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من آداب زيارة احلسنيA

رت أبا َع ِ
بد
الصادق Aقال« :إذا ُز َ
عن اإلمام ّ
ِ
غب،
وأنت َحزي ٌن َم
اهللَ Aف ُزر ُه
َ
ٌ
كروبَ ،شع ٌث ُم َ ٌّ
ِ
ِ
ٌ
جائ ٌع َع
نيُ Aقت َل َحزينا َمكروبا،
حل َس َ
طشان؛ َفإِ َّن ا ُ
اسأله احل ِ
ِ
ِ
وائ َج،
غبا ،جائعا َعطشاناَ ،و َ ُ َ
َشعثا ُم َ ّ
انصف َعنه وال َتت ِ
َو َ ِ
َّخذ ُه َو َ
طنا»(الكايف ،الكليني :ج،9
ُ

ص.)345
فلسفة الزيارات بصورة عامة ّ
أن الزائر يكون يف
خيص املزور ،وهذا اليشء قد يكون مصلحة
قلبه يشء ّ
مادية ،أو معنوية دنيوية ،كزيارة امللوك والسالطني
و َمن بحكمهم من عامة الناس ،وقد يكون شيئ ًا
معنوي ًا وال يوصف أنّه دنيوي ،بل هو بدا ٍع عاطفي
انفعايل ،كزيارة األرحام واألصدقاء واجلريان.
وهناك دا ٍع آخر ُينسب إىل العقيدة والدين
بدرجة أساسية ،كام ُينسب للعاطفة واالنفعال بوجه
ال يتعارض مع العقيدة والدين ،وهو أفضل الدواعي
التي حترز لإلنسان خري الدنيا واآلخرة ،وأظهر
مصاديق هذا النوع من الزيارات هو زيارة األئمة
 Dوورد التأكيد يف رواياهتم عىل زيارة اإلمام
مدون يف املصادر املعتربة.
احلسني Aكام هو ّ
وقد وردت إضافة إىل ذكر فضائل زيارتهA
آداب خاصة تتع ّلق بالزائر ربام يؤ ّثر ذلك يف مرحلة
القبول إن مل تؤ ّثر يف مرحلة الصحة.
من تلك اآلداب :استذكار تضحيات اإلمام
احلسني Aمن أجل العقيدة والدين.

ومنها :االهتامم بمراعاة تعاليم الدين احلنيف
من الصالة ،واحلجاب ،واإلصالح ،والعفو ،واحللم،
واألدب ،وحرمات الطريق ،وسائر املعاين الفاضلة.
ومنها :إظهار احلزن والتأثر بام جرى عىل اإلمام
احلسني Aوعياله وأصحابه.
ّ
وكل ما يشعر الزائر باالنتامء إىل احلسنيA
انتام ًء ديني ًا وما يزيد الشجى واألسى والتأيس عىل

اإلمام احلسني Aهو من آداب زيارته.
وليس من الصحيح ما نراه من بعض الناس
وخاصة الشباب -وهم يف طريق الزيارة من االهنامكيف املواضيع الدنيوية البحتة أكثر الوقت ،واالنشغال
بالكالم البعيد عن أجواء الزيارة ونصائح وسلوك
حمرم وصفر ،كالتعليقات
أهل البيت Dيف شهري ّ
املضحكة ،واملفاكهة التي ال تعتاد يف جمالس العزاء
العادية.
كام ينبغي االهتامم بالشكل اخلارجي للزائر
بام تفرضه اآلداب العامة يف املجتمع الشيعي يف
مناسبات أهل البيت ،Dوترك لبس األلبسة
القريبة من مالبس النساء يف األلوان واملوديالت ،أو
املالبس الضيقة زيادة عىل املتعارف ،أو قصرية تربز
يمجها العرف واملجتمع ،أو التي
أجزاء من اجلسم ّ
فيها صور لشخصيات ورسوم غري دينية من املالبس
أو احلقائب أو غري ذلك مما يتع ّلق بالزائرين يف هذا
الطريق املقدّ س.
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قطاف

النهروان (كَلِ َم ُة َح ٍّق ُيرا ُد بِها باطِ ٌل)

حق يراد هبا الباطل) ،هكذا وصف
(كلمة ّ
أمري املؤمنني Aاملساحة الواسعة بني أقوال
أصحاب معاوية ونياهتم الباطنة ،فعندما رفعوا
شعار (ال حكم ّإل هلل) ركز يف أذهان اخلوارج ّ
أن
أحق من كتاب اهلل
هذه الدعوة دعوة ح ّقة وما هو ّ
تعاىل؟ ّإل ّ
أن ن ّياهتم ليست هبذا املعنى ،بل هلا يشء
آخر باطل و هو ترك احلرب مع أمري املؤمنني.A
هكذا يفعل اجلهل بأهله ،عندما يغيب العقل
بني أمواجه السوداء.
احلق ،ولكن
(ال حكم ّإل هلل) كلمة ظاهرها ّ
باطنها رفع سيف البغي بوجه أمري املؤمنني،A
واخلروج عن طاعته وواليته.
احلق ،وباطنها والدة مشـؤومة
كلمة ظاهرها ّ
لفئـة ضا ّلـة تعـدّ احلـرب على اإلمامـة والوالية،
فـكان منهـا معركـة النهـروان التـي سـالت فيهـا
الدمـاء املسـلمة ،وسـيقت أرواح ما بين 2400
إىل  2800رجـل إىل النار ،بأسـوأ خامتة يف الدنيا،
تلـك التي فارقوهـا وليس يف قلوهبـم والء ألهل
البيت .D
ُأطلـق على هـذه الفئـة الضا ّلـة باخلـوارج؛
ألنـم خرجـوا عـن طاعة أمير املؤمنين Aيف
ّ
وقـت طاعته املفروضة عليهـم ،وقد أخذهمA
بالرأفـة والرمحـة ،وجتنّـب أن حيكـم السـيف
يف رقاهبـم ،فأرسـل إليهـم الرسـل ،حياورهـم
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ويناقشـهم وحياججهـم؛ لع ّلهـم يرجعـوا
لرشـدهم ،وقـد رجعـوا يف بدايـة األمـر ،ولكـن
رجوعهـم كان ظاهريـ ًا ،وكانـوا يف باطنهـم
يصححـون قـول معاويـة وأتباعـه يف ص ّفني( :ال
ّ
ْـم إلَّ هلل).
ُحك َ

كما كان التحكيـم الباطـل مـن نتائـج هـذه
الفرقـة الضا ّلـة؛ إذ اضطـروا أمير املؤمنينA
أن يقبـل بـأيب موسـى األشـعري وعمـرو
بـن العـاص حكمين بين املسـلمنيُ ،
فخـدع
األشـعري ،وأثبـت ابـن العـاص احلكـم ملعاوية،
حيلـ ًة وظل ً
ما.
وعندمـا عـزم أمير املؤمنني Aاخلـروج إىل
معاويـة بعد خدعـة التحكيم ،اعترض اخلوارج،
وتسـ َّلل بعض منهـم إىل منطقة النهـروان ،وعاثوا
فيهـا فسـاد ًا بغضـ ًا بأمير املؤمنين ،Aوقتلـوا
ً
رجلا مواليـ ًا ألمير املؤمنين Aاسـمه عبـد
اهلل بـن َخ َّب ِ
ـاب بـن األَ َر ِّت وقتلـوا معـه نسـوته،
فأرسـل إليهـم أمير املؤمنين Aرسـوالً ،فلـم
يتوانـوا أن قتلـوه أيضـ ًا ،ممـا مل جيـد منـهُ Aبـد ًا
مـن حماربتهـم ،فكانـت معركـة النهـروان ،هـذه
حدثت يوم التاسـع من شـهر صفر،
املعركـة التي
ْ
مـن عـام ثامنيـة وثالثين للهجـرة ،يف منطقـة هنر
النهـروان بين مدينـة واسـط ومدينة بغـدادُ ،قتل
فيهـا مـن اخلـوارج بين  2400إىل  2800رجل.

