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كلمة العدد

َه قْلِبـــي َوالُفــــــؤاُد َكِئيــــــُب َتأوَّ

هـــاُد َعِجيـــــُب َوأرََّق َنوِمي َفالسُّ

َفَمْن ُمبِلٌغ َعنِّي احُلَسيـــــَن ِرسالًة

َوإن َكرَهْتهـــــــا أنُفـــــٌس َوُقلوُب

َذِبيٌح ِباَل ُجــْرِم َكـــــَأنَّ َقِميّصــــُه

َصِبيٌغ ِبماِء اأُلرُجواِن َخِضيـــــُب

ِتـــــي  َوِمّما َنفى َنوِمي َوَشيَّـــب ُلمَّ

ّتصاريُف أّيــــاٍم ّلُهـــــنَّ ُخُطــوُب

ـــــٍد نيــــا ِلِل ُمَحمَّ َتَزلَزلــــــِت الدُّ

َوَكاَدْت َلُهم ُصمُّ اجِلبــــاِل َتـــُذوُب

ُيصّلى َعَلى امَلبُعوِث ِمن آِل َهاِشٍم

َوُيغَزى َبُنــــــوُه إنَّ َذا َلَعِجيـــــــُب

َلِئـــْن َكاَن َذنِبـــي ُحــبُّ آِل ُمَحمّـٍد

ّفَذِلـــَك َذنـــٌب َلْســــُت َعنـُه أُتـوُب

ُهُم ُشَفعاِئي َيوَم َحْشِري َوَمـوِقــِفي

إذا ما َبَدْت لِلّناظِريَن ُخُطـــــــوُب 

ديوان الشافعي ص366.
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القوى..  وتتكالب  القرون  وتندرس  السنون  متر 
احلقيقة..  طمس  يريدون  األرض  يف  واملفسدون 
�ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفئوْا ُنوَر اهللهِّ ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللهُّ ِإالَّ َأن 
تطفئه  أن  تريد  نور  فأي  اْلَكاِفُروَن�  َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيِتمَّ 
وألن  اهلل؟  إرادة  أمام  األفواه  قيمة  وما  األفواه..  تلك 
احلسني من رسول اهلل  ورسول اهلل  من احلسني 

فهو باٍق ما دام دين اإلسالم إىل يوم يبعثون.
الكثري  فهناك  حدثًا،  الطف  مثل  التأريخ  خيلهّد  مل 
على  العميق  التأريخ  سجل  يف  واملواقف  الوقائع  من 
وكربالء  الطف  ُيذكر  عندما  ولكن  السحيق،  امتداده 
فالكل يتوقف ويتأمل، يتأمل اإلسراف يف القتل يقابله 
الصرب على البالء.. يتأمل اإلمعان يف القسوة، يقابله 
االتساع يف الرمحة.. يتأمل اللهاث خلف سراب الدنيا 
وبيع الضمائر يقابله طلب حثيث لرضوان اهلل والثبات 

على العقيدة.
إنه معسكر يزيد حيث الفسوق واملكر واخلديعة.. يقابله 
معسكر احلسني حيث اإلميان والطمأنينة والصدق، ال 
ى احلسني  بد عندما نتأمل أن نسأل أنفسنا ملاذا ضحهّ
 بنفسه وأهله وأصحابه يف ذلك الزمان واملكان؟ فإذا 
ما عرفنا اجلواب سيكون يف أعناقنا َديَنًا له ، وهو أن 
ال ندع تضحيته تذهب سدى، إن نهضته كانت من أجلنا 
مبوته  وليحيا  حنن،  لنعيش  مبوته  متيقنًا  خرج  فهو 
دين اهلل وضمري اإلنسانية.. فأي عطاٍء أنت سيدي يا 
حسني، وملهّا ذهب احلسني  -وهو باٍق- برزت زينب ال 
بسيٍف بل بكلماٍت تتحدى قلوبًا هي كاحلجارة أو أشد 
قسوة معلنة قولتها: �فكد كيدك وأسع سعيك وناصب 
جهدك فواهلل لن متيت وحينا...� فهذا درس يعلمنا أن 
بالكلمة والقلم،  اجلهاد ليس بالسيف فقط بل حتى 
فأي درس علمنا احلسني ، وأي مدرسة كانت زينب، 
اإلحسان  ومقابلة  اجلميل  ردهّ  أردنا  ما  إذا  بنا  حريٌّ 
وأن  دربهم،  ونسلك  بنهجهم  نتمسك  أن  باإلحسان، 
من  عاشوراء،  يوم  تصدهّعت  قلوب  على  السرور  ندخل 

فال  سالكوه  قلهّ  وإن  احلق  بطريق  التمسك  خالل 
نستوحشه ما دام اهلل معنا، منشي بنور حممد وآله 

األطهار إىل أن نصل بر األمان.
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�  ما رايكم بزيارة النساء لألماكن املقدسة  مبفردهن بدون اذن الزوج 
او احد احملارم؟

-  العربة ان تأمن على نفسها من الوقوع يف احلرام  نعم اذا كانت متزوجة 
فالبد ان تستأذن زوجها  واذا كان احد ابويها  او كالهما حيا  وكان 

يتأذى خوفا عليها من خماطر  السفر مل جيز هلا خمالفته يف ذلك.
�  هل جيوز اظهار اصابع القدم ؟

-  جيب السرت عن االجنيب.
�  هن���اك بعض األق���راص الليزرية يظهر فيها بعض الش���باب دون ارتداء 

القميص فهل جيوز للنساء مشاهدة تلك االقراص؟
-  ال جيوز للمرأة النظر اىل ما ال يتعارف النظر اليه  من بدن الرجل  مثل  
الصدر والبطن وحنوهما  وننصح االخوات  املؤمنات  بعدم مشاهدة  تلك 
االقراص كما ننصح الشباب  املؤمنني بسرت ما ينبغي سرته  مثل الصدر 

والبطن  اثناء اداء الشعائر.
�  تسقط حبات الرز احيانا يف جماري  املياه القذرة اثناء تنظيف االواني  
فهل جيوز ذلك وهل جيب التحرز من س���قوطها س���واء أكانت كثرية ام 

