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علوم قران

�المامة يف �لقر�آن

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

قوله تعاىلَ } :واإِذِ ا ْب َتلَى اإِ ْب�رَاهِ �ي��مَ َر ُّب� ُه
َّا�س
ِب َك ِلم ٍ
َات َف�اأَ َ َّت� ُه��نَّ َق��الَ اإ يِِّن جَ اعِ ل َُك لِلن ِ
اإِمَ امً ا َق��الَ وَمِ ��ن ذُ يِّر َّيتِي َق��الَ َال َينَالُ عَ هْدِ ي
الظَّ الِ ِ َني {(. )1
وقوله تعاىل} :وَجَ َع ْلنَا مِ ْنهُمْ اأَ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ
ِباأَمْ رِ نَا لَ َّا َ�ص َبُوا َوكَانُوا ِباآيَا ِتنَا يُو ِقنُونَ {()2
االمامة لغة :االمام اأي يامت به النا�س
فيتبعونه وياأخذون عنه ,الن النا�س يوؤمون
افعاله اأي يق�صدونها ويتبعونها  .ويقال
للطريق امام ,ال نه يوؤم اأي يق�صد ويتبع.
واالمام  :الذي يوؤثم به وجمعه اأئمة .
ويف م��ع��اين االخ��ب��ار �:صمى االم��ام
اماما النه قدوة للنا�س من�صوب من قبل اهلل
تعاىل مفرت�س الطاعة على العباد .
واالم��ام  :الرئا�صة العامة على جميع
النا�س .
فاذا اخذت ال ب�صرط �صيء بجامع النبوة
وال��ر��ص��ال��ة واذا اأخ ��ذت ب�صرط ال ��ص��يء ال
جتامعها.
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التف�سري :
ا�صارة اىل الق�صة اعطائه االمامة
} َواإِذِ ا ْب َتلَى اإِ ْبرَاهِ يمَ َر ُّبهُ{
االبتالء  :االمتحان واالختبار
اذا قدمت اليه اأم��را او اوقعته يف حدث
فاختبته بذلك وا�صتظهرت ما عنده من
ال�صفات النف�صانية الكامنة عنده كاالإطاعة
وال�صجاعة وال�صخاء والعفة والعلم والوفاء
او مقاباتها ,ول��ذل��ك ال يكون االب�ت��اء اال
بعمل فان الفعل هو الذي يظهر به ال�صفات
الكامنة من االن�صان دون القول الذي يحتمل
ال�صدق والكذب قال تعاىل }اإِ َّن��ا َب َل ْونَاهُ مْ
َكمَا َب َل ْونَا اأَ ْ�صحَ ابَ ْ َ
ال َّنةِ{( .)3وقال تعاىل:
}اإ َِّن َّ َ
اهلل ُم ْب َتلِيكُم ِب َنهَرٍ { وقوله تعاىل} :
َات َفاأَ َ َّتهُنَّ {(.)4
ِب َك ِلم ٍ
هي ق�صايا ابتلى بها وعهود اإلهية اأريدت
منه ,كابتائه بالكواكب واالأ�صنام ,والنار
والهجرة وت�صحيته بابنه وغري ذلك ومل يبني

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

يف الكام ما هي الكلمات الن الغر�س غري
متعلق بذلك ,نعم قوله :ق��ال اإن جاعلك
للنا�س اإماما ,من حيث ترتبه على الكلمات
تدل على انها كانت اأمورا تثبت بها لياقته .
وهذا القول  :اأي مقتدى يقتدي بك
ال�ن��ا���س ,ويتبعونك يف اأق��وال��ك واأف�ع��ال��ك,
فاالأمام هو الذي يقتدي ويامت به النا�س.
راي مردود:
ولذلك ذكر عدة من الف�صرين اأن الراد
ب��ه ال�ن�ب��وة ,الن النبي يقتدي ب��ه اأم �ت��ه يف
دينهم ,قال تعاىل} :وما اأر�صلنا من ر�صول,
اال ليطاع باإذن اهلل{(. )5
فاالأمام هاد يهدي باأمر ملكوتي ي�صاحبه,
فاالإمامة بح�صب الباطن نحو والي��ة للنا�س
يف اأعمالهم ,وهدايتها اإي�صالها اإياهم اإىل
الطلوب باأمر اهلل دون جمرد اإراءة الطريق
ال��ذي هو �صاأن النبي والر�صول وك��ل موؤمن
يهدي اإىل اهلل �صبحانه بالن�صح والوعظة
احل�صنة.
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�شبهات وردود

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

وامي ييا تيكيميليية ه ييذا املييو� يصييوع ن يبيين لك
عزيزي القارئ الكرمي ما جاء يف ن�ص كتب
العامة يف ف�صل ومكانة امري املوؤمنن علي
بن طالب وانه منزه عن ما ذكر يف رد
هذه ال�صبهة .
وقال اأبو نعيم :قال ر�سول اهلل لعليّ
بن اأبي طالب :يا عليّ  ،اإنّ اهلل قد زيّنك
بزينة مل يُزيّن العباد بزينة اأح��بّ اإىل اهلل
تعاىل منها :الزهد يف الدّنيا ،وجعل الدّنيا
ال تنال منك �سيئاً.
وقال املوفّق بن اأحمد اخلوارزميّ باإ�سناده
عن عمر بن اخلطاب قال  :اأ�سهد على ر�سول
اهلل ل�سمعته وهو يقول :لو اأن ال�سماوات
ال�سبع واالأر�سني ال�سبع و�سعن يف كفة ميزان
 ،وو�سع امي��ان علي يف كفة ميزان  ،لرجح
اميان علي .
ويف �سحيح البخاريّ  :قال النبي:
فاطمة �سيّدة ن�ساء اأهل اجلنّة.
وروى الثعلبي باإ�سناده عن النبي
قال :فاطمة �سيّدة املوؤمنني ،اأو �سيّدة ن�ساء
هذه االأمة.
وق� ��ال ال�ف�ق�ي��ه ال �� �س��اف �ع��ي :ق ��ال ر� �س��ول
اهلل :اإمنا �سميت فاطمة الأنّ اهلل تعاىل
فطمها وفطم حمبيها من النار.
وقال اأي�ساً :عن اأ�سماء بنت عُ ميَ�س قالت:
ق��ال النبي :ي��ا اأ��س�م��اء ،اإنّ فاطمة
خُ لقت حُ ورية يف �سورة اإن�سيّة.
وق ��ال حم � ّم��د ب��ن ط�ل�ح��ة ال�سافعيّ
باإ�سناده ع��ن جميع ب��ن عمري التميميّ
قال :دخلتُ على عمّتي عائ�سة ،فقلت :اأيّ
النّا�س كان اأحب اإىل ر�سول اهلل من

النّ�ساء؟ قالت :فاطمة :قلت :ومن الرجال؟
قالت :زوجها.
وقد ثبت اأنّ فاطمة الزهراء� سيّدة
ن�ساء العاملني ،لي�س هذا وحده ما ثبت من
ف�سائلها ،ف��اإنّ م��ن جالئل ف�سائلها قول
والدها يف حقّها :وفاطمة ب�سعة منّي،
فمن اآذاها فقد اآذاين ،ومن اآذاين فقد اآذى
اهلل تعاىل.
فاإن هذه االأحاديث ،تدلّ على ع�سمتها،
وكمال اخالقها وانها خري زوجة لويل اهلل
علي بن اأبي طالب  .وقال اأمري املوؤمنني
عليّ  يف حقّها :ف ��و اهلل ما
اأغ�سبتُها وال اأكرهتُها على اأمر حتّى قب�سها
اهلل ع ّز وجلّ ،وال اأغ�سبتني وال ع�ست يل
اأم��راً ،ولقد كنت اأنظر اإليها فتنك�سف عنّي
الهموم واالأحزان.
اأقول :وهذا بع�س ما روي يف ف�سائل عليّ

احللقة الثالثة
وال� ّزه��راء عليهم ال�سالم ،وهي من��اذج من
مئات ،بل اآالف ممّ ا رواه الفريقان يف مناقب
اأهل البيت
فعندئذ ،هل يبقى لعاقل من�سف جمال
للقول بوقوع نزاع وخما�سمة بينهما؟!
وال ي���س��حّ اأ� �س � ًال اإط���الق ل�ف��ظ ال � ّن��زاع
واملخا�سمة عليهما؛ الأنّهما يف هذه املنزلة
الرفيعة عند اهلل ،وعند ر�سوله ،وكونهما
اأف�سل ال��ر ّي��ة بعد ر�سول اهلل� سيم ّة
واأخالقاً .واحلمد هلل رب العلمني .
الهوام�ش :

 -1املناقب للخوارزمي ،131 :فردو�س االأخبار:
408/3
� -2سحيح البخاري ،209/4 :وانظر :م�سابيح
ال�سنّة ،184/4 :جممع الزوائد ،223/9 :ذخائر
العقبى.43 ،42 :
اخلوا�س:
 -3تف�سري الثعلبي ،322/10 :تذكرة
ّ
 ،309مطالب ال�سوؤول.47 :
 -4املناقب البن املغازيلّ ،65 :فرائد ال�سمطني:
 ،47/2تاريخ بغداد33/13 :
 -5املناقب البن املغازيلّ ،369 :ذخائر العقبى:
 ،44التدوين يف اأخ�ب��ار ق��زوي��ن ،128/2 :ل�سان
امليزان ،238/3 :التاريخ الكبري.391/1 :
 -6مطالب ال�سوؤول46 :
� -7سحيح البخاريّ � ،319/4 :سحيح م�سلم:
� ،1902/4سنن اأبي داود� ،226/2 :سنن ابن ماجة:
 644/1رقم � ،1999سنن الرتمذّي 699/5 :رقم
 ،3869م�سند اأح �م��د ب��ن حنبل،326 ،5/4 :
امل�ستدرك للحاكم ،159 /3 :املعجم الكبري
للطراينّ 405 /22 :رقم ،1013خ�سائ�س
ال ّن�سائيّ .185-183 :
 -8بحار االنوار202/43 :
 -9بحار االأنوار134/43 :

رد اقوال ما جاء يف لقب ابا تراب
ال�شيخ حممود ال�صايف
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�شذرات منربية

االمام القا�سم بن االمام الكاظم 
ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

�صلى اهلل عليك ي��ا ر��ص��ول اهلل �,صلى اهلل
ع�ل�ي��ك ي��ا اأب� ��ا ع �ب��داهلل وع �ل��ى اه ��ل بيتك
الطيبني الطاهرين وان�صارك ,ياليتنا كنا
معكم فنفوز فوزا عظيما:
ولقدْ اأبيتُ من اجلوى يف ليلة ٍ
ياأبي جلفني ُبوؤ�صُ ه ْا اأنْ يغم�ص ْا
حتى كاأين يف لي ��ايل قا�ص � ٍ�م
ملا عن االهل� ��ني ب ��ان مقو�ص � ْا
لقد اأقت ��دى بابي ��ه حت ��ى انه
يف ف��صله ا�صحى ابوه معر�ص ْا

قد قال لو ان االمامة يف ي��ديْ
حل��بوتُ في �ه ��ا قا�ص��ما لوال الر�ص�ا
ياحر قلبي حني اأ�ص�حى نازح � � ًا
وم�ص ��ردا يف عي ��نه �ص ��اق الف���ص � ْا
فيحقُ اأن جتري الدموع دم ًا ملن
يف ف�ق��ده ق�ل��ب البت� ��ولة اأم� ��ر�ص� � ْا
مل اأن�س طفلت�ه وق ��د ناح� � ��ت ل ُه
حرى الفوؤاد من ال�صجى لنْ تغم�صا
واأتوبها تنحو م ��دي�نة ج � � ��ده ��ا
حت ��ى اأت ��ت دار ًا �صن ��اه��ا قد اأ�ص��ا

وببابه� ��ا وقف��ت ون��ادت ح�ص��رة ً
ياجد قد �صاقت بنا �صعة الف�صا
فخرجنْ رب��ات اخل ��دور باأدم��عٍ
منه� �ل��ة حت ��كي احليا ان اأوم�صا
ف�صرخن عند بكائها فرتاجعت
بن ��دائه��ا تدع ��و اأباها املرت�صى
حت� � ��ى اأذا بل � ��غ ال�صي� ��اح الأم ِه
وقعت ومن ا�صر الردى لن تنه�صا



االمامالقا�سمبناالمامالكاظم

ال�شخ عبد ال�صاحب الدك�سن

را�سلونا على
10
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ق�سم اخلطابة احل�سينية
 07435000225داخلي225 :

امل�شرف العام
ال�شيخ عب��د 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
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل

كرار املو�سوي

ال�سي�ستاين يطالب بعدم رفع ا�سمه يف احتجاجات العراق واختيار رئي�س حكومة دون تدخل خارجي
06.12.2019
امل �� �س��در :م��وق��ع ق �ن��اة ( )RTرو��س�ي��ا
اليوم.

خطب اجلمعة بعيون العامل

طالب املرجع الديني الأعلى يف العراق،
ع�ل��ي ال�سي�ستاين ،ب��اخ�ت�ي��ار رئ�ي����س جديد
حلكومة البالد وفق املدة الد�ستورية دون
اأي ت��دخ��ل خ��ارج��ي ،جم ��ددا رف���س��ه و�سع
ا�سمه يف املظاهرات.
وق � ��ال مم �ث��ل ال �� �س �ي �� �س �ت��اين يف خ�ط�ب��ة
اجلمعة بكربالء ،عبد املهدي الكربالئي:
"ل �سك يف اأن احلراك ال�سعبي اإذا ات�سع
م��داه و�سمل خمتلف الفئات يكون و�سيلة
فاعلة لل�سغط على م��ن بيدهم ال�سلطة
لإف�ساح املجال لإج��راء اإ�سالحات حقيقية

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

االعالمي كرار املو�سوي
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درر املع�صومني

ملاذا �سميت الزهراء با�سم فاطمة ؟!
احللقة االوىل

ال�شيخ فاروق اجلبوري

تزامنا مع ذكرى �شهادة موالتنا فاطمة
الزهراء ،نت�شرف باإحتاف القارئ
ال �ك��رمي ب�شيء م��ن ذك��ره��ا امل �ب��ارك ،وقد
وجدنا يف ت�شميتها با�شم (فاطمة)
روائ��ع املعاين التي ت�شتدعي احلديث عنها
ول��و بنحو م��ن االإج �م��ال ،ف �اإن لهذا اال�شم
خ�شائ�ص ومعانٍ متعدد ًة تك�شف
املقد�ص
َ
اإجما ًال عن اأربعة اأمور مهمة للغاية:
�أول��ه��ا :اأن ه��ذه امل �ع��اين ت �ن��درج حتت
عنوان احلكمة حيث متثل عل ًال غائية تقف
وراء ت�شميتها "عليها ال�شالم" بهذا اال�شم
ال�شريف  ،وال اإ�شكال لدى العقل يف اإمكان
ت�ع��دد ال�ع�ل��ة ال�غ��ائ�ي��ة ،ب��ل ال��وج��دان ق��ا� ٍ��ص
بوقوعه ،قال تعاىل} :وَمَ ��ا ِتل َْك ِبيَمِ ين َِك يَا
مُو�شَ ى  قَالَ هِ يَ عَ َ�شايَ َاأ َت َو َّكاأُ عَ َل ْيهَا َواأَهُ ُّ�ص
ِبهَا عَ لَى غَ نَمِ ي و ِ َ
َل فِيهَا مَ اآَرِبُ اأُخْ رَى{(0)1
وثانيها :اأن جميع هذه املعاين � � وكما
�شيت�شح � � متثل نوع ًا من التنزيه والتقدي�ص
لها ، وجت�شد حائ ًال بينها وبني جملة
النقائ�ص التي ال تليق ب�شاحتها  ،االأمر الذي
يوجب تعظيم االأمة لها 0
وثالثها :ا�شرتاك
جميع هذه املعاين
يف الك�شف عن
قربها
م� � � � ��ن احل � � ��ق
�شبحانه وتعاىل
 ،واأن��ه تعاىل اإمن��ا
ن� ّزه�ه��ا ع��ن تلك النقائ�ص مت�ه�ي��د ًا ملقام
اأ�شمى واأع �ظ��م ،ه��و م�ق��ام اق ��رتان الر�شا
والغ�شب بينه تعاىل وبينها ، فقد روي
عنه اأنه قال لفاطمة( :اإن اهلل ير�شى

املدقق اللغوي
اال������س�����ت�����اذ ح�������س���ن ع����رب
الت�صميم والإخراج الفني
م�����������ص�����ط�����ف�����ى ������ش�����ـ�����ـ�ّب��ر

