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علم اإلمــــــام
الحسين ( )
بمنطق الحيوان

يـــروى أنه ُســـئل اإلمام احلســـن ( )Qيف
حال صغره عـــن أصـــوات احليوانات الن
مـــن رشط اإلمـــام أن يكون عاملـــا بجميع
اللغات حتـــى أصوات احليوانـــات ،فقال:
عىل مـــا روى حممد بن إبراهيـــم بن احلارث
التيمي عـــن احلســـن ( )Qأنه قال:
إذا صـــاح النرس فإنـــه يقول( :يـــا ابن آدم
عش ما شـــئت فآخـــره املوت).
وإذ صاح البـــازي يقول( :يا عـــامل اخلفيات
يا كاشـــف البليات).
وإذا صـــاح الطـــاووس يقـــول( :موالي
ظلمـــت نفيس واغرترت بزينتـــي فاغفر يل).
وإذا صـــاح الـــدراج يقـــول( :الرمحن عىل
العرش اســـتوى).
وإذا صـــاح الديك يقول( :مـــن عرف اهلل مل
ينس ذكره).
وإذا قرقـــرت الدجاجة تقول( :يـــا إله احلق
أنت احلق وقولـــك احلق يـــا اهلل يا حق).
وإذا صـــاح الباشـــق يقـــول( :آمنت باهلل
واليـــوم اآلخر).
وإذا صاحـــت احلدأة تقـــول( :توكل عىل اهلل
ترزق).
وإذا صـــاح العقاب يقول( :مـــن أطاع اهلل مل
يشق ) .
وإذا صـــاح الشـــاهني يقول( :ســـبحان اهلل
حقـــا حقا).
وإذا صاحـــت البومـــة تقـــول( :البعد من
النـــاس أنس).
وإذا صـــاح الغراب يقول( :يـــا رازق ابعث
بالرزق احلالل).
وإذا صـــاح الكركي يقـــول( :اللهم احفظني
من عدوي).
وإذا صـــاح اللقلـــق يقول( :مـــن ختىل من
النـــاس نجى مـــن أذاهم).
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وإذا صاحت البطة تقول( :غفرانك يا اهلل غفرانك).
وإذا صاح اهلدهد يقول( :ما أشقى من عىص اهلل).
وإذا صاح القمري يقول ( :يا عامل الرس والنجوى يا اهلل ).
وإذا صاح الدبيس(فاختة النخيل) يقول( :أنت اهلل ال إله سواك يا اهلل ).
وإذا صاح العقعق يقول( :سبحان من ال خيفى عليه خافية ).
وإذا صاح الببغاء يقول( :من ذكر ربه غفر ذنبه ).
وإذا صاح العصفور يقول ( :استغفر اهلل مما يسخط اهلل).
وإذا صاح البلبل يقول( :ال إله إال اهلل حقا حقا).
وإذا صاحت القبجة تقول(:قرب احلق ،قرب ).
وإذا صاحت السامناة(الطائر املعروف) تقول( :يا ابن آدم ما أغفلك عن املوت).
وإذا صاح السنوذنيق(وهو الصقر) يقول( :ال إله إال اهلل حممد [رسول اهلل] وآله خرية اهلل).
وإذا صاحت الفاختة تقول( :يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد).
وإذا صاح الشقراق(طائر يقال له الرول) يقول (موالي أعتقني من النار ).
وإذا صاحت القنربة تقول( :موالي تب عىل كل مذنب من املؤمنني ).
وإذا صاح الورشان (محام الغابة) يقول( :إن مل تغفر ذنبي شقيت).
وإذا صاح الشفنني(من أنواع السمك) يقول( :ال قوة إال باهلل [العيل] العظيم).
وإذا صاحت النعامة تقول( :ال معبود سوى اهلل).
وإذا صاحـــت اخلطافة فإهنا تقرأ ســـورة احلمد وتقـــول( :يا قابل توبـــة التوابني ،يـــا اهلل لك احلمد).
وإذا صاحت الزرافة تقول( :ال إله إال اهلل وحده).
وإذا صاح احلمل يقول( :كفى باملوت واعظا).
وإذا صاح اجلدي يقول( :عاجلني املوت فقل ذنبي).
وإذا زأر األسد يقول( :أمر اهلل مهم مهم).
وإذا صاح الثور يقول( :مهال مهال يا ابن آدم أنت بني يدي من يرى وال يرى وهو اهلل).
وإذا صاح الفيل يقول( :ال يغني عن املوت قوة وال حيلة).
وإذا صاح الفهد يقول( :يا عزيز يا جبار يا متكرب يا اهلل).
وإذا صاح اجلمل يقول( :سبحان مذل اجلبارين سبحانه).
وإذا صهل الفرس يقول( :سبحان ربنا سبحانه).
وإذا صاح الذئب يقول( :ما حفظ اهلل فلن يضيع أبدا).
وإذا صاح ابن آوى يقول( :الويل الويل الويل للمذنب املرص).
وإذا صاح الكلب يقول( :كفى باملعايص ذال).
وإذا صاح األرنب يقول( :ال هتلكني يا اهلل ،لك احلمد).
وإذا صاح الثعلب يقول( :الدنيا دار غرور).
وإذا صاح الغزال يقول( :نجني من األذى).
وإذا صاح الكركدن يقول( :أغثني وإال هلكت يا موالي).
وإذا صاح االيل[اإلبل] يقول( :حسبي اهلل ونعم الوكيل حسبي).
وإذا صاح النمر يقول( :سبحان من تعزز بالقدرة سبحانه).
وإذا سبحت احلية تقول( :ما أشقى من عصاك يا رمحن).
وإذا سبحت العقرب تقول( :الرش يشء وحش).
ثم قال  :Qما خلق اهلل من يشء إال وله تسبيح حيمد به ربه ،ثم تال هذه اآلية.
* ِ ِ
ش ٍء إِالَّ ُي َســـ ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه َو َل ِك ْن ال َت ْف َق ُه َ
يح ُه ْم) اإلرساء( .44 :اخلرائـــج واجلرائح ،قطب الدين
ون ت َْســـبِ َ
َ
(وإ ْن مـــ ْن َ ْ
الراوندي :ج ،1ص)252-248
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وقفـة فقهـية

ّاس َفال َت ْع ُظ ْم في َع ْي َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا أَ َر ْد َت أَ ْن َت ْع ُظ َم َمحا ِسن َ
نك).
ُك َب ْي َن الن ِ

الشعائر احلسينية

احللقة األوىل

وفـق فتـاوى مساحــــة آيـة اهلل العـظـمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله)
السـؤال :مـا هـو رأي سماحة سـيدنا ومرجعنـا
بصحـة احلديـث الـوارد عـن اإلمـام جعفـر
الصـادق (( :)Qمـن بكـى أو تباكى عىل احلسين
( )Qوجبـت لـه اجلنـة)؟
اجلـواب :نعـم ورد يف أحاديـث متعـددة ـ مجلـة
منهـا معتبرة ـ الوعـد باجلنة ملن بكى عىل احلسين
( )Qكما يف بعضهـا مثل ذلـك ملن تباكـى عليه أو
أنشـد شـعر ًا فتباكـى عليه.
وال غرابـة يف ذلـك إذ الوعـد باجلنـة قـد ورد يف
أحاديـث الفريقين يف شـأن مجلـة مـن األعمال،
ومـن املعلوم أنـه ال يـراد بذلك أن يشـعر املكلف
باألمـان مـن العقوبـة حتـى لـو تـرك الواجبـات
وارتكـب املحرمـات ،وكيـف يشـعر بذلـك مـع
مـا ورد مـن الوعيـد املغ ّلـظ يف اآليـات بالعقوبـة
على مثـل ذلـك ،بـل املفهوم مـن هـذه النصوص
يف ضـوء ذلـك أن العمـل املفـروض جيـازى عليه
باجلنـة عنـد وقوعـه موقع القبـول عنده سـبحانه،
وتراكـم املعـايص قد يمنع مـن قبوله قبـوالً يفيض
بـه إىل الفـوز باجلنـة والنجـاة مـن النار.
وبتعبير آخر :إن العمـل املوعود عليـه يم ّثل نقطة
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اسـتحقاق للجنّة ،وفاعليـة هذه النقطـة متام ًا منوطة
بـأن ال يكون هنـاك نقـاط مقابلة توجب اسـتحقاق
النـار بارتـكاب األعمال التي أوعـد عليها هبا.
وأمـا ثبوت هـذه املكانة للبـكاء عىل احلسين (:)Q
عبر عـن تع ّلقـات اإلنسـان وكوامن
فلأن البـكاء ُي ّ
نفسـه تعبير ًا عميقـ ًا ،ألنـه إنام حيـدث يف أثـر تنامي
مشـاعر احلـزن وهت ّيجهـا لتـؤدي إىل انفعـال نفسي
ثـم فـإن البـكاء على اإلمـام
ّ
هيـز اإلنسـان ،ومـن ّ
( )Qيمثـل الـوالء الصـادق للنبـي ( )Oوأهـل
بيتـه األطهـار وللمبـادئ التـي نـادى هبـا ودعـا
إليهـا واستشـهد ألجلهـا ،ومـن املشـهود أن حركته
هـزت التاريـخ وزلزلـت عـروش الطغـاة
( )Qقـد ّ
ّ
ورسـخت القيـم اإلسلامية يف قلـوب املؤمنني ،ومل
التمسـك والتع ّلـق بذكـره
حيـدث ذلـك إالّ يف أثـر
ّ
ّ
حـث أئمـة أهـل البيـت ( )Kبمثـل هـذه
نتيجـة
األحاديـث.
وأمـا التباكـي فليـس املـراد بـه إظهـار البـكاء أمـام
اآلخريـن ،بـل هـو بمعنـى تك ّلـف اإلنسـان البكاء
على ما يراه حقيقـ ًا به ،ولكنه يواجـه حلظة جفاف يف
قلبـه ومشـاعره فيتك ّلف البكاء عسـى أن يسـتجيب
قلبـه وتتدفـق مشـاعره لنـداء عقلـه ،وهبـذا املعنـى
أيضـ ًا ورد الوعـد باجلنـة ملـن بكـى أو تباكـى عنـد
ذكـر اهلل سـبحانه وتعـاىل كما ن ّبـه عليـه غير واحـد
املقـرم ( )Gيف مقتل احلسين (.)Q
منهـم :العالمـة ّ
السـؤال :مـا هـو رأي سماحة السـيد (دام ظ ّلـه)
يف رصف حقـوق اخلمـس إىل الشـعائر الدينيـة
والنـدوات الفكريـة؟
اجلـواب :البـد مـن اسـتحصال إذن خـاص مـن
سماحة السـيد (دام ظ ّلـه).
السـؤال :ما حكم التدخني يف املسـاجد واحلسينيات
إذا كان ذلـك يزعـج ويـؤذي بعـض النـاس وقـد
يمنعهـم مـن احلضـور إىل هـذه اإلمكان؟
اجلـواب :مكروه بل االحـوط األوىل تركـه ،نعم إذا
بـرواد املسـجد واحلسـينية
كان يبلـغ حـدّ اإلرضار ّ
فالظاهـر حرمته.

ّاس َفال َت ْع ُظ ْم في َع ْي َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا أَ َر ْد َت أَ ْن َت ْع ُظ َم َمحا ِسن َ
نك).
ُك َب ْي َن الن ِ

السـؤال :هناك بعض األقراص احلسـينية (الليزرية)
يظهـر فيها بعض الشـباب من دون ارتـداء القميص
فهل جيوز للنسـاء مشـاهدة تلك األقراص؟
اجلـواب :ال جيـوز للمـرأة النظـر إىل مـا ال يتعـارف
النظـر إليـه مـن بـدن الرجـل مثـل الصـدر والبطن
ونحومهـا على األحـوط (وجوبـا).
السـؤال :هـل حيـرم الريـاء يف املسـتحبات؟ وهـل
الريـاء يف خصـوص املشـاركة يف جمالـس اإلمـام
حمـرم أو ال؟
احلسين (عليـه السلام) ّ
اجلـواب :الريـاء حـرام يف مطلـق مـوارده ،نعـم قد
يكـون هنـاك دا ٍع إىل ا ّطلاع اآلخريـن على ممارسـة
العمـل ويكـون هـذا الداعـي غايـة قربيـه فحينئـذ
يكـون خارجـ ًا عـن الريـاء والسـمعة إ ّمـا موضوع ًا
أو حك ً
ما.
السـؤال :ما حكم اسـتعامل الطبل والبـوق ونحومها
مـن اآلالت يف مواكب العزاء؟
اجلـواب :ال مانع مـن اسـتخدامها يف مواكب العزاء
ونحوهـا على الطريقـة املتعارفـة مـع كوهنـا مـن
اآلالت املشتركة وليـس مـن آالت اللهـو املحـرم.
السؤال :ما حكم الصيام يوم العارش من حمرم؟
اجلـواب :اإلمسـاك إىل العصر ثـم اإلفطـار برشبـة
مـاء أوىل.
السـؤال :يف يـوم العـارش مـن حمـرم احلـرام بعـض
بجر شـعورهن فهل جيـوز ذلك وهل
النسـوة يقمـن ّ
جتـب عليهـن الكفارة؟
اجلواب :جيوز وال كفارة عليهن.
السـؤال :هـل جيـوز للمـرأة إصـدار الصـوت أثناء
البـكاء أمـام غير ا َمل ْح َرم؟
اجلواب :إذا كان بنحو مثري عادة فال جيوز.
السـؤال :هـل جيـوز للمـرأة اسـتعامل املكروفـون
برغـم صوهتـا اخلـارج مـن املأتـم؟
اجلـواب :ال جيـوز هلـا ترقيـق الصوت وحتسـينه عىل
نحو يكون عادة مهيجا ً للمستمع وان كان َم ْر َما ً هلا.
السـؤال :أود أن أعلـم رأي سماحة السـيد يف مـا
يتعلـق بمسـألة إزالـة املـرأة املتزوجـة لشـعر وجهها

