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علوم قران

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

الرحم
�صلة ِ

قوله تعاىل} :وَالَّذِ ينَ ي َِ�صلُونَ مَ ا اأَمَ َر هّ ُ
الل
ُو�صلَ َويَخْ �صَ وْنَ َر َّبهُمْ َويَخَ افُونَ �صُ و َء
ِب ِه اأَن ي َ
اب{(} ، )1وَا َّتقُو ْا هّ َ
الل الَّذِ ي تَ�صَ اءلُونَ
احلِ �صَ ِ
ِب ِه وَالأَرْحَ امَ اإِنَّ هّ َ
الل كَانَ عَ َل ْي ُكمْ َرقِيبًا{(. )2
َ
تف�صري العيا�صي عن عمر بن مرمي� :صَ األتُ
اأب��ا عَ بدِ هّ
الل َت�ع��اىل} :
اللِ عَ ��ن َق��ولِ هّ ِ
وَالَّذِ ينَ ي َِ�صلُونَ مَ ا اأَمَ � َر هّ ُ
ُو�صلَ )
الل ِب ِه اأَن ي َ
قالَ ( :مِ ��ن ذ ِل� َ�ك ِ�ص َل ُة ال�رَّحِ � ِ�م ،وغا َي ُة
َتاأويلِها ِ�ص َلت َُك اإيهّانا).
لغة :الرحِ م ،رحِ م الأنثى وهي بني منبت
الولد.
ذَ وُو الرَّحِ ِم هم الأقارِبُ  ،وي َق ُع على كُلِّ مَ ن
يج َم ُع بينَك وبينَه َن�صَ ب ،ويطلق يف الفرائ�ض
على الأق ��ارب من جهة الن�صاء ،ويقال ذو
حمرَمْ وحمرَّم وهو من ل يحل نكاحه،
رحِ م َ ْ
كالأم والبنت والأخت والعمة واخلالة.
وعن الأزهري :الرَّحِ مُ القَراب ُة َت َم ُع بني
ا ٍأب.
التف�سري :ف�صل �صورة الرعد
ع��ن ب��ن بابوية با�صناده ،ع��ن اأب��ي عبد
الل قال( :من اأكرث قراءة �صورة الرعد

مل ي�صبه الل ب�صاعقة اأبدا ولو كان نا�صبا،
واإذا كان موؤمنا اأدخله اجلنة بال ح�صاب،
وي�صفع يف جميع م��ن يعرف م��ن اأه��ل بيته
واإخوانه)(. )3
ع��ن اأب��ي ب�صري ،ع��ن اأب��ي عبدالل
قال� :صمعته يقول (اإن الرحم معلقة بالعر�ض
يقول :اللهم �صل من و�صلني ،واقطع من
قطعني ،وه��ي رح��م اآل حم�م��د ،وه��و قول
الل ( وَالَّذِ ينَ ي َِ�صلُونَ مَ ا اأَمَ َر هّ ُ
الل ِب ِه اأَن
ُو�صلَ ) ورحم كل ذي رحم).
ي َ
ال�صْ نَادِ،
حم َّم ُد بْنُ عِ ي�صَ ىَ :و ِبهَذَ ا ِْ إ
َق��الَ ُ َ
اأَنَّ اأَبَا عَ بْدِ َّ
اللِ قَالَ ِلرَجُ لٍ �صَ كَا ُه َبع ُ
ْ�ض
اإِخْ وَا ِنهِ( :مَ ا َِ ألخِ َ
يك ُف َالنٍ يَ�صْ ك َ
ُوك؟) قَالَ :
ُون اإِذَ ا ا�صْ َتق َْ�صيْتُ حَ قِّي؟ قَالَ  :فَجَ ل ََ�ض
اأَيَ�صْ ك ِ
ُمغ َْ�صب ًا ُثمَّ قَالَ َ ( :كاأَن ََّك اإِذَ ا ا�صْ َتق َْ�صيْتَ َ ْمل
تُ�صِ ئْ ؟! اأَ َراأَ ْي��تَ مَ ا حَ كَى َّ ُ
الل َتبَار ََك َو َتع ََاىل:
اب{ اأَخَ افُوا اأَنْ يَجُ و َر
} َويَخَ افُونَ �صُ و َء احلِ �صَ ِ
عَ َليْهِ مُ َّ ُ
َالل مَ ا خَ افُوا ِاإ َّل الِ�صْ ِتق َْ�صاءَ،
الل؟ َل و َّ ِ
َف�� َ��ص� َّم��ا ُه َّ ُ
�اب) َفمَنْ
الل �ُ��( :ص��و َء احلِ ���َ�ص� ِ
ا�صْ َتق َْ�صى َفقَدْ َاأ�صَ ا َء(. )4
جم�م��ع ال �ب �ي��ان :ق�ي��ل امل���راد ب��ه الإمي ��ان

الرحم
�صلة ِ

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي
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�شبهات وردود

بجميع الر�صل والكتب كما يف ق��ول��هَ } :ل
َني اأَحَ ��دٍ مِّ ن رُّ�صُ ِلهِ{ ،وقيل :هو �صلة
ُن َف ِّرقُ ب ْ َ
حممد ،وموازرته ،ومعاونته ،واجلهاد معه،
عن احل�صن .وقيل هو �صلة الرحم ،عن ابن
عبا�ض.
وروى اأ�صحابنا اأن اأبا عبد الل ،ملا
ح�صرته الوفاة ،ق��ال( :اأعطوا احل�صن بن
احل�صني بن علي بن احل�صني ،وهو الأفط�ض،
�صبعني دينارا ،فقالت له اأم ولد له :اأتعطي
رج��ال ح�م��ل عليك ب��ال���ص�ف��رة؟ ف �ق��ال لها:
ويحك! اأم��ا تقرئني قوله تعاىل} :وَا َّل��ذِ ي��نَ
ي َِ�صلُونَ مَ ا اأَمَ � َر هّ ُ
ُو�صلَ { الآي��ة،
الل ِب� ِه اأَن ي َ
وق�ي��ل :ه��و م��ا يلزم م��ن �صلة املوؤمنني ب�اأن
يتولوهم ،وين�صروهم ،ويذبوا عنهم ،ويدخل
فيه �صلة الرحم ،وغري ذلك(.)5
وروى جابر عن الإم��ام الباقر قال
ر� �ص��ول هّ
و�صل ُة
الل ِ ( :ب� � هّر ال��وال��دي��ن ِ
الرَحِ م يُهوهّنان احل�صاب)  ،ثمهّ تال }وَالَّذِ ينَ
ي َِ�صلُونَ مَ ا اأَمَ َر هّ ُ
ُو�صلَ {
الل ِب ِه اأَن ي َ
وع��ن النبي الأكرم( :اإنهّ اأعجل
اخلري ثوابا �صلة الرهّحم)
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�إثبات وحتقيق
�أم �لإمام زين �لعابدين
�شبهة مردودة

ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم
على اأ��س��رف الأن�ب�ي��اء واملر�سلني وعلى اآل
بيته الطيبني الطاهرين واللعن الدائم على
اأعدائهم اأجمعني من املبداأ اإىل قيام يوم
الدين وبعد
اإن اأم الإمام زين العابدين عليهما ال�سالم
اختلف املوؤرخون يف اأ�سلها ويف زواجها من
الإمام احل�سني بن علي عليهما ال�سالم حيث
اأطلق عليها املغر�سني ال�سبهات يف جانب
وجودها وعدم �سحة زواجها ون�سبها.
اأمّا ن�سبها :فهي اجلليلة (�ساه زنان) اأي
�سيدة الن�ساء وقيل (�سهر بانو) وهي بنت
ابنة ي��زدج��رد اآخ��ر ملك اإي ��راين يف العهد
ال�سا�ساين كما ذكرتها امل�سادر يف الإر�ساد
والتهذيب والكايف والبحار وتاريخ الطربي
وغريها.
وم��ن امل���س��ادر التي ذك��ره��ا :امل�سعودي
(فهي من �ساللة ال�سا�سانيني وبنت ملوك
فهي بنت بزدجرد بن �سهريار بن ك�سرى
ابرويز بن هرمز بن اأنو�سروان بن قباذ
ب��ن ف ��ريوز ب��ن ب �ه��رام ب��ن ي��زدج��رد بن
�سابور بن هرمز بن �سابور بن اأرد�سري
بن بابك بن بن�سا�سان وهو اآخ��ر ملوك
ال�سا�سانية)()1
كما اختلف بع�سهم يف ن�سب اأبيها واأنه
اآخر ملوك الفر�س.
هذا بالن�سبة ما ذكرها املوؤرخون حول
ن�سبها ,ولكن عن اأ�سرها و�سبب زواجها
م��ن الإم� ��ام احل���س��ني ب��ن ع�ل��ي عليهما
ال�سالم فاختلف يف زمن اأ�سرها فهناك
ثالث روايات بهذا اخل�سو�س:

الوىل :يف زمن عمر بن اخلطاب.
الثانية :يف زمن عثمان بن عفان.
الثالثة :يف زمن اأمري املوؤمنني.
ولكن امل�سهور عند النا�س ه��و يف زمن
عمر بن اخلطاب وبعد معركة القاد�سية التي
حدثت ب��ني امل�سلمني والفر�س يف �سنة 16
هجرية وكانت هزمية الفر�س وملكهم واأ�سر
جميع من يف الق�سر من الرجال والن�ساء
واجلواري.
وهذه احلادثة اأرّخت ودوّنت على اأنها يف
عهد عُ مر.
اأقول :ول ميكن اأن يكون يف عهد املذكورين
كون التواتر يف ذلك العهد الأول.
اأمّا لو تاأملنا يف التاريخ يتبني لنا اأن عُ م َر
الإمام احل�سني يف �سنة  16للهجرة كان
اإحدى ع�سر �سنة ,فهل هذا موؤهل للزواج اأم
ل؟
التحقيق :اأن ولدة الإم��ام احل�سني

احللقة االوىل

يف ال�سنة اخلام�سة للهجرة يف �سهر �سعبان
من �سنة ولدته وحتى وقوع معركة القاد�سية
�سنة  16للهجرة فيكون الناجت وا�سح انه مل
يكن عمر الزواج.
واأما ولدة الإمام زين العابدين� سنة
يف  38للهجرة و�سنة �سقوط اململكة الفار�سية
�سنة  16هجرية فهناك تفاوت زمني قبل
ولدة الإم ��ام زي��ن العابدين ول��و كان
الأمر على ما يدعيه وامل�سهور اأنها كانت هذه
احلادثة يف زمن عمر بن اخلطاب فهذا غري
�سحيح بح�سب التواريخ املذكورة.
وم��ن املوؤكد اأن �سنة ال��زواج هي نف�سها
�سنة الأ�سر ,وكذلك املقارنة ب�سنة الزواج مع
�سنة الولدة لالإمام زين العبدين يكون
فيه تردد وحتقيق لذا عملنا على ذلك وهذا
وا�سح لدى القارئ.
اأقول :اإن ما ذكرناه من الروايات الثالثة
يف عهد الثاين والثالث وكذلك عهد خالفة
الإمام علي بن اأبي طالب عليهما ال�سالم,
فامل�سهور على اأن احل��ادث��ة ح�سلت يف
ع�ه��د اخل�ل�ي�ف��ة ال �ث��اين اإمن���ا ه��و توهيم
واإعالن اإجناز هذا الأمر يف عهد عمر بن
اخلطاب ,والواقع هو خالف ذلك .فدّون
ذلك ل�ساحلة كما هو امل�سهور .
ونُكمل �سرح الروايتني الثانية والثالثة
يف العدد القادم اإن �ساء اهلل واحلمد هلل
رب العاملني.
الهوام�ش :
 -1م� ��روج ال��ذه��ب للم�سعودي
ج�1س301

�إث��ب��ات وحتقيق �أم االم��ام
زين العابدين

ال�شيخ حممود ال�صايف
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�شذرات منربية

�شهادة ال�شيدة الزهراء 
ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

�سلى اهلل عليك ي��ا م ��والي ي��ا ر� �س��ول اهلل
عليك ي��ا ف��اط�م� َة ال��زه��راء لعن
�سلى اهلل ِ
اهلل من اآذاك وحرمك من حقك واأ�سقط
جنينك.
اأبيات لل�سيد مهدي االأعرجي:
يـو ٌم قـ�ضى في ـ ــه النبيُّ نحبه
فـظ ّلـ ـَت الـدنيا لـه تـنتحبُ
ـنا�س على اأعقابِهم
وانـقلب ال ُ
ولـن يـ�ض َّر اهلل مـن ينقلبُ
واأقـبلوا اإل ـ ــى الـبتـ ـ ــول عن ــو ًة
وحــول دارهـا اأُدي َر احلطبُ

ت�ضيح خلُّوا عن عليٍّ قبل اأن
فـا�ضـتقبلتهم فـاطـ ـ ٌم وظـ ُّنهـ ــا
اأدعـو وفـيكم ا ُ
اإن كـلمتهم رجـعـوا وانقلبوا
أر�ضكم تنقلبُ
فـاأقبل الـعبــد لـهــا يـ�ضربهــا
حـتى اإذا خلّت عن الباب وقـد
بـال�ضوط وهـي بالنبيِّ تنتدب
الذت وراهـا مـنهمُ حتتجبُ
فـك�ضروا اأ�ضالعها واغت�ضبوا
مـيـراثَها ولـل�ضه ــود كـ ــذَّ بوا يبويه ب�س غبت نكرو و�ضيتك
وما راعوا جنابك بهل بيتك
واأخـرجوا الـكرار م ــن منــزله
وهــو بـبند �ضـيـف ــه مُ ــل َّبـ ــبُ
ي ـ ـب ــو ابـ ـ ـ ـ ــراهـيـم واهلل متــني ــتك
وخـلفـهــم فـاطم ـ ُة تَـعـثَـر فـي
مـ ـ ـ ــن �ضارت عل ــي بال ـ ــدار مل ـ ـ ــة
اأذيـالـها وقـلـبُها مـن�ضعبُ

�شهادةال�سيدةالزهراء
ال�شخ عبد ال�صاحب الدك�سن
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را�سلونا على
ق�سم اخلطابة احل�سينية
 07435000225داخلي225 :

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

خطب اجلمعة

12
خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

ال�ضي�ضتاين يحذّ ر العراقيني من «اأو�ضاع �ضعبة جداً» ويدعو اإىل �ضبط النف�س
امل�سدر :موقع جريدة (ال�سرق الو�سط) و�سف املرجع الديني ال�سيعي الأعلى يف
العراق علي ال�سي�ستاين ،اليوم (اجلمعة)،
ال�سعودية
ال�سربة اجلوية الأمريكية التي اأ�سفرت
تاريخ الن�سر2020/1/3 :
عن مقتل اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين
والقيادي يف احل�سد ال�سعبي العراقي اأبو
مهدي املهند�س ،ب� «العتداء الغا�سم».
واع�ت��ر ال�سي�ستاين يف خطبة اجلمعة
التي األقاها ممثله عبد املهدي الكربالئي
يف مدينة كربالء جنوب بغداد ،اأن «العتداء
الغا�سم بالقرب م��ن مطار ب�غ��داد ال��دويل

الليلة املا�سية» ميثّل «خرقا �سافرا لل�سيادة
العراقية وان�ت�ه��اك�اً للمواثيق ال��دول�ي��ة...
واأدى اإىل ا�ست�سهاد عدد من اأبطال معارك
النت�سار على الإرهابيني الدواع�س» ،وفق
وكالة رويرتز لالأنباء.
وهتف الكربالئي مع امل�سلني «كال كال
اأم��ري�ك��ا» .ون� ّب��ه اإىل اأن «البلد مقبل على
اأو�ساع �سعبة جداً» ،داعياً «الأطراف املعنية
اإىل �سبط النف�س والت�سرف بحكمة».

ال�ضي�ضتاين ي�ضف عملية اغتيال �ضليماين واملهند�س بـ"االعتداء الغا�ضم"
امل�سدر :موقع قناة ( )RTرو�سيا.
تاريخ الن�سر03.01.2020:
و�سف املرجع ال�سيعي الأعلى يف العراق
علي ال�سي�ستاين ،اليوم ،عملية اغتيال نائب
رئ�ي����س هيئة احل���س��د ال�سعبي اأب ��و مهدي
امل�ه�ن��د���س ،وق��ائ��د فيلق ال�ق��د���س الإي ��راين
قا�سم �سليماين ب�"العتداء الغا�سم".
وق ��ال يف خ�ط�ب��ة اجل�م�ع��ة ال �ت��ي األ�ق��اه��ا
ممثله عبد امل�ه��دي الكربالئي" :تت�سارع
الأح � ��داث وت�ت�ف��اق��م الأزم � ��ات ومي��ر البلد

ب�اأخ�ط��ر املنعطفات ،فمن الع �ت��داء الآث��م
الذي تعر�ست له مواقع القوات العراقية
يف مدينة القائم واأدى اإىل ا�ست�سهاد وجرح
الع�سرات من اأبنائنا املقاتلني ،اإىل احلوادث
املوؤ�سفة التي �سهدتها بغداد خ��الل الأي��ام
امل��ا��س�ي��ة ،اإىل الع �ت ��داء ال�غ��ا��س��م ب��ال�ق��رب
م��ن م�ط��اره��ا ال ��دويل مب��ا مثله م��ن خرق
�سافر لل�سيادة العراقية وانتهاك للمواثيق
الدولية".

واأ�� �س ��اف "اأدى احل � ��ادث ال �غ��ا� �س��م اإىل
ا�ست�سهاد عدد من اأبطال معارك النت�سار
ع �ل��ى الإره ��اب� �ي ��ني ال ��دواع� �� ��س ،واأن ه��ذه
الوقائع وغريها تنذر باأن البلد مقبل على
اأو� �س��اع �سعبة ج ��دا ،واإذ ن��دع��و الأط ��راف
املعنية اإىل �سبط النف�س والت�سرف بحكمة
نرفع اأكفنا بالدعاء اإىل اهلل العلي القدير
ب�اأن يدفع عن العراق و�سعبه �سر الأ�سرار
وكيد الفجار".