لر�شاك ويغ�شب لغ�شبك)( ،)2وكيف ال وقد
قال(( :اإن اهلل تبارك وتعاىل �شق ل
ا�شما من اأ�شمائه  .....اإىل اأن قال :و�شق لك
يا فاطمة ا�شما من اأ�شمائه فهو الفاطر واأنت
فاطمة)(، )3فهو تعاىل �شقَّ لها هذا اال�شم
لغاية وحكمة ،ال ملجرد الت�شمية واإال مل يعد
فرق ًا بينه وبني �شائر اأ�شماء الن�شاء0
اأم��ا ال��راب��ع واالأخ� ��ر :ف��اإن امل��الح��ظ يف
معاين ذلك اال�شم املقد�ص تناولها جلنبتني
 :ترتبط االأوىل ح�شر ًا ب�شخ�شها "عليها
ال�شالم"  ،واأم��ا الثانية فهي ترتبط باأمة
امل�شلمني 0
وقبل البدء بعر�ص تلك االأحاديث نحتاج
اأن نتعرف على املعنى اللغوي لهذا اال�شم
املقد�ص ؛ (ففاطمة م�شتق من فَطَ مَ الذي
ي �اأت��ي الزم� � ًا وم�ت�ع� ّدي�اً ،وفطمت الر�شيع:
ف�شلته ع��ن ال��ر��ش��اع ،وقطعته ع��ن اللنب،
فالفطم والفطام :القطع)( ،)4فاإذا عرفت
ذلك فللنظر اأو ًال اإىل االأحاديث التي تتعلق
ح �� �ش��ر ًا ب ��ذات م��والت �ن��ا ال ��زه ��راء 
مقت�شرين على ذك��ر بع�شها وم��ن دون
��ش��رح وتعليق رع��اي��ة ل�شيق
املقام:
 -1ع��ن النبيّ :
-1ط ��ه18 � � � 17:
 -2االإ�شابة البن حجر :ج265 ، 8
(�شمّيت فاطمة فاطمة
-3معاين االأخبار لل�شدوق�:ص65
لفطمها عن الدنيا ولذّاتها
-4جم �م��ع ال �ب �ح��ري��ن:ج�� �� 3ص ، 414ال�ق��ام��و���ص
و�شهوتها)(0 )5
املحيط:ج� 4ص160
 -2ع ��ن الباقر(( :ملّ� � ��ا ول ��دت
 -5اخل�شائ�ص الفاطمية للكجوري:ج�1ص297
 -6علل ال�شرايع:ج�1ص179
فاطمة اأوحى اهلل ع ّز وج ّل اإىل مَ لَك
 -7ك�شف الغمة لالأربلي:ج� 2ص91
فانطلق ب��ه ل���ش��ان حم�م��د  ف�شمّاها
 -8اخل�شائ�ص الفاطمية :ج� 1ص289
ف��اط�م��ة  ،ث��مّ ق��ال  :ا ّإين فطمتك بالعلم
وف�ط�م�ت��ك ع��ن الطمث""  ،ث ��مّ ق ��ال اأب��و

هلل لقد فطمها اهلل تبارك
جعفر: وا ِ
وتعاىل بالعلم وع��ن الطمث بامليثاق)(،)6
(ومعنى فطمها بالعلم اأي قطعه عن غرهم
قطع ًا وجمعه لها جمعاً)(0 )7
 ����3عن احل�شن بن عبد اهلل ق��ال :قال
اأبو عبد اهلل ...( :اأتدري اأيّ �شئ تف�شر
فاطمة ؟ قلت  :اأخ��رين يا �شيّدي ،
قال :فُطمت من ال�شرّ)(0 )7
 ����4عن ال�شادق�( :شُ مّيت فاطمة
النقطاعها عن ن�شاء زمانها ف�ش ًال ودين ًا
وح�شباً)(0 )8
ه��ذه جملة من معاين اال�شم ال�شريف
املرتبطة ح�شر ًا ب�شخ�شية وذات موالتنا
ال�شديقة الطاهرة ، واأم��ا املعاين
املرتبطة باالأمة ف�شتاأتي يف العدد القادم
اإن �شاء اهلل تعاىل ،واآخر دعوانا اأن احلمد
هلل رب العاملني و�شلى اهلل على حممد واآله
الطاهرين ،اللّهم �شلِّ على فاطمة واأبيها
وبعلها وبنيها وال�شر وامل�شتودع فيها عدد
ما اأح�شاه كتابك واأحاط به علمك وارزقنا
جميع ًا �شفاعتها ور� ِّ��ش �ه��ا ع�ن��ا ي��ا اأرح��م
الراحمني 0
�لهو�م�ش :

ملاذا �سميت الزهراء
با�سم فاطمة؟!

م�صدر الفهر�سة :
رقم ت�صنيف :LC
ال��������ع��������ن��������وان :
ب��ي��ان امل�����س ��ؤل��ي��ة :
ب��ي��ان��ات ال��ن�����ش��ر :
ال��و���ص��ف امل�����ادي :
�سل�سلة ال��ت��ت��اب��ع :

IQ-KaPLI rda
14
bp7.5 .M357
الثقافة العامة
�صدى اخلطباء  :جملة �شهرية تعنى بثقافة املنرب احل�سيني .
ق�سم اخلطابة احل�سينية .
كربالء  :العتبة احل�سينية املقد�سة  -ق�سم اخلطابة احل�سينية .
جملة .
�شهرية .

ت��ب�����ص��رة ع���ام���ة :
ت�������ب���������������ص�������رة :
م�صطلح مو�ضوعي :
م�صطلح مو�ضوعي :

ال�سنةال�سابعة,العدد(43جمادىاالوىل/1441كانونالثاين.)2020
البيانات م�أخوذة من العدد ( 42كانون االول . )2019
اال�سالم-الوعظ واالر�شاد-دوريات .
اخلطباء احل�سينيون-مقاالت و حما�ضرات .
ال�شيعة االمامية  -دوريات .
العتبة احل�سينية-ق�سم اخلطابة احل�سينية .

م�صطلح مو�ضوعي :
م�����ؤل����ف ا�����ض����ايف :

يف اإدارة ال �ب �ل��د ،ول �ك��ن ال �� �س��رط الأ� �س��ا���س
لذلك هو عدم اجن��راره اإىل اأعمال العنف
والفو�سى والتخريب".
واع � �ت� ��ر ال �� �س �ي �� �س �ت��اين ،ح �� �س��ب ن����س
اخل �ط �ب ��ة ،اأن "املحافظة ع �ل��ى ��س�ل�م�ي��ة
امل �ظ ��اه ��رات وخ �ل��وه��ا م ��ن اأع� �م ��ال ال�ع�ن��ف
وال�ت�خ��ري��ب حت�ظ��ى ب�اأه�م�ي��ة ب��ال �غ��ة ،وه��ي
م�سوؤولية ت�سامنية يتحملها اجلميع"،
لفتا اإىل ��س��رورة ع��دم �سماح املتظاهرين
"للمخربني ب �اأن يتقم�سوا ه��ذا العنوان
ويند�سوا يف �سفوفهم".
و�سدد على اأن "م�ساندة القوات الأمنية
واحرتامها وتعزيز معنوياتها وت�سجيعها
ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ام ب� ��دوره� ��ا يف ح �ف��ظ الأم � ��ن
وال� �س �ت �ق��رار ع�ل��ى ال��وج��ه امل�ط�ل��وب واج��ب
اجلميع" ،فيما �سكر رج��ال الع�سائر على
لعبهم "دورا م�سهودا" يف "حماية ال�سلم
الأهلي ومنع الفو�سى واخلراب".
ودان ال�سي�ستاين "كل م��ا وق��ع خ��الل
الأي��ام ال�سابقة من �سفك للدماء الريئة
والإ��س��رار باملمتلكات اخلا�سة واملوؤ�س�سات

العامة" ،م�ط��ال�ب��ا "الأجهزة الق�سائية
مبحا�سبة ومعاقبة ك��ل م��ن اق��رتف عمال
اإجراميا من اأي طرف كان وفق ما يحدده
القانون".
واأ�� �س ��ار ال���س�ي���س�ت��اين اإىل اأن امل��رج�ع�ي��ة
ال��دي �ن �ي��ة ه ��ي "جلميع ال �ع��راق �ي��ني ب��ال
اخ �ت��الف ب��ني ان �ت �م��اءات �ه��م وت��وج�ه��ات�ه��م،
وت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �اأم��ني م���س��احل�ه��م ال�ع��ام��ة
م��ا و�سعها ذل ��ك ،ول ينبغي اأن ي�ستخدم
عنوانها من قبل اأي من املجاميع امل�ساركة
يف ال�ت�ظ��اه��رات امل�ط��ال�ب��ة ب��الإ� �س��الح لئال
حت�سب على جمع دون جمع".
ويف اخل �ت��ام اأع ��رب ع��ن اأم �ل��ه ب� �اأن "يتم
اختيار رئي�س احلكومة اجلديدة واأع�سائها
�سمن املدة الد�ستورية ووفقا ملا يتطلع اليه
امل��واط�ن��ون بعيدا ع��ن اأي ت��دخ��ل خ��ارج��ي،
علما اأن املرجعية الدينية لي�ست طرفا يف
اأي حديث بهذا ال�ساأن ول دور لها فيه باأيّ
�سكل من الأ�سكال".

ال�شيخ فاروق اجلبوري
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عالقة اخلالق بالإن�سان عالقة حمبة ووداد

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

ان ع��الق��ة اخل��ال��ق ب��الإن �� �س��ان عالقة
حم �ب��ة ووداد ,ف �ه��و ي �ح��ب م �ع��رف �ت �ه��م له
وتوا�سلهم معه وت�ق��دي��ره��م لنعمه ,وق��د
ورد يف اآي��ات كثرية ان من �سفاته �سبحانه
جتاه الب�سر عامة ولي�ص خ�سو�ص املوؤمنني
الرحمة وال��راأف��ة وال��ود واللطيف واحللم
واملحبة  ,فهو �سبحانه اأراأف بعباده من الم
بولدها كما ورد يف احلديث.
وق��د خلق الن�سان بنحو يكون موؤهال
مل�ع��رف��ة اهلل وخم��اط�ب�ت��ه وت�ع�ل�ي�م��ه ,ف ��زود
بالعقل ال��ذي هو اأداة الدراك والتفكري
والتعلم والتعليم واملخاطبة والبيان وغر�ص
فيه حب الطالع وال�ستطالع ملا خفي عنه
من �سوؤون الكون والكائنات.
كما ان��ه غ��ر���ص فيه ال�سمري ال��ذي هو
اأ�سا�ص الخالق لكونه ف�سال عن تنظيمه
ال �ع��الق��ة ب ��ني ال �ن��ا���ص اأن �ف �� �س �ه��م مم �ه��داً
ل�سعورهم بال�سكر جت��اه��ه ورع��اي��ة الدب
معه.
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ثم انه من وراء ذلك �سخر لهم امكانات
ال�ك��ون ووع��د باإ�سعافهم اذا ال�ت�ج�اأوا اليه
 ,واأر��س��ل لهم ر�س ً
ال يبينون لهم حقائق
احلياة واآفاقها .
فهو �سبحانه يحب ان يعلم الن�سان به
وب�اأن�ع��ام��ه ,وان يعي�ص جت��اه��ه روح ال�سكر
والم�ت�ن��ان وي�ك��ون معه على وف��ق لياقات
ال �ت��وا� �س��ل والدب .وم ��ن ث��م ج ��اء اع�ت�ب��ار
الميان �سكرا هلل }اإِن َت ْك ُفرُوا َفاإِ هَّن هَّ َ
اهلل َغنِيٌّ
عَن ُك ْم و ََل َير َ
ْ�سى ِل ِعبَا ِد ِه ا ْل ُك ْف َر َواإِن تَ�سْ ُكرُوا
َير َ
ْ�س ُه َل ُك ْم و ََل َت ِز ُر وَا ِز َر ٌة ِو ْز َر اأُخْ رَى ُث هَّم اإ َِل
َر ِّبكُم هَّمرْجِ ُع ُك ْم َف ُي َن ِّب ُئكُم ِبَا كُن ُت ْم َت ْع َملُو َن
ال�سدُو ِر {()1
اإِ هَّن ُه َعلِي ٌم ِبذَاتِ ُّ
}اإِ هَّن ��ا َه� َد ْي� َن��ا ُه ال�سهَّ بِي َل اإِ هَّم��ا ���سَ ��ا ِك�رًا َواإِ هَّم��ا
َكفُورًا{()2
َالن � � � �� � � �َ�ص اإ هَِّل
َو َم � � ��ا خَ � �لَ � � ْق� ��تُ ْ ِ
ال � � � ��نهَّ و ْ إِ
ِل َي ْع ُبدُونِ {()3
ويف كثري من الآيات بعد ذكر النعم التي
ا�سداها ال الن�سان والكائنات التي �سخرها

له }وَا ْذ ُك �رُواْ اإِ ْذ اأَن ُت ْم َقلِيلٌ مُّ �سْ ت َْ�س َعفُو َن ِيف
هَّا�ص َفاآوَا ُك ْم
الأَر ِ
ْ�ص تَخَ ا ُفو َن اأَن َيتَخَ طهَّ َف ُك ُم الن ُ
َواأَ هَّي َدكُم ِبن َْ�س ِر ِه َو َر َز َقكُم مِّنَ الطهَّ ِّيبَاتِ َل َع هَّل ُك ْم
تَ�سْ ُكرُونَ{()4
وق��د عتب �سبحانه على الن���س��ان بعدم
ال��وف��اء ب�ح�ق��ه ت �ع��ال م��ن ال���س�ك��ر ,ف�ق��ال
بعد ذك��ر نعمه هّ ُ
اهلل ا هَّل��ذِ ي خَ �لَ� َق ال����سهَّ � َم��اوَاتِ
وَالأَ ْر�� َ�ص َواأَن� َز َل مِ نَ ال�سهَّ مَاء مَاء َف َاأخْ َر َج ِب ِه
مِ نَ ال هَّث َمرَاتِ ِر ْز ًق��ا هَّل ُك ْم وَ�سَ خهَّ َر َل ُك ُم ا ْل ُفلْكَ
ِل � َت��جْ �رِيَ ِيف ا ْل � َب��حْ � ِر ِب � �اأَمْ � � ِر ِه َو���سَ ��خهَّ � َر َل� ُك � ُم
ْ�ص وَا ْل َق َم َر
الأَ ْنهَارَ{(} , )5وَ�سَ خهَّ ر َل ُك ُم ال�سهَّ م َ
ني وَ�سَ خهَّ ر َل ُك ُم ال هَّلي َل وَال هَّنهَارَ{()6
َداآ ِئ َب َ
ْ
َ
الهوام�ش:

ا�سرتاحة اخلطيب
ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

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



ال�سالم على مك�سورة ال�ضلع
يف الثالث ع�شر من جمادى الأوىل ل�سنة �إحدى ع�شر للهجرة النبوية ال�شريفة ذكرى ا�ست�شهاد ال�صديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء على رواية الـ  75يوماً.
من �أ�سرار ال�صديقة الطاهرة هو �إخفاء قربها ال�شريف ،ومنها �أي�ضا �إبهام التاريخ ال�صحيح ليوم �شهادتها ،ويف هذا
الأمر عدة منافع منها تكرار مظلوميتها اال�ستثنائية على م�سامع اخللق ،و�إنه حلدث عظيم وم�صاب جلل ،وكما يف املثال
الوجداين� ،أنه لو �أخربك �شخ�ص بوفاة �شيخ كبري ناهز الثمانني من العمر ف�إنك غالبا تقول :يرحمه اهلل تعاىل ،ولكن
لو �أُخربك بوفاة �شاب يبلغ الثمانية ع�شر من عمره ف�إنك عالوة على الرتحم ت�ستف�سر عن �سبب الوفاة ،ويزداد حزنك
حينما تعلم �أنه اغتيل وفتك به ،كذلك م�صاب ال�صديقة الطاهرة املظلومة ،ف�إنها �إمنا فارقت الدنيا مك�سورة ال�ضلع
واخلاطر والبد للخطباء الأع��زاء -وفقهم اهلل تعاىل� -أن يجتهدوا ب�إبراز م�صائبها وف�ضائلها طوال التواريخ املعتمدة
لذكرى �شهادتها.
ف�سالم عليها من كانت لأبيها روحه التي بني جنبيه و�سالم عليها من حممرة العني ومه�شومة ال�ضلع وخمفية القرب
والقدر ،و�سالم على �أبيها وبعلها وبنيها ،مدى الدهور.

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

اجلبرية
ت���ق���دم يف االع�������داد ال�����س��اب��ق��ة م��و���ض��وع
الو�ضوء والغ�سل وذكرنا فيها يجب اي�صال
امل���اء اىل �أع�����ض��اء ال��و���ض��وء او الغ�سل وهنا
نبني اذا تعذر ذل��ك ل�سبب وج��ود جبرية,
واجلبرية هي( :ما يو�ضع على الع�ضو من
الأل����واح �أو اخل���رق ونحوها �إذا ح��دث فيه
ك�سر� ،أو جرح� ،أو قرح)
ويف ذلك �صورتان:
 -1ان يكون �شيء من ذل��ك يف موا�ضع
ال ُغ�سل كالوجه واليدين.
 -2ان يكون يف موا�ضع امل�سح كالر�أ�س
والرجلني ،وعلى التقديرين فان مل يكن

يف َغ�سل املو�ضع �أو م�سحه ���ض��رر �أو حرج
وجب غ�سل ما يجب غ�سله وم�سح ما يجب
م�سحه ،واما �إذا ا�ستلزم �شيئاً من ذلك ففيه
�صور:
الأوىل :ان يكون الك�سر �أو اجل��رح �أو
القرح يف احد موا�ضع الغ�سل ،ومل تكن يف
املو�ضع جبرية بان كان مك�شوفاً ،ففي هذه
ال�صورة يجب غ�سل ما حول اجلرح والقرح
ـ والأحوط الأوىل ـ مع ذلك ان ي�ضع خرقة
على املو�ضع ومي�سح عليها وان مي�سح على
نف�س امل��و���ض��ع �أي�����ض��اً �إذا مت��ك��ن م��ن ذل��ك،
و�أما الك�سر املك�شوف من غري �أن تكون فيه
جراحة فاملتعني فيه التيمم.

