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قضية ورأي

حرارة القلوب

ِ

ال َس ْ ِ
رار ًة يف ُق ُل ِ
قال رسول اهللَّ :N
َب ُد َا َبد ًا) الشيخ النوري ،مستدرك الوسائل :ج10ص233
وب ا ُْلؤ َ
(إن ل َقت ِْل ْ ُ
منني ال ت ْ َ
نيَ Qح َ

الرارة تسبب األمل واالضطراب وترتك أثار ًا يف مكاهنا ،بخالف البودة التي حتتوي معاين اخلمول والسكون
واضمحالل الركة ،هذا هو سبب التعبري بالرارة يف قلوب الؤمنني والتي نشأت من قتل السني ،Qفإن قتلهQ
خ ّلف يف قلوب الؤمنني األمل واإلضطراب واللوعة والزن.
إن الذي أوجد هذه الرارة يف قلوب الؤمنني هو ما عب عنه اإلمام السن الجتبى( Qال يوم َكي ِ
وم َك يا أبا َعبد اهلل)
َ َ َ
ّ
ّ
تفرد يف التأريخ يف نوعية أهدافه القدسة ،ويف كيفية حتقيقها ،ويف تداعياهتا ومعطياهتا وشحنات البادئ
فإن عاشوراء ّ
لسنى
والقيم والقاصد اإلنسانية التي زخرت هبا الواقف يف ساعات ذلك اليوم ،هو اليو ُم الذي جت ّلت فيه أسامء اهلل ا ُ

وصفاته العليا ،نعم هو ليلة القدر الثانية ،ففي ليلة القدر كان نزول القرآن الصامت ويف يوم عاشوراء صعود القرآن
الناطق فكال اليلتني تتع ّلقان بالقرآن.
والرارة بطبعها حتتاج اىل مصدر من مصادر الوقود ،وحرارة قتل السني Qوقودها إحياء شعائر عاشوراء يف ّ
كل
عام ،وهو وقود أبدي مستمر ،تعلو هذا الوقود يدُ الغيب التي ال تريده أن يقف أو ينفد ،وتزيد يف هليب الرارة ّ
كل
سنة يف قلوب استشعرت معنى اإليامن وذابت يف والء أهل البيت.K
((ه ْل ِم ْن ِ ٍ
استجابت الآتم وشعائر العزاء هلذا
يدوي يف سامء األحرار وقد
ْ
فامزال نداء سيد الشهداء َ
ْصين)) ّ
ناص َين ُ ُ
كل عام ،ويف ّ
النداء ،وجدّ دت حرقتها ّ
كل مكان؛ نص ًة لصاحب النداء سيد الشهداء ونص ًة للدين األصيل.
ّ
يت
حتول إىل واق ٍع حيا ٍّ
إن ما حصل يوم عاشوراء وإن كان حدث ًا تارخي ّي ًاّ ،إال أنه بجهود أئمتنا األطهار عليهم السالم ّ
كل زمان ومكان ،ذلك إن الدث التارخيي ٌ
ذي عطاء وضياء يف ّ
قابل للتشكيك والتزوير والتالعب واإلنكار ،ولكن
يت كوجود الشمس ّ
العب والدروس
الواقع اليا ّ
كل يوم غري قابل للتدخل البرشي كام أنه قابل للتأمل والتفكر وأخذ َ
من الواقع اللموس اليايت فكان عطاء عاشوراء عطا ًء ح ّي ًا يف وجدان الشعوب واجلامهري عطا ًء غري حمدود.
اجلانب القادم الستقبيل لعاشوراء هو ّ
أن إحياء عاشوراء إحيا ٌء لظهور دولة اإلمام الهدي العالية وحركته اإلصالحية

وأنه عند ظهوره ينادي (يالثارات السني) ويقول بني الركن والقام (أال يا أهل العامل أنا اإلمام القائم ...أال يا أهل
العامل إن جدي السني قتلوه عطشان ًا ...طرحوه عريان ًا ...سحقوه عدوان ًا) أو أنه ليندبه يف الصباح والساء ويبكيه بدل
الدموع دم ًا ،فمن أحيا عاشوراء يف ّ
كل يوم فإنه اقتدى بإمام زمانه ،وحاز عىل الشبه معه ،فيكون من أنصاره وأعوانه.
جعلنا اهلل وإياكم منهم ونزداد حرارة وقوة ونشاط ًا ومحاس ًا يف إحياء معامل ومظاهر وشعائر عاشوراء فإهنا من شعائر
اهلل ،ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب.
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قطاف

أرسار الشهادة
إن إلمامنا السني Qميزات وخصائص ختتلف عن سائر الشهداء وثوار التأريخ ،جعلته Qيفوقهم منزل ًة

بغض النظر عن كونه إمام ًا معصوم ًا ،أو كونه َ
سبط رسول اهلل Nورحيانته من الدنيا ،بل
وعز ًا ورشف ًا ،وهذا ّ

فجر ثورته من أجلها من جهة ،ونوع وعظمة التضحية التي قدمها Qمن جهة
لنوع وطبيعة األهداف التي ّ

أخرى ،وثالثة للوسائل التكاملية التي رسمت أبعاد ثورته اخلالدة.
زواره
لذلك تعدّ ى رشف الشهادة ورشف التضحية اىل أصحابه يف زمانه ،واىل الستقبل الستمر اخلالد اىل ّ
زواره منزلتهم اخلاصة ،فتالحظ يف
الؤمنني حيث حفظت هلم منزلة خاصة يف الدنيا واآلخرة ،بل خلدّ ام ّ
مشهور األخبار عن أهل البيت ،Kأن زائر اإلمام السني Qحيظى بخصائص كثرية ،كام ورد يف رواية عن
اإلمام الباقر( :Qيؤمنه اهلل يوم الفزع األكب ،وتلقاه الالئك ُة بالبشارة ويقال له ال ختف وال حتزن هذا يومك

الذي فيه فوزك) ابن قولويه ،كامل الزيارات :ص.242

وإن اهلل (عز وجل) يضاعف للمنفق يف مسريه إىل زيارة اإلمام السني Qأضعاف ًا كثرية ،فقد قال اإلمام

رفع ل ُه من الدرجات مثلها ،ورضا اهلل خري
الصادقُ :Q
سب له بالدرهم ألف وألف ،حتى عد عرشةً ،و ُي ُ
(حي ُ

له ودعاء حممد Nودعاء أمري الؤمنني واألئمة خري له) العاميل ،الوسائل :ج14ص462

لزوار اإلمام السني Qأجر ًا عظي ًام وخصائص كثرية،
وذكرت الروايات الرشيفة ،أن اهلل (عز وجل) جعل ّ

منها :وإن اهلل (عز وجل) يغفر لزائر اإلمام السني Qذنوبه ويمحوها مهام كانت ،حيث يقول اإلمام الصادق :Q

(وال يسأله عن ذنب عمله يف حياة الدنيا ،ولو كانت ذنوبه عدد رمل عالج ،وجبال هتامة ،وزبد البحر)
الجليس :بحار األنوار :ج27ص.98

ومنها :وحق الشفاعة لن يشفعون له ،وغريها .ولذلك كان أهل البيت Kحي ّثون شيعتهم وحمبيهم عىل

زيارة اإلمام سيد الشهداء Qويشجعوهنم عىل ذلك حتى مع وجود اخلوف واخلطر.