قليلة  علما بأن التحرز صعب؟
-  ال جيوز اذا كانت مبقدار ميكن االس���تفادة منه ولو لتغذية احليوان 
وان كان قليال او كانت وسخة فيمكن القاؤها يف القمامة حتى ال يعد 

استهانة بنعم اهلل تعاىل.
�  يوج���د بع���ض االش���خاص عندما يصل���ون اىل ضريح االم���ام املعصوم 

يسجدون عند بوابة الضريح ما حكم ذلك؟
-  ال جي���وز الس���جود لغري اهلل تعاىل فأما ان يس���جد هلل تع���اىل عند بوابة 
احل���رم ش���كرا هلل حي���ث وفَقه لزي���ارة  االمام  ويقص���د بذلك اخلضوع  
واظه���ار  التذل���ل والعبودي���ة هلل تع���اىل  حيث مهد له املقدمات  وس���هل له 
الزي���ارة  وام���ا ان ينح���ي  ويقبل عتبة  االمام ال بقص���د العبودية بل جملرد 
االح���رتام واظهار احلب والوالء  فال ب���أس  به واالحوط ان ال يضع جبهته 
عل���ى االرض وال يك���ون  كهيئة  االنس���ان  الس���اجد ح���ني تقبيل  العتبة 

املقدسة.
� يكثر السؤال  عن االغاني احملللة  واالغاني  احملرمة فهل نستطيع ان 
نقول  ان االغاني احملرمة هي  تلك  اليت تثري الغرائز  الش���هوانية  وتدعو 
اىل  االبت���ذال  وامليوع���ة  اما  االغاني  اليت ال تث���ري  الغرائز اهلابطة  اليت  
تس���مو  بالنفوس  واالفكار اىل مس���توى  رفيع  كاالغاني  الدينية  اليت 
تتغنى  بسرية  النيب حممد � او مبدح  االئمة او  االغاني  واالناشيد  

احلماسية  واضرابها  اغان حمللة؟
� الغن���اء ح���رام كل���ه  وهو على املخت���ار  الكالم اهلوي  ال���ذي يؤتى  به  
باالحل���ان املتعارف���ة عن���د اه���ل الله���و  واللع���ب  ويلح���ق  به  يف 
احلرمة  قراءة القرآن  الكريم  واالدعية  بهذه 
االحلان،واما  قراءة  ما س���وى ذلك  من 
ال���كالم  غ���ري  الله���وي  كاالناش���يد  
واملدائ���ح  باالحل���ان الغنائي���ة  فحرمتها 

تبي على االحتياط اللزومي.
  

نعتقـــد أن اإلمـــام كالنـــي جيب أن يكـــون معصومًا من مجيع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من ســـن الطفولة 
إىل املوت عمدًا وسهوًا كما جيب أن يكون معصومًا من السهو 
واخلطأ والنسيان ألن األئمة حفظة الشرع والقوامون عليه 

حاهلـــم يف ذلـــك حـــال النـــي � والدليـــل الـــذي اقتضانا أن 
نعتقد بعصمة األنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة 

األئمة بال فرق من العمل بوظائفه ويكون وجوده كالعدم .
واحلـــق وجوب العصمة ألنه كمـــا أن وجود اإلمام لطف كذلك 
تكـــون العصمـــة لطفـــًا ، بـــل لطفية وجـــوده ال تتحقـــق بدون 

عصمة .
وهكذا احملقق القمي قدس ســـره قال : واإلمام عند اإلمامية 
جيـــب أن يكـــون معصومـــًا باألدلة اليت مـــرت يف عصمة الني 
وعليه فال حاجة يف اثبات العصمة يف اإلمام إىل إطالة الكالم 
مبثـــل ما أشـــار إليـــه احملقـــق الطوســـي حيث قـــال يف جتريد 
اإلعتقـــاد : وامتنـــاع التسلســـل يوجب عصمتـــه وألنه حافظ 
للشـــرع ولوجـــوب اإلنكار عليه لـــو أقدم علـــى املعصية فيضاد 
أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه والحنطاط درجته عن 

أقل العوام .
هـــذا كله مـــع الغمض عن األدلة اخلاصـــة الدالة على عصمة 
األئمة عليهم الســـالم كحديـــث الثقلني املتواتر عن الني � 

أنه قال:
�إنـــي تـــارك فيكم الثقلـــني كتاب اهلل وعرتتي أهـــل بييت ما أن 

متسكتم بهما لن تضلوا أبدًا�
الدال على مصونية الكتاب والعرتة عن اخلطأ .

وكيـــف كان فالـــكالم يف متعلـــق العصمة أيضًا واضـــح بعد ما 
عرفـــت مـــن وحدة الدليل يف بـــاب النبوة واإلمامـــة فكلما كان 
النـــي معصومـــًا عنـــه يكـــون اإلمـــام معصومـــًا عنـــه فاإلمـــام 
معصـــوم عـــن الذنـــوب صغـــرية كانـــت أم كبـــرية حـــال اإلمامة 
وقبلها وعن السهو والنسيان واخلطأ وعن الذمائم األخالقية 
بل النقصات املنفرة ولو كانت ِخلقية أو نســـبية كدناءة اآلباء 

وعهر األمهات وغريها .
فهـــم كالشـــموس املنـــرية الحتجـــب أصالتهـــم غيـــوم خفيفـــة 
متقطعة وال حتى الكبرية منها فشعاعهم خيرق أقوى احلجب 

