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قضية ورأي

ّ
قدسية العمل
العمـل رضب مـن رضوب اجلهـاد كقـول

النبـي« :الـكاد على عيالـه كاملجاهـد يف سـبيل
اهلل»( .فقـه الرضـا ،القمـي :ص ،)208فلا أحـد

يشـكّك يف أمهيتـه سـواء أكانـت تلك األمهيـة للفرد

أو للمجتمـع.

وتطورها
واملجتمعـات عمومـ ًا تقاس جدّ يتهـا
ّ

وتقدّ مهـا بالعمـل ،فنرى اليوم أن الـدول العظمى مل

تصل هلـذا املسـتوى من التقـدم يف العلـوم والفضاء
والتقنيـات اإللكرتونيـة وغريهـا إال بجدّ ية شـباهبا،

عمـل مـا يناسـبهم دون ذلـك معللني أن فيـه مهانة

وذلـة هلم بسـبب مكانتهـم االجتامعيـة أو غري ذلك.
ِ
ـب الديـن اإلسلامي أي عمـل يزاولـه
ومل ُيع ْ
اإلنسـان حتـى عنـد مـن يعتبره دنيئـ ًا يف نظـره،
حرمتـه الرشيعـة مـن األعمال واألشـغال
إال مـا ّ
والصناعـات ،كبيـع اخلمـور وصناعتهـا،

فالديـن اإلسلامي حيـث الفـرد املسـلم على

العمـل اجلـاد بشـتى أنواعـه ،ملـا لـه مـن خصوصية
اقتصاديـة وآثـار نفسـية ،وقـد تضمنـت العديـد

وانكباهبـم على العمـل واإلخلاص فيـه ،وقـد

مـن النصـوص الروائيـة التـي حتـث على العمـل
والتكسـب منـه ،كما ورد عـن النبـي« :مـا أك ََل
ـط َخريا ِمـن أن َيـأك َُل ِمن َع َم ِ
أحـدٌ َطعامـا َق ُّ
ـل َي ِد ِه،
َ
ـل ي ِده»ِ
ِ
لل ِ داوو َدَ 
َّ
ـي ا ّ
كان َيـأك ُُل مـن َع َم ِ َ
وإن نَبِ َّ

الراهـن ما هـو إال دليل على عدم ولعهـم يف العمل

ومـن جهة أخـرى فـإن العمل يعترب ثـورة ضد

حكى أسلافنا سـلوك املسلمني السـابقني وتأرخيهم

لنـا عـن ذلـك ،فلـم يبنـوا حضاراهتـم اإلنسـانية
الكبيرة إال بإخالصهـم يف العمـل واإلقبـال عليـه،
ومـا َّ
حـل مـن تأخـر وتراجـع للمسـلمني يف وقتنـا
وجديتهـم فيـه ،ولكـن مـع األسـف الشـديد نـرى
اليـوم الطبقـة اليافعـة الشـابة مـن جمتمعاتنـا القادرة

على العمـل نافـرة منـه بسـبب حـاالت االنتقائيـة
النزقـة واخليـارات املحـدودة ،فأيـن مكانـة اإلبداع
فيـه حينئذ!!؟

يفرق بين أنواع العمل وأقسـامه
واإلسلام ال ّ

بحيـث يكـون نوع منهـا لفئـة معينـة دون أخرى كام
ينتقـي بعض الشـباب ويبالغـون يف انتقائهـم ملزاولة

(ميـزان احلكمـة للريشـهري :ج ،3ص.)2699

البطالـة وآثارهـا السـلبية على املجتمعـات بصـورة
عامـة وعلى الفـرد بصـورة خاصـة ،وسـبب ًا مـن
أسـباب التطـور لتلـك املجتمعـات ،بـل قـد ذهـب
االسلام إىل أبعـد من ذلـك عندما جعـل العمل من

أسـباب الثـواب واملغفـرة ،كقـول النبـيَ « :مـ ْن
َال ِمـ ْن َط َل ِ
ـات ك ًّ
ال َ
ـات َم ْغ ُفـور ًا لـه».
لا ِل َب َ
َب َ
ـب ْ َ
ميـزان احلكمـة للريشـهري :ج ،2ص.1073
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قطاف

أيها الشهيد وابن الشهيد

بعد مخس وثالثني سنة من شهادة اإلمام
احلسني ويف اخلامس والعرشين من شهر
حمرم احلرام سنة مخس وتسعني ،فارق املؤمنون
ّ
إمامهم سيد الساجدين وزين العابدين عيل بن
احلسني ،شهيد ًا مظلوم ًا مسموم ًا ،ليورث
القلوب لوع ًة وحرق ًة وأمل ًا ليس كأي أمل.
ما وصل إلينا من التأريخ عن القاتل الذي
اجرتأ عىل اإلمامة هو الوليد بن عبد امللك ،حيث
سقاه السم لعنه اهلل( .ينظر املناقب ،ابن شهرآشوب:
ج ، 3ص.)311
سمه
ويف البحار عن الكفعمي ُذكر :أن الذي َّ
هو هشام بن عبد امللك ،وكان ذلك بأمر من
الوليد بن عبد امللك(.ينظر :البحار ،العالمة املجليس:
ج  ،46ص)153

وسواء كان الوليد أو غريه ،فقد فاز إمامنا
السجاد بدار املقام بعد أن محل أعباء
الرسالة ،وحفظ ما استودع من الرشيعة ،وطاب
ضمت جسده الطاهر ،لكن قلوب
وطابت ٌ
أرض ّ
املؤمنني غري طيبة بالفراق والغياب.
كان احلسد واحلقد واحلرص عىل السلطة
واحلكم أهم دوافع قتل أهل البيت طاهر
بعد طاهر ،فال يروق للطغاة منزلة املعصومني
يف قلوب الناس ،وإصالحهم ألمور املسلمني،
وحفاظهم عىل أحكام وسنن الرشيعة ،فيعمدون
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إىل القتل إلطفاء نار الكره واحلسد.
ففي أحد مواسم احلج كان هشام بن عبد امللك
حارض ًا ،فلم يقدر عىل استالم احلجر من الزحام،
فجلس ينتظر ،فأقبل اإلمام عيل بن احلسني،
فجعل يطوف فإذا بلغ إىل موضع احلجر تنحى
الناس وفسحوا له املجال حتى يستلمه هيبة له.
شامي :من هذا؟
فقال
ّ
فقال هشام :ال أعرفه.
فقال الفرزدق :أنا أعرفه ،وأنشأ:
يــا ســائيل أيــن حــل اجلــود والكــرم
عنــدي بيــان إذا طــــابه قدمــوا
هــذا الــذي تعــرف البـــطحاء وطأته
والبيــت يعرفــه واحلــل واحلــرم
 ...إىل آخر القصيدة.
فغضب هشام ،وأمر بحبسه ،فبلغ ذلك عيل
بن احلسني فبعث إليه هبدية وقال« :أعذرنا يا
أبا فراس ،فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك
به».
فر َّدها وقال :يا ابن رسول اهلل ،ما قلت الذي
قلت إال غضب ًا هلل ولرسوله ،وما كنت ألرزأ
عليه شيئ ًا.
فردها إليه وقال« :بحقي عليك ملا قبلتها

