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علوم قران

تف�سري �سورة احلمد
ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

اأو ًال  -:ثواب ال�ضورة وف�ضلها
عن اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم  :انه قال
(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) اآية من فاحتة
الكتاب  ,وهي �سبع اآيات متامها (ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم) �سمعت ر�س�ل اهلل
يق�ل  :اإن اهلل تعاىل قال يل يا حممد ( ولقد
اآتيناك �سبع ًا من املثاين والقران العظيم )
ف��اف��رد االم�ت�ن��ان ع�ل��يّ بفاحتة الكتاب
وجعلها ب � �اإزاء ال �ق��ران
العظيم

ميت �سبعني مرة ثم رد اهلل فيه ال��روح ما
كان عجبا.
عن الر�سا علي ابن م��سى عليه ال�سالمانه قال (:ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) اقرب
اىل ا�سم اهلل االأعظم من �س�اد العني اإىل
بيا�سها.
 ع��ن االإم ��ام علي عليه ال�سالم ق��ال :بلغه اأن اأنا�س ًا ينزع�ن (ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم ) فقال  :ه��ي اآي��ة م��ن كتاب اهلل
اأن�ساهم اإياها ال�سيطان.
 عن ابن م�سع�د  ,عن النبي : مناأراد اأن ينجيه اهلل من الزبانية الت�سعة ع�سر
فليقراأ ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ) فاإنها
ت�سعة ع�سر حرف ًا ليجعل اهلل كل حرف منها
عن واحد منهم.
 عن ابن م�سع�د  ,عن النبي  قال :من قراأ (ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) كتب
اهلل له بكل حرف اأربعة اآالف ح�سنه ,وحما
اأربعة اآالف �سيئة  ,ورفع له اأربعة اآالف
درجة.
 ق��ال النبي  : اذا مرامل ��ؤم��ن ع�ل��ى ال �� �س��راط ف�ي�ق���ل :
(ب���س��م اهلل ال��رح �م��ن ال��رح�ي��م)
اأطفئ لهب النار  ,وتق�ل  :جز يا
م�ؤمن فان ن�رك قد اأطفاأ لهبي .

 .وان ف��احت��ة الكتاب ا��س��رف م��ا يف كن�ز
العر�ص  ,وان اهلل عز وجل خ�ص حممداً
و�سرفه بها ومل ي�سرك معه فيها اح��د ًا من
اأنبيائه ماخال �سليمان عليه ال�سالم  ,فانه
اأعطاه منها ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم )
اإال من قراأها معتقد ًا مل�االة حممد
منقاد ًا الأمرها م�ؤمن ًا بظاهرها وباطنها
اأعطاه اهلل لكل حرف منها اأف�سل من الدنيا
وم��ا فيها من اأ�سناف اأم�الها وخرياتها.
وم��ن ا�ستمع اإىل ق ��ارئ ي �ق��راأه��ا ك��ان له
قدر ما للقارئ فلي�ستكرث اأحدكم من هذا
اخل��ري املعر�ص لكم فانه غنيمة ال
يذهنب اأوانه فتبقى يف قل�بكم
احل�سرة.
ع� ��ن اأب � ��ي عبداهلل عليه ال�سالم
قال :ل� قرئت
احلمد على

تف�سري �سورة احلمد
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

8

 6العدد | |41ربيع االول 1441هـ

�شبهات وردود

ابي تراب

رد اقوال ما جاء يف لقب
ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف

بعد احلمد والثناء وال�سالة وال�سالم
على حممد واآله الطيبني الطاهرين
وبعد ان احلديث عن رد اقوال ما جاء يف
لقب امري املوؤمنني علي بن ابي طالب (ابي
تراب). 
ج��اء يف ذك��ر ت�سمية النبي لعلي
ب��ن اب ��ي طالب ه ��ذا ال �ل �ق��ب ه��و من
اح��ب ال�سماء والأل�ق��اب لديه  ,وه��ذا مما
جعل املغر�سني ينتهزون ه��ذه الفر�سة يف
ت�اأوي��ل بع�ض الح��ادي��ث وال��رواي��ات التي ل
متت باللقب وامللقب له ب�سلة ل من قريب
ول م��ن بعيد ,ح�ي��ث ج��اء يف وج��ه ت�سمية
عليّ  ب �اأب��ي ت� ��راب ,م��ا ن�ق��ل م��ن كتب
ال�سحاح وامل�سانيد وغ��ريه��ا ,مثل كتاب
ّ
البخاريّ وم�سلم واأحمد بن حنبل( ...)1عن
اأبي هريرة قال� :سلّى بنا ر�سول اهلل
الفجر ,ثمّ قام بوجهٍ كئيب ,وقمنا معه حتى
��س��ار اإىل م�ن��زل فاطمة ,فاأب�سر
عل ّياً نائم ًا بني يَدَ ي الباب على ال َّدقْعاء,
فجل�ض ال ّنبيّ  ,فجعل مي�سح ّ
التاب عن
ظهره ويقول :فداك اأبي واأمي يا اأبا تراب,
ثمّ اأخ��ذ بيده ودخ��ال منزل فاطمة,
فمكثنا هنية ,ثمّ �سمعنا �سحك ًا عالياً ,ثمّ
خرج علينا ر�سول اهلل بوجه م�سرق,
فقلنا :ي��ا ر��س��ول اهلل ,دخ�ل��تَ بوجه كئيب
وخرجت بخالفه! فقال :كيف ل اأفرح وقد
اأ�سلحت بني اأحبّ اأهل الأر�ض اإ ّ
يل واإىل اأهل
ال�سماء)2(...
اقول:العجب كل العجب يف �سالة ي�سليها
النبي دون ح�سور رفيق دربه وع�سيده
علي بن ابي طالب , وبالأخ�ض �سالة

ال�سبح  ,يا ترى �سالة ال�سبح ي�سلي النبي
مع ال�سحاب وعلي نائم لي�ض يف البيت بل
على عتبة الباب  ...واي خطاب هذا يا ترى؟
ويف ج��واب ه��ذا احلديث ق��ال ال�سدوق
رحمه اهلل :لي�ض هذا اخلرب عندي مبعتمد
ول هو يل مبعتقد يف هذه العلّة  ,لن عليا
وفاطمة ما ك��ان ليقع بينهما كالم
يحتاج ر�سول اهلل اإىل ال�سالح بينهما
لأنه �سيد الو�سيني وهي �سيدة ن�ساء العاملني
مقتديان بنبي اهلل يف ح�سن اخللق)3(.
ويف بع�ض الأحاديث اإبهام وقوع خ�سام
ب��ني اأم ��ري امل �وؤم �ن��ني واب �ن��ة ع�م��ه ال�ط��اه��رة
ال�سديقة فاطمة ,وهو اأمر بعيد ج ّد ًا عنهما
بن�ض
مبا منحهما اهلل تعاىل من الع�سمة ّ
الكتاب الكرمي يف اآية التطهري}:اإ َِّنَا يُرِ ي ُد
َّ ُ
اهلل ِل� ُي��ذْ هِ ��بَ عَ نكُمُ ال�رِّجْ ��� َ�ض َاأهْ ��لَ ا ْل َبيْتِ
َو ُيطَ ِّه َر ُكمْ تَطْ هِ ريًا{()4
ف�ه��ي ت��دل ع�ل��ى ع�سمة اخل�م���س��ة,لأن
ن�ض عليه الزخم�سري
الرّج�ض فيها كما ّ
وغ��ريه ه��و «ال��ذن��وب» وق��د ت� ّ���س��درت الآي��ة
ب �اأداة احل�سر ,فدلّت اأنّ اإرادة اهلل تعاىل
يف حقّهم مق�سورة على اإذهاب الذّنوب كلّها
عنهم ,وهذا واقع الع�سمة)5(.
وكيف ميكن لعاقل اأن ي�سدّق وقوع نزاع
وخما�سمة ,على اأم��ر دن�ي��ويّ بني رج��ل هو
اأكمل املوؤمنني اإمياناً ,واأزهد الزاهدين زهد ًا
وورعاً ,وهو �سي ّد امل�سلمني ,و�سيّد يف الدنيا
والآخ��رة ,و�سالح املوؤمنني ,واإم��ام املتّقني,
وزوجته التي هي �سيّدة ن�ساء العاملني ,و�سيّدة
ن�ساء اأهل اجلنّة ,واأكمل ن�ساء العاملني :كما
واخلا�سة ,ومنها:
ورد يف كتب العامة
ّ

احللقة الثانية
ما روى اأب��و نعيم باإ�سناده :ق��ال ر�سول
اهلل لعليّ  : مرحب ًا ب�سيّد امل�سلمني,
واإمام املتّقني)6(.
وق ��ال اخلطيب اخل ��وارزم ��يّ يف حديث
ط��وي��ل :ق��ال ر��س��ول اهلل : ي��ا فاطمة,
اين زوجتك اأقدمهم �سلما واأكرثهم علما
واأعظمهم حلما  ,يا بنيه ان اهلل عز وجل
اطلع اإىل الأر�ض اطالعه فاأختار من اأهلها
رجلني فجعل اأحدهما اأب��اك والآخ��ر بعلك.
()7

وق ��ال ال��دي�ل�م��يّ ب �اإ� �س �ن��اده :ق��ال ر��س��ول
اهلل :يا عليّ  ,اأنت �سيّد يف الدّنيا ,و�سيّد
يف الآخرة)8(.
الهوام�ش
� -1سحيح البخاريّ � ,207/4 :سحيح
م�سلم ,123/7 :م�سند اأح�م��د ب��ن حنبل:
.263/4
 -2علل ال�سرائع.155/1 :
 -3الأحزاب33 :
-4تف�سري ال�ك���ّ�س��اف ,538/3 :انظر:
�سحيح م�سلم ,2425/4 :ال�سنن الكربى
للبيهقيّ  ,149/2 :امل���س�ت��درك للحاكم:
 ,147/3م�سند اأحمد بن حنبل.107/4 :
 -5حلية الأول �ي��اء ,66,63/1 :املناقب
لبن املغازيلّ,65 :
 -6املناقب ل�ل�خ��وارزم��ي ,353 :فرائد
ال�سمطني,92/1 :
 -7فردو�ض الأخبار 324/5 :رقم ,8325
املناقب لبن املغازيلّ.269-103 :
 -8حلية الأول�ي��اء ,71/1 :املناقب لبن
املغازيلّ.106 :

رد اقوال ما جاء يف لقب ابا تراب
ال�شيخ حممود ال�صايف
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امل�شرف العام
ال�ش��يخ عبد امله��دي الكربالئي
رئي�س التحرير
ال�شي��خ عب��د ال�صاح��ب الطائي
مدير التحرير
حم����م����د ع����ل����ي ال�������ص���ي���ق���ل
�سكرتري التحرير
ط������ال������ب حم�����م�����د ج���ا����س���م
هيئة التحرير
ال�������ش���ي���خ حم����م����ود ال�������ص���ايف
ال�����ش��ي��خ ح�����س��ن ع��ب��د ال��ر���ض��ا
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن
ك�������������������رار امل��������و���������س��������وي
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درر املع�صومني

من و�صايا احلبيب امل�صطفى
لأبي ذر الغفاري
ال�شيخ فاروق اجلبوري

من و�شايا احلبيب امل�شطفى
لأبي ذر الغفاري قال( :اجللو�س �شاعة
عند مذاكرة العلم ،اأحب اإىل اهلل من قيام
األف ليلة ،ي�شلى يف كل ليلة األف ركعة ،
واجللو�س �شاعة عند مذاكرة العلم ،اأحب
اإىل اهلل من األف غزوة ،وقراءة القراآن كله
 ،قال يا ر�شول اهلل :مذاكرة العلم �شاعة
خري من قراءة القراآن كله ؟! ،فقال:
يا اأباذر اجللو�س �شاعة عند مذاكرة العلم،
اأحب اإىل اهلل تعاىل من قراءة القراآن كله
اثني ع�شر األف مرة ،عليكم مبذاكرة العلم
فاإن بالعلم تعرفون احلالل من احلرام ،
يا اأباذر اجللو�س �شاعة عند مذاكرة العلم
خري لك من عبادة �شنة �شيام نهارها وقيام
ليلها) ()1

نظري ًا ـ ـ ـ معرفة احلالل من احلرام  ،لينتج
عنه اإمكانية اتخاذ املوقف العملي من خالل
تتبع موا�شع مر�شاة اهلل وموا�شع �شخطه
فيتم�شك بالأوىل ويتجنب الأخرى 0
اإل اأن منافع العلم ل تتوقف عند هذا احلد
 ،بل تتعداه اإىل ما هو اأبعد من ذلك  ،فبالعلم
ميكن لالإن�شان اجتناب الإنحرافات الفكرية
والعقائدية حينما تع�شف باملجتمعات رياح
الفنت والأهواء ،ومن دون العلم ل ميكنه اإل
اأن يكون �شيد ًا �شه ًال للمذاهب والتيارات
الفكرية الفا�شدة لت�شنع منه و�شيلة واآلة
وج�شر ًا تعرب عليه لت�شل اإىل حتقيق غاياتها
ونيل اأهدافها 0
يقول اأمري املوؤمنني( :النا�س ثالثة:
فعامل رباين ،ومتعلم على �شبيل جناة ،
وهمج رعاع اأتباع كل ناعق مييلون مع كل
ريح ،مل ي�شت�شيئوا بنور العلم  ،ومل يلجاأوا
اإىل ركن وثيق )()2
وبالعلم اأي�ش ًا تتحدد قيمة الإن�شان عند
اهلل ومدى حمبته تعاىل له  ،فقد ورد عن
الإمام علي بن احل�شني قال( :لو يعلم
النا�س ما يف طلب العلم لطلبوه ولو ب�شفك
املهج وخو�س اللجج  ،اإن اهلل تبارك وتعاىل
اأوحى اإىل دانيال اأن اأمقت عبيدي اإ ّ
يل

اجلاهل امل�شتخف بحق اأهل العلم  ،التارك
لالقتداء بهم  ،واأن اأحب عبيدي اإ ّ
يل التقيُّ
الطالب للثواب اجلزيل  ،الالزم للعلماء ،
التابع للحلماء  ،القابل عن احلكماء)()3
وكذا احلال بالن�شبة اإىل قيمته يف جمتمعه
فاإنها تتحدد على �شوء مقدار معرفته ووعيه
وعلمه  ،فعن الإمام احل�شني عليه ال�شالم
قال �( :شمعت اأبي علي ًا يقول قيمة كل امرئ
ما يح�شنه  ،و�شمعت جدي يقول  :املعروف
بقدر املعرفة )(. )4
وبذلك يت�شح لنا ال�شر يف تف�شيله
لطلب العلم ومذاكرته على قراءة القراآن
كله ،ل�شيما بعد ما ورد يف احلديث النبوي
ال�شريف قوله( : رب تال القراآن
والقراآن يلعنه)(0 )5
الهوام�ش :
 -1م�شتدرك الو�شائل للمريزا النوري :ج
0 396 ،5
 -2نهج البالغة ج� ، 4س0 35
 -3الكايف للكليني  :ج� ، 1س0 35
 -4تف�شري الفخر الرازي  :ج� ،2س0 198
 -5ميزان احلكمة للري�شهري  :ج� ، 3س
. 2529

من و�صايا احلبيب امل�صطفى
لأبي ذر الغفاري
ال�شيخ فاروق اجلبوري

يعد هذا احلديث ال�شريف من نفائ�س
وذخائر هدي املع�شومني  ،فهو
يحدد الطريق الأوحد لنيل الكمال الإن�شاين،
واإنهاء م�شرية الإن�شان بعاقبة ح�شنة من
خالل �شبط حركاته و�شكناته وعالقاته
(مع الذات ،ومع املخلوق  ،ومع اخلالق جل
وعال ) ،باأن تكون مبينة على اأ�شا�س العلم
واملعرفة  ،فاإنه بالعلم ميكن لالإن�شان ـ ـ ـ
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الثقافة العامة

مراعاة الت�رشيع الديني
للخ�ضال الفا�ضلة

امل�����������دق�����������ق ال������ل������غ������وي
اال������س�����ت�����اذ ح�������س���ن ع����رب
الت�صميم والإخراج الفني
م�����������ص�����ط�����ف�����ى ������ش�����ـ�����ـ�ّب��ر

اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

مراعاة الت�شريع الديني للخ�صال
الفا�ضلة
ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ان هذا الت�صريع يراعي ال�صفات
الفا�صلة الن�صانية فيلزم بالأخذ بها يف
م�صاحة ,ويحبذ الأخذ بها يف م�صاحة
ثانية ,ح�صب م�صتوى احل�صن والقبح
العقلي يف مواردها والثارة اليجابية
وال�صلبية املرتتبة عليها ..
فمن الف�صائل الن�صانية التي يكرث
ذكرها يف الكتاب وال�صنة ..
 -1جتنب العتداء على الخرين يف
نف�ض او بدن او عر�ض او جاه او مال حتى
مثل ال�صخرية والغيبة ومنه التع�صف يف
ا�صتعمال احلق.
 -2الح�صان ,ول �صيما اىل �صاحب

النعمة كالوالدين ,واىل املحتاجني
كالفقراء ,واليتام ,وغريهم .
 -3الوفاء باللتزام .
 -4العفاف يف ال�صتجابة للغريزة يف
مطلق مظاهرها .
 -5ال�صكر للإح�صان والعرفان للجميل .
 -6احلياء من اطلع الخرين على
اخل�صو�صيات اخلا�صة وجتنب الفح�ض
من القول .
 -7ال�صدق ول �صيما يف مقام ال�صهادة.
 -8الدب ولحرتام مثل البتداء
بال�صلم
 -9العدل بني النا�ض والن�صاف من