رغمًا على أنوف العدى الظاملني الطغاة .
املصادر

بداية املعارف اإلهلية يف شرح العقائد اإلمامية
للشيخ حممد رضا املظفر  

من عقائدنا

عقيدتنا في عصمة اإلمام
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إن الدنيـــا برغم تعقيدها وتشـــعبها ومدى الغمـــوض الذي قد تبدو 
عليـــه إال أنهـــا يف حقيقة األمر تتمحور حـــول اجتاهني متناقضني، 
اجتـــاه ميثـــل جانب احلـــق وما يضمه من مفاهيـــم أخرى مثل اخلري 
والعلـــم والعـــدل وغريها، واجتاه آخر ميثل جانب الباطل وما يضمه 
من مفاهيم  أخرى مثل الشـــر واجلهل والظلم وغريها، فطاملا كانت 
هناك تلك اجلبهتان، وكان جل ما هو مطلوب من اإلنسان هو أختاذ 
ا إىل جبهة احلـــق وإما إىل  موقـــف واضح حيـــدد مكانة اإلنســـان فإمهّ
جبهـــة الباطـــل، وكما جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل: �َوَنْفٍس َوَما 
َسوَّاَها،  َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها،  َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها،  َوَقْد َخاَب َمن 

اَها� سورة الشمس اآلية 10-7. َدسَّ
وملـــا كان البشـــر متفاوتـــني فيما بينهـــم من حيث القوة واإلســـتعداد 
النفســـي والعقلي إلختاذ القرارات فإن مـــن البديهي أن يكون هناك 
تفـــاوت يف مـــدى قوة وحجـــم املوقف املطلوب، وهنا نطرح ســـؤال: ما 

مدى قوة املوقف الذي وقفه احلسني � والذي سجله يف كربالء؟
إن التضحيـــات الـــيت ُقدِّمت يف كربالء مل تســـجل يومـــًا ألحد فلقد 
ضحـــا احلســـني � بولـــده وأخوتـــه وأصحابـــه صابرًا حمتســـبًا مل 
يطأطئ رأســـًا ومل يداهن عدوًا حتى اســـتدعى املوقف أن خيتار بني 
أن يضحي بنفسه وبني أن متحى الرسالة احملمدية خامتة الرساالت 
من الوجود، وهنا قال احلسني � ماسكًا تأريخ البشرية من طرفيه 
ليعطيـــه أروع درس ســـجل يومـــًا: �إن كان دين حممد مل يســـتقم إال 

بقتلي فيا سيوف خذيين�.
ولنعـــرف مدى قـــوة الثبات على املوقف، جيب علينا أن نعرف اهلدف 

من وراء الثورة احلسينية والنتائج املتحققة.

إن األفعـــال حبـــد ذاتهـــا ال تعين شـــيئًا من دون اهلـــدف والذي بدوره 
يعطـــي تلك األفعال قيمتها احلقيقية فإنك مثاًل حني تشـــرب املاء، 
فإنك تفعل ذلك تارة بهدف ارواء العطش �وبتعبري آخر ســـد حاجة 
دنيويـــة يف البشـــر�، وتارة بهدف التقوي علـــى عبادة اهلل عز وجل، إن 
عمليـــة شـــرب املاء يف احلالتـــني واحدة ولكن اهلـــدف خمتلف، وأميا 
اختـــالف، فـــال وجـــه للمقارنة بني من يشـــرب املاء لنفســـه وبني من 

يشرب املاء هلل، فيقع أجره على اهلل.
 كذلـــك املوقف الذي ســـجله احلســـني � فإن اهلدف مـــن وراءه هو 
الـــذي أعطـــاه ذاك البعـــد الزمـــين واملكانـــي الـــذي نقلـــه عـــرب مئات 
الســـنني ليكـــون كل يوم عاشـــوراء وكل أرض كربالء ومـــا أعظمه من 
موقف ســـجل يومًا وما أعظمها من كلمة قاهلا ســـيد الشـــهداء وهو 
يضـــع اخلطوط األساســـية للثـــورة: �ما خرجـــُت أشـــرًا وال بطرًا وال 
ي، آلمر  ة جدهّ ا خرجُت لطلـــب اإلصالح يف ُامهّ ُمفســـدًا وال ظاملًا، وإمنهّ
باملعروف وأنهى عن املنكر�، وليكن بذلك مصداقًا لقوله تعاىل: �ِمَن 
َبُه  ن َقَضى حَنْ امْلُْؤِمِنـــنَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهـــُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ

ُلوا َتْبِديال�  - األحزاب - اآلية - 23 ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َوِمْنُهم مَّ
وأمـــا النتائج اليت حققها احلســـني � فما نزال نعيشـــها إىل اآلن، 
ومـــا بقاء اإلســـالم حتى يومنا هـــذا إال دليل على مـــدى قوة املوقف 
الـــذي وقفه احلســـني يوم كربالء فهـــو الوتر على مر الزمان وســـوف 

يظل نرباسا يضيء درب احلق وختامًا نقول:
السالم عليك يا ثار اهلل

السالم عليك أيها الوتر املوتور ورمحة اهلل وبركاته

ان كان دين محمد لم يستقم اال بقتلي فياسيوف خذيني
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نقل أحد أبرز تالميذ املرجع الديي الوحيد البهبهاني وهو السيد 
حممد كاظم هزار جرييب أني كنت جالس���اً مع استاذي الوحيد 
البهبهاني يف مس���جد الصحن الشريف يف كربالء املقدسة إذ دخل 
زائ���ر غريب وجلس ب���ني يدي الس���يد وقبل يده وفتح كيس���ًا مليئًا 

بالذهب النسائي وقال :-
اصرف هذا فيما تراه خريًا وصالحا.

فسأله السيد : من أين لك هذا وما القصة؟
قال الزائر :- قصيت عجيبة ولو تسمح لي أذكرها .  قال السيد: 

تفضل .
ق���ال: أن���ا م���ن مدينة )ش���ريوان ( كنت اس���افر إىل ب���الد الروس 
للتج���ارة وقد رحب���ت أموااًل طائلة وذات يوم  وقع���ت عيي على فتاة 

مجيلة فتعلق بها قليب وطلبت يدها .
فقالت: أنا مس���يحية وأنت مسلم ، فإن تدخل يف ديي اوافق على 

الزواج منك .
حتريت يف موقفي وتأملت بش���دة حينما ق���ررت أن أفديها بتجارتي 

وديي ، مت زواجي معها على الطريقة املسيحية وقليب مضطرب .
وبع���د مدة قص���رية ندمت على فعلي وأخذت يف عتاب نفس���ي فال 
أس���تطيع الع���ودة إىل وط���ي وال أرغ���ب يف اإللتزام والعم���ل بتعاليم 

