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ال�شيخ فاروق اجلبوري

قال اأبو احل�سن مو�سى : ما من بالء 
ينزل على عبد موؤمن فيلهمه اهللالدعاء اإال 
كان ك�سف ذلك البالء و�سيكًا ، وما من بالء 
الدعاء  عن  فيم�سك  موؤمن  عبد  على  ينزل 
اإال كان ذلك البالء طوياًل ، فاإذا نزل البالء 

. 1)فعليكم بالدعاء والت�سرع اإىل اهلل
)كورونا    العاملي  الوباء  تداعيات  زال��ت  ال 
اأرج��اء  يف  تتفاقم   )2-SARS-CoV
لو�سائل  ال�ساغل  ال�سغل  ب��ات  حتى  املعمورة 
،بل  االجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع  االإع���الم 
منها  ي�ستفيد  ،و�سلعًة  ال�سارع  حديث  اأ�سبح 
كل من اأراد اأن يلفت االأنظار اإليه، حتى �سار 
اأغلب النا�س من املبدعني يف طرح النظريات 
الأنف�سهم  خاللها  من  قون  ُي�سوِّ التي  واحللول 

كمنقذين للب�سرية من ذلك الوباء0
ومما يوؤ�سف له حقًا اأنك جتد بع�س رجال 
احلقيقة  يتجاهل  اأو  يجهل  امل�سلمني  الدين 
وبالذات  اأواًل  االعتماد  اإىل  يدعو  راح  حتى 
على االأ�سباب الطبيعية ملواجهة الوباء املذكور 
،زاعمًا اأن الدعاء والتو�سل واإن كان نافعًا اإىل 
حدٍّ ما ، اإال اأن التطور العلمي احلديث تفّوق 
اأه��ل  ورواي���ات  ال�سريعة   تعاليم  على  ال��ي��وم 
 " الطب  جم��ال  خ�سو�س  يف   البيت
مب�سافات مذهلة" ح�سب تعبريه ، ومل يكلف 
البحث  عناء  للحظات  ولو  نف�سه  القائل  هذا 
عن االأ�سباب احلقيقية ملثل هكذا وباء عاملي 

ال��ق��راآن  تعليالت  اإىل  يلتفت  ومل   ، و�سامل 
الكرمي ملثل هكذا ف�ساد يعم الكرة االأر�سية ، 
ومل يتاأمل يف توجيهات اأهل البيت يف 

مثل هكذا بالء 0

اأن  على  �سريحًا  يوؤكد  الكرمي  القراآن  اإن 
العامل الرئي�س الذي يقف وراء تف�سي االأوبئة 
والرخاء يف  الهناء  املف�سدة حلال  واالأمرا�س 
الذي  والعام  ال�سامل  ال�سكل  وبهذا  االأر����س 
يقلُّ نظريه اإمنا هو وبالدرجة االأ�سا�س ف�ساد 
باملعا�سي  اهلل  مببارزة  وتوغله  فيها  االإن�سان 
منه  خمافٍة  اأو  حياٍء  اإب���داء  دون  من  ج��ه��ارًا 
 ِّ اُد يفيِ اْلبرَ �سرَ اْلفرَ ررَ  هرَ  :{ظرَ تعاىل ، قال اهلل 
ْع�سرَ  ُهْم برَ يقرَ ُيذيِ ا�سيِ ليِ ي النَّ ْت اأرَْيديِ برَ �سرَ ا كرَ رَ ْحريِ مبيِ اْلبرَ ورَ
ال�سماء  واأن   ،2{ ُعونرَ ْرجيِ يرَ لَُّهْم  عرَ لرَ ُلوا  ميِ عرَ ي  الَّذيِ
تاأديبًا  املذكور  الف�ساد  بظهور  �سمحت  اإمن��ا 
لالإن�سان لعله يثوب اإىل ر�سده ويتوب اإىل رّبه 0
وبالتايل فاإن كل ما يذكر يف و�سائل االإعالم 
من اأ�سباب لتف�سي الفايرو�س املذكور اإمنا هو 
اهلل  اأنفذ  التي  الطبيعية  االأ�سباب  ب��اب  من 
تعاىل عن طريقها م�سيئته واأعمل اإرادته ،واإال 
فاإن ال�سبب احلقيقي ال يزال و�سيبقى جمهواًل 
عندهم حتى يق�سي اهلل اأمرًا كان مفعواًل ، ومبا 
اليوم  ؛فاأنك  البهان  من  اأقوى  الوجدان  اأن 
واأ�سدهم  الفايرو�س  بهذا  النا�س  اأجهل  ترى 
على  لي�ست  التي  ال�سعوب  تلك  به هي  ابتالًء 
هائاًل  تطورًا  متتلك  اأنها  رغم  االإ�سالم  دين 
الطبية  والتقنيات  التكنولوجية  املجاالت  يف 

احلديثة 0
وعالج  واأ�سباب  بحقيقة  اجلهالة  هذه  اإن 
هذا الوباء هي التي ي�سري اإليها حديث االإمام 
من  العباد  اأح��دث  :)كلما  بقوله   الر�سا
الذنوب ما مل يكونوا يعملون ، اأحدث اهلل لهم 

من البالء ما مل يكونوا يعرفون(3 0 

واح��دة  وت��رية  على  لي�سوا  النا�س  اأن  ومب��ا 
اأم��ري  ع��ن  روي  ف��ق��د  اهلل  م��ع  عالقتهم  يف 
اأدب  للظامل  البالء  :)اإن  قوله   املوؤمنني
،وللموؤمن امتحان ، ولالأنبياء درجة ، ولالأولياء 

كرامة( 4 0
ومن هنا ياأتي احلديث املبارك لري�سد اإىل 
اأن واجب االإن�سان املوؤمن يف هكذا حاالٍت من 
وبالذات  اأواًل  يتوجه  اأن  واالختبار  االمتحان 
واخل�سوع  والت�سرع  بالدعاء  تعاىل  اهلل  اإىل 
به  وي�ستعني  واالإن��اب��ة  واال�ستغفار  واخل�سوع 
تعاىل لدفعها ، ثم ومن بعد ذلك فليلجاأ العبد 
اإىل كل ما لديه من اإمكانات ليحاول بوا�سطتها 
دفع البالء ،واإمنا وجب تقدمي الدعاء الأن تلك 
االأ�سباب الطبيعية ؛ وقائية كانت اأم عالجية 
فاإنها ال ميكن اأن تاأتي بثمارها مهما تعاظمت 
 ، وم�سيئته  تعاىل  ب��اإذن��ه  اإال  متطورة  وكانت 
وبتحويل غ�سبه تعاىل اإىل عامل رحمة وراأفة 
بالعباد ،فعن ال�سادق عليه ال�سالم اأنه قال : 
�ُس  ه كما ُينقرَ )اإّن الدعاءرَ يردُّ الق�ساءرَ ، ينق�سُ

ال�سلك وقد اأبرمرَ اإبرامًا( 5 0
على اأنه لي�س الدعاء هو العامل االأوحد يف 
اأخ��رى ال تقل �ساأنًا  املقام ،بل هنالك عوامل 
عنه ؛ وذلك كزيارة عا�سوراء فاإنها خري دافع 
لكل نازلة ، وك�سدقة ال�سر فاإنها تطفئ غ�سب 
الرب ،ن�ساله تعاىل العفو واملعافاة والعافية يف 
الدين والدنيا واالآخرة واأن يحفظنا جميعًا من 
كل �سوء ومكروه بف�سله وبف�سل ال�سالة على 

حممد واآل حممد 0 
الهوام�ش:

1-و�سائل ال�سيعة : ج7 ، �س44 .
2-الروم اآية41 .

3-الكايف :ج2 ، �س275 .
4-ميزان احلكمة :ج1،�س59 .
4-و�سائل ال�سيعة :ج7 ، �س36 .

دور الدعاء يف دفع البالء
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درر املع�صومني

ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

ذكر اهلل

ِذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم  قوله تعاىل: )الَّ
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب(1  ِ اأَاَل ِبِذْكِر اللهّ ِبِذْكِر اللهّ

الذكر لغة:
وهناك  الن�سيان  نقي�ض  بالك�سر  الذكر 
ف��رق ب��ن ذك��ر وُذك����ْر، ف��ال��ذك��ر م��ا ذكرته 
بل�سانك، والذكر بالقلب، واأي�سا يطلق الذكُر 

على ال�سرف والفخر.
التف�سري:

47اآي��ة،  اآياتها  عدد  الرعد:  �سورة  ف�سل 
 سورة مكية، نقل اأبي بن كعب، عن النبي�
قال: )من قراأ �سورة الرعد، اأعطي من االأجر 
ع�سر ح�سنات، بعدد كل �سحاب م�سى، وكل 
يوم  وك��ان  القيامة،  يوم  اإىل  يكون،  �سحاب 
القيامة من املوفن بعهد الل تعاىل(، وقال 
ق��راءة الرعد  اأك��ر  اأب��و عبد الل: )من 
مل ي�سبه الل ب�ساعقة اأبدا واإن كان موؤمنا 
اأدخل اجلنة بغري ح�ساب و�سفع يف جميع من 
الذين  واإخوانه(،معناه  بيته  اأهل  من  يعرفه 
�سفاته،  جميع  على  الل  بتوحيد  اع��رف��وا 
به من عند الل،  نبيه، وقبول ما جاء  ونبوة 

وت�سكن قلوبهم بذكر الل، وتاأن�ض اإليه.
والذكر: ح�سول املعنى للنف�ض، وقد ي�سمى 
العلم ذكرا، والقول الذي فيه املعنى احلا�سر 
الل  و�سف  وقد  ذك��را،  ي�سمى  اأي�سا  للنف�ض 
ذكر  اإىل  قلبه  يطمئن  باأنه  هنا  ها  امل��وؤم��ن 
ذكر  اإذا  باأنه  اآخ��ر  مو�سع  يف  وو�سفه  الل، 
الل وجل قلبه، الأن املراد باالأول اأنه يذكر 
ثوابه واأنعامه واآالءه التي ال حت�سى، واأياديه 
اأنه  وبالثاين  اإليه،  في�سكن  جت��ازى،  ال  التي 

ليذكر عقابه وانتقامه فيخافه، ويوجل قلبه.
َتْطَمِئنُّ   ِ اللهّ ِب��ِذْك��ِر  )اأَاَل  ت��ع��اىل  وق��ول��ه 
اْلُقُلوُب( وهذا حث للعباد على ت�سكن القلب 
وال��ث��واب  النعيم  م��ن  ب��ه  الل  وع��د  م��ا  اإىل 
والطماأنينة اإليه، فاإن وعده �سبحانه �سادق، 
اأبلغ من الوعد  اإليه  وال �سيء تطمئن النف�ض 

ال�سادق 2. 
عن اأبي عبد الل قال: )نحن �سربنا 
و�سيعتنا اأ�سرب منا الأنا �سربنا بعلم و�سربوا 
اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  }الَّ وقوله  يعلمون(،  ال  ما  على 
{الَِّذيَن  قال   ،{ ِ اللهّ ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهم  َوَتْطَمِئنُّ 
املوؤمنن  اأم��ري  الل  وذك��ر  ال�سيعة  اآَم��ُن��وْا} 
ِ َتْطَمِئنُّ  واالأئمة ثم قال {اأَاَل ِبِذْكِر اللهّ
اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِمُلوْا  اآَمُنوْا  ِذيَن  اْلُقُلوُب}،{الَّ

ُطوَبى َلُهْم َوُح�ْسُن َماآٍب}3  .
بن  خ��ال��د  ع��ن  ب��اإ���س��ن��اده  العيا�سي:  نقل 
 ،جنيح، عن االإمام جعفر بن حممد
اْلُقُلوُب(،  َتْطَمِئنُّ   ِ اللهّ ِبِذْكِر  )اأَاَل  قوله:  يف 
وهو  القلوب،  تطمئن   مبحمد( ق��ال: 

ذكر الل و حجابه(4 .
احلافظ  عن  باإ�سناده  امل�ستدرك  يف  روي 
اأن�����ض ق���ال: ق��ال  اأب���ي نعيم ب��اإ���س��ن��اده ع��ن 
ُقُلوُبُهم  َوَتْطَمِئنُّ  اآَمُنوْا  ِذيَن  )الَّ  :ر�سول
اْلُقُلوُب(  َتْطَمِئنُّ   ِ اللهّ ِبِذْكِر  اأَاَل   ِ اللهّ ِبِذْكِر 
اأتدري من هم يا بن اأم �سليم؟ قلت: من هم 
يا ر�سول الل؟ قال : )نحن اأهل البيت 

و�سيعتنا(5 .
وظاهر ال�سياق اأن �سدر االآية بيان لقوله 
اأن��اب يف االإمي��ان  ال�سابقة من  االآي��ة  يف ذيل 

االإن��اب��ة،  ه��و  الل  ب��ذك��ر  القلب  واط��م��ئ��ن��ان 
ي�ستعقب  وا�ستعداد  تهيوؤ  العبد  من  وذل��ك 
اأن الف�سق والزيغ  عطية الهداية االإلهية كما 
ي�ستعقب  وا�ستعداد  تهيوؤ  ال�سالل  ب��اب  يف 
لُّ ِبِه اإِالَّ  االإ�سالل من الل كما قال: {َوَما ُي�سِ
 ُ اللَّ اأََزاَغ  َزاُغوا  ا  {َفَلمَّ وقال:  اْلَفا�ِسِقَن}6، 

ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقَن}7 . ُقُلوَبُهْم َواللَّ
جمرد  مثال  تعاىل  ب��الل  االإمي���ان  ولي�ض 
رمبا  االإدراك  جم��رد  ف��اإن  ح��ق،  اأن��ه  اإدراك 
تعاىل:  قال  كما  واجلحود  اال�ستكبار  يجامع 
ُظْلًما  نُف�ُسُهْم  اأَ َوا�ْسَتْيَقَنْتَها  ِبَها  {َوَج��َح��ُدوا 
ا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْف�ِسِديَن}8 . َوُعُلوًّ

فلي�ض  اجلحود  يجامع  ال  االإمي��ان  اأن  مع 
االإميان ب�سيء جمرد اإدراك اأنه حق مثال بل 
بالن�سبة  النف�ض  من  خا�ض  وقبول  مطاوعة 
اإىل ما اأدركته يوجب ت�سليمها له وملا يقت�سيه 
م��ن االآث�����ار واآي���ت���ه م��ط��اوع��ة ���س��ائ��ر ال��ق��وى 
النف�ض  طاوعته  كما  له  وقبولها  واجل���وارح 
من  اأمن  يف  نف�سه  االإن�سان  يرى  اإن  وقبلته، 
وي�ستقر  اإليه  قلبه  وي�سكن  ومطاوعته  قبوله 
هو يف قلبه من غري اأن ي�سطرب منه اأو ينقلع 

عنه 9. 
فاالإميان بالل يالزم اطمئنان القلب بذكر 
الل تعاىل وال ينايف ذلك ما يف قوله تعاىل: 
َوِجَلْت   ُ اللهّ ُذِكَر  اإَِذا  ِذيَن  الَّ امْلُوؤِْمُنوَن  ��ا  َ {اإِنَّ
مَياًنا  ُقُلوُبُهْم َواإَِذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم اآَياُتُه َزاَدْتُهْم اإِ
ُلوَن}10 ، فاإن الوجل املذكور  ِهْم َيَتَوكَّ َوَعَلى َربِّ
االطمئنان  على  متقدمة  قلبية  ح��ال��ة  فيه 
ير�سد  كما  عنها  املبحوث  االآي��ة  يف  املذكور 
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علوم قران

ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف 

�إثبات وحتقيق 
أم �لإمام زين �لعابدين�

�شبهة مردودة

احللقة الثانية

الأوىل  الثالثة,  الروايات  بينا  اأن  بعد 
زمن  والثانية يف  بن اخلطاب  يف زمن عمر 
زمن  يف  الثالثة  وال��رواي��ة  عفان  بن  عثمان 
يف  .وحتدثنا   امل�ؤمنني اأمري  علي  الإمام 
الأوىل  ال��رواي��ة  �شرح  عن  ال�شابقة  احللقة 
ونكمل �شرح الروايتني الثانية والثالثة يف هذا 

العدد.
والرواية الثانية يف زمن عثمان بن عفان 

ه� خطاأ �شائع بدون حتقيق.
 العابدين زين  الإمام  �شنة ولدة  اأما 
التي  وق�ع احلرب  وبني  للهجرة   38 عام  يف 
كما  للهجرة   16 �شنة  فار�س  ملك  بها  راح 
الزمنية  فاملدة  التاريخية,  امل�شادر  ذكرتها 
�شاه  ال�شيدة  كانت  فاأين  �شنة,   22 بينهما 

زنان طيلة هذه ال�شن�ات؟
واإذا اأكدنا على الرواية الثالثة وهي فرتة 
خالفة الإمام اأمري امل�ؤمنني ل�شح الأمر 

اأن احلادثة هي:
ذكر �شاحب الإر�شاد للمفيد )الإمام بعد 
احل�شني بن علي بن اأبي طالب ابنه اأب� 
 حممد علي بن احل�شني زين العابدين
وكان يكنى اأي�شا باأبي احل�شن واأمه �شاه زنان 
بنت يزدجرد بن �شهريار ك�شرى, ويقال: اإن 
 امل�ؤمنني اأمري  وكان  بان�,  �شهر  ا�شمها 
وىل حريث بن جابر جانبا من امل�شرق, فبعث 
ابنه  فنحل  �شهريار,  بن  يزدجرد  بنتي  اإليه 
الإمام احل�شني �شاه زنان منهما فاأولدها 
زين العابدين ونحل الأخرى حممد بن 

اأبي بكر ف�لدت له القا�شم بن حممد بن اأبي 
بن  علي  م�لد  وك��ان  خالة,  ابنا  فهما  بكر, 
احل�شني باملدينة �شنة ثمان وثالثني من 
 امل�ؤمنني اأم��ري  جده  مع  فبقي  الهجرة, 

ع�شر  اثني   احل�شن عمه  وم��ع  �شنتني 
 احل�شني الإم��ام  اأبيه  ومع  �شنة, 

ث��الث��ا وع�����ش��ري��ن ���ش��ن��ة, وب��ع��د 
اأب��ي��ه اأرب��ع��ا وث��الث��ني �شنة 

  �شت�شهد ا و
�شنة  ب��امل��دي��ن��ة 

خ����م���������س 
وت�����ش��ع��ني 

م����ن ال��ه��ج��رة 
�شبع  ي���م��ئ��ذ  ول����ه 

وخ��م�����ش���ن ���ش��ن��ة, وك��ان 
اإم��ام��ت��ه اأرب��ع��ا وث��الث��ني �شنة 

الإم���ام  ع��م��ه  م��ع  بالبقيع  ودف���ن 
1)احل�شن بن علي بن اأبي طالب

اأن  الأمر  ينبئك عن حقيقة  وهذا اخلرب 
ذكرت  التي  لي�شت  هي  زن��ان  �شاه  ال�شيدة 
بن  ع��م��ر  ع��ه��د  يف  ت��زوج��ت  واأن��ه��ا  ق�شتها 
�شحيحة  غ��ري  ال��رواي��ات  ه��ذه  واأن  خطاب 
يف  املذك�رة  الت�اريخ  حقيقة  تاأملنا  اأن  بعد 

الأخبار وال�شرية التاريخية.
التدقيق  تاأمل وميكن  اأن الأمر فيه  فعليه 
وامل��راج��ع��ة ح�����ش��ب ال�����ش��روط وال�����ش���اب��ط 
الأ�ش�لية التي فيها ر�شى اهلل وكذلك ما 

يقبله العقل والعقالء.