فقد رأى اهلل مكانك ،وعلم نيتك فقبلها»(.ينظر:
وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،20ص)290

حكمة علوية

ِ
لصدْ َق َح ْي ُ
ض َك
َأ ْن ت ُْؤث َر َا ِّ
ث َي ُ ُّ

ِ
عن أمري املؤمننيَ « :ا ْ ِ
لصدْ َق
ل َيم ُن َأ ْن ت ُْؤث َر َا ِّ
ض َك َع َل َا ْلك َِذ ِ
ب َح ْي ُث َينْ َف ُع َك َو َأالَّ َيك َ
ُون
َح ْي ُث َي ُ ُّ
ِف َح ِديثِ َك َف ْض ٌل َع ْن َع َم ِل َ
ك»(.هنج البالغة  -خطب

اىل طاعة اهلل يف كل جزئياتنا وال نعصيه لوهم؛ حلظة
يتوهم املرء فيها أنه ٍ
باق ،وأن له أن يفعل خالف

وجودنا وكينونتنا -بقاءنا-يف هذه احلياة حمدّ د

اخلرقاء ،وأنك لتجد أن أمري املؤمنني يشري

والرش والغنى والفقر وغري ذلك من احلاالت

الكذب حيث ينفعك ،وأن ال يكون يف حديثك

اإلمام عيل - ج  - ٤ص)١٠٥

بفرتة زمنية البد من انقضائها ،وهذا يعني أن اخلري
املتضادة وغريها ال بقاء هلا وال دوام ،وإنام يرحل

اإلنسان بعمله ،ويبقي أدواته يف دار الفناء-املال
واجلاه وأشباه ذلك-فمن فطن هلذا األمر وصل اىل

َد ُار ا ْل َق َر ِار[سورة غافر-اية ،]39وهذا األمر يدعونا

احلق هلذا األمر أو غريه من تسويالت الشيطان

يف قوله :اإليامن أن تؤثر الصدق حيث يرضك عىل

فضل عن عملك .اىل التزام منهج العقل يف الثبات

عىل الصدق ألنه يؤدي بصاحبه اىل اهلل وإىل طاعته،
حتى لو أ ّدى اىل مرضة يف زمن من أزمنة هذه

عب عنه أمري املؤمنني
حقيقة الدنيا ،وهذا أمر ّ
بأعمق ما يكون إذ يقول َ « :أالَ حر يدَ ع ِ
هذ ِه ال ُّل َم َظ َة
ُ ٌّ َ ُ
ِلَ ْه ِل َها؟ إِ َّن ُه َل ْي َس ِلَ ْن ُف ِسك ُْم َث َم ٌن إِالَّ ْ
الَنَّ َة َ ،فـ َ
ال
با»(.هنج البالغة  -خطب اإلمام عيل
تَبِي ُع َ
وها إِالَّ ِ َ

أي ثقافة عىل املعنى الذي يعد الثقافة سلوك عن

حمطة مؤقتة أما املقر فهو الدار اآلخرة؛ ألهنا دار

للقول؛ حتى ال يؤدي ذلك باإلنسان اىل عواقب

 -ج  ،)٤وهذا يعطينا فكرة واضحة عن احلياة وأهنا

عب عنها القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
القرار كام ّ
ِ ِ
َاع َوإِ َّن ْال ِخ َر َة ِه َي
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا َمت ٌ
َ يا َق ْو ِم إِن ََّم َٰهذه ْ َ

الدنيا القصرية فلن يوقع صاحبه يف مواقع الفشل

يف األخرة ،وهو يلحق هبذه الضابطة الثقافية
ألهنا تعلم وتوجه للسلوك فهي معرفة سلوكية،معرفة-ضابطة أخرى وهي التزام الفعل ومطابقته

ذلك ،وهي عواقب وخيمة؛ ألنه يؤدي بصاحبه اىل

النفاق ،وقانا اهلل وإياكم سوء العاقبة.
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التنمية البشرية

تدريب للتخلص من التفكري السليب
ِ
املواقـف ا ُمل ِ
حرجـة التـي يواجهوهنـا ،وهـذه
قبـل احلديـث عـن هـذا التدريـب جتـدر
السـلبي عنـد احلساسـية تكـون سـبب ًا يف وجـود التفكير
اإلشـارة إىل أسـباب التّفكير ّ
اإلنسـان ،فـإن معرفـة األسـباب يكـون دافعـ ًا السـلبي.

لعالجـه ،واسـتبداله بأسـباب ودوافـع التفكير

 /4الرواسـب املتكدسـة مـن مواقـف

وحـاالت سـلبية سـابقة ،وربما تكـون حادثـة
اإلجيـايب.
ّ
للشـخص منذ أن كان صغري ًا ،ومل يسـتثمر احلياة
األسـباب التـي تدفـع باإلنسـان إىل التفكري
ليتخلـص منهـا وأثارهـا ،فتؤثـر على تفكيره

السـلبي كثيرة ،منها:
 /1ضعـف ال ّثقـة بالنّفس ،فـإن ذلك جيعل بصـورة سـلبية.
 /5ا ُملقارنـة بين شـخص وبين اآلخريـن،
اإلنسـان يشـعر بالعجز الشـخيص واالجتامعي،
وغالبـ ًا مـا تكـون للحالـة العاطِف ّيـة واالنفعال ّية بطريقـة تفضيـل اآلخريـن عليـه ،واحلكـم عليه
انعكاسـاهتا السلبية عىل اإلنسـان فيشعر بضعف بالقصـور والسـلبية ،والرتكيـز على األخطـاء
وجتاهل مـوارد الصحة
الضعـف لديه،
الثقـة بنفسـه ،وبالتبـع ك ّلام كانت شـخصيتُه غري ومواطن َ
ُ
راكـدة ،ويشـوهبا التردد واإلحجام أحيانـ ًا كلام واإلجيـاب.

سـاعد يف بنـاء االجتاه السـلبي يف التفكير لديه.
 /2مـن الـوارد جـد ًا أن بعـض املواقـف

واحلـاالت التـي يمـر هبـا أحدهـم تكـون سـبب ًا
ْ
ألن ينشـأ عنـده فِكـر سـلبي ،إذ تترك يف نفسـه

 /6التأثـر باألصدقـاء الذين يعيشـون حالة

التفكير السـلبي ،فـإن هلـم خاصيـة التأثير عىل

الصديـق والزميـل والصاحب من هـذه الناحية،
خصوصـ ًا إذا كان الشـخص املتأثـر شـديد

انطباعـ ًا سـلبي ًا اسـتجابة لذلـك املوقـف أو

االهتمام لسـلوك وكالم اآلخريـن.
 /7التأ ُثـر بوسـائل الثقافـة واإلعلام

كان ذلـك حيصـل أمـام النـاس.

