  يمتلئ  وبدأ  للقتال  فتقدم  وحيدًا.  احلسني  االمام 
والدماء حتى سقط أرضًا، فأتاه سهم مثلث أصاب قلبه الرشيف. 
اهلل  ان  وظنوا  األعداء  فخاف  السامء  واسودت  محراء  ريح  هبت 
الغبار، لقد  الريح وانجىل  أنزل عذابه عليهم.بعد وقت هدأت  قد 
خرجت زينب من اخليمة وتوجهت نحو ساحة املعركة. كان رأس 

احلسني)ع( مرفوعًا فوق الرمح.... 

9  حمرم السنة الستون للهجرة
مىض اسبوع عىل وصول احلسني اىل كربالء وجيش عمر بن سعد  يتزايد يومًا بعد يوم حتى قارب الثالثني ألفًا. 
حورص االمام احلسني بينهم . بعد املغيب وصل أحد الفرسان إىل خميم ابن سعد حاماًل رسالة من يزيد يأمره أن ال 
يتهاون أبدًا يف قتل احلسني وأصحابه وأهله وأن يدوس باخليول عىل أجسادهم بعد قتلهم، و إن كان ال يستطيع 
القيام بذلك فليسلم قيادة املعركة إىل حامل الرسالة و هو الشمر.  رفض عمر بن سعد تسليم القيادة اىل الشمر 
وقرر اهلجوم عىل خميم احلسني، ولكن اإلمام فاوضهم واستمهلهم إىل الغد كي يتفرغ وأصحابه للصالة والدعاء 

.
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ر�سم: مرمی جبل عاملیان

اإعداد: لینا خلیل
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باحليوان
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...حني ترك اجلّنة، مل يكن يملك إال تّفاحة.. 
تفاحة قطفها،

وكانت الّنّتيجة هي اهلبوط!
قالت املالئكة: أنَت متوُت إذا ما ابتعدَت عن اجلّنة!

ألّن األرض ليسْت لك. 
فاألرض مكان الظلم والفساد. 

قال اإلنسان: لكّنني ظلمُت نفيس، و األرض هي نتيجة الظلم.
أوحى اهلل له: إذهب ولكن إعلم  أّن طريق اجلّنة يمّر عرب 

األرض؛ األرض املليئة باخلري والرّش، واحلّق والباطل، 
فإذا انترص فيك اخلري واحلّق، سرتجع إىل هنا..وإاّل... 

فبكِت املالئكة مجيعًا..
ولكن اإلنسان بقي واقفًا عىل باب اجلّنة، ال يمكنه تركها.. 

كان خائفًا ومرتدًدا..
إىل أن قال رّبه له أمرًا انبهر منه الوجود، وفرحت الكائنات.. 

مّد اإلنسان يديه فأهداه اهلل »اإلختيار« !
وقال له: اخرت اآلن، فقد ُخلقت لتختار. اخرت األفضل لرتجع 

إىل اجلّنة األعىل..
اذهب وسيصاحبك العقل والقلب وآالف األنبياء كي ختتار 

األفضل.
انطلق اإلنسان

و كانت البداية ...

اإعداد: اأمیمة علّیق
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اإعداد : عزة فرحات

لماذا يظهر النمش في بعض الوجوه؟
نة     يتكّون النمش من جمموعات من اخلاليا اجللدية امللوِّ
من  يرثون  الناس  معظم  لونًا.  أو  خضابًا  تفرز  التي 
والدهيم قابلية ظهور النمش عىل اجللد. وكالكثري من 
الومحات أو عالمات الوالدة، ال يظهر النمش مبارشة 

بعد الوالدة ولكنه ينمو ويظهر مع الوقت.

لماذا نتجّشأ؟
عندما نأكل، فإننا نبتلع كمية من اهلواء مع الطعام. ويوجد منذ 
البداية بعض اهلواء يف معدتنا بسبب البكترييا التي تنتج الغازات 
اهلضم. عندما  أو مخائر  التفاعالت الكيميائية  ألنزيامت  جراء 
تزيد كمية اهلواء أو الغازات بحيث ال تناسب حجم املعدة فإن 

بعضها يدفع إىل اخلارج من خالل ما نسميه التجّشؤ.

لماذا يعاني البعض من الحساسية؟  
بعض  ووبر  وشعر  األشجار  ولقاحات  الطلع  غبار  إن 
م  فتوهمِ احلساسية،  تثري  التي  املواد  من  هي  احليوانات 
بعض األجسام عند مقابلتها بأهنا حتارب فريوسًا أو نزلة 
ر عند املتحّسسني عوارض من قبيل  برد. هذه األمور ُتظهمِ
والسعال.  والعطس  الدامعة  والعيون  السائلة  األنوف 
غري أن القليلني فقط يعانون من مثل هذه احلساسية، فإذا 

ْنك اهلل! كنت واحدًا منهم فليعمِ

لماذا تصدر أجسامنا رائحة؟
معظم الناس يظّنون أن رائحة البدن تأيت من 
العرق. هذا صحيح جزئيًا. فمعظم الرائحة 
التي تصدر عن أبداننا تأيت من البكترييا التي 
كثرت  إذا  الدافئ.  َعَرقنا  يف  وتنمو  تعيش 
أجسامنا  من  ما  مكان  يف  البكترييا  هذه 

املتعّرقة فإهنا تصدر رائحة كرهية. 
بعيدًا،  البكترييا  نطرد  نستحّم  عندما 

وكذلك نزيل معها الرائحة.

