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في ذكرى شهادة النبي األعظم

اخبار السينما

سيد الكائنات محمد (ص) ...معجزة الكتاب الخالد
والرسول األمي الرائد
*لق��د ش��رح اهلل ل��ه ص��دره وأع �دّه لقبول
الوح��ي والقي��ام بمهم��ة اإلرش��اد ف��ي مجتم��ع
تس��يطر علي��ه العصبي��ة واألناني��ة والجاهلية
ف��كان أس��مى قائ��د عرفته البش��رية ف��ي مجال
الدعوة والتربية والتعليم
يواف��ق الثام��ن والعش��رون من ش��هر صفر
ذك��رى ش��هادة النب��ي األعظ��م س��يد الكائنات
محم��د (ص) ،به��ذه المناس��بة األليم��ة نتكلم
عن��ه كمعل��م بش��ري أم��ي كاف��ح الجه��ل و
الجاهلية و عباد األصنام فأصبح الى معجزته
معجزة...
لق��د تم ّي��ز خات��م النبيي��ن محم��د (ص)
بأن��ه ل��م يتع ّل��م الق��راءة والكتاب��ة عن��د مع ّل��م
بش��ري (وم��ا كن��ت تتل��و من قبله م��ن كتاب
وال تخط��ه بيمين��ك إذاً الرت��اب المبطل��ون)
(العنكبوت )48 :ولم ينش��أ ف��ي بيئة علم وإنما
نش��أ في مجتمع جاهل��ي ،ولم يك ّذب أحد هذه
الحقيق��ة الت��ي نادى به��ا القرآن الكري��م .قال
تعال��ى( :ولق��د نعل��م أ ّنهم يقول��ون إ ّنما يع ّلمه
بش � ٌر لس��ان ا ّلذي يلح��دون إليه أعجم� ٌّ�ي وهذا
عربي ٌ
مبين)(النحل.)103 :
لسا ٌن ٌّ
ونم��ى ف��ي قوم هم من أش��د األق��وام جهالً
وأبعدهم عن العلوم والمعارف ،ومع ذلك فقد
س� ّ�مى ه��و ذلك العصر بالعص��ر الجاهلي وال
يمك��ن أن تص��در ه��ذه التس��مية إال م��ن عال��م
خبير بالعلم والجهل والعقل والحمق.
فهو أمي ولكن��ه يكافح الجهل والجاهلية
وع ّب��اد األصنام ،وبعث بدين ق ّيم إلى البش��رية
وبش��ريعة عالمية تتحدّى البش��رية على مدى
التأريخ ،فهو معجزة بنفسه في علمه ومعارفه
وجوام��ع كلم��ه ورجاح��ة عقل��ه وثقافت��ه
ومناهج تربيته.
لق��د ش��رح اهلل ل��ه ص��دره وأع �دّه لقب��ول
الوح��ي والقي��ام بمهم��ة اإلرش��اد ف��ي مجتم��ع
تس��يطر علي��ه العصبي��ة واألناني��ة والجاهلية
ف��كان أس��مى قائ��د عرفته البش��رية ف��ي مجال
الدعوة والتربية والتعليم.
إنه��ا نقلة كبي��رة أن يصبح الجاهلي في
بضع سنين حارساً أميناً ومدافعاً صلداً لكتاب

الهداي��ة ومش��عل العلم ،ويقف أم��ام محاوالت
التش��ويه والتحريف .إنه��ا معجزة هذا الكتاب
الخال��د والرس��ول األم��ي الرائ��د وال��ذي كان
أبع��د الن��اس ف��ي المجتم��ع الجاهل��ي ـ ع��ن
الخراف��ات واألس��اطير ـ إن��ه ن��ور البصي��رة
الربّانية التي أحاطت به بكل جوانب وجوده.