حكمة علوية

َان َل َ
ك ُشغ ٌُل)
ُون َف ِفي ا َّل ِذي َقدْ ک َ
(الَ ت َْس َأ ْل َع َّم الَ َیک ُ

قال أمري املؤمنني:A
ُون َف ِفي ا َّل ِذي َقدْ ک َ
«الَ ت َْس َأ ْل َع َّم الَ َیک ُ
َان َل َك
ُش ُغ ٌل»(جامع أحاديث الشيعة ،السيد حسني الربوجردي:

ج ،15ص.)234
يف حياة اإلنسان دوائر معرفية عمالنية ثالث
هي:
الدائرة األوىل :هي دائرة النفس اخلاصة وهي
يف قوله تعاىلَ P :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم
ضكُم َّمن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم  Qإِ َل اهلل َم ْر ِج ُعك ُْم
َ Qل َي ُ ُّ
َجِيع ًا َف ُينَ ِّب ُئكُم بِ َم كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ون(Oاملائدة :آية ،)105

وهذه الدائرة خاصة بنظم األمور الداخلية يعني
إصالح اإلنسان لنفسة وانشغاله بعيبه.
الدائرة الثانية :هي دائرة إصالح النفس
وتكميلها ،لكن بعد جتاوز مرحلة ما ،يف هذا األمر
يتوجه إىل إصالح األهل وذلك نجده يف قوله
تعاىلَ P :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُقوا َأن ُف َسك ُْم َو َأ ْه ِليك ُْم
نَار ًا و ُقودها النَّاس و ِْ
ال َج َار ُة َع َل ْي َها َم َل ِئ َك ٌة
َ َُ
ُ َ
ون اهلل َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ِغ َل ٌظ ِشدَ ا ٌد َّل َي ْع ُص َ
ون َما
ُي ْؤ َم ُر َ
ون(Oالتحريم:آية .)6
الدائرة الثالثة :هي دائرة اإلصالح
العاملية،وذلك بعد جتاوز املرحلتني (إصالح النفس

Pو َما
وإصالح األهل) وذلك نجد يف قوله تعاىلَ :
َأ ْر َس ْلن َ
ني(Oاألنبياء :آية .)107
ح ًة ِّل ْل َعا َلِ َ
َاك إِ َّل َر ْ َ

يف خطاب أمري املؤمنني Aأعاله نجد
اجلامعية بني املراتب الثالثة ،فاخلطاب بـ(ال تسأل
عم ال يكون) هني عن طلب مامل يأت وقته ،ومل حتن
ّ
قدرة املرء عىل بلوغه ،وحث لشغل اإلنسان بإصالح
نفسه وعدم إقحامها يف موار ملا يأيت وقتها وربام كان
االستعجال فيها مورد عطب وهلكة،وأيض ًا هناك
هني عن االنشغال والتع ّلق باألوهام التي تضيع
جهد املرء؛ ّ
يقرب األمر وهو ليس كذلك
ألن الوهم ّ
يف احلقيقة ،فهو كالرساب الذي يظنّه العطشان ما ًء
وليس هو بذلك.
هذا أمر واألمر الثاين الذي ُيشري إليه خطاب
أمري املؤمنني ،Aهو« :ففي الذي قد كان لك
شغل» ،وهذا بيان لثيامت  -العالمات اخلاصة
للحقيقة -احلقيقة وفيها دعوة لقرص اجلهد يف ما
ينتج احلقيقةّ ،
ألن غري احلقيقة ليس له القدرة عىل
إيصال اإلنسان إىل سعادته وتكامله ومعرفة أصل
وجوده مم َّ َن وإىل أين صائر وفقنا اهلل وإ ّياكم القتفاء
احلقيقة من طريق حممد وآله ،فهي عندهم فقط.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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التنمية البشرية

الشعائر احلسينية يف عصرنا
تُطلــق عبــارة الشــعائر احلســين ّية عــى بيتــه وأصحابــه عليهــم صلــوات اهلل الكريــم

جمموعــة األعــال والفعاليــات التــي يقــوم وســامه.
هبــا أتبــاع أهــل البيــت Dالتــي يعتمــدون

يف هــذه الســنني  -وعنــد حلــول شــهر

حمــرم احلــرام وبعــده شــهر صفــر ،حيــث
يف مرشوعيتهــا عــى النصــوص اخلاصــة ،أو
ّ
عمومــات األخبــار التــي حتـ ّ
ـث عــى اســتذكار يعتــران موســم ذكــر احلســن Aومظلوميتــه
مصيبــة احلســن Aيف كربــاءّ ،
وأن ذلــك هــو وعيالــه  -يتك ّلــم بعــض ألغــراض

باعــث ذو فاعليــة لاللتــزام بأحــكام الديــن ،خمتلفــة ،يف مســألة تغيــر الشــعائر وتطويرهــا

واملصــر إىل عقيــدة نق ّيــة صافيــة ،خاليــة مــن إىل مســتوى مــن الفائــدة أكثــر ممــا عليــه اآلن،
ّ
متنوعــة مثــل هتذيــب
كل انحــراف أو تــردد.
ووضعــوا لذلــك عناويــن ّ
هــذه هــي النظــرة العامــة التــي حيملهــا الشــعائر أو جتديدهــا ،وعناويــن ُأخــرى هلــا
أتبـــاع أهــل الـــبيت Dهلــذه الشــعائر ،وهــي املعنــى نفســه ،وهــي دعــوة إىل نقــل الشــعائر
عندهــم ذات أصالــة؛ ِلقدَ مهــا ،ولتأكيــد مــن حالتهــا القائمــة اليــوم إىل وضــع آخــر
األئمــة Dعليهــا ،أفضــل؛ لتكــون فائدتــه أكثــر ومنفعتــه أعــم.
الروايــات الرشيفــة عــن ّ
ّ
إن مصطلـح التجديـد وإن تداولته األلسـن
واقرتاهنــا بواقعــة الطــف األليمــة ،فهــي

متأصلــة يف نفوســهم بقــدر مــا حيملــون مــن
ّ

مبــادئ يعتربوهنــا أســاس النهضــة احلســين ّية
التــي قــدّ م ألجلهــا اإلمــام احلســن Aنفســه

وعيالــه وأصحابــه فــدا ًء هلــا.

