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ال�شيخ فاروق اجلبوري

معنى  بيان  املا�ضي  العدد  يف  معنا  تقدم 
ح�ضرًا  ارتباطه  جهة  م��ن  )فاطمة(  ا�ضم 
 ،ب�ضخ�ص موالتنا ال�ضّديقة الطاهرة
ويف هذا العدد نتناول وب�ضيء من االقت�ضاب 
ال�ضريف  اال�ضم  لهذا  الثانية  اجلهَة  ال�ضديد 
الذي اأ�ضماها به احلق �ضبحانه وتعاىل، وهي 

اجلهة املرتبطة باالأمة االإ�ضالمية.
املهمة  احلقائِق  بع�ص  لنا  �ضتت�ضح  وفيها 

للغاية، منها على �ضبيل املثال ال احل�ضر:
ال�����ض��دي��ق��ة  وحم����ب����ة  والي�������ة  اأن    -1
العلة  ه��ي  ال��دن��ي��ا  دار  يف   الطاهرة
الباطنية  االإن�ضان  لطهارة  ق  املُحقِّ وال�ضبب 
ميزانًا   املوؤمنني اأمري  اأن  كما  والنف�ضية، 
طاهر  وملعرفة  امل��وؤم��ن،  م��ن  املنافق  ملعرفة 
الوالدة من خبيثها بن�ص االأحاديث ال�ضحيحة 
عند الفريقني فعن احلبيب حيث قال: 
اإال منافق(  اإال موؤمن وال يبغ�ضك  )ال يحبك 
، وقال: )يا علي ال يبغ�ضك من قري�ص 
وال  يهوديًا،  اإال  االأن�ضار  من  وال  �ضفاحيًا،  اإال 
اإال  ًا، وال من �ضائر النا�ص  َدِعيَّ اإال  من العرب 
فاإنه   ،  ) �ضلقلقية  اإال  الن�ضاء  من  وال  �ضقيًا، 
تطهر   الزهراء موالتنا  بوالية وحمبة 
النف�ص الب�ضرية، ومن دونها تخبث وتنج�ص، 
فبالزهراء  يعرف طاهر النف�ص من 

مثل   زياراتها يف  ورد  ولهذا  خبيثها، 
ِبَواَلَيِتِك  َظاِهٌر  اأَنِّ  )َفا�ْضَهِدي  املقاطع:  هذه 
ِ َعَلْيِهْم اأَْجَمِعنَي(  َلَواُت اللَّ َوَواَلَيِة اآِل َبْيِتِك �ضَ
�ضدقناِك  ا  ُكنَّ اإن  ن�ضاأُلِك  )ف��اإن��ا  واأي�����ض��ًا:   ،
اأنف�َضنا  لنب�ضَر  لهما  بت�ضديقنا  اأحََلْقِتنا  اإال 
هذه  ُتوؤتي  ولهذا   ، بواليتِك(  َطُهْرنا  قد  باأنا 
املحبة والوالية ثماَرها يوم القيامة، فقد روى 
اأنف�ضهم  طهرت  الذين  اأولئك  يف  الفريقان 
قال:  اأنه   النبي عن  وواليتها،  مبحبتها 
ومل  حت�ص  مل  اآدم��ي��ة  ح��وراء  فاطمة  )ابنتي 
الل  الأن  فاطمة  الل  �ضماها  واإمن���ا  تطمث، 
، يف  ال���ن���ار(  م��ن  ت��ع��اىل فطمها وحم��ب��ي��ه��ا 

ال�ضحيح عن حمّمد بن م�ضلم قال: �ضمعت اأبا 
جعفر يقول: )لفاطمة وقفٌة على 
القيامة كتب بني  يوم  ف��اإذا كان  باب جهّنم، 
عيني كّل رجل: موؤمن اأو كافر، فيوؤمر مبحّب 
فتقراأ بني عينيه  النار،  اإىل  قد كرثت ذنوبه 
حمّبًا )حمّبنا( فتقول: اإلهي و�ضّيدي �ضّميتني 
فاطمة وفطمت بي من ت��واّلن وت��وىّل ذّريتي 
من النار، ووعُدك احلّق واأنت ال تخلف امليعاد، 
فيقول الل: �ضدقِت يا فاطمة، اإّن �ضّميتِك 
فاطمة، وفطمُت بِك من اأحّبِك وتواّلِك واأحّب 
ذّريتِك وتواّلهم من النار، ووعدي احلّق واأنا 
ال اأُخلف امليعاد، واإمّنا اأمرت بعبدي هذا اإىل 
النار لت�ضفعي فيه، فاأ�ضّفعِك ليتبنّي ملالئكتي 
مّني  موقفِك  املوقف  واأه��ل  ور�ضلي  واأنبيائي 
ومكانتك عندي، فمن قراأت بني عينيه موؤمنًا، 

فجذبت بيده واأدخلته اجلّنة( .
ومنها اأن احلق �ضبحانه وتعاىل قد   -2
ح�ضينًا  ح�ضنًا   الزهراء م��ن  جعل 

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

حديثه مع عبد الل املح�ص بن احل�ضن املثنى، 
اأبو احل�ضن: )مِلَ  قال عبد الل: قال يل 
بينه  فرقا  قلت:  "فاطمة"؟،  فاطمة  �ُضّميت 
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.
3- هذا في�ص من غي�ص، وقطرة من بحر 
ف�ضائلها وما خفي اأعظم، واآخر 
دعوانا اأن احلمد لل رب العاملني و�ضلى الل 
الّلهم �ضلِّ على  واآله الطاهرين،  على حممد 
فاطمة واأبيها وبعلها وبنيها وال�ّضر وامل�ضتودع 
فيها عدد ما اأح�ضاه كتابك واأحاط به علمك 
وارزقنا جميعًا زيارتها يف الدنيا و�ضفاعتها يف 

ها عنا يا اأرحم الراحمني. االآخرة ور�ضِّ
الهوام�ش:

1- م�ضند اأحمد : اجلزء 1 �ضفحة 128، و�ضنن 
الرتمذي: اجلزء 5 ال�ضفحة 306

2- ال�ضلقلقي: هي التي حتي�ص من دبرها.
3- �ضواهد التنزيل للحاكم احل�ضكان: اجلزء 

1 ال�ضفحة 448
4- جمال االأ�ضبوع بكمال العمل امل�ضروع، لل�ضيد 

بن طاوو�ص، اجلزء 1 �ضفحة 32
5- م�ضباح املتهجد لل�ضيخ الطو�ضي، ال�ضفحة 

711
6-  كنز العمال - املتقي الهندي ج 12 �ص 10٩

لل�ضيد  الوجود  �ضّر   الزهراء فاطمة    -7
عادل العلوي ج  1 �ص ٩0

8-  علل ال�ضرائع - ال�ضيخ ال�ضدوق - ج 1 - �ص 
178

ملاذا �سميت الزهراء با�سم فاطمة ؟! 
احللقة الثانية
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درر املع�صومني

ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

�صلة الرِحم
 ُ ُلوَن َما اأََمَر اللهّ قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن َي�صِ
�ُصوَء  َوَيَخاُفوَن  ُهْم  َربَّ َوَيْخ�َصْوَن  َل  ُيو�صَ اأَن  ِبِه 
َ الَِّذي َت�َصاءُلوَن  ُقوْا اللهّ احِل�َصاِب})1( ، {َواتَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا})2( . ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ اللهّ

لُت  تف�صري العيا�صي عن عمر بن مرمي: �َصاأَ
َت��ع��اىل: {  ِ اللهّ َق��وِل  َع��ن    ِ اللهّ َعبِد  اأب��ا 

َل(  ُيو�صَ اأَن  ِبِه   ُ اللهّ اأََم��َر  َما  ُلوَن  َي�صِ َوالَِّذيَن 
وغاَيُة  ِح��ِم،  ال��رَّ َلُة  �صِ ذِل��َك  )ِم��ن   :قاَل

انا(. َلُتَك اإيهّ َتاأويِلها �صِ
لغة: الرِحم، رِحم الأنثى وهي بني منبت 

الولد.
ِحِم هم الأقاِرُب، ويَقُع على ُكلِّ َمن  َذُوو الرَّ
يجَمُع بيَنك وبيَنه َن�َصب، ويطلق يف الفرائ�ض 
ذو  ويقال  الن�صاء،  جهة  من  الأق���ارب  على 
م وهو من ل يحل نكاحه،  َرْم وحمرَّ رِحم حَمْ

كالأم والبنت والأخت والعمة واخلالة.
ِحُم الَقرابُة َتَمُع بني  وعن الأزهري: الرَّ

اأٍب.
التف�سري: ف�صل �صورة الرعد

عبد  اأب��ي  ع��ن  با�صناده،  بابوية  ب��ن  ع��ن 
الل قال: )من اأكرث قراءة �صورة الرعد 

مل ي�صبه الل ب�صاعقة اأبدا ولو كان نا�صبا، 
ح�صاب،  بال  اجلنة  اأدخله  موؤمنا  كان  واإذا 
بيته  اأه��ل  م��ن  يعرف  م��ن  جميع  يف  وي�صفع 

واإخوانه()3( .
 عبدالل اأب���ي  ع��ن  ب�صري،  اأب���ي  ع��ن 
قال: �صمعته يقول )اإن الرحم معلقة بالعر�ض 
من  واقطع  و�صلني،  من  �صل  اللهم  يقول: 
قول  وه��و  حم��م��د،  اآل  رح��م  وه��ي  قطعني، 
اأَن  ِبِه   ُ اأََمَر اللهّ َما  ُلوَن  َي�صِ )َوالَِّذيَن    الل 

َل( ورحم كل ذي رحم(. ُيو�صَ
�ْصَناِد،  اْلإِ َوِبَهَذا  ِعي�َصى:  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َق��اَل 
َبْع�ُض  �َصَكاُه  ِلَرُجٍل  َقاَل    ِ اللَّ َعْبِد  اأََبا  اأَنَّ 
َقاَل:  َي�ْصُكوَك؟(  ُفاَلٍن  ِخيَك  ِلأَ )َما  اإِْخَواِنِه: 
ي؟ َقاَل: َفَجَل�َض  ْيُت َحقِّ اأََي�ْصُكوِن اإَِذا ا�ْصَتْق�صَ
مَلْ  ْيَت  ا�ْصَتْق�صَ اإَِذا  َك  )َكاأَنَّ َقاَل:  ُثمَّ  بًا  ُمْغ�صَ
َوَتَعاىَل:  َتَباَرَك   ُ اللَّ َحَكى  َما  اأََراأَْي��َت  ُت�ِصْئ؟! 
{َوَيَخاُفوَن �ُصوَء احِل�َصاِب} اأََخاُفوا اأَْن َيُجوَر 
اَء،  ِ َما َخاُفوا اإِلَّ اِل�ْصِتْق�صَ ؟ َل َواللَّ ُ َعَلْيِهُم اللَّ
َفَمْن  ��اِب(  احِل�����صَ ��وَء  )���صُ  :  ُ اللَّ ��اُه  ��مَّ َف�����صَ

�َصاَء)4( . ى َفَقْد اأَ ا�ْصَتْق�صَ
جم��م��ع ال��ب��ي��ان: ق��ي��ل امل����راد ب��ه الإمي���ان 

{َل  ق��ول��ه:  يف  كما  والكتب  الر�صل  بجميع 
�صلة  هو  وقيل:  �ُصِلِه}،  رُّ ن  مِّ اأََح��ٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ
معه،  واجلهاد  ومعاونته،  وموازرته،  حممد، 
عن احل�صن. وقيل هو �صلة الرحم، عن ابن 

عبا�ض.
ملا   ،الل عبد  اأبا  اأن  اأ�صحابنا  وروى 
بن  احل�صن  )اأعطوا  ق��ال:  الوفاة،  ح�صرته 
احل�صني بن علي بن احل�صني، وهو الأفط�ض، 
اأتعطي  له:  ولد  اأم  له  فقالت  دينارا،  �صبعني 
لها:  ف��ق��ال  ب��ال�����ص��ف��رة؟  عليك  ح��م��ل  رج���ال 
��ِذي��َن  {َوالَّ تعاىل:  قوله  تقرئني  اأم��ا  ويحك! 
الآي��ة،  َل}  ُيو�صَ اأَن  ِب��ِه   ُ اللهّ اأََم��َر  َما  ُلوَن  َي�صِ
ب��اأن  املوؤمنني  �صلة  م��ن  يلزم  م��ا  ه��و  وق��ي��ل: 
يتولوهم، وين�صروهم، ويذبوا عنهم، ويدخل 

فيه �صلة الرحم، وغري ذلك)5(. 
قال   الباقر الإم��ام  عن  جابر  وروى 
لُة  و�صِ ال��وال��دي��ن  )ِب���رهّ   : اللهّ  ر���ص��ول 
نان احل�صاب( ، ثمهّ تال {َوالَِّذيَن  الَرِحم ُيهوهّ

َل}  ُ ِبِه اأَن ُيو�صَ ُلوَن َما اأََمَر اللهّ َي�صِ
اأعجل  )اإنهّ   :الأكرم النبي  وع��ن 

حم( اخلري ثوابا �صلة الرهّ
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علوم قران

ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف 

�إثبات وحتقيق 
أم �لإمام زين �لعابدين�

�شبهة مردودة
احللقة االوىل

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم 
اآل  وعلى  واملر�سلني  الأن��ب��ي��اء  اأ���س��رف  على 
الدائم على  واللعن  الطاهرين  الطيبني  بيته 
يوم  قيام  اإىل  املبداأ  من  اأجمعني  اأعدائهم 

الدين وبعد
اإن اأم الإمام زين العابدين عليهما ال�سالم 
من  زواجها  ويف  اأ�سلها  يف  املوؤرخون  اختلف 
الإمام احل�سني بن علي عليهما ال�سالم حيث 
جانب  يف  ال�سبهات  املغر�سني  عليها  اأطلق 

وجودها وعدم �سحة زواجها ون�سبها.
اأي  اأّما ن�سبها: فهي اجلليلة )�ساه زنان( 
بنت  وهي  بانو(  )�سهر  وقيل  الن�ساء  �سيدة 
العهد  يف  اإي���راين  ملك  اآخ��ر  ي��زدج��رد  ابنة 
الإر�ساد  امل�سادر يف  ال�سا�ساين كما ذكرتها 
الطربي  وتاريخ  والبحار  والكايف  والتهذيب 

وغريها.
امل�سعودي  ذك��ره��ا:  التي  امل�����س��ادر  وم��ن 
ملوك  وبنت  ال�سا�سانيني  �ساللة  من  )فهي 

فهي بنت بزدجرد بن �سهريار بن ك�سرى 
اأنو�سروان بن قباذ  ابرويز بن هرمز بن 
ب��ن ف���ريوز ب��ن ب��ه��رام ب��ن ي��زدج��رد بن 
اأرد�سري  بن  �سابور  بن  هرمز  بن  �سابور 
ملوك  اآخ��ر  وهو  بن�سا�سان  بن  بابك  بن 

ال�سا�سانية()1(  
كما اختلف بع�سهم يف ن�سب اأبيها واأنه 

اآخر ملوك الفر�س.
هذا بالن�سبة ما ذكرها املوؤرخون حول 
اأ�سرها و�سبب زواجها  ن�سبها, ولكن عن 
م��ن الإم����ام احل�����س��ني ب��ن ع��ل��ي عليهما 
اأ�سرها فهناك  ال�سالم فاختلف يف زمن 

ثالث روايات بهذا اخل�سو�س:

الوىل: يف زمن عمر بن اخلطاب.
الثانية: يف زمن عثمان بن عفان.

.الثالثة: يف زمن اأمري املوؤمنني
زمن  يف  ه��و  النا�س  عند  امل�سهور  ولكن 
عمر بن اخلطاب وبعد معركة القاد�سية التي 
 16 �سنة  يف  والفر�س  امل�سلمني  ب��ني  حدثت 
هجرية وكانت هزمية الفر�س وملكهم واأ�سر 
والن�ساء  الرجال  من  الق�سر  يف  من  جميع 

واجلواري.
وهذه احلادثة اأّرخت ودّونت على اأنها يف 

عهد ُعمر.
اأقول: ول ميكن اأن يكون يف عهد املذكورين 

كون التواتر يف ذلك العهد الأول.
اأّما لو تاأملنا يف التاريخ يتبني لنا اأن ُعمَر 
الإمام احل�سني يف �سنة 16 للهجرة كان 
اإحدى ع�سر �سنة, فهل هذا موؤهل للزواج اأم 

ل ؟
 احل�سني الإم��ام  ولدة  اأن  التحقيق: 

للهجرة يف �سهر �سعبان  ال�سنة اخلام�سة  يف 
من �سنة ولدته وحتى وقوع معركة القاد�سية  
�سنة 16 للهجرة فيكون الناجت وا�سح انه مل 

يكن عمر الزواج.
واأما ولدة الإمام زين العابدين �سنة 
يف 38 للهجرة و�سنة �سقوط اململكة الفار�سية 
قبل  زمني  تفاوت  فهناك  هجرية   16 �سنة 
كان  ول��و   العابدين زي��ن  الإم���ام  ولدة 
الأمر على ما يدعيه وامل�سهور اأنها كانت هذه 
احلادثة يف زمن عمر بن اخلطاب فهذا غري 

�سحيح بح�سب التواريخ املذكورة.
نف�سها  هي  ال��زواج  �سنة  اأن  املوؤكد  وم��ن 
�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 
والثالث وكذلك عهد خالفة  الثاين  يف عهد 
الإمام علي بن اأبي طالب عليهما ال�سالم, 
يف  ح�سلت  احل��ادث��ة  اأن  على  فامل�سهور 
اإمن����ا ه��و توهيم  ع��ه��د اخل��ل��ي��ف��ة ال��ث��اين 
واإعالن اإجناز هذا الأمر يف عهد عمر بن 
فّدون  والواقع هو خالف ذلك.  اخلطاب, 

ذلك ل�ساحلة كما هو امل�سهور .
والثالثة  الثانية  الروايتني  �سرح  وُنكمل 
واحلمد هلل  �ساء اهلل  اإن  القادم  العدد  يف 

رب العاملني.
الهوام�ش :

للم�سعودي  ال���ذه���ب  م����روج   -1
ج1�س301

1441هـجمادى الثانيةالعدد |44| 8

�شبهات وردود

�شذرات منربية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

ر���س��ول اهلل  ي��ا  م���والي  ي��ا  �سلى اهلل عليك 
لعن  ال��زه��راء  ف��اط��م��َة  ي��ا  عليِك  اهلل  �سلى 
واأ�سقط  حقك  من  وحرمك  اآذاك  من  اهلل 

جنينك.
اأبيات لل�سيد مهدي االأعرجي:

يـوٌم قـ�ضى فيـــــه النبيُّ نحبه
فـظّلـــَت الـدنيا لـه تـنتحُب

وانـقلب الـنا�ُس على اأعقاِبهم
ولـن يـ�ضرَّ اهلل مـن ينقلُب

واأقـبلوا اإلـــــى الـبتــــــول عنـــوًة
وحــول دارهـا اأُديَر احلطُب

فـا�ضـتقبلتهم فـاطـــٌم وظـنُّهــــا
اإن كـلمتهم رجـعـوا وانقلبوا

حـتى اإذا خّلت عن الباب وقـد
الذت وراهـا مـنهُم حتتجُب

فـك�ضروا اأ�ضالعها واغت�ضبوا
بوا مـيـراَثها ولـل�ضهـــود كــــذَّ

واأخـرجوا الـكرار مـــن منــزله
ــــُب وهــو بـبند �ضـيـفـــه ُمـــلبَّ

وخـلفـهــم فـاطمــُة َتـعـَثـر فـي
اأذيـالـها وقـلـُبها مـن�ضعُب

ت�ضيح خلُّوا عن عليٍّ قبل اأن
كم تنقلُب اأدعـو وفـيكم اأر�ضُ

فـاأقبل الـعبــد لـهــا يـ�ضربهــا
بـال�ضوط وهـي بالنبيِّ تنتدب

يبويه ب�س غبت نكرو و�ضيتك
وما راعوا جنابك بهل بيتك

يــــبـــو ابــــــــــراهـيـم واهلل متــنيـــتك
مــــــــن �ضارت علـــي بالـــــدار ملـــــــة

 شهادة ال�شيدة الزهراء�
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�شذرات منربية

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

اإن حياة الإن�سان مرتبة وفق �سنن تف�سي 
منها  �سر,  اأو  خيير  ميين  خمتلفة  نتائج  اإىل 

�سنن اأخالقية ومنها �سنن اآلية.
الف�سائل  فهي  الأخييالقييييية  ال�سنن  اأّميييا 
واليييييرذائيييييل, فييالييفيي�ييسييائييل هيييي �ييسيينن اخليير 
والإ�ييسييالح 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 
الييرذائييل هي �سنن ال�سر يف احلييييياة, فما  اأن 
وما  �سقاء,  دليل  وهييي  اإل  رذيلة  �سفة  من 
�سوؤم وعناء,  نذير  اإل وهو  من فعل و�سيع 
اأن ي�ستح�سر هذه  املرء  ولذلك يجب على 

ال�سنن ونتائجها يف اختباراته يف حياته.
اإىل  الآلية فهي �سنن تف�سي  ال�سنن  اأما 
فيياإن  ا�ستخدامها,  بح�سب  خمتلفة  نتائج 

خييراً,  اأنتجت  اخليير  �سبيل  يف  ا�ستخدمت 
اأنييتييجييت  اليي�ييسيير  �ييسييبيييييل  ا�ييسييتييخييدمييت يف  واإن 
�ييسييرا, وتيياأثيير هييذه ال�سنن والييقييوانيين وما 
للنا�س وحمل  اأن ينتج منها م�سهود  ميكن 
ال�سنن  هذه  ي�ستثمرون  زالييوا  وما  اإذعانهم 

يف الو�سول اإىل مقا�سدهم.
ومثال ذلك: القوانن وال�سنن الطبيعية 
الإن�سان  خدمة  يف  ت�ستثمر  اأن  ميكن  التي 
اأن ت�ستغل  كييمييا ميييكيين  وتييوفيير ميي�ييسيياحلييه, 
احلال  هو  كما  والتعدي,  الظامل  وجييوه  يف 
يف قييوانيين الييفيييييزييياء اليينييووييية الييتييي ميكن 
الأمييرا�ييس  ميين  جملة  عييالج  يف  ا�ستعمالها 
كما  الكهربائية,  الطاقة  وانتاج  امل�ستع�سية 
ميكن ا�ستغاللها يف �سناعة القنابل النووية 

ذات الإثارة املدمرة على الإن�سان والبيئة.

ومييين هيييذه اليي�ييسيينن الآلييييية اأن الييتييغييرات 
حمالة  ل  ت�ستتبع  الجييتييميياعييييية  اجلمعية 
فيياإذا مل يح�سل تغر  منا�سبة معها,  اآثييياراً 
جمعي يف املجتمع ل يتغر حاله واأو�ساعه, 
لينتج  ا�ستثماره  ميكن  كييلييّي  قييانييون  وهيييذا 
بيياأن  اإ�ييسييالح املجتمع وتييقييدمييه, وذلييك  عنه 
اإذا  واأميييا  الأفيي�ييسييل,  نحو  فيه  التغر  يكون 
كان التغر نحو الأدنى فاإنه ينتج عنه قهراً 
نّبه  كما  وا�ييسييطييرابييه,  املجتمع  حييال  ف�ساد 
َل  اهلّلَ  )اإِنَّ  الكرمية:  الآييية  تعاىل يف  عليه 

واْ َما ِباأَْنُف�ِسِهْم( . ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغررِّ ُيَغررِّ
الهوام�س :

1- �سورة الرعد اآية 11.

ال�سنن التي خلق عليها الإن�سان 

بنوعيها الأخالقي والآيل
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الثقافة العامة

امل�سدر: موقع قناة )RT(  رو�سيا.
تاريخ الن�سر:03.01.2020

و�سف املرجع ال�سيعي الأعلى يف العراق 
علي ال�سي�ستاين، اليوم، عملية اغتيال نائب 
مهدي  اأب���و  ال�سعبي  احل�����س��د  هيئة  رئ��ي�����س 
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 
"تت�سارع  الكربالئي:  امل��ه��دي  عبد  ممثله 
الأح�����داث وت��ت��ف��اق��م الأزم�����ات ومي���ر البلد 

الآث��م  الع��ت��داء  فمن  املنعطفات،  ب��اأخ��ط��ر 
العراقية  القوات  مواقع  له  تعر�ست  الذي 
يف مدينة القائم واأدى اإىل ا�ست�سهاد وجرح 
الع�سرات من اأبنائنا املقاتلني، اإىل احلوادث 
الأي��ام  خ��الل  بغداد  �سهدتها  التي  املوؤ�سفة 
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".

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

وكيد الفجار".

امل�سدر: موقع جريدة )ال�سرق الو�سط( 
ال�سعودية

تاريخ الن�سر: 2020/1/3 

و�سف املرجع الديني ال�سيعي الأعلى يف 
)اجلمعة(،  اليوم  ال�سي�ستاين،  علي  العراق 
اأ�سفرت  التي  الأمريكية  اجلوية  ال�سربة 
عن مقتل اجلرنال الإيراين قا�سم �سليماين 
اأبو  العراقي  ال�سعبي  احل�سد  يف  والقيادي 

مهدي املهند�س، ب� »العتداء الغا�سم«.
اجلمعة  خطبة  يف  ال�سي�ستاين  واع��ت��ر 
الكربالئي  املهدي  األقاها ممثله عبد  التي 
يف مدينة كربالء جنوب بغداد، اأن »العتداء 
ال��دويل  ب��غ��داد  مطار  م��ن  بالقرب  الغا�سم 

الليلة املا�سية« ميّثل »خرقا �سافرا لل�سيادة 
ال��دول��ي��ة...  للمواثيق  وان��ت��ه��اك��اً  العراقية 
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 
على  مقبل  »البلد  اأن  اإىل  ون��ّب��ه  اأم��ري��ك��ا«. 
اأو�ساع �سعبة جداً«، داعياً »الأطراف املعنية 

اإىل �سبط النف�س والت�سرف بحكمة«.

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

ال�ضي�ضتاين يحّذر العراقيني من »اأو�ضاع �ضعبة جدًا« ويدعو اإىل �ضبط النف�س

ال�ضي�ضتاين ي�ضف عملية اغتيال �ضليماين واملهند�س بـ"االعتداء الغا�ضم"
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خطب اجلمعة امل�شرف العام
ال�ش��يخ عبد امله��دي الكربالئي 

: الفهر�شة  م�شدر 
:LC ت�شنيف  رقم 

ال��������ع��������ن��������وان : 
ب��ي��ان امل�����ش��وؤل��ي��ة :
ب��ي��ان��ات ال��ن�����ش��ر :
ال��و���ش��ف امل�����ادي :
: ال��ت��ت��اب��ع  �شل�شلة 

IQ-KaPLI rda
bp7.5    .M357

�شدى اخلطباء : جملة �شهرية تعنى بثقافة املنرب احل�شيني  .
ق�شم اخلطابة احل�شينية .

كربالء : العتبة احل�شينية املقد�شة - ق�شم اخلطابة احل�شينية . 
جملة .

�شهرية .

ال�شنة ال�شابعة, العدد44 )جمادى الثاين 1441/�شباط  2020 ( .
البيانات ماأخوذة من العدد 43 )كانون الثاين  2020( .

اال�شالم-الوعظ واالر�شاد-دوريات .
اخلطباء احل�شينيون-مقاالت و حما�شرات .

ال�شيعة االمامية - دوريات .
العتبة احل�شينية-ق�شم اخلطابة احل�شينية .

ت��ب�����ش��رة ع���ام���ة :
ت�������ب���������������ش�������رة :
م�شطلح مو�شوعي :
م�شطلح مو�شوعي :
م�شطلح مو�شوعي :
م����وؤل����ف ا�����ش����ايف :

متت الفهر�شة من  قبل الن�شر يف مكتبة العتبة احل�شينية املقد�شة  را�شلونا على

احل�شينية اخلطابة  ق�شم 
07435000225

رئي�س التحرير
ال�شي��خ عب��د ال�شاح��ب الطائي 

مدير التحرير
حم����م����د ع����ل����ي ال�������ش���ي���ق���ل 

�شكرتري  التحرير
ط������ال������ب حم�����م�����د ج���ا����ش���م

هيئة التحرير
ال�������ش���ي���خ حم����م����ود ال�������ش���ايف
ال�����ش��ي��خ ح�����ش��ن ع��ب��د ال��ر���ش��ا
الدك�شن ال�شاحب  عبد  ال�شيخ 
ك�������������������رار امل��������و���������ش��������وي 

الت�شميم واالإخراج الفني
م�����������ش�����ط�����ف�����ى ������ش�����������������رب

التدقيق اللغوي
اال������ش�����ت�����اذ ح�������ش���ن ع����رب
ف����ا�����ش����ل ع����ل����ي����وي ح�����ش��ن

طباعة/دار الوارث للطباعة والن�شر
 التابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة

�شلة الرِحم

 ملاذا �شميت الزهراء
با�شم فاطمة؟!

ال�شنن التي خلق عليها االن�شان 
بنوعيها االأخالقي واالآيل  شهادة ال�شيدة الزهراء�

االم��ام  اأم  وحتقيق  اإث��ب��ات 
زين العابدين

خطب اجلمعة بعيون العامل 

6

14 8

20 10
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داخلي: 225

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

ال�سيخ فاروق اجلبوري

ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ال�سيخ حممود ال�سايف

ال�سخ عبد ال�ساحب الدك�سن

االعالمي كرار املو�سوي



رئي�س التحرير

)ُهم َفاِطَمُة..(

االفتتاحية

َتَت  َوَم��ْن  َربِّ  )ي��ا  العظيم:  العلي  من  لل�سوؤال   جربئيل �سيدهم  بتقدمي  قاموا  َك��ّروب��ّي،  مالئكّي  ذه��ول  و�سط 
�ساَلِة ُهم فاِطَمُة َواأَُبوها َوَبعُلها َوَبنوها(. ِة َوَمعِدُن الرِّ ُبوَّ الِك�ساِء؟(، فاأجابه جبار ال�سماوات واالأر�ض: )ُهم اأَهُل َبيِت النُّ

نعم اإنها �سيدة ن�ساء العاملني فاطمة الزهراء لذكرها اأعلى ال�سلوات.
لقد اأ�سرقت ظلمات الديجور بوالدتها امليمونة يف الع�سرين من جمادى االآخرة من ال�سنة اخلام�سة للبعثة.

اأحاديث جمة حيث   واالإطعام، ووردت يف حّقها وف�سيلتها التطهري  اآيات  و�سملتها  الكوثر  �سورة  تها  ولقد خ�سّ
اعتربها اأبوها امل�سطفى االجمد ب�سعة من نف�سه وغ�سبها غ�سب اهلل ور�ساها ر�ساه.

ربانية  اإل��ق��اءات  ي�سمل  ال��ذي  فاطمة  وم�سحف  اإياها،   االأعظم النبي  عّلمها  ِذك��ٌر    الزهراء  ت�سبيحات  واإن 
تلّقتها ال�سديقة الزكية  وجمعه اأمري املوؤمنني  يف �سحيفة، َتداَولها االأئمة االأبرار من ولدها املجتبى و�سيد 

ال�سهداء واإىل �ساحب الع�سر والزمان اأرواحنا فداه.
اخُل��ّدام  ِنعَم  ونكون  املقد�ض،  املنرب احل�سيني  للعاملني عرب  واآلها  القومي، الإي�سال علومها  نهجها  ننتهج  اأن  لنا  والبد 

املُنت�ِسبني لها.
ولقد اأجاد الدكتور حممد اإقبال يف مدح ال�سيدة ال�سديقة حيث قال:

هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي اأم من؟
                               من ذا يداين يف الفخار اأباه�����ا

هي وم�سة م�ن نور عني امل�سطفى
                               هادي ال�سعوب اإذا تروم هداها



من �سلى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره يف الوقت اأو 
خارجه، هل يجب اإعادة ال�سالة ؟

ال يجب االعادة وال الق�ساء يف هذه احلالة.
ه��ل ي��ج��ب م�����س��ح اجل��ب��ه��ة م��ن االأع���ل���ى اإىل االأ���س��ف��ل يف 

التيمم ؟
نعم على االحوط وجوباً.

الديني  املرجع  لفتاوى  طبقًا   االجابة 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اآي��ة  االعلى 

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 
العتبة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����س���ؤون  ق�سم 

احل�سينية املقد�سة

جواب

جواب

جواب

جواب

�شوؤال

�شوؤال�شوؤال

�شوؤال

ُكنُتم  :{َو�إِن  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�سم   
ن  مِّ نُكم  مِّ �أََحٌد  َجاء  ْو  �أَ �َسَفٍر  َعَلى  �أَْو  ى  ْر�سَ مَّ
َماء  ��ُدوْ�  َتِ َفَلْم  �َساء  �لنِّ اَلَم�ْسُتُم  �أَْو  �ْلَغاآئِِط 
ِبُوُجوِهُكْم  َفاْم�َسُحوْ�  ًبا  َطيِّ ِعيًد�  �سَ ُموْ�  َفَتَيمَّ
)�سورة  َغُفوًر�}  َعُفوًّ�  َكاَن   َ �هللهّ �إِنَّ  َو�أَْيِديُكْم 

�لن�ساء �آية 43 (.
لقد بينت �الآية �لكرمية متى ومباذ� وكيف 

م. نتيمهّ
اأوال:

�لو�سوء،  �أو  �لغ�سل،  عن  عو�سًا  م  نتيمهّ
وبداًل عنهما يف مو��سع منها:

1-  �إذ� مل تد من �ملاء ما يكفيك للغ�سل 
�أو �لو�سوء كل يف حمله. 

ر  يتي�سهّ مل  ه  ولكنهّ �مل���اء،  وج��دت  �إذ�    -2
ب�سلل  تكوينًا  عنه  للعجز  �إليه  �لو�سول  لك 
لتوقفه  �أو  �هلل-  قدر  -ال  مثاًل  �أطر�فك  يف 
ف يف �إناء  على �رتكاب عمل حمرم كالت�سرهّ
خلوفك  �أو  �ملباح  �مل��اء  فيه  يوجد  مغ�سوب 

على نف�سك �أو عر�سك �أو مالك. 
3-  �إذ� خفت �لعط�ش على نف�سك �أو على 
�أيِّ �سخ�ش �آخر يرتبط بك ويكون من �ساأنك 

حتى  بل  ب�ساأنه،  و�الهتمام  عليه  �لتحفهّظ 
�أمره، ومل يكن عندك  ك  �لذي يهمهّ �حليو�ن 
و�لطهارة  �لعط�ش  لرفع  يكفي  ما  �مل��اء  من 

�ملائيهّة معًا. 
4-  �إذ� �ساق �لوقت بحيث ال يتهّ�سع لزمن 
ُغ�سلك �أو و�سوئك مع �أد�ء �ل�سالة بتمامها 

يف �لوقت. 
�أو  للُغ�سل  �مل���اء  حت�سيل  ك���ان  �إذ�   -5
�لو�سوء �أو ��ستعماله فيهما م�ستلزمًا للحرج 
�إذ�  له، كما  ة بحد ي�سعب عليك حتمهّ و�مل�سقهّ
�ملوجب  �ال�ستيهاب  على  حت�سيله  ��ف  ت��وقهّ
ر  ل و�لهو�ن، �أو كان �ملاء متغريً� مما يتنفهّ للذهّ
يف  �سديدة  ة  وم�سقهّ حرجًا  فتجد  طبعك  منه 

��ستعماله. 
عليك  يتعيهّ  بو�جب  مكلهّفًا  كنت  �إذ�    -6
��ج��ا���س��ة عن  ���س��رف �مل���اء ف��ي��ه، ك���ِاز�ل���ة �ل��نهّ

�مل�سجد. 
من  �ل�����س��رر  نف�سك  على  خفت  �إذ�   -7
الأن  �لو�سوء،  �أو  �لغ�سل  يف  �مل��اء  ��ستعمال 
ده �أو  ره وُيعقِّ ��ستعماله ي�سبب مر�سًا، �أو يطوهّ
�ملورد من مو�رد  يكن  �سفائه ومل  �أمد  يطيل 

�مل�سح على »�جلبرية«. 

ثانيا:
من  �الأر����ش  وج��ه  مبطلق  �لتيمم  ي�سح 
�لرت�ب و�لرمل و�حلجر وغري ذلك، و�الأحوط 
م به باليد،  لزومًا �عتبار علوق �سيء مما ُيتيمهّ
فال يجزي �لتيمم على �حلجر �الأمل�ش �لذي 

ال غبار عليه.
ثالثا:

اأما كيفية التيمم وهي:
�الأر����ش،  على  �لكفي  ب��اط��ن  ���س��رب   -1
�أن  لزومًا  و�الأح��وط  �أي�سًا،  و�سعهما  ويكفي 

يكون ذلك دفعة و�حدة.
على  �جلبيني  -وهكذ�  �جلبهة  م�سح   -2
�إىل  �ل�سعر  ق�سا�ش  من  بالكفي  �الأح��وط- 

�أعلى �الأنف و�إىل �حلاجبي.
متام  �لي�سرى  �ل��ك��ف  بباطن  �مل�سح   -3
�أطر�ف  �إىل  �لزند  من  �ليمنى  �لكف  ظاهر 
متام  �ليمنى  بباطن  �مل�سح  ث��م  �الأ���س��اب��ع، 

ظاهر �لي�سرى.

التيمم

هل جتب الرتتيب يف التيمم وهل جتب املواالة ؟
نعم جتب فيه املواالة والرتتيب .