واملسلسلات ،ومـا ي ّطلـع عليـه مـن ثقافـات

تعـرض الشـخص ملوقـف انتقـاد
احلالـة ،فـإذا ّ

أو اسـتخفاف أو انزعـاج ومـا شـابه ذلـك ،فإنه
تتف ّعـل الطاقـة السـلبية يف نفسـه ،خصوصـ ًا إذا
/3بعـض النـاس عندهـم حساسـ ّية مبالـغ
فيهـا ،خصوصـ ًا يف التّعا ُمـل مـع
6
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والنشر ،فمـن النـاس مـن جيعـل اهتاممـه هبـا
مبالغـ ًا ،متجاهل ً
ا أن مـا يشـاهده مـن األفلام
وسـلوك يف الكُتـب واملقاالت  ،وما يسـمعه من

أخبـار  ،كل ذلـك لـه هـدف التأثير يف املشـاهد
والسـامع ،فـإذا كانت حتمل أفـكار ًا سـلبية فإهنا

تنقلهـا إىل العنصر املتأثـر.

تدريـب سـهل للتخلـص مـن التفكير

ا لسـلبي

ـجلت فيهـا األفـكار
( )1التـي ُس ِّ
وأمزقهـا قطعـ ًا صغيرة ،وتبقـى عنـدي
السـلبية ّ

الورقـة رقـم ( )2ذات األفـكار اإلجيابيـة.

تدريـب عملي سـهل جـد ًا ،وبقـدر ما هو

علي
هـذه اخلطـوات أكررهـا كلما عـرض َّ
موضـوع أو مشـكلة تتطلب مني ح ً
ال أو سـلوك ًا،

اخلطـوة األوىل :مراقبـة النفـس ولو لوقت

(1و )2وأسـجل احللـول املحتملـة أو املقرتحـة

نـوع التفكير الـذي يسـيطر على النفـس ،هل
هـو سـلبي أم إجيـايب؟ وأكيـد ًا سـوف حيصـل

اخلطـوات السـابقة حسـب الرتتيـب.
أخير ًا أقـوم بقـراءة الورقة رقـم ( )2بصوت

سـهل هـو ذو فاعليـة وأثـر على اإلنسـان مـن
هـذه الناحيـة ،ويتكـون مـن أربـع خطوات:

قصير ،وذلـك للحصـول على تشـخيص

تشـخيص؛ ألن كل إنسـان يعـرف نفسـه
وأفـكاره هـل هـي سـلبية أم إجيابيـة.

فـإذا حدثـت مشـكلة مـا أقـوم بتهيئـة الورقتين

 -بعـد تشـخيص السـلبية واإلجيابيـة  -وجتـري

واضـح ،هـذا يسـاعد على تركيـز هـذه األفـكار

يف العقـل الباطـن  -الـذي هـو أحـد دوافـع

اخلطـوة الثانيـة :هتيئـة ورقة بيضـاء ،أضع

التفكير عنـد اإلنسـان  -وتعويـده على إمـداد

عرضـت يف ذهنـي ملوضـوع معين ،أو حـل

حيوهلـا العقـل إىل مشـاعر ،واملشـاعر
املسـموعة ّ

هلـا رقـم ( ،)1أكتـب فيهـا أي فكـرة سـلبية
ملشـكلة مـا ،أو فكـرة سـلبية لسـلوك أريـد أن

أقـوم بـه ،أو ملشروع أريد إنشـاءه ،سـوا ًء كان

على النحـو الشـخيص ،أو االجتامعـي ،أو
العملي ،أو الدرايس ،أو العاطفـي ،وغري ذلك

مـن األنحـاء.

اخلطـوة الثالثـة :هتيئة ورقة ثانيـة ،أضع هلا

رقـم ( ،)2أكتـب فيهـا األفـكار اإلجيابيـة التي

تقابـل تلك األفـكار السـلبية التي سـجلتها يف

الورقـة رقـم ( ،)1فإن لكل مرشوع أو مشـكلة
على األقـل طريقـان يف القيـام بـه أو ح ّلهـا،

التفكير بمعانيهـا ،حيـث أن الكلمات اإلجيابيـة

بدورهـا تتحـول إىل سـلوك ،وهبـذه الطريقـة

يسـتطيع اإلنسـان من إيقـاف أو احلد مـن التفكري
السـلبي بنسـبة عالية جد ًا ،تؤهله ليكون شـخص ًا

موسـوم ًا باإلجيابيـة.

واألفضـل قـراءة ورقـة اإلجيابيـات رقم ()2

قبـل النـوم الذي هـو الوقـت القريب من تنشـيط
العقـل الباطـن ليربمـج أفـكاره حسـب املفهـوم
اإلجيايب.

(عن إحدى مدربات التنمية البرشية)

أحدمهـا سـلبي ،واآلخـر إجيايب.

اخلطـوة الرابعـة :أعمـد إىل الورقـة رقـم
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عقيدتي

من الذي قتل اإلمام الحسين؟
نسـمع أحيانـ ًا كلمات حتـاول أن تغطـي

على سـوءات التأريخ التـي اقرتنت هبـا بعض
الشـخصيات أو الفئـات ،فينشرون افرتاءاهتم

على السـفهاء واجلاهلين إلهيامهـم يف أمـور
الديـن والعقيـدة.

ومـن تلك األوهام واإلشـاعات أن الذين

قتلـوا اإلمـام احلسين هـم مـن الشـيعة،
مظللين العقـول أن الكوفة مدينـة مصنفة عىل

الشـيعة ،وأغلـب جيـش يزيد مـن الكوفيني.

رصح بذلـك
كيـف واإلمـام احلسين قـد ّ

أمـام املوالـف واملخالـف يـوم عاشـوراء،

وكشـف هويتهـم أمـام العـرب والعجم حيث
«و ْي َلكُـم َيـا ِشـي َع َة ِ
آل َأ ِب
خاطبهـم بقولـهَ :
ْ
ان إِ ْن َل يكُـن َلك ِ
ُـم َل َتَا ُف َ
ُسـ ْف َي َ
ون
َْ ْ
ُـم دي ٌن َو ُكنْت ْ
ْ
ـرار ًا ِف ُد ْن َياكُم»(بحـار األنوار،
ا َْل َعـا َد َفكُونُـوا َأ ْح َ
العالمـة املجلسي :ج ،45ص.)51
عرفهـم أهنـم
فاإلمـام احلسينُ ي ّ
شـيعة آل أيب سـفيان ،وهـذه العائلـة معروفـة
ومشـهورة بعدائهـم ألهـل البيـت.