يف العشر األوائـل مـن شـهر حمـرم احلـرام؟
اجلـواب :ال مانـع مـن ذلـك وال ينبغـي ذلـك إذا عـدّ
ز ينة .
السـؤال :ما حكـم التز ّين يف شـهر حمرم وصفـر للزوج
فقـط أي وضع املكيـاج وعمل البخـور للبيت؟
اجلواب :ال ينبغي ذلك.
السـؤال :هـل جيـوز ان تتـم ليلـة «الدخلـة» يف شـهر
حمـرم؟ علما انـه قـد تـم العقـد بين الزوجني منـذ فرتة
طويلـة ،لكن سـفر الزوج لعدة ظـروف أدى إىل تعطيل
األمـر ،هـل جيوز القيـام باألمر بعـد العارش مـن حمرم؟
اجلـواب :ال حيرم ممارسـة ما ذكـر يف أيام املناسـبات إالّ
مـا عدّ هتـك ًا كإقامـة الفـرح والزينـة يف اليـوم العارش.
نعـم ينبغـي أن ال ينفـذ يف أيـام مصائـب أهـل البيـت
( )Kوحزهنـم ما ال يوقعه اإلنسـان عـادة يف أيام حزنه
ومصابـه بأحبائـه إالّ مـا اقتضتـه الضرورة العرفيـة،
فيختـار وقتـ ًا أبعـد عـن املسـاس بمقتضيـات العـزاء
واحلـزن ،واهلل املوفـق.
السـؤال :هـل جيـوز يل الشراء يف شـهر حمـرم وخاصـة
مـع احلاجـة إىل رشاء مالبـس صيفيـة وحلي ذهبيـة؟
اجلواب :ال ينبغي ذلك وال حيرم.
السـؤال :قـد يقـوم بعـض املؤمنين يف شـهري حمـرم
وصفـر بـل يف عمـوم أيـام املناسـبات احلزينـة ببعـض
األعمال التـي قـد ال تكـون مناسـبة ،منهـا على سـبيل
املثـال :الـزواج ،االنتقـال إىل بيـت جديد ،رشاء أشـياء
جديـدة كاألثاث واملالبـس وغريها ،والتز ّيـن يف البدن
واللبـاس ،ابتداء مشـاريع جديـدة ،وغري ذلـك .فام هو
املوقـف الرشعـي املناسـب لذلك؟
اجلـواب :ال حيرم ممارسـة ما ذكـر يف أيام املناسـبات إالّ
مـا عُـدَّ هتك ًا كإقامـة الفـرح والزينة يف اليـوم العارش.
نعـم ينبغـي أن ال ينفـذ يف أيـام مصائـب أهـل البيـت
( )Kوحزهنـم ما ال يوقعه اإلنسـان عـادة يف أيام حزنه
ومصابـه بأحبائـه إالّ مـا اقتضتـه الضرورة العرفيـة،
فيختـار وقتـ ًا أبعـد عـن املسـاس بمقتضيـات العـزاء
واحلـزن .واهلل املوفـق.
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تفسـري القـرآن

َج َم َع ِبذل َ
ال ْحسانِ).
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا أَ ْح َسن َ
ِي ِة اللِّسا ِن َو َفضيلَ ِة ْ ِ
ِك َب ْي َن َمز َّ
ْت ا ْل َق ْو َل َف َأ ْح ِس ِن ا ْل َع َم َل ِلت ْ

القتـال فـي
األشهر ُ
احل ُرم

الـرا ِم ِقت ٍ
قـال تعـاىلَ ( :ي ْس َـأ ُلون ََك َعـ ْن َّ
َال
الش ْ
ـه ِر ْ َ َ
يـه ُق ْـل ِقت ٌَال فِ ِ
فِ ِ
يـه كَبِ ٌري َو َصـدٌّ َع ْن َسـبِ ِ
يل اهللِ َو ُك ْف ٌر
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْبر ِعنْدَ
ال َـرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
اج َأ ْهلـه منْ ُه َأك َ ُ
بِـه َوا َْل ْسـجد ْ َ
ِ
ْب ِمـ ْن ا ْل َقت ِْل َوال َي َزا ُل َ
ـون ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم
اهللِ َوا ْلف ْتنَـ ُة َأك َ ُ
ِ ِ
اسـ َت َطا ُعوا َو َمـ ْن
ُـم إِ ْن ْ
ُـم َعـ ْن دينك ْ
َحتَّـى َي ُر ُّدوك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـت َو ُه َو كَاف ٌـر َف ُأ ْو َلئ َك
ُـم َعـ ْن دينه َف َي ُم ْ
َي ْرتَـد ْد منْك ْ
ـت َأ ْعم ُلـم ِف الدُّ ْنيـا و ِ
اآلخ َـر ِة َو ُأ ْو َل ِئ َ
ـك
َ َ
َحبِ َط ْ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم ف َيها َخالـدُ َ
ون ،إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا
َأ ْص َح ُ
ـاب الن َِّار ُه ْ
ِ
اهـدُ وا ِف َسـبِ ِ
يل اهللِ ُأ ْو َل ِئ َ
ـك
اج ُـروا َو َج َ
َوا َّلذيـ َن َه َ
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العدد ( )68لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ

ِ

َي ْر ُج َ
يم) .البقـرة218-217 :
حـ َة اللَِّ َوا َُّ
ـون َر ْ َ
ور َرح ٌ
لل َغ ُف ٌ

سبب النزول:
قيـل إن رسـول اهلل ( )Oبعـث رسيـة (هـي احلرب
اإلسلامية التـي مل يشترك فيهـا رسـول اهلل (،)O
وقيـل إهنـا جمموعـة مـن اجليـش تتكـون مـن  5إىل
 300رجـل) من املسـلمني وأمر عليهم عبـد اهلل ابن
جحـش األسـدي  -وهـو ابن عمـة النبـي (- )O
وذلـك قبـل بـدر بشـهرين ،على رأس سـبعة عشر
شـهرا مـن مقـدم النبـي ( )Oاملدينـة ،فانطلقـوا
حتـى هبطـوا نخلة وهـي أرض بين مكـة والطائف
 فوجـدوا هبـا عمـرو بن احلرضمـي يف قافلـة جتارةلقريـش يف آخـر يـوم مـن مجـادي اآلخـرة ،وكانـوا
يـرون أنـه مـن مجـادي وهـو رجـب  -مـن األشـهر
احلـرم  -فاختلـف املسـلمون أيقتلـون احلرضمـي
ويغنمون مالـه ،لعدم علمهم بحلول الشـهر احلرام،
أم يرتكونـه احرتاما حلرمة شـهر رجـب ،وانتهى هبم
األمر أن شـدوا على احلرضمي فقتلـوه وغنموا ماله،
فبلـغ ذلـك كفـار قريـش فطفقـوا يعريون املسـلمني
ويقولـون إن حممـدا أحـل سـفك الدماء يف األشـهر
احلـرم ،فنزلـت اآليـة األوىل.
ثـم نزلت اآلية الثانية حني سـأل عبـد اهلل بن جحش
وأصحابـه عما إذا كانوا قـد أدركوا أجـر املجاهدين
يف انطالقتهم أو ال (سيرة ابن هشـام :ج  2ص .)252
القتال يف األشهر احلرم:
كما مـر بنا يف سـبب النزول ويشير إىل ذلك السـياق
أيضـا فـإن اآليـة األوىل تتصـدى للجـواب عـن
األسـئلة املرتبطـة باجلهـاد واالسـتثناءات يف هـذا
احلكـم اإلهلـي فتقـول اآليـة يسـألونك عـن الشـهر
احلـرام قتـال فيـه ثـم تعلـن اآلية حرمـة القتـال وأنه
مـن الكبائـر قـل قتـال فيـه كبير أي إثـم كبير.
وهبـذا يمضي القـرآن الكريـم بجدية السـنة احلسـنة
التـي كانـت موجودة منـذ قديم األزمان بين العرب
اجلاهليين بالنسـبة إىل حتريـم القتـال يف األشـهر
احلـرم وهـي أربعة أشـهر( :رجـب ،ذي القعدة ،ذي
احلجـة ،حمرم).

َّط َعلَ ْي َك ا ْل َغ َض ُب َف ْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َت َسل َ
الس ُكو ِن َو ا ْل َوقارِ).
اغلِ ْب ُه ِب ُّ

ثـم تضيـف اآليـة أن هـذا القانـون ال خيلـوا مـن
االسـتثناءات ،فال ينبغي السماح لبعـض املجموعات
الفاسـدة السـتغالل هـذا القانـون يف إشـاعة الظلـم
والفسـاد ،فعلى الرغـم مـن أن اجلهـاد حـرام يف هـذه
األشـهر احلـرم ،ولكن الصـد عن سـبيل اهلل والكفر به
وهتـك املسـجد احلرام وإخراج السـاكنني فيـه وأمثال
ذلـك أعظـم إثما وجرما عنـد اهلل وصد عن سـبيل اهلل
وكفـر بـه واملسـجد احلـرام وإخـراج أهلـه منـه أكبر
عنـد اهلل.
احرتام األشهر ُ
احل ُرم واملقابلة باملثل:
كان املرشكـون على علـم بأن اإلسلام حيضر احلرب
حل ُـرم (ذي القعـدة وذي احلجـة وحمـرم
يف األشـهر ا ُ
ورجـب) خاصـة يف حـرم مكـة واملسـجد احلـرام،
وبعبـارة أخـرى أن اإلسلام أمضى هـذه السـنّة التي
كانـت موجـودة مـن قبـل ،فكان نبـي اإلسلام ملتزم
هبـذا احلضر ،لذلـك أرادوا أن يشـنُّوا هجومـا مباغتا
حل ُـرم متجاهلين
على املسـلمني يف هـذه األشـهر ا ُ
حرمتهـا ضانين أن املسـلمني ممنوعون مـن املواجهة،
ويف هـذه احلالـة يسـتطيعون أن حيققـوا هدفهـم.
ال َـرا ُم بِ َّ
فجـاء قولـه تعـاىلَّ :
ال َـرا ِم
الش ْ
(الش ْ
ـه ِر ْ َ
ـه ُر ْ َ
الرم ُ ِ
ُـم َفا ْعتَـدُ وا
ـات ق َص ٌ
ـاص َف َمـ ْن ا ْعتَـدَ ى َع َل ْيك ْ
َو ْ ُ ُ َ
ِ
َع َلي ِ
ـه بِم ْث ِ
ُـم َوا َّت ُقـوا اللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن
ْ
ـل َما ا ْعتَـدَ ى َع َل ْيك ْ
ِ
ا ََّ
ين) البقرة194:؛ ليكشـف مؤامـرة املرشكني
ـع ا ُْلتَّق َ
لل َم َ
وحتمل املسـلمني مسـؤولية مواجهة العـدوان حتى يف
ّ
حل ُرم ،فاآلية الرشيفة تبني أن احرتام األشـهر
األشـهر ا ُ
حل ُـرم رضوري أمـام العـدو الـذي يراعـي حرمة هذه
ا ُ
األشـهر ،أمـا العـدو الـذي هيتـك هـذه احلرمـة فلا
جتـب معـه رعايـة االحترام وجتـوز حماربتـه حتـى يف
هـذه األشـهر ،وامـر املسـلمون أن هيبـوا للجهـاد عند
اشـتعال نـار احلـرب كـي ال ختامـر أذهـان املرشكين
فكـرة انتهـاك حرمـة هـذه الشـهور .تفسير األمثل ،الشـيخ
نـارص مـكارم الشيرازي :ج ،2ص.33 -31

الفتنة أكرب من القتل:
ثـم تضيف اآلية بـأن إجيـاد الفتنة والسـعي يف إضالل
النـاس وحرفهـم عـن سـبيل اهلل ودينـه أعظـم مـن

القتـل ،والفتنـة أكرب مـن القتـل ألن القتـل ما هو
إال جناية عىل جسـم اإلنسـان ،والفتنـة جناية عىل
روح اإلنسـان وإيامنـه ،ثـم إن اآليـة ّ
حتذر
املسـلمني أن ال يقعوا حتت تأثير اإلعالن اجلاهيل
للمرشكين ،ألهنـم ال يقنعـون منكـم إال برتككم
لدينكـم إن اسـتطاعوا ،وال يزالـون يقاتلونكـم
حتـى يردوكـم عن دينكـم إن اسـتطاعوا.
فينبغـي عىل هذا األسـاس أن تقفـوا أمامهم بحزم
وقـوة وال تعتنـوا بوسوسـاهتم وأراجيفهـم حول
األشـهر احلرم ،ثـم تنذر اآلية املسـلمني وحتذرهم
مـن اإلرتداد عـن دين اهلل ومـن يرتـدد منكم عن
دينـه فيمـت وهو كافـر فأولئـك حبطـت أعامهلم
يف الدنيـا واآلخـرة وأولئـك أصحـاب النـار هـم
فيهـا خالدون.
فما أشـد عقـاب املرتـد عـن اإلسلام ،ألن ذلك
يبطـل كلام قدمه الفـرد من عمل صالح ويسـتحق
بذلك العـذاب اإلهلـي األبدي.
ومـن الواضـح أن األعمال الصاحلـة هلـا
آثـار طيبـة يف الدنيـا واآلخـرة ،واملرتـدون
سـوف حيرمـون مـن هـذه البركات بسـبب
ارتدادهـم ،مضافـا إىل حمـو مجيـع معطيـات
اإليمان الدنيويـة للفـرد حيـث تنفصـل عنـه
زوجتـه وتنتقـل أموالـه إىل ورثتـه فـور ارتـداده.
اآليـة التاليـة تشير إىل النقطـة املقابلـة هلـذه
الطائفـة ،وهم املؤمنـون املجاهدون وتقـول( :إِ َّن
ِ
ِ
اهدُ وا ِف َسـبِ ِ
يل
اج ُروا َو َج َ
ا َّلذيـ َن آ َمنُـوا َوا َّلذيـ َن َه َ
ِ
ـك َي ْر ُج َ
لل ُأ ْو َل ِئ َ
يم).
ا َِّ
ـون َر ْ َ
ـور َرح ٌ
حـ َة اللَِّ َواللَُّ َغ ُف ٌ
ّ
يتحلى أفرادهـا هبـذه
أجـل ،فهـذه الطائفـة التـي
الصفـات الثلاث املهمـة (اإليمان واهلجـرة
واجلهـاد) قـد يرتكبـون خطـأ بسـبب جهلهـم
وعـدم اطالعهـم (كما صـدر ذلـك مـن عبـد اهلل
بـن جحـش الـوارد يف سـبب النـزول) إال أن اهلل
تعـاىل يغفـر هلـم زلتهـم بلطفـه ورمحتـه.
تفسير األمثل ،الشيخ نارص مكارم الشيرازي :ج ،2ص108 -105
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حماسـن الكلم

ِد الن َ
ِم َعلى َع ْقل َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َك َت ْب َت كِتاب ًا َف َأع ِ
ِك).
َّظ َر في ِه َق ْب َل َخ ْتمِه َف ِإ َّنما َت ْخت ُ

���ي َ
األِئ َّم ُ
���ة
َم���ا ُأ ْع ِط َ
اس���م َّ
الل
(ِ )Kم ِ
���ن ْ ِ
َ
َ
ْ
���م
ظ
ع
األ
ِ
من كتاب الكايف

