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ملاذا الزيارة؟

قضية ورأي

ً
مرورا بكربالء
بعــد حادثــة الطــف األليمــة وأرس عيــال

الرســول قــد وردوا لزيــارة قــر اإلمــام

الشــام أعيــدوا بعدهــا إىل املدينــة املنــورة ،ويف

بالبــكاء واحلــزن واللطــم ،وأقامــوا املآتــم

اإلمــام احلســن وأخذهــم كســبايا اىل
طريــق عودهتــم مــروا بكربــاء ،ولكــن بعضهــم

مــن شــكك يف ذلــك إمــا جهــا أو بغضــا
ألهــل البيــت يف إحيــاء الذكــرى األليمــة

يــوم األربعــن ذكــرى إستشــهاد ســيد الشــهداء
اإلمــام احلســن يف كربــاء أثنــاء عودهتــم

مــن الشــام إىل املدينــة.

احلســن ،فوافــوا يف وقــت واحــد وتالقــوا

املقرحــة لألكبــاد ،واجتمعــت إليهــم نســاء ذلــك

الســواد ،وأقامــوا عــى ذلــك أيام ًا)(.امللهــوف يف

قتــى الطفــوف ،الســيد ابــن طــاووس :ص( ،)114العــوامل،

ثــم بعــد ذلــك
الشــيخ عبــد اهلل البحــراين :صّ ،)446
انفصلــوا مــن كربــاء طالبــن املدينــة.

ومــن أدلــة ذلــك أيضــا مــا اشــتهرّ :
(أن يزيــد

ونظــر ًا هلــذا التشــكيك فالواقــع ظاهــر

بــن معاويــة (لعنــه اهلل) سـ ّلم رؤوس الشــهداء إىل

فقــال فيــه إبــن طــاووس والبحــراين...( :وملــا

ـم ّتوجــه إىل املدينــة
يــوم العرشيــن مــن صفــر ،ثـ ّ

وواضــح كوضــوح الشــمس يف رابعــة النهــار،

رجــع نســاء احلســن وعيالــه مــن الشــام
وبلغــوا إىل العــراق ،قالــوا للدليــل :مــر بنــا عــى

طريــق كربــاء ،فوصلــوا إىل موضــع املــرع،
فوجــدوا جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري

ومجاعــة مــن بنــي هاشــم ورجــاالً مــن آل

اإلمــام عــي بــن احلســن ،فأحلقهــا باألبــدان

الطيبة)(.مثــر األحــزان البــن نــا :ص ،)59ويكفــي
مــا نقلــه الس ـ ّيد ابــن طــاووس والبحــراين وابــن

نــا يف إثبــات هــذا املطلــب ،فأصــل ورودهــم

لكربــاء ثابــت حســب مــا نقــل عــن كبــار علــاء
الشــيعة وبــا قدمنــاه آنفــا.
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قطاف

النرصاين ورأس احلسني
ف َل َك َولِ ِدينِ َك،
ملا علم النرصاين أن الرأس بني يدي يزيد هو رأس احلسني استنكر وقال ليزيدُ :أ ٍّ
ون
ِل ِدي ٌن َأ ْح َس ُن ِم ْن ِدينِ َك ،إِ َّن َأ ِب ِم ْن َح َوافِ ِد َد ُاو َدَ ،و َب ْينِي َو َب ْينَ ُه آ َبا ٌء كَثِ َريةٌَ ،والن ََّص َارى ُي َع ِّظ ُم ِّ
ِ
ون ِمن تُر ِ ِ
ْت رس ِ
َبك ًا بِ َأ ِب ِم ْن َح َوافِ ِد َد ُاو َدَ ،و َأ ْنت ُْم َت ْق ُت ُل َ
ي
ول اهللَ ،و َما َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
ون ا ْب َن بِن َ ُ
اب َقدَ مي ت َ ُّ
َو َي ْأ ُخ ُذ َ ْ َ
نَبِيكُم إِ َّل ُأم و ِ
احدَ ةٌَ ،ف َأ ُّي ِد ٍ
ين ِدينُك ُْم!
ٌّ َ
ِّ ْ
يث كَنِ ِ
ُث َّم َق َال لِ َي ِزيدَ َ :ه ْل َس ِم ْع َت َح ِد َ
الافِ ِر؟
يسة ْ َ
َ
َف َق َال َل ُهُ :ق ْل َحتَّى َأ ْس َم َع.
ط ا َْل ِ
احدَ ٌة ِف وس ِ
ان إِ َّل ب ْلدَ ٌة و ِ
ِ
ٍ
ِ
الص ِ
ولَا َث َمن َ
اءُ ،ط ُ
ُون
َف َق َالَ :ب ْ َ
ني َب ْح ٌر َمس َري ُة َسنَةَ ،ل ْي َس ف َيها ُع ْم َر ٌ َ َ
ي ُع َم َن َو ِّ
َ ْ
ِ
ض ب ْلدَ ٌة َأك ِ
ِ
وتَ ،أ ْش َج ُار ُه ُم ا ْل ُعو ُد
ور َوا ْل َيا ُق ُ
َف ْر َسخ ًا ِف َث َمنِ َ
نيَ ،ما َع َل َو ْجه ْالَ ْر ِ َ
ْب من َْهاَ ،ومن َْها ُ ْ
ي َم ُل ا ْلكَا ُف ُ
َُ
وا ْلعنْب ،و ِهي ِف َأي ِدي النَّصارىَ ،ل ِم ْل َك ِلَح ٍد ِمن ا ُْل ُل ِ
وك فِ َيها ِس َو ُاه ْمَ ،و ِف تِ ْل َك ا ْل َب ْلدَ ِة َكن َِائ ُس كَثِ َريةٌ،
ْ
َ
َ
َ َ
َ َ َُ َ َ
ِ
َأ ْع َظمها كَنِيس ُة ْ ِ
ح ٍ
ابا ُح َّق ُة َذ َه ٍ
ار ك َ
ب ُم َع َّل َق ٌة ،فِ َيها َحافِ ٌرَ ،ي ُقو ُل َ
َان َي ْر َك ُب ُه
ون إِ َّن َه َذا َحافِ ُر ِ َ
َُ
الاف ِرِ ،ف م ْ َر ِ َ
َ
َ
ِ
الذ َه ِ
اجَ ،ي ْق ِصدُ َها ِف ك ُِّل َعا ٍم َع َال ٌ ِم َن الن ََّص َارىَ ،و َي ُطو ُف َ
ال َّق ِة بِ َّ
ب َوالدِّ ي َب ِ
ون َح ْو َلَا،
يسىَ ،و َقدْ َز َّينُوا َح ْو َل ْ ُ
ع َ
ون ابن بِن ِ
ِ
ونَاَ ،و َي ْر َف ُع َ
ْت نَبِ ِّيك ُْمَ ،ف َل َب َار َك اللَُّ َت َع َال فِيك ُْم،
ون َح َوائ َج ُه ْم إِ َل اللَِّ َت َع َالَ ،...و َأ ْنت ُْم َت ْق ُت ُل َ ْ َ
َو ُي َق ِّب ُل َ
َو َل ِف ِدينِك ُْم.
َف َق َال َي ِزيدُ  :ا ْق ُت ُلوا َه َذا الن ْ ِ
ان.
َّص َّ
َ
ول ِل :يا نَص ِانَ ،أن َ ِ
ف َق َال الن َّْص ِان :ا ْع َل ْم َأ ِّن َر َأ ْي ُت ا ْل َب ِ
ار َح َة نَبِ َّيك ُْم ِف ا َْلنَا ِمَ ،ي ُق ُ
الن َِّة،
ْت م ْن َأ ْه ِل ْ َ
َ ْ َ ُّ
َ َّ
َف َت َع َّج ْب ُت ِم ْن ك ََل ِم ِهَ ،و َأنَا َأ ْش َهدُ َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل اللََُّ ،و َأ َّن ُم َ َّمد ًا َر ُس ُ
ول اهلل.
ال َس ْ ِ
ب إِ َل َر ْأ ِ
ي َف َض َّم ُه إِ َل َصدْ ِر ِهَ ،و َج َع َل ُي َق ِّب ُل ُه َو َي ْب ِكي َحتَّى ُقتِ َل.
ُث َّم َو َث َ
س ُْ
بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،45ص.141
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قراءة في كتاب