وعــى مـ ّـر العصــور فقــد عاشــت الشــعائر
احلســين ّية ظروفــ ًا خمتلفــة ،تأ ّثــرت هبــا مــن

الناحيتــن الضعــف والقــوة ،لكنّهــا مل ختمــد ومل

متــت ،بــل واجهــت أطــوار الضعــف بالثبــات
واالســتمرار؛ كوهنــا قــد اكتســبت مبادئهــا مــن
عــزم وكرامــة سـ ّيد الشــهداء وأهــل
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معنـى واضـح اليـوم،
بحسـب ن ّياهتـا مل يعـدْ لـه
ً

بـل بـرز له معنـى النقـل والتغيري ألجـل التغيري،
بغـض النظـر عـن احلالـة املنت َقـل منهـا أو احلالة
املنت َقـل إليهـا ،وهـذا مفهـوم قـد هيلـك ويقتـل

موضوعـات ذلـك التجديـد ،فالتغيير ألجـل
التغيير سلاح ذو حديـن ،ربما يعطينـا نتائـج

صحيحـة ،وربام تكـون النتائج خاطئـة؛ لذا البدّ
َملـن يرغـب هبذه الفكـرة أن حيرز صحـة النتائج،
وذلك بتشـخيص سـبب التغيري ،وأن يـأيت بام ال

خيـرج عن أجـواء املوضـوع ،فـإذا كان املوضوع

هـو الشـعائر احلسـين ّية أو املنبر احلسـيني ،فالبدّ

مـن مراعـاة اجلانب الـذي يصدق عليـه إحياء
أمـر أهل البيـت Dوال خيرج عنـهّ ،
وإل كان

ّ
كل تغيير أو جتديـد انتهـاك ًا ملقامهـم الرشيف.
وال بـدّ مـن العلـم ّ
بـأن مـن الشـعائر
مـا ال يقبـل التجديـد أو التغيير لـورود

نصـوص خاصـة هبـا ،فتكـون توقيفيـة،
فيجـب ممارسـتها والقيـام هبـا كما وردت عـن

أهـل البيـت ،Dوليـس ألحـد أن ُيدخـل
فيهـا أو خيـرج منهـا مـا يمحـو صورهتـا أو

مضموهنـا ،كالبـكاء على احلسين،A
فإنّـه مـع ِّ
األئمـة األطهارDوتأكيدهم
حـث ّ

على أمهيـة البـكاء والتباكـي عىل احلسينA
وعظـم ثواهبما ،فإنّـه ال يمكـن أن نلتفـت إىل
دعـوة تغيير أو إلغـاء هذه الشـعرية.

فعاليــات وأغــراض ُأخــرى.
ــم ّ
إن الشــعائر الدينيــة واحلســين ّية
ُث َّ
بالــذات هلــا مناشــئ رشعيــة -كــا قلنــا -حتقــق
موضوعهــا وحكمهــا ،وأهــم منشــأ هلــا ّأنــا

ـريف عــن تعظيــم احلســن Aأو إظهــار
ـر عـ ٌّ
تعبـ ٌ
احلــزن عليــه ،وأفضــل أســلوب هلــذا التعبــر
األئمــة.D
هــو مــا كان متــداوالً يف زمــن ّ

واملنشــأ الثــاين ّ
أن هــذه املامرســات تعــدّ
تذكــر ًا للمســلمني بمصــاب سـ ّيد الشــهداءA

وأهدافــه يف هنضتــه ،وهــو أمــر مــادام حي ّقــق
موضــوع الشــعائر وإحياءهــا فــا مقتــي

للتغيــر فيــه.
ّ
وكل هــذا ال يمنــع مــن اســتحداث أســاليب
ُأخــرى للتعبــر أو التذكــر ،وال مانــع مــن ذلك،

وأ ّمــا مســألة املنــر احلســيني فـ ّ
ـإن حماولــة

لكــن بــرط أن يبقــى مصداقـ ًا للشــعائر يف نظــر

واألنفــع ،فــا ينكــره عاقــل ،ونأمــل مــن

أ ّمـا مسـألة اختراع أشـياء جديـدة ال ُيراعى

التجديــد إذا كانــت لالرتقــاء نحــو األصلــح
القائمــن عــى املجالــس احلســين ّية أن

يتحفــوا القضيــة احلســينية بــا ُيثبــت العقيــدة
واألخــاق واآلداب يف نفــوس املؤمنــن،

أ ّمــا إذا كانــت جمــرد صــوت ال يراعــي غــر
التحديــث كمفــردة شــائعة يف ثقافــة اليــوم،
فنحــن نقــول لــه :ليــس ّ
كل جديــد حســن ًا،

كــا أنّــه ليــس ّ
كل قديــم ســيئ ًا ،فلســنا مــع
تســييس القضيــة احلســين ّية آلراء وأفــكار
بعيــدة عــن واقعهــا ،ونقــف بوجــه ّ
كل جديــد

واملترشعة.
العلــاء وأعــراف املؤمنــن
ّ

فيهـا الصـدق العـريف على الشـعائر الدينيـة فربام
يكـون هـذا مب َعـد ًا عـن هنـج أهـل البيـت،D
نعـم ،ال مانـع من االسـتفادة من وسـائل اإلعالم
احلديثـة فنحكـي القضيـة احلسـين ّية بإخـراج
األفلام السـينامئية ،أو الربامـج التلفزيونيـة ،بـل
ّ
إن ذلـك يؤثـر يف رشحية واسـعة مـن الناس ،ما
ٍ
وسـيلة ُأخرى.
ال تؤ ّثـره أ ّيـة

خيرجهــا عــن إطارهــا كشــعرية دينيــة إىل
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عقيدتي

استغفار األئمةD
ّ
يشــك أحــد ممّــن ينتمــي ملذهــب أهــل
ال

واحلـاالت واملناسـبات ،ومـن خلال ذلـك
متكنـوا Dمـن التأثير يف األُ ّمـة مـن اجلانـب
الروحـي والعقائـدي ،فـكان أصحاهبـم مـن

لبيــتّ D
األئمــة االثنــي عــرD
أن
ّ
معصومــون عــن ّ
كل نقــص ،ال يفعلــون ذنبــ ًا

أتقـى وأورع النـاس يف زماهنـم ،و لوال هـذا الكم

عندهــم مقدّ مــة لطاعــة وإن كانــت كبــرة ،ومــع

رب العاملين وربما نخالـف األدب مـع
نخاطـب ّ

وال أدنــى معصيــة ،بــل ال تكــون املعصيــة

ذلــك ورد عنهــم Dاإلكثــار مــن االســتغفار
وطلــب العفــو مــن اهلل تعــاىل ،وهــذا النــوع مــن

االســتغفار -بــا ذنــب -لــه عــدّ ة وجــوه:

األول :الوجـه الرتبـوي ،أو التعليمـيّ ،
فـإن

الدعـاء بحـدّ نفسـه لـه أثـره يف تربيـة املسـلمني
وح ِّثهـم عىل تـرك الذنـوب و املعـايص وأدواهتا،

ّ
وجـل) ،لذلـك
(عـز
والتوجـه إىل البـاري
ّ

األئمـة مـن الدعـاء سـواء باالسـتغفار
أكثـر
ّ
أو غيره مـن الذكـر؛ الهتاممهـم بـه كوسـيلة
تربويـة لثقافـة املسـلمني ،وملـؤوا أوقاهتـم لي ً
لا
وهنـار ًا باألدعيـة املؤثـرة ملختلـف الطبقـات
8
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والكيـف مـن األدعيـة ملـا كنَّـا اليوم نعـرف كيف
ّ
(جـل وعلا).
خالقنـا

كذلك ُيعدّ الدعاء يف ثقافة أهل البيتD

تأسست منذ زمن األنبياء
مدرسة علمية روحية َّ

أئمتنا Dمن أجل
السابقني ،وقد ز ّينها ّ
وقومها ّ

تعليم الناس؛ لذا فاستغفارهم يف كثري من األدعية
إنّام هو هبذا اهلدف.

األئمة Dيعدّ َ
الوج ُه الثاينّ :
أنفسهم
أن
ون َ
ّ
مقابل نِع ِم اهلل الكثرية عليهمِ ،
ومنَحه
قصي َن يف
ِ َ
ُم ِّ
ٍ
ٍ
ومقامات ،فقد اصطفاهم اهلل
كامالت
هلم ِمن
ِ
اخللق أمجعني ،كام خاطب
وكر َمهم وجع َلهم قدو َة
ّ
ُ
َ
َ
عليك
فضل اهللِ
Pوكان
اهللُ تعاىل نب ّينا الكريم:

عظي ًام( Oالنساء :آية .)113

كذلـك يقبـل ذلـك ويعفـو عـن ا ُملسيء.