اجلزء األول

10

َ -1عـ ْن َزك َِر َّيـا ْب ِ
ـار َ
ـن ِع ْم َـر َ
ون ْب ِن
ـي َع ْن َه ُ
ان ا ْل ُق ِّم ِّ
ـاب َأ ِب َعب ِ
ـل ِمـ ْن َأ ْص َح ِ
الَ ْهـ ِم َعـ ْن َر ُج ٍ
ْ
ـد اللَّ ()Q
ْ
ِ
ِ
ـمه َق َ
َل ْ َأ ْح َف ْ
ـال َسـم ْع ُت َأ َبـا َع ْبـد اللَّ ()Q
اس َ
ـظ ْ
ِ
ِ
ـي َح ْر َف ْ ِ
َي ُق ُ
ي
ـم (ُ )Qأ ْعط َ
يسـى ا ْبـ َن َم ْر َي َ
ـول( :إِ َّن ع َ
َان يعم ُـل ِبِما و ُأ ْعطِي موسـى(َ )Qأربعـ َة َأحر ٍ
ف
ك َ ََْ
ََْ ُْ
َ ُ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـي
يـم(َ )Qث َمن َيـ َة َأ ْح ُـرف و ُأ ْعط َ
ـي إِ ْب َراه ُ
و ُأ ْعط َ
خ َسـ ًة
شر َح ْرف ًا و ُأ ْعطِ َي آ َد ُم(ْ َ )Q
ُوح(ْ َ )Q
ن ٌ
خ َسـ َة َع َ َ
ِ
ِ
ـك ُك َّله ُلِحمدٍ
وع ْ ِ
ج َع َذل َ
شيـ َن َح ْرفـ ًا وإِ َّن اهلل َت َع َال َ َ
َ َّ
وسـ ْب ُع َ
ون َح ْرف ًا
ـم َث َل َث ٌة َ
ـم اهلل األَ ْع َظ َ
اس َ
( ،)Oوإِ َّن ْ
ِ
ـي ُم َ َّمـدٌ ( )Oا ْثن ْ ِ
ب
وسـ ْب ِع َ
وح ِج َ
ني َح ْرفـ ًا ُ
َين َ
ُأ ْعط َ
فو ِ
احدٌ ).
َعنْـه َح ْـر ٌ َ
ِ
ٍ
ِ
الَ َس ِ
لي ْب ِ
لي َعـ ْن َأ ِب ْ
ـن
ـن ُم َ َّمـد الن َّْو َف ِّ
َ -2عـ ْن َع ِّ
ـال س ِ
ص ِ
اح ِ
ـم ْعتُه َي ُق ُ
ـم
َ
(اس ُ
ولْ :
ـب ا ْل َع ْسـك َِر (َ )Qق َ َ
ِ
َ
ون َح ْرفـ ًا ك َ
وسـ ْب ُع َ
ف
آص َ
َان عنْدَ َ
ـم َث َل َثـ ٌة َ
اهلل األ ْع َظ ُ
ِ
ـم بِـه َفان َ
يما َب ْينَـه
َح ْـر ٌ
ْخ َر َق ْ
ـت َلـه األَ ْر ُض ف َ
ف َف َت َك َّل َ
ِ
ٍ
يره إِ َل
و َب ْ َ
َـاو َل َع ْـر َش بِ ْلق َ
ين َسـ َبأ َف َتن َ
يـس َحتَّـى َص َّ َ
سـ َليم َن ُثم ا ْنبسـ َط ِ
ت األَ ْر ُض ِف َأ َق َّل ِمـ ْن َط ْر َف ِة َع ْ ٍ
ي
ُ ْ َ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسـ ْب ُع َ
ف عنْدَ اهلل
وح ْـر ٌ
ون َح ْرف ًا َ
وعنْدَ نَـا منْـه ا ْثنَـان َ
ُم ْسـت َْأثِ ٌر بِـه ِف ِع ْلـ ِم ا ْل َغ ْي ِ
ب).
َ -3عـن ُمَم ِ
ـال َأ ْخ َ َ ِ
ـد ْب ِ
ـن ا ْل ُف َض ْي ِ
ـل َق َ
ـس
ش ْي ٌ
ْ َّ
برن ُ َ
ِ
ـال( :إ َّنِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
شي َعـ ْن َجابـر َعـ ْن َأب َج ْع َفـر (َ )Qق َ
ا ْل َوابِ ُّ
ٍ
ـم َع َ
ني َح ْرفـ ًا ،وإِن ََّم
وسـ ْب ِع َ
ـم اهلل األَ ْع َظ َ
اس َ
ْ
لى َث َل َثـة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ـم بـه
ـف من َْهـا َح ْـر ٌ
آص َ
كَان عنْـدَ َ
ف َواحـدٌ ف َت َكل َ
ِ
س ِ
ين َ ِ
ـف بِـاألَ ْر ِ
يس َحتَّى
َف ُخ ِس َ
ض َما َب ْينَه و َب ْ َ
يـر بِ ْلق َ
ِ
ِ
َـاو َل َّ ِ
َت
َما كَان ْ
َتن َ
ـم َعـا َدت األَ ْر ُض ك َ
يـر بِ َيـده ُث َّ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْس َع مـ ْن َط ْر َفـة َع ْ ٍ
ين ون َْحـ ُن عنْدَ نَـا مـ َن ال ْسـ ِم
َ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ْ
َ
ِ
وح ْر ٌ
ف َواحـدٌ عنْدَ
وسـ ْب ُعون َح ْرفـا َ
األَ ْعظـم اثنَـان َ
اسـت َْأ َث َر بِـه ِف ِع ْلـ ِم ا ْل َغ ْي ِ
ب ِعنْـدَ ه َ
اهلل َت َع َ
ول َح ْو َل
ـال ْ
ِ
ول ُق َّ ِ
َ
لي ا ْل َعظِيـ ِم).
ـو َة إ َّل بِـاهلل ا ْل َع ِّ
الرشح:
لل
ـم ا َّ
اس َ
قـال اإلمـام َأبـو جعفـر الباقـر(( :)Qإِ َّن ْ
ٍ
ني َح ْرفـ ًا) ،أي عىل ثالثة
وسـ ْب ِع َ
ـم َع َل َث َل َثـة َ
األَ ْع َظ َ
وسـبعني لغـة مثـل قولـه (( :)Qنـزل القـرآن على
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قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َظ َه َر الزِّنا في َق ْو ٍم ُبلُوا ِبا ْل َوباءِ).

سـبعة أحـرف)ّ ،
فـإن املـراد أنّـه على سـبع لغات مـن لغـات العـرب كلغـة قريش ولغـة هذيـل ولغة
هـوازن ولغـة اليمـن وغريها ،أو على ثالثة وسـبعني وجه ًا وجانبـ ًا مثل قولـه تعاىل( :ومـن الناس من
الضراء ،واملـراد حينئذ ّ
أن
السراء دون
يعبـد اهلل على حـرف) ،أي على وجه واحـد وهو أن يعبـده يف
ّ
ّ
االسـم األعظـم لـه جهات متعـدّ دة ووجـوه خمتلفة عىل هـذا العدد حيصل مـن ّ
كل وجه غير ما حيصل
مـن الوجـه اآلخـر .وأ ّمـا القـول بأنّـه مركّـب من حـروف التهجـي عىل هـذا العـدد فبعيد.
س ِ ِ
َـاو َل َّ ِ
ي َ ِ
ـف بِـاألَ ْر ِ
الس َير بِ َي ِده) ،خسـف املكان
قولـه (َ ( :)Qف ُخ ِس َ
ض َمـا َب ْينَه و َب ْ َ
يـس َحتَّى َتن َ
يـر بِ ْلق َ
وخيسـف خسـوف ًا :ذهـب يف األرض ،وخسـف اهلل به األرض خسـف ًا أي غاب به فيهـا ،وفيه داللة عىل
ّ
وحترك
أن األرض ا ّلتـي بينـه وبني الرسيـر غابت يف األرض فوصل يـده إليه ،وقيل :انخرقـت األرض ّ
الرسيـر إليـه يف تلك املدّ ة القليلة واملسـافة بينهام كانت مسيرة شـهرين.
ِ
ِ
ِ
خاصة
قولـه (( :)Qون َْحـ ُن عنْدَ نَـا مـ َن ال ْسـ ِم األَ ْع َظ ِم) ،اسـم اهلل األعظم اسـم أودع اهلل معرفتـه عند ّ
وأئمـة أهـل البيـت( )Kفهـم مبلـغ الكامل
أوليائـه ،العارفين بـه ،املخلصين لـه ،وهـم
النبـي(ّ )O
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اح فِ
ِ
الس َما َوات َواألَ ِ
ـاح املص َب ُ
رض َم َث ُـل نُـوره كَمشـكَاة ف َيهـا مص َب ٌ
ُـور َّ
وذروتـه ،قـال اهلل تعـاىل( :اهلل ن ُ
َـة َزيتُون ٍَة الَ َش ِقي ٍ
الزجاجـ ُة ك ََأنـا كَوكَـب دري يو َقدُ ِمن َشـجر ٍة مبارك ٍ
ُزج ٍ
ـة َوالَ َغربِ َّي ٍة َيـكَا ُد َزيت َُها
َّ
ٌ ُ ِّ ٌّ ُ
اجـة ُّ َ َ
َ َ
ََ َُ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لى ن ٍ
ُور َيـدي اهلل لن ِ
ُـوره َمـن َي َشـا ُء َو َي ِ
ضر ُب اهلل األَم َث َال للن ِ
ُور َع َ
َّـاس َواهلل
َـار ن ٌ
ُيضي ُء َو َلـو َل َت َسسـ ُه ن ٌ
ٍ ِ
يم) (النـور.)35:
بِـك ُِّل َشء َعل ٌ
األئمـة
واسـم اهلل األعظـم مـن ثلاث وسـبعني حـرف ،أودع اهلل عنـد أهـل بيـت
النبـي( )Oمـن ّ
ّ
ٌ
واختـص بواحـد لنفسـه.
املعصومين( )Kاثنـان وسـبعني حـرف
ّ
وورد كثيرا اشـتامل بعـض السـور واألدعية عىل اإلسـم األعظـم ،فقد ورد عـن اإلمام الصـادق ()Q
أنـه قـال لبعـض أصحابـه( :أال أعلمـك اإلسـم األعظـم قـال :بىل قـال :اقـرأ احلمـد والتوحيـد وآية
الكـريس والقـدر ثم اسـتقبل القبلـة وادع بام شـئت) (املصبـاح :ص.)308
وعـن اإلمـام الرضـا  Qأنـه قـال( :من قـال بعد صلاة الفجر :بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم ال حول وال
قـوه إال بـاهلل العلي العظيـم مائة مـرة كان أقرب إىل اسـم اهلل األعظم من سـواد العين إىل بياضها ،وإنه
دخل فيها اسـم اهلل األعظـم) (البحـار :ج ،83ص.)162
وذكـر الراونـدي يف قصصـه بإسـناده إىل الصـادق عـن آبائه عـن النبي ( )Oقـال ملا اجتمعـت اليهود
إىل عيسـى ( )Qليقتلـوه بزعمهـم أتـاه جربائيـل ( )Qفغشـاه بجناحه فطمـح عيسـى ( )Qببرصه فإذا
هـو بكتـاب يف باطـن جناح جربئيـل وهو( :اللهـم إين أدعوك باسـمك الواحـد األعز وأدعـوك اللهم
باسـمك الصمـد وأدعـوك اللهم باسـمك العظيـم الوتر وأدعـوك اللهم باسـمك الكبري املتعـال الذي
ثبتـت بـه أركانـك كلها أن تكشـف عنـي ما أصبحت وأمسـيت فيـه) ،فلام دعـا به عيسـى ( )Qأوحى
اهلل تعـاىل إىل جربئيـل أن أرفعـه إىل عنـدي ثـم قـال رسـول اهلل (( :)Oيـا بنـي عبـد املطلـب صلـوا
ربكـم هبـذه الكلمات فـو الذي نفسي بيده مـا دعا هبن عبـد بإخلاص نيته إال اهتـز العـرش وإال قال
اهلل للمالئكـة اشـهدوا قـد اسـتجبت لـه هبـن وأعطيتـه سـؤله يف عاجـل دنيـاه وآجـل آخرتـه ثـم قال
ألصحابه سـلوا هبـا وال تسـتبطئوا اإلجابة) (مهـج الدعـوات :ص.)313
11

مســاجدنــا

قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َم َن ُعوا ال ُ
ْج ْد َبةِ).
الس َ
نين ال َ
ْخ ْم َس ُبلُوا ِب ِّ

جامع اإلمام احلسني Q
في الدمام
12

العدد ( )68لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ

جامـــع اإلمـــام احلســـن يف مدينـــة
الدم ــام يف الس ــعودية ت ــم بن ــاؤه ع ــام
( 1407للهجـــرة) ،ويتســـع اجلامـــع
ٍّ
مصـــل مـــن
ألكثـــر مـــن مخســـة آالف
الرجـــال والنســـاء ،ومســـاحة اجلامـــع
تقـــارب الـــ  20ألـــف مـــر مربـــع،
وهـــو أحـــد اجلوامـــع الرئســـية يف
وس ــط مدين ــة الدم ــام و ُيع ــرف ل ــدى
النـــاس بمســـجد العنـــود.
ملحة تارخيية:
تأســـس اجلامـــع عـــام (1402هـــ )
بجه ــد بذل ــه ياس ــن بوحليق ــة أن ــذاك،
ومج ــع تربع ــات مالي ــة لغ ــرض إنش ــاء
املســـجد ،وتـــم حتديـــد قطعـــة أرض
تـــرع هبـــا ســـكان احلـــي ورجـــال
أع ــال ووجه ــاء و ُأطل ــق علي ــه اس ــم
«جامـــع اإلمـــام احلســـن» .وتقـــدر
مس ــاحة األرض املق ــام عليه ــا اجلام ــع
بنحـــو عـــرة آالف مـــر مربـــع
شـــاملة مبنـــى اجلامـــع واملواقـــف
املحيطـــة بـــه .شـــهد اجلامـــع مراحـــل
توســـعة متكـــررة ،حتـــى وصلـــت
طاقتـــه االســـتيعابية إىل نحـــو مخســـة
آالف مصـــل .ويتكـــون مـــن دوريـــن
ويقـــع ضمـــن الـــدور العلـــوي جـــزء
منفصـــل خـــاص بالنســـاء .وتتبـــع
اجلام ــع مراف ــق مث ــل غرف ــة خمصص ــة
لإلمـــام ،وغرفـــة للعاملـــن ،ومـــكان
صـــاة خارجـــي يتســـع لنحـــو
ٍّ
مصـــل ،وهـــو حمـــاط بســـور
مخســـائة
خارجـــي لـــه عـــرة بوابـــات.

