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ُخلـق اإلنسـان ممّيـزًا بالعقـل والقـدرة عىل 
ف بـإرادة كاملـة، قال  اختيـار سـلوكه، والتـرُّ
ْطَفٍة َأْمَشـاٍج  نَسـاَن ِمـن نُّ تعـاىل: إِنَّـا َخَلْقنَـا اإْلِ
َهَدْينَـاُه  إِنَّـا   * َبِصـًرا  َسـِميًعا  َفَجَعْلنَـاُه  ْبَتِليـِه  نَّ
-2( َكُفوًرا﴾اإلنسـان:  ـا  َوإِمَّ َشـاِكًرا  ـا  إِمَّ ـبِيَل  السَّ
اإلنسـانّية  احلُرّيـة  جتـي  جانـب  هـو  وهـذا   ،)3

يف اإلسـام، فـإن مقتـى التكليـف أن يكـون 
اإلنسـان ُحـّرًا لِيكـون ُمكّلفـًا ومسـؤوالً.

إذًا، ال قيمـة لإلنسـان دون احلُرّيـة؛ ألهنـا 
حـّق مـن حقوقـه، وهـي خصوصيـة ُتّيـزه عـن 
غره مـن الكائنـات، فهـو عاقل وأفعالـه تصدر 

عـن إرادة واختيـار. 
كرامـة  تسـلب  ربـا  احلريـة  هـذه  لكـن 
اإلنسـان بـدالً مـن أن حتفظهـا، ذلـك إذا كانت 
بـا حـدود وبـا سـقوف دينيـة أو أخاقيـة أو 
املطلقـة،  الفـوىض  إىل  احليـاة  وتقـود  عرفيـة، 
احلريـة  ملارسـة  ضوابـط  وجـود  مـن  بـّد  فـا 
وُفقـد  االنفـات،  حصـل  وإاّل  الصحيحـة، 
االنضبـاط، وانتـر السـلوك غـر املسـؤول يف 
املجتمـع، من قبيل عدم مراعـاة حقوق اآلخرين 

وآرائهـم وقناعاهتم، بل حتـى عقائدهم، ويظهر 
والنقاشـات  الـكام  يف  السـيئ  السـلوك  هـذا 
واملحـاورات تـارة، ويف الترفـات واحلـركات 

تـارة أخـرى.
ليـس هنـاك  أنـه  التنبيـه عـىل  والبـد مـن 
احلريـة  لتطبيـق  ثابـت  وقالـب  واحـد  نمـوذٌج 
يف مجيـع املجتمعـات، فـكل جمتمـع لـه مكوناته 
وخصائصـه التـي تؤّهلـه لتطبيـق نـوع ومقـدار 
معـّن مـن احلريـة، فيكون هـو أقدر عـىل اختيار 
أن  لـه، كّل جمتمـع جيـب  التـي تصلـح  احلريـة 

خيتـار حريتـه بـا يتوافـق مـع مصاحلـه.
واخلاصـة توجـد بـن احلريـة والفـوىض 
بـا  حريـة  وكل  املسـؤولية،  اسـمها  شـعرة 
مسـؤولية تنقلب إىل فـوىض، واحلرية الصحيحة 
وإذا  الفـوىض،  هتدمـه  مـا  مقابـل  بنـاء  عامـل 
حصـل اإلنسـان عـىل احلريـة فقـد حصـل عـىل 
مـا يمكـن أن  أهـم حقوقـه اإلنسـانية، وأغـىل 
يملكـه، وحينئـذ يكـون مـن واجبـه أن يصوهنـا 

وحيافـظ عليهـا، وال يفـّرط فيهـا.

بني احلرية والسلوك الفوضوي 

قضية ورأي
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  واملؤمنن به، إذ مل تفلح بثني النبي بعد أن فشلْت قريش يف حرهبا النفسية واجلسدية ضّد النبّي
واملؤمنن عن عقيدهتم، حّولت املواجهة إىل أسلوب آخر وهو احلرب االقتصادية والتجويع، وهو من 
األساليب القذرة التي ال تنطوي عىل أي معنى إنساين؛ فأغواهم شيطاهنم وأصدروا قرار مقاطعة بني 
هاشم، وكتبوا صحيفة تعاهدوا فيها أاّل يبايعوا أحدًا من بني هاشم، وال يناكحوهم، وال يعاملوهم، 

حّتى يدفعوا إليهم حمّمدًا فيقتلوه ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهلل بَِأْفَواِهِهْم﴾ التوبة: 32.
وختموا الصحيفة بأربعن خاتًا، ثّم حرت قريش رسول اهلل وأهل بيته من بني هاشم وبني 

عبد املّطلب يف شعب أيب طالب، كان ذلك يف األول من حمرم سنة 3 هـ.
َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِ ُيْسًا﴾ االنراح: 5.

استمر احلصار ثاث سنن من السنة السابعة من البعثة، وحيث أن اهلل تعاىل وعد باليرس بعد العرس، 
حرة  تعاىل  اهلل  فأرسل  واملؤمنن؛   النبي عىل  وعرس  شدت  بعد  اإلهلي  الفرج  عائم  الحت  فقد 

األرضة عىل صحيفة املقاطعة فأكلتها، إال اسمه جل وعا.
رفع احلصار

 بأن الصحيفة مل يبَق منها غر اسم اهلل تعاىل، فطلب من عمه أيب طالب أخرب جربائيل النبي
مقابلة طواغيت قريش وإخبارهم باألمر، ليضيف دليًا آخرًا عىل صدق النبّوة.

أبا طالب أن تذكر  يا  آَن لك  له:  فقالوا  الكعبة، وأقبلت عليه قريش  بفناء   أبو طالب فجلس 
العهد، وأن تشتاق إىل قومك، وتدع الّلجاج يف ابن أخيك.

القطيعة.  وترك  األرحام  لصلة  وسببًا  فرجًا  نجد  فلعّلنا  صحيفتكم،  أحرضوا  قوم  يا  هلم:  فقال 
فأحرضوها، فخاطبهم أبو طالب: هذه صحيفتكم؟ قالوا: نعم، قال: فهل أحدثتم فيها حدثًا، قالوا: 

الّلهّم ال.
فقال هلم: إّن حمّمدًا أعلمني عن رّبه، أّنه بعث األرضة، فأكلت كّل ما فيها إاّل ذكر اهلل، أفرأيتم إن 

كان صادقًا ماذا تصنعون؟ قالوا: نكّف ونمسك.
فقال: فإن كان كاذبًا دفعته إليكم، قالوا: قد أنصفت وأمجلت.

إاّل مواضع اسم اهلل عّز  اللحظات احلاسمة، فإذا باألرضة قد أكلت كّل ما يف الصحيفة،  وبدأت 
وجّل، ففكوا احلصار با التزموا به من الرط.