النف�ض .
 -10احلزم يف مقام ال�صلح واجراء
العدل.
والو�صف اجلامع لهذه ال�صفات
الفا�صلة وا�صدادها هو (املعروف)
و(املنكر),فاملعروف كل ما عرفه
الن�صانية بفطرته وا�صتاأن�ض به  ,واملنكر:
كل ما ا�صتوح�ض منه الن�صان بفطرته.
وقد ورد احلث على املعروف والرتغيب
عن املنكر يف مواطن عديدة يف
الن�صو�ض القراآنية  ,حتى جعل من
علئم �صدق ر�صالة النبي امره
باملعروف ونهيه عن املنكر.
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل

كر�ر �ملو�سوي

جمعة ال�سمود تنطلق بالعراق ..وال�سي�ستاين يحذر من التدخل اخلارجي

�سكاي نيوز عربية – �أبو ظبي
 15 /نوفمرب 14:38 - 2019 /بتوقيت �أبو
ظبي.
تعي�ش امل ��دن ال�ع��راق�ي��ة ي��وم��ا ج��دي��دا من
االحتجاجات حتت عنوان "جمعة ال�صمود"
بعد ليلة قُتل فيها متظاهر واأ�صيب  40اآخرين،
خالل ا�صتباكات يف و�صط بغداد ،ح�صبما اأفادت
م�صادر عراقية.
ويف خطبة اجل�م�ع��ة ،اأك��د امل��رج��ع الديني
ال�صيعي االأعلى يف العراق علي ال�صي�صتاين اأن
االحتجاجات التي ت�صهدها ال�ب��الد �صت�صكل
انعطافة كبرية ،بعد اأكرث من �صهر ون�صف على
انطالق تظاهرات مطالبة ب�"اإ�صقاط" النظام
يف بغداد ومدن جنوبية عدة.
وق��ال ال�صي�صتاين يف اخلطبة التي تالها
ممثله ال�صيد اأحمد ال�صايف يف كربالء ،والتي

تعد االأعلى نربة منذ بدء االحتجاجات" :اإذا
كان من بيدهم ال�صلطة يظنون اأن باإمكانهم
التهرب من ا�صتحقاقات االإ��ص��الح احلقيقي
بالت�صويف واملماطلة فاإنهم واه�م��ون ،اإذ لن
يكون ما بعد هذه االحتجاجات كما كان قبلها
يف كل االأحوال ،فليتنبهوا اإىل ذلك".
واأ�صار اإىل اأن "التدخالت اخلارجية تنذر
بتحويل العراق اإىل �صاحة لل�صراع وت�صفية
احل�صابات بني قوى دولية واإقليمية".
وتابع" :ال يجوز ال�صماح الأي طرف خارجي
بالتدخل يف معركة االإ��ص��الح الداخلية التي
يخو�صها ال�صعب العراقي".
ودع��ا ملحا�صبة الفا�صدين بالقول" :عدم
وجود اإجراءات جدية ملالحقة الفا�صدين يثري
�صكوكا حول ق��درة القوى ال�صيا�صية العراقية
على تنفيذ مطالب املتظاهرين".

واأدان "االعتداء على املتظاهرين العراقيني
بالقتل اأو اخلطف اأو الرتويع ،كما ندين االعتداء
على قوات االأمن واملمتلكات العامة واخلا�صة".
وت�صعى االأمم املتحدة الأن تكون عرابة احلل
لالأزمة العراقية ،من خالل و�صع خريطة طريق
واجتماع عقدته مع املرجعية الدينية ال�صيعية
االأعلى يف العراق االثنني املا�صي ،بعد تو�صل
االأحزاب ال�صيا�صية يف البالد ،من خالل تدخل
اجلارة اإيران ،اإىل اتفاق على بقاء النظام.

خطب اجلمعة بعيون العامل

ال�سي�ستاين يحذر من ا�ستغالل احتجاجات العراق من جهات داخلية وخارجية

ت��اري��خGMT 09:28 | 08.11.2019:
|�مل�سدر :م��وق��ع ق �ن��اة رو� �س �ي��ا �ل �ي��وم –
مو�سكو.
حذرت املرجعية الدينية يف العراق ،من
اأن ا�صتغالل االحتجاجات ال�صعبية من جهات
داخلية وخارجية� ،صيلحق ال�صرر بالعراق.
وق� ��ال م �ت �ح��دث ب��ا� �ص��م اآي� ��ة اهلل علي
ال�صي�صتاين يف خطبة اجلمعة يف مدينة

االعالمي كرار املو�سوي

كربالء ،اإن االأمر مرتوك لقوات االأمن للتاأكد
م��ن اأن االحتجاجات ال تنحدر اإىل مزيد
من العنف ،وحث احلكومة على اال�صتجابة
ملطالب املتظاهرين يف اأق��رب وقت ممكن،
م�صددا على اأن امل�صوؤولية الكربى تقع على
عاتق قوات االأمن.
ك �م��ا ح ��ذر ال���ص�ي���ص�ت��اين م��ن ا�صتغالل
اال��ص�ط��راب��ات يف ال �ع��راق م��ن قبل جهات

"داخلية وخارجية" ت�صعى اإىل زعزعة
اال�صتقرار.
وي�صهد العراق منذ  25اأكتوبر املا�صي
موجة احتجاجات �صد ال�صيا�صات احلكومية،
تخللتها اأع�م��ال عنف وا�صعة اأ�صفرت عن
مقتل اأكرث من � 250صخ�صا ،و�صقوط اآالف
اجلرحى.
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الثقافة العامة

ا�سرتاحة اخلطيب

عزيزي اخلطيب عزيزي القارئ يف هذه
اال�سرتاحة نحاول ان ننتقل معكم للرتفيه
عن النف�س وذلك من خالل ما اأخرتناه
لكم من منوعات اأدبيه وحِ كم ٍ وق�سة
ق�سرية وفكاهة اأدبيه .
من ذكاء العرب(ق�سة املو�سوع فيه اإنَّ )
دائما ما يقال املو�سوع فيه (اإن )وق�سة
هذه اجلملة ان امريا كان يف مدينة
حلب وكان االمري ذكي ًا وفطن ًا و�سجاع ًا
ا�سمه (علي بن منقذ) ،وكان تابعًا للملك
(حممود بن مردا�س) ،ووقع خالف بني
امللك واالأمري ،واأدرك االأمري اأن امللك
�سيقتله ،فهرب من حلب اإىل دم�سق.
طلب امللك من كاتبه اأن يكتب ر�سالة اإىل

االأمري (علي بن منقذ) ،يطمئنه فيها
وي�ستدعيه للرجوع اإىل حلب ،وكان امللوك
يجعلون وظيفة الكاتب لرجل ذكي حتى
يح�سن �سياغة الر�سائل التي تر�سل اىل
امللوك ولكن �سعر الكاتب باأن امللك ينوي
الغدر باالأمري ،فكتب له ر�سالة عادية
جدً ا ،ولكنه كتب يف نهايتها:
"ا َّإن �ساء ُ
اهلل تعاىل" ،بت�سديد النون.
فلما قراأ االأمري الر�سالة ،وقف متعجبًا
عند ذلك اخلطاأ يف نهايتها ،فهو يعرف
مدى مهارة الكاتب وذكائه ،لكنه اأدرك
فورًا اأن الكاتب يحذره من �سيء ما حينما
�سدَ د تلك النون.
ومل يلبث اأن فطنَ االأمري اإىل قوله تعاىل

(اإن املالأَ ياأمترون بك ليقتلوك) ،فاأر�سل
بر�سالة عادية ي�سكر للملك اأف�ساله
ويطمئنه على ثقته ال�سديدة به ،وختمها
بعبارة "اأنّا اخلادم املقر باالإنعام"،
بت�سديد النون يف "اأنا".
فلما قراأها الكاتب فطن اإىل اأن االأمري
يبلغه اأنه قد تنبه اإىل حتذيره املبطن ،واأنه
يرد عليه بقوله تعاىل} :اإِنَّا لَن نَّدْ خُ َلهَا
اأَبَدً ا مَّا دَا ُموا فِيهَا{ ،واطمئن الكاتب
اإىل اأن االأمري ابن منقذ لن يعود اإىل حلب
مادام فيها هذا امللك الظامل.
اعتقد ان املو�سوع فيه اإنَّ .

ا�سرتاحة اخلطيب
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

طباعة/دار الوارث للطباعة والن�شر
التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة
22
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االفتتاحية

ذراري الأطهار
يف الرابع من �شهر ربيع الثاين لعام 173هـ ولد ال�سيد عبد العظيم بن عبد اهلل بن علي بن احل�سن بن زيد بن احل�سن
بن علي بن �أبي طالب ،من علماء ال�سادة احل�سنيني.
ويعد من كبار املحدثني ،وقد عا�صر �أربعة من الأئمة امليامني يف القرنني الثاين والثالث الهجري.
وقد �أثنى عليه الإمام الهادي حينما خاطبه بقوله« :مرحبا بك يا �أبا القا�سم �أنت ولينا حقاً -دينك -دين اهلل الذي
ارت�ضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك اهلل بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف الآخره»
و�أما منزلته العلمية فقد روي عن �أبي َحماد الرازي :دخلتُ على علي بن حممد الهاديِ ب ُ�س َّر َمنْ ر�أَى �-سامراء-
ف�س�أَلت ُه عن �أَ�شيا َء من احلالل واحلرام ف�أَجابني فيها ،فل َّما َو َّد ْع ُت ُه قال يل« :يا َح َّما ُد �إِذا �أَ�شك َل َ
عليك �ش ي ٌء من َ�أمر دينك
ال�سالم».
الل
بناحيتك ف�سل عن ُه عب َد
العظيم بن عبد هَّ ِ
احل�سني و�أَقر�أْ ُه م ِّني َّ
ِ
َّ
فلاّ زم على اخلطيب �أن يكون ملما بحياة ذراري الأطهار و�أن ي�ستفيد من علومهم ومعارفهم الواردة عن العرتة
الطاهرة ،راجيا من اهلل تعاىل املوفقية لنا ولهم ( َي ْو َم لاَ َين َف ُع َم ٌال َولاَ َب ُنو َن �إِلاَّ َمنْ �أَ َتى هَّ َ
ِيم).
الل ِب َق ْلبٍ َ�سل ٍ

رئي�س التحرير

ليتفقهو

االجابة طبق ًا لفتاوى املرجع الديني
االعلى �آي��ة الله العظمى ال�سيد علي
احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)
ق�سم ال��� �ش ��ؤون ال��دي��ن��ي��ة يف العتبة
احل�سينية املقد�سة

احكام االحت�ضار وجتهيز امليت
ق�����ال اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت����ع����اىل يف ك��ت��اب��ه
�����س َذ�آئِ��� َق��� ُة المْ َ����� ْوتِ َو ِ�إ مَّ َ
ن����ا
ال��ك��رميُ } :ك ُّ���ل َن�� ْف ٍ
ُت�� َوفَّ�� ْو َن �أُ ُج��و َر ُك�� ْم َي�� ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َمن ُز ْح�� ِز َح
ع َِن ال َّنا ِر َو�أُدْخِ َل الجْ َ َّن َة َف َق ْد َفا َز َوما الحْ َ َيا ُة
الدُّ ْن َيا �إِ َّال َم َتا ُع ا ْل ُغ ُرو ِر {(�آل عمران)185/
}�إِ َّن هَّ َ
ال�سا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َث
الل عِ ن َد ُه عِ ْل ُم َّ
الَ ْر َح��ا ِم َو َما َت�� ْدرِي َن ْف ٌ�س َّما َذا
َو َي ْعلَ ُم َما فيِ ْ أ
َت ْك�سِ ُب َغدًا َو َما َت ْدرِي َن ْف ٌ�س ِب�أَيِّ َ�أ ْر ٍ�ض تمَ ُ ُ
وت

�إِ َّن هَّ َ
ري {(لقمان )34/الأحوط
الل َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
وج���وب���اً ت��وج��ي��ه امل��ي��ت ح�ين اح��ت�����ض��اره اىل
القبلة ،وذل��ك ب���أن يو�ضع على قفاه ومت ّد
رج�لاه نحو القبلة  ،بحيث لو جل�س لكان
وجهه جتاهها ،وي�ستحب تلقني املحت�ضر
ال�شهادتني والإق����رار بالنبي حممد
والأئمة

�س�ؤال هل يجب تغ�سيل وحتنيط وتكفني امليت؟
جواب نعم يجب تغ�سيل وحتنيط وتكفني امليت امل�سلم وما هو
بحكمه ك�أطفال امل�سلمني  ,وال��وج��وب على ول��ي��ه وه��و ال��زوج
واالوىل باملرياث.
�س�ؤال كيف يغ�سل امليت؟
جواب يغ�سل امليت غ�س ً
ال ترتيباً وال يجوز االرمتا�سي  ,ثالث
غ�سالت االوىل بال�سدر والثانية بالكافور والثالثة باملاء القراح
(اخلال�ص ) .
�س�ؤال كيف يحنط امليت؟
جواب يحنط امليت ب�أ�سا�س موا�ضع �سجوده ال�سبعة بالكافور
امل�سحوق غري الزائلة رائحته .
�س�ؤال كيف يكفن امليت؟
جواب يجب تكفني امليت امل�سلم بقطع ثالث :مئزر وقمي�ص
وازار واالح�����وط يف امل���ئ���زر ان ي��ك��ون م���ن ال�����ص��رة اىل ال��رك��ب��ة
والقمي�ص من املنكبني اىل الن�صف من ال�ساقني  .والواجب يف
االزار ان يغطي جميع البدن .
�س�ؤال هل جتب ال�صالة على امليت؟ وهل جتب فيها الطهارة؟
جواب نعم جتب ال�صالة على امليت  ,وال جتب فيها الطهارة .
�س�ؤال هل جتب ال�صالة على الطفل امليت؟
4
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ي�ستحب �أن تغم�ض عينا امليت ،ويطبق
فمه ،ومتد يداه اىل جانبيه  ،ومتد �ساقاه،
ويغطى بثوب  ،ويقر�أ عنده القر�آن ،وي�ضاء
البيت ال��ذي ك��ان ي�سكنه ،ويكره �أن يرتك
امليت وحده.

جواب ال جت��ب ال�����ص�لاة ع��ل��ى �أط��ف��ال امل�سلمني اال اذا عقلوا
ال�صالة.
�س�ؤال هل يجب دفن امليت وماهي كيفية الدفن؟
جواب ن��ع��م ي��ج��ب دف���ن امل��ي��ت امل�����س��ل��م وم���ن ي��ح��ك��م��ه وكيفيته
ان ي��وارى يف حفرية يف االر���ض بحيث ي�ؤمن على ج�سده من
ال�سباع وايذاء النا�س من رائحته .
�س�ؤال هل جتب ال�صدقة و�صالة الوح�شة للميت؟
جواب ي�ستحب ال�صدقة عن امليت يف ليلة الدفن ومن مل يجد
ي�صلي ركعتني له.
�س�ؤال هل يجب تغ�سيل وتكفني ال�شهيد ؟
جواب نعم يجب تغ�سيل وتكفني ال�شهيد اال الذي يدرك ميتاً
يف ار�ض املعركة ف�أنه يدفن على حاله .
�س�ؤال على من يجب غ�سل وتكفني ودفن امليت ؟ وهل يجوز
اخذ االجر عليها ؟
جواب يجب ذل��ك على وليه فعليه الت�صدي لها مبا�شر ًة او
ت�سبيباً وم��ع فقده يجب ذل��ك على �سائر املكلفني كفاي ًة  .وال
يجوز �أخذ الأجرة عليه ,نعم ت�ؤخذ على ال�صابون ونحوه مما
ال يجب يف التغ�سيل.

العقائد

احلق مع االمام
ال�شيخ علي الفتالوي

املق�صد الثالث :املعادالت التي
ت�شري �إىل معطيات �آية القربى
�أ :امل��ع��ادل��ة الأُوىل� :إنّ علي ًا
وفاطمة وولديهما هم قربىالنبي.
امل���ق���دم���ة� :1إنّ ال ّنبي�ص ّرح ب ��أنّ
القربى هم قرباه لقوله« :ت�صلوا قرابتي،
وت���وا ُّدوين لقرابتي ،ه��م قربى �آل حممد،
علي وفاطمة وول��داه��ا� ،إ ّال �أن ت��و ُّدوا
ق��الٌّ :
قرابتي.»...
امل��ق��دم��ة� :2إنّ علي ًا اب��ن عمه ،وفاطمة
بنته ،واحل�سنني ولداهما.
ال�����ن�����ت�����ي�����ج�����ة� :إنّ ع� �ل� �ي� � ًا وف ��اط� �م ��ة
النبي.
واحل�سنني هم من قربى ّ
ب :املعادلة الثانية :وج��وب �إعطاء
النبي� أجره
للنبي� أج��ر على الأُ ّم��ة
امل��ق��دم��ةِّ :1
ملجيئه بالر�سالة لإنقاذها.
امل��ق��دم��ة :2وج��ب ال��وف��اء ب��الأج��ر ،وه��ذا
ثابت فقهي ًا.
النبي� أجره.
النتيجة :وجب �إعطاء ِّ
ج :املعادلة الثالثة :وج��وب م��و ّدة
النبي.
قربى ِّ
النبي� أجره.
املقدمة :1وجب �إعطاء ِّ
امل��ق��دم��ة� :2أج��ره ال��ذي طلبه ه��ي م��ودة
قرباه.
النبي.
النتيجة :وجوب مو ّدة قربى ِّ
د :املعادلة الرابعة :وج��وب م��و ّدة
علي و�أهل بيته. 
الإمام ٍّ
النبي
امل���ق���دم���ة :1وج ��وب م���و ّدة ق��رب��ى ِّ
.
علي وفاطمة وولداهما
املقدمةٌّ :2
النبي. 
من قربى ّ
ال��ن��ت��ي��ج��ة :وج ��وب م ��و ّدة ع�ل� ٍّ�ي وفاطمة
وولديهما. 