م��ن معج��زات الرس��ول األعظ��م
محمد(ص)...قصة شق القمر
المفس��رين عل��ى ّ
أن
و لق��د أطب��ق أكث��ر
ّ
المش��ركين اجتمعوا إلى رس��ول اهلل ،فقالوا:
إن ُ
ْ
ك ْن َت صا ِدقاً َف ُش َّق َلنا ال َق َم َر َف ْل َق َت ْين فقال
لهم رسول اهلل...
ّ
إن القرآن يخبر بصراحة عن وقوع معاجز
عل��ى َيدَي الرس��ول األمين ،من ه��ذه المعاجز
معجزة انشقاق القمر:
�اع ُة وَا ْن َش� َّ�ق
الس� َ
ق��ال س��بحانه﴿ :ا ْق َت َر َب� ِ�ت َّ
ا ْل َق َم � ُر * وَإِ ْن َي � َروْا آ َي ًة ُي ْع ِر ُضوا َو َي ُقو ُلوا ِس� ْ�ح ٌر
َك َّذ ُب��وا و َّ
َات َب ُع��وا أَ ْهوَا َء ُه� ْ�م و ُ
ُم ْس � َت ِم ٌّر * و َ
َك ُّل
أَ ْمر ُم ْس َت ِق ٌّر * َو َل َق ْد َجا َء ُه ْم ِم َن َ
األ ْن َبا ِء َما ِفي ِه
َجر﴾(القمر.)4-1:
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ّ
أن القيام��ة ق��د قرب��ت ،وق��رب موع��د وقوعه��ا،
ُم
والكفار يتصورونها بعيدة ،قال سبحانه﴿ :إِ َّنه ْ
َي َر ْو َن ُه َب ِعيداً * َو َن َرا ُه َق ِريباً﴾(المعارج6:ـ.)7
وقول��ه( :وَا ْن َش� َّ�ق ا ْل َق َم � ُر) ،ي� ّ
�دل عل��ى وقوع
انش��قاق القم��ر ،أل ّنه فعل م��اض .وحمله على
المستقبل ،النشقاق القمر يوم القيامة ،تأويل
بال جهة.
وأم��ا وجه الربط بي��ن الجملتين (اقتراب
ّ
الساعة وانش��قاق القمر) ،فهو ّ
أن انشقاقه من
عالم��ة نب �وّة نبين��ا ،ونبوّته وزمانه من أش��راط
الس��اعة ،وق��د أخب��ر الق��رآن عن تحق��ق هذين
الش��رطين (ظه��ور نب��ي اإلس�لام ،وانش��قاق
ون إِ َّ
القم��ر) وق��الَ ﴿ :ف َه� ْ�ل َي ْن ُظ � ُر َ
�اع َة أَ ْن
الس� َ
ال َّ
ُم َب ْغ َت ًة َف َق ْد َجا َء أَ ْش َر ُ
اطهَا﴾(محمد.)18:
َت ْأ ِت َيه ْ
وفي اآلية قرينتان على ّ
أن المراد ،انشقاق
القم��ر بوص��ف اإلعج��از ،ال انش��قاقه ي��وم
القيامة.
ُ
األول��ى :قول��ه( :وَإِ ْن َي � َروْا آ َي � ًة ُي ْع ِر ُض��وا
َع ْنه��ا) ،فالمراد م��ن اآلية ،اآلية المعجزة ،غير
اآلي��ات القرآني��ة ،وذل��ك أل ّنه ل��و كان المراد
ه��و اآلي��ات القرآنية ،لكان المناس��ب أن يقول:
وإِ ْن س��معوا آية ،أو نزلت عليهم آية .وعلى هذا

في ذكرى شهادة الصابر الفاضل

اإلمام علي الرضا (ع) ...أبكي القلوب قبل العيون

ف��ي ه��ذه االي��ام تص��ادف ذك��رى ش��هادة اإلم��ام الرض��ا عليه
الس�لام ومن مكارم أخالقه عليه الس�لام أنه ما جفا أحداً بكالمه
وال قطع على أحد كالمه وما رد أحداً في حاجة يقدر عليها وال
م��د رجل��ه بين يدي جليس��ه وال ش��تم أح��داً من موالي��ه ومماليكه
وخدمه ،وكان إذا نصب مائدته أجلس عليها مواليه وخدمه حتى
البواب والسائس.