حصار بني هاشم

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

قطاف



5 العدد )41( لشهر احملرم احلرام سنة 1440هـ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

وهو من املؤلفات التي عرضت املفاهيم اإلسامية 
املعرفية  املناهج  مع  متوافقة  حضارية،  عرية  بلغة 
موضوعًا   احلسن عىل  البكاء  واختيار  احلديثة، 
للكتاب كونه حالة متجددة مستمّرة، وترتبط بعقيدة 

املسلمن ومسرة الرسالة املحمدية اخلالدة.
يف  وأثره   احلسن عىل  )البكاء  الكتاب  يقع 
تكامل النفس واملعرفة( يف )98( صفحة، حتّدَث فيها 
املسلمن،  البكاء من مصادر  أدلة  املؤلف عن بعض 
والفلسفة الكربى للبكاء، واملوقف الصويف والعرفاين 
من البكاء، واعرتاضات السلفية عىل البكاء وغرها.

أهل  عىل  احلزن  )امتزاج  عنوان  حتت  كتبه  مما 
البيت باالبتهاج هبم( قال:  إن الكثر حيسب أن 
مراسم العزاء واحلزن عىل أهل البيت متمحضة 
واقع  بينا  والتفجع،  واألسى  واللوعة  والغم  باهلم  
بحاالت  احلاالت  هذه  امتزاج  نشاهد  أنا  احلال 
النفساين،  واالنبساط  واالرتياح  واالبتهاج  الشوق 
 لبيت أهل  مناقب  استعراض  يتم  حيث  وذلك 
يف  كرامات  من  سبحانه  اهلل  أوالهم  وما  وفضائلهم 
وهو  ذلك،  استعراض  فإن  واآلخرة،  والدنيا  الدين 
باب واسع ال ينتهي إىل حّد، يتم يف مراسم عاشوراء 
ويف أيام الوفيات، وأيام إقامة العزاء، وهذا ملحوظ 
البيت ال ختلو من  فإن جمالس ذكر أهل  بكثرة، 
التي  النفساين  ذلك قط، ومؤرش عىل أن حقيقة اجلو 
تربية الشعائر احلسينية وأهل البيت يتزاوج فيه 

البكاء عىل احلسني
وأثره يف تكامل النفس واملعرفة

قراءة في كتاب

مجيع  هلم  اهلل  إليتاء  والفرح  مظلوميتهم،  عىل  احلزن 
الكرامات واملقامات السامية. 

صاحب الكتاب:
شيعي  دين  مرجع  السند.  حممد  الشيخ  اهلل  آية 
هـ   1382 العام  من  رجب  شهر  يف  ولد  بحراين، 
قم  يف  الدينية  للدراسة  توجه  بالبحرين،  املنامة  يف 
األرشف،  النجف  إىل  غادر  ومؤخرًا  املقدسة، 
ويسكن فيها، ويارس التدريس يف جامع عمران بن 
شاهن، الذي يقع ضمن الصحن الريف ملرقد أمر 

.املؤمنن
فقه  كتاب  منها:  مؤّلفًا،  ثاثن  من  أكثر  له 
الطب،  وفقه  الوضعية،  الدولة  وملكية  املصارف،  
 ،املعصومن مشاهد  مجيع  يف  املسافر   وإتام 
يف  السفارة  دعوى  أجزاء،  ثاثة  احلسينية   والشعائر 

الغيبة الكربى، وغرها.
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املادي واملعنوي بتدبر وتنظيم،  خلق اهلل اخللق 
فهو اخلالق احلكيم، ال يتصف فعله باللهو أو العبث 

أو اللعب.
ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾القمر:49. ا ُكلَّ َشْ قال تعاىل: إِنَّ
ٍء إاِلَّ ِعنَدَنا َخَزاِئنُُه َوَما  ن َشْ وقل تعاىل: َوإِن مِّ

ْعُلوٍم﴾ احلجر: 21. ُلُه إاِلَّ بَِقَدٍر مَّ ُننَزِّ
ومن تقديراته حركة األرض حول نفسها يف أربع 
وعرين ساعة فينتج عنها الليل والنهار، وعىل تلك 
الساعات األربع والعرين تنتظم حياة اإلنسان يف 

أجزاء الليل والنهار. 
منتصف  عن  بالتحدث  نرع  املقدمة  هذه  بعد 

النهار وما هو أثره التنظيمي لإلنسان.
وقتًا  النهار  منتصف  وقت  تعاىل  اهلل  جعل  لقد 
هذا  ويف  العباد،  عىل  وأوجبها  الظهر،  صاة  ألداء 

التوقيت تربز مسألتان مهمتان يف حياة الناس:
بنفس  تعَلق  التي  الشوائب  تصفية  األُوىل: 
أن  باستطاعتك  فإّن  احلركة،  غمرة  يف  اإلنسان 
تدّرس فردًا أو أفرادًا من الناس؛ لرتى الفرق الكبر 
إىل  توّجهوا  حينا  الصباح،  يف  النفسية  حالتهم  بن 
أعاهلم باسم اهلل وعىل بركته، وبن حالتهم النفسية 
ُقرابة الظهر، وقد قطعوا شوطًا من العمل يف طلب 

الرزق، والتعامل مع الناس.
استقبل  ملجتمع  النفيس  املحتوى  تلحظ  أن  أو 
يدي  بن  فخشع  الصباحية،  بالصاة  اجلديد  يومه 

عن  ومفاهيمه  وهدفه  وجوده  وتىّل  تعاىل،  اهلل 
احلياة والسعي فيها وانتر يف أعاله، ثّم تلحظ هذا 
املجتمع ُقرابة الظهر، وقد أمعن فّاحوه يف حقوهلم، 
وجّتاره يف أسواقهم، وموّظفوه يف دوائرهم، وعّاله 
َلتجد  أمورهم،  تريف  يف  ومسؤولوه  أعاهلم،  يف 
الساعة،  هذه  ومشاعر  الصباح  مشاعر  بن  املسافة 
فإنك سرتى جمتمعًا استغرق يف حركة السعي لرزقه، 
حتى كاد ينسى مفهومه عن السعي والروح الفردّية 
أن  منهم  الواحد  يكاد  حتى  أفراده،  يف  ترّسبت  قد 
بذلك  ناسيًا  اخلاّصة،  ومشاغله  جّوه  يف  ينحر 

وجوده املجموعي ومسؤولياته يف ذلك.
بالدنيا،  عائقه  غمرة  يف  اإلنسان  يعاود  داء  إّنه 
تكاد  حتى  والذات،  املال  عن  مفهومه  فيتهّدد 
يف  تلّقاها  التي  اجلّيدة  املشاعر  شحنة  قلبه  من  تنفذ 
خمتلف  من  يأيت  نداٌء  إالّ  إليها  يعيده  فا  الصباح، 
أعاق  معه  لتتجاوب  أكرب(  )اهلل  معلنًا:  اجلنَبات 