�س�ؤال ا�صبتُ بك�سر يف كف يدي اليمنى ومت عمل اجلبرية من
�أط��راف اال�صابع �إىل ما قبل الكوع فكيف �أتو�ض�أ؟ وهل يجوز
م�سح رجلي اليمنى بيدي الي�سرى؟
جواب مت�����س��ح ع���ل���ى اجل���ب�ي�رة ب���ي���د م��ب��ل��ل��ة ومت�������س���ح ال���ر�أ����س
والرجلني باليد الي�سرى.
�س�ؤال اذا كان يف يدي جرح �صغري جدا ويخرج منه دم  ،وحان
وق��ت ال�����ص�لاة وك��ن��ت يف عجلة م��ن �أم���ري بحيث ال ي�سمح يل
الوقت بانتظار الدم حتى يجف فهل يجوز يل ان اتو�ض�أ و�ضوء
اجلبرية ؟
جواب ال ي�����ص��ح و����ض���وء اجل���ب�ي�رة ومي��ك��ن��ك غ�����س��ل ال��ي��د حتت
احلنفية واذا بلغت مو�ضع ال��دم ت�ضغط عليه ليتوقف ال��دم
حلظة وبعد مرور املاء عليه ال ي�ضرك خروج الدم حتى لو كان
كثرياً.
4
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الثانية :ان يكون الك�سر �أو اجل��رح �أو
القرح يف احد موا�ضع الغ�سل ،وكانت عليه
جبرية ،ففي هذه ال�صورة يغ�سل ما حوله ـ
والأح��وط وجوباً ـ ان مي�سح على اجلبرية
وال يجزي غ�سل اجلبرية عن م�سحها.
الثالثة :ان يكون �شيء من ذلك يف احد
موا�ضع امل�سح وكانت عليه جبرية ،ففي هذه
ال�صورة يتعني امل�سح على اجلبرية.
الرابعة :ان ي��ك��ون ���ش��يء م��ن ذل��ك يف
احد موا�ضع امل�سح ومل تكن عليه جبرية،
ويف هذه ال�صورة يتعينّ التي ّمم.

�س�ؤال هل تلحق ال ّر�ضو�ض بالك�سور يف �أحكام اجلبرية؟ وهل
تلحق احلروق باجلروح؟
جواب بالن�سبة �إىل ال ّر�ض فان كان املو�ضع مك�شوفاً ولكن كان
يت�ضرر با�ستعمال امل��اء فاملتعني ه��و التيمم وان ك��ان م�ستوراً
ب��ال��دواء كفى ال��و���ض��وء ج��ب�يرة ،وه��ك��ذا حكم احل���روق م��ع عدم
�صدق اجلروح او القروح عليها.
�س�ؤال اذا ك��ان ال�شخ�ص جمنباً واغت�سل غ�سل اجل��ب�يرة ثم
بريء من الك�سر او غريه فهل جتب عليه اعادة الغ�سل؟
جواب ال جتب.
�س�ؤال هل ي�شرتط يف امل�سح على اجلبرية وعلى �أطراف اجلرح
�أن يكون من الأعلى �إىل الأ�سفل ؟
جواب نعم ي��ل��زم ذل��ك فيما ل��و ك��ان��ت اجل��ب�يرة يف ال��وج��ه على
االحوط وجتب مراعاة الأعلى فالأعلى يف غ�سل �أطراف اجلرح
مطلقاً .

العقائد


احلق مع االمام علي واهل بيته يف
القر�آن الكرمي و�صحيح البخاري
احللقة اخلام�سة

ال�شيخ علي الفتالوي

امل��ط��ل��ب ال���ث���اين :ح��ق��ه��م يف �آي��ة
التطهري التي �أجمع امل�سلمون عليها .
قال تعاىل�ِ ...} :إ مَّن��ا ُيري ُد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب
َع� ْن� ُك� ُ�م ال � ِّر ْج ��� َ�س �أَ ْه� � َ�ل ا ْل � َب � ْي� ِ�ت َو ُي� َ�ط � ِّه � َر ُك� ْ�م
ت َْطهري ًا{ ()1
امل��ق�����ص��د الأول :الإم�� ��ام ع �ل� ٌّ�ي و�أه ��ل
بيته هم �أه��ل �آي��ة التطهري يف كتب
ال�سنة
�أ :ق��ال اب��ن عجيبة يف البحر امل��دي��د:
قوله تعاىل�...} :إِ مَّن� ��ا ُي��ري� ُد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب
َع� ْن� ُك� ُ�م ال � ِّر ْج ��� َ�س �أَ ْه� � َ�ل ا ْل � َب � ْي� ِ�ت َو ُي� َ�ط � ِّه � َر ُك� ْ�م
ت َْطهري ًا{ �أي :يا �أهل البيت� ،أو� :أخ�ص �أهل
البيت .قال البي�ضاوي :وتخ�صي�ص
وعلي وابنيهما،
�أهل البيت بفاطمة ٍّ
لمِ ا ُروي �أ ّنه عليه ال�صالة وال�سالم خرج ذات
غ��دوة عليه ِم � ْر ٌط ُم� َر َّج��ل من �شعر �أ�سود،
علي،
ف�ج��اءت فاطمة ،ف�أدخلها ،ث��م ج��اء ّ
ف��أدخ�ل��ه فيه ،ث��م ج��اء احل�سن واحل�سني،
ف�أدخلهما فيه ،فقال�ِ ...} :إ مَّن��ا ُيري ُد ُ
اهلل
ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
ت َْطهري ًا{(.)2
ب :قال ابن عا�شور :روى الرتمذي عن
عطاء بن �أبي رباح عن ُعمر بن �أبي �سلمة
النبي�ِ ...} :إ مَّنا ُيري ُد ُ
اهلل
قال :ملا نزلت على ِّ
ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
ت َْطهري ًا{ يف بيت �أُ ّم �سلمة دعا فاطم َة وح�سن ًا
وعلي خ ْلف ظهره
وح�سين ًا َ
فج َّللهم بك�ساء ٌّ

ثم قال�ِ ...} :إ مَّن��ا ُيري ُد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم
ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهري ًا{()3
ج :قال ال�سيوطي� :أخرج ابن جرير وابن
�أب��ي حامت والطرباين واب��ن مردويه عن �أُ ِّم
النبي:
�سلمة ر�ضي اهلل عنها زوج��ة ِّ
(�أنَّ ر�سول اهلل كان ببيتها على منامة
له عليه ك�ساء خيربي ،فجاءت فاطمة
بربمة فيها خزيرة فقال ر�سول اهلل:
«ادع��ي زوج��ك ،وابنيك ،ح�سن ًا ،وح�سين ًا»،
فدعتهم فبينما هم ي�أكلون �إذ نزلت على
ر� �س��ول اهلل �ِ ...} إ مَّن�� � ��ا ُي��ري�� ُد ُ
اهلل
ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
النبي بف�ضلة �إزاره،
ت َْطهري ًا{ ف�أخذ ُّ
فغ�شاهم �إياها ،ثم �أخ��رج يده من الك�ساء
و�أوم�أ بها �إىل ال�سماء ،ثم قال« :اللهم ه�ؤالء
�أهل بيتي وخا�صتي ،ف�أذهب عنهم الرج�س،
وطهرهم تطهري ًا» ،قالها ثالث مرات ،قالت
�أُ ُّم �سلمة ر�ضي اهلل عنها :ف�أدخلت ر�أ�سي يف
ال�سرت فقلت :يا ر�سول اهلل و�أنا معكم فقال:
«�إ ّنك �إىل خري» مرتني (. )4
د :قال الثعلبي :وقال حم ّمد ج�سو�س يف
علي
�شرح ال�شمائل:
ّ
(...ثم جاء احل�سن بن ٍّ
ف�أدخلهّ ،ثم جاء احل�سني فدخل معهمّ ،ثم
علي ف�أدخله
جاءت فاطمة ف�أدخلهاّ ،ثم جاء ٌّ
ث� ّ�م ق��ال �} :مّ َإن ��ا ُي� ِ�ر ْي � ُد ُ
اهلل ِل� ُي� ْ�ذ ِه� َ�ب َع ْن ُك ُم
ال ِّر ْج َ�س � ْأه� َ�ل ال َب ْي ِت و ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ يرْ َ ًا{
ويف ذل��ك �إ� �ش��ارة �إىل �أ ّن �ه��م امل ��راد ب��أه��ل
البيت يف الآية (.)5
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علوم قران

االمامة يف القر�آن

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

قوله تعاىلَ } :و ِ�إ ِذ ا ْب َت َلى ِ�إ ْب� َر ِاه�ي� َ�م َر ُّب� ُه
ِب َك ِل َم ٍات َف��أَ مََّت� ُه��نَّ َق� َ
ا�س
�ال �إِنيِّ َج ِاع ُل َك ِلل َّن ِ
�ال َو ِم��ن ُذ ِّر َّي ِتي َق� َ
�إِ َم ًاما َق� َ
�ال َال َي َن ُال َع ْه ِدي
()1
َّ
الظالمِ ِ َني { .
وقوله تعاىلَ } :و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ
ِب�أَ ْم ِر َنا لمَ َّا َ�صبرَ ُ وا َو َكا ُنوا ِب�آ َيا ِت َنا ُيو ِق ُنونَ {()2
االمامة لغة :االمام �أي ي�أمت به النا�س
فيتبعونه وي�أخذون عنه ,الن النا�س ي�ؤمون
افعاله �أي يق�صدونها ويتبعونها  .ويقال
للطريق امام ,ال نه ي�ؤم �أي يق�صد ويتبع.
واالمام  :الذي ي�ؤمت به وجمعه �أئمة .
ويف م��ع��اين االخ��ب��ار �:سمى االم��ام
اماما النه قدوة للنا�س من�صوب من قبل اهلل
تعاىل مفرت�ض الطاعة على العباد .
واالم��ام  :الرئا�سة العامة على جميع
النا�س .
فاذا اخذت ال ب�شرط �شيء بجامع النبوة
وال��ر��س��ال��ة واذا �أخ ��ذت ب�شرط ال ��ش��يء ال
جتامعها.
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التف�سري :
ا�شارة اىل الق�صة اعطائه االمامة
} َو ِ�إ ِذ ا ْب َت َلى ِ�إ ْب َر ِاه َيم َر ُّبهُ{
االبتالء  :االمتحان واالختبار
اذا قدمت اليه �أم��را او اوقعته يف حدث
فاختربته بذلك وا�ستظهرت ما عنده من
ال�صفات النف�سانية الكامنة عنده كالإطاعة
وال�شجاعة وال�سخاء والعفة والعلم والوفاء
او مقابالتها ,ول��ذل��ك ال يكون االب�ت�لاء اال
بعمل فان الفعل هو الذي يظهر به ال�صفات
الكامنة من االن�سان دون القول الذي يحتمل
ال�صدق والكذب قال تعاىل } ِ�إ َّن��ا َب َل ْو َناهُ ْم
اب جْ َ
ال َّن ِة{( .)3وقال تعاىل:
َك َما َب َل ْو َنا �أَ ْ�ص َح َ
}�إِ َّن َهّ َ
الل ُم ْب َت ِلي ُكم ِب� َن� َه� ٍ�ر{ وقوله تعاىل:
} ِب َك ِل َم ٍات َف�أَ مََّتهُنَّ .)4({...
هي ق�ضايا ابتلى بها وعهود �إلهية �أريدت
منه ،كابتالئه بالكواكب والأ�صنام ،والنار
والهجرة وت�ضحيته بابنه وغري ذلك مل يبني

يف الكالم ما هي الكلمات ،الن الغر�ض غري
متعلق بذلك ،نعم قوله� :إين جاعلك للنا�س
�إماما ،من حيث ترتبه على الكلمات تدل على
انها كانت �أمورا تثبت بها لياقته. 
وهذا القول � :أي مقتدى يقتدي بك
ال�ن��ا���س ،ويتبعونك يف �أق��وال��ك و�أف�ع��ال��ك،
فالأمام هو الذي يقتدي ويامت به النا�س.
راي مردود:
ولذلك ذكر عدد من املف�سرين �أن املراد
ب��ه ال�ن�ب��وة ،الن النبي تقتدي ب��ه �أم �ت��ه يف
دينهم ،قال تعاىل} :وما �أر�سلنا من ر�سول،
اال ليطاع ب�إذن اهلل{(. )5
فالأمام هاد يهدي ب�أمر ملكوتي ي�صاحبه،
فالإمامة بح�سب الباطن نحو والي��ة للنا�س
يف �أعمالهم ،وهدايتها �إي�صالها �إياهم �إىل
املطلوب ب�أمر اهلل دون جمرد �إراءة الطريق
ال��ذي هو �ش�أن النبي والر�سول وك��ل م�ؤمن
يهدي �إىل اهلل �سبحانه بالن�صح واملوعظة
احل�سنة.

علوم قران
قال تعاىلَ } :و َم��ا �أَ ْر َ�س ْل َنا ِمن َّر ُ�س ٍول ِ�إالَّ
ِب ِل َ�س ِان َق ْو ِم ِه ِل ُي َبينِّ َ َل ُه ْم َف ُي ِ�ض ُّل اللهّ ُ َمن َي َ�شاء
يم{()6
َو َي ْه ِدي َمن َي َ�شاء َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز الحْ َ ِك ُ
 ،وق��ال تعاىل يف م�ؤمن �آل فرعونَ } :و َق� َ
�ال
�ون �أَ ْه� ِ�د ُك� ْ�م َ�س ِب َيل
ا َّل� ِ�ذي � َآم��نَ َي��ا َق�� ْو ِم ا َّت� ِب� ُع� ِ
ال َّر َ�شا ِد {( ،)7وقال تعاىلَ } :ف َل ْو َال َن َف َر ِمن
ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِّم ْن ُه ْم َط�آ ِئ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهو ْا فيِ الدِّ ِين
َو ِل� ُي�ن� ِ�ذ ُرو ْا َق ْو َم ُه ْم ِ�إ َذا َر َج� ُع��و ْا ِ�إ َل ْيهِ ْم َل َع َّل ُه ْم
َي ْح َذ ُرونَ {()8
ثم ان��ه تعاىل بني �سبب موهبة الإمامة
بقوله} :لمََّا َ�صبرَ ُ وا َو َكا ُنوا ِب�آ َيا ِت َنا ُيو ِق ُنونَ {()9
فبني ان املالك يف ذلك �صربهم يف جنب
اهلل  -وق��د �أط�ل��ق ال�صرب  -فهو يف ك��ل ما
يبتلي وميتحن به عبد يف عبوديته ،وكونهم
قبل ذلك موقنني ،وقد ذكر يف جملة ق�ص�ص
�إبراهيم قوله تعاىل َ } :و َك� َ�ذ ِل� َ�ك ُن� ِ�ري
�إِ ْب َر ِاه َيم َم َل ُكوتَ ال�سَّ َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َو ِل َي ُكونَ
ِمنَ المْ ُو ِق ِننيَ{( )10امللكوت لإبراهيم كانت
مقدمة لإفا�ضة اليقني عليه ،ويتبني به �أن
اليقني ال ينفك عن م�شاهدة امللكوت كما هو
ظاهر قوله تعاىل} :كَلاَّ َل ْو َت ْع َل ُمونَ ِع ْل َم ا ْل َي ِق ِني
َ لترَ َ ُونَّ جْ َ
ال ِح َيم{( ،)11وقوله تعاىلَ } :ك َاّل
َب ْل َرانَ َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َما َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ َ ك َاّل
�إِ َّن ُه ْم َعنْ َر ِّبهِ ْم َي ْو َم ِئ ٍذ لمَ َ ْح ُجو ُبونَ ُ ث َّم �إِ َّن ُه ْم
َل َ�صا ُلو جْ َ
ال ِح ِيم ُ ث َّم ُي َق ُال هَ َذا ا َّل ِذي ُك ْنت ُْم
الَ ْب َرا ِر َل ِفي ِع ِّل ِّي َني
َاب ْ أ
ِب ِه ُت َك ِّذ ُبونَ َ ك َاّل ِ�إ َّن ِكت َ
َ و َما �أَ ْد َر َ
َاب َم ْر ُقو ٌم 
اك َما ِع ِّل ُّيونَ ِ كت ٌ
َي ْ�ش َه ُد ُه المْ ُ َق َّر ُبونَ {()12
وه��ذه الآي��ات تدل على �أن املقربني هم
الذين ال يحجبون عن ربهم بحجاب قلبي
وهو املع�صية واجلهل والريب وال�شك ،فهم
�أهل اليقني باهلل ،وهم ي�شهدون عليني كما
ي�شهدون اجلحيم.
وباجلملة فالأمام يجب �أن يكون �إن�سانا
ذا يقني مك�شوفا له عامل امللكوت  -متحققا
بكلمات م��ن اهلل �سبحانه  -و امللكوت هو
االم��ر ال��ذي ه��و ال��وج��ه الباطن م��ن وجهي
هذا العامل ،فقوله تعاىل (:يهدون ب�أمرنا)،

