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قضية ورأي

العقيدة والعاطفة
يظـــن بعـــض املســـلمني أنـــه ثمـــة خلـــل

ه ــذا الداع ــي حي ــب والدي ــه وحي ــب أن جيازهي ــا

الب ــكاء ع ــى احلس ــن نات ــج ع ــن العاطف ــة

أفضـــل عـــرة ،فهـــل ُينكـــر عـــى مثـــل هـــذا

يف القضيـــة احلســـينية عنـــد الشـــيعة ،يقـــول إن
واهلـــوى ،وليـــس عـــن عقيـــدة خالصـــة ،فـــإن

العقيـــدة اخلالصـــة تســـتند إىل األدلـــة العقليـــة
املقنعـــة التـــي تبعـــث عـــى االطمئنـــان بـــا
يعتقـــد بـــه اإلنســـان.

ربمهـــا ويعارشمهـــا
عـــى مـــا تعبـــا يف تربيتـــه ،في ّ
الســـلوك أنـــه ال أجـــر لـــه يف ذلـــك ألنـــه إنـــا
يفعـــل الـــر جلـــل احلـــب والعاطفـــة؟

بـــل نقولـــك أن البـــكاء عـــى اإلمـــام

احلســـن ســـواء أكان ناشـــئ ًا عـــن دليـــل

أقـــول :هـــذا كالم مبنـــي عـــى اســـتحالة

صحي ــح أم كان منبعثــ ًا ع ــن ه ــوى فإن ــه لي ــس

غ ــر صحي ــح ،ف ــا املان ــع م ــن ك ــون اإلنس ــان

ألن الشـــيعة إنـــا يبكـــون عـــى رجـــل يكفـــي

اجتـــاع العقائـــد مـــع العاطفـــة ،وهـــو بنـــاء
يســـلك ســـلوك ًا بداعيـــن جمتمعـــن؟ ال مانـــع

مـــن ذلـــك ،بـــل الكثـــر مـــن ســـلوك إلنســـان

بقبي ــح ،ولي ــس بمح ـ َّـرم ،ب ــل ه ــو فع ــل حس ــن؛
أن ــه ســ ِّيد ش ــباب أه ــل اجلن ــة ،مضافــ ًا إىل أن ــه

ابـــن بنـــت رســـول اهلل ،الـــذي قـــد ثبـــت

املســـلم هـــو نتيجـــة ألكثـــر مـــن داعٍ ،فمثـــ ً
ا

بالتواتـــر أن النبـــي كان حي ّبـــه؟

وأكدتـــه الســـنة النبويـــة ،وكل مســـلم ملتـــزم

يف التلف ــاز يظل ــم في ــه إنس ــان ،أو رب ــا حي ــوان،

ب ــر الوالدي ــن حك ــم رشع ــي ج ــاء ب ــه الق ــرآن

ر والديـــه طلبـــ ًا لألجـــر والثـــواب وامتثـــاالً
يـــ ّ
ألمـــر اهلل تعـــاىل ،لكـــن لـــو كان املســـلم مـــع

ونج ــد الكث ــر م ــن يبك ــي ملوق ــف يش ــاهده

وال يعـــدّ شـــيئ ًا قبيحـــ ًا ،بـــل يوصـــف الباكـــي

املتفاع ــل أن ــه ذو حن ــان وإنس ــانية وطيب ــة قل ــب.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )53لشهـــر احملــــرم احلرام سنة 1442هـ
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قطاف

ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل
دست السم إليه زوجته جعدة (لعنة اهلل عليها)
القائل هو اإلمام احلسن ،واملناسبة عندما ّ

فصار ينازع آخر أيامه ويرمي بقطع من كبده الرشيف يف الطست ،كان اإلمام احلسني
بجانبه وهو يبكي ،فقال له اإلمام احلسن:

عيل؟
«أخي حسني أتبكي وجتزع ّ

َ
كيومك يا أبا عبد اهلل»
واهلل ال يوم

كلمة كتبت عىل جبني التأريخ ويف قلوب املؤمنني مدى الدهور ،وصف فيها عظم واقعة

كربالء ،وأهنا كبرية بالقياس إىل مصيبته ،وأن الذي يستحق البكاء الكثري واحلزن الطويل هو
مصاب ورزية أيب عبد اهلل احلسني.

إن هذه املقولة حتبط كل خمططات املنافقني وأتباع الشياطني وأفعاهلم كل عام من حماوالت
لطمس اهلوية احلسينية ،وهي تقرر للعامل أن واقعة الطف هي األكثر أمل ًا واشد حرسة وأدوم مسار ًا
وهنج ًا ،فقد فارقت اإلنسانية ركن ًا من أركاهنا سبط رسول اهلل واحلجة عىل اخللق أمجعني بأشنع
فعلة ،وأبشع قتلة حتى متزق جسده الطاهر ،وصار اجلرح عىل اجلرح والطعنة عىل الطعنة ،وقتل

معه خرية أهل بيته من أخوته وولده وأبناء عمومته من بني هاشم ،وقتل معه األطفال وخرية
األصحاب خري الناس بعد املعصومني عىل وجه األرض وسبيت نساءه ورضبن وهتكن.

مرت عىل املسلمني وغري املسلمني بلغت تلك الدرجة من الفضاعة ،فإنه
إذن ليس هناك مصيبة ّ

قد صار قاتل ناقة صالح أشقى األولني لقتله ناقة جعلها اهلل معجزة لنبي من أنبيائه ،فكيف يكون

قتل أوالد النبي وحجة اهلل عىل اخللق أمجعني ،وكيف يكون وصف قاتل احلسني وهو
عامد وم ِ
قد ٌم عىل قتل إمام خالفة النبوة ومعدن الرسالة.
ُ
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قراءة في كتاب

مقاتل الطالبيني
مؤلـف الكتـاب هـو علي بـن احلسین أبـو الفـرج

األصفهـاين ،ولـد يف  284للهجرة ،وتويف عام  356هــجرية،
وهـو شـاعر مشـهور ٍ
وراو للشـعر واألدب ،ومـؤرخ وعامل يف
األنسـاب والسيرة.

اهلـدف الـذي ذكـره املؤلـف من هـذا الكتـاب :هـو ذكر

نبـذة خمتصرة لرتمجـة حيـاة ووفـاة أوالد أيب طالـب وذر ّيتـه

مـن زمـن النبـي حممـد وإىل زمـن تأليـف هـذا الكتـاب،

وأنـه عـزم عىل مجـع مـن كان موته ألسـباب سياسـية ،أو قمع
تلـك احلـركات التي كان يقوم هبـا أبناء أيب طالـب إلقامة
العدالـة بين النـاس  ،وذلـك حبـ ًا هلم كما يقول.