خطب اجلمعة بعيون العامل
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درر املع�صومني

االعالمي كرار املو�سوي



ملاذا �سميت الزهراء با�سم فاطمة ؟!

ال�شيخ فاروق اجلبوري

تقدم معنا يف العدد املا�ضي بيان معنى
ا�ضم (فاطمة) م��ن جهة ارتباطه ح�ضر ًا
ب�ضخ�ص موالتنا ال�ضدّيقة الطاهرة،
ويف هذا العدد نتناول وب�ضيء من االقت�ضاب
ال�ضديد اجله َة الثانية لهذا اال�ضم ال�ضريف
الذي اأ�ضماها به احلق �ضبحانه وتعاىل ،وهي
اجلهة املرتبطة باالأمة االإ�ضالمية.
وفيها �ضتت�ضح لنا بع�ص احلقائقِ املهمة
للغاية ،منها على �ضبيل املثال ال احل�ضر:
 -1اأن والي� � ��ة وحم� �ب ��ة ال �� �ض��دي �ق��ة
الطاهرة يف دار ال��دن�ي��ا ه��ي العلة
وال�ضبب املُحقِّق لطهارة االإن�ضان الباطنية
والنف�ضية ،كما اأن اأمري املوؤمنني ميزان ًا
ملعرفة املنافق م��ن امل �وؤم��ن ،وملعرفة طاهر
الوالدة من خبيثها بن�ص االأحاديث ال�ضحيحة
عند الفريقني فعن احلبيب حيث قال:
(ال يحبك اإال موؤمن وال يبغ�ضك اإال منافق)
 ،وقال( :يا علي ال يبغ�ضك من قري�ص
اإال �ضفاحياً ،وال من االأن�ضار اإال يهودياً ،وال
من العرب اإال دَعِ َّياً ،وال من �ضائر النا�ص اإال
�ضقياً ،وال من الن�ضاء اإال �ضلقلقية )  ،فاإنه
بوالية وحمبة موالتنا الزهراء تطهر
النف�ص الب�ضرية ،ومن دونها تخبث وتنج�ص،
فبالزهراء يعرف طاهر النف�ص من
خبيثها ،ولهذا ورد يف زياراتها مثل
هذه املقاطع( :فَا�ضْ هَدِ ي اأَ ِّن ظَ اهِ ٌر ِبو ََال َيت ِِك
الل عَ َليْهِ مْ اأَجْ َم ِعنيَ)
َوو ََال َي ِة اآلِ َب ْيت ِِك َ�ض َلوَاتُ َّ ِ
�ضدقناك
 ،واأي���ض�اً( :ف�اإن��ا ن�ضاأل ُِك اإن ُكنَّا
ِ
اإال اأَحلَ ْقتِنا بت�ضديقنا لهما لنب�ض َر اأنف�ضَ نا
بواليتك)  ،ولهذا ُتوؤتي هذه
باأنا قد طَ ُهرْنا
ِ
املحبة والوالية ثمارَها يوم القيامة ،فقد روى
الفريقان يف اأولئك الذين طهرت اأنف�ضهم
مبحبتها وواليتها ،عن النبي اأنه قال:
(ابنتي فاطمة ح��وراء اآدم�ي��ة مل حت�ص ومل
تطمث ،واإمن��ا �ضماها الل فاطمة الأن الل
ت �ع��اىل فطمها وحم�ب�ي�ه��ا م��ن ال��ن��ار)  ،يف
14العدد ||44جمادىالثانية1441هـ

التدقيق اللغوي
اال������س�����ت�����اذ ح�������س���ن ع����رب
ف����ا�����ض����ل ع����ل����ي����وي ح�����س�ين
الت�صميم والإخراج الفني
م�����������ص�����ط�����ف�����ى ������ش�����ـ�����ـ�ّب��ر

ال�ضحيح عن حممّد بن م�ضلم قال� :ضمعت اأبا
جعفر يقول( :لفاطمة وقف ٌة على
باب جهنّم ،ف�اإذا كان يوم القيامة كتب بني
عيني ك ّل رجل :موؤمن اأو كافر ،فيوؤمر مبحبّ
قد كرثت ذنوبه اإىل النار ،فتقراأ بني عينيه
حم ّب ًا (حمبّنا) فتقول :اإلهي و�ضيّدي �ضمّيتني
فاطمة وفطمت بي من ت��والّن وت� ّ
�وىل ذرّيتي
من النار ،ووعدُك احلقّ واأنت ال تخلف امليعاد،
ّيتك
فيقول الل:
ِ
�ضدقت يا فاطمة ،ا ّإن �ضم ِ
فاطمة ،وفطمتُ ِ
بك من اأحب ِّك وتوال ِّك واأحبّ
ّيتك وتوالّهم من النار ،ووعدي احلقّ واأنا
ذر ِ
ال اأُخلف امليعاد ،وا ّإمنا اأمرت بعبدي هذا اإىل
ليتبني ملالئكتي
ّعك
ف
أ�ض
ا
ف
فيه،
النار لت�ضفعي
ّ
ِ
موقفك منّي
واأنبيائي ور�ضلي واأه��ل املوقف
ِ
ومكانتك عندي ،فمن قراأت بني عينيه موؤمناً،
فجذبت بيده واأدخلته اجلنّة) .
 -2ومنها اأن احلق �ضبحانه وتعاىل قد
جعل م��ن الزهراء ح�ضن ًا ح�ضين ًا

احللقة الثانية
حديثه مع عبد الل املح�ص بن احل�ضن املثنى،
قال عبد الل :قال يل اأبو احل�ضنَ ِ :
(مل
�ضُ مّيت فاطمة "فاطمة"؟ ،قلت :فرقا بينه
وبني االأ�ضماء قال :اإن ذلك ملن االأ�ضماء ولكن
اال�ضم الذي �ضميت به اأن الل تبارك وتعاىل
علم ما كان قبل كونه فعلم اأن ر�ضول الل
يتزوج يف االأحياء واأنهم يطمعون يف وراثة هذا
االأمر فيهم من قبله فلما ولدت فاطمة �ضماها
الل تبارك وتعاىل فاطمة ملا اأخرج منها وجعل
يف ولدها فقطعهم عما طمعوا ،فبهذا �ضميت
فاطمة ،الأنها فطمت طمعهم) ومعنى فطمت:
قطعت.
 -3هذا في�ص من غي�ص ،وقطرة من بحر
ف�ضائلها وما خفي اأعظم ،واآخر
دعوانا اأن احلمد لل رب العاملني و�ضلى الل
على حممد واآله الطاهرين ،اللّهم �ضلِّ على
فاطمة واأبيها وبعلها وبنيها وال�ضّ ر وامل�ضتودع
فيها عدد ما اأح�ضاه كتابك واأحاط به علمك
وارزقنا جميع ًا زيارتها يف الدنيا و�ضفاعتها يف
االآخرة ِّ
ور�ضها عنا يا اأرحم الراحمني.
الهوام�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
bp7.5 .M357
�صدى اخلطباء  :جملة �شهرية تعنى بثقافة املنرب احل�سيني .
الثقافة العامة
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 :
م�صطلح مو�ضوعي :

ال�سنةال�سابعة,العدد(44جمادىالثاين�/1441شباط.) 2020
البيانات م�أخوذة من العدد ( 43كانون الثاين . )2020
اال�سالم-الوعظ واالر�شاد-دوريات .
اخلطباء احل�سينيون-مقاالت و حما�ضرات .
ال�شيعة االمامية  -دوريات .

ي�ضون به االإ�ضالم املحمدي االأ�ضيل ليظهره
على الدين كله ولو كره الكافرون وامل�ضركون
ح��ني ج�ع��ل االأئ �م��ة املع�ضومني من
ذريتها ح�ضراً ،ل�ضبق علمه تعاىل بانقالب
االأمة على اأعقابها وحماربتها للدعوة احلقة
وحتريفها لالإ�ضالم االأ�ضيل ،ف�ضماها فاطمة
ليفطم -اأي يقطع -طمع اأولئك املنقلبني،
وهذا ما يوؤكده االإمام زين العابدين يف

 -1م�ضند اأحمد  :اجلزء � 1ضفحة  ،128و�ضنن
الرتمذي :اجلزء  5ال�ضفحة 306
 -2ال�ضلقلقي :هي التي حتي�ص من دبرها.
� -3ضواهد التنزيل للحاكم احل�ضكان :اجلزء
 1ال�ضفحة 448
 -4جمال االأ�ضبوع بكمال العمل امل�ضروع ،لل�ضيد
بن طاوو�ص ،اجلزء � 1ضفحة 32
 -5م�ضباح املتهجد لل�ضيخ الطو�ضي ،ال�ضفحة
711
 -6كنز العمال  -املتقي الهندي ج � 12ص 10٩
 -7فاطمة الزهراء� ض ّر الوجود لل�ضيد
عادل العلوي ج � 1ص ٩0
 -8علل ال�ضرائع  -ال�ضيخ ال�ضدوق  -ج � - 1ص
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ال�سنن التي خلق عليها الإن�سان
بنوعيها الأخالقي والآيل

م�����ؤل����ف ا�����ض����ايف  :العتبة احل�سينية-ق�سم اخلطابة احل�سينية .

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

اإن حياة الإن�سان مرتبة وفق �سنن تف�سي
اإىل نتائج خمتلفة ميين خيير اأو �سر ,منها
�سنن اأخالقية ومنها �سنن اآلية.
اأمّ ييا ال�سنن الأخييالقيييية فهي الف�سائل
والي ييرذائي ييل ,فيياليفي�يسييائييل هييي � يسيينن اخليير
والإ�يسييالح يف هييذه احلياة ومييا بعدها ,فما
من �سفة فا�سلة اإل وهي دليل �سعادة ,وما
من فعل فا�سل اإل وهو ب�سر �سالمة ,كما
اأن الييرذائييل هي �سنن ال�سر يف احليييياة ,فما
من �سفة رذيلة اإل وهييي دليل �سقاء ,وما
من فعل و�سيع اإل وهو نذير �سوؤم وعناء,
ولذلك يجب على املرء اأن ي�ستح�سر هذه
ال�سنن ونتائجها يف اختباراته يف حياته.
اأما ال�سنن الآلية فهي �سنن تف�سي اإىل
نتائج خمتلفة بح�سب ا�ستخدامها ,فياإن

متتالفهر�سةمنقبلالن�شريفمكتبةالعتبةاحل�سينيةاملقد�سة

ال�سنن التي خلق عليها االن�سان
بنوعيها الأخالقي والآيل
ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ا�ستخدمت يف �سبيل اخليير اأنتجت خييراً,
واإن ا�يسيتيخييدمييت يف �يسيبييييل الي�يسيير اأنيتيجييت
�يسييرا ,وت ياأثيير هييذه ال�سنن واليقييوانيين وما
ميكن اأن ينتج منها م�سهود للنا�س وحمل
اإذعانهم وما زالييوا ي�ستثمرون هذه ال�سنن
يف الو�سول اإىل مقا�سدهم.
ومثال ذلك :القوانن وال�سنن الطبيعية
التي ميكن اأن ت�ستثمر يف خدمة الإن�سان
وتييوفيير مي�يسيياحلييه ,كيمييا مييكيين اأن ت�ستغل
يف وجييوه الظامل والتعدي ,كما هو احلال
يف قييوانيين اليفييييزييياء الينييووييية اليتييي ميكن
ا�ستعمالها يف عييالج جملة ميين الأمييرا�ييس
امل�ستع�سية وانتاج الطاقة الكهربائية ,كما
ميكن ا�ستغاللها يف �سناعة القنابل النووية
ذات الإثارة املدمرة على الإن�سان والبيئة.

وميين هييذه الي�يسيينن الآل يييية اأن اليتيغييرات
اجلمعية الجيتيميياعيييية ت�ستتبع ل حمالة
اآثيياراً منا�سبة معها ,ف ياإذا مل يح�سل تغر
جمعي يف املجتمع ل يتغر حاله واأو�ساعه,
وهييذا قييانييون كيليييّ ميكن ا�ستثماره لينتج
عنه اإ�يسييالح املجتمع وتيقييدمييه ,وذلييك بياأن
يكون التغر فيه نحو الأفي�يسييل ,واأمييا اإذا
كان التغر نحو الأدنى فاإنه ينتج عنه قهراً
ف�ساد حييال املجتمع وا�يسيطييرابييه ,كما نبّه
عليه تعاىل يف الآييية الكرمية( :اإِ َّن ّ َ
اهلل َل
َر مَا ِب َق ْو ٍم حَ تَّى ُيغ رَِّرُواْ مَا ِباأَ ْنفُ�سِ ِهمْ) .
ُيغ رِّ ُ
الهوام�س :
� -1سورة الرعد اآية .11

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

اط َم ُة)..
ُ
(هم َف ِ
مالئكي َك� ّروب� ّ�ي ،قاموا بتقدمي �سيدهم جربئيل لل�س�ؤال من العلي العظيم( :ي��ا َر ِّب َو َم��نْ حَتتَ
و�سط ذه��ول
ّ
الكِ�ساءِ؟) ،ف�أجابه جبار ال�سماوات والأر�ض( :هُ م �أَه ُل َبيتِ ال ُّن ُب َّو ِة َومَعدِ ُن ال ِّر�سا َل ِة هُ م فاطِ َم ُة َو�أَ ُبوها َو َبع ُلها َو َبنوها).
نعم �إنها �سيدة ن�ساء العاملني فاطمة الزهراء لذكرها �أعلى ال�صلوات.
لقد �أ�شرقت ظلمات الديجور بوالدتها امليمونة يف الع�شرين من جمادى الآخرة من ال�سنة اخلام�سة للبعثة.
خ�صتها �سورة الكوثر و�شملتها �آيات التطهري والإطعام ،ووردت يف ح ّقها وف�ضيلتها� أحاديث جمة حيث
ولقد ّ
اعتربها �أبوها امل�صطفى االجمد ب�ضعة من نف�سه وغ�ضبها غ�ضب اهلل ور�ضاها ر�ضاه.
و�إن ت�سبيحات الزهراء ِ ذك� ٌر ع ّلمها النبي الأعظم� إياها ،وم�صحف فاطمة ال��ذي ي�شمل �إل�ق��اءات ربانية
تل ّقتها ال�صديقة الزكية  وجمعه �أمري امل�ؤمنني  يف �صحيفةَ ،تدا َولها الأئمة الأبرار من ولدها املجتبى و�سيد
ال�شهداء و�إىل �صاحب الع�صر والزمان �أرواحنا فداه.
والبد لنا �أن ننتهج نهجها القومي ،لإي�صال علومها و�آلها للعاملني عرب املنرب احل�سيني املقد�س ،ونكون نِع َم ا ُ
خل�دّام
املُنت�سِ بني لها.
ولقد �أجاد الدكتور حممد �إقبال يف مدح ال�سيدة ال�صديقة حيث قال:
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي �أم من؟
من ذا يداين يف الفخار �أباهـــــا
هي وم�ضة مـن نور عني امل�صطفى
هادي ال�شعوب �إذا تروم هداها

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

التيمم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم َ }:و ِ�إن ُكنتُم التح ّفظ عليه واالهتمام ب�ش�أنه ،بل حتى
َّم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َ�أ ْو َجاء �أَ َح ٌد ِّمن ُكم ِّمن احليوان الذي يه ّمك �أمره ،ومل يكن عندك
ت �دُو ْا َماء من امل��اء ما يكفي لرفع العط�ش والطهارة
ا ْل َغ�آ ِئ ِ
ط �أَ ْو َال َم ْ�ست ُُم ال ِّن َ�ساء َف َل ْم جَ ِ
وه ُك ْم املائ ّية مع ًا.
َف َت َي َّم ُمو ْا َ�صعِيدً ا َط ِّي ًبا َف ْام َ�س ُحو ْا ِب ُو ُج ِ
َو�أَ ْي ِدي ُك ْم ِ�إنَّ هّ َ
ًّوا َغ ُفو ًرا{ (�سورة � -4إذا �ضاق الوقت بحيث ال يتّ�سع لزمن
الل َكانَ َع ُف
ُغ�سلك �أو و�ضوئك مع �أداء ال�صالة بتمامها
الن�ساء �آية .) 43
لقد بينت الآية الكرمية متى ومباذا وكيف يف الوقت.
� -5إذا ك��ان حت�صيل امل ��اء لل ُغ�سل �أو
نتي ّمم.
الو�ضوء �أو ا�ستعماله فيهما م�ستلزم ًا للحرج
�أوال:
نتي ّمم عو�ض ًا عن الغ�سل� ،أو الو�ضوء ،وامل�ش ّقة بحد ي�صعب عليك حت ّمله ،كما �إذا
ت��و ّق��ف حت�صيله على اال�ستيهاب املوجب
وبد ًال عنهما يف موا�ضع منها:
� -1إذا مل جتد من املاء ما يكفيك للغ�سل لل ّذل والهوان� ،أو كان املاء متغري ًامما يتن ّفر
منه طبعك فتجد حرج ًا وم�ش ّقة �شديدة يف
�أو الو�ضوء كل يف حمله.
يتي�سر ا�ستعماله.
� -2إذا وج��دت امل��اء ،ولك ّنه مل ّ
يتعي عليك
لك الو�صول �إليه للعجز عنه تكوين ًا ب�شلل � -6إذا كنت مك ّلف ًا بواجب نّ
يف �أطرافك مث ًال -ال قدر اهلل� -أو لتوقفه � �ص��رف امل ��اء ف �ي��ه ،ك�� ِازال��ة ال� ّن�ج��ا��س��ة عن
على ارتكاب عمل حمرم كالت�ص ّرف يف �إناء امل�سجد.
مغ�صوب يوجد فيه امل��اء املباح �أو خلوفك � -7إذا خفت على نف�سك ال���ض��رر من
ا�ستعمال امل��اء يف الغ�سل �أو الو�ضوء ،لأن
على نف�سك �أو عر�ضك �أو مالك.
� -3إذا خفت العط�ش على نف�سك �أو على ا�ستعماله ي�سبب مر�ض ًا� ،أو يط ّوره و ُيع ِّقده �أو
�أيِّ�شخ�ص �آخر يرتبط بك ويكون من �ش�أنك يطيل �أمد �شفائه ومل يكن املورد من موارد
امل�سح على «اجلبرية».
�س�ؤال من �صلى مع التيمم لعذر ،ثم ارتفع عذره يف الوقت �أو
خارجه ،هل يجب �إعادة ال�صالة ؟
جواب ال يجب االعادة وال الق�ضاء يف هذه احلالة.
�س�ؤال ه��ل ي�ج��ب م���س��ح اجل�ب�ه��ة م��ن الأع �ل��ى �إىل الأ� �س �ف��ل يف
التيمم ؟
جواب نعم على االحوط وجوباً.
4
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ثانيا:
ي�صح التيمم مبطلق وج��ه الأر� ��ض من
الرتاب والرمل واحلجر وغري ذلك ،والأحوط
لزوم ًااعتبار علوق �شيء مما ُيتي ّمم به باليد،
فال يجزي التيمم على احلجر الأمل�س الذي
ال غبار عليه.
ثالثا:
�أما كيفية التيمم وهي:
�� -1ض��رب ب��اط��ن الكفني على الأر� ��ض،
ويكفي و�ضعهما �أي�ض ًا ،والأح��وط لزوم ًا �أن
يكون ذلك دفعة واحدة.
 -2م�سح اجلبهة -وهكذا اجلبينني على
الأح��وط -بالكفني من ق�صا�ص ال�شعر �إىل
�أعلى الأنف و�إىل احلاجبني.
 -3امل�سح بباطن ال�ك��ف الي�سرى متام
ظاهر الكف اليمنى من الزند �إىل �أطراف
الأ� �ص��اب��ع ،ث��م امل�سح بباطن اليمنى متام
ظاهر الي�سرى.