ي��دل دالل��ة وا��ض�ح��ة على �أن ك��ل م��ا يتعلق
به �أم��ر الهداية  -وهو القلوب والأع�م��ال -
فللإمام باطنه وحقيقته ،ووجهه االم��ري
حا�ضر عنده غري غائب عنه ،ومن املعلوم
�أن القلوب والأعمال ك�سائر الأ�شياء يف كونها
ذات وجهني ،فالأمام يح�ضر عنده ويلحق به
�أعمال العباد ،خريها و�شرها ،وهو املهيمن
على ال�سبيلني جميعا� ،سبيل ال�سعادة و�سبيل
ال�شقاوة.
الإم��ام��ة :ه��ذا امل�ع�ن��ى ع�ل��ى �شرافته
وعظمته ،ال يقوم �إال مبن كان �سعيد الذات
بنف�سه� ،إذ ال��ذي رمب��ا تلب�س ذات��ه بالظلم
وال�شقاء ،ف�إمنا �سعادته بهداية من غريه،
وقد قال اهلل تعاىل�} :أَ َف َمن َي ْه ِدي �إِلىَ الحْ َ قِّ
�أَ َح ُّق �أَن ُي َّت َب َع �أَ َّمن الَّ َيهِ دِّ َي ِ�إالَّ �أَن ُي ْه َدى{(.)13
وقد قوبل يف الآية بني الهادي �إىل احلق
وبني غري املهتدي �إال بغريه ،وه��ذه املقابلة
تقت�ضي �أن يكون الهادي �إىل احلق مهتديا
بنف�سه ،و�أن املهتدي بغريه ال يكون هاديا �إىل
احلق البتة.
وي�ستنتج من هنا �أمران:
�أح���ده���م���ا� :أن االم� ��ام ي�ج��ب �أن يكون
مع�صوما عن ال�ضالل و املع�صية ،واال كان
غري مهتد بنف�سه كما م��ر ،ي��دل عليه قوله
تعاىلَ } :و َج َع ْل َناهُ ْم �أَ ِئ� َّم � ًة َي � ْه �دُونَ ِب َ�أ ْم ِر َنا
َو�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْيهِ ْم ِف ْع َل الخْ َ يرْ َ ِات َو ِ�إ َق َام ال�صَّلاَ ِة
َو�إي � َت��اء ال � َّز َك��ا ِة َو َك��ا ُن��وا َل َنا َع��ا ِب� ِ�دي��نَ {()14
ِ
ف�أفعال االمام خريات يهتدى �إليها ال بهداية
من غريه بل باهتداء من نف�سه بت�أييد �إلهي،
وت�سديد رباين والدليل عليه (فعل اخلريات)
ب�ن��اء على �أن امل���ص��در امل���ض��اف ي��دل على
الوقوع ،ففرق بني مثل قولنا :و�أوحينا �إليهم
�أن افعلوا اخل�يرات فال ي��دل على التحقق
والوقوع.
الثاين� :أن من لي�س مبع�صوم فال يكون
�إماما هاديا �إىل احلق البتة.
وبهذا البيان يظهر :ان امل��راد بالظاملني
يف قوله تعاىلَ } :ق َال َو ِمن ُذ ِّر َّي ِتي َق َال َال َي َن ُال

َع ْه ِدي َّ
الظالمِ ِنيَ{( ،)15مطلق من �صدر عنه
ظلم ما ،من �شرك �أو مع�صية ،وان كان منه
يف برهة من عمره ،ثم تاب وا�صلح.
وقد ظهر مما تقدم من البيان �أمور:
الأول� :أن الإمامة جمعولة.
الثاين� :أن االمام يجب �أن يكون مع�صوما
بع�صمة �إلهية.
الثالث� :أن الأر�ض وفيه النا�س ،ال تخلو
عن �إمام حق.
ال��راب��ع� :أن االم��ام يجب �أن يكون م�ؤيد ًا
من عند اهلل تعاىل.
اخلام�س� :أن �أعمال العباد غري حمجوبة
عن علم الإمام.
ال�ساد�س� :أنه يجب �أن يكون عاملا بجميع
م��ا يحتاج �إل�ي��ه ال�ن��ا���س يف �أم ��ور معا�شهم
ومعادهم.
ال�سابع� :أنه ي�ستحيل �أن يوجد فيهم من
يفوقه يف ف�ضائل النف�س.
الهوام�ش :
� -1سورة البقرة �آية . 124
� -2سورة ال�سجدة �آية . 24
� -3سورة القلم �آية . 17
� -4سورة البقرة �آية . 124
� -5سورة الن�ساء �آية . 63
� -6سورة ابراهيم �آية . 4
� -7سورة غافر �آية . 38
� -8سورة التوبة �آية . 122
� -9سورة ال�سجدة �آية . 24
� -10سورة االنعام �آية . 75
� -11سورة التكاثر �آية . 6 -5
� -12سورة املطففني �آية (. )21-14
� -13سورة يون�س �آية . 35
� -14سورة االنبياء �آية . 73
� -15سورة البقرة �آية .124
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�شبهات وردود

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

وام�����ا ت��ك��م��ل��ة ه����ذا امل���و����ض���وع ن��ب�ين لك
عزيزي القارئ الكرمي ما جاء يف ن�ص كتب
العامة يف ف�ضل ومكانة امري امل�ؤمنني علي
بن طالب وانه منزه عن ما ذكر يف رد
هذه ال�شبهة .
لعلي
وقال �أبو نعيم :قال ر�سول اهللّ 
علي� ،إنّ اهلل قد ز ّينك
بن �أبي طالب :يا ّ
بزينة مل ُيز ّين العباد بزينة �أح� ّ�ب �إىل اهلل
تعاىل منها :الزهد يف ال ّدنيا ،وجعل ال ّدنيا
ال تنال منك �شيئ ًا)1(.
اخلوارزمي ب�إ�سناده
وقال املو ّفق بن �أحمد
ّ
عن عمر بن اخلطاب قال � :أ�شهد على ر�سول
اهلل ل�سمعته وهو يقول :لو �أن ال�سماوات
ال�سبع والأر�ضني ال�سبع و�ضعن يف كفة ميزان
 ،وو�ضع امي��ان علي يف كفة ميزان  ،لرجح
اميان علي )2( .
البخاري :قال النبي:
ويف �صحيح
ّ
فاطمة �سيدة ن�ساء �أهل اجل ّنة)3( .
ّ
وروى الثعلبي ب�إ�سناده عن النبي
قال :فاطمة �س ّيدة امل�ؤمنني� ،أو �س ّيدة ن�ساء
هذه الأمة)4( .
وق� ��ال ال�ف�ق�ي��ه ال �� �ش��اف �ع��ي :ق ��ال ر� �س��ول
اهلل� :إمنا �سميت فاطمة لأنّ اهلل تعاىل
فطمها وفطم حمبيها من النار)5( .
وقال �أي�ض ًا :عن �أ�سماء بنت ُعم َي�س قالت:
ق��ال النبي :ي��ا �أ��س�م��اء� ،إنّ فاطمة
ُخلقت حورية يف �صورة �إن�سية)6( .
ُ
ّ
ال�شافعي
وق ��ال حم � ّم��د ب��ن ط�ل�ح��ة
ّ
التميمي
ب�إ�سناده ع��ن جميع ب��ن عمري
ّ
ق��ال :دخلتُ على ع ّمتي عائ�شة ،فقلت:
8
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احللقة الثالثة
علي
�أقول :وهذا بع�ض ما روي يف ف�ضائل ّ
والزّهراء ،وه��ي من��وذج من مئات،
مما رواه الفريقان يف مناقب �أهل
بل �آالف ّ
البيت
فعندئذ ،هل يبقى لعاقل من�صف جمال
للقول بوقوع نزاع وخما�صمة بينهما؟!
وال ي���ص� ّ�ح �أ� �ص� ً
لا �إط�ل�اق ل�ف��ظ ال � ّن��زاع
واملخا�صمة عليهما؛ لأ ّنهما يف هذه املنزلة
الرفيعة عند اهلل ،وعند ر�سوله ،وكونهما
�أف�ضل ال�بر ّي��ة بعد ر�سول اهلل� شيم ّة
و�أخالق ًا .واحلمد هلل رب العاملني .
الهوام�ش :

� ّأي ال ّنا�س كان �أحب �إىل ر�سول اهلل من
ال ّن�ساء؟ قالت :فاطمة :قلت :ومن الرجال؟
قالت :زوجها)7( .
وقد ثبت �أنّ فاطمة الزهراء� س ّيدة
ن�ساء العاملني ،لي�س هذا وحده ما ثبت من
ف�ضائلها ،ف���إنّ م��ن جالئل ف�ضائلها قول
والدها يف ح ّقها :وفاطمة ب�ضعة م ّني،
فمن �آذاها فقد �آذاين ،ومن �آذاين فقد �آذى
اهلل تعاىل)8( .
ف�إن هذه الأحاديثّ ،
تدل على ع�صمتها،
وكمال اخالقها وانها خري زوجة لويل اهلل
علي بن �أبي طالب  .وقال �أمري امل�ؤمنني
 -1املناقب للخوارزمي ،131 :فردو�س الأخبار:
علي يف ح ّقها :ف ��و اهلل ما
ّ
408/3
�أغ�ضبتُها وال �أكرهتُها على �أمر حتّى قب�ضها
� -2صحيح البخاري ،209/4 :وانظر :م�صابيح
ّ
اهلل ع ّز وجل ،وال �أغ�ضبتني وال ع�صت يل ال�س ّنة ،184/4 :جممع الزوائد ،223/9 :ذخائر
�أم��ر ًا ،ولقد كنت �أنظر �إليها فتنك�شف ع ّني العقبى.43 ،42 :
الهموم والأحزان)9( .
اخلوا�ص:
 -3تف�سري الثعلبي ،322/10 :تذكرة
ّ
 ،309مطالب ال�س�ؤول.47 :
 -4املناقب البن املغاز ّ
يل ،65 :فرائد ال�سمطني:
 ،47/2تاريخ بغداد33/13 :
 -5املناقب البن املغاز ّ
يل ،369 :ذخائر العقبى:
 ،44التدوين يف �أخ�ب��ار ق��زوي��ن ،128/2 :ل�سان
امليزان ،238/3 :التاريخ الكبري.391/1 :
 -6مطالب ال�س�ؤول46 :
البخاري� ،319/4 :صحيح م�سلم:
� -7صحيح
ّ
� ،1902/4سنن �أبي داود� ،226/2 :سنن ابن ماجة:
 644/1رقم � ،1999سنن الرتم ّذي 699/5 :رقم
 ،3869م�سند �أحمد بن حنبل،326 ،5/4 :
امل�ستدرك للحاكم ،159 /3 :املعجم الكبري
للطربا ّ
ين 405 /22 :رقم ،1013خ�صائ�ص
�سائي.185-183 :
ال ّن ّ
 -8بحار االنوار202/43 :
 -9بحار الأنوار134/43 :

درو�س يف اخلطابة

طرق كتابة املحا�ضرة احل�سينية
احللقة الثانية

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

تناولنا يف احللقة ال�سابقة مقدمة
عن طريقة كتابة املحا�ضرة و�شروطها
و�أ�شهر الطرق املوجودة يف ال�ساحة:
�أوال :الطريقة القدمية.
ثانيا :طريقة املعاجلة.
ثالثا :طريقة الق�صة.
ونبد�أ معكم هذه احللقة يف �شرح �أ�شهر
طرق كتابة املحا�ضرة املوجودة يف ال�ساحة:
�أوال :الطريقة القدمية:
لعل هذه الطريقة هي من �أ�شهر الطرق
و�أك�ث�ره ��ا ا� �س �ت �ع �م��اال م��ن ق �ب��ل اخل�ط�ب��اء
والباحثني يف �إع��داد املحا�ضرة احل�سينية
وهي الأ�سا�س الأ�صلي لبقية الطرق كلها,
وتتلخ�ص فكرتها على �أن ي��أت��ي اخلطيب
ب��آي��ة ق��ر�آن�ي��ة م��ن ك�ت��اب اهلل ث��م ي�أخذ
تف�سري هذه الآي��ة من كتب التف�سري وينقل
تلك املعاين �إىل �سجل التدوين املعد لذلك
ويط ِّعم تلك املعلومات امل�ستقاة من التفا�سري
املوجودة مبعلومات �أخرى من كتب التاريخ
وكتب العقائد وقوامي�س اللغة وكتب الأدب
وال�شعر والكتب الفقهية واملقاتل احل�سينية
ل�ي�خ��رج بنتيجة نهائية وه��ي املحا�ضرة
احل�سينية ،حيث تتناول مو�ضوع ًا معني ،وقد
مت مناق�شته من جميع اجلوانب ا�ستنادا �إىل
التفا�سري املوجودة يف ال�ساحة و�أ�شبع ب�شكل
ير�ضي املتلقي ويرفع الإبهام عن تلك الآية
التي اخ�ت�يرت لتكون امل��ادة االول�ي��ة لكتابة
املحا�ضرة.
وم��ن الأف�ضل �أن يكون وق��ت املحا�ضرة
الكلي ( 45دقيقة) وهو الوقت النموذجي
واملالئم ,ويلزم على اخلطيب �أن تكون لديه
فرا�سة بحيث يعرف �أو ي�ست�شعر �أنّ امل�ستمع

واملتلقي ال ميل وال يدخل ال�ضجر �إىل باله،
ويبقى تفكريه من�صب ًا باجتاه اخلطيب فقط
وال حت�صل عملية ال�شرود الذهني عنده
غالبا.
ومن خالل جتربتي اخلطابية طيلة
ال�سنوات ال�سابقة� ,صار عندي ملمو�سا �أن
اجلمهور الب�سيط املتلقي وامل�ستمع يعري
انتباهه �إىل اخلطيب مدة زمنية ترتاوح ما
بني (� 25إىل  30دقيقة) �أما بعد هذه املدة,
فيكون الإ�صغاء من قبل املتلقي عبارة عن
املجاملة -غالبا -للخطيب ,ف�ترى �أنظار
�شاخ�صة للمنرب ور�ؤو�� ��س م��رف��وع��ة ولكن
ال�ق�ل��وب اله�ي��ة ع��ن م��ا يطرحه اخلطيب,
واد �آخ��ر,
واد واجلمهور يف ٍ
واخلطيب يف ٍ
وهذا �أ�شاهده بنف�سي و�أنا على املنرب.
وذلك لأن املتلقي قد تعب بدن ًيا ومعنو ًيا
م��ن الإ� �ص �غ��اء واالن �ت �ب��اه و�إع � ��ارة ال��ذه��ن
للخطيب ,ل��ذل��ك يجب على اخلطيب �أن
ينتبه ل �ه��ذه احل��ال��ة و�أن ال ي�ط�ي��ل بوقت
املحا�ضرة �أك�ثر م��ن ( 45دقيقة) �إال �إذا
أح�س �أن اجلمهور هو الراغب بذلك و�أن
� َّ
اجلمهور م�ست�أن�س ب��امل��ادة العلمية امللقاة
من قبل اخلطيب عليه ،و�أن طريقة الإلقاء
التي يتبعها اخلطيب �صحيحة ،والكل يرغب
باملزيد من ذلك اخلطيب ,فحينها يعرف
اخلطيب �أن��ه موفق ومطلوب من الكل وال
مانع من الإط��ال��ة مبا ي��راه منا�سبا لذلك,
ولكن البع�ض ي�ش ُّذ عن ذلك فيتحمل �أكرث
مثل �أ�صحاب العلم وطلبة احلوزة والأ�ساتذة.
وهنالك نقطة �أخرى يجب على اخلطيب
�أن ينتبه �إليها عند كتابة املحا�ضرة ,وهي �أن
ُيظهر �شخ�صيته يف ر�سم اخلطوط العري�ضة

للمحا�ضرة �أثناء ت�أليفها ,ال �أن يكون ناقال
فقط للن�صو�ص واملعاين و�أن يحلل الن�ص
اعتمادا على فكر �أهل البيت وثقافتهم و�أن
ي�س�أل العلماء �إذا تطلب الأم��ر عن فحوى
الن�صو�ص الواردة يف تراثنا ,و�أن ال يف�سرها
ح�سب ما ت�شتهيه نف�سه �أو ح�سب ما متلي
عليه اجلهة التي ينت�سب �إليها� ,أو يف�سر
الن�ص ويحلله اعتمادا على فكر املخالفني
لأهل البيت ,لأنه �سي�ضلل الكثري من
النا�س �إنْ �أ�ساء فهم الن�صو�ص املوجودة يف
الكتب ,و�إمنا يكون حتليل الن�ص وفق معايري
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�صحيحة
وفكر �أه��ل البيت وامل��رو�أة االجتماعية و�أن
يتخل�ص من الفئوية واالنتماءات احلزبية
و�أن يكون انتما�ؤه هلل ولر�سوله وللح�سني
و�أهل البيت.
ونقطة �أخ ��رى مهمة �أي���ض��ا يجب على
اخلطيب �أن يطبقها وي�سري عليها وهي �أن
ي��دون تلك امل�ح��ا��ض��رات يف �سجالت ذات
القطع الكبري و�أن يتعلم طريقة تدوين
البحوث وا�ستخدام الهوام�ش و�أن يحتفظ
بتلك ال�سجالت عنده وذلك للفائدة الكبرية
التي �سيجنيها م��ن عملية التدوين والتي
�س�أُخل�صها بالنقاط يف العدد القادم �إن �شاء
اهلل تعاىل .واحلمد هلل رب العاملني و�صلى
اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
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�شذرات منربية

االمام القا�سم بن االمام الكاظم 
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

�صلى اهلل عليك ي��ا ر��س��ول اهلل �,صلى اهلل
ع�ل�ي��ك ي��ا �أب� ��ا ع �ب��داهلل وع �ل��ى اه ��ل بيتك
الطيبني الطاهرين وان�صارك ،ياليتنا كنا
معكم فنفوز فوزا عظيما:
ولقد �أبيتُ من اجلوى يف ليلة ٍ
ْ
ي�أبي جلفني ُب� ُؤ�سه ْا �أنْ يغم�ض ْا
قا�ســـم
حتى ك�أين يف ليـــايل
ٍ
ملا عن االهلــــني بـــان مقو�ضــ ْا
لقد �أقتـــدى بابيـــه حتـــى انه
يف فـ�ضله ا�ضحى ابوه معر�ض ْا
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ــدي
قد قال لو ان االمامة يف ي ْ
حلــبوتُ فيــهـــا قا�ســما لوال الر�ضـا
ياحر قلبي حني �أ�ضـحى نازحــــ ًا
وم�شـــردا يف عيـــنه �ضـــاق الفــ�ضــ ْا
فيحقُ �أن جتري الدموع دم ًا ملن
يف فـقــده قـلــب البتــــولة �أمــــر�ضـــ ْا
مل �أن�س طفلتـه وقـــد ناحــــــت ل ُه
حرى الف�ؤاد من ال�شجى لنْ تغم�ضا
و�أتوبها تنحو مـــديـنة جـــــــدهـــا
حتـــى �أتـــت دار ًا �سنـــاهــا قد �أ�ضــا