وزواره زيارة األربعني هذا الدث العالي الذي ال تعرف البرشية له نظري ًا ،عىل مجيع
ومن منازل السنيّ Q

الستويات ،هو حدث استثنائي ،ومثله الشاهد والوادث الرتبطة بزيارة أيب األحرار Qعىل مر السنني ،تلك

التي ترسمها ريشة التأريخ يف بقاع عديدة من األرض ،وخاصة يف كربالء القدسة ،وخاصة زيارة األربعني،

مواقف ح ّية نامية تسقي شجرة اخللود القدس لواقعة طف كربالء.
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قراءة في كتاب

قراءة يف كتاب الغدير
كتاب الغدير عمل موسوعي فريد ،أراد مؤلفه أن يستقيص فيه ّ
كل

ما يرتبط بالدث الصريي بالنسبة إىل األ ّمة اإلسالمية بل البرشية مجعاء،

بتنصيب رسول اهلل ،Nبأمر من اهلل تعاىل ،علي ًا Qولي ًا من بعده ،وكان العالّمة األميني Dقد أ ّلف أوالً

كتاب ًا يف ستة أجزاء باسم ( شعراء الغدير ) وأخذه معه إىل آية اهلل السيد أبو السن األصفهاين Dليكتب
له تقريض ًا ،فشطب السيد ك ّلمة ﴿شعراء﴾ وقال :اسم ﴿الغدير﴾ ٍ
كاف ،وهبذه االلتفاتة من الرجع أصبح

اسم ﴿الغدير﴾ هو العنوان والحور الذي يدور عليه الكتاب ،وكتاب ﴿الغدير﴾ حيتوي عىل مطالب كثرية
يف العقيدة ،واألدب ،واألخالق ،والتأريخ ،وغري ذلك مما يصلح معه أن يكون دائرة معارف كبى ،وقد

تتبع ّ
العالمة األميني Dمئات الصادر ويف خمتلف البلدان والكتبات لتحصيل مصادر هذه الوسوعة ،ثم قام
ِ
يكتف العال ّمة
بقراءهتا قراءة متأنية الستخالص ما ينفع يف إثبات األفكار التي ُيريدُ االستدالل عليها ،ومل
ّ
األميني Dبالنقل عن كتاب ُ
بشكل مبارش ،وكان Gتعاىل
يرجع إىل الصدر األصيل
ينقل عن مصدر ،بل كان
ُ

أمين ًا يف النقل ويمتلك جرأ ًة وصاح ًة يف نقل القضايا التارخيية ،وقد ك ّلفته هذه اجلرأة كثري ًا ،مما أضطره
بعض األحيان أن يتنقل مع محاية أو تغيري زيه العهود ﴿لباس العلامء﴾
حمتويات الكتاب:

الشعر ّ
تطرق فيه الؤ ِّلف لقيمة ّ
والشعراء يف
اجلزء األول :فيه تعريف خمتص بواقعة الغدير ،،اجلزء ال ّثاينَّ :

والسنّة ،وذكر فيه شعرء القرن االول والثاين والثالث ،اجلزء ال ّثالثَ :ذك ََر فيه الؤ ِّلف بق ّية شعراء
الكتاب ُّ
الرابع ،اجلزء اخلامسَ :ذكر فيه بق ّية
القرن ال ّثالث والرابع
ّ
الرابع :ذكر فيه بق ّية شعراء القرن ّ
اهلجري ،اجلزء ّ

السابع :ذكر فيه بعض
السادسَ :ذكَر فيه شعراء القرن ال ّثامن ،اجلزء ّ
السادس والسابع ،اجلزء ّ
شعراء القرن ّ
السابق ،اجلزء التّاسع :ناقش فيه مرحلة
شعراء القرن التّاسع ،اجلزء ال ّثامنَ :
واصل يف بدايته ما َختَم به اجلزء ّ

خالفة عثامن ،اجلزء العارش :واصل ّ
السابق ،اجلزء احلادي
العالمة
األميني Dيف هذا اجلزء ما َختَم به اجلزء ّ
ّ

َ
وخاصة دوره يف قتل اإلمام السن ،Qوعدد من شيعة أمري الؤمنني.Q
واصل عرض سرية معاوية،
عرش:
ّ
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )11لشهر صفر المظفر سنة 1438هـ
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التنمية البشرية

ملاذا هذا االهتامم بزيارة احلسنيQ
النجاح
المثابرة سر
لاذا هذا الرتكيز عىل زيارة اإلمام السني يف ّ
كل
وقت؟
ولاذا يوم األربعني بالذات؟
إن أمهية زيارة اإلمام السني تكمن فيام ييل:
أوالً :احلفاظ عىل جوهر الدين:
إننا لو تأملنا أفعال دولة بني أمية ودرسنا
تارخيهم األسود لوجدنا أهنم أسسوا لثقافة خبيثة
ضد خمالفيهم وهي ثقافة تزوير وتبديل القائق،
ولا كان الخالف لبني أم ّية يمثل مادة اإلسالم
العقائدية والرتبوية واالجتامعية واألخالقية
فبعمل األمويني هذا يكونون قد عمدوا اىل
حتريف اإلسالم ،فدسوا الروايات الوضوعة
وغريوا وبدّ لوا األحكام،
والكذوبة عىل النبيّ ،N
ونرشوا ّ
كل فساد يف األرض.
ّ
وكل عاقل وقع فهمه عىل اإلسالم يعلم أن
الرسول األعظم Nأبىل بال ًء منقطع النظري يف
سبيل إرساء دعائم اإلسالم ،فكاد بنوا أمية ْ
أن

يطمسوا معاله ،لوال حكمة وختطيط سيد الشهداء
الستنقاذ هذا الدين الق ّيم دين جده الصطفى
فاضطر اىل نوع خاص من التضحية فقدّ م نفسه
وأرسته وأصحابه فدا ًء لإلسالم فبقي اإلسالم
ليصدق الديث الرشيف عن النبي« Nحسني
6
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مني وأنا من حسني» الجليس ،بحار االنوار :ج 43ص.261
يضح اإلمام السنيQ
وهنا نسأل :ماذا لو مل
ِّ
هذه التضحية؟
قطع ًا لو مل يفعل ذلك لذهب اإلسالم وذهبت
القيم التي جاء هبا رسول اهلل ،بل سيذهب جهد
رسول اهلل Nومجيع تضحياته سدى؟ حاشا هلل
ذلك.
ثاني ًا :تعظيم القيم واملبادئ اإلهلية:
إن زيارة قب اإلمام السني Qرمز لتقديس
اإلسالم وتقديس البادئ والقيم التي ضحى من
أجلها اإلمام السني ،Qحيث إن من يزور سيد
الشهداء Qيع ّظمه لكونه حامي الرشيعة من جهة،
ومن جهة ثانية فهو يع ّظم دين اهلل والبادئ والقيم
الربانية التي جاء هبا نبي اإلسالم العظيم حممدN
لذا ورد (أن اإلسالم حممدي الوجود حسيني
البقاء) وال شك أنه يتبني ّ
لب أن أمهية
لكل ذي ّ
بقاء اإلسالم كأمهية وجوده ،فام الفائدة لو وجد
الدين ثم اندرس كام حصل لبقية األديان الساموية
األخرى .إننا نجد يف هذا العص أهنم ينصبون متثاالً
للجندي الجهول فيعظمونه تعظيام ً لبادئ وقيم،
فكيف ال نزور السني Qوهو اإلمام العصوم
الذي مت ّثلت فيه ّ
كل القيم اإلهلية اإلسالمية.