ّ
تفضل
فإن الفضل والرشف والكامل الذي ّ
اهلل به عليهم Dمل هيبه أحد ًا ِمن ِ
خلقه؛ لذا فهم
ِ
ِ
َ
ّقصري من هذا اجلانب،
نظر الت
ينظرون إىل أنفسهم َ
ِ
َ
حق َ
اجلسيمة،
تلك النّع ِم
وأنم ال
يستطيعون أدا َء ِّ
ّ
ِ
ِ
حق
طريق هلم سوى االعرتاف
بالعجز َعن أداء ِّ
وال َ
تلك النِّع ِم ،والت ِ
ِ
َ
ّقصري يف
ّوبة واالستغفار ِمن هذا الت

إن استغفارهمِ Dمن ِ
الوج ُه الرابعّ :
باب
ِ
ِ
ِ
فهو
باحات
االنشغال با ُمل
ّ
والضورات الدّ نيو ّيةَ ،
وليس تعليم ّي ًا فحسب ،وال ِمن ِ
باب
استغفار
حقيقي َ
ٌّ
وضح هذا الوجه اإلربيل بقوله:
ُم ّر ِد التّواضعِ ،وقد ّ
ُ
َّ
أوقاتم مشغول ًة باهللِ
Dتكون
واألئم َة
«إن األنبيا َء
ُ
ّ
وخواطرهم متع ّلق ًة باملأل
وقلوبم مملوء ًة ِبه،
تعاىل،
ُ
ُ
قالُ :Aأ ِ
األعىل ،وهم أبد ًا يف ا ُمل ِ
راقبة ،كام َ
عبد اهللَ
ُ

تفض َل اهللُ عليهم؛ ولذا
وبني ما ّ
أنعم اهللُ عليهمَ ،
َ
ِ
ِ
َ
عباداتم وأعامهلم.
يستغفرون اهللَ من

عدّ و ُه ذنب ًا ،واعتقدو ُه خطيئ ًة ،واستغفروا من ُهَ ،أال
عبيد ِ
بعض ِ
َ
ترى َّ
ورشب
وأكل
أبناء الدّ نيا لو قعدَ
أن َ
َ
بمرأى ِمن س ّي ِده ومسمعٍ؛
يعلم أ ّن ُه
وهو
ً
ونكح َ
َ
ُ
لكان ملوم ًا عندَ الن ِ
َ
جيب عليه
قص ًا فيام ُ
ّاس ،و ُم ّ
ومالكه ،فام ظن َُّك بسي ِد الس ِ
ِ
ِ
ادات
خدمة س ّي ِده
ِمن
ّ ّ
ِ
وملك األمالك.

ُم ِ
تفض َل اهللُ عليهم.
قابل ما ّ

ليست يف مقا ِم
كام ّأنم ينظرون إىل عباداهتم ّأنا َ
ِ
حق هلل ومقام الربوبية ،فهم ِمن ٍ
َ
ينظرون
جهة
أداء ِّ
ُ
ٍ
إىل نِع ِم اهللِ عليهمِ ،
َ
ينظرون إىل
جهة ُأخرى
ومن
َ
ِ
َ
بني ما
فريون من جانبهم أن ال
عباداتم،
تناسب َ
َ

وهـذا ال يعنـي التقصير احلقيقـي ،بـل نظـر ُة
اإلنسـان إىل ِ
ِ
ِ
ُ
تكـون
ّقصير أمـام ا ُملن ِْعـ ِم
نفسـه بالت

ِ
ورفعـة درجاتِـه ِ
ورضـا ر ِّبـه عليـه.
لتطـو ِره
سـبب ًا
ّ

الوجـ ُه الثالـثّ :
األئمـةD
إن اسـتغفار
ّ
يف الواقـع هـو اسـتغفار ألُ ّمتِهـم وشـيعتِهمّ ،
فـإن
حجـج اهللِ ،وشـيعتُهم
واألئمـ َة بما ّأنُـم
األنبيـا َء
ُ
ّ

َ
يذنبـون ويعصـون اهلل تعـاىل أحيانـ ًا،
وأتبا ُعهـم
واألئمـ ُة بتقدي ِم االعتـذار إىل اهللِ ِمن
يقـو ُم األنبيـا ُء
ّ
ِ
ِ
َ
عنهـم ،كذلك
ألنـم
املسـؤولون ُ
أفعـال أتباعهـم؛ ّ
مـن ح ّبهـم ألتباعهـم هـم يسـتغفرون هلـم.
ِ
بإسـاءة معينة،
شـخص
ومثل هذا ما لو أسـاء
ٌ
فيقـو ُم أبـو ُه أو شـيخ عشيرتِه بتقديـ ِم االعتـذار
ِ
ِ
اإلسـاءة ،واملقابـل
تكـرار
ويقـدّ م املواثيـق بعـد ِم

كأن َّك ترا ُه فإن مل َتره فإ ّن ُه َ
توج َ
هون
فهم أبد ًا ُم ّ
يراكُ .
قبلون بك ِّلهم ِ
ِ
َ
عليه ،فمتى انح ّطوا عن َ
تلك
إليه ،و ُم
واملنزلة الر ِ
ِ
ِ
الر ِ
ِ
باملأكل
فيعة ،إىل االشتغال
العالية،
تبة
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ّفر ِغ إىل الن ِ
باحات
وغريه م َن ا ُمل
ّكاح،
واملرشب ،والت ّ

أشـار Aأ ّن ُهَ :ل ُي ُ
وإىل هـذا
وإن
ان على قلبي ّ
َ
ألسـتغفر بالن ِ
ّهار
السـبعني إنّام
َ
سـبعني ّ
ُ
مـرةً .ولفظ ُة ّ

الر ِ
حسـنات
ين وقوله:
ُ
هـي لعـدِّ االسـتغفار ال إىل ّ
َ
ِ
ِ
ونظيره إيضاحـ ًا مـن
بين،
األبـرار سـ ّي ُ
قر َ
ئات ا ُمل َّ
ُ
ِ
ّأويـل ...فقـد َ
َ
َ
بـان هبذا
أبلـغ مـ َن الت
ليكـون
لفظِـه
ٍ
أنّـ ُه َ
هـو رضور ٌة
كان ُيعـدُّ اشـتغاله يف وقـت مـا بام َ
ِ
(كشـف ال ُغ ّم ِة يف
يسـتغفر اهللَ منها».
لألبـدان معصي ًة
ُ
ُ
ِ
األئم ِـة ،اإلربلي :ج،٣ص )47
معرفـة ّ

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )66لشهـــر صفـر اخلــري سنة 1443هـ

9

نحن نقص عليك

احللقة السابعة

تقدّ م في الحلقات السابقة بعض ما يتع ّلق عن المنكر ،ومن جانب آخر كان وجدانه اإلنساني

بقصة موسى والخضر Cونواصل الكالم فيها :يضغط عليه ،وال يدعه يسكت أمام أعمال الرجل
اآليات من سورة الكهفP :فان َط َل َقا َحت ٰ َّٓى إِ َذا العالِم التي يبدو ظاهرها سيئ ًا قبيح ًا؛ لذا فقد نسي
ِ ِ
الس ِفين َِة َخ َر َق َها َ Qق َال َأ َخ َر ْقت ََها لِ ُت ْغ ِر َق َأ ْه َل َها العهد الذي قطعه للخضر (العالِم) فاعترض وقال:
َرك َبا فى َّ
َ Pأ َخ َر ْقت ََها لِ ُت ْغ ِر َق َأ ْه َل َها َل َقدْ ِج ْئ َت َش ْيـٔ ًا إِ ْمر ًاO
َل َقدْ ِج ْئ َت َش ْيـئ ًا إِ ْمر ًا O....إلى آخر اآليات.
المع ِّلم اإللهي واألفعال المنكرة
ُ

لقد ذهب النبي موسى Aوصاحبه وركبا

السفينة :فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة.