وببابهــــا وقفــت ونــادت ح�ســرة ً
ياجد قد �ضاقت بنا �سعة الف�ضا
فخرجنْ ربــات اخلـــدور ب�أدم ٍــع
منهـــلــة حتـــكي احليا ان �أوم�ضا
ف�صرخن عند بكائها فرتاجعت
بنـــدائهــا تدعـــو �أباها املرت�ضى
حتــــــى �أذا بلـــــغ ال�صيــــاح لأم ِه
وقعت ومن ا�سر الردا لن تنه�ضا

�شذرات منربية
على القا�سم دهلي الدمع يا عني
غريب وكل هله عنه مبعدين
�آه يا حمنــــــة القـــــــــا�سم جبـــــرية
ما يدري الوجه �أملن يديره
ملــــن مــــا و�صـــل ذيــــج الع�شـــرية
وكال �أبقه ب�سلفهم يوم يومني
ظل يعـمل ب�سـكـي املــاي ياحيــف
ويتمنى ي�شـوف االهل بالطيف
�أله الي�شهد بحكهم رمح وال�سيف
على كل الب�شر �أهم �سالطني
�أبن مو�سى وتف�سر ال�صخر ق�صته
�أبو البيت على حبه انطاه بنته
طفلة �شلـــون حلـــــوة انـــوب جتــة
تتمر�ض بالعجل مر�ضة امليتني
من �شاف املــر�ض جــاب العاليــم
وي عمه ي�سولف والدمع �ساجم
�أبن مو�سى تراين وا�سمي القا�سم
ومات النوب ويلي وفراك البـني
ال����ق����ا�����س����م ب������ن االم������������ام م����و�����س����ى ب��ن
جعفرولد �سنة  150هجرية يف املدينة
امل��ن��ورة ,وت���ويف �سنة 192ه��ج��ري��ة يف مدينة
احللة يف العراق.
ام����ه �أ���س��م��ه��ا (ت��ك��ت��م ) وه����ي ام االم����ام
الر�ضا وتكنى ب���أم البنني فهو �شقيق
االمام الر�ضا.
وق�����ص��ة ه��روب��ه وردت يف ك��ت��اب (�شجرة
ط��وب��ى) مل��ا �أ���ش��ت��د غ�ضب ه����ارون العبا�سي
جعل يقطع االي��دي وي�سمل االع�ين وبنى
اال�سطوانات حتى �شردهم يف البلدان ومن
جملتهم القا�سم اخ��ذ ج��ان��ب ال�شرق
ملدينة احللة لعلمه ان هناك قرب جده امري
امل�ؤمنني جعل يتم�شى على �شاطي الفرات
واذا ببنتني ت�سقيان املاء وتقول احداهما
للأخرى :

ال وحق االمري �صاحب بيعة يوم الغدير
ما كان االم��ر كذا وك��ذا ,فلما �سمع عذوبة
منطقها قال لها من تعنني بهذا الكالم ؟
ق����ال����ت �أع�����ن�����ي ام�����ام�����ي ع���ل���ي ب�����ن �أب�����ي
طالب فطلب منها ان تو�صله اىل كبري
احلي وكان ابوها فا�ستقبله ورحب به وبقي
القا�سم ثالثة اي��ام  ,فلما ك��ان ي��وم الرابع
قال القا�سم يا �شيخ انا �سمعتُ ممن �سمع
من ر�سول اهلل ان ال�ضيف ثالثة ايام
وما زاد على ذلك فطعامه �صدقة .ف�أريد
ان ت��خ��ت��ار يل ع��م�لا ف��اخ��ت��ار ���س��ق��ي امل����اء,
ويف ليلة م��ن الليايل خ��رج ال�شيخ لبع�ض
ح��وائ��ج��ه ف������ر�أى ال��ق��ا���س��م ي�����ص��ل��ي وي��ب��ك��ي
فاحبه وزوج��ه ابنته فرزقه اهلل منها بنتاً,
ومل��ا بلغ م��ن العمر �43سنة مر�ض القا�سم
مر�ض املوت ,عند ذلك اخرب ال�شيخ بح�سبه
ون�سبة واو�صاه ان يحمل بنته اىل املدينة
اىل اه��ل��ه ع��ن��د ذل���ك م���ات ال��ق��ا���س��م غريبا
مظلوما وا�سيداه واقا�سماه  ,بعد عام من
وفاته توجه ال�شيخ اىل املدينة املنورة وقد
حمل البنت معه فو�صل اىل دور بني ها�شم
واو���ص��ل البنت اىل �أهلها و�أم���ا �أم القا�سم
قالت اين �أ���ش��م رائ��ح��ة ول��دي القا�سم و�إذا
بال�شيخ ومعه بنت القا�سم يقف على الباب ,
وقال ال�شيخ حممد �سعيد املن�صوري:
وكف و�أمدامع عيونه �سجيمة
و�صاح ب�صوت عايل باله�ضيمة
يهل هالبيــت جبتــلـكم يتيــمة
كلبـــها يفــطــــر اجللمـود ظيمه
طلـــعـــن وكـــامــــن ين�شـــــــدنه
يا�شــــــــــيخ بـــينّ االمـــر �ألنــــــه
�شلون اعرف هـــالطفـــله مـ ّنـه
ملـــــــن �سمـــــعــــهـــن زاد و ّنـــــــــه
وجاوبهـــن بح�ســـرة �أوحنــــــــة
القـــــا�ســـــم �أ�ضنــجــــن تعرفنه

كـــــالــــن نعــــم هــذا �أبنـــــه
واجنـــان عنـــدك خـرب عنه
�سوي جميــل و�سولـــف النـــه
كلــــــهــن �شكلـجــن باملجـــنه
ايل حينه ظــل يزهي ونزلنه
حـــــــني الكعــــد ليـنـه وتعنه
و�أعلينـــــه ليـــه بهـــــاي منـــه
ظلينــــــة ننـــــظر ليــــــه ولنه
ن�شـر العلــــم والديـــــن فنـــه
و�آنـــه الكلــت هـــــــــذا �أ�ضنه
من بيت عالــــي الكـدر جنــه
وزوجته و�أح�سبته من �أهلنه
مايوم �شفته �ضحـــك �سنــه
�أجفـــوف الدهــــر جفه لونه
مات وبـــكـــه موحــ�ش وطنـــه
و�صـــانــــــــي �أبنتـــي �أتعنـــــه
لر�ض املدينـــــة والتـــــونــــــــه
حـني �أ�سمـعــن نـــادن ع�سنـه
من كبل موته �أك�ضينه كلنه
من �سمعت �أمه بيه مفكود
ظلت اعليه تخم�ش باخلدود
وتنعى بنعي ي�صدع اجللمود
يبني احلنني َّ
اتنطر تّعود
وتزهي �أبايل بوجهك �أردود
�ساعة بكت والكلب ممرود
الفكد الغريب ابروحها �أجتود
وفاركت منها الروح الوجود
�أ�شحال الت�شوف الولد ممدود
ومكطعه �أجفوفه والزنود
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل

كرار املو�سوي

ال�سي�ستاين يطالب بعدم رفع ا�سمه يف احتجاجات العراق واختيار رئي�س حكومة دون تدخل خارجي
06.12.2019
امل�������ص���در :م���وق���ع ق���ن���اة ( )RTرو���س��ي��ا
اليوم.

طالب املرجع الديني الأعلى يف العراق،
ع��ل��ي ال�سي�ستاين ،ب��اخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س جديد
حلكومة البالد وفق املدة الد�ستورية دون
�أي ت��دخ��ل خ��ارج��ي ،جم���ددا رف�����ض��ه و�ضع
ا�سمه يف املظاهرات.
وق������ال مم���ث���ل ال�����س��ي�����س��ت��اين يف خ��ط��ب��ة
اجلمعة بكربالء ،عبد املهدي الكربالئي:
"ال �شك يف �أن احلراك ال�شعبي �إذا ات�سع
م��داه و�شمل خمتلف الفئات يكون و�سيلة
فاعلة لل�ضغط على م��ن بيدهم ال�سلطة
لإف�ساح املجال لإج��راء �إ�صالحات حقيقية
12
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يف �إدارة ال��ب��ل��د ،ول��ك��ن ال�����ش��رط الأ���س��ا���س
لذلك هو عدم اجن��راره �إىل �أعمال العنف
والفو�ضى والتخريب".
واع�����ت��ب��ر ال�������س���ي�������س���ت���اين ،ح�������س���ب ن�����ص
اخل���ط���ب���ة� ،أن "املحافظة ع���ل���ى ���س��ل��م��ي��ة
امل���ظ���اه���رات وخ���ل���وه���ا م���ن �أع����م����ال ال��ع��ن��ف
وال��ت��خ��ري��ب حت��ظ��ى ب���أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ،وه��ي
م�س�ؤولية ت�ضامنية يتحملها اجلميع"،
الفتا �إىل ���ض��رورة ع��دم �سماح املتظاهرين
"للمخربني ب���أن يتقم�صوا ه��ذا العنوان
ويند�سوا يف �صفوفهم".
و�شدد على �أن "م�ساندة القوات الأمنية
واحرتامها وتعزيز معنوياتها وت�شجيعها
ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب�����دوره�����ا يف ح���ف���ظ الأم�����ن
واال���س��ت��ق��رار ع��ل��ى ال��وج��ه امل��ط��ل��وب واج��ب
اجلميع" ،فيما �شكر رج��ال الع�شائر على
لعبهم "دورا م�شهودا" يف "حماية ال�سلم
الأهلي ومنع الفو�ضى واخلراب".
ودان ال�سي�ستاين "كل م��ا وق���ع خ�لال
الأي��ام ال�سابقة من �سفك للدماء الربيئة
والإ���ض��رار باملمتلكات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات

العامة" ،م��ط��ال��ب��ا "الأجهزة الق�ضائية
مبحا�سبة ومعاقبة ك��ل م��ن اق�ترف عمال
�إجراميا من �أي طرف كان وفق ما يحدده
القانون".
و�أ����ش���ار ال�����س��ي�����س��ت��اين �إىل �أن امل��رج��ع��ي��ة
ال���دي���ن���ي���ة ه����ي "جلميع ال���ع���راق���ي�ي�ن ب�لا
اخ���ت�ل�اف ب�ي�ن ان��ت��م��اءات��ه��م وت��وج��ه��ات��ه��م،
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت����أم�ي�ن م�����ص��احل��ه��م ال��ع��ام��ة
م��ا و�سعها ذل���ك ،وال ينبغي �أن ي�ستخدم
عنوانها من قبل �أي من املجاميع امل�شاركة
يف ال��ت��ظ��اه��رات امل��ط��ال��ب��ة ب��الإ���ص�لاح لئال
حت�سب على جمع دون جمع".
ويف اخل��ت��ام �أع����رب ع��ن �أم��ل��ه ب����أن "يتم
اختيار رئي�س احلكومة اجلديدة و�أع�ضائها
�ضمن املدة الد�ستورية ووفقا ملا يتطلع اليه
امل��واط��ن��ون بعيدا ع��ن �أي ت��دخ��ل خ��ارج��ي،
علما �أن املرجعية الدينية لي�ست طرفا يف
�أي حديث بهذا ال�ش�أن وال دور لها فيه ب�أيّ
�شكل من الأ�شكال".

خطب اجلمعة
ال�سي�ستاين ي�ؤكد �أن العراق "لن يكون بعد هذه االحتجاجات كما كان قبلها"
امل���ص��در :م��وق��ع ق�ن��اة (FRANCE
 )24الفرن�سية.
�أك��د امل��رج��ع الديني ال�شيعي الأع�ل��ى يف
ال �ع��راق �آي ��ة اهلل ال�سيد علي ال�سي�ستاين
اجل�م�ع��ة �أن االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي ت�شهدها
البالد �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���س�ي���س�ت��اين يف خ�ط�ب��ة اجلمعة
التي تالها ممثله ال�سيد �أحمد ال�صايف يف
ك��رب�لاء ،وال�ت��ي تعد الأع�ل��ى ن�برة منذ بدء
االحتجاجات "�إذا كان من بيدهم ال�سلطة
يظنون �أنّ ب�إمكانهم التهرب من ا�ستحقاقات
الإ� �ص�لاح احلقيقي بالت�سويف واملماطلة
ف�إنهم واهمون".
و�أ�� � �ض � ��اف "لن ي� �ك ��ون م���ا ب��ع��د ه��ذه
االحتجاجات كما كان قبلها يف كل الأحوال،
فليتنبهوا �إىل ذلك".

وت ��اب ��ع ال�����ص��ايف يف ق� ��راءت� ��ه خلطبة
ال�سي�ستاين ال��ذي ال يظهر �إىل العلن �أن
"املواطنني مل ي�خ��رج��وا �إىل امل�ظ��اه��رات
امل�ط��ال�ب��ة ب��الإ� �ص�لاح ب �ه��ذه ال �� �ص��ورة غري
امل�سبوقة ومل ي�ستمروا عليها طوال هذه املدة
بكل ما تط ّلب ذلك من ثمن فادح وت�ضحيات
ج�سيمة� ،إ ّال لأنهم مل يجدوا غريها طريق ًا
للخال�ص من الف�ساد".
واع �ت�بر �أن ال�ف���س��اد يف ال �ب�لاد يتفاقم
"بتوافق القوى احلاكمة على جعل الوطن
م�غ��امن يتقا�سمونها فيما بينهم وتغا�ضي
بع�ضهم عن ف�ساد البع�ض الآخر".
ول�ف��ت �إىل �أن ��ه رغ��م م ��رور م��دة زمنية
على ان �ط�لاق االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي و�صفها
بـ"الطريق امل�ش ِّرف"" ،مل يتحقق �إىل اليوم
على �أر���ض الواقع من مطالب املحتجني ما
ي�ستحق االهتمام به".
وك��ان �آي��ة اهلل العظمى قد التقى مطلع
الأ�سبوع احلايل رئي�سة بعثة الأمم املتحدة

يف العراق (جينني هيني�س-بال�سخارت)،
ال�ت��ي ط��رح��ت عليه خ��ارط��ة ط��ري��ق حظيت
مبوافقته ،مق�سمة على مراحل ،تدعو �إىل
و�ضع حد فوري للعنف ،والقيام ب�إ�صالحات
ذات طابع انتخابي ،واتخاذ تدابري ملكافحة
الف�ساد يف غ�ضون �أ�سبوعني ،تتبعها تعديالت
د�ستورية وت�شريعات بنيوية يف غ�ضون ثالثة
�أ�شهر.
ويف ه��ذا ال�سياق ،اعتربت املرجعية يف
خطبتها اجلمعة �أن "�إرادة ال�شعب تتمثل
يف نتيجة االق�تراع ال�سري العام �إذا �أُجري
ب�صورة عادلة ونزيهة" ،داعية �إىل "الإ�سراع
يف �إق��رار قانون من�صف لالنتخابات مينح
فر�صة حقيقية لتغيري القوى التي حكمت
البلد خالل ال�سنوات املا�ضية".
وا�ضافت �أن "�إقرار قانون ال مينح مثل
هذه الفر�صة للناخبني لن يكون مقبو ًال وال
جدوى منه".