الضمر قائلة: نعم اهلل أكرب.
كدحه  يف  يستغرق  عندما  اإلنسان  هذا  ضعيف 
نفسه،  فينسى  نفسه  يف  ويستغرق  كدحه،  فينسى 
ينسى أّنه موجود يف زاوية من كون اهلل الكبر، وأّنه 
الكون  قلب  إىل  وعائد  الزاوية،  هذه  تارٌك  بّد  ال 

لياقي هناك رّبه وعمله.
نِعم  الدواء،  نِعم  الظهر  صاة  كانت  ولذلك 

العون عىل الضعف واملنعش للنفس.
شوط  حتديد  مسألة  فهي  الثانية:  املسألة  أما 
أّن  اإلسامي،  املجتمع  يف  الواضح  فمن  العمل، 
الصباحي،  العمل  شوط  انتهاء  يعِلن  الظهر  أذان 

منتصف النهار
وتنظيم الحياة

التنمية البشرية
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ويدعوا الناس ألداء فريضتهم وتناول غدائهم. 
اإلنسان،  خْلق  بقدرته  سبحانه  اهلل  أحكم  لقد 
وقت  يف  الطاقة  إىل  حيتاجان  وجسده  نفسه  فجعل 
معّن، فالنفس حتتاج إىل استعادة طاقتها فتجدها يف 

صاة بن يدّي اهلل تبارك وتعاىل.
واجلسم كذلك حيتاج إىل الطاقة فيجدها يف وجبة 

الغداء ورّبا ليشٍء من الراحة.
يف  للعمل  املفّضلة  اإلسامية  الصورة  إّن 
لشوِط  هناية  النهار  انتصاف  يكون  أن  األرض، 
الصباح، وبماحظة البكور يف النشور الذي تفرضه 
صاة الفجر، فإّن الدوام الرسمي يكون فرتة واحدة 
تبدأ بطلوع الشمس أو بعده بقليل، وتنتهي بصاة 

الظهر.

أّما األعال احلّرة فتكون عىل فرتتن:
أوالمها: فرتة الدوام الرسمي.

وصاة  الظهرة  راحة  بعد  تبدأ  والثانية: 
السكون  يكون  ثّم  املغرب،  العر، وتنتهي بصاة 

واالستجام.
عىل  التأكيد  أوجه  أحد  لنا  يظهر  ربا  هنا  ومن 
ورد  فقد  الظهر،  صاة  وهي  الوسطى،  الصاة 
عن أيب بصر، قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: 
صاة  أول  وهي  الظهر،  صاة  الوسطى  »صاة 
أنزل اهلل عىل نبيه« جامع أحاديث الشيعة، السيد حسن 

الربوجردي: ج4، ص65.     
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ِمن  ُجُل  الرَّ َيزاُل  )َفا  مسلم:  بن  محيد  عن 
ِمنُهُم  ُقتَِل  َفإِذا  ُقتَِل،  َقد   احلَُسِن أصحاِب 
َكثٌر  وُأولِئَك  فيِهم،   َ َتَبنَّ ُجاِن  َوالرَّ ُجُل  الرَّ
َرأى  َفَلّا  قاَل:  ِمنُهم.  ُيقَتُل  ما  فيِهم   ُ َيَتَبنَّ ال 
الّصاِئِديُّ   ِ اهلّل  َعبِد  بُن  َعمُرو  ُثاَمَة  أبو  ذلَِك 
َلَك  َنفيس  اهلل،  َعبِد  أبا  يا   :لِلُحَسِن قاَل 
وال  ِمنَك،  بوا  اقرَتَ َقِد  هُؤالِء  أرى  إيّن  الِفداُء، 
اهلل،  شاَء  إن  دوَنَك  ُاقَتَل  َحّتى  ُتقَتُل  ال  َواهلل، 
اَة  الصَّ هِذِه  َصلَّيُت  وَقد  َريّب  ألقى  أن  وُأِحبُّ 
َرأَسُه،   احلَُسُن َفَرَفَع  قاَل:  َوقُتها،  َدنا  تي  الَّ
اَة، َجَعَلَك اهلل ِمَن امُلَصّلَن  ُثمَّ قاَل: َذَكرَت الصَّ
قاَل:  ُثمَّ  َوقتِها،  ُل  أوَّ هذا  َنَعم،  الّذاِكريَن! 
هَلُُم  َفقاَل   . َ ُنَصيِّ َحّتى  َعنّا  وا  َيُكفُّ أن  َسلوُهم 
َحبيُب  َلُه  َفقاَل  ُتقَبُل!  ال  ا  إهنَّ َتيٍم:  بُن  احلَُصُن 
آِل  ِمن  اَة  الصَّ َزَعمَت  ُتقَبُل؟  ال  ُمظاِهٍر:  بُن 

َرسوِل اهلل ال ُتقَبُل، وُتقَبُل ِمنَك يا مِحاُر؟ 
َلُه  َعمٍّ  ابَن  الّصاِئِديُّ  ُثاَمَة  أبو  وَقَتَل 
هِبُِم  َصىّل  الظُّهَر،  َصلُّوا  ُثمَّ  َلُه،  َعُدّوا  كاَن 

َبعَد  اقَتَتلوا  ُثمَّ  اخلَوِف،  َصاَة   احلَُسُن
)احلسن مقتل  ِقتاهُلُم.  َفاشَتدَّ   الظُّهِر، 

أبو خمنف األزدي: ص 148.

اإلرصار  سبب  عن  سؤاالً  بعضهم  ذكر 
عىل الصاة مجاعة حتى يف حال احلرب، فكان 
تكون  حتى  فرادى،  املسلمون  يصّي  أن  األوىل 
مواجهة العدو بأكثر عدد، مستغّلن سعة وقت 

الصاة.
عفويًا  األوىل  الوهلة  من  يبدو  سؤال  وهو 
ال حيتاج إىل تفكر ونظر لينشأ يف الذهن، لكنه 
املبادئ  معرفة  إىل  حيتاج  املوضوع  ناحية  من 
يف  وأصحابه   احلسن اإلمام  يتبعها  التي 

هذا اليوم اخلالد. 
عىل  املسلمن  ثبات  تّثل  الصاة  هذه  إن 
شعائرهم  ممارسة  عىل  وحرصهم  عقيدهتم، 

الدينية. 
امُلثىل،  بالقيادة  لالتزام  مظهرًا  تثل  أهنا  كا 
واالقتداء هبا، مما حيقق وحدة اهلدف، ثم وحدة 

صالة اإلمام الحسين يوم عاشوراء

عقيدتي
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املوقف، وانتهاًء بوحدة 
املصر.

