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خل دمعك ي�شيعي بالدمه ي�سيل
�إمامــــك �شيــعــوه �أربع حماميل
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علوم قران

ذكر اهلل

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

قوله تعاىل( :الَّذِ ينَ اآمَ نُو ْا َوتَطْ َمئِنُّ ُقلُو ُبهُم
الل تَطْ مئِنُّ ا ْل ُق ُلوبُ )1
بِذِ كْرِ هّ ِ
الل اأَ َال بِذِ كْرِ هّ ِ َ
الذكر لغة:
الذكر بالك�سر نقي�ض الن�سيان وهناك
ف��رق ب��ن ذك��ر وذُ ك � �رْ ،ف��ال��ذك��ر م��ا ذكرته
بل�سانك ،والذكر بالقلب ،واأي�سا يطلق الذك ُر
على ال�سرف والفخر.
التف�سري:
ف�سل �سورة الرعد :عدد اآياتها 47اآي��ة،
�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
�سحاب يكون ،اإىل يوم القيامة ،وك��ان يوم
القيامة من املوفن بعهد الل تعاىل) ،وقال
اأب��و عبد الل( :من اأك��ر ق��راءة الرعد
مل ي�سبه الل ب�ساعقة اأبدا واإن كان موؤمنا
اأدخل اجلنة بغري ح�ساب و�سفع يف جميع من
يعرفه من اأهل بيته واإخوانه)،معناه الذين
اع��رف��وا بتوحيد الل على جميع �سفاته،
ونبوة نبيه ،وقبول ما جاء به من عند الل،
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
للنف�ض اأي�سا ي�سمى ذك��را ،وقد و�سف الل
امل�وؤم��ن ها هنا باأنه يطمئن قلبه اإىل ذكر
الل ،وو�سفه يف مو�سع اآخ��ر باأنه اإذا ذكر
الل وجل قلبه ،الأن املراد باالأول اأنه يذكر
ثوابه واأنعامه واآالءه التي ال حت�سى ،واأياديه
التي ال جت��ازى ،في�سكن اإليه ،وبالثاين اأنه

ليذكر عقابه وانتقامه فيخافه ،ويوجل قلبه.
الل تَطْ َمئِنُّ
وق��ول��ه ت�ع��اىل (اأَ َال ِب��ذِ ْك��رِ هّ ِ
ا ْل ُق ُلوبُ ) وهذا حث للعباد على ت�سكن القلب
اإىل م��ا وع��د الل ب��ه م��ن النعيم وال �ث��واب
والطماأنينة اإليه ،فاإن وعده �سبحانه �سادق،
وال �سيء تطمئن النف�ض اإليه اأبلغ من الوعد
ال�سادق .2
عن اأبي عبد الل قال( :نحن �سربنا
و�سيعتنا اأ�سرب منا الأنا �سربنا بعلم و�سربوا
على ما ال يعلمون) ،وقوله {ا َّل��ذِ ي��نَ اآمَ � ُن��و ْا
َوتَطْ َمئِنُّ ُقلُو ُبهُم بِذِ كْرِ هّ
اللِ{ ،قال }الَّذِ ينَ
اآمَ � ُن��واْ{ ال�سيعة وذك��ر الل اأم��ري املوؤمنن
الل تَطْ َمئِنُّ
واالأئمة ثم قال }اأَ َال بِذِ كْرِ هّ ِ
ْ
َ
ال�س ِاحلاتِ
ا ْل ُق ُلوبُ {}،الَّذِ ينَ اآمَ نُو ْا وَعَ مِ لُوا َّ
طُ وبَى َلهُمْ وَحُ �سْ نُ مَ ا ٍآب{. 3
نقل العيا�سي :ب�اإ��س�ن��اده ع��ن خ��ال��د بن
جنيح ،عن االإمام جعفر بن حممد،
الل تَطْ َمئِنُّ ا ْل ُق ُلوبُ )،
يف قوله( :اأَ َال بِذِ كْرِ هّ ِ
ق��ال( :مبحمد تطمئن القلوب ،وهو
ذكر الل و حجابه). 4
روي يف امل�ستدرك باإ�سناده عن احلافظ
اأب ��ي نعيم ب �اإ� �س �ن��اده ع��ن اأن ����ض ق ��ال :ق��ال
ر�سول( :الَّذِ ينَ اآمَ نُو ْا َوتَطْ َمئِنُّ ُقلُو ُبهُم
الل تَطْ َمئِنُّ ا ْل ُق ُلوبُ )
الل اأَ َال بِذِ كْرِ هّ ِ
بِذِ كْرِ هّ ِ
اأتدري من هم يا بن اأم �سليم؟ قلت :من هم
يا ر�سول الل؟ قال( : نحن اأهل البيت
5
و�سيعتنا) .
وظاهر ال�سياق اأن �سدر االآية بيان لقوله
يف ذيل االآي��ة ال�سابقة من اأن��اب يف االإمي��ان

ذكر اهلل

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي
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واط�م�ئ�ن��ان القلب ب��ذك��ر الل ه��و االإن��اب��ة،
وذل��ك من العبد تهيوؤ وا�ستعداد ي�ستعقب
عطية الهداية االإلهية كما اأن الف�سق والزيغ
يف ب��اب ال�سالل تهيوؤ وا�ستعداد ي�ستعقب
االإ�سالل من الل كما قال} :وَمَ ا ي ُِ�س ُّل ِب ِه اإِ َّال
ا ْلفَا�سِ ِقنَ{ ،6وقالَ } :ف َلمَّا زَاغُ وا اأَزَا َغ َّ ُ
الل
ُقلُو َبهُمْ و َّ ُ
َالل َال َيهْدِ ي ا ْل َقوْمَ ا ْلفَا�سِ ِقنَ{. 7
ولي�ض االإمي ��ان ب��الل تعاىل مثال جمرد
اإدراك اأن��ه ح��ق ،ف �اإن جم��رد االإدراك رمبا
يجامع اال�ستكبار واجلحود كما قال تعاىل:
}وَجَ ��حَ �دُوا ِبهَا وَا�سْ َت ْي َق َن ْتهَا َاأنفُ�سُ هُمْ ظُ ْلمًا
وَعُ ُلوًّا فَانظُ ْر َكي َْف كَانَ عَ ا ِق َب ُة املْ ُفْ�سِ دِ ينَ {. 8
مع اأن االإمي��ان ال يجامع اجلحود فلي�ض
االإميان ب�سيء جمرد اإدراك اأنه حق مثال بل
مطاوعة وقبول خا�ض من النف�ض بالن�سبة
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
واجل ��وارح وقبولها له كما طاوعته النف�ض
وقبلته ،اإن يرى االإن�سان نف�سه يف اأمن من
قبوله ومطاوعته وي�سكن قلبه اإليه وي�ستقر
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:
}اإ َّ َِن��ا املْ ُوؤْمِ نُونَ الَّذِ ينَ اإِذَ ا ذُ كِ َر هّ ُ
الل وَجِ َلتْ
ُقلُو ُبهُمْ َو ِاإذَ ا ُت ِليَتْ عَ َليْهِ مْ اآيَا ُت ُه زَا َد ْتهُمْ إِاميَانًا
وَعَ لَى َربِّهِ مْ َي َت َو َّكلُونَ { ، 10فاإن الوجل املذكور
فيه ح��ال��ة قلبية متقدمة على االطمئنان
املذكور يف االآي��ة املبحوث عنها كما ير�سد
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�شبهات وردود

�إثبات وحتقيق
�أم �لإمام زين �لعابدين
�شبهة مردودة

احللقة الثانية

ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف

بعد اأن بينا الروايات الثالثة ,الأوىل
يف زمن عمر بن اخلطاب والثانية يف زمن
عثمان بن عفان وال��رواي��ة الثالثة يف زمن
الإمام علي اأمري امل�ؤمنني. وحتدثنا يف
احللقة ال�شابقة عن �شرح ال��رواي��ة الأوىل
ونكمل �شرح الروايتني الثانية والثالثة يف هذا
العدد.
والرواية الثانية يف زمن عثمان بن عفان
ه� خطاأ �شائع بدون حتقيق.
اأما �شنة ولدة الإمام زين العابدين
يف عام  38للهجرة وبني وق�ع احلرب التي
راح بها ملك فار�س �شنة  16للهجرة كما
ذكرتها امل�شادر التاريخية ,فاملدة الزمنية
بينهما � 22شنة ,فاأين كانت ال�شيدة �شاه
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
ا�شمها �شهر بان� ,وكان اأمري امل�ؤمنني
وىل حريث بن جابر جانبا من امل�شرق ,فبعث
اإليه بنتي يزدجرد بن �شهريار ,فنحل ابنه
الإمام احل�شني� شاه زنان منهما فاأولدها
زين العابدين ونحل الأخرى حممد بن

اأبي بكر ف�لدت له القا�شم بن حممد بن اأبي
بكر ,فهما ابنا خالة ,وك��ان م�لد علي بن
احل�شني باملدينة �شنة ثمان وثالثني من
الهجرة ,فبقي مع جده اأم��ري امل�ؤمنني
�شنتني وم��ع عمه احل�شن اثني ع�شر
�شنة ,ومع اأبيه الإم��ام احل�شني
ث��الث��ا وع �� �ش��ري��ن � �ش �ن��ة ,وب�ع��د
اأب�ي��ه اأرب �ع��ا وث��الث��ني �شنة
و ا �شت�شهد 
ب��امل��دي �ن��ة �شنة
خ � �م � ��� ��س
وت �� �ش �ع��ني
م ��ن ال �ه �ج��رة
ول� ��ه ي���م �ئ��ذ �شبع
وخ�م���ش���ن ��ش�ن��ة ,وك��ان
اإم��ام�ت��ه اأرب �ع��ا وث��الث��ني �شنة
ودف ��ن بالبقيع م��ع ع�م��ه الإم ��ام
احل�شن بن علي بن اأبي طالب1)
وهذا اخلرب ينبئك عن حقيقة الأمر اأن
ال�شيدة �شاه زن��ان هي لي�شت التي ذكرت
ق�شتها واأن �ه��ا ت��زوج��ت يف ع�ه��د ع�م��ر بن
خطاب واأن ه��ذه ال��رواي��ات غ��ري �شحيحة
بعد اأن تاأملنا حقيقة الت�اريخ املذك�رة يف
الأخبار وال�شرية التاريخية.
فعليه اأن الأمر فيه تاأمل وميكن التدقيق
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.

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

ال�شيخ حممود ال�صايف
8

اأق�ل:
اأن ق�شة
زواج � � � �ه� � � ��ا يف
�شنة  16للهجرة ه�
غ��ري �شحيح واأن التاريخ
ال ��ذي ي��ذك��ر ب��ات�ف��اق امل ��ؤرخ��ني
م��ن الطرفني اأن الإم ��ام علي ب��ن احل�شني
زي��ن العابدين ه��� م���ل���د يف �شنة 38
للهجرة ,واإذا ق��ار ّن��ا ب��ني التاريخني لتبني
لنا الفارق الزمني كما اأو�شحناه ,واحلمد
هلل رب العاملني و�شلى اهلل على حممد واآله
الطاهرين.
الهوام�ش :
 -1بحار الن�ار للعالمة املجل�شي ج� 46س.12
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�شذرات منربية

�شهادة الإمام مو�شى بن جعفر
ب�صم اهلل ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م �صلى اهلل
عليك يا ر�صول اهلل وعلى اآل بيتك الطيبني
الطاهرين �صلى اهلل عليك يا اأبا عبداهلل يا
ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما
ق�صيدة بحق اإمامنا مو�صى بن جعفر
يف ذكرى ا�صت�صهاده لل�صيد �صالح النجفي
القزويني:
وابك بها
اعطف على الكرخ من بغداد ِ
كن� ��ز ًا لعل� ��م ر�ص � ��ول اهلل خم ��زون ��ا
مو�صى بن جعف� ��ر �صر اهلل والعل� � ��م ال
مبني يف الدين مفرو�ص ًا وم�صنونا
ب ��اب احل� ��وائ� ��ج عن��د اهلل وال�ص� ��بب ال
مو�ص � ��ول باهلل غ � ��وث امل�صتغ��يثينا

�شهادة االمام مو�سى بن جعفر
ال�شخ عبد ال�صاحب الدك�سن
10

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

ابرطب م�صموم حر املوت �ص� ��اكه
الكاظم الغيظ عمن كان مقرتف ًا
و�صبح ثغره عدوة اأبفرج با�صم
ذنب� � ًا وم� ��ن ع� ��مّ باحل�ص � ��نى امل�صيئينا
خل دمعك ي�صيعي بالدمه ي�صيل
يا بن النبيني كم اأظهرت معجزة
اإمام� ��ك �صي �ع��وه اأربع حماميل
يف ال�صجن اأزعجت يف الرج�س هارونا
وبعدها ماأثرة برجليه الزناجيل
بكت على نع�صك الأعداء ق� ��اطب��ة
وخ �ل ��و علج�ص� ��ر ن� � � ��ور العوامل
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 �أبوذيات:
اجلنازة الباجل�صر حمد حملها
غريب��ة ولح�صر واحد حملها
ال�صيعة للح�صد تن�ص��ب م� �اآمت
ابي ��وم العي � ��د امل�صي�بة الكاظم م�صيبة ومو�صى بن جعفر حملها
�صج ��ون و�ص� ��م حم� �ل��هن �صوية
ا�صكرث اآلم اأويلي و�صيم لكه
وجترح من حديد الكيد �صاكه

امل�شرف العام
ال�ش��يخ عبد امله��دي الكربالئي
رئي�س التحرير
ال�شي��خ عب��د ال�صاح��ب الطائي
مدير التحرير
حم����م����د ع����ل����ي ال�������ص���ي���ق���ل
�سكرتري التحرير
ط������ال������ب حم�����م�����د ج���ا����س���م
هيئة التحرير
ال�������ش���ي���خ حم����م����ود ال�������ص���ايف
ال�����ش��ي��خ ح�����س��ن ع��ب��د ال��ر���ض��ا
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن
ك�������������������رار امل��������و���������س��������وي
ف����ا�����ض����ل ع����ل����ي����وي ح�����س�ين
التدقيق اللغوي
اال������س�����ت�����اذ ح�������س���ن ع����رب
الت�صميم والإخراج الفني
م�����������ص�����ط�����ف�����ى ������ش�����ـ�����ـ��ّب��ر
م�صدر الفهر�سة :
رقم ت�صنيف :LC
ال��������ع��������ن��������وان :
ب��ي��ان امل�����س���ؤول��ي��ة:
ب��ي��ان��ات ال��ن�����ش��ر :
ال��و���ص��ف امل�����ادي :
�سل�سلة ال��ت��ت��اب��ع :

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

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

ال�سنة العا�شرة ,العدد( 45رجب �/1441آذار . ) 2020
البيانات م�أخوذة من العدد �( 44شباط . )2020
اال�سالم-الوعظ واالر�شاد-دوريات .
اخلطباء احل�سينيون-مقاالت و حما�ضرات .
ال�شيعة االمامية  -دوريات .