�س�ؤال هل جتب الرتتيب يف التيمم وهل جتب املواالة ؟
جواب نعم جتب فيه املواالة والرتتيب .
�س�ؤال اذا تيمم املكلف بدال عن غ�سل اجلنابة لعذر مثل �ضيق
الوقت فهل يجب عليه الغ�سل بعد ذلك؟
جواب نعم يجب بعد ارتفاع العذر االغت�سال لل�صالة ونحوها.

العقائد

احلق مع االمام علي

واهل بيته
يف
القر�آن الكرمي
و�صحيح البخاري

ال�شيخ علي الفتالوي

احللقة ال�ساد�سة
املطلب الثاين :حقهم يف �آية التطهري ز :ق ��ال اب ��ن ك �ث�ير :ح��دث�ن��ا حم�م��د بن وجده ،ثم جاء احل�سني فلم �أ�ستطع �أن
علي فلم �أ�ستطع �أن �أحجبه،
التي �أجمع امل�سلمون عليها قال تعاىل�ِ } :إ مَّ َنا م�صعب ،حدثنا الأوزاع� ��ي ،حدثنا �شداد �أحجبه ،ثم جاءٌّ
ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت �أبو عمار قال :دخلت على واثلة بن الأ�سقع فاجتمعوا َف َج ّللهم ر�سول اهلل بك�ساء
و ُي َط ِّهر ُكم ت َْطهِ ريا{()1
عليا ،فلما قاموا قال يل:كان عليه ،ثم قال« :ه�ؤالء �أهل بيتي ،ف�أذهب
وعنده قوم ،فذكرواًّ
َ َ ْ
ً
ٌّ�ي و�أه ��ل �أال �أُخ�برك مبا ر�أي��ت من ر�سول اهلل؟ عنهمالرج�س وطهرهم تطهريا» ،فنزلت
املق�صد الأول :الإم� ��ام ع �ل�
علي هذه الآية حني اجتمعوا على الب�ساط ،قالت:
بيته هم �أه��ل �آي��ة التطهري يف كتب قلت :بلى .قال� :أتيت فاطمة �أ�س�ألها عن ٍّ
فقالتَ « :ت� َوج��ه �إىل ر�سول ،فجل�ست فقلت :يا ر�سول اهلل ،و�أنا؟ قالت :فواهلل ما
ال�سنة.
و ُنكمل معكم يف هذه احللقة ما تبقى من �أنتظره حتى ج��اء ر��س��ول اهلل ،ومعه�أنعم ،وقال« :ك�إ ّن�إىل خري»(.)5
علي وح�سن وح�سني� ،آخذ كل واحد اىل هنا نكتفي يف هذه الروايات حول املق�صد
احللقة ال�سابقة .
ٌّ
عليا وفاطمة االول :االمام علي واهل بيته هم
ه��ـ :ق��ال اب��ن كثري :ق��ال الإم ��ام �أحمد :منهما بيده حتى دخل ،ف�أدنىًّ
حدثنا ع�ف��ان ،حدثنا ح�م��اد� ،أخ�برن��ا علي و�أجل�سهما بني يديه ،و�أجل�س ح�س ًنا وح�سي ًنا اهل �آية التطهري يف كتب ال�سنة ،و�سنتناول
علي
بن زيد ،عن �أن�س بن مالك ،قال� :إنّ ر�سول ك َّل واحد منهما على فخذه ،ثم َّ
لف عليهم يف العدد القادم املق�صد الثاين :الإمامٌّ
اهلل �صلى اهلل عليه -و�آل��ه -و�سلم كان مير ثوبه �-أو ق��ال :ك�ساءه -ثم تال ه��ذه الآي��ة :و�أه��ل بيته هم �أه��ل �آي��ة التطهري يف
بباب فاطمة �ستة �أ�شهر �إذا خرج �إىل �صالة }�إِ مَّ َنا ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل كتب ال�شيعة  .ان �شاء اهلل تعاىل .
{،ا «اللهم ه�ؤالء �أهل الهوام�ش :
الفجر يقول« :ال�صالة يا �أهل البيت�} ،إِ مَّ َنا ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًري
� -1سورة الأحزاب �آية.33
ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِتبيتي ،و�أهل بيتي �أحق»(.)4
 -2تف�سري ابن كثري :الباب  ،21ج� ،6ص.411
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا{ ورواه ال�ترم��ذي ،عن ح :قال ابن كثري قال ابن جرير :حدثنا
تف�سري الطربي :الباب  ،33ج� ،20ص.263
عبد بن حميد ،عن عفان ،وقال :ح�سن( .)2ابن حميد ،حدثنا عبد اهلل بن عبد القدو�س،
 -3تف�سري ابن كثري :الباب  ،21ج� ،6ص.412
و :قال ابن كثري :قال ابن جرير :حدثنا عن الأعم�ش ،عن حكيم بن �سعد قال :ذكرنا
 -4تف�سر ابن كثري :الباب  ،21ج� ،6ص.413
ُ
اب��ن َو ِك�ي��ع ،حدثنا �أب��و نعيم ،حدثنا يون�س ع�ل� َّ�ي ب��ن �أب ��ي طالب عند �أ ِّم �سلمة ،فتح القدير :الباب  ،28ج� ،6ص.42
بن �أبي �إ�سحاق� ،أخربين �أبو داود ،عن �أبي فقالت :يف بيتي نزلت:
 -5تف�سري الآلو�سي :الباب  ،33ج� ،16ص.113
ن ��ا ُي� ِ�ري� ُد اللهَّ ُ ِل� ُي� ْ�ذ ِه� َ�ب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س تف�سري الطربي :الباب  ،32ج��� ،20ص .265فتح
احلمراء ق��ال :رابطت املدينة �سبعة �أ�شهر } ِ�إ مَّ َ
ريا{ ،قالت �أُ ُّم القدير :الباب  ،28ج� ،6ص.41
على عهد ر�سول اهلل ،قال :ر�أيت ر�سول �أَ ْه� َ�ل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ً
علي �سلمة :جاء ر�سول اهلل� إىل بيتي فقال:
اهلل� إذا طلع الفجر ،جاء �إىل باب ٍّ
أذينح���د» ،ف �ج��اءت فاطمة
وفاطمة فقال« :ال�صالة ال�صالة�} ،إِ مَّ َن��ا«ال ت� �� لأ
ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت فلم �أ�ستطع �أن �أحجبها عن �أبيها ،ثم جاء
احل�سن فلم �أ�ستطع �أن �أحجبه عن �أُ ِّمه
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا{(.)3
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ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

الرحم
�صلة ِ

قوله تعاىلَ } :وا َّل ِذينَ َي ِ�ص ُلونَ َما �أَ َم َر هّ ُ
الل
و�ص َل َو َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم َو َي َخا ُفونَ ُ�سو َء
ِب ِه �أَن ُي َ
اب{(َ } ، )1وا َّت ُقو ْا هّ َ
الل ا َّل ِذي ت ََ�ساء ُلونَ
ِ
احل َ�س ِ
()2
ِب ِه َوالأَ ْر َح َام �إِنَّ هّ َ
الل َكانَ َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا{ .
تف�سري ال�ع�ي��ا��ش��ي ع��ن ع�م��ر ب��ن م��رمي:
الل تَعاىل:
اللَ عن َق ِول هّ ِ
َ�س َ�ألتُ �أبا َع ِبد هّ ِ
} َوا َّل ِذينَ َي ِ�ص ُلونَ َما �أَ َم َر هّ ُ
و�ص َل{
الل ِب ِه �أَن ُي َ
َ
(م��ن ذ ِل� َ�ك ِ�ص َل ُة ال� َّر ِح� ِ�م ،وغا َي ُة
قالِ :
َت�أوي ِلها ِ�ص َلت َُك �إ ّيانا).
رحم الأنثى وهي بني منبت
الرحمِ ،
لغةِ :
الولد.
َذ ُوو ال َّر ِح ِم هم الأقار ُِب ،وي َق ُع على ُك ِّل َمن
يج َم ُع بي َنك وبي َنه َن َ�سب ،ويطلق يف الفرائ�ض
على الأق ��ارب من جهة الن�ساء ,ويقال ذو
رحم محَ ْ َر ْم وحم َّرم وهو من ال يحل نكاحه،
ِ
كالأم والبنت والأخت والعمة واخلالة.
وعن الأزهري :ال َّر ِح ُم ال َقراب ُة جَت َم ُع بني � ٍأب.

التف�سري :ف�ضل �سورة الرعد
عن اب��ن بابوية با�سناده ,عن �أب��ي عبد
اهلل قال( :من �أكرث قراءة �سورة الرعد
مل ي�صبه اهلل ب�صاعقة �أبدا ولو كان نا�صبي ًا،
و�إذا كان م�ؤمنا �أدخله اجلنة بال ح�ساب،
6
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وي�شفع يف جميع م��ن يعرف م��ن �أه��ل بيته
و�إخوانه)(. )3
ع��ن حممد ب��ن يعقوب ع��ن �أب��ي ب�صري،
عن �أبي عبداهلل قال� :سمعته يقول (�إن
الرحم معلقة بالعر�ش يقول :اللهم �صل من
و�صلني ،واقطع من قطعني ،وهي رحم �آل
حممد ،وهو قول اهلل َ ( وا َّل ِذينَ َي ِ�ص ُلونَ َما
�أَ َم َر هّ ُ
و�ص َل) ورحم كل ذي رحم).
الل ِب ِه �أَن ُي َ
َق� َ
ال ْ�س َنا ِد،
ي�سىَ :و ِب َه َذا ِْ إ
�ال محُ َ َّم ُد ْبنُ ِع َ
�أَنَّ �أَ َبا َع ْب ِد اللهَّ ِ َ ق َال ِل َر ُج ٍل َ�ش َكا ُه َب ْع ُ�ض
(ما َِ أل ِخ َ
يك ُف َال ٍن َي ْ�ش ُك َ
وك؟) َق َال:
ِ�إخْ َوا ِن ِهَ :
ا�س َتق َْ�ص ْيتُ َح ِّقي؟ َق َالَ :ف َج َل َ�س
�أَ َي ْ�ش ُكونيِ ِ�إ َذا ْ
ا�س َتق َْ�ص ْي َت لمَ ْ
ُمغ َْ�ضب ًا ُث َّم َق َالَ ( :ك�أَ َّن َك �إِ َذا ْ
ُت ِ�س ْئ؟! �أَ َر�أَ ْي� َ�ت َما َح َكى اللهَّ ُ َت َبا َر َك َو َت َعالىَ :
اب{ �أَ َخا ُفوا �أَنْ َي ُجو َر
} َو َي َخا ُفونَ ُ�سو َء ِ
احل َ�س ِ
َع َل ْيهِ ُم اللهَّ ُ ؟ َال َواللهَّ ِ َما َخا ُفوا ِ�إ َّال ا ِال ْ�س ِتق َْ�صا َء،
�اب) َف َمنْ
َف�� َ��س� َّم��ا ُه اللهَّ ُ �ُ��( :س��و َء ِ
احل ���َ�س� ِ
ا�س َتق َْ�صى َف َق ْد َ�أ َ�سا َء(. )4
ْ
جم�م��ع ال �ب �ي��ان :ق�ي��ل امل���راد ب��ه الإمي ��ان
بجميع الر�سل والكتب كما يف ق��ول��هَ } :ال
ُن َف ِّر ُق َب نْ َي �أَ َح� ٍ�د ِّمن ُّر ُ�س ِل ِه{ ،وقيل :هو �صلة
حممد ،وم�ؤازرته ،ومعاونته ،واجلهاد معه،

عن احل�سن .وقيل هو �صلة الرحم ،عن ابن
عبا�س.
وروى �أ�صحابنا �أن �أبا عبد اهلل ،ملا
ح�ضرته الوفاة ،ق��ال�( :أعطوا احل�سن بن
احل�سني بن علي بن احل�سني ،وهو الأفط�س،
�سبعني دينارا ،فقالت له �أم ولد له� :أتعطي
رج�ل�ا ح�م��ل عليك ب��ال���ش�ف��رة؟ ف �ق��ال لها:
ويحك! �أم��ا تقرئني قوله تعاىلَ } :وا َّل� ِ�ذي��نَ
َي ِ�ص ُلونَ َما �أَ َم � َر هّ ُ
و�ص َل{ الآي��ة،
الل ِب� ِه �أَن ُي َ
وق�ي��ل :ه��و م��ا يلزم م��ن �صلة امل�ؤمنني ب��أن
يتولوهم ،وين�صروهم ،ويذبوا عنهم ،ويدخل
فيه �صلة الرحم ،وغري ذلك(.)5
وروى جابر عن الإم��ام الباقر قال
ر� �س��ول هّ
و�صل ُة
الل ِ ( :ب� � ّر ال��وال��دي��ن ِ
ال َر ِحم ُيه ّونان احل�ساب) ّ ،ثم تال } َوا َّل ِذينَ
َي ِ�ص ُلونَ َما �أَ َم َر هّ ُ
و�ص َل{
الل ِب ِه �أَن ُي َ
وع��ن النبي الأكرم�( :إنّ �أعجل
اخلري ثوابا �صلة ال ّرحم)
وعن الإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني( و�أك� ِ�رم
ناح َك ا َّل��ذي ِب� ِه تَط ُري،
َع�ش َريت ََك َف�إِ َّن ُهم َج ُ
و�أ�ص ُل َك ا َّل��ذي �إ َلي ِه تَ�ص ُري ،و َي �د َُك ا َّلتي ِبها
ت ُ
َ�صول)(. )6

علوم قران
عن قطع الرحم:
�أب��و ب�صري� :س�ألت �أب��ا عبد اهلل عن
الرجل ي�صرم ذوي قرابته ممن ال يعرف
احلق؟ قال( :ال ينبغي له �أن ي�صرمه)
وعن الإم��ام ال�صادق ملا �س�أله جهم
بن حميد :يكون يل القرابة على غري �أمري
�ألهم علي حق؟ فقال( :نعم ،حق الرحم
ال يقطعه �شيء و�إذا كانوا على �أم��رك كان
لهم حقان :حق الرحم ،وحق الإ�سالم)(. )7
�آثار �صلة الرحم:
 -1ت��زك��ي��ة ال��ع��م��ل :ع ��ن الإم � ��ام
الباقر�( :صلة الأرح ��ام تزكي العمل
وت�ن�م��ي الأم � ��وال ،وت��دف��ع ال �ب �ل��وى ،وتي�سر
احل�ساب وتن�سئ يف الأجل).
 -2حُت�����س��ن اخل���ل���ق :وع� ��ن االم� ��ام
الباقر�( :صلة الأرح��ام حت�سن اخللق
وت�سمح ال�ك��ف وتطيب النف�س ،وت��زي��د يف
الرزق وتن�سئ يف الأجل).
 -3ت��ه��ون احل�����س��اب :ع ��ن الإم � ��ام
ال�صادق�( :إن ��ص�ل��ة ال��رح��م وال�بر
ليهونان احل�ساب ويع�صمان من الذنوب،
ف�صلوا �أرح��ام �ك��م ،وب ��روا ب��إخ��وان�ك��م ،ولو
بح�سن ال�سالم ورد اجلواب ) .
 -4تهون �سكرات امل��وت :عن الإم��ام
الهادي( :ف�ي�م��ا ك�ل��م اهلل ت �ع��اىل به
مو�سى قال مو�سى :ما جزاء من و�صل
رحمه ؟ قال( :يا مو�سى ان�سي له �أجله و�أهون
عليه �سكرات املوت)
 -5ت��زي��د يف ال��ع��م��ر :وع ��ن ر��س��ول
اهلل�( :إن ال��رج��ل لي�صل رحمه وما
بقي من عمره �إال ثالثة �أيام فين�سئه اهلل
ثالثني �سنة ،و�إن الرجل ليقطع الرحم وقد
بقي م��ن عمره ث�لاث��ون �سنة في�صريه اهلل
�إىل ثالثة �أيام) ،وعن الإمام ال�صادق:
ملي�سر( :ي��ا مي�سر لقد زي��د يف عمرك ف�أي
�شئ تعمل؟ ق�ل��ت :كنت �أج�ي�را و�أن ��ا غالم
بخم�سة دراهم فكنت �أجريها على خايل)،
وعنه�( :صلة الرحم تزيد يف العمر،
وتنفي الفقر).