املظهر  هذا  فإن  آخر،  باب  ومن 
اجلاعي،  التنظيمي  الوحدوي  العبادي 
يف  اإلنصاف  بعدم  الشعور  األعداء  لدى  يوّلد 
هذه احلرب، واخلطأ يف اختاذ موقفهم منها ومن 
عىل  صاهَتم  يْؤثرون  وهم  كيف  شخصياهتا، 

.سامتهم، وقدوهُتم فيها ابن بنت النبي
رّبا  البيضاء  اإلسامية  األجواء  هذه  كل   
تغر قناعات العدو كا حدث مع احلر بن يزيد 
يقولون  مؤمنة  ُثّلة  أمام  فهم   ،الرياحي
باحلرب  يواجهوا  أن  يستحّقون  فهل  اهلل،  نا  ربُّ
ألوان  وبمختلف  وبالقطيعة،  وباحلرمان 

اإلرهاب والتنكيل؟
الفقه صاة  التي تسمى يف  الصاة  إذًا هذه 
ودعوة،  وباغ،  وموقف،  شعار،  هي  اخلوف، 
حول  والتفاف  وخلوص،  ووحدة،  وتصميم، 
من  وربا   ، وحتدٍّ وتعليم،  وتربية،  القيادة، 
أبلغ  الفئة  تلك  تفعله  شء  جتد  أن  الصعب 
التأريخ  العدو، بل يف مواجهة  منها يف مواجهة 
اإلسامي الذي سيكون مسؤوالً عن كل حلظة 
البيت وأنصارهم يف ذلك  مّرت عىل أهل 
األنصار  هؤالء  أن  األجيال  لتعرَف  الوقت، 
عىل  إرصارهم  من  الغاية  بلغوا  قد  قائدهم  مع 
فيها،  وفنائهم  بمبادئهم،  وتسكهم  مواقفهم، 
وأهنم يرون قضيتهم قضية رّبانية مقّدسة وهي 

من هذه اجلهة أهم من 
وكل  حياهتم،  وأن  شء،  كل 

شء يملكونه مسّخر من أجلها، وهم 
ُيقِدمون عىل البذل والعطاء يف سبيله، بكل 

رضًا وحمّبة، وصفاء وسخاء.
ذلك  يف  الصاة  إقامة  إن  ثانية:  جهة  ومن 
مدى  املسلم  لإلنسان  يؤكد  الدامي  اليوم 
حتى  بحال،  ترتك  ال  إهنا  حتى  الصاة،  أمهية 
عىل  الكربى  األخطار  يواجه  الذي  للمقاتل 

حياته ووجوده..
ـ  الصاة  هلذه  حيث  أخرى  ثمرة  وهناك 
األمن  بمصدر  اإلنسان  ربط  يف  ـ  اخلوف  حال 
بِِذْكِر  َأاَل  للقلوب،  والطمأنينة  والسام، 
طريق  فهي  اْلُقُلوُب﴾الرعد:28،  َتْطَمِئنُّ  اهللَِّ 
والتحول  الدنيا،  هبذه  العبد  يربط  مما  للتخلص 
واالنطاق يف رحاب اهلل تعاىل، وآفاق ملكوته، 

ومعاينة آالئه، وتلّمسها، والتصديق هبا. 
هذا  كل  من  يفهموا  أن  األعزاء  ولشبابنا 
الظاهرية  تتجاوز احلركات  الصاة، فهي  أمهية 
عىل  بالثبات  تتعلق  وأوسع  أبعد  معاين  إىل 
يف  الوقوف  عن  الواقعي  والتعبر  العقيدة، 
التي  املستمر  القوة  وإبراز  الظاملن،  وجوه 
حياة  هبا  ليتبني  املسلمة،  الشخصية  ختتزهنا 
ُعّدت  لذا  آجلة،  أخرى  حلياة  وتأسس  عاجلةـ 

الصاة وجه الدين وأساس قبول األعال.
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اختلـف المفسـرون فـي )إرم( هل هو شـخص 
أم قبيلـة أم مدينة؟

نقـل الزمخشـري عن بعضهـم: إن عـادًا هو ابن 
عـوص بـن إرم بن سـام بن نـوح، وسـميت القبيلة 

باسـم الجد وهـو )إرم(.
ويعتقـد آخـرون: إن )إرم( هـم )عـاد األولى(، 
و )عـاد( هـي القبيلـة الثانية، يقـال أيضـا: إن )إرم( 
هو اسـم مدينتهم، تفسـير الكشاف، الزمخشـري: ج 4، ص 

747، وهـو الموافـق لظاهـر القـرآن الكريم.

وهـي مدينة معمـورة عديمة النظيـر ذات قصور 
ُيْخَلـْق  َلـْم  تعالـى:  قـال  ممـددة،  عاليـة وعمـد 
ِمْثُلَهـا ِفـي اْلبَِاِد﴾الفجـر: 8، وهـم عاشـوا بعد زمن 
النبـي نـوح، وكانـوا ذوي بسـطة فـي الخلـق 
أولـي قـّوة وبطـش شـديد، وكان لهـم تقـدم ورقي 
فـي المدنيـة والحضـارة لهـم بـاد عامـرة وأراض 
خصبـة ذات جنـات ونخيـل وزروع ومقـام كريـم.
لقـد كانـوا قومـًا مغروريـن، أبَطَرتُهـم النِّعمـُة، 
َوَثنّييـن  وكانـوا  العقـل،  لصـوِت  َيسـمعوا  ولـم 
َيعُبـدوَن التَّماثيـَل ويقولـوَن: هـذا إلـُه الِخصـب، 
إلـُه  وهنـاَك  الَبـّر،  إلـُه  وذاك  الَبحـر،  إلـُه  وهـذا 

الَحـرب.
إنسـانًا  القـوم  وسـط   ُهـود النبـي  عـاَش 
صالحـًا طيِّـَب القلـِب ُمِحّبـًا للخيـِر، اختـاره  اللـُه 

َنبّيـًا وَبَعَثـُه رسـواًل إلـى قوِمـه. سـبحانه 
أعَلـَن النبـي ُهـود دعوَتـُه إلـى عبـادِة اللـِه 
الواحـِد األِحـد، وَنْبِذ األصنـاِم واألوثـاِن واآللهِة، 
اللـِه  بنعمـِة  ُيذّكُرهـم  دائمـًا  َقوَمـُه  َيِعـُظ  وكاَن 
وبركاتـِه، فكذبـوه واسـتكبروا، وكانـوا َيتصـّوروَن 
الَمطـر،  فُترِسـُل  َترُزُقهـم،  التـي  هـي  آلهتهـم  أّن 

بالجنـون. واتهمـوه  الُعشـَب،  وُتنبِـُت 
َفَصـبَّ َعَلْيِهْم َربُّـكَ َسـْوَط َعَذاٍب﴾الفجر:13، 
بعـد إصرارهـم وعنادهـم، جـاء أمـر اللـه تعالـى 
وَحـلَّ َموِسـُم هطوِل الَمطر، ولكْن ال شـيَء ِسـوى 
الجفـاِف، وسـاَد الَقحـط.. وكانـت الريـاُح َتُهـبُّ 
الُوديـاِن الخضـراء  باّتجـاِه  الّرمـاِل  أمـواَج  فَتَدفـُع 

فأبادتهـا بمـن فيهـا وأحالتهـا صحـراء قاحلـة.  
العبرة:

تبيـن لنـا اآليـات المباركـة مـا حـل بهـم مـن 
فـي كل عصـر  المشـركين  أليمـة، محـذرة  عاقبـة 
ومصـر علـى أن يعتبـروا ويعودوا إلى رشـدهم بعد 
أن يعيدوا حسـابهم ويسـتيقظوا مـن غفلتهم، ألنهم 
مهمـا تمتعـوا بقـوة وقـدرة فلـن يصلوا لمـا وصل 
إليـه األقـوام السـالفة، وينبغـي االتعـاظ بعاقبتهم، 

وإال فالهـاك والعـذاب األبـدي وال غيـر سـواه.