َس أَ َح ُد ُك ْم فِي َّ
فين).
الد َ
الدا َء َّ
َد ِب ْرها َف ِإ َّنها ُت ْظ ِه ُر َّ
ْيست ْ
الش ْم ِس َفل ْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َجل َ

حماولة تفجري اجلامع:
أثنـــاء أداء املصلـــن لصـــاة اجلمعـــة يف اجلامـــع يـــوم  29ايـــار 2015م قـــام أحـــد األشـــخاص
(ســـمته داعـــش أبـــو جنـــدل اجلـــزراوي) بمحاولـــة الدخـــول إىل قســـم
متنكـــر ًا يف زي نســـائي
ّ
النس ــاء ،وعندم ــا عل ــم أن ــه مغل ــق ق ــام بمحاول ــة الدخ ــول إىل مص ــى الرج ــال مم ــا أث ــار حول ــه
الريب ــة والش ــك فق ــام ع ــدد م ــن املتطوع ــن حلامي ــة املس ــجد باس ــتيقافه وحماول ــة تفتيش ــه ،وبع ــد
اكتشـــاف أمـــره قـــام بتفجـــر نفســـه خـــارج املســـجد ممـــا أســـفر عـــن مقتلـــه واستشـــهاد اربعـــة
آخري ــن م ــن املتطوع ــن وإصاب ــة أربع ــة أش ــخاص بإصاب ــات غ ــر مه ــددة للحي ــاة ،وق ــد أعل ــن
تنظي ــم داع ــش مس ــؤوليته ع ــن اهلج ــوم.
هـــؤالء الشـــهداء ضحـــوا بانفســـهم متبعـــن هنـــج اإلمـــام احلســـن ( )Qإمـــام األئمـــة وســـيد
اخلل ــق يف زمان ــه وس ــبط نبيه ــا ،وس ــاروا م ــع أصحاب ــه وأه ــل بيت ــه إىل درب التضحي ــة والش ــهادة
ال ــذي اخت ــاره لنفس ــه وألصحاب ــه حتمــ ً
ا ملس ــؤوليته التارخيي ــة جت ــاه األم ــة.
وهـــذا االنحـــراف الـــذي أصـــاب األمـــة ال يصلحـــه وال يقومـــه إال تضحيـــة كبـــرة هتـــز كيـــان
األمـــة لريجـــع إليهـــا التـــوازن.
وكان ــت تل ــك التضحي ــة بواس ــطة اإلم ــام احلس ــن ( )Qال ــذي صب ــغ التاري ــخ بل ــون ال ــدم األمح ــر
ليس ــطر ملحم ــة تارخيي ــة خال ــدة باس ــم «كرب ــاء» وضع ــت ح ــد ًا للس ــلطة اجلائ ــرة وممارس ــاهتا يف
انح ــراف مس ــرة خ ــر أم ــة أخرج ــت للن ــاس.
وختامــ ًا ن ــردد املقول ــة الرائع ــة :احلس ــن ينتم ــي للمس ــتقبل ،فالع ــامل س ــيظل حيت ــاج إلي ــه دائــ ًا
وأب ــد ًا ،وحت ــى يف اجلنّ ــة ه ــو س ــيد ش ــباهبا وأمريه ــم.
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قال أمير المؤمنين ( :)Qإِذا رأَ ْي َت َ
اهلل ُيتا ِب ُع َعلَ ْي َك ِّ
راج ل َ
َك).
است ْ
ِد ٌ
الن َع َم َم َع ا ْل َمعاصي َف ُه َو ْ
َ

اآلداب االسالمية

آداب االستماع

إن الســـمع ِمن النعـــم العظيمة التـــي امتن هبـــا اخلالق عز وجل عـــى عباده ،وقـــد ذكر ذلك يف
آيات كثـــرة ،مجعها العلامء يف  17آيـــة يف كتاب اهلل تعاىل مقرونـــة غالب ًا بنعمة البـــر ،ومنها قوله
تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َ
ـــار َو ْالَ ْف ِئدَ َة َق ِل ًيل َما ت َْشـــك ُُر َ
ون) (امللك:
ـــم َع َو ْالَ ْب َص َ
الس ْ
ـــأك ُْم َو َج َع َل َلك ُُم َّ
يـــه َفجع ْلنَاه س ِ
ـــاج َنبت َِل ِ
ٍ
النْس َ ِ
ـــمي ًعا َب ِصري ًا)
ـــان م ْن ُن ْط َفة َأ ْم َش ٍ ْ
َ َ ُ َ
 ،)23وقولـــه عز وجل( :إِنَّـــا َخ َل ْقنَا ْ ِ َ
(اإلنســـان ،)2 :وقوله تعاىلُ ( :ق ْ
ـــم َعك ُْم َو َأ ْب َص َارك ُْم) (األنعـــام ،)46 :وغريها الكثري
ـــل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأ َخ َذ اللَُّ َس ْ
من اآليـــات الكريمة.
ُ
يتجاوب مع الوســـط الذي يعيش فيـــه ،ويتفاعل معـــه بصورة تدعو إىل االنســـجام
واإلنســـان
َ
والراحـــة واالطمئنـــان ،وال يكون ذلك إال عـــن طريق احلـــواس التي من ضمنها الســـمع وهو
هبـــة اهلل لعباده ،وحيث جعل اهلل كل إنســـان مســـؤالً عن جوارحه وحواســـه كـــا يف قوله تعاىل:
ـــؤا َد ك ُُّل ُأ ْو َل ِئ َك ك َ
َان َعنْ ُه َم ْســـ ُئوالً) (اإلرساء.)36 :
ص َوا ْل ُف َ
الس ْ
(إِ َّن َّ
ـــم َع َوا ْل َب َ َ
لذا ينبغـــي للمؤمـــن أن يلتزم بتعاليم اإلســـام التـــي تصونه مـــن الوقوع يف خمالفـــة األحكام
واآلداب اإلســـامية والتي منها:
 -1أن يعلم اإلنســـان أن ســـاع الصوت نعمة مـــن اهلل عز وجـــل أنعمها عليه وقد يســـلبها منه،
فال يعـــي اهلل هبا ،وعليه أن يؤدي شـــكر هـــذه النعمة.
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قال أمير المؤمنين ((:)Qإذا أَ َح َّب ُ
اهلل َع ْبداً أ ْل َه َم ُه ُح ْس َن ا ْلعِبا َدةِ).

 -2أن ال ينقل اإلنســـان ما يســـمعه من كالم يسء
لآلخريـــن فيكون مـــن اللذين قـــال اهلل تعاىل يف
ون َأ ْن ت َِشـــيع ا ْل َف ِ
حقهم( :إِ َّن ا َّل ِذين ُ ِ
ي ُّب َ
اح َشـــ ُة ِف
َ
َ
ِ
ِ
َ
يـــم) (النور.)19 :
ـــم َع َذ ٌ
اب أل ٌ
ا َّلذي َن آ َمنُوا َل ُ ْ
وعن النبـــي (صىل اهلل عليه وآله)( :أال من ســـمع
فاحشـــة فأفشـــاها فهو كالذي أتاها) (البحار :ج،72
ص.)213

وعن أمـــر املؤمنني (( :)Qإذا مل تكـــن عامل ًا ناطق ًا
فكن مســـتمع ًا واعي ًا) (غرر احلكـــم :ص ،43ح.)83
تعـــود أذنك االســـتامع إىل احلكم
 -3حـــاول أن
ّ
واملواعـــظ وذكـــر اهلل وصوت القـــرآن وفضائل
أهـــل البيت ( )Kحتى يشـــتاق هلا ســـمعك بني
(ر ِح َم اللَّ
فرتة وأخـــرى ،قال أمري املؤمنـــن(َ :)Q
امر ًأ س ِ
ـــم َع ُح ْك ً
ام َف َو َعى) (هنج البالغـــة :ص.)103
َْ َ
وعنه(( :)Qســـامع ذكـــر اهلل ذاكر) (غـــرر احلكم:

 -6إذا ســـمعت صـــوت الديك يســـتحب
أن تقـــول( :ســـبوح قـــدوس رب املالئكة
والروح ســـبقت رمحتك غضبـــك ،ال إله إال
أنت وحـــدك ال رشيك لك عملت ســـوء ًا
وظلمـــت نفيس فاغفـــر يل وارمحنـــي إنه ال
يغفر الذنـــوب إال أنت) (الـــكايف :ج ،3ص.)445
 -7النظـــر للمتحدث وتركيـــز العني عليه
لتشـــعره باحرتامك وتقديرك .
 -8عـــدم مقاطعـــة املتحـــدث والرتكيـــز
واالنصـــات جيـــد ًا.
 -9اجللســـة الصحيحـــة التـــي تعكـــس
اخالقـــك واحرتامـــك للمتحـــدث.
 -10املشـــاركة يف ادامة احلديـــث النافع عن
طريق التفاعـــل مع حمدثك.

ص ،188ح.)3622

وعـــن اإلمام زيـــن العابديـــن (( :)Qلكل يشء
فاكهـــة ،وفاكهة الســـمع الكالم احلســـن) (البحار:
ج ،75ص.)160

عن النبـــي ( )Oيف حق اإلمام عـــي (...( :)Q
ومن اســـتمع إىل فضيلـــة من فضائلـــه غفر اهلل له
الذنوب التي اكتســـبها باالســـتامع) (البحـــار :ج،38
ص.)196

 -4ال تســـتمع إىل كالم اللهـــو وكالم املعصيـــة
وعـــود ســـمعك بغض ذلك
والغنـــاء والغيبـــة
ّ
الصوت ،قال أمـــر املؤمنني(( :)Qســـامع هجر
القول رشيك القائـــل) (غرر احلكـــم :ص ،223ح)4491
وعنـــه(( :)Qســـامع الغيبة أحـــد املغتابني) (غرر
احلكـــم :ص ،221ح.)4445

وحـــاول أن متتع الكالم يف الغيبـــة بتغيري املوضوع
إىل أمـــر خـــر أو اخلـــروج من املـــكان وكذلك
بالنســـبة لصوت املوســـيقى والغناء.
 -5الصـــر عند االســـتامع ألصحـــاب العاهات
وعدم التضجـــر ،قـــال اإلمام الصـــادق (:)Q
تضجر صدقـــة هنيئة)
(إســـاع األصم من غـــر
ّ

(البحـــار :ج ،71ص.)388
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قال أمير المؤمنين (:)Qإِذا أَ َح َّب ُ
اهلل َع ْبداً َح َّب َب إَِل ْي ِه َْ
الما َن َة).

كرمه وتواضعه مع رعيته
ننقــل يف هــذه املقالة بعــض الروايات التــي جاء فيها تعامــل أمري املؤمنــن ( )Qوكرمه وتواضعــه مع رعيته
ِ
ـي (َ )Qإل امـ َـر َأ ٍة َعــى كَتِ ِفهــا ِقر َبـ ُة
وممــا يــروى عــن أمــر املؤمنــن ( )Qيف ســرته العمليــة :أنــه َن َظـ َـر َعـ ٌّ
مـ ٍ
حالــا َفقا َلــت :بعـ َ ِ
وض ِعهــا ،وسـ َـأ َلا َعــن ِ
ِ
ـاءَ ،ف َأ َخـ َ ِ
القربـ َة َفحم َلهــا إىل م ِ
ـي بـ ُن أيب طالِـ ٍ
ـب
ََ
ـذ م َنهــا َ
َ
َ
َ َ
ـث َعـ ُّ

ِ
ـور (مواقــع القتــال) َف ُقتِـ َـل ،و َتــر َك َعـ َ ِ
ـض ال ُّثغـ ِ
صاحبي(زوجــي) إىل َبعـ ِ
ـس ِعنــدي
ـي صبيانــا َيتامــى ،و َليـ َ
َ
َّ
ـرور ُة إىل ِخدمـ ِ
َشء؛ َف َقــد أ ِ
ِ
ـة النّـ ِ
حـ َـل ِزنبيـ ً
ا
ـر َ
ف وبـ َ
ـح َ َ
ـات َلي َل َتـ ُه َقلقــاَ ،ف َلـ ّـا أص َبـ َ
َ
جل َأتنــي الـ َّ َ
َ
ٌ
ـاسَ .فانـ َ َ
القيامـ ِ
ـال :مــن َي ِمـ ُـل ِوزري َعنّــي يــوم ِ
(وعــاء) فيـ ِ
ـه َطعــا ٌمَ ،فقـ َ
عض ُهــم :أعطِنــي أمحِلـ ُه َعنـ َ
ـة!؟
ـال َب ُ
َ
َ َ
ـكَ ،فقـ َ َ

ـك ِ
حـ َـل معـ ِ
ـابَ ،فقا َلــتَ :مــن هــذا؟ قـ َ
ـال :أ َنــا ذلِـ َ
القر َبـ َةَ ،فافتَحــي َفــإِ َّن
ـك ال َعبــدُ ا َّلــذي َ َ َ َ
َف َأتــى و َقـ َـر َع البـ َ
ـك وح َكــم بينــي وبـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ـي بـ ِ
ـن أيب طالِـ ٍ
ـب! َفدَ َخـ َـل وقـ َ
ـال:
ضا ّ
َ
لل ُ َعنـ َ َ َ َ
َمعــي َشــيئا ل ِّ
ـن َعـ ِّ
لصبيــان؛ َفقا َلــتَ :ر َ
ّإن أحببـ ُ ِ
ـن أن ت ِ
ـاب ال َّثـ ِ
ـن َ
الصبيـ َ
ـان ِلَخبِـ َـز
ـن أن ُت َع ِّللـ َ
وتبِزي ـ َن ،و َبـ َ
َعجنـ َ
ـواب َفاختــاري َبـ َ
ـن ِّ
ـت اكتسـ َ
َ

ِ
ِ
ِ
لهــم َح ّتــى أفـ َـر َغ ِمـ َن اخلُبـ ِ
الصبيـ َ
ـز،
ـان؛ َف َع ِّل ُ
ـر و َع َليــه أقــدَ ُر ،ولكــن َشــأن ََك َو ِّ
أنــاَ ،فقا َلــت :أ َنــا بِاخلُبــز أبـ َ ُ
ِ
ِ
ِ
الصبيـ َ
ـان ِمـ َن ال َّلحـ ِم
ـم ِّ
ـي (َ )Qإل ال َّلحـ ِم َف َط َب َخـ ُهَ ،
وج َعـ َـل ُيلقـ ُ
َف َع َمــدَ ت َإل الدَّ قيــق َف َع َجنَتـ ُه ،و َع َمــدَ َعـ ٌّ
ِ
ـر و َغـ ِ ِ
َوالتَّمـ ِ
ـي ب ـ َن أيب طالِـ ٍ
ـك َشــيئا قـ َ
الصبيـ َ
ـان ِمــن ذلِـ َ
ـب
ـاو َل ِّ
ـرهَ ،ف ُك َّلــا نـ َ
ـال َل ـ ُه :يــا ُبنَـ َّ
ـي ،اج َعــل َعـ َّ
ـورَ ،فبــا َد َر لِ َسـ ِ
يف ِحـ ٍّـل ِمّــا َمـ َّـر يف أمـ ِ
ـجر ِهَ ،ف َلـ ّـا
ـر َكَ ،ف َلـ َّـا اخت ََمـ َـر ال َعجـ ُ
ـن قا َلــت :يــا َعبــدَ اللّ َِ ،سـ ِّ
ـج ِر ال َّتنّـ َ