 -6ت��ب�����س��ط ال������رزق :ع���ن ر���س��ول
اهلل(من �سره �أن يب�سط له يف رزقه،
:
وين�س�أ له يف �أجله فلي�صل رحمه)
 -7تقي ميته ال�����س��وء :ع��ن ر��س��ول
اهلل�( :صلة ال��رح��م ت�ه��ون احل�ساب
وتقي ميتة ال�سوء)(.)8
الإحلاح يف �صلة الرحم:
ع��ن ر� �س��ول اهلل��( :س��ر �سنة �صل
رحمك)  ،وعنه�( :أو�صي ال�شاهد من
�أمتي والغائب منهم ومن يف �أ�صالب الرجال
و�أرح��ام الن�ساء �إىل يوم القيامة� ،أن ي�صل
الرحم و�إن كان منه على م�سري �سنة ،ف�إن
ذلك من الدين).
�صلة القاطع:
عنه�( :صل من قطعك ،و�أح�سن �إىل
من �أ�ساء �إليك ،وقل احلق ولو على نف�سك)
وعنه( :ال تقطع رحمك و�إن قطعتك).
وع��ن �أم�ير امل�ؤمنني�( صلوا �أرحامكم
و�إن قطعوكم) ,.وعن الإمام احل�سني:
(�إن �أو�صل النا�س من و�صل من قطعه) وعن
الإم��ام زين العابدين( :ما من خطوة
�أحب �إىل اهلل عز وجل من خطوتني :خطوة
ي�سد بها امل�ؤمن �صفا يف اهلل ،وخطوة �إىل ذي
رحم قاطع) .وعن الإمام ال�صادق�( :إن
رجال �أتى النبي فقال :يا ر�سول اهلل �إن
يل �أهال قد كنت �أ�صلهم وهم ي�ؤذونني ،وقد
�أردت رف�ضهم ،فقال له ر�سول اهلل:
�إذن يرف�ضكم اهلل جميعا قال :وكيف �أ�صنع؟
قال :تعطي م��ن ح��رم��ك ،وت�صل من
قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،ف�إذا فعلت ذلك،
كان اهلل لك عليهم ظهريا)(.)9
التحذير عن قطيعة الرحم:
هّ
الل ِمن
القرانَ } :وا َّل ِذينَ َين ُق ُ�ضونَ َع ْه َد ِ
َب ْع ِد ِمي َثا ِق ِه َو َيق َْط ُعونَ َم�آ �أَ َم َر هّ ُ
و�ص َل
الل ِب ِه �أَن ُي َ
َو ُيف ِْ�سدُونَ فيِ الأَ ْر ِ�ض �أُ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُه ْم
ُ�سو ُء ال َّدارِ{(َ } ،)10ف َه ْل َع َ�س ْيت ُْم �إِن َت َو َّل ْيت ُْم
ال ْر ِ�ض َو ُت َق ِّط ُعوا �أَ ْر َح َام ُك ْم 
�أَن ُتف ِْ�سدُوا فيِ َْ أ
}�أُ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َل َع َن ُه ُم اللهَّ ُ َف�أَ َ�ص َّم ُه ْم َو�أَ ْع َمى
�أَ ْب َ�صا َرهُ ْم{(.)11

وع��ن �أم�ير امل�ؤمنني�( :إذا قطعوا
الأرحام جعلت الأموال يف �أيدي الأ�شرار)،
وع��ن ر��س��ول اهلل( :ث�لاث��ة ال يدخلون
اجلنة :مدمن خمر ،ومدمن �سحر ،وقاطع
رحم) ،وعن الإمام ال�صادق( :الذنوب
التي تعجل الفناء قطيعة الرحم) وعن �أمري
امل�ؤمنني�( :أقبح املعا�صي قطيعة الرحم
والعقوق) ،وعن �أمري امل�ؤمنني( :حلول
ال�ن�ق��م يف قطيعة ال��رح��م) ،وعنه:
(�إن الرحمة ال تنزل على قوم فيهم قاطع
رحم),وعنه�( :إن املالئكة ال تنزل
على ق��وم فيهم قاطع رح ��م) ،وعنه
( :م��ا من ذن��ب �أج��در �أن يعجل اهلل تعاىل
ل�صاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف
الآخرة من قطيعة الرحم واخليانة والكذب)
(. )12
�أقل ما يو�صل به الرحم:
عن النبي الأكرم�( : صلوا �أرحامكم
ولو بال�سالم ) .
اللَ
ويقول اهلل تبارك وتعاىلَ } :وا َّت� ُق��و ْا هّ
�ام ِ�إنَّ هّ َ
الل َك��انَ
ا َّل� ِ�ذي ت ََ�ساء ُلونَ ِب� ِه َوالأَ ْر َح� � َ
َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا{ ،وعن الإمام ال�صادق:
(�صل رحمك ولو ب�شربة من ماء و�أف�ضل ما
يو�صل به الرحم كف الأذى عنها)(. )13
الهوام�ش:
� -1سورة الرعد �آية. 21
� -2سورة الن�ساء �آية. 1
 -3جامع �أحاديث ال�شيعة ج � 15ص . 99
 -4الربهان يف تف�سري القر�آن ج � 3ص . 249
 -5جممع البيان ج� 6ص . 33
 -6بحار الأنوار ،ج � 71ص . 105
 -7ميزان احلكمة ج� 2ص. 1055
 -8ميزان احلكمة ج� 2ص. 1055
 -9ميزان احلكمة ج� 2ص. 1055
� -10سورة الرعد �آية . 25
� -11سورة حممد �آية . 23-22
 -12ميزان احلكمة ج� 2ص. 1056
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�شبهات وردود

�إثبات وحتقيق
�أم الإمام زين العابدين
�شبهة مردودة

ال�شيخ حممود عبد الر�ضا ال�صايف

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على �أ��ش��رف الأن�ب�ي��اء واملر�سلني وعلى �آل
بيته الطيبني الطاهرين واللعن الدائم على
�أعدائهم �أجمعني من املبد�أ �إىل قيام يوم
الدين وبعد
�إن �أم الإم � ��ام زي ��ن العابدين
اختلف امل�ؤرخون يف �أ�صلها ويف زواجها من
الإم��ام احل�سني بن علي حيث �أطلق
عليها املغر�ضون ال�شبهات يف جانب وجودها
وعدم �صحة زواجها ون�سبها.
�أ ّما ن�سبها :فهي اجلليلة (�شاه زنان) �أي
�سيدة الن�ساء وقيل (�شهر بانو) وهي بنت
ابنة ي��زدج��رد �آخ��ر ملك �إي ��راين يف العهد
ال�سا�ساين كما ذكرتها امل�صادر يف الإر�شاد
والتهذيب والكايف والبحار وتاريخ الطربي
وغريها.
وم��ن امل���ص��ادر التي ذك��ره��ا :امل�سعودي
(فهي من �ساللة ال�سا�سانيني وبنت ملوك
فهي بنت يزدجرد بن �شهريار بن ك�سرى
ابرويز بن هرمز بن �أنو�شروان بن قباذ
ب��ن ف�ي�روز ب��ن ب �ه��رام ب��ن ي��زدج��رد بن
�سابور بن هرمز بن �سابور بن �أرد�شري
بن بابك بن بن�سا�سان وهو �آخ��ر ملوك
ال�سا�سانية)()1
كما اختلف بع�ضهم يف ن�سب �أبيها و�أنه
�آخر ملوك الفر�س.
هذا بالن�سبة ما ذكرها امل�ؤرخون حول
ن�سبها ,ولكن عن �أ�سرها و�سبب زواجها
م��ن الإم � ��ام احل���س�ين ب��ن علي
فاختلف يف زمن �أ�سرها.
8
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هناك ثالث روايات بهذا اخل�صو�ص:
االوىل :يف زمن عمر بن اخلطاب.
الثانية :يف زمن عثمان بن عفان.
الثالثة :يف زمن �أمري امل�ؤمنني.
ولكن امل�شهور عند النا�س ه��و يف زمن
عمر بن اخلطاب وبعد معركة القاد�سية التي
حدثت ب�ين امل�سلمني والفر�س يف �سنة 16
هجرية وكانت هزمية الفر�س وملكهم و�أ�سر
جميع من يف الق�صر من الرجال والن�ساء
واجلواري.
وهذه احلادثة �أ ّرخت ود ّونت على �أنها يف
عهد ُعمر.
�أقول :وال ميكن �أن يكون يف عهد املذكورين
كون التواتر يف ذلك العهد الأول.
�أ ّما لو ت�أملنا يف التاريخ يتبني لنا �أن ُعم َر
الإمام احل�سني يف �سنة  16للهجرة كان
�إحدى ع�شر �سنة ،فهل هذا م�ؤهل للزواج �أم
ال ؟

احللقة االوىل

التحقيق� :أن والدة الإم��ام احل�سني
يف ال�سنة اخلام�سة للهجرة يف �شهر �شعبان
من �سنة والدته وحتى وقوع معركة القاد�سية
�سنة  16للهجرة فيكون الناجت وا�ضح ًا انه مل
يكن عمر الزواج.
و�أم ��ا والدة الإم ��ام زي��ن العابدين
يف �سنة  38للهجرة و�سنة �سقوط اململكة
الفار�سية �سنة  16هجرية فهناك تفاوت
زمني قبل والدة الإم��ام زين العابدين
ولو كان الأمر على ما يدعيه وامل�شهور �أنها
كانت هذه احلادثة يف زمن عمر بن اخلطاب
فهذا غري �صحيح بح�سب التواريخ املذكورة.
وم��ن امل�ؤكد �أن �سنة ال��زواج هي نف�سها
�سنة الأ�سر ,وكذلك املقارنة ب�سنة الزواج مع
�سنة الوالدة للإمام زين العبدين يكون
فيه تردد وحتقيق لذا عملنا على ذلك وهذا
وا�ضح لدى القارئ.
�أقول� :إن ما ذكرناه من الروايات الثالث
يف عهد اخلليفة الثاين والثالث وكذلك
عهد خالفة الإمام علي بن �أبي طالب،
فامل�شهور على �أن احلادثة ح�صلت يف عهد
اخلليفة ال�ث��اين �إمن��ا ه��و توهيم و�إع�لان
�إجن � ��از ه� ��ذا الأم � ��ر يف ع �ه��د ع �م��ر بن
اخلطاب ،والواقع هو خالف ذلك .فد ّون
ذلك ل�صاحله كما هو امل�شهور .
و ُنكمل �شرح الروايتني الثانية والثالثة
يف العدد القادم �إن �شاء اهلل واحلمد هلل
رب العاملني.
الهوام�ش :
 -1م� ��روج ال��ذه��ب ل�ل�م���س�ع��ودي
ج�1ص301

درو�س يف اخلطابة

طرق كتابة املحا�رضة احل�سينية

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

نكمل يف هذه احللقة ما تبقى من �شرح املحا�ضرة امل�ؤلفة حمفوظة ومطبوعة يف
الطريقة القدمية ,وهي عملية تدوين وكتابة ذهن اخلطيب بجميع تفا�صيلها ،و�ستكون
عملية ا�ستذكارها على املنرب عملية ب�سيطة
املحا�ضرة وخال�صتها بالنقاط التالية -:
� -1إن عملية تدوين وكتابة املحا�ضرة ج��دا وال يحتاج �إىل �إع �م��ال نظر وتفكري
يف ال�سجل يتيح للخطيب �أن يتفنن بانتقاء �أب��دا وك ��أن الق�ضية بديهية ج��دا ,بينما لو
املفردات امل�ؤثرة والكلمات املالئمة للبحث كانت املحا�ضرة غري مدونة فماذا �سي�صنع
وذل ��ك للف�سحة ال��زم�ن�ي��ة ال�ت��ي يتمتع بها اخلطيب ؟! طبعا �سريجع من جديد لرياجع
اخلطيب �أثناءالفراغ و�أن يغيرِّ من الأفكار الن�صو�ص ويحفظ وي�ؤفّل ويف�سر وي�ستنتج،
و�صياغة اجلمل و�إ�ضافة وم�سح بع�ضها �إن واحتمال �أن��ه ال يوجد عنده ال��وق��ت لذلك
تطلب الأم��ر� ,أم��ا على املنرب ف��إن اخلطيب في�صاب بالإحباط والإحراج وال�ضعف �أمام
ال يوجد لديه �أي ف�سحة زمنية لي�سرتجع اجلمهور.
املعلومات يف ذهنه وال ي�ستطيع يف �أغلب  -4يف بع�ض الأح �ي��ان ي��ذه��ب اخلطيب
االحيان ان يطيل يف التفكري النتقاء املفردة للتبليغ يف حمافظة �أخ��رى �أو دول��ة �أخ��رى,
املنا�سبة للمحا�ضرة �أكرث من ثانيتني ,و�إن وهنا اخلطيب ال ي�ستطيع �أن يحمل معه كامل
�أط��ال يف ذل��ك ف�ستتجه الأن�ظ��ار �إىل ذلك مكتبته وبهذا �سيقع يف حرية ،فالأف�ضل له �أن
اخلطيب باال�ستهزاء وي�شار له بال�ضعف ،يحمل معه املحا�ضرات املدونة يف �سجله.
و� �س��وف يفقد ال�سيطرة ع�ل��ى املحا�ضرة  -5يف �أي��ام ازدح ��ام املجال�س وكرثتها
واملجل�س ،وبالتايل هذه املواقف ت�ضر ب�سمعة خ�صو�ص ًا يف �شهر رم�ضان امل�ب��ارك �أو يف
املنرب واخلطيب ,وال�سيما ونحن نالحظ �أن �شهر حمرم احلرام ،ف�إن اخلطيب �إذا كان
كبار �أ�ساتذة احلوزة وكبار اخلطباء يدونون �صائم ًا ف�لا يتمكن م��ن �إع ��داد املحا�ضرة
حما�ضراتهم قبل ال�شروع بال�صعود �إىل وكتابتها وا�ستخراجها لأن ذلك يكلفه الكثري
م��ن ال��وق��ت واجل�ه��د ،وحتى ل��و ا�ستخرجها
املنرب.
� -2إن تدويناملحا�ضرة يحفظ مادتها وكتبها فمتى يحفظها ويه�ضم �أف�ك��اره��ا
العلمية منال�ضياع والن�سيان ويحفظ جهد وي�ستوعب معانيها حتى تكون هذه املحا�ضرة
اخلطيب ال ��ذي ب��ذل��ه اث �ن��اء الكتابة حيث عنده بديهة ،لذلك ف�إن كتابة املحا�ضرة قبل
ر�أيت ومن خالل حياتنا اخلطابية �أن بع�ض �أ�شهر من قراءتها على املنرب يوفر اجلهد
املحا�ضرات ت�ستغرق �أث�ن��اء الكتابة �شهرا للخطيب ويتيح له فر�صة حفظها قبل فرتة
كامال حتى تكتمل من �شرح و�أب�ي��ات �شعر م��ن ق��راءت �ه��ا ع�ل��ى امل �ن�بر ،وتر�سيخها يف
وك��وري��ز ورث ��اء ,فالتدوين ه��و عملية ر�سم الذهن وعر�ضها على العلماء �أو اخلطباء
للوحة ح�سينية يرجع �إليها اخلطيب كلما الكبار لرياجعوها وي�صححوا منها ما يحتاج
الت�صحيح.
تطلب الأمر.
� -3إن عملية تكرار مراجعة املحا�ضرة � -6إن الكتابة يف ال�سجل املذكور �أف�ضل
امل��دون��ة يف ال���س�ج�لات �سيجعل م��ن تلك م��ن الأوراق امل�ب�ع�ثرة ف� ��إذا ك��ان للخطيب

احللقة الثالثة
جمل�س وملدة �شهر يف �أحد الأماكن ولي�س يف
منطقة قريبة من بيته ك�أن يكون خارج بلده
�أو خارج حمافظته ،فهل ي�أخذ معه جميع ما
حتتويه املكتبة التابعة له؟! طبع ًا هذا �صعب
التحقق وبعيد املنال ،فال�سجل يعو�ض عن
ذلك.
 -7ب�ع��د م�ضي ع��دة �سنني ع�ل��ى كتابة
املحا�ضرة عندما يراجع اخلطيب ما كتبه
من حما�ضرات قبل �سبع �أو ثمان �سنوات
مثال و�سيعرف م�ستواه احلايل من الناحية
اللغوية والعقائدية والفكرية والثقافية لأنه
�سوف يح�صل على حالة مقارنة بني ال�سابق
واحلا�ضر ،وهذه احلالة من املقارنة �سوف
ت�شد م��ن ح��ال��ة اخلطيب االن��دف��اع�ي��ة نحو
ت�ق��دمي م��ا ه��و �أف�ضل ل�ل�إم��ام احل�سني
و�سيحفظ ه��ذا ال�سجل م��ا ي��دور يف ذهن
اخلطيب وخميلته من مناق�شات و�أطروحات
و�أفكار ،فلوال ال�سجل ل�ضاعت واندثرت هذه
الأفكار والأطروحات.
 -8عندما يك َّلف اخلطيب مبجل�س معني
فما على اخلطيب �إال مراجعة املحا�ضرة التي
يريد �أن يلقيها يف ذلك املجل�س من خالل
ت�صفح هذا ال�سجل ،ونتيجة تكرار الت�صفح
ملدة �شهر �أو �سنة �أو عدة �سنني �سوف تكون
امل�ح��ا��ض��رة ق��د طبعت يف ذه��ن اخلطيب
وب��ات ي�ع��رف �أي��ن م�ك��ان الآي ��ة و�أي ��ن مكان
احلديث النبوي و�أين مكان الفارزة والعر�ض
واخلامتة والكوريز من ال�سجل وهكذا.
�سنتناول يف ال �ع��دد ال �ق��ادم اخل�ط��وات
املتبعة اثناء كتابة املحا�ضرة ان �شاء اهلل .
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�شذرات منربية