ذكـر املؤلـف يف هـذا الكتاب أخبـار  500نفر مـن آل أيب
طالـب ،مبتـد ًأ بشرح لرتمجـة جعفـر بـن أيب طالـب يف زمـن النبـي ثم تنـاول فترة بني أميـة وبني

العبـاس وذكـر أسماء العلويين ضمـن الفترة التـي كانـوا يعـارصون فيهـا اخلليفـة الـذي كان حيكـم
آنـذاك .وقـد ختـم الكتـاب يف العصر األمـوي ببيـان أحـوال عبيد اهلل بـن عيل.

الطالبـي ونسـبه الكامـل حتـى جـدّ ه األعلى وقد يذكر اسـم
وقـد كان ديـدن املؤلـف ذكـر اسـم
ّ

أمـه أيضـا .وأورد املؤلـف يف خامتـة الكتـاب الروايات واألشـعار التي نُظمـت يف رثـاء أو مدح هؤالء
األشـخاص وقـد تطـول بعـض القصائـد حتى تتجـاوز املائـة بيت.

وخصـص أبو الفـرج ملقتل اإلمام احلسين بـن علي ،وأهل بيته وأصحابه وسـبي نسـائه
كما
ّ

وأخواتـه وعيالـه جـزء ًا كبري ًا من الكتـاب .كام وتطـرق إىل بحث هذا املوضـوع بحث ًا مفص ً
ال وشـامالً.
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التنمية البشرية

معطيات اإلصالح احلسيين
أعلـــن اإلمـــام احلســـن اهلـــدف العـــام

م ــن هنضت ــه يف قول ــه املش ــهور (لطل ــب اإلص ــاح

أجــل حتقيــق اإلصــاح الشــامل يف األمــة ،وليــس

حتقيـــق أيـــة مصالـــح شـــخصية ،أو الســـعي مـــن

يف أمـــة جـــدي) وهـــو هـــدف واقعـــي ،فـــإن

أجـــل اســـتالم منصـــب أو ســـلطة.

ّ
لتحـــل حم ّلهـــا القيـــم واملثـــل
وحماربـــة الفســـاد،

تع ّلمنـــا إن االســـتعداد للتضحيـــة وتقديـــم

املجتمع ــات البرشي ــة بحاج ــة دائم ــة لإلص ــاح،

العلي ــا واألخ ــاق الكريم ــة ،وبن ــاء جي ــل صال ــح

يكـــون هـــو شـــعب املســـتقبل.

واإلصـــاح هـــو هـــدف ووظيفـــة

األنبيـــاء حيـــث قدمـــوا أنفســـهم ضحايـــا

إن النهضـــة اإلصالحيـــة التـــي قـــام هبـــا

الغـــايل والنفيـــس هـــو طريـــق حتقيـــق األهـــداف،

وحتتـــاج إىل إرادة وعزيمـــة ،وعمـــل دائـــم،
ونشـــاط مســـتمر.

ويف عرصنـــا احلـــارض ال بـــد لإلنســـان مـــن

يف س ــبيل العقي ــدة وإص ــاح األخ ــاق ،وتركي ــز

التمييـــز بـــن اإلصـــاح احلقيقـــي الـــذي مـــن

والعـــادات الفاســـدة.

الفاســـد ،واإلفســـاد املعلـــن بعنـــوان اإلصـــاح،

الفكـــر والثقافـــة ،والتخلـــص مـــن الســـلوك
«وأين مل أخـــرج أرش ًا وال بطـــر ًا وال مفســـد ًا

وال ظاملـــ ًا وإنـــا خرجـــت لطلـــب اإلصـــاح يف

أم ــة ج ــدي أري ــد أن آم ــر باملع ــروف وأهن ــى ع ــن
املنكـــر  ،وأســـر بســـرة جـــدي وأيب عـــي بـــن

أيب طالـــب ،فمـــن قبلنـــي بقبـــول احلـــق فـــاهلل

عـــي هـــذا أصـــر حتـــى
أوىل باحلـــق  ،ومـــن َر َّد
َّ

أجلـــه ثـــار اإلمـــام احلســـن ضـــد الواقـــع
فاملفســـدون ربـــا يرفعـــون شـــعار اإلصـــاح ،

ويعت ــرون أنفس ــهم م ــن املصلح ــن ،ك ــا حك ــى
وإِ َذا ِق َ
ـــم ال ُت ْف ِســـدُ وا ِف
اهلل تعـــاىل عنهـــمَ :
يـــل َل ُ ْ
ْالَ ْر ِ
َّـــا ن َْحـــ ُن ُم ْص ِل ُح َ
ـــم
ض َقا ُلـــوا إِن َ
ـــون َ أال إِ َّنُ ْ
ون َو َل ِكــ ْن ال َي ْشــ ُع ُر َ
ـم ا ُْل ْف ِس ــدُ َ
ون البق ــرة.12 :
ُه ـ ُ

ويف ذكـــرى استشـــهاد اإلمـــام احلســـن

يق ــي اهلل بين ــي وب ــن الق ــوم باحل ــق وه ــو خ ــر

علينـــا أن نجـــدد الذكـــرى أيضـــ ًا مـــع األهـــداف

ص.329

الواق ــع املنح ــرف ،والت ــي م ــن أمهه ــا  :اإلص ــاح

احلاكمـــن» بحـــار األنـــوار ،العالمـــة املجلـــي :ج،44

الت ــي م ــن أجله ــا ث ــار اإلم ــام احلس ــن ض ــد

وهب ــذه الكل ــات ح ــدد اإلم ــام احلس ــن

الشـــامل لألمـــة كـــا أوضحنـــا ،ونتعلـــم منـــه

والتضحي ــة ،وه ــو الســ ــعي م ــن

ومـــن دعـــاة احلريـــة والديمقراطيـــة ،ولنـــارس

هويـــة اإلصـــاح الـــذي ينبغـــي لـــه الفـــداء
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كيـــف نكـــون مـــن دعـــاة اإلصـــاح الشـــامل،

دور املصلـــح ،وهـــو أمـــر مهـــم للغايـــة ،فالكثـــر

ربـــا يفهـــم معنـــى النهضـــة احلســـينية ويـــرز

و يمك ــن تلخي ــص أه ــم مف ــردات

عطاءاهتـــا ونتاجاهتـــا لكنـــه ال يمتلـــك اإلرادة

اإلصـــاح الشـــامل واحلقيقـــي الـــذي حتتاجـــه

لألم ــة ،وجتمي ــد للطاق ــة الت ــي يمك ــن أن تك ــون

 -الدعوة إىل مبدأ احلريات العامة

يف الســـر يف هـــذا الطريـــق ،فيكـــون خســـارة

عامـــ ً
ا يف نجـــاح املـــروع اإلصالحـــي ،فـــا

بـــد أن يتبنـــى كل شـــخص عمليـــة اإلصـــاح

األم ــة يف ع ــدّ ة أم ــور:

 -احـــرام حقـــوق اإلنســـان ،واحلفـــاظ عـــى

الوحـــدة بـــن أطيـــاف الشـــعب يف أجـــواء التنـــوع

حســـب قدراتـــه ومكانتـــه وظروفـــه ،كيـــف

القومـــي والدينـــي واملذهبـــي

الســـاوية ،وكل األنبيـــاء واألئمـــة ،يقـــول

الع ــادل للث ــروة ،وتكاف ــؤ الف ــرص ،واملوازن ــة ب ــن

واإلصـــاح هـــو هـــدف كل الرســـاالت
اهلل تعـــاىل عـــى لســـان نبيـــه شـــعيب:
اســـ َت َط ْع ُت
إِ ْن ُأ ِريـــدُ إِ َّل ْال ْص
َ
ـــاح َمـــا ْ
ومـــا تَوفِ ِيقـــي إِ َّل بـــاهلل َع َلي ِ
ـــت
ـــه ت ََو َّك ْل ُ
ْ
َ َ ْ
وإِ َلي ِ
ـــه ُأنِيبهـــود.88 :
َ ْ

 تركيـــز مبـــدأ العدالـــة االجتامعيـــة ،والتوزيـــعاحلقـــوق والواجبـــات

 -إشـــاعة ثقافـــة التســـامح واحلـــوار  ..إىل آخـــره

م ــن مف ــردات مهم ــة يف عملي ــة اإلص ــاح الش ــامل
واحلقيقـــي.
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عقيدتي

صفة العلم
طريــق صورتــه املنتزعــة منــه واحلاكيــة عنــه.
(ينظــر :املنطــق ،املظفــر :ج ،1ص.)13

ولكــن هــذا التّعريــف ناقــص؛ لعــدم

شــموله لبعــض أقســام العلــم ،فهــو يناســب

األول دون الثــاين؛ ألنّــه ال يشــمله،
القســم ّ

ولبيــان ذلــك نقــول ينقســم العلــم عــى

قســمني:

القســم األول :العلــم احلصــويل :وهــو

انطبــاع صــورة الــيء املعلــوم يف الذهــن،

ومعظــم علــم اإلنســان مــن هــذا القبيــل ،وفيه

يعلــم اإلنســان األشــياء عــن طريــق انعــكاس

الصــورة احلاصلــة منهــا عــى صفحــة ذهنــه.

(ينظــر :املصــدر الســابق).

القســم الثــاين :العلــم احلضــوري :وهــو

تقــدّ م الــكالم يف مقالنــا الســابق عــن

حصــول املعلــوم بوجــوده لــدى العــامل  ،كعلــم

منهــا ،ويف هــذا املقــال نتنــاول صفــة احليــاة،
بكوهنــا صفــة مــن صفــات البــاري عـ ّـز وجـ ّـل

بتوســط صورتــه (.ينظــر :خالصــة علــم الــكالم،
ال ّ

صفــة احليــاة وب ّينــا هنــاك مــا هــو املــراد

الثبوتيــة( اجلامليــة) ،وقبــل بيــان هــذه الصفــة
ال بــدّ مــن التعـ ّـرف أوالً ـ ولــو بشــكل موجــزـ

عــى معنــى العلــم وأقســامه ،وأي قســم منهــا
يتناســب كصفــة هلل تعــاىل.
ما هو العلم ؟

ُعـ ّـرف العلــم بأ ّنــه :حضــور صــورة اليشء

املعلــوم يف الذهــن ،أو هــو العلــم بالــيء عــن
8
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اإلنســان بذاتــه التــي يشــر إليهــا بـــ (أنا)،
أي :يكــون الــيء معلومـ ًا عنــد العــامل بنفســه
الفضــي :ص.)35

حصويل:
حضوري ال
علمه سبحانه
ٌ
ّ

تعرفنــا عــى الفــرق بــن العلــم
ممــا تقــدّ م ّ
احلصــويل واحلضــوريّ ،
وأن الــذي ينبغــي

علينــا معرفتــه هــو ّ
أن علــم اهلل ســبحانه وتعاىل

بذاتــه وبفعلــه حضــوري  :فعلمــه الــذايت بذاته

لعــدم غيبوبــة ذاتــه عــن ذاتــه وحضورهــا

لدهيــا ،وعلمــه باألشــياء فعــى وجهــن:
األولّ :
إن العلــم بالــذات علــم باحليث ّيــة
ّ

فــإذا كانــت اخللقــة وإفاضــة الوجــود عــى

كشــف
علمــه ســبحانه بذاتــه
تفصيــي عــن
ٌ
ٌ

بذراتــه وأجزائــه ،حســب صــدوره مــن اهلل
ّ

الثــاين :حضــور املمكنــات لــدى الواجب.

التــدرج لديــه ســبحانه،
واحلضــور بوصــف
ّ

التــي تصــدر عنهــا األشــياء والعلــم بتلــك
احليث ّيــة علــم باألشــياء .وبذلــك يتّضــح ّ
أن
األشــياء عــى الوجــه الالئــق بذاتــه.

ألن املمكــن قائــم بوجــود البــاري ســبحانه
حدوث ـ ًا وبقــا ًء ّ
وإن قيامــه بذاتــه ســبحانه.

وهــذا النحــو مــن الوجــود ال يقبــل

الغيبوبــة إذ هــي منــاط انعدامــه وفنائــه ،فــإذا

كانــت املوجــودات اإلمكان ّية هبــذه اخلصوص ّية،

ـور هلــا االنقطــاع عنهــا؟ ومــا هــو
فكيــف ُيتصـ ّ
ــر ُض انعدامهــا وفنائهــا ،فعــى ذلــك
ّإل َف ْ
فالعـ َ
ذراتــه ،فعلــه ســبحانه وإجيــاده،
ـال بعا ّمــة ّ

أي
ويف الوقــت نفســه حــارض لديــه وهــو ّ
احلضــور ،علمــه؛ فعلــم اهلل وفعلــه مفهومــان

خمتلفــان ولكنّهــا متصادقــان يف اخلارج(.ينظــر:

حمــارضات يف اإلهليــات ،الســبحاين :ص.)94

علمه سبحانه باجلزئ ّيات:
ّ
متغي باســتمرار،
إن الكــون برمتــه متجــدّ د ّ

ولكــن يــراه الناظــر ثابــت ومســتقر بســبب

خطــأ حواســه ،واحلقيقــة غــر ذلــك  ،فاملــادة
ـر والتبــدّ ل يف ّ
كل
ذراهتــا خاضعــة للتغـ ّ
بجميــع ّ

آن وأوان ،فـ ّ
ـكل ظاهــرة ماديــة مســبوقة بالعــدم
التدرج
الزمــاين ،ووجــود املــا ّدة التــي حقيقتهــا ّ

أشــبه بعــن نابعــة يتدفــق منهــا املــاء باســتمرار،

فليــس هلــا بقــاء وثبــات ومجــود واســتقرار.