واهل بيته يف القر�آن الكرمي
البخاري.
و�صحيح
احللقة الرابعة
ه����ـ :امل���ع���ادل���ة اخل��ام�����س��ة :ي�ج��ب
ع �ل��ى ال ّنبي م� � ��و ّدة ع �ل��ي وف��اط �م��ة
واحل�سنني. 
امل��ق��دم��ة� : 1أم��رت �آي��ة القربى امل�ؤمنني
مب�� ��ودة ق ��رب ��ى ال� �ن� �ب � ِّ�ي (ع� �ل�� ٍّ�ي وف��اط �م��ة
واحل�سنني.)
والنبي�سيد امل�ؤمنني.
املقدمة: 2
ُّ
بي مو ّدتهم.
النتيجة :يجب على ال ّن ِّ
و :املعادلة ال�ساد�سة :اهلل تعاىل
يحب عل ّي ًا وفاطمة واحل�سنني.
املقدمة � :1إنّ ر�سول اهلل يحب علي ًا
وفاطمة واحل�سنني. 
املقدمة  :2ثبت �أنّ اهلل تعاىل يحب ما
يحبه ر�سول اهلل للبديهية الوا�ضحة.
ال��ن��ت��ي��ج��ة� :إذن اهلل ت�ع��اىل ي�ح��ب علي ًا
وفاطمة واحل�سنني. 
ز :امل���ع���ادل���ة ال�����س��اب��ع��ة :ع �ل� ٌّ�ي وف��اط�م��ة
وولداهما منزهون عن كل ما ال يحبه
اهلل تعاىل .
امل���ق���دم���ة� :1إنّ اهلل ت �ع��اىل ي�ح��ب علي ًا
وفاطمة وولديهما دائم ًا.
املقدمة� :2إنّ اهلل تعاىل ال يحب الظاملني
كما يف قوله ت�ع��اىلَ } :و�أَ َّم� ��ا ا َّل� ِ�ذي��نَ � َآم� ُن��وا
ات َف ُي َو ِّفيهِ ْم �أُ ُجو َرهُ ْم َوالهلَ ُ
ال�صالحِ َ ِ
َو َعمِ ُلوا َّ
َال ُي ِح ُّب َّ
الظالمِ ِنيَ{ ،واخلائنني كما يف قوله
تعاىلَ } :و ِ�إ َّم��ا ت ََخا َفنَّ ِمن َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة َفان ِب ْذ
ِ�إ َل ْيهِ ْم َع َلى َ�س َواءٍ ِ�إنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب الخْ َ ا ِئ ِننيَ{
 ،واملختالني كما يف قوله تعاىلَ } :و َال ُت َ�ص ِّع ْر
ا�س َو َال مَ ْت ِ�ش فيِ الأَ ْر� ِ��ض َم َر ًحا �إِنَّ
َخ َّد َك ِلل َّن ِ
َ
اهلل َال ُي ِح ُّب ُك َّل خُ ْ
مت ٍَال َف ُخورٍ{  ،واملف�سدين
كما يف قوله تعاىلَ ...} :و َال َت� ْب� ِغ ا ْل َف َ�سا َد
فيِ الأَ ْر� ِ��ض �إِنَّ َ
اهلل َال ُي� ِ�ح� ُّ�ب المْ ُف ِْ�س ِدينَ {،
وامل�ستكربين كما يف قوله تعاىلَ } :ال َج َر َم
�أَنَّ َ
اهلل َي ْع َل ُم َما ُي ِ�س ُّرونَ َو َم��ا ُي ْع ِل ُنونَ ِ�إ َّن � ُه َال

ُي� ِ�ح� ُّ�ب المْ ُ���ْ�س� َت� ْك�ِبررِ ِ ي��نَ {  ،وامل�سرفني كما يف
قوله تعاىلَ } :يا َب ِني �آ َد َم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع َند
ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد َو ُك ُلوا َو ْ
ا�ش َر ُبوا َو َال ُت ْ�س ِر ُفوا �إِ َّن ُه َال
ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِفنيَ{  ،والفرحني كما يف قوله
تعاىلَ } :و�آ َت ْي َنا ُه ِمنَ ا ْل ُك ُنو ِز َما ِ�إنَّ َم َف حِ َ
ات ُه
َل َت ُنو ُء ِبا ْل ُع ْ�ص َب ِة �أُ يِول ا ْل ُق َّو ِة �إِ ْذ َق َال َل ُه َق ْو ُم ُه َال
َت ْف َر ْح �إِنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب ا ْل َف ِر ِحنيَ{  ،واملعتدين
هلل
كما يف قوله تعاىلَ } :و َقا ِت ُلوا فيِ َ�س ِب ِيل ا ِ
ا َّل ِذينَ ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْع َتدُوا ِ�إنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب
المْ ُ ْعت َِدينَ {  ،والكافرين كما يف قوله تعاىل} :
ول �إِن َت َو َّل ْوا َف�إِنَّ َ
ُق ْل �أَ ِطي ُعوا َ
اهلل َوال َّر ُ�س َ
اهلل َال
ُي ِح ُّب ا ْل َكا ِف ِرينَ { ،ح�سب ما تقدم يف الآيات
�سابق ًا ،وال يحب كل من دام على املع�صية.
النتيجة� :إنّ علي ًا وفاطمة واحل�سنني
لي�سوا بظاملني وال خائنني وال خمتالني ،وال
مف�سدين ،وال م�ستكربين ،وال م�سرفني،
وال ف��رح�ين ،وال معتدين ،وال كافرين ،وال
عا�صني ،فهم منزهون عن كل ذلك.
ح :امل���ع���ادل���ة ال���ث���ام���ن���ة :ع �ل��ي وف��اط�م��ة
وولداهما على ح��ق وع��د ّوه��م ومن
حاربهم وغ�صب حقهم و�أبغ�ضهم على باطل
امل��ق��دم��ة� :1إنّ علي ًا وفاطمة واحل�سنني
منزهون عن ِّ
كل ما ال يحب اهلل.
امل��ق��دم��ة� :2إنّ لعلي وفاطمة واحل�سنني
�أعداء وحماربني وغا�صبني حلقهم.
النتيجة� :إ ّنهم �صلوات اهلل عليهم على
حق وعدوهم ومن حاربهم وغ�صب حقهم
و�أبغ�ضهم على باطل.
ق��د ت�ب�ين يف م��ا م�ضى ال��دل�ي��ل القاطع
بوجوب اطاعة ومودة اهل البيت يف
�آية القربى عند الفريقني (ال�سنة وال�شيعة)،
واما حقهم يف �آية التطهري �سنجيب عنه يف
العدد القادم ان �شاء اهلل
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علوم قران

تف�سري �سورة احلمد
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

�أو ًال  -:ثواب ال�سورة وف�ضلها
عن �أمري امل�ؤمنني : انه قال (ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم) �آية من فاحتة الكتاب
 ,وهي �سبع �آيات متامها (ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم) �سمعت ر�سول اهلل يقول � :إن
اهلل تعاىل قال يل يا حممد ( ولقد �آتيناك
�سبع ًا من املثاين والقران العظيم)()1
ف��اف��رد االم�ت�ن��ان ع�ل� ّ�ي بفاحتة الكتاب
وجعلها ب��إزاء القران العظيم  .وان فاحتة
الكتاب ا�شرف ما يف كنوز العر�ش  ,وان اهلل
عز وجل خ�ص حممد ًا و�شرفه بها ومل
ي�شرك معه فيها احد ًا
من
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بلغه �أن �أنا�س ًا ينزعون (ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم ) فقال  :ه��ي �آي��ة م��ن كتاب اهلل
�أن�ساهم �إياها ال�شيطان)5(.
 عن ابن م�سعود  ,عن النبي : من�أراد �أن ينجيه اهلل من الزبانية الت�سعة ع�شر
فليقر�أ ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ) ف�إنها
ت�سعة ع�شر حرف ًا ليجعل اهلل كل حرف منها
عن واحد منهم)6( .
 ع��ن اب��ن م�سعود  ,ع��ن النبي قال  :من قر�أ (ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)
كتب اهلل له بكل حرف �أربعة �آالف ح�سنه,
وحما �أربعة �آالف �سيئة  ,ورفع له �أربعة �آالف
درجة.
 ق��ال ال�ن�ب��ي  : اذا م��ر امل��ؤم��نعلى ال�صراط فيقول ( :ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم) �أطفئ لهب النار  ,وتقول  :جز يا
م�ؤمن فان نورك قد �أطف�أ لهبي .

�أنبيائه ماخال �سليمان عليه ال�سالم  ,فانه
�أعطاه منها ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)�إال من قر�أها معتقد ًا مل��واالة حممد
منقاد ًا لأمرها م�ؤمن ًا بظاهرها وباطنها
�أعطاه اهلل لكل حرف منها �أف�ضل من الدنيا
وم��ا فيها من �أ�صناف �أموالها وخرياتها.
ومن ا�ستمع �إىل قارئ يقر�أها كان له قدر
ما للقارئ فلي�ستكرث �أحدكم من هذا اخلري
املعر�ض لكم فانه غنيمة ال يذهنب �أوان��ه
فتبقى يف قلوبكم احل�سرة)2(.
ع��ن �أب��ي عبد اهلل ق��ال :ل��و قرئتاحلمد على ميت �سبعني مرة ثم رد اهلل فيه
الروح ما كان عجبا)3( .
عن الر�ضا علي بن مو�سى انه قال:�إن(ب �� �س��م اهلل ال��رح�م��ن الرحيم)
اق��رب اىل ا�سم اهلل الأعظم
م ��ن �� �س ��واد ال� �ع�ي�ن �إىل
بيا�ضها)4(.
ثاني ًا  :تف�سري �سورة احلمد
 ع��ن الإم��امالآية الأوىل  :ب�سم اهلل الرحمن
علي
ق � � � � � � � ��ال  :الرحيم
 ع��ن �أب ��ي ب�صري ع��ن �أب ��ي عبداهلل قال � :س�ألته عن تف�سري
(ب�سم اهلل ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م )
فقال  :الباء بهاء اهلل  ,وال�سني
�سناء اهلل  ,وامليم ملك اهلل  ,اهلل
اله كل �شيء  ,والرحمن بجميع خلقه
 ,والرحيم بامل�ؤمنني خا�صة .

علوم قران
 ع��ن �أب� ��ي ع �ب��د اهلل يف ق��ول��ه:(احل�م��دهلل ) ق��ال ال�شكر هلل وع��ن الإم��ام
الر�ضا فيما ذكره يف الفقيه عن الف�ضل
بن �شاذان قال � :إمنا هو �أداء ملا �أوجب اهلل
عز وج��ل على خلقه من ال�شكر وال�شكر ملا
وفق عبده من اخلري .
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل يف قوله (ربالعاملني) قال  :خلق املخلوقني.
 وعن الإم��ام الر�ضا قال  :توحيدوحتميد له و�إقرار ب�أنه هو اخلالق املالك ال
غريه .
 ع ��ن �أب� ��ي ع �ب��د اهلل يف ق��ول��ه :(الرحمن ) قال  :بجميع خلقه وعن الإمام
الر�ضا ق��ال  :ا�ستعطافه وذك��ر �آالئ��ه
ونعمائه على جميع خلقه .
 ع ��ن اب� ��ي ع �ب��د اهلل يف ق��ول��ه :(الرحيم) قال بامل�ؤمنني خا�صة .
 عن ابي عبد اهلل يف قوله  ( :مالكيوم الدين) قال  :يوم احل�ساب  ,والدليل
على ذل��ك قوله( :وق��ال��وا يا ويلنا ه��ذا يوم
الدين)( )7يعني يوم احل�ساب .
 عن الإم��ام الر�ضا قال � :إق��رار لهبالبعث واحل�ساب وامل�ج��ازاة و�إيجاب ملك
الآخرة له ك�إيجاب ملك الدنيا .
 عن ابي عبد اهلل يف قوله� ( :إياكنعبد) ق��ال  :خماطبة اهلل عز وج��ل وعن
االم��ام الر�ضا قال  :رغبة وتقرب �إىل
اهلل تعاىل ذك��ره و�إخ�لا���ص له بالعمل دون
غريه .
 عن ابي عبد اهلل يف قوله  ( :و�إياكن�ستعني) قال  :مثله  .وعن الإمام الر�ضا
قال :ا�ستزاده من توفيقه وعبادته وا�ستدامة
ملا انعم عليه ون�صره
 ع ��ن اب� ��ي ع �ب��د اهلل يف ق��ول��ه :(اهدنا ال�صراط امل�ستقيم) قال  :الطريق
ومعرفة االمام , قال وحدثني ابي عن
ح�م��اد ع��ن اب��ي عبد اهلل ال�صادق يف
قوله (ال�صراط امل�ستقيم) قال  :هو امري

امل�ؤمنني ومعرفته  ,والدليل على انه
�أمري امل�ؤمنني قوله (وانه يف �أم الكتاب
لدينا لعلي حكيم) وهو �أمري امل�ؤمنني يف
(�أم الكتاب) ويف قوله (ال�صراط امل�ستقيم)
وقد و�صف الإمام ال�صادق ال�صراط
فقال � :ألف �سنة �صعود  ,و�ألف �سنة هبوط ,
و�ألف �سنة حدال (�أمل�س) وعنه :قال هو
�أدق من ال�شعر و�أحد من ال�سيف فمنهم من
مير عليه مثل الربق  ,ومنهم من مير عليه
مثل عدو الفر�س ومنهم من مير عليه ما�شي ًا
 ,ومنهم م��ن مي��ر عليه ح�ب��و ًا (امل�شي على
�أربع)  ,ومنهم من مير عليه متعلق ًا  ,فت�أخذ
النار منه �شيئ ًا وترتك منه �شيئا .
 ( � �ص��راط ال��ذي��ن ان�ع�م��ت عليهم )،هنا يحدد امل�ؤمن مطلبه من قوله �صراط
انعمت
امل�ستقيم فهو بيان للمراد ب�أنك يا رب َ
على النا�س قبلنا وهديتهم اىل احلق ف�أهدنا
كما هديتهم .
 (غري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني),ع��ن االم��ام ال�صادق ق��ال  :املغ�ضوب
عليهم الن�صاب وال�ضالني ال�شكاك والذين ال
يعرفون الإمام  ,وعنه اي�ض ًا املغ�ضوب عليهم
ال ّن�صاب وال�ضالني واليهود والن�صارى .وعن
االم��ام الر�ضا ق��ال ( :غ�ير املغ�ضوب
عليهم )  :ا�ستعاذة من ان يكون من املعاندين
الكافرين امل�ستخ ّفني به وب�أمره ونهيه  .اما
(وال ال�ضالني) فقال :اعت�صام من ان يكون
من الذين �ضلوا عن �سبيله من غري معرفة
وه��م يح�سبون انهم يح�سنون �صنع ًا  ,وقد
اجتمع فيها من جوامع اخلري واحلكمة من
�أم��ر الآخ��رة والدنيا م��اال يجمعه �شيء من
الأ�شياء)8(.
 عن املف�ضل بن عمر قال � :س�ألت �أبا عبداهلل عن ال�صراط فقال  :هو الطريق اىل
معرفته عز وجل وهما �صراطان � :صراط يف
الدنيا و�صراط يف الآخ��رة  ,فاما ال�صراط
الذي يف الدنيا فهو االمام املفرت�ض الطاعة
 ,من عرفه يف الدنيا واقتدى بهداه  ,مر على

ال�صراط ال��ذي هو ج�سر جهنم يف الآخ��رة
 ,وم��ن مل يعرفه يف الدنيا زل��ت قدمه عن
ال�صراط يف الآخرة فرتدى يف نار جهنم)9(.
ان �أبواب اجلنة ثمانية ينفتح كل باب منه
عند القراءة
فباال�ستعاذة – ينفتح ب��اب املعرفة –
برف�ض جنود ابلي�س واحلجب النورانية
وب�سم اهلل الرحمن الرحيم – ينفتح باب
الذكر .
واحل�م��د هلل رب العاملني – ينفتح باب
ال�شكر .
والرحمن الرحيم  -ينفتح باب الرجاء .
ومالك يوم الدين  -ينفتح باب اخلوف
و�إي��اك نعبد و�إي��اك ن�ستعني  -ينفتح باب
الإخال�ص والعبودة الكاملة .
واهدنا ال�صراط امل�ستقيم -ينفتح باب
الدعاء والت�ضرع والعمل بقوله (:ادع��وين
ا�ستجب لكم). .
و� �ص��راط ال��ذي��ن  - ......ينفتح ب��اب
االق �ت��دار ب� ��الأرواح الكلية الإل�ه�ي��ة الطيبة
وبالأكوان اجلامعة العرفانية واالهتداء �إىل
�أنوارهم ال�صافية اخلال�صة فيتم معراجه
الروحاين بحمد اهلل وله ال�شكر)10( .
الهوام�ش :
 -1احلجر 87
 -2عيون اخبار الر�ضا ج� 1ص 270
 -3عيون اخبار الر�ضا ع ج� 2ص8
 -4الكايف ج� 2ص 623
 -5العيا�شـــي ج� 1ص35
 -6جامع االخبار �ص 42ف22
 -7ال�صافات �آية20
 -8من ال يح�ضره الفقيه ج� 1ص299
 /وعن الربهان ج� 1ص118
 -9معني االخبار لل�صدوق ج� 2ص32
 -10تف�سري ال��ق��ران ال �ك��رمي – �سيد
م�صطفى خميني ج� 2ص233-232
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�شبهات وردود