هو أبو الحس��ن علي بن موس��ى بن جعفر بن محمد بن علي
بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم) وهو ثامن أئمة
أه��ل البي��ت  .ول��د في  11من ذي القعدة س��نة  148وقيل س��نة .153
أم��ا استش��هد  29صف��ر م��ن س��نة  203للهجرة في مل��ك المأمون
العباسي وعمره  55سنة .و ُد ِف َن بمدينة طوس في ايران.
وق��د ن��ص علي��ه أب��وه باإلمام��ة .وكان علي��ه الس�لام أفض��ل
الن��اس في زمانه وأعلمهم وأتقاه��م وأزهدهم وأعبدهم وأكرمهم
وأحلمهم وأحسنهم أخالقاً ،وكان يجلس في حرم النبي صلى اهلل
علي��ه وآل��ه في الروضة والعلماء في المس��جد ف��إذا عي أحد منهم
ع��ن مس��ألة أش��اروا إليه بأجمعه��م وبعثوا إليه بالمس��ائل فيجيب
عنه��ا وق��د جم��ع ل��ه المأم��ون جماع��ة م��ن الفقه��اء ف��ي مجالس
متعددة فيناظرهم ويغلبهم حتى أقر علماء زمانه له بالفضل.
وق��د توف��ى اإلم��ام الرض��ا (علي��ه الس�لام) في قرية يق��ال لها
سنا آباد مسموماً بسم دسه له المأمون في شراب الرمان وقيل في
العنب قدمه إليه .ودفن في دار حميد بن قحطبة في المكان الذي
فيه الرشيد إلى جانبه مما يلي القبلة كما جاء في عيون أخبار
الرضا للصدوق رحمه اهلل.
ويدع��ي ال��رواة أن المأم��ون ل��م يظهر موته ف��ي حينه وتركه
يوم �اً وليل��ة ثم وجه إل��ى محمد بن جعفر بن محمد وجماعة من
آل أب��ي طال��ب وأخبره��م بوفاته .ثم كش��ف لهم عن��ه ليعلموا أنه
مات وال أثر فيه لضربة سيف وال طعنة رمح.
ما ال تعرفه...عن الفتنة الواقفية
أود أن أتحدث
بمناس��بة حلول ذكرى ش��هادة االم��ام الرض��اُّ ،
�يعي بعد استش��هاد اإلمام
معكم حول فتن ٍة وقعت في الوس��ط الش� ّ
موس��ى ب��ن جعف��ر الكاظم عليه أفضل الصالة والس�لام ،في بداية
تص��دِّي اإلم��ام الرض��ا(ع) لإلمام��ة ،ه��ذه الفتن��ة هي الفتن��ة التي

ُعبر عنها بفتنة الواقفية ،وهي فتن ٌة تعاظمت في بداية ظهورها،
ي َّ
بين �اً وكبي��راً ف��ي النس��يج االجتماع��ي
وكادت أن ُتح � ِدث ش��رخا ِّ
الش��يعي ،وأن ُتح � ِدث ه��ز ًة ف��ي معتق��دات أتب��اع أهل البي��ت (ع) في
مختل��ف مواط��ن س��كناهم ،ف��ي العراق ،وف��ي الحجاز ،وف��ي إيران،
وف��ي مص��ر واليم��ن ،وف��ي الكثي��ر م��ن الحواض��ر االس�لامية التي
يقطنها الشيعة.