م�����ؤل����ف ا�����ض����ايف  :العتبة احل�سينية-ق�سم اخلطابة احل�سينية .
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ق�سم اخلطابة احل�سينية
 07435000225داخلي225 :
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خطب اجلمعة
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خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�شوي

ال�شي�شتاين يدعو حلكومة عراقية حتظى بثقة ال�شعب
امل � �� � �ش� ��در :م ��وق ��ع ج� ��ري� ��دة (ال� ��� �ش ��رق ن��دد املرجع ال�شيعي الأع�ل��ى يف العراق،
علي ال�شي�شتاين ،اليوم (اجلمعة) ،بالعنف
الأو�شط)– ال�شعودية.
ال� ��ذي اأودى ب �ح �ي��اة حم�ت�ج��ن يف م��دي�ن��ة
تاريخ الن�شر2020/2/7 :
النجف جنوب البالد ،هذا الأ�شبوع ،وقال
اإن اأي ح�ك��وم��ة ع��راق�ي��ة ج��دي��دة ي�ج��ب اأن
حتظى بثقة ال�شعب وم�شاندته.
ووف�ق��ا ل��وك��ال��ة «روي� ��رز» ل�الأن�ب��اء ،دعا
ال�شي�شتاين قوات الأمن العراقية حلماية
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
� �ش��ال��ح ،ك �ل��ف ،يف اأول ف��راي��ر (� �ش �ب��اط)،
حم�م��د ت��وف�ي��ق ع ��الوي ،وزي ��ر الت���ش��الت
الأ� �ش �ب��ق ،بت�شكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ،غري
اأن املتظاهرين يرف�شون ذل��ك ،ويريدون
تكليف �شيا�شي م�شتقل مل ي�ت��ولّ من�شباً
وزارياً من قبل.

ال�شي�شتاين يدعو حلماية املتظاهرين ..والتوتر يت�شاعد يف العراق

خطب اجلمعة بعيون العامل

امل�شدر :موقع قناة (الن)  -المارات.
تاريخ الن�شر2020/2/7 :

دع��ا امل��رج��ع ال�شيعي الأع�ل��ى يف ال�ع��راق
علي ال�شي�شتاين ،ق��وات الأم ��ن العراقية
حل�م��اي��ة امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال���ش�ل�م�ي��ن م��ن اأي
هجمات جديدة.
ون��دد ال�شي�شتاين باأعمال العنف التي
ا�شتهدفت املتظاهرين يف مدينة النجف
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العراقية ،ذلك بالتزامن مع ت�شاعد حدة
ال�ت��وت��ر يف حم��اف�ظ��ات ال �ع��راق وخ�شو�شا
اجلنوبية منها.
تاأتي ت�شريحات ال�شي�شتاين يف الوقت
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
طالبية رفعت خاللها هتافات �شد اإي��ران
و�شد تكليف رئي�س الوزراء حممد عالوي.
وهدد عدد من ن�شطاء احلراك مبليونية
�شعبية يف ال�ع��ا��ش�م��ة ب �غ��داد وع �ن��د اأب ��واب
املنطقة اخل�شراء ،التي ت�شم العديد من
ال�شفارات واملوؤ�ش�شات الر�شمية وال��وزارات،
اإن مل ت�ت�ح�ق��ق م�ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن ويف
مقدمتها اختيار رئي�س حكومة م�شتقل.

االعالمي كرار املو�سوي
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درر املع�صومني

دور الدعاء يف دفع البالء
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�سيك ًا  ،وما من بالء
ينزل على عبد موؤمن فيم�سك عن الدعاء
اإال كان ذلك البالء طوي ًال  ،فاإذا نزل البالء
فعليكم بالدعاء والت�سرع اإىل اهلل. 1)
ال زال��ت تداعيات الوباء العاملي (كورونا
 )2-SARS-CoVتتفاقم يف اأرج��اء
املعمورة حتى ب��ات ال�سغل ال�ساغل لو�سائل
االإع ��الم وم��واق��ع التوا�سل االجتماعي ،بل
اأ�سبح حديث ال�سارع ،و�سلع ًة ي�ستفيد منها
كل من اأراد اأن يلفت االأنظار اإليه ،حتى �سار
اأغلب النا�س من املبدعني يف طرح النظريات
واحللول التي يُ�سوِّقون من خاللها الأنف�سهم
كمنقذين للب�سرية من ذلك الوباء0
ومما يوؤ�سف له حق ًا اأنك جتد بع�س رجال
الدين امل�سلمني يجهل اأو يتجاهل احلقيقة
حتى راح يدعو اإىل االعتماد اأو ًال وبالذات
على االأ�سباب الطبيعية ملواجهة الوباء املذكور
،زاعم ًا اأن الدعاء والتو�سل واإن كان نافع ًا اإىل
حدٍّ ما  ،اإال اأن التطور العلمي احلديث تفوّق
ال�ي��وم على تعاليم ال�سريعة ورواي ��ات اأه��ل
البيت يف خ�سو�س جم��ال الطب "
مب�سافات مذهلة" ح�سب تعبريه  ،ومل يكلف
هذا القائل نف�سه ولو للحظات عناء البحث
عن االأ�سباب احلقيقية ملثل هكذا وباء عاملي
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و�سامل  ،ومل يلتفت اإىل تعليالت ال�ق��راآن
الكرمي ملثل هكذا ف�ساد يعم الكرة االأر�سية ،
ومل يتاأمل يف توجيهات اأهل البيت يف
مثل هكذا بالء 0
اإن القراآن الكرمي يوؤكد �سريح ًا على اأن
العامل الرئي�س الذي يقف وراء تف�سي االأوبئة
واالأمرا�س املف�سدة حلال الهناء والرخاء يف
االأر���س وبهذا ال�سكل ال�سامل والعام الذي
يق ُّل نظريه اإمنا هو وبالدرجة االأ�سا�س ف�ساد
االإن�سان فيها وتوغله مببارزة اهلل باملعا�سي
ج�ه��ار ًا من دون اإب��داء حياءٍ اأو خماف ٍة منه
ْب
تعاىل  ،قال اهلل }: ظرَ رَه رَر ا ْلفرَ�سرَ ا ُد يِيف ال رَ ِّ
َّا�س يِليُذيِ ي رَقهُمْ رَبع رَ
ْ�س
ورَا ْلبرَحْ ريِ يِمبرَا رَك�سرَ برَتْ اأرَيْديِ ي الن يِ
الَّذيِ ي عرَ ميِ لُوا رَل رَع َّلهُمْ رَيرْجيِ عُونرَ { ،2واأن ال�سماء
اإمن��ا �سمحت بظهور الف�ساد املذكور تاأديب ًا
لالإن�سان لعله يثوب اإىل ر�سده ويتوب اإىل ربّه 0
وبالتايل فاإن كل ما يذكر يف و�سائل االإعالم
من اأ�سباب لتف�سي الفايرو�س املذكور اإمنا هو
من ب��اب االأ�سباب الطبيعية التي اأنفذ اهلل
تعاىل عن طريقها م�سيئته واأعمل اإرادته ،واإال
فاإن ال�سبب احلقيقي ال يزال و�سيبقى جمهو ًال
عندهم حتى يق�سي اهلل اأمر ًا كان مفعو ًال  ،ومبا
اأن الوجدان اأقوى من البهان ؛فاأنك اليوم
ترى اأجهل النا�س بهذا الفايرو�س واأ�سدهم
ابتال ًء به هي تلك ال�سعوب التي لي�ست على
دين االإ�سالم رغم اأنها متتلك تطور ًا هائ ًال
يف املجاالت التكنولوجية والتقنيات الطبية
احلديثة 0
اإن هذه اجلهالة بحقيقة واأ�سباب وعالج
هذا الوباء هي التي ي�سري اإليها حديث االإمام
الر�سا بقوله (:كلما اأح��دث العباد من
الذنوب ما مل يكونوا يعملون  ،اأحدث اهلل لهم
من البالء ما مل يكونوا يعرفون)0 3

ومب��ا اأن النا�س لي�سوا على وت��رية واح��دة
يف عالقتهم م��ع اهلل ف�ق��د روي ع��ن أام��ري
املوؤمنني قوله (:اإن البالء للظامل اأدب
،وللموؤمن امتحان  ،ولالأنبياء درجة  ،ولالأولياء
كرامة) 0 4
ومن هنا ياأتي احلديث املبارك لري�سد اإىل
حاالت من
اأن واجب االإن�سان املوؤمن يف هكذا ٍ
االمتحان واالختبار اأن يتوجه اأو ًال وبالذات
اإىل اهلل تعاىل بالدعاء والت�سرع واخل�سوع
واخل�سوع واال�ستغفار واالإن��اب��ة وي�ستعني به
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
وكانت متطورة اإال ب�اإذن��ه تعاىل وم�سيئته ،
وبتحويل غ�سبه تعاىل اإىل عامل رحمة وراأفة
بالعباد ،فعن ال�سادق عليه ال�سالم اأنه قال :
ينق�سه كما يُنق ُ
(اإنّ الدعا رَء ير ُّد الق�سا رَء ُ ،
رَ�س
ال�سلك وقد اأبرمرَ اإبرام ًا) 0 5
على اأنه لي�س الدعاء هو العامل االأوحد يف
املقام ،بل هنالك عوامل اأخ��رى ال تقل �ساأن ًا
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 جميع ًا من
كل �سوء ومكروه بف�سله وبف�سل ال�سالة على
حممد واآل حممد 0
الهوام�ش:

دور الدعاء يف دفع البالء
ال�شيخ فاروق اجلبوري
-1و�سائل ال�سيعة  :ج� ، 7س. 44
-2الروم اآية. 41
-3الكايف :ج� ، 2س. 275
-4ميزان احلكمة :ج�،1س. 59
-4و�سائل ال�سيعة :ج� ، 7س. 36
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الثقافة العامة

تزويد الإن�سان بالهدى الالئق به
اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

�إن �لإن�سان زُود بال َهدْي �لذي ينبغي �أن
ي�سري عليه لإدر�ك م�سلحته يف هذه �حلياة,
من خالل هذه جتهيزه باإمكانيات وطاقات
عديدة وهي كما ياأتي:
.1العقل� :لذي يدرك به �لأ�سياء ,وهو
مبثابة �لأم جلميع قوى �لإن�سان ,قال �سبحانه
} ُق� ْل هُ َو � َّل��ذِ ي َ�أن�سَ َاأ ُكمْ وَجَ َعلَ َل ُكمُ �ل�سَّ ْم َع
َ�ل ْفئِدَ َة َقل اًِيال مَّا تَ�سْ ُكرُونَ {1
َ�لَب َْ�سا َر و َْ أ
و ْأ
�.2ل�سمري� :لذي يدرك به ما ينبغي �أن
يفعله ,وهو ميثل روح �لف�سيلة يف �لإن�سان,
قال �سبحانه وتعاىلَ } :و َنف ٍْ�س وَمَ ��ا �سَ وَّ�هَ ا
َ فاأَ ْل َه َمهَا ُفجُ ورَهَ ا َو َت ْقوَ�هَ ا َ ق ْد �أَ ْف َلحَ مَ ن
َزكَّاهَ ا َ و َق ْد خَ ابَ مَن دَ�سَّ اهَ ا{. 2
.3روح احل��ك��م��ة� :ل� ��ذي ي�ق�ي����س به
�لإن�سان �ل�سرر و�لنفع مبالحظة �لعاجل
ولالآجل ,لختبار �لأنفع له ,وقد ي�سري �إليه
مثل قوله تعاىل }�أَ َف� َل��مْ يَ�سِ ريُو� ِيف ْ أَ
�ل ْر��ِ�س
َف َتكُونَ َلهُمْ ُق ُلوبٌ َي ْع ِقلُونَ ِبهَا{. 3
.4رغبات اعتيادية :متثل �سمانات
لبقاء �لفرد و�لنوع كالرغبة يف �جلاه و�ملال
و�لطعام و�لأمومة و�لزو�ج.
وه��ذه �ل��رغ�ب��ات غ��ري حم ��دودة -يف حد
نف�سها -بحد �حلكمة و�لف�سيلة ,ب��ل هي