ابي تراب

رد اقوال ما جاء يف لقب
ال�شيخ حممود عبد الر�ضا ال�صايف

بعد احلمد والثناء وال�صالة وال�سالم
على حممد و�آله الطيبني الطاهرين
وبعد ان احلديث عن رد اقوال ما جاء يف
لقب امري امل�ؤمنني علي بن ابي طالب (ابي
تراب). 
ج��اء يف ذك��ر ت�سمية النبي لعلي
ب��ن اب ��ي طالب ه ��ذا ال �ل �ق��ب ه��و من
اح��ب اال�سماء والأل�ق��اب لديه  ,وه��ذا مما
جعل املغر�ضني ينتهزون ه��ذه الفر�صة يف
ت��أوي��ل بع�ض االح��ادي��ث وال��رواي��ات التي ال
متت باللقب وامللقب له ب�صلة ال من قريب
وال م��ن بعيد ,ح�ي��ث ج��اء يف وج��ه ت�سمية
علي ب ��أب��ي ت� ��راب ،م��ا ن�ق��ل م��ن كتب
ّ
ال�صحاح وامل�سانيد وغ�يره��ا ،مثل كتاب
ّ
()1
البخاري وم�سلم و�أحمد بن حنبل  ...عن
ّ
�أبي هريرة قال� :ص ّلى بنا ر�سول اهلل
بوجه كئيب ،وقمنا معه حتى
الفجرّ ،ثم قام ٍ
��ص��ار �إىل م�ن��زل فاطمة ،ف�أب�صر
عل ّي ًا نائم ًا بني َي َدي الباب على ال َّد ْقعاء،
بي ،فجعل مي�سح الترّ اب عن
فجل�س ال ّن ّ
ظهره ويقول :فداك �أبي و�أمي يا �أبا تراب،
ّثم �أخ��ذ بيده ودخ�لا منزل فاطمة،
فمكثنا هنيةّ ،ثم �سمعنا �ضحك ًا عالي ًاّ ،ثم
خرج علينا ر�سول اهلل بوجه م�شرق،
فقلنا :ي��ا ر��س��ول اهلل ،دخ�ل� َ�ت بوجه كئيب
وخرجت بخالفه! فقال :كيف ال �أفرح وقد
أحب �أهل الأر�ض �إ ّ
يل و�إىل �أهل
�أ�صلحت بني � ّ
ال�سماء)2(...
اقول:العجب كل العجب يف �صالة ي�صليها
النبي دون ح�ضور رفيق دربه وع�ضيده
علي بن ابي طالب , وبالأخ�ص �صالة
8
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ال�صبح  ,يا ترى �صالة ال�صبح ي�صلي النبي
مع اال�صحاب وعلي نائم لي�س يف البيت بل
على عتبة الباب  ...واي خطاب هذا يا ترى؟
ويف ج��واب ه��ذا احلديث ق��ال ال�صدوق
رحمه اهلل :لي�س هذا اخلرب عندي مبعتمد
وال هو يل مبعتقد يف هذه الع ّلة  ,الن عليا
وفاطمة ما ك��ان ليقع بينهما كالم
يحتاج ر�سول اهلل� إىل اال�صالح بينهما
لأنه �سيد الو�صيني وهي �سيدة ن�ساء العاملني
مقتديان بنبي اهلل يف ح�سن اخللق)3(.
ويف بع�ض الأحاديث �إبهام وقوع خ�صام
ب�ين �أم�ي�ر امل ��ؤم �ن�ين واب �ن��ة ع�م��ه ال�ط��اه��رة
ال�صديقة فاطمة ،وهو �أمر بعيد ج ّد ًا عنهما
بن�ص
مبا منحهما اهلل تعاىل من الع�صمة ّ
الكتاب الكرمي يف �آية التطهري�ِ }:إنمَّ َ ا ُي ِري ُد
اللهَّ ُ ِل� ُي� ْ�ذ ِه� َ�ب َعن ُك ُم ال� ِّر ْج��� َ�س َ�أ ْه � َ�ل ا ْل َب ْي ِت
ريا{()4
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ً
ف�ه��ي ت��دل ع�ل��ى ع�صمة اخل�م���س��ة،لأن
ن�ص عليه الزخم�شري
ال ّرج�س فيها كما ّ
وغ�ي�ره ه��و «ال��ذن��وب» وق��د ت� ّ���ص��درت الآي��ة
ب ��أداة احل�صر ،فد ّلت �أنّ �إرادة اهلل تعاىل
يف ح ّقهم مق�صورة على �إذهاب ال ّذنوب ك ّلها
عنهم ،وهذا واقع الع�صمة)5(.
وكيف ميكن لعاقل �أن ي�ص ّدق وقوع نزاع
�وي بني رج��ل هو
وخما�صمة ،على �أم��ر دن�ي� ّ
�أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا ،و�أزهد الزاهدين زهد ًا
وورع ًا ،وهو �سي ّد امل�سلمني ،و�س ّيد يف الدنيا
والآخ��رة ،و�صالح امل�ؤمنني ،و�إم��ام املتّقني،
وزوجته التي هي �س ّيدة ن�ساء العاملني ،و�س ّيدة
ن�ساء �أهل اجل ّنة ،و�أكمل ن�ساء العاملني :كما
واخلا�صة ،ومنها:
ورد يف كتب العامة
ّ

احللقة الثانية
ما روى �أب��و نعيم ب�إ�سناده :ق��ال ر�سول
لعلي : مرحب ًا ب�س ّيد امل�سلمني،
اهللّ 
و�إمام املتّقني)6(.
وق ��ال اخلطيب اخل ��وارزم � ّ�ي يف حديث
ط��وي��ل :ق��ال ر��س��ول اهلل : ي��ا فاطمة،
اين زوجتك �أقدمهم �سلما و�أكرثهم علما
و�أعظمهم حلما  ،يا بنيه ان اهلل عز وجل
اطلع �إىل الأر�ض اطالعه ف�أختار من �أهلها
رجلني فجعل �أحدهما �أب��اك والآخ��ر بعلك.
()7

وق ��ال ال��دي�ل�م� ّ�ي ب ��إ� �س �ن��اده :ق��ال ر��س��ول
علي� ،أنت �س ّيد يف ال ّدنيا ،و�س ّيد
اهلل :يا ّ
يف الآخرة)8(.
الهوام�ش
البخاري� ،207/4 :صحيح
� -1صحيح
ّ
م�سلم ،123/7 :م�سند �أح�م��د ب��ن حنبل:
.263/4
 -2علل ال�شرائع.155/1 :
 -3الأحزاب33 :
-4تف�سري ال�ك���ّ�ش��اف ،538/3 :انظر:
�صحيح م�سلم ،2425/4 :ال�سنن الكربى
للبيهقي ،149/2 :امل���س�ت��درك للحاكم:
ّ
 ،147/3م�سند �أحمد بن حنبل.107/4 :
 -5حلية الأول �ي��اء ،66،63/1 :املناقب
البن املغاز ّ
يل،65 :
 -6املناقب ل�ل�خ��وارزم��ي ،353 :فرائد
ال�سمطني،92/1 :
 -7فردو�س الأخبار 324/5 :رقم ،8325
املناقب البن املغاز ّ
يل.269-103 :
 -8حلية الأول�ي��اء ،71/1 :املناقب البن
املغاز ّ
يل.106 :

درو�س يف اخلطابة

ط������رق ك��ت��اب��ة
املحا�رضة احل�سينية

احللقة االوىل

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

يوجد الكثري من طرق كتابة املحا�ضرة
ب�صورة عامة  ,وقبل البدء ب�شرحها علينا
ان ن �ع��رف ان ك�ت��اب��ة امل�ح��ا��ض��رة م��ن قبل
اخلطيب ي�شبه ر�سم اللوحة من قبل الر�سام
 ,فكما يحر�ص الر�سام على اخراج اللوحة
الفنية بال�شكل النهائي اجلميل لي�سحر
بها عيون الناظرين ويخطف انظارهم,
فعلى اخلطيب ان يعتني بكتابة املحا�ضرة
ب�شكل دقيق جدا واخراجها بال�شكل الذي
ي�سحر القلوب واملهج ويوقظ امل�ستمعني من
ال�سبات والت�صحر الفكري واالخالقي وان
ت��أخ��ذ بيد امل�ستمع اىل ب��ر االم��ان وال�سري
اىل اهلل جل �ش�أنه  ,فاملحا�ضرة مثل باقة
ال��ورود كلما اعتنى بها اخلطيب وفت�ش عن
الب�ساتني واحلدائق اجلميلة ليقطف منها
تلك االزه��ار  ,ف�ستكون باقة ال��ورد مثالية
وت�سحر الناظرين ,وال عيب فيها .
على اخلطيب اي�ضا ان يفت�ش عن امل�صادر
ال�صحيحة لينهل منها يف اعداد حما�ضرته
وان يبتعد عن امل�صادر الغري موثقة لئال
يتعر�ض اىل النقد والتجريح وحتى ال ُترف�ض
تلك املعلومات من قبل املتلقي  ,وبالتايل

�ستكون حما�ضرته كم�صدر يعتمد عليه
تاريخيا وي�أخذ كالمة كدليل علمي من قبل
االخ��ري��ن  ,مهما م�ضى الوقت على القاء
املحا�ضرة و�ستكون كر�صيد علمي ي�ضاف
اىل �سجل اخلطيب كر�سالة ان�سانية تبليغية.
وي�شرتط يف املحا�ضرة املكتوبة بع�ض
النقاط اوجزها مبا يلي :ــ
�أ -ان ت ��ؤخ��ذ امل�ع�ل��وم��ات م��ن م�صادر
ال�ف��ري�ق�ين (اب �ن��اء اجل �م �ه��ور و�أت��ب��اع اه��ل
البيت  )وعمل مقارنة بني االثنني
واالخ��ذ بالر�أي ال��ذي يقبله القران والنبي
حممد واه���ل ب�ي�ت��ه ال��ك��رام ف�ق��ط ال
غري وان يرجح ر�أي اهل البيت على جميع
الآراء مهما ك�ثرت الآراء ومهما تعددت
ومهما اغنت من املعلومات الن ك�لام اهل
البيت هو الف�صل والفي�صل يف كل
النزاعات العقائدية والفقهية وال�سيا�سية
واالجتماعية وم��ا ع��دا ر�أي �ه��م يكون لغوا
و�إ�سفافا وح�شوا ال فائدة منه .
ب ــ ان تكون املحا�ضرة اجلديدة تهدف
اىل دف��ع ال�ن��ا���س وامل�ج�ت�م��ع اىل التعاي�ش
ال�سلمي واح�لال االم��ن املجتمعي واف�شاء

ال�سالم والطم�أنينة ب�ين النا�س مبختلف
مذاهبهم وقومياتهم وافكارهم ودياناتهم
واحرتام االقليات  ,ال كما يفعل بع�ض خطباء
الطرف املخالف يف خطبهم من �سب و�شتم
واهانة وافرتاء ال خوانهم يف الدين.
ج ـ��ـ ان ت�ه��دف امل�ح��ا��ض��رة اىل تفعيل
فري�ضة االم��ر باملعروف والنهي عن املنكر
ب�ين ال �ن��ا���س وا� �ش��اع��ة روح اال���ص�ل�اح بني
احلا�ضرين وجعل كل فرد من املجتمع فردا
�صاحلا يقوم بدور امل�صلح بنف�سه .
د ــ اما يف م�س�ألة النعي والرثاء والبكاء
فعلى اخلطيب ان يختار االبيات املنا�سبة
والبعيدة عن ال�صاق الذلة واالهانة ب�أهل
البيت او الغلو فيهم.
واليكم بع�ض ا�شهر ط��رق كتابة
املحا�ضرة املوجودة يف ال�ساحة :
�أوال :الطريقة القدمية .
ثانيا :طريقة املعاجلة.
ثالثا :طريقة الق�صة .
�سنتناول ��ش��رح ه��ذه ال �ط��رق يف العدد
القادم ان �شاء اهلل
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�شذرات منربية

ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ك ي��ا ر���س��ول اهلل �,صلى
اهلل عليك يا �أب��ا عبداهلل وعلى اه��ل بيتك
الطيبني الطاهرين وان�صارك ،ياليتنا كنا
معكم فنفوز فوزا عظيما :
قال ال�شاعر ح�سني ح�سن �آل جامع:
�إذا ما �أملت بك النائبات
ّ
وم�ضت ح�شاك ب�أو�صابها
وجارت عليك عوادي الهموم
وع�ضـــت عليـــــك ب�أنيابها
فلذ بالكرميــة �أخـــت الر�ضــا
و�أنعــم بهــــا وبـــــ�أح�سابها
و�شـــــد الرحـــال �إىل قبــرهـــا
وحـــط الرحــــال ب�أعتابها
وثـــــق �إن �ســـ�ألت بهـــا حاجــة
كتــبت مب�صــحف طالبها
ويهنيك ما �سوف تعطى فقـد
�أتيـــت املدينـــة من بــــابها
يلي تعنيتي واجيتيني من �أر�ض طيبة
هيهـــات اخيـــج ياحــزينة تلتقي به
يلي تعنيتي واجيتيــــني مـــن املدينـــة
ما كاتـــــب اهلل يازكيــــة �أتواجهيـنـه
لنة ك�ضـــى م�سمــــوم ردي ياحــزينــــة
هذي ال�شيعة يف عزية بهل امل�صيبة
ردي وال تروحــي ياحمزونــة ار�ض طــو�س
يكولون مدفون ب�أر�ضها �شم�س ال�شمو�س
هذي ال�شيعــة جلـــل موتـــه تلــطم الرو�س
10
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حنـــت ونـــادت ياخــــلك ويـــ�ش امل�صيبة
ومن �سمعت مبوت الر�ضا منها الكلب ذاب
وخـــرت املع�صـــومة يويــلي فوك االتراب
ما�شافته وال عانيـت قبـــله انذبــح �شبـــاب
وال �شافـــت اخـــدوده عـلى الغربة تربينه
�ساعد اهلل عمتج زينب على ذاك امل�صاب
بعينها �شاهدت جدج مرمي ابحر الرتاب
وفوك �صدره �صاعد اجلايف ابن ال�ضبــاب
والـدم يويـلي من النـــــحر �صابغله �شيـبـه
ول��دت ال�سيدة فاطمة مع�صومة
يف  1ذو القعدة ع��ام 173هجرية ,و توفيت
يف 10ربيع الثاين عام 201هجرية  ,وامها
ال�سيدة جنمة او ال�سيدة تكتم �أم االم��ام
الر�ضا.
مكانتها العلمية :
ي��دل على مكانتها العلمية م��ا ورد يف
بع�ض ال��وث��ائ��ق التاريخية م��ن �أن جماعة
من ال�شيعة ق�صدوا املدينة يريدون االجابة
عن بع�ض اال�سئلة التي كانت معهم وكان
مو�سى بن جعفر م�سافرا خارج املدينة
فت�صدت ال�سيدة فاطمة للإجابة
وكتبت لهم اجل����واب ���ص��ادف��وا مو�سى بن
جعفر الكاظم فعر�ضوا عليه االجابة
وعندما �أط��ل��ع مو�سى ب��ن جعفر على
�أجوبتها قال ثالثا (فداها �أبوها ).