حاصل ما وقع بعد استشهاد االمام الكاظم (ع) ،هو َّأن جماعة
ممن كان لهم وزن ثقيل في الوس��ط الش��يعي قد ادَّعوا َّأن االمام
الكاظ��م(ع) ل��م يم��تَّ ،
حياً حتى يخ��رج ويمأل
وأنه ح� ٌّ�ي ،وس��يبقى َّ
األرض -شرقها وغربها -عدال ،ويقضي على الظلمَّ ،
ويتولى شؤون
المس��لمينَّ ،
وأن ك ّل َم��ن َّادع��ى اإلمام��ة بع��د االم��ام الكاظم فهو
ك� َّ�ذاب ولي��س م َّ
ُحق �اً .ه��ؤالء كان منهم وكالء لإلم��ام الكاظم
فعلي بن أبي حمزة البطائني ،وزياد
(ع) أو هكذا كانوا يزعمون ُّ ،
الكندي ،وعثمان بن عيس��ى الرواس��ي ،وآخرون كانت لهم وجاهة
في الوسط الشيعي ،وكانوا قد صحبوا الكاظم (ع) ،وأخذوا عنه
عوام الشيعة.
العلم ،لذلك استحكمت ُشبهتهم عند الكثير من ِّ
سبب الفتنة:
عندما نبحث عن دوافع هذه الفتنة التي وقعت ،فإننا سنجد
َّأن الباعث لظهور هذه الفتنة هو َّأن هؤالء الرجال كانوا وكالء
لإلمام الكاظم (ع) بحس��ب زعمهم ،وكانت تحت أيديهم أموال
طائلة من الحقوق واألخماس والمظالم والزكوات ،وأل ّن اإلمام
الكاظم (ع) كان س��جيناً ،وقد اس��تمر س��جنه لما يقرب أو يزيد
على أربع سنوات ،فكانت الناس ترجع في األقطار اإلسالمية إلى
أمث��ال ه��ؤالء ،الذين ه��م وكالء وفي ذات الوق��ت كانوا علماء،
وم��ن المعلوم َّأنه عندما يُستش��هد اإلم��ام ،ويلي األمر إما ٌم بعده،
يك��ون ال�لازم عليه��م أن ُيس� ِّ�لموا األم��وال إل��ى اإلمام ال��ذي يليه،
ولك��ن ع� َّ�ز عليهم أن يدفعوا َّ
كل ه��ذه االموال التي كانت تحت
أيديه��م ،فمث�ل ًا عل��ي بن ابي حمزة البطائن��ي كان تحت يده ما
يقارب الثالثين ألف دينار ،وكان تحت يد زياد القندي س��بعون
ألف دينار ( ،)1وكان تحت يدي عثمان بن عيسى الرواسي مال
َ
جواري ( ،)2وآخرون كان��ت بأيديهم أموال كانت
كثي��ر وس� ُّ�ت
ُتجم��ع لإلم��ام (ع) م��ن ش��تى األقط��ار االس�لامية .يقول ال ِك ِّش��ي
(ق��ده) -وه��و أحد علماء الرج��الَّ :-
(إن مبدأ ظهور الوقف ،هو َّأن
حي��ان بن الس��راج -وكان مع��ه آخر ،-كان��وا وكالء لإلمام في
َّ
العراق ،وكانت تأتيهم أموال ،قرابة الثالثين ألف دينار ،فاشتروا
لما أن س��معوا بموت
بها الدُّور ،وعقدوا العقود ،وتزوّجوا بها ،ثم َّ
اإلم��ام الكاظم (ع) في الس��جن ،أنكروا موت��ه ،وقالوا َّإنه لم يمت،
فكان ذلك مبدأ ظهور الوقف) (.)3
أجمع علماؤنا السابقون منهم والالحقون على َّأن المصدر
األساس� ّ�ي لظه��ور هذه الفتن��ة هم بع��ض وكالء اإلمام الكاظم
(ع) ،وق��د أث��اروا هذه الش��بهة من أجل االس��تحواذ عل��ى األموال
الت��ي كانت بأيديهم -وكانت أموا ًال كثي��رةَّ ،-
وتأكد َّأن هذا
ه��و الباع��ث األصل��ي للش��بهة الت��ي أثاروه��ا م��ن اق��رار بعضه��م
قبيل موته .
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تك��ون اآلي��ة المرئية هي انش��قاق القم��ر ا ّلذي
تقدم ذكره في اآلية.