وجــه التدريــج والتجزئــة  ،ومل يكــن بإمــكان
َ
العــال
املعلــول اخلــروج عــن ع ّلتــه ،يظهــر أن

تعــاىل ،معلــوم لــه ،فاإلفاضــة التدرجي ّيــة،
يــازم علمــه تبــارك وتعــاىل باجلزئيــات
اخلارج ّية(.ينظــر :توحيــد اإلماميــة ،حممــد باقــر امللكــي:

ص. )277

آيات قرآنية يف علم اهلل تعاىل:

إن اهلل بـ ّ
ال شــك وال ريــب يف قولنــاّ :
ـكل

يشء عليــم وحميــط؛ أل ّنــه تعــاىل عــامل بــا مــى
ومــا يـ ْ
ـأيت ومــا هــو كائــن ومــا يف الكــون مــن
األرسار؛ إذ يقــول ســبحانه وتعــاىلَ ﴿ :و ِعنــدَ ُه
ِ
ـح ا ْل َغ ْيـ ِ
ـم َمــا ِف
ـب َل َي ْع َل ُم َهــا إِ َّل ُهـ َ
َم َفاتـ ُ
ـو َو َي ْع َلـ ُ
ـر ومــا تَسـ ُق ُط ِمــن ور َقـ ٍ
ـة إِ َّل َي ْع َل ُم َها
ََ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِ َ َ ْ
ا ْلـ َ ِّ
ــة ِف ُظ ُلــا ِ
و َل حب ٍ
ت ْالَ ْر ِ
ض َو َل َر ْط ٍ
ــب َو َل
َ َ َّ
َ
ــس إِ َّل ِف ِكت ٍ
َيابِ ٍ
َــاب ُّمبِني﴾(األنعــام.)59 :
ـم َمــا َ ْت ِمـ ُـل
ويقــول ســبحانه ﴿ :ال َّلــ ُه َي ْع َلـ ُ
َــز َدا ُد
يــض ْالَ ْر َحــا ُم َو َمــا ت ْ
ــى َو َمــا ت َِغ ُ
ك ُُّل ُأن َث ٰ
ش ٍء ِعنــدَ ُه بِ ِم ْقــدَ ٍار ﴾(الرعــد.)8 :
َوك ُُّل َ ْ
عــز مــن قائــل َ ﴿ :ع ِ
ــالِ ا ْل َغ ْي ِ
ــب َل
وقــال ّ
ــال َذر ٍة ِف الســاو ِ
ِ
ات َو َل ِف
َي ْع ُ
َّ َ َ
ــز ُب َعنْــ ُه م ْث َق ُ َّ
ْالَ ْر ِ
ــر ِمــن َٰذلِ َ
ْــر إِ َّل ِف
ــك َو َل َأك َ ُ
ض َو َل َأ ْص َغ ُ
َــاب ُّمبِ ٍ
ِكت ٍ
ني﴾(ســبأ.)3:
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نحن نقص عليك

عندمـا خلق اهلل آدم وأخبر مالئكته أنه

اإلنســان فقــد ال تشــبعه .وهــذا الوضــع  -إن مل

يقــرن بااللتــزام والشــعور باملســؤولية  -يؤدي

سـيجعل يف األرض خليفـة لـه ،سـأله املالئكة:
ِ
يهـا َمـن
مسـتفرسين ال معرتضينَ  :أ َ ْت َع ُـل ف َ
ي ْف ِسـدُ فِيهـا ويس ِ
ـف ُك الدِّ َمـا َء َون َْحـ ُن ن َُسـ ِّب ُح
ُ
َ ََْ
بِحم ِ
ـد َك َو ُن َقـدِّ ُس َل َ
ـك؟ البقـرة.30 :
َ ْ
وكان جـــواب اهلل جوابـــا مغلقـــ ًا اتضـــح
يف املراح ــل التالي ــةَ  :ق ـ َ
ـم َم ــا َل
ـال إِ ِّن ــي َأ ْع َل ـ ُ

ســبقت آدم ،وهــذه املخلوقــات تنازعــت
وســفكت الدمــاء وخلفــت يف املالئكــة انطباع ًا

املالئكـة كانـوا عاملين  -كما يبـدو مـن

هــذه التفاســر الثالثــة ال تتعــارض مــع

َت ْع َل ُم َ
ـــون البقـــرة.30 :

تسـاؤهلم  -أن هـذا اإلنسـان موجـود يفسـد يف
األرض ويسـفك الدماء ،فكيـف عرفوا ذلك؟!
قيــل إن اهلل ســبحانه أوضــح للمالئكــة

مــن قبــل عــى وجــه اإلمجــال مســتقبل
اإلنســان ،وقيــل إن املالئكــة فهمــوا ذلــك

مــن خــال عبــارة (يف األرض) ،ألهنــم
علمــوا أن هــذا اإلنســان خيلــق مــن الــراب،

واملــادة ملحدوديتهــا هــي حتــا مركــز للتنافــس
والنــزاع .وهــذا العــامل املحــدود املــادي ال

يســتطيع أن يشــبع طبيعــة احلرص يف اإلنســان.
وهــذه الدنيــا لــو وضعــت بأمجعهــا يف فــم
10
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إىل الفســاد وســفك الدمــاء.

بعــض املفرسيــن ذهــب إىل أن تنبــؤ املالئكة

يعــود إىل جتربتهــم الســابقة مــع خملوقــات

مــر ًا عــن موجــودات األرض.

بعضهــا ،وقــد يكــون موقــف املالئكــة مــن
اســتخالف آدم ناشــئ ًا عــن هــذه األســباب
الثالثــة معــ ًا.

املالئكــة بينــوا حقيقــة مــن احلقائــق،

ولذلــك مل ينكــر اهلل تعــاىل عليهــم قوهلــم ،بــل

أشــار إىل أن ثمــة حقائــق أخــرى إىل جانــب

هــذه احلقيقــة ،حقائــق ترتبــط بمكانــة اإلنســان
يف الوجــود ،وهــذا مــا مل تعرفــه املالئكــة.

(األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل  -الشيخ نارص مكارم
الشريازي  -ج  - ١الصفحة )١٥٧

نافذة على العالم

المذاهب
اإلسالمية في الحجاز
عادة ُيفرض مذهب احلكام عىل دوهلم للحفاظ
عليها من املعارضات واالنقالبات والتغيريات التي
تضعفها ،وهذا ما حصل يف السعودية ،لكن يف الواقع
يوجد فيها عدة مذاهب وبنسب ال بأس هبا وهي:
أوالً :املنطقة الوسطى (نجد) يغلب عليها املذهب
احلنبيل بقراءته السلفية الوهابية .وعلامء املذهب هنا هم
عامد املؤسسة الدينية الرسمية وهم من يسيطر عىل كل
احلقول الدينية والقضائية والتعليم والتوجيه الديني
واملساجد واألوقاف وغريها ...ويبلغ عدد سكان هذه
املنطقة حسب اإلحصاءات الرسمية املنشورة نحو
 %32.12من جمموع السكان ،ويعيشون عىل مساحة
 %36.20من جممل مساحة اململكة.
ثاني ًا :املنطقة الغربية (احلجاز) ويغلب عليها
املذهب املالكي والشافعي ،ونسبة قليلة من املذاهب
األخرى ،بام فيها الزيدية والشيعة اجلعفرية يف املدينة
املنورة ،وحسب اإلحصاءات الرسمية فإن عدد
السكان يف احلجاز يبلغ نحو  %32.87من جمموع
سكان اململكة ويعيشون عىل مساحة تقدر بـ %20.99
من جممل مساحة اململكة .واحلجازيون هلم مرجعية
دينية خاصة هبم ،ويميلون إىل مدرسة األزهر يف مرص،
ومن الطبيعي فقد غاب دور احلجاز يف صناعة القرار
الديني وانتقل إىل حكّام العاصمة الرياض.

ثالث ًا :املنطقة اجلنوبية (عسري وجيزان ونجران)
وهي منطقة فسيفسائية من حيث النسيج القبيل
واملذهبي ،فكل املذاهب اإلسالمية توجد يف تلك
املنطقة بام فيها املذهب الرسمي الذي حقق بعض
خلو املنطقة من املدارس
االنتشار هناك نتيجة
ّ
الفكرية الفاعلة .ويوجد يف املنطقة اجلنوبية املذهب
الشافعي واملالكي إضافة إىل الزيدي ،ويقطن
نجران أغلبية ساحقة تنتمي إىل املذهب اإلسامعييل،
ويقدر عددهم يف اململكة بنحو نصف مليون نسمة.
رابع ًا :املنطقة الرشقية (القطيف واألحساء)
وحو ْت هذه املنطقة التي
ذات األكثرية الشيعية،
َ
تبلغ مساحتها  %31.28من مساحة اململكة ويبلغ
تعداد سكاهنا حسب اإلحصاء الرسمي ما نسبته
 %14.67من جمموع السكان ،وبام أن املذهب
احلاكم يف السعودية يعترب املذهب الشيعي مذهب ًا
معارض ًا ،فمن الطبيعي أن يعمل عىل عدم ازدهار
هذا املذهب وتقليص نشاطاته الدينية ،لذا كان
علامء الشيعة رغم القمع بالتهجري والقتل والسجن
ينطقون بمطالبهم طوال هذه املرحلة التي تركزت
عىل ضامن حرياهتم الدينية ومساواهتم مع املواطنني
اآلخرين يف قضاياهم االقتصادية والسياسية.
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

أمور تتعلق بالنهضة احلسينية
تحدثـت فـي أحـد المحافل يومـ ًا عـن النهضة

التعبير عـن الحزن واألسـى ،ووردت فيهـا أحاديث

كان لهـا تأثيـر بالـغ وكبيـر فـي حركـة التأريـخ

الصـادق أنه قـال« :بكى علي بن الحسـين على

الحسـينية فقلـت :ال ّ
شـك أن نهضة الحسـين

اإلسلامي وحيـاة المسـلمين عامـة ،بحيـث أدت

تفاعالتهـا الواقعيـة فـي حركـة األمـة إلـى حفـظ

كثيـرة عـن أئمـة أهـل البيـت ،فعـن اإلمـام

الحسـين بـن علـي صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن

اإلسالم ونشـره ،وكان للشعائر الحسـينية دور آخر

عشـرين سـنة  -أو أربعيـن سـنة  -ومـا وضـع بيـن
يديـه طعـام إالّ بكـى علـى الحسـين حتـى قال

يختـص هـذا الـدور بالشـيعة ،وإن كان لـه بعـض

أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهالكيـن! فقـرأ:

مكمل لـدور الثورة الحسـينية يكاد
فـي قبالة ذلـك ّ

التأثيـر فـي بقيـة المسـلمين أيض ًا.

ويمكـن تقسـيم الشـعائر الحسـينية مـن ناحيـة

المضمـون إلـى قسـمين رئيسـيين :الشـعائر
المسـنونة ،وغيـر المسـنونة....

فقـال أحـد الحضـور :مـا معنـى الشـعائر

ا لمسـنو نة ؟

فقلـت :هي الشـعائر التـي ورد فيها نـص ثابت

وصريح عـن أهـل البيت.
فقال لي :مثل ما؟

فقلـت :أوالهـا :البـكاء ،وغيـره مـن مظاهـر
12

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )53لشهـــر احملــــرم احلرام سنة 1442هـ

لـه مولـى له :جعلـت فداك يـا ابن رسـول اللـه ،إني

إنمـا أشـكو ب ّثـي وحزنـي إلى اللـه وأعلم مـن الله

مـا ال تعلمون إنـي لم أذكـر مصرع بنـي فاطمة إالّ
خنقتنـي لذلـك العبـرة»( .األمالـي للصـدوق :ص.)304

وعـن اإلمـام الصـادق قـال..« :ومن أنشـد
فـي الحسـين فأبكـى واحـد ًا فلـه الجنـة ومن أنشـد

فـي الحسـين فبكـى فلـه الجنـة( »..األمالـي للصـدوق:

ص.)205

وثانيها :الزيارة.

فقال لي :وما أهمية الزيارة مع كونها مستحبة؟

فقلـت :كانـت زيـارة اإلمـام الحسـين فـي

األسـاس حضـور ًا إلـى جانـب قبـره الشـريف ،ثم

التشـبيه وتمثيـل مشـاهد المأسـاة التي جـرت على

أخـذت منحـى أوسـع في تعظيـم أهـل البيت

الحسـين ،أو المسـيرات المليونية ،وغيرها.

أنهـا فريضة على من يؤمـن بإمامتـه ،ويترتب عليها

نص ؟

ولـو كانـت عـن بعـد ،وبعـض الروايات تـدل على

عظيـم الثـواب حتـى فضلت علـى العمـرة والحج
المندوبين.