ـولُ :ذق يــا َعـ ِـي! هــذا جــزاء مــن َضيــع األَ ِ
جهـ ِ
ـح يف َو ِ
ـه َج َعـ َـل َيقـ ُ
رامـ َـل َوال َيتامــىَ .ف َر َأت ـ ُه
َّ َ
أش ـ َع َل ُه و َل َفـ َ
َ ُ َ
ُّ
ِ
ـك! هــذا أمــر ا ُمل ِ
َعر ُفـه َفقا َلــت :وحيـ ِ
ِ
ـي تَقـ ُ
ـن .قـ َ
ـاي ِمنـ َ
ـك يا
ؤمنـ َ
ـول :وا َحيـ َ
امـ َـر َأ ٌة ت ِ ُ
َ َ
ـالَ :فبــا َد َرت ا َملــر َأ ُة وهـ َ
ُ
ـك ـ يــا أمـ َة اهلل ِ ـ فيــا َقــر ُت يف أمـ ِ ِ
ـال :بــل وا حيــاي ِمنـ ِ
أمــر ا ُمل ِ
ـرك! بحــار األنــوار :ج ،41ص.52
ؤمنـ َ
َ َ
ـن! َفقـ َ َ
َّ
َ
َ
وروي ّ
أن أمــر املؤمنــن ( )Qكان حيــارب رجـ ً
ا مــن املرشكــن ،فقــال املــرك :يــا بــن أيب طالــب! هبني

ســيفك فرمــاه إليــه ،فقــال املــرك :عجب ـ ًا يــا بــن أيب طالــب يف مثــل هــذا الوقــت تدفــع إ ّيل ســيفك؟!
فقــال :يــا هــذا! إنــك مــددت يــد املســألة إ ّيل ،وليــس مــن الكــرم أن يــر ّد الســائل ،فرمــى الكافر نفســه إىل
األرض وقــال :هــذه ســرة أهــل الديــن ،فقبــل قدمــه وأســلم .بحــار األنــوار :املجلــي ،ج ،41ص.69
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ويت َفا ْق َو َعلى طا َع ِة اهللِ).
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َق َ

وروى أبــو عبــد اهلل بــن محويــه البــري بإســناده عــن ســامل

ـهدت عــي بــن أيب طالــب (ُ )Qأيت بـ ٍ
ـال عند
اجلحــدري قــال شـ ُ
املســاء ،فقــال :اقســموا هــذا املــال ،فقالــوا :قــد أمســينا يــا أمــر

املؤمنــنّ ،
فأخــره إىل غــد ،فقــال هلم :تقبلــون أن أعيــش إىل غد؟

تقســموهُ ،فأيت
فقالــوا :مــاذا بأيدينــا؟ قــال :فــا تؤخــروه حتــى ّ

فقســموا ذلــك املــال مــن حتــت ليلتهــم .املصدر الســابق.
بشــم ٍع ّ
ويف خـ ٍ
ـر أخــر دخــل فقــر إىل مســجد الرســول ( )Oيرجــو

أن ينــال نــوال املســلمني ليســد جوعــه وجــوع عائلتــه وبحــث

يف املســجد فلــم يعطــه أحــد وكأنــه آيــس مــن احلصــول عــى

منــاه وإذا أحدهــم يصــي ـ اي أمــر املؤمنــن عــي ( ) Qـ
وهــو يف حــال الركــوع يناولــه يــده وبإصبعــه خاتــم ويطلــب

منــه القــدوم نحــوه وخلــع اخلاتــم الــذي يف خنــره فامتثــل

ذلــك الفقــر إىل طلــب ذلــك الشــخص الطيــب ويأخــذ ذلــك

اخلاتــم الثمــن ويتوجــه إىل بوابــة املســجد وخيــرج مــن املســجد

ويف الســوق يبيعــه ليســتفيد مــن ثمنــه ويســد جوعــه وجــوع

عائلتــه ويف هــذه األثنــاء تنــزل اآليــة الكريمــة عــى رســول اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
يمـ َ
ـون
ـم ا َُّ
لل َو َر ُســو ُل ُه َوا َّلذيـ َن آ َمنُــوا ا َّلذيـ َن ُيق ُ
(( )Oإِ َّنـ َـا َول ُّي ُكـ ُ
ـون الـ َّـزكَا َة وهــم ر ِ
اك ُعـ َ
ـا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
الصـ َ
ـون) ( ســورة املائــدة :آيــة .)55
َّ
َ ُ ْ َ

17

عقـائــدنــا

اعتقادنا يف نظام الكون
املادي واملعنوي
نعتقــد أن اهلل ســبحانه وتعــاىل خلــق العــامل التكوينــي عــى أســاس األســباب واملسـ ّببات ،فلــكل ظاهرة
يف الكــون ســبب يؤ ّثــر فيهــا بإذنــه ســبحانه وتعــاىل وليــس هنــاك جمــال ملــا يســمى بالصدفــة ـ وقــوع
الــيء مــن دون ســبب ـ وليــس للعلــم والعــامل التجريبــي شــأن ســوى الكشــف عــن تلــك الروابــط
ّ
تتجــى تلــك الروابــط
املوجــودة بــن الظواهــر الكونيــة ،وك ّلــا تقــدّ م العلــم يف مياديــن الكشــف،
بأعمــق صــورة لدينــا والـ ُّ
ـكل يــدل عــى يشء ،وهــو أ ّنــه ســبحانه خلــق النظــام الكــوين عــى أســاس
وســائل وأســباب تتبنّــى مسـبباهتا بتنظيــم منــه ســبحانه إذ (هــو ا َّلـ ِ
ـذي َج َعـ َـل َّ
ـم َس ِض َيــا ًء َوا ْل َق َمـ َـر
ُ َ
ّ
الشـ ْ
ـورا) يونــس .5
ُنـ ً
فاملــاء ســبب ًا للحيــاة فهــو مــن املؤثــرات يف غــره حســب مشــيئة اهلل وإذنــه ،قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـم) إبراهيــم  .32والبــاء يف اآليــة يف قولــه
َ
السـ َـاء َمــا ًء َف َأ ْخـ َـر َج بِــه م ـ َن ال َّث َمـ َـرات ِر ْز ًقــا َّل ُكـ ْ
(و َأنـ َـز َل م ـ َن َّ
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اض ُع ْف َع ْن َم ِ
عاصي اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َض ُع ْف َت َف ْ

(بــه) بمعنــى الســببية والضمــر يرجــع إىل املــاء.
وقــال تعــاىل أيضـ ًاَ ( :أ َو َل ْ َيـ َـر ْوا َأ َّنــا ن َُسـ ُ
ـوق ا َْلــا َء
ـرج بِـ ِ
إِ َل ْالَ ْر ِ
ـه َز ْر ًعــا َتـ ْـأك ُُل ِمنْ ـ ُه
الـ ُـر ِز َفن ُْخـ ِ ُ
ض ُْ
ِ
ـر َ
ـه ْم َأ َفـ َ
ون) الســجدة .27
ـم َو َأن ُف ُسـ ُ
َأ ْن َعا ُم ُهـ ْ
ـا ُي ْبـ ُ

فاآليــة رصحيــة يف تأثــر املــاء عــى الــزرع ،وأ ّنــه
ســبحانه وتعــاىل أعطــى لــه تلــك املقــدرة ُّ
وكل

مــن األســباب جنــود لــه ســبحانه ،قــال يف
حمكــم كتابــه الكريــم( :ومــا يعلــم جنــود ر ّبــك
ّ
إل هــو) املد ّثــر.31/
فلــو كانــت املالئكــة جنــود ًا هلل تبــارك وتعــاىل
كــا يقــول ســبحانه( :فأنــزل اهلل ســكينته عليــه
وأ ّيــده بجنــود مل تروهــا) التوبــة 40/فاألســباب
املاديــة التــي تعتمــد عليهــا احليــاة اجلســانية
لإلنســان ،جنــوده ســبحانه يف عــامل املــادة
ومظاهــر إرادتــه ومشــيئته.
وال يعنــي هــذا تفويــض النظــام هلــذه الظواهــر
املاديــة ،والقــول باســتقالليتها يف التأثــر
واســتقالهلا يف العمــل ،بــل الــكل مرتبــط
بوجــود اهلل ســبحانه تعــاىل قائــم بــه تابــع ملشــيئته
وإرادتــه وأمــره.
هــذا هــو الــذي نفهمــه مــن الكــون ونعتقــد بــه،
ويفهمــه كل مــن أمعــن النظــر فيــه ،فكــا ّ
أن
احليــاة اجلســانية قائمــة عــى أســاس األســباب
واملســببات والوســائل ،فهكــذا نــزول فيضــه
املعنــوي ســبحانه إىل العبــاد تابــع لنظــام خــاص
كشــف عنــه الوحــي ،فهدايتــه ســبحانه تصل إىل
اإلنســان عــن طريــق مالئكتــه وأنبيائــه ورســله
( )Kوكتبــه ،فــاهلل ســبحانه هــو اهلــادي (واهلل
الســبيل) األحــزاب،4 :
يريــد
ِّ
احلــق وهــو هيــدي َّ
والقــرآن الكريــم أيضــ ًا هــو اهلــادي قــال

ســبحانهّ :
(إن هــذا القــرآن هيــدي ل َّلتــي هــي
أقــوم) اإلرساء  ، 6والنبــي األكــرم ( )Oأيض ـ ًا

حــق نب ّيــه
هــو اهلــادي وقــال ســبحانه يف ّ
(( :)Oوإنّــك لتهــدي إىل رصاط مســتقيم)
الشــورى  ،52ولكــن كل هــذا يف ظــل إرادة اهلل
ســبحانه وتعــاىل ،فهدايــة اهلل تعــاىل تصــل إىل
اإلنســان عــن طريــق األســباب والوســائل
التــي جعلهــا اهلل ســبحانه طريقــ ًا هلــا وإىل
هــذا األصــل القويــم يشــر اإلمــام الصــادق
( )Qيف كالمــه ويقــول( :أبــى اهلل أن جتــري
األشــياء ّإل بأســباب فجعــل لكل يشء ســبب ًا،
وجعــل لــكل ســبب رشحــ ًا وجعــل لــكل
رشح علــا ،وجعــل لــكل علــم بابــا ناطقــا،
عرفــه مــن عرفــه ،وجهلــه مــن جهلــه ،ذاك
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ونحــن)
الكلينــي :الــكايف.183/1 :

فعــى ضــوء هــذا األســاس فالعــامل املعنــوي
يكــون عــى غــرار العــامل املــادي فلألســباب
ســيادة وتأثــر بإذنــه ســبحانه وتعــاىل ،وقــد
شــاء اهلل أن يكــون هلــا دور يف كلتــا النشــأتني
املاديــة واملعنويــة ،ومــن األســباب املعنويــة
التــي جعلهــا اهلل تعــاىل أســبابا لفيــض رمحتــه
(و َمــا
هــم النبــي األكــرم ( ،)Oقــال تعــاىل َ
َأ ْر َس ـ ْلن َ
ـن) ســورة األنبيــاء 107
ح ـ ًة ِّل ْل َعا َلِـ َ
َاك إِ َّل َر ْ َ

واألئمــة ( ،)Qقــال النبــي األكــرم ()O
أهــل َبيتــي فيكُــم ك ََم َث ِ
ِ
يف حقهــمَ ( :م َث ُ
ــل
ــل
ِ
س ِ
ٍ
نــوح َمــن َرك َبهــا نَجــا )..عيــون أخبــار
ــفينة
َ
الرضــا (ع) ،ج ،2ص.27
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متى ترانا ونراك

قال أمير المؤمنين ( :)Qإِذا َرأَ ْي َت َر َّب َك ُيتا ِب ُع َعلَ ْي َك ِّ
اح َذ ْر ُه).
الن َع َم َف ْ

تاريــخ ظهــور اإلمــام
المهــدي (عليــه الســام)

ذكــرت األحاديــث الرشيفــة أنــه ()Q
يظهــر يف ِوت ٍ
ْــر مــن الســنني اهلجريــة،
فعــن أيب جعفــر الباقــر (،)Q
قال(:يقــوم القائــم ( )Qيف وتــر مــن
الســنني( )...الغيبــة ،النعــاين :ص،)270
أي :مــن األعــوام الفرديــة ،ويكــون
ظهــوره يف يــوم اجلمعــة (مكيــال املــكارم:
 ،)160 /2فيــا ذكــرت أحاديــث أخــرى
أن خروجــه يكــون يــوم الســبت
العــارش مــن حمــرم احلــرام (اإلرشــاد
للشــيخ املفيــد 368 /2 :ـ  )370ولعــل اجلمــع
بــن التارخيــن هــو أن ظهــوره يكــون
يــوم اجلمعــة وفيهــا خيطــب خطبتــه يف
املســجد احلــرام ،فيــا يكــون خروجــه
منهــا باجتــاه الكوفــة يــوم الســبت.
مــكان ظهــوره (عجــل اهلل فرجــه)
وانطالقــة ثورتــه:
ذكــرت جمموعــة مــن األحاديــث
الرشيفــة أن بدايــة ظهــوره املبــارك
يكــون يف املدينــة املنــورة ،وإعــان
حركتــه يكــون يف مكــة املكرمــة ويف
املســجد احلــرام حيــث ُيعلــن حركتــه
ويدعــو إليهــا يف خطبــة موجــزة ذات
دالالت مهمــة وهــي مرويــة عــن
اإلمــام الباقــر ( )Qضمــن حديــث
طويــل عــن ظهــور ســليله اإلمــام
املهــدي ( ،)Qيقــول ( )Qيف جانــب
مــن احلديث...(:ثــم ينتهــي اىل املقــام
ّ
فيصــي عنــده ركعتــن ثــم ينشــد اهلل
والنــاس حقــه .فيقــول :يــا أهيــا الناس
20

إ ّنــا نســتنرص اهلل عــى مــن ظلمنــا وســلب حقنــا ،مــن حياجنا يف
اهلل فانــا أوىل بــاهلل ،ومــن حياجنــا يف آدم فأنــا أوىل النــاس بــآدم،
ومــن حاجنــا يف نــوح فأنــا أوىل النــاس بنــوح ،ومــن حاجنــا يف
إبراهيــم فإنــا أوىل النــاس بإبراهيــم ،ومــن حاجنــا بمحمــد
بمحمــد ( ،)Oومــن حاجنــا يف النبيــن فأنــا
فإنــا أوىل النــاس
ّ
أوىل النــاس بالنبيــن ،ومــن حاجنــا يف كتــاب اهلل فنحــن أوىل
النــاس بكتــاب اهلل ،أنــا أشــهد وكل مســلم اليــوم ،إنّــا قــد
ُظلمنــا و ُطردنــا و ُبغــي علينــا و ُأخرجنــا مــن ديارنــا وأموالنــا
وأهالينــا و ُقهرنــا ،إال أنــا نســتنرص اهلل اليــوم كل مســلم) كــال
الديــن ،673 :اختصــاص الشــيخ املفيــد.26 :

وورد يف روايــة ينقلهــا نعيــم بــن محــاد وهــو مــن مشــايخ
البخــاري بســنده عــن اإلمــام الباقــر( )Qأيض ـ ًا ،خطبــة ثانيــة
يف املــكان نفســه ولكــن بعــد أداء فريضــة العشــاء ،فــروى
عــن اإلمــام الباقــر( )Qقولــه ...(:فــإذا صـ ّ
ـى العشــاء نــادى
بأعــى صوتــه يقــولُ :أذكركــم اهلل ّأيــا النــاس ،ومقامكــم
بــن يــدي ر ّبكــم ،فقــد اختــذ احلجــة وبعــث األنبيــاء وأنــزل
الكتــاب ،وأمركــم أن ال ترشكــوا بــه شــيئ ًا وأن حتافظــوا عــى
طاعتــه وطاعــة رســوله ،وأن ُتيــوا مــا أحيــى القــرآنُ ،
وتيتــوا
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َرأَ ْي َت َر َّب َك ُيوالي َعلَ ْي َك ا ْل َبال َء َف ْ
اش ُك ْر ُه).