نحن نقص عليك
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 مهرجان الوالء للطفل عبد اهلل الرضيع
هــو جملــس تأبــن يقــام يف أول مجعــة مــن 
شــهر حمــرم احلــرام، كل عــام، ويف كثــر مــن املــدن 
ــال  ــتذكارًا لألطف ــة اس ــة واألجنبي ــدان العربي والبل
الذيــن استشــهدوا يف واقعــة عاشــوراء، ولــه صــدى 

ــامل. ــع يف الع واس
ــد  ــران، وبع ــرة يف طه ــان ألول م ــم املهرج أقي
ذلــك ُأِقيمــْت هــذه املراســيم يف مــدن أخــرى مــن 

ــامل  الع
ــن يف  ــع احلس ــة لرضي ــم العاملي ــام املراس تق
خمتلــف أنحــاء العــامل، فبعــد الســنة األوىل إلحيائهــا 
يف حســينية املهديــة يف طهــران ســنة 2004 تــم 
إحياؤهــا قبــل ســت ســنوات يف العــراق يف العتبــات 
املقدســة وبغــداد ومــدن حمافظــات الفرات األوســط 

واجلنــوب العراقــي.
ويف املنطقــة الرقيــة مــن اململكــة العربيــة 
وتوابعهــا(. واألحســاء  )القطيــف  الســعودية 
ويف ســوريا، )بالقــرب مــن حــرم الســيدة زينــب 
ــل  ــن قب ــورية م ــدن الس ــض امل ــام وبع ــا الس عليه

شــيعة أهــل البيــت(، واجلاليــة العراقيــة.
وكذلــك يف البحريــن، قطــر، الكويــت، ســلطنة 

نافذة على العالم

كنــدا،  أفغانســتان،  والباكســتان،  اهلنــد  عــان، 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة، الســويد، أســرتاليا، 

ــد. وتايلن
وتقــام مراســيم إحيــاء ذكــرى استشــهاد عبد اهلل 
ــرتك  ــج مش ــن، وبربنام ــت مع ــع يف وق الرضي
ــا  ــراد منه ــكل، ي ــدة الش ــدالت متح ــس وب وماب
االحتــاد فيــا بــن احلســينيات واجلمعيات واملســاجد 
ــن  ــامل م ــاء الع ــف أنح ــا يف خمتل ــات والتكاي واهليئ
أجــل أن تنــادي بصــوت واحــد: الســام عليــك يــا 
أبــا عبــد اهلل، الســام عليــك يــا ثــأر اهلل وابــن ثــأره، 
الســام عليــك يــا حامــي ديــن اهلل مــن االنحــراف 
ــن اهلل،  ــارص دي ــا ن ــك ي ــام علي ــاج، الس واالعوج
الســام عليــك يــا شــهيد األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر، الســام عــىل رضيعــك املنحــور 

ــد. ــد إىل الوري ــن الوري ــوح م واملذب
هــذا التقريــر نقــاً عــن شــبكة الكفيــل العامليــة 

ــة. اإللكرتوني
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كنت وأصدقائي يف حمفل ديني، إحياًء لذكرى 
سيد الشهداء احلسن، وعند انتهائه خرجنا، 
ماء،  بركة  يف  أحدنا  قدم  انزلقْت  مسرنا  وأثناء 
فتطاير رذاذ املاء علينا، فمنّا من تذمر بسبب إصابته 
املاء وجيب عّي  تنّجسُت هبذا  الرذاذ، وقال:  هبذا 

اآلن غسل ما أصابني منه، قبل أداء الصاة. 
فقلت لصديقي: عىل أي شء بنيت نجاسته؟ 

قال: ألنه ماء مّتسخ يف قارعة الطريق!، فكيف 
ال يكون نجسا؟ 

فقلت له: دعني أعّلمك قاعدة تنفعك، وهي: 
أن كل شء طاهر حتى تعلم بنجاسته، فعن إمامنا 
الصادق قال: »املاء كّله طاهر حتى يعلم أنه 
قذر« الكايف، للكليني: ج3 ص1، إالّ ما كان نجسًا بطبيعته. 
   فقال صديقي: وما الذي يكون نجسًا بطبيعته؟

فقلت له: عرة أشياء:
وُكلُّ  اإلنسان،  وغائط  بول  والثاين:  األول 

حيوان حيرم أكل حلمه، إذا كان هلذا احليوان نفس 
سائلة، )وكذا بول ما ليست له نفس سائلة من حمرم 

األكل، إذا ُعد ذا حلم عىل األحوط لزومًا(. 
فقال صديقي: وما احليوان ذو النفس السائلة؟

ذبحه،  عند  بقّوة  منه  الدم  اندفع  ما  فقلت: هو 
له  ليس  وما  الدجاج،  مثل  عنده،  رشيان  لوجود 
نفس سائلة، إِذا خرج الدم منه عند ذبحه بفتور لعدم 

وجود رشيان عنده، مثل الّسمك. 
والثالث: )ِميتة( اإلنسان وكّل حيوان ذي نفس 
سائلة، وإن كان حاالً أكُله، وكذلك أجزاؤها احلّية 

املقطوعة منها. 
   فقال يل صديقي: وما هي امليتة؟

قلت: كّل ما مات من دون أن يذبح عىل الطريقة 
الرعّية اإلسامية، أو ذبح بطريقٍة غر رشعّية؟

فقال صديقي: وإذا مات اإلنسان فهل ينجس 
بدنه؟ 

عناقيد

النجاسات العشرة

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
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قلت: نعم إالّ الشهيد ومن اغتسل إلجراء احلّد 
عليه أو القصاص منه. 

   فقال: وهل يبقى غرمها نجسًا؟
قلت: ال، بل يطهر بدن امليت املسلم عند تغسيله 

باألَغسال الثاثة. 
كّل  َذَكِر  ومن  الرجل،  من  )املني(  والرابع: 
احليوان  هذا  كان  )وان  سائلة،  نفس  ذي  حيوان 

مأكول اللحم عىل األحوط لزومًا(. 
اإلنسان،  اخلارج من جسد  )الدم(  واخلامس: 

ومن كل حيوان ذي نفس سائلة. 
فقال صديقي: ودم احليوان الذي ليس له نفس 

سائلة؟
قلت: طاهر كدم السمك. 