نعم نحن عندما نزور سيد الشهداء فإننا نستلهم
منه الدروس العظيمة « التضحية ،الوفاء ،إباء
الضيم ،الحافظة عىل الرشف والعرض ،األمر
بالعروف والنهي عن النكر ،الصالة ،الدعاء،
قراءة القرآن ،الذوبان يف حب اهلل سبحانهّ ،
كل
يشء يرخص يف جنب اهلل... ،إلخ ّ
كل ما جاء به
الرسول األعظم Nنستلهمه ونستقيه من زيارة
اإلمام السني.Q
ملاذا زيارة األربعني؟
ولو نتأمل يف أمهية زيارة سيد الشهداء Qيف يوم
األربعني فإهنا تكمن يف:
 -1أن يوم األربعني هو أول يوم متت فيه زيارة
اإلمام السني صلوات اهلل عليه بعد شهادته،
وهبذا اكتسب خصوصية يف زيارته ،مع كون
االقرتاب من قبه الرشيف ذلك الوقت يعد
جريمة يعاقب عليها النظام األموي ،مع ذلك
اجته الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل األنصاري
رضوان اهلل عليه لزيارة السني.Q
كام أن جابر األنصاري هو تلميذ مدرسة أهل
البيت Kوهو يعلم ما يفعل وهو عارف بفضل
زيارة اإلمام السني ،Qفقد حاز عىل الرشف
العظيم وفاز بأن كان أول زائر هلذا القب الرشيف.

-2إن يوم األربعني هو يوم عودة ذرية رسول

اهلل Nمن السبي واألرس ألرض كربالء ،وما
جرى عليهم من الصائب العظيمة والرزء اجلليل

يف كربالء القدسة يف الكوفة عند بن زياد عليه

لعنة اهلل ويف الشام عند الطاغية يزيد بن معاوية

لعنة اهلل عليه ،الذين هتكوا حرمة اإلسالم وحرمة

نبي اإلسالم بأن َس َبوا ذريته ،وفعلوا هبم ما فعلوا.

وهذا األمر يذكّرنا ّ
بأن الدين والقيم اإلنسانية
تستحق التضحية ّ
بكل يش إذا هدّ دت بخطر الفناء
واالندراس.

من هنا اكتسب هذا اليوم أمهية كبى ،نسأل اهلل

يفرج عن أرض القدسات عن بلد
الوىل القدير أن ّ
أمري الؤمنني Qعن بلد اإلمام السني Qعن بلد

العصومني عن أرض العراق قريب ًا ،ويرزقنا زيارة

السني وزيارة أبيه وأبنائه األطهار عليهم أفضل

الصالة والسالم.

﴿السالم عىل السني الظلوم الشهيد السالم

عىل أسري الكربات وقتيل العبات اللهم إين
أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك
الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة
واجتبيته بطيب الوالدة﴾
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عقيدتي

عقيدتنـــــا فـــــــــــــــ
ٌ
من ّ
سائل
كالم ألمري الؤمنني Qعندما سأله

شامي قال :أكان مسرينا إىل الشام بقضاء من اهلل

وقدره؟
ِ
حي َك! َل َع َّل َك َظنَن َْت َق َضا ًء الَ ِزم ًاَ ،و َقدَ ر ًا َحامت ًا!
َ
((و ْ َ
ِ
ِ
و َلو ك َ ِ
ابَ ،و َس َق َط
اب والع َق ُ
َان َذل َك كَذل َك َل َب َط َل ال َّث َو ُ
َ ْ
ِ
ِ
ا ْل َوعْدُ َوا ْل َوعيدُ  .إِ َّن اهللَ ُس ْب َحا َن ُه َأ َم َر ع َبا َد ُه َخت ِْيري ًا،
ف َع ِسري ًا،
اه ْم َ ْحت ِذير ًاَ ،وك ّل َ
ف َي ِسري ًاَ ،و َمل ْ ُيك ّل ْ
َو َهنَ ُ
و َأ ْع َطى َع َىل ا ْل َق ِل ِ ِ
ص َم ْغ ُلوب ًاَ ،و َمل ْ ُي َط ْع
َ
يل كَثري ًاَ ،و َمل ْ ُي ْع َ
لعبادِ
مكْره ًا ،و َمل ير ِس ِل األَنْبِياء َل ِعب ًا ،و َمل ين ِْز ِل ا ْل ِكتَاب لِ ِ
َ َ
َ ُْ
َ َ
ُ َ َ ُْْ
ِ
ِ
األر َض َو َما َب ْين َُه َام َباطالً:
الس َام َوات َو ْ
َع َبث ًاَ ،والَ َخ َل َق َّ
َذلِ َك َظ ُّن ا َّل ِذي َن َك َف ُرواَ ،ف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم َن النَّار)).
حرية اإلنسان يف أفعاله الفالسفة
لقد شغلت ّ

وأهل االديان منذ أقدم العصور وأبعدها ،وما

زالت تشغلهم ،حتى اليوم ،فلقد اختلف فيها
اليهود بعضهم مع بعض ،والسيحيون فيام بينهم،
والسلمون كذلك ،فذهبت فئة من ّ
كل أهل دين

حرية
عىل أن اإلنسان مغلوب عىل أمره ،وال ّ

له يف تصفاته ،وال وجود ليشء من شخصيته،

مهب الريح ..وأكّدت فئة
وإنام هو كريشة يف
ّ
الرية التامة لإلنسان،
أخرى من األديان الثالثة ّ
8
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والسؤولية الكاملة يف مجيع تصفاته وأفعاله.
(الجبة) إىل أنه
وعند السلمني ذهب قوم وهم
ّ

تعاىل هو الفاعل ألفعال الخلوقني وال دخل لإلنسان
يف ّ
كل فعل يصدر عنه ،فاإلنسان عندهم جمب عىل

فعل العايص واهلل مع ذلك ّ
يعذبه عليها ،واإلنسان

جمب عىل فعل الطاعات ومع ذلك يثيبه اهلل عليها،

ألهنم يقولون :إن أفعاهلم يف القيقة أفعاله وإنام
تنسب إليهم عىل سبيل التجوز ألهنم حملها ،ومرجع

ذلك إىل إنكار السببية الطبيعية بني األشياء وأنه تعاىل

هو السبب القيقي ال سبب سواه.

وهذا يرجع اىل وهم تومهوه وهو ّ
أن اجلب هو

مقتىض كونه تعاىل هو اخلالق الذي ال رشيك له.

وهذا القول كام ترى باطل ألن من يقول هبذه القالة

فقد نسب الظلم إليه تعاىل عن ذلك.

وذهب قوم آخرون وهم (الفوضة) إىل أنه تعاىل
فوض األفعال إىل الخلوقني وس ّلطهم عليها ورفع
ّ
قدرته وقضاءه وتقديره عنها ،باعتبار أن نسبة األفعال

إليه تعاىل تستلزم نسبة النقص إليه ،وإن للموجودات
أسباهبا اخلاصة وإن انتهت ك ّلها إىل مسبب األسباب
والسبب األول ،وهو اهلل تعاىل .وهذا أيض ًا من الباطل

ــــــــــــي القضاء والقدر
ألن من يقول هبذه القالة فقد أخرج اهلل تعاىل من

سلطانه ،وأرشك غريه معه يف اخللق.

أما الشيعة اإلمامية فتعتقد يف ذلك تبع ًا لا جاء عن

أئمتنا األطهار Kمن األمر بني األمرين ،والطريق
ّ

الوسط بني القولني ،الذي كان يعجز عن فهمه أمثال
أولئك الجادلني من أهل ّ
ففرط منهم قوم
الكالمّ ،

وأفرط آخرون .ومل يكتشفه العلم والفلسفة إال بعد

عدة قرون.