الثانيةّ :
أن قولهَ ( :و َي ُقو ُلوا ِس ْح ٌر ُم ْس َت ِم ٌّر)،
ّ
الحدَث ،وأنه ه��و هذا العالم
ُي َع ِّي��ن ظرف ه��ذا َ
المنتظ��م ال ي��وم القيام��ة .إذ ل��و كان راجع �اً
إليه��ا ،لما كان ألحد أن يتفوّه بغير الحق ،أو
يص��ف فعل الحق بالس��حرّ ،
ألن ذلك الظرف
ظ��رف َ
الخ ْتم على األفواه ،واس��تنطاق األيدي
َ
ْ
َ
ْ
واألرج��ل ،ق��ال س��بحانه﴿ :ال َي � ْو َم نخ ِت � ُم َعل��ى
ُم ِب َما
يه ْم َو َت ْش � َه ُد أَ ْر ُج ُله ْ
أَ ْفو ِ
َاه ِه� ْ�م َو ُت َك ِّل ُم َن��ا أَ ْي ِد ِ
ْ
َ
َ
كا ُنوا َيك ِس ُبون﴾(يس.)65:
فه��ذا المقط��ع م��ن اآلي��ة ي� ّ
�دل عل��ى أنّ
اإلنشقاق كان في زمن الرسول ،وألجل ذلك
َّاتخذ منه المشركون موقفاً متعنتاً مجاد ً
ال،
«س َح َر ُ
ك ْم ابن أبي كبشة».
وقال قائلهمَ :
وق��د كان المش��ركون يدع��ون الرس��ول
األعظ��م به ،وأبو كبش��ة من أج��داد النبي من
ناحية أُمه.
المفس��رين عل��ى أنّ
و لق��د أطب��ق أكث��ر
ّ
المش��ركين اجتمعوا إلى رس��ول اهلل ،فقالوا:
إن ُ
ْ
ك ْن َت صا ِدقاً َف ُش َّق َلنا ال َق َم َر َف ْل َق َت ْين فقال
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
له��م رس��ول اهلل إِن ف َعلت تؤمن��ون؟ .قالوا ن َع ْم.
وكان ليلة بدرَ ،
فسأل رسول اهلل َربّه أن يعطيه
َ
ْ
َ
َ
م��ا قال��وا ،فانش��ق القم��ر فلقت ْ
ين ،ورس��ول اهلل
ينادي« :يا فالن ،يا فالن ،إشهدوا».
وقال ابن مس��عود :انش��ق القمر على عهد
الل ش��قتين فق��ال لن��ا رس��ول ّ
رس��ول ّ
الل ص ّلى
ّ
الل علي��ه وآل��ه وس��لم :اش��هدوا اش��هدوا .وروي
أيض��ا ع��ن ابن مس��عود أن��ه قال :والذي نفس��ي
بيده لقد رأيت الحراء بين فلقي القمر.
وع��ن جبي��ر بن مطعم ق��ال :انش��ق القمر
الل ص ّلى ّ
على عهد رسول ّ
الل عليه وآله وسلم
حتى صار فرقتين على هذا الجبل.
وحدي��ث انش��قاق القم��ر م��روي ع��ن
جماع��ة كثيرة م��ن الصحابة منه��م عبد ّ
الل
اب��ن مس��عود وان��س ب��ن مال��ك وحذيف��ة ب��ن
اليم��ان واب��ن عمر واب��ن عباس وعلي��ه جماعة
المفسرين فال يسمع ما نقل عن بعض العامة
م��ن ع��دم انش��قاق القم��ر ف��ي الماض��ي بل في
المستقبل يعني في القيامة.

جائزة أفضل إخراج للمخرج اإليراني›معادي› في مهرجان تركي
حص��ل المخ��رج اإليران��ي (بيم��ان
مع��ادي) عل��ى جائ��زة أفض��ل إخ��راج من
مهرجان (بوغاز إيجي) السينمائي الذي
انعق��د في نس��خته السادس��ة بالعاصمة
التركي��ة إس��طنبول ،إلخراج��ه فيل��م
(قنبلة وقصة رومنسية’.