لماذا يكون الحلق
 جاّفًا عند الصباح؟ 

بام  عضالتنا  كل  نريح  فإننا  ننام  عندما 
فيها عضالت الفّك. وعندما تسرتخي 
عادة،  الفم  ينفتح  العضالت،  هذه 
فيجّفف اهلواء الذي نتنّفسه حلوقنا من 
هبذا  يصابون  ممن  كنت  فإذا  الداخل. 
اجلفاف تناول كوبًا من املاء كل صباح.  

لماذا نعطش؟
إذا مل يتمّكن جسم اإلنسان من الرشب خلمسة أو ستة أيام فإنه يموت!

علينا  بأن  إلخبارنا  جسمنا  وسيلة  بساطة  بكل  هو  بالعطش  اإلحساس 
تزويده جمددّا بمخزون مائي. وسبب ذلك هو تغرّي حاصل يف كمية امللح 

يف الدم.
هناك كمية طبيعية من امللح واملاء يف دمنا. عندما تزيد كمية امللح باملقارنة 

مع كمية املاء حيصل العطش.
يف الدماغ موضع يسّمى مركز العطش، يتوىّل عملية التفاعل مع كمية امللح 
املوجودة يف الدم. عندما يزيد امللح يرسل مركز العطش رسالة إىل مؤَخر 

احللق. ومن هناك تعود الرسائل إىل الدماغ. هذه املجموعة من 
األحاسيس جتعلنا نقول: نحن عطشى!
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أحسن 
        القصص  

اإعداد: نوال خلیل
ر�سم: حممدح�سني �سلواتیان

يف الساحة الرئيسية ملدينة انطاكية قرب بركة املاء املستديرة كان موعد 
لقاء الرسولني شمعون ويوحنا بالرسول بولس. كانت الساحة تعج 
باملارة، ورسيات عسكر احلاكم تدخل زقاقًا وخترج من زقاق مقيِّدة 

باألغالل شابًا يافعًا، ال جلرم سوى انه مل يدفع اجلزية املفروضة.
سوء  من  ويوحنا  شمعون  الرسوالن  القى  بام  علم  عىل  بولس  كان 
اهل انطاكية وحاكمها، فلقد كذبومها وانكروا دعوهتام لدين التوحيد 
وأعدوا العدة ملحاربتهام. واليوم بولس مأمور من اهلل ان يتعاضد مع 

شمعون ويوحنا ليبلغوا رسالة اهلل اىل اهل انطاكية. 
ويوحنا.  شمعون  اىل  بولس  انضامم  خرب  ولسان  شفة  كل  عىل  ذاع 
من  اجلديد  املثلث  هذا  يمثل  ما  بخطورة  احلاكمة  الطبقة  وشعرت 
نزول  واستنكار  بالكذب  جمددًا  الهتامهم  فانربت  ملصاحلها.  هتديد 

الوحي عليهم وهم برش كغريهم من البرش.
وهنض  املدينة،  ومرتيف  احلاكمة  الطبقة  بشائعات  أنطاكية  ضجت 
الرسل باملقابل يبلغون رسالة اهلل ويظهرون الكثري من الدالئل البينة 

واملعجزات، فشفوا املرىض وأبرؤوا العميان.. لكن مل يعترب أحد.
وتأججت املشادات الكالمية بني احلاكم ورسل اهلل، وأهايل أنطاكية 
يموجون تارة لناحية الرسل وأخرى لناحية احلاكم وأتباعه. ولكن 
بعدما امتنعت السامء عن إنزال الودق )املطر(، وخّيم القحط واجلوع 
فسلب الناس سكينتهم وأمنهم تغري حال الكثريين. حينها استدعى 
شؤم،  نذير  بأهنم  املأل  امام  مبارشة  واهتمهم  الثالثة  الرسل  احلاكم 
ورسالتهم.  فعاهلم  بسبب  هو  كوارث  من  باملدينة  حل  ما  كل  وأن 

وهددهم بالكف عن دعوهتم أو سيمسهم منه عذاب أليم.
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حاول الرسل تفهيم احلاكم وأهايل املدينة أن اهلل ما حبس بركات السامء واألرض 
إال لكفرهم وعصياهنم وإرسافهم، وأهنم إذا ما تابوا وآمنوا فسوف يتم اهلل نعمه 

عليهم. ولكن احلاكم الفاسد أرص عىل هتديدهم بالتعذيب والقتل.
الرسل  بدعوة  سمع  حبيب،  يدعى  مؤمن  نجار  املدينة  أقىص  يف  يعيش  كان 
وأدرك أهنم عىل احلق. وكان حبيب يتابع حركة دعوة الرسل يف مركز املدينة 
ويبلغ تعاليمهم إىل من هم حوله، وملا بلغه ما حل هبم من هتديد أرسع اىل مركز 

املدينة لنرصهتم.
وقف حبيب يف وسط ساحة أنطاكية هاتفًا بأعىل صوته: »يا قوم اتبعوا املرسلني 