مــا أمــات ،وتكونــوا أعوانـ ًا عــى اهلــدىَ ،و َوزر ًا
ّ
فــإن الدنيــا قــد دنــا فناؤهــا
عــى التقــوى،
وزواهلــا ،وآذنــت بالــوداع ،فــإين أدعوكــم إىل
اهلل ،واىل رســوله ،والعمــل بكتابــه ،وإماتــة
الباطــل ،وإحيــاء ســنته.)...
وقفــة عنــد خطبتــي إعــان النهضــة لضهــوره
املبــارك:
و ُيالحظ يف اخلطبة األوىل:
أوالً :تأكيــده ( )Qعــى خماطبــة أتبــاع مجيــع
الديانــات الســاوية انطالق ـ ًا مــن عامليــة ثورتــه
الدينيــة فهــو يم ّثــل خــط األنبيــاء ( )Kمجيعــ ًا
ويدعــو إىل األهــداف الســامية التــي نــادوا هبــا
مجيعــ ًا.
وثانيـ ًا :يؤ ّكــد ( )Qعــى متثيلــه ملدرســة الثقلــن
فهــو مم ّثــل أهــل البيــت ( )Kثــاين الثقلــن الذي
ال يفــرق عــن األول ـ أعنــي القــرآن املجيــد ـ
لذلــك فهــم أوىل النــاس بكتــاب اهلل جــل ذكــره
وأعرفهــم بــا فيــه وبســبل هدايــة البرشيــة عــى
نــور هــداه الســاوي.
وثالثــ ًا :يشــر إىل مظلوميــة أهــل البيــت ()K
وتعرضهــم ألشــكال الظلــم والبغــي بــا أدى
إىل غيبــة خامتهــم (عجــل اهلل فرجــه) وســبب
تعريضهــم لــكل ذلــك هــو نزعــات الطواغيــت
وع ّبــاد الســلطة لالســتئثار واختــاذ مــال النــاس
دوالً وعبــاد اهلل خــوالً ومنــع أهــل البيــت ()K
مــن إقــرار العدالــة اإلهليــة وقيــادة النــاس عــى
املحجــة البيضــاء.
ثــم يســتنرص كل مســلم لدفــع هــذه املظلوميــة
التــي يكــون يف دفعهــا اخلــر للبرشيــة مجعــاء ّ
ألن
تســليم مقاليــد األمــور إىل ممثــل هنــج األنبيــاء
ِ
وعــدْ ل القــرآن الكريــم يعنــي حتقيــق أهــداف
العدالــة اإلهليــة ،ولكــن ـ عجــل اهلل فرجــه ـ
يســتنرص اهلل جــل قدرتــه أوالً ويف ذلــك إشــارة
اىل حتميــة انتصــار هنضتــه اإلصالحيــة ،فهــو

املضطــر الــذي تُســتجاب دعوتــه ،وو ّيل دم املقتــول
ظلــ ًا فهــو منصــور إهليــ ًا ،وهبــذه اإلشــارة حي ّفــز
( )Qالنــاس لنرصتــه ليفــوزوا بســعادة الداريــن،
ويتّقــوا عــذاب الدنيــا وخزهيــا عــى يديــه ،وعذاب
اآلخــرة أكــر.
إعالن أهداف النهضة:
األول :النهضــة عــى مــن ظلــم أهــل البيــت ()K
وســلبهم حقهــم .
الثــاين :اســتنهاض االمــة وكل مســلم لنــرة احلــق
بــأن يكونــوا أعوانـ ًا َو َوزر ًا عــى التقــوى
الثالــث :إقامــة التوحيــد اخلالــص الــذي بعــث مــن
أجلــه األنبيــاء وأنزلــت معهــم الكتــب الســاوية .
الرابــع :االصــاح واصــاح مــا احيــاه القــرآن
وإماتــة مــا امــات ويف هــذا اهلــدف اســتعامر
االرض بــا اراد اهلل واقامــة العــدل االجتامعــي بــن
النــاس وتأســيس احلكــم األهلــي العــادل.
اخلامــس :إماتــة الباطــل وأحياء ســنة النبــي (.)O
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َت َكلَّ ْم َت ِبا ْل َكلِ َم ِة َملَ َكت َ
َّم ِبها َملَ ْكتَها).
َم َت َت َكل ْ
ْك َوإِ ْن ل ْ

محرم الحرام

حديث اإلمام الرضا ( )Qألحد أصحابه:
يف األول م ــن حم ــرم احل ــرام كان حدي ــث اإلم ــام الرض ــا ( )Qألح ــد أصحاب ــه ع ــن
حرم ــة حم ــرم ،وم ــا ارتك ــب في ــه م ــن ظل ــم آلل البي ــت (.)K
عـــن الريـــان بـــن شـــبيب ،قـــال :دخلـــت عـــى الرضـــا ( )Qيف أول يـــوم مـــن
املح ــرم ،فق ــال يل :ي ــا ب ــن ش ــبيب أصائ ــم أن ــت؟ فقل ــت :ال ،فق ــال :إن ه ــذا الي ــوم
الـــذي دعـــا فيـــه زكريـــا ( )Qربـــه (عـــز وجـــل).
ث ــم ق ــال :ي ــا ب ــن ش ــبيب ،إن املح ــرم ه ــو الش ــهر ال ــذي كان أه ــل اجلاهلي ــة في ــا
مـــى حيرمـــون فيـــه الظلـــم والقتـــال حلرمتـــه ،فـــا عرفـــت هـــذه األمـــة حرمـــة
ش ــهرها ،وال حرم ــة نبيه ــا ( ،)Oلق ــد قتل ــوا يف ه ــذا الش ــهر ذريت ــه وس ــبوا نس ــاءه،
وانتهب ــو ثقل ــه ،ف ــا غف ــر اهلل هل ــم ذل ــك أب ــد ًا.
ي ــا اب ــن ش ــبيب :إن كن ــت باكيــ ًا ل ــيء فاب ــك للحس ــن ب ــن ع ــي ب ــن أيب طال ــب
( ،)Qفإنـــه ذبـــح كـــا يذبـــح الكبـــش ،وقتـــل معـــه مـــن أهـــل بيتـــه ثامنيـــة عـــر
رجـــ ً
ا مـــا هلـــم يف األرض شـــبيه ،ولقـــد بكـــت الســـاوات الســـبع واألرضـــون
لقتلـــه ،ولقـــد نـــزل إىل األرض مـــن املالئكـــة أربعـــة آالف لنـــره فوجـــدوه قـــد
ر إىل أن يقـــوم القائـــم ،يـــا ابـــن شـــبيب لقـــد
قتـــل ،فهـــم عنـــد قـــره شـــعث غـــ ٌ
حدثن ــي أيب ع ــن أبي ــه ع ــن ج ــده ( :)Qأن ــه مل ــا قت ــل ج ــدي احلس ــن صل ــوات اهلل
عليـــه مطـــرت الســـاء دمـــ ًا وترابـــ ًا أمحـــر.
رسك أن تلق ــى اهلل (ع ــز وج ــل) وال ذن ــب علي ــك ف ــزر احلس ــن.
ي ــا اب ــن ش ــبيب إن َّ
رسك أن تك ــون معن ــا يف الدرج ــات معن ــا يف الدرج ــات الع ــى م ــن
يــا ابــن شــبيب إن ّ
اجلنـــان فاحـــزن حلزننـــا وافـــرح لفرحنـــا ،وعليـــك بواليتنـــا ،فلـــو أن رجـــ ً
ا تـــوىل
حج ــر ًا حل ــره اهلل مع ــه ي ــوم القيام ــة.
اإلمام احلسني وأهل بيته( )Kيف الطريق إىل كربالء:
يف الي ــوم األول م ــن ه ــذا الش ــهر س ــنة (61هـــ) ن ــزل اإلم ــام احلس ــن ( )Qق ــر
بن ــي مقات ــل ،ف ــإذا ه ــو بفس ــطاط م ــروب ،فق ــال :مل ــن ه ــذا؟ فقي ــل :لعبي ــد اهلل
ب ــن احل ــر اجلعف ــي ،فق ــال :ادع ــوه إيل فج ــاء حت ــى دخ ــل علي ــه فس ــلم وجل ــس،
ث ــم دع ــاه إىل اخل ــروج مع ــه ..فاس ــتقاله مم ــا دع ــاه إلي ــه ،فق ــال احلس ــن( :)Qف ــإن
مل تنرصنـــا فاتـــق اهلل أن تكـــون ممـــن يقاتلنـــا .واهلل ال يســـمع واعيتنـــا أحـــد ثـــم ال
ينرصنـــا إال هلـــك
خطاب اإلمام احلسني (:)Q
يف ع ــر الي ــوم التاس ــع م ــن حم ــرم احل ــرام خط ــب س ــيد الش ــهداء ( )Qأصحاب ــه
قائــاً( :أم ــا بع ــد ف ــإين ال أعل ــم أصحابــ ًا أوىف وال خ ــر ًا م ــن أصح ــايب ،وال أه ــل
بي ــت أب ــر وال أوص ــل م ــن أه ــل بيت ــي ،فجزاك ــم اهلل عن ــي خ ــر ًا ،أال وإين ألظ ــن
أن ــه آخ ــر ي ــوم لن ــا م ــن ه ــؤالء ،أال وإين ق ــد أذن ــت لك ــم ،فانطلق ــوا مجيعــ ًا يف ح ـ ّـل
لي ــس عليك ــم من ــي ذم ــام ،ه ــذا اللي ــل ق ــد غش ــيكم فاخت ــذوه مجــاً.
فقال ــت ل ــه أخوت ــه وأبن ــاؤه وبن ــو أخي ــه وابن ــا عب ــد اهلل ب ــن جعف ــر :مل نفع ــل ذل ــك؟
لنبق ــى بع ــدك؟! ال أران ــا اهلل ذل ــك أب ــد ًا).
وتكل ــم أصحاب ــه ب ــكالم يش ــبه بعض ــه بعضــ ًا ..فمن ــه ق ــول مس ــلم ب ــن عوس ــجة،
قـــام إليـــه فقـــال( :أنخـــي عنـــك و ّملـــا نعـــذر إىل اهلل ســـبحانه يف أداء حقـــك؟ أمـــا
واهلل حتـــى أطعـــن يف صدورهـــم برحمـــي ،وأرضهبـــم بســـيفي مـــا ثبـــت قائمـــة يف
يديولـــو علمـــت أين أقتـــل ثـــم أحيـــا ثـــم أحـــرق ثـــم أحيـــا ثـــم أذرى ،يفعـــل يب
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا أَ َخ ْذ َت َن ْف َس َك ِبطا َع ِة ا ِ
هلل أَ ْك َر ْمتَها).