�شهادة ال�سيدة الزهراء 
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

�صلى اهلل عليك يا موالي يا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليكِ ي��ا ف��اط�م� َة ال��زه��راء لعن
اهلل من �آذاك وحرمك من حقك و�أ�سقط
جنينك.
�أبيات لل�سيد مهدي الأعرجي:
النبي نحبه
يـو ٌم قـ�ضى فيـــــه ُّ
ـنتحب
فـظلّـــَت الـدنيا لـه ت ُ
ـنا�س على �أعقا ِبهم
وانـقلب ال ُ
ينقلب
ولـن يـ�ض َّر اهلل مـن ُ
و�أقـبلوا �إلـــــى الـبتــــــول عنـــو ًة
احلطب
وحــول دارهـا �أُدي َر
ُ
10
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علي قبل �أن
فـا�سـتقبلتهم فـاطـــ ٌم وظـ ُّنهــــا
ت�صيح خلُّوا عن ٍّ
�أدعـو وفـيكم � ُ
تنقلب
�إن كـلمتهم رجـعـوا وانقلبوا
أر�ضكم ُ
فـ�أقبل الـعبــد لـهــا يـ�ضربهــا
حـتى �إذا خ ّلت عن الباب وقـد
حتتجب
ـنهم
بالنبي تنتدب
بـال�سوط وهـي
الذت وراهـا م ُ
ُ
ِّ
فـك�سروا �أ�ضالعها واغت�صبوا
مـيـرا َثها ولـل�شهـــود ك َّ
ــــذبوا يبويه ب�س غبت نكروا و�صيتك
وما راعوا جنابك بهل بيتك
و�أخـرجوا الـكرار مـــن منــزله
ــــب
وهــو بـبند �سـيـفـــه ُمـــل َّب ُ
يــــبـــو ابــــــــــراهـيـم واهلل متــنيـــتك
وخـلفـهــم فـاطمــ ُة تَـعـ َثـر فـي
ـن�شعب
مــــــــن �صارت علـــي بالـــــدار ملّـــــــه
�أذيـالـها وقـلـ ُبها م ُ

�شذرات منربية
مله �صــارت وهجــــمــــوا على الــــدار
و راحــــوا يحــــركون البــــاب بالنـــار
لذت بيها وزرف �صدري الب�سمـــــار
و�صــــدري انعــــــــاب منــه ونبع دمه
يبويه كـــل َكــلــب حالـــــــي يك�ســـــره
ع�صروين ورا الباب �أ�شلون ع�صره
ك�سر �ضلعي و�سطرين �شلون �سطره
غــــدة منهـــا النهـــار �أبعيني ظلمـــة
يبويـه و�سكـــط مـــن جـــــــور العلـــيه
جنيـــني و�صـــحت ما مـ�ش حيل بيه
علي منـــــــــــــك �أجمتــــف بالو�صـــية
مثل �صـــل الــــذي مر�صـــــود �سمـــــه
جماريد:
يبويـه ع َكب عيناك اال�صحاب
جابــــوا حطبهـــم حـــركو الباب
�ضلعي اك�سروه و�صدري انعاب
وحم�سن وكع من فوك االعتاب
و�ضليت انخى ابداحي البــاب
الجــــن علــــي مـــــارد اجلــــواب
حكه �أو و�صيتك كون تنهـــــاب
و�صيــه وبيهـــا نــــــازل اكتـــــــاب
وبهاي مايل اعلى الو�صي اعتاب
خل يظــــل دمـــــع العني �سجاب
الفركاك بويه اجلرح ما طاب
يبكى بدليـــلـي اليــوم احل�ساب

وروح ��ي ال�ت��ي ب�ين ج�ن�ب��ي) ،ث��م قال:
(�إىل اهلل �أ�شكو ظامليك من �أم�ت��ي) ،فبكت
ال�صديقة فقال لها( :ال تبكي
ي��ا ب�ن�ي��ة) فقالت( : ل���س��ت �أب �ك��ي ملا
ي�صنع ب��ي ,ولكن �أب�ك��ي ل�ف��راق� َ�ك ي��ا ر�سول
اهلل) ف �ق��ال لها�( :أب �� �ش ��ري ي ��ا بنت
حممد ب�سرعة اللحاق ب��ي ف��إن��ك �أول من
يلحق بي من �أهل بيتي).
ن �ع��م �آج ��رك ��م اهلل ف �ق��د ك��ان��ت ��س��ري�ع��ة
اللحاق ب�أبيها ،وذل��ك بعدها هجم القوم
عليها و�إ�سقطوها جنينها وك�سروا �ضلعها
حتى ا�ست�شهدت بعلتها وغ�صتها.
وك�أين بل�سان حال �أوالدها:
ك�سرته الدهر واهلل ا�شلــون ك�ســره
ك�ســـر خاطــــر �صعب حمد يجربه
إلبي مزهـــره
�أخذ �شمــــعة البيــــت � ْ
اخللــــــت ويــــن ما التفــــت ذكـــره
الكبل جانت علينه �أفيــــاي �شجــرة
م�شت بدموع خل�صت كطره كطره
انك�سرنه احنه وابونه حمني ظهره
ومثل حالتـنــه كــام اتخنــكه عربه
�إنهدم حيله الو�صــي ونهـــار �صبـره
�شاف �أمنة الزجية بخدها �سطره
و�أثر ب�سمار بيها وعني حمره

بجيت ودمعتـــي بالعــني الالت
املجل�س:
وذكرت امي عليه ابيوم الالت
دخ �ل��ت فاطمة ع�ل��ى �أبيها لون �أعلك الع�شرة �شمع الالت
يف م��ر� �ض��ه ال� ��ذي ت��وف��ى ف �ي��ه :ف �ق��ال لها
جمـازي الوالـده التـــعـب عليه
النبي�( :أن��ت مظلومة ب�ع��دي ,و�أن��ت موقف الإمام علي عند �سماع �أنينها
امل�ست�ضعفة فمن �آذاكِ فقد �آذاين ،ومن َي�صف ُه املال عطية اجلمري
غ ��اظ ��كِ ف �ق��د غ��اظ �ن��ي ،وم ��ن � �س ��ركِ فقد ا�شزايد عليج اليوم يا زهرة تلوجني
�سرين ،ومن ب� ّركِ فقد ب��رين ،ومن جفاكِ
بطلي البواجي ذاب كلبي ال تونني
فقد ج �ف��اين ،وم��ن و��ص�ل��كِ فقد و�صلني،
وم��ن قطعكِ فقد قطعني ،وم��ن �
ِ
أن�صفك مي احل�سن بطلي الونــــــني وجاوبيني
فقد �أن�صفني ،وم��ن ظلمكِ فقد ظلمني،
�شــــويف اوالدج بالبــــواجـي مذوبيني
لأن ��ك م�ن��ي و�أن ��ا م �ن��كِ  ،و�أن ��تِ ب�ضع ٌة مني

كالـــــت يحيــدر فركـــوا بيـــنــــك وبيــــني
اوداعة اهلل ام�سافره عنك يبو �أح�سني
من هاملر�ض ما �شوف يا حيدر �سالمه
تزوج عكـــب عينــي يبــو ح�سني ب�أمامه
ب�س هلة هله بعد موتـــــــــي بها ليــتــامى
�سكــن خواطرهم ون�شــف دمعــة العني
ه� ��ذا م ��وق ��ف ع �ظ �ي��م ع �ل��ى ق �ل��ب �أم�ي�ر
امل�ؤمنني والأعظم منه ملا دفنها و�أهال
ال�تراب عليها وملا �سوى ال�تراب توجه �إىل
ك َيا
(ال�سلاَ ُم َعلَ ْي َ
جهة قرب النبي قائالَّ :
ال�سلاَ ُم َعلَ ْي َك ع َِن ا ْب َنت َِك
َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َع ِّنيَ ،و َّ
َو َزا ِئ� � َر ِت � َ�ك َوا ْل � َب��ا ِئ � َت � ِة فيِ ال� رَّ َ
َّث�ى ِب� ُب� ْق� َع� ِت� َ�ك،
َوالمْ ُ� ْ�خ � َت��ا ِر اللهَّ ُ َلهَا �� ُ�س� ْر َع� َة ال� ِّل� َ�ح��اقِ ِب� َ�كَ ،ق َّل
َي��ا َر�� ُ�س��و َل اللهَّ ِ َع��نْ َ�ص ِف َّيت َِك � َ��ص�ْبِرْ ِيَ ،و َع َفا
َع��نْ �� َ�س� ِّي� َد ِة ِن��� َ�س��ا ِء ا ْل� َع�المَ ِ� َ
ين تجَ َ � ُّل��دِ ي�ِ ،إلاَّ �أَ َّن
يِل فيِ ال َّت�أَ ِّ�سي ب ُِ�س َّنت َِك فيِ ُف� ْر َق� ِت� َ�ك َم ْو ِ�ض َع
َت � َع � ٍّزَ ،ف�لَ� َق� ْد َو�� َّ�س � ْد ُت� َ�ك فيِ َم � ْل� ُ�ح��و َد ِة َق�ْب�رْ َِك،
َو َف��ا� َ��ض��تْ َن � ْف ��� ُ�س� َ�ك َب �ْيَنْ َ َن � ْ�ح� �رِي َو� َ��ص� � ْدرِي
وغم�ضتك بيدي ،وتوليت �أم��رك بنف�سي،
َقدِ ْا�سترُ ْ جِ َعتِ ا ْل َودِي َع ُةَ ،و�أُخِ � َذتِ ال َّرهِ ي َن ُة،
َواُ ْخ� ِل��� َ�س��ت ال� � َّزهْ � � َرا ُء َف� َم��ا �أَ ْق � َب � َح الخْ َ ��ْ��ض � َرا َء
َوا ْل َغبرْ َ ا َء َيا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ� ،أَ َّما ُح ْزنيِ َف َ�س ْر َمدٌ،
َو�أَ َّما َل ْيلِي َف ُم َ�س َّه ٌد َ ،وه ٌَّم لاَ يَبرْ َ ُح مِ نْ َق ْل ِبي
�أَ ْو َي� ْ�خ � َت��ا َر اللهَّ ُ يِل دَا َر َك ا َّل � ِت��ي �أَ ْن� ��تَ فِيهَا
ُمقِي ٌمَ ،و َ�س ُت ْن ِب ُئ َك ا ْب َن ُت َك ِب َت َظا ُف ِر �أُ َّمت َِك َعلَى
ه َْ�ضمِ هَاَ ،ف� َ�أ ْح� ِف� َه��ا ال ��� ُّ�س � َ�ؤالَ ،وا�� ْ�س� َت� ْ�خ�ِبَرِ ْ َه��ا
الحْ َ ��ا َلَ ،ف َك ْم مِ نْ َغلِيلٍ ُم ْع َتل ٍِج ب َِ�ص ْد ِرهَا مَ ْ
ل
ال ُم َعلَ ْي ُك َما َ�س َ
ل�س َ
ال َم
تجَ ِ ْد �إِلىَ َب ِّث ِه َ�س ِبيلاً اَ َّ
ُم َو ِّد ٍع َال َقالٍ َو َال َ�سئ ٍِم َف�إِ ْن �أ ْن َ�صر ِْف َف َ
ال َعنْ
ال َل ٍة َو�إِ ْن �أُ ِق ْم َف َ
َم َ
ال َعنْ ُ�سو ِء َظ ٍّن مِبَا َو َع َد
ل�صا ِبر َ
ِين).
اَللهَّ ُ اَ َّ
وك�أين بل�سان حاله يقول:
م�صايب فاطمه اعظامي بدنها
وا�شوف البيت �صار �أظلم بدنها
وحـــــني الغ�سلـــت بــيـــدي بدنها
ك�ســـر كلبـــي ك�ســـر �ضلع الزجيه
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

ال�سي�ستاين ّ
يحذر العراقيني من «�أو�ضاع �صعبة جد ًا» ويدعو �إىل �ضبط النف�س
امل�صدر :موقع جريدة (ال�شرق االو�سط) و�صف املرجع الديني ال�شيعي الأعلى يف
العراق علي ال�سي�ستاين ،اليوم (اجلمعة)،
ال�سعودية
ال�ضربة اجلوية الأمريكية التي �أ�سفرت
تاريخ الن�شر2020/1/3 :
عن مقتل اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين
والقيادي يف احل�شد ال�شعبي العراقي �أبو
مهدي املهند�س ،بـ «االعتداء الغا�شم».
واع�ت�بر ال�سي�ستاين يف خطبة اجلمعة
التي �ألقاها ممثله عبد املهدي الكربالئي
يف مدينة كربالء جنوب بغداد� ،أن «االعتداء
الغا�شم بالقرب م��ن مطار ب�غ��داد ال��دويل

الليلة املا�ضية» مي ّثل «خرقا �سافرا لل�سيادة
العراقية وان�ت�ه��اك�اً للمواثيق ال��دول�ي��ة...
و�أدى �إىل ا�ست�شهاد عدد من �أبطال معارك
االنت�صار على الإرهابيني الدواع�ش» ،وفق
وكالة رويرتز للأنباء.
وهتف الكربالئي مع امل�صلني «كال كال
�أم��ري�ك��ا» .ون� ّب��ه �إىل �أن «البلد مقبل على
�أو�ضاع �صعبة جداً» ،داعياً «الأطراف املعنية
�إىل �ضبط النف�س والت�صرف بحكمة».

ال�سي�ستاين ي�صف عملية اغتيال �سليماين واملهند�س بـ"االعتداء الغا�شم"
امل�صدر :موقع قناة ( )RTرو�سيا.
تاريخ الن�شر03.01.2020:
و�صف املرجع ال�شيعي الأعلى يف العراق
علي ال�سي�ستاين ،اليوم ،عملية اغتيال نائب
رئ�ي����س هيئة احل���ش��د ال�شعبي �أب ��و مهدي
امل�ه�ن��د���س ،وق��ائ��د فيلق ال�ق��د���س الإي ��راين
قا�سم �سليماين بـ"االعتداء الغا�شم".
وق ��ال يف خ�ط�ب��ة اجل�م�ع��ة ال �ت��ي �أل�ق��اه��ا
ممثله عبد امل�ه��دي الكربالئي" :تت�سارع
الأح � ��داث وت�ت�ف��اق��م الأزم � ��ات ومي��ر البلد
12
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ب��أخ�ط��ر املنعطفات ،فمن االع �ت��داء الآث��م
الذي تعر�ضت له مواقع القوات العراقية
يف مدينة القائم و�أدى �إىل ا�ست�شهاد وجرح
الع�شرات من �أبنائنا املقاتلني� ،إىل احلوادث
امل�ؤ�سفة التي �شهدتها بغداد خ�لال الأي��ام
امل��ا��ض�ي��ة� ،إىل االع �ت ��داء ال�غ��ا��ش��م ب��ال�ق��رب
م��ن م�ط��اره��ا ال ��دويل مب��ا مثله م��ن خرق
�سافر لل�سيادة العراقية وانتهاك للمواثيق
الدولية".

و�أ�� �ض ��اف "�أدى احل � ��ادث ال �غ��ا� �ش��م �إىل
ا�ست�شهاد عدد من �أبطال معارك االنت�صار
ع �ل��ى الإره ��اب� �ي�ي�ن ال ��دواع� �� ��ش ،و�أن ه��ذه
الوقائع وغريها تنذر ب�أن البلد مقبل على
�أو� �ض��اع �صعبة ج ��دا ،و�إذ ن��دع��و الأط ��راف
املعنية �إىل �ضبط النف�س والت�صرف بحكمة
نرفع �أكفنا بالدعاء �إىل اهلل العلي القدير
ب��أن يدفع عن العراق و�شعبه �شر الأ�شرار
وكيد الفجار".