ال�سي�ستاين يندد بقتل وخطف املحتجني العراقيني
 13دي�سمرب 2019
امل�����ص��در :م��وق��ع ق��ن��اة ( sky news
عربية) الإماراتية.
�أدان املرجع ال�شيعي الأع��ل��ى يف العراق
علي ال�سي�ستاين ،اجلمعة ،عمليات القتل
واخلطف التي يتعر�ض لها املتظاهرون يف
�ساحات االحتجاج يف العراق.
وق���ال ال�سي�ستاين يف خطبة اجلمعة:
"ن�شجب ب�شدة ما جرى من عمليات القتل
واخل��ط��ف واالع��ت��داء بكل �أ���ش��ك��ال��ه ،ومنها
اجلرمية الب�شعة واملروعة التي وقعت يوم
�أم�س يف منطقة الوثبة".
ويف وقت �سابق اخلمي�س ،قالت ال�سلطات
الق�ضائية العراقية �إنها �ست�صدر مذكرة
توقيف بحق امل�شاركني يف قتل ال�شاب ،وذكر

جمل�س الق�ضاء الأعلى �أن قا�ضي التحقيق
املتخ�ص�ص بق�ضايا الأم���ن الوطني با�شر
�إجراءاته بخ�صو�ص الق�ضية.
ودع����ا مم��ث��ل ال�����س��ي�����س��ت��اين ال����ذي �أل��ق��ى
خطبة اجلمعة يف مدينة كربالء ،اجلهات
املعنية اىل �أن تكون على م�ستوى امل�س�ؤولية،
و"تك�شف ع��م��ن اق�ت�رف���وا ه����ذه اجل��رائ��م
وحتا�سبهم عليها".
وحذر املرجع ال�شيعي الأعلى يف العراق
من تبعات تكرار مثل ه��ذه احل���وادث على
�أمن وا�ستقرار البلد ،وت�أثريه املبا�شر على
�سلمية االحتجاجات يف ال�ساحات العراقية.
وجدد ال�سي�ستاين الدعوة �إىل "�ضرورة
�أن يخ�ضع ال�سالح ـ ك��ل ال�سالح ـ ل�سلطة
الدولة ،وعدم ال�سماح بوجود �أي جمموعة

م�سلحة خ����ارج ن��ط��اق��ه��ا حت��ت �أي ا���س��م �أو
عنوان".
ودع����ا اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي �إىل املحافظة
على "مهنيته وح��ي��اده بعيدا عن �أي نفوذ
خارجي" ،م�ؤكدا على �أهمية "عدم ال�سماح
ب���وج���ود ع��ن��ا���ص��ر م�����س��ل��ح��ة خ�����ارج ���ش��رع��ي��ة
الدولة".
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درر املع�صومني

ملاذا �سميت الزهراء با�سم فاطمة ؟!
ال�شيخ فاروق اجلبوري

تزامنا مع ذكرى �شهادة موالتنا فاطمة
الزهراء ،نت�شرف ب�إحتاف القارئ
ال �ك��رمي ب�شيء م��ن ذك��ره��ا امل �ب��ارك ،وقد
وجدنا يف ت�سميتها با�سم (فاطمة)
روائ��ع املعاين التي ت�ستدعي احلديث عنها
ول��و بنحو م��ن الإج �م��ال ،ف ��إن لهذا اال�سم
خ�صائ�ص ومعاين متعدد ًة تك�شف
املقد�س
َ
�إجما ًال عن �أربعة �أمور مهمة للغاية:
�أول��ه��ا� :أن ه��ذه امل �ع��اين ت �ن��درج حتت
عنوان احلكمة حيث متثل عل ًال غائية تقف
وراء ت�سميتها بهذا اال�سم ال�شريف ،
وال �إ�شكال لدى العقل يف �إمكان تعدد العلة
قا�ض بوقوعه ،قال
الغائية ،بل ال��وج��دان ٍ
و�سى َ ق َال
تعاىلَ } :و َما ِت ْل َك ِب َيمِ ي ِن َك َيا ُم َ
ِه� َ�ي َع َ�ص َاي �أَ َت � َو َّك ��أُ َع َل ْي َها َو�أَهُ ��� ُّ�ش ِب َها َع َلى
َغ َنمِ ي َوليِ َ ِفي َها َم�آَر ُِب �أُخْ َرى{(0)1
وثانيها� :أن جميع هذه املعاين ـــ وكما
�سيت�ضح ــــ متثل نوع ًا من التنزيه والتقدي�س
لها ، وجت�سد حائ ًال بينها وبني جملة
النقائ�ص التي ال تليق ب�ساحتها  ،الأمر الذي
يوجب تعظيم الأمة لها 0
وثالثها :ا�شرتاك
جميع هذه املعاين
يف الك�شف عن
قربها
م� � � � ��ن احل � � ��ق
�سبحانه وتعاىل
 ،و�أن��ه تعاىل �إمن��ا
ن� ّزه�ه��ا ع��ن تلك النقائ�ص مت�ه�ي��د ًا ملقام
�أ�سمى و�أع �ظ��م ،ه��و م�ق��ام اق�ت�ران الر�ضا
والغ�ضب بينه تعاىل وبينها ، فقد روي
عنه� أنه قال لفاطمة�( :إن اهلل ير�ضى
14
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احللقة االوىل

(( ،)6ومعنى فطمها بالعلم �أي قطعه عن
غريهم قطع ًا وجمعه لها جمع ًا)(0 )7
3ــــ عن احل�سن بن عبد اهلل ق��ال :قال
�أبو عبد اهلل� ...( :أتدري � ّأي �شئ تف�سري
فاطمة ؟ قلت � :أخ�برين يا �س ّيدي ،
قالُ :فطمت من ال�ش ّر)(0 )8
(�س ّميت فاطمة
4ــــ عن ال�صادقُ :
النقطاعها عن ن�ساء زمانها ف�ض ًال ودين ًا
وح�سب ًا)(0 )9
ه��ذه جملة من معاين اال�سم ال�شريف
املرتبطة ح�صر ًا ب�شخ�صية وذات موالتنا
ال�صديقة الطاهرة ، و�أم��ا املعاين
املرتبطة بالأمة ف�ست�أتي يف العدد القادم
�إن �شاء اهلل تعاىل ،و�آخر دعوانا �أن احلمد
هلل رب العاملني و�صلى اهلل على حممد و�آله
الطاهرين ،ال ّلهم ِّ
�صل على فاطمة و�أبيها
وبعلها وبنيها وال�سر وامل�ستودع فيها عدد
ما �أح�صاه كتابك و�أحاط به علمك وارزقنا
جميع ًا �شفاعتها ور� ِّ��ض �ه��ا ع�ن��ا ي��ا �أرح��م
الراحمني 0
الهوام�ش :

لر�ضاك ويغ�ضب لغ�ضبك)( ،)2وكيف ال وقد
قال�(( :إن اهلل تبارك وتعاىل �شق يل
ا�سما من �أ�سمائه � .....إىل �أن قال :و�شق لك
يا فاطمة ا�سما من �أ�سمائه فهو الفاطر و�أنت
فاطمة)(، )3فهو تعاىل �شقَّ لها هذا اال�سم
لغاية وحكمة ،ال ملجرد الت�سمية و�إال مل يعد
فرق ًا بينه وبني �سائر �أ�سماء الن�ساء0
�أما الرابع والأخري :ف�إن املالحظ يف
معاين ذلك اال�سم املقد�س تناولها جلنبتني
 :ترتبط الأوىل ح�صر ًا ب�شخ�صها، 
و�أما الثانية فهي ترتبط ب�أمة امل�سلمني 0
وقبل البدء بعر�ض تلك الأحاديث نحتاج
�أن نتعرف على املعنى اللغوي لهذا اال�سم
املقد�س ؛ (ففاطمة م�شتق من َف َط َم الذي
ي��أت��ي الزم� � ًا وم�ت�ع� ّدي� ًا ،وفطمت الر�ضيع:
ف�صلته ع��ن ال��ر��ض��اع ،وقطعته ع��ن اللنب،
فالفطم والفطام :القطع)( ،)4ف�إذا عرفت
ذلك فلننظر �أو ًال �إىل الأحاديث التي تتعلق
ح �� �ص��ر ًا ب ��ذات م��والت �ن��ا ال ��زه ��راء 
مقت�صرين على ذكر بع�ضها ومن دون �شرح
وتعليق رعاية ل�ضيق املقام:
� -1سورة طـــه �آية  17ـــــ . 18
 -1ع� ��ن
النبي:
ّ
 -2الإ�صابة البن حجر :ج265 ، 8
(�س ّميت فاطمة فاطمة
-3معاين الأخبار لل�صدوق�:ص65
ل �ف �ط �م �ه��ا ع���ن ال��دن �ي��ا
-4جم �م��ع ال �ب �ح��ري��ن:ج�� �� 3ص ، 414ال�ق��ام��و���س
ول ّذاتها و�شهواتها)( 0 )5املحيط:ج� 4ص160
 -5اخل�صائ�ص الفاطمية للكجوري:ج�1ص297
 -2ع��ن الباقر:
 -6علل ال�شرايع:ج�1ص179
((ملّ�� ��ا ول� ��دت فاطمة
-7اخل�صال لل�صدوق�:ص0 136
�أوحى اهلل ع ّز وج ّل �إىل َم َلك فانطلق به ل�سان
 -8ك�شف الغمة للأربلي:ج� 2ص91
حممد  ف�س ّماها فاطمة ّ ،ثم قال � :إنيّ
 -9اخل�صائ�ص الفاطمية :ج� 1ص289
فطمتك بالعلم وفطمتك عن الطمث"" ّ ،ثم
هلل لقد فطمها اهلل
ق��ال �أب��و جعفر: وا ِ
تبارك وتعاىل بالعلم وعن الطمث بامليثاق)

اخالقنا

اغتنام العمر
ال�شيخ احمد ال�صيقل

َق� � َ
�ال اللهُّ ت� � َع� �الىَ  }:ك�َّل�اَّ َب� � ْ�ل تحُ ِ � � ُّب ��ونَ
ا ْل َع ِاج َل َة{(. )1
فاهلل عز وجل عرب عن الدنيا بالعاجلة ؛
ْالنها ت�سري بعجل وا ْلعا ج َلة � :صفة ملو�صوف
محُ ��ذوف معلوم من املقام تقديره :احلياة
العاجلة � ،أو الدار العاجلة .واملراد بها مدة
احلياة الدنيا .
وهذه احلقيقة �أ�شار �إليها �أمري امل�ؤمنني
علي بن ابي طالبَ ( ف�إِنَّ َغد ًا ِمنَ ا ْل َي ْو ِم
ات فيِ ا ْل َي ْو ِم َو َ�أ ْ�س َر َع
يب َما �أَ ْ�س َر َع ال�سَّ َاع ِ
َق ِر ٌ
ال�ش ْه ِر َو�أَ� ْ��س� َر َع ُّ
�ام فيِ َّ
ال�ش ُهو َر فيِ ال�سَّ َن ِة
ْأ
الَ َّي� َ
ال�س ِن َني فيِ ا ْل ُع ُم ِر)(. )2
َو�أَ ْ�س َر َع ِّ
( َف���إِنَّ َغ��د ًا ِم��نَ ا ْل� َي� ْو ِم َق� ِ�ري� ٌ�ب) �أي  :كما
�أنّ الغد قريب م��ن ال�ي��وم  ،كذلك الآخ��رة
من ال ّدنيا  ،فعمر الإن�سان �ساعات معدودة
تنق�ضي م���س��رع��ة ب��ل �أن �ف��ا���س يف �آن� ��ات ،
َق� َ
�ال َت َعالىَ َ } :ف�َل�اَ َت ْع َج ْل َع َل ْيهِ ْم ِ�إ مَّ َن��ا َن ُع ُّد
()3
َل ُه ْم َع� �دًّا{  .واملعنى ال تعجل بهالكهم
لت�سرتيح من �شرورهم ف�إنه مل يبق لهم �إال
�أنفا�س معدودة.

روي عن عبد االعلى موىل �آل �سام قال:
قلت لأبي عبد اهلل :قول اهلل عز وجل:
( �إمنا نعد لهم عدا "؟ قال :ما هو عندك؟
قلت :عدد الأي��ام ،قال� :إن الآب��اء والأمهات
يح�صون ذلك ،ال ولكنه عدد الأنفا�س)(.)4
قال امري امل�ؤمنني علي بن ابي طالب
( َن َف ُ�س المْ َ ْر ِء ُخ َطا ُه ِ�إلىَ �أَ َج ِل ِه)(.)5
ك ��أن ك � ّل نف�س يتنف�سه االن�سان خطوة
يقطعها �إىل اْالجل .
وق��ال اي�ضا �أم�ير امل�ؤمنني علي ب��ن ابي
طالب( : ما من يوم مير على ابن �آدم،
�إال قال له ذلك اليوم� :أن��ا يوم جديد ،و�أنا
عليك �شهيد ،فقل ّيف خري ًا ،واعمل ّيف خري ًا،

�أ�شهد لك به يوم القيامة ،ف�إنك لن تراين
بعد هذا �أبد ًا)(. )6
فاملطلوب العمل للآخرة  ،واغتنام فر�صة
العمر قبل فوات الأوان .
قوله
فعلينا �أن نعلم �أن الدنيا زائلة كما يف ٍ
تعاىلُ } :ق ْل َمتَا ُع ال َّد ْن َيا َق ِلي ٌل َوال ِآخ� َر ُة َخيرْ ٌ
لمِّ َ ِن ا َّت َقى َو َال ُت ْظ َل ُمونَ َف ِتي ًال {(. )7
وقالوا� :أهن�أ املعروف �أعج ُله .وقال بع�ض
النف�س
فعجلها ،ف�إنَ
النا�س� :إذا �أوليتني نعمة ّ
َ
مولعة بحب العاجل ،و�إنّ اهلل تعاىل قد �أخرب
ع� ّم��ا يف نفو�سنا ف �ق��الَ } :ك�َل�اَ َب� ْ�ل حت� ُّب��ونَ
ا ْل َعاج َلة { .فالنا�س يحبون اجلزاء العاجل.
الهوام�ش:
� -1سورة القيامة �آية 20
 -2نهج البالغة 128/2
� -3سورة مرمي �آية 84
 -4الكايف ج638/3
 -5نهج البالغة 785
 -6بحار االنوار380/74
� -7سورة الن�ساء �آية 77
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�شهداء على خطى احل�سني

ال�شهيد ال�شيخ

عبد علي حمزة جنم اجلوذري
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ول��د ال�شهيد يف ق��ري��ة ج��رف امل�صفاة
جنوب مدينة القا�سم التابعة ملحافظة بابل
�سنة  ،1956ن�ش�أ وت��رع��رع فيها وت��رب��ى يف
�أ��س��رة عرفت باملواقف الإن�سانية ،م�ؤمنة
ملتزمة ،فوالده هو ال�شيخ حمزة جنم �أحد
خطباء املنرب احل�سيني وال��ذي طاملا كان
ُي�ح� ّذر النا�س م��ن ع��دم التعامل م��ع حزب
البعث حتى تعر�ض �إىل االعتقال عدة مرات،
�أ ّما جده فهو املرحوم جنم بدر الذي عرف
مبواقفه الإ�صالحية ف�ض ًال عن كونه �شاعر ًا
ح�سيني ًا ،التحق ال�شهيد باملدر�سة القريبة
من حمل �سكناه و�أكمل املرحلة االبتدائية
بتفوق وتنفيذا لرغبته ورغبة �أ�سرته انتقل
�إىل مدينة النجف الأ�شرف ليلتحق بحلقات
الدر�س الديني يف احل��وزة العلمية ،ولكونه
طالب ًا متفوق ًا ول�صغر �سنه فقد كان حمط
رع��اي��ة وع �ط��ف �أ� �س��ات��ذت��ه� ،أك �م��ل درا� �س��ة
املقدمات هناك ثم التحق يف مدر�سة القا�سم
الدينية ليكمل در�سه يف ال�سطوح �إىل مرحلة
البحث اخلارج على يد ال�شهيد ال�سيد حممد
تقي اجلاليل� أعجب ال�سيد اجلاليل به
وبذكائه ومتابعته واهتمامه بالدر�س.
�أراد ال�شيخ �أن ينتقل �إىل مدينة النجف
الأ� �ش��رف لكن ال�سيد اجل�ل�ايل ارت� ��أى �أن
يبقى ال���ش�ي��خ يف م��دي�ن��ة ال�ق��ا��س��م ليتوىل
تدري�س الطلبة فيها يف الوقت الذي ن�ضجت
قابليته يف جم��ال اخلطابة من على املنرب
احل�سيني وك��ان قد ب��د�أه��ا يف �صباه ،حيث
16

العدد ||43جمادىاالوىل1441هـ

�ألقى حما�ضراته يف مدن كثرية منها مدينته
مدينة القا�سم وكربالء وال�سماوة وق�ضاء
النعمانية يف وا�سط وكذلك القرى والأرياف
التابعة ملحافظة بابل وال��دي��وان�ي��ة ،وكانت
حما�ضراته تتميز بالعلمية واملو�ضوعية
متخذ ًا منها �أمرين:
الأول :الطابع الديني التبليغي والذي
يت�ضمن �شرح مفاهيم الدين الإ�سالمي.
الثاين :الطابع ال�سيا�سي وذلك لتنبيه
النا�س �إىل خطورة ما يقدم عليه البعثيون
من ت�شويه للحقائق حمذر ًا النا�س من عدم
الركون للظامل كون الظامل ال يتجرب �إال �إذا
وجد من يركن �إليه.
كان ال�شهيد مولعا يف جمال الت�أليف حتى
�أ��ص��در كتاب ًا بعنوان (احل�ج��اج بن يو�سف
الثقفي يف التاريخ) طبع �سنة  1978والذي

بني من خالله �أوج��ه ال�شبه بني ال�سيا�سة
الأموية التي اتبعتها احلكومة الأموية �ضد
�أه��ل البيت و�أتباعهم وب�ين �سيا�سة
حزب البعث املت�سلط على رق��اب امل�ؤمنني،
وك��ان من امل�ؤمل طبع كتابه الثاين بعنوان
(حممد بن �أبي بكر وحب �أمري امل�ؤمنني له)
والكتاب الثالث (حياة حممد بن احلنفية)
لكن ا�ست�شهاده حال دون ذلك.
�أدرك ال�شهيد �أن تكليفه ال�شرعي هو
َخال�ص ه��ذا ال�شعب من الطغمة اجلاثمة
على �صدر العراق وذلك من خالل خطاباته
ال�ث��وري��ة وم��واق�ف��ه �ضد ت�صرفات و�أف �ع��ال
النظام املقبور ونتيجة لهذه ال��روح الثورية
�أعتقل عام  1981من دارِه الواقع يف مدينة
القا�سم �ضمن حملة االعتقاالت التي �شملت
امل�ؤمنني م��ن �أب�ن��اء ه��ذا البلد ،حيث متت
حم��ا��ص��رة امل �ن��زل يف ��س��اع��ة م �ت ��أخ��رة من
الليل حتى �أنه قال جلالوزة النظام املقبور:
(�أمهلوين حتى �أودع �أطفايل وعيايل) لكنهم
مل ميتثلوا لقوله وبقي ال�شيخ يف زنزانات
البعث يعاين �أل��وان العذاب كما �أن �أطفاله
تعر�ضوا �إىل الطرد من املدار�س عدة مرات.
ويف ع��ام � 1989سلمت �أ� �س��رة ال�شهيد
�شهادة وف��اة م��ن قبل �أم��ن ب��اب��ل تخربهم
ف�سالم اهلل
ب�إعدام ال�شيخ يوم 1982/8/15
ُ
عليه وعلى روحه و بدنه الطاهرة .