(الكهف :آية .)71

ال ريب ّ
أن هدف العالم (الخضر) لم يكن

إغراق َمن في السفينة ،ولكن النتيجة النهائية لخرق

من اآلن فصاعد ًا نرى القرآن الكريم يستخدم السفينة لم يكن سوى غرق من في السفينة؛ لذا فقد

ضمير المثنى في جميع الموارد ،والضمير إشارة استخدم موسى( Aالالم الغائية) لبيان الهدف.
إلى النبي موسى Aوالعالِم الرباني ،وهذه إشارة مثل ذلك ما نقوله للشخص الذي يأكل كثير ًا ،عندما
مهمة صاحب موسى( Aيوشع) نقول لهَ :أتريد أن تقتل نفسك؟! بالطبع مثل هذا ال
إلى انتهاء
ّ
ورجوعه ،أو أنّه لم يكن معنيا بالحوادث على يريد قتل نفسه بكثرة الطعامّ ،إل ّ
أن نتيجة عمله قد
الرغم من أنّه قد حضرها جميع ًاّ ،إل ّ
أن االحتمال تكون هكذا( .إمر) على وزن (شمر) وتطلق على
األول هو األقوى.

عندما ركبا السفينة قام العالِم بثقبها( :خرقها).

العمل المهم العجيب أو القبيح للغاية.

وفي بعض الروايات نقرأ ّ
أن أهل السفينة

(خرق) كما يقول الراغب في المفردات :انتبهوا إلى الخطر بسرعة وقاموا بإصالح الثقب
الخرق ،قطع الشيء على سبيل اإلفساد بال تد ّبر وال (الخرق) مؤقت ًا ،ولكن السفينة أصبحت بعد ذلك
تفكّر ،فقد كان ظاهر عمل الرجل العالِم على هذا معيبة وغير سالمة.

وفيهذهاألثناءنظرالرجلالعالمإلىموسىA
المنوال.
وبحكم كون موسى Aنبي ًا إلهي ًا كبير ًا فقد نظرة خاصة وخاطبه :قال َألم أقل إنّك لن نستطيع

كان من جانب يرى ّ
أن من واجبه الحفاظ على الصبر معي.
أرواح وأموال الناس ،وأن يأمر بالمعروف وينهي
10
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نافذة على العالم

ِضيَافَ ُة األَ ْربَ ِعين
ُعرفـت الكثير مـن القبائـل والشـخصيات

الضيـف وأطعـم الطعـام باألجـر العظيـم ،ويف

اجلاهليـة -بكرم الضيافة واالسـتقبال ،وقد ّ
جتذرت

األسـطر ،واليـوم نـرى تلـك الضيافـة وأصوهلـا

يف البلـدان العربيـة -خصوصـ ًا مـا كان يف زمـن
الضيافـة يف عاداهتـم وتقاليدهـم حتـى أصبحـت

جـزء ًا مـن موروثهـم الـذي تناقلتـه األجيـال
والكتـب ،وقـد بـرزت لدهيـم قوانين وأصـول

لتلـك الضيافـة ،فهناك أصـول لالسـتقبال واإليواء
واإلطعـام ،بل هناك أصـول حتى يف طريـق الكالم

والنظـرات وغير ذلـك ،ممّـا دفـع تلـك القبائـل أو

األشـخاص إىل توريـث تلـك العـادات وقوانينهـا
إىل أجياهلـم؛ حتـى تبقـى تلـك الصفـات حـارضة

فيهـم ،ومـن تلك األصـول ّأنـم يشـعلون النار يف

الليـل؛ ليهتـدي إليها َمـن ّ
ضل سـبيله يف الصحراء،
فيحسـنون إليـه ويكرمونـه ويرشـدونه ،وقـد كانوا

حيتقـرون َمـن ال ُيكرم الضيـف ،وينظرون إليـه بأنّه

شـا ّذ عـن عاداهتـم ،وفاقـد ألخالقـه التـي صارت
عرفـ ًا سـائد ًا عندهم.

وعندما بزغ نور اإلسالم وجميء النبي اخلاتمn

أقـر تلـك العـادات النبيلة
برشيعتـه اإلنسـانية فإنّـه ّ
واخلصـال احلميـدة ،فشـجع عليهـا أ ّيما تشـجيع،

حـث ،ووعـد ّ
ّ
ّ
كل َمـن أكـرم
وحـث عليهـا أ ّيما

ذلـك أحاديث كثيرة مسـتفيضة ال تسـتوعبها هذه
حـارضة عنـد أتبـاع أهـل البيـت Dيف األيـام
املباركـة لزيـارة أربعين اإلمـام احلسين Aيف

العرشيـن مـن صفـر يف ّ
كل عـام ،حيـث تفـرش
املوائـد على مئـات الكيلـو مترات ،وبأكثـر مـن

مخس وعرشيـن يومـ ًا متواصلة ،يبـذل فيها صنوف
اخلدمـات املتنوعـة واملتعـددة ال تـكاد حتصى مـن

كثرهتـا وتنوعهـا ،فنـرى الكبير والصغير ،واملـرأة
والرجـل ،وصاحـب الشـهادة واألُ ّمـي ،وصاحب
املقامـات الرفيعة والبسـيطة ،قد اسـتنفروا مهمهم،
وشـمروا عـن سـواعدهم ،ففتحـوا القلـوب قبـل
ّ

البيـوت ،وأطعموا ضيوفهم حسـن االسـتقبال قبل

ّ
لـذة الطعام ،وجتـاوزوا حدود الضيافة التي سـمعنا
والتوسـل
عنها يف األولني ،وأبدعوا يف طرق التذ ّلل
ّ
لـزوار أيب األحـرارA؛ عسـى أن يتفضلوا عليهم
ٍ
ٍ
ِ
سـاعات مـن هنـار!
ضيافـة أو بضـ ِع
بليلـة
فحـق َملـن أدرج (خدمـة الضيافـة يف الزيـارة
ّ

األربعينيـة) على الئحة التراث العاملي لليونسـكو

ضمـن مخـس عشرة ممارسـة ثقافيـة عامليـة.
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستانيK

الشعائر احلسينية
من المشاريع التي أعجبتني في أيام زيارة
األربعين هو المشروع التبليغي للحوزة العلمية في
النجف األشرف؛ إذ ينتشر طالب العلوم الدينية
على طول الطريق  -وفي جميع المحافظات
تقريب ًا -طول النهار ل ُيجيبوا عن أسئلة الزائرين
الفقهية والعقائدية ،وهو أمر مهم جد ًا ،خصوص ًا
ّ
أن بعض الناس ليس لديه الوقت للذهاب إلى
رجل الدين ويسأله ،لكنّه عندما يجده أمامه ال
يتوان في سؤاله ،فلله الحمد على هذه النعمة.
جلست أستريح من تعب السير في طريق
اإلمام الحسين Aوكان إلى جانبي طاولة صغيرة
يجلس عندها أحد رجال الدين ،وأنا أسمع األسئلة
واألجوبة ،وقد تع ّلمت أحكام ًا كنت أجهلها من
ُ
قبل ،ومنها ّ
أن صاحب الموكب الذي نزلت عنده