اأق�ل: 
ق�شة  اأن 
زواج��������ه��������ا يف 
ه�  للهجرة   16 �شنة 
التاريخ  واأن  �شحيح  غ��ري 
ال���ذي ي��ذك��ر ب��ات��ف��اق امل���ؤرخ��ني 
احل�شني  ب��ن  علي  الإم���ام  اأن  الطرفني  م��ن 
 38 �شنة  يف  م���ل���د  ه���   العابدين زي��ن 
لتبني  التاريخني  ب��ني  ق��ارّن��ا  واإذا  للهجرة, 
واحلمد  اأو�شحناه,  كما  الزمني  الفارق  لنا 
واآله  العاملني و�شلى اهلل على حممد  هلل رب 

الطاهرين.
الهوام�ش :

1- بحار الن�ار للعالمة املجل�شي ج46 �س12.
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�شبهات وردود

�شذرات منربية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن
اهلل  �صلى  ال��رح��ي��م  ال��رح��م��ن  اهلل  ب�صم 
الطيبني  بيتك  اآل  وعلى  ر�صول اهلل  يا  عليك 
الطاهرين �صلى اهلل عليك يا اأبا عبداهلل يا 

ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما
 ق�صيدة بحق اإمامنا مو�صى بن جعفر
النجفي  �صالح  لل�صيد  ا�صت�صهاده  ذكرى  يف 

القزويني:
اعطف على الكرخ من بغداد وابِك بها

كن����زًا لعل����م ر�ص�����ول اهلل خم���زون���ا
مو�صى بن جعف����ر �صر اهلل والعل������م ال

مبني يف الدين مفرو�صًا وم�صنونا
ب���اب احل����وائ����ج عن��د اهلل وال�ص����بب ال

مو�ص�����ول باهلل غ�����وث امل�صتغ��يثينا

الكاظم الغيظ عمن كان مقرتفًا
ذنب���ًا وم����ن ع����ّم باحل�ص�����نى امل�صيئينا

يا بن النبيني كم اأظهرت معجزة
يف ال�صجن اأزعجت يف الرج�س هارونا

بكت على نع�صك الأعداء ق����اطب��ة
ما ح��ال نع�����س ل�����ه الأع�����داء باك������ونا

يا ويل هارون مل ترب����ح جت����ارت���ه
ب�صف�����قة ك�������ان في��ه�����ا الدهر مغبونا

ال�صيعة للح�صد تن�ص��ب م���اآمت
ابي���وم العي�����د امل�صي�بة الكاظم

ا�صكرث اآلم اأويلي و�صيم لكه
وجترح من حديد الكيد �صاكه

ابرطب م�صموم حر املوت �ص����اكه
و�صبح ثغره عدوة اأبفرج با�صم

خل دمعك ي�صيعي بالدمه ي�صيل
اإمام����ك �صي��ع��وه اأربع حماميل

وبعدها ماأثرة برجليه الزناجيل
وخ��ل���و علج�ص����ر ن��������ور العوامل

�أبوذيات:
اجلنازة الباجل�صر حمد حملها

غريب��ة ولح�صر واحد حملها
م�صيبة ومو�صى بن جعفر حملها

�صج���ون و�ص����م حم���ل��هن �صوية

شهادة الإمام مو�شى بن جعفر�
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�شذرات منربية

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

�أن  ينبغي  �لذي  بالَهْدي  ُزود  �لإن�سان  �إن 
ي�سري عليه لإدر�ك م�سلحته يف هذه �حلياة, 
وطاقات  باإمكانيات  جتهيزه  هذه  خالل  من 

عديدة وهي كما ياأتي:
1.العقل: �لذي يدرك به �لأ�سياء, وهو 
مبثابة �لأم جلميع قوى �لإن�سان, قال �سبحانه 
ْمَع  �ل�سَّ َلُكُم  َوَجَعَل  ُكْم  ن�َساأَ �أَ ��ِذي  �لَّ ُهَو  {ُق��ْل 

ا َت�ْسُكُروَن}1  ْفِئَدَة َقِليالاً مَّ اَر َو�ْلأَ َو�ْلأَْب�سَ
�أن  ينبغي  ما  به  يدرك  �لذي  2.�ل�سمري: 
�لإن�سان,  يف  �لف�سيلة  روح  ميثل  وهو  يفعله, 
�َها  �َسوَّ َوَم��ا  {َوَنْف�ٍس  وتعاىل:  �سبحانه  قال 
�أَْفَلَح َمن   َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَو�َها  َقْد 

اَها}2 . اَها  َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ َزكَّ
به  ي��ق��ي�����س  �ل����ذي  احل��ك��م��ة:  3.روح 
�لعاجل  مبالحظة  و�لنفع  �ل�سرر  �لإن�سان 
�إليه  ي�سري  وقد  له,  �لأنفع  لختبار  ولالآجل, 
�ْلأَْر���سِ  يِف  َي�ِسرُيو�  {�أََف��َل��ْم  تعاىل  قوله  مثل 

َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها}3 . 
�سمانات  متثل  اعتيادية:  4.رغبات 
�لفرد و�لنوع كالرغبة يف �جلاه و�ملال  لبقاء 

و�لطعام و�لأمومة و�لزو�ج.
وه���ذه �ل��رغ��ب��ات غ��ري حم���دودة -يف حد 
هي  ب��ل  و�لف�سيلة,  �حلكمة  بحد  نف�سها- 

�إر�سائها,  نزعات نف�سية ت�سوق �لإن�سان �إىل 
هو  فيما  لها  ي�ستجيب  �أل  �لإن�سان  ووظيفة 
مر�سا  كانت  و�إل  ح��دوده��م��ا,  ع��ن  �خل���ارج 
�سائر  حد  على  حياته  يف  �لإن�سان  به  يبتلى 

�لأمر��س.
5.ح���ري���ة االخ��ت��ب��ار: وه����ي م��ق��ود 
�أن  ي�ستطيع  �ل��ذي  �حلياة  ه��ذه  يف  �لإن�سان 
يوجهه �إىل منحى �لتعقل و�حلكمة و�ل�سمري 
عن  بحثا  ت�سرفاته  يف  �ل�سرت�سال  �إىل  �أو 
ذكر  كما  �لرغبات,  ي�سبع  فيما  �ل�ستز�دة 
ا  �إِمَّ ِبيَل  �ل�سَّ َهَدْيَناُه  ��ا  {�إِنَّ �لكرمية:  �لآية  يف 

 . 4{� ا َكُفوراً مَّ � َو�إِ �َساِكراً
و�لهدي �لذي ينبغي �أن ي�سري عليه �لإن�سان 
مفا�سده  وي��در�أ  م�ساحله  ليدرك  �حلياة  يف 
هو �إدر�ك �لأ�سياء بالعقل, ثم �لنبعاث �حلر 

من روحي �حلكمة و�لف�سيلة.
�لإن�سان  حلقيقة  �لدين  حتليل  هو  ه��ذ� 
وقو�ه �لنف�سية و�أل تعتقد بع�س �لإحلادية �أو 
�لإن�سانية  لل�سفات  �لرتتيب  بهذ�  �لربوبية 
وبالهدى �لذي رتب عليه و�قع �لإن�سان, و�إمنا 
�لإن�سان غري خمتار, بل هو من�ساق  �أن  ترى 
�لور�ثية  بالعو�مل  تاأثر�  قهر�  ت�سرفاته  �إىل 

و�لبيئية.

كما ترى عدم وجود قيم �أخالقية جمعولة 
يف د�خل �لإن�سان, و�أن �سلوك �لإن�سان ي�سري 
وفق منطق �ل�سعف و�لقوة, فكل �سعور يدعى 
�سعور  وك��ل  بال�سعف,  �سعور  فهو  قيمي  �أن��ه 

يدعى �أنه خمالف للقيم فهو �سعور بالقوة.
ويجد هذ� �لر�أي يف نظرية �لتطور دعما 
من  �لإن�����س��ان  بتطور  تق�سي  �أن��ه��ا  حيث  ل��ه 
�لتاأثري  على  حالها  يزيد  ل  �لتي  �حليو�نات 
ل  فالإن�سان  فيها,  �ملتحكمة  هي  بالغر�ئز 
�أنه  �إل  ذل��ك  يف  �حليو�نات  ح��ال  على  يزيد 
طرقا  يجد  �لتفكري  على  قادر  كونه  باعتبار 

معقدة للو�سول �إىل غر�ئزه وميوله.
قيما  ميثل  ل  �ل��ر�أي  ه��ذ�  وف��ق  و�لت�سريع 
ر�قية حتى يف نظم �لنتخابية و�إمنا هو �أد�ة 
�مل�سالح  وف��ق  �لجتماعية  �حلياة  لتنظيم 
�لنوعية عندما يتمكن �لنوع من فر�س �إر�دته 

من خالل �لأغلبية.
و�سلى �هلل على حممد و�آله �لطاهرين.

�لهو�م�س:
1- }�مللك/23{

  }�ل�سم�س10/9/8/7{
  }�حلج/46{

  }�لإن�سان/3{

تزويد الإن�سان بالهدى الالئق به
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الثقافة العامة

امل���������ش����در: م����وق����ع ج�����ري�����دة )ال�������ش���رق 
الأو�شط(– ال�شعودية.

تاريخ الن�شر: 2020/2/7

العراق،  يف  الأع��ل��ى  ال�شيعي  املرجع  ن��دد 
علي ال�شي�شتاين، اليوم )اجلمعة(، بالعنف 
م��دي��ن��ة  ب��ح��ي��اة حم��ت��ج��ن يف  اأودى  ال����ذي 
وقال  الأ�شبوع،  هذا  البالد،  جنوب  النجف 
اأن  ي��ج��ب  اأي ح��ك��وم��ة ع��راق��ي��ة ج��دي��دة  اإن 

حتظى بثقة ال�شعب وم�شاندته.
ووف��ق��ا ل��وك��ال��ة »روي����رز« ل��الأن��ب��اء، دعا 
حلماية  العراقية  الأمن  قوات  ال�شي�شتاين 
امل���ح���ت���ج���ن ال�����ش��ل��م��ي��ن م����ن امل����زي����د م��ن 

الهجمات.

وج����اءت ت�����ش��ري��ح��ات ال�����ش��ي�����ش��ت��اين على 
ل�شان ممثله خالل �شالة اجلمعة يف مدينة 

كربالء.
وك���������ان ال����رئ����ي���������س ال������ع������راق������ي، ب���ره���م 
ف���راي���ر )���ش��ب��اط(،  اأول  ك��ل��ف، يف  ���ش��ال��ح، 
حم��م��د ت��وف��ي��ق ع����الوي، وزي���ر الت�����ش��الت 
غري  ج���دي���دة،  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل  الأ���ش��ب��ق، 
ويريدون  ذل��ك،  يرف�شون  املتظاهرين  اأن 
من�شباً  ي��ت��وّل  مل  م�شتقل  �شيا�شي  تكليف 

وزارياً من قبل.

امل�شدر: موقع قناة )الن( - المارات. 
تاريخ الن�شر: 2020/2/7

ال��ع��راق  امل��رج��ع ال�شيعي الأع��ل��ى يف  دع��ا 
العراقية  الأم���ن  ق���وات  ال�شي�شتاين،  علي 
حل��م��اي��ة امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال�����ش��ل��م��ي��ن م���ن اأي 

هجمات جديدة.
التي  العنف  باأعمال  ال�شي�شتاين  ون��دد 
النجف  مدينة  يف  املتظاهرين  ا�شتهدفت 

ت�شاعد حدة  بالتزامن مع  ذلك  العراقية، 
ال��ع��راق وخ�شو�شا  ال��ت��وت��ر يف حم��اف��ظ��ات 

اجلنوبية منها.
الوقت  يف  ال�شي�شتاين  ت�شريحات  تاأتي 
ال������ذي دع�����ا امل���ت���ظ���اه���رون ال���ع���راق���ي���ون يف 
كربالء اإىل تنظيم م�شرية مليونية باجتاه 
�شاحة الأح��رار و�شط املدينة وطرد ممثلي 

الأحزاب منها.

و���ش��ه��دت حم��اف��ظ��ة ذي ق����ار م�����ش��ريات 
اإي��ران  �شد  هتافات  رفعت خاللها  طالبية 
و�شد تكليف رئي�س الوزراء حممد عالوي.

وهدد عدد من ن�شطاء احلراك مبليونية 
اأب����واب  وع��ن��د  ب��غ��داد  ال��ع��ا���ش��م��ة  �شعبية يف 
من  العديد  ت�شم  التي  اخل�شراء،  املنطقة 
وال��وزارات،  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شفارات 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ويف  ت��ت��ح��ق��ق م��ط��ال��ب  اإن مل 

مقدمتها اختيار رئي�س حكومة م�شتقل.

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�شوي

ال�شي�شتاين يدعو حلكومة عراقية حتظى بثقة ال�شعب

ال�شي�شتاين يدعو حلماية املتظاهرين.. والتوتر يت�شاعد يف العراق
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خطب اجلمعة �مل�سرف �لعام
�ل�ســيخ عبد �ملهــدي �لكربالئي 

: �لفهر�سة  م�سدر 
:LC ت�سنيف  رقم 

ــــــــو�ن :  ــــــــن ــــــــع �ل
بــيــان �ملــ�ــســوؤولــيــة:
ــات �لــنــ�ــســر : ــان ــي ب
ــف �ملـــــادي : ــو�ــس �ل
: �لــتــتــابــع  �سل�سلة 

IQ-KaPLI rda
bp7.5    .M357

�سدى �خلطباء : جملة �سهرية تعنى بثقافة �ملنرب �حل�سيني  .
ق�سم �خلطابة �حل�سينية .

كربالء : �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة - ق�سم �خلطابة �حل�سينية . 
جملة .

�سهرية .

�ل�سنة �لعا�سرة, �لعدد45 )رجب 1441/�آذ�ر  2020 ( .
�لبيانات ماأخوذة من �لعدد 44 )�سباط  2020( .

�ال�سالم-�لوعظ و�الر�ساد-دوريات .
�خلطباء �حل�سينيون-مقاالت و حما�سر�ت .

�ل�سيعة �المامية - دوريات .
�لعتبة �حل�سينية-ق�سم �خلطابة �حل�سينية .

ــرة عـــامـــة : تــبــ�ــس
تـــــــبـــــــ�ـــــــســـــــرة :
م�سطلح مو�سوعي :
م�سطلح مو�سوعي :
م�سطلح مو�سوعي :
مــــوؤلــــف ��ــــســــايف :

متت �لفهر�سة من  قبل �لن�سر يف مكتبة �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة  ر��سلونا على

�حل�سينية �خلطابة  ق�سم 
07435000225

رئي�س �لتحرير
�ل�سيــخ عبــد �ل�ساحــب �لطائي 

مدير �لتحرير
ــــي �لـــ�ـــســـيـــقـــل  ــــل ــــد ع ــــم حم

�سكرتري  �لتحرير
ـــم ـــس ـــا� طــــــالــــــب حمـــــمـــــد ج

هيئة �لتحرير
�لـــ�ـــســـيـــخ حمــــمــــود �لـــ�ـــســـايف
�لــ�ــســيــخ حــ�ــســن عــبــد �لــر�ــســا
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رئي�س التحرير

غير مق�صود

االفتتاحية

كم من التبعات الغري جيدة ُتقّدر على املوؤمن وعلى بع�ص اخلطباء باخل�سو�ص وهم ل يعلمون، بل وهم ل يق�سدون 
ذلك ال�سيء الذي قاموا به و�سبب تلك الّتِبعة، اإّل اأّنهم بعد التاأّمل والتحقق يتبني لهم مدى الإ�ساءة الغري مق�سودة التي 

بدرت منهم!.
.ومن هذه الإ�ساءات الغري مق�سودة هو جهل بع�ص التواريخ املهمة املرتبطة بالعرتة املباركة

فعلى �سبيل املثال، ميالد الإمامني الهمامني الباقر والهادي يف مطلع هذا ال�سهر الأ�سب، ففي غّرته عام 57 
للهجرة ميالد اإمامنا )باقر العلوم( حممد بن علي ويف الثاين منه عام 212 للهجرة ميالد اإمامنا )الهادي( علي 

.بن حممد
واجلهل الغري متعمد من بع�ص املوؤمنني اأو بع�ص املُبّلغني هو اأنهم قد اأخطاأوا بوظيفتهم وهو اإحياء تلك املنا�سبتني 

ه له. املباركتني على قلب ويل الع�سر ، وبالتايل يجهل املجتمع غالبا اإن اجلهل موجِّ
واأقل ما ميكن القيام به هو اإقامة الحتفالت املمزوجة بعر�ص موجز عن حياة الإمام املع�سوم، ون�سر اأفكاره يف املجتمع 

. علنا ن�سل اإىل ما ير�سي اهلل تعاىل والعرتة الطاهرة
ِد  مَّ ونختم بالقول كما هو املن�سو�ص بالأدعية املباركة لهذا ال�سهر العظيم: )اللَُّهمَّ اإِينِّ اأَ�ْساأَُلَك ِبامْلَْوُلوَدْيِن يِف َرَجٍب، حُمَ
ُب ِبِهَما اإَِلْيَك َخرْيَ اْلُقَرِب، َيا َمْن اإَِلْيِه امْلَْعُروُف ُطِلَب َوِفيَما َلَدْيِه ُرِغَب،  ٍد امْلُْنَتَجِب، َواأََتَقرَّ مَّ ْبِن َعِليٍّ الثَّايِن، َواْبِنِه َعِليِّ ْبِن حُمَ
َي�ْساأَُلَك  َزاَيا ُخُطوُبُه،  َطاَيا ُدُءوُبُه َوِمَن الرَّ َواأَْوَثَقْتُه ُعُيوُبُه، َفَطاَل َعلَى اخْلَ ُذُنوُبُه  ْوَبَقْتُه  اأَ َقْد  ٍف ُمْذِنٍب  اأَ�ْساأَُلَك �ُسوؤَاَل ُمْقرَتِ
ا يِف ِرْبَقِتِه، َفاأَْنَت َمْوَليَ  اأَْعَظُم اأََمِلِه َوِثَقِتِه،  ْوَبِة، َوِمَن النَّاِر َفَكاَك َرَقَبِتِه، َواْلَعْفَو َعمَّ ُزوَع َعِن احْلَ التَّْوَبَة َوُح�ْسَن اْلأَْوَبِة، َوالنُّ
ْهِر ِبَرْحَمٍة ِمْنَك َوا�ِسَعٍة، َوِنْعَمٍة َواِزَعٍة، َوَنْف�ٍص  َديِن يِف َهَذا ال�سَّ ِريَفِة َوَو�َساِئِلَك امْلُِنيَفِة اأَْن َتَتَغمَّ �َساِئِلَك ال�سَّ اللَُّهمَّ َواأَ�ْساأَُلَك ِبَ

اِئَرٌة، و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين( . لِّ اْلآِخَرِة َوَما ِهَي اإَِلْيِه �سَ اِفَرِة َوحَمَ ا َرَزْقَتَها َقاِنَعٍة اإِىَل ُنُزوِل احْلَ ِبَ



ما هو امل�ستحب القيام به للمولود؟
ال�سرر،  من  الأمن  مع  و�سعه  عند  املولود  غ�سل  ي�ستحب 
من  ع�سمة  فاإّنه  الي�سرى،  يف  والإقامة  اليمنى  اأذنه  يف  والأذان 
 ال�سادق الإم��ام  عن  اخل��ر  يف  ورد  كما  الرجيم  ال�سيطان 
اأذنه  يف  فليوؤذن  مولود  له  ولد  )من   :  اهلل ر�سول  قال  قال: 
الي�سرى فاإنها ع�سمة من  اأذنه  باأذان ال�سالة، وليقم يف  اليمنى 
وتربة  الفرات  اأي�سًا حتنيكه مباء  وي�ستحب  الرجيم(2،  ال�سيطان 
ذلك  ف��اإّن  امل�ستح�سنة  بالأ�سماء  وت�سميته   ،احل�سني الإم��ام 
 :الباقر الإم��ام  عن  اخل��ر  ويف  ال��وال��د،  على  الولد  ح��ّق  من 
ُلَها اأَ�ْسَماُء اْلأَْنِبَياِء(3،  ِة، َواأَْف�سَ َي ِباْلُعُبوِديَّ َدُق اْلأَ�ْسَماِء َما �ُسمِّ )اأَ�سْ
عن   ال�سادق الإم��ام  وعن   ،الأئّمة اأ�سماء  بها  وتلحق 
اأحدهم  ي�سم  مل  و  اأولد  اأربعة  له  ولد  )من  قال:  اأّنه   النبي
با�سمي فقد جفاين(4 ، ويكره اأن يكّنيه اأبا القا�سم اإذا كان ا�سمه 
حمّمدًا، كما يكره ت�سميته باأ�سماء اأعداء الأئّمة، وي�ستحّب 
اأن يحلق راأ�س الولد يوم ال�سابع، واأن يت�سّدق بوزن �سعره ذهبًا اأو 

ة، ويكره اأن يحلق من راأ�سه مو�سعًا ويرتك مو�سعًا. ف�سّ
اأو  الولدة  ب�سائل يخرج حني  اأمه  ي�سبح اجلنني يف رحم 
ال�سائل  هذا  فهل  اأخرى،  دونه  ومن  اأحيانًا  بالدم  ممزوجًا  قبلها 

طاهر اإذا خرج من دون دم؟
نعم هو طاهر يف هذه ال�سورة.