وهـذه شـبهة يمكـن أن تغـرر بعقـول

هـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة ثانيـة ،أن

اإلمـام احلسين وتفاصيل شـهادته ،وهي

ذكرهـم يف كتـب الشـيعة التأرخييـة أو الرتاجم

اجلهلـة غير املطلعين على ظـروف قضيـة

طعـن واضـح باملذهـب الشـيعي.

نقـول إن واقـع األمـر خلاف ذلـك ،وإن
القتلة الظاملين قاد ًة وجنود ًا كانـوا أعدا ًء لإلمام

احلسين ،ومـن أتبـاع يزيد بـن معاوية.
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هـؤالء القتلـة لـو كانـوا مـن الشـيعة لوجدنـا
وكتـب الرجـال ،فـإن للشـيعة مصنفـات يف
الرجـال الذيـن كانـوا ُي َسـبون على الـوالء
والتشـيع ألهـل البيـت ،بـل د ّققـوا
وصنفـوا األسماء حسـب درجـة الوثاقـة

والضبـط واجلهـد يف خدمـة الديـن ،بـل ذكروا

عشر ،وأنـه معصـوم وأنـه هـو أحـق باخلالفـة

حتـى الضعيـف واملجهـول ،كل ذلـك ليبقـى
املذهـب نظيفـ ًا نقي ًا مـن الشـبهات واالنحراف

وجهـة رابعـة :روى هلال بـن نافـع قال:

ومـن جهـة ثالثـة ،نقـول هنـاك وهـم يف

قتـل احلسين - فسـمعت رجل ً
ا يقـول ال

أن كل مـن كان حتـت إمـرة أمير املؤمنين

محيمها فسـمعته يقـول أنـا أرد احلامية؛ فأرشب

الفكـري والعقائـدي.

يتصور
مسـألة الوالء والتشـيع ،وهو أن البعض
ّ
بعـد مقتـل عثمان هـو شـيعي ومـن املوالين

لـه ،واحلقيقـة أن ذلـك ال يـدل على أهنـم

من غيره.

«إين لواقـف مع أصحاب عمر بن سـعد  -حني
تـذوق املـاء حتـى تـرد احلاميـة؛ فتشرب مـن

مـن محيمهـا؟ بـل أرد عىل جدي رسـول اهلل
وأسـكن معـه يف داره».

(بحـار األنـوار ،العالمـة

شـيعة أمري املؤمنين باملعنى الذي حيسـبون
عليـه مذهبيـ ًا ،بـل إن طاعتهم وصالهتـم خلفه

فهـل هـذا الـكالم يصـدر مـن شـيعي جتاه

حـال الثالثـة السـابقني ،وليـس للعقيـدة بأنـه

أي عاقـل يصـدّ ق أن الذي يقول لشـخص

باعتبـاره اخلليفـة الرسـمي للمسـلمني حالـه

املجلسي :ج ،45ص)57

إمامه؟

إمـام معصـوم مفترض الطاعـة ،ومل يكـن ثمة
والء هلـذا املنصـب اخلـاص ،إال للق ّلـة مـن

احلاميـة) أنـه يعد مـن شـيعته ومواليـه؟ إن هذا

ووفـق هـذا املعنـى قـام أهـل الكوفـة

اجلهة اخلامسـة ،ال نريد أن نقول أن الكوفة

يسـتقدمونه إىل الكوفـة ،وهذا ال يـدل عىل أهنم

أقليـة بنسـبة ( ،) 7-1مقسـمون عىل السـجون

الصحابـة.

بإرسـال الرسـائل إىل اإلمـام احلسين
شـيعة لـه ،بـل ألهنم كانـو يعتربونه سـبط
النبـي وكان معارضـ ًا للدولـة األمويـة ،ومل
جيـدوا طريقـ ًا آخـر للتخلـص مـن ظلـم بنـي
أميـة وانتهاكهـم حلرمـات اهلل تعـاىل وتضييعهم
للسـنن؛ غير هـذا الثائـر الـذي مل يعرفـوا عنـه

غير الديـن وحسـن السيرة ،فمـن هـذه اجلهة
اعتبروه املخ ّلـص الوحيد ملا يسـومهم يزيد من
العـذاب ،ال باعتبـار أنـه إمام مـن األئمة االثني

مقتـول جيـود بنفسـه (ال تـذوق املـاء حتـى ترد
أمـر مضحـك للثكىل.

كانـت خالية مـن الشـيعة ،إال أن الشـيعة كانوا
والتهجير والقتـل ،وبقيـت القلـة القليلـة التي

أدركـت اإلمام احلسين وقاتلـت دونه.

اخلالصـة مـن كل هـذا ال ُيعقـل أن يقتـل
الشـيعة إمامـ ًا مـن أئمتهم ،بـل ال ُيعقـل انتهاك

يشء مـن العناويـن املتعلقـة بأهـل البيـت
وإال فلا تصح نسـبة ذلـك الفاعل إىل التشـيع،

سـب النبي فهو
مثلما عنـد املسـلمني أن من
ّ

ليس بمسـلم فكيف بالقتـل وانتهاك احلرمات؟
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نحن نقص عليك

احللقة السادسة

تقـدم فـي الحلقـات السـابقة بعض مـا يتعلق وانكشـفت لـه األسـرار فيمـا بعد.

بقصـة موسـى والخضـر ،ونواصـل الـكالم
فيها :

وقـد يكـون موسـى اضطـرب عندمـا

سـمع هـذا الـكالم وخشـي أن يحـرم مـن فيـض

عندمـا التقـى موسـى بالخضـر وكمـا هـذا العالـم الكبير ،لـذا فقد تعهـد بـأن يصبر على
سـنرى فيمـا بعد ،فإن هـذا الرجل العالـم ـ الخضر جميـع الحـوادث وقال :قـال سـت ِ
َجدُ نِي إِن َشـاء
َ
ـ كان يحيـط بأبـواب من العلوم التي تخص أسـرار ال َّلـ ُه َصابِ ًـرا َو َل َأ ْع ِصـي َل َ
ـك َأ ْم ًرا( الكهـف.)69 :

وبواطـن األحـداث ،فـي حيـن أن موسـى

مـرة أخـرى كشـف موسـى عن قمـة أدبه

لـم يكـن مأمـور ًا بمعرفـة البواطـن ،وبالتالـي لـم فـي هذه العبـارة ،فقد اعتمـد على خالقـه حيث لم
يكـن يعرف عنهـا الكثيـر ،وفي مثـل هـذه الموارد يقـل للرجـل العالـم :إنـي صابر ،بـل قال :إن شـاء
يحـدث كثيـر ًا أن يكـون ظاهـر الحـوادث يختلف الله سـتجدني صابر ًا.