املكلف بدال عن غ�سل اجلنابة لعذر مثل �سيق  اذا تيمم 
الوقت فهل يجب عليه الغ�سل بعد ذلك؟

نعم يجب بعد ارتفاع العذر االغت�سال لل�سالة ونحوها.
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احلق مع االمام علي 
واهل بيته

 يف 
القراآن الكرمي 
و�صحيح البخاري

�ل�سيخ علي �لفتالوياحللقة ال�ساد�سة
�لتطهري  �آية  الثاين: حقهم يف  املطلب 
ا  َ �لتي �أجمع �مل�سلمون عليها قال تعاىل: {�إِنَّ
�ْلَبْيِت  �أَْهَل  ْج�َش  �لرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ ُيِريُد �هللَّ

َرُكْم َتْطِهرًي�})1( َوُيَطهِّ
و�أه���ل  ع��ل��يٌّ  �الإم�����ام  االأول:  املق�شد 
كتب  يف  �لتطهري  �آي��ة  �أه��ل  هم   بيته

�ل�سنة. 
وُنكمل معكم يف هذه �حللقة ما تبقى من 

�حللقة �ل�سابقة .
ه���: ق��ال �ب��ن كثري: ق��ال �الإم���ام �أحمد: 
علي  �أخ��رن��ا  ح��م��اد،  حدثنا  ع��ف��ان،  حدثنا 
�إنهّ ر�سول  �أن�ش بن مالك، قال:  بن زيد، عن 
و�سلم كان مير  �هلل �سلى �هلل عليه -و�آل��ه- 
بباب فاطمة �ستة �أ�سهر �إذ� خرج �إىل �سالة 
ا  َ �لفجر يقول: »�ل�سالة يا �أهل �لبيت، {�إِنَّ
�ْلَبْيِت  �أَْهَل  ْج�َش  �لرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ ُيِريُد �هللَّ
عن  �ل��رتم��ذي،  ورو�ه  َتْطِهرًي�}  َرُكْم  َوُيَطهِّ

عبد بن حميد، عن عفان، وقال: ح�سن)2(.
و: قال �بن كثري: قال �بن جرير: حدثنا 
يون�ش  حدثنا  نعيم،  �أب��و  حدثنا  َوِك��ي��ع،  �ب��ن 
�أبي  د�ود، عن  �أبو  �أخرين  �إ�سحاق،  �أبي  بن 
�أ�سهر  �سبعة  �ملدينة  ر�بطت  ق��ال:  �حلمر�ء 
على عهد ر�سول �هلل، قال: ر�أيت ر�سول 
�هلل �إذ� طلع �لفجر، جاء �إىل باب عليٍّ 
��ا  َ {�إِنَّ �ل�سالة،  »�ل�سالة  فقال:  وفاطمة 
�ْلَبْيِت  �أَْهَل  ْج�َش  �لرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ ُيِريُد �هللَّ

َرُكْم َتْطِهرًي�})3(. َوُيَطهِّ

ز: ق���ال �ب���ن ك��ث��ري: ح��دث��ن��ا حم��م��د بن 
�سد�د  حدثنا  �الأوز�ع����ي،  حدثنا  م�سعب، 
�الأ�سقع  بن  و�ثلة  على  دخلت  قال:  عمار  �أبو 
وعنده قوم، فذكرو� عليًّا، فلما قامو� قال يل: 
ر�أي��ت من ر�سول �هلل؟  �أُخ��رك مبا  �أال 
قلت: بلى. قال: �أتيت فاطمة �أ�ساألها عن عليٍّ 
فجل�ست   ،ر�سول �إىل  »َت��َوج��ه  فقالت: 
ومعه   ،هلل� ر���س��ول  ج��اء  حتى  �أنتظره 
و�حد  كل  �آخذ   ،وح�سي وح�سن  عليٌّ 
وفاطمة  فاأدنى عليًّا  بيده حتى دخل،  منهما 
و�أجل�سهما بي يديه، و�أجل�ش ح�سًنا وح�سيًنا 
عليهم  لفَّ  ثم  فخذه،  على  منهما  و�حد  كلَّ 
�الآي��ة:  ه��ذه  تال  ثم  ك�ساءه-  ق��ال:  -�أو  ثوبه 
�أَْهَل  ْج�َش  �لرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ �هللَّ ُيِريُد  ا  َ {�إِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًي�}، »�للهم هوؤالء �أهل  �ْلَبْيِت َوُيَطهِّ

بيتي، و�أهل بيتي �أحق«)4(.
ح: قال �بن كثري قال �بن جرير: حدثنا 
�بن حميد، حدثنا عبد �هلل بن عبد �لقدو�ش، 
عن �الأعم�ش، عن حكيم بن �سعد قال: ذكرنا 
�سلمة،  �أُمِّ  عند   طالب �أب���ي  ب��ن  ع��ل��يَّ 

فقالت: يف بيتي نزلت: 
ْج�َش  �لرِّ َعنُكُم  ِل��ُي��ْذِه��َب   ُ �هللَّ ُي��ِري��ُد  ���ا  َ {�إِنَّ
�أُمُّ  قالت  َتْطِهرًي�}،  َرُكْم  َوُيَطهِّ �ْلَبْيِت  �أَْه��َل 
�سلمة: جاء ر�سول �هلل �إىل بيتي فقال: 
 فاطمة ف��ج��اءت  ت���اأذين الأح����د«،  »ال 
جاء  ثم  �أبيها،  عن  �أحجبها  �أن  �أ�ستطع  فلم 
ه  �أُمِّ �أ�ستطع �أن �أحجبه عن  �حل�سن فلم 

�أن  �أ�ستطع  وجده، ثم جاء �حل�سي فلم 
�أحجبه، ثم جاء عليٌّ فلم �أ�ستطع �أن �أحجبه، 
بك�ساء   هلل� ر�سول  َفَجلهّلهم  فاجتمعو� 
كان عليه، ثم قال: »هوؤالء �أهل بيتي، فاأذهب 
فنزلت  تطهري�«،  وطهرهم  عنهم �لرج�ش 
هذه �الآية حي �جتمعو� على �لب�ساط، قالت: 
و�أنا؟ قالت: فو�هلل ما  يا ر�سول �هلل،  فقلت: 

�أنعم، وقال: »�إنهّك �إىل خري«)5(.
�ىل هنا نكتفي يف هذه �لرو�يات حول �ملق�سد 
�الول: �المام علي و�هل بيته هم 
و�سنتناول  �ل�سنة،  كتب  يف  �لتطهري  �آية  �هل 
يف �لعدد �لقادم �ملق�سد �لثاين: �الإمام عليٌّ 
�لتطهري يف  �آي��ة  �أه��ل  بيته هم  و�أه��ل 

كتب �ل�سيعة . �ن �ساء �هلل تعاىل .
الهوام�س :

1- �سورة �الأحز�ب �آية33.
�لباب 21، ج6، �ش411.  2- تف�سري �بن كثري: 

تف�سري �لطري: �لباب 33، ج20، �ش263.
3- تف�سري �بن كثري: �لباب 21، ج6، �ش412.

�ش413.  ج6،   ،21 �لباب  كثري:  �بن  تف�سر   -4
فتح �لقدير: �لباب 28، ج6، �ش42.

5- تف�سري �الآلو�سي: �لباب 33، ج16، �ش113. 
فتح  ���ش265.  ج20،   ،32 �لباب  �لطري:  تف�سري 

�لقدير: �لباب 28، ج6، �ش41.
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العقائد



ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي
�صلة الرِحم

 ُ ُلوَن َما �أََمَر �هللهّ قوله تعاىل: {َو�لَِّذيَن َي�سِ
�ُسوَء  َوَيَخاُفوَن  ُهْم  َربَّ َوَيْخ�َسْوَن  َل  ُيو�سَ �أَن  ِبِه 
َ �لَِّذي َت�َساءُلوَن  ُقوْ� �هللهّ �حِل�َساِب})1( ، {َو�تَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا})2( . ِبِه َو�الأَْرَحاَم �إِنَّ �هللهّ

م��رمي:  ب��ن  ع��م��ر  ع��ن  �ل��ع��ي��ا���س��ي  تف�سري 
ِ َتعاىل:   َعن َقوِل �هللهّ ِ لُت �أبا َعبِد �هللهّ �َساأَ
َل}  ُيو�سَ �أَن  ِبِه   ُ �أََمَر �هللهّ َما  ُلوَن  {َو�لَِّذيَن َي�سِ
وغاَيُة  ِح��ِم،  �ل��رَّ َلُة  �سِ ذِل��َك  )ِم��ن   :قاَل

انا(. َلُتَك �إيهّ َتاأويِلها �سِ
لغة: �لرِحم، رِحم �الأنثى وهي بي منبت 

�لولد.
ِحِم هم �الأقاِرُب، ويَقُع على ُكلِّ َمن  َذُوو �لرَّ
يجَمُع بيَنك وبيَنه َن�َسب، ويطلق يف �لفر�ئ�ش 
ذو  ويقال  �لن�ساء،  جهة  من  �الأق���ارب  على 
م وهو من ال يحل نكاحه،  َرْم وحمرَّ رِحم حَمْ

كاالأم و�لبنت و�الأخت و�لعمة و�خلالة.
ِحُم �لَقر�بُة َتَمُع بني �أٍب. وعن �الأزهري: �لرَّ

التف�شري: ف�سل �سورة الرعد
عبد  �أب��ي  عن  با�سناده،  بابوية  �ب��ن  عن 
�هلل قال: )من �أكرث قر�ءة �سورة �لرعد 
مل ي�سبه �هلل ب�ساعقة �أبد� ولو كان نا�سبيًا، 
ح�ساب،  بال  �جلنة  �أدخله  موؤمنا  كان  و�إذ� 

بيته  �أه��ل  م��ن  يعرف  م��ن  جميع  يف  وي�سفع 
و�إخو�نه()3( .

ب�سري،  �أب��ي  ع��ن  يعقوب  ب��ن  حممد  ع��ن 
عن �أبي عبد�هلل قال: �سمعته يقول )�إن 
�للهم �سل من  �لرحم معلقة بالعر�ش يقول: 
�آل  رحم  وهي  قطعني،  من  و�قطع  و�سلني، 
ُلوَن َما  حممد، وهو قول �هلل  )َو�لَِّذيَن َي�سِ
َل( ورحم كل ذي رحم(. ُ ِبِه �أَن ُيو�سَ �أََمَر �هللهّ

�ْسَناِد،  �اْلإِ َوِبَهَذ�  ِعي�َسى:  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َق��اَل 
َبْع�ُش  �َسَكاُه  ِلَرُجٍل  َقاَل    ِ �هللَّ َعْبِد  �أََبا  �أَنَّ 
َقاَل:  َي�ْسُكوَك؟(  ُفاَلٍن  ِخيَك  اِلأَ )َما  �إِْخَو�ِنِه: 
ي؟ َقاَل: َفَجَل�َش  ْيُت َحقِّ �أََي�ْسُكويِن �إَِذ� ��ْسَتْق�سَ
مَلْ  ْيَت  ��ْسَتْق�سَ �إَِذ�  َك  )َكاأَنَّ َقاَل:  ُثمَّ  بًا  ُمْغ�سَ
َوَتَعاىَل:  َتَباَرَك   ُ �هللَّ َحَكى  َما  �أََر�أَْي��َت  ُت�ِسْئ؟! 
{َوَيَخاُفوَن �ُسوَء �حِل�َساِب} �أََخاُفو� �أَْن َيُجوَر 
اَء،  ِ َما َخاُفو� �إِالَّ �اِل�ْسِتْق�سَ ؟ اَل َو�هللَّ ُ َعَلْيِهُم �هللَّ
َفَمْن  ��اِب(  �حِل�����سَ ��وَء  )���سُ  :  ُ �هللَّ ��اُه  ��مَّ َف�����سَ

�َساَء)4( . ى َفَقْد �أَ ��ْسَتْق�سَ
جم��م��ع �ل��ب��ي��ان: ق��ي��ل �مل����ر�د ب��ه �الإمي���ان 
{اَل  ق��ول��ه:  يف  كما  و�لكتب  �لر�سل  بجميع 
�سلة  هو  وقيل:  �ُسِلِه}،  رُّ ن  مِّ �أََح��ٍد  َبْيَ  ُق  ُنَفرِّ
معه،  و�جلهاد  ومعاونته،  وموؤ�زرته،  حممد، 

عن �حل�سن. وقيل هو �سلة �لرحم، عن �بن 
عبا�ش.

ملا   ،هلل� عبد  �أبا  �أن  �أ�سحابنا  وروى 
بن  �حل�سن  )�أعطو�  ق��ال:  �لوفاة،  ح�سرته 
�حل�سي بن علي بن �حل�سي، وهو �الأفط�ش، 
�أتعطي  له:  ولد  �أم  له  فقالت  دينار�،  �سبعي 
لها:  ف��ق��ال  ب��ال�����س��ف��رة؟  عليك  ح��م��ل  رج���ال 
��ِذي��َن  {َو�لَّ تعاىل:  قوله  تقرئي  �أم��ا  ويحك! 
�الآي��ة،  َل}  ُيو�سَ �أَن  ِب��ِه   ُ �هللهّ �أََم��َر  َما  ُلوَن  َي�سِ
ب��اأن  �ملوؤمني  �سلة  م��ن  يلزم  م��ا  ه��و  وق��ي��ل: 
يتولوهم، وين�سروهم، ويذبو� عنهم، ويدخل 

فيه �سلة �لرحم، وغري ذلك)5(. 
قال   لباقر� �الإم��ام  عن  جابر  وروى 
لُة  و�سِ �ل��و�ل��دي��ن  )ِب���رهّ   : �هللهّ  ر���س��ول 
نان �حل�ساب( ، ثمهّ تال {َو�لَِّذيَن  �لَرِحم ُيهوهّ

َل}  ُ ِبِه �أَن ُيو�سَ ُلوَن َما �أََمَر �هللهّ َي�سِ
�أعجل  )�إنهّ   :الأكرم� �لنبي  وع��ن 

حم( �خلري ثو�با �سلة �لرهّ
)و�أك��ِرم   ملوؤمني� �أم��ري  �الإم��ام  وعن 
َتطرُي،  ِب��ِه  ��ذي  �لَّ َجناُحَك  ُهم  َفاإِنَّ َع�سرَيَتَك 
ِبها  �لَّتي  وَي��ُدَك  َت�سرُي،  �إَليِه  ��ذي  �لَّ و�أ�سُلَك 

َت�سوُل()6( .
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عن قطع الرحم:
عن   هلل� عبد  �أب��ا  �ساألت  ب�سري:  �أب��و 
يعرف  ال  ممن  قر�بته  ذوي  ي�سرم  �لرجل 

�حلق؟ قال: )ال ينبغي له �أن ي�سرمه(
�ساأله جهم  ملا   ل�سادق� �الإم��ام  وعن 
�أمري  بن حميد: يكون يل �لقر�بة على غري 
�ألهم علي حق؟ فقال: )نعم، حق �لرحم 
كان  �أم��رك  على  كانو�  و�إذ�  �سيء  يقطعه  ال 
لهم حقان: حق �لرحم، وحق �الإ�سالم()7( .

اآثار �شلة الرحم:
�الإم������ام  ع����ن  ال��ع��م��ل:  ت��زك��ي��ة   -1
�لعمل  تزكي  �الأرح����ام  )�سلة   :لباقر�
وتي�سر  �ل��ب��ل��وى،  وت��دف��ع  �الأم������و�ل،  وت��ن��م��ي 

�حل�ساب وتن�سئ يف �الأجل(. 
�الم����ام  وع����ن  �����ش��ن اخل���ل���ق:  2- حتحُ
�خللق  حت�سن  �الأرح���ام  )�سلة   :لباقر�
يف  وت��زي��د  �لنف�ش،  وتطيب  �ل��ك��ف  وت�سمح 

�لرزق وتن�سئ يف �الأجل(.
�الإم�����ام  ع���ن  ت��ه��ون احل�����ش��اب:   -3
و�ل��ر  �ل��رح��م  ���س��ل��ة  )�إن   :ل�سادق�
�لذنوب،  من  ويع�سمان  �حل�ساب  ليهونان 
ولو  ب��اإخ��و�ن��ك��م،  وب���رو�  �أرح��ام��ك��م،  ف�سلو� 

بح�سن �ل�سالم ورد �جلو�ب ( .
�الإم��ام  عن  امل��وت:  �شكرات  تهون   -4
به  ت��ع��اىل  �هلل  ك��ل��م  )ف��ي��م��ا   :لهادي�
و�سل  من  جز�ء  ما  مو�سى:  قال   مو�سى
رحمه ؟ قال: )يا مو�سى �ن�سي له �أجله و�أهون 

عليه �سكر�ت �ملوت(
5- ت��زي��د يف ال��ع��م��ر:  وع���ن ر���س��ول 
وما  رحمه  لي�سل  �ل��رج��ل  )�إن   :هلل�
 بقي من عمره �إال ثالثة �أيام فين�سئه �هلل
وقد  �لرحم  ليقطع  �لرجل  و�إن  �سنة،  ثالثي 
�هلل  في�سريه  �سنة  ث��الث��ون  عمره  م��ن  بقي 
 :إىل ثالثة �أيام(، وعن �الإمام �ل�سادق�
فاأي  عمرك  يف  زي��د  لقد  مي�سر  )ي��ا  ملي�سر: 
غالم  و�أن���ا  �أج���ري�  كنت  ق��ل��ت:  تعمل؟  �سئ 
خايل(،  على  �أجريها  فكنت  در�هم  بخم�سة 
�لعمر،  يف  تزيد  �لرحم  )�سلة   :وعنه

وتنفي �لفقر(.