نزعات نف�سية ت�سوق �لإن�سان �إىل �إر�سائها,
ووظيفة �لإن�سان �أل ي�ستجيب لها فيما هو
�خل��ارج ع��ن ح��دوده�م��ا ,و�إل كانت مر�سا
يبتلى به �لإن�سان يف حياته على حد �سائر
�لأمر��س.
.5ح���ري���ة االخ��ت��ب��ار :وه���ي م�ق��ود
�لإن�سان يف ه��ذه �حلياة �ل��ذي ي�ستطيع �أن
يوجهه �إىل منحى �لتعقل و�حلكمة و�ل�سمري
�أو �إىل �ل�سرت�سال يف ت�سرفاته بحثا عن
�ل�ستز�دة فيما ي�سبع �لرغبات ,كما ذكر
يف �لآية �لكرمية�} :إِ َّن��ا هَ دَ ْينَا ُه �ل�سَّ ِبيلَ �إِمَّا
�سَ ا ِكراً� َو ِ�إمَّا َكفُوراً�{. 4
و�لهدي �لذي ينبغي �أن ي�سري عليه �لإن�سان
يف �حلياة ليدرك م�ساحله وي��در�أ مفا�سده
هو �إدر�ك �لأ�سياء بالعقل ,ثم �لنبعاث �حلر
من روحي �حلكمة و�لف�سيلة.
ه��ذ� هو حتليل �لدين حلقيقة �لإن�سان
وقو�ه �لنف�سية و�أل تعتقد بع�س �لإحلادية �أو
�لربوبية بهذ� �لرتتيب لل�سفات �لإن�سانية
وبالهدى �لذي رتب عليه و�قع �لإن�سان ,و�إمنا
ترى �أن �لإن�سان غري خمتار ,بل هو من�ساق
�إىل ت�سرفاته قهر� تاأثر� بالعو�مل �لور�ثية
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
�أن��ه قيمي فهو �سعور بال�سعف ,وك��ل �سعور
يدعى �أنه خمالف للقيم فهو �سعور بالقوة.
ويجد هذ� �لر�أي يف نظرية �لتطور دعما
ل��ه حيث �أن�ه��ا تق�سي بتطور �لإن���س��ان من
�حليو�نات �لتي ل يزيد حالها على �لتاأثري
بالغر�ئز هي �ملتحكمة فيها ,فالإن�سان ل
يزيد على ح��ال �حليو�نات يف ذل��ك �إل �أنه
باعتبار كونه قادر على �لتفكري يجد طرقا
معقدة للو�سول �إىل غر�ئزه وميوله.
و�لت�سريع وف��ق ه��ذ� �ل��ر�أي ل ميثل قيما
ر�قية حتى يف نظم �لنتخابية و�إمنا هو �أد�ة
لتنظيم �حلياة �لجتماعية وف��ق �مل�سالح
�لنوعية عندما يتمكن �لنوع من فر�س �إر�دته
من خالل �لأغلبية.
و�سلى �هلل على حممد و�آله �لطاهرين.
�لهو�م�س:
�{ -1مللك}23/
{�ل�سم�س}10/9/8/7
{�حلج}46/
{�لإن�سان}3/

تزويد الإن�سان بالهدى الالئق به
ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

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

!

غير مق�صود
كم من التبعات الغري جيدة ُتقدّر على امل�ؤمن وعلى بع�ض اخلطباء باخل�صو�ص وهم ال يعلمون ،بل وهم ال يق�صدون
ذلك ال�شيء الذي قاموا به و�سبب تلك ال ّت ِبعة � ،اّإل �أ ّنهم بعد الت�أ ّمل والتحقق يتبني لهم مدى الإ�ساءة الغري مق�صودة التي
بدرت منهم!.
ومن هذه الإ�ساءات الغري مق�صودة هو جهل بع�ض التواريخ املهمة املرتبطة بالعرتة املباركة.
فعلى �سبيل املثال ،ميالد الإمامني الهمامني الباقر والهادي يف مطلع هذا ال�شهر الأ�صب ،ففي غ ّرته عام 57
للهجرة ميالد �إمامنا (باقر العلوم) حممد بن علي ويف الثاين منه عام  212للهجرة ميالد �إمامنا (الهادي) علي
بن حممد.
واجلهل الغري متعمد من بع�ض امل�ؤمنني �أو بع�ض املُب ّلغني هو �أنهم قد �أخط�أوا بوظيفتهم وهو �إحياء تلك املنا�سبتني
موجه له.
املباركتني على قلب ويل الع�صر ، وبالتايل يجهل املجتمع غالبا �إن اجلهل ِّ
و�أقل ما ميكن القيام به هو �إقامة االحتفاالت املمزوجة بعر�ض موجز عن حياة الإمام املع�صوم ،ون�شر �أفكاره يف املجتمع
علنا ن�صل �إىل ما ير�ضي اهلل تعاىل والعرتة الطاهرة. 
ونختم بالقول كما هو املن�صو�ص بالأدعية املباركة لهذا ال�شهر العظيم( :ال َّل ُه َّم �إِنيِّ �أَ ْ�س�أَ ُل َك ِبالمْ َ ْو ُلو َد ْي ِن فيِ َر َجبٍ  ،محُ َ َّمدِ
ْب ِن َعل ٍِّي ال َّثانيِ َ ،وا ْب ِن ِه َعل ِِّي ْب ِن محُ َ َّمدٍ المْ ُ ْن َت َجبِ َ ،و�أَ َت َق َّر ُب ِب ِه َما ِ�إ َل ْي َك َخيرْ َ ا ْل ُق َربِ َ ،يا َمنْ ِ�إ َل ْي ِه المْ َ ْع ُر ُ
وف ُطل َِب َوفِي َما َل َد ْي ِه ُرغِ َب،
�أَ ْ�س�أَ ُل َك ُ�س�ؤَا َل ُمقْترَ ٍِف ُم ْذنِبٍ َق ْد َ�أ ْو َب َق ْت ُه ُذ ُنو ُب ُه َو�أَ ْو َث َق ْت ُه ُع ُيو ُب ُهَ ،ف َطا َل َعلَى الخْ َ َطا َيا ُدءُو ُب ُه َومِ َن ال َّر َزا َيا ُخ ُطو ُب ُهَ ،ي ْ�س�أَ ُل َك
الَ ْو َبةَِ ،وال ُّن ُزو َع ع َِن الحْ َ ْو َبةَِ ،ومِ َن ال َّنا ِر َف َك َ
اك َر َق َب ِتهَِ ،وا ْل َع ْف َو َع َّما فيِ ِر ْب َق ِتهَِ ،ف�أَنْتَ َم ْو اَليَ �أَ ْع َظ ُم �أَ َم ِل ِه َو ِث َق ِتهِ،
ال َّت ْو َب َة َو ُح ْ�س َن ْ أ
ال�شرِي َف ِة َو َو َ�سا ِئل َِك المْ ُنِي َف ِة �أَ ْن َت َت َغ َّم َدنيِ فيِ َه َذا َّ
ال َّل ُه َّم َو�أَ ْ�س�أَ ُل َك مِب ََ�سا ِئل َِك َّ
ال�ش ْه ِر ِب َر ْح َم ٍة مِ ْن َك َوا�سِ َعةٍَ ،و ِن ْع َم ٍة َوا ِز َعةٍَ ،و َن ْف ٍ�س
مِبَا َر َز ْق َتهَا َقا ِن َع ٍة ِ�إلىَ ُن ُزولِ الحْ َ ا ِف َر ِة وَمحَ َ ِّل ْالآخِ َر ِة َو َما هِ َي ِ�إ َل ْي ِه َ�صا ِئ َر ٌة ،و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين) .

رئي�س التحرير

ليتفقهو

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

�آداب الوالدة واملولود وما يرتبط بها فقهيا
ني ُ ث َّم َخ َل ْق َنا الن ُّْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة
} َو َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِ
ني ُ ث َّم َج َع ْل َنا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َرا ٍر َّم ِك ٍ
ن�سانَ ِمن ُ�سلاَ َل ٍة ِّمن ِط ٍ
ال َ
ك اللهَّ ُ �أَح�سنُ الخْ َ ا ِل ِقني{1
ُم ْ�ض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا المْ ُ ْ�ض َغ َة ِع َظا ًما َف َك َ�س ْو َنا ا ْل ِع َظا َم لحَ ْ ًما ُث َّم �أَ َ
ن�ش�أْ َنا ُه َخ ْل ًقا � َآخ َر َف َت َبا َر َ
ْ َ
�س�ؤال ما هو امل�ستحب القيام به للمولود؟
جواب ي�ستحب غ�سل املولود عند و�ضعه مع الأمن من ال�ضرر،
والأذان يف �أذنه اليمنى والإقامة يف الي�سرى ،ف�إ ّنه ع�صمة من
ال�شيطان الرجيم كما ورد يف اخل�بر عن الإم��ام ال�صادق
قال :قال ر�سول اهلل( : من ولد له مولود فلي�ؤذن يف �أذنه
اليمنى ب�أذان ال�صالة ،وليقم يف �أذنه الي�سرى ف�إنها ع�صمة من
ال�شيطان الرجيم) ،2وي�ستحب �أي�ض ًا حتنيكه مباء الفرات وتربة
الإم��ام احل�سني ،وت�سميته بالأ�سماء امل�ستح�سنة ف��إنّ ذلك
من ح��قّ الولد على ال��وال��د ،ويف اخل�بر عن الإم��ام الباقر:
الَ ْن ِب َيا ِء)،3
الَ ْ�س َما ِء َما ُ�س ِّم َي ِبا ْل ُع ُبو ِد َّي ِةَ ،و�أَ ْف َ�ض ُل َها �أَ ْ�س َما ُء ْ أ
(�أَ ْ�ص َد ُق ْ أ
وتلحق بها �أ�سماء الأئ ّمة ،وعن الإم��ام ال�صادق عن
النبي أ� ّنه قال( :من ولد له �أربعة �أوالد و مل ي�سم �أحدهم
با�سمي فقد جفاين) ، 4ويكره �أن يك ّنيه �أبا القا�سم �إذا كان ا�سمه
وي�ستحب
حم ّمد ًا ،كما يكره ت�سميته ب�أ�سماء �أعداء الأئ ّمة،
ّ
�أن يحلق ر�أ�س الولد يوم ال�سابع ،و�أن يت�ص ّدق بوزن �شعره ذهب ًا �أو
ّ
ف�ضة ،ويكره �أن يحلق من ر�أ�سه مو�ضع ًا ويرتك مو�ضع ًا.
�س�ؤال ي�سبح اجلنني يف رحم �أمه ب�سائل يخرج حني الوالدة �أو
قبلها ممزوج ًا بالدم �أحيان ًا ومن دونه �أخرى ،فهل هذا ال�سائل
طاهر �إذا خرج من دون دم؟
جواب نعم هو طاهر يف هذه ال�صورة.
�س�ؤال هل يجب م�ساعدة امل��ر�أة عند والدتها من باب النظر
واللم�س؟
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جواب ينبغي م�ساعدة املر�أة عند والدتها ،بل يجب ذلك كفاية
�إذا خيف عليها �أو على جنينها من التلف �أو ما بحكمه ،ولو تو ّقف
توليدها على النظر �أو اللم�س املح ّرمني على الرجال الأجانب لزم
�أن يتك ّفله الزوج �أو الن�ساء �أو حمارمها من الرجال ،ولو تو ّقف
على النظر �أو اللم�س املح ّرمني على غري الزوج وكان متم ّكن ًا من
توليدها من دون ع�سر وال حرج فال يبعد تعينّ اختياره �إ ّال �أن تكون
حينئذ اختيارها ،هذا يف حال
القابلة �أرفق بحالها ،فيجوز لها
ٍ
االختيار و�أ ّما عند اال�ضطرار فيجوز �أن يو ّلدها الأجنبي ،بل قد
يجب ذلك ،نعم ال ب ّد معه من االقت�صار يف ك ّل من اللم�س والنظر
على مقدار ال�ضرورة ،ف�إنّ ال�ضرورات تتق ّدر بقدرها.
�س�ؤال هل يجوز للمر�أة ان ت�ضع اللولب املانع من احلمل؟
جواب يجوز ولكن اذا توقف و�ضعه يف الرحم على ان يبا�شر
ذل��ك غري ال��زوج كالطبيبه وتنظر او تلم�س من دون حائل ما
يحرم ك�شفه لها اختيارا كالعورة لزم االقت�صار يف ذلك على
مورد ال�ضرورة كما ان كان احلمل م�ضرا بها او موجبا لوقوعها
يف حرج �شديد ال يتحمل عادة ومل يكن يتي�سر لها املنع منه ببع�ض
طرقه االخرى او كانت �ضررية او حرجية عليها كذلك هذا اذا مل
يثبت لها ان ا�ستعمال اللولب ي�ستتبع تلف البوي�ضة بعد تخ�صيبها
واال فاالحوط لزوما االجتناب عنه مطلقا.
الهوام�ش :
 -1امل�ؤمنون �آية .14-12
 -2و�سائل ال�شيعة ط الإ�سالمية اجلزء� 15 :صفحة.136 :
-3الكايف ال�شريف ط دار احلدیث اجلزء� 11 :صفحة. 366 :
 -4الرو�ضة البهية يف �شرح اللمعة الدم�شقية اجلزء� 2 :صفحة. 136 :

العقائد

احلق مع االمام علي

واهل بيته
يف
القر�آن الكرمي
و�صحيح البخاري
ال�شيخ علي الفتالوي

تناولنا يف العدد ال�سابق املطلب
االول عن الروايات التي تدل على ان
االمام علي واهل بيته هم اهل
�آية التطهري يف كتب ال�سنة ،ونتحدث يف
هذا العدد عن املطلب الثاين الروايات
التي ت��دل على ان االم��ام علي واه��ل
بيته هم اه��ل �آي��ة التطهري يف
كتب ال�شيعة .
املطلب الثاين:
ح�ق�ه��م يف �آي� ��ة ال �ت �ط �ه�ير ال �ت��ي �أج �م��ع
امل�سلمون عليها  ،قال تعاىل�ِ } :إ مَّ َنا ُي ِري ُد اللهَّ ُ
ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
ت َْطهِ ًريا{. 1
املق�صد الثاين:
الإمام علي و�أهل بيته هم �أهل �آية
التطهري يف كتب ال�شيعة ،قال تعاىل�ِ } :إ مَّ َنا
ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا{.
�أ :عن �أَ ِبي الجْ َ ا ُرو ِد َعنْ �أَ ِبي َج ْع َف ٍر فيِ
َق ْو ِله تعاىل�ِ } :إ مَّ َنا ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم
ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه� َ�ل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا{