تمـام االختلاف عـن باطنهـا ،فقـد يكـون الظاهر

وألن الصبـر علـى حـوادث غريبـة وسـيئة في

قبيحـا ،أو غيـر هـادف ،فـي حيـن أن الباطـن مفيد الظاهـر والتـي ال يعـرف اإلنسـان أسـرارها ،ليـس
ومقـدس وهـادف ألقصـى غايـة.

باألمـر إلهيـن ،لـذا فقـد طلـب الرجـل العالـم من

فـي مثـل هـذه الحالـة يفقـد الشـخص موسـى أن يتعهـد لـه مـرة أخـرى ،وحـذره:
ـأ ْلنِي عـن َش ٍ
لا ت َْس َ
الـذي ينظـر إلـى الظاهـر صبـره وتماسـكه فيقـوم قـال َ فـإِ ِن ا َّت َب ْعتَنِـي َف َ
َّـى
َ
ـيء َحت ٰ
ْ
ُأح ِ
ـد َ
ث َل َ
ـك ِمنْـ ُه ِذك ًْرا(الكهـف ،)70 :وقـد أعطى
باالعتـراض وحتـى بالتشـاجر.
ْ
ولكـن األسـتاذ العالـم والخبير باألسـرار بقي موسـى العهـد مجـددا وانطلـق مـع العالـم

ينظـر إلى بواطـن األعمال ،واسـتمر بعملـه ببرود ،األسـتاذ .بقية القصـة تأتي فـي األعـداد القادمة إن

ولـم يعـر أي أهميـة إلـى اعتراضـات موسـى شـاء اللـه تعالى.
وصيحاتـه ،بـل كان فـي انتظـار الفرصـة المناسـبة

أنظر :تفسـير األمثل ،الشـيخ مكارم الشـيرازي :ج،9

ليكشـف عـن حقيقـة األمـرّ ،إل أن التلميـذ كان ص.315

مسـتمرا في اإللحـاح ،ولكنـه ندم حيـن توضحت
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نافذة على العالم

الهولوكوست اليهودي
يف كل عام حيي اليهود (ذكرى اهلولوكوست)،
التي تقدّ ر ضحاياها بحسب املواقع واملصادر
قضوا يف احلرب العاملية الثانية عىل
باآلالفَ ،
أيدي النازيني واملتعاونني معهم حسب زعمهم
واعتقادهم ،وقد حدّ د ( 15آب) يف كل عام يوم ًا
لتلك الذكرى ،حيث موعد انتهاء احلرب يف (15
آب عام 1945م) ،والتي انتهت بشكل رسمي،
ُفأ ِ
علن عن هذا اليوم كيوم حداد رسمي يف إرسائيل،
حيث يتم إنزال األعالم يف مجيع املؤسسات العامة،
وتدوي صفارات اإلنذار يف مجيع مدن مستوطنات
ّ
دولة الكيان الصهيوين ،وتقف احلياة دقائق صمت
عىل أرواحهم ،مع بعض الفعاليات األخرى.
وبغض النظر عن صحة هذه القصة ،ومدى
حقيقتها عىل أرض الواقعّ ،
فإن اإلعالم اليهودي
حيشد هلا الطاقات ،ويقيم هلا النشاطات والفعاليات،
ويقيمون هلا احلداد والعزاء عىل أرواح موتاهم كل
عام ،وحياول أن يعطف الرأي العاملي عىل قضيته،
وأن يكسب و ّدها هلا ،وفع ً
ال صار اإلعالم الغريب
متعاطف ًا مع قصة حمرقة اليهود رغم إنكارها من
البعض.
لكن هذا اإلعالم العاملي والعريب نراه أعورمن
جهة أخرى ،فهناك العديد من املجازر البرشية التي

ارتكبت بحق أتباع أهل البيت ،منها جمازر
معارصة ،ومنها جمازر تارخيية ،وأعظم مأساة ممكن
ان تسجلها البرشية هي مأساة كربالء ،فهي ملحمة
کربى دارت رحاها عىل أرض كربالء يف اليوم
العارش من حمرم سنة ( )61للهجرة .سقط فيها
جمموعة من الشهداء ويف طليعتهم اإلمام احلسني
بن عيل مع أبنائه وإخوته وبني إخوته وأبناء
عمومته من بني هاشم ،وعصبة من أصحابه ،حني
ّقرروا البقاء مع احلسني ،وحارصهم جيش
يزيد بن معاوية بقيادة عمر بن سعد يف كربالء ،فقطع
عنهم املاء -بام فيهم األطفال والنساء ،-ويف يوم
العارش من املحرم وقعت املنازلة واستشهد اإلمام
احلسني وأهل بيته وصحبه الكرام ،ثم ُفصلت
الرؤوس عن األجساد الرشيفة ،ثم سيق ركب النساء
واليتامى أسارى إىل الكوفة ومنها إىل الشام ،وفیهم
اإلمام زين العابدين ،وزينب بنت عيل،
تتقدّ مهم رؤوس الشهداء عىل الرماح.
فهذه املجزرة البرشية التارخيية قد ُغيبت من
مرسح اإلعالم ،وهكذا املجازر العرصية التي وقعت
يف العراق ،كمجزرة قاعدة (سبايكر) ،التي راح
ضحيتها أكثر من ( )3000شاب عىل يد إرهابيي
داعش.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

الوديعة
هممت وعائلتي بالسفر خارج العراق لفترة من

الزمن لغرض العالج ،وكان عندي بعض طيور

الزينة ـ الكناري ـ فأستقر الرأي أن أودعها عند

جيراني لحين عودتنا.

فأخذتها وذهبت لجاري سائال إياه أن يعتني بها
في أثناء غيابنا ريثما نعود ،فتردد كثير ًا حتى وافق

دت في
في النهاية ،وبعد موافقته سألته :لم تر ّد َ
إجابة طلبي؟

فقال جاري :إنها أمانة ،وخفت من التقصير
وا َّل ِذي َن ُه ْم ِلَ َمانَاتِ ِه ْم
تجاهها ،قال تعالىَ :
َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ون( المؤمنون .)8 :وأخاف أن ال
أرعاها.
وتصرف بها كيفما
فقلت له :ال تعتبرها أمانة،
ّ

شئت وكأنها ملك لك.

قال :ال؛ أخالفك في هذا ،فأخي قد استلم يوم ًا

وديعة من شخص ما وتناقشنا حولها ،فتوضح لي
عنها أحكام ًا صارمة لو اطلع عليها أي شخص لما

قبل أي مستودع استيداع شيء عنده.

فقلت :هال وضحت لي ما هي أحكام الوديعة

ولو على عجالة؟ ألني قد استودعت قريبا لي
12
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بعض األعيان المهمة.