النظر  باب  من  ولدتها  عند  امل��راأة  م�ساعدة  يجب  هل 
واللم�س؟

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

جو�ب

جو�ب

جو�ب

جو�ب �سوؤ�ل

�سوؤ�ل

�سوؤ�ل

�سوؤ�ل

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا �ْلَعَلَقَة  ِكٍن  ُثمَّ َخَلْقَنا �لنُّ ن ِطٍن  ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة يِف َقَر�ٍر مَّ {َوَلَقْد َخَلْقَنا �اْلإِن�َساَن ِمن �ُساَلَلٍة مِّ
اِلِقن}1 ُ �أَْح�َسُن �خْلَ ًما ُثمَّ �أَن�َساأَْناُه َخْلًقا �آَخَر َفَتَباَرَك �هللَّ َغَة ِعَظاًما َفَك�َسْوَنا �ْلِعَظاَم حَلْ َغًة َفَخَلْقَنا �مْلُ�سْ ُم�سْ

اآداب الوالدة واملولود وما يرتبط بها فقهيا 

ينبغي م�ساعدة املراأة عند ولدتها، بل يجب ذلك كفاية 
اإذا خيف عليها اأو على جنينها من التلف اأو ما بحكمه، ولو توّقف 
توليدها على النظر اأو اللم�س املحّرمني على الرجال الأجانب لزم 
توّقف  ولو  الرجال،  من  حمارمها  اأو  الن�ساء  اأو  الزوج  يتكّفله  اأن 
اأو اللم�س املحّرمني على غري الزوج وكان متمّكنًا من  على النظر 
توليدها من دون ع�سر ول حرج فال يبعد تعنّي اختياره اإّل اأن تكون 
حال  يف  هذا  اختيارها،  حينئٍذ  لها  فيجوز  بحالها،  اأرفق  القابلة 
قد  بل  الأجنبي،  يوّلدها  اأن  فيجوز  ال�سطرار  واأّما عند  الختيار 
يجب ذلك، نعم ل بّد معه من القت�سار يف كّل من اللم�س والنظر 

على مقدار ال�سرورة، فاإّن ال�سرورات تتقّدر بقدرها.
هل يجوز للمراأة ان ت�سع اللولب املانع من احلمل؟

يبا�سر  ان  على  الرحم  يف  و�سعه  توقف  اذا  ولكن  يجوز 
ما  حائل  دون  من  تلم�س  او  وتنظر  كالطبيبه  ال��زوج  غري  ذل��ك 
على  ذلك  يف  القت�سار  لزم  كالعورة  اختيارا  لها  ك�سفه  يحرم 
لوقوعها  او موجبا  بها  كان احلمل م�سرا  ان  كما  ال�سرورة  مورد 
يف حرج �سديد ل يتحمل عادة ومل يكن يتي�سر لها املنع منه ببع�س 
طرقه الخرى او كانت �سررية او حرجية عليها كذلك هذا اذا مل 
يثبت لها ان ا�ستعمال اللولب ي�ستتبع تلف البوي�سة بعد تخ�سيبها 

وال فالحوط لزوما الجتناب عنه مطلقا.
�لهو�م�س :

1- املوؤمنون اآية 14-12.
2- و�سائل ال�سيعة ط الإ�سالمية اجلزء: 15 �سفحة: 136.

3-الكايف ال�سريف ط دار احلديث اجلزء: 11 �سفحة: 366 .
4- الرو�سة البهية يف �سرح اللمعة الدم�سقية اجلزء: 2 �سفحة: 136 .
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احلق مع االمام علي 
واهل بيته

 يف 
القراآن الكرمي 
و�صحيح البخاري

احللقة ال�سابعة ال�سيخ علي الفتالوي



تناولنا يف العدد ال�سابق املطلب 
ان  على  تدل  التي  الروايات  عن  الول 
اهل  بيته هم  واهل  المام علي 
اآية التطهري يف كتب ال�سنة، ونتحدث يف 
هذا العدد عن املطلب الثاين الروايات 
واه��ل  علي  الم���ام  ان  على  ت��دل  التي 
يف  التطهري  اآي��ة  اه��ل  هم   بيته

كتب ال�سيعة .
�ملطلب �لثاين:

ح��ق��ه��م يف اآي����ة ال��ت��ط��ه��ري ال��ت��ي اأج��م��ع 
 ُ ا ُيِريُد اهللَّ َ امل�سلمون عليها ، قال تعاىل: { اإِنَّ
َرُكْم  اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ْج�َس  ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

َتْطِهرًيا}1 .
املق�سد الثاين:

الإمام علي واأهل بيته هم اأهل اآية 
ا  َ التطهري يف كتب ال�سيعة، قال تعاىل: {اإِنَّ
اْلَبْيِت  اأَْهَل  ْج�َس  الرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ ُيِريُد اهللَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا}. َوُيَطهِّ
اُروِد َعْن اأَِبي َجْعَفٍر يِف  اأ: عن اأَِبي اجْلَ
َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  ا  َ {اإِنَّ تعاىل:  َقْوِله 
َتْطِهرًيا}  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  اأَْه��َل  ْج�َس  الرِّ

َر�ُسوُل  َكاَن  الآَي��َة  َهِذِه  اهلُل  اأَْن��َزَل  ا  »َفَلمَّ قال: 
اْلَفْجِر  اَلِة  �سَ ِعْنَد  َي��ْوٍم  ُكلَّ  اهلِلَيِجيُء 
��ِن  �����سَ ��ى َي��اأِْت��َي َب���اَب َع��ِل��يٍّ َوَف��اِط��َم��َة َواحْلَ َح��تَّ
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة   َفَيُقوُل: ال�سَّ �َسنْيِ َواحْلُ
�َسُن  َواحْلَ َوَفاِطَمُة  َعِليٌّ  َفَيُقوُل  َوَبَرَكاُتُه،  اهلِل 
اهلِل  ��وَل  َر���سُ َي��ا  اَلُم  ال�سَّ َوَع��َل��ْي��َك   : ��نْيُ �����سَ َواحْلُ
اَدَتِي  ِبِع�سَ ُخُذ  َياأْ ُثمَّ  َوَبَرَكاُتُه،  اهلِل  َوَرْح��َم��ُة 
اَلَة َيْرَحُمُكُم اهلُل  اَلَة ال�سَّ اْلَباِب َوَيُقوُل: ال�سَّ
اأَْهَل  ْج�َس  ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ  ُ ُيِريُد اهللَّ ا  َ {اإِنَّ
َيْفَعُل  َي��َزْل  َفَلْم  َتْطِهرًيا}  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت 
َف��اَرَق  َحتَّى  امْلَِديَنَة  �َسِهَد  اإَِذا  َي��ْوٍم  ُكلَّ  َذِل��َك 
  ِبيِّ ْمَراِء َخاِدُم النَّ ْنَيا«، َوَقاَل اأَُبو احْلَ الدُّ

اأََنا اأَ�ْسَهُد ِبِه َيْفَعُل َذِلك2.
  عليٍّ املوؤمنني  اأم��ري  احتجاج  يف  ب: 
ورد اأّنه َقاَل لأبي بكر: »َيا اأََبا َبْكٍر َتْقَراأُ ِكَتاَب 
يِن  اهلِل؟« َقاَل اأبو بكر: َنَعْم، َقاَل: »َفاأَْخِرْ
ُ ِلُيْذِهَب  ا ُيِريُد اهللَّ َ َعْن َقْوِل اهلِل َتَعاىَل: {اإِنَّ
��َرُك��ْم  ْج�����َس اأَْه����َل اْل��َب��ْي��ِت َوُي��َط��هِّ َع��ن��ُك��ُم ال��رِّ
َنا؟!«  َغرْيِ يِف  اأَْم  اأَِفيَنا  َنَزَلْت  ِفيَمْن  َتْطِهرًيا} 

َقاَل: َبْل ِفيُكم3.
اُروِد َعْن اأَِبي َجْعَفٍر يِف  ج: َعن اأَِبي اجْلَ
َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  ا  َ {اإِنَّ تعاىل:  َقْوِلِه 
َرُكْم َتْطِهرًيا} َقاَل:  ْج�َس اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
»َنَزَلْت َهِذِه الآَيُة يِف َر�ُسوِل اهلِل َوَعِليِّ ْبِن 
  �َسنْيِ �َسِن َواحْلُ اأَِبي َطاِلٍب َوَفاِطَمَة َواحْلَ

  ِبيِّ النَّ َزْوَج��ِة  �َسَلَمَة  اأُمِّ  َبْيِت  يِف  َوَذِل��َك 
�َسَن  َفَدَعا َر�ُسوُل اهلِل َعِلّيًا َوَفاِطَمَة َواحْلَ
ّيًا  َخْيَرِ ِك�َساًء  اأَْلَب�َسُهْم  ُثمَّ   َسني� َواحْلُ
اأَْهُل  َه��وؤَُلِء  اللَُّهمَّ  َقاَل:  ُثمَّ  ِفيِه  َمَعُهْم  َوَدَخ��َل 
اللَُّهمَّ  َوَعْدَتِني  َما  ِفيِهْم  َوَعْدَتِني  ِذيَن  الَّ َبْيِتَي 
َتْطِهريًا،  ��ْرُه��ْم  َوَط��هِّ ْج�َس  الرِّ َعْنُهُم  اأَْذِه���ْب 
َنا َمَعُهْم  َواأَ اأُمُّ �َسَلَمَة:  َنَزَلْت َهِذِه الآَيُة َفَقاَلْت 
َيا َر�ُسوَل اهلِل؟، َقاَل: اأَْب�ِسِري َيا اأُمَّ �َسَلَمَة 

ِك اإِىَل َخرْي«4. اإِنَّ
تدل  التي  الروايات  معكم  نختم  هنا  اىل 
هم   بيته واه��ل  علي  الم��ام  ان  على 
وال�سيعة،  ال�سنة  كتب  يف  التطهري  اآي��ة  اهل 
و�سنتاول معكم املطلب الثالث املعادلت التي 
ت�سري اىل معطيات اآية التطهري ان �ساء اهلل 

تعاىل.
الهوام�س :

1- الأحزاب/33
تف�سري  ���س67.  ج2،  القمي:  تف�سري   -2
فرات الكويف: �س339. مناجاة اإلهيات اأمري 
املوؤمنني: �س47. اأمايل املفيد: �س318.

3- تف�سري القمي: ج2، �س156.
كفاية  ���س194.  ج2،  القمي:  تف�سري   -4
ع�سر:  الث��ن��ي  الأئ��م��ة  على  الن�س  يف  الأث���ر 
 :املوؤمنني اأمري  اإلهيات  �س66. مناجات 
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ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

ذكر اهلل

َوَت��ْط��َم��ِئ��نُّ  اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  قوله ت��ع��اىل: {الَّ
َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِب��ِذْك��ِر  َل  اأَ اهلّلِ  ِب��ِذْك��ِر  ُقُلوُبُهم 

اْلُقُلوُب}1 
�لذكر لغة:

وه��و  ال��ن�����س��ي��ان  نقي�س  بالك�سر  ال��ذك��ر 
على  يجري  ال�سي  واي�����س��ًا  لل�سيء  احلفظ 
الل�سان، وهناك فرق بني ذكر وُذكْر، فالِذكر 
واأي�سا  بالقلب،  والُذكر  بل�سانك،  ذكرته  ما 

يطلق الُذكُر على ال�سرف والفخر.
�لتف�سري:

47اآي��ة،  اآياتها  عدد  الرعد:  �سورة  ف�سل 
�������ْي ب���ن ك��ع��ب، عن  ����س���ورة م��ك��ي��ة، ن��ق��ل اأَبُ
الرعد،  ���س��ورة  ق��راأ  )م��ن  ق��ال:   النبي
كل  بعدد  ح�سنات،  ع�سر  الأج��ر  من  اأعطي 
يوم  اإىل  يكون،  �سحاب  وكل  م�سى،  �سحاب 
ال��ق��ي��ام��ة، وك���ان ي���وم ال��ق��ي��ام��ة م��ن امل��وف��ني 
 :اأب��و عبد اهلل وق��ال  تعاىل(،  بعهد اهلل 
)من اأكرث قراءة �سورة الرعد مل ي�سبه اهلل 
اأدخ��ل اجلنة  موؤمنا  كان  واإن  اأب��دًا  ب�ساعقة 
من  يعرفه  من  و�سفع يف جميع  بغري ح�ساب 
اعرتفوا  الذين  واإخوانه(،معناه  بيته  اأه��ل 
نبيه،  ونبوة  بتوحيد اهلل على جميع �سفاته، 
وت�سكن  اهلل،  عند  م��ن  ب��ه  ج��اء  م��ا  وق��ب��ول 

قلوبهم بذكر اهلل، وتاأن�س اإليه.
والِذكر: ح�سول املعنى للنف�س، وقد ي�سمى 
العلم ذكرا، والقول الذي فيه املعنى احلا�سر 
اهلل  و�سف  وقد  ذك��را،  ي�سمى  اأي�سا  للنف�س 
ذكر  اإىل  قلبه  يطمئن  باأنه  هنا  ها  امل��وؤم��ن 
ذكر  اإذا  باأنه  اآخ��ر  مو�سع  يف  وو�سفه  اهلل، 

اهلل وجل قلبه، لأن املراد بالأول اأنه يذكر 
ثوابه واأنعامه واآلءه التي ل حت�سى، واأياديه 
اأنه  وبالثاين  اإليه،  في�سكن  جت��ازى،  ل  التي 
ليذكر عقابه وانتقامه فيخافه، ويوجل قلبه.

َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِب��ِذْك��ِر  )اأََل  ت��ع��اىل  وق��ول��ه 
اْلُقُلوُب( وهذا حث للعباد على ت�سكني القلب 
وال��ث��واب  النعيم  م��ن  ب��ه  اهلل  وع��د  م��ا  اإىل 
والطماأنينة اإليه، فاإن وعده �سبحانه �سادق، 
اأبلغ من الوعد  اإليه  ول �سيء تطمئن النف�س 

ال�سادق 2. 
عن اأبي عبد اهلل قال: )نحن �سرنا 
و�سيعتنا اأ�سر منا لأنا �سرنا بعلم و�سروا 
اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  )الَّ وقوله  يعلمون(،  ل  ما  على 
)الَِّذيَن  قال   ،) اهلّلِ ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهم  َوَتْطَمِئنُّ 
املوؤمنني  اأم��ري  اهلل  وذك��ر  ال�سيعة  اآَم���ُن���وْا( 
والأئمة ثم قال {اأََل ِبِذْكِر اهلّلِ َتْطَمِئنُّ 
اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِمُلوْا  اآَمُنوْا  ِذيَن  اْلُقُلوُب}،{الَّ

ُطوَبى َلُهْم َوُح�ْسُن َماآٍب}3  .
بن  خ��ال��د  ع��ن  ب��اإ���س��ن��اده  العيا�سي:  نقل 
 ،جنيح، عن الإمام جعفر بن حممد
اْلُقُلوُب(،  َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِبِذْكِر  )اأََل  قوله:  يف 
وهو  القلوب،  تطمئن   مبحمد( ق��ال: 

ذكر اهلل و حجابه(4 .
احلافظ  عن  باإ�سناده  امل�ستدرك  يف  روي 
قال:  مالك  بن  اأن�س  عن  باإ�سناده  نعيم  اأبي 
َوَتْطَمِئنُّ  اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  )الَّ  :ر�سول ق��ال 
َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِب��ِذْك��ِر  َل  اأَ اهلّلِ  ِب��ِذْك��ِر  ُقُلوُبُهم 
اْلُقُلوُب( اأتدري من هم يا بن اأم �سليم؟ قلت: 

من هم يا ر�سول اهلل؟ قال : )نحن اأهل 
البيت و�سيعتنا(5 .

