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الحسينيات أحيت الليلة الثامنة من شهر المحرم

الكشميري: تعاليم القرآن يجب أن تنعكس على سلوك املسلمني ومعامالتهم

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

 أحيت احلســينيات الليلة 
الثامنة من شهر احملرم، حيث 
تطــرق اخلطباء الــى ذكر أحد 
أبطال كربالء وهو القاســم بن 
احلســن الــذي دافع عــن عمه 

احلسني دفاع األبطال.
 وبهذه املناسبة، أكد اخلطيب 
احلسيني الشيخ حسني العيداني 
في ديوان الراحل السيد محمد 
باقر املهري باجلابرية، أن اهلل 
له حجــج وبراهني على خلقه، 
وال يعذب قوما إال بعد أن يقيم 

احلجة عليهم.
 وأضاف أن اهلل مّيز اإلنسان 
بالعقل، وعلماؤنا في التشريع 
يضعون العقل أحد األدلة، ألن 
وجود اهلل دليل عقلي، وكذلك 
علماء األصول يقولون ما حكم 
به العقل حكم به الشرع، لذلك 
ليســت كل مســألة من مسائل 
الدنيــا حتتــاج إلــى دليــل أو 
حكم من كتاب اهلل، مستشهدا 
بحديــث الرســول صلــى اهلل 
عليــه وســلم عــن الطرقــات، 
حيــث كان املصطفى صلوات 
اهلل عليه جالسا بني جماعته، 

اُكم َواجُلُلوَس ِفي  فقال لهم:»إِيَّ
ِ، َما  ُرَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ الطُّ
ُث ِفيَها،  َلَنا ِمن َمَجالِِسَنا ُبدٌّ َنَتَحدَّ
ا إَِذا أََبيُتم إاِل امَلجلَِس،  َقاَل: َفَأمَّ
ُه، َقاُلوا: َيا  ِريَق َحقَّ َفَأعُطوا الطَّ
ِريِق؟  ِ، َفَما َحقُّ الطَّ رُسوَل اهللَّ
َقاَل: َغضُّ الَبَصِر، َوَكفُّ اأَلَذى، 
الِم، َواأَلمُر بِامَلعُروِف،  َوَردُّ السَّ
هــُي َعِن املُنَكــِر« مبينا ان  َوالنَّ
النبي األكــرم صلى اهلل عليه 

وسلم أقر ذلك بعقله.
 وعرج العيداني إلى قصة 
القاسم بن احلسن حيث وقف 
احلســني ريحانة رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ينادي: 
أال مــن ناصر ينصرنــا، فأتاه 
اجلواب من وراء اخليام: لبيك 
عمي يا حســني، فكان القاســم 
بن احلســن الذي تــرك ملذات 
الدنيا، وكان بعمر الزواج، لكنه 
ُزفَّ الى املوت في سبيل نصرة 
احلق على الرغم من أنه يعيش 
في ريعان الشباب، الذي يتمناه 
كل شاب، لكنه أبى إال أن يكون 

ناصرا لعمه احلسني.
 مــن ناحيــة أخــرى، قــال 
خطيب املنبر احلســيني سيد 
حسن الكشميري في حسينية 

احلمــر بالرميثيــة ان الديــن 
اإلسالمي ال يقتصر على العقائد 
واألحكام بل يشمل أيضا اجلانب 
األخالقي بشــكل عام وشامل، 
وقد تناوله فــي القرآن الكرمي 
واألحاديث النبوية والســيرة 
االمامية باحلث على الفضائل 
واألخالق، وضرورة االتصاف 
بها لإلنسان املسلم واالبتعاد عما 
يعارضهــا، ومن جملة ما حث 
عليه الدين اإلسالمي »اإليثار«، 
وهو من الصفات التي متيزت 
بهــا أمة محمد صلى اهلل عليه 
وســلم عن سائر األمم، وأيضًا 
فقــد دعــا القــرآن الكــرمي في 
عشــرات اآليات اإلنســان إلى 
التحلي باإلحســان وحدد اهلل 
عز وجل مكانة رفيعة للمحسنني 
فــي محكم كتابه ألن اإلنســان 
احملســن نافع للمجتمع بشكل 
عام. وطالب الكشميري جميع 
املسلمني بأن ينعكس اإلسالم 
وتعاليــم القرآن الكــرمي على 
سلوكهم اليومي واملعامالت في 
مختلف جوانب احلياة لضمان 
اتخاذ الطريق السليم وانتهاج 
احلق في سائر شؤون احلياة.  
وفي احلسينية اجلعفرية ارتقى 