فقال :لها أحكاما كثيرة سأوجز بعضا منها،

فالوديعة هي :جعل صيانة عين وحفظها على عهدة

الغير.

(الو ِديعة) ،ومستقبلها
فالعين المودعة تسمى َ
(ودعي أو ُمستو َدع) وصاحب العين يسمى
يسمى َ
(م ِ
ودع).
ُ
فقلت :وكيف يكون اللفظ فيها؟
فقال :تحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظ

أو فعل مفهم لمعناها ،وبقبول من الودعي دال على
التزامه بالحفظ والصيانة .فلو طلبت مني استيداع

عين عندي ولم أوافق على ذلك ،ولم أتسلمها منك،

ومع ذلك تركتها عندي ومضيت وتلفت العين لم
أكن ضامن ًا ،وإن كان األولى عندها أن أحفظها بقدر

اإلمكان.

فقلت :وإن خجل الشخص من الودعي وهو ال

يتمكن من حفظ الوديعة؟

فقال :ال يجوز له قبولها على األقوى ،ولو
تس ّلمها كان ضامن ًا.
فقلت :ومع علم المودع بحاله أيكون المستودع

ضامنا؟

فقال :يجوز للمستودع القبول وال ضمان عليه.

قال :عند المطالبة بها من قبل المودع ،أو عند

موت المودع أو الودعي ،أو عند فسخ عقدها من

فقلت :هل الوديعة من العقود الجائزة أو

أحد الطرفين.

فقال :من العقود الجائزة فيجوز لكل منهما

ردها له عند المطالبة بها؟

فقلت :فلو فسخ الودعي ما يجب عليه حينئذ؟

أمانة شرعية في يد الودعي ،فيجب ايصاله إلى

الالزمة؟

فسخها متى شاء.

فقلت :وإذا أودع سارق ما سرقه هل يجب

قال :ال يجوز له رده عليه مع االمكان ،بل يكون

فقال :وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى

صاحبه أو اعالمه به.

فقلت :وإن لم يوصل المال ماذا يترتب عليه؟

الوديعة محروزة عند أهله وعياله؟

صاحبه.

فقلت :هل يجوز للودعي أن يسافر ويبقي
قال :إذا لم يتوقف حفظها على حضوره.

فقال :إذا لم يوصله من دون عذر شرعي وتلف
كان ضامن ًا.

فقلت :ما معنى كونها مضمونة بالتفريط

والودعي؟

قال :أي كونه ضامن ًا لبدلها.

فقلت :لم تقل لي ماذا يشترط في المودع

فقال :البلوغ والعقل واالختيار والقصد.

فقلت :كيف يجب على الودعي حفظ الوديعة؟
فقال :بما جرت العادة بحفظها به وبما يناسبها.

فقلت :نفرض ان الوديعة تلفت في يد الودعي
هل يكون ضامن ًا؟

فقال :إن كان بدون تعدٍّ منه وال تفريط لم

يضمنها.

فقلت :ولو كانت الوديعة دابة ،ما يجب على

الودعي فيها؟

والتعدي؟

قلت :لو اختلفا الودعي والمودع في رد الوديعة

فقول من يقدم؟

قال :األظهر قول المالك مع يمينه.

فقلت :وإذا أنكر الودعي الوديعة ،ثم أقر بها -

عند إقامة المالك البينة عليها أو بدون ذلك  -ولكنه

ادعى تلفها فهل تقبل دعواه؟

قال :لم تقبل دعواه حتى بيمينه ،فإن ادعى أنها
تلفت قبل انكاره من غير تعدٍّ وال تفريط ّ
وكذبه

المالك كلف الودعي بإقامته البينة على دعواه فإن

قال :يجب عليه سقيها وعلفها بالمقدار

أقامها فهو ،وإال توجه الحلف على المالك فإذا

فقلت :وإذا مات المالك المودع ما يكون

وأما لو ادعى تلفها بعد االنكار فللمالك أن يأخذ

قال :بطلت الوديعة.

البينة على تلفها حكم بضمانه بدلها.

المتعارف ،ولو لم يأمره المالك بذلك.
الحال حينئذ؟

قلت :ومتى يجب رد الوديعة؟

حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها،

منه بدلها ،وله أن يطالبه بالعين ،وحينئذ فإن أقام
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أي بني

النظافة والشخصية
وأنت متيش يف الشارع هذه األيام تنظر إىل

توعية هذا اجليل  -الذي هو بذرة اجليل الالحق-

أمهل جانب النظافة يف بدنه أو ملبسه ،فرتاه مث ً
ال

يف املجتمع هو الذي حيقق اهلدف الذي يريد ،أو
يساعد كثري ًا يف ذلك.

بعض الشباب يف جتواهلم وأعامهلم وسياحتهم قد
يرتدي (نعالً) متهالك ًا متسخ ًا ،وهو يف مكان يرتاده

الكثري من الناس ،كالدوائر احلكومية ،واألسواق،

وحتى أألماكن الدينية التي يرتادها الزائرون من

خمتلف املحافظات والبلدان.

كام أنك تراه يرتك ارتداء اجلوراب ،فيالمس
كعبه أو أصابعه األرض الصق ًة هبا بعض األوساخ،
وربام النجاسات والقاذورات.

ولسنا نبحث عن أسباب هذه الثقافة املنبوذة

إىل أن النظافة والرتتيب واختيار األفضل قبوالً

إن النظافة الشخصية للرجل هلا دور ملحوظ

يف إضفاء حالة من االستقرار النفيس عند الفرد،
متمث ً
ال بالشعور بالرضا عن النفس ،والثقة التامة

عند االحتكاك باآلخرين ،وال عذر إلغفال هذا

األمر ،ملا له تأثري سلبي عىل الفرد واملجتمع.

إن من أهم األمور التي جيب التنبيه عليها؛

لكي يتذكرها الشباب ما ييل:

من قبل العقالء ،وأصحاب الفكر والسلوك

 -1نظافة الفم واألسنان :جيب االنتباه إىل

وهم وشبهة عند بعض الشباب أن ذلك حيقق هلم

طعام ،وهو أمر سهل عىل اجلميع؛ وذلك ملنع ظهور

السليم ،فإن كل ما يذكر من أسباب يرجع إىل
شخصية مقبولة عند أقراهنم من اجلنسني.
ولسنا أيض ًا نريد أن نطمس هذه الظاهرة

املنترشة بصفحة أو صفحتني يف جملة؛ بقدر ما نريد
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نظافة الفم األسنان ،وذلك بتنظيفها بعد كل وجبة

رائحة كرهية للفم.