اتبعوا من ال يسألكم أجرًا وهم مهتدون« .
تعالت صيحات القوم  مرددين : » اغرب عنا يا رجل فال حاجة لنا بإهلهم، لنا 

آهلتنا نقدسها ونعبدها«.
وتابع حبيب قائاًل: »ما أضلكم عن الرشاد؟! كيف لكم أن تتخذوا من دون اهلل 
آهلة ال ترض وال تنفع، وال يمكنها نرصتكم من عذاب اهلل، أنا ال أعبد إال اهلل 

الذي فطرين وإليه سرتجعون«.
استشاط القوم غيظا وحنقا من حبيب ورشعوا يرشقونه باحلجارة وِقَطع احلديد 
حتى فارقت روحه جسده. كان حبيب يف النزع األخري حني سمع من السامء 
نداء يقول له:»ادخل اجلنة«، فراح يتمنى: »يا ليت قومي يعلمون بام غفر يل ريب 

وجعلني من املكرمني«.
الرسل  الحقوا  بل  النجار،  حبيب  بقتل  املجرمون  أنطاكية  أهل  يكتف  مل 

ومل  اآلخر.  بعد  واحدًا  وقتلوهم 
يطل األمر بعد أن ارتفع الرسل إىل 
من  أدوا  بام  فرحني  شهداء  رهبم 
حتى  الدنيا،  احلياة  يف  تكليفهم 
أنطاكية  أهل  عىل  اهلل  أرسل 
السامء  خرقت  مدويًة  صيحًة 
كل  فخمد  األرض  ورّجت 
احلياة  آثار  وزالت  عليها  من 
من  بأرسع  عنها  والعمران 

ملح البرص.
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_ ر�سم: ملا بعیون
ق�سة: عبا�س ال�سید 
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اإعداد: فريد توبة



ترافق  التي  اإلعالمية  للحمالت  عناوين  ...اهنا  أحرارًا«  »كونوا  املظلوم«...  »انتصار 
بداية السنة اهلجرية حيث ذكرى عاشوراء تلك الواقعة التارخيية املفجعة التي قتل فيها 
حفيد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأصحابه دفاعًا عن االسالم وإلصالح ما فسد يف 

بالد املسلمني.
ومع بداية هذه الذكرى يكون للبيب برنامج خاص إلحياء هذه الذكرى ولإلستفادة من 
ِعرَبها، حيث حيرص عىل االستامع بشكل يومي إىل جملس عزاء حسيني كام خيصص وقتًا 
ملطالعة بعض الكتب التارخيية التي تناولت هذه الواقعة بالبحث والتحليل. وإضافة إىل 
ذلك يشكل مع رفاقه حلقة بحث يلتقون غروب كل يوم للحديث عن السرية احلسينية 
والبحث عن العرب والدروس التي نستفيدها لزماننا احلارض حتى ال نتأخر يف نرصة ويل 

اهلل عز وجل أو نؤخر قدومه وظهوره ليمأل األرض قسطًا وعداًل . 
ألحد  أقرأ  التايل:كنت  التساؤل  الرفاق  أحد  طرح  هذه  البحث  حلقات  إحدى  ويف 
»كان  يقول:  حيث  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  سرية  عن  حتدثوا  الذين  املسترشقني 
يبدأ  ثم  ومن  يزيد  الزمان  ذاك  حلاكم  البيعة  بتقديم  نفسه  حيفظ  أن  احلسني  باستطاعة 
العدالة«. الفساد وحتقيق  املتمثلة بمحاربة  الوصول ألهدافه  بخداعه سياسيًا من أجل 

برأيكم ملاذا مل يأخذ اإلمام هذا اخليار وبقي مصماًم عىل خيار املواجهة؟
 بدأ الرفاق احلارضون يديل كل منهم بدلوه لإلجابة عىل التساؤل املطروح، إىل أن حان 
دور لبيب فقال: يا رفاق بكل اختصار ألن »العدل أساس امللك«، فإعطاء البيعة لذاك 
احلاكم الفاسد الذي كان يرتكب املحرمات جهارًا وخيالف تعاليم الرسول األكرم وهو 
جيلس عىل كريس اخلالفة اإلسالمية، ولو بدعوى كسب الفرصة  ملواجهته فيام بعد يف 
ظروف أفضل، كان سيَعّد إقرارًا بخالفته وإضالاًل للمسلمني وتضييعًا للدين وهذا غري 
مقبول عىل اإلطالق؛ إن هذا املوقف يذكرين بموقف اإلمام عيل )عليه السالم( عندما سأله 
أحد أصحابه وهو مالك األشرت ملاذا ال تشرتي طاعة املعارضني لك بتعيينهم يف املناصب 
التي حياربونك من أجل توّليها؟ فأجابه اإلمام عيل )عليه السالم(: أتطلب مني يا مالك أن 

أشرتي العدل باجلور؟! 
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ألصدقاء  وذكريات  خواطر  عاشوراء..  أجواء  يف 
املجلة، عشاق اإلمام احلسني )عليه السالم(

                                  إعداد وتصوير: فاطمة فرحات

زهراء عباس – 9 سنوات )بعلبك(
ونذهب  عاشوراء  يف  األسود  نرتدي  سنة  كل  يف 
قرب  مكان  يف  الناس  جيتمع  العزاء.  جمالس  إىل 
فيطبخون  النار  عىل  كبريًا  قدرًا  ويضعون  منزلنا 
يوزعون  ثّم  ومن  فنشاهدهم،  نحن  أما  اهلريسة. 
علبًا من اهلريسة عىل اجلميع. يف منزلنا تطبخ جّديت 
لنا اهلريسة ألّن أمي ال تعرف كيفية حتضريها. ويف 
أخرى،  أطعمة  أو  احللوى  الناس  يوزع  ال  حمّرم 
واهلريسة  إحتفااًل،  وليس  احلزن  شهر  هو  فمحرم 

طعام مقّدس خاص باملناسبة.