كان يجلس قرب الشيخ وسمعته يسأله:
بمناسبة زيارة األربعين لإلمام الحسينA
ومرور الزائرين على المواكب الحسين ّية ومكثهم
عندها وبسبب التعب واإلرهاق فإنّهم كثير ًا ما
ينسون حاجياتهم لدى المواكب ،وهناك صعوبة
التعرف على أصحابها والوصول إليهم لعدم
في
ّ
وجود آثار تدل على أصحابها .فما هو تكليف
12
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أصحاب تلك المواكب؟
أجابه الشيخ :مع اليأس من الوصول إلى
أصحابها يتصدّ ق بها على الفقراء المتدينين.
فسأله صاحب الموكب سؤاالً ثاني ًا :هنالك
ظاهرتان تحصالن ّ
كل عام أثناء المسير إلى كربالء
في زيارة أربعينية اإلمام الحسين:A
 -١سير األخوة الوافدين إلى كربالء المقدّ سة
على الطريق المخصص للسيارات ،فهل يجوز ذلك
مع العلم ّ
بأن الطريق سايد واحد فقط؟
 -٢يضع اإلخوة أصحاب المواكب الذين

يقومون بخدمة زائري اإلمام الحسين Aحواجز
في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظ ًا على
الزائرين ،فهل يجوز ذلك؟
فأجابه الشيخ -١ :ينبغي تنظيم المسير بحيث
ينتفع منه الطرفان.
 -٢ال مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور.
السؤال الثالث :أحيان ًا يكون المجلس مشترك ًا
بين الرجال والنساء ،وعاد ًة تُسمع أصوات بكاء
مما يلفت نظر الرجال ،وقد يم ّيز بعض
النساء ّ
الرجال صوت الباكية ويعرفها؟
أجاب الشيخ :إذا كان صوتها بما يشتمل عليه

من الترقيق والتحسين مه ّيج ًا عاد ًة للسامع فالالزم
التجنّب عن ذلك مع إحراز سماع األجنبي لصوتها
ّ
وإل فال بأس به.

السؤال الرابع :هل يجوز للحائض والنفساء
والمستحاضة حضور مجالس تعزية اإلمام
الحسين Aأو باقي المعصومينD؟
الشيخ :نعم يجوز.
السؤال الخامس :في العزاء الحسيني تقوم
بجر شعورهن ،فهل يجوز ذلك وهل
بعض النسوة ّ
تجب عليهن الكفارة؟
الشيخ :يجوز وال كفارة عليهن.
السؤال السادس :هل يجوز للمرأة أن تلطم
وجهها وتنثر شعرها في العزاء الحسيني؟
الشيخ :نعم يجوز.
السؤال السابع :هل يجوز للفتاة أو المرأة
المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صالة
الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس
يرض األب أو الزوج بذلك،
العزاء الحسيني إذا لم َ
أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم ال يجوز؟
الجواب :أ ّما المتزوجة فال يجوز لها الخروج
من بيتها ّإل بإذن زوجها وأ ّما غير المتزوجة فإن
كان خروجها موجب ًا لتأذي أبيها شفقة عليها من
بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيض ًا.
يحرم الرياء في المستحبات؟
السؤال الثامن :هل ُ
وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس
محرم أو ال؟
اإلمام الحسينّ A
الجواب :الرياء حرام في مطلق موارده ،نعم قد
يكون هناك دا ٍع إلى ا ّطالع اآلخرين على ممارسة
ٍ
فحينئذ يكون
العمل ويكون هذا الداعي غاية قربية
خارج ًا عن الرياء والسمعة إ ّما موضوع ًا أو حكم ًا.

السؤال التاسع :هل يجب قطع التعزية (العزاء/
الموكب) والمبادرة إلى صالة الظهر (مثالً) عندما
يحين الوقت؟ أو إتمام مراسم التعزية؟ وأ ّيهما
أولى؟
الجواب :األولى أداء الصالة في أول وقتها،
ومن المهم جد ًا تنظيم مراسم العزاء بنحو ال يزاحم
ذلك.
السؤال العاشر :ما حكم استعمال الطبل والبوق
ونحوهما من اآلالت في مواكب العزاء؟
الجواب :ال مانع من استخدامها في مواكب
العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة مع كونها من
المحرم.
اآلالت المشتركة وليست من آالت اللهو
ّ
السؤال الحادي عشر :يقام العزاء الحسيني في
منطقتنا على طريقة العزاء البحريني ،بمعنى احتواء
العزاء على أطوار أو ألحان مختلفة ولربما شابه
أحد هذه األلحان الغناء المتعارف في مجالس
اللهو أو في غيرها فهل يجوز استعمال هذه األلحان
واألطوار في العزاء الحسيني؟
الجواب :إذا لم ُيعلم بكون تلكم األلحان من
األلحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز
استخدامها في قراءة التعزية ،وإذا علم ذلك لم
يجز.
السؤال الثاني عشر :ما حكم فتح األماكن
التجارية في أ ّيام تاسوعاء وعاشوراء وأربعين أبي
األحرارA؟
الجواب :إذا عدّ نوع ًا من عدم المباالة بما جرى
على أهل البيت Dفي هذين اليومين الحزينين
فال بدّ من تركه.
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أي بني

من توجيهات
مساحة املرجع الديين األعلى السيد السيستانيK
خبصوص زيارة أربعني اإلمام احلسنيA
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مشاهدهم ليكونوا أمثاالً شاخصة لنا ،واخترب

رب العاملني والصالة والسالم عىل
احلمد هلل ّ

بذلك مدى صدقنا فيام نرجوه من احلضور معهم،

ّ
إن من مقتضيات هذه الزيارة - :مضاف ًا إىل

عاشوا معهم وحرضوا عندهم ،فلنحذر عن أن
يكون رجاؤنا ُأمنية غري صادقة يف حقيقتها ،ولنعلم

من الصالة ،واحلجاب ،واإلصالح ،والعفو،

أن نحرش مع الذين شهدوا معهم ،فقد ورد عن

س ّيدنا حممد وآله الطاهرين..

استذكار تضحيات اإلمام احلسني Aيف سبيل اهلل

واالستجابة لتعاليمهم ومواعظهم ،كام اخترب الذين

تعاىل  -هو االهتامم بمراعاة تعاليم الدين احلنيف

أنّنا إذا كنّا كام أرادوه (صلوات اهلل عليهم) يرجى

وحرمات الطريق ،وسائر املعاين
واحللم ،واألدبُ ،

أمري املؤمنني Aأنّه قال يف حرب اجلمل :أنه «قد

الفاضلة؛ لتكون هذه الزيارة بفضل اهلل تعاىل خطوة

يف سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين ،تستمر آثارها

حتى الزيارات الالحقة وما بعدها ،فيكون احلضور

فيها بمنزلة احلضور يف جمالس التعليم والرتبية عىل
اإلمام.A

األئمةمنأهلالبيتD
إنّناوإنملندركحمرض ّ

لنتع ّلم منهم ونرتبى عىل أيدهيم ّإل ّ
أن اهلل تعاىل
حفظ لنا تعاليمهم ومواقفهم ور ّغبنا إىل زيارة
14
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حرضنا قوم مل يزالوا يف أصالب الرجال وأرحام

النساء» .فمن صدق يف رجائه منا مل يصعب عليه
العمل بتعاليمهم واالقتداء هبم ،فتزكّى بتزكيتهم

وتأدب بآداهبم.