َن َفس املهموم يف مصيبة س ّيدنا احلسني املظلوم
مؤلف الكتاب :هو الشيخ عباس القمي املعروف بـاملحدث
القمي ،من أبرز علامء الشيعة يف القرن الرابع عرش اهلجري يف
احلديث والتاريخ والوعظ واخلطابة ،صاحب كتاب مفاتيح اجلنان
املشهور ،تويف يف النجف األرشف سنة 1359هـ ودفن يف حرم أمري
املؤمنني.
اسم الكتابَ ( :ن َفس املهموم يف مصيبة س ّيدنا احلسني املظلوم)،
حول وقعة كربالء واألحداث التي تلتها ،مجع فيه املؤلف ما وصله
عرب الثقات بإسناده املتصل بحيث يمكن االعتامد عليه من بني كتب
املقاتل ،وييل الكتاب نفثة املصدور فيام يتجدد به حزن العاشور
للمؤلف نفسه.
يقول الشيخ عباس القمي يف سبب تأليفه للكتاب إنه كان
بصدد إعداد كتاب خمترص حول مقتل احلسني ،جيمع فيه ما وصله عرب الثقات بإسناده املتصل ،بحيث
يمكن االعتامد عليه ،إال أن العوائق والظروف كانت حتول بينه وبني ذلك ،حتى تيرس له زيارة قرب اإلمام
الرضا ،فدعا اهلل يف الروضة الرشيفة أن يوفقه لبلوغ أمله ،حيث كان حتقيق ذلك منتهى ُمناه.
وهه َلنا ِعبادةٌِ ،
ِ ِ
وك ُ
تامن
َ
َسبيحُ ُّ َ ،
ُاقتُبس اسم الكتاب من حديث لإلمام الصادقَ « :ن َف ُس ا َملهمو ِم ل ُظلمنا ت ٌ
قال أبو َع ِ
ِ
بداهللِ َ :
الذ َه ِ
سنا ِجها ٌد يف َس ِ
بيل اهللِ»ُ .ث َّم َ
ديث بِ َّ
هذا احلَ ُ
َب َ
ب» مستدرك سفينة البحار،
ب أن ُيكت َ
«ي ُ
ِّ
الشيخ عيل النامزي :ج ،10ص.119
يتشكل الكتاب من مخسة أبواب ،وخامتة:
الباب األول :يف فصلني:
األول :يف مناقب اإلمام احلسني ،من الشجاعة ،والعلم ،والفصاحة ،والزهد ،والتواضع ،والعبادة.
الثاين :يف ثواب البكاء عىل احلسني ،ولعن قاتليه.
الباب الثاين :ما حدث لإلمام بعد بيعة الناس ليزيد ،ختام ًا باستشهاده ،وقد تضمن عرشين فصالً ،ذكر
فيها مقتل رشيد اهلجري ،وحجر بن عدي ،وعمرو بن محق اخلزاعي قبل واقعة كربالء.
الباب الثالث :وقائع شهادة اإلمام يوم عاشوراء ،وإخوته ،وأبنائه ،وأصحابه ،ودفن األجساد،
وإرسال الرؤوس إىل الشام ،وما صاحبها من آالم.
الباب الرابع :األحداث اخلارقة للعادة بعد االستشهاد من بكاء السامء ،وضجيج املالئكة ،أو نَوح اجلن.
الباب اخلامسِ :ذكر األبناء واألزواج وفضائل زيارهتم.
اخلامتة :يف ثورة التوابني ،وقيام املختار.
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التنمية البشرية

ثورة احلسني والتزام الِقيَّم
ترتكـز قيمة كل ثورة يف التأريخ يف قيمة منطلقاهتا الغضـب واالندفـاع ،وهـذا مـا ينـذر بإمكانيـة
وأهدافهـا .وقـد شـهد التأريخ ثـورات كثرية من صدور ممارسـات من اإلنسـان الثائر ال تتناسـب

هـذا النـوع ،كانـت ثـورة اإلمـام احلسين لإلطـار القيمي الـذي انطلـق عىل قاعدتـه ،وكام
واحـدة منهـا ،وكانـت يف أعىل درجـات االلتزام ورد عنهـم« :ال يطـاع اهلل مـن حيـث يعصى»،

القيمـي واملبدئي.

فاهلـدف الطاهـر النبيـل جيـب أن تكون وسـائله

فاإلمام احلسين مل ينهض من أجل مكسـب طاهـرة نبيلـة متفقـة مـع اهلـدف والقيـم.

شـخيص ،أو منصـب قيـادي ،أو مصلحة طائفة ،ثاني ًا :االنضباط األخالقي

إنما حترك مـن أجل القيـم ،ومن أجـل اهلل تعاىل ،ممـا يواجـه الثـورات مـن التحديـات أن يقـوم

وقـد ظهـرت هـذه القيـم واملبـادئ يف كالمه عن الثائـرون بترصفـات خمالفـة لألخلاق النبيلـة،

تلـك الثـورة ،منذ بدايـة حتركه عنـد خروجه من خارجـة عـن النبـل نتيجـة االندفـاع الزائـد
بطرا ،وال مفسـدً ا واحلماس غير املنضبـط ،وهـذا خطـأ كبير ربما
أرشا وال ً
املدينـة« :إين مل أخرج ً

يشـوه صورهتـا ،ومـا يعلمنـا
وال ظا ًملـا ،إنما خرجـت لطلـب اإلصلاح يف يقتـل الثـورة أو
ّ

أمـة جـدي ،أريـد أن آمـر باملعـروف وأهنـى عن اإلسلام هـو االلتـزام األخالقـي حتـى مـع