مـــرة مـــا فارقتـــك حتـــى ألقـــى محامـــي دونـــك).
ذلـــك ســـبعني ّ
وق ــام إلي ــه زه ــر ب ــن الق ــن البج ــي (رمح ــة اهلل علي ــه) فق ــال( :ل ــوددت أين قتل ــت ث ــم ن ــرت ث ــم قتل ــت
حتـــى أقتـــل هكـــذا ألـــف مـــرة وأن اهلل تعـــاىل يدفـــع بذلـــك القتـــل عـــن نفســـك وعـــن أنفـــس هـــؤالء
الفتي ــان م ــن أه ــل بيت ــك).
فضل ليلة عاشوراء وزيارة احلسني(:)Q
قـــال ابـــن طـــاووس :أعلـــم أن هـــذه الليلـــة أحياهـــا موالنـــا احلســـن صلـــوات اهلل عليـــه وأصحابـــه
بالصلـــوات والدعـــوات ،وقـــد أحـــاط هبـــم زنادقـــة اإلســـام ليســـتبيحوا منهـــم النفـــوس املعظـــات،
وينتهكـــوا منهـــم احلرمـــات ،ويســـبوا نســـائهم املصونـــات ،فينبغـــي ملـــن أدرك هـــذه الليلـــة أن يكـــون
مواســـي ًا لبقايـــا آيـــة املباهلـــة وآيـــة التطهـــر.
قـــال :وأمـــا فضـــل إحياءهـــا :فقـــد رأينـــا يف كتـــاب (دســـتور املذكوريـــن) بإســـناده عـــن النبـــي (،)O
ق ــال :ق ــال رس ــول اهلل (( :)Oم ــن أحي ــا ليل ــة عاش ــوراء فكأن ــا عب ــد اهلل عب ــادة مجي ــع املالئك ــة ،وأج ــر
العامـــل فيهـــا كأجـــر ســـبعني ســـنة).
وع ــن أيب عب ــد اهلل ( )Qق ــال :م ــن ب ــات عن ــد ق ــر احلس ــن ( )Qليل ــة عاش ــوراء لق ــى اهلل ي ــوم القيام ــة
ملطخــ ًا بدم ــه ،كأن ــا قت ــل مع ــه يف عرص ــة كرب ــاء).
شهادة أيب عبد اهلل احلسني(:)Q
يف العـــارش مـــن حمـــرم احلـــرام ســـنة (61هـــ) قتـــل ســـيد الشـــهداء أبـــو عبـــد اهلل احلســـن ( )Qمظلومـــ ًا
عطش ــان ًا ،وقت ــل أصحاب ــه وأه ــل بيت ــه ،واحت ــز رأس ــه الرشي ــف ورؤوس مجي ــع م ــن قت ــل مع ــه ووضع ــت
عـــى الرمـــاح ،وســـلبت بنـــات الرســـالة وحـــرم النبـــوة ،وانتهبـــوا مـــا كان يف رحلـــه وخيامـــه (.)Q
ع ــن أيب جعف ــر الباق ــر( )Qق ــال( :أصي ــب احلس ــن ب ــن ع ــي( ،)Qووج ــد ب ــه ثالثامئ ــة وبضع ــة وع ــرون
طعن ــة برم ــح ،أو رضب ــة س ــيف ،أو رمي ــة بس ــهم ،ف ــروي أهن ــا كان ــت كله ــا يف مقدم ــه( )Qألن ــه( )Qكان
ال ي ــويل).
وكان رس ــول اهلل( )Oق ــد أخ ــر بمقتل ــه( ،)Qوأن أح ــد املالئك ــة أت ــاه بالرتب ــة الت ــي يقت ــل فيه ــا ،وان ــه
( )Oأخ ــر أم س ــلمة بذل ــك.
فعـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال :إن عظيـــ ًا مـــن املالئكـــة اســـتأذن ربـــه يف زيـــارة النبـــي( ،)Oفـــأذن لـــه،
فبين ــا ه ــو عن ــده إذ دخ ــل علي ــه احلس ــن ،فقبل ــه النب ــي( ،)Oوأجلس ــه يف حج ــره ،فق ــال املل ــك :أحتب ــه؟
ق ــال :أج ــل أش ــدّ احل ــب ،إن ــه ابن ــي .ق ــال :إن أمت ــك س ــتقتله ،ق ــال :أمت ــي تقت ــل ول ــدي؟ ق ــال :نع ــم،
إن شـــئت أريتـــك الرتبـــة التـــي يقتـــل عليهـــا ،قـــال :نعـــم ،فـــأراه تربـــة محـــراء طيبـــة الريـــح ،فقـــال :إذا
ص ــارت دمــ ًا عبيطــ ًا فه ــو عالم ــة قت ــل ابن ــك ه ــذا .ق ــال س ــامل ب ــن أيب اجلع ــد :أخ ــرت أن املل ــك كان
ميكائيـــل(.)Q
عـــي أحـــد،
وعـــن أيب عبـــد اهلل ( )Qقـــال( :كان النبـــي ( )Oيف بيـــت أم ســـلمة ،فقـــال هلـــا :ال يدخـــل
ّ
فج ــاءه احلس ــن ( )Qوه ــو طف ــل ..حت ــى دخ ــل ع ــى النب ــي( ،)Oفدخل ــت أم س ــلمة ع ــى أث ــره ،ف ــإذا
احلس ــن ( )Qع ــى ص ــدره ،وإذا النب ــي ( )Oيبك ــي وإذا يف ي ــده يشء يقلب ــه ،فق ــال النب ــي ( :)Oي ــا أم
ســـلمة ،إن هـــذا جربئيـــل خيـــرين أن هـــذا مقتـــول ،وهـــذه الرتبـــة التـــي يقتـــل عليهـــا ،فضعيهـــا عنـــدك،
ف ــإذا ص ــارت دمــ ًا فق ــد قت ــل حبيب ــي).
وع ــن جعف ــر ب ــن حمم ــد الص ــادق ع ــن أبي ــه ع ــن آبائ ــه ( )Qع ــن أم س ــلمة ( )Jأهن ــا أصبح ــت يومــ ًا
تبك ــي ،فقي ــل هل ــا :مال ــك؟ فقال ــت :لق ــد قت ــل ابن ــي احلس ــن ( ،)Qوم ــا رأي ــت رس ــول اهلل ( )Oمن ــذ
مـــات إال الليلـــة ،فقلـــت :بـــأيب أنـــت وأمـــي ،مـــايل أراك شـــاحب ًا! فقـــال :مل أزل منـــذ الليلـــة أحفـــر قـــر
احلســـن وقبـــور أصحابـــه.
وهنـــاك مناســـبات كثـــرة ومهمـــة قـــد تـــم ذكرهـــا يف الســـنني الســـابقة لشـــهر حمـــرم احلـــرام فمـــن أراد
االطـــاع فالرياجـــع.
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِ َذا ا ْبت َ
ْت َن ْف َس َك فِي َمعاصي ا ِ
هلل أَ َه ْنتَهاِ).
َذل َ

أبو الفضل
أسمه ونسبه:
ه ــو ال َع ّب ــاس ب ــن أم ــر املؤمن ــن ع ــي
ب ــن أيب طال ــب ب ــن عب ــد املطل ــب ب ــن
هاش ــم ب ــن عب ــد من ــاف ب ــن ق ــي ب ــن
كالب ب ــن م ـ ّـرة ب ــن كع ــب ب ــن ل ــؤي
بـــن غالـــب بـــن فهـــر بـــن مالـــك بـــن
النـــر بـــن كنانـــة بـــن خزيمـــة بـــن
مدركـــة بـــن إليـــاس بـــن مـــر بـــن
نـــزار بـــن معـــد بـــن عدنـــان.
إىل هنـــا يقـــف الباحـــث عـــن اإلتيـــان
بباقـــي اآلبـــاء األكارم إىل آدم ،بعـــد مـــا
يقـــرأ قـــول النّبـــي ( ( :)Oإذا َبلـــغ
نســـبي إىل عدنـــان فامســـكوا .)..مناقـــب
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والدته (:)Q
ولـــد ســـنة ســـت وعرشيـــن
مـــن اهلجـــرة وكان يل ّقـــب يف
زمنـــه «قمـــر بنـــي هاشـــم»
ويكنـــى «أبـــا الفضـــل» .عـــاش
ِ
ـــر املؤمنـــن ()Q
مـــع أبيـــه َأم ْ
( 14ســـنة) ،ومـــع أخيـــه
احلســـن ( )Qبعـــد أبيـــه ( عـــر
ســـنوات) وبعدمهـــا مـــع أخيـــه
احلس ــن (( )Qع ــر س ــنوات).
ال َع ّباس مع أبيه (:)Q
كان أمـــر املؤمنـــن ( )Qمع ّلـــم
البرشيـــة ومر ّبيهـــا ؛ ســـيام

السفي ِه َغ َم ْم َت ُه َف ِز ْد ُه َغ ّم ًا ِب ِح ْلم َ
ِك َع ْنهُ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َحلُ ْم َت َع ِن َّ

املجتمـــع اإلســـامي الـــذي ســـاقه ( )Qإىل
ذرى اإلنســـانية الشـــاء.
وق ــد ق ــدم ( )Qدروس الش ــهامة والفضيل ــة
ـص بذل ــك
والك ــال ملحبي ــه وش ــيعته ،وخ ـ ّ
أيضـــ ًا أبنـــاءه ( ،)Qوقـــد ر ّبـــى ولـــده أبـــا
الفضـــل ال َع ّبـــاس ( )Qـ وكان غايتـــه مـــن
زواجـــه ُ
بـــأ ّم البنـــن ( )Pـ أحســـن تربيـــة،
فأفـــاض عليـــه مكنونـــات نفســـه العظيمـــة
العامـــرة باإليـــان واملثـــل العليـــا ،وأفـــاض
عليـــه آداب اإلســـام وعلـــوم القـــرآن
واحلديـــث والفضائـــل األخالقيـــة ،ومل
يمنعـــه أي فيـــض مـــن فيوضاتـــه ،ف ّعلمـــه
الزراعـــة والفروســـية والرمايـــة واملجالـــدة
بالســـيف ،ورشكـــه يف حروبـــه الثالثـــة
( اجلم ــل وصف ــن والنه ــروان) فع ّلم ــه ع ــى
جترب ــة احل ــرب وخ ــوض س ــاحات الوغ ــى
واملنـــون ،حتـــى طـــار صيتـــه يف اآلفـــاق،
وصـــار ال َع ّبـــاس وشـــجاعته مثـــ ً
ا تســـر
بـــه الركبـــان ،ويتحـــدّ ث بـــه العـــرب يف
أنديتهـــم.
ال َع ّباس مع أخيه احلسن (:)Q
ملـــا استشـــهد أمـــر املؤمنـــن ()Q
انتقلـــت ودائـــع اإلمامـــة إىل ولـــده احلســـن
للنبـــي األكـــرم
( ،)Qالســـبط األكـــر
ّ
( ،)Oوتق ّلـــد شـــيعته وأهـــل بيتـــه ،بـــل
واملســـلمون مجيعـــ ًا قـــادة اإلطاعـــة إلمـــام
زماهنـــم (.)Q
وكان ال َع ّب ــاس ( )Qواقفــ ًا إىل جن ــب أخي ــه
يف احلربـــن مـــع معاويـــة ،ثابـــت القـــدم،
راســـخ اإليـــان ،ممـــا أكســـبه جتـــارب
عظيمـــة ،وخـــرة كبـــرة يف جفـــاء القـــوم
وخيانـــة رؤوســـهم وقادهتـــم.
فلـــا اختـــذ اإلمـــام( )Qقـــرار (الصلـــح)
ـاء ع ــى املصلح ــة وعمــ ً
ا
م ــع معاوي ــة ـ بن ـ ً
باألمـــر اإلهلـــي ـ أطاعـــه ال َع ّبـــاس ( )Qيف
ذل ــك وس ـ ّلم ألم ــر إمام ــه ،ومض ــت ع ــرة
ســـنوات يف اهلـــدوء الظاهـــر ،والصمـــت

املخيـــم عـــى املوقـــف التزامـــ ًا بالصلـــح،
وإطاعـــة لالمـــام حتـــى استشـــهد اإلمـــام
احلســـن (.)Q
ال َع ّباس مع أخيه احلسني(:)Q
بقـــي أبـــو الفضـــل ال َع ّبـــاس خـــال فـــرة
(الصل ــح) م ــع معاوي ــة ملتزمــ ًا باملعاه ــدة
إطاعـــة إلمامـــه وامتثـــاالً لتكليفـــه ،وكان
طيلـــة فـــرة حياتـــه مـــع أخيـــه حـــارض ًا
جاهـــز ًا مطيعـــ ًا ممتثـــ ً
ا إلمـــام زمانـــه ،ومل
يؤثـــر عنـــه أنّـــه خاطبـــه وال مـــرة واحـــدة
بـــ (أخــي) ،وإ ّنــا كان خياطبــه بـــ (مــوالي)
و (ســـيدي) ،ومل يؤثـــر عنـــه أنّـــه ع ّبـــس
وجه ــه إال يف وج ــوه األع ــداء وكان ينق ــض
كالصق ــر إذا م ــا س ــمع أم ــر ًا ص ــادر ًا م ــن
إمام ــه احلس ــن ( ،)Qفينف ــذه ف ــور ًا ،وكان
وفيـــ ًا لـــه....
الشهادة:
لقـــد أبـــدى أبـــو الفضـــل يـــوم الطـــف
مـــن الصمـــود اهلائـــل ،واإلرادة الصلبـــة
مـــا يفـــوق الوصـــف ،فـــكان برباطـــة
وقـــوة عزيمتـــه جيشـــ ًا ال يقهـــر
جأشـــه،
ّ
فق ــد أرع ــب عس ــكر اب ــن زي ــاد ،وهزمه ــم
نفســـ ّي ًا ،كـــا هزمهـــم يف مياديـــن احلـــرب
فـــان البطـــوالت أليب الفضـــل كانـــت وال
ت ــزال حديثــ ًا للن ــاس يف خمتل ــف العص ــور.
ان شـــجاعة أيب الفضـــل وســـائر
لـــذا ّ
مواهبـــه ومزايـــاه التـــي متيـــز هبـــا بشـــهادة
عمنــا ال َع ّبــاس
اإلمــام الصــادق ( ( :)Qكان ّ
نافـــذ البصـــرة ،صلـــب اإليـــان .)..رس
السلســـلة العلويـــة أيب نـــر البخـــاري:
ص ،89تدعـــو إىل االعتـــزاز والفخـــر
ليـــس لـــه وللمســـلمني فحســـب ،وإنـــا
لـــكل إنســـان يديـــن إلنســـانيته ،وخيضـــع
لقيمهـــا الكريمـــة.
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َم َت ُك ْن عالم ًا ِ
ناطق ًا َف ُك ْن ُم ْس َتمِع ًا واعِياً).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا ل ْ

احلسني يف وجدان األحرار
اإلمــام احلســن ( )Qهنــر متدفــق مــن العطاء
ترتــوي منــه كل األجيــال .وعاشــوراء
مدرســة لإلبــاء والصمــود يرتادهــا عشــاق
احلريــة والعــدل يف كل زمــان.
إن االحتفــاء بذكــرى استشــهاد اإلمــام
احلســن ( )Qيوفــر لألمــة أعظــم الفــرص
لتجديــد العهــد بقيــم رســالتها املجيــدة،
ولتأكيــد هويتهــا األصيلــة يف نفــوس
أبنائهــا الناشــئني ،مــن هنــا يتحمــل خطبــاء
عاشــوراء مســؤولية كبــرة يف تفعيــل رســالة
هــذه املناســبة.
ِ
ـم بِ َأ َّيــا ِم اهلل إِ َّن ِف َذل َك
قال تعــاىل:
َ
(...و َذك ِّْر ُهـ ْ
آلي ٍ
ــار َشــك ٍ
ــات لِــك ُِّل َص َّب ٍ
ُور) .إبراهيــم :آيــة.5
َ
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مــن املتيقــن أن كل األيــام هــي أيــام اهلل ،كــا
أن كل األماكــن متعلقــة بــاهلل ّ
جــل وعــا،
وإذا كانــت هنــاك نقطــة خاصــة تســمى
(بيــت اهلل) فذلــك بدليــل ميزاهتــا ،كذلــك
أيــام اهلل تشــر إىل أيــام مميــزة هلــا خصائــص
منقطعــة النظــر ،ال نســتطيع أن نجعــل هــذه
العبــارة البليغــة والواضحــة حمــدودة،
فأيــام اهلل هــي مجيــع األيــام العظيمــة يف
تاريــخ اإلنســانية ،فــكل يــوم ســطعت فيــه
األوامــر اإلهليــة وجعلــت بقيــة األمــور تابعــة
هلــا ،هــي مــن أيــام اهلل ،وكل يــوم يفتــح فيــه
فصــل جديــد مــن حيــاة النــاس فيــه درس
وعــرة ،أو ظهــور نبــي فيــه ،أو ســقوط