قالَ « :ف َل َّما �أَ ْن��زَ َل ُ
اهلل هَ ِذ ِه الآ َي� َة َكانَ َر ُ�س ُ
ول
هللَ ي ِجي ُء ُك َّل َي� ْو ٍم ِع ْن َد َ�ص َال ِة ا ْل َف ْج ِر
ا ِ
�اط � َم � َة َوالحْ َ ���َ�س� ِ�ن
�اب َع � ِل� ٍّ�ي َو َف� ِ
َح� َّت��ى َي ��أْ ِت� َ�ي َب� َ
َوالحْ ُ َ�سينْ ِ َ ف َي ُق ُ
ال�س َال ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة
ولَّ :
هلل َو َب َر َكا ُتهَُ ،ف َي ُق ُ
ول َع ِل ٌّي َو َف ِاط َم ُة َوالحْ َ َ�سنُ
ا ِ
ال�س َال ُم َي��ا َر��ُ�س� َ
هلل
�ول ا ِ
َوالحْ ُ ���َ�س�ْيننْ َُ :و َع� َل� ْي� َ�ك َّ
هلل َو َب َر َكا ُتهُُ ،ث َّم َي ْ�أ ُخ ُذ ِب ِع َ�ضا َدت َِي
َو َر ْح� َم� ُة ا ِ
ال�ص َال َة َي ْر َح ُم ُك ُم ُ
اب َو َي ُق ُ
اهلل
ا ْل َب ِ
ال�ص َال َة َّ
ولَّ :
} ِ�إ مَّ َنا ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل
ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا{ َف َل ْم َي��زَ ْل َي ْف َع ُل
َذ ِل� َ�ك ُك َّل َي � ْو ٍم ِ�إ َذا َ�شهِ َد المْ َ ِدي َن َة َحتَّى َف��ا َر َق
ال ُّد ْن َيا»َ ،و َق َال �أَ ُبو الحْ َ ْم َرا ِء َخا ِد ُم ال َّن ِب ِّي
�أَ َنا �أَ ْ�ش َه ُد ِب ِه َي ْف َع ُل َذ ِلك.2
علي
ب :يف احتجاج �أم�ير امل�ؤمنني ٍّ
َاب
ورد �أ ّنه َق َال لأبي بكرَ « :يا �أَ َبا َب ْك ٍر َت ْق َر�أُ ِكت َ
ا ِ
هلل؟» َق َال �أبو بكرَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ « :ف�أَخْ برِ ْ نيِ
هلل َت َعالىَ �} :إِ مَّ َنا ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب
َعنْ َق ْو ِل ا ِ
َع�ن� ُك� ُ�م ال � ِّر ْج ��� َ�س �أَ ْه� � َ�ل ا ْل � َب � ْي� ِ�ت َو ُي� َ�ط � ِّه � َر ُك� ْ�م
ت َْطهِ ًريا{ ِفي َمنْ َنزَ َل ْت �أَ ِفي َنا �أَ ْم فيِ َغيرْ ِ َنا؟!»
َق َالَ :ب ْل ِفي ُكم.3
جَ :عن �أَ ِبي الجْ َ ا ُرو ِد َعنْ �أَ ِبي َج ْع َف ٍر فيِ
َق ْو ِل ِه تعاىل�} :إِ مَّ َنا ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم
ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا{ َق َال:
هللَ و َع ِل ِّي ْب ِن
« َنزَ َل ْت هَ ِذ ِه الآ َي ُة فيِ َر ُ�س ِول ا ِ
�أَ ِبي َطا ِل ٍب َو َف ِاط َم َة َوالحْ َ َ�س ِن َوالحْ ُ َ�سينْ ِ 
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َو َذ ِل� َ�ك فيِ َب ْي ِت �أُ ِّم َ�س َل َم َة َز ْو َج � ِة ال َّن ِب ِّي
َف َد َعا َر ُ�س ُ
هللَ ع ِل ّي ًا َو َف ِاط َم َة َوالحْ َ َ�سنَ
ول ا ِ
َوالحْ ُ َ�سيُ ث َّم �أَ ْل َب َ�س ُه ْم ِك َ�سا ًء َخيْبرَ ِ ّي ًا
َو َد َخ� َ�ل َم َع ُه ْم ِفي ِه ُث َّم َق َال :ال َّل ُه َّم هَ ��ؤُ َال ِء �أَ ْه ُل
َب ْي ِت َي ا َّل ِذينَ َو َع ْد َت ِني فِيهِ ْم َما َو َع ْد َت ِني ال َّل ُه َّم
�أَ ْذ ِه � ْ�ب َع ْن ُه ُم ال ِّر ْج َ�س َو َط� ِّه� ْرهُ � ْ�م ت َْطهِ ري ًا،
َنزَ َل ْت هَ ِذ ِه الآ َي ُة َف َقا َل ْت �أُ ُّم َ�س َل َم َةَ :و َ�أ َنا َم َع ُه ْم
َيا َر ُ�س َ
هلل؟َ ،ق َال� :أَ ْب ِ�ش ِري َيا �أُ َّم َ�س َل َم َة
ول ا ِ
ِ�إ َّن ِك ِ�إلىَ َخيرْ ».4
اىل هنا نختم معكم الروايات التي تدل
على ان االم��ام علي واه��ل بيته هم
اهل �آي��ة التطهري يف كتب ال�سنة وال�شيعة،
و�سنتاول معكم املطلب الثالث املعادالت التي
ت�شري اىل معطيات �آية التطهري ان �شاء اهلل
تعاىل.
الهوام�ش :
 -1الأحزاب33/
 -2تف�سري القمي :ج��� ،2ص .67تف�سري
فرات الكويف� :ص .339مناجاة �إلهيات �أمري
امل�ؤمنني� :ص� .47أمايل املفيد� :ص.318
 -3تف�سري القمي :ج� ،2ص.156
 -4تف�سري القمي :ج��� ،2ص .194كفاية
الأث��ر يف الن�ص على الأئ�م��ة االث�ن��ي ع�شر:
�ص .66مناجات �إلهيات �أمري امل�ؤمنني:
�ص.45
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ذكر اهلل
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

قوله ت�ع��اىل} :ا َّل� ِ�ذي��نَ � َآم � ُن��و ْا َو َت� ْ�ط� َم� ِئ��نُّ
ُق ُلو ُب ُهم ِب� ِ�ذ ْك� ِ�ر اللهّ ِ َ�أ َال ِب� ِ�ذ ْك� ِ�ر اللهّ ِ ت َْط َمئِنُّ
وب{1
ا ْل ُق ُل ُ
الذكر لغة:
ال��ذك��ر بالك�سر نقي�ض ال�ن���س�ي��ان وه��و
احلفظ لل�شيء واي���ض� ًا ال�شي يجري على
الل�سان ،وهناك فرق بني ذكر ُ
فالذكر
وذك ْرِ ،
ما ذكرته بل�سانكُ ،
والذكر بالقلب ،و�أي�ضا
يطلق ُ
الذك ُر على ال�شرف والفخر.
التف�سري:
ف�ضل �سورة الرعد :عدد �آياتها �47آي��ة،
�� �س ��ورة م �ك �ي��ة ،ن �ق��ل �أ َُب� � � ْ�ي ب��ن ك �ع��ب ،عن
النبي ق��ال( :م��ن ق��ر�أ ��س��ورة الرعد،
�أعطي من الأج��ر ع�شر ح�سنات ،بعدد كل
�سحاب م�ضى ،وكل �سحاب يكون� ،إىل يوم
ال�ق�ي��ام��ة ،وك ��ان ي��وم ال�ق�ي��ام��ة م��ن امل��وف�ين
بعهد اهلل تعاىل) ،وق��ال �أب��و عبد اهلل:
(من �أكرث قراءة �سورة الرعد مل ي�صبه اهلل
ب�صاعقة �أب��د ًا و�إن كان م�ؤمنا �أدخ��ل اجلنة
بغري ح�ساب و�شفع يف جميع من يعرفه من
�أه��ل بيته و�إخوانه),معناه الذين اعرتفوا
بتوحيد اهلل على جميع �صفاته ،ونبوة نبيه،
وق �ب��ول م��ا ج��اء ب��ه م��ن عند اهلل ،وت�سكن
قلوبهم بذكر اهلل ،وت�أن�س �إليه.
والذكر :ح�صول املعنى للنف�س ،وقد ي�سمى
ِ
العلم ذكرا ،والقول الذي فيه املعنى احلا�ضر
للنف�س �أي�ضا ي�سمى ذك��را ،وقد و�صف اهلل
امل��ؤم��ن ها هنا ب�أنه يطمئن قلبه �إىل ذكر
اهلل ،وو�صفه يف مو�ضع �آخ��ر ب�أنه �إذا ذكر
6
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اهلل وجل قلبه ،لأن املراد بالأول �أنه يذكر
ثوابه و�أنعامه و�آالءه التي ال حت�صى ،و�أياديه
التي ال جت��ازى ،في�سكن �إليه ،وبالثاين �أنه
ليذكر عقابه وانتقامه فيخافه ،ويوجل قلبه.
وق��ول��ه ت�ع��اىل (�أَ َال ِب� ِ�ذ ْك� ِ�ر اللهّ ِ ت َْط َمئِنُّ
وب) وهذا حث للعباد على ت�سكني القلب
ا ْل ُق ُل ُ
�إىل م��ا وع��د اهلل ب��ه م��ن النعيم وال �ث��واب
والطم�أنينة �إليه ،ف�إن وعده �سبحانه �صادق،
وال �شيء تطمئن النف�س �إليه �أبلغ من الوعد
ال�صادق .2
عن �أبي عبد اهلل قال( :نحن �صربنا
و�شيعتنا �أ�صرب منا لأنا �صربنا بعلم و�صربوا
على ما ال يعلمون) ،وقوله (ا َّل� ِ�ذي��نَ � َآم� ُن��و ْا
َوت َْط َمئِنُّ ُق ُلو ُب ُهم ِب ِذ ْك ِر اللهّ ِ ) ،قال (ا َّل ِذينَ
� َآم�� ُن��و ْا) ال�شيعة وذك��ر اهلل �أم�ير امل�ؤمنني
والأئمة ثم قال }�أَ َال ِب ِذ ْك ِر اللهّ ِ ت َْط َمئِنُّ
ات
ال�صالحِ َ ِ
ا ْل ُق ُل ُ
وب{}،ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َو َعمِ ُلو ْا َّ
3
ُطو َبى َل ُه ْم َو ُح ْ�سنُ َم� ٍآب{ .
نقل العیا�شي :ب��إ��س�ن��اده ع��ن خ��ال��د بن
جنیح ،عن الإمام جعفر بن حممد،
وب)،
يف قوله�( :أَ َال ِب ِذ ْك ِر اللهّ ِ ت َْط َمئِنُّ ا ْل ُق ُل ُ
ق��ال( :مبحمد تطمئن القلوب ،وهو
ذكر اهلل و حجابه). 4
روي يف امل�ستدرك ب�إ�سناده عن احلافظ
�أبي نعيم ب�إ�سناده عن �أن�س بن مالك قال:
ق��ال ر�سول( :ا َّل� ِ�ذي��نَ � َآم � ُن��و ْا َوت َْط َمئِنُّ
ُق ُلو ُب ُهم ِب� ِ�ذ ْك� ِ�ر اللهّ ِ َ�أ َال ِب� ِ�ذ ْك� ِ�ر اللهّ ِ ت َْط َمئِنُّ
وب) �أتدري من هم يا بن �أم �سليم؟ قلت:
ا ْل ُق ُل ُ