سارة محية – 10 سنوات )طارّيا(
ونوّزع  عاشوراء  يف  عزاء  جمالس  منزلنا  يف  نقيم 
نحرّض  والراحة.  والبسكوت  العصري  الناس  عىل 
أيضًا اهلريسة ألنه من املستحب توزيعها وهي أكلة 
الكفار  أن  هو  حيزنني  ما  أكثر  بعاشوراء.  خاصة 
بنفيس  أضّحي  أن  منه  وأتعّلم  اإلمام  رأس  قطعوا 

لنرصة اإلسالم.

مالك كرّيم – 11 سنة )خربة سلم(
أكثر شخصية تؤثر يب يف واقعة كربالء هي شخصية 
املاء  العباس، ألنه كان ذاهبًا إلحضار  أيب الفضل 
عيناي  تدمع  يديه.  قطعوا  الكفار  ولكن  ألهله 
املاء من  العباس رمى  الفضل  أبا  أن  أتذكر  عندما 
يده من أجل أخيه. يف عرصنا احلايل أشعر أن السيد 
عن  يدافع  أيضا  فهو  الفضل  أيب  شبيه  هو  حسن 
أحارب  أن  عاشوراء  من  أتعّلم  دينه.  وأبناء  أهله 

بكّل ما لدي من قوة للدفاع عن ديني.

إيامن امني – 12 سنة)كوثرية الّسياد(
بالعادة نستمع  نقيم يف كل سنة جمالس عزاء. 
اىل املوسيقى ولكن عندما يبدأ شهر حمّرم نضع 
اللطميات. اإلمام احلسني ضّحى بأغىل ما لديه 
خالل  من  به  نتأسى  ونحن  الدين  أجل  من 
والدفاع عن حجابنا. عّلمتني  بالدين  االلتزام 
إحدى  يف  ذهبنا  املصائب.  عىل  الصرب  زينب 
السنوات خالل أيام عاشوراء اىل الشام لزيارة 
حتّملت  كيف  اختّيلها  فرصت  زينب  السيدة 
وكيف  مرآها  أمام  وأوالدها  أخيها  مقتل 
ظّلت صابرة. يف اليوم العارش أتذّكر كيف أن 

صاحب الزمان يبكي ألجل جّده فأبكي معه.

فاطمة مرعي – 8 سنوات )دير كيفا(
السنة  كانت  عاشوراء  يف  بكيت  مرة  أّول 
يروي  كان  منزلنا.  قرب  احلسينية  يف  املاضية 
عندما  كثريًا  أتأّثر  اإلمام.  مات  كيف  املقرئ 

أسمع كيف رضبوا اإلمام بالسهام.
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جواد احلسني – 12 سنة )جبيل(
عيل األكرب شخصية لطاملا أّثرت يب من بني 
الشخصيات التي استشهدت يف كربالء فهو 
احلسني.  االمام  أهل  من  استشهد  من  أول 
الذلة«  مّنا  »هيهات  الواقعة  هذه  من  أتعّلم 
ويؤّثر يب كثريًا قول اإلمام املهدي»ألندبنك 
صباحا ومساء وألبكنّي عليك بدل الدموع 
دمًا« فأشعر أنني أود املحاربة معه. أنا أيضًا 
أعتّز أن نسبي يعود لإلمام احلسني وأشعر أن 

املسؤولية عيّل أكرب فهو جدي.

حسني نور الدين – 16 سنة 
)عربصاليم(

باستذكار  نحييها  سنوية  ذكرى  عاشوراء 
تؤثر يب  ليزيد.  مبايعته  مواقف اإلمام وعدم 
وقد  املسلمة  املرأة  مثال  فهي  زينب  السيدة 
للجميع.  عونًا  وكانت  املصائب  حتّملت 
الشمر  قطع  كيف  أسمع  عندما  كثريًا  أبكي 
رأس اإلمام.»هيهات منا الذلة« شعار أحّب 
أن أقوله من أعامق قلبي وبصوت عال. يوزع 
الناس يف هذه املناسبة كعك العباس وأعتقد 

أنه سمي كذلك بسبب كرم أيب الفضل.

حسني نعنوع – 12 سنة ) طري دبا(
العزاء  جمالس  اىل  الكشافة  مع  أذهب  عاشوراء  يف 
واملسريات العاشورائية. أعتقد أن املقاومة االسالمية 
ألهنم  احلسني  اإلمام  هبا  قام  التي  للثورة  مثال  هي 
عّلمتني  اإلسالم.  عن  ويدافعون  الظاملني  حياربون 

عاشوراء أن أصرب، فالصرب مفتاح الفرج.