 -2نظافة اجلسم :فإن االستحامم دائ ًام ويومي ًا،
أو يوم ًا بعد يو ٍم  -خصوص ًا يف فصل الصيف -

خيلص اجلسم من الروائح الكرهية الناجتة من

ٍ
مرات أسبوعي ًا ،ليضفي االنتعاش لفروة الرأس

 -3نظافة األظافر :وذلك بتقليم األظافر بني

 -8نظافة اليدين :يعترب تنظيف اليدين يف

جهة ،ولتجنب األمراض الناجتة عن جتمع اجلراثيم

اجلزء األكثر تواص ً
ال مع العامل اخلارجي ،فبها يكون

إفرازات الغدد العرقية.

ٍ
فرتة وأخرى ،فإن لذلك نفع يف املنظر العام من
حتتها من جهة أخرى ،وهي مستحبة عندنا يف كل
مخيس ومجعة.

ٍ
بشكل
 -4نظافة املالبس :جيب تغيري املالبس
احلارة ،أو قضاء عمل
يومي -خصوص ًا يف األيام ّ
وجمهود عىل اجلسم  -وينصح بارتداء املالبس

القطنية الداخلية ،التي تساعد يف امتصاص العرق،
ومتنع ظهور رائحته الكرهية ،كام يستحسن استخدام

مزيالت العرق مع ضامن اجلانب الصحي ،فإن

ذلك يساعد يف مقبولية الشخص لدى اآلخرين.
 -5نظافة القدم :غالب ًا ما يرتدي الشباب -كام

قلنا  -النعال أو احلذاء بال جوارب ،متعذرين

بالتخلص من رائحتها ،لكنهم بذلك يوفرون يف
أجسامهم بيئ ًة جيدة لنمو البكترييا والفطريات،

إضافة إىل املنظر غري املقبول أمام الناس ،لذا جيب
االنتباه جيد ًا إىل نظافة األقدام.

والنظافة.

سلم األولويات عند البدء بروتني النظافة ،ألهنا
العمل واللمس وتعاطي األفعال مع املجتمع،
ٍ
بشكل جيد،
فيجب تنظيفهام باملاء والصابون

وغسلهام كلام تطلب األمر.
وبصورة عامة ّ
فإن ممارسة روتني النظافة

الشخصية أمر مهم جد ًا ،يعود عىل الشخص
بالكثري من الفوائد منها الصحية؛ كوهنا وسيل ًة

جيدة يف مكافحة وجتنب األمراض ،والوقاية منها
أيض ًا ،ومنها االجتامعية؛ فإن الشخص ذا الرائحة
ٍ
مكان ،دون
مرحب ًا به يف أي
الزكية ،يعترب شخص ًا ّ
ٍ
مرغوب به ما لو كانت رائحته
الشعور بأنه غري
كرهية ،وتعترب سبب ًا يف ترك انطبا ٍع جيد لكل من

خيالطهم يف حياته االجتامعية.

ومنها فوائد نفسية :تؤ ّثر النظافة الشخصية

عىل احلالة النفسية للفرد؛ إذ جتعله يشعر بالثقة
املطلقة والرفاهية ،وتضفي عليه أيض ًا الشعور
ٍ
شخصية
بالرضا عن النفس ،وجتعله جذاب ًا ،وذو

 -6نظافة األذنني :من املهم جد ًا تنظيف
ٍ
األذنني بعد االستحامم
بقطعة من قامش القطن،

مميزة بني اآلخرين.

الصمغية ،كام يمكن استخدام مسحات قطن

التوافه والثانويات ،بل إن كل شاب حيتاج إىل

 -7نظافة الشعر :جيب االنتباه جيد ًا لنظافة
الشعر ،فمن املهم تنظيفه يوم ًا بعد يو ٍم ،أو ثالث

ذلك االحرتام.

التي تساهم يف ختليصها من الرطوبة واملادة

خاصة هبا.

وال يظن شبابنا أن هذه األمور مصنفة عىل

مقبولية واحرتام بني الناس وهذه من أهم حمققات
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القوارير

اش َئ ٌ
ب ْال ُ
ني
ات يف ُح ِّ
َن ِ
ـح َس ِ
من المميزات والعالمات الفارقة ما بين

أما األم فهي الناصح المباشر والقريب على
ِّ
المغذي األمين للمبادئ
ابنتها وعائلتها ،وهي

الكثير من أيام السنة ،وأهم تلك األيام هي أيام

على عالم الموضات واإلنترنيت والتلفاز وغيرها

مذهب أهل البيت والمذاهب األخرى

هو كثرة انعقاد مجالس ذكر أهل البيت في

الحسينية والزينبية البنتها التي ستفتح عينيها غد ًا

شهري المحرم وصفر ،حيث تعمر فيها مجالس

ّ
تحشدت من
من الوسائل ،تلك الوسائل التي
أجل إزالف النساء عموم ًا وفتياتنا خصوص ًا عن

ذكر اإلمام الحسين عند النساء والرجال على
حدٍّ سواء ،ومن الطبيعي أن يرافق األوالد آباءهم

وأمهاتهم في تلك المجالس المباركة؛ لينهلوا من

روح العفاف والحشمة واإليمان ،فيجب على
األم أن تسعى بكل جهدها أن ّ
تزق ثقافة ع ّفة بنات

نمير تلك المجالس ومعينها العقيدة واألخالق

الرسالة لبناتها ،وتضفي على سلوكهن ومالبسهن

الناشئات ،تلك الفتيات الالتي ينتقلن من مجلس
إلى مجلس ،ومن دار إلى دارّ ،
يغذين األسماع

وهم بناتها الحضور الشكلي ،وماذا لبست فالنة،

وروح الفداء ،ومن رواد تلك المجالس هي بناتنا

بشجو األنين ،ويذرفن على مصائب األحبة دموع
الحنين ،وهذا جيد ،وهو من المستح ّبات المؤكدة
التي ّ
حث عليها أهل البيت ،لكن نرى أن

دور تلك المجالس يجب أن ال يقتصر على بعض

األمور المتعارفة في المجالس في التعاطي مع
فتياتنا الناشئات -بل والنساء عموم ًا ،-والتي
اعتادت عليها مجالس النساء ،من ممارسة العزاء
ولبس السواد وتوزيع الثواب وما إلى ذلك ،بل

يجب أن تكون هنالك خطوات علمية وعملية في

وحجابهن طابع الدين والحشمة ،وأال يكون همها

وزعت فالنة ،أو غير ذلك من األهداف
أو ماذا ّ

الهابطة.

وأما ناعية الحسين :فالمسؤولية عليها

أكبر وأدق ،فهي صاحبة المادة التي تلقيها على

المستمعات ،والتي يجب أن تكون تلك المادة

مؤثر ًة في قلوبهن ،حاوية لحكم وعبر أهل

البيت ،تؤسس في بناتنا ونسائنا الفضائل

واألخالق.