واخلنزير(  )الكلب  والسابع:  السادس   وأما 
الربيان بكل أجزائها، وفضاهتا ورطوباهتا.  

   فقال صديقي: والكلب واخلنزير البحريان؟
قلت: طاهران، والثامن أيضًا )اخلمر( ويلحق 
الفقاع عىل األحوط لزومًا، والتاسع )الكافر(  هبا 
واملجويس،  واليهودي  املسيحي  غر  وميتًا  حيًا 
والعارش )عرق اإلبل اجلالة(، وغرها من احليوان 

اجلّال عىل األحوط لزومًا.
فقال صديقي: وما احليوان اجلّال؟ 

د عىل أكل عذرة  فقلت: هو احليوان الذي تعوَّ
اإلنسان. 

وتنتقل  بطبيعتها،  نجسة  العرة  األشياء  هذه 
البلل  وجود  مع  القاها  ما  كّل  إىل  منها  النجاسة 

والرطوبة. 
فقال صديقي: وإذا مل يوجد بلل ورطوبة بينها؟

أيضًا  تنتقل  وال  النجاسة،  تنتقل  فا  قلت: 
بوجود النداوة املحضة. 

احليوانات  غائط  أو  بول  هل  صديقي:     فقال 
التي حيّل أكلها كالبقر، والغنم، والدجاج، والطيور 
بأنواعها املختلفة، والعصافر، والزرازير طاهر أو 

نجس؟
قلت: كله طاهر. 

   فقال: وخمّلفات اخلّفاش؟
قلت: طاهرة. 

والصوف،  والوبر،  املِيتة،  من  والريش  فقال: 
واألظافر، والقرون، والعظام، واإلسنان، واملناقر، 

واملخالب؟
قلت: كلها طاهرة. 

حكم  ما  لنأكله،  نشرتيه  الذي  واللحم  فقال: 
الدم عليه؟

قلت: كل دم يبقى متخّلفًا يف الذبيحة بعد ذبحها 
بطريقة رشعية ُحكمه الطهارة. 

فقال: وفضات اجلرذ والفأر؟
يتدفق  رشيانًا  هلا  أن  وذلك  نجسة،  فقلت: 
منه الدم عند الذبح كا قلنا، وأضيف لك شيئا يا 
صديقي، أن كّل شء كان طاهرًا فيا مى ثم تشك 
كان  شء  وكل  بطهارته،  حتكم  فإنك  بنجاسته، 
نجسًا فيا مى ثم تشك بطهارته، فهو نجس، وكلُّ 
شء ال تعلم حالته السابقة؛ فهو طاهر، وكل شء 
أخطأته  أو  هبا  فتنجس  نجاسة  أصابته  هل  تشك 
فلم تصبه؛ عندئذ ال جيب عليك التدقيق لتتأكد من 

طهارته، بل حتكم بطهارته.
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من  املؤمنون  يستعّد  احلزينة  األيام  هذه  يف 
احلسينية  الشعائر  إلحياء  املواكب  أصحاب 
هذه  يف  ملا   األحرار أيب  زوار  باستقبال 
ال  فهم  عظيم،  ثواب  من  املقدسة  اخلدمة 
بل  حْسب،  والبكاء  التعزية  حييون  أو  يذكرون 
إن املوكب احلسيني يمثل وقفة للتأيّس بدروس 

عاشوراء واالقتداء بأبطاله، يف مجيع شؤوهنم.
الَعربة والِعربة

لشهادة  متازمتان  ميزتان  والِعربة،  الَعربة 
حترق  فإهنا  الَعربة،  أما   ،احلسن اإلمام 
 ،الشهداء سّيد  ذكر  عند  املؤمنن  قلوب 
النبي  تعبر  من  وأصدق  أبلغ  تعبر  وليس 
  األكرم يف هذه الَعربة: »إِنَّ لَِقْتِل احْلَُسْنِ
مقتل  َأَبَدًا«  ُد  الَترْبَ امُلْؤِمنَِن  ُقُلوِب  يِفْ  َحَراَرًة 
قدر  وعىل  ص124،   املقّرم:  الرزاق  عبد   ،احلسن

بالثواب  الفرد  حيظى  واحلرارة  احلرقة  تلك 
واجلائزة، فكّلا جاد اإلنسان يف احلزن والبكاء 

للعامل  أظهر   احلسن اإلمام  مصاب  عىل 
أّن  بمعنى   ،اإلمام عىل  جرى  ملا  استنكاره 
الَعربة عىل اإلمام مظهر من مظاهر نرته 

يف أّي وقت كان.
معطياهتا  نستكشف  أن  فيمكن  الِعربة  وأما 
 احلسن اإلمام  أن  سبب  يف  بالتفكر 
عليهم(،  اهلل  )رضوان  وأصحابه   وأبناَءه
حصل  بحيث  الناس،  رش  بيد  الشهادة،  طريق 

القتل بصورة بشعة وسبيت النساء واألطفال.
ِمَن  ِعباَدَك  لَِيْسَتنِْقَذ  فيَك  ُمهَجَتُه  »وَبَذَل 

اَلِة« ِة الضَّ اجلَهاَلِة َوَحْرَ
تظهر  األربعن  زيارة  من  الفقرة  هذه  من 
يف  مهجهم  بذلوا   أئّمتنا فإّن  مهّمة،  ِعربة 
ذكر  ولكن  الناس،  هداية  أجل  اهلل ومن  سبيل 
التعبر،  هذا   احلسن اإلمام  وصف  يف 
الِعربة  مدرسة  فتح  قد  باستشهاده   ألّنه
للمسلمن، ليقفوا بوجه الظلم، ويذوقوا طعم 

أي بني

اإلمام احلسني ِعربة وَعربة
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ومّهد  اهلداية  أسباب   هّيأ وقد  السعادة، 
عىل  للقضاء  الزكي  دمه  قّدم  عندما  طريقها، 

اجلهالة وحتقيق الصاح.
إن مهّمتنا – ونحن أمام هذه التضحيات - 
أن نتمّثل هذه املعطيات، وأن نجعل من شهادة 
بجميع  حياتنا  يف  مستمرًا  درسًا   اإلمام
أبعادها، وتوظيفها عىل أكمل وجه هلداية أنفسنا 
واآلخرين، وأن نقتبس من هذا النور اإلهلي ما 

ُنيضء به طريق اهلداية ونطرد به الظلات.
إلظهار  املؤمنون  يعمل  أن  فينبغي 
سيد  رسمها  التي  بالصورة  اإلنسانية  احلياة 
الشهداء، ويسعون إىل اقتباس قيم حياهتم 

.من أهداف وقيم سّيد الشهداء
روَحه  أرخَص   احلسن اإلمام  إّن 
أصول  أجل  من  بيته  أهل  وأرواح  الطاهرة 
واألخاق  الرعية،  واألحكام  الدين، 
والءه  وعقد  بمبادئه  آمن  فمن  اإلسامية، 
هذه  استحضار  من  البد   ،الشهداء لسّيد 
األهداف احلسينية ويضعها عىل رأس أولوياته، 
وجمالس  بالبكاء  آالمه  عن  التعبر  إىل  إضافة 
يف   البيت أهل  فاجعة  تذكر  التي  العزاء 

ذلك اليوم الدامي.
الِعربة  من  نقتبسها  ثانية  مهّمة  وهناك 
يّتصلوا  أن  عىل  اآلخرين  حّث  وهي  احلسينية 
هذا  عىل  حياهتم  ويرسموا  الصايف،  املعن  هبذا 
 النهج، وتعريفهم بشخصية اإلمام احلسن

وأهدافه ومبادئه، وأن يستلهموا التعاليم القّيمة 
هلذه املدرسة املعطاء.