وليس من الغريب ممن مل يطلع عىل حكمة

األئمة Kوأقواهلم أن حيسب إن هذا القول ،وهو األمر

بني األمرين ،من مكتشفات بعض فالسفة الغرب
ٍ
قرون.
التأخرين ،وقد سبقه إليه أئمتنا قبل عرشة

يبني فيها
ويف رواية عن أيب عبد اهلل الصادقّ Q
هذه السألة بمثال سهل قال( :ال جب وال تفويض
ولك ْن أمر بني أمرين ،قال :قلت وما أمر بني أمرين؟

قال :مثل ذلك رجل رأيته عىل معصية فنهيته فلم
ينته فرتكته ففعل تلك العصية فليس حيث مل
يقبل منك فرتكته كنت أنت الذي أمرته بالعصية)
الكليني:الكايف:ج1ص237

وخالصته :أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا
حقيقة ونحن أسباهبا الطبيعية ،وهي حتت قدرتنا
واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة هلل تعاىل
وداخلة يف سلطانه ألنه هو مفيض الوجود ومعطيه،
فلم جيبنا عىل أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا يف عقابنا
عىل العايص ألن لنا القدرة واالختيار فيام نفعل ،ومل
يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن
سلطانه ،بل له اخللق والكم واألمر ،وهو قادر عىل
ّ
كل شئ وحميط بالعباد.
وعىل ّ
رس من
كل حال ،فعقيدتنا أن القضاء والقدر ّ

أرسار اهلل تعاىل ،فمن استطاع أن يفهمه عىل الوجه
الالئق بال إفراط وال تفريط فذاك ،وإال فال جيب عليه
أن يتك ّلف فهمه والتدقيق فيه لئال ّ
يضل وتفسد عليه
عقيدته ،ألنه من دقائق األمور بل من ّ
أدق مباحث
األوحدي من الناس
الفلسفة التي ال يدركها إال
ّ
ولذا ز ّلت به أقدام كثري من التك ّلمني .فالتكليف به
تكليف بام هو فوق مستوى مقدور اإلنسان العادي.
ويكفي أن يعتقد به اإلنسان عىل اإلمجال إتباعا لقول
األئمة األطهار Kمن أنه أمر بني األمرين ليس فيه جب
وال تفويض .وليس هو من األصول االعتقادية حتى
جيب حتصيل االعتقاد به عىل نحو التفصيل التدقيق.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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نحن نقص عليك

ّ
التكــــــــــــــــــب
ِ ِ ِ
اض ْب َهلم َّم َث ًال َّر ُج َل ْ ِ
مها َجنَّت ْ ِ
اجلنَّت ْ ِ
﴿و ْ ِ
َني ِم ْن َأ ْعن ٍ
َني
َ
ني َج َع ْلنَا ألَ َحد َ
َامها بِن َْخ ٍل َو َج َع ْلنَا َب ْين َُه َام َز ْر ًعا ( )32ك ّلتَا ْ َ
َاب َو َح َف ْفن ُ َ
ُ
ِ ِ ِ
حي ِ
َت ُأك ّل َها َو َمل ْ َت ْظ ِلم ِّمنْ ُه َش ْي ًئا َو َف َّج ْرنَا ِخ َال َهل ُ َام َهنَ ًرا (َ )33وك َ
او ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر ِم َ
نك َم ًاال َو َأ َع ُّز
آت ْ
َان َل ُه َث َم ٌر َف َق َال ل َصاحبِه َو ُه َو ُ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
دت إِ َىل َر ِّيب
السا َع َة َق ِائ َم ًة َو َل ِئن ُّر ِد ُّ
َن َف ًرا (َ )34و َد َخ َل َجنَّ َت ُه َو ُه َو َظامل ٌ ِّلنَ ْفسه َق َال َما َأ ُظ ُّن َأن تَبِيدَ َهذه َأ َبدً ا (َ )35و َما َأ ُظ ُّن َّ
ِ
ريا ِّمن َْها ُمن َق َل ًبا﴾ الكهف.35-32:
َألَجدَ َّن َخ ْ ً
يبني فيه أنّه ال اعتبار
افتخر بعض الكافرين بأمواهلم وأنصارهم عىل فقراء السلمني ،فرضب اهلل سبحانه ذلك الثل ّ
بالغنى الؤ ّقت وأنّه سوف يذهب سدى ،وأما الذي يمكن التفاخر به فهو تسليم اإلنسان لربه وإطاعته لواله وحقيقة

ذلك التمثيل ّ
أن رجلني أخوين مات أبومها وترك ماال وفريا فأخذ أحدمها حقه منه وهو الؤمن منهام فتقرب إىل اهلل
باإلحسان والصدقة وأخذ اآلخر حقه فتملك به بستانني فأفتخر األخ الغني عىل الفقري وقالَ ﴿ :أنَا َأ ْك َث ُر ِم َ
نك َم ًاال

َو َأ َع ُّز َن َف ًرا﴾ وما هذا إالّ ألنّه كان يملك جنتني من أعناب ونخل حميط هبام ،وبني اجلنتني زرع وافر ،وقد تعلقت مشيئته

بأن تأيت اجلنتان أك ّلها ومل تنقص منّه شيئا ،وقد ختللها هنر غزير الاء وراح صاحب اجلنتني الثمرتني يفتخر عىل صاحبه
بكثرة الال واخلدم .وكان ك ّلام يدخل جنته يقول :ما أحسب القيامة آتية ،ولو أفرتض صحة ما يقوله الوحدون من
ثت يوم ذاك ،آلتاين ريب خريا ِمن هذه اجلنّة بشهادة إعطائي اجلنّة يف هذه الدّ نيا دونكم ،وهذا
وجود القيامة ،فلئن ب ُع ُ
دليل عىل كرامتي ،وكان أخوه يواجهه بالكمة والوعظة السنة ويقول له :كيف كفرت باهلل سبحانه؟ مع أنّك كنت
ترابا فصت نطفة ،ثم سواك رجال سويا ،ثم ذكّره بسوء العاقبة ،وإنّك لاذا مل تقل حني دخولك البستان ما شاء اهلل؟
كنت ُ
ّ
أقل ماال وولدا ولكن أرجو أن جيزيني ريب يف اآلخرة
فإن اجلنتني نعمة ِمن اهلل ،ثم أشار إىل نفسه وقال :أنا وإن ُ

خريا من جنتك ،لكن اهلل َ
أنزل عىل حماصيل التكب العذاب عىل شكل صاعقة مميتة أو عاصفة هوجاء خميفة ،أو عىل
﴿و ُأ ِح َ
يط بِ َث َم ِر ِه
خمرب ومد ِّمر  -وأ ّي ًا كان  -فقد ُد ِّمرت البساتني اجلميلة واألشجار ،وهو قوله تعاىلَ :
شكل زلزال ِّ
ِ
ب َك َّف ْي ِه َع َىل َمآ َأ ْن َف َق فِ َيها َو ِه َى َخ ِ
او َي ٌة َع َىل ُع ُروش َها﴾ الكهف.42:
َف َأ ْص َب َح ُي َق ِّل ُ

الدروس املستفادة ِمن هذه القصة:
لقد أورد القرآن الكريم هذه القصة:

﴿أ﴾ :لبيان العبة هلذا اإلنسان الذي يعيش يف هذه الياة الدنيا فتأخذه مفاتنها إىل اخلرسان والضياع.