ر����س���ول  ع����ن  ال������رزق:  ت��ب�����ش��ط   -6
�هلل: )من �سره �أن يب�سط له يف رزقه، 

وين�ساأ له يف �أجله فلي�سل رحمه( 
ر���س��ول  ع��ن  ال�����ش��وء:  ميته  تقي   -7
�حل�ساب  ت��ه��ون  �ل��رح��م  )�سلة   :هلل�

وتقي ميتة �ل�سوء()8(. 
االإحلاح يف �شلة الرحم:

�سل  �سنة  )���س��ر   :هلل� ر���س��ول  ع��ن 
رحمك( ، وعنه: )�أو�سي �ل�ساهد من 
�أمتي و�لغائب منهم ومن يف �أ�سالب �لرجال 
ي�سل  �أن  �لقيامة،  يوم  �إىل  �لن�ساء  و�أرح��ام 
فاإن  �سنة،  م�سري  على  منه  كان  و�إن  �لرحم 

ذلك من �لدين(.
�شلة القاطع:

عنه: )�سل من قطعك، و�أح�سن �إىل 
من �أ�ساء �إليك، وقل �حلق ولو على نف�سك( 
وعنه: )ال تقطع رحمك و�إن قطعتك(. 
�أرحامكم  )�سلو�   ملوؤمني� �أم��ري  وع��ن 
 :حل�سي� �الإمام  وعن  قطعوكم(.،  و�إن 
)�إن �أو�سل �لنا�ش من و�سل من قطعه( وعن 
خطوة  من  )ما   :لعابدين� زين  �الإم��ام 
�أحب �إىل �هلل عز وجل من خطوتي: خطوة 
ي�سد بها �ملوؤمن �سفا يف �هلل، وخطوة �إىل ذي 
رحم قاطع(. وعن �الإمام �ل�سادق: )�إن 
رجال �أتى �لنبي فقال: يا ر�سول �هلل �إن 
يل �أهال قد كنت �أ�سلهم وهم يوؤذونني، وقد 
 :هلل� ر�سول  له  فقال  رف�سهم،  �أردت 
�إذن يرف�سكم �هلل جميعا قال: وكيف �أ�سنع؟ 
من  وت�سل  ح��رم��ك،  م��ن  تعطي   :قال
قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فاإذ� فعلت ذلك، 

كان �هلل لك عليهم ظهري�()9(. 
التحذير عن قطيعة الرحم:

ِ ِمن  َعْهَد �هللهّ وَن  َينُق�سُ ِذيَن  �لقر�ن: {َو�لَّ
َل  ُ ِبِه �أَن ُيو�سَ َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َماآ �أََمَر �هللهّ
َوُيْف�ِسُدوَن يِف �الأَْر�ِش �أُْوَلِئَك َلُهُم �للَّْعَنُة َوَلُهْم 
ْيُتْم  َتَولَّ �ِر})10(،  {َفَهْل َع�َسْيُتْم �إِن  �ُسوُء �لدَّ
  �أَْرَحاَمُكْم  ُعو�  َوُتَقطِّ ْر�ِش  �اْلأَ ُتْف�ِسُدو� يِف  �أَن 
َو�أَْعَمى  ُهْم  مَّ َفاأَ�سَ  ُ �هللَّ َلَعَنُهُم  ِذيَن  �لَّ {�أُْوَلِئَك 

اَرُهْم})11(. �أَْب�سَ

قطعو�  )�إذ�   :ملوؤمني� �أم��ري  وع��ن    
�الأ�سر�ر(،  �أيدي  يف  �الأمو�ل  جعلت  �الأرحام 
يدخلون  ال  )ث��الث��ة   :ر���س��ول �هلل وع��ن 
وقاطع  �سحر،  ومدمن  خمر،  مدمن  �جلنة: 
رحم(، وعن �الإمام �ل�سادق: )�لذنوب 
�لتي تعجل �لفناء قطيعة �لرحم( وعن �أمري 
�ملوؤمني: )�أقبح �ملعا�سي قطيعة �لرحم 
)حلول   :ملوؤمني� �أمري  وعن  و�لعقوق(، 
 :وعنه �ل���رح���م(،  قطيعة  يف  �ل��ن��ق��م 
قاطع  فيهم  قوم  على  تنزل  ال  �لرحمة  )�إن 
تنزل  ال  �ملالئكة  )�إن   :رحم(،وعنه
 وعنه رح���م(،  قاطع  فيهم  ق��وم  على 
تعاىل  يعجل �هلل  �أن  �أج��در  ذن��ب  : )م��ا من 
ل�ساحبه �لعقوبة يف �لدنيا مع ما يدخر له يف 
�الآخرة من قطيعة �لرحم و�خليانة و�لكذب(

. )12(

اأقل ما يو�شل به الرحم:
عن �لنبي �الأكرم : )�سلو� �أرحامكم 

ولو بال�سالم ( .
 َ �هللهّ ��ُق��وْ�  {َو�تَّ وتعاىل:  تبارك  �هلل  ويقول 
َك��اَن   َ �هللهّ �إِنَّ  َو�الأَْرَح����اَم  ِب��ِه  َت�َساءُلوَن  ��ِذي  �لَّ
 :ل�سادق� �الإمام  وعن  َرِقيًبا}،  َعَلْيُكْم 
)�سل رحمك ولو ب�سربة من ماء و�أف�سل ما 

يو�سل به �لرحم كف �الأذى عنها()13( .
الهوام�س:

1- �سورة �لرعد �آية21 .
2- �سورة �لن�ساء �آية1 .

3- جامع �أحاديث �ل�سيعة  ج 15 �ش 99 .
4- �لرهان يف تف�سري �لقر�آن ج 3 �ش 249 .

5- جممع �لبيان ج6 �ش 33 .
6- بحار �الأنو�ر، ج 71 �ش 105 .

7- ميز�ن �حلكمة  ج2 �ش1055 .

8- ميز�ن �حلكمة  ج2 �ش1055 .

9- ميز�ن �حلكمة  ج2 �ش1055 .
10- �سورة �لرعد �آية 25 .

11- �سورة حممد �آية 23-22 .
12- ميز�ن �حلكمة  ج2 �ش1056 .

13- �لكايف151/9 .
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ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف 

�إثبات وحتقيق 
أم �لإمام زين �لعابدين�

�شبهة مردودة
احللقة االوىل

�حلمد هلل رب �لعاملي و�ل�سالة و�ل�سالم 
�آل  وعلى  و�ملر�سلي  �الأن��ب��ي��اء  �أ���س��رف  على 
�لد�ئم على  و�للعن  �لطاهرين  �لطيبي  بيته 
يوم  قيام  �إىل  �ملبد�أ  من  �أجمعي  �أعد�ئهم 

�لدين وبعد
 لعابدين� زي���ن  �الإم�����ام  �أم  �إن 
من  زو�جها  ويف  �أ�سلها  يف  �ملوؤرخون  �ختلف 
�أطلق  �الإم��ام �حل�سي بن علي حيث 
عليها �ملغر�سون �ل�سبهات يف جانب وجودها 

وعدم �سحة زو�جها ون�سبها.
�أي  ا ن�سبها: فهي �جلليلة )�ساه زنان(  �أمهّ
بنت  وهي  بانو(  )�سهر  وقيل  �لن�ساء  �سيدة 
�لعهد  يف  �إي���ر�ين  ملك  �آخ��ر  ي��زدج��رد  �بنة 
�الإر�ساد  �مل�سادر يف  �ل�سا�ساين كما ذكرتها 
�لطري  وتاريخ  و�لبحار  و�لكايف  و�لتهذيب 

وغريها.
�مل�سعودي  ذك��ره��ا:  �لتي  �مل�����س��ادر  وم��ن 
ملوك  وبنت  �ل�سا�سانيي  �ساللة  من  )فهي 

فهي بنت يزدجرد بن �سهريار بن ك�سرى 
�أنو�سرو�ن بن قباذ  �برويز بن هرمز بن 
ب��ن ف���ريوز ب��ن ب��ه��ر�م ب��ن ي��زدج��رد بن 
�أرد�سري  بن  �سابور  بن  هرمز  بن  �سابور 
ملوك  �آخ��ر  وهو  بن�سا�سان  بن  بابك  بن 

�ل�سا�سانية()1(  
كما �ختلف بع�سهم يف ن�سب �أبيها و�أنه 

�آخر ملوك �لفر�ش.
هذ� بالن�سبة ما ذكرها �ملوؤرخون حول 
�أ�سرها و�سبب زو�جها  ن�سبها، ولكن عن 
 م��ن �الإم�����ام �حل�����س��ي ب��ن علي

فاختلف يف زمن �أ�سرها.

هناك ثالث روايات بهذا اخل�شو�س:
االوىل: يف زمن عمر بن �خلطاب.
الثانية: يف زمن عثمان بن عفان.

.الثالثة: يف زمن �أمري �ملوؤمني
زمن  يف  ه��و  �لنا�ش  عند  �مل�سهور  ولكن 
عمر بن �خلطاب وبعد معركة �لقاد�سية �لتي 
 16 �سنة  يف  و�لفر�ش  �مل�سلمي  ب��ي  حدثت 
هجرية وكانت هزمية �لفر�ش وملكهم و�أ�سر 
و�لن�ساء  �لرجال  من  �لق�سر  يف  من  جميع 

و�جلو�ري.
نت على �أنها يف  خت ودوهّ وهذه �حلادثة �أرهّ

عهد ُعمر.
�أقول: وال ميكن �أن يكون يف عهد �ملذكورين 

كون �لتو�تر يف ذلك �لعهد �الأول.
ا لو تاأملنا يف �لتاريخ يتبي لنا �أن ُعمَر  �أمهّ
�الإمام �حل�سي يف �سنة 16 للهجرة كان 
�إحدى ع�سر �سنة، فهل هذ� موؤهل للزو�ج �أم 

ال ؟

 حل�سي� �الإم��ام  والدة  �أن  �لتحقيق: 
للهجرة يف �سهر �سعبان  �ل�سنة �خلام�سة  يف 
من �سنة والدته وحتى وقوع معركة �لقاد�سية  
�سنة 16 للهجرة فيكون �لناجت و��سحًا �نه مل 

يكن عمر �لزو�ج.
 لعابدين� زي��ن  �الإم����ام  والدة  و�أم���ا 
�ململكة  �سقوط  و�سنة  للهجرة   38 �سنة  يف 
تفاوت  فهناك  هجرية   16 �سنة  �لفار�سية 
 لعابدين� زين  �الإم��ام  والدة  قبل  زمني 
�أنها  و�مل�سهور  يدعيه  ما  على  �الأمر  كان  ولو 
كانت هذه �حلادثة يف زمن عمر بن �خلطاب 
فهذ� غري �سحيح بح�سب �لتو�ريخ �ملذكورة.

نف�سها  هي  �ل��زو�ج  �سنة  �أن  �ملوؤكد  وم��ن 
�سنة �الأ�سر، وكذلك �ملقارنة ب�سنة �لزو�ج مع 
�سنة �لوالدة لالإمام زين �لعبدين يكون 
فيه تردد وحتقيق لذ� عملنا على ذلك وهذ� 

و��سح لدى �لقارئ.
�أقول: �إن ما ذكرناه من �لرو�يات �لثالث 
وكذلك  و�لثالث  �لثاين  �خلليفة  عهد  يف 
 ،عهد خالفة �الإمام علي بن �أبي طالب
فامل�سهور على �أن �حلادثة ح�سلت يف عهد 
و�إع��الن  توهيم  ه��و  �إن��ا  �ل��ث��اين  �خلليفة 
�إجن������از ه����ذ� �الأم������ر يف ع��ه��د ع��م��ر بن 
ن  فدوهّ و�لو�قع هو خالف ذلك.  �خلطاب، 

ذلك ل�ساحله كما هو �مل�سهور .
و�لثالثة  �لثانية  �لرو�يتي  �سرح  وُنكمل 
و�حلمد هلل  �ساء �هلل  �إن  �لقادم  �لعدد  يف 

رب �لعاملي.
الهوام�س :

ل��ل��م�����س��ع��ودي  �ل���ذه���ب  م����روج   -1
ج1�ش301
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ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

�سرح  من  تبقى  ما  �حللقة  هذه  يف  نكمل 
�لطريقة �لقدمية، وهي عملية تدوين وكتابة 

�ملحا�سرة وخال�ستها بالنقاط �لتالية :-
�ملحا�سرة  وكتابة  تدوين  عملية  �إن   -1
بانتقاء  يتفنن  �أن  للخطيب  يتيح  �ل�سجل  يف 
للبحث  �ملالئمة  و�لكلمات  �ملوؤثرة  �ملفرد�ت 
بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �ل��زم��ن��ي��ة  للف�سحة  وذل���ك 
�الأفكار  من  يغريِّ  و�أن  �أثناء �لفر�غ  �خلطيب 
�إن  بع�سها  وم�سح  و�إ�سافة  �جلمل  و�سياغة 
ف��اإن �خلطيب  �ملنر  �أم��ا على  �الأم��ر،  تطلب 
لي�سرتجع  زمنية  ف�سحة  �أي  لديه  يوجد  ال 
�أغلب  يف  ي�ستطيع  وال  ذهنه  يف  �ملعلومات 
�الحيان �ن يطيل يف �لتفكري النتقاء �ملفردة 
و�إن  ثانيتي،  من  �أكرث  للمحا�سرة  �ملنا�سبة 
ذلك  �إىل  �الأن��ظ��ار  ف�ستتجه  ذل��ك  يف  �أط��ال 
بال�سعف،  له  وي�سار  باال�ستهز�ء  �خلطيب 
�ملحا�سرة  ع��ل��ى  �ل�سيطرة  يفقد  و���س��وف 
و�ملجل�ش، وبالتايل هذه �ملو�قف ت�سر ب�سمعة 
�أن  �ملنر و�خلطيب، وال�سيما ونحن نالحظ 
كبار �أ�ساتذة �حلوزة وكبار �خلطباء يدونون 
�إىل  بال�سعود  �ل�سروع  قبل  حما�سر�تهم 

�ملنر.
مادتها  يحفظ  تدوين �ملحا�سرة  �إن   -2
جهد  ويحفظ  و�لن�سيان  من �ل�سياع  �لعلمية 
حيث  �لكتابة  �ث��ن��اء  ب��ذل��ه  �ل���ذي  �خلطيب 
ر�أيت ومن خالل حياتنا �خلطابية �أن بع�ش 
�سهر�  �لكتابة  �أث��ن��اء  ت�ستغرق  �ملحا�سر�ت 
�سعر  و�أب��ي��ات  �سرح  من  تكتمل  حتى  كامال 
ر�سم  عملية  ه��و  فالتدوين  ورث���اء،  وك��وري��ز 
كلما  �خلطيب  �إليها  يرجع  ح�سينية  للوحة 

تطلب �الأمر.
�ملحا�سرة  مر�جعة  تكر�ر  عملية  �إن   -3
تلك  م��ن  �سيجعل  �ل�����س��ج��الت  يف  �مل���دون���ة 

يف  ومطبوعة  حمفوظة  �ملوؤلفة  �ملحا�سرة 
و�ستكون  تفا�سيلها،  بجميع  �خلطيب  ذهن 
ب�سيطة  �ملنر عملية  ��ستذكارها على  عملية 
وتفكري  نظر  �إع��م��ال  �إىل  يحتاج  وال  ج��د� 
لو  بينما  ج��د�،  بديهية  �لق�سية  وك��اأن  �أب��د� 
�سي�سنع  فماذ�  �ملحا�سرة غري مدونة  كانت 
�خلطيب ؟! طبعا �سريجع من جديد لري�جع 
وي�ستنتج،  ويف�سر  ويوؤلهّف  ويحفظ  �لن�سو�ش 
لذلك  �ل��وق��ت  عنده  يوجد  ال  �أن��ه  و�حتمال 
�أمام  في�ساب باالإحباط و�الإحر�ج و�ل�سعف 

�جلمهور.
�خلطيب  ي��ذه��ب  �الأح��ي��ان  بع�ش  يف   -4
�أخ��رى،  دول��ة  �أو  �أخ��رى  حمافظة  يف  للتبليغ 
وهنا �خلطيب ال ي�ستطيع �أن يحمل معه كامل 
مكتبته وبهذ� �سيقع يف حرية، فاالأف�سل له �أن 

يحمل معه �ملحا�سر�ت �ملدونة يف �سجله.
وكرثتها  �ملجال�ش  �زدح���ام  �أي���ام  يف   -5
يف  �أو  �مل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف  خ�سو�سًا 
�إذ� كان  �سهر حمرم �حلر�م، فاإن �خلطيب 
�ملحا�سرة  �إع���د�د  م��ن  يتمكن  ف��ال  �سائمًا 
وكتابتها و��ستخر�جها الأن ذلك يكلفه �لكثري 
��ستخرجها  ل��و  وحتى  و�جل��ه��د،  �ل��وق��ت  م��ن 
�أف��ك��اره��ا  ويه�سم  يحفظها  فمتى  وكتبها 
وي�ستوعب معانيها حتى تكون هذه �ملحا�سرة 
عنده بديهة، لذلك فاإن كتابة �ملحا�سرة قبل 
�جلهد  يوفر  �ملنر  على  قر�ءتها  من  �أ�سهر 
فرتة  قبل  حفظها  فر�سة  له  ويتيح  للخطيب 
يف  وتر�سيخها  �مل��ن��ر،  ع��ل��ى  ق��ر�ءت��ه��ا  م��ن 
�خلطباء  �أو  �لعلماء  على  وعر�سها  �لذهن 
�لكبار لري�جعوها وي�سححو� منها ما يحتاج 

�لت�سحيح.
�أف�سل  �إن �لكتابة يف �ل�سجل �ملذكور    -6
للخطيب  ك��ان  ف���اإذ�  �مل��ب��ع��رثة  �الأور�ق  م��ن 

جمل�ش وملدة �سهر يف �أحد �الأماكن ولي�ش يف 
منطقة قريبة من بيته كاأن يكون خارج بلده 
�أو خارج حمافظته، فهل ياأخذ معه جميع ما 
حتتويه �ملكتبة �لتابعة له؟! طبعًا هذ� �سعب 
عن  يعو�ش  فال�سجل  �ملنال،  وبعيد  �لتحقق 

ذلك.
كتابة  ع��ل��ى  �سني  ع���دة  م�سي  ب��ع��د   -7
كتبه  ما  �خلطيب  ير�جع  عندما  �ملحا�سرة 
�سنو�ت  ثمان  �أو  �سبع  قبل  حما�سر�ت  من 
�لناحية  من  �حلايل  م�ستو�ه  و�سيعرف  مثال 
الأنه  و�لثقافية  و�لفكرية  و�لعقائدية  �للغوية 
�سوف يح�سل على حالة مقارنة بي �ل�سابق 
�سوف  �ملقارنة  من  �حلالة  وهذه  و�حلا�سر، 
نحو  �الن��دف��اع��ي��ة  �خلطيب  ح��ال��ة  م��ن  ت�سد 
 حل�سي� ل��الإم��ام  �أف�سل  ه��و  م��ا  ت��ق��دمي 
ذهن  يف  ي���دور  م��ا  �ل�سجل  ه��ذ�  و�سيحفظ 
�خلطيب وخميلته من مناق�سات و�أطروحات 
و�أفكار، فلوال �ل�سجل ل�ساعت و�ندثرت هذه 

�الأفكار و�الأطروحات.
معي  مبجل�ش  �خلطيب  يكلَّف  عندما   -8
فما على �خلطيب �إال مر�جعة �ملحا�سرة �لتي 
خالل  من  �ملجل�ش  ذلك  يف  يلقيها  �أن  يريد 
ت�سفح هذ� �ل�سجل، ونتيجة تكر�ر �لت�سفح 
�أو عدة �سني �سوف تكون  �أو �سنة  ملدة �سهر 
�خلطيب  ذه���ن  يف  طبعت  ق��د  �مل��ح��ا���س��رة 
وب���ات ي��ع��رف �أي���ن م��ك��ان �الآي���ة و�أي���ن مكان 
�حلديث �لنبوي و�أين مكان �لفارزة و�لعر�ش 

و�خلامتة و�لكوريز من �ل�سجل وهكذ�.
�خل��ط��و�ت  �ل��ق��ادم  �ل��ع��دد  يف  �سنتناول 

�ملتبعة �ثناء كتابة �ملحا�سرة �ن �ساء �هلل .