املنكر» كشـف الغمـة ،األربلي :ج ،2ص.241

لـذا يمكـن أن تالحظ بـروز منطلقـات ثورته يف

عـدة أمور:
أوالً :الغاية ال تربر الوسيلة

فاإلمـام احلسين ال يؤمـن بـأن الغايـة تربر

الوسـيلة ،ألنـه شـعار ال حيترم القيـم واملبادئ،
فقـد يكـون اهلـدف صحيحـ ًا ،وتكـون أهـداف

الثائريـن مرشوعـة ،لكـن قـد تنحـرف يمينًـا أو

ً
شمال .فـإن أي حتـرك ومواجهـة ثوريـة يكـون
النـاس بحالـة اسـتنفار ملشـاعر
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العـدو ،وهـذا مـا حتكيـه سيرة أهـل البيـت وما

سـجلته سيرة اإلمـام أمير املؤمنين وثورة
اإلمام احلسين .فأمري املؤمنني يستطيع

النرص على أعدائه لو جتـاوز املبـادئ واألخالق،

كام كان يشير عليـه آخرون يف كثري مـن األحيان،
ولكنـه كان يرد عليهم باسـتمرارَ « :أ ت َْأ ُم ُـرونِّ َأ ْن
يت َع َلي ِ
َأ ْط ُلـب النَّصر بِ ْ ِ
ـه َو اللَِّ َل
يمـ ْن ُو ِّل ُ ْ
َ
ال ْو ِر ف َ
ْ َ َ
ِ
ِ
َّما ِء
ـم َر َسـم ٌري َو َمـا َأ َّم ن َْج ٌم ِف الس َ
ـور بِـه َما َس َ
َأ ُط ُ
ن َْج ًما» هنـج البالغـة خطبـة  ،126فقـد كانـت قيمـة
النصر تتعلـق بالقيـم اإلنسـانية واألخالقية أكثر

مـن تعلقهـا بالقتل.

والذي إذا َقدَ َر مل َي ُ
ثالث ًا :رعاية احلرمات واحلقوق
أخ ْذ أك َث َر ِمّا
ِ
ِ
ربر ألي
ورد عن أمري املؤمنني« :إِ َّن م ْن َع َزائ ِم اللَِّ َل ُه» الكايف ،الكليني :ج ،2ص ،233فإنه ال م ّ
ِف ِّ
ال ِكي ِم  -يعني املبادئ الثابتة التي ال فعل حرام ،أو سلب حق ،أو إيذاء أو قتل الطرف
الذك ِْر ْ َ
ِ
ِ
ِ
ب َو َلَا اآلخر ،بحالة الغضب واالنفعال ،فالناس حماسبون
يب َو ُي َعاق ُ
هتاون فيها  -ا َّلتي َع َل ْي َها ُيث ُ
َي ْر َض َو َي ْس َخ ُط َأ َّن ُه َل َينْ َف ُع َع ْبدً ا َوإِ ْن َأ ْج َهدَ يوم القيامة عن كل قطرة دم سفكت بغري وجه حق،
والت حني مناص.
ص فِ ْع َل ُه َأ ْن َي ُْر َج ِم َن الدُّ ْن َيا َل ِق ًيا وحينها ال ينفع أي تربير،
َ
َن ْف َس ُه َو َأ ْخ َل َ
ربه بِ َخص َل ٍة ِمن ه ِذ ِه ْ ِ
ال َص ِ
ُب ِمن َْها َأ ْن فاألجـدر ونحـن يف اسـتذكار سيرة وثـورة أيب
ْ َ
ال َل ْ َيت ْ
ْ
َ َّ ُ
ِ
ُي ْ ِ
ت َض َع َل ْي ِه ِم ْن ِع َبا َدتِ ِه َأ ْو َي ْش ِف َي عبـداهلل ،أن نسـتذكر معهـا قيمهـا ومبادئهـا
ش َك بِاللَِّ ف َيم ا ْف َ َ
َغ ْي َظ ُه ِ َب َل ِك َن ْف ٍ
س» هنج البالغة .خطبة  ،153وورد التـي هنـض مـن أجلهـا ،وأن يكـون هدفنـا يف كل
ِ
ب
حركـة وعمـل ليـس االنتقـام للـذات والتنفيـس
عن اإلمام الصادق« :املؤم ُن إذا َغض َ
ِ
ِ
ض
عـن الغضـب واالحتقـان وإنما رضـا هلل
َل ُي ِر ْج ُه َغ َض ُب ُه من َح ٍّق ،وإذا َر َ
مل ي ِ
دخ ْل ُه ِرضا ُه يف باطِ ٍل،
سـبحانه وتعـاىل.
ُ
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عقيدتي

اإلمامة عهد اهلل
يعــن إالّ بتعيينــه»
إالّ بتعريــف اهلل وال ّ
اإلمام ّيــة :ص .74

عقائــد

يقــر الشــيخ املظفــر رمحــه اهلل أن مذهــب

الشــيعة اإلماميــة اإلثنــي عرش ّيــة يف تنصيــب
اإلمــام واخلليفــة بعــد النبــي يكــون بالنص

ال باختيــار األمــة وال أهــل احلــل والعقــد ،بــل
جيــب فيــه ْ
أن يكــون منصوصــ ًا عليــه مــن
قبــل اهلل ســبحانه وتعــاىل ،وإمجاعهــم عــى ّ
أن

النبــوة منصــب
منصــب اإلمامــة كمنصــب
ّ
إهلــي ،وهــو ســبحانه وتعــاىل خيتــار مــن
يــراه مناســب ًا لشــغل هــذا املنصــب ،وليــس

للنّــاس دخــل يف هــذا االختيــار وال هــو مــن
اختصاصهــم.

قــال العالمــة املظ ّفــر« :نعتقــد ّ
أن اإلمامــة
كالنّبــوة ال تكــون إالّ بالنّــص مــن اهلل تعــاىل
عــى لســان رســوله أو لســان اإلمــام املنصــوب
بالنّــص إذا أراد ْ
ينــص عــى اإلمــام مــن
أن
ّ

بعــده ،وحكمهــا يف ذلــك حكــم النّبــوة بــا
فــرق ،فليــس للنــاس ْ
أن يتحكّمــوا فيمــن
يعينــه اهلل هاديــ ًا ومرشــد ًا لعامــة البــر،

حــق تعيينــه أو ترشــيحه أو
كــا ليــس هلــم ّ
انتخابــهّ ،
ألن الشــخص الــذي لــه مــن نفســه
القدســ ّية اســتعداد لتحمــل أعبــاء اإلمامــة
العامــة وهدايــة البــر قاطبــة جيــب أالّ يعــرف
8
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والســبب يف ذلك أنــه لو كان األمــر موك ً
ال
إىل اختيــار النــاس مــن املســتبعد جــدّ ًا اتفاقهــم
عــى شــخص واحــد ،بــل ّ
وإن اختيارهــم

ســيكون عامـ ً
ا مــن عوامــل الفرقــة وحــدوث
التنــازع بينهــمّ ،
ألن كل فرقــة منهــم ســتختار

شــخص ًا ال ترغــب فيــه الفرقــة األخــرى ،فتقع
الفتنــة ،وتكثــر االختالفــات ،فلالحــراز مــن

كل ذلــك كان تعيــن اإلمــام واخلليفــة مــن
خمتصــات البــاري عــز وجــل.