عدم زواجها:
نقل اليعقوبي � ّأن ذلك يعود �إىل و�صية
من مو�سى بن جعفر الكاظم حيث �أو�صى-
كما يقول اليعقوبي -ب�أن ال تتزوج بناته من
�أحد )1(.و قد ر ّد بع�ض الباحثني هذا الر�أي
م�ستندا �إىل جهالة راوي��ه ،و �أ ّن��ه مما تف ّرد
بنقله �أحمد بن يعقوب (اليعقوبي) ،و هو
غري ك��اف لإثباته و هو خمالف لل�سرية و
التاريخ )2(.ي�ضاف �إىل ذلك �أن رواية الكايف
ت�ؤكد �أن مو�سى بن جعفر الكاظم مل
مينع من الزواج و �إمنا �أرجع ذلك �إىل ولده
ع��ل��ي الر�ضا ح��ي��ث ق���ال( :و ال ُي����� َز ِّو ُج
بناتي �أَح��� ٌد م��ن �إِخ��وت��ه َّ��ن م��ن �أُ َّم��ه��ات��ه َّ��ن و
ٌ
�سلطان و ال عَ�� ٌّم �إِ اَّل ب��ر�أْ ِي��ه) -يعني علي
ال
الر�ضا -و م�شورته ف ِ�إ ْن فع ُلوا غري َ
ذلك
الل ور�سول ُه)3( .
فق ْد خال ُفوا هَّ َ
و � ّإن ن����ظ����رة ف���اح�������ص���ة �إىل مجُ���م���ل
الأو�ضاع الع�صيبة التي عا�صرتها ال�س ّيدة
املع�صومة ، و ال�ضغط ال�����ش��دي��د و
الإره���اب اللذين تعر�ض لهما العلو ّيون ،
ان��ت��ه��ا ًء ب��االع��ت��ق��ال و القتل الفجيع ال��ذي
تع ّر�ض له كبريهم مو�سي الكاظم ،يجعلنا
ندرك �سبب عدم زواج ال�سيدة املع�صومة و
�أغلب بنات مو�سي الكاظم.
و يبقى �أمر عدم زواج ال�س ّيدة املع�صومة،
و �أغلب �أخواتها الأخريات من بنات الإمام
الكاظم� أح����د ال�����ش��واه��د ع��ل��ى الظلم

�شذرات منربية
و الإره��������اب ال���ل���ذي���ن ت���ع��� ّر����ض ل��ه��م��ا �أه���ل
البيت يف زمن الع ّبا�سيني عا ّمة.
ا�شهر �أ�سمائها والقابها:
م��ن ا�شهر ا�سمائها (امل��ع�����ص��وم��ة) ومن
ال��ق��اب��ه��ا (ال���ط���اه���رة ,احل���م���ي���دة  ,ال��ب�رة،
التقية ,النقية ,الر�ضية ,املر�ضية ,واخت
علي الر�ضا. )
رحلتها اىل ايران :
اف������ادت ال����رواي����ات انها خ��رج��ت
ق��ا���ص��دة خ���را����س���ان ل���زي���ارة اخ��ي��ه��ا االم����ام
الر�ضا الذي �أ�شخ�صه امل�أمون العبا�سي
وك��ان خروجها عام (201هجرية) وعندما
و�صلت منطقة ( ���س��اوة ) �أ�صيبت مبر�ض
ف�س�ألت م��ن ك��ان معها ك��م بيننا وب�ين قم
ف�أجابوها ع�شرة فرا�سخ ,ومبا انها �سمعت
م��ن �آبائها �أح��ادي��ث كثرية ع��ن ف�ضل هذه
امل��دي��ن��ة ت��وج��ه��ت اىل ق���م ف��خ��رج �أ����ش���راف
البلدة ال�ستقبالها حيث كانت �أقامتها عند
(مو�سى بن خزرج اال�شعري ).
وفاتها :
�أقامت فاطمة يف دار مو�سى بن خزرج
,وه��ي تعاين من املر�ض وبعد �سبعة ع�شر
يوماً توفيت ,ويقال �أنها ملا طلبت الذهاب
اىل قم نظرت اىل االع�لام ال�سود والنا�س
يف ح��زن وبكاء ومل��ا �سالت واخ�بروه��ا بوفاة
اخيها وقعت مغ�شي عليها ونقلوها اىل دار
مو�سى بن خزرج فماتت هناك.
ف�ضل زيارتها :
ف����ق����د دل��������ت ال���������رواي���������ات ع������ن االم��������ام
الر�ضا( م���ن زار اخ��ت��ي مع�صومة يف
قم كمن زارين) .وروى احل�سن بن حممد
القمي عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  ،قالّ �« :إن
هلل حرماً وه��و م ّكة ،و� ّإن للر�سول حرماً
وه��و املدينة ،و� ّإن لأم�ير امل���ؤم��ن�ين حرماً
وه��و الكوفة ،و� ّإن لنا حرماً وه��و بلدة قم،
و���س�� ُت��دف��ن فيها ام����ر�أة م��ن �أوالدي ت�س ّمى
فاطمة ،فمن زارها وجبت له اجل ّنة (.)4
وهلل در املرحوم ال�شيخ حممد �سعيد
املن�صوري راثي ًا لها :

وعـــن بنـــي العبــا�س �إ�شكرث جور و�أذية
ماج َنه و�صى امل�صطفى بحب اهل بيته
َ
نكــــروا و�صيــــــته ياو�سف نكروا و�صيته
وانقلبوا ا�صحاب اجلهل �ساعة منيته
نكـــروا و�صــــيته يـا و�سف نكروا و�صيته
والأم��ة���س��ره��ا....ي��ع��ك�����س ُخ�بره��ا (فاطمة
ماتت غريبة)

لهف نف�سي لبنت مو�سى �سقاها
الدهر ك�أ�سا فزاد منه بالها
فارقت والــــد ًا �شفيقــا عطـــوفــ ًا
حاربـــت عيـــنها عليـه كراها
�أودعته قعــــر ال�سجــــون ُانــــا�س
�أنكــرت ربهـا الذي قد براها
ابيات �شعر بحقها للمرحوم ال�شيخ
حممد ح�سن الدك�سن :
من الزجية تورثت مع�صومةهمها
اويلي �شلون �صاحت �صوت عايل
من زغر�سنها والدهر ظلم ه�ضمها
اهلل اوياك ياعزي اوداليل
من الأبو ومن الأخو بغدره حرمها
من �شفت النايحـه �أن�شــده بـــايل
بالغـــربة وب�أ�صــعب خــرب بددحــلمها
�آيا م�صيبتك يـنب امليامني
�صابتها وبو�سط القلب لوعت �أملها
و�ساعة الوافاها الأجل من ح�ضر ميها
تعنيتك يخوية ابكلــب هـامي
اخلاطر �شوفتك يا بدر ها�شم من املدينه من اجت فقدت اخوها
و�ش جاوبوها بيا و�ضع و�ش جاوبوها
كلبي طار من �شفت العالمي
بيــارق �ســود والـوادم حمزنني ّ
قطعوا بال�سم جبدته من خربوها
و�ش جاوبوها بيا و�ضع و�ش جاوبوها
�صاحت فرد �صيحه ابكلب مرتــاع
الـــف و�سفه يخويه ات�ضمك الكاع وح�يرة �أمرها....تعك�س ُخ�بره��ا (فاطمة
ماتت غريبه)
�شهكت فرد �شهكة او ماتت اب�ساع
على و�صف املر�ض ما�شافته ابعني اي النجيبة الطاهره الطاهــر ن�سبـــها
بنت كاظم الغيظ اخلذت منه ادبها
متعنيه خلرا�سان اجـــت يلهـــب قلبــها
هاي اخت الر�ضا �شهكت او عافت
باحل�سره والهم واحلزن ّ
ق�ضت دربها
عمرها ومبراح احلزن طافت
تن�شد على اخبار الر�ضا بدمعه الت�صبها
ب�س ا�شحــــال زينـــب يــــوم �شافـــــت
وبيــــا ذنـــب ما�شــــافته ترفع عتبها
اخوها ابغري را�س او غري جفني
ق�صيدة ال�شاعر ال�سيد �صايف الرميثي :كل ظنها حتظى ب�شوفته عقدت امـلـــها
�ساعة اجلهـــــــا قربـــت �ساعة اجلها
مع�صومة هاي اخت الر�ضا هاي النجيبة
ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة فوق الوجن دمعة ه�ضم قامت ت�صبها
�ساعــــة اجلهـــا قـــربـت �ساعةاجلها
ب�صواب اخوها ن�صابت بجرح امل�صيبة
ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة ول��وع��ة ده��ره��ا ....تعك�س خربها(فاطمه
موقع قربها ...يعك�س خربها فاطمة ماتت ماتت غريبه )
الهوام�ش ...
غريبة
 -1تاريخ اليعقوبي ج� 3ص151
يا نا�س من يوم �إنك�سر �ضلـع الزجيـة
ما ينعد م�صاب اجلرى عالفاطمية  -2حياة االمام مو�سى بن جعفر ج� 2ص497
 -3الكايف ج� 1ص317
ظلم ال�سقــيفة يتبــــعه ظلـــم �آل �آميـــة
جرح الو�صي وجبد احل�سن والغا�ضرية  -4م�ستدرك الو�سائل :ج � ،10ص  ،368ح
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل

كرار املو�سوي

جمعة ال�صمود تنطلق بالعراق ..وال�سي�ستاين يحذر من التدخل اخلارجي

�سكاي نيوز عربية – �أبو ظبي
 15 /نوفمرب 14:38 - 2019 /بتوقيت �أبو
ظبي.
تعي�ش امل ��دن ال�ع��راق�ي��ة ي��وم��ا ج��دي��دا من
االحتجاجات حتت عنوان "جمعة ال�صمود"
بعد ليلة ُقتل فيها متظاهر و�أ�صيب � 40آخرون،
خالل ا�شتباكات يف و�سط بغداد ،ح�سبما �أفادت
م�صادر عراقية.
ويف خطبة اجل�م�ع��ة� ،أك��د امل��رج��ع الديني
ال�شيعي الأعلى يف العراق علي ال�سي�ستاين �أن
االحتجاجات التي ت�شهدها ال�ب�لاد �ست�شكل
انعطافة كبرية ،بعد �أكرث من �شهر ون�صف على
انطالق تظاهرات مطالبة بـ"�إ�سقاط" النظام
يف بغداد ومدن جنوبية عدة.
وق��ال ال�سي�ستاين يف اخلطبة التي تالها
ممثله ال�سيد �أحمد ال�صايف يف كربالء ،والتي

تعد الأعلى نربة منذ بدء االحتجاجات�" :إذا
كان من بيدهم ال�سلطة يظنون �أن ب�إمكانهم
التهرب من ا�ستحقاقات الإ��ص�لاح احلقيقي
بالت�سويف واملماطلة ف�إنهم واه�م��ون� ،إذ لن
يكون ما بعد هذه االحتجاجات كما كان قبلها
يف كل الأحوال ،فليتنبهوا �إىل ذلك".
و�أ�شار �إىل �أن "التدخالت اخلارجية تنذر
بتحويل العراق �إىل �ساحة لل�صراع وت�صفية
احل�سابات بني قوى دولية و�إقليمية".
وتابع" :ال يجوز ال�سماح لأي طرف خارجي
بالتدخل يف معركة الإ��ص�لاح الداخلية التي
يخو�ضها ال�شعب العراقي".
ودع��ا ملحا�سبة الفا�سدين بالقول" :عدم
وجود �إجراءات جدية ملالحقة الفا�سدين يثري
�شكوكا حول ق��درة القوى ال�سيا�سية العراقية
على تنفيذ مطالب املتظاهرين".

و�أدان "االعتداء على املتظاهرين العراقيني
بالقتل �أو اخلطف �أو الرتويع ،كما ندين االعتداء
على قوات الأمن واملمتلكات العامة واخلا�صة".
وت�سعى الأمم املتحدة لأن تكون عرابة احلل
للأزمة العراقية ،من خالل و�ضع خريطة طريق
واجتماع عقدته مع املرجعية الدينية ال�شيعية
الأعلى يف العراق االثنني املا�ضي ،بعد تو�صل
الأحزاب ال�سيا�سية يف البالد ،من خالل تدخل
اجلارة �إيران� ،إىل اتفاق على بقاء النظام.

ال�سي�ستاين يحذر من ا�ستغالل احتجاجات العراق من جهات داخلية وخارجية

ت��اري��خGMT 09:28 | 08.11.2019:
|امل�صدر :م��وق��ع ق��ن��اة رو���س��ي��ا ال���ي���وم –
مو�سكو.
حذرت املرجعية الدينية يف العراق ،من
�أن ا�ستغالل االحتجاجات ال�شعبية من جهات
داخلية وخارجية� ،سيلحق ال�ضرر بالعراق.
وق� ��ال م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م �آي� ��ة اهلل علي
ال�سي�ستاين يف خطبة اجلمعة يف مدينة
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كربالء� ،إن الأمر مرتوك لقوات الأمن للت�أكد
م��ن �أن االحتجاجات ال تنحدر �إىل مزيد
من العنف ،وحث احلكومة على اال�ستجابة
ملطالب املتظاهرين يف �أق��رب وقت ممكن،
م�شددا على �أن امل�س�ؤولية الكربى تقع على
عاتق قوات الأمن.
ك�م��ا ح ��ذر ال���س�ي���س�ت��اين م��ن ا�ستغالل
اال��ض�ط��راب��ات يف ال �ع��راق م��ن قبل جهات

"داخلية وخارجية" ت�سعى �إىل زعزعة
اال�ستقرار.
وي�شهد العراق منذ � 25أكتوبر املا�ضي
موجة احتجاجات �ضد ال�سيا�سات احلكومية،
تخللتها �أع�م��ال عنف وا�سعة �أ�سفرت عن
مقتل �أكرث من � 250شخ�صا ،و�سقوط �آالف
اجلرحى.

خطب اجلمعة
ال�سيد ال�سي�ستاين يحذر من خماطر التدخالت اخلارجية
امل�صدر موقع قناة العامل الف�ضائية –
طهران.
التاريخ :اجلمعة  / ١٥نوفمرب - ٢٠١٩ /
 ٠٩:٥٢بتوقيت غرينت�ش.
ج ��ددت امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ال �ع��راق
ت�أكيدها على �ضرورة احلفاظ على �سلمية
االحتجاجات واالبتعاد عن �أع�م��ال العنف
م�شددة على �ضرورة حما�سبة كل من تورط
باعمال التخريب والقتل وفقا للقانون.
وج��اء ن�ص اخلطبة ال�ت��ي ق��ر�أه��ا ممثل
املرجعية الدينية� ،أحمد ال�صايف ،يف خطبة
اجلمعة بال�صحن احل�سيني .
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مرة �أخرى ّ
تو�ضح املرجعية الدينية العليا
موقفها من االحتجاجات الراهنة املطالبة
بالإ�صالح يف �ضمن عدة نقاط:
(الأوىل) :م�ساندة االحتجاجات والت�أكيد
على االلتزام ب�سلميتها وخلوها من �أي �شكل
م��ن �أ�شكال العنف ،و�إدان ��ة االع �ت��داء على
املتظاهرين ال�سلميني بالقتل �أو اجل��رح �أو
اخلطف �أو الرتهيب �أو غري ذل��ك ،و�أي�ض ًا
�إدانة االعتداء على القوات الأمنية واملن�ش�آت
احل�ك��وم�ي��ة وامل�م�ت�ل�ك��ات اخل��ا� �ص��ة .ويجب
مالحقة وحما�سبة كل من ت��و ّرط يف �شيء
من هذه االعمال ـ املح ّرمة �شرع ًا واملخالفة
للقانون ـ وفق االجراءات الق�ضائية وال يجوز
الت�ساهل يف ذلك.
(ال��ث��ان��ي��ة)� :إنّ احل�ك��وم��ة �إمن��ا ت�ستمد
�شرعيتها ـ يف غ�ير ال�ن�ظ��م اال��س�ت�ب��دادي��ة
وم��ا ماثلها ـ من ال�شعب ،ولي�س هناك من
مينحها ال���ش��رع�ي��ة غ�ي�ره ،وت�ت�م�ث��ل �إرادة
ال�شعب يف نتيجة االقرتاع ال�سري العام �إذا
�أُجري ب�صورة عادلة ونزيهة ،ومن هنا ف�إنّ
من الأهمية مبكان الإ�سراع يف �إقرار قانون

من�صف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني
بالعملية االنتخابية وال يتحيز ل�ل�أح��زاب
والتيارات ال�سيا�سية ،ومينح فر�صة حقيقية
لتغيري ال �ق��وى ال �ت��ي ح�ك�م��ت ال�ب�ل��د خ�لال
ال�سنوات املا�ضية اذا �أراد ال�شعب تغيريها
وا�ستبدالها بوجوه جديدة� .إنّ �إقرار قانون
ال مينح مثل هذه الفر�صة للناخبني لن يكون
مقبو ًال وال جدوى منه .كما يتعني �إقرار قانون
جديد للمفو�ضية التي يعهد اليها بالإ�شراف
على �إجراء االنتخابات ،بحيث يوثق بحيادها
ومهنيتها وحت�ظ��ى بامل�صداقية وال�ق�ب��ول
ال�شعبي.
(ال��ث��ال��ث��ة)� :إن��ه بالرغم من م�ضي مدة
غري ق�صرية على بدء االحتجاجات ال�شعبية
املطالبة بالإ�صالح ،وال��دم��اء الزكية التي
�سالت من مئات ال�شهداء و�آالف اجلرحى
وامل�صابني يف هذا الطريق امل�ش ِّرف� ،إال انه
مل يتحقق اىل اليوم على �أر���ض الواقع من
مطالب املحتجني ما ي�ستحق االهتمام به،
وال �سيما يف جمال مالحقة كبار الفا�سدين
وا��س�ترج��اع االم ��وال املنهوبة منهم والغاء
االمتيازات املجحفة املمنوحة لفئات معينة
على ح�ساب �سائر ال�شعب واالب�ت�ع��اد عن
املحا�ص�صة واملح�سوبيات يف تويل الدرجات
اخلا�صة ونحوها ،وهذا مما يثري ال�شكوك
يف م��دى ق��درة �أو جدية ال�ق��وى ال�سيا�سية
احلاكمة يف تنفيذ مطالب املتظاهرين حتى
يف حدودها الدنيا ،وهو لي�س يف �صالح بناء
الثقة بتحقق �شيء من اال�صالح احلقيقي
على �أيديهم.
(ال���راب���ع���ة)� :إن امل��واط�ن�ين مل يخرجوا
اىل امل�ظ��اه��رات املطالبة ب��الإ��ص�لاح بهذه
ال�صورة غري امل�سبوقة ومل ي�ستمروا عليها
ط��وال ه��ذه امل��دة بكل م��ا تط ّلب ذل��ك من