احللقة الثالثة

طرق كتابة املحا�رضة احل�سينية
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�سذرات منربية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

�سلى اهلل عليك يا موالي يا ر�سول اهلل 
لعن  ال��زه��راء  ف��اط��م��َة  ي��ا  عليِك  اهلل  �سلى 
واأ�سقط  حقك  من  وحرمك  اآذاك  من  اهلل 

جنينك.
اأبيات لل�سيد مهدي االأعرجي:

ي�وٌم ق��سى في�����ه �لنبيُّ نحبه
ف�ظلهّ���َت �ل�دنيا ل�ه ت�نتحُب

و�ن�قلب �ل�نا�ُش على �أعقاِبهم
ول�ن ي��سرَّ �هلل م�ن ينقلُب

و�أق�بلو� �إل�����ى �ل�بت������ول عن���وًة
وح��ول د�ره�ا �أُديَر �حلطُب

ف�ا�س�تقبلتهم ف�اط���ٌم وظ�نُّه����ا
�إن ك�لمتهم رج�ع�و� و�نقلبو�

ح�تى �إذ� خلهّت عن �لباب وق�د
الذت ور�ه�ا م�نهُم حتتجُب

ف�ك�سرو� �أ�سالعها و�غت�سبو�
بو� م�ي�ر�َثها ول�ل�سه���ود ك����ذَّ

و�أخ�رجو� �ل�كر�ر م���ن من��زله
����ُب وه��و ب�بند �س�ي�ف���ه ُم���لبَّ

وخ�لف�ه��م ف�اطم��ُة َت�ع�َث�ر ف�ي
�أذي�ال�ها وق�ل�ُبها م�ن�سعُب

ت�سيح خلُّو� عن عليٍّ قبل �أن
كم تنقلُب �أدع�و وف�يكم �أر�سُ

ف�اأقبل �ل�عب��د ل�ه��ا ي��سربه��ا
ب�ال�سوط وه�ي بالنبيِّ تنتدب

يبويه ب�ش غبت نكرو� و�سيتك
وما ر�عو� جنابك بهل بيتك

ي����ب���و �ب����������ر�ه�ي�م و�هلل مت��ني���تك
م��������ن �سارت عل���ي بال�����د�ر ملهّ�������ه
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مله �س��ارت وهج����م����و� على �ل����د�ر
و ر�ح����و� يح����ركون �لب����اب بالن���ار

لذت بيها وزرف �سدري �لب�سم�����ار
و�س����دري �نع��������اب من��ه ونبع دمه

يبويه ك���ل َك��ل��ب حال�������ي يك�س�����ره
ع�سروين ور� �لباب �أ�سلون ع�سره

ك�سر �سلعي و�سطرين �سلون �سطره
غ����دة منه���ا �لنه���ار �أبعيني ظلم���ة

يبوي�ه و�سك���ط م���ن ج�������ور �لعل���يه
جني���ني و�س���حت ما م��ش حيل بيه

علي من�������������ك �أجمت����ف بالو�س���ية
مثل �س���ل �ل����ذي مر�س�����ود �سم�����ه

جماريد:
يبوي�ه عَكب عيناك �ال�سحاب

جاب����و� حطبه���م ح���ركو �لباب
�سلعي �ك�سروه و�سدري �نعاب

وحم�سن وكع من فوك �العتاب
و�سليت �نخى �بد�حي �لب��اب

الج����ن عل����ي م�����ارد �جل����و�ب
حكه �أو و�سيتك كون تنه�����اب

و�سي��ه وبيه���ا ن������ازل �كت�������اب
وبهاي مايل �على �لو�سي �عتاب

خل يظ����ل دم�����ع �لعي �سجاب
�لفركاك بويه �جلرح ما طاب

يبكى بدلي���ل�ي �لي��وم �حل�ساب

املجل�س:
 اأبيها ع��ل��ى   فاطمة دخ��ل��ت 
يف م��ر���س��ه ال�����ذي ت���وف���ى ف���ي���ه: ف���ق���ال لها 
واأن��ت  ب��ع��دي،  مظلومة  )اأن���ت   :النبي
ومن  اآذاين،  فقد  اآذاِك  فمن  امل�ست�سعفة 
غ���اظ���ِك ف��ق��د غ��اظ��ن��ي، وم����ن ����س���رِك فقد 
ب��ّرِك فقد ب��رين، ومن جفاِك  �سرين، ومن 
و�سلني،  فقد  و���س��ل��ِك  وم��ن  ج��ف��اين،  فقد 
اأن�سفِك  وم��ن  قطعني،  فقد  قطعِك  وم��ن 
ظلمني،  فقد  ظلمِك  وم��ن  اأن�سفني،  فقد 
الأن���ك م��ن��ي واأن����ا م��ن��ِك، واأن����ِت ب�سعٌة مني 

 :وروح����ي ال��ت��ي ب��ني ج��ن��ب��ي(، ث��م قال
فبكت  اأم��ت��ي(،  من  ظامليك  اأ�سكو  اهلل  )اإىل 
ال�سديقة فقال لها: )ال تبكي 
ملا  اأب��ك��ي  : )ل�����س��ت   ب��ن��ي��ة( فقالت ي��ا 
ي��ا ر�سول  ل��ف��راق��َك  اأب��ك��ي  ب��ي، ولكن  ي�سنع 
بنت  ي���ا  )اأب�������س���ري   :لها ف���ق���ال  اهلل( 
من  اأول  ف��اإن��ك  ب��ي  اللحاق  ب�سرعة  حممد 

يلحق بي من اأهل بيتي(.
ن��ع��م اآج����رك����م اهلل ف��ق��د ك���ان���ت ���س��ري��ع��ة 
القوم  هجم  بعدها  وذل���ك  باأبيها،  اللحاق 
�سلعها  وك�سروا  جنينها  واإ�سقطوها  عليها 

حتى ا�ست�سهدت بعلتها وغ�ستها.
وكاأين بل�سان حال اأوالدها:

ك�سرته �لدهر و�هلل ��سل��ون ك�س��ره
ك�س���ر خاط����ر �سعب حمد يجره

�أخذ �سم����عة �لبي����ت �إلبْي مزه���ره
�خلل������ت وي����ن ما �لتف����ت ذك���ره

�لكبل جانت علينه �أفي����اي �سج��رة
م�ست بدموع خل�ست كطره كطره

�نك�سرنه �حنه و�بونه حمني ظهره
ومثل حالت�ن��ه ك��ام �تخن��كه عره

�إنهدم حيله �لو�س��ي ونه���ار �سب�ره
�ساف �أمنة �لزجية بخدها �سطره

و�أثر ب�سمار بيها وعي حمره

بجيت ودمعت���ي بالع��ي الالت
وذكرت �مي عليه �بيوم الالت

لون �أعلك �لع�سرة �سمع الالت
جم�ازي �لو�ل�ده �لت���ع�ب عليه

موقف االإمام علي عند �سماع اأنينها 
َي�سفُه املال عطية اجلمري

��سز�يد عليج �ليوم يا زهرة تلوجي
بطلي �لبو�جي ذ�ب كلبي ال توني

مي �حل�سن بطلي �لون������ي وجاوبيني
�س����ويف �والدج بالب����و�ج�ي مذوبيني

كال�����ت يحي��در فرك���و� بي���ن����ك وبي����ني
�ود�عة �هلل �م�سافره عنك يبو �أح�سي

من هاملر�ش ما �سوف يا حيدر �سالمه
تزوج عك���ب عين��ي يب��و ح�سي باأمامه

ب�ش هلة هله بعد موت���������ي بها لي��ت��امى
�سك��ن خو�طرهم ون�س��ف دمع��ة �لعي

ه�����ذا م���وق���ف ع��ظ��ي��م ع���ل���ى ق���ل���ب اأم����ري 
املوؤمنني واالأعظم منه ملا دفنها واأهال 
ال��رتاب عليها وملا �سوى ال��رتاب توجه اإىل 
َيا  َعلَْيَك   اَلُم  )ال�سَّ قائال:  النبي  قرب  جهة 
اَلُم َعلَْيَك َعِن اْبَنِتَك  ِ َعنِّي، َوال�سَّ َر�ُسوَل اهللَّ
ى ِب��ُب��ْق��َع��ِت��َك،  َ َوَزاِئ����َرِت����َك َواْل��َب��اِئ��َت��ِة يِف ال�����َّ
ِب��َك، َقلَّ  َلَها ���ُس��ْرَع��َة ال��لِّ��َح��اِق   ُ َوامْلُ��ْخ��َت��اِر اهللَّ
َوَعَفا  ي،  ��رْبِ ���سَ ِفيَِّتَك  َع��ْن �سَ  ِ اهللَّ َر���ُس��وَل  َي��ا 
الَّ اأَنَّ  ��ِدي، اإِ ��لُّ ��َدِة ِن�����َس��اِء اْل��َع��امَلِ��نَي جَتَ َع��ْن ���َس��يِّ
َع  َمْو�سِ ُف��ْرَق��ِت��َك  يِف  ِب�ُسنَِّتَك  ي  اأَ�سِّ التَّ يِف  ِل 
َك،  ��ْدُت��َك يِف َم��ْل��ُح��وَدِة َق����رْبِ ، َف��لَ��َق��ْد َو���سَّ َت��َع��زٍّ
���ْدِري  ���ْت َن��ْف�����ُس��َك َب����نْيَ َن���ْح���ِري َو����سَ َوَف���ا����سَ
بنف�سي،  اأم��رك  وتوليت  بيدي،  وغم�ستك 
ِهيَنُة،  الرَّ َواأُِخ���َذِت  اْلَوِديَعُة،  ِجَعِت  ا�ْسرُتْ َقِد 
��َراَء  �����سْ ْه���َراُء َف��َم��ا اأَْق���َب���َح اخْلَ َواُْخ��ِل�����َس��ت ال���زَّ
ا ُحْزيِن َف�َسْرَمٌد،  ، اأَمَّ ِ اَء َيا َر�ُسوَل اهللَّ َواْلَغرْبَ
ُح ِمْن َقْلِبي  ٌد ، َوَهمٌّ اَل َيرْبَ ا َلْيِلي َفُم�َسهَّ َواأَمَّ
ِفيَها  اأَْن�����َت  ��ِت��ي  الَّ َداَرَك  ِل   ُ اهللَّ َي��ْخ��َت��اَر  اأَْو 
ِتَك َعلَى  ُمِقيٌم، َو�َسُتْنِبُئَك اْبَنُتَك ِبَتَظاُفِر اأُمَّ
َه��ا  َوا���ْس��َت��ْخ��رِبْ ال،  ��وؤَ ال�����سُّ ْح��ِف��َه��ا  َف��اأَ ِمَها،  َه�سْ
َلْ  ِب�َسْدِرَها  ُمْعَتِلٍج  َغِليٍل  ِمْن  َفَكْم  ��اَل،  احْلَ
�َساَلَم  َعلَْيُكَما  اَلُم  اَل�سَّ �َسِبياًل  َبثِِّه  اإِىَل  ْد  جَتِ
ٍع اَل َقاٍل َواَل �َسِئٍم َفاإِْن اأْن�َسِرْف َفاَل َعْن  ُمَودِّ
ا َوَعَد  َماَلَلٍة َواإِْن اأُِقْم َفاَل َعْن �ُسوِء َظنٍّ ِبَ

اِبِريَن(. ُ اَل�سَّ اهلَلَّ
وكاأين بل�سان حاله يقول:

م�سايب فاطمه �عظامي بدنها
و��سوف �لبيت �سار �أظلم بدنها

وح�����ي �لغ�سل���ت ب��ي���دي بدنها
ك�س���ر كلب���ي ك�س���ر �سلع �لزجيه
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امل�سدر: موقع قناة )RT(  رو�سيا.
تاريخ الن�سر:03.01.2020

و�سف املرجع ال�سيعي االأعلى يف العراق 
علي ال�سي�ستاين، اليوم، عملية اغتيال نائب 
مهدي  اأب���و  ال�سعبي  احل�����س��د  هيئة  رئ��ي�����ض 
امل��ه��ن��د���ض، وق��ائ��د فيلق ال��ق��د���ض االإي����راين 

قا�سم �سليماين ب�"االعتداء الغا�سم".
وق����ال يف خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا 
"تت�سارع  الكربالئي:  امل��ه��دي  عبد  ممثله 
االأح�����داث وت��ت��ف��اق��م االأزم�����ات ومي���ر البلد 

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

الدولية".

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

وكيد الفجار".

امل�سدر: موقع جريدة )ال�سرق االو�سط( 
ال�سعودية

تاريخ الن�سر: 2020/1/3 

و�سف املرجع الديني ال�سيعي االأعلى يف 
)اجلمعة(،  اليوم  ال�سي�ستاين،  علي  العراق 
اأ�سفرت  التي  االأمريكية  اجلوية  ال�سربة 
عن مقتل اجلرنال االإيراين قا�سم �سليماين 
اأبو  العراقي  ال�سعبي  احل�سد  يف  والقيادي 

مهدي املهند�ض، ب� »االعتداء الغا�سم«.
اجلمعة  خطبة  يف  ال�سي�ستاين  واع��ت��رب 
الكربالئي  املهدي  األقاها ممثله عبد  التي 
يف مدينة كربالء جنوب بغداد، اأن »االعتداء 
ال��دول  ب��غ��داد  مطار  م��ن  بالقرب  الغا�سم 

الليلة املا�سية« ميّثل »خرقا �سافرا لل�سيادة 
ال��دول��ي��ة...  للمواثيق  وان��ت��ه��اك��اً  العراقية 
واأدى اإىل ا�ست�سهاد عدد من اأبطال معارك 
االنت�سار على االإرهابيني الدواع�ض«، وفق 

وكالة رويرتز لالأنباء.
وهتف الكربالئي مع امل�سلني »كال كال 
على  مقبل  »البلد  اأن  اإىل  ون��ّب��ه  اأم��ري��ك��ا«. 
اأو�ساع �سعبة جداً«، داعياً »االأطراف املعنية 

اإىل �سبط النف�ض والت�سرف بحكمة«.

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

ال�شي�شتاين يحّذر العراقين من »اأو�شاع �شعبة جدًا« ويدعو اإىل �شبط النف�س

ال�شي�شتاين ي�شف عملية اغتيال �شليماين واملهند�س ب�"االعتداء الغا�شم"
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�لعربي(  �مل�سدر: موقع جريدة )�لقد�ش 
فل�سطي.

علي  �ل��ب��ارز،  �ل�سيعي  �لدين  رج��ل  �سدد 
�أن  �أهمية  على  �جلمعة،  �أم�ش  �ل�سي�ستاين، 
وال  �أبناوؤه  يحكمه  نف�سه  »�سيد  يكون �لعر�ق 

دور للغرباء يف قر�ر�ته«.
تال  �ل�سايف،  �أحمد  �ل�سي�ستاين،  ممثل 
قائاًل:  كربالء،  من  �لنجف  مرجعية  خطبة 
�حلاجة  مت�شهّ  و�ل�سد�ئد  �ملحن  �أوق��ات  »يف 
�إالهّ  ذلك  يتحقق  وال  و�لتكاتف،  �لتعاون  �إىل 
ولو  للتخلي  �الأط����ر�ف  جميع  ��ستعد�د  م��ع 
وترجيح  �لذ�تية  م�ساحلهم  من  ج��زء  عن 

�مل�سالح �لعامة عليها«.
من  �ملغالبة  باأ�سلوب  »�لتعامل  �أن  و�عتر 
�لتي ميلك كل منها  �ملختلفة  �الأط��ر�ف  قبل 
جانبًا من �لقوة و�لنفوذ و�الإمكانات وحماولة 
�سيوؤدي  �لباقي  على  روؤيته  فر�ش  منهم  كل 
على  و��ستع�سائها  �الأزم���ة  ��ستحكام  �إىل 
منها  �جلميع  يخرج  رمب��ا  وبالتايل  �حل��ل، 
خا�سرين، وتكون �خل�سارة �الأكر من ن�سيب 
�لبلد وعامة �لنا�ش �لذين لي�ش لهم دخل يف 
�جلارية  و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�سر�عات 
�أمن  يهمهم  ما  مبقد�ر  �أم��ره��ا  يعنيهم  وال 
بلدهم و��ستقر�ره و�ملحافظة على ��ستقالله 
و���س��ي��ادت��ه وت��وف��ري ح��ي��اة ح���رة ك��رمي��ة لهم 

والأوالدهم«.

�الأي�����ام  يف  وق����ع  »م����ا  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
و�نتهاكات  خطرية  �ع��ت��د�ء�ت  من  �الأخ��رية 
ظاهر  �سعف  مع  �لعر�قية  لل�سيادة  متكررة 
من  و�أهله  �لبلد  حماية  يف  �ملعنية  لل�سلطات 
ه��و جزء  و�الن��ت��ه��اك��ات،  �الع���ت���د�ء�ت  تلك 
�ل��ر�ه��ن��ة، و�ملطلوب  �الأزم���ة  ت��د�ع��ي��ات  م��ن 
�أن  ميكن  فيما  مليًا  يفكرو�  �أن  �جلميع  من 
�الأو�ساع �ذ� مل يتم و�سع حد لها  �ليه  توؤول 
ورف�ش  �ملو�قف  بع�ش  على  �الإ�سر�ر  ب�سبب 
�أن يوؤدي ذلك �إىل  حًا  �لتزحزح عنها«، مرجهّ
�الأمنية  »تفاقم �مل�ساكل يف خمتلف جو�نبها 
و�أن  و�الجتماعية،  و�القت�سادية  و�ل�سيا�سية 
�لتدخل  من  مبزيد  لالآخرين  �ملجال  يف�سح 
لتحقيق  �لفر�سة  و�نتهاز  �لبلد  ���س��وؤون  يف 

مطامعهم فيه«.
و�أكد ممثل �ل�سي�ستاين �أن »�سعور �جلميع 
بامل�سوؤولية �لوطنية وترجمة هذ� �ل�سعور �إىل 
�حلالية  لالأزمة  حل  و�سع  يف  موؤثرة  مو�قف 
باال�ستجابة ملتطلبات �الإ�سالح وفق �خلريطة 
�ملخرج  ل  ي�سكهّ ب�ساأنها،  �حلديث  تكرر  �لتي 
�إنهاوؤها  �أري��د  لو  �الأزم��ة  هذه  من  �ل�سحيح 
بنتيجة مقبولة، بعد كل �لت�سحيات �جل�سيمة 
خمتلف  يف  ه��ذ� �لبلد  �أب��ن��اء  قدمها  �ل��ت��ي 

�جلبهات و�ل�ساحات«.
�لعر�ق �سيد نف�سه

من  عاناه  ما  �ل�سعب  »كفى  قائاًل:  وختم 
حروب وحمن و�سد�ئد على خمتلف �ل�سعد 
ط���و�ل ع��ق��ود م��ن �ل��زم��ن يف ظ��ل �الأن��ظ��م��ة 
��ًا  ح��اثهّ �ل��ن��ظ��ام �ل���ر�ه���ن«،  وح��ت��ى  �ل�سابقة 
ل�»م�ستوى  �إىل �الرت��ق��اء  �ملعنية  �الأط���ر�ف 
�مل�سوؤولية �لوطنية وال ي�سيعو� فر�سة �لتو�سل 
�إىل روؤية جامعة مل�ستقبل هذ� �ل�سعب يحظى 
فيه مبا حلم به �الآباء ومل يتحقق لالأبناء �إىل 