من هم يا ر�سول اهلل؟ قال( : نحن �أهل
البيت و�شيعتنا). 5
وظاهر ال�سياق �أن �صدر الآية بيان لقوله
يف ذيل الآية ال�سابقة (من �أناب) يف الإميان
واط�م�ئ�ن��ان القلب ب��ذك��ر اهلل ه��و الإن��اب��ة،
وذل��ك من العبد تهي�ؤ وا�ستعداد ي�ستعقب
عطية الهداية الإلهية كما �أن الف�سق والزيغ
يف ب��اب ال�ضالل تهي�ؤ وا�ستعداد ي�ستعقب
الإ�ضالل من اهلل كما قالَ } :و َما ُي ِ�ض ُّل ِب ِه �إِ َّال
ا ْل َف ِا�س ِقنيَ{ ،6وقالَ } :ف َل َّما َز ُاغوا �أَ َزا َغ اللهَّ ُ
ُق ُلو َب ُه ْم َواللهَّ ُ اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َف ِا�س ِقنيَ{. 7
ولي�س الإمي ��ان ب��اهلل تعاىل مثال جمرد
�إدراك �أن��ه ح��ق ،ف ��إن جم��رد الإدراك رمبا
يجامع اال�ستكبار واجلحود كما قال تعاىل:
ا�س َت ْي َق َن ْت َها َ�أن ُف ُ�س ُه ْم ُظ ْل ًما
} َو َج� َ�ح�دُوا ِب َها َو ْ
َو ُع ُل ًّوا َف ُ
انظ ْر َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة المْ ُف ِْ�س ِدينَ {. 8
مع �أن الإمي��ان ال يجامع اجلحود فلي�س
الإميان ب�شيء جمرد �إدراك �أنه حق مثال بل
مطاوعة وقبول خا�ص من النف�س بالن�سبة
�إىل ما �أدركته يوجب ت�سليمها له وملا يقت�ضيه
م��ن الآث� ��ار و�آي �ت��ه م �ط��اوع��ة ��س��ائ��ر ال�ق��وى
واجل ��وارح وقبولها له كما طاوعته النف�س
وقبلته ,وهنا املعنى �إن يرى الإن�سان نف�سه يف
�أمن من قبوله ومطاوعته وي�سكن قلبه �إليه
وي�ستقر هو يف قلبه من غري �أن ي�ضطرب منه
�أو ينقلع عنه .9
فالإميان باهلل يالزم اطمئنان القلب بذكر
اهلل تعاىل وال ينايف ذلك ما يف قوله تعاىل:
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}�إِ مَّ َن��ا المْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ ا َّل ِذينَ �إِ َذا ُذ ِك َر اللهّ ُ َو ِج َل ْت
ُق ُلو ُب ُه ْم َو�إِ َذا ُت ِل َي ْت َع َل ْيهِ ْم �آ َيا ُت ُه َزا َد ْت ُه ْم ِ�إ َميا ًنا
َو َع َلى َربِّهِ ْم َي َت َو َّك ُلونَ { ، 10ف�إن الوجل املذكور
فيه ح��ال��ة قلبية متقدمة على االطمئنان
املذكور يف الآي��ة املبحوث عنها كما ير�شد
يث
�إليه قوله تعاىل} :اللهَّ ُ َنز ََّل �أَ ْح َ�سنَ الحْ َ ِد ِ
ِكتَا ًبا ُّمت ََ�شا ِب ًها َّم َثانيِ َ َتق َْ�ش ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذينَ
َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم ُث َّم َت ِل ُني ُج ُلودُهُ ْم َو ُق ُلو ُب ُه ْم ِ�إلىَ
ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َذ ِل َك هُ َدى اللهَّ ِ َي ْه ِدي ِب ِه َمنْ َي َ�شاء
َو َمن ُي ْ�ض ِل ْل اللهَّ ُ َف َما َل ُه ِمنْ هَ � ٍ�اد{ 11وذلك
�أن النعمة هي النازلة من عنده �سبحانه و�أما
النقمة �أيا ما كانت فهي باحلقيقة �إم�ساك
منه عن �إفا�ضة النعمة و�إنزال الرحمة.
اخلوف واخل�شية �إمنا هو من �شر متوقع
وال �شر عنده �سبحانه فحقيقة اخل��وف من
اهلل هي خوف الإن�سان من �أعماله ال�سيئة
التي توجب �إم�ساك الرحمة وانقطاع اخلري
املفا�ض م��ن عنده والنف�س الإن�سانية �إذا
قرعت بذكر اهلل �سبحانه التفتت �أوال �إىل
ما �أحاطت به من �سمات الق�صور والتق�صري
ف�أخذتها الق�شعريرة يف اجللد والوجل يف
القلب ثم التفتت ثانيا �إىل ربه الذي هو غاية
طلبة فطرته ف�سكنت �إليه واطم�أنت بذكره
�سواء كان لفظيا �أو غريه و�سواء كان قر�آنا
�أو غريه.
للهّ
وب{
وق��ول��ه�}:أَ َال ِب ِذ ْك ِر ا ِ ت َْط َمئِنُّ ا ْل ُق ُل ُ
فيه تنبيه للنا�س �أن يتوجهوا �إليه ويريحوا
قلوبهم بذكره ف�إنه ال هم للإن�سان يف حياته
�إال الفوز بال�سعادة والنعمة وال خوف له �إال
من �أن تغتاله ال�شقوة والنقمة واهلل �سبحانه
هو ال�سبب الوحيد ال��ذي بيده زم��ام اخلري
و�إليه يرجع الأمر كله وهو القاهر فوق عباده
والفعال مل��ا يريد وه��و ويل ع�ب��اده امل�ؤمنني
الالجئني �إليه فكل قلب على ما يفيده اجلمع
املحلى بالالم من العموم يطمئن بذكر اهلل
وي�سكن به ما فيه من القلق واال�ضطراب،
نعم �إمن��ا ذل��ك يف القلب ال��ذي ي�ستحق �أن
ي�سمى قلبا وهو لقلب الباقي على ب�صريته
ور��ش��ده ،و�أم��ا املنحرف عن �أ�صله ال��ذي ال

يب�صر وال يفقه فهو م�صروف ع��ن الذكر
حمروم عن الطم�أنينة وال�سكون قال تعاىل:
وب
} َف ِ�إ َّن َها اَل َت ْع َمى ْ أ
الَ ْب َ�صا ُر َو َل ِكن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
ال�صدُورِ{. 12
ا َّل ِتي فيِ ُّ
ويف لفظ الآية ما يفيد احل�صر حيث قد
متعلق الفعل فيفيد �أن القلوب ال تطمئن ب�شي
غري ذكر اهلل �سبحانه.
بحث الروائي:
 -1ال��ذك��ر ل��ذة :ع��ن الإم ��ام علي: 
ِّ
(الذك ُر َل َّذ ُة املُ ِح ِّبنيَ)
 -2ال��ذك��ر �سجية امل�ت�ق�ين ع��ن الإم ��ام
(ذك� � ُر اللهّ � ِ��ش�ي� َم� ُة املُ � ّت �ق�ينَ) ،
عليِ : 
وعنه( :ذك ��ر اهلل �سجية ك��ل حم�سن
و�شيمة كل م�ؤمن)
 -3احلث على الذكر فعن ر�سول اهلل
(عليك بتالوة القر�آن وذكر اهلل كثريا فانه
ذكر لك يف ال�سماء ونور لك يف الأر�ض).
ُ�سئل ر� �س��ول اهلل� :أح��ب �أن �أك��ون
�أخ�ص النا�س �إىل اهلل تعاىل ؟ فقال�( :أكرث
ذكر اهلل تكن �أخ�ص العباد �إىل اهلل تعاىل).
 -4ح ��د ال ��ذك ��ر ال �ك �ث�ير ،ع ��ن الإم� ��ام
ال�صادق( :ت� ��� �س� �ب� �ي ��ح ف��اط��م��ة
الزهراء من الذكر الكثري الذي قال
اهللْ :اذ ُك ُروا اللهَّ َ ِذ ْك ًرا َك ِث ًريا) ،وعن الإمام
ال�س ّر فقد ذكر
علي( من ذكر اهلل يف ّ
اهلل كثريا).
 -5ذك��ر اهلل ح�سن ع�ل��ى ك��ل ح��ال عن
الإم ��ام ال�صادق( : ق��ال مو�سى:
حال �أُ ِجلُّ َك �أن �أذ ُك َر َك
رب� ،إنيّ �أكونُ يف ٍ
يا ِّ
فيها َ
قال -تعاىل :-يا مو�سى� ،أُذ ُك� ْرين على
حال)  ،وعن الإمام علي من و�صاياه
ُك ِّل ٍ
البنه الإمام احل�سن عند �شهادته( :و ُكن
ذاكر ًا على ِّ
حال).
للهّ ِ ِ
كل ٍ
 -6ال��ذاك��ر حب اهلل تعاىل :عن الإم��ام
(ذاك ُر اللهّ �سبحا َن ُه مجُ ا ِل ُ�سهُ(وعن
عليِ 
مو�سى بنَ ِعمرانَ 
ر�سول اهلل�( إنَّ َ
لمَ ّ��ا ناجى َر َّب � ُه ق� َ
�ال :يا َر ِّب �أ َبعي ٌد �أن� َ�ت ِم ّني
وح��ى
َف ��أُن��ا ِد َي� َ�ك� ،أم َق��ري� ٌ�ب ف��أُن� ِ
�اج� َي� َ�ك؟ َف ��أَ َ
لي�س َمن َذ َك � َرينَ ،ف َ
قال
اللهّ ُ � إ َلي ِه� :أ َن��ا َج ُ

حال �أُ ِجلُّ َك
مو�سى :يا َر ِّب �إنيّ �أكونُ يف ٍ
�أن �أذ ُك � � َر َك فيهاَ ،ف�ق� َ
�ال ت�ع��اىل :ي��ا مو�سى
حال). 13
�أُذ ُكرين َعلى ُك ِّل ٍ
ثمرات الذكر:
 -1ال��ذك��ر مفتاح ال�صالح :ع��ن الإم��ام
علي ف�ي�م��ا �أو�� �ص ��ى ب��ه اب �ن��ه الإم� ��ام
احل�سن�( :أو�صيك بتقوى اهلل يا بني،
ولزوم �أمره ،وعمارة قلبك بذكره)  ،عنه
كر اللهّ ).
الح ال َق ِلب ا�ش ِتغا ُل ُه ِب ِذ ِ
(�أ�ص ُل َ�ص ِ
 )2ال��ذك��ر ح �ي��اة ال �ق �ل��وب :ع��ن الإم ��ام
�وب) ،
علي( : يف ال� ِّ�ذك� ِ�ر ح �ي��ا ُة ال � ُق �ل� ِ
(من َذ َك َر اللهّ َ ُ�سبحا َن ُه �أح َيا اللهّ ُ
وعنهَ : 
َقل َبهُ ،و َن َّو َر َعق َلهُ ،و ُل َّبهُ).
 )3ال��ذك��ر ق��وت ال�ن�ف��و���س :ع��ن الإم ��ام
(ذك� � � ُر اللهّ ِ ُق� ��وتُ ال � ُّن �ف��و�� ِ�س،
عليِ : 
حبوب) ،وعنهُ ( :مدا َو َم ُة
ومجُ ا َل َ�س ُة ا َمل ِ
أرواح).
ِ
الذ ِ
كر ُقوتُ ال ِ
 )4الذكر نور القلوب :عن الإمام علي:
وب).
(ع َل ْي َك ِب ِذ ْك ِر اللهّ ِ َف ِ�إ َّن ُه ُنو ُر ا ْل ُق ُل ِ
َ
 )5ال��ذك��ر ج�ل�اء ال �ق �ل��وب :ع��ن الإم ��ام
علي�( :إِنَّ اللهّ َ ُ�سبحا َن ُه َج� َع� َ�ل ِّ
الذك َر
ب�ص ُر
لوب ،تَ�س َم ُع ِب ِه َب َ
عد ال َوقر ِة ،و ُت ِ
جال ًء ِلل ُق ِ
عد ال ِع�ش َو ِة ،وتنقاد به بعد املعاندة). 14
ِب ِه َب َ
 -1الرعد�آية .28
 -2جممع البيان ج�5ص36
 -3الرعد �آية . 29-28
 -4غاية املرام ج  ٤ال�صفحة .٣٠٨
 -5بحار الأنوار ج  ٢٣ال�صفحة .١٨٤
 -6البقرة �آية .26
 -7ال�صف �آية .5
 -8النمل �آية.14
 -9امليزان ج �11ص.354
 -10الأنفال �آية .2
 -11الزمر�آية .23
 -12احلج �آية .46
 -13ميزان احلكمة ج�2ص. 964
 -14ميزان احلكمة ج�2ص. 964
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�شبهات وردود

�إثبات وحتقيق
�أم الإمام زين العابدين
�شبهة مردودة
احللقة الثانية

ال�شيخ حممود عبد الر�ضا ال�صايف

بعد �أن بينا ال��رواي��ات ال �ث�لاث ,الأوىل
يف زمن عمر بن اخلطاب والثانية يف زمن
عثمان بن عفان وال��رواي��ة الثالثة يف زمن
الإمام علي �أمري امل�ؤمنني. وحتدثنا يف
احللقة ال�سابقة عن �شرح ال��رواي��ة الأوىل
ونكمل �شرح الروايتني الثانية والثالثة يف هذا
العدد.
والرواية الثانية يف زمن عثمان بن عفان
هو خط�أ �شائع بدون حتقيق.
�أما �سنة والدة الإمام زين العابدين
يف عام  38للهجرة وبني وقوع احلرب التي
راح بها ملك فار�س �سنة  16للهجرة كما
ذكرتها امل�صادر التاريخية ,فاملدة الزمنية
بينهما � 22سنة ,ف�أين كانت ال�سيدة �شاه
زنان طيلة هذه ال�سنوات؟
و�إذا �أكدنا على الرواية الثالثة وهي فرتة
خالفة الإمام �أمري امل�ؤمنني ل�صح الأمر
�أن احلادثة هي:
ذكر �صاحب الإر�شاد للمفيد (الإمام بعد
احل�سني بن علي بن �أبي طالب ابنه �أبو
حممد علي بن احل�سني زين العابدين
وكان يكنى �أي�ضا ب�أبي احل�سن و�أمه �شاه زنان
بنت يزدجرد بن �شهريار ك�سرى ،ويقال� :إن
ا�سمها �شهر بانو ،وكان �أمري امل�ؤمنني
وىل ح��ري��ث ب��ن ج��اب��ر جانبا م��ن امل�شرق،
فبعث �إليه بنتي يزدجرد بن �شهريارُّ ،ن ُ
حل
(ف ُّن ُ
حل)1ابنه الإمام احل�سني� شاه زنان
منهما ف�أولدها زي��ن العابدين و ُّن ُ
حل
الأخرى حممد بن �أبي بكر فولدت له القا�سم
8
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ب��ن حممد ب��ن �أب��ي بكر ،فهما ابنا خالة،
وك��ان مولد علي بن احل�سني باملدينة
�سنة ثمان وثالثني من الهجرة ،فبقي مع
ج��ده �أم�ير امل�ؤمنني� سنتني وم��ع عمه
احل�سن اثنتي ع�شرة �سنة ،وم��ع �أبيه
الإم ��ام احل�سني ث�لاث��ا وع�شرين
�سنة ،وب�ع��د �أب�ي��ه �أرب �ع��ا وثالثني
�سنة وا�ست�شهد باملدينة
��س�ن��ة خ�م����س وت�سعني
م��ن ال�ه�ج��رة ول��ه
يومئذ �سبع
و خم�سو ن
�� � � �س� � � �ن � � ��ة،
وك ��ان ��ت �إم��ام �ت��ه
�أرب� �ع ��ا وث�ل�اث�ي�ن �سنة
ودف� ��ن ب��ال �ب �ق �ي��ع م ��ع عمه
الإم��ام احل�سن بن علي بن �أبي
طالب2)
وه��ذا اخل�بر ينبئك عن حقيقة الأم��ر
�أن ال�سيدة �شاه زنان هي لي�ست التي ذكرت
ق�صتها و�أن �ه��ا ت��زوج��ت يف ع�ه��د ع�م��ر بن
اخلطاب و�أن هذه ال��رواي��ات غري �صحيحة
بعد �أن ت�أملنا حقيقة التواريخ املذكورة يف
الأخبار وال�سرية التاريخية.
فعليه �أن الأمر فيه ت�أمل وميكن التدقيق
وامل��راج �ع��ة ح���س��ب ال �� �ش��روط وال���ض��واب��ط
الأ�صولية التي فيها ر�ضى اهلل وكذلك ما
يقبله العقل والعقالء.
�أق� ��ول� :أن ق�صة زواج �ه��ا يف �سنة 16