ثمن فادح وت�ضحيات ج�سيمة� ،إ ّال لأنهم مل
يجدوا غريها طريق ًا للخال�ص من الف�ساد
املتفاقم يوم ًا بعد يوم ،واخلراب امل�ست�شري
على جميع الأ�صعدة ،بتوافق القوى احلاكمة ـ
من خمتلف املكونات ـ على جعل الوطن مغامن
يتقا�سمونها فيما بينهم وتغا�ضي بع�ضهم عن
ف�ساد البع�ض الآخر ،حتى بلغ الأمر حدود ُا
ال ت �ط��اق ،وا��ص�ب��ح م��ن امل�ت�ع��ذر على ن�سبة
كبرية م��ن املواطنني احل�صول على �أدن��ى
م�ستلزمات العي�ش الكرمي بالرغم من املوارد
املالية الوافية للبلد.
واذا ك��ان م��ن بيدهم ال�سلطة يظنون
�أنّ ب��إم�ك��ان�ه��م ال�ت�ه��رب م��ن ا�ستحقاقات
الإ� �ص�لاح احلقيقي بالت�سويف واملماطلة
ف�إنهم واه �م��ون� ،إذ ل��ن يكون م��ا بعد هذه
االحتجاجات كما كان قبلها يف كل الأحوال،
فليتنبهوا اىل ذلك.
(اخل��ام�����س��ة)� :إنّ معركة الإ��ص�لاح التي
يخو�ضها ال�شعب العراقي الكرمي �إمن��ا هي
معركة وطنية تخ�صه وح��ده ،والعراقيون
هم من يتحملون اعباءها الثقيلة ،وال يجوز
ال�سماح ب�أن يتدخل فيها �أي طرف خارجي
ب���أي اجت ��اه ،م��ع �أنّ ال�ت��دخ�لات اخلارجية
املتقابلة تنذر مبخاطر كبرية ،بتحويل البلد
اىل �ساحة لل�صراع وت�صفية احل�سابات بني
ق��وى دولية واقليمية يكون اخلا�سر االكرب
فيها هو ال�شعب.
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درر املع�صومني

من و�صايا احلبيب امل�صطفى
لأبي ذر الغفاري
ال�شيخ فاروق اجلبوري

من و�صايا احلبيب امل�صطفى
لأبي ذر الغفاري قال( :اجللو�س �ساعة
عند مذاكرة العلم� ،أحب �إىل اهلل من قيام
�ألف ليلة ،ي�صلى يف كل ليلة �ألف ركعة ،
واجللو�س �ساعة عند مذاكرة العلم� ،أحب
�إىل اهلل من �ألف غزوة ،وقراءة القر�آن كله
 ،قال يا ر�سول اهلل :مذاكرة العلم �ساعة
خري من قراءة القر�آن كله ؟! ،فقال:
يا �أباذر اجللو�س �ساعة عند مذاكرة العلم،
�أحب �إىل اهلل تعاىل من قراءة القر�آن كله
اثني ع�شر �ألف مرة ،عليكم مبذاكرة العلم
ف�إن بالعلم تعرفون احلالل من احلرام ،
يا �أباذر اجللو�س �ساعة عند مذاكرة العلم
خري لك من عبادة �سنة �صيام نهارها وقيام
ليلها) ()1
يعد هذا احلديث ال�شريف من نفائ�س
وذخائر هدي املع�صومني  ،فهو
يحدد الطريق الأوحد لنيل الكمال الإن�ساين،
و�إنهاء م�سرية الإن�سان بعاقبة ح�سنة من
خالل �ضبط حركاته و�سكناته وعالقاته
(مع الذات ،ومع املخلوق  ،ومع اخلالق جل
وعال ) ،ب�أن تكون مبينة على �أ�سا�س العلم
واملعرفة  ،ف�إنه بالعلم ميكن للإن�سان ـــــ
14
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نظري ًا ـــــ معرفة احلالل من احلرام  ،لينتج
عنه �إمكانية اتخاذ املوقف العملي من خالل
تتبع موا�ضع مر�ضاة اهلل وموا�ضع �سخطه
فيتم�سك بالأوىل ويتجنب الأخرى 0
�إال �أن منافع العلم ال تتوقف عند هذا احلد
 ،بل تتعداه �إىل ما هو �أبعد من ذلك  ،فبالعلم
ميكن للإن�سان اجتناب الإنحرافات الفكرية
والعقائدية حينما تع�صف باملجتمعات رياح
الفنت والأهواء ،ومن دون العلم ال ميكنه �إال
�أن يكون �صيد ًا �سه ًال للمذاهب والتيارات
الفكرية الفا�سدة لت�صنع منه و�سيلة و�آلة
وج�سر ًا تعرب عليه لت�صل �إىل حتقيق غاياتها
ونيل �أهدافها 0
يقول �أمري امل�ؤمنني( :النا�س ثالثة:
فعامل رباين ،ومتعلم على �سبيل جناة ،
وهمج رعاع �أتباع كل ناعق مييلون مع كل
ريح ،مل ي�ست�ضيئوا بنور العلم  ،ومل يلج�أوا
�إىل ركن وثيق )()2
وبالعلم �أي�ض ًا تتحدد قيمة الإن�سان عند
اهلل ومدى حمبته تعاىل له  ،فقد ورد عن
الإمام علي بن احل�سني قال( :لو يعلم
النا�س ما يف طلب العلم لطلبوه ولو ب�سفك
املهج وخو�ض اللجج � ،إن اهلل تبارك وتعاىل
�أوحى �إىل دانيال �أن �أمقت عبيدي �إ ّ
يل

اجلاهل امل�ستخف بحق �أهل العلم  ،التارك
لالقتداء بهم  ،و�أن �أحب عبيدي �إ ّ
التقي
يل ُّ
الطالب للثواب اجلزيل  ،الالزم للعلماء ،
التابع للحلماء  ،القابل عن احلكماء)()3
وكذا احلال بالن�سبة �إىل قيمته يف جمتمعه
ف�إنها تتحدد على �ضوء مقدار معرفته ووعيه
وعلمه  ،فعن الإمام احل�سني عليه ال�سالم
قال �( :سمعت �أبي علي ًا يقول قيمة كل امرئ
ما يح�سنه  ،و�سمعت جدي يقول  :املعروف
بقدر املعرفة )(. )4
وبذلك يت�ضح لنا ال�سر يف تف�ضيله
لطلب العلم ومذاكرته على قراءة القر�آن
كله ،ال�سيما بعد ما ورد يف احلديث النبوي
ال�شريف قوله( : رب تال القر�آن
والقر�آن يلعنه)(0 )5
الهوام�ش :
 -1م�ستدرك الو�سائل للمريزا النوري :ج
0 396 ،5
 -2نهج البالغة ج� ، 4ص0 35
 -3الكايف للكليني  :ج� ، 1ص0 35
 -4تف�سري الفخر الرازي  :ج� ،2ص0 198
 -5ميزان احلكمة للري�شهري  :ج� ، 3ص
. 2529

ال�صراط امل�ستقيم

اخالقنا

ال�شيخ احمد ال�صيقل

قال تعاىلَ } :و�أَنَّ هَ َذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه
َفا َّت ِب ُعو ُه َو َال َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
()1
َذ ِل ُك ْم َو َّ�صا ُكم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ { .

م��ن رح �م��ة اهلل ب �ن��ا� :أن ج �ع��ل ط��ري��ق
الهداية واال�ستقامة طريقا م�ستقيما وا�ضحا
بين ًا ،عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال:
خ��ط لنا النبي خط ًا م�ستقيم ًا وخ��ط على
جوانبه خطوط ًا ث��م ق��ال :ه��ذه �سبل وعلى
كل �سبيل �شيطان يدعو �إليه  ،وهذا -يعني
اخلط امل�ستقيم� -صراط اهلل م�ستقيم ًا ،ثم
قر�أ قوله تعاىل } َو�أَنَّ هَ َذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه
َفا َّت ِب ُعو ُه َو َال َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
َذ ِل ُك ْم َو َّ�صا ُكم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ { .

م��ن �صفات ال�صراط امل�ستقيم :وج��ود
الإم��ام يف �أول��ه ف��إن الطريق �إذا مل يكن له
�إمام ال يو�صل عادة ،والإمام هو الدليل.
فمن ه��و ال��دل�ي��ل؟ م��ن ه��و امل��اه��ر ال��ذي
يجيد اخل��ط؟ م��ن ه��و ال��ذي يعرف �أ��س��رار
وعالمات هذا الطريق؟! �إن��ه النبي حممد
و�أهل بيته. 
عن النبي يف هذه الآي��ة } َو َ�أنَّ هَ َذا

ال�س ُب َل
ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه َو َال َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه َذ ِل ُك ْم َو َّ�صا ُكم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم
لعلي
َت َّت ُقونَ { َق� ْ�د َ�س�أَ ْلتُ اللهَّ �أَنْ َي ْج َع َل َها ٍ ّ

ف َف َعل.
فقوله يجعلها لعلي� أي �سبيله التي
ه��ي ال���ص��راط امل�ستقيم و �سبيله القومي
الهادي �إىل جنات النعيم (. )2
ع��ن ب��ري��د العجلي ع��ن �أب ��ي جعفر
ق��الَ }:و�أَنَّ هَ َذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه َو َال
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه { قال:
َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
تدري ما يعني ب} ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما{ قلت:
ال ،قال" :والية علي والأو�صياء" قال:
"وتدري ما يعني (فاتبعوه)؟ قلت :ال ،قال:

" يعني علي بن �أبي طالب قال وتدري
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن
ما يعني } َو َال َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
َ�س ِبي ِل ِه{ ؟قلت :ال ،قال " :والية فالن وفالن
واهلل" ق��ال :وت��دري ما يعني } َف� َت� َف� َّر َق ِب ُك ْم
َع��ن َ�س ِبي ِل ِه{ ؟ قلت :ال ،ق��ال" :يعني �سبيل
علي.)3( )
ع��ن ��س�ع��د ع��ن �أب���ي جعفرَ } و�أَنَّ
هَ � َ�ذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه{ ق��ال�" :آل
حممدال�صراط الذي دل عليه " ()4
وه��ذه الو�صية متثل خال�صة الدين كله؛
ان من التزم ب�صراط اهلل فقد اهتدى �إىل
�سواء ال�سبيل ،و�سلك طريق الذين �أنعم اهلل
عليهم من النبيني ،وال�صديقني ،وال�شهداء،
وال�صاحلني.
وااللتزام ب�سبيل اهلل يع�صم من الزلل،
ويحمي من ال�سوء ،و ْالن ال�صراط هو دين
اهلل وطريقه الذي ال عوج فيه وال متاعب.
فمن ال��واج��ب على كل م�سلم �أن ي�سلك
هذا ال�سبيل ،ويهتدي بهذا ال�صراط ،ويرتك
ال�سبل الباطلة ،والطرق املعوجة ،واملبادئ
الفا�سدة ،وا ْالديان املن�سوخة.
واخلط امل�ستقيم ب ِ�أجتاه هدف �إذا انحرف
عن اال�ستقامة  ،ف�إنه لن ي�صل �إىل الهدف
قطع ًا  ,نعم لو انحرف مرة �أخرى ف�إن كان
االنحراف الثاين ب�أِجتاه الهدف  ،ف�إنه ي�صل
�إليه  ،و�إن مل يكن ب�أِجتاهه ف�إنه يحتاج �إىل
انحراف �آخر وهكذا .
ف � ��إن ك ��ان ال �� �ص��راط ي�ستبطن معنى
اال�ستقامة ح�ق� ًا  ،ف���إن املق�صود هنا من
كلمة) امل�ستقيم ( هو الت�أكيد على خ�صو�صية
ال�صراط هذه  ،وذلك من �أج��ل الت�صريح
والت�أكيد على �أقربيته �إىل الهدف بالن�سبة
ل�سائر الطرق ،بدل من االعتماد على االنتقال

من املعنى الرتكيبي �إىل املعنى التجزيئي ،
الذي يف�صل ال�صفة عن مو�صوفها ذهن ًا .
ع��ن اب��ي ح�م��زة ال�ث�م��ايل ع��ن �أب ��ي عبد
اهلل ق��ال� :س�ألته ع��ن ق��ول اهلل} 
َو�أَ َّن هَ�� َذا ِ�ص َراطِ ي م ُْ�س َتقِي ًما َفا َّت ِب ُعوهُ{ ُ ،قال:
هو واهلل علي هو واهلل امل�ي��زان وال�صراط
امل�ستقيم)(. )5
�إنّ م��ن نعمة اهلل علينا �أن ال���ص��راط
امل�ستقيم ال ��ذي ينبغي �أن ن�سلكه وا�ضح
املعامل معروفُ ،م�صور يف كتاب اهلل والعرتة
الطاهرة وهذا ما �أف��اده النبي
يف حديث الثقلني املتواتر بني الفريقني �أنّ
القر�آن والعرتة هما الثقالن اللذان تركهما
متم�سكة بهذين
يف �أُ ّمته لئال ت�ض ّل ما دامت ّ
الثقلني.
وق��د ت��وات��ر ب�ين اخل��ا��ص��ة وال �ع��ام��ة َع��نْ
بي انه قال�( :إ ّ
ين تارك فيكم الثقلني
ال َن ّ
مت�سكتم
كتاب اهلل وعرتتي �أهل بيتي ،ما �إن ّ
بهما لن ت�ض ّلوا بعدي �أبد ًا ،و�إ ّنهما لن يفرتقا
حتّى يردا َع َل ّي احلو�ض) (. )6
� -1سورة االنعام اية 153
 -2ت��أوي��ل الآي��ات الظاهرة يف ف�ضائل
العرتة الطاهرة 173
 -3ت� � �ف� � ��� � �س��ي��ر ال� � �ع� � �ي � ��ا�� � �ش � ��ي
,1520/127/2وتف�سري ال�صايف 171/2
 -4ب��ح��ار االن � ��وار,14/24ال �ب��ره � ��ان
,563/1اثبات الهدايه 50/3
 -5تف�سري نور الثقلني 779/1
-6ال� � �ك � ��ايف 304/2و� ���,305ص�� �ح�� �ي� ��ح
م�سلم ,36/26/5م���س�ن��د احمد ب��ن حنبل
,17/3ال�صواعق املحرقة ,149كنز العمال
944-943/185/1
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�شهداء على خطى احل�سني

ال�شهيد ال�شيخ

�سليم جا�سم �سدخان العبودي
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ُو ِل� َ�د ال�شهيد �سليم العبودي ع��ام  1974يف
مدينة الثورة (ال�صدر حالي ًا )ن�ش�أ يف �أُ�سر ٍة
لكل
ُع ِرفت بالب�ساطة والتوا�ضع َو ُح ِّب اخلري ِ
رتعر َع يف هذا البيت الذي علم ُه
النا�سَ ،ف ّ
كما علم ُه َر ُبه على ُح�سن الأخالق والتوا�ضع
وال � َ���ص�بر  ،در� ��س االب �ت��دائ �ي��ة واملتو�سطة
والإعدادية .
بد�أ ن�شاطه اجلهادي مبحاولة �ضرب مقرات
منافقي خلق لأنها كانت �أحد امل�ساند التي
َيتكيء عليها نظام ال�ه��دام �آن��ذل��ك  ،متت
مالحقته م��ن قبل �أزالم ال�ن�ظ��ام املقبور
فقرر �أنْ ينتقل �إىل جنوب العراق (منطقـة
الأهوار) ,فبقي �سبعة �أ�شهر هناك و�أ�صيب
مبر�ض التهاب الكبد الفايرو�سي وكاد هذا
املر�ض ان يق�ضي عليه ل�شدته ول�سوء الأحوال
املعي�شية يف ذل��ك ،انتقل �إىل �إي��ران للعالج
ومت عالجه هناك ،ويف عام (� )1995أعطى
امل�ج��رم ��ص��دام ع�ف��و ًا ع��ن جميع ال�سجناء
وبع�ض املطلوبني  ،ولكنه ك��ان كمين ًا حتى
َ
فيقب�ض عليهم ،
ي��أم��ن امل�ج��اه��دون ذل��ك
وفع ًال ع��ا َد ال�شيخ �سليم العبودي يف ذلك
العام ومت ا�ستجوابه ب�شكل �شفهي وبعدها
عـا�ش متخفي ًا ،فدر�س يف الدورات ال�سريعة،
وب�ع��ده�ـ��ا ومجُ � ��ارا ًة للـو�ضع ال �ع��ام التحق
ب��اخل��دم� َة الإل��زام �ي��ة  ،وب�ع��ده��ا ت��وج��ه اىل
للدر�س ،ا�ستلم
النجف اال�شرف لأن ُه كانَ ُمه ّي�أً ِ
الدرو�س ب�سرعة وبوقت ق�صري من الزمن
و�أك�م��ل بع�ض امل��راح��ل احل��وزوي��ة وك��ان من
16
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�أ�ساتذته ال�شيخ ال�شهيد ( فا�ضل العم�شاين)
املهتم بتعليم بع�ض ال�شباب �سواء يف املنطقة
�أو احلوزة نف�سها وقد متكن ال�شيخ �سليم من
فتح حلقات كثرية �,أم��ا املرحلة التي تعترب
الثانية يف حياة ال�شهيد ال�شيخ �سليم العبودي
فهي ما بعد ا�ست�شهاد ال�سيد حممد �صادق
ال�صدر عام  ، 1999كان ال�شيخ �سليم
ال�س ّباقني يف تكوين تنظيمات (خيطية
من َ
كما ي �ع�برون) و� �ش��ارك يف عملية (�ساعة
ال�صفر) التي كان من املفرو�ض �أن املعار�ضة
العراقية مب�ساعدة اجلماهري تدخل العراق
ِلتُ�سقط نظام الهدام  ،فا�ستطاع �أن ين�سق مع
الكثري من �أ�صحاب الواجهات ال�شعبية �سواء
كانت دينيـة �أو ع�شائرية منهم ( ال�شهيد
ال�شيخ نا�صر طار�ش ال�ساعدي ،وال�شيخ عالء
ال�شويلي  ،وال�سيد �سعد النوري ) ،بعد ذلك
متت مالحقة ال�شيخ �سليم من قبل ازالم
النظام البائد ،ومت �إلقاء القب�ض عليه  ،دام
التحقيق معه �أك�ثر من �ستة �أ�شهر ،وحاول
ال�شيخ �أن يقتل نف�سه �أك�ثر م��ن م��رة لكي
يتوقف التحقيـق امل�ؤمل الذي ال يت�صوره �أحد
�أال من عا�ش �أيامه  ،لكن املحاوالت ف�شلت �إىل
�أن نفذ فيه حكم الإعدام حيث كان التحقيق
ب�إ�شراف املقبور ه��دام ،وقد �أمر بهدم دار
ك��ل م��ن يقبـ�ض عليه وف�ع� ً
لا مت ه��دم �أك�ثر
من خم�سني م�سكن ًا يف الب�صرة والنا�صرية
وخم�س بيوت يف مدينة ال�صدر منها (بيت
ال�شيخ �سليم)  ،وبعد ه��دم ال��دور �أُ ُخ � ِ�ذت