﴿ب﴾:عىلاإلنسانأناليظلمنفسهبأنحيملهاعىلالكفربارتكابالعصيةواإلخاللبالواجب،أوإنكارماجيباالعتقادبه.
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نافذة على العالم

العـــــــــوملـــــة
أشهر تعريف للعولة أهنا نظام عالي جديد يقوم عىل اإلبداع العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وثورة
االتصاالت بحيث تزول الدود بني شعوب العامل ويصبح العامل قرية كونية صغرية ،وبعبارة أخرى هو انتشار للنمط
األمريكي والغريب يف العامل ،وللعولة اشكال منها االجتامعية والثقافية واالقتصادية والعولة السياسية والتي تتمثل
يف فرض الدول الغنية والقوية قوهتا العسكرية عىل الدول الضعيفة والتدخل يف قراراهتا ،وابرز مؤسسات العولة
البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التجارة الدولية ،وهناك سلبيات واجيابيات للعولة فمن إجيابياهتا
أصبح العامل قرية مرتابطة صغرية يف الواصالت واالتصاالت واالنتشار الثقايف و العلومايت يف مجيع جماالت الياة،
وأما سلبياهتا فهو إلغاء النسيج االجتامعي للشعوب وتدمري اهلويات القومية والثقافية ،وزيادة الدول القوية غنى
وزيادة الفقرية فقرا ،وأثرت سلبي ًا عىل الدول النامية ،فازداد انتشار البطالة فيها ،وزيادة يف سعر صف العمالت
األجنب ّية ،وارتفاع نسب تداوهلا ،عىل حساب العمالت األخرى ،وق ّللت أيضا من نسب البضاعة الصنّعة حمل ّي ًا،
واستبداهلا بالبضاعة الستوردة ،وهناك فرق بني العولة والعالية ،فالعالية انفتاح عىل العامل واحتكاك بالثقافات مع
االحتفاظ بخصوصية األمة وفكرها وثقافتها (دون فقدان اهلوية الذاتية) وأما العولة فهي طمس للهوية ،فخاصية
العالية هي من خصائص الدين اإلسالمي ،فهو دين خياطب مجيع البرش ،دين عالي يصلح يف ّ
كل زمان ومكان،
فهو ال يعرف اإلقليمية أو القومية أو اجلنس جاء جلميع الفئات والطبقات ،فال حتده الدود ،نعم ُصبغت العولة
قت عىل نحو هستريي فيها ،وحدث هذا بعد التطور
بصفة العالية وتم نرشها يف أرجاء الكرة األرضية و ُط ّب ْ
الاصل يف أواخر الثامنينات من القرن العرشين ،حيث شهدت هذه الفرتة ظهور شبكة اإلنرتنت التي اكتسحت
العامل وتغلغلت يف حياة الناس ،فكانت ر ّدة فعل جمتمعاتنا العربية الحافظة رفض كبري هلذا الصطلح وهلذه الفكرة،
فهذه الجتمعات تروم الفاظ عىل هويتها وخصوصيتها ،إال أن الجتمعات العربية تعاين من مشك ّلة مستعصية،
وهي رفض االنفتاح عىل اآلخر وسب غور ما لديه بحجة أن ما لدهيا يكفي ،عىل عكس الجتمعات األخرى التي
ترفض هذا الفهوم من أجل التمسك هبويتها ،ولكنها يف الوقت ذاته تعرف ما لدى اآلخر وتسعى إلقامة جسور
من التواصل الشرتك بينها وبينه ،مثل هذا األمر جعل من هذه الدول يف القدمة ،فنحن نرفض العولة وال نعرف
كيف نتعامل معها ،ويف الوقت ذاته نُقبل عليها إقباالً شديد ًا وهذا قمة التناقض ،فالعولة هي أحدى أشكال اهليمنة
الغربية اجلديدة ،فمن نتاجها االستغالل واإلرساف يف االستهالك ،ورشاء الكامليات ،والتهجني ،وانتشار بعض
األلعاب العالية ،مثل( :البوكيمون) ،والرتدد عىل بعض الواقع الغري أخالقية يف األنرتنت ،فبأمثال هذه الصاديق
نرفض العولة ،ونقبل عىل مصاديق التواصل والتعارف بني البرش مهام كانت انتامءاهتم وأعراقهم ومللهم ومعتقداهتم.
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عناقيد

الشباب واستـــــــــــــــــــــ
منـذ أيـام ومحمـد يتحامـل علـى نفسـه للوقـوف علـى قدميه بعـد أيام مـن تعرضـه لإلصابـة اثناء لعـب كرة

القـدم ،وكان والـده قـد خـرج مـن البيـت بعـد أن غضـب مـن األمـر ،وأثنـاء محاولتـه تلك تبيـن لـه أن وضعه
الصحـي لـن يتحسـن قبل مرور مـدة طويلـة ،وفقد نتيجة ذلـك أمله فـي العودة الى المشـي من دون االسـتعانة

باآلخريـن فـي الوقـوف وحـده ،فعاد الـى فراشـه وهو فـي حالة يأس شـديدة.

وكانـت والدتـه تحظـر له طعامـ ًا ليتناولـه عندما يسـتيقظ من نومـه ،وفجأة ناداهـا بصوت ٍ
عال ،فجـاءت األم

مسـرعة مخافـة أن يكـون هنـاك مكروه قد وقـع على ابنهـا وهو في الغرفـة وحيد ًا ،ومـا أن رأته في فراشـه حتى

قالـت لـه :إن ابـاك قـد ذهب الى خـارج البيت حتـى ال يـرى وضعك هذا.

قـال محمـد :إننـي بحاجـة الـى الحديـث معـه بـدل أن يخـرج ألنني أشـعر بالذنـب ،فقـد نهاني عـن اللعب

أكثـر مـن مـرة وكنـت فـي ّ
كل مرة اؤكد لـه أن األمـر ال يدعو للقلـق أبد ًا ،فيمـا كان هـو يؤكد لي أن هـذا اللعب
سـيك ّلفني أكثـر ممـا أتوقـع وقد صدق حدسـه وخـاب ظني.

وفـي هـذه األثنـاء عـاد األب وهو يحمـل في يده طعامـ ًا جلبه خصيصـ ًا البنه المصـاب وأعطاه لـأم ،فقامت

باسـتالم األغـراض مـن األب وطلبت مـن األب أن يأتـي معها في المطبـخ لتحدثه عن أمـر ضروري.

وأثنـاء تحضيـر الطعـام الـذي جلبـه األب فـي المطبخ قالـت األم :إن ابنـك مصاب بخيبـة أمل كبيـرة ألنه لم

يسـتمع الـى كالمـك ونصيحتـك خصوص ًا بعـد أن وصل األمـر الى الوضـع الذي تـراه ،فـرد األب :إنني كنت
علـى يقيـن مـن وصـول الوضع الـى هـذه الوضعية وذلـك ألن االشـخاص الذيـن كانوا مـع ِ
ابنك في ممارسـة
اللعـب ليـس عندهـم حـرص علـى أن تكـون كرة القـدم لعبة مـن أجـل التسـلية واالسـتفادة الصحية بـل كانوا

يسـتعملون القـوة فـي اللعب وقـد حذرت ابنك مـن هذه النتيجـة لكنه كان ال يسـمع ّ
الكالم وال يحـب ان يفهم
إذا سـمع ولهـذا كنـت أريـد ان اسـمعه مخاوفـي من هـذه اللعبة لكنه لـم يكن معـي ابد ًا.

وعندمـا عـاد األب الـى غرفـة ابنـه محمـد بادره االبـن بالقـول :انني لم أكـن أتصـور أن تكون هذه هـي نهاية

اللعـب فـي كـرة القـدم ،فقـال األب :هذه ليسـت هي نهاية ممارسـة كـرة القـدم بل هـذه نتيجة عدم االسـتماع
الـى النصيحـة والتحذيـر ،فقد قدمت لـك النصح لكنـك اغلقت قلبك وعقلـك دوني فكانت هذه هـي النتيجة،

وألننـي حريـص عليـك تركتك تكتشـف الحقيقة بنفسـك ولم أكـن أتصـور ْ
أن يصل االمر الى الكسـر.