املسيحية .
بينما أنا بهذه النفس���ية تذكرت مصائب احلس���ني � فبكيت 
رغم أني ال أعرف من اإلس���الم غري ان احلس���ني أوذي وقتل مظلوما 

يف الدفاع عن االسالم.
فتعجبت  زوجيت )املس���يحية( من بكائي فس���ألتي ملاذا تبكي؟ 
فتوكل���ت عل���ى اهلل  وقل���ت هل���ا احلقيقة:ان���ي باق على االس���الم 
وبكائ���ي من اجل مصيبة احلس���ني الش���هيد , فم���ا ان طرق مسعها 
كلمة)احلس���ني (حت���ى تنَورقلبه���ا  باالس���الم فأس���لمت يف احلال 
وش���اركتي يف الب���كاء  على مصائب  االم���ام ,حتى ذات يوم قلت 
هلا :تعالي نذهب من دون علم احد اىل كربالء  ونزور مرقد االمام 

احلسني  وتعلنني اسالمك يف احلرم احلسيي 
 وافقت���ي واخذنا نس���تعدَ للس���فر ونهئ انفس���نا للرحي���ل واذا بها 
مرضت  فماتت بذلك املرض ودفنها  اهلها بزينتها وذهبها يف مقربة 
املس���يحيني الروس ,كان يعتصرني االمل عل���ى فراقها  فعزمت يف 
منتص���ف ليل���ة  على حفر قربها  ونقلها اىل مقربة املس���لمني  فجئت 
خبف���اء ونبش���ت القرب حتى وصل���ت  اىل الرفاة  واذا ب���ه رجل حالق 

اللحية طويل الشارب.
تعجب���ت بل اندهش���ت مَما رأيت وملا منُت يف تل���ك الليلة جاءني يف 
املنام ش���خص وقال :ابش���ر فأن املالئكة )النقالة(قد نقلت جس���د 
زوجت���ك اىل كربالء يف الصحن الش���ريف.جهة قدمَي االمام قرب 
منارة الكاشي وجاءت بهذا اجلسد من هناك اىل هنا  الن صاحبه 
كان يأكل الربا  ,بهذا ارتفعت عنك زمحة نقل اجلنازة اىل مقربة 
املسلمني,س���ررت كث���ريا فنهضت مس���رعا يف اجمل���ئ اىل كربالء  
وبعد زيارتي  لالمام احلسني � دخلُت على مسؤول احلرم وسالته 
يف ك���ذا ي���وم من دفنتم يف هذا املكان  قالوا:رجال معروفا بأكل  
الرب���ا ,فنقل���ُت هلم القصة  ج���اءوا وفتحوا القرب  ودخلت���ه انا فرأيت 
زوج���يت فيه ومعها ذهبها الذي دفن���ه اهلها معها  فأخذته وجئت به 
اليكم لتصرفوه فيما يبعث االجر والثواب لروحها  ,فأخذ الس���يد 
البهبهان���ي  ذل���ك الذه���ب  وصرفه يف حتس���ني معيش���ة الفقراء يف 

كربالء
املصدر:

االخالق واالداب السالمية / عبد اهلل اهلامشي    

قصة المسيحية التي أسلمت بسبب حبها 

للحسين�

قصة قصيرة

عندم��ا يتح��دث القرآن عن ش��يء 
مبينا أساس��ه وطبيعت��ه فان هذا 
يعن��ي حقيق��ة واح��دة يريدن��ا ان 
نفهمه��ا ونعيها جي��دا، بعيدا عن 
كل التعقيدات األخرى، تلك احلقيقة 
التي وجدنا من اجلها والتي يفترض 
بنا ان نس��عى لتحقيقها ونس��هد 

ألجلها.
ع��رف القرآن اإلنس��ان ف��ي مواضع 
عدة بأن��ه موجود يتضم��ن جوانب 
وصف��ات س��لبية كثي��رة، ونق��اط 
ضعف متعددة، فيذكره تارة على انه 
يئوس )وإذا مسه الشر كان يئوسا(

اإلس��راء:83، وأخرى ظلوم وكفار)إن 
اإلنس��ان لظلوم كفار( إبراهيم:34، 
ومجادل)وكان اإلنس��ان أكثر شيء 
وهل��وع)إن  الكه��ف:54،  ج��دال( 
اإلنس��ان خلق هلوعا( املع��ارج:19، 
وطاغ )ان اإلنسان ليطغى( العلق:6، 
وفي خسر)ان اإلنس��ان لفي خسر( 
وأوصاف أخرى كالعجول  العصر:2، 
والقت��ور واملغ��رور وغيره��ا، فيا ترى 
أهذا هو نفس اإلنس��ان الذي أش��ار 
القرآن إلى انه خلق في أحسن تقومي 
والذي علم البيان، وهل هو نفس��ه 
ذلك اخمللوق الذي اس��تحق ان يكون 
خليفة اهلل في ارضه وأهالً لتحمل 
األمان��ة اإللهي��ة؟ وإذا كان نفس��ه 
فلم كل هذا ال��ذم من قبل خالقه 
وه��و ال��ذي اودع في��ه كل الصفات 

وليس لإلنسان دخل في وجودها؟!
فكم��ا ان لل��ذرة قابلي��ات وطاق��ة 
هائل��ة متكننا من االس��تفادة منها 
ف��ي وج��وه ع��دة للحي��اة الكرمية 
إال أنه��ا ف��ي الوقت نفس��ه طاقة 