ترمجة  عن  يغفل  الناس  بعض  ناحظ  وقد 
هذه الِعربة، فا حيرض جمالس الوعظ واخلطابة 
يكون  أو  ـ  عّدة  ـ ألسباب  الدينية  املجالس  أو 
املنطلق،  هذا  فمن  وحمدودًا،  قليًا  حضورهم 
املجالس،  تلك  يرتّددون عىل  الذين  ينبغي عىل 
والوّعاظ،  اخلطباء  حمارضات  إىل  ويستمعون 
أحكام  من  فيها  يسمعون  ممّا  ويستفيدون 
ومعارف، عىل هؤالء إرشاد اآلخرين ووعظهم 
بجزء  ولو  ـ  واملعارف  بالعلوم  يرفدوهم  وأن 
حضورهم  خال  من  تعّلموها  التي  ـ  يسر 

.جمالس اإلمام احلسن
منّا  أحٌد  يستهن  أن  الصحيح  من  وليس 
الناس،  إلرشاد  أهًا  نفسه  يرى  فا  بقدراته، 
منّا  فلكّل  املجال،  هذا  يف  قابلياته  من  يقّلل  أو 
عمق  يف  موجودة  وإمكانات  خّاقة  مواهب 
وتوظيفها  منها  االستفادة  أحسن  ما  فإذا  ذاته، 
َلَوَقف عىل حقيقة قدراته وملس روائع إبداعاته، 

كا قال الشاعر:
َصــِغٌر ِجــْرٌم  أنَّــَك  أَتْزَعــُم 
األْكــرَبُ اْلَعـامَلُ  اْنَطـَوى  َوفِْيَك 

فكرة  أو  بكلمة  ولو  اآلخرين  توجيه  فعلينا 
صغرة، فربا يكون أثرها كبرًا.
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لقد بلغ دور المرأة في واقعة الطف 
وبيض  والكريمة،  الشريفة  المراتب 
صفحات التأريخ اإلسامي، وسّجل الخلود 
المواجهة  هذه  بعد  أصبحت  فريدة،  لمواقف 
البطولية المبادئ اإلسامية التي جّسدتها المرأة 

المسلمة.
لها  أخرى  ومواقف  أدوار  تسّجل  كما 
وآباء  أزواج  وقفها  مواقف  صناعة  في  عاقة 
التسليم  بمواقف  التاريخ،  جبين  عّطروا  وأبناء 
الوقت  البيت وهو في  واإلخاص ألهل 
نفسه يسجل دورًا مشّرفًا للمرأة المؤمنة، أّمًا أو 

زوجًة.
للحق  مّرة  كرباء  في  المرأة  انتصرت  لقد   
والعدل، باعتبار أن وقفة اإلمام الحسينأمام 
العدل  لمبدأ  تسجياً  كانت  الظالمين  جيوش 
أن  اإلنسانية  الحياة  كادت  عندما  اإلنساني، 
تميل كّل الميل لانحراف الفكري واألخاقي، 
من  كانت   الحسين رسالة  أن  معنى  وهذا 
أجل اإلنسانية، وانتصرت مرة أخرى في تركيز 
االبن  تقدم  بحيث  المرأة  نفس  في  اإليمان 
والزوج واألخ قرابين لله تعالى، وتجاوزت في 
ذلك طبيعتها المعتادة في الحرص على سامة 
عنهم  الغوائل  دفع  وتمني  وأزواجها  أبنائها 
األبناء  بدفع  التضحية  في  األسمى  الحالة  إلى 

على  وحثهم  الوغى  سوح  إلى  معًا  واألزواج 
الصمود والبسالة فيها، وتقبل استشهادهم فيها 
بالرضا واالطمئنان، لترسم بذلك المثل األعلى 
تعالى وخلوص األعمال لوجهه  الله  في حب 

تعالى. 
أرادت  إذا  اليوم  المرأة  أن  يعني  ال  وهذا 
وأهل  الدين  تجاه  مشرقة  صورة  تسّجل  أن 
والمواقف  الحروب  مواقف  تنتظر   البيت
العسكرية لتساوي نساء كرباء في موقفها، بل 
هو  والتربوي  واألخاقي  العبادي  الجانب  أن 
ميدان اليوم ألن يبرز إيمان المرأة وعاقتها بالله 
الحياة  تغيرت  فربما   البيت وبأهل  تعالى 
الدور  ألغي  بحيث  العيش  أساليب  وتطورت 
الفاعل في للمرأة في الحروب، فا يتكرر دور 
أم وهب وتلك المرأة من آل بكر بن وائل، لكن 
الدعم  وتقديم  الرجال  صناعة  في  الدور  يبقى 
والتضحية  اإليمان  على  األبناء  وتربية  الثانوي 

من أجل المقدسات.
وقتنا  في  النساء  هذه  مثل  تكررت  وقد 
لفتوى  االستجابة  في  خصوصًا  الحاضر، 
الجهاد المباركة،  فقدمن القرابين  الطاهرة  من 
المتطوعين في الحشد الشعبي والقوات األمنية، 
يخيب  ال  ورجال  نساء  هكذا  فيه  الذي  والبلد 

بإذن الله تعالى.

املرأة صّناعة الرجال 

القوارير
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أثبتت اإلبر الصينية مؤخرًا قدرتها على شفاء العديد 
من األمراض، وذلك بمجموعة من اإلجراءات التي 
تنطوي على تحفيز نقاط تشريحية معينة في الجسم 
باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والتي تتمثل 
رقيقة صلبة،  إبر معدنية  بواسطة  الجلد  اختراق  في 
التحفيز  طريق  عن  أو  باأليدي  بها  التاعب  يتّم  ثم 

الكهربائي وذلك بهدف التخفيف من األلم.
يتم عاج الطب الصيني التقليدي من خال وخز 
إبرة رفيعة كالشعرة في نقاط معينة تقع على ممرات 

محددة في جسم اإلنسان تعرف بخطوط الطول.
القرن  بحلول  العالم  اهتمام  العاج  هذا  وحاز 
الحديث،  الطب   إلى جوار  مكانه  واتخذ  العشرين 

وبات عنصرًا مكماً  للعاج بالطب المتداول.
يصيب  طبنا  أن  فكما  للتجربة،  الحكم  ويبقى 
خبرة  حسب  باإلبر  الوخز  فكذلك  أحيانا،  ويخيب 

المطبب.