ثــم أنــه مــن رشوط اإلمامــة العصمــة

حتــى ال يأمــر الرعيــة باخلطــأ أو املعــايص أو

بــا هــو خــاف املصلحــة ،والعصمــة هــي

مــن ولــده إمامــ ًا أو أئمــة ،وهــذا يــدل ّ
أن اهلل

ـوة باطن ّيــة ليســت بظاهــرة للنــاس وال يعلمها
قـ ّ
إالّ اهلل ســبحانه وتعــاىل الــذي ال ختفــى عليــه

هــو مــن يعــن اإلمــام وخيتــاره مــن بــن النّــاس

اإلمــام ألهنــم ال يعرفــون املعصــوم مــن بينهــم

كــا أنــه لــو كان جيــوز االختيــار مــن

خافيــة ،وعليــه فــا يمكــن للنّــاس ْ
أن خيتــاروا
بــدون النّــص عليــه.
عهد اهلل:

ويســتند الشــيعة إىل أدلــة قرآنيــة كثــرة

إلثبــات نظريتهــم يف وجــوب النــص عــى
اإلمــام ،منهــا قولــه تعــاىلِ ِ :
ِ
ـم
َ
ـى إِ ْب َراهيـ َ
﴿وإذ ا ْب َتـ َ ٰ
ـال إِ ِّن ج ِ
ربـه بِك َِلــا ٍ
ـك لِلنَّـ ِ
ت َف َأ َت َّ ُهـ َّن َقـ َ
اع ُلـ َ
ـاس
َ
َ ُّ ُ
َ
ـال َعهـ ِ
ـال َو ِم ـ ْن ُذ ِّر َّيتِــي َقـ َ
إِ َما ًمــا َقـ َ
ـدي
ـال َل َينَـ ُ ْ
ــن﴾ البقــرة ،124 :فهــذه اآليــة الكريمــة
ال َّظالِ َ
رصحيــة الداللــة عــى ّ
أن اإلمامــة عهــد اهلل

ـوة ،وعهــده ســبحانه ال
ســبحانه وتعــاىل كالنّبـ ّ
ينــال إالّ مــن قبله ،فكــا ّ
أن اختيار النبــي وتعيينه

يكــون مــن قبــل اهلل جـ ّـل شــأنه فكذلــك اإلمام
ال خيتــار وال يعـ ّـن إالّ مــن قبلــه ،فقولــه تعــاىل:
﴿ ...إِ ِّن ج ِ
ـك لِلنَّـ ِ
اع ُلـ َ
ـاس إِ َمامـ ًا ﴾...رصيح يف
َ
ّ
أن تعيــن اإلمــام واختيــاره إمام ـ ًا عــى النّــاس
وهاديـ ًا هلــم وقائـ ًا بأمورهــم وشــؤوهنم الدين ّية

والدنيويــة إ ّنــا يكــون منــه ســبحانه.

وثمــة أمــر آخــر وهــو أنــه لــو كانــت

ـح باالختيــار ملــا ســأل إبراهيم
اإلمامــة تصـ ُّ
ر ّبــه ْ
ذريتــه ،وإنّــا كان
بــأن جيعــل إمامــ ًا مــن ّ
لــه أن خيتــار مــن يشــاء مــن مواليــه وحمبيــه
وينصبــه إمامــ ًا ،لكنــه
ونارصيــه ،ومــن اتبعــه ّ
مل يفعــل ذلــك ،بــل طلــب مــن ر ّبــه ْ
أن جيعــل

وينــص عليــه وليــس غــره.

قبــل النّــاس يف هــذا املنصــب ألجــاب اهلل
خليلــه إبراهيــم بـ ّ
ـأن االختيــار والتنصيــب
ملنصــب اإلمــام ليــس متو ّقفــ ًا عــى اختيــاري
وجعــي بــل يمكنــك يــا إبراهيــم ْ
أن ختتــار مــن

ذريتــك وجتعلــه إمامـ ًا ،يف حــن كان
تشــاء مــن ّ
جوابــه عــز وجــل تأكيــد ًا أن األمــر ليــس للبرش

َ
﴿...ل َينَـ ُ
ـال
حتــى األنبيــاء ،فقــال جــل وعــا:
َعهـ ِ
ـن﴾ وهــذا يــدل عــى ّ
أن التعيــن
ـدي ال َّظالِـ َ
ْ

ملنصــب اإلمامــة ال يكــون إالّ بالنّــص منــه

ســبحانه أل ّنــه هــو األعلــم هبــذا االســتحقاق.

يؤيــد ذلــك ويؤكّــده آيــات أخــرى،
ـم َأ ِئ َّم ـ ًة َ ْيــدُ َ
ون
﴿و َج َع ْلن ُ
منهــا قولــه تعــاىلَ :
َاهـ ْ
الــر ِ
ــم فِ ْع َ
ات َوإِ َقــا َم
بِ َأ ْم ِرنَــا َو َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْي ِه ْ
ــل ْ َ ْ َ
ـا ِة وإِي َتــاء الـ َّـزك ِ
َاة َوكَا ُنــوا َلنَــا َعابِ ِدي ـ َن﴾
الصـ َ َ
َّ
َ
ِ
ــم
األنبيــاء ،73 :وقولــه تعــاىلَ :
﴿و َج َع ْلنَــا من ُْه ْ
َأ ِئ َّمـ ًة َ ْيــدُ َ
ـروا َوكَا ُنــوا بِآ َياتِنَــا
ون بِ َأ ْم ِر َنــا ََّلــا َصـ َ ُ
ي ِ
وقنُـ َ
ـون﴾ الســجدة ،24 :فقولــه يف اآليــة األوىل:
ُ
ِ
ــم َأئ َّمــ ًة ، ﴾...وقولــه يف اآليــة
﴿و َج َع ْلن ُ
َ
َاه ْ
ِ
ـم َأ ِئ َّمـ ًة ﴾...يـ ّ
ـدلن عىل
الثانيــة َ
﴿و َج َع ْلنَــا من ُْهـ ْ
ّ
خمتصــات
أن اجلعــل ملنصــب اإلمامــة هــو مــن ّ
اهلل ســبحانه وتعــاىل فهــو مــن خيتــار اإلمــام مــن
بــن النّــاس وجيعلــه إمام ـ ًا عليهــم.
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نحن نقص عليك