خطب اجلمعة
ال�سي�ستاين :يجب �أن يكون العراق �سيد نف�سه وال دور للغرباء يف قراراته
امل�صدر :موقع جريدة (القد�س العربي) و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن «م� ��ا وق� ��ع يف الأي� ��ام هذا اليوم ،وهو �أن يكون العراق �سيد نف�سه
الأخ�يرة من اع�ت��داءات خطرية وانتهاكات يحكمه �أبنا�ؤه وال دور للغرباء يف قراراته،
فل�سطني.
متكررة لل�سيادة العراقية مع �ضعف ظاهر ي�ستند احلكم فيه اىل �إرادة ال�شعب ويكون
لل�سلطات املعنية يف حماية البلد و�أهله من حكم ًا ر�شيد ًا يعمل خلدمة جميع املواطنني
تلك االع� �ت ��داءات واالن �ت �ه��اك��ات ،ه��و جزء على اختالف انتماءاتهم القومية والدينية،
م��ن ت��داع�ي��ات الأزم ��ة ال��راه�ن��ة ،واملطلوب ويوفر لهم العي�ش الكرمي واحلياة ال�سعيدة
من اجلميع �أن يفكروا ملي ًا فيما ميكن �أن يف ع � ّز و�أم� ��ان ،وه��ل ه��ذا ك�ث�ير ع�ل��ى ه��ذا
ت�ؤول اليه الأو�ضاع اذا مل يتم و�ضع حد لها البلد العزيز مع ما ميتلكه من عقول نرية
ب�سبب الإ�صرار على بع�ض املواقف ورف�ض و�إمكانات هائلة؟ ن�س�أل اهلل تعاىل �أن ي�سدد
مرجح ًا �أن ي�ؤدي ذلك �إىل اجلميع ومينحهم التوفيق لل�سري يف هذا
�شدد رج��ل الدين ال�شيعي ال�ب��ارز ،عليالتزحزح عنها»ّ ،
ال�سي�ستاين� ،أم�س اجلمعة ،على �أهمية �أن«تفاقم امل�شاكل يف خمتلف جوانبها الأمنيةالطريق �إنه �أرحم الراحمني».
العراق «�سيد نف�سه يحكمه �أبنا�ؤه وال وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،و�أن وع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،ف� ��إن ال�سي�ستاين �أمل��ح
يكون
يف�سح املجال للآخرين مبزيد من التدخل �إىل قرار الربملان الأخ�ير القا�ضي ب�إخراج
دور للغرباء يف قراراته».
ممثل ال�سي�ستاين� ،أحمد ال�صايف ،تال يف ��ش��ؤون البلد وانتهاز الفر�صة لتحقيق ال�ق��وات الأمريكية من ال�ع��راق ،واعرتا�ض
الأط��راف ال�س ّنية والكردية عليه ،ملا له من
خطبة مرجعية النجف من كربالء ،قائ ًال:مطامعهم فيه».
ال�سي�ستاين �أن «�شعور اجلميع تبعات قد ت�سهم يف تعزيز النفوذ الإيراين يف
«يف �أوق��ات املحن وال�شدائد مت�سّ احلاجة و�أكد ممثل
�إىل التعاون والتكاتف ،وال يتحقق ذلك �إ ّال بامل�س�ؤولية الوطنية وترجمة هذا ال�شعور �إىل البلد ،ف�ض ًال عن ا�ستمرار احلاجة �إىل وجود
م��ع ا�ستعداد جميع الأط���راف للتخلي ولو مواقف م�ؤثرة يف و�ضع حل للأزمة احلالية ق��وات التحالف ال��دويل بزعامة وا�شنطن،
عن ج��زء من م�صاحلهم الذاتية وترجيح باال�ستجابة ملتطلبات الإ�صالح وفق اخلريطةملقاتلة تنظيم «ال��دول��ةالإ�سالمية» ،الذي
التي تكرر احلديث ب�ش�أنها ،ي�ش ّكل املخرج ال ي��زال ي�شكل خطر ًا على ال�ع��راق ،ح�سب
امل�صالح العامة عليها».
واعترب �أن «التعامل ب�أ�سلوب املغالبة من ال�صحيح من هذه الأزم��ة لو �أري��د �إنها�ؤها مراقبني.
قبل الأط��راف املختلفة التي ميلك كل منها بنتيجة مقبولة ،بعد كل الت�ضحيات اجل�سيمة ويتفق كفاح حممود ،امل�ست�شار الإعالمي
جانب ًا من القوة والنفوذ والإمكانات وحماولة ال�ت��ي قدمها �أب �ن��اء ه��ذا البلد يف خمتلف يف مكتب رئي�س �إقليم كرد�ستان ال�سابق،
زعيم احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين
كل منهم فر�ض ر�ؤيته على الباقني �سي�ؤدياجلبهات وال�ساحات».
م�سعود بارزاين ،مع ذلك الر�أي ب�إعالنه �إن
�إىل ا�ستحكام الأزم ��ة وا�ستع�صائها على العراق �سيد نف�سه
قائ ًال«كفى ال�شعب ما عاناه من«بيان املرجع ال�سي�ستاين متوافق مع خطاب
احل��ل ،وبالتايل رمب��ا يخرج اجلميع منها وختم :
خا�سرين ،وتكون اخل�سارة الأكرب من ن�صيب حروب وحمن و�شدائد على خمتلف ال�صعدكرد�ستان» من قرار �إخراج القوات الأجنبية
البلد وعامة النا�س الذين لي�س لهم دخل يف ط ��وال ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن يف ظ��ل الأن�ظ�م��ة من الأرا�ضي العراقية.
وقال ّث� ًايف «تغريدة» له على موقع «تويرت»،
�ام�راه ��ن» ،ح��ا
ال�صراعات الداخلية واخلارجية اجلارية ال�سابقة وح�ت��ى ال�ن�ظ�ال �
ال�سي�ستاين� ،إن «املرجعية دوما
وال يعنيهم �أم��ره��ا مبقدار ما يهمهم �أمن الأط ��راف املعنية �إىلاالرت �ق��اء لـ«م�ستوى عقب خطبة
بلدهم وا�ستقراره واملحافظة على ا�ستقالله امل�س�ؤولية الوطنية وال ي�ضيعوا فر�صة التو�صل م��ع احلكمة والعقالنية ،وخطابها اليوم
و��س�ي��ادت��ه وت��وف�ير ح �ي��اة ح��رة ك��رمي��ة لهم �إىل ر�ؤية جامعة مل�ستقبل هذا ال�شعب يحظى (�أم�س) جاء متوافقا مع خطاب كرد�ستان
فيه مبا حلم به الآباء ومل يتحقق للأبناء �إىلفيما يتعلق بالقرارات امل�صريية».
ولأوالدهم».
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ملاذا �سميت الزهراء با�سم فاطمة ؟!
ال�شيخ فاروق اجلبوري

تقدم معنا يف العدد املا�ضي بيان معنى
ا�سم "فاطمة" م��ن جهة ارت�ب��اط��ه ح�صر ًا
ب�شخ�ص موالتنا ال�ص ّديقة الطاهرة،
ويف هذا العدد نتناول  -وب�شيء من االقت�ضاب
ال�شديد ــــــ اجله َة الثانية لهذا اال�سم ال�شريف
الذي �أ�سماها به احلق �سبحانه وتعاىل ،وهي
اجلهة املرتبطة بالأمة الإ�سالمية0
وفيها �ستت�ضح لنا ُ
احلقائق املهمة
بع�ض
ِ
للغاية ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
� -1أن والي � � ��ة وحم� �ب���ة ال �� �ص��دي �ق��ة
الطاهرة يف دار ال��دن�ي��ا ه��ي العلة
وال�سبب املُح ِّقق لطهارة الإن�سان الباطنية
والنف�سية  ،فكما �أن �أمري امل�ؤمنني ميزان ًا ملعرفة
املنافق من امل��ؤم��ن ،وملعرفة طاهر ال��والدة
م��ن خبيثها  ،بن�ص الأح��ادي��ث ال�صحيحة
عند الفريقني عنه "حيث ق��ال (:ال
يحبك اال م��ؤم��ن وال يبغ�ضك اال منافق )
( ، )1وقال ...( :يا علي ال يبغ�ضك من قري�ش
�إال �سفاحي ًا،وال من الأن�صار �إال يهودي ًا،وال
من العرب �إال َد ِع َّي ًا ،وال من �سائر النا�س �إال
�شقي ًا  ،وال من الن�ساء �إال �سلقلقية)( ،)2ف�إنه
بوالية وحمبة موالتنا الزهراء تطهر
النف�س الب�شرية ،ومن دونها تخبث وتنج�س
 ،فبالزهراء يعرف طاهر النف�س
من خبيثها ،ول�ه��ذا ورد يف زياراتها
مثل هذه املقاطع ...( :فا�شهدي �أين طاهر
بواليتك ووالي��ة �آل بيتك �صلوات اهلل عليهم
ألك �إن ُك َّنا
�أجمعني )( ،)3و�أي�ض ًا ...( :ف�إنا ن�س� ِ
�صدقناك �إال �أَ َ
حل ْق ِتنا بت�صديقنا لهما لنب�ش َر
ِ
بواليتك )(. )4
أنف�سنا ب�أنا قد َط ُه ْرنا
ِ
� َ
ولهذا ُت�ؤتي ه��ذه املحبة وال��والي��ة ثما َرها
ي��وم القيامة ،فقد روى الفريقان يف �أولئك
الذين طهرت �أنف�سهم مبحبتها وواليتها عن
النبي� أن��ه ق��ال� (:إبنتي فاطمة حوراء
14
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الحلقة الثانية

�آدمية مل حت�ض ومل تطمث  ،و�إمن��ا �سماها
اهلل فاطمة لأن اهلل تعاىل فطمها وحمبيها
م��ن ال� �ن���ار)( ، )5وع ��ن الباقر ق��ال:
ِلفاطم َة ،وقفة على باب جهنم ،ف�إذا
كان يوم القيامة ُكتب بني عيني ِّ
كل رجل م�ؤمن
�أو كافر ،في�ؤمر مبحب قد كرثت ذنوبه �إىل النار
،فتقر�أ فاطمة بني عينيه حمب ًا ،فتقول� :إلهي
و�سيدي �سميتني فاطمة وفطمت بي من توالين
وتوىل ذريتي من النار ووعدك احلق و�أنت ال
تخلف امليعاد ،فيقول اهلل عز وجل �،صدقت
يا فاطمة �إين �سميتك فاطمة وفطمت بك من
�أحبك وتوالك و�أحب ذريتك وتوالهم من النار
ووعدي احلق و�أنا ال اخلف امليعاد ،و�إمنا �أمرت
بعبدي هذا �إىل النار لت�شفعي فيه ف�أُ َ�ش ِف َع ِك
و ِل َي َت َب نَّ َي ملالئكتي و�أنبيائي ور�سلي و�أهل املوقف
موق ُفك مني ومكانتُك عندي ف َمن قر� ِأت بني
عينيه م�ؤمن ًا فخذي بيده و�أدخليه اجلنة)()6

 -2ومنها �أن احل��ق �سبحانه وتعاىل قد
جعل م��ن الزهراء ح�صن ًا ح�صين ًا
ي�صون به الإ�سالم املحمدي الأ�صيل ليظهره
على الدين كله ولو كره الكافرون وامل�شركون
حني جعل الأئمة املع�صومني من ذريتها
ح�صر ًا ،ل�سبق علمه تعاىل بانقالب الأمة على
�أعقابها وحماربتها للدعوة احلقة وحتريفها

للإ�سالم الأ�صيل ،ف�سماها فاطمة ليفطم ـــــ
�أي يقطع ـــــ طمع �أولئك املنقلبني ،وه��ذا ما
الم��ام زي��ن العابدين يف حديثه
ي�ؤكده إ
مع عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى ،قال
ع�ب��د اهلل :ق��ال يل �أب ��و احل�سن(: لمِ َ
ُ�س ِّم َي ْت فاطم ُة "فاطمة" ؟ قلت :فرق ًا بينه
وبني الأ�سماء ! ،ق��ال� :إن ذلك لمَ ِ��ن الأ�سماء
،ولكن اال�سم الذي ُ�س ِّم َي ْت به �،أن اهلل تبارك
وتعاىل َع ِل َم ما كان قبل كونه ،ف َع ِل َم �أن ر�سول
اهلل  يتزوج يف الأحياء و�أنهم يطمعون
يف وراثة هذا الأمر فيهم من ِق َب ِله ،فلما ُو ِلدت
فاطم ُة �سماها اهلل تبارك وتعاىل "فاطمة" لمِ ا
�أخ��رج منها وجعل يف ولدها  ،ففطمهم عما
طمعوا  ،فبهذا �سميت فاطمة "فاطمة" ،لأنها
َف َط َمت َط َم َعهم ،معنى َف َط َمت َ :ق َط َعت)(.)7
ه��ذا في�ض م��ن غي�ض ،وق�ط��رة م��ن بحر
ف�ضائلها وم��ا خفي �أع �ظ��م ،و�آخ��ر
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 زيارتها يف الدنيا و�شفاعتها
يف الآخرة ِّ
ور�ضها عنا يا �أرحم الراحمني 0
الهوام�ش:
 -1م�سند �أحمد :ج� 1ص ، 128و�سنن الرتمذي:
ج�5ص306
� -2شواهد التنزيل للحاكم احل�سكاين:ج1
�ص.448
 -3جمال الأ�سبوع لل�سيد ابن طاوو�س� ،ص. 39
 -4م�صباح املتهجد لل�شيخ الطو�سي� ،ص0 711
 -5كنز العمال للمتقي الهندي:ج� 12ص109
 -6اخل�صائ�ص الفاطمية للكجوري :ج� 1ص304
 -7علل ال�شرائع لل�شيخ ال�صدوق:ج� 1ص0 178

اخالقنا

َ
ِ
�أ ْخ اَلقُ َنا ُح َ�س ْين َّية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ول��ه احلمد
واملنة وال�صالة وال�سالم على �أك��رم اخللق
و�أعظمهم رت�ب��ة يف اجل�ن��ة �سيدنا وحبيب
قلوبنا ومهجة �أرواحنا نور العني حممد و�آله
الغر امليامني ،واللعنة الأبدية على �أعدائهم
�أجمعني.
مما ال �شك به وال ري��ب �أن تكون الغاية
من بعثة املحمود الأحمد ،هو �إخراج
امللأ من الظلمات �إىل النور ومن م�ستنقعات
ال��رذي �ل��ة واالن �ح �ط��اط و�أوك � ��ار ال�شياطني
�إىل رو� �ض��ات النعيم م��ع العليني م��ن خلق
رب العاملني ،وال ُيتمكن من ذلك �إال بغ�سل
اجل��وارح واجلوانح و�إزال��ة مفا�سد الأخالق
ع�ن�ه��ا ،وحتليتها مب �ك��ارم �أخ�ل�اق امل �ك��ارم
و�صفاتهم وف�ضائلهم .
ومن املعلوم �أن التوفيق ملثل هذا العمل
املبارك } َق� ْ�د �أَ ْف� َل� َ�ح َم��ن َز َّك��اهَ ��ا{( )1رهن
املعرفة والتمييز ما بني امل�ك��ارم واملفا�سد
ل �ل��روح واجل � ��وارح ،واملُ �ن �ج��ي م��ن الأخ�ل�اق
احلميدة واملهلك من الذميمة ،حتى يت�سنى
للإن�سان معرفة الأ�سباب ومعاجلتها.

ال�شيخ ح�سن عبد الر�ضا

يف
(عج ْبتُ ِل ٍ
رجل ي� ِ
أتيه �أَ ُخو ُه امل�س ِل ُم ِ
َ
حاج ٍةَ ،فيم َت ِن ُع َعن َق�ضا ِئهاَ ،وال َيرى
َ
واب
ف�سهُ ِلل َْخيرْ ِ �أَ ْه�ًل،اًَ ،ف َه ْب �أ ّن��هُ ال َث َ
َن َ
قاب ُي َتّقى� ،أ َف َتزْ هَ دونَ يف
ُيرجى وال ِع َ
الق؟!)(. )4
َمكا ِر ِم الأخْ ِ
ومن هذا املنطلق �أحببنا بهذه امل�شاركات
القادمة يف جملة (�صدى اخلطباء) �-إن
�شاء اهلل ت�ع��اىل� -أن نبني للقارئ العزيز
بع�ض الآداب والأخ�لاق ال��واردة من العرتة
الطاهرة وباخل�صو�ص م��ن الإم��ام
احل�سني لتكون (�أَخْ لاَ ُق َنا ُح َ�س ْي ِن َّية) كما
ينبغي لكل خ��ادم انت�سب لل�شجرة الطيبة،
رب العاملني و�صلى
و�آخر دعوانا � ِأن احلم ُد هلل ِّ
أ�شرف خلق ِه حممد و�آله امليامني.
اهلل على � ِ
الهوام�ش :

ول �ع �ظ �م��ة الأخ� �ل ��اق احل �� �س �ن��ة م��رت�ب��ة
رفيعة عند النبي الأعظم وال�ع�ترة
لر�سول
الطاهرة ،فقد ج��ا َء رج�� ٌل
ِ
اهللِ م��ن َب�ي ِ�ن ي��دي��ه ف �ق��ال :ي��ا ر��س� َ
�ول
اهلل ،ما ال� ِّ�دي��نُ ؟ َ
(ح�سنُ ُ
لق)،
اخل ِ
فقالُ :
ثم �أت��ا ُه عن ميينه فقال :ما ال� ِّ�دي��نُ ؟ فقال:
(ح�سنُ ُ
لق)ُ ،ث َّم �أت��ا ُه ِمن ِق َب ِل ِ�شما ِل ِه
اخل ِ
ُ
الدّينُ ؟ َ
َ
(ح�سنُ ُ
لق)،
فقال :ما ِ
اخل ِ
فقالُ :
ُث َّم �أتا ُه ِمن َورائ ِه َ
الدّينُ ؟ فا ْل َت َف َت
فقال :ما ِ
�إ َلي ِهَ 
الدينُ هُ و
وقال�( :أ َما َت ْف َقهُ ؟! ِّ
(ع َلي ُكم
� ْأن ال َتغ َْ�ض َب)( ،)2وعنهَ :
هللَ بع َثني
مبكا ِر ِم الأخْ � ِ
َ
ل�اق ،ف ��إنّ ا َ
�لاق � ْأن َي ْعفُ َو
بها ،و� َّإن ِمن َمكا ِر ِم الأخْ ِ
طي َمن َحر َمهُ،
الر ُج ُل َع َّم ْن َظل َمهُ ،و ُي ْع َ
ّ
و َي ِ�ص َل َم��ن َقط َعهُ ،و� ْأن َي��ع��و َد َم��ن ال
َيعو ُد ُه)( ، )3ولو افرت�ضنا �أن الإن�سان مبا
� -1سورة ال�شم�س �آية . 9
هو ال يعري اهتمام للميعاد وللجزاء والعقاب!
- ٦٨٦
2
ف�إنه من املروء ِة ومن ال�شهام ِة الذي يدعيه ال�صفحة ٣٩٣
�أن يت�صف مبجموعة �آداب و�أخالقيات يثبت
 -3الأمايل-ال�شيخ الطو�سي-ال�صفحة ٤٧٨
م��ن خاللهما �أن��ه خم�ل��وق ا�سمه �إن���س��ان!،
� -4ستدرك الو�سائل  -امل�يرزا النوري  -ج
لذلك جتد العظيم �أم�ير امل�ؤمنني يبني  - ١٢ال�صفحة ٤٣٧
ذلك املطلب املهم يف هذه الرواية املقد�سة:
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�شهداء على خطى احل�سني

�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ال�شهيد ال�سيد حممد طاهر احليدري

ا�سمه ون�سبه:
ال�س ّيد حممد بن ال�س ّيد طاهر بن ال�س ّيد
�أحمد بن ال�سيد مهدي بن ال�سيد �أحمد بن
ال�سيد حيدر بن �إبراهيم احل�سني الكاظمي
كان عامل ًا فا�ضال موثوق ًا م�ؤمتن ًا ورع ًا فا�ضال.
والدته:
ولد ال�س ّيد ال�شهيد احليدري عام 1327
ه�ـ 1910م مبدينة الكاظمية املق ّد�سة يف
العراق ،يف �أ�سرة علمية دينية ،فوالده �أحد
قادة ثورة الع�شرين وجده �إمام املجاهدين
وق��ائ��ده��م يف احل��رب العاملية الأوىل �ضد
االنكليز يف الب�صرة �آي��ة اهلل ال�سيد مهدي
احليدري.
ن�ش�أته:
يف ظ ّل �أبيه و�أمه ن�ش�أة �إ�سالمية عالية،
حيث انكب على حت�صيل العلوم واملعارف
بج ّد ون�شاط منذ �صغره.
درا�سته:
تل ّقى العلوم الدينية يف مدينة الكاظمية
املق ّد�سة ،ث� ّ�م �سافر �إىل النجف الأ��ش��رف
م��ع �أب �ي��ه لإك �م��ال درا� �س �ت��ه ،ث� ّ�م �سافر �إىل
مدينة �سامرّاء حيث ان�صرف �إىل الدر�س
والتدري�س ،بعدها عاد �إىل بغداد -ب�إحلاح
من بع�ض معارفه يف ف�ضله ومكانته� -إماما
للجماعة يف جامع امل�صلوب.
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من �أ�ساتذته:
�أب��وه ال�س ّيد �أح�م��د ،ال�س ّيد �أب��و احل�سن
املو�سوي الإ�صفهاين ،ال�س ّيد ح�سن احل ّمامي،
ال�س ّيد �أب��و القا�سم اخل��وئ��ي ،ال�س ّيد حيدر
ال���ص��در ،ال�س ّيد �أح�م��د ال�ك���ش��وان ،ال�شيخ
علي ال��زجن��اين ،ال�س ّيد حممود احل�سيني
ال�شاهرودي.
م�ؤلفاته:
ُ
1ـ كتاب يف علم الأ�صول.
2ـ كتاب يف �أحكام و�آداب الزواج.
3ـ كتاب يف الدرو�س الدينية.
4ـ �شرح التب�صرة كتاب فقهي ا�ستداليل.
ـ 5كتاب يف منا�سك احلج.
وكتابات فقه ّية متف ّرقة ،وبحوث �أخالق ّية
يف احلكم واملواعظ ،وجمموعة �شعر ّية.
ن�شاطه الديني:
كان �إمام جماعة جامع امل�صلوب املعروف
يف بغداد قرابة 30عاما حتى �أنه كان يرجع
�إليه عموم امل�ؤمنني وجمع من علماء بغداد
والكاظمية وال��ك��رّادة يف �أم �ه��ات امل�سائل
العوي�صة يف ال�ف�ق��ه والأ���ص��ول والفل�سفة
والتف�سري وغ�يره��ا ،ف�ك��ان��وا ي �ج��دون لديه
اجلواب ال�شايف املدعوم بالأدلة.