ال�س ِب
العوائـل �إىل �أمن النظام البائد حتت َّ
وال�شتم والكالم الفاح�ش ب�إ�شراف (املقدم
�سعد العيثاوي) ثم �إىل �أمن بغداد الر�صافة
ب�إ�شراف ( العقيد عبا�س) ،ثم نقلوا �إىل
�سجن �أب ��ي غ��ري��ب وك ��ان ع��دده��م يتجاوز
�شيخ وع�ج��وزٍ وكبري
الأرب�ع�ين ف��رد ًا ما بني ٍ
و�صغري  ،ثم بعدها �إىل الإقامة اجلربية يف
حمافظة مي�سان ق�ضاء كميت  ،حيث ُجمعت
تلك العوائل يف بيت واحد  ،وقد مت الإفراج
عنهم ب�شكل غري ر�سمي قبل �سقوط النظام
البائد  ،وبقي البع�ض منهم ي�أتي لت�سجيل
احل�ضور عن كل عائلة يف مديرية الأم��ن ،
� ،أما حال ال�شيخ ال�شهيد (رحمه اهلل) كان
َ�أكرث منهم �أملا ً ومرارة فقد ُع ِّذب َ ب�شتى �أنواع
الو�سائل والطرق امل�ؤملة  ،لكنه واجه احلدث
بكل �صالبة ٍ و�إميان حتى �أنه �أمام القا�ضي
(م��ؤن ����س اجل �ن��اب��ي) مل ي�ت�ردد ال�شيخ من
نكران �أقواله وكان ال�شيخ ال�شهيد مب�ستوى
امل�س�ؤولي ِة حق ًا  ،وكان �شاكرا ً هلل  ،وفع ًال مت
�إ�صدار حكم الإعدام بحقه يف 2000/6/18
هو و�أخوته منهم (ال�شيخ نا�صر ال�ساعدي
وال�شيخ عالء ال�شويلي وال�سيد �سعد النوري
وال�شهيد قا�سم غازي) ومت دفن �أج�سادهم
الطاهرة يف مقربة �أبي غريب ،وبقي ال�شيخ
�سليم � ،سليم ًا يف الدنيا �سليم ًا يف الآخرة ،
ف�سالم اهلل عليه وعلى روحه و بدنه الطاهر.
ُ

كتاب يف �سطور

عر�ض وحتليل

�سلمان الفار�سي
ا���س��م ال��ك��ت��اب �:سلمان ال��ف��ار���س��ي عر�ض
وحتليل .
ا�سم امل�ؤلف :ال�شيخ حممد جواد �آل فقيه
�سل�سلة ا�صدارات االمانة اخلا�صة ملزار
ال�صحابي اجلليل �سلمان املحمدي.
الطبعة االوىل  1425:هجرية _2013م.
عدد ال�صفحات �175:صفحة.
يعد هذا الكتاب من الكتب القيمة التي
الب ��د ل �ل �ق��ارئ ال �ك��رمي ان يطلع ع�ل��ى ه��ذا
الكتاب ويتعرف على حياة هذه ال�شخ�صية
امل�ؤمنة التي حتكي ق�صة االميان والت�ضحية
وال�����ش��رف .ال���ص�ح��اب��ي اجل �ل �ي��ل �سلمان
ال�ف��ار��س��ي  ,وال ��ذي �ستبقى روح��ه الزكية
منارا ي�شع عرب الع�صور ب�أ�سمى معاين النبل
والوفاء للإ�سالم العظيم ولر�سالة اخلالدة .
ق��ال االم ��ام علي( ال�سباق خم�سة
,فانا �سابق العرب  ,و�سلمان �سابق فار�س
,و�صهيب �سابق الروم ,وبالل �سابق احلب�شة,
وخباب �سابق النبط).
ي �ح �ت��وي ه ��ذا ال �ك �ت��اب ع �ل��ى م�ع�ل��وم��ات
وموا�ضيع ح��ول ال�صحابي اجلليل �سلمان
الفار�سي من عر�ض وحتليل وي�شتمل على ما
يلي:
� .1سلمان واملجو�سية .
 .2الهجرة اىل اهلل .
 .3ليلة امليالد .
 .4يف طريقه نحو اال�سالم.
 .5الروايات الواردة حول ا�سالمه .
 .6مع النبي يف جهاده .
 .7يف غزوة اخلندق.
 .8يف ح�صار الطائف .
 .9على ل�سان النبي االكرم.
 .10بني النبي و�سلمان.

�إعداد/طالب حممد جا�سم

� .18سلمان العامل.
 .11بني �سلمان و�أبي الدرداء.
 .12ك��ت��اب النبي يو�صي فيه ب���آل  .19من كالمه .
 .20قال �سلمان ,ف�صدق.
�سلمان.
��� .21س��ل��م��ان ع���ل���ى ل�������س���ان �أئ����م����ة �أه����ل
� .13سلمان والت�شيع.
البيت
� .14أمري املدان .
� .22أزواجه و�أوالده.
 .15يف ال�شام وبريوت.
 .23كيفية وفاته.
� .16سلمان يختار الكوفة.
 .24كم عا�ش �سلمان .
 .17الزاهد املتعبد .
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هويتنا

ك �م��ال ال��والي��ة لأه ��ل البيت
بالرباءة من �أعدائهم

ال�شيخ فاروق اجلبوري

تقدم يف احللقات ال�سابقة احلديث عن
وج��وب ال�ت��ويل لأه��ل البيت ، وعمق
العالقة بينه وبني كلمة التوحيد من جهة ،
وتوحيد الكلمة من جهة ثانية  ،ومدى ت�أثري
ذلك ومدخليته يف اكت�ساب الإن�سان للهوية
الإ�سالمية 0
�إال �أن التويل لي�س هو ال��واج��ب الأوح��د
جتاههم ،بل هو �أحد طريف وجز�أي
18
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احللقة ال�ساد�سة
املعادلة حيث يقابله �أمر �آخر يتمثل بوجوب
التربئة من �أعدائهم �أجمعني ممن كانوا �أو
يكونون  ،و�أن بني التويل والتربئة مالزمة
ب ّينة باملعنى الأخ�ص على نحو ميتنع التفكيك
بينهما كامتناع التفكيك بني طلوع ال�شم�س
ووجود النهار 0
فمن دون توفر عقيدة التربئة ال ميكن
للتويل �أن يكون م��وج��ود ًا حتى و�إن ادع��اه

�صاحبه �أو حاول �أن يتح�صل عليه  ،بل حتى
و�إن تنزلنا جد ًال وقلنا ب�إمكان وجوده ف�إنه ال
ميكن �أن يكون نافع ًا ل�صاحبه  ،وال مينحه
الهوية التي يروم احل�صول عليها  ،ولعل مما
ي�ؤكد ذلك هو كون التويل والتربئة فرعني من
فروع الدين �ش�أنهما �ش�أن ال�صالة وال�صيام
واحلج و�..إل��خ الفروع الع�شرة التي ال ميكن
�أن يكمل الدين باحرتام وانتفاء واحد منها

هويتنا
 ،وبالتايل فكما �أن��ه ال دين ملن ال �صالة له
فكذلك ال دين ملن ال والية �أو براءة له  ،و�أن
غاية ما ي�شعر به َمن يدعي واليتهم عليهم
ال�سالم من دون ب��راءة من عدوهم ما هو
�إال �أوهام يتخيل �أنه �أ�صاب بها كبد التدين
وحقيقة الإميان 0
وت�شهد لذلك جملة من الن�صو�ص �سواء
القر�آنية منها �أم احلديثية  ،ويكفينا من
القر�آن الكرمي  :قوله تعاىل} :لاَ تجَ ِ ُد َق ْو ًما
الَ ِخ ِر ُي َوادُّونَ َمنْ َحا َّد
ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْ آ
اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َو َل ْو َكا ُنوا �آَ َبا َءهُ ْم �أَ ْو �أَ ْب َنا َءهُ ْم �أَ ْو
�إِخْ َوا َن ُه ْم �أَ ْو َع ِ�ش َري َت ُه ْم ُ�أو َل ِئ َك َكت ََب فيِ ُق ُلوبِهِ ُم
ال َميانَ َو�أَ َّي َدهُ ْم ِب ُر ٍوح ِم ْن ُه َو ُي ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍات
ْ إِ
تجَ ْ ِري ِمنْ حَ ْ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َر ِ�ض َي
ت ِت َها ْ أ
اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه �أُو َل ِئ َك ِحزْ ُب اللهَّ ِ �أَلاَ
�إِنَّ ِحزْ َب اللهَّ ِ هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ ْ{(.)1
فمما ال �شك فيه �أن لهذه الآية ال�شريفة
ارتباط ًا وثيق ًا بالآيتني 55و 56من �سورة
امل��ائ��دة  ،قوله تعاىل �ِ } :إنمَّ َ ��ا َو ِل� ُّي� ُك� ُ�م اللهَّ ُ
ال�صلاَ َة
َو َر ُ�سو ُل ُه َوا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ َّ
َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم َر ِاك ُعونَ َ و َمنْ َي َت َو َّل اللهَّ َ
َو َر ُ�سو َل ُه َوا َّل� ِ�ذي��نَ �آَ َم ُنوا َف ��إِنَّ ِح��زْ َب اللهَّ ِ هُ ُم
ا ْل� َغ��ا ِل� ُب��ونَ { ف ��إن ح��زب اهلل تعاىل واح��د ال
يتعدد ولي�س ما يف �سورة املجادلة غري ما يف
�سورة املائدة 0
ويتمثل حزب اهلل ب�أولئك امل�ؤمنني الذين
يتولون اهلل ور�سوله والإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني
عليه ال�سالم  ،حيث �أجمع علماء التف�سري من
الفريقني على نزول الآيتني املذكورتني من
�سورة املائدة يف الإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني
يوم ت�ص ّدق بخامته  ،وقد ن�ص على الإجماع
املذكور غري واحد من العلماء �أمثال القا�ضي
ع�ضد ال��دي��ن الإي �ج��ي يف كتابه امل��واق��ف :
���ص  ، 405وال�شريف اجل��رج��اين يف �شرح
املواقف :ج � 8ص  ، 360والعالمة التفتازاين
يف �شرح املقا�صد  :ج � 5ص ، 170وغريهم 0
ف�إذا ات�ضح ذلك ف�إن امل�ستفاد من جمموع
الآيات �آنفة الذكر �أمران :

�أحدهما � :أن من �أب��رز �صفات امل�ؤمنني
املنتمني حلزب اهلل هو عدم ارتباطهم ب�أعداء
اهلل ور�سوله و�أعداء �أمري امل�ؤمنني ب�أي
نحو من �أنحاء االرتباط حتى ولو كان جمرد
ميل قلبي ومودة عاطفية ال غري 0
وثانيهما � :أنه ال ميكن �أن يوجد �إن�سان
م�ؤمن �إميان ًا حقيق ًا ميكنه العي�ش يف حالة
م��ن اخل�ل��ط يف امل�ع��اي�ير بحيث ي�ت��وىل اهلل
تعاىل ور�سوله الكرمي و�أم�ير امل�ؤمنني
من جهة ومييل �إىل �أعدائهم ويودهم من
جهة �آخ��رى  ،لأن هذا يعني يف علم النف�س
ازدواجية وانف�صام ًا يف ال�شخ�صية  ،وهو ما
ُيعبرّ عنه يف امل�صطلحات ال�شرعية بالنفاق
والعياذ باهلل 0
و�إىل ذل��ك ي�شري �أم�ير امل�ؤمنني يف
قوله ( :ال يجتمع حبنا وحب عدونا يف جوف
�إن�سان � ،إن اهلل مل يجعل لرجل من قلبني
يف جوفه  ،فيحب بهذا ويبغ�ض بهذا  ،ف�أما
حمبنا فيخل�ص احلب لنا كما يخل�ص الذهب
بالنار ال كدر فيه  ،فمن �أراد �أن يعلم حبنا
فليمتحن قلبه  ،ف ��إن �شاركه يف حبنا حب
عدونا فلي�س منا ول�سنا منه  ،واهلل عدوهم
وجربئيل وميكائيل واهلل عدو للكافرين)()3
ويف هذا احلديث ال�شريف �أمران مهمان
ذكرهما: 
�أحدهما� :أنه يتحدث عن املحبة التي هي
�أدن��ى مراتب االرتباط بهم و�أن من
يزعم حمبتهم ومل يترب�أ من عدوهم �إمنا
هو كاذب ي�ستحق �أن يحرم من هوية الإميان
وهوية حزب اهلل حيث قال .. ( : فلي�س
م ّنا ول�سنا منه  ، ) ..فما بالك بالوالية التي
هي �أعظم مراتب االرتباط بهم ؟! 0
وم��ر� �ش��دن��ا �إىل ه ��ذه احل�ق�ي�ق��ة حديث
الإم��ام ال�صادق ، حيث قيل له � ( :إن
فالن ًا يواليكم � ،إال �أنه ي�ضعف عن الرباءة
من عدوكم  ،قال هيهات  ،كذب من ادعى
حمبتنا ومل يترب�أ من عدونا )( ،)4فال�سائل
�س�أل عن الوالية  ،والإمام� أج��اب عن

امل�ح�ب��ة  ،فك�أنه ي��ري��د �أن ي�ق��ول � :إن
ال�شخ�ص ال��ذي ت�س�أل عنه لي�س �إال زاعم
كذاب � ،إذ �أن جمرد حمبتنا توجب الرباءة
فما بالك بالوالية لنا ؟! 0
�صريح ي�صنف من
وثانيهما� :أن الإمام
ً
ي�ح��اول اجلمع ب�ين هذين ال�ض ّدين �أعني
حمبتهم من جهة وامليل �إىل عدوهم
وع��دم ال�ب�راءة منه م��ن جهة �أخ ��رى ب�أنه
من الأع��داء و�أن اهلل تعاىل يتخذه ع��دو ًا له
وملالئكته كذلك  ،وبالتايل فهو من جملة
الكافرين لأن��ه ال �أع��داء هلل �إال الكافرون ،
كما ال �أولياء له �إال امل�ؤمنون املتقون 0
بل ختاما ولكي نعطي املو�ضوع حقه ف�إن
ال�ت��ويل لهم ال يتوقف على ال�براءة
م��ن ع��دوه��م فح�سب ب��ل ي�ستوجب التويل
لأوليائهم كذلك  ،واملعاداة ملن يتوىل وي�شايع
�أعداءهم !  ،ويف زياراتهم ما ي�ؤكد
ه��ذه احلقيقة وب�ك��ل و��ض��وح  ،كما يف هذا
املقطع م��ن زي ��ارة ع��ا� �ش��وراء  ( :و�أت �ق��رب
�إىل اهلل ثم �إليكم مبواالتكم وم��واالة وليكم
 ،وب��ال�براءة من �أعدائكم والنا�صبني لكم
احلرب  ،وبالرباءة من �أ�شياعهم و�أتباعهم
 ..الخ الزيارة ) 0
ثبتنا اهلل و�إي��اك��م على واليتهم عليهم
ال�سالم وعلى ال�براءة من �أعدائهم بف�ضله
وبف�ضل ال�صالة على حممد و�آل حممد ،
وحتى نلتقي يف حلقة جديدة  -ب�إذنه تعاىل
 ن�ستودعكم اهلل وال�سالم عليكم ورحمةاهلل وبركاته0
الهوام�ش ..
� -1سورة املجادلة 0 22 /
� -2سورة املائدة .56-55 /
 -3بحار الأنوار  :ج� ، 1ص0 5
 -4م�ستطرفات ال�سرائر الب��ن �إدري�س
احللي � :ص 604
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الثقافة العامة

مراعاة الت�رشيع الديني
للخ�صال الفا�ضلة

�آية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ان هذا الت�شريع (الت�شريع الديني)
يراعي ال�صفات الفا�ضلة االن�سانية
فيلزم بالأخذ بها يف م�ساحة ,ويحبذ
الأخذ بها يف م�ساحة ثانية ,ح�سب
م�ستوى احل�سن والقبح العقلي يف
مواردها واالثارة االيجابية وال�سلبية
املرتتبة عليها ..
فمن الف�ضائل االن�سانية التي يكرث
ذكرها يف الكتاب وال�سنة ..
 -1جتنب االعتداء على االخرين يف
نف�س او بدن او عر�ض او جاه او مال حتى
مثل ال�سخرية والغيبة ومنه التع�سف يف
ا�ستعمال احلق.
 -2االح�سان ,وال �سيما اىل �صاحب
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النعمة كالوالدين ,واىل املحتاجني
كالفقراء ,وااليتام ,وغريهم .
 -3الوفاء بااللتزام .
 -4العفاف يف اال�ستجابة للغريزة يف
مطلق مظاهرها .
 -5ال�شكر للإح�سان والعرفان للجميل .
 -6احلياء من اطالع االخرين على
اخل�صو�صيات اخلا�صة وجتنب الفح�ش
من القول .
 -7ال�صدق وال �سيما يف مقام ال�شهادة.
 -8االدب واالحرتام مثل االبتداء
بال�سالم
 -9العدل بني النا�س واالن�صاف من
النف�س .