وظاهر ال�سياق اأن �سدر الآية بيان لقوله 
يف ذيل الآية ال�سابقة )من اأناب( يف الإميان 
الإن��اب��ة،  ه��و  اهلل  ب��ذك��ر  القلب  واط��م��ئ��ن��ان 
ي�ستعقب  وا�ستعداد  تهيوؤ  العبد  من  وذل��ك 
اأن الف�سق والزيغ  عطية الهداية الإلهية كما 
ي�ستعقب  وا�ستعداد  تهيوؤ  ال�سالل  ب��اب  يف 
لُّ ِبِه اإِلَّ  الإ�سالل من اهلل كما قال: {َوَما ُي�سِ
 ُ اهللَّ اأََزاَغ  َزاُغوا  ا  {َفَلمَّ وقال:  اْلَفا�ِسِقنَي}6، 

ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقنَي}7 . ُقُلوَبُهْم َواهللَّ
جمرد  مثال  تعاىل  ب��اهلل  الإمي���ان  ولي�س 
رمبا  الإدراك  جم��رد  ف��اإن  ح��ق،  اأن��ه  اإدراك 
تعاىل:  قال  كما  واجلحود  ال�ستكبار  يجامع 
ُظْلًما  نُف�ُسُهْم  اأَ َوا�ْسَتْيَقَنْتَها  ِبَها  {َوَج��َح��ُدوا 
ا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْف�ِسِديَن}8 . َوُعُلوًّ

فلي�س  اجلحود  يجامع  ل  الإمي��ان  اأن  مع 
الإميان ب�سيء جمرد اإدراك اأنه حق مثال بل 
بالن�سبة  النف�س  من  خا�س  وقبول  مطاوعة 
اإىل ما اأدركته يوجب ت�سليمها له وملا يقت�سيه 
م��ن الآث�����ار واآي���ت���ه م��ط��اوع��ة ���س��ائ��ر ال��ق��وى 
النف�س  طاوعته  كما  له  وقبولها  واجل���وارح 
وقبلته، وهنا املعنى اإن يرى الإن�سان نف�سه يف 
اإليه  قلبه  وي�سكن  ومطاوعته  قبوله  من  اأمن 
وي�ستقر هو يف قلبه من غري اأن ي�سطرب منه 

اأو ينقلع عنه 9. 
فالإميان باهلل يالزم اطمئنان القلب بذكر 
اهلل تعاىل ول ينايف ذلك ما يف قوله تعاىل: 
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َوِجَلْت  اهلّلُ  ُذِكَر  اإَِذا  ِذيَن  الَّ امْلُوؤِْمُنوَن  ��ا  َ {اإِنَّ
مَياًنا  ُقُلوُبُهْم َواإَِذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم اآَياُتُه َزاَدْتُهْم اإِ
ُلوَن}10 ، فاإن الوجل املذكور  ِهْم َيَتَوكَّ َوَعَلى َربِّ
الطمئنان  على  متقدمة  قلبية  ح��ال��ة  فيه 
ير�سد  كما  عنها  املبحوث  الآي��ة  يف  املذكور 
ِديِث  اأَْح�َسَن احْلَ َل  َنزَّ  ُ اإليه قوله تعاىل: {اهللَّ
ِذيَن  َثايِنَ َتْق�َسِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ َت�َساِبًها مَّ ِكَتاًبا مُّ
اإِىَل  َوُقُلوُبُهْم  َتِلنُي ُجُلوُدُهْم  ُثمَّ  ُهْم  َربَّ َيْخ�َسْوَن 
َي�َساء  َمْن  ِبِه  َيْهِدي   ِ َذِلَك ُهَدى اهللَّ  ِ ِذْكِر اهللَّ
َه��اٍد}11  وذلك  ِمْن  َلُه  َفَما   ُ ِلْل اهللَّ ُي�سْ َوَمن 
اأن النعمة هي النازلة من عنده �سبحانه واأما 
اإم�ساك  باحلقيقة  فهي  كانت  ما  اأيا  النقمة 

منه عن اإفا�سة النعمة واإنزال الرحمة.
متوقع  �سر  من  هو  اإنا  واخل�سية  اخلوف 
من  اخل��وف  فحقيقة  �سبحانه  عنده  �سر  ول 
ال�سيئة  اأعماله  من  الإن�سان  خوف  هي  اهلل 
وانقطاع اخلري  الرحمة  اإم�ساك  توجب  التي 
اإذا  الإن�سانية  والنف�س  عنده  م��ن  املفا�س 
اإىل  اأول  التفتت  �سبحانه  اهلل  بذكر  قرعت 
ما اأحاطت به من �سمات الق�سور والتق�سري 
يف  والوجل  اجللد  يف  الق�سعريرة  فاأخذتها 
القلب ثم التفتت ثانيا اإىل ربه الذي هو غاية 
بذكره  واطماأنت  اإليه  ف�سكنت  فطرته  طلبة 
قراآنا  كان  و�سواء  غريه  اأو  لفظيا  كان  �سواء 

اأو غريه.
اْلُقُلوُب}  َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِبِذْكِر  وق��ول��ه:{اأََل 
ويريحوا  اإليه  يتوجهوا  اأن  للنا�س  تنبيه  فيه 
قلوبهم بذكره فاإنه ل هم لالإن�سان يف حياته 
اإل  له  خوف  ول  والنعمة  بال�سعادة  الفوز  اإل 
من اأن تغتاله ال�سقوة والنقمة واهلل �سبحانه 
اخلري  زم��ام  بيده  ال��ذي  الوحيد  ال�سبب  هو 
واإليه يرجع الأمر كله وهو القاهر فوق عباده 
املوؤمنني  ع��ب��اده  ويل  وه��و  يريد  مل��ا  والفعال 
الالجئني اإليه فكل قلب على ما يفيده اجلمع 
العموم يطمئن بذكر اهلل  بالالم من  املحلى 
وال�سطراب،  القلق  من  فيه  ما  به  وي�سكن 
اأن  ي�ستحق  ال��ذي  القلب  يف  ذل��ك  اإن��ا  نعم 
ب�سريته  على  الباقي  لقلب  وهو  قلبا  ي�سمى 
ل  ال��ذي  اأ�سله  عن  املنحرف  واأم��ا  ور���س��ده، 

الذكر  ع��ن  م�سروف  فهو  يفقه  ول  يب�سر 
حمروم عن الطماأنينة وال�سكون قال تعاىل: 
اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب  َها َل َتْعَمى اْلأَْب�سَ {َفاإِنَّ

ُدوِر}12 . الَِّتي يِف ال�سُّ
ويف لفظ الآية ما يفيد احل�سر حيث قد 
متعلق الفعل فيفيد اأن القلوب ل تطمئن ب�سي 

غري ذكر اهلل �سبحانه.
بحث �لرو�ئي:

 :  ل���ذة: ع��ن الإم���ام علي 1- ال��ذك��ر 
نَي( ُة املُِحبِّ كُر َلذَّ )الذِّ

الإم���ام  ع��ن  امل��ت��ق��ني  �سجية  ال��ذك��ر   -2
 ، املُ��ّت��ق��نَي(  ��ي��َم��ُة  ���سِ اهلّل  )ِذك����ُر   :  علي
حم�سن  ك��ل  �سجية  اهلل  )ذك���ر   :وعنه

و�سيمة كل موؤمن(
 3- احلث على الذكر فعن ر�سول اهلل
فانه  القراآن وذكر اهلل كثريا  بتالوة  )عليك 

ذكر لك يف ال�سماء ونور لك يف الأر�س(.
اأك��ون  اأن  اأح���ب   :اهلل ر���س��ول  �ُسئل 
اأخ�س النا�س اإىل اهلل تعاىل ؟ فقال: )اأكرث 
ذكر اهلل تكن اأخ�س العباد اإىل اهلل تعاىل(.

4- ح���د ال���ذك���ر ال��ك��ث��ري، ع���ن الإم�����ام 
ف���اط���م���ة  )ت�������س���ب���ي���ح   :ال�سادق
قال  الذي  الكثري  الذكر  الزهراء من 
الإمام  َكِثرًيا(، وعن  ِذْكًرا   َ اْذُكُروا اهللَّ اهلل: 
ذكر  فقد  ال�ّسّر  يف  اهلل  ذكر  )من   علي

اهلل كثريا(.
عن  ح���ال  ك��ل  ع��ل��ى  ح�سن  اهلل  ذك���ر   -5
 :مو�سى )ق��ال   :  ال�سادق الإم���ام 
اأذُكَرَك  اأن  اأُِجلَُّك  اأكوُن يف حاٍل  اإيّن   ، ربِّ يا 
اأُذُك��ْرين على  فيها قاَل -تعاىل-: يا مو�سى، 
ُكلِّ حاٍل( ، وعن الإمام علي من و�ساياه 
لبنه الإمام احل�سن عند �سهادته: )وُكن 

هلّلِ ذاِكرًا على كلِّ حاٍل(.
الإم��ام  عن  تعاىل:  اهلل  حب  ال��ذاك��ر   -6
علي )ذاِكُر اهلّل �سبحاَنُه جُماِل�ُسُه)وعن 
 اإنَّ مو�َسى بَن ِعمراَن( ر�سول اهلل
ِمّني  اأن��َت  اأَبعيٌد  َربِّ  يا  ق��اَل:  ��ُه  َربَّ ناجى  مَلّ��ا 
َف��اأُن��اِدَي��َك، اأم َق��ري��ٌب ف��اأُن��اِج��َي��َك؟ َف��اأَوَح��ى 
َفقاَل  َذَك��َرين،  َمن  َجلي�ُس  اأَن��ا  اإَليِه:    اهلّلُ

اأُِجلَُّك  اأكوُن يف حاٍل  اإيّن  َربِّ  يا   :مو�سى
مو�سى  ي��ا  ت��ع��اىل:  َف��ق��اَل  فيها،  اأذُك����َرَك  اأن 

اأُذُكرين َعلى ُكلِّ حاٍل(13 .
ثمر�ت �لذكر:

الإم��ام  ع��ن  ال�سالح:  مفتاح  ال��ذك��ر   -1
الإم����ام  اب��ن��ه  ب���ه  اأو����س���ى  ف��ي��م��ا   علي
بني،  يا  اهلل  بتقوى  )اأو�سيك   :احل�سن
 ولزوم اأمره، وعمارة قلبك بذكره( ، عنه

الِح الَقلِب ا�سِتغاُلُه ِبِذكِر اهلّل(. )اأ�سُل �سَ
2( ال��ذك��ر ح��ي��اة ال��ق��ل��وب: ع��ن الإم���ام 
 ، ال��ُق��ل��وِب(  ح��ي��اُة  ك��ِر  ال��ذِّ )يف   :  علي
وعنه : )َمن َذَكَر اهلّلَ �ُسبحاَنُه اأحَيا اهلّلُ 

ُه(. َر َعقَلُه، وُلبَّ َقلَبُه، وَنوَّ
3( ال��ذك��ر ق���وت ال��ن��ف��و���س: ع��ن الإم���ام 
��ف��و���ِس،  ال��نُّ ُق����وُت  اهلّلِ  )ِذك�����ُر   :  علي
)ُمداَوَمُة   :وعنه امَلحبوِب(،  وجُماَل�َسُة 

الِذكِر ُقوُت الأرواِح(.
 :4( الذكر نور القلوب: عن الإمام علي

ُه ُنوُر اْلُقُلوِب(. )َعَلْيَك ِبِذْكِر اهلّلِ َفاإِنَّ
5( ال��ذك��ر ج���الء ال��ق��ل��وب: ع��ن الإم���ام 
كَر  الذِّ َج��َع��َل  �ُسبحاَنُه  اهلّلَ  )اإِنَّ   :علي
ُر  جالًء ِللُقلوِب، َت�سَمُع ِبِه َبعَد الَوقرِة، وُتب�سِ

ِبِه َبعَد الِع�سَوِة، وتنقاد به بعد املعاندة(14 .
1- الرعداآية 28.

2- جممع البيان ج5�س36
3- الرعد اآية 29-28 .

4- غاية املرام ج 4 ال�سفحة 308.
5- بحار الأنوار ج 23 ال�سفحة 184.

6- البقرة اآية 26.
7- ال�سف اآية 5.
8- النمل اآية14.

9- امليزان ج 11�س354.
10- الأنفال اآية 2.
11- الزمراآية 23.
12- احلج اآية 46.

13- ميزان احلكمة ج2�س964 .

14- ميزان احلكمة ج2�س964 .
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ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف 

�إثبات وحتقيق 
أم �لإمام زين �لعابدين�

�شبهة مردودة
�حللقة �لثانية

الأوىل  ال��ث��الث،  ال��رواي��ات  بينا  اأن  بعد 
زمن  يف  والثانية  اخلطاب  بن  عمر  زمن  يف 
زمن  يف  الثالثة  وال��رواي��ة  عفان  بن  عثمان 
يف  .وحتدثنا   املوؤمنني اأمري  علي  الإمام 
الأوىل  ال��رواي��ة  �سرح  عن  ال�سابقة  احللقة 
ونكمل �سرح الروايتني الثانية والثالثة يف هذا 

العدد.
والرواية الثانية يف زمن عثمان بن عفان 

هو خطاأ �سائع بدون حتقيق.
 العابدين زين  الإمام  ولدة  �سنة  اأما 
التي  احلرب  وقوع  وبني  للهجرة   38 عام  يف 
كما  للهجرة   16 �سنة  فار�س  ملك  بها  راح 
الزمنية  فاملدة  التاريخية،  امل�سادر  ذكرتها 
�ساه  ال�سيدة  كانت  فاأين  �سنة،   22 بينهما 

زنان طيلة هذه ال�سنوات؟
واإذا اأكدنا على الرواية الثالثة وهي فرتة 
خالفة الإمام اأمري املوؤمنني ل�سح الأمر 

اأن احلادثة هي:
ذكر �ساحب الإر�ساد للمفيد )الإمام بعد 
احل�سني بن علي بن اأبي طالب ابنه اأبو 
 حممد علي بن احل�سني زين العابدين
وكان يكنى اأي�سا باأبي احل�سن واأمه �ساه زنان 
بنت يزدجرد بن �سهريار ك�سرى، ويقال: اإن 
 املوؤمنني اأمري  وكان  بانو،  �سهر  ا�سمها 
امل�سرق،  م��ن  جانبا  ج��اب��ر  ب��ن  ح��ري��ث  وىل 
نُّحُل  �سهريار،  بن  يزدجرد  بنتي  اإليه  فبعث 
)فنُّحُل(1ابنه الإمام احل�سني �ساه زنان 
ونُّحُل   العابدين زي��ن  فاأولدها  منهما 
الأخرى حممد بن اأبي بكر فولدت له القا�سم 

خالة،  ابنا  فهما  بكر،  اأب��ي  ب��ن  حممد  ب��ن 
باملدينة   احل�سني بن  علي  مولد  وك��ان 
مع  فبقي  الهجرة،  من  وثالثني  ثمان  �سنة 
عمه  وم��ع  �سنتني   املوؤمنني اأم��ري  ج��ده 
اأبيه  وم��ع  �سنة،  ع�سرة  اثنتي   احل�سن

وع�سرين  ث��الث��ا   احل�سني الإم���ام 
وثالثني  اأرب��ع��ا  اأب��ي��ه  وب��ع��د  �سنة، 

باملدينة   وا�ست�سهد �سنة 
وت�سعني  خ��م�����س  ���س��ن��ة 

م��ن ال��ه��ج��رة ول��ه 
�سبع  يومئذ 

ن  خم�سو و
��������س�������ن�������ة، 

وك���ان���ت اإم��ام��ت��ه 
�سنة  وث���الث���ني  اأرب���ع���ا 

ب��ال��ب��ق��ي��ع م���ع عمه  ودف�����ن 
اأبي  بن  علي  بن  احل�سن  الإم��ام 

2)طالب
الأم��ر  حقيقة  عن  ينبئك  اخل��ر  وه��ذا 

اأن ال�سيدة �ساه زنان هي لي�ست التي ذكرت 
بن  ع��م��ر  ع��ه��د  يف  ت��زوج��ت  واأن��ه��ا  ق�ستها 
�سحيحة  غري  ال��رواي��ات  هذه  واأن  اخلطاب 
يف  املذكورة  التواريخ  حقيقة  تاأملنا  اأن  بعد 

الأخبار وال�سرية التاريخية.
التدقيق  تاأمل وميكن  اأن الأمر فيه  فعليه 
وامل��راج��ع��ة ح�����س��ب ال�����س��روط وال�����س��واب��ط 
الأ�سولية التي فيها ر�سى اهلل وكذلك ما 

يقبله العقل والعقالء.
 16 �سنة  يف  زواج��ه��ا  ق�سة  اأن  اأق����ول: 

للهجرة 
ه����������������ي 
�سحيحه  غ��ري 
ال��ذي  ال��ت��اري��خ  واأن 
ي��ذك��ر ب��ات��ف��اق امل��وؤرخ��ني 
علي  الإم���ام  اأن  الطرفني  م��ن 
هو   العابدين زين  احل�سني  بن 
بني  قارّنا  واإذا  للهجرة،   38 �سنة  يف  مولود 
كما  الزمني  ال��ف��ارق  لنا  لتبني  التاريخني 
و�سلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد  اأو�سحناه، 

اهلل على حممد واآله الطاهرين.
�لهو�م�س :

1- بحار النوار للعالمة املجل�سي ج46 �س12.
2- )نُّحُل( تعني ال�سيء املعطى ترعًا 
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ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

عن  ال�سابقة  الأع���داد  يف  تكلمنا  اأن  بعد 
نتحدث  �سرحها،  واأمتمنا  القدمية  الطريقة 
يف هذه احللقة بعون اهلل تعاىل عن اخلطوات 
املتبعة اأثناء كتابة املحا�سر يف الطريقة 

القدمية:

مدتها  ح�سينية  حما�سرة  لإعداد  �أوال: 
45 دقيقة، ي�ستلزم منك كتابة ع�سر �سفحات 
الكبري،  ال���ورق  م��ن  ه��و  ال���ذي  ال�سجل  م��ن 
ويف�سل اأن تكتب الآيات القراآنية والأحاديث 
النبوية باللون الأحمر مثال، اأو اأي لون مغاير 
املحا�سرة،  به  �ستكتب  ال��ذي  الأزرق  للون 
وت��ذك��ره  ذه��ن��ك  يف  ثابتا  ذل��ك  يبقى  حتى 
املحا�سرة،  اإلقاء  اأثناء  املنر  على  ب�سرعة 
الهوام�س  البحوث يف  منهجية  ا�ستخدام  ثم 
واأرقام  امل�سدر  و�سع  حيث  ال�سفحة  اأ�سفل 
الأجزاء وال�سفحات ورقم الطبعة للم�سدر 
واملناظرة  للمناق�سة  حت�سبا  الطبع،  و�سنة 
املعاندين  اأو  وامل�ست�سكلني  الباحثني  م��ع 
وامل��خ��ال��ف��ني، ول��ت��ق��وي��ة احل��ج��ة وال��ره��ان 
اأن  يحتمل  امل�ستقبل  وكذلك يف  وال�ستدلل، 
يقوم اخلطيب بطبع هذا ال�سجل على �سكل 
ذخرا  ليكون  العمر  ثمرة  فيه  يجمع  كتاب 
للخطيب {َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن  اإِلَّ 

َ ِبَقْلٍب �َسِليٍم}1 .  َمْن اأََتى اهللَّ
ال��ن��م��وذج��ي  ال���وق���ت  اإن  ثــانــيــًا: 
دقيقة   45 ه��و  احل�سينية  للمحا�سرة 
دقيقة  و25  للمقدمة  دقائق   10 اإىل  يق�سم 
واخلتمة  للكوريز  دق��ائ��ق  و10  للعر�س، 
والنعي، واملقدمة ت�سمل ال�ستعاذة والب�سملة 
وال�سالة على النبي واآله، ثم ال�سالة على 

املطولة  غري  واأ�سحابه   احل�سني الإم��ام 
بهذا النحو:

)اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم، ب�سم 
عليك  اهلل  ���س��ل��ى  ال��رح��ي��م،  ال��رح��م��ن  اهلل 
الطيبني  ب��ي��ت��ك  اآل  وع��ل��ى  اهلل  ر����س���ول  ي���ا 
ال��ط��اه��ري��ن، ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ك ي���ا م���ولي 
وابن مولي يا اأبا عبد اهلل، وعلى اأن�سارك 
امل��ن��ت��ج��ب��ني، ل��ع��ن اهلل ال���ظ���امل���ني ل��ك��م من 
الأولني والآخرين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز 

فوزاً عظيماً(.
ثم البدء بقراءة اأبيات الف�سيح الرثائية 
ثم  اأبيات،  ع�سرة  تكون  كاأن  املو�سوع،  حول 
بع�س الأبيات من ال�سعر ال�سعبي، ثم قراءة 
اأ���س��ول  وتطبيق  امل��خ��ت��ارة،  ال��ق��راآن��ي��ة  الآي���ة 
واأحكام التالوة عليها، اأو حديث نبوي �سريف 
من  فقرة  اأو   ،الأئمة لأحد  حديث  اأو 
دعاء اأو من خطب اأهل البيت، وهذا 
اخلا�س  بال�سجل  وُي���دون  ُيكتب  كله  طبعًا 
ال�سكل  بهذا  املقدمة  اأن قراءة هذه  ثم  بك، 
القادم  العدد  فيه فوائد كثرية، �سنتناول يف 
فوائد  وهي  الفوائد  تعاىل هذه  اهلل  �ساء  اإن 
تعاىل،  اهلل  �ساء  اإن  العزائية  املقدمة  قراءة 

و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين.
�لهو�م�س: 

1- ال�سعراءاآية 89-88 .