من �أعماله الهامة:
ت�أ�سي�سه مكتبة ع��ا ّم��ة ع��ام��رة بالكتب
الإ�سالمية وامل �ع��ارف الإن�سانية يف جامع
امل�صلوب ،وق��د �أ��ص��درت بع�ض املن�شورات
الدين ّية.
وك��ان ال�س ّيد ال�شهيد ع�ضو ًا يف جماعة
العلماء ببغداد والكاظمية.
اعتقاله:
قام جالوزة �صدام -لعنه اهلل -البعثيني
وزجه يف ال�سجن ،وهناك تع ّر�ض
باعتقاله ّ
ل�ضغوط هائلة من �أجل �أن ي�صدر بيان ًا ي�ؤ ّيد
احلرب �ضد اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
عام 1400ه�ـ ،ولكن ال�س ّيد احليدري رف�ض
ذلك و�صمد حتت التعذيب الوح�شي ،فقاموا
�سم الثاليوم �إليه ،و�أطلقوا �سراحه،
ِبد�سّ ّ
ال�سم يف
فلم يلبث �سوى �أ ّي��ام حتّى انت�شر ّ
بدنه ،وفا�ضت روحه الطاهرة.
� �ش �ه��ادت��ه :ان�ت�ق��ل �إىل ال��رف �ي��ق الأع �ل��ى
م�سموما �شهيدا -عند ال�غ��روب م��ن يوماخلمي�س ال�ساد�س من ذي احلجة احلرام
/10/
�سنة  1400ل�ل�ه�ج��رة ,امل��واف��ق 16
1980م.

كتاب يف �سطور

اخل�صائ�ص الزينبية
�إعداد/طالب حممد جا�سم

ا�سم الكتاب( :اخل�صائ�ص الزينبية)
ا�سم امل�ؤلف :ال�سيد نور الدين اجلزائري
النا�شر :انت�شارات املكتبة احليدرية
الطبعة االوىل
عدد ال�صفحات300 :
�سنة الطبع1425 :هجرية
يعد ه��ذا الكتاب من الكتب املهمة التي
يحتاجها القارئ الكرمي واخلطباء وطالب
العلوم الدينية �إىل قراءته �أو االطالع عليه
واال�ستفادة منه.
وي�شمل ه��ذا ال�ك�ت��اب ال�ع�ن��اوي��ن املهمة
ح��ول ح�ي��اة ال�سيدة زي�ن��ب الكربى
وي�شمل على �أربعني خ�صي�صة اخت�صت بها
احلوراء وهي:
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة الأوىل :يف مم��ي��زات
والدتها.
اخل�صي�صة الثانية :يف ت�سميتها
وكناها والقابها.
اخل�صي�صة ال�ث��ال�ث��ة :يف كونها
�ص ّديقة.
اخل�صي�صة الرابعة :يف ع�صمتها.
اخل�صي�صة اخلام�سة :يف �أنها من
�أولياء اهلل تعاىل.

اخل�صي�صة ال�ساد�سة :يف �أنها من
الرا�ضني بق�ضاء اهلل تعاىل.
اخل�صي�صة ال���س��اب�ع��ة :يف �أنها
�أمينة اهلل تعاىل.
اخل�صي�صة الثامنة  :يف �أنها عاملة
غري معلمة.
اخل�صي�صة التا�سعة :يف كونها
حمبوبة امل�صطفى.
اخل�صي�صة العا�شرة :يف كونها
نائبة الزهراء.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة احل� ��ادي� ��ة ع� ��� �ش ��رة :يف
�أنها�شريكة الإمام احل�سني.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� ��� �ش ��رة :يف
كونها الزاهدة.
اخل�صي�صة الثالثة ع�شرة :يف �أن ِمن
القابها العا ِقلة.
اخل�صي�صة الرابعة ع�شرة :يف �أنها
كعبة الرزايا.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة اخل��ام �� �س��ة ع�����ش��رة :يف
�أنها الف�صيحة البليغة.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة ال �� �س��اد� �س��ة ع�����ش��رة :يف
�أنها املوثقة.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة ال �� �س��اب �ع��ة ع� ��� �ش ��رة :يف
كونهاال�شجاعة.
اخل�صي�صة الثامنة ع�شرة :يف �أنها
العابدة.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة ال �ت��ا� �س �ع��ة ع� ��� �ش ��رة :يف
كونها الباكية.
اخل�صي�صة ال�ع���ش��رون :يف �أنها
الكامنة الر�شيدة.
اخل �� �ص �ي �� �ص��ة ال� ��واح� ��دة وال �ع �� �ش��رون:
يف �أنها ك��ان��ت ن ��ورا يف الأ� �ص�لاب
ال�شاخمة.
اخل���ص�ي���ص��ة ال �ث��ان �ي��ة وال �ع �� �ش��رون :يف
�أنها املجاهدة املتح�سبة.
اخل���ص�ي���ص��ة ال �ث��ال �ث��ة وال �ع �� �ش��رون :يف

�أنها املمتحنة ال�صابرة.
اخل�صي�صة ال��راب �ع��ة وال �ع �� �ش��رون :يف
�أنها كاملة اليقني واملعرفة.
اخل�صي�صة اخلام�سة وال�ع���ش��رون :يف
�أنها من �أحباء اهلل و�أودائه.
اخل�صي�صة ال�ساد�سة وال�ع���ش��رون :يف
�أنهاممن نال مقام اخلائفني.
اخل�صي�صة ال���س��اب�ع��ة وال �ع �� �ش��رون :يف
�أنهاممن نال مقام الر�ضا والت�سليم.
اخل�صي�صة ال�ث��ام�ن��ة وال �ع �� �ش��رون :يف
�أنها من املقربني.
اخل�صي�صة ال�ت��ا��س�ع��ة وال �ع �� �ش��رون :يف
�أنها من ال�صابرين.
اخل�صي�صة ال �ث�لاث��ون :يف �أنها
الأخت املوا�سية.
اخل�صي�صة ال ��واح ��دة وال��ث�ل�اث��ون :يف
�أنها الغيورة على دين اهلل.
اخل���ص�ي���ص��ة ال �ث��ان �ي��ة وال� �ث�ل�اث ��ون :يف
�أنها اخلال�صة يف املودة.
اخل���ص�ي���ص��ة ال �ث��ال �ث��ة وال� �ث�ل�اث ��ون :يف
�أنها� صاحبة النيابة اخلا�صة.
اخل���ص�ي���ص��ة ال��راب �ع��ة وال� �ث�ل�اث ��ون :يف
�أنها احلافظة للحدود واحلرمات.
اخل�صي�صة اخل��ام���س��ة وال �ث�لاث��ون :يف
�أنهااملهتمة بحفظ الدين.
اخل���ص�ي���ص��ة ال �� �س��اد� �س��ة وال��ث�ل�اث��ون:
يف �أنها ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة ب �ح �ف��ظ
املع�صومني.
اخل�صي�صة ال���س��اب�ع��ة وال��ث�ل�اث��ون :يف
�أنها الآمرة باملعروف.
اخل���ص�ي���ص��ة ال �ث��ام �ن��ة وال� �ث�ل�اث ��ون :يف
�أنها� أح �ي��ت �إ� �س��م ك��رب�لاء و�أب �ق��ت
�آثارها.
اخل�صي�صة ال�ت��ا��س�ع��ة وال��ث�ل�اث��ون :يف
�أنها القت ما القاه الأنبياء واملر�سلون.
اخل�صي�صة الأرب��ع��ون :يف �أنها
بطلة كربالء.
Number
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هويتنا

دور االرتباط العاطفي بالإمام الح�سين
في ت�صديق الهوية الإيمانية
ال�شيخ فاروق اجلبوري

ذك��رن��ا يف احللقة ال�سابقة �أن الإم ��ام
احل�سني ب��اب ال��والي��ة الأوح ��د ال��ذي ال
ميكن للإن�سان من دونه �أن ي�صل �إىل ُقد�س
ح�ضرية الوالء واالنتماء لهم ، فما مل
يكن طالب النجاة مرتبط ًا مب�صباح الهدى
و�سفينة النجاة ومنتمي ًا له ومنت�سب ًا �إليه ف�إنه
لن يهن�أ بنعيم واليتهم0 
لاث ؛ �أدناها
ولهذا االرت�ب��اط مراتب ث�
االرت �ب��اط ال�ع��اط�ف��ي ،و�أو��س�ط�ه��ا االرت �ب��اط
الفكري  ،و�أكملها االرتباط العملي  ،ويف هذه
احللقة نتكلم عن املرتبة الأدنى ومدى دخالة
االرتباط العاطفي باحل�سني يف امتالك
الإن�سان للهوية الإميانية �أو عدم امتالكها ،
ويكفينا يف املقام مظهران من مظاهر هذه
املرتبة� ( :أحدهما  :زيارته ،وثانيهما :
البكاء مل�صائبه ب�أبي هو و�أمي ) 0
ف ��أم��ا م��ا يرتبط بزيارته ف���إن من
�أجلى مظاهر املحبة وامل��ودة زي��ارة املحب
ملحبوبه  ،وهو �أمر يتفق عليه جميع العقالء
 ،وق��د عر�ضت يل ق�صة طريفة يف املقام
يرويها غري واحد من علماء العامة  ،منهم
الثعلبي يف تف�سريه :ج� ،7ص 18قال� :سمعت
�أبا احل�سن حممد بن القا�سم الفقيه يقول:
�سمعت �أبا القا�سم ب�شر بن حممد بن يا�سني
القا�ضي يقول :ر�أي��ت يف الطواف كه ًال قد
�أجهدته العبادة وا�صف ّر لونه وبيده ع�صا وهو
يطوف معتمد ًا عليها ،فتق ّدمت �إليه وجعلت
18
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احللقة الثامنة
�أُ�سائله فقال يل :من �أي��ن �أن��ت ؟ قلت :من
خرا�سان قال :يف �أي ناحية تكون خرا�سان
؟ ــــ ك�أ ّنه جهلها ــــ قلت :ناحية من نواحي
امل�شرق ،فقال :يف كم تقطعون هذا الطريق
؟ قلت :يف �شهرين وثالثة �أ�شهر  ،قال� :أفال
حتجون كل عام ف�أنتم من جريان هذا البيت
ّ
؟ فقلت ل��ه :وك��م بينكم وب�ين ه��ذا البيت ؟
فقال :م�سرية خم�س �سنني  ،خرجت من بلدي
ومل يكن يف ر�أ�سي وحليتي �شيب  ،فقلت :هذا
البي والطاعة اجلميلة واملحبة
واهلل اجلهد نّ
ال�صادقة  ،ف�ضحك يف وجهي و�أن�ش�أ يقول:
ُزر َمن هويت و�إنْ ّ
�شطت بك الدار
وحال من دونه حجب و�أ�ستا ُر
ال مينعك ُبع ٌد من زيارتـــــــه
املحب ملن يهـــــــــــــــــــــــواه َزوا ُر
�إنّ
ّ
ول ��ذا جن��د ك � ّم � ًا ه��ائ� ً
لا م��ن ال�ت��أك�ي��دات
ال� � � � � ��واردة عنهم ع� �ل ��ى زي� � ��ارة
احل�سني ،فمث ًال م��وارد زياراته العامة
واملخ�صو�صة ناهزت ال�سبعني م��ورد ًا ،وهو
العدد الذي مل تبلغه زيارة �أي مع�صوم �آخر،
ومث ًال زيارته م�ستحبة �أكيد ًا يف كل يوم  ،بل
دبر كل فري�ضة من ال�صلوات اليومية كما
ال يخفى ،وه��ذا ما مل يرد يف حق �أي �إمام
�آخر  ،الأمر الذي حدا بالفقهاء �أن يختلفوا
يف حكم زيارته؛ فيذهب بع�ض �إىل
اال�ستحباب امل ��ؤك��د ،وبع�ض �إىل ال��وج��وب
الكفائي ،وبع�ض �آخ��ر �إىل العيني ول��و ملرة

واحدة ،قال يف البحار يف باب زياراته:
( ثم اعلم �أن ظاهر �أكرث �أخبار هذا الباب
وكثري من �أخبار الأبواب الآتية وجوب زيارته
"�صلوات اهلل عليه"  ،بل كونها من �أعظم
الفراي�ض و�آكدها  ،وال يبعد القول بوجوبها
يف العمر م��رة مع ال�ق��درة ،و�إليه ك��ان مييل
الوالد العلاّ مة نور اهلل �ضريحه 0)1()..

هويتنا
واخ �ت�لاف ك �ه��ذا مل ي�ك��ن ليقع ل��وال �أن و�أما ما يرتبط بالبكاء على م�صيبته "ب�أبي
زيارته هي �أح��دى مقومات وعالمات هو و�أمي" ،فمن املعلوم �أن َمن �أح��ب �شيئ ًا
الهوية الإميانية ،و�أن تركها م�ؤ�شر خطري لهج بذكره ،ف ُمحب الريا�ضة �أو ال�سيا�سة
ع�ل��ى وج ��ود خ�ل��ل يف ت�ل��ك ال �ه��وي��ة  ،وه��ذا ــــ مث ًال ـــــ جتده دائم احلديث عنها ومتتبع
الأخ �ب��ار ؛ كاخلرب لأخ�ب��اره��ا وحم��اف��ل ذك��ره��ا ويحر�ص على
ه��و �صريح الكثري م��ن
امل�شهور ع��ن م��والن��ا الإم ��ام الع�سكري جمال�سة �أهلها ،وكذا احلال َملن �أحب �أهل
حيث قال( :عالمات امل�ؤمن خم�س� :صالة البيت فالبد �أن يكون كثري الذكر لهم
�إحدى واخلم�سني ،وزيارة الأربعني ،والتختم حا�ضر ًا يف حمافلهم وجمال�سهم  ،م�ستعر�ض ًا
باليمني ،وتعفري اجل �ب�ين ،واجل �ه��ر بب�سم يف خاطره لكل ما تعر�ضوا �إليه من ظالمات
اهلل الرحمن الرحيم)( ،)2فانظر كيف �أن وجت��رع��وه م��ن م�صائب  ،وال �ت��ي ك��ان من
زيارته عالمة ميتاز بها امل�ؤمن من غريه �أهمها ــــ وبال �شك ــــ عا�شوراء احل�سني
يف عر�صة كربالء ،وهذا ما ندب �إليه �أهل
يف الدنيا والآخرة 0
البيت داعني �إىل �أولويته و�ضرورة
تقدميه على كل م�صائبهم ،فعن الريان بن
�شبيب  ،عن الر�ضا� أنه قال له (:يا بن
فابك للح�سني
�شبيب �إن كنت باكيا ل�شيء ِ
بن علي ف�إنه ذبح كما يذبح الكب�ش
وقتل معه من �أهل بيته ثمانية ع�شر رج ًال
م��ا لهم يف الأر� ��ض �شبيهون  ،ولقد بكت
ال�سماوات ال�سبع والأر�ضون لقتله )4()...
عن فراغ  ،بل لأن
 ،واهتمام كهذا مل ي� ِأت
به ميتاز امل�ؤمن احلقيقي من غريه  ،فعن
ال�صادق قال( :نظر النبي �صلى اهلل
عليه و�آله �إىل احل�سني بن علي  وهو
مقبل ف�أجل�سه يف حجره وق��ال �" :إن لقتل
احل�سني ح��رار ًة يف قلوب امل�ؤمنني ال تربد
�أب��د ًا " ،ثم قال الإمام ب�أبي قتيل كل
عربة ،قيل :وما قتيل كل عربة يا بن ر�سول
اهلل ؟ ،قال ال يذكره م�ؤمن �إال بكى)
( ، )5فاحلزن والبكاء واحلرقة واحلرارة
واللوعة مل�صابه عالمة امل�ؤمن احلقيقي
وع��ن م��والن��ا ال�صادق ق ��ال( :م��ن  ،و�صفته التي ال ميكن �أن تزول عنه �أب��د ًا ،
عالمةأعدائه ؛ فعن
مل ي �� ِأت ق�بر احل�سني حتى مي��وت كان كما �أن انعدام ذلك ل
منتق�ص الإمي���ان  ،منتق�ص ال��دي��ن � ،إن احل�سني بن ثوير عن ال�صادق� أنه قال:
دخل اجلنة كان دون امل�ؤمنني فيها !!)(� ...( )3إن �أبا عبد اهلل احل�سني ملا ق�ضى
�أُ ِ
 ،فانظر �إىل قوله ...( :منتق�ص الإمي��ان بكت عليه ال�سماوات ال�سبع والأر�ضون ال�سبع
منتق�ص الدين) لرتى جلي ًا دور زيارته وما فيهن وما بينهن ومن ينقلب يف اجلنة
والنار من خلق ربنا وما يرى وما ال يرى بكى
يف نيل الهوية الإميانية0