املنبر اخلطيب احلسيني الشيخ 
صالح الفرحاني الذي اســتهل 
محاضرته قائال: »قالت ســاملة 
وهي جارية عن اإلمام الصادق 
گ قال اإلمام »ان رائحة اجلنة 
تشم عن مســافة 5٠٠ عام وال 
يشمها العاق لوالديه والقاطع 
لرحمه«.   واضاف أنه يجب على 
الشباب االقتداء بسيدنا القاسم 
بن احلسن گ، مضيفا أنه من 
أوجب الواجبات بعد توحيد رب 

العاملني بر الوالدين.
 وقال: »انك تريد العزة واهلل 
جل وعال يريد لك العزة، الفتا 
إلى أنــه اذا أردت أن تصل إلى 
هــذه العــزة فعليــك أن تكون 
مالزما لوالديك، فمهما وصلت 
ملنزلة وعظمــة فيجب أن تذل 
أمــام والديك كما جاء في قوله 
لِّ  تعالى )َواخِفض َلُهَما َجَناَح الذُّ
بِّ ارَحمُهَما  حَمــِة َوُقل رَّ ِمَن الرَّ

َياِني َصِغيًرا(. َكَما َربَّ
 وأشار الفرحاني إلى أنه بعد 
النهي عن الشرك باهلل عز وجل 
أمرنا اهلل باإلحسان للوالدين أي 
ببر الوالدين ومعاملتهم املعاملة 
احلسنة، وطاعتهم كما جاء في 
قوله تعالى )ال َتَعل َمَع اهلِل 

خُذواًل  إَِلًها آَخَر َفَتقُعَد َمذموما مَّ
اُه  َك أَال َتعُبُدوا إاِل إِيَّ َوَقَضى َربُّ
ا َيبُلَغنَّ  َوبِالَوالَِديِن إِحَسانا إِمَّ
ِعنَدَك الِكَبَر أََحُدُهَما أَو ِكاَلُهَما 
ُهَمــا أُفٍّ َواَل َتنَهرُهَما  َفاَل َتُقل لَّ

َوُقل لُهَما َقوال َكِرميا(.
 وللوالديــن حــق عليكــم 
حتى لــو كانا مشــركني باهلل 
كما وضحت اآلية الكرمية )َوإِن 
َجاَهَداَك َعَلى أَن ُتشــِرَك بِي َما 
َليــَس َلَك بِِه ِعلم َفــاَل ُتِطعُهَما 
نَيا َمعُروًفا(.  َوَصاِحبُهَما ِفي الدُّ
كما أن ســعادتك في الدنيا هي 
دعاء والديك لك وشــقاؤك في 
اآلخــرة فــي دعائهمــا عليــك، 
مشــيرا إلى أنه يجب أن يأخذ 
الشــباب من سيرة أهل البيت 
عليهم الســالم العبرة والعظة 
وكيفية تعامل األبناء مع اآلباء.  
وأضاف الفرحاني أن بر الوالدين 
ال يتوقــف عنــد حياتهما فقط 
بل يجب أن تبرهما أيضا بعد 
مماتهما، مشــيرا إلــى أن البر 
بهمــا بعــد موتهمــا يكون عن 
طريق الدعــاء لهما والتصدق 
عنهما وباألخالق احلســنة مع 
اآلخريــن التي تلــب الترحم 

على الوالدين.

خليل الصالح متوسطا احلضور

جانب من احلضور في حسينية آل ياسني                                                                                                                              )محمد هاشم( رجل أمن يساعد أحد ذوي االحتياجات اخلاصة للدخول 

حضور كبير احيوا الليلة الثامنة استماع للموعظة في حسينية العباسية

املسلم احملسن 
النافع ملجتمعه
له مكانة رفيعة

في اإلسالم

 الفرحاني: بر الوالدين 
من أوجب الواجبات 

بعد توحيد رب 
العاملني

العيداني: الباري 
عز وجل له حجج 

وبراهني على خلقه وال 
يعذب قومًا إال بعد أن 

يقيم احلجة عليهم

الشيخ د. فاضل املالكي في احلسينية العباسية ملقيا خطبتهالشيخ حسني العيداني الشيخ صالح الفرحاني

حضور غفير في احلسينية العباسية

علي يوسف المتروك
خطوات على الطريق

حديث متواتر نقله الثقات ورواه أكثر من مصدر، 
واحلديث في نصه الكامل »حسني مني وأنا من حسني 
أحب اهلل من أحب حسينا حسني سبط من االسباط«، 
وطاملا استوقفتني جملة »أحب اهلل من أحب حسينا«، 
والسؤال هنا: هل هذا نص إلهي يبلغه النبي األكرم 
للمســلمني؟ أو هو دعاء من رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم؟ وفي كلتا احلالتني فالرسول األكرم 
صلــوات اهلل عليه ال ينطق عن الهوى، فقد جاء في 
حتفة األحوزي: انه صلوات اهلل عليه علم بنور الوحي 
ما سيحدث للحســني في املقبل من االيام فخصه 
بالذكر، وبني أنهما كالشيء الواحد في وجوب احملبة 
وحرمة التعرض واحملاربة، وأكد ذلك بقوله »أحب اهلل 
من أحب حسينا« فإن محبته محبة الرسول ومحبة 