�حللقة �لر�بعة

طرق كتابة املحا�سرة احل�سينية
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�سذرات منربية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن
اهلل  �سلى  ال��رح��ي��م  ال��رح��م��ن  اهلل  ب�سم 
الطيبني  بيتك  اآل  وعلى  ر�سول اهلل  يا  عليك 
الطاهرين �سلى اهلل عليك يا اأبا عبداهلل يا 

ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما
 ق�سيدة بحق اإمامنا مو�سى بن جعفر
النجفي  �سالح  لل�سيد  ا�ست�سهاده  ذكرى  يف 

القزويني:
اعطف على الكرخ من بغداد وابِك بها

كن����زًا لعل����م ر�س�����ول اهلل خم���زون���ا
مو�سى بن جعف����ر �سر اهلل والعل������م ال

مبني يف الدين مفرو�سًا وم�سنونا
ب���اب احل����وائ����ج عن��د اهلل وال�س����بب ال

مو�س�����ول باهلل غ�����وث امل�ستغ��يثينا

الكاظم الغيظ عمن كان مقرتفًا
ذنب���ًا وم����ن ع����ّم باحل�س�����نى امل�سيئينا

يا بن النبيني كم اأظهرت معجزة
يف ال�سجن اأزعجت فيها الرج�س هارونا

بكت على نع�سك الأعداء ق����اطب��ة
ما ح��ال نع�����س ل�����ه الأع�����داء باك������ونا

يا ويل هارون مل ترب����ح جت����ارت���ه
ب�سف�����قة ك�������ان في��ه�����ا الدهر مغبونا

ال�سيعة للح�سر تن�س��ب م���اآمت
ابي�وم العي��د مل�سي�بة الكاظم

ا�سكرث اآلم اأويلي و�سيم لكه
وجترح من حديد الكيد �ساكه

ابرطب م�سموم حر املوت �س����اكه
و�سبح ثغره عدوة اأبفرح با�سم

خل دمعك ي�سيعي بالدمه اأي�سيل
اإمام����ك �سي��ع��وه اأربع حماميل

وبعدها ماأثرة برجليه الزناجيل
وخ��ل���و علج�س����ر ن��������ور العوامل

�أبوذيات:
اجلنازة الباجل�سر حمد حملها

غريب��ة ولح�سر واحد حملها
م�سيبة ومو�سى بن جعفر حملها

�سج���ون و�س����م حتم���ل��هن �سوية

سهادة االإمام م��سى بن جعفر�
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للكاظم يح�������ادي اب�س������اع ودنه
نحب���ة ومنك�ط��ع لليوم ودنه

ان�سيل اجنازته من اجل�سر ودنه
ونواريها باأرا�سي الكاظمية
اآجركم اهلل اأيها املوالني بذكرى ا�ست�سهاد 
الإمام الكاظم ال�سابع من اأئمة امل�سلمني 
 ال�سادق جعفر  بن  مو�سى  الإم��ام  وهو 

امللقب بالكاظم.
والدته:

 ولد الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم
واملدينة  مكة  بني  الأب��واء  لها  ُيقال  قرية  يف 
�سنة  من  �سفر  �سهر  من  ال�سابع  الأح��د  يوم 
اأبوه  اأقام  128 وقيل �سنة 129 هجرية، وقد 
فاأطعم  وليمة   ال�سادق جعفر  الإم���ام 
تيمنًا  اأي��ام،  ثالثة  ملدة  عامًا  اإطعامًا  النا�س 
بولدة مو�سى الكاظم، وقد اأقام مع اأبيه 
مدة  وهي  �سنة   35 اأبيه  وبعد  �سنة،  ع�سرين 
العبا�س  بني  خلفاء  من  عا�سر  وقد  اإمامته، 
ومو�سى  امل��ه��دي  حممد  اب��ن��ه  ث��م  املن�سور 
الهادي وهارون الالر�سيد، وقد ا�ست�سهد يف 

زمانه.
�أمه: 

لقبها  ف��ب��ع�����س��ه��م  )ح���م���ي���دة(  ا���س��م��ه��ا 
اة، واآخرون بالربرية، وبالأندل�سية،  بامل�سفَّ
حقها:  يف   ال�سادق الإم����ام  ق��ال  وق��د 
َك�َسِبيَكِة  اْلأَْدَن��ا���ِس،  ِم��َن  اٌة  فَّ ُم�سَ )َحِميَدُة 
َحّتى  ُر�ُسَها  حَتْ ْم���اَلُك  اْلأَ َزاَل��ِت  َما  َه��ِب،  ال��ذَّ
ِمْن  ِة  ولْلُحجَّ يِل  اهلِل  ِم��َن  َك��َراَم��ًة  اإِيَلَّ  َي���ْت  اأُدِّ

َبْعِدي(1  وهي ابنة �ساعد الربري.
كنية �الإمام �لكاظم و�ألقابه:

اأ���س��ه��ره��ا:  ُك��ن��ى  ب��ع��دة  ي��ك��ّن��ى   كان
)يكنى  املفيد:  ال�سيخ  وق���ال  احل�سن،  اأب���و 
اأب���ا اإب��راه��ي��م، واأب����ا احل�����س��ن، واأب����ا علي، 
اأي�سا  وي��ن��ع��ت  ال�����س��ال��ح،  ب��ال��ع��ب��د  وي��ع��رف 

.2)بالكاظم
وقال ابن ال�سّباغ املالكي: )اأما كنيته فاأبو 
الكاظم،  اأ�سهرها:  كثرية  األقابه  و  احل�سن، 

والأم��ني ،3واأل��ق��اب��ه  وال�سالح،  ال�سابر،  ثم 
تدل على مظاهر �سخ�سيته، ودلئل عظمته، 
وهي عديدة منها: الزاهر، لأّنه زهر باأخالقه 
الر�سول  جّده  عن  املوروث  وكرمه  ال�سريفة، 

.)الأكرم
لّقب بذلك ملا كظمه عّما فعل  والكاظم: 
به الظاملون من التنكيل والإرهاق ويقول ابن 
الأثري: )اإنه عرف بهذا اللقب ل�سره ودماثة 

خلقه، ومقابلته ال�سّر بالإح�سان(4 .
وال�سابر: لأّنه �سر على اخلطوب والآلم 
التي تلّقاها من حّكام اجلور والطغاة، الذين 

قابلوه بجميع األوان الإ�ساءة واملكروه.
وال�سّيد: لأّنه من �سادات امل�سلمني، واإّمام 

من اأئّمتهم.
والويّف: لأنه اأوفى اإن�سان يف ع�سره، فقد 
حتى  وب��اّرا  و�سيعته،  باإخوانه  ب��اّرا  وفّيا  كان 

باأعدائه واحلاقدين عليه.
اللقب  ب��ه��ذا  ل��ّق��ب  ال��زك��ي��ة:  ال��ن��ف�����ص  ذو 
�سريرته  ون��ق��اوة  ذات����ه،  ل�سفاء  اللطيف 
البعيدة كل البعد عن �سفا�سف املادة، وماآثم 
كرمية،  طاهرة،  زكّية،  اأبّية  نف�س  احلياة، 

�سمت وعلت حتى قّل نظريها.
اأ�سهر  باب احلوائج: هذا اللقب كان من 
األقابه ذكرا، واأكرثه �سيوعا، انت�سر بني العام 
واخلا�س، حتى اأنه ما اأ�ساب اأحدهم مكروه 
 ،اإّل فّرج اهلّل عنه بذكره الإمام الكاظم
ق�سيت  اإل  اأح���د  ب�سريحه  ا���س��ت��ج��ار  وم���ا 
ال��ق��ل��ب، م�سرتيح  م��ث��ل��وج  ح��وائ��ج��ه، ورج���ع 
اأمّل به من طوارق الزمن التي  ال�سمري مما 

ل بّد منها.
على  امل�سلمني  جمهور  ب��ذل��ك  اآم���ن  وق��د 

اختالف مذاهبهم.
ذك��را  ع�����س��رون  الأولد  م��ن  ل��ه   كان
وع�����س��رون اأن���ث���ى، ك��م��ا يف ك��ت��اب )ت��ذك��رة 
كتابه  يف  امل��ف��ي��د  ال�سيخ  واأم����ا  اخل���وا����س( 
الإر�ساد فيقول: �سبعة وثالثون، ما بني ذكر 
 ،واأنثى، ومن �سمنهم الإمام علي الر�سا

واإ�سماعيل،  والقا�سم،  والعبا�س،  واإبراهيم، 
وجعفر، وفاطمة الكرى ، وفاطمة ال�سغرى، 

ورقية، وحكيمة، واأم اأبيها.
مل  يوما:  �ساأله  ه��ارون��ًا  اأن  مناقبه  وم��ن 
اإىل  ين�سبوكم  اأن  واخلا�سة  للعامة  ج��وزمت 
ر�سول  بني  يا  لكم:  ويقولوا   ر�سول اهلل
اإىل  املرء  ين�سب  واإنا  علي!،  بنو  واأنتم  اهلل 
جدكم  والنبي  وعاء  هي  اإنا  وفاطمة  اأبيه، 

من قبل اأمكم؟
فخطب  ُن�سر  النبي  اأن  )ل��و   :فقال
اإليك كرميتك هل كنت جتيبه؟( قال هارون: 
�سبحان اهلل ومل ل اأجيبه؟ بل اأفتخر على العرب 
له:   الإمام والعجم وقري�س بذلك، فقال 
)لكنه ل يخطب اإيل ول اأزوجه( فقال هارون 
ومل  ول���دين  )لأن���ه   :الإمام ف��ق��ال  ومل؟ 

يلدك(، فقال اأح�سنت يا مو�سى.
اإىل  �سجن  م��ن  ينقل  الإم���ام  ه��ذا  اأم��ث��ل 
�سجن، حتى قدموا له ال�سم القاتل واأخرجوا 
اجل�سر  على  اأي���ام  ثالثة  وتركوها  جنازته 

واملنادي ينادي: هذا اأمام الراف�سة.
اأويلي على الغريب اأملات م�سموم

 ك�سه نحبه ومن الأهل حمروم
ب�سجن مظلم يويلي اإنقتل مظلوم

وخل�س كل حياته بقهر وهموم
وال�سجان ميه اأيدور ويحوم 

يحكك نبجي ون�سيل الدمع بدموم

على الكاظم دهلي الدمع اليوم يا عني
وحيد وبال�سجن واهله بعيدين

تاليها ك�سه اب�سم املالعني
وثلث تيام مرمي وماله ْمعني

لظل ابجي عليه واكرث بالونني
�لهو�م�س :

1- الكايف اجلزء 2 �سفحة 542.
 2- الإر�ساد لل�سيخ املفيد �س 307.

3- الف�سول املهمة �س 214.
4- خمت�سر تاريخ العرب �س 209.

March 2020 Number |45|11

�سذرات منربية



امل���������س����در: م����وق����ع ج�����ري�����دة )ال�������س���رق 
الأو�سط(– ال�سعودية.

تاريخ الن�سر: 2020/2/7

العراق،  يف  الأع��ل��ى  ال�سيعي  املرجع  ن��دد 
علي ال�سي�ستاين، اليوم )اجلمعة(، بالعنف 
م��دي��ن��ة  ب��ح��ي��اة حم��ت��ج��ني يف  اأودى  ال����ذي 
وقال  الأ�سبوع،  هذا  البالد،  جنوب  النجف 
اأن  ي��ج��ب  اأي ح��ك��وم��ة ع��راق��ي��ة ج��دي��دة  اإن 

حتظى بثقة ال�سعب وم�ساندته.
ووف��ق��ا ل��وك��ال��ة »روي����رتز« ل��الأن��ب��اء، دعا 
حلماية  العراقية  الأمن  قوات  ال�سي�ستاين 
امل���ح���ت���ج���ني ال�����س��ل��م��ي��ني م����ن امل����زي����د م��ن 

الهجمات.

وج����اءت ت�����س��ري��ح��ات ال�����س��ي�����س��ت��اين على 
ل�سان ممثله خالل �سالة اجلمعة يف مدينة 

كربالء.
وك���������ان ال����رئ����ي���������ص ال������ع������راق������ي، ب���ره���م 
ف���راي���ر )���س��ب��اط(،  اأول  ك��ل��ف، يف  ���س��ال��ح، 
حم��م��د ت��وف��ي��ق ع����الوي، وزي���ر الت�����س��الت 
غري  ج���دي���دة،  ح��ك��وم��ة  بت�سكيل  الأ���س��ب��ق، 
ويريدون  ذل��ك،  يرف�سون  املتظاهرين  اأن 
من�سباً  ي��ت��وّل  مل  م�ستقل  �سيا�سي  تكليف 

وزارياً من قبل.

امل�سدر: موقع قناة )الن( - المارات. 
تاريخ الن�سر: 2020/2/7

ال��ع��راق  امل��رج��ع ال�سيعي الأع��ل��ى يف  دع��ا 
العراقية  الأم���ن  ق���وات  ال�سي�ستاين،  علي 
حل��م��اي��ة امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال�����س��ل��م��ي��ني م���ن اأي 

هجمات جديدة.
التي  العنف  باأعمال  ال�سي�ستاين  ون��دد 
النجف  مدينة  يف  املتظاهرين  ا�ستهدفت 

ت�ساعد حدة  بالتزامن مع  ذلك  العراقية، 
ال��ع��راق وخ�سو�سا  ال��ت��وت��ر يف حم��اف��ظ��ات 

اجلنوبية منها.
الوقت  يف  ال�سي�ستاين  ت�سريحات  تاأتي 
ال������ذي دع�����ا امل���ت���ظ���اه���رون ال���ع���راق���ي���ون يف 
كربالء اإىل تنظيم م�سرية مليونية باجتاه 
�ساحة الأح��رار و�سط املدينة وطرد ممثلي 

الأحزاب منها.

و���س��ه��دت حم��اف��ظ��ة ذي ق����ار م�����س��ريات 
اإي��ران  �سد  هتافات  رفعت خاللها  طالبية 
و�سد تكليف رئي�ص الوزراء حممد عالوي.
وهدد عدد من ن�سطاء احلراك بليونية 
اأب����واب  وع��ن��د  ب��غ��داد  ال��ع��ا���س��م��ة  �سعبية يف 
من  العديد  ت�سم  التي  اخل�سراء،  املنطقة 
وال��وزارات،  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  ال�سفارات 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ويف  ت��ت��ح��ق��ق م��ط��ال��ب  اإن مل 

مقدمتها اختيار رئي�ص حكومة م�ستقل.

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

�ل�سي�ستاين يدعو حلكومة عر�قية حتظى بثقة �ل�سعب

�ل�سي�ستاين يدعو حلماية �ملتظاهرين.. و�لتوتر يت�ساعد يف �لعر�ق
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امل�������س���در: م���وق���ع ج����ري����دة )الن�����ب�����اء(- 
الكويت. 

تاريخ الن�سر: 2020/1/31

�����س����اع����دت ال�������س���غ���وط ع���ل���ى ال��ط��ب��ق��ة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة، ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، يف 
بعد  ل��ل��وزراء،  جديد  رئي�ص  ت�سمية  م�ساألة 
خطبة �سديدة اللهجة من املرجعية الدينية 
ال�سيعية العليا، ودعوة رجل الدين مقتدى 
ال�سدر اأن�ساره بالعودة جمدداً اإىل ال�سارع.
التي  املطلبية  الح��ت��ج��اج��ات  وتتوا�سل 
فيها،  الفاعل  العن�سر  ال�سباب  جيل  ميثل 
مقتل  اإىل  اأدى  ال��ذي  والعنف  القمع  رغ��م 
العظمى  غالبيتهم  �سخ�ساً،   480 من  اأك��ر 
التظاهرات  ان���دلع  منذ  املتظاهرين،  م��ن 
يف الأول من اأكتوبر، يف بغداد ومدن جنوب 

البالد.
وق����ال امل��رج��ع ال��دي��ن��ي الأع���ل���ى اآي����ة اهلل 
اجلمعة،  ال�سي�ستاين يف خطبة �سالة  علي 
ال���ت���ي ت���اله���ا مم��ث��ل��ه ال�����س��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
اجراء  الإ�سراع يف  "يتحتم  اإنه  الكربالئي: 

النتخابات املبكرة ليقول ال�سعب كلمته".
واأ���س��اف "ل ب��د م��ن الإ���س��راع يف ت�سكيل 
باخلطوات  و"القيام  اجلديدة"  احلكومة 
ونزيهة  حرة  انتخابات  لإج��راء  ال�سرورية 

يف اأقرب فر�سة ممكنة".
ملطالب  حم��اك��اة  املرجعية  دع���وة  وت��اأت��ي 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ب���غ���داد وم�����دن اجل���ن���وب، 
مبكرة  نيابية  بانتخابات  يطالبون  الذين 
و�سخ�سية م�ستقلة بدًل من رئي�ص الوزراء 

امل�ستقيل عادل عبد املهدي.
اللحظة  حم���ادث���ات  الأح�������زاب  وجت����ري 
الأخرية لت�سمية رئي�ص وزراء جديد، بعدما 
حدد الرئي�ص برهم �سالح مهلة تنتهي غدا 

يف الأول من فراير لتقدم الكتل ال�سيا�سية 
مر�سحها البديل من عبد املهدي.

وقال م�سوؤول يف مكتب رئي�ص اجلمهورية 
برهم  "الرئي�ص  اإن  بر�ص  فران�ص  لوكالة 
ال�سيا�سية  الكتل  قيادات  ي�ست�سيف  �سالح 
مر�سح  اىل  للتو�سل  حم��اول��ة  يف  املختلفة 

توافق".
اأن��ه  م��ن  ال�سيا�سية  الكتل  �سالح  وح��ذر 
اإذا  للوزراء،  رئي�ساً جديداً  �سي�سمي منفرداً 

مل تقدم مر�سحها.
ب��ع��د خ��ط��ب��ة امل��رج��ع��ي��ة م��ب��ا���س��رة، ن�سر 
ال�����س��در ب��ي��ان��اً ع��ل��ى ت��وي��رت ي��دع��و اأن�����س��اره 

للعودة اإىل ال�سارع جمدداً.
ت��ظ��اه��رة  ال�������س���در ق����د دع�����ا اإىل  وك������ان 
اجلمعة املا�سي �سارك فيها الآلف للتنديد 
اأعلن بعدها  البالد،  بالوجود الأمريكي يف 
اأن�����ه ل���ن ي��ت��دخ��ل ب����احل����راك امل��ط��ل��ب��ي "ل 
بال�سلب ول بالإيجاب"، ما �سنع �سقاقاً يف 

ال�سارع وحتى بني موؤيديه.
من  "اأجد  ت��غ��ري��دت��ه  يف  ال�����س��در  وق����ال 
امل�����س��ل��ح��ة اأن جن����دد ال���ث���ورة الإ���س��الح��ي��ة 
�سعبية  ال�سلمية وذلك من خالل مظاهرة 

�سلمية حا�سدة يف العا�سمة"، و"اعت�سامات 
�سلمية حا�سدة قرب املنطقة اخل�سراء".