واختتم��ت أعم��ال ال��دورة السادس��ة
له��ذا المهرج��ان يوم األح��د ،باحتفالية
اهداء الجوائز الى الفائزين في األقسام
المختلفة للمهرجان.
وكان المخرج اإليراني اآلخر (برويز شهبازي) ،أحد أعضاء هيئة التحكيم في قسم
األفالم الطويلة بهذه الدورة من المهرجان.
وفيل��م (قنبل��ة وقص��ة رومنس��ية) يتن��اول س��نوات الح��رب المفروض��ة وص��راع الموت
والحياة والحب والرعب.
علما بأن فيلم (قنبلة وقصة رومنسية)تم عرضه ألول مرة في مهرجان فجر الوطني
السادس والثالثين شتاء العام الماضي.

مهرجان املقاومة ..اعالن اسماء االفالم اخملصصة لـ «عماد مغنية»
ت��م اع�لان اس��ماء االف�لام الوثائقي��ة
والس��ينمائية المتنافس��ة ف��ي الج��زء
المخص��ص لـ«عم��اد مغني��ة» ف��ي ال��دورة
الخامس��ة عش��رة لمهرجان فيلم المقاومة
الدولي.
واعلن��ت دائرة العالق��ات العامة للدورة
الخامس��ة عش��رة لمهرجان فيلم المقاومة
الدول��ي ان��ه س��يتم التحكي��م ل 17فيلم��ا
وثائقي��ا ف��ي الج��زء المخص��ص ل �ـ ‹عم��اد
مغنية› في هذا المهرجان.
ويعتبر الجزء المخصص لـ ‹عماد مغنية› احد اجزاء المس��ابقة الدولية لمهرجان
فيل��م المقاوم��ة اذ يت��م تخصي��ص جائزت��ه الخاص��ة لالف�لام الوثائقي��ة والس��ينمائية
المنتجة حول مقاومة الشعب الفلسطيني ومدافعي العتبات المقدسة ومكافحة داعش.

فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان بريطاني
فاز فيلم الرسوم المتحركة االيراني
ال��ذي يحم��ل عن��وان ‹األف��ق الخ��اوي› م��ن
إخراج ‹علي زارع قنات نوي› ،بجائزة أفضل
إخ��راج ف��ي مهرج��ان مدينة س��اوثهامبتون
البريطانية.
واختتم��ت اعم��ال ال��دورة الس��ابعة
لمهرج��ان س��اوثهامبتون ()Southampton
الدول��ي الس��ينمائي (االح��د) ،حي��ث ف��از
المخ��رج اإليران��ي ‹عل��ي زارع قن��ات ن��وي›
بجائ��زة أفض��ل إخ��راج عل��ى فيل��م ‹األف��ق
الخ��اوي› للرس��وم المتحرك��ة؛ كم��ا رش��ح الفيل��م الح��راز لق��ب أفضل إخ��راج ،وأفضل
سيناريو وأفضل تصميم ضمن هذا المهرجان.

في ذكرى شهادة التقي الطيب الزكي

االمام الحسن اجملتبى(ع)...إسم على صفحات القلوب
الحس��ن ب��ن عل��ي بن أبي طالب (ع) هو اإلم��ام الثاني ،وابن اإلمام علي
(ع) والس��يدة فاطم��ة الزه��راء (ع) .تص �دّى لإلمام��ة والخالفة في الس��ابعة
والثالثين من عمره الشريف...
ولد اإلمام الحسن (ع) في ليلة أو يوم النصف من شهر رمضان المبارك
في السنة الثالثة للهجرة ،ولكن الشيخ الكليني نقل رواية في الكافي تذهب
إلى القول إن والدته (ع) كانت في السنة الثانية للهجرة.