 -10احلزم يف مقام اال�صالح واجراء
العدل.
والو�صف اجلامع لهذه ال�صفات
الفا�ضلة وا�ضدادها هو (املعروف)
و(املنكر),فاملعروف كل ما عرفه
االن�سان بفطرته وا�ست�أن�س به  ,واملنكر:
كل ما ا�ستوح�ش منه االن�سان بفطرته.
وقد ورد احلث على املعروف والرتغيب
عن املنكر يف مواطن عديدة يف
الن�صو�ص القر�آنية  ,حتى جعل من
عالئم �صدق ر�سالة النبي امره
باملعروف ونهيه عن املنكر.

الثقافة العامة

اال�ستخفاف بالذنب وا�ست�صغاره
زهراء �سامل ال�ساعدي

الذنب هو عبارة عن خروج من طاعة اهلل
�سبحانه وتعاىل والتمرد على قوانينه وال فرق
يف ذلك بني كون الذنب �صغريا او كبريا اال انه
ثمة م�شكلة اخرى قد يقع فيها البع�ض وهي
على م�ستوى كبري من احل�ضور واالهمية .
اال�ستخفاف بالذنب وا�ست�صغاره االن البع�ض
حينما يرتكب بع�ض الذنوب ال يبايل بها ال
يتوجه اىل فداحة ما ترتكب من خروج عن رقة
العبودية ويتعامل بعدم املباالة يف ذلك فكم من
جمال�سنا نغتاب النا�س وال نهتم باننا ارتكبنا
اثما عظيما وهو من الكبائر التي حتتاج اىل
التوبة ال�صادقة والن�صوح للنا�س يف حني اهلل
ي�سئلنا عليها يوم القيامة.
قال الإمام ال�صادق�( إن اهلل يحب العبد
�أن يطلب �إليه يف اجلرم العظيم ،ويبغ�ض العبد
�أن ي�ستخف باجلرم الي�سري )(.)1
الإمام الباقر(: ال م�صيبة كا�ستهانتك
بالذنب ور�ضاك باحلالة التي �أنت عليها) (. )2
فاملقيا�س عند اهلل لي�س هو الذنب مبا هو
وامنا ردة فعل من قبل املذنب عليه ,ان اهلل عز
وجل ي�أخذ االن�سان برده فعله اكرث من نف�س
ذنبه ومن هنا يعترب االمام الباقر يف حديثه
ان امل�صيبة العظمى احلقيقية هي اال�ستهانة
بالذنب والر�ضى واخل�ضوع للحالة التي عليها
الذنب لأنه �سوف ينا�سب مع الو�ضع الذي هو
فيه وي�ست�أن�س به حتى تتغلب يف داخل نف�سه
ال�سيئة اىل ح�سنة واملنكر واملعروف وال�ضالل
اىل الهدى وروي عن موالنا ال�صادق
قوله(:اتّقوا املح َّقرات من الذنوب ف�إنها ال
تُغفر ،قلت :وما املح َّقرات؟ قال :الرجل يذنب
الذنب ،فيقول :طوبى يل� ،إن مل يكن غري ذلك)
(.)3
وروي عن ر�سول اهلل( نزل ب�أر�ض
َ
قرعاء فقال لأ�صحابه :ائتوا بحطب ،فقالوا :يا
ر�سول اهلل نحن ب�أر�ض قرعاء ما بها من حطب

قال :فلي�أت كل �إن�سان مبا قدر عليه ،فجا�ؤوا به
حتى رموا بني يديه ،بع�ضه على بع�ض ،فقال
ر�سول اهلل هكذا جتتمع الذنوب ،ثم قال:
�إياكم واملحقرات من الذنوب ،ف�إن لكل �شيء
طالبا� ،أال و�إن طالبها يكتب ما قدموا و�آثارهم
وكل �شيء �أح�صيناه يف �إمام مبني)(.)4
فامل�ستهزئ بالذنب وال يدري ان هذا الذنب
الذي ا�ست�صغره ومل يهتم به ماذا �سوف يفعل
به يوم القيامة بل الدنيا قبل االخرة الن الذنوب
اثارها و�ضعية ا�ضافة اىل اثاره التكليفية فكل
ان�سان �سوف يرى اثر ذنبة.
قال االمام الباقر( ال ت�ست�صغرن �سيئة
تعمل بها ،ف�إنك تراها حيث ت�سو�ؤك )(.)5
وعن الر�سول االعظمَ ( يا ا ْبنَ َم ْ�س ُع ٍود
لاَ حُ َ
ت ِّق َرنَّ َذ ْنب ًا َو لاَ ت َُ�ص ِّغ َر َّن ُه َو ْاج َت ِن ِب ا ْل َك َبا ِئ َر
َف�إِنَّ ا ْل َع ْبدَ �إِ َذا َن َظ َر َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة �إِلىَ ُذ ُنو ِب ِه د ََم َع ْت
َع ْي َنا ُه َق ْيح ًا َو دَم ًا َي ُق ُ
ول اللهَّ ُ َت َعالىَ َي ْو َم تجَ ِ ُد ُك ُّل
َنف ٍْ�س ما َعمِ َل ْت)(. )6
واملت�أمل يف الروايات والآيات يجد الفارق
بني امل�ؤمن وغريه يتجلى يف هذا املو�ضوع ب�شكل
وا�ضح الن امل�ؤمن يرى كل ذنب عظيم في�سارع
اىل التوبة واال�ستغفار لأنه عامل بجاللة اهلل
وكربيائه فاذا نظر اىل عظم من ع�صى راى
ال�صغري كبري ًا .
وميكن ان ن�صف من ي�ست�صغر الذنوب وال
يبايل بها مثل بع�ض من يعمل يف املجال الذري
والنووي وال يلزم مبقررات االمان وال�صحة
وي�ستخف بتعري�ض نف�سه اىل بع�ض نفايات
النووي التي ت�صدر منها ا�شعاعات ب�سيطة او
غري حم�سو�سه يف الوقت الراهن ولكن �سرعان
ما تظهر عليه اعرا�ض االمرا�ض الكثرية
والكبرية واخلطرية من جراء ذلك وهنا
ي�ؤ�سف االن�سان ويندم يوم ال ينفع الندم.
قال النبي (: يا �أبا ذر �إن اهلل �إذا �أراد
بعبد خريا جعل ذنوبه بني عينيه ممثلة و الإثم

عليه ثقيال وبيال و �إذا �أراد بعبد �شرا �أن�ساه
ذنوبه)(. )7
حديث النبي هنا يظهر لنا ان ال�شخ�ص
الذي ال يهتم بذنوبه وي�ست�صغرها الكون من
اهل ال�شقاء وال�شر املحرومني من الرحمة
االلهية يوم القيامة فالذي هو م�سخوط عليه من
قبل اهلل �سوف ين�سيه ذنوبه فال يتذكرها حتى
يتوب منها ويحاول ا�صالح ما فات والذي يحبه
اهلل ويريد له اخلري فان ذنوبه تكون ماثله امام
عينيه حتى يتوب عنها وي�ستغفر منها فيطهر
بذلك بعد االنغما�س يف جلج املوبقات .
الهوام�ش ...
 -1ميزان احلكمة ج� 2ص 991
 -2ميزان احلكمة ج� 2ص 991
 -3ميزان احلكمة ج� 2ص 992
 -4ميزان احلكمة ج� 2ص 992
 -5ميزان احلكمة ج� 2ص 992
 -6ميزان احلكمة ج� 2ص 992
 -7بحار االنوار ج�74ص77
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الثقافة العامة

ا�سرتاحة اخلطيب
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

عزيزي اخلطيب عزيزي القارئ يف هذه
اال�سرتاحة نحاول ان ننتقل معكم للرتفيه
عن النف�س وذلك من خالل ما �أخرتناه
وحكم ٍ وق�صة
لكم من منوعات �أدبيه ِ
ق�صرية وفكاهة �أدبيه .
من ذكاء العرب(ق�صة املو�ضوع فيه �إنَّ )
دائما ما يقال املو�ضوع فيه (�إن )وق�صة
هذه اجلملة ان امريا كان يف مدينة
حلب وكان االمري ذكي ًا وفطن ًا و�شجاع ًا
ا�سمه (علي بن منقذ) ،وكان تاب ًعا للملك
(حممود بن مردا�س) ،ووقع خالف بني
امللك والأمري ،و�أدرك الأمري �أن امللك
�سيقتله ،فهرب من حلب �إىل دم�شق.
طلب امللك من كاتبه �أن يكتب ر�سالة �إىل
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الأمري (علي بن منقذ) ،يطمئنه فيها
وي�ستدعيه للرجوع �إىل حلب ،وكان امللوك
يجعلون وظيفة الكاتب لرجل ذكي حتى
يح�سن �صياغة الر�سائل التي تر�سل اىل
امللوك ولكن �شعر الكاتب ب�أن امللك ينوي
الغدر بالأمري ،فكتب له ر�سالة عادية
جدً ا ،ولكنه كتب يف نهايتها:
"� َّإن �شاء ُ
اهلل تعاىل" ،بت�شديد النون.
فلما قر�أ الأمري الر�سالة ،وقف متعج ًبا
عند ذلك اخلط�أ يف نهايتها ،فهو يعرف
مدى مهارة الكاتب وذكائه ،لكنه �أدرك
فو ًرا �أن الكاتب يحذره من �شيء ما حينما
�شدد تلك النون.
َ
ومل يلبث �أن فطنَ الأمري �إىل قوله تعاىل

(�إن امللأَ ي�أمترون بك ليقتلوك) ،ف�أر�سل
بر�سالة عادية ي�شكر للملك �أف�ضاله
ويطمئنه على ثقته ال�شديدة به ،وختمها
بعبارة "�أ ّنا اخلادم املقر بالإنعام"،
بت�شديد النون يف "�أنا".
فلما قر�أها الكاتب فطن �إىل �أن الأمري
يبلغه �أنه قد تنبه �إىل حتذيره املبطن ،و�أنه
يرد عليه بقوله تعاىل�} :إِ َّنا َلن َّن ْد ُخ َل َها
�أَ َبدً ا َّما َدا ُموا ِفي َها{ ،واطمئن الكاتب
�إىل �أن الأمري ابن منقذ لن يعود �إىل حلب
مادام فيها هذا امللك الظامل.
اعتقد ان املو�ضوع فيه �إنَّ .

الثقافة العامة

غري م�سموح لكما دخول اجلنة !!
�إعداد/حممد علي حميد

نقل �أنه كان يف �أيام املرجع الديني الكبري
ال�سيد الربوجردي� شخ�صان قد �صدر
منهما عم ٌل قد يبدو هين ًا يف نظر بع�ضنا �إال
�أنه عظيم عند اهلل.
حيث كان �أحدهما لديه �صهر يواظب على
ح�ضور جمال�س العزاء التي تقام لأبي عبد
اهلل احل�سني ،وكان هذا ال�شخ�ص بدل
�أن يثني على �صهره و ُيكبرّ فيه روح الإميان
على موا�صلة امل�شاركة ،كان يثبطه ويقلل من
عزميته قائال له( :ال داعي لكل هذا االهتمام
يف امل�شاركة ويكفيك القليل من احل�ضور)!.
�أما ال�شخ�ص الآخر فكان ي�ستهزئ ببع�ض
ال�شعائر احل�سينية وي�ستخف بالقائمني بها.
ويف ليلة العا�شر من املحرم يف �إحدى ال�سنني
ر�أى �أحدهما يف منامه ك�أن يوم القيامة قد قام
هو وزميله الذي ي�ستخف ببع�ض ال�شعائر يف
�ساحة املح�شر حائرين ال يدريان ما ي�صنعان

وال يعرفان م�صريهما ،و�إذا بهما ي�شاهدان
مكان ًا فيه جنة ،ف�س�أال عنه فقيل لهما:
هناك يجل�س الإمام احل�سني وحمبوه
يدخلون عليه ويحدثهم ويحدثونه ،فقاال:
نحن كذلك من حمبي الإمام احل�سني
وممن ي�شرتك يف �إحياء جمال�س عزائه
و�إقامة �شعائره ،فلنذهب لزيارته ور�ؤيته،
وعندما ه ّما بالدخول مع امل�ؤمنني �إىل
ح�ضرة الإمام حالت املالئك ُة املوكلون
حلرا�سة جمل�سه دونهما ،فتعجبا قائلني:

مل ال ت�سمحون لنا بالدخول؟! فقالت املالئكة
لهما كذلك �أُمرنا� ،أل�ستما فالن ًا وفالنا؟
فقاال نعم ،ولكن هال �أخربمتونا عن ال�سبب؟
فقيل لهما :لقد منعتما مبا كان منكما من
تثبيط �أحدكما ل�صهره وا�ستهزاء الآخر
ببع�ض �شعائر الإمام.
وحينها فزع �صاحب الر�ؤيا وكان الوقت ُقبيل
الفجر -مرعوب ًا خائف ًا -مل َي ْق َو على معاودة
نومه حتى ال�صباح ،فذهب �إىل �شريكه يف
الر�ؤيا طالب ًا منه التهي�ؤ للذهاب مع ًا �إىل
حرم الإمام احل�سني وبعد �أن ا�ستقر بهم
املكان ق�ص ل�صاحبه املنام بتفا�صيله و�أخذا
يبكيان طالبني من الإمام ال�صفح عن
خطيئتهما ،معاهدين على الإقالع عنها وعن
�أمثالها (.)1
الهوام�ش...
 -1من معطيات الت�ضحية احل�سينية �ص25

�س�ؤال العدد

من هو اول �شهيد في معارك تاريخ اال�سالم ,اذكر ا�سمه وا�سم المعركة التي ا�ست�شهد فيها ؟
تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية مبوعد اق�صاه  20ربيع الثاين وهناك هدية للفائز االول
�س�ؤال العدد ال�سابق  /ما ا�سم النف�س الزكية التي تقتل قبل ظهور االمام احلجة؟
اجلواب /حممد بن احل�سن النف�س الزكية
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حب احل�سني
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ـ���������������ن���������������اب م�����������������ا ي�����������������ه�����������������واه �آت

وحل��������������������������������������وم ال�������������������ط���������ي���������ر مم��������ا

ي���������������������ش����������ت����������ه����������ي����������ه دان�������������������ي�������������������ات

ول���������������������ه م����������������ا ��������������ش�������������اء م����������������ن ت������ز

وي���������������������������ج ح���������������������������ور ن������������اع������������م������������ات

ع����������������ب����������������ق����������������ري����������������ات ح�����������������������س�����������ان

ط����������������رف����������������ه����������������نّ ق��������������ا���������������ص��������������رات

يف ق�����������������ص��������ور اخل����������ل����������د ك�������ال�������ل��������ؤ

ل�����������������������ؤ ح�����������������س��������ن��������ا ���������ص��������اف��������ي��������ات

وب���������������������ول���������������������دان ح�����������������������س�����������ان ال�����������ـ

ـ��������������وج��������������ه ف���������ي���������ه���������م ط���������ائ���������ف���������ات

ج������������ ّن������������ة ال��������������ف��������������ردو���������������س وال��������������ر

�����������������ض����������������وان ي���������ح���������ي���������ى ب�������ح�������ي�������اة

�����������������������������ب ح�����������������س����ي���ن
ف�������������ع�������������ل�������������ى ح
ّ

اب������������ت������������غ������������ي ال������������������ف������������������وز غ������������������داة

�أن�������������������������ت ي������������اري������������ح������������ان������������ة ال��������ه��������ا

دي ج������������������دي������������������ر ب���������������������ص�����ل����ات

ل��������������ك م��������������ن (�����������������ص����������������ايف) ال��������������وال

�أزك���������������������������ى ال���������ت���������ح���������ي���������ات ه�������ب�������ات

ع�����������ب�����������دك ال���������ع���������ا����������ص���������ي م�����ن�����ي�����ب

ت��������������ائ��������������ب ي��������������رج��������������و ال���������ن���������ج���������اة

ف���������ت�������������������ش��������� ّف���������ع ف������������ي������������ه وام��������ن��������ن

ب���������������ج���������������زي���������������ل احل�������������������������س������������ن������������ات

ل�����������������ك جت�����������������������رى م�����������������ن ه���������ب���������ات

اهلل �أ������������س�����������ن�����������ى ال�������������������ص���������ل���������وات
�شعر ال�شهيد ال�شيخ عبد الر�ضا ال�صايف