للهجرة
ه� � � � � � � ��ي
غ�ير �صحيحه
و�أن ال�ت��اري��خ ال��ذي
ي��ذك��ر ب��ات�ف��اق امل ��ؤرخ�ين
م��ن الطرفني �أن الإم ��ام علي
بن احل�سني زين العابدين هو
مولود يف �سنة  38للهجرة ,و�إذا قار ّنا بني
التاريخني لتبني لنا ال �ف��ارق الزمني كما
�أو�ضحناه ,واحلمد هلل رب العاملني و�صلى
اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش :
 -1بحار االنوار للعالمة املجل�سي ج� 46ص.12
ُّ ( -2ن ُ
حل) تعني ال�شيء املعطى تربع ًا

درو�س يف اخلطابة

طرق كتابة املحا�ضرة احل�سينية
احللقة الرابعة

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

بعد �أن تكلمنا يف الأع��داد ال�سابقة عن
الطريقة القدمية و�أمتمنا �شرحها ,نتحدث
يف هذه احللقة بعون اهلل تعاىل عن اخلطوات
املتبعة �أثناء كتابة املحا�ضر يف الطريقة
القدمية:

�أوال :لإعداد حما�ضرة ح�سينية مدتها
 45دقيقة ،ي�ستلزم منك كتابة ع�شر �صفحات
م��ن ال�سجل ال��ذي ه��و م��ن ال ��ورق الكبري،
ويف�ضل �أن تكتب الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية باللون الأحمر مثال� ،أو �أي لون مغاير
للون الأزرق ال��ذي �ستكتب به املحا�ضرة،
حتى يبقى ذل��ك ثابتا يف ذه�ن��ك وت��ذك��ره
ب�سرعة على املنرب �أثناء �إلقاء املحا�ضرة،
ثم ا�ستخدام منهجية البحوث يف الهوام�ش
�أ�سفل ال�صفحة حيث و�ضع امل�صدر و�أرقام
الأجزاء وال�صفحات ورقم الطبعة للم�صدر
و�سنة الطبع ,حت�سبا للمناق�شة واملناظرة
م��ع الباحثني وامل�ست�شكلني �أو املعاندين
وامل �خ��ال �ف�ين ،ول�ت�ق��وي��ة احل �ج��ة وال�بره��ان
واال�ستدالل ،وكذلك يف امل�ستقبل يحتمل �أن
يقوم اخلطيب بطبع هذا ال�سجل على �شكل
كتاب يجمع فيه ثمرة العمر ليكون ذخرا
للخطيب } َي ْو َم اَل َين َف ُع َما ٌل َو اَل َب ُنونَ �ِ إ اَّل
َمنْ �أَتَى اللهَّ َ ِب َق ْل ٍب َ�س ِل ٍيم{. 1
ث��ان��ي�� ًا� :إن ال ��وق ��ت ال �ن �م��وذج��ي
للمحا�ضرة احل�سينية ه��و  45دقيقة
يق�سم �إىل  10دقائق للمقدمة و 25دقيقة
للعر�ض ،و 10دق��ائ��ق للكوريز واخلتمة
والنعي ،واملقدمة ت�شمل اال�ستعاذة والب�سملة
وال�صالة على النبي و�آله ،ثم ال�صالة على

الإم��ام احل�سني و�أ�صحابه غري املطولة
بهذا النحو:
(�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،ب�سم
اهلل ال��رح �م��ن ال��رح �ي��م�� ،ص�ل��ى اهلل عليك
ي��ا ر� �س��ول اهلل وع �ل��ى �آل ب�ي�ت��ك الطيبني
ال �ط��اه��ري��ن�� ،ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ك ي��ا م��والي
وابن موالي يا �أبا عبد اهلل ،وعلى �أن�صارك
امل �ن �ت �ج �ب�ين ،ل �ع��ن اهلل ال �ظ��امل�ي�ن ل �ك��م من
الأولني والآخرين ،يا ليتنا كنا معكم فنفوز
فوزاً عظيماً).
ثم البدء بقراءة �أبيات الف�صيح الرثائية
حول املو�ضوع ،ك�أن تكون ع�شرة �أبيات ،ثم
بع�ض الأبيات من ال�شعر ال�شعبي ،ثم قراءة
الآي ��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة امل�خ�ت��ارة ،وتطبيق �أ��ص��ول
و�أحكام التالوة عليها� ،أو حديث نبوي �شريف
�أو حديث لأحد الأئمة� ،أو فقرة من
دعاء �أو من خطب �أهل البيت ،وهذا
طبع ًا كله ُيكتب و ُي ��دون بال�سجل اخلا�ص
بك ،ثم �أن قراءة هذه املقدمة بهذا ال�شكل
فيه فوائد كثرية� ،سنتناول يف العدد القادم
�إن �شاء اهلل تعاىل هذه الفوائد وهي فوائد
قراءة املقدمة العزائية �إن �شاء اهلل تعاىل،
و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:
 -1ال�شعراء�آية . 89-88
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�شذرات منربية

�شهادة الإمام مو�سى بن جعفر
ب�سم اهلل ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م �صلى اهلل
عليك يا ر�سول اهلل وعلى �آل بيتك الطيبني
الطاهرين �صلى اهلل عليك يا �أبا عبداهلل يا
ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما
ق�صيدة بحق �إمامنا مو�سى بن جعفر
يف ذكرى ا�ست�شهاده لل�سيد �صالح النجفي
القزويني:
وابك بها
اعطف على الكرخ من بغداد ِ
كنــــز ًا لعلــــم ر�ســـــول اهلل خمـــزونـــا
مو�سى بن جعفــــر �سر اهلل والعلــــــم ال
مبني يف الدين مفرو�ض ًا وم�سنونا
بـــاب احلــــوائــــج عنــد اهلل وال�ســــبب ال
مو�صـــــول باهلل غـــــوث امل�ستغــيثينا
10
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ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

الكاظم الغيظ عمن كان مقرتف ًا
ابرطب م�سموم حر املوت �ضــــاكه
و�صبح ثغره عدوة �أبفرح با�سم
ــــم باحل�ســـــنى امل�سيئينا
ذنبـــ ًا ومــــن ع ّ
خل دمعك ي�شيعي بالدمه �أي�سيل
يا بن النبيني كم �أظهرت معجزة
�إمامــــك �شيــعــوه �أربع حماميل
يف ال�سجن �أزعجت فيها الرج�س هارونا
وبعدها م�أثرة برجليه الزناجيل
بكت على نع�شك الأعداء قــــاطبــة
وخــلـــو علج�ســــر نــــــــور العوامل
ما حــال نعــــ�ش لـــــه الأعـــــداء باكــــــونا
يا ويل هارون مل تربــــح جتــــارتـــه
ب�صفـــــقة كـــــــان فيــهـــــا الدهر مغبونا �أبوذيات:
اجلنازة الباجل�سر حمد حملها
غريبــة والح�ضر واحد حملها
ال�شيعة للح�شر تن�صــب مـــ�آمت
ابيـوم العيــد مل�صيـبة الكاظم م�صيبة ومو�سى بن جعفر حملها
�سجـــون و�ســــم حتمـــلــهن �سوية
ا�شكرث �آالم �أويلي و�ضيم الكه
وجترح من حديد الكيد �ساكه

�شذرات منربية
للكاظم يحـــــــادي اب�ســــــاع ودنه
نحبـــة ومنكـطــع لليوم ودنه
ان�شيل اجنازته من اجل�سر ودنه
ونواريها ب�أرا�ضي الكاظمية
�آجركم اهلل �أيها املوالني بذكرى ا�ست�شهاد
الإمام الكاظم ال�سابع من �أئمة امل�سلمني
وهو الإم��ام مو�سى بن جعفر ال�صادق
امللقب بالكاظم.
والدته:
ولد الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم
يف قرية ُيقال لها الأب��واء بني مكة واملدينة
يوم الأح��د ال�سابع من �شهر �صفر من �سنة
 128وقيل �سنة  129هجرية ،وقد �أقام �أبوه
الإم��ام جعفر ال�صادق وليمة ف�أطعم
النا�س �إطعام ًا عام ًا ملدة ثالثة �أي��ام ،تيمن ًا
بوالدة مو�سى الكاظم ,وقد �أقام مع �أبيه
ع�شرين �سنة ،وبعد �أبيه � 35سنة وهي مدة
�إمامته ،وقد عا�صر من خلفاء بني العبا�س
املن�صور ث��م اب�ن��ه حممد امل �ه��دي ومو�سى
الهادي وهارون الالر�شيد ،وقد ا�ست�شهد يف
زمانه.
�أمه:
ا� �س �م �ه��ا (ح��م��ي��دة) ف�ب�ع���ض�ه��م لقبها
بامل�ص َّفاة ،و�آخرون بالرببرية ،وبالأندل�سية،
وق��د ق��ال الإم���ام ال�صادق يف حقها:
الَ ْد َن��ا�� ِ�سَ ،ك َ�س ِبي َك ِة
(حمِ َيد ُة ُم َ�ص َّفا ٌة ِم��نَ ْ أ
َ
ال ْم�َل�ااَ ُك تحَ ْ ُر ُ�س َها َحتّى
ال� َّ�ذهَ � ِ�بَ ،ما َزا َل� ِ�ت َْ أ
هلل ليِ ول ْل ُح َّج ِة ِمنْ
�أُ ِّد َي� ْ�ت �إِليَ َّ َك� َر َام� ًة ِم��نَ ا ِ
َب ْع ِدي) 1وهي ابنة �صاعد الرببري.
كنية الإمام الكاظم و�ألقابه:
كان ي�ك� ّن��ى ب �ع��دة ُك �ن��ى �أ��ش�ه��ره��ا:
�أب��و احل�سن ،وق��ال ال�شيخ املفيد( :يكنى
�أب ��ا �إب��راه �ي��م ،و�أب� ��ا احل���س��ن ،و�أب� ��ا علي،
وي �ع��رف ب��ال�ع�ب��د ال���ص��ال��ح ،وي�ن�ع��ت �أي�ضا
بالكاظم.2)
وقال ابن ال�ص ّباغ املالكي�( :أما كنيته ف�أبو
احل�سن ،و �ألقابه كثرية �أ�شهرها :الكاظم،

ثم ال�صابر ،وال�صالح ،والأم�ين3،و�أل�ق��اب��ه
تدل على مظاهر �شخ�صيته ،ودالئل عظمته،
وهي عديدة منها :الزاهر ،لأ ّنه زهر ب�أخالقه
ال�شريفة ،وكرمه املوروث عن ج ّده الر�سول
الأكرم.)
والكاظم :ل ّقب بذلك ملا كظمه ع ّما فعل
به الظاملون من التنكيل والإرهاق ويقول ابن
الأثري�( :إنه عرف بهذا اللقب ل�صربه ودماثة
خلقه ،ومقابلته ال�ش ّر بالإح�سان). 4
وال�صابر :لأ ّنه �صرب على اخلطوب والآالم
التي تل ّقاها من ح ّكام اجلور والطغاة ،الذين
قابلوه بجميع �ألوان الإ�ساءة واملكروه.
وال�س ّيد :لأ ّنه من �سادات امل�سلمني ،و�إ ّمام
من �أئ ّمتهم.
والو ّيف :لأنه �أوفى �إن�سان يف ع�صره ،فقد
كان وف ّيا ب��ا ّرا ب�إخوانه و�شيعته ،وب��ا ّرا حتى
ب�أعدائه واحلاقدين عليه.
ذو ال�ن�ف����س ال��زك �ي��ة :ل� ّق��ب ب�ه��ذا اللقب
اللطيف ل�صفاء ذات���ه ،ون �ق��اوة �سريرته
البعيدة كل البعد عن �سفا�سف املادة ،وم�آثم
احلياة ،نف�س �أب ّية زك ّية ،طاهرة ،كرمية،
�سمت وعلت حتى ق ّل نظريها.
باب احلوائج :هذا اللقب كان من �أ�شهر
�ألقابه ذكرا ،و�أكرثه �شيوعا ،انت�شر بني العام
واخلا�ص ،حتى �أنه ما �أ�صاب �أحدهم مكروه
� اّإل ف ّرج اللهّ عنه بذكره الإمام الكاظم،
وم��ا ا��س�ت�ج��ار ب�ضريحه �أح ��د �إال ق�ضيت
ح��وائ �ج��ه ،ورج ��ع م�ث�ل��وج ال�ق�ل��ب ،م�سرتيح
ال�ضمري مما �أ ّمل به من طوارق الزمن التي
ال ب ّد منها.
وق��د �آم��ن ب��ذل��ك جمهور امل�سلمني على
اختالف مذاهبهم.
كان ل��ه م��ن الأوالد ع���ش��رون ذك��را
وع �� �ش��رون �أن��ث��ى ،ك�م��ا يف ك �ت��اب (ت��ذك��رة
اخل��وا���ص) و�أم���ا ال�شيخ امل�ف�ي��د يف كتابه
الإر�شاد فيقول� :سبعة وثالثون ،ما بني ذكر
و�أنثى ،ومن �ضمنهم الإمام علي الر�ضا,