مدم��رة ميكننا من خالله��ا ان نبيد 
نص��ف س��كان املعم��ورة، كذل��ك 
يخبرن��ا الق��رآن، يوج��د صنفان من 
الناس، صنف استثمر قابلياته التي 
أودعه��ا اهلل فيه والتي من ش��أنها 
ان تخطو به نحو كماله وسعادته، 
وصنف آخر أبى إال ان يس��تخدمها 
فيما ل��م توج��د ألجله، فه��ذا هو 
الكفور والكفار، واي خس��ر ان أكثر 
من خس��ران ُعمر يفنى في ال شيء 
ورأس مال يذه��ب هدرا، واحلرص في 
ح��د ذاته ش��يء جيد فيم��ا لو وقع 
� مث��ال � ف��ي طريق العل��م بحيث 
يكون اإلنسان حريصاً على التعلم، 
وأخ��رى لو ل��م يق��در ل��ه ان يكون 
كذلك فس��يكون سببا من أسباب 
التعاس��ة والبخ��ل، وه��ذه الصفة 
كما يق��ول املفس��رون ه��ي غريزة 
حب الذات، وقد توصل اإلنسان إلى 
كماله، ولكن إذا انحرف عن مسيره 

فسوف يطغى.
اتض��ح مما تقدم ان الذم احلاصل من 
قب��ل اهلل تعال��ى لم يك��ن منصباً 
عل��ى طبيعة اإلنس��ان وإمن��ا على 
انحراف س��لوكه، وأن الثناء املذكور 
إمن��ا ج��اء عل��ى طبيعت��ه النقي��ة 
والصافي��ة، بالتأكيد ليس املقصود 
من ان ظاهر اإلنسان حسن وباطنه 
س��يء بل اإلنس��ان كل��ه خلق في 
أحس��ن تقومي وانه في مقام س��ام 
وعال اذا ما وظ��ف قابلياته املتاحة 
م��ن غي��ر ان يهضمه��ا او يظلمها 
ش��يئاً من حقها فبذلك يس��تحق 
ان يطلق عليه وبكل جدارة خليفة 

اهلل في أرضه.
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جتلســـون قا أ  لفضيـــل  الصـــادق  االمـــام  قـــال 

ثون؟ فقال : فضيل نعم ُجعلت فداك قال:  وحتدهّ
ان تلـــك اجملالس احبهـــا فأحيوا امرنا يا فضيل 

رحم اهلل من احيا امرنا ..
  املصـــدر: قـــرب االســـناد -18 البحـــار /282/44 ج14  /

مكيال املكارم ج2
2-قـــال االمـــام علـــي �: ان اهلل تعـــاىل اطلع 
اىل االرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا  
ويفرحـــون لفرحنا  وحيزنـــون حلزننا  ويبذ لون 

امواهلم وانفسهم فينا  اولئك منا والينا .(
 املصدر: اخلصال 635/2  س20 / مكيال املكارم  ج2

3- عـــن االمام الرضـــا � : من تذكر مصابنا 
وبكـــى ملـــا ارتكـــب منـــا كان معنـــا يف درجتنـــا يوم 
القيامـــة  ,ومـــن َذ كرمبصابنـــا فبكـــى وابكى  مل 

تبك عينه يوم تبكي العيون .
املصدر:امـــال الصـــدوق 131 ج4 / البحـــار278/44 ج1  / 

عيون اخبار الرضا294/1 ج48
4- عـــن االمـــام الصـــادق �  قال : مـــن ذكرنا  

او ُذكرنـــا عنـــده فخرج من عينـــه دمع مثل جناح 
بعوضـــة غفـــر اهلل له ذنوبـــه  ولو كانـــت مثل زبد 

البحر.
البحـــار   –  266/2 القمـــي  تفســـري  املصـــدر: 

281/44 ج14
5- عـــن االمام الصادق� قـــال: وما بكى احد 
رمحة لنا  وملا لقينا  اال رمحُه اهلل قبل ان خترج 
الدمعـــة مـــن عينه فاذا ســـالت دموعه على خده 
فلـــو ان قطـــرة مـــن دموعـــه ســـقطت يف جهنـــم 

الطفأت حَرها حتى ال يوجد هلا حر .
البحـــار   / ج7    204 الزيـــارات  املصدر:كامـــل   

290/44 ج31
6- عـــن االمام الصادق � : مـــن دمعت عينه 
فينـــا دمعـــة لدم ســـفك او حـــق لنا انقصنـــاه او 
عرض انتهك لنا  او الحد من شـــيعتنا بَوأه اهلل 

تعاىل بها يف اجلنة حقبا.
املصدر: امال الصدوق 194 ج32 / امالي املفيد 

174 ج5 / البحار44/  279 ج7 

1- عن االمام الصادق � : من ســـره ان يكون 
مـــن اصحاب  القائم  فلينتظـــر  وليعمل بالورع  
وحماســـن االخالق  وهـــو منتظر فإذا مات  وقام  
القائم � بعده كان له من االجر مثل اجر من 
وا وانتظروا هنيئا لكم ايتها  العصابة  ادركه فجدهّ

املرحومة 
املصدر:غيبـــة النعمـــان 200 ج16 / البحـــار 52 

/140 ج50
 2- عـــن االمـــام الصـــادق � :  واهلل لتكَســـرن 
تكســـر الزجـــاج  وان الزجـــاج ليعاد فيعـــاد  ,واهلل 
لتكســـرن تكســـر الفخار  واليعود كمـــا كان  واهلل 
لتغربلَن  واهلل لتَميزن  واهلل لتمحصَن  حتى ال 

يبقى  منكم ااَل االقل  وصَعر كفه  .
 صعر كفه :اماهلا تهاونا بالناس         

 املصدر 
غيبة النعماني ص/ 207     ج/ 13 

البحار  52   /101  /  ج/ 3 .