حـاول األبـن أن يمنـع نفسـه مـن البكاء لكنـه لم يتمالك نفسـه ،وقـال :ما كنت أتصـور أن االمر سـيصل الى

هـذا المسـتوى وكان ظنـي أن التحذيـرات التـي كنت تبلغني بها ليسـت أكثر مـن مخاوف أب مشـفق على ابنه.
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ـــــــــــــــــــماع النصيحة
قـام األب بتجفيـف دمـوع ابنـه ،وقال له :انـا ال ألومك فـي موقفك هذا كثيـرا وذلك الن الشـاب دائما يبحث

عما يناسـب ادراكـه وانت عملت وفـق ما يتصوره معظم الشـباب.

فـي هـذا الوقـت خطر سـؤال في بال االبـن فقال لـأب :وهـل كان اللعـب الذي كنت أمارسـه مشـروع ًا مع

أنـه أوصلنـي الى هـذه الحالة؟

ّ
قـال األب :ليـس مـن المشـروع أن تكـون الرياضة محـ ً
الشـكل الذي كنت تمارسـه
ال لأحقـاد واألذى بهذا

فـي األيـام السـابقة فالرياضـات غير القمارية ليسـت ممنوعة لكنها ليسـت مشـروعة مطلقـ ًا ،فإن شـرط حل ّيتها

أن تكـون خاليـة مـن الرهن ،ومـن األذى غيـر المعتاد ،وأنـت تعلـم أن اللعب الذي كنـت تمارسـه ال تتوفر فيه
جميـع الشـروط التـي ذكرتهـا ،وهـذا األمر ليـس خاصا كـرة القدم بـل هو شـامل ّ
لـكل الرياضات المشـروعة

غيـر القمارية.

وفـي هـذا الوقت شـعر االبن باألسـى على نفسـه إذ إنه أمسـى يق ّلـب ك ّفيه دون نتيجـة نافعة فقد سـبق الخطر

الـى المرمى فصار التدارك صعب ًا أو شـبه مسـتحيل.

وقامـت األم بجلـب الطعـام وكانـت تبتسـم ألنهـا رأت التفاهم قد صـار هو اللغـة المتبعة بين زوجهـا وابنها

فحمـدت اللـه علـى ذلـك وقدمـت الطعـام لولدهـا وهـي تقـول :تعـال عـوض مـا فقدتـه مـن طاقـة بعـد هذا
الحـادث المرير.

وعندمـا بـدأ محمـد بـاألكل أخـذ أالب يشـرح لـه كيفيـة التطهـر مع وجـود هـذه الجبيـرة على قدمـه وكيف

يمكنـه االغتسـال ايضـا ،وكان محمـد في هذا الوقت يسـمع وال يعتـرض ألنّه علـم اهمية وقيمـة النصيحة التي

قدمهـا األب وذهبـت ادراج الريـاح وكادت أن تؤدي بمسـتقبله وربمـا حياته .وفي االسـبوع التالي أصبح وضع

محمـد جيـدا وفتـح عـن قدمـه الجبيـرة وأخـذ يتمشـى قليـ ً
ال حتى يعتـاد المشـيء مـن جديـد وكان بالـه دائم ًا

مشـغوالً بأهميـة االسـتماع الـى نصيحـة االب عندما يحذر مـن بعض األعمال ألن األب ليسـت عنـده مصلحة

سـوى البحث عـن مصلحـة الولد.

وعندمـا تعافـى محمـد مـن هـذه االصابة ذهـب الى الشـخص الـذي أصابه وأخبـره أنه قـد غفر له وسـامحه

فـي حقـه ألن والـده قد رضي عنـه فجعل ذلك شـكر ًا لله على عودتـه الى الطريـق الصحيح بعـد أن كان معاند ًا
ال يـرى رايـ ًا صحيح ًا غيـر رأيه.
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أي بني
ما تعانيه الدول اإلسالمية اليوم من القتل والترشيد وأعىل
مستويات األذى ،عىل نحو الفرد أو األرسة أو الجتمع ،من جراء
الروب التي تشعلها األيادي اخلبيثة العادية لإلسالم والسلمنيّ ،
كل
هذا ليس إال وسيلة أولية للقضاء عىل اإلسالم ،ومعنى الوسيلة األولية:
أن أعداء اإلسالم حيتملون أهنم يقضون عىل الدين اإلسالمي بطرق
القتل والتعذيب وأداهتم يف ذلك الروب والتفجري والتهجري ،لكن
حتسب ًا الحتامل الفشل يف سلب
ما وراء ذلك هم وضعوا خطة بديلة ُّ
ال نتائج ّ
اهلوية اإلسالمية من السلمني ،وفع ً
كل هذا الظلم للشعوب
اإلسالمية مل تكن تسري نحو سقوط اهلوية ،بل حصل العكس وثبت
وعضوا عليها بنواجذهم وظهرت
أصحاب العقيدة عىل عقيدهتم ّ
فاعلية الشعار اجلميل ( الؤمن كالسامر ك ّلام ازداد عليه الطرق ازداد
ثبات ًا)
لذا فإن األعداء عملوا عىل وضع خطة أو وسيلة بديلة -كام قلنا -
لسلب هويتنا ،وهي أخطر من األوىل من جهة أهنا ال تبدو ببشاعتها
القيقية وهدفها اخلبيث ،بل خت ّفت حتت أقنعة متلونة وفرشت الرساب
امام عيون السلمني فيحسبه الظمآن معين ًا عذب ًا.
وأكثر ما وجهوا سهامهم السمومة اىل طبقة الشباب مستغلني بذلك
الظروف الزرية التي صنعوها يف بالدهم ،حيث زرعوا بذور اليأس
وسقوها بامكنة إعالمية قوية جعلت ّ
كل شاب يشعر بخيبة أمل أمام
مستقبل جمهول وحياة ذات معامل مرتبكة.
ّ
ومستقرة وحضارية،
كل هذا جعل الشاب يشعر أن أي حياة صحيحة
ّ
ال يمكن أن تتحقق إال بعد الرور بثقافة الغرب وختيط منها ثوب ًا جيعل
شك ّلها مقبوالً لدى اآلخرين ،فتاه الشباب يف ظلامت التقليد الذموم،
والتنازل عن بعض الثوابت االجتامعية ،وربام صار األمر أكثر خطورة
عندما استدعت بعض التصفات هتك ًا للرموز اإلسالمية والعاين
الدينية ،ولو من دون قصد إىل ذلك.
واختصت الشيعة  -بحمد اهلل  -بوقفات دينية عقائدية يف طريق
الياة التي واجهوا فيها ألوان ًا من الظلم والزن واخلوف من أعدائهم
منذ وفاة النبي Nحتى اليوم ،ومن هذه الوقفات التي جتدد الفاهيم
الدينية وتث ّبت أركاهنا ّ
كل عام زيارة األربعني لإلمام السني  ،Qفإهنا
تنسف ّ
كل خمططات العدو وترده خائب ًا عاجز ًا عن كتابة حرف متيل
14

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )11لشهر صفر المظفر سنة 1438هـ