امل�سهد  اإىل  ال��ت��ع��ق��ي��دات  ت��ع��ود  وب���ذل���ك، 
ال�سيا�سي يف البالد، حيث مت م��رارا جتاوز 

املهلة الد�ستورية لختيار رئي�ص للوزراء.
الطبيعية  احل��ال��ة  يف  ال��د���س��ت��ور  وين�ص 
الأك���ر  ال��رمل��ان��ي��ة  الكتلة  ت�سمي  اأن  ع��ل��ى 
م��ر���س��ح��اً ل��رئ��ا���س��ة ال������وزراء يف غ�����س��ون 15 
يوماً من النتخابات الت�سريعية. ثم يكلف 
رئي�ص اجلمهورية رئي�ص احلكومة بت�سكيل 

حكومته يف غ�سون �سهر واحد.
اإىل  ب��ن��وده  يف  يتطرق  ل  الد�ستور  لكن 
وبالتايل  ال����وزراء.  رئي�ص  ا�ستقالة  اإم��ك��ان 
ف��ق��د مت ت��خ��ط��ي ف����رتة ال�������15 ي���وم���اً منذ 

ا�ستقالة عبد املهدي.
و�سيحتاج اأي مر�سح اإىل م�سادقة الكتل 
ال�سيا�سية املنق�سمة، ومن املرجعية الدينية 
وع��دوت��ه��ا  اإي�����ران  وم���ن  الأع���ل���ى،  ال�سيعية 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، اإ���س��اف��ة اإىل م��واف��ق��ة 

ال�سارع املنتف�ص منذ نحو اأربعة اأ�سهر.

�لعر�ق.. �ل�سي�ستاين يدعو لـ"�نتخابات مبكرة" حلل �الأزمة و�ل�سدر �إىل �الحتجاج جمددً�
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

قال اأبو احل�سن مو�سى : ما من بالء 
ينزل على عبد موؤمن فيلهمه اهللالدعاء اإل 
كان ك�سف ذلك البالء و�سيكًا ، وما من بالء 
الدعاء  عن  فيم�سك  موؤمن  عبد  على  ينزل 
اإل كان ذلك البالء طوياًل ، فاإذا نزل البالء 

. 1)فعليكم بالدعاء والت�سرع اإىل اهلل
)كورونا    العاملي  الوباء  تداعيات  زال��ت  ل 
اأرج��اء  يف  تتفاقم   )2-SARS-CoV
لو�سائل  ال�ساغل  ال�سغل  ب��ات  حتى  املعمورة 
،بل  الجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع  الإع���الم 
منها  ي�ستفيد  ،و�سلعًة  ال�سارع  حديث  اأ�سبح 
كل من اأراد اأن يلفت الأنظار اإليه، حتى �سار 
اأغلب النا�س من املبدعني يف طرح النظريات 
لأنف�سهم  خاللها  من  قون  ُي�سوِّ التي  واحللول 

كمنقذين للب�سرية من ذلك الوباء0
ومما يوؤ�سف له حقًا اأنك جتد بع�س رجال 
احلقيقة  يتجاهل  اأو  يجهل  امل�سلمني  الدين 
وبالذات  اأوًل  العتماد  اإىل  يدعو  راح  حتى 
على الأ�سباب الطبيعية ملواجهة الوباء املذكور 
،زاعمًا اأن الدعاء والتو�سل واإن كان نافعًا اإىل 
حدٍّ ما ، اإل اأن التطور العلمي احلديث تفّوق 
اأه��ل  ورواي���ات  ال�سريعة   تعاليم  على  ال��ي��وم 
 " الطب  جم��ال  خ�سو�س  يف   البيت
مب�سافات مذهلة" ح�سب تعبريه ، ومل يكلف 
البحث  عناء  للحظات  ولو  نف�سه  القائل  هذا 
عن الأ�سباب احلقيقية ملثل هكذا وباء عاملي 

ال��ق��راآن  تعليالت  اإىل  يلتفت  ومل   ، و�سامل 
الكرمي ملثل هكذا ف�ساد يعم الكرة الأر�سية ، 
ومل يتاأمل يف توجيهات اأهل البيت يف 

مثل هكذا بالء 0

اأن  على  �سريحًا  يوؤكد  الكرمي  القراآن  اإن 
العامل الرئي�س الذي يقف وراء تف�سي الأوبئة 
والرخاء يف  الهناء  املف�سدة حلال  والأمرا�س 
الذي  والعام  ال�سامل  ال�سكل  وبهذا  الأر����س 
يقلُّ نظريه اإنا هو وبالدرجة الأ�سا�س ف�ساد 
باملعا�سي  اهلل  مببارزة  وتوغله  فيها  الإن�سان 
منه  خمافٍة  اأو  حياٍء  اإب���داء  دون  من  ج��ه��ارًا 
اْلَرِّ  اْلَف�َساُد يِف   :{َظَهَر  تعاىل ، قال اهلل 
ا�ِس ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َس  ا َك�َسَبْت اأَْيِدي النَّ َواْلَبْحِر مِبَ
ال�سماء  واأن  َيْرِجُعوَن}2،  َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  الَِّذي 
تاأديبًا  املذكور  الف�ساد  بظهور  �سمحت  اإن��ا 
لالإن�سان لعله يثوب اإىل ر�سده ويتوب اإىل رّبه 0

وبالتايل فاإن كل ما يذكر يف و�سائل الإعالم 
من اأ�سباب لتف�سي الفايرو�س املذكور اإنا هو 
اهلل  اأنفذ  التي  الطبيعية  الأ�سباب  ب��اب  من 
تعاىل عن طريقها م�سيئته واأعمل اإرادته ،واإل 
فاإن ال�سبب احلقيقي ل يزال و�سيبقى جمهوًل 
عندهم حتى يق�سي اهلل اأمرًا كان مفعوًل ، ومبا 
اليوم  ؛فاأنك  الرهان  من  اأقوى  الوجدان  اأن 
واأ�سدهم  الفايرو�س  بهذا  النا�س  اأجهل  ترى 
على  لي�ست  التي  ال�سعوب  تلك  به هي  ابتالًء 
هائاًل  تطورًا  متتلك  اأنها  رغم  الإ�سالم  دين 
الطبية  والتقنيات  التكنولوجية  املجالت  يف 

احلديثة 0
وعالج  واأ�سباب  بحقيقة  اجلهالة  هذه  اإن 
هذا الوباء هي التي ي�سري اإليها حديث الإمام 
من  العباد  اأح��دث  :)كلما  بقوله   الر�سا
الذنوب ما مل يكونوا يعملون ، اأحدث اهلل لهم 

من البالء ما مل يكونوا يعرفون(3 0 

واح��دة  وت��رية  على  لي�سوا  النا�س  اأن  ومب��ا 
اأم��ري  ع��ن  روي  ف��ق��د  اهلل  م��ع  عالقتهم  يف 
اأدب  للظامل  البالء  :)اإن  قوله   املوؤمنني
،وللموؤمن امتحان ، ولالأنبياء درجة ، ولالأولياء 

كرامة( 4 0
ومن هنا ياأتي احلديث املبارك لري�سد اإىل 
اأن واجب الإن�سان املوؤمن يف هكذا حالٍت من 
وبالذات  اأوًل  يتوجه  اأن  والختبار  المتحان 
واخل�سوع  والت�سرع  بالدعاء  تعاىل  اهلل  اإىل 
به  وي�ستعني  والإن��اب��ة  وال�ستغفار  واخل�سوع 
تعاىل لدفعها ، ثم ومن بعد ذلك فليلجاأ العبد 
اإىل كل ما لديه من اإمكانات ليحاول بوا�سطتها 
دفع البالء ،واإنا وجب تقدمي الدعاء لأن تلك 
الأ�سباب الطبيعية ؛ وقائية كانت اأم عالجية 
فاإنها ل ميكن اأن تاأتي بثمارها مهما تعاظمت 
 ، وم�سيئته  تعاىل  ب��اإذن��ه  اإل  متطورة  وكانت 
وبتحويل غ�سبه تعاىل اإىل عامل رحمة وراأفة 
بالعباد ،فعن ال�سادق عليه ال�سالم اأنه قال : 
ه كما ُينَق�ُس  )اإّن الدعاَء يردُّ الق�ساَء ، ينق�سُ

ال�سلك وقد اأبرَم اإبرامًا( 5 0
على اأنه لي�س الدعاء هو العامل الأوحد يف 
اأخ��رى ل تقل �ساأنًا  املقام ،بل هنالك عوامل 
عنه ؛ وذلك كزيارة عا�سوراء فاإنها خري دافع 
لكل نازلة ، وك�سدقة ال�سر فاإنها تطفئ غ�سب 
الرب ،ن�ساله تعاىل العفو واملعافاة والعافية يف 
الدين والدنيا والآخرة واأن يحفظنا جميعًا من 
كل �سوء ومكروه بف�سله وبف�سل ال�سالة على 

حممد واآل حممد 0 
�لهو�م�س:

1-و�سائل ال�سيعة : ج7 ، �س44 .
2-الروم اآية41 .

3-الكايف :ج2 ، �س275 .
4-ميزان احلكمة :ج1،�س59 .
5-و�سائل ال�سيعة :ج7 ، �س36 .

دور الدعاء يف دفع البالء

1441هـرجب�لعدد |45| 14

درر املع�س�مني



ال�سيخ ح�سن عبد الر�سا

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وله احلمد
اخللق  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة 
الدائمة  واللعنة  الطاهرين  واآل��ه  حممد 
على اأعدائهم اأجمعني اإىل قيام يوم الدين
العلم  مبعجون  تعالج  الأخالق  م�ساوئ 
�سببها،  مب�ساد  علة  كل  وع��الج  والعمل، 
مر�سا  الغيبة  نطرح  �سبق،  ملا  وا�ستمرارا 
لنعاجله، وهو املر�س الفتاك الذي يحرق 

احل�سنات حرقا.
الناهية  الآي����ة  ب��ذك��ر  ت��رك��ا  ول��ن��ب��داأ 
الرحيم:                     الرحمن  اهلل  ب�سم  ذل��ك،  ع��ن 
ا  َبْع�سً ُكم  ْع�سُ بَّ َيْغَتب  َوَل  �ُسوا  �سَّ جَتَ {َوَل 
َمْيًتا  اأَِخيِه  ��َم  حَلْ َياأُْكَل  اأَن  اأََح��ُدُك��ْم  اأَُيِحبُّ 
الرواية  تدبر  خالله  ومن   ، َفَكِرْهُتُموُه}1 
على  احل�سول  ن�ستطيع  املباركة،  النبوية 
 :تعريف منا�سب، فعن النبي الأعظم
)ه���ل ت����درون م��ا ال��غ��ي��ب��ة؟ ف��ق��ال��وا: اهلل 

ور���س��ول��ه اأع��ل��م، ق��ال: ذك��رك اأخ���اك مبا 
يكره( ، والأخ املوؤمن ل يقبل من اأخيه ما 
يكرهه من القول، ففيه هتك حلرمته اأمام 
الآخرين واإنزال من �ساأنه، والت�سقيط من 
بالإن�سان  الأب��رار، فحري  ل  الفجار  �سيم 
يتكلم مع من  اأن  الت�سفي وال�ستغابة  بدل 
يريد ا�ستغابته باأن ينهاه عن ذلك العمل.

بالإن�سان  ت���وؤدي  التي  الأ���س��ب��اب  واأم���ا 
للغيبة فهي ع�سرة كاملة، كما 
بينها الإمام جعفر بن حممد 
ال�����س��ادق  ح��ي��ث ق���ال: 
ِبَع�سَرِة  ُع  َتَتنوَّ الغيَبِة  )اأَ���س��ُل 
َوُم�ساَعَدِة  اأَنواِع: �ِسفاِء َغيٍظ، 
َخَرٍ  َوَت�سِديِق  َوُتهَمٍة،  َق��وٍم، 
، َوَح�َسٍد،  ِبال َك�سِفِه، َو�ُسوِء َظنٍّ
ٍم،  َوَت���َرُّ ��ٍب،  َوَت��َع��جُّ ٍة،  َو�ُسخِريَّ
الَمَة  ال�سَّ اأََردَت  َف��اإن  َوَت��َزيُّ��ٍن، 

ذِلَك  رُي  َفَي�سِ امَلخُلوَق،  ل  اخلاِلَق  َفاذُكِر 
َمكاَن الَغيَبِة ِعَرًة، َوَمكاَن الإِثِم َثوابًا(.

القادمة  الأع����داد  يف  ن�سرح  و���س��وف 
�سرحا م��وج��زا ع��ن ك��ل ن��وع م��ن الأن���واع 
التي ذكرها الإمام  بعون اهلل وقوته، 

و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين.
�لهو�م�س: 

1- �سورة احلجرات اآية 12 .

الغيبة
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ل�شهيد ا
عبد ال�شاحب احل�شينيال�����ش��ي��د

اإعداد/فا�سل عليوي ح�سني

عبد  ج��واد  ال�ساحب  عبد  ال�سيد  ال�سهيد 
الر�سا اآل عطية احل�سيني

جواد  ال�ساحب  عبد  ال�سيد  ال�سهيد  ُول��د 
عبد الر�سا اآل عطية احل�سيني �سنة 1937 يف 
حملة ال�سيوخ يف اأ�سرة دينية معروفة، فوالده 
 اأحد خدام الإمام الكاظم ال�سيد جواد، 
وجده ال�سيد عبد الر�سا احل�سيني اأحد �سدنة 
احلرم الكاظمي ال�سريف، ن�ساأ وتربى يف كنف 

اأ�سرته.
 در��سته: در�س ال�سهيد علوم الدين وهو يف 
�سن الرابعة، ودر�س يف مدر�سة منتدى الن�سر 
الدينية مبدينة الكاظمية املقّد�سة، وكان زميله 
يف الدرا�سة الراحل ال�سهيد ال�سيد حممد باقر 
�سداقة  عالقة  به  تربطه  ال��ذي   ال�سدر
قوية رباطها املقد�س العقيدة واحلب لالإ�سالم 
واأهله، تتلمذ على يد العلماء من اآل ال�سدر واآل 
يا�سني فاأبدع طالبًا جمتهدًا ملتزمًا بالدر�س 
واحللقات املقامة اإىل اأن اأكمل درا�سته فاأ�سبح 
يف  در���س  وبعدها  وامل�سلمني،  الإ���س��الم  حجة 
مدر�سة ال�سيخ اخلال�سي والتي كان والده 
ال�سيد جواد من كبار املترعني لإن�سائها 
خدمًة، وتلقى العلوم الإ�سالمية من فقه وعلوم 
متميزًا  وكان  وغريها،  تف�سري  وعلوم  حديث 
ومواهب كبرية  به من ذكاء مفرط  يتمتع  مِلا 
وعقلية ر�سينة، ومل ينقطع عن تلقي وحت�سيل 
العلوم من ال�سيخ حممد اخلال�سي حتى وفاته 

وانتقاله اإىل جوار ربه.

موؤلفاته:
مني  )ح�سني  اأ�سهرها:  موؤلفات  ع��دة  له 
واأن��ا من ح�سني( )ال�سباب والإ���س��الم(، كما 
فقهية  اإ�سالمية  حما�سرات  عدة  باإلقاء  قام 
وتف�سري، وقام ال�سيد بتاأ�سي�س منتدى �سباب 
التوحيد يف منطقة الكريعات بعد انتقاله لها 
اخلال�سي  حممد  ال�سيخ  من  اأم��ر  على  بناًء 
الكبري عام 1963 حيث كان يهدف اإىل ن�سر 
الوعي الديني والثقايف لدى ال�سباب من خالل 
هذا املنتدى، كما اإنه كان اإمام وخطيب جامع 

ال�سفاء يف نف�س املنطقة.
املدر�سة  يف  التوحيد  مكتبة  ال�سيد  اأ�س�س 
الكتب  اأن���واع  حت��وي   1973 �سنة  اخلال�سية 
الدينية والثقافية وهي مازالت موجودة حلد 
الكثري من  واألقى  �ساعرًا  ال�سهيد  الآن، وكان 
الق�سائد يف عدة منا�سبات ومن ق�سيدة له يف 

ذكرى عا�سوراء:
ديٌن دعائمه �سحايا كربال

باٍق اإىل يوم القيامة خالُد
بدمائهم �سادوا لنا اأركانه

ليطاع ل يع�سى الإله الواحُد
�سهادته:

البعث  ب��داأت �سريته اجلهادية �سد حزب 
مع بداية �سنة 1968 حيث عرف ال�سيد مدى 
اخلطر املحدق بالأمة من هذا احلزب، وعمل 
الكفاح  اأ�سكال  بكل  لهم  الت�سدي  جاهدا يف 
ال�سيد داود  وبداأ عمله مع جمموعة  الثقايف، 
بها  ليمول  الأم���وال  يجمع  ك��ان  حيث  العطار 

احلركة اجلهادية التي كانت تعمل يف اخلفاء.
اأولها  ك��ان  اعتقالت  لعدة  ال�سيد  تعر�س 
اأ�سهر  ثالثة  لفرتة  اعتقل  حيث   1974 ع��ام 
واأُفرج عنه، واعتقل بعدها عام 1979 وكانت 
له كرامة قبيل هذا العتقال، وهي اأن الأمن 
الكريعات  يف  الكائن  ال�سيد  بيت  هاجموا 
واقتياد  البيت  بتفتي�س  وقاموا  اعتقاله،  بغية 
ال�سيد  �سعود  ومبجرد  ال�سيارة،  اإىل  ال�سيد 
اإىل ال�سيارة توقفت ال�سيارة عن العمل، حيث 
قاموا باإنزاله وت�سغيل ال�سيارة ومبجرد �سعوده 
جديد،  من  توقفت  اأخ��رى  مرة  ال�سيارة  اإىل 
وتكررت  حديثة،  كانت  ال�سيارة  اأن  والغريب 
هذه احلالة ثالث مرات اإىل اأن ا�سطر الأمن 
اإىل ترك ال�سيد واعتقاله فيما بعد، وبقي �سنة 

كاملة.
العذاب داخل طوامري  األ��وان  ال�سيد  عانى 
تنال  اأن  اأب���ى  ولكنه  وامل��ع��ت��ق��الت،  ال�سجون 
�سابرا  فظّل  وكرامته  كريائه  من  ال�سياط 
حمت�سبا متم�سكا مببادئه التي اأخذ على عاتقه 

العمل بها اإىل اآخر حلظة يف حياته.
على  ع��ام 1982  م��رة  اآخ��ر  ال�سيد  اعتقل 
عليه  ال��ع��دي��دة حيث حكم  الع��ت��ق��الت  اأث���ر 
ال�سهداء  طريق  يف  نحبه  فق�سى  ب��الإع��دام، 
لت�سعد روحه الطاهرة اإىل بارئها �ساكية ظلم 
اجلالدين وق�سوة الطغاة، ول حول ول قوة اإل 
باهلل العلي العظيم و�سلى اهلل على حممد واآله 

الطاهرين.
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اإعداد/طالب حممد جا�سم 

اخل�شال الع�شر يف الأخالق

يف  �لع�سر  �خل�سال  �لكتاب:  ��سم 
�الأخالق.

�لر�سا  �ل�سيخ حممود عبد  �ملوؤلف: 
�ل�سايف 

�لطبعة: �الأوىل: 2016
مطبعة د�ر �لكفيل.

للعتبة  �لعامة  �الأمــانــة  �لنا�سر: 
�حل�سينية �ملقد�سة, �سعبة �لن�سر.

يعد هذا الكتاب من الكتب التي يحتاجها 
القارئ الكرمي وطالب العلم وكذلك املجتمع 
التي  قيمة  اأخالقية  موا�سيع  من  يحتويه  مِلا 
بالف�سائل  وال��ت��ح��ل��ي  ح��ي��ات��ه  يف  يحتاجها 

.واأخالق اأهل البيت

ويحتوي على �لعناوين �لتالية:
1. دعاء الإمام زين العابدين ومكارم 

الأخالق.
.2. من اأخالق النبي

.3. من اأخالق المام علي
ف���اط���م���ة  اأخ�������������الق  م�������ن   .4

.الزهراء
اأخ��الق الإم��ام احل�سن بن  5. من 

.علي املجتبى
الإم��ام احل�سني بن  اأخالق  6. من 

.علي ال�سهيد
7. م��ن اأخ����الق الإم�����ام ع��ل��ي بن 

.احل�سني زين العابدين
اأخ���الق الإم���ام حممد بن  8. م��ن 

.علي الباقر
جعفر  الإم�������ام  اأخ������الق  م���ن   .9

.ال�سادق

اأخ��الق الإم��ام مو�سى بن جعفر  10. من 
.الكاظم

.11. من اأخالق الإمام الر�سا
.12. من اأخالق الإمام اجلواد

13. من اأخالقيات الإمام علي بن حممد 
.الهادي

14. من اأخالقيات الإمام احل�سن بن علي 
.الع�سكري

عجل  احلجة  الإم��ام  اأخالقيات  من   .15
اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.