فعـن اإلمـام الباقـر قـال« :مـروا شـيعتنا

بزيـارة قبـر الحسـين بـن علـي؛ ...وزيارتـه
أقـر للحسـين باإلمامة من
مفترضـة علـى مـن ّ
ّ
وجـل»( .األمالـي للصـدوق.)206 :
عـز
اللـه ّ
فقال :وهل للزيارة فوائد غير الثواب؟

قلت:
أوالً :تربيـة الفرد وأتباع الخـط األصيل المتمثل

بأهـل البيـت والوقـوف علـى مضمـون نهضة

الحسـين بالـوالء لهـذه القامـة اإلسلامية ،والتلبية
لندائـه باعتبـاره داعيـ ًا إلى اللـه (لبيك داعـي الله).

وثانيـ ًا :تأكيـد الرفـض للطغيـان والظلـم الـذي

فقـال :وهـل لذلـك مـن مبـرر فيمـا لم يـرد فيه
المبـررات لذلـك هـو ّ
أن تكـون
قلـت :أفضـل
ّ

الممارسـة تعبيـر ًا عرفيـ ًا عـن تعظيم الحسـين

أو إظهـار الحـزن عليه أو مشـتملة علـى المضمون

والمحتـوى الـذي أرسـاه اللـه تعالـى ،أو كانـت
تذكيـر ًا للمسـلمين بمصابـه وأهدافـه فهـو أمـر

مشـروع تنطبق عليـه اآليـة القرآنية في قولـه تعالى:
ِ
ِ
ِ
ـوى
ـم َشـ َعائ َر ال َّلـه َفإِن ََّهـا مـ ْن َت ْق َ
َ
..و َمـ ْن ُي َع ِّظ ْ
ا ْل ُق ُل ِ
ـوب الحـج.32 :
فقـال :أال يكـون مـردود الشـعائر سـلبيا لعـدم

النـص عليهـا؟

قلت :فيه جنبتان.

قال :وكيف؟

قلـت :أمـا اإليجابيـة ،هـي الممارسـات ذات

أعلنـه اإلمـام الحسـين عندما خطب فـي أهل

األهـداف الخالصة وقد أصبحت شـعائر ًا حسـين ّية،

ثالثـ ًا :االلتـزام بالمفاهيم العقائديـة واألخالقية

والسـلبية ،هـي ما تشـوه الرؤيـة التي ال تنسـجم مع

الكوفـة خطبته المشـهورة.

التـي تضمنتها نصـوص الزيـارات التـي وردت في

اإلمام الحسـين.

رابعـ ًا :التعبيـر االجتماعـي الذي فتـح األبواب

أمـام بقية المسـلمين لاللتحـاق بالشـيعة من خالل

التفاعل بالمسـيرات الحسينية والسـير نحو كربالء.
فقال :واآلن ما قصدك بالشعائر الغير مسنونة؟

تـم ابتكارها مـن قبـل موالي أهل
قلـت :هـي ما ّ

البيـت ولـم يرد فيهـا نص صريح ،مثل شـعائر

ممـا ال تعـد هتـك ًا لحرمـة اإلسلام والمذهـب،
األهـداف الحقيق ّيـة ألهل البيـت ،أو التي ينفر

منهـا الوجـدان والـذوق اإلنسـاني السـليم ،وليس

لهـا تفسـير منطقـي يوافـق العقـل والفطرة.

اهتـم أهـل البيـت
ومـن هـذا المنطلـق
ّ
بشـيعتهم وتوجيههـم توجيهـ ًا ينسـجم مـع عمـوم
األهـداف والمنطلقـات العقائديـة واألخالقيـة

اإلسلامية.
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أي بني

الكثـــر مـــن النـــاس والشـــباب منهـــم

خاصـــة باعتبـــار الطاقـــة الفكريـــة وحـــب

الوعـــد باجلنـــة ملـــن بكـــى عـــى احلســـن

ك ــا يف بعضه ــا مث ــل ذل ــك مل ــن تباك ــى علي ــه أو
أنشـــد شـــعر ًا فتباكـــى عليـــه.

املعرفـــة ناشـــط يف أذهنتهـــم يســـألون عـــن
ِ
ـــي
مـــا رواه الشـــيخ الصـــدوق عـــن اإلمـــام َع ُّ
ال َس ْ ِ
ـــن يف البـــكاء عـــى اإلمـــام
ْبـــ ُن ْ ُ
احلس ــن الت ــي يق ــول فيه ــاَ « :أ ُّي ـ َـا ُم ْؤ ِم ـ ٍ
ـن
الُ َس ْ ِ
ـــت َع ْينَـــا ُه لِ َقت ِ
ْـــل ْ
ـــنَ حتَّـــى
َد َم َع ْ
النَّ ـ ِ
ِ
ت َِس ـ َ
ـو َأ ُه اللَُّ َت َع ـ َ
ـيل َع ـ َ
ـة
ـى َخ ــدِّ ه َب ـ َّ
ـال ِ َب ــا ِف ْ َ

يتوهـــم أحـــد أن ذلـــك باعـــث عـــى األمـــان

الصـــدوق :ج ،1ص ،)83كيـــف لعمـــل بســـيط

وســـقوط مبـــدأ العقوبـــة عـــى التقصـــر

واجلـــواب عـــى هـــذا الســـؤال نقـــول :ورد

ين ــايف م ــا ورد يف الق ــرآن الكري ــم م ــن الوعي ــد

ُغ َرفــ ًا َي ْســ ُكن َُها َأ ْح َقابــ ًا» (ث ــواب األع ــال ،الش ــيخ

حيصـــل بـــه هـــذا األجـــر العظيـــم؟

يف أحاديـــث متعـــددة ـ مجلـــة منهـــا معتـــرة ـ
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ولي ــس ذل ــك باألم ــر الغري ــب ف ــإن الوع ــد

باجلنـــة قـــد ورد يف أحاديـــث كثـــرة يف الكتـــب
احلديثيـــة عنـــد مجيـــع املذاهـــب اإلســـامية

بخصـــوص مجلـــة مـــن األعـــال ،ولكـــن ال
يف تـــرك األعـــال والواجبـــات األخـــرى،
واملعصيـــة وارتكـــب املحرمـــات ،فـــإن ذلـــك