�أن يكون �لعر�ق �سيد نف�سه  هذ� �ليوم، وهو 
قر�ر�ته،  يف  للغرباء  دور  وال  �أبناوؤه  يحكمه 
ويكون  �ل�سعب  �إر�دة  �ىل  فيه  �حلكم  ي�ستند 
�ملو�طني  جميع  خلدمة  يعمل  ر�سيدً�  حكمًا 
و�لدينية،  �لقومية  �نتماء�تهم  �ختالف  على 
�ل�سعيدة  و�حلياة  �لكرمي  �لعي�ش  لهم  ويوفر 
يف ع���زهّ و�أم�����ان، وه���ل ه���ذ� ك��ث��ري ع��ل��ى ه��ذ� 
نرية  عقول  من  ميتلكه  ما  مع  �لعزيز  �لبلد 
�أن ي�سدد  و�إمكانات هائلة؟ ن�ساأل �هلل تعاىل 
هذ�  يف  لل�سري  �لتوفيق  ومينحهم  �جلميع 

�لطريق �إنه �أرحم �لر�حمي«.
�أمل��ح  �ل�سي�ستاين  ف���اإن  ي��ب��دو،  م��ا  وع��ل��ى 
باإخر�ج  �لقا�سي  �الأخ��ري  �لرملان  قر�ر  �إىل 
و�عرت��ش  �ل��ع��ر�ق،  من  �الأمريكية  �ل��ق��و�ت 
من  له  ملا  عليه،  و�لكردية  ية  �ل�سنهّ �الأط��ر�ف 
تبعات قد ت�سهم يف تعزيز �لنفوذ �الإير�ين يف 
�لبلد، ف�ساًل عن ��ستمر�ر �حلاجة �إىل وجود 
و��سنطن،  بزعامة  �ل��دويل  �لتحالف  ق��و�ت 
�لذي  »�ل��دول��ة �الإ�سالمية«،  تنظيم  ملقاتلة 
ح�سب  �ل��ع��ر�ق،  على  خطرً�  ي�سكل  ي��ز�ل  ال 

مر�قبي.
�الإعالمي  �مل�ست�سار  كفاح حممود،  ويتفق 
�ل�سابق،  كرد�ستان  �إقليم  رئي�ش  مكتب  يف 
�لكرد�ستاين  �لدميقر�طي  �حل��زب  زعيم 
م�سعود بارز�ين، مع ذلك �لر�أي باإعالنه �إن 
»بيان �ملرجع �ل�سي�ستاين متو�فق مع خطاب 
كرد�ستان« من قر�ر �إخر�ج �لقو�ت �الأجنبية 

من �الأر��سي �لعر�قية.
موقع »تويرت«،  على  له  وقال يف »تغريدة« 
عقب خطبة �ل�سي�ستاين، �إن »�ملرجعية دوما 
�ليوم  وخطابها  و�لعقالنية،  �حلكمة  م��ع 
كرد�ستان  خطاب  مع  متو�فقا  جاء  )�أم�ش( 

فيما يتعلق بالقر�ر�ت �مل�سريية«.

ال�شي�شتاين: يجب اأن يكون العراق �شيد نف�شه وال دور للغرباء يف قراراته
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

معنى  بيان  �ملا�سي  �لعدد  يف  معنا  تقدم 
ح�سرً�  �رت��ب��اط��ه  جهة  م��ن  "فاطمة"  ��سم 
 ،يقة �لطاهرة ب�سخ�ش موالتنا �ل�سدهّ
ويف هذ� �لعدد نتناول - وب�سيء من �القت�ساب 
�ل�سديد ������ �جلهَة �لثانية لهذ� �ال�سم �ل�سريف 
�لذي �أ�سماها به �حلق �سبحانه وتعاىل ،وهي 

�جلهة �ملرتبطة باالأمة �الإ�سالمية0
�ملهمة  �حلقائِق  بع�ُش  لنا  �ستت�سح  وفيها 

للغاية ،منها على �سبيل �ملثال ال �حل�سر:
�ل�����س��دي��ق��ة  وحم����ب����ة  والي�������ة  �أن   -1
�لعلة  ه��ي  �ل��دن��ي��ا  د�ر  يف    لطاهرة�
�لباطنية  �الإن�سان  لطهارة  ق  �ملُحقِّ و�ل�سبب 
و�لنف�سية ، فكما �أن �أمري �ملوؤمني ميز�نًا ملعرفة 
�ل��والدة  طاهر  وملعرفة  �مل��وؤم��ن،  من  �ملنافق 
�ل�سحيحة  �الأح��ادي��ث  بن�ش   ، خبيثها  م��ن 
ال  ق���ال:)  حيث   "عنه �لفريقي  عند 
) منافق  �ال  يبغ�سك  وال  م��وؤم��ن  �ال  يحبك 

)1( ، وقال: )... يا علي ال يبغ�سك من قري�ش 

يهوديًا،وال  �إال  �الأن�سار  من  �سفاحيًا،وال  �إال 
�إال  ًا ،وال من �سائر �لنا�ش  َدِعيَّ �إال  من �لعرب 
�سقيًا ، وال من �لن�ساء �إال �سلقلقية()2(، فاإنه 
بوالية وحمبة موالتنا �لزهر�ء تطهر 
�لنف�ش �لب�سرية ،ومن دونها تخبث وتنج�ش 

�لنف�ش  طاهر  يعرف   فبالزهر�ء  ،
 زيار�تها يف  ورد  ،ول��ه��ذ�  خبيثها  من 
طاهر  �أين  فا�سهدي   ...( �ملقاطع:  هذه  مثل 
عليهم  �هلل  �سلو�ت  بيتك  �آل  ووالي��ة  بواليتك 
ا  �أجمعي ()3(، و�أي�سًا : )...فاإنا ن�ساألِك �إن ُكنَّ
�سدقناِك �إال �أحََلْقِتنا بت�سديقنا لهما لنب�سَر 

�أنف�َسنا باأنا قد َطُهْرنا بواليتِك ()4( .
ثماَرها  و�ل��والي��ة  �ملحبة  ه��ذه  ُتوؤتي  ولهذ� 
�أولئك  يف  �لفريقان  روى  فقد  �لقيامة،  ي��وم 
�أنف�سهم مبحبتها وواليتها عن  �لذين طهرت 
حور�ء  فاطمة  �إبنتي  ق��ال:)  �أن��ه   لنبي�

�سماها  و�إن��ا   ، تطمث  ومل  حت�ش  مل  �آدمية 
وحمبيها  فطمها  تعاىل  �هلل  الأن  فاطمة  �هلل 
ق��ال:   لباقر� وع���ن   ، �ل����ن����ار()5(  م��ن 
ِلفاطمَة، وقفة على باب جهنم، فاإذ� 
كان يوم �لقيامة ُكتب بي عيني كلِّ رجل موؤمن 
�أو كافر ،فيوؤمر مبحب قد كرثت ذنوبه �إىل �لنار 
،فتقر�أ فاطمة بي عينيه حمبًا ،فتقول: �إلهي 
و�سيدي �سميتني فاطمة وفطمت بي من توالين 
وتوىل ذريتي من �لنار ووعدك �حلق و�أنت ال 
،فيقول �هلل عز وجل ،�سدقت  �مليعاد  تخلف 
يا فاطمة �إين �سميتك فاطمة وفطمت بك من 
�أحبك وتوالك و�أحب ذريتك وتوالهم من �لنار 
ووعدي �حلق و�أنا ال �خلف �مليعاد ،و�إنا �أمرت 
فاأُ�َسِفَعِك  فيه  لت�سفعي  �لنار  �إىل  بعبدي هذ� 
َ ملالئكتي و�أنبيائي ور�سلي و�أهل �ملوقف  وِلَيَتَبيَّ
موقُفك مني ومكانُتك عندي فَمن قر�أِت بي 
عينيه موؤمنًا فخذي بيده و�أدخليه �جلنة()6( 

قد  وتعاىل  �سبحانه  �حل��ق  �أن  ومنها   -2
ح�سينًا  ح�سنًا   لزهر�ء� م��ن  جعل 
ي�سون به �الإ�سالم �ملحمدي �الأ�سيل ليظهره 
على �لدين كله ولو كره �لكافرون و�مل�سركون 
حي جعل �الأئمة �ملع�سومي من ذريتها 
ح�سرً� ،ل�سبق علمه تعاىل بانقالب �الأمة على 
�أعقابها وحماربتها للدعوة �حلقة وحتريفها 

لالإ�سالم �الأ�سيل، ف�سماها فاطمة ليفطم ����� 
ما  ،وه��ذ�  �ملنقلبي  �أولئك  ����� طمع  يقطع  �أي 
حديثه  يف   لعابدين� زي��ن  �الإم��ام  يوؤكده 
�ملثنى ،قال  مع عبد �هلل �ملح�ش بن �حل�سن 
:)مِلَ   حل�سن� �أب���و  يل  ق���ال  �هلل:  ع��ب��د 
بينه  فرقًا  قلت:  ؟  "فاطمة"  فاطمُة  َيْت  �ُسمِّ
�الأ�سماء  مَلِ��ن  ذلك  �إن  ،ق��ال:   ! �الأ�سماء  وبي 
َيْت به ،�أن �هلل تبارك  ،ولكن �ال�سم �لذي �ُسمِّ
وتعاىل َعِلَم ما كان قبل كونه ،فَعِلَم �أن ر�سول 
و�أنهم يطمعون   يتزوج يف �الأحياء  �هلل 
يف ور�ثة هذ� �الأمر فيهم من ِقَبِله ،فلما ُوِلدت 
فاطمُة �سماها �هلل تبارك وتعاىل "فاطمة" مِلا 
�أخ��رج منها وجعل يف ولدها ، ففطمهم عما 
طمعو� ، فبهذ� �سميت فاطمة "فاطمة" ،الأنها 

َفَطَمت َطَمَعهم ،معنى َفَطَمت : َقَطَعت()7(.
ه��ذ� في�ش م��ن غي�ش ،وق��ط��رة م��ن بحر 
و�آخ���ر  �أع��ظ��م،  خفي  وم���ا   ف�سائلها
دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملي و�سلى �هلل 
�للهّهم �سلِّ على  و�آله �لطاهرين،  على حممد 
فاطمة و�أبيها وبعلها وبنيها و�ل�سر و�مل�ستودع 
فيها عدد ما �أح�ساه كتابك و�أحاط به علمك 
و�رزقنا جميعًا زيارتها يف �لدنيا و�سفاعتها 

ها عنا يا �أرحم �لر�حمي 0 يف �الآخرة ور�سِّ
الهوام�س:

1- م�سند �أحمد :ج1 �ش128 ، و�سنن �لرتمذي: 
ج5�ش306

�حل�سكاين:ج1  للحاكم  �لتنزيل  �سو�هد   -2
�ش448.

3- جمال �الأ�سبوع لل�سيد �بن طاوو�ش، �ش39 .
4- م�سباح �ملتهجد لل�سيخ �لطو�سي، �ش711 0

5- كنز �لعمال للمتقي �لهندي:ج12 �ش109
6- �خل�سائ�ش �لفاطمية للكجوري: ج1 �ش304 

7- علل �ل�سر�ئع لل�سيخ �ل�سدوق:ج1 �ش178 0

ملاذا �سميت الزهراء با�سم فاطمة ؟! 
الحلقة الثانية
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ال�سيخ ح�سن عبد الر�سا
�حلمد  ول��ه  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�سم 
�خللق  �أك��رم  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  و�ملنة 
وحبيب  �سيدنا  �جل��ن��ة  يف  رت��ب��ة  و�أعظمهم 
قلوبنا ومهجة �أرو�حنا نور �لعي حممد و�آله 
�أعد�ئهم  �الأبدية على  و�للعنة  �مليامي،  �لغر 

�أجمعي.
�لغاية  تكون  �أن  ري��ب  وال  به  �سك  ال  مما 
�إخر�ج  هو   ،الأحمد� �ملحمود  بعثة  من 
�ملالأ من �لظلمات �إىل �لنور ومن م�ستنقعات 
�ل�سياطي  و�أوك�����ار  و�الن��ح��ط��اط  �ل��رذي��ل��ة 
خلق  م��ن  �لعليي  م��ع  �لنعيم  رو���س��ات  �إىل 
بغ�سل  �إال  ذلك  من  ُيتمكن  وال  �لعاملي،  رب 
�الأخالق  مفا�سد  و�إز�ل��ة  و�جلو�نح  �جل��و�رح 
�مل��ك��ارم  �أخ����الق  مب��ك��ارم  وحتليتها  ع��ن��ه��ا، 

و�سفاتهم وف�سائلهم .
�لعمل  هذ�  ملثل  �لتوفيق  �أن  �ملعلوم  ومن 
��اَه��ا})1(  رهن  �ملبارك {َق��ْد �أَْف��َل��َح َم��ن َزكَّ
و�ملفا�سد  �مل��ك��ارم  بي  ما  و�لتمييز  �ملعرفة 
ل��ل��روح و�جل�����و�رح، و�ملُ��ن��ج��ي م��ن �الأخ���الق 
يت�سنى  �لذميمة، حتى  و�ملهلك من  �حلميدة 

لالإن�سان معرفة �الأ�سباب ومعاجلتها.

ول��ع��ظ��م��ة �الأخ�������الق �حل�����س��ن��ة م��رت��ب��ة 
و�ل��ع��رتة   الأعظم� �لنبي  عند  رفيعة 
لر�سوِل  رج���ٌل  ج���اَء  فقد   ،لطاهرة�
�هلل ِم���ن َب���ِي ي��دي��ه ف��ق��ال: ي��ا ر���س��وَل 
لِق(،  اخلحُ �شنحُ  )ححُ فقاَل:  ي��ُن؟  �ل��ِدهّ ما  �هلل، 
ي��ُن؟ فقال:  �ل��ِدهّ ما  �أت��اُه عن ميينه فقال:  ثم 
�ِسماِلِه  ِقَبِل  ِمن  �أت��اُه  ُثَمهّ  لِق(،  اخلحُ �شنحُ  )ححُ
لِق(،  اخلحُ �شنحُ  )ححُ فقاَل:  يُن؟  �لِدهّ ما  فقاَل: 
فاْلَتَفَت  يُن؟  �لِدهّ ما  فقاَل:  َور�ئِه  ِمن  �أتاُه  ُثَمهّ 
و  ينحُ هحُ ؟! الِدّ َتْفَقهحُ )اأَما  �إَليِه وقاَل: 
م  )َعَليكحُ  :وعنه َب()2(،  َتْغ�شَ ال  اأْن 
َبعَثني   اهلَل ف��اإّن  االأْخ���الِق,  مَبكاِرِم 
َو  َيْعفحُ اأْن  االأْخ��الِق  َمكاِرِم  ِمن  واإَنّ  بها, 
 , ْعطَي َمن َحرَمهحُ , ويحُ ْن َظلَمهحُ لحُ َعَمّ الّرجحُ
ال  َم��ن  َي��ع��وَد  واأْن   , َقطَعهحُ َم��ن  َل  وَي�شِ
�الإن�سان مبا  �أن  �فرت�سنا  ولو   ،  )3() هحُ َيعودحُ
هو ال يعري �هتمام للميعاد وللجز�ء و�لعقاب! 
يدعيه  �لذي  �ل�سهامِة  ومن  �ملروءِة  فاإنه من 
�أن يت�سف مبجموعة �آد�ب و�أخالقيات يثبت 
�إن�����س��ان!،  ��سمه  خم��ل��وق  �أن���ه  خاللهما  م��ن 
يبي   ملوؤمني� �أم��ري  �لعظيم  تد  لذلك 
ذلك �ملطلب �ملهم يف هذه �لرو�ية �ملقد�سة: 

يِف  امل�شِلمحُ  وهحُ  اأَخحُ ياأتيِه  ِلرجٍل  )َعجْبتحُ 
َيرى  َوال  َق�شاِئها,  َعن  َفيمَتِنعحُ  حاَجٍة, 
َثواَب  ال  اأّن��هحُ  َفَهْب  اأَْه��اًل,  ِلْلَخرْيِ  َنف�َشهحُ 
اأَفَتْزَهدوَن يف  قى,  َتّ يحُ رجى وال ِعقاَب  يحُ

َمكاِرِم االأْخالِق؟!()4( .
ومن هذ� �ملنطلق �أحببنا بهذه �مل�ساركات 
-�إن  �خلطباء(  )�سدى  جملة  يف  �لقادمة 
�لعزيز  للقارئ  نبي  �أن  ت��ع��اىل-  �هلل  �ساء 
�لعرتة  من  �ل��و�ردة  و�الأخ��الق  �الآد�ب  بع�ش 
�الإم��ام  م��ن  وباخل�سو�ش   لطاهرة�
�حل�سي لتكون )�أَْخاَلُقَنا ُح�َسْيِنيَّة( كما 
�لطيبة،  لل�سجرة  �نت�سب  خ��ادم  لكل  ينبغي 
و�آخر دعو�نا �أِن �حلمُد هلل ربِّ �لعاملي و�سلى 

�هلل على �أ�سرِف خلقِه حممد و�آله �مليامي.
الهوام�س :

1- �سورة �ل�سم�ش �آية 9 .
 - 68٦ 2

�ل�سفحة 393
3- �الأمايل-�ل�سيخ �لطو�سي-�ل�سفحة 478

�لنوري - ج  �مل��ريز�   - �لو�سائل  �ستدرك   -4
12 - �ل�سفحة 437

�أَْخَلقَُنا ُح�َسْيِنيَّة
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اخالقنا



اإعداد/فا�سل عليوي ح�سني

ال�سهيد ال�سيد حممد طاهر احليدري
ا�شمه ون�شبه:

�ل�سيهّد حممد بن �ل�سيهّد طاهر بن �ل�سيهّد 
بن  �أحمد  �ل�سيد  بن  �ل�سيد مهدي  بن  �أحمد 
�ل�سيد حيدر بن �إبر�هيم �حل�سني �لكاظمي 
كان عاملًا فا�سال موثوقًا موؤمتنًا ورعًا فا�سال.

والدته:
 1327 عام  �حليدري  �ل�سهيد  �ل�سيهّد  ولد 
يف  �سة  �ملقدهّ �لكاظمية  مبدينة  1910م  ه��� 
�أحد  فو�لده  دينية،  علمية  �أ�سرة  �لعر�ق، يف 
�ملجاهدين  �إمام  وجده  �لع�سرين  ثورة  قادة 
�سد  �الأوىل  �لعاملية  �حل���رب  يف  وق��ائ��ده��م 
مهدي  �ل�سيد  �هلل  �آي��ة  �لب�سرة  يف  �النكليز 

�حليدري.
ن�شاأته:

عالية،  �إ�سالمية  ن�ساأة  و�أمه  �أبيه  ظلهّ   يف 
و�ملعارف  �لعلوم  حت�سيل  على  �نكب  حيث 

بجدهّ ون�ساط منذ �سغره.
درا�شته:

ى �لعلوم �لدينية يف مدينة �لكاظمية   تلقهّ
�الأ���س��رف  �لنجف  �إىل  �سافر  ث��مهّ  �سة،  �ملقدهّ
�إىل  ث��مهّ �سافر  �أب��ي��ه الإك��م��ال در����س��ت��ه،  م��ع 
�لدر�ش  �إىل  �ن�سرف  حيث  �ء  �سامرهّ مدينة 
-باإحلاح  بغد�د  �إىل  عاد  بعدها  و�لتدري�ش، 
�إماما  من بع�ش معارفه يف ف�سله ومكانته- 

للجماعة يف جامع �مل�سلوب.