كتاب يف �سطور

قب�س م��ن ن��ور ال�سيدة

فاطمة الزهراء
�إعداد/طالب حممد جا�سم

ا���س��م امل����ؤل���ف :ال�����ش��ي��خ ح�سن ال�شمري
احلائري .
ا�سم املطبعة :م�ؤ�س�سة البالغ للطباعة
والن�شر والتوزيع (بريوت_ لبنان).
الطبعة الثانية  1430هجرية _2009م
عدد ال�صفحات383 :
يعد ه��ذا الكتاب من الكتب املهمة التي
يحتاجها القارئ الكرمي واخلطباء وطالب
العلوم الدينية اىل قراءته او االطالع عليه
واال�ستفادة منه.
وي�شمل ه��ذا ال�ك�ت��اب ال�ع�ن��اوي��ن املهمة
ح��ول ح �ي��اة ��س�ي��دة ن���س��اء ال�ع��امل�ين فاطمة
الزهراء: 
 .1بزوغ فجر اال�سالم .
 .2ال�صديقة فاطمة الزهراء
نقطة حتول عظيمة .
 .3عامل الوالدة املباركة .
 .4االحرتام الكبري .
 .5التكرمي �أ�سلوب تربوي رائع.
 .6ال � �� � �س � �ي� ��دة خديجة ام
الزهراء. 
 .7والدة ال�صديقة الطاهرة .
 .8ت�سميتها فاطمة .
 .9البتول .
 .10الزهراء يف ب�ي��ت الر�سول
االعظم . 
 .11الزهراء يف ب �ي��ت االم ��ام
علي.
 .12القمر يطل على البيت اخلالد .
 .13حماولة يتيمة.

 .14الزهراء يف دار الو�صي. 
 .15البيت الطاهر .
� .16آية التطهري .
 .17البيت املبارك العطاء اخلالد.
� .18آية العطاء .
 .19ا�شكاالت وردود .
 .20نفحات فاطمية .
 .21فدك احلكم الف�صل .
 .22ال�ه�ج��وم على بيت ال�ن�ب��وة و�ضرب
الزهراء.
 .23ال��ق�����ص��ائ��د ال���غ���راء يف م���دح ورث���اء
ال�سيدة فاطمة الزهراء:
 -1انت رمز العال �:آية اهلل ال�شهيد ال�سيد
ح�سن ال�شريازي .
 -2هي الب�ضعة الزهراء: ال�سيد
�صالح احللي .
 -3ف��داك اب��وك :اال�ستاذ جعفر عبا�س
احلائري .
 -4و�ساعد الزهراء: ال�سيد ن�صر
احلائري .
� -5أرج��وزة :ال�شيخ حممد ح�سن احلر
العاملي .
� -6سر ال��وج��ود  :ال�سيد عبد اللطيف
ف�ضل اهلل .
 -7ق�ضى امل�صطفى: ال�شيخ ح�سن
حمود احللي .
 -8قافلة الدموع :اال�ستاذ �سامل حممد
علي .
 -9ناديت با�سمك :ال�شيخ حممد علي
احلائري .

� -10شفيعة املح�شر :ال�سيد حممد ر�ضا
القزويني.
 -11الب�ضعة الزهراء: ال�شيخ
فا�ضل ال�صفار.
 -12يف مولد الزهراء: ال�شيخ عبد
االمري الن�صراوي .
 -13مناقبها الكرمية :اال�ستاذ �سلمان
هادي �آل طعمة .
 -14حب فاطمها: ال�شيخ ح�سني
الطريف .
 -15ذرف��ت دمعي :ال�شاعر ح�سني عبد
االمري الن�صراوي .
 -16الزهراء ح �ج��ة احل �ج��ج:
ال�شيخ عبد ال�ستار الكاظمي .
 -17خالف النف�س  :ال�شيخ عبد الكرمي
املنت .
 -18ح��رام على عينني ال�شيخ �صالح
الطريف .
 -19دار فاطمة :الدكتور ال�سيد
م�سلم اجلابري .
 -20مولد الزهراء: ال�شاعر ح�سن
فليح البغدادي .
 -21ا�سمع ي��ا �ضمري ال��دي��ن  :ال�شاعر
ح�سن فليح البغدادي .
 -22ه��ي دوح� ��ة اال�� �س�ل�ام �:أ�� �س ��د اهلل
مرت�ضى .
 -23ال�صديقة الزهراء: الدكتور
ال�شيخ احمد الوائلي .
 -24مناجاة الزهراء :اال�ستاذ
عبد النبي بزي .
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هويتنا

احل�سني باب الدخول اىل ح�صن الوالية
احللقة ال�سابعة

ال�شيخ فاروق اجلبوري

ب���ع���د �أن ان��ت��ه��ي��ن��ا م����ن م���ع���رف���ة دخ���ال���ة
والي��ة �أه��ل البيت يف تكوين الهوية
الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��ام��ة والإمي��ان��ي��ة اخلا�صة
 ،ح��ري بنا �أن نقف على ب��اب ه��ذه الوالية
وامل��دخ��ل �إىل ح�����ض�يرة قد�سها  ،ف����إن لكل
ح�ضرية مقد�سة باباً يق�صده الإن�سان ليلج
�إليها منه فيغنى بنعيمها0
فلو نظرنا بعني الب�صرية �إىل ح�ضرية
القد�س الإلهي ل�صعقنا من عظمة نورها
وهالة قد�سها وتطلعنا �شوقاً �إىل الو�صول
�إليها لنكون فيها م��ن �أع���ز �أول��ي��ائ��ه و�أه��ل
رحمته وجريانه يف دار قد�سه  ،ولو بحثنا
عن بابها لوجدناه الر�سول الأك��رم ، 
كما م��ا �صرحت ب��ه الن�صو�ص الإ�سالمية
؛ كقوله تعاىلُ } :ق ْ��ل �إِ ْن ُك ْن ُت ْم تحُ ِ ُّبو َن هَّ َ
الل
َفا َّت ِب ُعونيِ ُي ْح ِب ْب ُك ُم هَّ ُ
الل َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم
َو هَّ ُ
الل َغ���� ُف����و ٌر َرحِ ������ي������ ٌم{( ،)1ف��ن��ي��ل حمبته
وم��غ��ف��رت��ه ت��ع��اىل ال ي��ك��ون �إال ع��ن طريق
احلبيب امل�صطفى ، ل��ذا ف�لاب��د من
�أن يق�صده ال ُ
إن�سان �أو ًال لأنه باب اهلل الذي
منه ي�ؤتى  ،ومن دونه ال ميكن لأي �إن�سان
�أن تلج روحه �إىل تلك احل�ضرية املقد�سة �أو
ت�صل �إليه تعاىل  ،قال تعاىل َ } :و َما �أَ ْر َ�س ْل َنا
الل َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم �إِ ْذ
مِ نْ َر ُ�سولٍ �إِلاَّ ِل ُي َطا َع ِب���إِ ْذنِ هَّ ِ
18
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ا�س َت ْغ َف ُروا هَّ َ
َظلَ ُموا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َج���اء َ
الل
ُوك َف ْ
ول َل�� َو َج��دُوا هَّ َ
َو ْا�س َت ْغ َف َر َل ُه ُم ال َّر ُ�س ُ
الل َت َّوا ًبا
َرحِ ي ًما{(. )2
على �أن��ه ما من �شك يف �أن كل ما يثبت
له يثبت لعرتته الطاهرة "�صلوات
ربي عليه وعليهم" فيما عدا النبوة  ،وذلك
لأنهم خلفا�ؤه و�أو�صيا�ؤه  ،لذا كانوا جميعاً
�أب��واب��اً م���ؤدي��ة �إل��ي��ه تعاىل  ،فعن �أب��ي َع ْبدِ
الل قال ( :الأَ ْو ِ�ص َيا ُء هُ ْم �أَ ْب َو ُاب هَّ
الل َع َّز
وج َّل ا َّلتِي ُي�ؤْ َتى مِ ْنهَا و َل ْولاَ هُ ْم َما ُعر َِف هَّ
الل
َ

يف ق������ول اهلل ت���ب���ارك
وت����ع����اىل  ":ق����ل ك��ف��ى
ب�������اهلل ����ش���ه���ي���دا ب��ي��ن��ي
وبينكم ومن عنده علم
الكتاب"  ،ف��ق��ال�( :أن��ا
ه���و ال�����ذي ع���ن���ده علم
ال���ك���ت���اب وق�����د ���ص��دق��ه
اهلل و�أع���ط���اه الو�سيلة
يف الو�صية فال ُتخلى
�أم��ت��ه م��ن و�سيل ٍة �إليه

وج َّل و ِب ِه ُم ْاح َت َّج هَّ
الل َت َبا َر َك و َت َعالىَ َعلَى
َع َّز َ
()3
َخ ْلقِه)  ،ولذا �أمرنا اهلل تعاىل بالو�صول
�إليه ح�صراً عن طريقهم� إذ ما من
و�سيلة �إليه �سواهم  ،فقال ع ّز من قائل }:
َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنواْ ا َّت ُقواْ اللهّ َ َوا ْب َت ُغواْ �إِ َلي ِه
ا ْل��� َو� ِ���س���ي���لَ َ
���ة{( ،)4ف��ع��ن �أم�ي�ر امل�ؤمنني

واىل اهلل فقال  :يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا
اهلل وابتغوا �إليه الو�سيلة)()5
وللنبي ح�����ض��رت��ه امل��ق��د���س��ة ال��ت��ي
مت��ث��ل رح��م��ة اهلل ل��ل��ع��امل�ين  ،وي��ت��ج��ل��ى ن��ور
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة ك���أع��ظ��م الأن������وار يف تلك
احل�ضرة املقد�سة ،فالنبي هو املبعوث

هويتنا
معلماً للنا�س ليخرجهم بذلك من ظلمات
الكفر وال�شرك وال�ضاللة ،ويرفع درجاتهم
عند ربهم  ،قال تعاىلَ } :ل َق ْد َمنَّ هَّ ُ
الل َعلَى
المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني ِ�إ ْذ َب َع َث فِي ِه ْم َر ُ�سولاً مِ نْ �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم
اب
َي ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم �آَ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
َوالحْ ِ �� ْك�� َم�� َة َو�إِ ْن َك��ا ُن��وا مِ ��نْ َق ْب ُل َلفِي َ�ضلاَ لٍ
ُم���� ِب��ي�نٍ{( ،)6وق���ال ت��ق��دّ���س ا���س��م��ه �أي�����ض��ا :
الُمِّ�� ِّي َ
�ين َر ُ�سولاً مِ ْن ُه ْم
} هُ َو الَّ��ذِ ي َب َع َث فيِ ْ أ
اب
َي ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم �آَ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
َوالحْ ِ �� ْك�� َم�� َة َو�إِ ْن َك��ا ُن��وا مِ ��نْ َق ْب ُل َلفِي َ�ضلاَ لٍ
ني َ و�آَ َخر َ
ِين مِ ْن ُه ْم لمََّا َي ْل َح ُقوا ِب ِه ْم َوهُ َو
ُم ِب ٍ
الل ُي�ؤْتِي ِه
ا ْل َعزِي ُز الحْ َ كِي ُم َ ذ ِل َ��ك َف ْ�ض ُل هَّ ِ
َمنْ َي َ�شا ُء َو هَّ ُ
يم{(،)7
الل ُذو ا ْل َف ْ�ضلِ ا ْل َعظِ ِ
ف��ات��ب��اع ن����ور ح�����ض��رة ال��ن��ب��وي��ة ه���و ذل��ك
الف�ضل ال��رب��اين ال���ذي يو�صل الإن�����س��ان
�إىل الفالح والنجاح والفوز ب�سعادة الدنيا
والآخ���رة  ،ق��ال تعاىل َ } :ف��الَّ��ذِ ي َ��ن �آَ َم�� ُن��وا
ِب ِه َوعَ�� َّز ُرو ُه َو َن َ�ص ُرو ُه َوا َّت َب ُعوا ال ُّنو َر ا َّلذِ ي
�أُ ْن ِز َل َم َع ُه �أُو َلئ َِك هُ ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن {(. )8
ولكن هذه احل�ضرة املقد�سة ال ميكن
ال���ول���وج �إىل ب��اح��ت��ه��ا ون��ي��ل ال��زل��ف��ى عند
�صاحبها والتمتع بفي�ض ذلك النور الذي
بني يديه �إال من خالل �إتيانها من بابها
الذي و�ضعه  ب�أمر ربه  ،فعن
ابن عبا�س عن النبي قال
� ( :أن����ا م��دي��ن��ة ال��ع��ل��م وع��ل��ي
بابها فمن �أراد العلم فلي�أتها

من بابها) ( )9ويف روية �أخ��رى �أي�ضاً عن
ابن عبا�س عنه� أنه قال( :من �سره �أن
يحيي حياتي ومي��وت مماتي وي�سكن جنة
ع��دن ال��ت��ي غر�سها رب��ي ف��ل��ي��والِ علياً من
بعدي وليوالِ وليه  ،وليقتدِ ب�أهل بيتي من

بعدي ،ف�إنهم عرتتي ،خلقوا من طينتي،
ورزق�����وا ف��ه��م��ي وع��ل��م��ي ،ف��وي��ل للمكذبني
بف�ضلهم من �أمتي ،القاطعني فيهم �صلتي
 ،ال �أن��ال��ه��م اهلل ���ش��ف��اع��ت��ي)( ،)10ف�صريح
احلديثني املباركني ونظائرهما �أن��ه ومن
خ�ل�ال ال���والي���ة ل��ع��ل��ي والأئ���م���ة م���ن ول���ده
 والأخذ عنهم دون غريهم  ،والنهل
م��ن معني علومهم يتحقق ال��و���ص��ول �إىل
ر�سول اهلل و ُينال املن�شود من فالح و�سعادة0
ل�������ذا ك�������ان ال ب�����د م�����ن ال������رج������وع �إىل
واليتهم ، فما مل ي��دخ��ل الإن�����س��ان
�إىل ح�ضريتها  ،وما
مل يتح�صن بح�صنها
وي�����ك�����ون م�����ن ح��م��ل��ة
لوائها ف�إنه ال ميكنه
�أن ي��ن��ج��و م����ن �أل���ي���م
ع��ذاب��ه ت��ع��اىل وي��ف��وز
بنعيم ث��واب��ه  ،وه��ذا
م��ا ي��دل عليه حديث
احل�������ص���ن امل�������ش���ه���ور ؛
ف��ع��ن اب���ن ع��م��ر ق��ال:
قال ر�سول اهلل:
ق������������������������������ال يل
جربئيل
 :ق���ال
اهلل
تعاىل
 :والي�����ة
ع��ل��ي ب���ن �أب���ي
ط���ال���ب ح�����ص��ن��ي ف��م��ن
دخل ح�صني �أمن من عذابي(0 )11
وه��ن��ا ي���أت��ي ال�����س���ؤال الأه����م  ،وه���و �أي��ن
هو ذلك الباب امل���ؤدي �إىل ح�صن واليتهم
وامل��و���ص��ل �إىل الطم�أنينة الأب��دي��ة ونعمة
الأم��ن وال�سالم والنجاة الدائمة والنعيم

الذي ال زوال له ؟!  ،وكيف ميكن الو�صول
�إليه ؟!0
�إن اجل������واب ي��ت�����ض��ح مل���ن ت����أم���ل وت��دب��ر
بعمق ف�إن ذلك الباب الأوح��د الذي ميكنه
�أن ي�سع ال��ك��ون ب���أ���س��ره �إمن���ا ه��و امل���وىل �أب��و
عبد اهلل احل�سني� سيد ال�شهداء و�أب��و
الأحرار  ،فهو و�إن كان باباً �إىل الدين
الإ���س�لام��ي ب��اع��ت��ب��ار �أن ال��دي��ن "حممدي
الوجود ح�سيني البقاء"  ،وهو و�إن كان
باباً �إىل ح�ضرية النبوة  ،و�أن من �أتاه فقد
�أتى ر�سول اهلل  لقوله فيه  ( :ح�سني
مني و�أن���ا م��ن ح�سني )(� ،)12إال �أن ح��دود
احل�سني ال تقف عند ذل��ك احل���د ،بل
��اب الوالية
تتعداه ليكون ال�سبط الذبيح ب َ
الأوح���د ال��ذي م��ن دون��ه ال ميكن الدخول
�إليها ونيل الهوية الإميانية من خاللها0
و�أما �صدق هذه الدعوى فهذا ما �ستقف
عليه ـ ـ �إن ���ش��اء اهلل ت��ع��اىل ـ ـ يف احللقات
الثالث القادمة من هذه ال�سل�سلة  ،وحتى
امللتقى ن�ستودعكم اهلل ون�س�ألكم الدعاء0
الهوام�ش:
 �سورة �آل عمران �آية . 31� -2سورة الن�ساء �آية . 64
 -3الكايف للكليني  :ج� ، 1ص193
� -4سورة املائدة �آية . 35
 -5ينابيع املعاجز للبحراين � :ص0 17
� -6سورة �آل عمران �آية . 164
� -7سورة اجلمعة �آية  2ـ ـ ـ . 4
� -8سورة الأعراف �آية . 157
 -9رواه احل����اك����م يف امل�������س���ت���درك ع��ل��ى
ال�صحيحني وبعدة طرق  :ج� ، 3ص، 137
 -10كنز العمال للمتقي الهندي  :ج12
� ،ص104
� -11شواهد التنزيل للحاكم احل�سكاين
:ج� ، 1ص170
 -12م�سند �أحمد  :ج� ، 4ص172
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عالقة اخلالق بالإن�سان عالقة حمبة ووداد