وأما صاحبة العزاء فهي األخرى عليها
مسؤولية أيض ًا ،فينبغي عليها أن تنتخب الناعية

الواعية الجيدة ،وأن تشرف على حشمة العزاء

تنشئة تلك الفتيات تنشئة حسينية مبدئية رصينة،
وهذا الدور والمسؤولية تتوزع على ٍّ
كل من األم

وقداسته ،وأال تبخل بالموعظة والتوجيه على

المجلس.

وفتياتنا على مبادئ الحسين.

نفسها ،وعلى ناعية الحسين ،وعلى صاحبة
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المعزيات للزهراء ،حتى تنشأ نساؤنا

قراءة في كتاب

موسوعة اآلداب واملستحبات
العالمة الشيخ محمد باقر المجلسي

مؤلـف الكتـاب الشـيخ محمـد باقـر بـن

محمـد تقـي المجلسـي ،المعـروف بالعالمـة
المجلسـي أو المجلسـي الثانـي 1037( ،ـــ

 1110هــ) مـن محدّ ثـي الشـيعة وفقهائهـم
المعروفيـن ،صاحـب المصنفـات الكثيـرة منها

موسـوعة (بحـار األنـوار).

ولـد المجلسـي فـي مدينـة أصفهـان

سـنة  1037هــ ،فـي عصـر الدولـة الصفويـة
وبالتحديـد فـي زمـن حكومـة الشـاه عبـاس
األول ،أبـوه الشـيخ محمـد تقـي المجلسـي

مـن أعيـان الشـيعة ومجتهديهـم ،كمـا أنـه مـن
أبـرز تالمـذة الشـيخ البهائـي والملا عبـد اللـه

الشوشـتري والميردامـاد .أ ّمـه بنت صـدر الدين

محمـد عاشـوري القمـي والتي تنحـدر من بيت
علـم وفضيلـة.

العلـم ووصـف تلـك الفتـرة بقولـه :إنـي كنـت
فـي عنفـوان شـبابي حريصا علـى طلـب العلوم
بأنواعهـا ،مولعـ ًا باجتنـاء فنـون المعالـي مـن
أفنانهـا ،فبفضـل اللـه سـبحانه وردت حياضهـا
وأتيـت رياضهـا ،وعثـرت علـى صحاحهـا
ِ
كمي مـن ألـوان ثمارها
ومراضهـا حتـى ملأت ّ
واحتـوى جيبي علـى أصناف خيارها ،وشـربت

مـن كل منهـل جرعـة رويـة وأخـذت مـن كل
بيـدر حفنة.

يتألف كتاب موسـوعة اآلداب والمستحبات

مـن  7609صفحـة ،وهـو مـن عنوانـه يشـتمل

علـى اآلداب اإلسلامية التـي بهـا كمـال

عكـف على طلـب العلم منذ نعومـة أظفاره،

العبـادات ،منهـا اعمـال يـوم الجمعـة ،وأدعيـة

همته
ثـم صـرف ّ
علـى طلـب العلـوم بأنواعهـاّ ،

األئمـة ،وفضائـل سـور القـرآن الكريـم،

وأنكب فـي عنفوان شـبابه
فتتلمـذ علـى والـده،
ّ

إلـى تتبـع كتـب الحديـث ،والبحـث عـن أخبار

أئمـة أهل البيـت وجمعهـا وتدوينها
وآثـار ّ
ودراسـتها ،وقـد أبـدى رغبـة كبيـرة فـي طلـب

أيـام األسـبوع ،وأيـام الشـهر ،والتعامـل مـع
وآداب الصدقة ،وآداب السـفر والنـوم والطعام،

باسـلوب روائي ،حيث يذكر المؤلـف الروايات

الـواردة فـي كل بـاب.

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )65لشهـــر احملرم احلرام سنة 1443هـ

17

مساحة ود

من شعر اإلمام احلسني
بعــض أشــعاره التــي نظمهــا بنفســه فهــي مــا قالــه يف منــزل صفــاح حــن التقــى بالفــرزدق

وســمع بتخــاذل أهــل الكوفــة ،ونكــول مــن بايعــه ،فأنشــأ يقــول:
لئـــن كـانـــت الدنيــــا تعـــد نفيســــة
وإن كانـــت األبـــدان للموت ُأنشـــئت

وإن كـــانـــت األرزاق شـيـــئ ًا مقـــدر ًا
وإن كـــانت األمــــوال للتـــرك مجعـــها

فــــدار ثــــواب اهلل أعـــى وأنبـــ ُـل
فقـــتل ٍ
امرء بالســـيف يف اهلل أفضـــل

فق ّلــة ســـعي املــرء يف الرزق أجـــمل
ُ
يبخـل
فـــا بـــال متـــروك به املـــر ُء

ويف ليلــة العــارش مــن حمــرم بعدمــا حتــدّ ث ألنصــاره وســمع منهــم الوفــاء واالســتعداد للبــذل

والعطــاء عــاد إىل خيمتــه وأخــذ ينشــد وهــو هييــئ ســاحه:
كـــم لـــك بـاإلشـــراق واألصـيـــل
ف لــــك مـــن خــلـيـــل
يـــا دهـــــر ُأ ٍّ
ـب وطـــالــ ٍ
مـــن صـــاحــ ٍ
ـب قـتيــ ِ
والـــدهـــر ال يـقـنـــع بـالبــديـــل
ـل
وإنّـمــــــا األمـــــــر إلـــى اجلـلـيـــل

وكـــ ّـل حـــي سـالـــك الـسـبـيـــل

املــــوت أولـى مـن ركـــوب العـــار

والعــار أولـى مـن دخـــول النـــار

وارجتز يف إحدى محالته يوم عاشوراء قائالً:

وارجتز عند هجومه عىل اجلناح األيرس جليش عمر بن سعد قائالً:
أنـــا احلـســــــن بـــن عـــي

أحـمــــــي عـيــــاالت أبـــي
وكان يرجتز أيض ًا طوال فرتة القتال هبذه األبيات:
أنــا ابــن عـــي اخلـــر مــن آل هاشــــم

وجـــدّ ي رســـــول اهلل أكرم من مشــــى
وفــاطـــــمة ُأمـــي سـاللـــــة أحـمـــد
وفـيـــنا كتـــاب اهلل أنـــــزل صـــادقــ ًا
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آلـيــــــت أن ال أنـثـنـــــــي

أمضـــي عــى ديـــن النبـــي
كفــاين هبـــذا مفخـــر ًا حيـــن أفخـــر
ونحــــن ســـراج اهلل يف الناس يزهـر

وعمــــي يدعى ذو اجلناحني جـعفـــر
ّ
وفـيــــنا اهلدى والوحي واخلري يذكـر

 / 25محرم  /سنة (95هـ)
شهادة اإلمام علي بن الحسين زين العابدين

 / 23محرم الحرام
اإلعتداء األثيم بتفجير حرم اإلمامين العسكريين
سنة 1427هـ