الحس��ن ب��ن عل��ي بن أبي طالب (ع) هو اإلم��ام الثاني ،وابن اإلمام علي
(ع) والس��يدة فاطم��ة الزه��راء (ع) .تص �دّى لإلمام��ة والخالفة في الس��ابعة
والثالثي��ن م��ن عم��ره الش��ريف ،وعق��د الصل��ح م��ع معاوي��ة ف��ي ع��ام  41هـ.
اس��تمرت خالفت��ه س��تة أش��هر وثالثة أي��ام .ترك اإلم��ام الحس��ن (ع) الكوفة
بع��د الصل��ح إلى المدينة ،وأقام فيها عش��ر س��نوات لحين استش��هاده ،ودفن
ف��ي مقب��رة البقي��ع .تحم��ل اإلم��ام (ع) مس��ؤولية اإلمام��ة والخالف��ة وه��ي
مسؤولية جسيمة .كما قام بمهمة إيجاد حالة من التضامن والتوفيق بين
المسلمين ،ومنعهم من الفرقة ،فتمخض عن ذلك قبول اإلمام (ع) الصلح مع معاوية ،وهي تدل على شخصيته القويمة وحلمه.
وتعتبر فترة خالفته وصلحه مع معاوية من أهم الحوادث التي عاشها اإلمام (ع) فض ًال عن أيام حياته التي عاشها في صدر اإلسالم
والتي كانت جميعاً س��بباً في الوحدة وبمثابة تعاليم دينية وأخالقية طوال تاريخ المس��لمين وخاصة أتباع مدرس��ة أهل البيت (ع)،
وكان لها أيضاً التأثير العميق على مفاهيم أساسية من قبيل االقتدار والحرب والصلح.
النسب والكنية واللقب
هو اإلمام الحس��ن اإلبن األكبر لإلمام علي(ع) وأمّه فاطمة الزهراء (ع) بنت النبي (ص).كنيته أبو محمد ،من أش��هر ألقابه
«التقي»؛ وله ألقاب أخرى :التقي ،الطيب ،الزكي ،السيد ،السبط .وقد لقبه النبي (ص) بالسيد.
الوالدة و الشهادة
ولد اإلمام الحس��ن (ع) في ليلة أو يوم النصف من ش��هر رمضان المبارك في الس��نة الثالثة للهجرة ،ولكن الش��يخ الكليني نقل
رواية في الكافي تذهب إلى القول إن والدته (ع) كانت في السنة الثانية للهجرة.
وتوفي في شهر صفر سنة  50للهجرة ،وكان عمره  48عاماً .وقد نقل الطبرسي أن وفاته كانت في الـ  28من شهر صفر.
التسمية
بصبي فاذهب وأبلغه السالم
قالوا في تسميته(ع) إ ّنه عندما ولد الحسن(ع) خاطب اهلل تعالى جبرئيل قائ ًالُ :رزق محمد (ص)
ّ
وه ّنأه وقل له :إ ّن منزلة علي (ع) عندك بمنزلة هارون من موسى؛ فس ّمه بإسم إبن هارون .فسأل رسول اهلل (ص) :وما اسم إبن هارون؟
عربي؟ قال :س ّمه حسناً ،فس ّماه رسول اهلل (ص) حسناً.
قال :ش ّبر ،فقال (ص) :لساني ّ
زوجاته وأوالده
ذكر وأنثى وهم :زيد ،أم الحس��ن ،أم الحس��ين ،أمهم ام بش��ير بنت أبي مس��عود الخزرجية.
كان له خمس��ة عش��ر ولداً ما بين ٍ
الحسن بن الحسن وأمّه خولة بنت منصور الفزارية.عمرو ،القاسم ،عبد اهلل وأمهم جارية (أم ولد) .عبد الرحمن وأمه جارية أيضاً.
الحسين الملقب باألثرم ،طلحة ،وفاطمة وأمهم أم إسحق بنت طلحة بن عبيد اهلل التميمي.
أم عبد اهلل ،فاطمة ،أم سلمة ،رقية
ألمهات شتى ولم يع ّقب منهم غير الحسن وزيد.