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

ان ع�لاق��ة اخل���ال���ق ب��الإن�����س��ان عالقة
حم��ب��ة ووداد ,ف��ه��و ي��ح��ب م��ع��رف��ت��ه��م له
وتوا�صلهم معه وت��ق��دي��ره��م لنعمه ,وق��د
ورد يف �آي��ات كثرية ان من �صفاته �سبحانه
جتاه الب�شر عامة ولي�س خ�صو�ص امل�ؤمنني
الرحمة وال��ر�أف��ة وال��ود واللطيف واحللم
واملحبة  ,فهو �سبحانه �أر�أف بعباده من االم
بولدها كما ورد يف احلديث.
وق��د خلق االن�سان بنحو يكون م�ؤهال
مل��ع��رف��ة اهلل وخم��اط��ب��ت��ه وت��ع��ل��ي��م��ه ,ف���زود
بالعقل ال��ذي هو �أداة االدراك والتفكري
والتعلم والتعليم واملخاطبة والبيان وغر�س
فيه حب االطالع واال�ستطالع ملا خفي عنه
من �ش�ؤون الكون والكائنات.
كما ان��ه غ��ر���س فيه ال�ضمري ال���ذي هو
�أ�سا�س االخالق لكونه ف�ضال عن تنظيمه
ال��ع�لاق��ة ب��ي�ن ال��ن��ا���س �أن��ف�����س��ه��م مم��ه��داً
ل�شعورهم بال�شكر جت��اه��ه ورع��اي��ة االدب
معه.
20
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ثم انه من وراء ذلك �سخر لهم امكانات
ال��ك��ون ووع��د ب�إ�سعافهم اذا ال��ت��ج���أوا اليه
 ,و�أر���س��ل لهم ر�س ً
ال يبينون لهم حقائق
احلياة و�آفاقها .
فهو �سبحانه يحب ان يعلم االن�سان به
وب���أن��ع��ام��ه ,وان يعي�ش جت��اه��ه روح ال�شكر
واالم��ت��ن��ان وي��ك��ون معه على وف���ق لياقات
ال��ت��وا���ص��ل واالدب .وم����ن ث���م ج���اء اع��ت��ب��ار
االميان �شكرا هلل } ِ�إن َت ْك ُف ُروا َف ِ�إ َّن هَّ َ
الل َغن ٌِّي
عَن ُك ْم َولاَ َي ْر َ�ضى ِل ِع َبا ِد ِه ا ْل ُك ْف َر َو�إِن َت ْ�ش ُك ُروا
َي ْر َ�ض ُه َل ُك ْم َولاَ َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى ُث َّم �إِلىَ
َر ِّب ُكم َّم ْرجِ ُع ُك ْم َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بمِ َا ُكن ُت ْم َت ْع َم ُلو َن
ال�صدُو ِر {()1
�إِ َّن ُه َعلِي ٌم ِب َذاتِ ُّ
ال�س ِبي َل ِ�إمَّ���ا � َ��ش��اكِ�� ًرا َو ِ�إمَّ���ا
} ِ�إنَّ���ا هَ�� َد ْي�� َن��ا ُه َّ
َك ُفو ًرا{()2
الن��������� َ��������س �إِلاَّ
َو َم��������ا َخ����لَ����قْ����تُ الجْ ِ ���������نَّ َو ْ إِ
ِل َي ْع ُبدُونِ {()3
ويف كثري من الآيات بعد ذكر النعم التي
ا�سداها اىل االن�سان والكائنات التي �سخرها

له } َوا ْذ ُك�� ُرواْ �إِ ْذ �أَن ُت ْم َقل ٌ
ِيل ُّم ْ�س َت ْ�ض َع ُفو َن فيِ
ا�س َف�آ َوا ُك ْم
الأَ ْر ِ�ض َت َخا ُفو َن �أَن َي َت َخ َّط َف ُك ُم ال َّن ُ
َو�أَ َّي َد ُكم ِب َن ْ�ص ِر ِه َو َر َز َق ُكم م َِّن َّ
الط ِّي َباتِ َل َع َّل ُك ْم
َت ْ�ش ُك ُرو َن{()4
وق��د عتب �سبحانه على االن�����س��ان بعدم
ال���وف���اء ب��ح��ق��ه ت��ع��اىل م��ن ال�����ش��ك��ر ,ف��ق��ال
بعد ذك��ر نعمه اللهّ ُ الَّ���ذِ ي َخ��لَ�� َق ال�����سَّ�� َم��ا َواتِ
َوالأَ ْر َ
ال�س َماء َماء َف َ�أ ْخ َر َج ِب ِه
���ض َو�أَن�� َز َل مِ َن َّ
مِ َن ال َّث َم َراتِ ِر ْز ًق��ا َّل ُك ْم َو َ�س َّخ َر َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك
ِل��� َت ْ���ج���رِيَ فيِ ا ْل�� َب ْ��ح�� ِر ِب�����أَ ْم���� ِر ِه َو� َ��س��خَّ�� َر َل�� ُك�� ُم
الأَ ْنهَا َر{(َ } ، )5و َ�س َّخر َل ُك ُم ال�شَّ ْم َ�س َوا ْل َق َم َر
ني َو َ�س َّخر َل ُك ُم ال َّلي َل َوال َّنهَا َر{()6
َد�آ ِئ َب َ
ْ
َ
الهوام�ش:
� -1سورة الزمر �آية . 7
�-2سورة الإن�سان �آية . 3
 -3الذاريات �آية . 56
-4الأنفال �آية . 26
� -5سورة �إبراهيم �آية . 32

� -6سورة �إبراهيم �آية . 33

جرياين
ال نريد التبحر يف مو�ضوع اجل��ار الن هذه
املفردة مع ال�صفة املالئمة لها ال حت�صر وال
تعد ولكن يكفينا فخرا ان نذكر حديثا ل�سيدنا
وموالنا امري امل�ؤمنني علي بن ابي طالب
يخربنا ب��ه ان ر��س��ول اهلل� أو��ص��اه��م اي
امل�سلمني عامة باجلار حتى ظنوا �أنه �سيورثه
وه� ��ذا احل ��دي ��ث مل��ا ل��ه م��ن اب �ع��اد اخ�لاق�ي��ة
واجتماعية فهو امن��ا ي�شري اىل م��دى �سعة
رحمه اهلل وانبعاث الر�سول الكرمي بها
(الرحمة) اذ ا�شار اهلل عز وجل بقولهَ } :و َما
�أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك ِ�إ اَّل َر ْح َم ًة ِّل ْل َعالمَ ِنيَ{( ، )1وقوله
} ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم{( ,)2واجل��ار كل منا مير به
فرجل الدين له جار وال�سيا�سي له جار وامل�سجد
له جار ,وقد و�ضع اهلل �سبحانه وتعاىل �ضوابط
اخالقية من خالل كتابه وما نطق به ر�سوله
باحلق هذه ال�ضوابط تو�صي بالألفة والتحنن
والتعاون وتفقد لهذا اجلار وم�شاركته �أفراحه
و�أحزانه بغ�ض النظر عن مواقفه وان كان به
اذى علينا .
ف �ع��ن االم� ��ام احل �� �س��ن ب��ن ع �ل��ي ب��ن �أب��ي
طالب ق��ال( :ر�أي���ت �أم��ي فاطمة عليها
ال�سالم قامت يف حمرابها ليلة جمعتها فلم

تزل راكعة �ساجدة حتى ات�ضح عمود ال�صبح،
و �سمعتها تدعو للم�ؤمنني و امل�ؤمنات و ت�سميهم
و تكرث الدعاء لهم ،و ال تدعو لنف�سها ب�شيء.
فقلت لها :يا اماه مل ال تدعني لنف�سك كما
ت��دع�ين ل �غ�يرك؟ ف�ق��ال��ت :ي��ا ُب �ن��ي اجل ��ار ثم
الدار)()3
وهذا الدر�س البليغ من �سيدة ن�ساء العاملني
فيه ا�سرار كثرية للمت�أمل يف قولها قد يطول
�شرحها والن االيجاز يحتم علينا االخت�صار بان
اهل البيت اولوا اهتماما خا�صا باجلار
واو� �ص��وا ب��ه وجعلوه �شريكا يف �أم ��وريف بع�ض
االحيان .
ويحكي رجل قد عر�ض بيته للبيع وكان له
جار طيب وقيمة بيته ال�سوقية (قيمة ال�شراء)
�آن��ذاك ()50خم�سني دينار فقط فعر�ضه ب
()250مب�أتيني وخم�سني دينار فلما �س�ؤل عن
�سبب الغالء هذا؟ اجاب انى يل احل�صول على
ج��ار كمثل ج��اري ان��ا ابيعك بيت وج��ار طيب
ولكن امر ًا �أجربين على فراقه ...
بل اكرث من ذلك ذهب بع�ض املف�سرين لآية
الا ِر جْ ُ
الا ِر ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو جْ َ
} َو جْ َ
ال ُن ِب َوال�صَّ ِاح ِب
ِب� جْ َ
�ال�ن� ِ�ب{(( ,)4اجل��ار واجل��ار اجلنب) �أنها
ت�شمل من هو زميل لك يف مقعد الدرا�سة اويف
جمال العمل بل ذهبت ابعد من ذلك لت�شمل
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ال�شيخ ح�سني عبد اخل�ضر معارج

حتى ال�شخ�ص الذي يجل�س جنبك يف ال�سيارة
او الطائرة اثناء ال�سفر ...
وال�ب�ل��دان كذلك ف��ان جلريانها م��ن ال��دول
االخ � ��رى �أث � ��را ك �ب�يرا ع�ل�ي�ه��ا ي�خ����ص ام�ن�ه��ا
واقت�صادها وما اىل ذلك من امور .
وكلنا على م�ستوى االف� ��راد وال �ع��وائ��ل يف
املجتمع قد نتعر�ض لأذى اجلار فن�صرب ونتحمل
منه ذل��ك �أم�ل�ا يف ان ي�صلح ��ش��أن��ه ,فرجل
الدين ورجل العلم ورجل ال�صحة ورجل االمن
والكا�سب وغ�يره��م ه���ؤالء ه��م بيوت املجتمع
وكلهم جار لبع�ض ,وما او�صانا اهلل ور�سوله اال
االح�سان للجار وما او�صينا به اال خري ًا لكي
ت�ستمر احلياة �آمنه مطمئنة وبذلك يعم االمن
وال�سالم للمجتمع نتيجة حتاب �أف��راده وح�سن
جوارهم بع�ضهم لبع�ض ,واهلل املوفق لكل خري
,وال�صالة وال�سالم على خري املر�سلني حممد
واله اجمعني .
الهوام�ش:
� -1سورة الأنبياء�آية 107
� -2سورة الفتح �آية 29
 -3بحار الأنوار ج � 43ص 81
� -4سورة الن�ساء�آية 36
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ا�سرتاحة اخلطيب
موعظة
دخل �سليمان بن عبد امللك م�سجد دم�شق  ،فر�أى �شيخا يرجتف  ،فقال له  :يا
�شيخ �أي�سرك �أن متوت ؟
رد ال�شيخ عليه  :ال ,قال  :مِ َ
ل؟ وقد بلغت من ال�سن ما �أرى !! �أجاب ال�شيخ :
ذهب ال�شباب و �شره و بقي الكرب و خريه � ،إذا �أنا قعدت ذكرت اهلل و اذا قمت
حمدت اهلل  ،ف�أحب �أن تدوم يل هاتان اخل�صلتان.

نادرة
ركب طاهر بن احل�سن ذات يوم اىل ال�صيد والقن�ص وكان (�أعور) فلما دنا من
باب املدينة وهو خارج فت ّلقّاه رجل �أعور وهو داخل املدينة فت ََّط رّي منه و�أمر
ب�صلبه بذراعه اىل حني رجوعه من ال�صيد ,فرجع ومعه �صيد كثري فلما
دنا من باب املدينة ناداه امل�صلوب :يا ملك �أ ّينا �أ�ش�أ ُم على �صاحبه ا�صبحت
بوجهك �صلبت وا�صبحت انت بوجهي فتح اهلل عليك ال��رزق ف�ضحك منه
وانعم عليه .
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لقد َ
تن�س
كنت حماال فال َ
ثري �إال �أنه
ري ٌ
روي �أنه كان هناك تاج ٌر كب ٌ
كان �شخ�صا عاديا ويحظى باحرتام جميع
الطبقات ب��د ًءا بالعلماء ورئي�س احلكومة
وانتها ًء بعامة النا�س ،فكان لهذا التاجر

�إعداد/حممد علي حميد

�س ٌر ينطوي عليه ،فرزقه اهلل ه��ذه املحبة
واالح�ت�رام يف قلوب النا�س ،حيث ك��ان يف
�شبابه ح�م��اال يتحلى ب��الأخ�ل�اق وال�ت��دي��ن
والذكاء واجلد ،وترقى و�ضعه املايل تدريجيا
حتى �أ�صبح تاج ًرا و�صاحب نعمة ،وا�ستمر
على �أخ�لاق��ه وتوا�ضعه حتى بعد �أن تغري
و�ضعه وحت�سن ،ث��م جمع �إىل جانب امل��ال
ح�سن اخللق والدين ،فك�سب بذلك احرتام
النا�س لدرجة كبرية ،حتى �أن��ه عند وفاته
ح�ضر جمل�س الفاحتة الذي �أقيم على روحه
ح�ضو ٌر ٌ
كثيف م��ن خمتلف الطبقات ،من
العلماء واملوظفني والك�سبة والتجار وال�شيوخ
وال�شباب ،وما يلفت النظر �أن الرجل مل يكن
من العلماء وال من الزّهاد وال من املتميزين
يف �شيءٍ �سواء �أنه كان تاجرا متد ِّي ًنا عاديا.
فنقل �أح��د �أ��ص��دق��ائ��ه ق��ائ�لا :ك��ان هذا
الرجل يحتفظ حتى �آخ��ر حياته بالو�سيلة
التي كان يحتمل بها الب�ضائع على ظهرة �أيام
كان حماال ،لي�س هذا فح�سب بل كان ينظر
�إليها كل ي��وم قبل مغادرة البيت ويخاطب
 -1ال�صحيفة ال�سجادية الكاملة  -الإمام زين
نت حماال فال تن�سى) .العابدين - ال�صفحة ١٠٠
نف�سه قائال( :لقد ُك َ
� -2سورة الطارق �آية . 5
ف�ه��ذا ال��رج��ل ك��ان يحفظ ت��وازن��ه بهذا
� -3سورة القيامة �آية . 37
العمل لأن اهلل تعاىل وفقه لأن يكون م�صداقا
ملا ورد يف دعاء الإمام ال�سجاد( : ال َّل ُه َّم
ا�س
َ�ص ِّـل َع َلى محُ َ َّمد َو�آ ِل ِهَ ،وال تَـ ْر َف ْع ِني فيِ ْ ال َّن ِ
َد َر َجـ ًة �إ ّال َح َط ْط َت ِني ِع ْن َد َنف ِْ�سي ِم ْث َل َهاَ ،وال
تحُ ْ � ِ�دثْ ليِ ِع� ّز ًا َظ ِاه َر ًا �إ ّال َ�أ ْح� َ�د ْث� َ�ت ليِ ِذ َّل ًة
َب ِاط َن ًة ِع ْن َد َنف ِْ�سي ِب َق َدرِهَ ا)( )1وهذا الأمر
و�إن كان �صعبا يف الواقع �إال �أن التوفيق الإلهي
يهونه والت ّو ُ�سل بالعرتة ُي�س ّهله ،فالإن�سان
بحاجة �إىل توفيق من اهلل تعاىل وت�سديد من
وحري به -عالوة على ذلك-
الآل ،
ّ
�أن يتذكر �أ�صله } َف ْل َي ُ
ن�سانُ ممَِّ ُخ ِلقَ
ال َ
نظ ِر ْ إِ
{( ،)2وكما قال احل ُّق تعاىل�} :أَلمَ ْ َي ُك ُن ْط َف ًة
من مني َنى{()3
ِّ َّ ِ ٍّ يمُ ْ
�إن الإن �� �س��ان �إذا ت ��أم��ل يف ه ��ذه الآي ��ة
ال�شريفة وحدها وتدبر فيها كفته ليتذكر
واقعه وحقيقته ،ودعته -تلك الآية -للتوا�ضع
وال�سعي للعمل مب�ضمون م��ا ورد يف هذه
الفقرة من دعاء مكارم الأخالق ،و�صلى اهلل
على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش :

�س�ؤال العدد

�س�ؤال العدد /لماذا لقبت فاطمة عليها ال�سالم ب�أ ّم �أبيها ؟
تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية مبوعد اق�صاه  20جمادي االول وهناك هدية للفائز االول
�س�ؤال العدد ال�سابق  / /من هو اول �شهيد يف معارك تاريخ اال�سالم ,اذكر ا�سمه وا�سم املعركة التي ا�ست�شهد فيها؟
اجلواب /عبيدة بن حارث بن عبد املطلب ا�ست�شهد يف معركة بدر
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