كالمكم نور 
ووصيتكم التقوى

يف العــامل كثري من احلوادث اجلســام اليت 
هتلع هلا القلــوب، ويف العامل كثري من املجازر 
عرب القرون اليت تشــيب هلــا الولدان، لكنها 
كلها تتالشى وتذوب عند حادثة الطفِّ اليت 
تبلى الســنون واألعوام وهــي عامرة بالعرب 
واملواعــظ وكأهنــا وقعت قبــل هنيهة، فهي 
املثل األعلــى يف التضحية الصادقة من أجل 
املبدأ الصحيــح واإلميان القومي، فيها دروس 
كثرية على اإلنسان أن يضعها أمام عينيه إذا 
مــا أراد القيام بالواجب والتمســك باملبادئ 
اإلســالمية الســامية، وكيفيــة التضحيــة 
بالنفــس والنفيس من أجل دين اهلل العظيم 
بأصوله وأركانه، وعلو شــأن رسول الرمحة 
وآله الطاهرين فعلينــا أن نتخذ منها العربة 
لإلتفاق واإلحتاد، وترك الضغائن واألحقاد 
والتضحيــة والتفاين يف ســبيل حفظ كيان 

مبادئ اإلسالم احلنيف.
فاإلمام احلســن � من أبــرز من خّلدهتم 
اإلنسانية يف مجيع مراحل تارخيها ومن أروع 
مــن ظهر على صفحــات التأريخ من العظماء 
واملصلحــن الذين ســامهوا يف بنــاء الفكر 
اإلنســاين لذا فإن اإلمام أبا األحرار  من 
املع القادة املصلحن الذين حققوا املعجز على 
مسرح احلياة، فهو � قد انطلق إىل ساحات 
اجلهاد مــع كوكبة من أهل بيتــه وأصحابه 
مضحيًا بنفســه وهبــم ليقيــم يف ربوع هذه 
األرض حكم القرآن وعدالة السماء اهلادفة 

إىل تقويــض الظلم وتدمري اجلــور، وإزالة 
اإلســتبداد.. وكانــت حياة اإلمــام � وما 
زالت يف مجيع العصور واألجيال رمزًا للعدل 

وجلميع القيم اإلنسانية.
وإن أغلــب حيــاة املصلحن الذيــن وهبوا 
حياهتم ألممهم وشعوهبم تبقى مشعة تعطي 
مثارها ونتاجها للناس، ولكن يف فترة خاصة 
وحمدودة  من الزمن ال تلبث أن تتالشى، كما 

يتالشى الضوء يف الفضاء.
أمــا حياة اإلمام احلســن �، فقد شــّقت 
أجواء التأريخ وغطت حيــاة العظماء، وهي 
حتمل النــور واهلــدى جلميع اخللــق، ولقد 
تفاعلت مــع أرواحهم وأمتزجــت بعواطفهم 
ومشاعرهم وهي باقية ندية عاطرة تتدفق 
بالعزة و الكرامة، وتدفع املجتمع إىل ساحات 
النضال ضد دمــار وخراب الظاملن يف مجيع 

األجيال.
ســيبقى اإلمام احلســن � وُمثلــه العليا 
حيــة خالــدة إىل األبــد، تتجــدد كلما مّر 
الزمان ألنه � مل ينشــد يف ثورته اخلالدة 
أي مطمع سياسي أو نفع مادي، بل عين بأمر 
النــاس مجيعــا ليوفر هلم العدل السياســي 
واإلجتماعي وقد أعلن � أهدافه املشــرقة 
بقولــه: �إين مل أخرج أِشــراًا وال بطرا وال 
ظاملا، وال ُمفسدا، وإمنا خرجت طلبا لإلصالح 
يف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن 

املنكر�))).
مــن أجل كل هــذه املبــادئ العليــا خلدت 

)1) مناقب آل أبي طالب ج4 ص89.

قضية اإلمام احلســن �يف طــف كربالء 
واســتوعبت مجيع حمطــات األرض، ومهما 
تكالب احلاقدون عرب القرون املاضية وحكم 
الظاملن إلجهاض وطمس هنضة وفكر اإلمام 
العظيــم بالنار واحلديــد و القتل والتعذيب 
وبشىت الوسائل املقيتة اليت اتبعتها السلطات 
األمويــة والعباســية و مرتزقة أعالمهم إال 
أهنا بــاءت باخليبــة واخلســران تالحقهم 
اللعنة ومنذ أربعة عشر قرنًا وإىل يومنا هذا 
يتألق ويرتفع أسم احلسن � عاليا ولواءه 
خفاقا يف شرق العامل وغربه، وأصحاب ذكره 
امليمون يف كل حن وقد ختطت حدود الزمان 
واملــكان، وأضحى قربه قبلة لألحرار تتوافد 
إىل أرضه قلوب املالين جتدد البيعة والعهد 
علــى صعيــد كربــالء اليت صارت مقدســة 

برمسه ورمس أهله وأصحابه

شعلة الطف ال تنطفئ

من سره ان يكون من اصحاب القائم من دمعت عيناه فينا
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زينـــب يف ليـــل األمل اغمضت عيونـــي انتظر 
مساع حكاية يرويها الوجود بأكمله .... آهات 
بعيـــدة ربطـــت حـــزن األرض حبـــزن الســـماء 
ظالم بكاء ........ ســـألت القمر ما األمر وما 

عنوان هذه احلكاية أجابين إنها زينب .
ربيع األيام 

ويأتـــي الربيع وربيـــع أيامك يـــا زينب حمرم 
ويأتـــي الصباح وصباحك ســـيدتي من الليل 

أظلم ...
ونتحدث حنن بالصرب وآية صربك يا عقيلة 
أعظم ......... وكيف التكون كذلك وهي اليت 
محلـــت يف ميناها مصائب ُأمها ويف يســـراها 
صـــرب أبيهـــا فما أن تصفـــق الـــراح بالراح إال 

وتقابل بصربها كل اجلراح .
األخوة 

األخوة العالقة املقدسة اليت متثلت يف زينب 
واحلســـني والعبـــاس منـــذ أنامـــل الطفولـــة 
وإىل واقعتهـــم كربـــال ..............   جســـدوا 
املعنى احلقيقي للتضحية واإليثار والصدق 
والوفـــاء والفدا فأصبحوا هـــم الثالثة دمعة 
قلوب املوالني اليت تعشق وتبكي من يستحق 
ذلك لتحكي لليل وظالمه }} زينب واحلسني 

والعباس ذكرى ومشعة ال تنطفئ .
الرابطة القوية 

رابطـــة قويـــة بـــني احلســـني والدمعـــة فكأنـــه 
اســـم  يذكـــر  أن  فمـــا  املالـــك احلقيقـــي هلـــا 
احلســـني إال وختشـــع القلوب وتدمـــع العيون 
وتنـــادي تبكيـــك عيـــين ال ألجل مثوبـــٍة إمنا 