ِن ا ْقت ِ
ِن ا ْل ُعلَماءِ).
َد ِب َم ْن َف ْو َق َك م َ
ال َولك ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َعلَ ْو َت َفال َت ْف ُك ْر في َم ْن ُدو َن َك م َ
ْج ّه ِ
ِن ال ُ

جبــار وفرعــون  -أو كل طــاغ  -وحمــوه مــن
الوجــود .خالصــة القــول :كل يــوم يعمــل
فيــه باحلــق والعدالــة ويقــع فيــه الظلــم
وتطفــئ فيــه بدعــة ،هــو مــن أيــام اهلل.
عاشوراء نموذج ًا:
يف تارخينــا اإلســامي وقائــع هلــا أمهيــة،
ومنعطفــات تشــكّل حلظــات مصرييــة يف
تاريــخ األمــة ،وتؤ ّثــر عــى وجداهنــا وثقافتها،
وعــى واقعهــا االجتامعــي والســيايس ،هــذه
األحــداث يمكــن أن تكــون مصداقـ ًا لعنــوان
«أيــام اهلل» الــوارد يف القــرآن الكريــم.
ويمكننــا بــكل ثقــة أن َن ُعــدَّ (يــوم عاشــوراء)
مصداقــ ًا بــارز ًا مــن بــن تلــك األحــداث،
وذلــك ملــا حتفل بــه هــذه احلادثــة مــن دروس
وعــر وقيــم لألمــة ومجاهريهــا الواســعة.
ففــي احلقيقــة ّ
أن اإلمــام احلســن ( )Qكان
ينظــر إىل ّ
أن هنــاك منهجــ ًا إنحراف ّيــ ًا ُأريــد
يتأصــل يف املجتمــع مــن ِقبــل بنــي ُأم ّيــة،
أن ّ
ليكــون بديـ ً
ا عــن منهــج األنبيــاء واألوصياء
ّ
ألن الســلطة احلاكمــة أرادت أن يكــون
ديــن النــاس هــو مــا يــراه احلاكــم ويقـ ّـرره؛
ليصبــح هــو العــرف الســائد يف املجتمــع،
فنجــد ّ
أن الشــامي يصــاب بالذهــول عندمــا
ـي أو ّ
يســمع ّ
أن عل ّيـ ًا كان يصـ ّ
أن هنالــك َمــن
ـي ( )Oمــن بنــي ُأم ّيــة،
هــو أقــرب إىل النبـ ّ
فـ ّ
ـكل ذلــك انتهــى مــع ّأول قطــرة دم ســقت
أرض كربــاء ،لتعلــن الثــورة احلقيق ّيــة بوجــه
مقومــات
أسســه ،لتبقــى ّ
هــذا املنهــج ومــن ّ
املتأصــل يف
املنهــج احلضــاري هــو العــرف
ّ

املجتمــع ،والــذي تتفاعــل معــه األجيــال،
لتــدوي كلــات اإلمــام ( )Qآفــاق الدنيــا،
ّ
وحتــرر اإلنســان مــن عبود ّيــة الطاغــوت
ّ
بســبل اإلصــاح احلســيني ( ...إ ّنــا خرجــت
لطلــب اإلصــاح يف ُا ّمة جــدّ ي )...مناقــب آل أيب
طالــب ـ ابــن شــهر آشــوب :ج ،3ص ،241وهــذا مــا أ ّكــده
ســ ّيد الســاجدين ( )Qيف ّرده عــى مقولــة
إبراهيــم بــن طلحــة بــن عبيــد اهلل عندمــا
ـي بــن احلســن ،مــن غلــب؟
قــال لــه :يــا عـ ّ
وهــو يغ ّطــي رأســه ،وهــو يف املحمــل،
فأجابــه اإلمــام ( )Qقائــاً( :إذا أردت أن
تعلــم َمــن غلــب ودخــل وقــت الصــاة
ثــم أقــم ) األمــايل ـ الشــيخ الطــويس :ص.677
فــأ ّذن ّ
يف أحيــان كثــرة بــل يف معظــم األحيــان
يتالشــى مفعــول اخلطــب والقصائــد البليغــة،
املحــرك
ويبقــى دم الشــهيد هــو وحــده
ّ
بإ ّجتــاه أســمى النهضــات ،فــاذا لــو كان هــذا
الشــهيد بحجــم احلســن بــن عــي (  ) Q؟.
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ِن ا ْل َع َج ِب َت ْر ُك الت َ
َّأ ُّه ِب َلهُ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا كا َن ُه ُجو ُم ا ْل َم ْو ِت ال ُي ْؤ َم ُن َفم َ

الزال الكالم في موضوع اإلسراء والمعراج....
تم ّ
كل هذا السـفر الطويـل وهذه املشـاهدات العجيبة
ربام سـائل يسـأل ويقول :كيـف ّ

واملتنوعـة واألحـداث الطويلـة يف ليلة واحدة ،بل يف جـزء منها؟!
ّ

ولكـن يتّضـح اجلـواب على السـؤال بمالحظة ّ
أن سـفر املعـراج مل يكن سـفر ًا بسـيط ًا

كاملعتـاد حتّـى يقـاس باملعايري املعتادة ،فلا السـفر كان طبيعي ًا وال وسـيلته وركوبه وال

مشـاهده وال أحاديثـه وال املعايير الـواردة فيهـا كمعايرينـا املحـدودة والصغيرة على
كرتنـا األرض ّيـة ّ
فـكل يشء كان يف املعـراج خارق ًا للعـادة ،وكان وفـق مقاييس خارجة

عـن زماننـا ومكاننا.

فبنـا ًء على هـذا ال جمال للعجـب أن تقع ّ
كل هـذه األمور بمقيـاس ليلة أو أقـل من ليلة

اإلسراء واملعراج

من مقاييـس الكرة األرض ّيـة الزمانية.
هل كان املعراج جسدي ًا أم روحي ًا ؟

ّ
إن ظاهـر اآليـات القرآنيـة الـواردة يف أوائـل سـورة اإلرساء ،وكذلـك سـورة النجـم

تدلـل على وقـوع املعـراج يف اليقظـة ،ويؤكّـد هـذا األمـر كبـار علماء اإلسلام مـن

الشـيعة والسـنّة.

وتشـهد التواريـخ اإلسلامية أيضـ ًا على صدق هـذا املوضوع ،حيـث نقـرأ يف التأريخ

الرسـول ( ،)Oوأختذوها
أن املرشكين أنكـروا بشـدّ ة قضية املعـراج عندما حتـدث هبا ّ
الرسـول مل يـدّ ع الرؤية أو املكاشـفة
ذريعـة لإلسـتهزاء بـه ،ممّـا يـدل بوضـوح على أن ّ
الروحيـة أبـد ًا ،وإالّ ملـا اسـتتبع القضية كل هـذا الضجيج.

أمـا مـا ورد عـن احلسـن البصري أنّـه (كان يف املنـام رؤيـا رآهـا) ،الكشـاف للزخمشري:ج،2

ص .437أو عـن عائشـة أنّـه( :واهلل مـا ُف ِقدَ جسـد رسـول اهلل ولكـن عرج بروحـه،)...

سـنن الدارمـي:ج ،1ص .39فيبـدو ّ
أن لذلـك منظـور سـيايس ،إلمخـاد الضجـة التـي أثيرت
حـول قضيـة املعراج.
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ْح َس ِ
ِب).
نات أَ ْف َض ُل ا ْل َمكاس ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qا ْكت ُ
ِساب ال َ

هدف المعراج:
ّ
للرسـول ( )Oيف السماوات للقـاء اهلل كما يعتقـد
إن هـدف املعـراج مل يكـن جتـواالً ّ

السـذج ،وكما نقـل بعـض العلماء الغربيني جلهلهـم بموضوعـه أو ملحاولتهـم حتريف

اإلسلام وتشـويه صورته أمـام اآلخريـن ،ومنهم (غيور غيـف) الذي يقـول يف كتاب
(حممـد رسـول ينبغـي معرفته مـن جديـد ،ص( ،)120بلغ حممـد يف سـفر معراجه إىل

مـكان كان يسـمع فيـه صوت قلم اهلل ،ويفهـم ّ
أن اهلل منهمك يف تدوين حسـاب البرش،

ومـع أنّـه كان يسـمع صـوت قلـم اهلل إالّ أنّـه مل يكن يـراه؛ ّ
ألن أحـد ًا ال يسـتطيع رؤية

اهلل وإن كان رسـوالً).

وهـذا ُيظهـر أن القلـم كان مـن النـوع اخلشـبي الذي هيتـز ويولـد أصوات ًا عنـد حركته
عىل الـورق ،وأمثـال هـذه اخلرافـات واألوهام.

كال ،فاهلـدف كان تشرف املالئكة وسـكان السماوات وتكريمهم بمشـاهدته صلوات
اهلل وسلامه عليه.

ومشـاهدة الرسـول الرسار العضمـة اإلهليـة يف أرجـاء عـامل الوجـود ال سـيام العـامل

العلـوي ،ويتضـح هـذا بشـكل رصيـح يف اآليـة األوىل من سـورة اإلرساء ،قـال تعاىل
ِ ِ
ـد ِه َلي ً ِ
ـذي َأسى بِعب ِ
ان ا َّل ِ
ـج ِد األَ ْقص ا َّل ِ
الرا ِم إِ َل ا َْلس ِ
(سـ ْب َح َ
ـذي َب َار ْكنَا
ْ
َْ
ْ
ال م ْن ا َْل ْسـجد ْ َ َ
ُ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير) اإلرساء :آيـة  .1واآلية الثانية من سـورة
السـم ُ
َح ْو َلـ ُه لن ُِر َيـ ُه مـ ْن آ َياتنَـا إِنَّـه ُه َ
ـو َّ
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وهنـاك روايـة أيض ًا منقولة عـن اإلمام الصـادق ( )Qيف جوابه عىل سـبب املعراج .أنّه

عـز ّ
وجل أراد
قـال (...( :)Qإن اهلل ال يوصـف بمـكان ،وال جيـري عليه زمان ،ولكنّه َّ
أن يشرف بـه مالئكتـه وسـكان سماواته ،ويكرمهـم بمشـاهدته ،ويريـه مـن عجائب

عظمتـه ما خيرب بـه بعد هبوطـه .)...التوحيـد للصـدوق :ص.175

فاملعـراج ال يعتبر أمر ًا غري ممكن .وهـو باإلضافة إىل ذلك أمر إعجـازي خارق للعادة؛

لذلـك ،إذا قام الدليل النقيل السـليم عليـه فينبغي قبوله واإليامن بـه .وللكالم تتمة.
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فأعتربوا يا أوىل األلباب

أنت مطرود من العمل
التحــق أحــد الشــباب بالعمــل يف ورشــه كبــره لنــر األخشــاب ،وقــى الشــاب يف هــذه الورشــة أحــى
ســنوات عمــره ،حيــث كان شــابا قو ّيــا قــادرا عــى األعــال اخلشــنة الصعبــة...
وحــن بلــغ سـ ّن األربعــن ،وكان يف كــال قوتــه ،وأصبــح ذا شــأن يف الورشــة التــي خدمهــا لســنوات طويلــة
فوجــئ برئيســه يف العمــل يبلغــه انــه مطــرود مــن الورشــة وعليــه أن يغادرهــا هنائيــا بــا عــوده!
يف تلــك اللحظــة خــرج الشــاب إىل الشــارع بــا هــدف ،وبــا أمــل ،وتتابعــت يف ذهنــه صــور اجلهــد الضائــع
ـس باألســف الشــديد وأصابــه اإلحبــاط واليــأس العميــق،
الــذي بذلــه عــى مــدى ســنوات عمــره كلــه ،فأحـ َّ
ـس وكأن األرض قــد ابتلعتــه فغــاص يف أعامقهــا املظلمــة املخيفــة..
وأحـ َّ
ِ
ـاب الــرزق الوحيــد ،وكان ســبب اإلحبــاط لديــه هــو علمــه أنــه وزوجتــه ال يملــكان
لقــد ُأغلــق يف وجهــه بـ ُ
مصــدرا للــرزق غــر أجــره البســيط مــن ورشــة األخشــاب ،ومل يكــن يــدري مــاذا يفعــل!!
وذهب إىل البيت وابلغ زوجته بام حدث ،فقالت له زوجته ماذا نفعل؟
فقال :سأرهن البيت الصغري الذي نعيش فيه وسأعمل يف مهنة البناء..
وبالفعــل كان املــروع األول لــه هــو بنــاء منزلــن صغرييــن بــذل فيهــا جهــده ،ثــم توالــت املشــاريع الصغرية
متخصصـ ًا يف بنــاء املنــازل الصغــرة ،ويف خــال مخســة أعــوام مــن اجلهــد املتواصــل أصبح
وكثــرت ،وأصبــح
ّ
مليونــر ًا مشــهورا وبنــى سلســله مــن الفنــادق وأنشــأ عــدد ًا ال حيــى مــن الفنــادق وبيــوت االستشــفاء حــول
العامل..
يقــول هــذا الرجــل يف مذكراتــه الشــخصية :لــو علمــت اآلن أيــن يقيــم رئيــس العمــل الــذي طــردين مــن
ورشــة اخلشــب ،لتقدمــت إليــه بالشــكر العميــق ألجــل مــا صنعــه يلَ ،فعندمــا حــدث هــذا املوقــف الصعــب
تأ ّملــت جــد ًا ،ومل افهــم ملــاذا ســمح اهلل بذلــك ،أمــا اآلن فقــد فهمــت أن اهلل شــاء أن يغلــق يف وجهــي باب ـ ًا،
ليفتــح أمامــي طريقــا أفضــل يل وألرسيت.
الدرس املستفاد:
دومـ ًا ال تظــن أن أي فشــل يمـ ّـر بحياتــك هــو هنايــة لــك ..فقــط ف ّكــر جيــد ًا وتعامــل مــع معطيــات حياتــك،
وابــدأ مــن جديــد بعــد كل موقــف ،فاحليــاة ال تســتحق أن نمــوت حزن ـ ًا عليهــا ألنــه باســتطاعتنا أن نكــون
أفضــل...
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العدد ( )68لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ

 7صفر شهادة االمام احلسن بن عيل املجتبى Qسنة 50هـ
 28صفر شهادة الرسول األعظم حممد Oسنة 11هـ
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