مرآة  كتاب  في  المامقاني  الله  عبد  الشيخ  نقل 
الكمال: ج3، ص431 قال: »ورد مدح الحجامة 
البيت على وجه االستفاضة،  في أخبار أهل 
فقال رسول الله في قّصة المعراج: ثم صعدنا 
إلى السماء السابعة فما مَرْرُت بملك من المائكة 
إالّ قالوا: يا محّمد! احتجم وأمر أمّتك بالحجامة« 

مستدرك الوسائل، الشيخ النوري: ج13، ص77.        

البصر،  تجلو  الحجامة  العيد  »نعم   :وقال
والدواء ثاث،  الداء ثاث،  وأن  بالّداء،  وتذهب 
فالّداء المّرة، والبلغم، والّدم، فدواء الدم الحجامة، 
ودواء المّرة المشي، ودواء البلغم الحّمام«  مستدرك 

الوسائل، الشيعة: ج2، ص429.        

ُح  ُتَصحِّ »الِحجاَمُة   :المؤمنين أمير  وقال 
وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج9،  الَبَدَن، وَتُشدُّ الَعقَل« 

ص117.                           

تنفع  الحجامة  »إّن   :الصادق وعن 
الّدوران، و اّنه إن أخذ الرجل الدّوران فليحتجم، 
وأّن خير ما تداويتم به الحجامة و السعوط« مستدرك 

الوسائل، الشيعة: ج2، ص428.        

الحجامة،  أربعة:  الّدواء  »إن   :وعنه
والطلي، و القيئ، و الحقنة« الخصال: ج1، ص249.    
وعن الباقر: »إن خير ما تداويتم: الحقنة، 

فوائد احلجامة
طب وتكنولوجيا

العالج باإلبر الصينية

اشتكى  ما  واّنه  والحّمام ،  والحجامة،  والسعوط، 
إلى  مفزعه  كان  إالّ  قّط  وجعًا   الّله رسول 
وتزيد  العقل،  تزيد  الحجامة  واّن  الحجامة، 

الحافظ حفظًا« مكارم األخاق: ص 84.
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مساحة ود

مواعظ اإلمام الحسين

عظني بحرفني!

ِعْظنِي    احْلَُسْنِ إىَِل  َرُجٌل  َكَتَب  َقاَل:  ُه  أنَّ  اهلل َعْبِد  َأيِب  َعْن  َة،  ُقرَّ َأيِب  ْبِن  اْلَفْضِل  َعِن 
؟ بَِحْرَفْنِ

َع ملجيء َما حَيَْذُر«.  َفَكَتَب إَِلْيِه: »َمْن َحاَوَل َأْمرًا بَِمْعِصَيِة اهلل َكاَن َأْفَوَت ملَِا َيْرُجو وَأْسَ
الكايف، الكليني: ج2، ص373.  

موعظة اإلمام احلسني البن عباس

َأَخاُف  َفإيِنِّ  َيْعنِيَك  اَل  فِيَا  َتَتَكلََّمنَّ  »اَل  َعبَّاٍس:  اِلْبِن  َيْومًا    َعِيٍّ ْبُن  احْلَُسْنُ  اإلمام  َقاَل 
َم بِاحْلَقِّ  ٍم َقْد َتَكلَّ َعَلْيَك اْلِوْزَر، واَل َتَتَكلََّمنَّ فِيَا َيْعنِيَك َحتَّى َتَرى لِْلَكَاِم َمْوِضعًا، َفُربَّ ُمَتَكلِّ
يِف  َتُقوَلنَّ  َواَل  ُيْؤِذيَك،  ِفيَه  السَّ َو  َيْقِليَك  احْلَِليَم  َفإِنَّ  َسِفيهًا،  اَل  َو  َحِليًا  ُتَاِرَينَّ  اَل  َو  َفِعيَب، 
َأِخيَك امْلُْؤِمِن إَِذا َتَواَرى َعنَْك إاِلَّ َما حُتِبُّ َأْن َيُقوَل فِيَك إَِذا َتَواَرْيَت َعنُْه، َواْعَمْل َعَمَل َرُجٍل 

َاُم«. ْحَساِن، َو السَّ ْجَراِم، جَمِْزيٌّ بِاإْلِ ُه َمْأُخوٌذ بِاإْلِ َيْعَلُم َأنَّ
بحار األنوار، العامة املجليس: ج75، ص127. 

من كلمه يِف َمِسرِيِه إىَِل َكْرَبَلَء

َأْدَبَر  َو  َرْت  َتنَكَّ َو  ْت  َ َتَغرَّ َقْد  ْنَيا  الدُّ َهِذِه  َكْرَبَاَء: »إِنَّ  إىَِل  َمِسِرِه   يِف  َعِيٍّ ْبُن  احْلَُسْنُ  َقاَل 
َناِء َو َخِسيُس َعْيٍش َكامْلَْرَعى اْلَوبِيِل، َأ اَل َتَرْوَن َأنَّ  ِة اإْلِ َمْعُروُفَها َفَلْم َيْبَق ِمنَْها إاِلَّ ُصَباَبٌة َكَصابَّ
ّقًا، َفإيِنِّ اَل َأَرى امْلَْوَت  َغَب امْلُْؤِمُن يِف لَِقاِء اهللَِّ حُمِ احْلَقَّ اَل ُيْعَمُل بِِه َو َأنَّ اْلَباطَِل اَل ُينَْتَهى  َعنُْه، لَِرْ
َأْلِسنَتِِهْم  َلْعٌق َعىَل  يُن  َو الدِّ ْنَيا  الدُّ َعبِيُد  النَّاَس  إِنَّ  َبَرمًا،  إاِلَّ  َمَع الظَّاملَِِن  احْلََياَة  َو اَل  احْلََياَة  إاِلَّ 

اُنون «. يَّ ْت َمَعاِيُشُهْم َفإَِذا حُمُِّصوا بِاْلَبَاِء َقلَّ الدَّ حَيُوُطوَنُه َما َدرَّ
 بحار األنوار، العامة املجليس: ج75، ص 116.

موا َتـــكَّ الظَّــــاملون  الُعـــتاُة  فيـه  َيُكـن      إْن  و  ياحسنُي  شعُبك  عُب  الشَّ

ُم َيـــرتسَّ ال  ُخطــاَك  لَِغرِي  َرْهطــــًا  وَحيِِّه       ـــديد  اجلَّ النَّشـــئ  هلـــا  باِرْك 

ُم َتتظـــلَّ ال  احُلــــرِّ  أبيـــها  لِِسوى  َشيعًة      الُشكـــاَة  لَك  َتُبثُّ  جـــاَءْت 