عيين ألجلك باكية 

وقفة مع

ينب ز

 

ينب ز

 

ينب ز

كثري م���ن النس���اء حت���دث عنه���ّن التأريخ 
لكن قليل منهّن من تركن بصمة يف تغيري 
جمرى ه���ذا التأريخ منهّن الس���يدة خدجية 
 زوج الّن���يب  ال���يت أعطت زوجها حّبًا 
  ودعم���ا اليتوق���ف، وكذل���ك الزهراء
ال���يت نش���أت يف حدة الصراع بني اإلس���الم 
واجلاهلية، وما زينب إال س���ليلة هذا البيت 

الطاهر.
إن زين���ب � كانت متثل رم���ز املرأة اليت 
متل���ك عق���اًل قيادي���ًا وروحًا قيادي���ة وصربًا 
وحتديًا قياديًا ومتلك أن حتتوي الواقع كله 
لتعرف كيف ختطط له فلم تتحدث مع ابن 
زياد حديثًا إنفعاليًا ، بل كان مدروسًا حتى 
يف قوهلا ل���ه :� ثكلتك امك يا بن مرجانة� 
فلقد أرادت أن تس���قط عنفوانه يف جمتمعه 
وكذلك عندما وقفت ختاطب يزيد } كد 
كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فواهلل 
ل���ن متيت وحينا ولن متح���و ذكرنا { فلقد 
كان���ت تفكر بكل كلم���ة من كلماتها 
وكانت انسانة تعيش التخطيط لكلماتها 
كما كانت تعي���ش التخطيط حلركيَتها 
متاما كأمها  الزهراء يف حركتها من 
اجل  احل���ق يف موقع علي� ,فلقد كانت 
تقية يف خطبتها  يف املس���جد النبوي كانت 
متثل التحدي بتخطيط  وتنطلق برس���اليتها  
م���ن خالل فهمها للواقع  وللذين يتحركون 
فيه  وهكذا امها خدجية  يف اس���لوبها 
العمل���ي يف دع���م  واقع  الدعوة االس���المية  
االول ف���ال يقل اح���د انها قضي���ة خاصة !.. 
انها تنطلق  من عمق  املس���ؤولية  االسالمية  
يف االم���ر باملع���روف والنهي عن املنكر  يف 
قضايا  الدعوة  واحلركة  واجلهاد يف سبيل  
اهلل  وذلك من خالل قوله تعاىل � واملؤمنون 
واملؤمن���ات بعضه���م اولي���اء بع���ض يأمرون 
باملعروف  وينهون عن املنكر�  سواء كان 
املعروف سياسيا  ام اقتصاديا  ام اجتماعيا  
كما هي مس���ؤولية الرج���ل  فعلى املرأة ان 
تتكام���ل  م���ع الرجل  لذلك عل���ى املرأة ان 
تنطل���ق  لتكون قوي���ة  واعي���ة  يف مواجهة 
كل قضاي���ا امته���ا  ودينه���ا ومبادئها  فال 
تق���ل كل واح���دة منكن ان امل���رأة ضعيفة  
نع���م قد يكون هلا بع���ض ضعفها  كما ان 

للرج���ل بع���ض ضعفه  ف���اهلل مل يتحدث يف 
الق���رآن عن ضعف املرأة ولكنه حتدث عن 
ضعف االنس���ان �وخلق االنس���ان ضعيفا� . 
ولكن اهلل أعطانا العقل واإلرادة والوسائل 
اليت نس���تطيع من خالهل���ا أن حنول ضعفنا 
إىل ق���وة ،وقد أراد اهلل لإلنس���ان أن يأخذ 
بأس���باب القوة بأن يقوي عقل���ه ليكون له 
العق���ل الق���وي وأن يكون ل���ه القلب القوي 

وأن يقوي مبادراته وحتدياته ......
إن اهلل يري���د للمرأة أن تتحمل مس���ؤوليتها 
يف كل قضاي���ا األم���ة متاما كم���ا تتحمل 
مسؤوليتها يف أمومتها ، كما يريد للرجل 
أن  يتحمل مسؤوليته يف قضايا األمة كما 
يتحمل مس���ؤولية األب���وة فاألب���وة واألمومة 
مس���ؤوليتان تتصالن بعم���ق حركة الرجل 
وامل���رأة يف انطالق���ة احلي���اة واألم حتتاج أن 
جتع���ل لوليدها حي���اة حرة ومس���تقبال حرًا 
وس���احة قوي���ة واألب حيت���اج إىل أن يه���يء 
لولده مستقباًل حرًا وقوة كبرية حتى ينشأ 
أوالدن���ا يف جمتمع قوي أعزاء يف أمة عزيزة 
تعي���ش روحي���ة اإلنت���اج وال تبق���ى يف حي���اة 

اإلستهالك .
فهل نبدأ من عاش���وراء لنك���ون األمة اليت 
تتح���دى الظل���م كل���ه واإلس���تكبار كله 
لنحص���ل عل���ى الع���زة والكرام���ة ونعي���ش 
كرب���الء وتك���ون لن���ا كربالؤنا يف كل 
موقع فعلى املرأة أن تقف مع الس���يدة زينب 
يف كل مواقعنا ومواقفنا مش���كلتنا ، أننا 
أخذن���ا من زينب دموعها ومل تكن دموعها 
كث���رية يف عاش���وراء فق���د كان���ت صلبة 
يف موقفه���ا صالب���ة احلس���ني � ولكنها 
عرفت مس���ؤوليتها بأن حتمي الواقع هناك 
بعقله���ا وبقوته���ا وبصالبته���ا يف جملس ابن 
زي���اد ويف مواجه���ة أه���ل الكوف���ة عندم���ا 
خطبت خطبتها أمامهم استطاعت أن تصل 
إىل قمة الصالبة ، هذه هي زينب األمنوذج 
للم���رأة الواعية العاقل���ة املؤمنة اليت تتحمل 
مسؤوليتها من خالل إميانها لتكون انسانة 

القضية وانسانة التحدي.