يستفاد من القرآن الكريم أن (حكومة سليامن)
مل تكن حكومة مألوفة ،بل حكومة مقرونة بام خيرق
العادات واملعاجز املختلفة.
ويف احلقيقة فإن اهلل أظهر قدرته يف هذه احلكومة
وما سخر هلا من قوى ،ونحن نعرف أن هذه األمور
عند اهلل  -يف نظر اإلنسان املوحد  -يسرية وسهلة!.
وأول ما يبدأ القرآن الكريم بقوله تعاىل:
﴿و ُح ِش لِ ُس َل ْي َم َن ُجنُو ُد ُه ِم َن ِْ
ال ِّن َو ْ ِ
ال ِ
نس َوال َّط ْ ِي
َ َ
وز ُع َ
ون﴾.
َف ُه ْم ُي َ
وكانت جنوده من الكثرة بحيث كانوا عند
التحرك واملسري ،ومن أجل املحافظة عىل النظم
يؤمرون بتوقف مقدمة اجليش لتلحق هبا مؤخرهتا
وز ُع َ
ون﴾.
﴿ َف ُه ْم ُي َ
إن سليامن كان قد مجع جنوده وحركهم نحو
نقطة ما ،لكن هذه النقطة أية نقطة هي؟ وأين كان يتجه
سليامن؟ ليس ذلك معلوم ًا عىل وجه الدقة.
واستفاد بعضهم من اآلية التالية التي تتحدث
عن وصول سليامن إىل وادي النمل ،أهنا منطقة
عىل مقربة من الطائف .وقال بعضهم :بل هي منطقة
عىل مقربة من (الشام).
وعىل كل حال ،فإن سليامن حترك هبذا
اجليش العظيم (حتى وصلوا إىل وادي النمل).
فخاطبت نملة من النمل أصحاهبا حمذرة،
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ِ
يطِ َمنَّك ُْم
﴿ َقا َل ْتن َْم َل ٌة َيا َأ ُّ َياالن َّْم ُلا ْد ُخ ُلوا َم َساكنَك ُْم َل َ ْ
ُس َل ْي َم ُن َو ُجنُو ُد ُه َو ُه ْم َل َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ النمل.18 :
﴿ َف َتبسم َض ِ
احكًا ِّمن َق ْو ِلَا﴾ النمل.19 :
َ َّ َ
هناك كلامت خمتلفة عند املفرسين يف اليشء الذي
أضحك سليامن ،والظاهر أن القضية ذاهتا كانت
عجيبة عند سليامن ،بحيث حتذر نملة صوحيباهتا من
النمل ..حتذرهن من حتطيم سليامن وجنوده إياهن
وهم ال يشعرون :فضحك من أجلها!
قال بعضهم :كان ضحك سليامن رسور ًا منه بأن
عرف أن النمل تعرتف بتقواه وعدالته وتقوى جنوده
وعدالتهم.
وقال بعضهم :كان ضحكه وتبسمه ألن اهلل
أعطاه هذه القدرة ،وهي أنه برغم جلجلة جيشه
وجلبه فإنه التفت إىل صوت النملة خماطبة بقية النمل
فلم يغفل عنها.
وعىل كل حال ،فإن سليامن توجه نحو اهلل..
﴿و َق َال َر ِّب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن
داعي ًا وشاكر ًا ومستزيد ًا فضله َ
ِ
ِ
ِ
ي﴾ النمل:
َأ ْشك َُر ن ْع َمت ََك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َت َع َ َّل َو َع َل َوالدَ َّ
.19
ِ
الا ت َْر َضا ُه﴾ النمل.19 :
َ
﴿و َأ ْن َأ ْع َم َل َص ً
والطلب الثالث الذي طلبه سليامن من ربه ،هو
﴿و َأ ْد ِخ ْلنِي
أن جيعله يف زمرة الصاحلني ،إذ قالَ :
اد َك الص ِ
حتِ َك ِف ِعب ِ
ني﴾ النمل.19 :
ال َ
بِ َر ْ َ
َّ
َ

نافذة على العالم

السيدة زينب
في مصر
«أم هاشم  -أم العواجز -اجربينا بكرماتك،
وريي قلب امللهوف» ..كلامت
أجربي بخاطرنا ّ
يرددها مريدو وزوار مقام السيدة زينب
بوسط القاهرة ،الواقع بجوار مسجد السيدة زينب
بميدان حيمل نفس االسم بالقاهرة ،للمسجد
واملقام مكانة كبرية يف قلوب املرصيني ويعترب
الكثريون خصوصا من سكان األقاليم البعيدة
عن القاهرة أن زيارته رشف وبركة يدعون اهلل أن
ينالوها.
للسيدة زينب مكانة ال تضاهى يف قلوب
املرصيني ،فهي ترتبع عىل عرش األولياء ،وهناك
اعتقاد سائد هو أن السيدة زينب جاءت إىل
مرص واستقرت هبا ،وتوفيت يف هذا املكان الذي
شيد فيه جامعها ،ولذلك يؤمن املرصيون أهنا دفنت
يف مرص حيث مرقدها الرشيف الشتامله عىل جسدها
الطاهر مستندين بذلك عىل بعض األدلة ،عىل الرغم
من وجود رضيح هلا حيمل نفس االسم يف دمشق.
يف كل عام يف شهر رجب يقام مولد السيدة
زينب حيث يتوافد آالف من البرش عىل ميدان

السيدة زينب وتقام احتفاالت وتنترش
حلقات الذكر يف جنبات املسجد الذي يزدحم
باملريدين وحمبي آل البيت مقامه الذي
يتبارك به الناس ويبكون بالدموع وتتعلق به كل
من لديه أمنية أو مطلب «أم هاشم ال ترد ِأحد ًا
والناس يأتوهنا لتحقق طلباهتم» ..قالتها إحدى
املرتددات عىل املقال وقالت إهنا تأيت لزيارة
املقام أسبوعيا واعتادت أن تقدم احللوى لكل
زوار املقام وتأيت لقراءة الفاحتة ووضع النذور
والدعاء للسيدة زينب والتربك بآل البيت.
ومسجد السيدة زينب يعترب مركزا
لإلشعاع الروحي األبرز لكثري من سكان
القاهرة ومريدي -الطاهرة -من املحافظات
املرصية األخرى ،وعدد من البلدان العربية
التي تنترش فيها الطرق الصوفية ،إذ يلجأ
إليه املرصيون من كل مكان بحثا عن عالج
ألمراضهم اجلسدية والنفسية ،أو رغبة يف حتقيق
رجاء أو أمل ،وذلك بربكة السيدة اجلليلة.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