عيل اهلادي برو – 13 سنة )جبيل(
أعتقد أّن كعك العباس سمي كذلك ألنه كان يصنع 
اإلمام  رأس  قطع  موقف  يبكيني  الوقت.  ذلك  يف 
عّذهبم  وكيف  السبايا  بموقف  كثريًا  وأتأثر  احلسني 
وأدافع  ألساعدهم  معهم  كنت  لو  وأمتنى  الكفار 
عن  دفاعًا  أحارب  أن  الطف  واقعة  عّلمتني  عنهم. 

اإلسالم.

إهياب زعيرت – 9 سنوات ) اهلرمل(
العزاء  جمالس  إقامة  عن  عبارة  لبنان  يف  عاشوراء 
وارتداء الثياب السوداء. نحن كعائلة نمتنع عن إقامة 
اإلحتفاالت حتى أن أخي ُتصادف هذه السنة ذكرى 
ميالده يف عاشوراء ولكننا سنؤجل اإلحتفال فاإلمام 
استشهد يف تلك الفرتة وعلينا مجيعًا أن نواسيه. بالنسبة 
يل فإن قصة السيدة رقية وكيف أهنا ماتت جّراء بكائها 

فوق رأس أبيها تؤثر يب كثرياً.

حسني عّليق – 10 سنوات )حيمر الشقيف(
عبارة  أكثر  احلسني.  اإلمام  استشهد  عاشوراء  يف 
معكم  كنا  ليتنا  يا   « هي:  العزاء  جمالس  يف  يب  تؤثر 
فنفوز فوزًا عظياًم«. أمتنى لو كنت مع اإلمام عندما 
كنت  أين  املؤّكد  من  واملعني،  النارص  يطلب  كان 
سأحارب معه حتى املوت. عّلمتني عاشوراء معنى 
أنا  حمب.  إنسان  احلسني  اإلمام  أن  وكيف  الشهادة 
أفتخر أن إسمي » حسني« وال أريد غري هذا اإلسم.

أسعى أن أصري مثل اإلمام شجاعًا.
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 أ. ما املقصود بانزال القرآن عىل جبل؟
 ب. هل اجلبال من املخلوقات العاقلة حتى ختشع من خشية اهلل؟

 ج. من املخاطب يف اآلية بقول »لرأيته«؟ وهل رؤية خشوع وتصدع اجلبل 
منحرص باملخاطب فيها أم يمكن لكل الناس رؤيته؟  






لغة القرآن:نمت خالل فصل الصيف 
احلديقة،  طرف  يف  عليق  شجرية 
وبدأت تؤثر عىل املزروعات االخرى، 

فقام جدي بقلعها.

آية من القرآن:  َوقيَل 
يا َأْرُض اْبَلعي  ماَءِك 
َأْقِلعي   َسامُء  َويا 

َوغيَض امْلاء.

بقلمي: َنَمْت خالل فصل الصيف شجرية عليق 
املزروعات  عىل  تؤثر  وبدأت  احلديقة،  طرف  يف 
االخرى، فقام جدي بسحبها من جذروها بحيث 

مل يبق هلا أصل يف األرض.  

املطلوب كتابة األحرف املوجودة حتت الشبكة، يف الصفوف 
واألعمدة، ويف كل مربع من املربعات التسعة الكبرية واملؤلفة 
من تسعة مربعات صغرية، بحيث ال يتكرر أي حرف ال يف 
اخلطوط االفقية وال العمودية وال املربعات. التقنيات نفسها 
املستعملة يف الـ سو دو كو يمكن استعامهلا يف الـ وور دو كو 
اخلانات  من  االحرف  امجع  الشبكة  حل  من  االنتهاء  بعد 

املظللة ورتبها بحيث حتصل عىل الكلمة التي 
تكمل اآلية التالية:

َو   ........................    ............... كاَن  ُه  إِنَّ
ا كاَن َرُسواًل َنبِيًّ

كلمتان  من تسعة أحرف،
 أحد ألقاب نبي اهلل اسامعيل)ع(.





اإعداد: فاديا مروة

كنت كلام أردت أن أعرّب عن حالة من احلاالت أو أصف موقفًا من املواقف أحتاج إىل صياغة مجلة كاملة وهذا يتعبني؛ فشكوت األمر إىل معلمة 
اللغة العربية فقالت يل عليك بالرجوع إىل القرآن؛ فمن مميزات القرآن وصف حاالت ومواقف معقدة بكلمة أو كلمتني عىل األكثر.

يف هذه الفقرة سأعرض لكم مجاًل كنت قد كتبتها قبل أن اقرأ القرآن وكيف أعدت صياغتها بعد قراءة القرآن...