فإنا  -كام جاء يف احلديث
فاهلل اهلل يف الصالة ّ

الرشيف  -عمود الدين ،ومعراج املؤمنني ،إن
ُقبِلت ُقبِ َل ما سواها وإن ُر ّدت ُر َّد ما سواها ،وينبغي
اإللتزام هبا يف أول وقتها؛ ّ
أحب عباد اهلل تعاىل
فإن ّ

إليه أرس ُعهم استجابة للنداء إليها ،وال ينبغي أن
ٍ
بطاعة ُأخرى،
يتشاغل املؤمن عنها يف أول وقتها

كربالء فكانوا املثل األعىل يف ذلك ،ومل يتأ ّذواD
بيشء من فعال أعدائهم بمثل ما تأ ّذوا به من

فإنا أفضل الطاعات ،وقد ورد عنهم« :Dال
ّ

هتك ُح َرمهم بني الناس ،فعىل الزوار مجيع ًا  -وال

ج ،3ص .)16وقد جاء عن اإلمام احلسني Aشدّ ة

ترصفاهتم ومالبسهم ومظاهرهم ،والتجنّب عن

تنال شفاعتنا مستخ ّف ًا بالصالة»(وسائل الشيعة ،العاميل:

س ّيام املؤمنات  -مراعاة مقتضيات العفاف يف

عنايته بالصالة يف يوم عاشوراء ،حتى إنّه قال ملن

أي يشء خيدش ذلك من قبيل األلبسة الض ّيقة،
ّ

من املص ّلني الذاكرين» ّ
فصل يف ساحة القتال مع

ينبغي مراعاة أقىص املراتب امليسورة يف ّ
كل ذلك؛

ذكرها يف أول وقتها« :ذكرت الصالة جعلك اهلل

شدّ ة الرمي( .مقتل احلسني ،Aأيب خمنف :ص.)142

اهلل اهلل يف اإلخالص ّ
فإن قيمة عمل اإلنسان

وبركته بمقدار إخالصه هلل تعاىلّ ،
فإن اهلل ال يتق ّبل

ّإل ما خ ُلص له وسلم عن طلب غريه .وقد ورد

عن النبي nيف هجرة املسلمني إىل املدينة ّ
أن َمن

هاجر إىل اهلل ورسوله فهجرته إليه ،و َمن هاجر إىل
دنيا يصيبها كانت هجرته إليهاّ ،
وإن اهلل ليضاعف

املنهى عنها ،بل
واالختالطات املذمومة ،والزينة
ّ

تنزهي ًا هلذه الشعرية املقدّ سة عن الشوائب غري
الالئقة.

نسأل اهلل تعاىل أن يزيد من رفعة مقام النبي

املصطفى nوأهل بيته األطهار Dيف الدنيا
ضحوا يف سبيله وجاهدوا؛ بغية هداية
واآلخرة ،بام ّ

خلقه ،ويضاعف صالته عليهم ،كام ّ
صل عىل
املصطفني من قبلهم ،ال س ّيام إبراهيم وآل إبراهيم ،كام

يف ثواب العمل بحسب درجة اإلخالص فيه حتّى

نسأله تعاىل أن يبارك لزوار أيب عبد اهلل احلسنيA

وحتري
الزوار اإلكثار من ذكر اهلل يف مسريهتم
ّ
ّ

الصاحلني؛ حتّى يكونوا يف سريهم وسريهتم يف

يبلغ سبعامئة ضعف واهلل يضاعف َملن يشاء .فعىل

اإلخالص يف ّ
كل خطوة وعمل ،وليعلموا ّ
أن اهلل

تعاىل مل يم َّن عىل عباده بنعمة مثل اإلخالص له

زيارهتم ،ويتقبلها بأفضل ما يتقبل به عمل عباده
بقي من حياهتم مث ً
ال لغريهم،
زيارهتم هذه وما َ
وأن جيزهيم عن أهل بيت نب ِّيهم Dخري ًا لوالئهم

يف اإلعتقاد والقول والعملّ ،
وإن العمل من غري

هلم ،واقتدائهم بسريهتم ،وتبيلغ رسالتهم؛ عسى

اخلالص هلل تعاىل فيكون خم ّلد ًا مبارك ًا يف هذه احلياة

أناس بإمامهم ،وأن ُيرش الشهداء منهم يف هذا

إخالص لينقيض بانقضاء هذه احلياة ،وأ ّما العمل
وما بعدها.

أهممااعتنىبه
اهللاهلليفالسرتواحلجابفإنّهمن ّ

أهل البيت Dحتّى يف أشدّ الظروف قساوة يف يوم

أن ُيد َعوا هبم Dيف يوم القيامة حيث يدعى ّ
كل
السبيل مع احلسني Aوأصحابه ،بام بذلوه من

وحتملوه من الظلم واالضطهاد ألجل
نفوسهم،
ّ
والئهم إنّه سميع جميب.
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القوارير

ِد ٌ
ين َو ُد ْنيا
قــد تفهــم الكثيــرات مــن فتياتنــا العزيــزات

وأمــام زوجهــا ،أو محارمهــا ،أو أمــام النســاء فــي

وبحجابهــا ولبســها وعالقاتهــا وغيرهــا مــا

بالتنــزه واالســتجمام مــع زوجهــا أو أبيهــا أو
ّ

ّ
أن األحــكام الشــرعية المرتبطــة بالمــرأة
هــي ّإل تقييــدات لحر ّيتهــا ونشــاطها الواســع

فــي عالــم الدنيــا الفســيح ،وهــو يتنافــى
أيضــ ًا مــع ســعادتها التــي تتحقــق فــي تنــوع

لبســها ،وتكويــن عالقاتهــا ،واختيــار مشــيتها،
وخروجهــا إلــى مــا تشــاء مــن أرض اللــه ،فـ ّ
ـإن

قاعــات ،أو مجالــس نســوية خاصــة ،أو تقــوم
أخيهــا لمــا شــاءت مــن أرض اللــه الواســعة ،فـ ّ
ـإن

لهــا فــي ّ
كل ذلــك حقوقــ ًا باالســتمتاع والســفر
والتنـ ّـزه ،ولــم يفــرض عليهــا قيــود فــي ّ
كل تلــك

األمــور ،غايــة األمــر أن تكــون تلــك الحركــة فــي

الملبــس والتنـ ّـزه هــي ضمــن الحــدود التــي يراهــا

الدنيــا فيهــا هــذا المتــاع مــن الســعادة والت ّلــذذ،

اللــه تعالــى خيــر ًا وصالح ـ ًا للمــرأة ،ال أن تكــون
مرمــى لســهام النظــرات والشــهوات مــن ِقبــل

وهــذه النظــرة لحيــاة المــرأة هــي نظــرة

لذئــاب اإلنــس الذيــن يتص ّيــدون الفتيــات فــي

جــاءت منهــا هــذه النظــرة هــي زاويــة ضيقــة،

إذ ًا ،فمــا أحلــى أن يجتمــع الديــن والدنيــا في

وهــو مخلــوق لنــا لالســتمتاع بــه ،فلمــاذا ّ
كل
هــذا الكبــت والتقييــد؟

صــح التعبيــر؛ ّ
ألن الزاويــة التــي
أحاديــة إن
ّ
المشــرع
ولــم تجمــع بيــن طياتهــا مــا يريــده
ّ
مــن األحــكام والتشــريعات المتعــددة بخصوص
المــرأة ،فــي حيــن ّ
المشــرع أراد للمــرأة
أن
ّ
كمــا للرجــل -أن تأخــذ نصيبهــا مــن التمتّــعبملــذات عالــم الدنيــا ،وأن تكــون صاحبــة

الســعادة الكبــرى فــي أيــام هــذه الدنيــا ،مــن

دون أن تكبــت شــهواتها ،أو يض ّيــق عليهــا ،أو

تحجــم ســعادتها ،فمــا المانــع مــن أن تلبــس
ّ
مــا شــاءت مــن الموضــات واأللــوان فــي بيتهــا
16
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الرجــال األجانــب ،وال تكــون مطمعــ ًا ســه ً
ال

الطــرق واألماكــن العامــة والمختلطــة.