بالعقوب ــة ع ــى األع ــال واملعتق ــدات الفاس ــدة،

بـــل املفهـــوم مـــن النصـــوص الدالـــة عـــى

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن ثبـــوت هـــذه

معناهـــا أن العمـــل املفـــروض أن ُيـــازى

اجلنـــة أجـــر ًا للبـــكاء عليـــه ،فـــأن البـــكاء

ثبـــوت دخـــول اجلنـــة ثوابـــ ًا لبعـــض األعـــال

املنزلـــة لإلمـــام احلســـن بحيـــث تكـــون

علي ــه امل ــرء باجلن ــة عندم ــا يك ــون واقعــ ًا ع ــى

حالـــة تعـــر عـــن تعلقـــات اإلنســـان بالطـــرف

وارت ــكاب املع ــايص وكث ــرة الذن ــوب ونوعه ــا

احلـــزن وهت ّيجهـــا ،وبالتـــايل حـــدوث انفعـــال

وجـــه القبـــول والرضـــا مـــن اهلل عـــز وجـــل،

وتوجـــه مشـــاعر
اآلخـــر ،ألنـــه نتـــاج حركـــة
ّ

قـــد يمنـــع مـــن قبـــول ذلـــك العمـــل قبـــوالً

نف ــي يف أع ــاق اإلنس ــان ،وم ــع تع ّل ــق ذل ــك

م ــن الن ــار ،كي ــف وق ــد روي ع ــن النب ــي:
عـــاق  ،وال م ِ
دمـــ ُن َخ ٍ
دخ ُ
«ال َي ُ
ـــر ،
ـــل اجلَنَّـــ َة
ٌّ َ ُ

الص ــادق للنب ــي وأه ــل بيت ــه األطه ــار

يســـتحق بـــه العامـــل الفـــوز باجلنـــة والنجـــاة

باإلمـــام فإنـــه يمثـــل وحيكـــي الـــوالء

وللمبـــادئ التـــي نـــادى هبـــا ودعـــا إليهـــا

َوال ُم َك ـ ِّ
ب بِ َق ــدَ ٍر» (مس ــتدرك الوس ــائل املح ــدث
ـذ ٌ

واستشـــهد ألجلهـــا ،فـــإن مـــن املشـــهود لـــه

وبعبــارة أخــرى :إن العمــل املوعــود

الضمـــر اإلنســـاين ،ورســـمت لوحـــة العـــدل

اســتحقاق ذلــك الثــواب ،لكــن بــرط عــدم

ورســـخت القيـــم اإلســـامية يف قلـــوب

النـــوري :ج ،15ص.)195

عليــه بثــواب مــا كدخــول اجلنــة يم ّثــل معنــى

وجــود مانــع منــه ،فــإذا وجــد مانــع مــن الثــواب

كالذنــوب التــي تبعــد اإلنســان عــن اجلنــة،
ويســتحق هبــا العــذاب ،فكيــف حيصــل عــى

الثــواب مــن العمــل املوعــود لــه باجلنــة؟

تارخييــ ًا وعقائديــ ًا أن حركت ــه ق ــد أيقظ ــت
واإلنصـــاف ،وزلزلـــت عـــروش الطغـــاة،

املؤمن ــن ،ومل حي ــدث ذل ــك إالّ يف أث ــر التمس ــك
والتعلـــق بذكـــره نتيجـــة حـــث أئمـــة أهـــل

البيـــت بمثـــل هـــذه األحاديـــث.

وأم ــا التباك ــي ف ــا يذه ــب بن ــا لتفك ــر أن

ونقـــرب ذلـــك بمثـــال ،مـــن املعـــروف أن

امل ــراد ب ــه إظه ــار الب ــكاء أم ــام اآلخري ــن ،ب ــل

لألصحـــاء
األمـــراض ،ولـــه منافـــع كثـــرة
ّ

ي ــراه مس ــتحق ًا ل ــه ،ولكن ــه ر ّب ــا يواج ــه حلظ ــة

العســـل غـــذاء فيـــه شـــفاء مـــن كثـــر مـــن
أيضـــ ًا ،لكـــن ال يعنـــي ذلـــك أن مـــن يتنـــاول

غـــذا ًء مســـموم ًا فإنـــه يســـتفيد مـــن العســـل،
ألن الســـم مانـــع مـــن فاعليـــة العســـل
وحصـــول فائدتـــه للجســـم.

ه ــو بمعن ــى تك ّل ــف اإلنس ــان الب ــكاء ع ــى م ــا

جفـــاف يف قلبـــه ومشـــاعره ،فيتكلـــف البـــكاء

عســـى أن يســـتجيب قلبـــه وتتدفـــق مشـــاعره

جتـــاه الشـــخص الـــذي يتع ّلـــق بـــه.
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القوارير

املرأة وضمان املستقبل
بالنظـــر لطبيعـــة المـــرأة النفســـية

والوظيفيـــة فإنهـــا قـــد يكـــون نظرهـــا فـــي
ســـلوكها وأعمالهـــا نظـــر ًا آن ّيـــ ًا قصيـــر ًا ،ال

جثـــة بـــا رأس مقطـــع إربـــ ًا إربـــ ًا ،فالـــكل

كان يتصـــور أنهـــا ســـوف تمـــوت أو تنهـــار
وتبكـــي وتصـــرخ أو يغمـــى عليهـــا ،لكـــن

مـــا حـــدث هـــز أعمـــاق الناظريـــن ،فأمـــام

يتعـــدى قضـــاء حاجـــات اليـــوم والليلـــة،

تلـــك الجمـــوع الشـــاخصة بأبصارهـــا إليهـــا

الحاج ــات ،وف ــي غاي ــة االس ــتقرار ،كم ــا أن

تحـــت جســـده الطاهـــر المقطـــع وترفعـــه

بحيـــث تبيـــت األســـرة وهـــي متكاملـــة
عواطفهـــا وجهدهـــا النفســـي متعلـــق بهـــذه

جعلـــت تطيـــل النظـــر إليـــه فوضعـــت يدهـــا

نحـــو الســـماء وهـــي تدعـــو بمـــرارة قائلـــة

المســـافة األســـرية القصيـــرة.
أمـــا إذا تر ّقـــت المـــرأة إلـــى مســـتوى

أي كالم تنطـــق بـــه هـــذه الســـيدة ،إن

فســـوف تتغيـــر عواطفهـــا وانفعاالتهـــا

وعمي ــق ف ــي مغ ــزاه ومحت ــواه ،به ــذا ال ــكالم

المســـؤولية فـــي تبنـــي رســـالة أبعـــد،
وســـلوكها بمـــا تقتضيـــه هـــذه الرســـالة،
وهكـــذا كانـــت عقيلـــة الطالبييـــن الســـيدة

زينـــب حينمـــا حدثـــت الفاجعـــة
الكبـــرى بمقتـــل أخيهـــا الحســـين
بعـــد قتـــل كل رجـــاالت بيتهـــا وأنصارهـــم
خرجـــت الســـيدة زينـــب تعـــدو نحـــو

ســـاحة المعركـــة ،تبحـــث عـــن جســـد
أخيهـــا الحســـين بيـــن القتلـــى غيـــر عابئـــة

باألعـــداء المدججيـــن بالســـاح ،فلمـــا

وقف ــت عل ــى جثم ــان أخيه ــا العزي ــز ال ــذي

مزقتـــه ســـيوف الحاقديـــن وهـــي تـــراه
16
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«اللهـــم تقبـــل منـــا هـــذا القربـــان».