من اأ�شاتذته:
�حل�سن  �أب��و  �ل�سيهّد  �أح��م��د،  �ل�سيهّد  �أب���وه 
امي،  �ملو�سوي �الإ�سفهاين، �ل�سيهّد ح�سن �حلمهّ
حيدر  �ل�سيهّد  �خل��وئ��ي،  �لقا�سم  �أب��و  �ل�سيهّد 
�ل�سيخ  �ل��ك�����س��و�ن،  �أح��م��د  �ل�سيهّد  �ل�����س��در، 
�حل�سيني  حممود  �ل�سيهّد  �ل��زجن��اين،  علي 

�ل�ساهرودي.
موؤلفاته: 

1� كتاب يف علم �الأُ�سول.
2� كتاب يف �أحكام و�آد�ب �لزو�ج.

3� كتاب يف �لدرو�ش �لدينية.
4� �سرح �لتب�سرة كتاب فقهي ��ستداليل.

5� كتاب يف منا�سك �حلج.
قة، وبحوث �أخالقيهّة  وكتابات فقهيهّة متفرهّ

يف �حلكم و�ملو�عظ، وجمموعة �سعريهّة.
ن�شاطه الديني:

كان �إمام جماعة جامع �مل�سلوب �ملعروف 
يف بغد�د قر�بة 30عاما حتى �أنه كان يرجع 
بغد�د  علماء  من  وجمع  �ملوؤمني  عموم  �إليه 
�مل�سائل  �أم��ه��ات  يف  �دة  و�ل���ك���رهّ و�لكاظمية 
و�لفل�سفة  و�الأ����س���ول  �ل��ف��ق��ه  يف  �لعوي�سة 
لديه  ي��ج��دون  ف��ك��ان��و�  وغ��ريه��ا،  و�لتف�سري 

�جلو�ب �ل�سايف �ملدعوم باالأدلة.

من اأعماله الهامة:
بالكتب  ع��ام��رة  ��ة  ع��امهّ مكتبة  تاأ�سي�سه 
جامع  يف  �الإن�سانية  و�مل��ع��ارف  �الإ�سالمية 
�ملن�سور�ت  بع�ش  �أ���س��درت  وق��د  �مل�سلوب، 

�لدينيهّة.
جماعة  يف  ع�سوً�  �ل�سهيد  �ل�سيهّد  وك��ان 

�لعلماء ببغد�د و�لكاظمية.
اعتقاله: 

قام جالوزة �سد�م -لعنه �هلل- �لبعثيي 
�ش  تعرهّ وهناك  �ل�سجن،  يف  ه  وزجهّ باعتقاله 
ل�سغوط هائلة من �أجل �أن ي�سدر بيانًا يوؤيهّد 
�حلرب �سد �جلمهورية �الإ�سالمية �الإير�نية 
رف�ش  �ل�سيهّد �حليدري  ولكن  عام 1400ه���، 
ذلك و�سمد حتت �لتعذيب �لوح�سي، فقامو� 
�سر�حه،  و�أطلقو�  �إليه،  �لثاليوم  �سمهّ  ِبد�شهّ 
يف  �ل�سمهّ  �نت�سر  حتهّى  ��ام  �أيهّ �سوى  يلبث  فلم 

بدنه، وفا�ست روحه �لطاهرة.
�الأع��ل��ى  �ل��رف��ي��ق  �إىل  �ن��ت��ق��ل  ���س��ه��ادت��ه: 
يوم  م��ن  �ل��غ��روب  عند  �سهيد�-  -م�سموما 
�حلر�م  �حلجة  ذي  من  �ل�ساد�ش  �خلمي�ش 
 /  10/16 �مل��و�ف��ق  ل��ل��ه��ج��رة،   1400 �سنة 

1980م.
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�سهداء على خطى احل�سني



اإعداد/طالب حممد جا�سم 

��سم �لكتاب: )�خل�سائ�ش �لزينبية(
��سم �ملوؤلف: �ل�سيد نور �لدين �جلز�ئري

�لنا�سر: �نت�سار�ت �ملكتبة �حليدرية
�لطبعة �الوىل

عدد �ل�سفحات: 300
�سنة �لطبع: 1425هجرية

�لتي  �ملهمة  �لكتب  من  �لكتاب  ه��ذ�  يعد 
وطالب  و�خلطباء  �لكرمي  �لقارئ  يحتاجها 
عليه  �الطالع  �أو  قر�ءته  �إىل  �لدينية  �لعلوم 

و�ال�ستفادة منه.
�ملهمة  �ل��ع��ن��اوي��ن  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  وي�سمل 
 لكرى� زي��ن��ب  �ل�سيدة  ح��ي��اة  ح��ول 
بها  �خت�ست  خ�سي�سة  �أربعي  على  وي�سمل 

�حلور�ء وهي:
مم���ي���ز�ت  يف  �الأوىل:  �خل�����س��ي�����س��ة 

.والدتها
 ت�سميتها يف  �لثانية:  �خل�سي�سة 

وكناها و�لقابها.
 كونها يف  �ل��ث��ال��ث��ة:  �خل�سي�سة 

يقة. �سدهّ
.خل�سي�سة �لر�بعة: يف ع�سمتها�

�خل�سي�سة �خلام�سة: يف �أنها من 
�أولياء �هلل تعاىل.

�خل�سي�سة �ل�ساد�سة: يف �أنها من 
�لر��سي بق�ساء �هلل تعاىل.

 أنها� يف  �ل�����س��اب��ع��ة:  �خل�سي�سة 
�أمينة �هلل تعاىل.

�خل�سي�سة �لثامنة : يف �أنها عاملة 
غري معلمة.

 كونها يف  �لتا�سعة:  �خل�سي�سة 
حمبوبة �مل�سطفى.

 كونها يف  �لعا�سرة:  �خل�سي�سة 
.نائبة �لزهر�ء

�خل�����س��ي�����س��ة �حل����ادي����ة ع�������س���رة: يف 
.سريكة �الإمام �حل�سي�أنها�

�خل�����س��ي�����س��ة �ل���ث���ان���ي���ة ع�������س���رة: يف 
كونها �لز�هدة.

ِمن  �أن  يف  ع�سرة:  �لثالثة  �خل�سي�سة 
�لقابها �لعاِقلة.

 خل�سي�سة �لر�بعة ع�سرة: يف �أنها�
كعبة �لرز�يا.

�خل�����س��ي�����س��ة �خل��ام�����س��ة ع�������س���رة: يف 
�أنها �لف�سيحة �لبليغة.

�خل�����س��ي�����س��ة �ل�����س��اد���س��ة ع�������س���رة: يف 
�أنها �ملوثقة.

�خل�����س��ي�����س��ة �ل�����س��اب��ع��ة ع�������س���رة: يف 
كونها�ل�سجاعة.

 خل�سي�سة �لثامنة ع�سرة: يف �أنها�
�لعابدة.

�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ت��ا���س��ع��ة ع�������س���رة: يف 
كونها �لباكية.

 أنها� يف  �ل��ع�����س��رون:  �خل�سي�سة 
�لكامنة �لر�سيدة.

�خل�����س��ي�����س��ة �ل����و�ح����دة و�ل���ع�������س���رون: 
�الأ���س��الب  يف  ن����ور�  ك��ان��ت   أنها� يف 

�ل�ساخمة.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ع�����س��رون: يف 

�أنها �ملجاهدة �ملتح�سبة.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ع�����س��رون: يف 

�أنها �ملمتحنة �ل�سابرة.
يف  و�ل��ع�����س��رون:  �ل��ر�ب��ع��ة  �خل�سي�سة 

�أنها كاملة �ليقي و�ملعرفة.
يف  و�ل��ع�����س��رون:  �خلام�سة  �خل�سي�سة 

�أنها من �أحباء �هلل و�أود�ئه.
يف  و�ل��ع�����س��رون:  �ل�ساد�سة  �خل�سي�سة 

�أنها ممن نال مقام �خلائفي.
يف  و�ل��ع�����س��رون:  �ل�����س��اب��ع��ة  �خل�سي�سة 
�أنها ممن نال مقام �لر�سا و�لت�سليم.
يف  و�ل��ع�����س��رون:  �ل��ث��ام��ن��ة  �خل�سي�سة 

�أنها من �ملقربي.
يف  و�ل��ع�����س��رون:  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �خل�سي�سة 

�أنها من �ل�سابرين.
 أنها� يف  �ل��ث��الث��ون:  �خل�سي�سة 

�الأخت �ملو��سية.
يف  و�ل���ث���الث���ون:  �ل���و�ح���دة  �خل�سي�سة 

�أنها �لغيورة على دين �هلل.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل���ث���الث���ون: يف 

�أنها �خلال�سة يف �ملودة.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ث��ال��ث��ة و�ل���ث���الث���ون: يف 

�أنها �ساحبة �لنيابة �خلا�سة.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�ل���ث���الث���ون: يف 

�أنها �حلافظة للحدود و�حلرمات.
يف  و�ل��ث��الث��ون:  �خل��ام�����س��ة  �خل�سي�سة 

�أنها �ملهتمة بحفظ �لدين.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل�����س��اد���س��ة و�ل���ث���الث���ون: 
ب��ح��ف��ظ  �ل����ق����ائ����م����ة   أنها� يف 

.ملع�سومي�
يف  و�ل���ث���الث���ون:  �ل�����س��اب��ع��ة  �خل�سي�سة 

�أنها �الآمرة باملعروف.
�خل�����س��ي�����س��ة �ل��ث��ام��ن��ة و�ل���ث���الث���ون: يف 
و�أب��ق��ت  ك��رب��الء  �إ���س��م  �أح��ي��ت   أنها�

�آثارها.
يف  و�ل���ث���الث���ون:  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �خل�سي�سة 
�أنها القت ما القاه �الأنبياء و�ملر�سلون.
 أنها� يف  �الأرب���ع���ون:  �خل�سي�سة 

بطلة كربالء.

اخل�صائ�ص الزينبية
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احللقة الثامنةال�سيخ فاروق اجلبوري

�الإم���ام  �أن  �ل�سابقة  �حللقة  يف  ذك��رن��ا 
�حل�سي ب��اب �ل��والي��ة �الأوح���د �ل��ذي ال 
ميكن لالإن�سان من دونه �أن ي�سل �إىل ُقد�ش 
ح�سرية �لوالء و�النتماء لهم ، فما مل 
�لهدى  مب�سباح  مرتبطًا  �لنجاة  طالب  يكن 
و�سفينة �لنجاة ومنتميًا له ومنت�سبًا �إليه فاإنه 

0 لن يهناأ بنعيم واليتهم
�أدناها  ؛  ث��الث  مر�تب  �الرت��ب��اط  ولهذ� 
�الرت��ب��اط �ل��ع��اط��ف��ي، و�أو���س��ط��ه��ا �الرت��ب��اط 
�لفكري ، و�أكملها �الرتباط �لعملي ، ويف هذه 
�حللقة نتكلم عن �ملرتبة �الأدنى ومدى دخالة 
�الرتباط �لعاطفي باحل�سي يف �متالك 
�أو عدم �متالكها ،  �الإن�سان للهوية �الإميانية 
ويكفينا يف �ملقام مظهر�ن من مظاهر هذه 
�ملرتبة: ) �أحدهما : زيارته، وثانيهما : 

�لبكاء مل�سائبه باأبي هو و�أمي ( 0  
من  ف���اإن   بزيارته يرتبط  م��ا  ف��اأم��ا 
�ملحب  زي��ارة  و�مل���ودة  �ملحبة  مظاهر  �أجلى 
ملحبوبه ، وهو �أمر يتفق عليه جميع �لعقالء 
�ملقام  يف  طريفة  ق�سة  يل  عر�ست  وق��د   ،
، منهم  �لعامة  يرويها غري و�حد من علماء 
�لثعلبي يف تف�سريه: ج7، �ش18 قال: �سمعت 
�لفقيه يقول:  �لقا�سم  �أبا �حل�سن حممد بن 
�سمعت �أبا �لقا�سم ب�سر بن حممد بن يا�سي 
قد  كهاًل  �لطو�ف  يف  ر�أي��ت  يقول:  �لقا�سي 
�أجهدته �لعبادة و��سفرهّ لونه وبيده ع�سا وهو 
�إليه وجعلت  مت  يطوف معتمدً� عليها، فتقدهّ

من  قلت:  ؟  �أن��ت  �أي��ن  من  يل:  فقال  �أُ�سائله 
خر��سان  تكون  ناحية  �أي  يف  قال:  خر��سان 
نو�حي  من  ناحية  قلت:   ���� جهلها  كاأنهّه   ���� ؟ 
�مل�سرق، فقال: يف كم تقطعون هذ� �لطريق 
؟ قلت: يف �سهرين وثالثة �أ�سهر ، قال: �أفال 
ون كل عام فاأنتم من جري�ن هذ� �لبيت  حتجهّ
�لبيت ؟  وب��ي ه��ذ�  بينكم  وك��م  ل��ه:  ؟ فقلت 
فقال: م�سرية خم�ش �سني ، خرجت من بلدي 
ومل يكن يف ر�أ�سي وحليتي �سيب ، فقلت: هذ� 
و�هلل �جلهد �لبيهّ و�لطاعة �جلميلة و�ملحبة 

�ل�سادقة ، ف�سحك يف وجهي و�أن�ساأ يقول:
ت بك �لد�ر ُزر َمن هويت و�إْن �سطهّ

وحال من دونه حجب و�أ�ستاُر
ال مينعك ُبعٌد من زيارت�������ه

�إنهّ �ملحبهّ ملن يه�����������������������و�ه َزو�ُر 
��ًا ه��ائ��اًل م��ن �ل��ت��اأك��ي��د�ت  ول���ذ� جن��د ك��مهّ
زي������ارة  ع���ل���ى   عنهم �ل������������و�ردة 
�لعامة  زيار�ته  م��و�رد  فمثاًل   ،حل�سي�
وهو  م��وردً�،  �ل�سبعي  ناهزت  و�ملخ�سو�سة 
�لعدد �لذي مل تبلغه زيارة �أي مع�سوم �آخر، 
ومثاًل زيارته م�ستحبة �أكيدً� يف كل يوم ، بل 
كما  �ليومية  �ل�سلو�ت  من  فري�سة  كل  دبر 
�إمام  �أي  يرد يف حق  ما مل  وه��ذ�  يخفى،  ال 
�آخر ، �الأمر �لذي حد� بالفقهاء �أن يختلفو� 
�إىل  بع�ش  فيذهب  ؛   زيارته حكم  يف 
�ل��وج��وب  �إىل  وبع�ش  �مل��وؤك��د،  �ال�ستحباب 
ملرة  ول��و  �لعيني  �إىل  �آخ��ر  وبع�ش  �لكفائي، 

 :و�حدة، قال يف �لبحار يف باب زيار�ته
�أخبار هذ� �لباب  �أكرث  �أن ظاهر  ) ثم �علم 
وكثري من �أخبار �الأبو�ب �الآتية وجوب زيارته 
�أعظم  من  كونها  بل  عليه" ،  �هلل  "�سلو�ت 
بوجوبها  �لقول  يبعد  ، وال  و�آكدها  �لفر�ي�ش 
ك��ان مييل  و�إليه  �ل��ق��درة،  مع  م��رة  �لعمر  يف 

مة نور �هلل �سريحه ..()1(0 �لو�لد �لعالهّ

 دور الرتباط العاطفي بالإمام الح�سين
في ت�سديق الهوية الإيمانية
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�أن  ل���وال  ليقع  ي��ك��ن  مل  ك��ه��ذ�  و�خ��ت��الف 
وعالمات  مقومات  �أح��دى  هي   زيارته
خطري  موؤ�سر  تركها  و�أن  �الإميانية،  �لهوية 
ع��ل��ى وج����ود خ��ل��ل يف ت��ل��ك �ل��ه��وي��ة ، وه��ذ� 
كاخلر  ؛  م��ن �الأخ��ب��ار  �لكثري  �سريح  ه��و 
 لع�سكري� �الإم���ام  م��والن��ا  ع��ن  �مل�سهور 
�سالة  خم�ش:  �ملوؤمن  )عالمات  قال:  حيث 
�إحدى و�خلم�سي، وزيارة �الأربعي، و�لتختم 
بب�سم  و�جل��ه��ر  �جل��ب��ي،  وتعفري  باليمي، 
�أن  كيف  فانظر  �لرحيم()2(،  �لرحمن  �هلل 
زيارته عالمة ميتاز بها �ملوؤمن من غريه 

يف �لدنيا و�الآخرة 0

)م��ن  ق���ال:   ل�سادق� م��والن��ا  وع���ن 
كان  مي��وت  حتى   حل�سي� ق��ر  ي���اأِت  مل 
�إن   ، �ل��دي��ن  منتق�ش   ، �الإمي����ان  منتق�ش 
 )3()!! فيها  �ملوؤمني  �أُدِخل �جلنة كان دون 
�الإمي��ان  منتق�ش   ...( قوله:  �إىل  فانظر   ،
 منتق�ش �لدين( لرتى جليًا دور زيارته

يف نيل �لهوية �الإميانية0

و�أما ما يرتبط بالبكاء على م�سيبته "باأبي 
�سيئًا  �أح��ب  َمن  �أن  �ملعلوم  فمن  و�أمي"،  هو 
�ل�سيا�سة  �أو  �لريا�سة  فُمحب  بذكره،  لهج 
ومتتبع  د�ئم �حلديث عنها  ����� تده  مثاًل   ����
على  ويحر�ش  ذك��ره��ا  وحم��اف��ل  الأخ��ب��اره��ا 
�أهل  �أحب  مَلن  �حلال  وكذ�  �أهلها،  جمال�سة 
�لبيت فالبد �أن يكون كثري �لذكر لهم 
حا�سرً� يف حمافلهم وجمال�سهم ، م�ستعر�سًا 
يف خاطره لكل ما تعر�سو� �إليه من ظالمات 
من  ك���ان  و�ل��ت��ي   ، م�سائب  م��ن  وت��رع��وه 
 أهمها ���� وبال �سك ���� عا�سور�ء �حل�سي�
�أهل  �إليه  ندب  ما  وهذ�  كربالء،  عر�سة  يف 
و�سرورة  �أولويته  �إىل  د�عي   لبيت�
تقدميه على كل م�سائبهم، فعن �لريان بن 
�سبيب ، عن �لر�سا �أنه قال له:) يا بن 
للح�سي  فابِك  ل�سيء  باكيا  كنت  �إن  �سبيب 
�لكب�ش  فاإنه ذبح كما يذبح   بن علي
رجاًل  ع�سر  ثمانية  بيته  �أهل  من  معه  وقتل 
بكت  ولقد   ، �سبيهون  �الأر����ش  يف  لهم  م��ا 
 )4()... لقتله  و�الأر�سون  �ل�سبع  �ل�سماو�ت 
، بل الأن  ياأِت عن فر�غ  ، و�هتمام كهذ� مل 
فعن   ، غريه  من  �حلقيقي  �ملوؤمن  ميتاز  به 
�هلل  �سلى  �لنبي  )نظر  قال:   ل�سادق�
عليه و�آله �إىل �حل�سي بن علي  وهو 
لقتل  "�إن   : وق��ال  حجره  يف  فاأجل�سه  مقبل 
ترد  ال  �ملوؤمني  قلوب  يف  ح��ر�رًة  �حل�سي 
كل  قتيل  باأبي   الإمام� قال  ثم   ،" �أب��دً� 
عرة، قيل: وما قتيل كل عرة يا بن ر�سول 
�هلل ؟، قال ال يذكره موؤمن �إال بكى(