الشباب وزيـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــارة األربعني

له عيون شبابنا بالرضا والقبول.
لكن هذا مل يمنعه من التفكري يف اخرتاق هذه الثورة الراجلة إلعادة
الفاهيم اإلسالمية اىل مكاهنا يف العقول ،فيحاول جاهد ًا تشويه بعض
جزئيات السرية عن طريق بعض األمور القرشية النافية ألخالق الزيارة
وآداب التواجد يف العتبات القدسة.
لذلك دعت الرجعية العليا الشباب يف هذه الزيارة اىل االلتزام بأدب
الزيارة وترك غري الناسب يف حرضة مشاهد العصومني Kأو مشاهد
أوالدهم وأصحاهبم من الذين يشكّلون رمز ًا ديني ًا شيعي ًا ،ورد ذلك يف
جواب سؤال بعض الؤمنني حول هذا الوضوع وهذا نصه:
((السؤال :بعض الشباب يأتون لزيارة العتبات القدسة بمالبس
جمسمة عىل البدن وأخرى
خمتلفة األشكال ،منها رياضية وأخرى ّ
مرسوم عليها صور العب أو ممثل او مطرب أجنبي أو كتب عليها
باللغة األجنبية عبارات غري أخالقية وأ ّما حالقة الرأس واللحية فهي
عىل طرق الغرب ،فام هو رأي سامحتكم هبذه االعامل من الناحية
الرشعية؟
اجلواب :األمور الذكورة بعضها حمرم وبعضها غري مناسبة وعىل
ّ
كل حال فينبغي توجيه الزائرين بام يتيرس بالكمة والوعظة السنة،
وينبغي عىل الشباب األعزاء من أتباع أهل البيت Kبنحو عام جتنّب
الالبس غري الالئقة من جهة الضيق أو الرسم أو العبارات الكتوبة .وأن
لبس االنسان جزء من سلوكه ،كام يعد دليال عىل عقله وثقافته ونفسيته
ووعيه عند العقالء بل قد حيرم لبس بعض تلك االلبسة كام لو كانت
موجبة لإلثارة الحرمة أو ترويج الفساد كام ينبغي بنحو خاص رعاية
اآلداب يف األماكن القدسة من قبيل الساجد والزارات ونحوها ولبس
األلبسة الحتشمة التي تكون مظهرا للسكينة والوقار عىل صاحبها فإن
ذلك جزء من آداب الزيارة)).
ّ
الشكل اخلارجي
وهذا اجلواب أخويت وإن كان مضمونه خيص
ّ
كالكالم واليش
للزائر ،إال أنه يمكن أن يشمل مجيع التصفات األخرى
والبيع والرشاء وغريها حتى يف غري أيام الزيارات فإن الؤمن من أتباع
أهل البيت Kالبد أن يراعي الناسب والالئق باإليامن الذي يف قلبه
ويناسب والءه وانتامءه هلذا الذهب البارك.
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القوارير

زِ ُ
يارة النِّسا ِء بَنيَ الفضيلةِ والشُّبهاتِ
ِ
وغيره ،فقد روي عن اإلمام
ريب أن ُجمل ًة من الروايات قد َد َع ْت وح ّثت النسا َء على ِزيارة الحسين Qفي يوم األربعي َن
ال َ
الصادق( :Qيا زرارة ما في األرض مؤمنة إالّ وقد وجب عليها أن تسعد فاطمة Pفي زيارة الحسين )Qمستدرك الوسائل :ج،10
ص ،259وكذلك ما روته أم سعيد األحمسية عن اإلمام الصادق( :Qيا أم سعيد تزورين قبر الحسين عليه السالم؟ قالت :قلت:
نعم ،قال :يا أم سعيد زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء) كامل الزيارات :ص ،237فض ً
ال عن هاتيكم الروايات التي
ٍ
علي،
زوار ُ
جاءت بلفظ العموم للرجال والنساء ،فمنها :عن أبي عبد الله ،Qقال( :إذا كان يوم القيامة نادى منادَ :أي َن ّ
الحسين ب ُن ٍّ
ِ
ِ
الح ِ
فيقو ُم ُعن ٌُق من الن ِ
حصيهم َّاال الل ُه َت َعالىُ ،
َ
َّاس ال ُي
رب أتيناه ُح ّب ًا لرسول الله،
سينQ؟
لهمَ :ما َأردتُم بِزيارة َق ِبر ُ
فيقول َ
فيقولون َيا ِّ
ِ
ِ
فالحقوابِهم،فأ ْنتُممعهم
والحسي ُن
محمدٌ
والح َس ُن ُ
وعليوفاطم ُة َ
وح ّب ًالعليوفاطمة،ورحم ًةلهمماارتُك َ
ُ
ٌّ
بمنه،فيقاللهم:هذا ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بعض من األحاديث التي تك ّلمت عن فضيلة ما لمن زارت
في درجتهم الحقوا بلواء رسول الله )....كامل الزيارات :ص ،269فهذه ٌ
الحسين ،Qوهي َف ِ
ضائل ليس بعدها فضائل ،وهي لم تفرق بين الرجال والنساء ،وال ّ
كالم لنا في ذلك ألنه َأبي ُن من الشمس.
ُ
َ
َ
ّ
الكالم كل ّ
وإنما ّ
جاب عنها
الكالم في بعض الشبهات التي تتراءى بعيون البعض عن مشاركة النساء في زيارة األربعين ،وقد أ َ
الفقها ُء (أ ّيدهم الل ُه) َبأجوبة ال يبقى معها ٌّ
شك أبد ًا ،وإليكم تلكم اإلشكاالت مع أجوبتها:
طع المفازات والمسافات البعيدة من دون وجود َم ْح َر ٍم معها:
َ -1ق ُ
ٌ
حلول شرعي ٌة لهذه اإلشكالية ،فمن تلك الحلول :هو تثقيف النساء على وجود المحرم معها،
صحيح لو لم تكن هناك
وهذا
ٌ
ٍ
إضاف ًة إلى كون الضرورة من وجود المحرم هو الخوف على المرأة من مخاطر الطريق وغير ذلك ،وهو منتف مع خروج المرأة
مع مجموعة من النساء أو المواكب أو ما شابهها ،حالها حال من تخرج للحج من دون محرم ،أو أن الطريق حالي ًا مع وجود
الحمايات وسواد الناس وكثرة المشاة ال يبقى شيء مما يخاف منه.
الرجال مع النِّساء:
ُ -2مزاحم ُة ِّ
وهو ممنوع باالتفاق ،لكن في مثل هكذا مشكالت ينبغي التجنب من لغة المنع ،والعدول إلى لغة التثقيف بالحدِّ من تلك
الرجال والنِّساء من عدم التزاحم واالختالط ،خصوص ًا عند شحة النقل والمواصالت أثناء الرجوع من
اإلشكاالت ،وتوجي ُه ِّ
الزيارة ،وهذا ليس بجديد ،إذ إنه يحدث كثير ًا في َأعظم و َأكبر الممارسات الدينية كالحج ،ولم َنر منع ًا منه.
ِ
ِ
للزيارة مع ُح ِ
َ -3ت َع ُ
قوق الزَّوجِ وال َبيت:
المرأة
ارض ُخروجِ
وهو ُيعا َل ُج أيض ًا بالتوجيه واإلرشاد ،ال بالمنع واإلبعاد ،وهذا اإلشكال فيما نعتقد ٌ
قليل ما يقع ،ألن غالبية النساء ال يخرج َن
إال بعد اإلذن والتنسيق مع الزوج وأفراد العائلة ،ونحن ال نرى بعد ِّ
حث المعصومين Qعلى الزيارة بتلك الفضيلة والثواب إال
الزوار بالتوجيه الشرعي ،واألخذ بأيديهم نحو طريق الصالح واإلصالح ،وهي فرصة عظيمة لتعليمهم
التعاون على خدمة ّ
أحكام الله ،والله تعالى ولي التوفيق.
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طب وتكنولوجيا

ِطـــــــــــــــــــب

نجحت شركة في مدينة برشلونة اإلسبانية في ابتكار كرسي

متحرك ذكي ،يستعين به األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في

الحركة بال قيود ،بعد أن ثبتت صعوبة استخدام النماذج التقليدية
لدى األطفال الذين يفتقدون المهارات الحركية الضرورية أو
ذوي القدرات العقلية المحدودة ،وتمكنت الشركة التي تعمل

في مجال األجهزة التعويضية من تصنيع نموذج يستجيب
لأوامر الصوتية ،ومن خالل حركات الرأس أو باالستعانة
بضغطات معينة على الحلمات المطاطية المستخدمة إلسكات
األطفال ،وتم تصنيع النموذج التجريبي للكرسي باالستعانة

بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد وأجهزة االستشعار التي ترصد
العوائق والعقبات في الحيز المفتوح لترسل بيانات بشأن أقرب
عائق ،وقال (خوردي فنتورا) اختصاصي العالج الطبيعي
ومبتكر الجهاز بمؤسسة (نيكس) إن الطفل يمكنه تشغيل

الكرسي المتحرك وإدارته بضغطة بسيطة من اليد أو اإلصبع أو
الذقن أو بالرأس ،بحيث يلبي االحتياجات الفردية للطفل.