عًا  خاشمِ َلَرَأْيَتُه  َجَبٍل  َعىل   اْلُقْرآَن  هَذا  َأْنَزْلنا  }َلْو 
هُبا  َنرْضمِ ْمثاُل  اأْلَ َوتمِْلَك  مِ  اهللَّ َخْشَيةمِ  ْن  ممِ عًا  ُمَتَصدِّ

ُروَن{ )21( ُهْم َيَتَفكَّ لمِلنَّاسمِ َلَعلَّ

َلَيُقوَلنَّ َذَهَب  ْتُه  اَء َمسَّ َبْعَد رَضَّ َنْعامَء  َأَذْقناُه  َوَلئِْن 
ُه َل........... َفُخوٌر  )10( يِّئاُت َعنِّي إِنَّ السَّ

 أ. فرح                     ب. متكرب                ج. شكور  

ْبُتْم بِِه ما ِعْندي ما  َنٍة ِمْن َريبِّ َوَكذَّ َبيِّ ُقْل إيِنِّ َعىل  
قَّ َوُهَو  ِ َيُقصُّ احْلَ ْكُم إاِلَّ هلِلَّ َتْسَتْعِجُلوَن بِِه إِِن احْلُ

َخرْيُ ............... )57( 
 أ. احلاكمني       ب. احلاسبني     ج. الفاصلني   

ُه  َوإِنَّ َعَلْيِه   ِ اهللَّ اْسُم  ُيْذَكِر  مَلْ  مِمَّا  َتْأُكُلوا  َوال 
َل.........

 أ. فسق                ب.رجس             ج. نجس    

َ َل.......... ُصوها إِنَّ اهللَّ ِ ال حُتْ وا نِْعَمَة اهللَّ َو إِْن َتُعدُّ
َرحيٌم )18(

منعم            ب. واسع          ج. غفور     أ. 

2 1
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املطلوب أن  تضع الرموز التسعة عىل شبكة اللعبة املؤلفة 
من تسعة مربعات يف نمط جياري األدّلة املعطاة يف كل حتًد.

األدّلة:
تسمح لك بوضع الرموز التسعة عىل شبكة 
اللعبة. كل دليل هو عبارة عن رمز أو عدة 

رموز موضوعة عىل قطعة من الشبكة.
هناك نوعان من األدّلة: األدّلة اإلجيابية 

واألدّلة السلبية.
األدّلة اإلجيابية: تصور نمط الرموز الذي 
سيظهر يف مكان ما يف احلل. وهذه األدّلة 
موجودة عىل خلفية خفيفة اللون ومبينة 

بشكل واضح يف كل حتًد.
األدّلة السلبية: تصور نمط الرموز الذي لن 

يظهر يف أي مكان من احلل. وهذه األدّلة 
موضوعة عىل خلفية زرقاء ومبينة بشكل 

واضح يف كل حتدًّ .

إىل  تشري  امللونة:  الرموز 
رموز ذات أشكال وألوان 

حمددة.

تشري  امللونة:  غري  الرموز 
إىل رموز ذات شكل حمدد 

بغض النظر عن اللون.

تشري  امللونة:  املربعات 
إىل رموز ذات لون حمدد 
بغض النظر عن الشكل.

خاليا،  تسع  من:  ومؤلفة  ثابتة  اللعبة  شبكة 
ثالثة صفوف بثالثة أعمدة.

من  جمزأة  أو  كاملة  قطع  عىل  مقدمة  األدّلة 
الشبكة حيث تظهر الرموز عىل هذه القطع.

احلل  أخذ  ما  شخصًا  أن  خّتيل  دليل  كل  يف 
وأزال  املربعات  بعض  منه  واقتطع  النهائي 
بالشكل  بعضها  استبدل  أو  الرموز  بعض 
املطابق أو اللون املطابق، أو قام بربم الشكل 
املقتطع)حيت تظهر اإلشارة إىل إمكان فتله(.


املطلوب فيها هو ملء الدوائر الفارغة 

باألعداد)من 1 - 6( عىل أن ال يتكرر أي عدد 
أفقيًا أو عموديًا أو ضمن املجموعة الواحدة.

هذه املتاهة عبارة عن دائرة مغلقة، هل يمكنك 
الوصول اىل النقطة احلمراء يف منتصف الدائرة انطالقا 

من النقطة اخلرضاء يف اجلانب االعىل من يسار املتاهة
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اإعداد: فاديا مروة




هل تعرف أحكام دينك؟
قال رسول اهلّل )ص(

)) إن اهلل إذا أحبَّ عبدًا فّقهه يف الدين ((

س: أنا أعمل يف كتابة املواضيع األدبية والنصوص املرسحية فهل جيوز يل عند كتابة نص مرسحي عن واقعة 
كربالء أوما بعدها أن اكتب حوارات يف املرسحية عىل لسان السيدة زينب والرباب والسيدة رقية وليىل؟

ج:  ال جيوز إذا مل تكن مستندة إىل رواية وال مثبتة يف التاريخ. نعم ال مانع من ذلك إذا ُبني أنه تصوير للسان 
احلال كأن يقول »ولسان حاهلا يقول..« إال إذا كان هذا احلوار مما يعلم بطالنه.

إذا كان لديك أي سؤال فقهي تود احلصول عىل إجابته أرسله إىل عنوان املجلة 
بريوت ـ حارة حريك ـ مقابل مطعم "دايت سيكرتس" ـ بناية النجوم ـ الطابق الثاين ـ صندوق بريد 2/24

 mahdimag@hotmail.com     أو عرب الربيد االلكرتوين
 وسيتوىل مهدي استفتاء اإلمام السيد عيل اخلامنئي ونرش اجلواب يف هذه الصفحة.