الرسول محبة اهلل.
والظاهــر أن قوله صلوات اهلل عليه »أحب اهلل« 
هو دعاء من رســول اهلل صلوات اهلل عليه ملن احب 
احلسني، ويحتمل أن تكون هذه اجلملة اخبارية أي 
إن النبي صلوات اهلل عليه يخبر عن ثبوت محبة اهلل 

حملبي احلسني.
وكذلك نرى ان قوله في حقهما أنهما »سبطان من 
األسباط« ال يعني أنهما حفيدان كما أن جميع البشر 
ما عداهما حفده، بل ان األلف والالم في األسباط تلفت 
انظار املسلمني للعهد الذهني من القرآن الكرمي: أي 
انهما مبنزلة األسباط املذكورين في كتاب اهلل في قوله 
تعالى )قولوا آمنــا باهلل وما انزل الينا وما انزل الى 
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واالسباط وما 
اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم ال 
نفرق بني احد منهم ونحن له مسلمونـ  البقرة: 136(.

وقوله تعالى )قل آمنا باهلل وما انزل علينا وما انزل 
على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واالسباط 
وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ال نفرق 
بني احد منهم ونحن له مسلمون ـ آل عمران: 84(.

وقف احلسني گ يوم عاشورا وقد احاطت به 
اجلموع من كل جانب يريدون النيل منه وقتله، فقال 
بعد الثناء على اهلل والصالة على رسوله: أيها الناس 
اعلموا أنه ليس بني مشرق األرض ومغربها ابن بنت 

نبي غيري فأنا آخر األسباط.
معركة شرســة جتلى فيها احلق بأزهى صوره 
وقدم فيها احلسني السبط وأصحابه وأبناؤه وبنو 
أبيه أعظم التضحيــات مبواقف جتلت بها البطولة 
والتضحية والفداء والنبل، بينما جتلت اخلسة والدناءة 
واللؤم بجيش ابن زياد، فتحول هؤالء الى وحوش 
ضارية ولم ينج من بطشهم ووحشيتهم حتى الطفل 
الرضيع، لتبقى معركة كربالء نبراسا للشهامة واالباء 
والتضحية في سبيل املبدأ، حتى قال أحد شعرائهم 

يفتخر بها:

لوال لم تكن جمعت كل العال فينا
لكان موقف يوم الطف يكفينا
جاءوا بسبعني ألفا سل بقيتهم
هل قابلونا وقد جئنا بسبعينا

وامتدت هذه الثورة وجتذرت في وجدان املسلمني، 
حتى صــارت مثاال يحتذى وخارطة طريق لكل من 
يرفض الذل ويأبى الضيم والظلم واالضطهاد، ومتر 
األيام فيحاصر عبدامللك بن مروان مصعب بن الزبير 
وكانت بينهما صداقة وعيش مشترك في شبابهما، 
فعز على عبدامللك ان يقتل مصعب بن الزبير فعرض 
عليه االستسالم ولكنه رفض ذلك العرض حني مرت 
بخاطره موقعة كربالء، وكان زوجا لســكينة بنت 
احلسني، وما ان عزم على القتال حتى تعلقت بأذياله 
تناشــده أال يفعل فقال لها: دعيني يا ابنة احلسني 
فلن يترك أبوك البنة حرة عذرا، وأنشد يقول وهو 

متجه الى املعركة:

وان االولى بالطف من آل هاشم
تأسوا فسنوا للكرام التأسيا

فسالم على أبي األحرار احلسني ابن علي وعلى 
املستشــهدين بني يديه في يوم ذكراه العاشر من 
محرم وسالم على الذين مشوا على دربه فأصبحوا 

عالمات بارزة على درب الشهادة والفداء.
والكويت التي ترى في الشعائر احلسينية ومجالس 
العزاء جزءا أصيال من تراثها منذ أيامها األولى حترص 
على أن جتري مراسم العزاء كل عام بأجلى صورها 
لتنتهي بكل هدوء ويســر وتعاون بني القائمني على 
هذه املجالس وروداها واجلهات األمنية ملا من شأنه أن 
يحفظ للكويت العزيزة أمنها االجتماعي واستقرارها 
بروح من التعاون والتكاتف ملا فيه خير للبالد وأمنها.

احُلسني
سبط من األسباط