لم تقتصر األجهزة الذكية في عملها على المكالمات

والتصوير وما إلى ذلك ،بل حظيت هذه األجهزة الذكية

تكنولــــــــــــوجيا

بإمكانية اإلستفادة منها في مجال القراءة والمطالعة ،فوضعت

فيها اإلمكانية العالية لعمل التطبيقات والبرامج التي تحمل في

طياتها الكتب والموسوعات والمكتبات المفيدة ،فبرزت لنا
تطبيقات ومكتبات وموسوعات إسالمية وعلمية رائعة ،فكانت
بحق معين ًا لإلنسان في إثرائهم وتزويدهم بالثقافة اإلسالمية
والعامة ،ومن تلك التطبيقات المهمة التي ال غنى عنها هو تطبيق
مكتبة الشيعة ( ،)ishia booksوهو أكبر وأفضل مكتبة اسالمية

شيعية على متاجر األجهزة الذكية ( ،)ios-androidحيث أنها
تحتوي على أكثر من خمسة آالف وماءتين كتاب ًا ،مصنف ًا بين
التفسير والتأريخ والفقه واألصول والرجال والفلسفة والكالم

والطب وغيرها ،وقد بذلت مؤسسة آية الله العظمى السيد
الميالني إلحياء الفكر الشيعي جهود ًا كبيرة ومضنية في إخراج

هذه المكتبة المباركة بح ّلتها التي هي عليها ،فبادر أيها العزيز
إلى تحميل هذا التطبيق الكبير ،وحاول اإلستفادة منه قبل ( َأ ْن
طت فِي ج ِ ِ
َت ُق َ
نب ال َّله) الزمر.56:
ول َن ْف ٌس َيا َح ْس َرتَى ع َلى َما َف َّر ُ
َ
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مساحة ود

ٍ
ِ
شراء لبيت أو أثاث منزل أو سلع
عملية
أي
دأب الناس على عدم ممارسة ِّ
معمرة للبيت أو الزواج في شهري محرم وصفر ،وباألخص شهر صفر
المظفر ،ولعل السبب في ذلك هو ما نقله الشيخ عباس القمي في مفاتيح
الجنان( :اعلم ّ
ان هذا ّ
الشهر معروف بالنّحوسة ،وال شيء أجدى َلرفع
الصدقة واألدعية واإلستعاذات المأثورة ،ومن أراد أن يصان
النّحوسة من ّ
الشهر من البالء فليقل ّ
مما ينزل في هذا ّ
مرات -كما َر َوى
كل يوم عشر ّ
ّ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
وغير ُه :-يا َشديدَ القوى ويا َشديدَ المحال ).....راجع
المحدِّ ث الفيض ُ
ُ
الطوسي في مصباح
المفاتيح ،هذا ولكن أغلب علماء الطائفة كالشيخ
ُ
والكفعمي في كتاب
المتهجد ،والسيد ابن طاووس في اقبال االعمال،
ُ
(البلد األمين) ،لم نجدهم يذكرون نحوسة هذين الشهرين ،بل يذكرون
شهر صفر بـ(صفر الخير أو المظفر) ألجل دفع ما ارتكز في أذهان الناس
من أنه شهر ن ِ
َح ٌس ،ويبدو أن التشاؤم الموروث هو بسبب ما وقع في هذين
ٌ
الشهرين من حوادث ووفيات للمعصومين Qوال عالقة لها بالتشاؤم.

ن ٌ
ُُ
وسة و َ
َتشاؤ ٌم

عن َأبي م ٍ
الح َس ِن ِ
الم ِ
ؤمن
َري Qأنه قالَ ( :عال َم ُ
لي ال َع ْسك ِّ
حمد َ
بن َع ٍّ
ُ َّ
ات ُ
ِ
َ
ِ
الخمسي َنَ ،وز َيار ُة األربعي َنَ ،والت َ
َخ ْم ٌسَ :صال ُة َ
َعفير
َّخت ُُّم في ال َيمينَ ،وت ُ
ِ
ِ
الج ِ
الرحي ِم) وسائل الشيعة :ج ،14ص478
بينَ ،و َ
َ
الر ْح َم ِن َّ
الج ْه ُر بِبِس ِم الله َّ

ِز ُ
يارة ُ
ّوايات
احلسنيِ Qيف َ
الر ِ

بن ُثوير ِ
الحسين ِ
بن َأبي َفاختة ،قالَ :قال أبو عبد اللهَ :Qيا ُحسي ُن:
عن ُ
ِ
ِ
ِ
سين ِ
الح ِ
إن َ
عليْ ،Q
كتب
ُم ْن َخ َر َج من َمنزله ُيريدُ زيار َة َق ْب ِر ُ
كان َماشي ًا َ
بن ٍّ
الل ُه ل ُه بِ ّ
الح ِائ ِر َكتَب ُه
كل ُخطوة َح َسن ًة و َم َحى عنه َس ّيئ ًةَ ،حتّى إِذا َص َار في َ
ناس َكه َكتَبه الله من ِ
نجحين ،حتّى إِذا َق َضى م ِ
الله من المفلحين الم ِ
الفائزي َن،
ُ ُ ُ َ
َ َ
ُ
َ
َ ُ
ُ
ِ
إن َر َ
ْصراف َأتا ُه َم َل ٌك َف َقالَّ :
َحتّى إِذا َأرا َد االن
السال َم،
َ
سول اللهُ Qيقرؤك َّ
قول َلك :است َْأنِ ِ
و َي ُ
ف ال َع َم َل َف َقدْ َغ َف َر َل َ
ك َما َم َضى) كامل الزيارات ،ص253
ْ

اجة ِإىل ُ
اهل ُدوِء
ِب ٍ

فقدت ساعة ثمينة من رجل غني أثناء تجوله داخل ورشة أخشاب كبيرة ،تمتلئ

أرضيتها بنشارة خشب يصل ارتفاعها إلى بضعة سنتيمترات ،وأعلن الرجل استعداده
لتقديم مكافأة مالية كبيرة لمن يجد الساعة الثمينة ..فسارع العمال إلى تقليب
النشارة باجتهاد مستخدمين أدواتهم ،ولكن بال جدوى كمن يحاول أن يبحث عن
إبرة في كومة قش ،وفي أثناء تواجدهم خارج الورشة لتناول الغذاء ،دخل صبي

صغير إليها وخرج وفي يده الساعة الثمينة! فنظروا إليه باستغراب شديد وسألوه:
كيف وجدتها؟! َفأجابهم :لم أفعل أمر ًا خارق ًاّ ،
فكل ما قمت به هو أن جلست

على األرض بهدوء ،وظللت أنصت حتى التقطت أذناي صوت دقات الساعة.
ما أكثر احتياجنا للهدوء في هذه األيام ،وما أكثر احتياجنا إلى االنفراد مع

الله تعالى في جلسة هادئة ،فكثيرون منا فقدوا ما هو أهم من ساعة ثمينة وسط

عز وجل.
ضجيج وزحام الحياة ،فقدوا نفوسهم وذواتهم الثمينة جد ًا لدى الله ّ
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