ملعرفة الإجابات ال�سحیحة انظر �سفحة 40 اأنت ت�ساأل والقائد يجیب:

3- هل جيوز إنشاء اللطميات عىل شخصيات عظيمة 

خدمت املستضعفني كاإلمام اخلميني )قده(؟
 أ. جائز.

 ب. مكروه.

 ج. ال جيوز.

4- كنت أصيل ودخل صديقي وسلم عيّل بصيغة )صباح اخلري( 

 فهل جيب عيّل الرد؟ وإن كان اجلواب نعم فبأي صيغة يكون الرد؟
أ. ال جيوز ردها إذا كان يف الصالة، وأما لو مل يكن يف الصالة فاألحوط 

الرد إذا كانت قواًل وعّدت عرفًا حتية.
 ب. جيب رد التحية، لكن صيغة الرد تكون السالم عليكم أو عليكم السالم

بالصيغ  بأي صيغة كانت، ويكره ردها  الصالة  التحية يف  رد   ج. جيب 
االخرى كصباح اخلري وغريها حتى ولو عدت عرفًا حتية.

 1- التطبري حرام يف اخلفاء والعلن ألنه :
أ. ال يعّد عرفًا من مظاهر األسى واحلزن، وليس له سابقة يف 

عرص األئمة وما وبعده. 
 ب. مل يرد فيه تأييد من املعصوم بشكل خاص، وال بشكل عام، 
يعّد يف الوقت الراهن وهنًا وَشينًا عىل املذهب، فال جيوز بحال.

 ج. أ و ب.

2- ما حكم لبس اللباس األسود والصالة فيه، وخاصة يف حمرم؟

أ. يكره لبس السواد حال الصالة وأما أيام عاشوراء فمن غري املعلوم 
كراهته فيها ألنه مصداق لتعظيم الشعائر.

ب. يستحب لبس السواد حال الصالة خاصة يف حمرم.
ج. جيب عىل من يرتدى السواد أيام عاشوراء أن يصيل باللباس األسود 

يف هذه األيام أيضًا.

س: إذا أردت أن اطلب من اهلل أن يقيض يل أمرًا فهل اطلبه مبارشة من اإلمام املهدي )ع( أم أقول: »يا رب! بحق 
سيدنا وإمامنا املهدي اقض يل هذا األمر«؟ 

ج: الطلب عىل كل حال يكون من اهلل تعاىل، ولكن ال مانع من التوّسل إليه إىل ذلك بمن حيّبه ويرضاه كاالنبياء 
واألئمة )صلوات اهلل عليهم( بل ال مانع  من طلب ذلك منهم مبارشة ألهنم من مجلة الوسائل التي جعلها اهلل، ولكن 

ال بنحو االستقالل عنه تعاىل شأنه. 



39

اإعداد: هادي

نرصوا احلسني:

ضلوا 
الطريق:

ارقام واحداث:

1- سدَّ الطريق أمام االمام احلسني وشارك يف حصاره، لكنه 

عاد وانضم اىل جيش احلسني واستشهد بني يديه.
 أ.  عبيد اهلل احلر اجلعفي

 ب.  احلر الرياحي
 ج.  زهري بن القني

2- كان من املطالبني بالثأر لعثامن ولكن بعد أن تلقى رسالة 

معسكر  اىل  انضم  له  زوجته  تشجيع  وبعد  احلسني  االمام 
االمام احلسني  واستشهد.

 أ.  زهري بن القني
 ب.  شيث بن ربعي

 ج.  وهب بن عبد اهلل

كربالء  اىل  وابنها  زوجها  ترافق  ان  عىل  أرّصت  امرأة   -3

وشهدت استشهادمها.
 أ.  أم خلف زوجة مسلم بن عوسجة

 ب. السيدة زينب عليها السالم
 ج.  أّم وهب 

تراجع  ثم  الكوفة  جيش  مع  كان   -2

مرة  ولكنه  احلسني  االمام  اىل  وانضم 
ثانية وتذّرعًا بعياله واخلوف عليهم من 
ابن زياد ترك االمام يف غربته يف كربالء. 

 أ.  احلر الرياحي
 ب.  هرثمة بن سليم
 ج.  حبيب االشهب 

3- كان من غلامن االمام احلسني 

ثم انفصل عنه يوم عاشوراء ومل 
يكتف باخليانة بل عاد اىل املخيم 
بعد املعركة وقطع اصبع االمام 

ليرسق اخلاتم من يده املباركة.

 أ.  جون
 ب.  بجدل بن سليم

 ج.  رافع

4- امرأة مل يمض عىل زواجها سوى سبعة عرش يوما التحقت 

مع زوجها باالمام احلسني وخرجت وراء زوجها من اخليمة 
واقسمت ان تكون معه يف اجلنة واستشهدت هناك

 أ.  عاتكة العلوية
 ب.  عذرا زوجة وهب بن عبد اهلل

 ج.  قمر زوجة عبد اهلل بن عمري

اهلل وهم من  يدي رسول  بني  الذين سقطوا  الشهداء  عدد   1

اصحاب الرسول االكرم )ص(
2 السنة اهلجرية التي جرت فيها واقعة كربالء 

3 عدد املرات التي رمى فيها االمام احلسني الدم نحو السامء ومل 

يعد منه قطرة واحدة اىل االرض؛ ومنها حني رضب احلصني 
بن النمري االمام بسهم يف رقبته فوضع يده حتت اجلرح ثم رمى 