حديث عاشوراء / حممد حسني فضل اهلل 

   زين��ب  العقيل��ة 
ودور المرأة اإلصالحي



يف يوم الس���بت  املزدحم بزوار العتبة 
الكاظمي���ة املقدس���ة تش���رف وفد 
نسوي  من جمموعة النساء املؤمنات  
يف مجعيةالن���ور النس���وية التابعة اىل 
منظم���ات اجملتمع املدني املس���تقلة/
اإلمام���ني  بزي���ارة  الك���رادة  ف���رع 

. الكاظمني
مت استقباهلن  من قبل شعبة الرقابة 
النسوية  واخذن يف جولة بني احضان 
العتبة  املقدس���ة لالطالع على معامل 
واالجن���ازات   واإلعم���ار   العتب���ة  

اجلديدة .
التقين���ا مع مس���ؤولة الوفد االنس���ة 
اس���راء وه���ي مس���ؤولة يف اجلمعية  
وكذلك مع السيدة سهام الدهان�ام 
امحد� مس���ؤولة يف وزارة  الش���باب 
والرياض���ة  وابتدأن���ا  م���ع االخ���ت  
اسراء  وتوجهنا  هلا بالسؤال التالي 
�  ه���ل ه���ذه الزي���ارة االوىل كوفد 

متوجه اىل العتبة؟ 
آت���ي  الزي���ارة االوىل  نع���م ه���ذه    -

بوصفنا وفد.
�  ماهو هدف الزيارة؟ 

االمام���ني   زي���ارة  ه���و  هدفن���ا    -
باإلضاف���ة إىل التع���رف عل���ى معامل 
اعم���ار   وم���ن  اجلدي���دة   العتب���ة 
واجنازات  الذي ال علم لنا به مسبقا  
وبالنشاطات  اليت يقوم بها القائمون  
على هذا املكان  الشريف  واحلمد 
هلل أطلعن���ا عليه ذل���ك وبكل بهجة 

وسرور  
كل ما رأينا ه كان قد شد انتباهنا  

وبقوة الننا  اطلعنا على معامل جديدة  
مث���ل صح���ن  نتوقع���ه   نك���ن   مل 
التوس���عة اجلديد  ومكتبة الس���يد 
النقاش���ني   وش���عبة  الشهرس���تاني  
الش���عب  م���ن  كان���ت  حق���ا  ال���يت 
الرائع���ة يف عطائه���ا وإبداعاته���ا يف 
العتبة الكاظمي���ة  وخاصة بطريقة 
االستفادة من اخلشب الذي يبقى من 
اعم���ار العتبة وع���دم رميه  وفقكم 
اهلل وس���دد االمني الع���ام الذي يقوم  
به���ذه اجله���ود ال���يت تُس���ر كل من 

تعرف عليها .
� كما توجهنا بالسؤال إىل السيدة 
�س���هام الدهان � مس���ؤولة النش���اط 

النسوي يف وزارة الشباب والرياضة 
ح���ول ما رأته وهي تتجول على أرض 
الرمحة اإلهلية فاجابت وهي يف أوج 

سعادتها كما عربت ؟
ال���ذي وفقن���ا هل���ذه  -  احلم���د هلل 
الزي���ارة وبوركت اجله���ود اجلبارة 
اليت بذل���ت لإلهتمام به���ذا املكان 
عل���ى النح���و م���ن العم���ارة وتوس���يع 
املكان إلس���تقبال أوس���ع ع���دد من 

 . زوار اإلمامني اجلوادين
ان ه���ذا يدل عل���ى س���رعة النهوض 
بواق���ع العتبات املقدس���ة الذي كان 
مهمال يف الس���ابق والرقي به ونتوجه 
بالش���كر اجلزي���ل إىل األمني العام 
للعتبة جلهوده ووفقه اهلل متمنني من 
الباري بدوام التس���ديد للرقي حبال 

أفضل دوما .

�  كلمة أخرية؟
-  نب���ارك لكم ه���ذه اجلهود كما 
ونشكر شعبة الرقابة النسوية على 
هذه الضيافة وهذا اإلهتمام النسوي 
وه���ذا اإلهتم���ام بامل���رأة ي���دل عل���ى 
الرفع���ة احلضارية والثقاف���ة العالية 
والرق���ي مبس���توى امل���رأة وجبهودها 
وع���دم االس���تهانة به���ا واالنتق���اص 
من قدره���ا كما هو متع���ارف عند 

اجلاهلي���ة كم���ا ونكرر ش���كرنا 
لس���يادة األمني الع���ام على كل هذه 
اجلهود اليت نطمح من اهلل أن تكرب 
أكث���ر م���ع كل دع���اء بالتس���ديد 
واخلري لكل العاملني يف هذه البقعة 

املباركة .
شكرا لكم وتقبل اهلل طاعاتكم 

ودمتم يف أمان اهلل وحفظه. 

وفد جمعية النور النسوية

نشاطات شعبة الرقابة في
 شهر محرم

�  بدء دورة التمريض ملنتسبات العتبة .
�  اختبار املتســـابقات يف حفظ خطبة الزهراء  حيث 

فازت اربع منتسبات.
�  مشـــاركة بعـــض منتســـباتنا يف املعـــرض احلســـيين من 

بريطانيا إىل العراق كتشريفات .
�  اســـتقبال الوافدين إىل العتبة الكاظمية املقدســـة من 
الزائرات يف صحن التوســـعة اجلديد وقد قامت املنتسبات 
بتقديـــم اخلدمة  وتوفري كل مســـتلزمات الراحة للمبيت، 

علما أنه مل يكن هناك دخول للنساء مسبقًا.

مبناسبة ذكرى استشهاد اإلمام احلسني وأوالده وأصحابه 
  املنتظر  املهدي  اإلمام  النسوية  الرقابة  شعبة  تعزي 
للعتبة  العام  واألمني  العظام  واملراجع  األطهار  واألئمة 
الكاظمية املقدسة وكل العاملني فيها وكل خملص وحمب 
ألهل البيت بهذا املصاب اجللل الذي أدمى قلوب األحرار 

. وحتى أظلة العرش مصاب أبي عبد اهلل احلسني

تعزيـــــة