العشرون من صفر
كنت ووالدي نجلس في حديقة منزلنا،
فقال أبي :أال تسقي شجيرات الحديقة؟
فبادرت لفتح صنبور الماء عليها وحينها ذكرت
عطش اإلمام الحسين وتغرغرت عيناي
بالدموع.
فقلت ألبي :لم يبق بيننا وبين زيارة األربعين
إال أياما معدودات وهي من الزيارات المليونية
لمرقد اإلمام الحسين كما تعلم ،وقد تمر علينا
مرت قبلها زيارة النصف من شعبان في ظل
كما ّ
إجراءات صحية مشددة كحظر التجوال ،وكحال
شهر رمضان الذي مر علينا بغير حلته المعهودة،
وكما مرت علينا زيارة عرفة بانخفاض ملحوظ في
أعداد الزائرين من داخل وخارج العراق.
فقال :أسفي على ذلك ،ولكني أحسست بعبرات
كالمك ،أحزنا كان على اإلمام الحسين يا
ولدي؟
قلت :اشتياقي لزيارته في العشرين من صفر،
كاأليام الخوالي لما لها من األجر والثواب
العظيمين.
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ٌقر بحقيقة تاريخية تتعلق بزيارة
فقال :البد أن ن ّ
اإلمام الحسين ،أن مواالته من اإليمان ،وح ّبه
ثابت في القلب ،والذهاب للزيارة وزيارة القبر
الشريف هو الوارد في األخبار عن أهل البيت،
ومرجعيتنا الرشيدة وجهت أخير ًا بااللتزام بالتدابير
المختصين فيما يخص الزيارة أو
الوقائية الصادرة عن
ّ
غيرها من الفعاليات الدينية وغيرها.
فقلت :أال يعتقد الزائرون أن قضية زيارة اإلمام
الحسين أكبر مما يرونه من إجراءات منعية
وحظرية بسبب وباء أو غيره ،كونها مرتبطة بظرف
خاص ،وهذا ما عرفوه بوجدانهم من خالل المنابر
الحسينية ومحافلها؟
فقال :العقالء يفهمون جيد ًا كيف يجمعون بين
الشعائر الحسينية -ومنها الزيارة -وبين الوقاية من
الوباء ،وهو أمر ليس بصعب ،أما الذين تقودهم
عواطفهم وانفعاالتهم حتى في المسائل االعتقادية
فهم ال يمثلون العقل الشيعي خصوص ًا في األزمة
الوبائية الحالية.
فقلت :أال تعتقد أن الضغط النفسي في محبة

اإلمام الحسين وعدم زيارته عامل وجوب الغ
لخطورة الوباء.
فقال :ال تلغى خطورة الوباء وال يقل احتمال
الضرر واإلصابة إال التدابير الوقائية الصادرة من
المختصين ،والمسألة ال تخص الزيارة فقط ،بل
حتى األسواق وأماكن العمل والحافالت وغيرها،
المعتبر هو الوقاية لتقيل احتمال اإلصابة.
فقلت ألبي :إذ ًا ينبغي الكالم والتذكير بالوقاية
وأدواتها ال في الزيارة والشعائر األخرى؟
فقال :نعم بني ،المرجعية تؤكد على االلتزام
بقواعد السالمة ،وعليها يتوقف الحكم على العمل
في األسواق وغيرها من التجمعات.
فقلت :كالمك جميل لكن تطبيقه صعب،
نظر ًا لعدم السيطرة على كل فرد من حيث التزامه
باإلجراءات الوقائية.
فقال :ولم الصعوبة في ذلك ،فزيارات مراقد
األئمة المعصومين ،تلتقي فيها األبعاد
الحضارية واإلنسانية ،فهي ممارسات تحمل في
طياتها عوامل األمل والتفاؤل ،وما أهون اإلجراءات
الوقائية في زيارات كهذه ،مثل التزام المواكب
الحسينية باإلجراءات الصحية ،من استعمال أقداح
الشاي واألكل ذات االستخدام الواحد وقناني الماء
المستقلة ،وغيرها ،فروح الزائر تتسامى في تطبيقها
عن قناعة أم بغيرها هدف ًا في تحقيق غايته وتجديد
واليته ألئمته.
فقلت :واآلن أريد استيضاح بعض األمور
الشرعية إن سمحت لي.
قال :تفضل.
فقلت :فرض ًا ما لو أقيمت المجالس الحسينية

فهل يجب قطع المجلس والمبادرة إلى الصالة
عندما يحين وقتها؟ أو إتمام المجلس؟ وأيهما
أولى؟
فقال :األولى أداء الصالة في أول وقتها ،وتنظيم
المجلس بنحو عدم التزاحم.
فقلت له :وما حكم فتح األماكن التجارية في أ ّيام
الزيارات الحزينة كأربعينية اإلمام الحسين؟
فقال :إذا عدّ نوع ًا من عدم الالمباالة فيترك.
فقلت :هناك بعض مقاطع الفيديو يظهر فيها
بعض الشباب من دون ارتداء القميص فهل يجوز
للنساء مشاهدتهم؟
فقال :ال يجوز للمرأة النظر إلى ما ال يتعارف
النظر إليه من بدن الرجل األجنبي على األحوط.
قلت :قد يقوم بعض المؤمنين في شهر صفر
بل حتى في عموم أيام المناسبات الحزينة ألهل
البيت ببعض األعمال ،كاالنتقال إلى بيت
جديد ،وشراء األشياء الجديدة كاألثاث والمالبس،
وابتداء مشاريع جديدة ،وغير ذلك .فما هو الموقف
الشرعي لذلك؟

فقال :ال يحرم ممارسة ما ذكر.
قلت ألبي :هل يجوز الزواج في شهر صفر؟
فقال :إذا كان فيه هتك لحرمة أهل البيت
فهو حرام.
قلت :وما حكم التزين في شهر صفر للزوج فقط
أي وضع المكياج وعمل البخور للبيت؟
قال :ال ينبغي فعل ذلك في أيام مصائب أهل
البيت وحزنهم ،مثل ما ال يوقعه اإلنسان عادة
في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إالّ ما اقتضته الضرورة
العرفية.
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أي بني

ملاذا الزيارة؟
يف بدايــة هــذه املســألة نقــول :إن األحكام

وأنــه حــي يــرزق ..فالســام عــادة يكــون
ـهدُ
عــى األحيــاء ،ونحــن نقــرأ يف الزيــارةَ « :أ ْشـ َ
ِ
ُــم ت ُْر َز ُق َ
ــهدُ
«و َا ْش َ
ــون»َ ،
ُــم ْ
أحيــا ٌء عنْــدَ َر ِّبك ْ
َأ َّنك ْ
َان َ
ــواب» ،فعندمــا
ال َ
َــر ُّد ْ َ
ــم ُع ا ْلــكَال َم َوت ُ
َّــك ت َْس َ

لكــن مــن خــال التأمــل بعــض اآلثــار نســتطيع

نعيــش حالــة حيــاة اإلمــام وهــو جتســيد
والَ َ ْت َســ َب َّن ا َّل ِذيــ َن ُقتِ ُلــو ْا ِف
لقولــه تعــاىلَ :
ِ
َســبِ ِ
ـم ُي ْر َز ُقـ َ
ـون
يل اللَِّ َأ ْم َوا ًتــا َبـ ْـل َأ ْح َيــاء عنــدَ َر ِّ ِبـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ش َ
ون
* َف ِر ِحـ َ
ـن بِـ َـا آت ُ
َاهـ ُ
ـم اللَُّ مــن َف ْضلــه َو َي ْسـ َت ْب ُ
ِ
ِ
ف
ـو ٌ
ـم َأالَّ َخـ ْ
بِا َّلذي ـ َن َل ْ َي ْل َح ُقــو ْا ِبِــم ِّم ـ ْن َخ ْلف ِهـ ْ
ي َزن َ
ُــون .فــإذن ،إن الســام
ــم َ ْ
ــم َوالَ ُه ْ
َع َل ْي ِه ْ

الرشعيــة مــن الواجبــات واملســتحبات وغريهــا

ترجــع إىل حكمــة اهلل تعــاىل ،ونحــن ال نــدرك
منهــا عــى ســبيل اجلــزم إال أنــه تعــاىل ال يأمــر
إال بــا فيــه مصلحــة ،وال ينهــى إال عــن مفســدة،

أن نســتخلص بعــض املعطيــات التــي تنفــع يف
التقــرب إىل اهلل تعــاىل ،ونيــل رضــاه.