كان ال يعـــدى عـــدة كلمـــات إال أنـــه كبيـــر
ه ــزت الجي ــش األم ــوي ،كان ــت كالعاصف ــة
دم ــرت الطغ ــاة القتل ــة أع ــداء الرس ــول م ــن

األعمـــاق ،فقـــد كانـــوا يتصـــورون عندمـــا

تـــرى الســـيدة زينـــب هـــذا المشـــهد
المرعـــب والمري ــع س ــوف تضع ــف وتنه ــار

لكنه ــا كان ــت صام ــدة وصاب ــرة ول ــم تنه ــار
وإنمـــا أعطـــت األمـــة دروســـ ًا قيمـــة فـــي
التضحي ــة م ــن أج ــل العقي ــدة حينم ــا دع ــت
اللـــه تبـــارك وتعالـــى أن يتقبـــل مـــن هـــذا
البيـــت الطاهـــر قربـــان العقيـــدة وفـــداء
اإليمـــان.

طب وتكنولوجيا

هـواوي تطـرح
أقـوى هواتفهـا
في روسـيا قريبا

أصبحت
الهواتف الذكية
جزءا من متغيرات الحياة
العصرية كالموضة وعروض األزياء
فهي تأتي بما يناسب تغير األذواق تجدد الرغبة
عند المستهلكين لكل جديد فقد أعلن وكالء
شركة هواوي في موسكو أن مبيعات هواتف
 P40 Pro plusفي األسواق الروسية ستبدأ في
 13يوليو الجاري.
وتأتي هذه الهواتف بشاشات OLED
بمقاس 6.5بوصة ،دقة عرضها تعادل
( )2640/1200بيكسل ،ومعدل تحديثها
 90هيرتزا ،ومدمج فيها ماسح لبصمات
األصابع سريع األداء.
ويضمن األداء الممتاز لها معالجات Kirin
 5G 990ثمانية النوى ،مدمجة فيها أجهزة
موديم قادرة على االتصال مع شبكات الجيل
الخامس الخلوية ،فضال عن ذاكرة وصول
عشوائي بحجم  8غيغابايت ،وذاكرة تخزين
داخلية بحجم  512غيغابايت.
ومــن أبــــــــرز التقنيات التي تميز هذه

األجهزة
هي الكاميرا
األساسية رباعية العدسة
بدقة ( )8+8+40+50ميغابيكسل،
والتي حصلت على ميزة التقريب البصري
بمعدل  ،10xوميزة التقريب الرقمي بمعدل
 ،100xوجاءت بمستشعر خاص اللتقاط صور
ثالثية األبعاد ،وزودت بميزة Full Pixel Octa
.PD
أما الكاميرا األمامية للهاتف فأتت ثنائية
العدسة بدقة  32ميغابيكسل ،وزودت بتقنيات
خاصة لضبط عمق اللقطة في الصور بشكل
أوتوماتيكي ،وحصلت على ميزة التعرف على
الوجوه.
ويأتي  P40 Pro+ببطارية بسعة  4200ميلي
أمبير ،تعمل مع خاصية الشحن السريع W
 ،SuperChargeوفيه منفذان لبطاقات االتصال،
ومنفذ  3.5مم للسماعات ،وشريحة NFC
للدفع اإللكتروني ،وشريحة خاصة تؤمن له
االتصال مع شبكات .Wi-Fi 6+
المصدر4pda :
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مساحة ود

ِ
الح َس ِ
شاب َيبكيَ ،ف َ
قال َل ُه
ين إذ َد َخ َل َع َل ِيه
ٌّ
عن يحيى بن ُأ ّم الطويلُ :كنّا عندَ ُ

الح َسي ُن :ما ُي َ
بكيك؟
ُ
مال ،وكانَت َقد أمرتني ّأل ُا ِ
ِ ِ
قالِ َّ :
ِ
توص ،و َلها ٌ
َ
حد َ
ث
السا َع ِة و َلم
ََ
إن والدَ تي ت ُُو ِّف َيت في هذه ّ
أمرها َشيئا حتّى ُأ ِ
في ِ
عل َم َك َخ َب َرها.
َ

ِ ِ
الح َّر ِةَ .ف ُقمنا َم َع ُه َحتَّى انت ََهينا إلى ِ
َف َ
باب
َصير إلى هذه ُ
قال ُ
الح َسي ُن :قوموا بِنا َحتّى ن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييها حتّى ِ
ِ
توص َي بِما
شر َ
ف َع َلى ال َبيت و َد َعا ال ّله َ ل ُي ِ َ َ
المر َأ ُة وه َي ُم َس ّجاةٌَ ،ف َأ َ
ال َبيت ا َّلذي فيه َ

ِ
ُح ِ
ِ
ِ
الح َس ِ
ين
ب من َو ِص َّيتهاَ ،ف َأ َ
المر َأ ُة َج َل َست وه َي َتت ََش َّهدُ ُ ،ث َّم َن َظ َرت إ َلى ُ
ت ُّ
حياها ال ّل ُه ،وإ َذا َ

والي و ُمرني بِ َأ ِ
َفقا َلتُ :أ ُ
مر َك.
دخ ِل ال َب َ
يت يا َم َ
وج َل َس َعلى ِم َخدَّ ٍة ُث َّم َ
رح ُم ِك الله.
قال َلهاَ :و ّصي َي َ
َفدَ َخ َلَ 
المال كَذا وكَذا في م ِ
ِ
َفقا َلتَ :ياب َن ر ِ
سول ال ّل ِهَّ ،
لت ُث ُل َث ُه
إن لي ِم َن
كان كَذا وكَذا ،و َقد َج َع ُ
َ
َ
واليك وأولِ ِ
ئت ِمن أولِ ِ
يائ َك ،وال ُّث ُل ِ
يك لِت ََض َع ُه َح ُ
َ
إ َل َ
يائ َك،
مت أ َّن ُه ِمن َم
ثان ِلبني هذا إن َع ِل َ
يث ِش َ
َ
أموال الم ِ
ِ
ِ
وإن َ
كان ُمخالِف ًا َف ُخذ ُه إ َل َ
ؤمني َن.
لمخالِفي َن في
ُ
يكَ ،فال َح َّق ل ُ
ِ
المر َأ ُة َم ِّي َت ًة كَما كانَت.
صارت َ
أمرهاُ ،ث َّم َ
ُث َّم َس َأ َلت ُه أن ُي َص ِّل َي َع َليها وأن َيت ََو ّلى َ

عن كتاب مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر ودالئل الحجج على البشر ،السيد هاشم البحراني :الجزء ، 3 :
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