ٍ
مع رسول اهلل
أحب حسنا فأح ّبه» .وفي رواية أخرى أ ّن النبي
روى البراء أن النبي (ص) كان يحمل الحسن (ع) على كتفه ويقول« :اللهم إني ّ
فأحب من أح ّبه”.
أحب حسنا اللهم ّ
(ص) كان يقول في حق اإلمام الحسن (ع)«اللهم إ ّني ّ
وجاء في أحاديث أخرى بحق اإلمامين الحسن والحسين (ع) أ ّن النبي (ص) كان يقول« :الحسن والحسين س ّيدا شباب أهل
الجنة»« .الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا» .الحسن والحسين (أو هما) إمامان قاما أو قعدا إذا كان العقل رجال فهو الحسن.
الخصائص والفضائل
عرف عن اإلمام الحسن (ع) أنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اهلل (ص) .وقد ورد عن النبي (ص) قوله( :ياحسن (ع)
أنت أشبه الناس بي في خلقي وخلقي ومنطقي).
واإلمام الحسن (ع) هو أحد أصحاب الكساء وكان النبي (ص) قد اصطحبه يوم المباهلة مع أخيه الحسين(ع) وأبيه علي (ع)
وأمه فاطمة (ع) .وقد نزلت آية التطهير في شأن أهل البيت (ع) ومنهم اإلمام الحسن (ع).
وحج اإلمام (ع)  25مرة ماشياً.
وقسم أمواله في سبيل اهلل ثالث مراتّ .
أنفق اإلمام الحسن (ع) كل ما يملك مرتينّ ،

تعزيز العالقات الثقافية
والعلمية بني إيران
وإسبانيا
أك��د رئي��س المؤتم��ر الدول��ي الثام��ن
لرابط��ة دراس��ات إي��ران ف��ي إس��بانيا ‹أحم��د
رضا خضري› ،ان التعاون بين إيران وإسبانيا
تمت��د ج��ذوره ال��ى عم��ق التاريخ وه��و ال زال
قائم��ا عل��ى الرغ��م م��ن كاف��ة التقلب��ات
ولطالم��ا ترب��ط البلدي��ن عالق��ات ثقافي��ة
وثيقة.
وأضاف خضري خالل المؤتمر الدولي
الثام��ن لرابط��ة دراس��ات إي��ران ف��ي إس��بانيا
ال��ذي انعق��د ي��وم األحد باس��تضافة جامعة
طه��ران ،ان��ه وفق��ا لش��هادة التاري��خ ،تع��ود
العالقات الثنائية بين إيران وإسبانيا الى ما

قبل ألفي س��نة وان بُعد المسافة الجغرافية
بي��ن البلدي��ن والمش��اكل اإلقتصادي��ة
والتطورات السياس��ية والضغوط الخارجية
لن تتمكن من المساس بهذه العالقات بتاتا.
وتاب��ع ،ان تعزي��ز العالق��ات الثقافي��ة
والعلمي��ة بي��ن البلدي��ن كان من��ذ الق��دم
يش��كل موضوع��ا هام��ا ولطالم��ا كان يع��د
م��ن العوام��ل المؤث��رة ف��ي تعزي��ز العالق��ات
السياسية واإلقتصادية بين الجانبين.
وأردف خض��ري ،ان تأس��يس مقاع��د
لتعليم اللغة اإلس��بانية في جامعات طهران
والعالمة الطباطبائي ومعاهد لتعليم اللغة
الفارس��ية ف��ي جامعات برش��لونة وس�لامنكا
وآني كانتة في إس��بانيا يش��ير ال��ى التعاون
الوثي��ق بي��ن البلدي��ن .وأش��ار ال��ى ان إقام��ة
 7مؤتم��رات ح��ول الترجم��ة ونش��ر األعم��ال
األدبي��ة التقليدي��ة ومجلة مون��دو اإليرانية
وتنفيذ مشاريع بحثية تعد من األعمال التي
تم إنجازها خالل السنوات الماضية.