و�إبراهيم ,والعبا�س ,والقا�سم ,و�إ�سماعيل,
وجعفر ,وفاطمة الكربى  ,وفاطمة ال�صغرى,
ورقية ,وحكيمة ,و�أم �أبيها.
وم��ن مناقبه �أن ه��ارون� ًا �س�أله يوما :مل
ج��وزمت للعامة واخلا�صة �أن ين�سبوكم �إىل
ر�سول اهلل ويقولوا لكم :يا بني ر�سول
اهلل و�أنتم بنو علي! ،و�إمنا ين�سب املرء �إىل
�أبيه ،وفاطمة �إمنا هي وعاء والنبي جدكم
من قبل �أمكم؟
فقال( :ل��و �أن النبي ُن�شر فخطب
�إليك كرميتك هل كنت جتيبه؟) قال هارون:
�سبحان اهلل ومل ال �أجيبه؟ بل �أفتخر على العرب
والعجم وقري�ش بذلك ،فقال الإمام له:
(لكنه ال يخطب �إيل وال �أزوجه) فقال هارون
ومل؟ ف�ق��ال الإمام( :لأن ��ه ول ��دين ومل
يلدك) ،فقال �أح�سنت يا مو�سى.
�أم�ث��ل ه��ذا الإم ��ام ينقل م��ن �سجن �إىل
�سجن ،حتى قدموا له ال�سم القاتل و�أخرجوا
جنازته وتركوها ثالثة �أي��ام على اجل�سر
واملنادي ينادي :هذا �أمام الراف�ضة.
�أويلي على الغريب �أملات م�سموم
ك�ضه نحبه ومن الأهل حمروم
ب�سجن مظلم يويلي �إنقتل مظلوم
وخل�ص كل حياته بقهر وهموم
وال�سجان ميه �أيدور ويحوم
يحكك نبجي ون�سيل الدمع بدموم
على الكاظم دهلي الدمع اليوم يا عني
وحيد وبال�سجن واهله بعيدين
تاليها ك�ضه اب�سم املالعني
وثلث تيام مرمي وماله ْمعني
لظل ابجي عليه واكرث بالونني
الهوام�ش :
 -1الكايف اجلزء � 2صفحة .542
 -2الإر�شاد لل�شيخ املفيد �ص .٣٠٧
 -3الف�صول املهمة �ص .214
 -4خمت�صر تاريخ العرب �ص .209
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

ال�سي�ستاين يدعو حلكومة عراقية حتظى بثقة ال�شعب
امل � �� � �ص� ��در :م ��وق ��ع ج� ��ري� ��دة (ال� ��� �ش ��رق ن��دد املرجع ال�شيعي الأع�ل��ى يف العراق،
علي ال�سي�ستاين ،اليوم (اجلمعة) ،بالعنف
الأو�سط)– ال�سعودية.
ال� ��ذي �أودى ب �ح �ي��اة حم�ت�ج�ين يف م��دي�ن��ة
تاريخ الن�شر2020/2/7 :
النجف جنوب البالد ،هذا الأ�سبوع ،وقال
�إن �أي ح�ك��وم��ة ع��راق�ي��ة ج��دي��دة ي�ج��ب �أن
حتظى بثقة ال�شعب وم�ساندته.
ووف�ق��ا ل��وك��ال��ة «روي �ت�رز» ل�ل�أن�ب��اء ،دعا
ال�سي�ستاين قوات الأمن العراقية حلماية
امل �ح �ت �ج�ي�ن ال �� �س �ل �م �ي�ين م� ��ن امل� ��زي� ��د م��ن
الهجمات.

وج� ��اءت ت���ص��ري�ح��ات ال���س�ي���س�ت��اين على
ل�سان ممثله خالل �صالة اجلمعة يف مدينة
كربالء.
وك� � � ��ان ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� � �ع � ��راق � ��ي ،ب ��ره ��م
� �ص��ال��ح ،ك �ل��ف ،يف �أول ف�ب�راي��ر (� �ش �ب��اط)،
حم�م��د ت��وف�ي��ق ع�ل�اوي ،وزي ��ر االت���ص��االت
الأ� �س �ب��ق ،بت�شكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ،غري
�أن املتظاهرين يرف�ضون ذل��ك ،ويريدون
�ول من�صباً
تكليف �سيا�سي م�ستقل مل ي�ت� ّ
وزارياً من قبل.

ال�سي�ستاين يدعو حلماية املتظاهرين ..والتوتر يت�صاعد يف العراق
امل�صدر :موقع قناة (االن)  -االمارات.
تاريخ الن�شر2020/2/7 :
دع��ا امل��رج��ع ال�شيعي الأع�ل��ى يف ال�ع��راق
علي ال�سي�ستاين ،ق��وات الأم ��ن العراقية
حل�م��اي��ة امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال���س�ل�م�ي�ين م��ن �أي
هجمات جديدة.
ون��دد ال�سي�ستاين ب�أعمال العنف التي
ا�ستهدفت املتظاهرين يف مدينة النجف
12
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العراقية ،ذلك بالتزامن مع ت�صاعد حدة
ال�ت��وت��ر يف حم��اف�ظ��ات ال �ع��راق وخ�صو�صا
اجلنوبية منها.
ت�أتي ت�صريحات ال�سي�ستاين يف الوقت
ال � ��ذي دع� ��ا امل �ت �ظ ��اه ��رون ال �ع ��راق �ي ��ون يف
كربالء �إىل تنظيم م�سرية مليونية باجتاه
�ساحة الأح��رار و�سط املدينة وطرد ممثلي
الأحزاب منها.

و� �ش �ه��دت حم��اف �ظ��ة ذي ق ��ار م���س�يرات
طالبية رفعت خاللها هتافات �ضد �إي��ران
و�ضد تكليف رئي�س الوزراء حممد عالوي.
وهدد عدد من ن�شطاء احلراك مبليونية
�شعبية يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد وع �ن��د �أب ��واب
املنطقة اخل�ضراء ،التي ت�ضم العديد من
ال�سفارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وال��وزارات،
�إن مل ت�ت�ح�ق��ق م�ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن ويف
مقدمتها اختيار رئي�س حكومة م�ستقل.

خطب اجلمعة
العراق ..ال�سي�ستاين يدعو لـ"انتخابات مبكرة" حلل الأزمة وال�صدر �إىل االحتجاج جمدد ًا
امل� ��� �ص ��در :م ��وق ��ع ج ��ري ��دة (االن � �ب� ��اء)-
الكويت.
تاريخ الن�شر2020/1/31 :
�� �ص ��اع ��دت ال� ��� �ض� �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
م�س�ألة ت�سمية رئي�س جديد ل�ل��وزراء ،بعد
خطبة �شديدة اللهجة من املرجعية الدينية
ال�شيعية العليا ،ودعوة رجل الدين مقتدى
ال�صدر �أن�صاره بالعودة جمدداً �إىل ال�شارع.
وتتوا�صل االح�ت�ج��اج��ات املطلبية التي
ميثل جيل ال�شباب العن�صر الفاعل فيها،
رغ��م القمع والعنف ال��ذي �أدى �إىل مقتل
�أك�ثر من � 480شخ�صاً ،غالبيتهم العظمى
م��ن املتظاهرين ،منذ ان��دالع التظاهرات
يف الأول من �أكتوبر ،يف بغداد ومدن جنوب
البالد.
وق ��ال امل��رج��ع ال��دي�ن��ي الأع �ل��ى �آي ��ة اهلل
علي ال�سي�ستاين يف خطبة �صالة اجلمعة،
ال �ت��ي ت�ل�اه��ا مم�ث�ل��ه ال���ش�ي��خ ع �ب��د امل �ه��دي
الكربالئي� :إنه "يتحتم الإ�سراع يف اجراء
االنتخابات املبكرة ليقول ال�شعب كلمته".
و�أ��ض��اف "ال ب��د م��ن الإ� �س��راع يف ت�شكيل
احلكومة اجلديدة" و"القيام باخلطوات
ال�ضرورية لإج��راء انتخابات حرة ونزيهة
يف �أقرب فر�صة ممكنة".
وت ��أت��ي دع��وة املرجعية حم��اك��اة ملطالب
امل �ت �ظ��اه��ري��ن يف ب� �غ ��داد وم � ��دن اجل �ن��وب،
الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة
و�شخ�صية م�ستقلة بد ًال من رئي�س الوزراء
امل�ستقيل عادل عبد املهدي.
وجت� ��ري الأح� � ��زاب حم ��ادث ��ات اللحظة
الأخرية لت�سمية رئي�س وزراء جديد ،بعدما
حدد الرئي�س برهم �صالح مهلة تنتهي غدا

يف الأول من فرباير لتقدم الكتل ال�سيا�سية
مر�شحها البديل من عبد املهدي.
وقال م�س�ؤول يف مكتب رئي�س اجلمهورية
لوكالة فران�س بر�س �إن "الرئي�س برهم
�صالح ي�ست�ضيف قيادات الكتل ال�سيا�سية
املختلفة يف حم��اول��ة للتو�صل اىل مر�شح
توافق".
وح��ذر �صالح الكتل ال�سيا�سية م��ن �أن��ه
�سي�سمي منفرداً رئي�ساً جديداً للوزراء� ،إذا
مل تقدم مر�شحها.
ب �ع��د خ�ط�ب��ة امل��رج �ع �ي��ة م �ب��ا� �ش��رة ،ن�شر
ال���ص��در ب�ي��ان�اً ع�ل��ى ت��وي�تر ي��دع��و �أن���ص��اره
للعودة �إىل ال�شارع جمدداً.
وك � ��ان ال �� �ص��در ق ��د دع� ��ا �إىل ت �ظ��اه��رة
اجلمعة املا�ضي �شارك فيها الآالف للتنديد
بالوجود الأمريكي يف البالد� ،أعلن بعدها
�أن � ��ه ل ��ن ي �ت��دخ��ل ب ��احل ��راك امل �ط �ل �ب��ي "ال
بال�سلب وال بالإيجاب" ،ما �صنع �شقاقاً يف
ال�شارع وحتى بني م�ؤيديه.
وق ��ال ال �� �ص��در يف ت�غ��ري��دت��ه "�أجد من
امل���ص�ل�ح��ة �أن جن ��دد ال �ث ��ورة الإ� �ص�لاح �ي��ة
ال�سلمية وذلك من خالل مظاهرة �شعبية

�سلمية حا�شدة يف العا�صمة" ،و"اعت�صامات
�سلمية حا�شدة قرب املنطقة اخل�ضراء".
وب��ذل��ك ،ت�ع��ود ال�ت�ع�ق�ي��دات �إىل امل�شهد
ال�سيا�سي يف البالد ،حيث مت م��رارا جتاوز
املهلة الد�ستورية الختيار رئي�س للوزراء.
وين�ص ال��د��س�ت��ور يف احل��ال��ة الطبيعية
ع�ل��ى �أن ت�سمي الكتلة ال�برمل��ان�ي��ة الأك�ب�ر
م��ر��ش�ح�اً ل��رئ��ا��س��ة ال � ��وزراء يف غ���ض��ون 15
يوماً من االنتخابات الت�شريعية .ثم يكلف
رئي�س اجلمهورية رئي�س احلكومة بت�شكيل
حكومته يف غ�ضون �شهر واحد.
لكن الد�ستور ال يتطرق يف ب�ن��وده �إىل
�إم�ك��ان ا�ستقالة رئي�س ال ��وزراء .وبالتايل
ف �ق��د مت ت �خ �ط��ي ف �ت�رة ال � � �ـ 15ي ��وم� �اً منذ
ا�ستقالة عبد املهدي.
و�سيحتاج �أي مر�شح �إىل م�صادقة الكتل
ال�سيا�سية املنق�سمة ،ومن املرجعية الدينية
ال�شيعية الأع �ل ��ى ،وم ��ن �إي � ��ران وع��دوت�ه��ا
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل م��واف�ق��ة
ال�شارع املنتف�ض منذ نحو �أربعة �أ�شهر.
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درر املع�صومني