بالدماء اىل السامء
بجيش  احلسني   االمام  قافلة  فيه  التقت  الذي  اليوم  تاريخ   4

مواصلة  القافلة  أرادت  زياد.  ابن  من  مأمورا  كان  الذي  احلر 
الطريق نحو الكوفة لكن احلر منعها من مواصلة أي طريق 

5غرة حمرم 

6 عدد الشهداء الذين ارسع اإلمام اليهم عند شهادهتم 

7عدد االمهات اللوايت شهدن شهادة ابنائهن بني يدي االمام 

احلسني )ع(
8 عمر االمام احلسني يف عاشوراء

9عدد اخليول التي داست عىل اجلسد الرشيف لسيد الشهداء

10 يف هذا التاريخ يكون قد مىض اسبوع عىل وصول احلسني 

يوم حتى  بعد  يوما  يتزايد  بن سعد   كربالء وجيش عمر  اىل 
قارب الثالثني الفا 

57 عدد االيام التي امضاها االمام احلسني يف كربالء 

التحقوا بمعسكر االمام احلسني من  الذين  60 عدد الشهداء 

الكوفة

يف  عيل  االمام  انصار  من   -1

كتب  اخلوارج،  مع  معركته 
انصاره  اىل  االمام  مع  الرسائل 

لكنه خان االمام وانفصل عنه.

أ.  شبث بن ربعي
 ب.  عمر بن سعد
 ج.  زهري بن القني

بني يديك جمموعة أرقام تشري اىل عدد أشخاص أو أيام أو تاريخ معني له ارتباط بواقعة 
كربالء، اربط بني الرقم واجلملة التي تتوافق معه.
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إجابات األذكيا
 1.  ج

4. ج
3 . أ
2.  أ



 

1-ج 

2-أ 

3-أ

4-أ

1- ب

2- أ

3-ج

4-ب
1-ب

2-ب

3- ب

4- ب

1- أ

2- ب

3- ب

ِ ْد َع َ الْو صادِق

أهيا الشبان والشابات، يف العارش من حمرم، لن تقولوا   -1

للحسني كام كان يقول له اآلباء واألجداد يا ليتنا كنا معكم 
فنفوز فوزًا عظيام، غدًا ستخرجون يف يوم عاشوراء لتقولوا 

للحسني كنا معك، ونحن معك وسنبقى معك.
انتهى زمن الغربة، وزمن الوحدة، وزمن املظلومية  معكم 

وزمن خذالن النارص.
وحرضت  للنداء،  والتلبية  االستجابة  حرضت  معكم 

التضحيات وحرض الوفاء.

أ.  السيد عباس املوسوي
 ب.  السيد حسن نرص اهلل

 ج.  االمام اخلامنئي

2- احلقيقة التي ال ريب فيها هي أّن اهلل سبحانه وتعاىل سوف 

يسأل اإلنسان يوم القيامة عن مجيع النعم التي منَّ هبا عليه. 
وإّن من أعظم النعم اإلهلية علينا هي جمالس العزاء التي ُتقام 

إحياًءً لذكرى فاجعة عاشوراء اإلمام احلسني )ع(.

 أ.  االمام اخلميني
 ب. االمام اخلامنئي

 ج.  السيد عباس املوسوي

3-  ان أول جملس عزاء لإلمام احلسني أقيم يف كربالء، وان 

أول من قرأ عزاء احلسني هي السيدة زينب حينام وقفت 
عىل التل الزينبي وخاطبت جّدها رسول اهلل )ص( قائلة: 
ل  »يا رسول اهلل صىّل عليك مليك السامء هذا حسينك مرمَّ
ع األعضاء مسلوب العاممة والرداء« وبدأت  بالدماء مقطَّ

بقراءة عزاء اإلمام احلسني بصوت عال. 

أ.  االمام اخلميني
 ب. االمام اخلامنئي
 ج.  االمام السجاد

4-  ماذا فعل يزيد ليثور سيد الشهداء)ع( ضده ويصفه بام 

وصفه ويسلك هنج الشهادة؟
لقد كان يزيد رجال متشّبثًا باإلسالم بحسب الظاهر، ويعترب 
نفسه خليفة رسول اهلل)ص( ويؤدي الصالة ويامرس كل ما 

نامرسه نحن من عبادات، ولكن ماذا ارتكب غري ذلك؟
يف  الرسول  أسلوب  وخيالف  املعايص  يرتكب  يزيد  كان 
ويستويل  دماءهم  ويسفك  أمواهلم  فيهدر  املسلمني  معاملة 

عىل حقوقهم.
إقامة  هو  قيامه  من  هدفه  أن  برصاحة  أعلن  واحلسني)ع( 

العدل. فالعامل ميلء باملنكرات وجيب أن تزول.
  

أ. االمام اخلامنئي
 ب. االمام اخلميني

 ج. السيد حسن نرصاهلل

من القائل:

نرصوا احلسني
ضلوا الطريق

ارقام واحداث

من القائل
5-1

4-2

3-3

60-4

7-6

6-7

57-8

10-9

9-10

8-57

2-60











 







 