و�خل�سال �لع�سر هي:
اأول: ال�سخاء قوة للنف�س.

ثانيا: احلياء �سفة الأتقياء.
ثالثا: ال�سدق النجاة.

رابعا: الأمانة �سفة املوؤمنني.
خام�سا: التوا�سع ميزان الأخالق.

�ساد�سا: الغرية اإميان الرجل.
�سابعا: ال�سجاعة قوة قلبية.
ثامنا: احللم �سيد الأخالق.

تا�سعا: ال�سر حالوة باحلق
عا�سرا: ال�سكر اإدامة النعمة.
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�حللقة �لثامنةال�سيخ فاروق اجلبوري

الذي  القومي  منهجها  احل�سينية  الثورة 
معلنًا  الفكرية  ال�ساحة  على  نف�سه  يطرح 
ولقد   ، و�سوح  بكل  وروح��ه  الإ�سالم  حقيقة 
 احل�سني عا�سوراء  �سعارات  اأ�سبحت 
يو�سل  ال��ذي  الأوح��د  الطريق  خارطة  متثل 
و�سبياًل   ، جهة  من  تعاىل  اهلل  اإىل  الإن�سان 
 ، اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن  ال��ك��رمي  احل���ر  للعي�س 
املوؤمن  بني  في�ساًل  ال�سعارات  هذه  و�سارت 
وامل��ن��اف��ق ، والإن�����س��ان وال��الاإن�����س��ان ، وبني 
ق��ّدم   فاحل�سني  ، وامل�ستعبد  امل��ت��ح��رر 
ثورته املباركة اإىل العامل اأجمع ك�سفينة جناة 
وم�سباح هداية وو�سيلة خال�س واإنقاذ ، من 
 ، فريد  واإن�ساين  عاملي  فكري  منهج  خ��الل 
ولهذا جند اأن ثورته قد اأ�سبحت رحمًا 
ومهدًا ل�سائر ثورات الأحرار يف العامل حتى 
انها  اإذ  املباركة  العاملية  املهدوية  النه�سة 
عا�سوراء  ث��م��رات  م��ن  ث��م��رة  ���س��وى  متثل  ل 

0 احل�سني
اأن الواجب على   اأعلن احل�سني ولقد 
فكريًا  اإليه  والنتماء  به  الرتباط  اأراد  َمن 
وعقديًا هو اأن يتم�سك بنهجه ومبادئه وقيمه 
يوم  وج�سدها  ن��ظ��ري��ًا،   طرحها ال��ت��ي 
عا�سوراء عمليًا ، واإل فلن ي�سل الإن�سان اإليه 

ولن يح�سب عليه 0
النهج  م��الم��ح  اأه����م  تخلي�س  ومي��ك��ن 
لن�سل  انتهاجه  علينا  يجب  ال��ذي  الفكري 
عليه  وُنح�سب  له  وننتمي   احل�سني اإىل 

بالأمور التالية :
اهلل  جتاه   له املبدئي  املوقف  �أواًل: 
يف  الأخ���رية  خطبته  ففي  وت��ع��اىل،  �سبحانه 
اآدم  ول��د  على  امل��وت  )خ��ط   :يقول مكة 
اأولهني  وما  الفتاة  جيد  على  القالدة  خمط 

اإىل اأ�ساليف ا�ستياق يعقوب اإىل يو�سف، وخري 
يل م�سرع انا لقيه، كاأين باأو�سايل تقطعها 
ع�سالن ال��ف��ل��وات ب��ني ال��ن��واوي�����س وك��رب��ال ، 
واأجربة  واأحوية   اأكرا�سًا جوفًا  مني  فيمالأن 
�سغبًا ، ل حمي�س عن يوم خط بالقلم ، ر�سا 
بالئه  على  ن�سر  البيت  اأه��ل  ر�سانا  اهلل 
ويوفينا اأجور ال�سابرين ، لن ت�سذ عن ر�سول 
حظرية  يف  ل��ه  جمموعة  وه��ي  حلمته،  اهلل 
 ، وعده  بهم  وينجز  عينه  بهم  تقر  القد�س، 
من كان باذًل فينا مهجته، وموطنًا على لقاء 
اهلل نف�سه ، فلريحل معنا فاين راحل م�سبحًا 

اإن �ساء اهلل (1 0
فالإن�سان يجب عليه حتري مواطن الر�سا 
الق�سوى  وغايته  مقا�سده  ليجعلها  الإلهي 
على  نف�سه  يوطن  واأن  عنها،  يحيد  ل  التي 
كان  واإن  �سيء  كل  على  تعاىل  م��راده  تقدمي 
فيه قتله وحرمانه من حق احلياة ، فاإن كان 
يف  كان  واإن  جماهدًا  كان  اجلهاد  يف  ر�ساه 
كان  ال�سالم  يف  كان  واإن  متقيًا،  كان  التقية 
اختبار  على  ال�سر  من  يتخذ  واأن   ، م�ساملًا 
اهلل له جلبابًا يتجلبب به، واأن يفعل ذلك كله 

عن طيبة نف�ٍس منه 0
وب��ع��ب��ارة اأخ�����رى، ف����اإن ر���س��ا الإن�����س��ان 
غ�سبه  من  وغ�سبه  اهلل  ر�سا  من  الر�سايل 
تعاىل ، ولي�س له ر�سا اأو غ�سب اإل ما كان من 
اهلل واإىل اهلل ، هكذا هم  اأولياء اهلل تعاىل، 
ول��ه��ذا ك��ان ع��ّز وج��ّل يقرن ر���س��اه وغ�سبه 
 ،حممد واآل  حممد  وغ�سب  بر�سا 
ذلك لأنهم ل ر�سا ول غ�سب لهم اإل ر�ساه 
وغ�سبه جّل �ساأنه، وهكذا يجب اأن يكون كل 

موؤمن واإل فال اإميان له 0 

امل�سوؤوليات  جت��اه   موقفه ثانيًا: 
ال�����س��رع��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ك��اإن�����س��ان 
منهج  اإل  منهجًا  لنف�سه  يرت�سي  ل  ر�سايل 
الإ�سالح  طريق  وطريقهم   الأنبياء
فاحل�سني   ، اهلل  نحو  الب�سرية  بيد  والأخ���ذ 
اأن يعي�س بال ر�سالة ، ول ير�سى  ياأبى   
اأن تقنع باأداء الأدوار الثانوية ، ولذا  لنف�سه 
اأعلنها �سريحًا فقال : )واأين مل اأخرج اأ�سرا 
واإنا خرجت  ول مف�سدا ول ظاملا  ول بطرا 
لطلب ال�سالح يف اأمة جدي �سلى اهلل عليه 
واآله اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر 
اأب��ي  ب��ْن  واأب���ي علي  ب�سرية ج��دي  واأ���س��ري   ،

0 2).... طالب
اإن�سانًا  يكون  اأن  للموؤمن  ينبغي  وهكذا 
ر�ساليًا هدفه دائمًا اأن ي�سبح من الدعاة اإىل 
اهلل تعاىل ، والقادة اإىل �سبيله ، قال تعاىل 
َيُقوُلوَن  ِذيَن  يف �سفات عباد الرحمن : {َوالَّ
َة اأَْعنُيٍ  اِتَنا ُقرَّ يَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَنا َوُذرِّ َربَّ
َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي اإَِماًما}3، فمن اأراد النتماء 
الر�سايل  ال��دور  اتخاذ  يلزمه   للح�سني
يقبل  ل   ال�سهداء �سيد  لأن  احلياة  يف 

الفارغني الغافلني 0             
الأبرز  العامل  هي  الدنيوية  املعوقات  اإن 
الإن�سان قمة  بلوغ  الذي يحول دون  والأوح��د 
 ال�سادق الإم��ام  فعن   ، والكمال  املجد 
 ، الدنيا (4  ك��لِّ خطيئٍة ح��بٌّ  راأ���ُس   ( : ق��ال 
الدنيا  حقيقة  يعّرفنا   احل�سني هو  وها 
�سيما يف ع�سر مثل ع�سرنا احلا�سر فيقول: 
واأدبر   ، وتنكرت  تغريت  قد  الدنيا  )اإن هذه 
معروفها ، فلم يبق منها اإل �سبابة ك�سبابة 
األ   ، الوبيل  ، وخ�سي�س عي�س كاملرعى  الإناء 
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ترون اأن احلق ل يعمل به ؟! ، واأن الباطل ل 
يتناهى عنه ؟! ، لريغب املوؤمن يف لقاء اهلل 
اإل �سعادة ، ول  امل��وت  اأرى   ف��اإين ل   ، حمقًا 

احلياة مع الظاملني اإل برمًا(5 0
اأوليائه  مع�سكره من  اأن هلل  كما  ثالثًا : 
 ، كله  ذل��ك  لل�سيطان  ف��اإن   ، وجنده  وحزبه 
خلِق  منذ  املع�سكرين  بني  حمتدم  وال�سراع 
، ولكل من  الن�ساأة  اآدم واإىل نهاية هذه 
والهدف   ، ومناهج  وقيم  مبادئ  املع�سكرين 
على  النفوذ  ب�سط  وهو  األ  منهما  لكل  واحد 
اأن  الإن�سان  على  هنا  ومن   ، والعباد  البالد 

يحدد ولءه وانتماءه لأي املع�سكرين يكون 0
طريق   احل�سني الإم���ام  ر�سم  ولقد 
الأح���رار ب��اأح��رف من ن��ور حني ح��ّدد معامل 
حزب ال�سيطان واأتباعه راعيًا ورعيًة ، وحّدد 
لالإن�سان الر�سايل ما يجب عليه اتخاذه من 
املبادئ  اأه��م  م��ن  فكان   ، جتاههما  موقف 
واأراد   احل�سني بها  اآم��ن  التي  والقيم 
من  ال��راءة  م�ساألة  بها  يوؤمنوا  اأن  لالأحرار 
كل طاغوت متجر ، وذلك حينما رفع �سعار 
الأموية  لل�سلطة  واأعلن  الظلم  لبيعة  الرف�س 
بكل جراأة و�سراحة موقفه املبدئي الراف�س 
لبيعة يزيد بن معاوية قائد حزب ال�سيطان، 
املدينة بعدما طلب  مب�سمع ومراأى من وايل 
منه البيعة، فقال : ) اأيها الأمري اإنا اأهل بيت 
املالئكة  وخمتلف  الر�سالة،  ومعدن  النبوة 
بنا فتح اهلل، وبنا يختم، ويزيد رجل فا�سق 
 ، املحرتمة  النف�س  وقاتل  اخلمر،  �سارب   ،

معلن بالف�سق، ومثلي ل يبايع مثله (6 0
من  باأن  �سريحًا  اأعلنها   احل�سني بل 
ويتخذهم  واملف�سدين  الظاملني  ينكر على  مل 
عدوًا له فاإنه منهم، حيث قال: )اأيها النا�س 
�سلطانًا  راأى  "من  قال:   اهلل ر�سول  اإن 
اهلل  لعهد  ناكثًا  اهلل  حلرم  م�ستحاًل  جائرًا 
خمالفًا ل�سّنة ر�سول اهلل يعمل يف عباد 
اهلل بالإثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل ول 
قول كان حقا على اهلل اإن يدخله مدخله"، األ 
واإن هوؤلء قد لزموا طاعة ال�سيطان وتركوا 

وعطلوا  الف�ساد  واأظ��ه��روا  الرحمن  طاعة 
احلدود وا�ستاأثروا بالفيء واأحلوا حرام اهلل 

وحرموا حالله واأنا اأحق َمن غري(7 0
اأن  ميكن  ل  امل��ط��ال��ب  نيل  اإن   : ر�بــعــًا 
يتحقق مبجرد التمني والدعاء ، فمثاًل دولة 
الربانية  املهدوية  واحلكومة  الإلهي  العدل 
باأهمية  ن��وؤم��ن  كّنا  واإن  ذل��ك  مبثل  ت��اأت��ي  ل 
تلك  اإىل  والتطلع  وال�سوق  والتمني  الدعاء 
يف  ك��اٍف  غري  ذل��ك  اأن  اإل   ، البهية  الطلعة 
حتقق الأمنيات والرغائب ، واإنا الالزم اأن 
وتقدمي  اجل�سيمة  بالت�سحيات  ذلك  ُي�سفع 
القرابني واحدًا تلو الآخر ، ومفارقة الأحبة 
 ، الأهوال واملخاطر  الديار وركوب  وهجران 
لأجل  �سيء  كل  يرتك   احل�سني هو  فها 
واإح��الل  احل��ق  اإقامة  وه��و  الأ�سمى  الهدف 
عياله  تاركًا  الباطل  ورد  الظلم  ونبذ  العدل 
واهله يف �سحراء كربالء موؤمنًا كل الإميان 
انهم من اأولياء اهلل ، واأولياوؤه ل خوف عليهم 
ال��وداع الثاين  ول هم يحزنون ، لذا قال يف 
وقال  بال�سر،  اأمرهم  لعياله  الثاين   : لهم 
تعاىل  اهلل  اأن  واعلموا   ، للبالء  )ا�ستعدوا   :
�سر  م��ن  و�سينجيكم  وحافظكم   حاميكم 

خري،  اإىل  اأمركم  عاقبة  ويجعل  الأع��داء، 
ويعذب عدوكم باأنواع العذاب، ويعو�سكم 

عن هذه البلية باأنواع النعم والكرامة.
 فال ت�سكوا، ول تقولوا باأل�سنتكم ما 

ينق�س من قدركم(8 0
على  ع���ازم���ًا   انطلق ث���م 

م��الق��اة احل��ت��وف ول�����س��ان حاله 
يقول: 

 تركت اخللق طرًا يف هواكا
واأيتمت العيال لكي اأراكا

فلو قطعتني باحلب اإربًااربا
ملا مال الفوؤاد اإىل �سواكا

تلك  اإىل  وع��م��ق  ب��اإم��ع��ان  ف��ان��ظ��ر 
اأن النتماء  املبادئ احل�سينية اجلليلة لتعلم 
للح�سني ل ميكن اأن يتحقق اإل من خالل 

، لأنها متثل  بها والأخذ بع�سادتها  التم�سك 
املقطع من  ه��ذا  امل��ذك��ورة يف  دِق  ال�سّ َق��َدَم 
�سفاعة  ارزقني  اللهم   (  : عا�سوراء  زي��ارة 
�سدق  ق��دم  يل  وثبت  ال���ورود  ي��وم  احل�سني 
عندك مع احل�سني واأ�سحاب احل�سني الذين 
اللهم   ،)  احل�سني دون  مهجهم  بذلوا 
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اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

اأن  ينبغي  الذي  بالَهْدي  ُزود  الإن�سان  اإن 
ي�سري عليه لإدراك م�سلحته يف هذه احلياة، 
وطاقات  باإمكانيات  جتهيزه  هذه  خالل  من 

عديدة وهي كما ياأتي:
1.�لعقل: الذي يدرك به الأ�سياء، وهو 
مبثابة الأم جلميع قوى الإن�سان، قال �سبحانه 
ْمَع  ال�سَّ َلُكُم  َوَجَعَل  ُكْم  ن�َساأَ اأَ ��ِذي  الَّ ُهَو  {ُق��ْل 

ا َت�ْسُكُروَن}1  ْفِئَدَة َقِلياًل مَّ اَر َواْلأَ َواْلأَْب�سَ
اأن  ينبغي  ما  به  يدرك  الذي  2.ال�سمري: 
الإن�سان،  يف  الف�سيلة  روح  ميثل  وهو  يفعله، 
اَها  �َسوَّ َوَم��ا  {َوَنْف�ٍس  وتعاىل:  �سبحانه  قال 
اأَْفَلَح َمن   َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  َقْد 

اَها}2 . اَها  َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ َزكَّ
به  ي��ق��ي�����س  ال����ذي  �حلــكــمــة:  3.روح 
العاجل  مبالحظة  والنفع  ال�سرر  الإن�سان 
اإليه  ي�سري  وقد  له،  الأنفع  لختبار  ولالآجل، 
اْلأَْر���سِ  يِف  َي�ِسرُيوا  {اأََف��َل��ْم  تعاىل  قوله  مثل 

َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها}3 . 
�سمانات  متثل  �عتيادية:  4.رغبات 
الفرد والنوع كالرغبة يف اجلاه واملال  لبقاء 

والطعام والأمومة والزواج.
وه���ذه ال��رغ��ب��ات غ��ري حم���دودة -يف حد 
هي  ب��ل  والف�سيلة،  احلكمة  بحد  نف�سها- 

اإر�سائها،  نزعات نف�سية ت�سوق الإن�سان اإىل 
هو  فيما  لها  ي�ستجيب  األ  الإن�سان  ووظيفة 
مر�سا  ك��ان��ت  واإل  ح��دوده��ا،  ع��ن  اخل���ارج 
�سائر  حد  على  حياته  يف  الإن�سان  به  يبتلى 

الأمرا�س.
ــار: وه����ي م��ق��ود  ــب ــت 5.حـــريـــة �الخ
اأن  ي�ستطيع  ال��ذي  احلياة  ه��ذه  يف  الإن�سان 
يوجهه اإىل منحى التعقل واحلكمة وال�سمري 
عن  بحثا  ت�سرفاته  يف  ال�سرت�سال  اإىل  اأو 
ذكر  كما  الرغبات،  ي�سبع  فيما  ال�ستزادة 
ا  اإِمَّ ِبيَل  ال�سَّ َهَدْيَناُه  ��ا  {اإِنَّ الكرمية:  الآية  يف 

ا َكُفوًرا}4 .  مَّ �َساِكًرا َواإِ
والهدي الذي ينبغي اأن ي�سري عليه الإن�سان 
مفا�سده  وي��دراأ  م�ساحله  ليدرك  احلياة  يف 
هو اإدراك الأ�سياء بالعقل، ثم النبعاث احلر 

من روحي احلكمة والف�سيلة.
الإن�سان  حلقيقة  الدين  حتليل  هو  ه��ذا 
وقواه النف�سية واأل تعتقد بع�س الإحلادية اأو 
الإن�سانية  لل�سفات  الرتتيب  بهذا  الربوبية 
وبالهدى الذي رتب عليه واقع الإن�سان، واإنا 
اأن الإن�سان غري خمتار، بل هو من�ساق  ترى 
الوراثية  بالعوامل  تاأثرا  قهرا  ت�سرفاته  اإىل 

والبيئية.