ونحــن يف هــذا الشــهر ،صفــر اخلــر،

ندبنــا اهلل تعــاىل لزيــارة احلســن يف العرشيــن

منــه ويف بعــض الروايــات أهنــا مــن عالمــات

املؤمــن ،وهلــذه الزيــارة عــدة معطيــات منهــا:

استشــعار مســألة حيــاة اإلمــام
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نقــول :الســام عليــك يــا أبــا عبــد اهلل ،فنحــن

فيــه إشــعار ،وفيــه إعــان موقــف :أن املســ ّلم
عليــه حــي يــرزق ،ال شــك يف ذلــك ..وهلــذا

بعــض العلــاء يــويص عنــد دخــول مراقــد

الزيــارات ،أن تنظــر يمينـ ًا وشــاالً حتــت الســاء،

حركاتــه وســكناته ،وعــى الزائــر أن ال يطيــل

بعــض العلــاء ،كان يكتفــي بالغســل الــذي

األئمــة بــأن يكــون اإلنســان مؤدبــ ًا يف كل
اجللــوس يف املشــهد ،إذا كان هــذا اجللــوس ممــا

يوجــب لــه قســاوة القلــب ،كأن جيلــس أمــام
الرضيــح وهــو خيفــق برأســه مــن النعــاس ،لعــل

هــذا مــن صــور اإلخــال بــاألدب مــع املعصــوم
الــذي ُيــزار.

وتقــول :الســام عليــك يــا أبــا عبــد اهلل ،وأن

ُيغتســل ألجــل هــذه الزيــارة ،ويقــول :أنــه يغنيــه

عــن وضــوء الصــاة؛ ألهنــا مــن الزيــارات
املعتــرة يف هــذا املجــال.

وهــذه مســألة قــد يغفــل عنهــا البعــض،

حيــث يظــن أن الزيــارة ال تصــدق إال بالســفر

ومنهــا :االرتفــاع إىل مســتوى املخاطــب،

إىل قــر املعصــوم ،واحلــال إن الزيــارة إذا مل تكــن

مــوالي! ..أنــا أحــب أن أصــل إىل مســتوى

كل مــكان ،وهلــا األجــر والثــواب ،وإنــه ملــن

وكأن لســان حــال الزائــر يقــول :أي يــا
الســام عليــك ،ولذلــك فــإن حضــور القلــب
مطلــوب يف الزيــارة ،كــا يف الدعــاء ،فالدعــاء
الــذي ال إقبــال فيــه ال ُيرفــع ،وكل عمــل عبــادي

يقبــل منــه بمقــدار إقبــال قلبــه عليــه.

خمصوصــة عنــد قــر املعصــوم فإهنــا تصــدق مــن
املناســب جــد ًا لإلنســان بــن فــرة وأخــرى،

أن يــرك مشــاغله ويتوجــه بالســام عــى إمــام
زمانــه وويل أمــره ..هــذه حركــة جيــدة ،ولــو أن

تعودهــا؛ ال ســتذوقها وكررهــا يف حياتــه
أحــد ّ

ومنهــا :االرتبــاط بعــامل الغيــب،

يف كل مناســبة ،فهــذا اإلمــام احلســن يــوم

واالنتقــال بشــكل فجائــي إىل عــامل آخــر هــو

مــاء فاذكــروين» ،البعــض عندمــا يــرب املــاء أو

واخلــروج مــن املواقــف احلياتيــة املحسوســة،

عــامل التكامــل ،فاإلنســان وهــو يغــوص يف بحــر
املشــاكل واملواقــف اليوميــة مــن عمــل وراحــة

وأرسة وأصدقــاء وجمتمــع ،جيعلــه أحيانــ ًا يف
حــال غضــب ،أو يف حــال ســهو ،أو يف حــال

شــهوة ،وفجــأة يوقــف هــذه املســرة ويقطعهــا
ويقــول :الســام عليــك يــا أبــا عبــد اهلل ،فينتقــل

عاشــوراء قــال« :شــيعتي! ..مهــا رشبتــم عــذب
يــرب الشــاي -مثـاً -يقــول :الســام عليــك

يــا أبــا عبــد اهلل! ..يذكــر اإلمــام؛ ويســلم عليــه،
ويلعــن قاتليــه« ..أو ســمعتم بقتيــل أو شــهيد؛

فاندبــوين»؛ هــذه مــن آداب املــوايل يعلمنــا هبــا
األئمــة لنســتحق رشف االنتســاب إليهــم.

إىل عــامل آخــر يشــعره بالكــال ،حتــى أنــه مــن

زيــارات اإلمــام احلســن ا ُملعتــرة يف كامــل
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القوارير

طوعة الوفاء
لماذا وقف السفير عند باب طوعة؟

هــل كان مســلم بــن عقيــل يعــرف إن

فــي هــذا البيــت الوفــاء الــذي ســيجل اســم
امــرأة علــى جبيــن التأريــخ؟

لهــا بهكــذا مســؤولية ،ومــا عجــز عنــه
الرجــال تُعــذر فيــه النســاء ،لكنهــا لــم تأخــذ
بتلــك الرخــص االجتماعيــة ،وربطــت حياتهــا

بحيــاة هــذا الواقــف يحمــل رســالة الســماء.
أدخلتــه بيتهــا ودخلــت هــي التأريــخ،

هــل كان يعــرف وراء هــذه البــاب الركن

بعنــوان الــوالء والوفــاء والشــجاعة والمــوت
دفاع ـ ًا عــن البيــت العلــوي ،المطهــر مــن كل

كانــت طوعــة تنتظــر ابنهــا ،حينمــا
طلــب منهــا ســفير الحســين شــيئ ًا مــن

لــم تكــن كأحــد الرجــال فــي مثــل هكــذا

الشــديد الــذي يــزرع فــي نفســه االطمئنــان

للوحيــد الغريــب؟

رجــس تطهيــر ًا.