على �أب��ي عبد اهلل احل�سني� إال ثالثة
�أ�شياء مل تبك عليه  ،قلت  :جعلت فداك
وما هذه الثالثة الأ�شياء ؟ قال :مل تبك عليه
الب�صرة وال دم�شق وال �آل عثمان عليهم لعنة
اهلل  ...اخلرب)(. )6
وب� �ه ��ذا ون� �ظ ��ائ ��ره ي �ت �� �ض��ح ل �ن��ا دخ��ال��ة
احل�سني يف حتديد �أوليائهم من
�أعدائهم ،وحمبيهم من مبغ�ضيهم  ،وتكامل
الإن�سان من ت�سافله ،ومعه ينك�شف لنا حجم
ال��وه��م ال ��ذي ي�غ��رق ب��ه �أول �ئ��ك املعار�ضني
ل�ل��زي��ارة �أو ال�ب�ك��اء ،وع�م��ق ال�ضالل ال��ذي
يعي�شه منتهكو قد�سية كربالء با�ستعا�ضتهم
عن �شعائره وجمال�س ذكره مبجال�س
اللهو وال �ط��رب ومظاهر الف�سق وال�سفه،
ع�صمنا اهلل و�إي��اك��م م��ن ال��زل��ل يف القول
والعمل ،وطبتم بحفظه تعاىل حتى امللتقى 0
الهوام�ش :
 -1بحار الأنوار  :ج � ، 98ص .10
 -2رو�ضة الواعظني للفتال الني�سابوري :
�ص.195
 -3و�سائل ال�شيعة  :ج� ،10ص. 335
 -4و�سائل ال�شيعة  :ج� ،14ص . 502
 -5جامع �أحاديث ال�شيعة للربوجردي :
ج� ،12ص. 556
 -6الكايف  :ج� ، 4ص. 576
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الثقافة العامة

ال�سنن التي خلق عليها الإن�سان
بنوعيها الأخالقي والآيل

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

�إن حياة الإن�سان مرتبة وفق �سنن تف�ضي
�إىل نتائج خمتلفة م��ن خ�ير �أو �شر ,منها
�سنن �أخالقية ومنها �سنن �آلية.
� ّأم ��ا ال�سنن الأخ�لاق�ي��ة فهي الف�ضائل
وال� ��رذائ� ��ل ,ف��ال�ف���ض��ائ��ل ه��ي � �س�نن اخل�ير
والإ��ص�لاح يف ه��ذه احلياة وم��ا بعدها ,فما
من �صفة فا�ضلة �إال وهي دليل �سعادة ,وما
من فعل فا�ضل �إال وهو ب�شري �سالمة ,كما
�أن ال��رذائ��ل هي �سنن ال�شر يف احل�ي��اة ,فما
من �صفة رذيلة �إال وه��ي دليل �شقاء ,وما
من فعل و�ضيع �إال وهو نذير �ش�ؤم وعناء,
ولذلك يجب على املرء �أن ي�ستح�ضر هذه
ال�سنن ونتائجها يف اختباراته يف حياته.
�أما ال�سنن الآلية فهي �سنن تف�ضي �إىل
نتائج خمتلفة بح�سب ا�ستخدامها ,ف��إن
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ا�ستخدمت يف �سبيل اخل�ير �أنتجت خ�يراً,
و�إن ا��س�ت�خ��دم��ت يف ��س�ب�ي��ل ال���ش��ر �أن�ت�ج��ت
��ش��را ,وت ��أث�ير ه��ذه ال�سنن وال�ق��وان�ين وما
ميكن �أن ينتج منها م�شهود للنا�س وحمل
�إذعانهم وما زال��وا ي�ستثمرون هذه ال�سنن
يف الو�صول �إىل مقا�صدهم.
ومثال ذلك :القوانني وال�سنن الطبيعية
التي ميكن �أن ت�ستثمر يف خدمة الإن�سان
وت��وف�ير م���ص��احل��ه ,ك�م��ا مي�ك��ن �أن ت�ستغل
يف وج��وه الظامل والتعدي ,كما هو احلال
يف ق��وان�ين ال�ف�ي��زي��اء ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي ميكن
ا�ستعمالها يف ع�لاج جملة م��ن الأم��را���ض
امل�ستع�صية وانتاج الطاقة الكهربائية ,كما
ميكن ا�ستغاللها يف �صناعة القنابل النووية
ذات الإثارة املدمرة على الإن�سان والبيئة.

وم��ن ه��ذه ال���س�نن الآل �ي��ة �أن ال�ت�غ�يرات
اجلمعية االج�ت�م��اع�ي��ة ت�ستتبع ال حمالة
�آث��اراً منا�سبة معها ,ف ��إذا مل يح�صل تغري
جمعي يف املجتمع ال يتغري حاله و�أو�ضاعه،
وه��ذا ق��ان��ون ك�ل� ّ�ي ميكن ا�ستثماره لينتج
عنه �إ��ص�لاح املجتمع وت�ق��دم��ه ,وذل��ك ب��أن
يكون التغري فيه نحو الأف���ض��ل ,و�أم��ا �إذا
كان التغري نحو الأدنى ف�إنه ينتج عنه قهراً
ف�ساد ح��ال املجتمع وا��ض�ط��راب��ه ,كما ن ّبه
عليه تعاىل يف الآي��ة الكرمية�( :إِ َّن اللهّ َ َال
ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ واْ َما ِب�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم)()1
.
الهوام�ش :
� -1سورة الرعد �آية .11

الثقافة العامة

عمرو ت�سرق واو داود
يحكى عن الوايل العثماين( داود با�شا )انه
اراد ان يتعلم اللغة العربية فبعث اىل احد
علماء اللغة العربية لي�أتيه يف ق�صره ويعلمه ،
فكان املعلم العربي ي�ضرب له االمثال ليقرب
املعنى اىل ذهنه ويو�ضح الق�صد قائال له
(�ضرب زيد عمرا )(ام�سك زيد بعمرو)
وهكذا ويف يوم من االيام �سائل الوايل املعلم
ماذا جنى (عمرو ) من ذنب لي�ضرب زيد

فيم�سك به فكان رد العامل ان عمرو مل يجن
ذنبا ومل يقرتف �أثم ًا وامنا هذه امثلة نوردها
لتقريب املعنى واي�ضاح العقد ,ولكن الوايل
مل يقتنع وامر بحب�س املعلم ,ثم ا�ستدعى
الوايل معلم ًا ثاني ًا وثالث ًا ورابع ًا وعا�شر ًا فكان
م�صريهم نف�س م�صري االول اال ان �سمع احد
املعلمني ذهب اىل الوايل وقال له انا اجيب
على �س�ؤالك فان عمرو اقرتف ذنبا كبري ًا

ا�ستحق عليه ال�ضرب والذنب هو ان عمرو
�سرق واو داوود ومن حينها �صرنا نكتب داود
بواو واحدة فابت�سم الوايل واعطاه جائزة
وامر ب�أطالق �سراح املعلمني .
ف�أعلم ايها القارئ الكرمي ان الذكاء �سالح
ي�ستطيع االن�سان ان ي�ستخدمه يف احلك
الظروف .

�س�ؤال العدد

�س�ؤال العدد /ما الحدث المميز الذي وقع في �سنة والدة ال�سيدة فاطمة؟
تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية مبوعد اق�صاه  20جمادى الثاين وهناك هدية للفائز االول
�س�ؤال العدد ال�سابق /ملاذا لقبت فاطمة عليها ال�سالم ب�أ ّم �أبيها ؟
اجلواب�:أ ّو ًال:لأ ّنها كانت لأبيها مبنزلة ا ُال ّم يف احلنان والعطف ،وال�سعي يف ق�ضاء حوائجه ،وخدمته وتلبية رغباته ،ولقد فقد
النبيوالدته يف طفولته ،فع ّو�ضه اهلل تعاىل عن حنان ا ُال ّم وعطفها بحنان ال�صديقة الطاهرة.
للنبي الأعظم ،وقد تك ّفلته ور ّبته واهت ّمت
نعم كانت فاطمة بنت �أ�سد ُا ّم �أمري امل�ؤمنني� أي�ض ًا مبنزلة ا ُال ّم احلنون ّ
به اهتمام ًا عظيم ًا ،بحيث كانت تق ّدمه على �أوالدها ،وت�ؤثره على نف�سها وزوجها و�أطفالها. 
ثاني ًا:لعظمة مقامها ومنزلتها عند اهلل تعاىل ،فكان النبي يراها مبنزلة ا ُال ّم يف التعظيم واالحرتام ،ولذا كان يق ّبل يديها،
ويقوم احرتام ًا و�إجال ًال لها حينما تدخل عليه ،وذكر الأربلي يف ك�شف الغمة �أن النبي كان يعظم �ش�أنها ويرفع مكانها ،وكان
ُيكنيها (ب�أم ابيها) .
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ن�شاطات الق�سم
ب�أ�سم (فاطمة الزهراء عليها ال�سالم) العتبة احل�سينية ُتخرج
الدفعة الثالثة من اخلطباء احل�سينيني
ت�ي�م�ن� ًا ب��ذك��رى ا��س�ت���ش�ه��اد ال�صديقة نهج االمام احل�سني عليه ال�سالم واكد على
الطاهرة فاطمة ال��زه��راء عليها ال�سالم ،ا�ستمرار الدعم املعنوي ،وامل��ادي من قبل
اق��ام ق�سم اخلطابة احل�سينية يف العتبة املتويل ال�شرعي للعتبة احل�سينية املقد�سة
احل�سينيةاملقد�سة على قاعة خامت االنبياء ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي.
يف ال�صحن ال�شريف حف ًال لتخرج طلبته حيث القى ال�شيخ عبد احل�سن الطائي
مناخلطباء والبالغ عددهم ( )50خطيب ًا ك �ل �م��ة مم� �ث�ل ً�ا ع ��ن اال�� �س ��ات ��ذة ت�ضمنت
(دفعة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم) حيث االر� �ش��ادات والن�صائح النموذجية خدم ًة
تعد هذه الدفعة الثالثة التي يخرجها الق�سم .ملنرب �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم واي�صال
والقى ال�شيخ عبد ال�صاحب الطائي رئي�س ر�سالته لكل طبقات املجتمع وخمتلف بقاع
ق�سم اخلطابة كلمة يف هذه املنا�سبة وا�شاد االر�ض قدر امل�ستطاع.
على ايدي اخلطباء واو�صاهم بامل�سري على وكان للطلبة اخلريجني كلمة �شكروا فيها
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القائمني على ق�سم اخلطابة وال�ساتذتهم ملا
قدموه لهم خ�لال فرتتهم الدرا�سية على
ل�سان ممثلهم الطالب ال�شيخ اياد ا�سكندر .
وتلتها فقرات ع��دة من ا�ستعرا�ض اهم
ن�شاطات ق�سم اخلطابة احل�سينية .
و �إق��ام��ة جمل�س ع��زاء خمت�صر بذكرى
ا�ست�شهاد �صاحبة العزاء فاطمة الزهراء
عليها ال�سالم قدمه الطالب ال�شيخ زهري
نعمة .
واجلدير بالذكر ان معهد االمام احل�سني
للخطابة ت�أ�س�س يف عام 2007م 1428هـ .

ن�شاطات الق�سم
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ي ابْ ُن � َآد ْم
َم� ْسكِ نْ ُ
ق�صيدة موجهة �إىل الإن�سان الذي طال �أمله ونـ�سي �آخرته ،ف�أ�صبح
غريق ًا يف الدنيا ،نظمتها يف �آخر �شهر ذي القعدة �سنة 1440هـ.

َت � �ـ� � َ�خ �َّي�َّرّ ْ ُت َن� � � ْك� � � َرا َء ال� � � َق� � � َوافيِ ْ ِ ألَ ْن� ��ظِ � � َم َق ِ�ص ْيدًا ِب� ِه ال� َّر ْي� ُ�ن ا َّل��ذِ يْ َ�صا َب ُك ْم َ �أ ْج ُل ْو
َومِ � ��نْ َق � � ْولِ َم ��نْ �أَ ْع � َي��ا ال � َب�لا َغ � َة ِف � ْك � ُر ُه َع � ِل� ٌّ�ي �أَمِ �ْي �ررْ ُ ال � َّن� ْ�ح��لِ ُم��� ْ�س� َت� ْب� ِع� ًي��ا َ�أ ْخ� ُ�ط � ْو
�أَ َخ� � ْذ ُت اجلِ � َه��اتِ ال�سِ تَّ ُت ْن ِب ْي َك َ�ض ْع َف َنا َو ُت� ْع��طِ � ْ�ي ُد ُر ْو�� ً�س��ا َك� ْ�ي َ�ض َما ِئ ُر َنا َت ْ�ص ُح ْو
اب ال� َ�ط� َ�ح��ا َت ْـح ُث ْو
َف � ��إِ ْن ُك � ْن��تَ َب ��اكٍ َف��ا ْب� ِ�ك َن� ْف��� َ�س� َ�ك َي��ا َف َتى لجِ َ � ْه � ِل� َ�ك فيِ ْ َي� � ْو ٍم ُت � � َر َ
ف �� ِ��ص� َّ�ح � ُةَ �أ ْج � ��� �َ�س� ��ا ٍد َل� � َن ��ا ُم ��� ْ�س � َت��حِ � ْي �لَ � ٌة و َك � � ْم عِ � � َّل� � ٍة َع � ْن � َت ��ا َء �أَ ْج ��� َ�س��ا َم � َن��ا َت� � ْغ� � ُر ْو
َف� َب��ا���شِ � ْر �إِلىَ ا َ
ب � ْه � َرقٍ َو�أَ ْد َن��ا�� ً�س��ا ْاح � َذ ْر َه��ا َف� َم��ا مِ � ْن� ُه� َم��ا ممَ � ُ�ح� ْو
خل �ْي �ررْ َ اتِ َت� ْب� َق��ى مِ َ
�� َ�س � َت � ْل � َق��ى ِك � َت��ا ًب��ا �� ِ�ش � ْب��ه �أ� � ْ�س� � َف ��ار َف ��ا ِر� � ٍ�س َع��جِ � ْي � ًب��ا � َ��ص � ِغْي�ررْ ً ا ال َك� � ِب�ْي�ررْ ً ا ِب� � ِه َم� � ْ�أ ُل� � ْو
َف � َم ��� ْ�س � ِك�ْيننْ ٌ ا ْن � ��تَ َح� � ْي � ُ�ث َت �ـ ��� ْ�ش � ِر ْي � ُز َب � َّق � ٍة َو مَ ْ
ن� � � � ُر ْو ُد ُي�غ� ِن� ْي� ِن� ْ�ي َل � ُك � ْم �� َ�ش��اهِ �دًا �أَ ْت � ُل � ْو
َوت � ْف � َن��ى ِب �ـ ��� َ�ش � ْر َق��اتٍ َو َي� � ْك� � ِف� � ْي � َ�ك عِ �ْب��رْ َ ًة � َ��ص� ِر ْي� ُع ال �دِّال ِء َق� ْو َم��� ُ�س ِّ
ال�ش ْع ِر َب� ْ�ل �أَ ُّب � ْو
َومِ � ��نْ �أَ ْق� � َب � ِ�ح الأَ� �ْ�ش� � َي ��ا ِء �� َ�س �ه� ٌ�ك ِب � َع � ْر َق � ٍة َف َت ْ�س َعى لـ َم ْن�شِ ْم َخ� َّم جِ ْ�س ٍم َلـهَا َت ْ�ش ُك ْو
َف�ل�ا َت � ْن ��� َ�س فيِ ْ ال ��دُّ ْن� � َي ��ا ِب � ��أَ َّن� � َ�ك ُز ْك� � َب� � ٌة َو َل ��نْ َت� ْب� ُل� َغ الأَ�� ْ�ش � َن� َ
�اظ ُط� � ْولاً َوال َت� ْع� ُل� ْو
َف�ل�ا َت� ْ�ظ � ُل� ِ�م ا َ
حل� � َّ�ق ا َّل� ��ذِ ي ُق� � َّر ِل�ل� َّن� ْف��� ِ�س ب� َ�ط��ا َع��اتِ َر ِّب ال � َك � ْونِ َت� ْب� َق��ى َف�لا تجَ ْ � ُ�ف
َو ِز ْد َب ْ�س َط ًة فيِ ْ ال ِع ْل ِم َوال َف ْ�ضلِ َوال ُّنهَى َف � ُ�ج� � ْر ٌم � َ��ص � ِغ�ْيررْ ٌ �أَ ْن � ��تَ َك � � ْو ٌن ِب� � ِه م� ْن� ُ�ط� ْو
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