كما ترى عدم وجود قيم اأخالقية جمعولة 
يف داخل الإن�سان، واأن �سلوك الإن�سان ي�سري 
وفق منطق ال�سعف والقوة، فكل �سعور يدعى 
�سعور  وك��ل  بال�سعف،  �سعور  فهو  قيمي  اأن��ه 

يدعى اأنه خمالف للقيم فهو �سعور بالقوة.
ويجد هذا الراأي يف نظرية التطور دعما 
من  الإن�����س��ان  بتطور  تق�سي  اأن��ه��ا  حيث  ل��ه 
التاأثري  على  حالها  يزيد  ل  التي  احليوانات 
ل  فالإن�سان  فيها،  املتحكمة  هي  بالغرائز 
اأنه  اإل  ذل��ك  يف  احليوانات  ح��ال  على  يزيد 
التفكري يجد طرقا  باعتبار كونه قادرًا على 

معقدة للو�سول اإىل غرائزه وميوله.
قيما  ميثل  ل  ال��راأي  ه��ذا  وف��ق  والت�سريع 
راقية حتى يف نظم النتخابية واإنا هو اأداة 
امل�سالح  وف��ق  الجتماعية  احلياة  لتنظيم 
النوعية عندما يتمكن النوع من فر�س اإرادته 

من خالل الأغلبية.
و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين.

الهوام�س:
1- �سورة امللك اآية 23 .

2- �سورة ال�سم�س اآية 10-7.
3- �سورة احلج اآية 46.

4- �سورة الإن�سان اآية 3 .

تزويد الإن�سان بالهدى الالئق به
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الطبيعة  اأو  ال�سجية  ه��ي   اهلل فطرة 
الب�سرية التي خلق اهلُل تعاىل الإن�ساَن عليها، 
فرد  اأو  معينة  فئة  على  وهي غري خمت�سرة 
معني  وم��ك��ان  ب��زم��ان  خا�سة  وغ��ري  بعينه، 
َفَطَر  ِتي  الَّ  ِ اهللَّ {ِفْطَرَة  تعاىل:  قوله  بدليل 
ا�َس َعَلْيَها..}1  فهي بذلك لعموم النا�س،  النَّ
النا�س  لعموم   ياأتي من اهلل الذي  والأم��ر 
ل �سك اأنه دليل رحمة وعدالة، حيث ل مييز 
فيه بني عن�سر وعن�سر مبا حمل من علم اأو 
بعينه،  الإلهي  الفي�س  نوع، ولهذا هو  اأو  لون 
وم�سداقها اأن الإن�سان ل يقبل الظلم والغ�س 
والقتل وكل ما هو باطل، ويحّب كل ما هو حق 
َب  َ َحبَّ وجميل، بدليل قوله تعاىل {َوَلِكنَّ اهللَّ
اإَِلْيُكُم  َه  َوَكرَّ ُقُلوِبُكْم  يِف  َنُه  َوَزيَّ مَياَن  اْلإِ اإَِلْيُكُم 

َياَن..}2 . اْلُكْفَر َواْلُف�ُسوَق َواْلِع�سْ
اإن التفا�سل  �ُسنة اإلهية بني العباد لقوله 
َعَلى  ُهْم  َبْع�سَ ْلَنا  َف�سَّ �ُسُل  الرُّ {ِتْلَك  تعاىل: 
بع�س  تعاىل  اهلل  ل  ف�سّ وكذلك   ،3{ َب��ْع�����سٍ
َع  ُو�سِ َبْيٍت  َل  اأَوَّ {اإِنَّ  تعاىل:  لقوله  الأماكن 
ْلَعامَلِنَي}4   لِّ َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ا�ِس  ِللنَّ
وهكذا ففي موارد ف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل 
�سواء عبادا اأو اأماكن، ولكن يف موارد اأخرى 
َر ِفيَها  عم خلقه اأو النا�س باأمور كقوله {َوَقدَّ

اِئِلنَي}5 . ل�سَّ اٍم �َسَواء لِّ اأَْقَواَتَها يِف اأَْرَبَعِة اأَيَّ
الإن�سان  خلق  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل  اإذن 
واأن  واأن���ع���م  عليه  وف�����س��ل  �سليمة  ب��ف��ط��رة 
اإىل  تقوده  اأن  كفيلة  ه��ذه  ال�سليمة  فطرته 

عنه  تعاىل  اهلل  تر�سي  التي  الربانية  الأمور 
الذنوب  اأن  اإل  عنها،  والنحراف  امليل  دون 
اأخّلت بهذه  الإن�سان  يرتكبها  التي  واملعا�سي 
الأم��ور يف  يرى  الإن�سان  فلم جتعل  الفطرة، 
ال�سبهات  مو�سعها، لذلك فقد هجمت عليه 
فا�ستغرب  فطرته،  تلويث  من  اكت�سبت  مبا 
 امل�سطفى احلبيب  �سمعوا  ملّ��ا  النا�س 
يخرهم اأنهم يرون املنكر معروفا واملعروف 
منكرا وزاد تعجبهم ملا �سمعوه وهو يقول 
لهم: )َكيَف ِبُكم اإذا َف�َسَدت ِن�ساوؤُكم، وَف�َسَق 
�َسباُبُكم، ومَل َتاأُمروا ِبامَلعروِف ومَل َتنَهوا َعِن 
املُنَكِر؟!، َكيَف ِبُكم اإذا اأَمرمُت ِباملُنَكِر وَنَهيُتم 
َعِن امَلعروِف؟!، َكيَف ِبُكم اإذا َراأيُتُم امَلعروَف 
 َمعروفا ؟!(6  فالر�سول واملُنَكَر  ُمنَكرا 
بنّي و اأظهر لهم الأمور امل�ستتبة لهم، فكيف 
ي�سلم  ول  منهم   اهلل ر�سول  خرج  وقد 

على فطرته اإل من �سلم.
من  واأعطاه  الإن�سان  خلق  تعاىل  اهلل  اإن 
العامل  ال�سري يف هذا  ما ميكنه من  الأدوات 
نفعا ول  لنف�سه  التي ل ميلك فيها  املجهول، 
ِلُكوَن  مَيْ {َوَل  تعاىل:  لقوله  ن�سورًا  ول  �سرا 
َوَل  َمْوًتا  ِلُكوَن  مَيْ َوَل  َنْفًعا  َوَل  ا  رًّ �سَ ِلأَنُف�ِسِهْم 
وتعاىل  �سبحانه  اإن اهلل  ُن�ُسوًرا}7،  َوَل  َحَياًة 
وال�ساحلني  واملر�سلني  الأن��ب��ي��اء  بعث  وق��د 
من العباد لتذكري خلقه والرجوع اإىل �سبيله 
ولكنهم  ال��ف��ط��ري��ة،  و�سائلهم  با�ستخدام 
وبالتايل  الف�سل  واأن��ك��روا  الر�سل  ح��ارب��وا 

يقتلون  فا�سبحوا  الأم���ور  عليهم  التب�ست 
وق�سر  ح��ق  بغري  الأن��ب��ي��اء  واأولد  الأن��ب��ي��اء 
حقوق  بع�سهم  وانتهك  بع�س  م��ع  بع�سهم 
اأخل  كله  وهذا  بع�سا،  بع�سهم  وغ�س  بع�س 
ا�سطربت  فطرته  اختلت  وم��ن  بالفطرة 
الذين  النا�س  خا�سة  عن  نتج  حتى  موازينه 
هم )م�سلمون( اأنهم جعلوا اجلبابرة واملردة 
مدعني  ذريته  وقتلوا   لر�سولهم خلفاء 
باأنهم خوارج بحادثة مل ي�سهد التاريخ مثلها، 
�سبيال  ن��رى  ف��ال  واأ���س��ى ووح�سية  م��ن ج��رم 
فطرتهم  اإىل  ال��رج��وع  اإل  النا�س  له��ت��داء 
اهلل  اإىل  بالرجوع  اإل  تكون  ل  التي  ال�سليمة 
اأرحم  فهو  اإليه،  والنابة  وا�ستغفاره  تعاىل 
بعباده، ول يفرق بني اأحد لأنه اهلل �سملهم 
ب�سعة رحمته ومغفرته، فما بقي اإل اأن يرجع 
وخال�سهم  جناتهم  فبهذا  اهلل،  اإىل  النا�س 

من كل ما هو �سيء.
لكل  املوفق  واهلل  ال�سوء  من  اهلل  اأع��اذن��ا 
خ��ري وه���دى و���س��ل��ى اهلل ع��ل��ى حم��م��د واآل���ه 

الطاهرين.
�لهو�م�س:

1- الروم/30 .
2- احلجرات/7 .
3- البقرة/253 .

4- اآل عمران/96 .
5- ف�سلت/10 .

6- ميزان احلكمة اجلزء 7 �سفحة 356.
7- الفرقان/3 .

فطرة اهلل
ال�سيخ ح�سني عبد اخل�سر معارج
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اإعداد/حممد علي حميد

ق�صة العابد والكلب
و�صكر امُلنِعم

العّباد  اأّنه كان يف جبل لبنان رجل من  روي 
منزويًا عن النا�س يف غار ذلك اجلبل، وكان 
يفطر  رغيف  ليلة  كل  وياأتيه  النهار  ي�سوم 
وكان  الآخر،  بالن�سف  ويت�سحر  ن�سفه  على 
من  ينزل  ل  طويلة  مدة  احلال  ذلك  على 
عنه  انقطع  اأن  فاّتفق  اأ�سال،  اجلبل  ذلك 
الرغيف ليلة من الليايل، فا�ستد جوعه وقل 
تلك  يف  وبات  الع�ساءين  ف�سلى  هجوعه، 
فلم  اجلوع  به  يدفع  �سيء  انتظار  يف  الليلة 
اأ�سفل ذلك اجلبل  له �سيء، وكان يف  يتي�سر 
قرية �سكانها ن�سارى، فعندما اأ�سبح العابد 
فاأعطاه  منهم  �سيخًا  وا�ستطعم  اإليهم  نزل 
وتوجه  فاأخذهما  ال�سعري،  خبز  من  رغيفني 
كلب  ال�سيخ  ذلك  دار  يف  وكان  اجلبل،  اإىل 
جرب مهزول، فلحق العابد ونبح عليه وتعلق 
باأذياله فاألقى عليه العابُد رغيفًا من ذيِنك 
الرغيفني لي�ستغل به عنه، فاأكل الكلب ذلك 
يف  واأخذ  ُاخرى  مّرة  العابد  وحلق  الرغيف 
الرغيف  العابد  اإليه  فاألقى  والهرير،  النباح 
الآخر فاأكله وحلقه تارة ثالثة وا�ستد هريره 

العابد  فقال  ومزقه،  العابد  بذيِل  وت�سّبث 
حياًء  اأقل  كلبًا  اأر  مل  اإيّن  اهلل!  )�سبحان 
رغيفني  اإّل  يعطني  مل  �ساحبك  اإن  منك، 
بهريرك  تطلب  ماذا  مني،  اأخذتهما  وقد 
الكلب  تعاىل  اهلل  فاأنطق  ثيابي؟!(،  ومتزيق 
اأيّن  فاعلم  احلياء،  بقليل  )ل�سُت  فقال: 
ُرّبيُت يف دار ذلك الن�سراين، اأحر�س غنمه 
من خبز  اإيّل  يدفعه  واقنع مبا  داره  واأحفظ 
اآُكل  اأّيامًا ل  اأو ِعظام، ورمّبا ن�سيني، فاأبقى 
اأّيام ل يجد هو لنف�سه  �سيئًا بل رمبا مت�سي 
منذ  داره  اأفارق  مل  ذلك  ومع  يل،  ول  �سيئًا 
عرفت نف�سي ول توجهت اإىل باب غريه، بل 
واإّل  �سكرت  �سيء  ح�سل  اإن  اأّنه  داأبي  كان 
عنك  الرغيف  فبانقطاع  اأنت  واأّما  �سرت، 
ليلة واحدة مل يكن عندك �سر، ول كان لك 
حتمل حّتى توجهت من باب رّزاِق الِعباد اإىل 
باب ن�سراين، وطويت ك�سحك عن احلبيب، 
حياًء  اأقل  اأّينا  فُقل  املريب!  عدوه  و�ساحلت 

اأنا اأم اأنت؟(

على  بيديه  �سرب  ذلك  العابد  �سمع  فلما 
راأ�سه وخر مغ�سيًا عليه. 

الذي  الإن�سان!  ذلك  احلياء  قليل  كان  كم 
مت�سائما  يعوي  الأمور  به  ت�سيق  ما  مبجرد 
ويندب حظه ويعاتب ربه دون وجل ول حياء، 
وهو يعي�س يف كنف العزة واجلالل يف ب�ستان 
املالك احلقيقي ويع�سي ويجاهر مبع�سيته، 
بل ويقول ماذا اأعطاين اهلل �سبحانه وتعاىل؟!
رّبه،  ِنَعِم  ل�سكر  اجلاحد  الإن�سان  فويح 
مثله  �سعيف  باب  اإىل  بابه  عن  الراغب 
جعلنا  البالية،  امل�سالح  ركام  خلف  لهثا 
ال�ساكرين بركة  واإياكم من احلامدين  اهلل 

حممد واآله الطاهرين.
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�سوؤ�ل �لعدد �ل�سابق/ما �حلدث �ملميز �لذي وقع يف �سنة والدة فاطمة  ؟
ج/ كانت قري�س تعيد بناء الكعبة

�ص�ؤال العدد
تكون الجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية بوعد اق�ساه 20 رجب ال�سب وهناك هدية للفائز الول

�سوؤ�ل �لعدد/من �لذي لقب باالأنزع �لبطين ولماذ�؟ 

ابنه  ي�سكو  الق�ساة  اأح��د  اإىل  رج��ل  ج��اء 
البن ذلك، فقال  فاأنكر  الذي ل ي�سلي، 
الرجل: اأ�سلح اهلل القا�سي، اأتكون �سالة 
اأقراأ  غالم  يا  القا�سي:  قال  ق��راءة؟  بال 
�سيئا من القران، فقال الغالم نعم و�سوف 

اأجوده لك ثم قال:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
علق القلب الربابا

بعد ما �سابت و�سابا
اإن دين اهلل حق ل 

 اأرى فيه ارتيابا
تعلم  ما  القا�سي  اأيها  واهلل  اأب��وه:  ف�ساح 
�سرق  لأن��ه  البارحة،  اإل  البيتني  هاذين 

امل�سحف من بيت اجلريان!
ف�ساح القا�سي بهما: قاتلكما اهلل اأتقراآن 

كتاب اهلل ول تعمالن به!
ل  النا�س  كثريًا من  اأن  ذلك  والعرة من 
اأو  والآي��ة  القد�سي  احلديث  بني  مييزون 
احلديث النبوي والآية وهو ابتعادهم عن 

القراآن الكرمي.

من طرائف العرب

فطنة إمام اجلماعة
اإماٍم  َخلَف  ُي�سلي  الأمراِء  اأحُد  كان 
اأماَم  َفَنَهَرُه الأمرُي  ُيطيُل يف القراءة، 
الركعة  يف  تقراأ  ل  له:  وقال  النا�س، 

الواحدة اإل باآية واحدة.
ف�سلى بهم الإمام املغرب، 
الفاحتة  قراأ  اأن  وبعد 
قوله  من  قراأ 

ا اأََطْعَنا �َساَدَتَنا  َنا اإِنَّ تعاىل: {َوَقاُلوا َربَّ
ِبياَل}، وبعد اأن  لُّوَنا ال�سَّ اءَنا َفاأَ�سَ َوُكَرَ
قراأ الفاحتة يف الركعة الثانية قراأ من 
ِمَن  ْعَفنْيِ  �سِ اآِتِهْم  َنا  {َربَّ تعاىل:  قوله 
اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعًنا َكِبرًيا}، فقال له 
ل ما �سئت واقراأ ما  الأمري: يا هذا، َطوِّ

�سئت َغرَي هاتني الآيتني.

بليغا  در�سا  تعطينا  الق�سة  وهذه 
الذي  اجلماعة  اإمام  وفطنة  ل�سجاعة 
كان ي�سلي بالنا�س ومل يخ�َس اإل اهلل 
من  لالأمري  در�سا  اأعطى  حيث  تعاىل 

خالل القراآن الكرمي.
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والأََدِب ال��ِع��ْل��ِم  اأَْه�����َل  ِب���َج���ْه���ِدَك  ْث  َح�����دِّ

َم��������اُم َع��ِل��ي َم���ُب���وٌء اأْن������َت َك��م��ا َق�����اَل الإِ

ِه��َم��ٍم َذا  ُك���ْن���َت  اإِْن  ���ًدا  ُح�������َسّ َت�����َخ��ْف  َول 

���َف���اًرا َل��َن��ا ُف���ِق���َدْت َك����ْم َن����ْق����َراأُ ال���َي���ْوَم اأَ����سْ

َك�����اَن اجِل���َه���اِب���ُذ ِم����ْن اأَْع�������الِم َم��ْذَه��ِب��َن��ا

ْقِر ِم���َن ال�سَّ اأَْم�����ًرٌ  َغ���َدا  ِح��ْف��ُظ اجُل���ُه���ْوِد 

������َة َك������اَن ال�������َم���ْن���ُع َدْي����َدَن����ُه����ْم َم������َيّ َب����ُن����ْو اأُ

���ْح���ِن َع���ِل���ْي َوِل����ْل����ُب����َوْي����ه����يِّ اإِْع�����م�����اٌر ِل�������سَ

َم���ِن َه�����َذا ِم���َث���اٌل َج�����َرى يِفْ ����َس���اِل���ِف ال���زَّ

���ِرَن���ا ����اِه����ٌد َح������يٌّ ِب���َح���ا����سِ َوَداِع���������������صٌ �����سَ

��َب��َه��ا َك��ا���سِ ُك���ْن���َت  ُع����ُل����ْوٍم  يِفْ  ���َت���ِك���ْر  حَتْ ل 

��اُد ُق���ْدَوُت���َن���ا ��جَّ اأَُق�������ْوُل َخ��ْت��ًم��ا ُه���َن���ا: ال�����سَّ

َم���َدى الأَْزَم�����اِن يِف �َسَنِم َي��ْج��َع��ُل��وَك  َك���ْي 

ال���َك���ِل���ِم َت���ْن���ِط���ُق  َم����ا  اإَِذا  َي����ْع����ِرُف����ْوَك  ل 

���ِم َف���َك���ْم ُج���ُه���ْوٍد َف���َن���ْت َخ���ْوًف���ا ِم���َن الأ����سَ

��َي��اًع��ا ُت����َراَث ال��ِع��ْل��ِم ِم���ْن ِق���َدِم َي��ْك��ِف��ْي ���سَ

الأََدِم يِفْ  ��ْدِوْي��ِن  َوال��تَّ ِباحِلْفِظ  ��ْوَن  ُي��ْو���سُ

��ْي��َغ ِب��اجَل�����َس��ِم ���اَدَر  ِف���ْك���ٌر ���سِ َك����ْي ل ُي�������سَ

َخ���َط���ِم ِم�����ْن  هلِل  َي����ا  الإِْرَث  ���ُع���وا  ���يَّ و����سَ

����اَع ِب����احَل����َدِم َوِف����ي����ِه ُق��������راآُن َح����ْي����َدْر �����سَ

َت��ُرِم  اإِْن  الَب�ْسُط  )ال��ُل��َب��اِب(1  ِك��َت��اِب  َويِفْ 

�ْسم ِ ال�سَّ ْو���َس��َم  وال��رَّ َب��ْل  الإِْرَث  ��َر  دمَّ َق��ْد 

َف�����اهلُل اأَْوَج��������َب ُن������ْذَر ال����َق����ْوِم ِم����ْن ِق����َدِم

الق�سِم َم����َع  ِح��ْف��ًظ��ا  َل��َن��ا  ال���ُع���ُل���ْوَم  َزاَن 

َمُبوٌء �أْنَت

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

م������������������������������������������������ن ال��������������������ب�����������������������������������������ش��������������������ي��������������������ط

1- اللباب فيما جرى على املكتبات والِكتاب، لل�سيخ �ساكر القر�سي )ت1441ه�(، يف عدة اأجزاء 
اأورد فيه ما جرى على املكتبات والكتب من احلرق والنهب وال�سياع.