موقــف ،يفكــر مــاذا يفعــل ويأخــذه الوقــت

المــاء فســقته مــاء الوفــاء ،فشــرب وارتــوى،
وبقــي مشــدود ًا إلــى ذلــك البــاب ،كأنمــا

أصعــب وأصــوب القــرارات بــا تــردد ،نعــم

تتوجــه إلــى الســفير أن ال يقــف علــى بــاب
الــدار رعايــة لحرمتهــا ،وكيــف يتــرك بابـ ًا هو

إن هــذه المــرأة المؤمنــة مــع أنهــا

أنــه غريــب عــن هــذه البلــدة ،وأنــه مــن

األجيــال عبــر التأريــخ بخســة أولئــك الرجــال

صــار بــاب الجنــة ،تز ّيــن المــكان بحــروف

هديــة الســماء ،بــدأ يكشــف هويتــه مــن بعيد،

صــرح
عشــيرة لهــا منزلــة عــن اللــه ،حتــى ّ

لهــا باســمه  -مســلم بــن عقيــل  -الرجــل

الــذي تطلبــه ســلطة الكوفــة بــأي ثمــن.

لقــد أصبحــت حياتهــا فــي خطــر،

تســتطيع أن تكســب حياتهــا ،ولهــا ألــف
مبــرر ومبــرر ،فهــي امــرأة عجــوزا ال طاقــة
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فــي ترجيــح خيــار علــى خيــار ،بــل اتخــذت

قــررت أن تحــرز مرتبــة الشــهداء والصديقيــن
وحســن أولئــك رفيق ـ ًا.
ضمنــت الفــوز العظيــم ،هــي قــد أخبــرت
المجرميــن الذيــن شــاركوا فــي جريمــة اغتيال

مســلم بــن عقيــل ،وهــي قــد رســمت لنســاء

المســلمين الطريــق الواضــح إلــى الرضــوان

والزلفــى عنــد الملــك الحنــان.

طب وتكنولوجيا

قبيـل اسـتعراض فوائـد

ثاني ًا :يقلل الشعور

البـكاء ،نبيـن أن هنـاك ثالثـة أنـواع مـن الدموع،

باأللم ،وجدت الدراسات العلمية المختلفة

الدمـوع القاعديـة :تقـوم القنـوات المسـيلة

هرموني األوكسيتوسين ( )Oxytocinواألندورفين

وهـي علـى النحـو التالـي:

للدمـوع بإفـراز هـذا النـوع مـن الدمـوع ،والتـي
تعـد غنيـة بالبروتيـن المضـاد للبكتيريـا ،والـذي

يسـاعد فـي الحفـاظ علـى رطوبـة العين فـي كل
مـرة تقـوم فيهـا بالرمـش.

الدمـوع الالإراديـة :والتـي يتـم تحفيزهـا من

خلال الريـاح أو الدخـان أو غير ذلك ،يتـم إفراز

هـذه الدمـوع فـي محاولـة لغسـل العين مـن هذه
العوامـل وحمايتهـا أيض ًا.

أن البكاء ،والمقصود هنا دموع المشاعر ،تفرز

( )endorphinsالتي تساعد في التخلص من
المشاعر السلبية.

وأكدت الدراسات أن المشاعر السلبية تشمل

الجسدية والنفسية ،وهذا يعني أن البكاء يساعد

حق ًا في التقليل من مشاعر األلم.

ثالث ًا :تعزيز المزاج والتقليل من التوتر،

يساعدك البكاء في تحسين مزاجك ،وذلك من
خالل إفراز هرمونات األوكسيتوسين واالندورفين

دموع المشاعر :من الطبيعي أن تقوم بإفراز

أيض ًا ،ولهذا يطلق عليهم اسم هرمونات السعادة.

هذا النوع على مستويات عالية من هرمونات التوتر

مـن التوتـر ،فعندمـا تبكـي يتـم افـراز هرمونـات

الدموع المترافقة مع المشاعر المختلفة ،ويحتوي

مقارنة باألنواع األخرى من الدموع.

وفـي المقابـل يعمل البكاء أيضـ ًا على التقليل

التوتـر خـارج الجسـم ،مما يقلـل من مسـتوياتها
في الجسـم.

فوائد البكاء:
أوالً :مهدئ لألعصاب ،فالبكاء يساعدك في

رابعـ ًا :تحسـين الرؤيـة ،باألخـص الدمـوع

المشاعر المكبوتة بداخلك ،وأهمها مشاعر التوتر

وتسـاعد فـي بقائهما رطبتيـن ،فإن هـذا األمر من

تهدئة نفسك وأعصابك من خالل التخلص من

والحزن.

القاعديـة التـي تحافـظ علـى العينين عنـد الرمش

شـأنه أن يسـاهم فـي تحسـين الرؤيـة أيض ًا.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )54لشهــــــر صفــــــر سنة 1442هـ

17

مساحة ود

مواقف يف طريق السبايا
مر بها
ال يتصور أن الجيش األموي عندما أخذ السبايا من كربالء إلى الشام كان مرحب ًا به في المدن التي ّ

في الطريق ،بل كانوا مرفوضين مستنكرين بطريقة علنية ،لكن التأريخ تكتم عن تلك الحوادث ولم يذكرها
مروا بهم بمدينة تكريت وكان أغلب أهلها من النصارى ،فلما اقتربوا منها وأرادوا
إال القليل ،فهم عندما ّ

دخولها اجتمع القسيسون والرهبان في الكنائس وضربوا النواقيس حزنا على الحسين وقالوا :إنا نبرأ
من قوم قتلوا ابن بنت نبيهم فلم يجرأوا على دخول البلدة وباتوا ليلتهم خارجها في البرية.

وهكذا كانوا يقابلون بالجفاء واألعراض والتوبيخ كلما مروا بدير من األديرة أو بلد من بالد النصارى،

وحينما دخلوا مدينة لينيما وكانت عامرة يومذاك تظاهر أهلها رجاالً ونساء وشيب ًا وشبانا وهتفوا بالصالة

والسالم على الحسين وجده وأبيه ولعن األمويين وأشياعهم وأتباعهم وأخرجوهم من المدينة وتعالى
الصراخ من كل جانب ،وأرادوا الدخول إلى جهينة من بالد سوري ًا فتجمع أهلها لقتالهم فعدلوا عنها
واستقبلتهم معرة النعمان بالترحاب بلدة المعري الذي يقول:
أليس قريشكـم قتلـت حسينـ ًا

وصـار علـى خالفتكـم يزيـد

وقال :وعلى األفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان.

وحينما اشرفوا على مدينة (كفرطاب) أغلق أهلها األبواب في وجوههم فطلبوا منهم الماء ليشربوا فقالوا

لهم :والله ال نسقيكم قطرة من الماء بعد أن منعتم الحسين وأصحابه منه ،واشتبكوا مع أهالي حمص وكان
أهلها يهتفون قائلين :اكفرا بعد إيمان وضالال بعد هدي ،ورشقوهم بالحجارة فقتلوا منهم  ٢٦فارس ًا ولم
تستقبلهم سوى مدينة بعلبك كما جاء في الدمعة الساكبة فدقت الطبول وقدموا لهم الطعام والشراب.
منقول من كتاب :من وحي الثورة الحسينية ،هاشم معروف الحسني :ج ،1ص.49
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