و�حلر�رة  و�حلرقة  و�لبكاء  فاحلزن   ،  )5(

و�للوعة مل�سابه عالمة �ملوؤمن �حلقيقي 
 ، �أب��دً�  �أن تزول عنه  �لتي ال ميكن  ، و�سفته 
فعن  ؛  عالمة الأعد�ئه  ذلك  �نعد�م  �أن  كما 
�حل�سي بن ثوير عن �ل�سادق �أنه قال: 
ملا ق�سى   أبا عبد �هلل �حل�سي� �إن   ...(
بكت عليه �ل�سماو�ت �ل�سبع و�الأر�سون �ل�سبع 
�جلنة  يف  ينقلب  ومن  بينهن  وما  فيهن  وما 
و�لنار من خلق ربنا وما يرى وما ال يرى بكى 

ثالثة  �إال   حل�سي� �هلل  عبد  �أب��ي  على 
فد�ك  جعلت   : قلت   ، عليه  تبك  مل  �أ�سياء 
وما هذه �لثالثة �الأ�سياء ؟ قال: مل تبك عليه 
�لب�سرة وال دم�سق وال �آل عثمان عليهم لعنة 

�هلل ... �خلر()6( . 
وب���ه���ذ� ون���ظ���ائ���ره ي��ت�����س��ح ل��ن��ا دخ��ال��ة 
�حل�سي يف حتديد �أوليائهم من 
�أعد�ئهم، وحمبيهم من مبغ�سيهم ، وتكامل 
�الإن�سان من ت�سافله، ومعه ينك�سف لنا حجم 
�ملعار�سي  �أول��ئ��ك  ب��ه  ي��غ��رق  �ل���ذي  �ل��وه��م 
�ل��ذي  �ل�سالل  وع��م��ق  �ل��ب��ك��اء،  �أو  ل��ل��زي��ارة 
با�ستعا�ستهم  يعي�سه منتهكو قد�سية كربالء 
مبجال�ش   ذكره وجمال�ش  �سعائره  عن 
و�ل�سفه،  �لف�سق  ومظاهر  و�ل��ط��رب  �للهو 
�لقول  يف  �ل��زل��ل  م��ن  و�إي��اك��م  �هلل  ع�سمنا 
و�لعمل، وطبتم بحفظه تعاىل حتى �مللتقى 0 

�لهو�م�ش :
1- بحار �الأنو�ر : ج 98 ، �ش 10.

2- رو�سة �لو�عظي للفتال �لني�سابوري : 
�ش195.

3- و�سائل �ل�سيعة : ج10، �ش335 .
4- و�سائل �ل�سيعة : ج14، �ش 502 .

 : للروجردي  �ل�سيعة  �أحاديث  جامع   -5
ج12، �ش556 .

6- �لكايف : ج4 ، �ش576 .
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اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

اإن حياة االإن�سان مرتبة وفق �سنن تف�سي 
منها  �سر،  اأو  خ��ري  م��ن  خمتلفة  نتائج  اإىل 

�سنن اأخالقية ومنها �سنن اآلية.
الف�سائل  فهي  االأخ��الق��ي��ة  ال�سنن  اأّم���ا 
وال�����رذائ�����ل، ف��ال��ف�����س��ائ��ل ه���ي ���س��نن اخل��ري 
واالإ���س��الح يف ه��ذه احلياة وم��ا بعدها، فما 
من �سفة فا�سلة اإال وهي دليل �سعادة، وما 
من فعل فا�سل اإال وهو ب�سري �سالمة، كما 
ال��رذائ��ل هي �سنن ال�سر يف احل��ي��اة، فما  اأن 
وما  �سقاء،  دليل  وه��ي  اإال  رذيلة  �سفة  من 
�سوؤم وعناء،  نذير  اإال وهو  من فعل و�سيع 
اأن ي�ستح�سر هذه  املرء  ولذلك يجب على 

ال�سنن ونتائجها يف اختباراته يف حياته.
اإىل  االآلية فهي �سنن تف�سي  ال�سنن  اأما 
ف��اإن  ا�ستخدامها،  بح�سب  خمتلفة  نتائج 

خ��رياً،  اأنتجت  اخل��ري  �سبيل  يف  ا�ستخدمت 
اأن��ت��ج��ت  ال�����س��ر  ���س��ب��ي��ل  ا���س��ت��خ��دم��ت يف  واإن 
���س��را، وت��اأث��ري ه��ذه ال�سنن وال��ق��وان��ني وما 
للنا�ض وحمل  اأن ينتج منها م�سهود  ميكن 
ال�سنن  هذه  ي�ستثمرون  زال��وا  وما  اإذعانهم 

يف الو�سول اإىل مقا�سدهم.
ومثال ذلك: القوانني وال�سنن الطبيعية 
االإن�سان  خدمة  يف  ت�ستثمر  اأن  ميكن  التي 
اأن ت�ستغل  ك��م��ا مي��ك��ن  وت��وف��ري م�����س��احل��ه، 
احلال  هو  كما  والتعدي،  الظال  وج��وه  يف 
يف ق��وان��ني ال��ف��ي��زي��اء ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي ميكن 
االأم��را���ض  م��ن  جملة  ع��الج  يف  ا�ستعمالها 
كما  الكهربائية،  الطاقة  وانتاج  امل�ستع�سية 
ميكن ا�ستغاللها يف �سناعة القنابل النووية 

ذات االإثارة املدمرة على االإن�سان والبيئة.

وم���ن ه���ذه ال�����س��نن االآل��ي��ة اأن ال��ت��غ��ريات 
حمالة  ال  ت�ستتبع  االج��ت��م��اع��ي��ة  اجلمعية 
ف��اإذا ل يح�سل تغري  منا�سبة معها،  اآث���اراً 
جمعي يف املجتمع ال يتغري حاله واأو�ساعه، 
لينتج  ا�ستثماره  ميكن  ك��ل��ّي  ق��ان��ون  وه���ذا 
ب��اأن  اإ���س��الح املجتمع وت��ق��دم��ه، وذل��ك  عنه 
اإذا  واأم���ا  االأف�����س��ل،  نحو  فيه  التغري  يكون 
كان التغري نحو االأدنى فاإنه ينتج عنه قهراً 
نّبه  كما  وا���س��ط��راب��ه،  املجتمع  ح��ال  ف�ساد 
اَل  اهلّلَ  )اإِنَّ  الكرمية:  االآي��ة  تعاىل يف  عليه 
واْ َما ِباأَْنُف�ِسِهْم()1(  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُيَغريِّ

.
الهوام�ض :

1- �سورة الرعد اآية 11.

ال�سنن التي خلق عليها االإن�سان 

بن�عيها االأخالقي واالآيل
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�شوؤال العدد ال�شابق /ملاذا لقبت فاطمة عليها ال�شالم باأّم اأبيها ؟
وتلبية رغباته، ولقد فقد  و�ل�سعي يف ق�ساء حو�ئجه، وخدمته  و�لعطف،  �اُلمهّ يف �حلنان  الأبيها مبنزلة  اًل:الأنهّها كانت  �جلو�ب:�أوهّ

.و�لدته يف طفولته، فعوهّ�سه �هلل تعاىل عن حنان �اُلمهّ وعطفها بحنان �ل�سديقة �لطاهرةلنبي�
ت  ته و�هتمهّ لته وربهّ نعم كانت فاطمة بنت �أ�سد ُ�مهّ �أمري �ملوؤمني �أي�سًا مبنزلة �اُلمهّ �حلنون للنبيهّ �الأعظم، وقد تكفهّ

. مه على �أوالدها، وتوؤثره على نف�سها وزوجها و�أطفالها به �هتمامًا عظيمًا، بحيث كانت تقدهّ
ثانيًا:لعظمة مقامها ومنزلتها عند �هلل تعاىل، فكان �لنبي ير�ها مبنزلة �اُلمهّ يف �لتعظيم و�الحرت�م، ولذ� كان يقبهّل يديها، 
ويقوم �حرت�مًا و�إجالاًل لها حينما تدخل عليه، وذكر �الأربلي يف ك�سف �لغمة �أن �لنبي كان يعظم �ساأنها ويرفع مكانها، وكان 

ُيكنيها )باأم �بيها( .

�س�ؤال العدد
تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية بوعد اق�ساه 20 جمادى الثاين وهناك هدية للفائز االول

عمرو ت�صرق واو داود 

�شوؤال العدد/ ما الحدث المميز الذي وقع في �شنة والدة ال�شيدة  فاطمة؟

يحكى عن �لو�يل  �لعثماين) د�ود با�سا (�نه 
�حد  �ىل  فبعث  �لعربية  �للغة  يتعلم  �ن  �ر�د 
علماء �للغة �لعربية لياأتيه يف ق�سره ويعلمه  ،  
فكان �ملعلم �لعربي ي�سرب له �المثال ليقرب 
له  قائال  �لق�سد  ويو�سح  ذهنه  �ىل  �ملعنى  
بعمرو(   زيد  ()�م�سك  عمر�  زيد  )�سرب 
وهكذ� ويف يوم من  �اليام �سائل �لو�يل �ملعلم 
زيد  لي�سرب  ذنب  من   ) ماذ� جنى )عمرو 

فيم�سك به فكان رد �لعامل �ن عمرو مل يجن 
ذنبا ومل يقرتف �أثمًا و�نا هذه �مثلة نوردها 
�لو�يل  ،ولكن  �لعقد  و�ي�ساح  �ملعنى  لتقريب 
��ستدعى  ،ثم  �ملعلم  بحب�ش   و�مر  يقتنع   مل 
�لو�يل معلمًا ثانيًا وثالثًا ور�بعًا وعا�سرً� فكان 
م�سريهم نف�ش م�سري �الول  �ال �ن �سمع �حد 
�ملعلمي ذهب �ىل �لو�يل وقال له �نا �جيب 
كبريً�  ذنبا  �قرتف  عمرو  فان  �سوؤ�لك  على 

عمرو  �ن  هو  و�لذنب  �ل�سرب  عليه  ��ستحق 
�سرق و�و د�وود ومن حينها �سرنا نكتب د�ود 
جائزة  و�عطاه   �لو�يل  فابت�سم  و�حدة  بو�و 

و�مر باأطالق �سر�ح �ملعلمي .
�لذكاء �سالح  �ن  �لكرمي  �لقارئ  �يها  فاأعلم 
�حلك  يف  ي�ستخدمه  �ن  �الن�سان  ي�ستطيع 

�لظروف .
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�ل�سديقة  ����س��ت�����س��ه��اد  ب���ذك���رى  ت��ي��م��ن��ًا 
�ل�سالم،  عليها  �ل��زه��ر�ء  فاطمة  �لطاهرة 
�لعتبة  يف  �حل�سينية  �خلطابة  ق�سم  �ق��ام 
�النبياء  خامت  قاعة  على  �حل�سينية �ملقد�سة 
طلبته  لتخرج  حفاًل  �ل�سريف  �ل�سحن  يف 
خطيبًا   )50( عددهم  و�لبالغ  من �خلطباء 
)دفعة فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سالم( حيث 
تعد هذه �لدفعة �لثالثة �لتي يخرجها �لق�سم. 
و�لقى �ل�سيخ عبد �ل�ساحب �لطائي رئي�ش 
ق�سم �خلطابة كلمة يف هذه �ملنا�سبة و��ساد 
على  بامل�سري  و�و�ساهم  �خلطباء  �يدي  على 

نهج �المام �حل�سي عليه �ل�سالم و�كد على 
قبل  من  و�مل��ادي  �ملعنوي،  �لدعم  ��ستمر�ر 
�ملقد�سة  �حل�سينية  للعتبة  �ل�سرعي  �ملتويل 

�ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي.
�لطائي  �حل�سن  عبد  �ل�سيخ  �لقى  حيث 
ت�سمنت  �ال����س���ات���ذة  ع���ن  مم���ث���اًل  ك��ل��م��ة 
خدمًة  �لنموذجية  و�لن�سائح  �الر���س��اد�ت 
و�ي�سال  �ل�سالم  عليه  �ل�سهد�ء  �سيد  ملنر 
بقاع  وخمتلف  طبقات �ملجتمع  لكل  ر�سالته 

�الر�ش قدر �مل�ستطاع.
وكان للطلبة �خلريجي كلمة �سكرو� فيها 

�لقائمي على ق�سم �خلطابة وال�ساتذتهم ملا 
على  �لدر��سية   فرتتهم  خ��الل  لهم  قدموه 

ل�سان ممثلهم �لطالب �ل�سيخ �ياد ��سكندر .
�هم  ��ستعر��ش  من  ع��دة  فقر�ت  وتلتها 

ن�ساطات ق�سم �خلطابة �حل�سينية .
بذكرى  خمت�سر  ع��ز�ء  جمل�ش  �إق��ام��ة  و 
�لزهر�ء  فاطمة  �لعز�ء  �ساحبة  ��ست�سهاد 
زهري  �ل�سيخ  �لطالب  قدمه  �ل�سالم  عليها 

نعمة .
و�جلدير بالذكر �ن معهد �المام �حل�سي 

للخطابة تاأ�س�ش يف عام 2007م 1428ه� .

خرج  تحُ احل�شينية  العتبة  ال�شالم(  عليها  الزهراء  )فاطمة  باأ�شم 
الدفعة الثالثة من اخلطباء احل�شينين
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ُت َن�����ْك�����َراَء ال������َق������َوايِفْ اِلأَْن�����ِظ�����َم ْ َت���������َخ����رَيّ

َوِم����ْن َق����ْوِل َم���ْن اأَْع���َي���ا ال��َب��الَغ��َة ِف��ْك��ُرُه

�َسْعَفَنا ُتْنِبْيَك  ال�ِستَّ   اجِل��َه��اِت  اأََخ���ْذُت 

َف����اإِْن ُك��ْن��َت َب���اٍك َف��اْب��ِك َن��ْف�����َس��َك َي��ا َفَتى

���َت���ِح���ْي���لَ���ٌة �����اٍد َل����َن����ا ُم�������سْ ْج�����������سَ ���ُة اأَ ���حَّ ف�������سِ

���ْه���َرٍق َت��ْب��َق��ى ِبَ اِت  اإِىَل اخَل������رْيَ َف��َب��ا���ِس��ْر 

���َف���ار َف���اِر����ٍض ��ْب��ه اأ����سْ ���َس��َت��ْل��َق��ى ِك���َت���اًب���ا ���سِ

��ٍة ��ِرْي��ُز َب��قَّ ��ِك��نْيٌ اْن�����َت َح���ْي���ُث َت��������سْ َف��َم�����سْ

ًة َوت���ْف���َن���ى ِب�����������َس���ْرَق���اٍت َوَي���ْك���ِف���ْي���َك ِع�����رْبَ

���َي���اِء ���َس��ه��ٌك ِب���َع���ْرَق���ٍة َوِم�����ْن اأَْق����َب����ِح االأَ����سْ

ُزْك����َب����ٌة �����َك  ِب�����اأَنَّ ْن���َي���ا  َت���ْن�������َض يِفْ ال���دُّ َف����ال 

��ْف�����ِض �����ِذي ُق����رَّ ِل��ل��نَّ َف���ال َت��ْظ��ُل��ِم احَل����قَّ الَّ

َهى َوالنُّ ِل  َوالَف�سْ الِعْلِم  يِفْ  َب�ْسَطًة  َوِزْد 

ْجُلْو اأَ اَبُكْم  �سَ ��ِذْي  الَّ ْي��ُن  ال��َرّ ِب��ِه  ْيًدا  َق�سِ

ْخ���ُط���ْو ��ْح��ِل ُم�����ْس��َت��ْب��ِع��ًي��ا اأَ َع��ِل��يٌّ اأَِم�����رْيُ ال��نَّ

ُحْو َت�سْ �َسَماِئُرَنا  َك��ْي  ُدُرْو���ًس��ا  َوُت��ْع��ِط��ْي 

َت�ْحُثْو ال��َط��َح��ا  ُت����َراَب  َي����ْوٍم  يِفْ  ��ْه��ِل��َك  جِلَ

وَك�����ْم ِع����لَّ����ٍة  َع���ْن���َت���اَء اأَْج�������َس���اَم���َن���ا َت���ْغ���ُرْو 

َواأَْدَن���ا����ًس���ا اْح���َذْرَه���ا َف��َم��ا ِم��ْن��ُه��َم��ا مَم��ُح��ْو

ُل���ْو ا ِب����ِه َم���اأْ ا ال َك����ِب����رْيً ���ِغ���رْيً َع��ِج��ْي��ًب��ا ����سَ

��������ُرْوُد ُي��غ��ِن��ْي��ِن��ْي َل���ُك���ْم ����َس���اِه���ًدا اأَْت���ُل���ْو َوَنْ

���ْو اأَُبّ َب��ْل  ْعِر  الِء َق��ْوَم�����ُض ال�سِّ ��ِرْي��ُع ال���دِّ ���سَ

َت�ْسُكْو َل�َها  ِج�ْسٍم  َخ��مَّ  ل�َمْن�ِسْم  َفَت�ْسَعى 

���َن���اَظ ُط����ْواًل َوال َت��ْع��ُل��ْو َوَل����ْن َت��ْب��ُل��َغ االأَ����سْ

��ُف ب��َط��اَع��اِت َربِّ ال���َك���ْوِن َت��ْب��َق��ى َف��ال جَتْ

��ِغ��رْيٌ اأَْن������َت َك�����ْوٌن ِب����ِه م��ْن��ُط��ْو َف���ُج���ْرٌم ���سَ

َم�ْسِكْيُ �بُْن �آَدْم

���ش��ع��ر:م�����ش��ط��ف��ى ط������ارق ال�����ش��ب��ل��ي

اأمله ون��شي اآخرته, فاأ�شبح  ق�شيدة موجهة اإىل االإن�شان الذي طال 
غريقًا يف الدنيا, نظمتها يف اآخر �شهر ذي القعدة �شنة 1440ه�.