حيــاة المــرأة ،دين يصــون ع ّفتهــا وكرامتهــا ،وحياة

ســعيدة ال منغصــة فيهــا ،تواصــل بذلــك شــوط
الحيــاة بمهــارة دينيــة عاليــة ،وتســتهدف اآلخــرة

بــروح نظيفــة طاهــرة ،وتكــون بذلــك حصلــت

علــى رضــا اللــه ســبحانه وتعالــى بأســلوب ونمــط
حيــاة رائعــة ،وهــذا هــو المطلــوب فــي وعــي بناتنا
اليــوم ،مــن الســعي لرضــا اللــه ســبحانه ،وفــي

الوقــت نفســه ممارســة الحيــاة بشــكل ينســجم
والكرامــة التــي أرادهــا اللــه تعالــى لهــا.

قراءة في كتاب

نظام التفاهة
آالن دونو

الثقافة حالة حياتية تتمظهر في سلوك اإلنسان
في مجتمعه وفي نتاجه اإلنساني ّ
ككل وهو بالتالي
متع ّلق بالزمان والمكان والعقيدة والفكر ،في كتابنا

هذا يتحدّ ث الدكتور آالن دونو عن منطق تسطيح
األموروتسليع اإلنسان وتسخير ّ
كل شيء للخواء
والتفاهة التي تنتج مستهلكين لألفكار والمفاهيم
مدجنين خانعين أمام أفكار تسليع اإلنسان
وتحويله إلى كائن بهيمي مسخر للحاجات اإلنية
(الجنس والطعام والتسوق) وبالتالي تحويل هذا
الكائن إلى حصالة نقود لوحوش المال و آالن
دون و فيلسوف كندي ،دكتور في الفلسفة من جامعة
باريس .ومدير البرنامج في الكلية الدولية للفلسفة
في باريس .يعيش في مونتريال ،حيث يعمل
محاضر ًا في علم االجتماع بجامعة كيبك ،التابعة
لقسم العلوم السياسية(.ويكيبيديا ،الموسوعة
الحرة) ،أ ّما كتابه (نظام التفاهة) فيدور حول فكرة
خطيرة يجب البدء بمناقشتها ومقاومتها« :نحن
نعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة ،تتع ّلق بسيادة
نظام أدى تدريجي ًا ،إلى سيطرة التافهين على جميع
مفاصل نموذج الدولة الحديثة» .ويقصد بذلك
أشخاص بعيدين عن الفكر والثقافة والمعرفة
وسيادتهم على األجواء «وال نعد م األمثلة على
ذلك في سيطر شركات البغاء مثل ( )Playboyعلى

مراكز البحث وشراء الذمم حتى ال يخرج أي
بحث يؤدي إلى تراجع تجارة البغاء أو الشذوذ
وكذلك شركات األطعمة غير الصحية كبيبسي
كوال وكوكاكوال وأمثال ذلك كثير. -
ويضيف المؤ ّلف« :يلحظ المرء صعود ًا غريب ًا
لقواعد تتسم بالرداءة واالنحطاط المعياريين:
فتدهورت متطلبات الجودة العالية ،و ُغ ّيب
وه ّمشت منظومات القيم ،وبرزت
األداء الرفيعُ ،
األذواق المنحطة ،و ُأبعد األكفاء ،وخلت الساحة
من التحدّ يات ،فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من
التافهين والجاهلين ذوي البساطة الفكرية».
يختم الباحث الكندي العمل بمقطع ذي نغمة
ابتهالية« :أنا النكرة المسكين ما الذي يمكنني
يجسد دور هاتف
عمله؟» ،يجيب دونو وكأنّه ّ
السخط واعمل على خلق
سماوي« :تو ّقف عن ُ
توليفة من القضايا الوجيهة .كن راديكالي ًا»ّ .
لعل هذ
الدور الذي يقترحه دونو على اإلنسان المعاصر
يكرس الناس حياتهم لهاّ ،
ٌ
وإل
رهان
ّ
يستحق أن ّ
فالبشرية م ِ
قدمة على عالم ض ّيق وبال أفق.
ُ
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مساحة ود

احلسني Aنقلة وعي
لقــد ســعى املــدّ األُمــوي الطاغــي إىل إبطــال

فــإذا أتــاه ناجــاه اهلل :عبــدي ســلني

حكــم قبــي ،جتمــع أفــراده العصبيــة الباطلــة
بعيــد ًا عــن الــروح التــي مجعــت األُ ّمــة روح

منّــي أعطِــك ،ســلني حاجــة أقضهــا

لــك ،قــال :وقــال :أبــو عبــد اهلل:A

الرمحــاين ،وهــذه اهلجمــة عــى اإلســام مل

وورد عــن بــن ميمــون الصائــغ ،عــن أيب

حقان ّيــة الديــن ،وحتويــل احلكــم اإلســامي إىل

األخــوة اإلنســانية ،وصبغتهــا بمنهــج التعامــل

يوقفهــا ّإل مــدّ احلســن اإلهلــي فهــو بــاب اهلل
املؤديــة إليــه وســفينة النجــاة األرسع والســر

أعطــك،

اد ُعنــي

أجبــك،

اطلــب

وحق عىل اهلل أن يعطي ما بذل.
ّ

زر احلســن وال
عبــد اهلل Aقــال :يــا عــي ْ

تدعــه قــال :قلــت :مــا َملــن أتــاه مــن الثــواب؟

ـر إىل اهلل وقــد ورد يف فضلــه مجلــة منها:
إليــه سـ ٌ

ّ
بــكل
قــالَ :مــن أتــاه ماشــيا «كتــب اهلل لــه

أبــو عبــد اهلل جعفــر بــن حممــد الصــادق:D

درجــة فــإذا أتــاه َّ
وكل اهلل بــه ملكــن يكتبــان

أعامرهــم وال تعــد مــن آجاهلــم.

خيــرج مــن فيــه مــن سـ ّيئ وال غــر ذلــك ،فــإذا

عــن أيب احلســن الرضــا ،عــن أبيــه ،قــال :قــال
ّ
إن أيــام زائــري احلســن ال حتســب مــن

خطــوة حســنة و حمــا عنــه ســيئة ورفــع لــه

مــا خــرج مــن فيــه مــن خــر ،وال يكتبــان مــا

عــن أيب عبــد اهلل Aقــالّ :
إن الرجــل خيــرج

انــرف ودعــوه وقالــوا :يــا ويل اهلل مغفــور

ـم مل يــزل يقــدس
بــأول خطــوة مغفــرة ذنوبــه ،ثـ ّ

وحــزب أهــل بيــت رســوله واهلل ال تــرى النــار

إىل قــر احلســن Aفلــه إذا خــرج مــن أهلــه

بـ ّ
ـكل خطــوة حتــى يأتيــه.

18
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العــــدد ( )66لشهـــر صفـر اخلــري سنة 1443هـ

لــك أنــت مــن حــزب اهلل وحــزب رســوله
بعينــك أبــدا ،وال تــراك وال تطعمــك أبــد ًا».

 / 7صفر  /سنة (50هـ)
شهادة اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالبC

 / 28صفر 11 /هـ
شهادة النبي األكرم محمد بن عبد اهللn