دور الدعاء يف دفع البالء
ال�شيخ فاروق اجلبوري

قال �أبو احل�سن مو�سى : ما من بالء
ينزل على عبد م�ؤمن فيلهمه اهللالدعاء �إال
كان ك�شف ذلك البالء و�شيك ًا  ،وما من بالء
ينزل على عبد م�ؤمن فيم�سك عن الدعاء
�إال كان ذلك البالء طوي ًال  ،ف�إذا نزل البالء
فعليكم بالدعاء والت�ضرع �إىل اهلل. 1)
ال زال��ت تداعيات الوباء العاملي (كورونا
 )2-SARS-CoVتتفاقم يف �أرج��اء
املعمورة حتى ب��ات ال�شغل ال�شاغل لو�سائل
الإع�ل�ام وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي ،بل
�أ�صبح حديث ال�شارع ،و�سلع ًة ي�ستفيد منها
كل من �أراد �أن يلفت الأنظار �إليه ،حتى �صار
�أغلب النا�س من املبدعني يف طرح النظريات
واحللول التي ُي�س ِّوقون من خاللها لأنف�سهم
كمنقذين للب�شرية من ذلك الوباء0
ومما ي�ؤ�سف له حق ًا �أنك جتد بع�ض رجال
الدين امل�سلمني يجهل �أو يتجاهل احلقيقة
حتى راح يدعو �إىل االعتماد �أو ًال وبالذات
على الأ�سباب الطبيعية ملواجهة الوباء املذكور
،زاعم ًا �أن الدعاء والتو�سل و�إن كان نافع ًا �إىل
حدٍّ ما � ،إال �أن التطور العلمي احلديث تف ّوق
ال�ي��وم على تعاليم ال�شريعة ورواي ��ات �أه��ل
البيت يف خ�صو�ص جم��ال الطب "
مب�سافات مذهلة" ح�سب تعبريه  ،ومل يكلف
هذا القائل نف�سه ولو للحظات عناء البحث
عن الأ�سباب احلقيقية ملثل هكذا وباء عاملي
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و�شامل  ،ومل يلتفت �إىل تعليالت ال�ق��ر�آن
الكرمي ملثل هكذا ف�ساد يعم الكرة الأر�ضية ،
ومل يت�أمل يف توجيهات �أهل البيت يف
مثل هكذا بالء 0
�إن القر�آن الكرمي ي�ؤكد �صريح ًا على �أن
العامل الرئي�س الذي يقف وراء تف�شي الأوبئة
والأمرا�ض املف�سدة حلال الهناء والرخاء يف
الأر���ض وبهذا ال�شكل ال�شامل والعام الذي
يق ُّل نظريه �إمنا هو وبالدرجة الأ�سا�س ف�ساد
الإن�سان فيها وتوغله مببارزة اهلل باملعا�صي
ج�ه��ار ًا من دون �إب��داء حياءٍ �أو خماف ٍة منه
تعاىل  ،قال اهلل َ 
}:ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد فيِ ا ْلبرَ ِّ
ا�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ�ض
َوا ْل َب ْح ِر بمِ َ ا َك َ�س َب ْت �أَ ْي ِدي ال َّن ِ
ا َّل ِذي َعمِ ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ { ،2و�أن ال�سماء
�إمن��ا �سمحت بظهور الف�ساد املذكور ت�أديب ًا
للإن�سان لعله يثوب �إىل ر�شده ويتوب �إىل ر ّبه 0
وبالتايل ف�إن كل ما يذكر يف و�سائل الإعالم
من �أ�سباب لتف�شي الفايرو�س املذكور �إمنا هو
من ب��اب الأ�سباب الطبيعية التي �أنفذ اهلل
تعاىل عن طريقها م�شيئته و�أعمل �إرادته ،و�إال
ف�إن ال�سبب احلقيقي ال يزال و�سيبقى جمهو ًال
عندهم حتى يق�ضي اهلل �أمر ًا كان مفعو ًال  ،ومبا
�أن الوجدان �أقوى من الربهان ؛ف�أنك اليوم
ترى �أجهل النا�س بهذا الفايرو�س و�أ�شدهم
ابتال ًء به هي تلك ال�شعوب التي لي�ست على
دين الإ�سالم رغم �أنها متتلك تطور ًا هائ ًال
يف املجاالت التكنولوجية والتقنيات الطبية
احلديثة 0
�إن هذه اجلهالة بحقيقة و�أ�سباب وعالج
هذا الوباء هي التي ي�شري �إليها حديث الإمام
الر�ضا بقوله (:كلما �أح��دث العباد من
الذنوب ما مل يكونوا يعملون � ،أحدث اهلل لهم
من البالء ما مل يكونوا يعرفون)0 3

ومب��ا �أن النا�س لي�سوا على وت�يرة واح��دة
يف عالقتهم م��ع اهلل ف�ق��د روي ع��ن �أم�ير
امل�ؤمنني قوله �(:إن البالء للظامل �أدب
،وللم�ؤمن امتحان  ،وللأنبياء درجة  ،وللأولياء
كرامة) 0 4
ومن هنا ي�أتي احلديث املبارك لري�شد �إىل
حاالت من
�أن واجب الإن�سان امل�ؤمن يف هكذا ٍ
االمتحان واالختبار �أن يتوجه �أو ًال وبالذات
�إىل اهلل تعاىل بالدعاء والت�ضرع واخل�ضوع
واخل�شوع واال�ستغفار والإن��اب��ة وي�ستعني به
تعاىل لدفعها  ،ثم ومن بعد ذلك فليلج�أ العبد
�إىل كل ما لديه من �إمكانات ليحاول بوا�سطتها
دفع البالء ،و�إمنا وجب تقدمي الدعاء لأن تلك
الأ�سباب الطبيعية ؛ وقائية كانت �أم عالجية
ف�إنها ال ميكن �أن ت�أتي بثمارها مهما تعاظمت
وكانت متطورة �إال ب��إذن��ه تعاىل وم�شيئته ،
وبتحويل غ�ضبه تعاىل �إىل عامل رحمة ور�أفة
بالعباد ،فعن ال�صادق عليه ال�سالم �أنه قال :
(�إنّ الدعا َء ير ُّد الق�ضا َء ُ ،
ينق�ضه كما ُين َق ُ�ض
أبرم �إبرام ًا) 0 5
ال�سلك وقد � َ
على �أنه لي�س الدعاء هو العامل الأوحد يف
املقام ،بل هنالك عوامل �أخ��رى ال تقل �ش�أن ًا
عنه ؛ وذلك كزيارة عا�شوراء ف�إنها خري دافع
لكل نازلة  ،وك�صدقة ال�سر ف�إنها تطفئ غ�ضب
الرب ،ن�ساله تعاىل العفو واملعافاة والعافية يف
الدين والدنيا والآخرة و�أن يحفظنا جميع ًا من
كل �سوء ومكروه بف�ضله وبف�ضل ال�صالة على
حممد و�آل حممد 0
الهوام�ش:
-1و�سائل ال�شيعة  :ج� ، 7ص. 44
-2الروم �آية. 41
-3الكايف :ج� ، 2ص. 275
-4ميزان احلكمة :ج�،1ص. 59
-5و�سائل ال�شيعة :ج� ، 7ص. 36

اخالقنا

الغيبة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وله احلمد
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف اخللق
حممد و�آل��ه الطاهرين واللعنة الدائمة
على �أعدائهم �أجمعني �إىل قيام يوم الدين
م�ساوئ الأخالق تعالج مبعجون العلم
والعمل ،وع�لاج كل علة مب�ضاد �سببها،
وا�ستمرارا ملا �سبق ،نطرح الغيبة مر�ضا
لنعاجله ،وهو املر�ض الفتاك الذي يحرق
احل�سنات حرقا.
ول �ن �ب��د�أ ت�برك��ا ب��ذك��ر الآي� ��ة الناهية
ع��ن ذل��ك ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم:
} َو اَل تجَ َ َّ�س ُ�سوا َو اَل َي ْغتَب َّب ْع ُ�ض ُكم َب ْع ً�ضا
�أَ ُي ِح ُّب �أَ َح� ُد ُك� ْ�م �أَن َي�أْ ُك َل لحَ ْ � َ�م �أَ ِخي ِه َم ْيتًا
َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه{ ، 1ومن خالله تدبر الرواية
النبوية املباركة ،ن�ستطيع احل�صول على
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 �أع �ل��م ،ق��ال :ذك��رك �أخ��اك مبا
يكره)  ،والأخ امل�ؤمن ال يقبل من �أخيه ما
يكرهه من القول ،ففيه هتك حلرمته �أمام
الآخرين و�إنزال من �ش�أنه ،والت�سقيط من
�شيم الفجار ال الأب��رار ،فحري بالإن�سان
بدل الت�شفي واال�ستغابة �أن يتكلم مع من
يريد ا�ستغابته ب�أن ينهاه عن ذلك العمل.
و�أم��ا الأ��س�ب��اب التي ت���ؤدي بالإن�سان
للغيبة فهي ع�شرة كاملة ،كما
بينها الإمام جعفر بن حممد
ال �� �ص��ادق  ح �ي��ث ق��ال:
(�أَ��ص� ُل الغي َب ِة َتتَن َّو ُع ِب َع�ش َر ِة
�ساع َد ِة
�أَنوا ِع�ِ :شفا ِء َغ ٍ
يظَ ،و ُم َ
�ومَ ،و ُته َم ٍةَ ،وت ِ
َ�صد ِيق َخبرَ ٍ
َق� ٍ
ِبال َك�ش ِف ِهَ ،و ُ�سو ِء َظنٍّ َ ،و َح َ�س ٍد،
خر َّي ٍةَ ،و َت� َع� ُّ�ج� ٍ�بَ ،و َت�َب�رَ ُّ ٍم،
َو ُ�س ِ
الم َة
ال�س َ
َو َت��زَ ُّي� ٍ�نَ ،ف��إن �أَ َردتَ َّ

ال�شيخ ح�سن عبد الر�ضا

َفاذ ُك ِر اخلا ِلقَ ال ا َملخ ُل َ
وقَ ،ف َي ِ�ص ُري ذ ِل َك
َمكانَ ال َغي َب ِة ِع َرب ًةَ ،و َمكانَ ا ِلإ ِثم َثواب ًا).
و� �س��وف ن�شرح يف الأع� ��داد القادمة
�شرحا م��وج��زا ع��ن ك��ل ن��وع م��ن الأن ��واع
التي ذكرها الإمام  بعون اهلل وقوته،
و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:
� -1سورة احلجرات �آية . 12
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�شهداء على خطى احل�سني

ل�شهيد
ا
ال�����س��ي��دعبد ال�صاحب احل�سيني
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ال�شهيد ال�سيد عبد ال�صاحب ج��واد عبد
الر�ضا �آل عطية احل�سيني
ُول��د ال�شهيد ال�سيد عبد ال�صاحب جواد
عبد الر�ضا �آل عطية احل�سيني �سنة  1937يف
حملة ال�شيوخ يف �أ�سرة دينية معروفة ،فوالده
ال�سيد جواد� ،أحد خدام الإمام الكاظم
وجده ال�سيد عبد الر�ضا احل�سيني �أحد �سدنة
احلرم الكاظمي ال�شريف ،ن�ش�أ وتربى يف كنف
�أ�سرته.
درا�سته :در�س ال�شهيد علوم الدين وهو يف
�سن الرابعة ,ودر�س يف مدر�سة منتدى الن�شر
الدينية مبدينة الكاظمية املق ّد�سة ،وكان زميله
يف الدرا�سة الراحل ال�شهيد ال�سيد حممد باقر
ال�صدر ال��ذي تربطه به عالقة �صداقة
قوية رباطها املقد�س العقيدة واحلب للإ�سالم
و�أهله ،تتلمذ على يد العلماء من �آل ال�صدر و�آل
يا�سني ف�أبدع طالب ًا جمتهد ًا ملتزم ًا بالدر�س
واحللقات املقامة �إىل �أن �أكمل درا�سته ف�أ�صبح
حجة الإ��س�لام وامل�سلمني ،وبعدها در���س يف
مدر�سة ال�شيخ اخلال�صي والتي كان والده
ال�سيد جواد من كبار املتربعني لإن�شائها
خدم ًة ،وتلقى العلوم الإ�سالمية من فقه وعلوم
حديث وعلوم تف�سري وغريها ،وكان متميز ًا
لمِ ا يتمتع به من ذكاء مفرط ومواهب كبرية
وعقلية ر�صينة ,ومل ينقطع عن تلقي وحت�صيل
العلوم من ال�شيخ حممد اخلال�صي حتى وفاته
وانتقاله �إىل جوار ربه.
16
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م�ؤلفاته:
له ع��دة م�ؤلفات �أ�شهرها( :ح�سني مني
و�أن��ا من ح�سني) (ال�شباب والإ��س�لام) ،كما
قام ب�إلقاء عدة حما�ضرات �إ�سالمية فقهية
وتف�سري ،وقام ال�سيد بت�أ�سي�س منتدى �شباب
التوحيد يف منطقة الكريعات بعد انتقاله لها
بنا ًء على �أم��ر من ال�شيخ حممد اخلال�صي
الكبري عام  1963حيث كان يهدف �إىل ن�شر
الوعي الديني والثقايف لدى ال�شباب من خالل
هذا املنتدى ،كما �إنه كان �إمام وخطيب جامع
ال�صفاء يف نف�س املنطقة.
�أ�س�س ال�سيد مكتبة التوحيد يف املدر�سة
اخلال�صية �سنة  1973حت��وي �أن ��واع الكتب
الدينية والثقافية وهي مازالت موجودة حلد
الآن ،وكان ال�شهيد �شاعر ًا و�ألقى الكثري من
الق�صائد يف عدة منا�سبات ومن ق�صيدة له يف
ذكرى عا�شوراء:
دينٌ دعائمه �ضحايا كربال
باقٍ �إىل يوم القيامة خال ُد
بدمائهم �شادوا لنا �أركانه
ليطاع ال يع�صى الإله الواح ُد
�شهادته:
ب��د�أت �سريته اجلهادية �ضد حزب البعث
مع بداية �سنة  1968حيث عرف ال�سيد مدى
اخلطر املحدق بالأمة من هذا احلزب ،وعمل
جاهدا يف الت�صدي لهم بكل �أ�شكال الكفاح
الثقايف ،وبد�أ عمله مع جمموعة ال�سيد داود
العطار حيث ك��ان يجمع الأم��وال ليمول بها

احلركة اجلهادية التي كانت تعمل يف اخلفاء.
تعر�ض ال�سيد لعدة اعتقاالت ك��ان �أولها
ع��ام  1974حيث اعتقل لفرتة ثالثة �أ�شهر
و�أُفرج عنه ،واعتقل بعدها عام  1979وكانت
له كرامة قبيل هذا االعتقال ،وهي �أن الأمن
هاجموا بيت ال�سيد الكائن يف الكريعات
بغية اعتقاله ،وقاموا بتفتي�ش البيت واقتياد
ال�سيد �إىل ال�سيارة ،ومبجرد �صعود ال�سيد
�إىل ال�سيارة توقفت ال�سيارة عن العمل ،حيث
قاموا ب�إنزاله وت�شغيل ال�سيارة ومبجرد �صعوده
�إىل ال�سيارة مرة �أخ��رى توقفت من جديد،
والغريب �أن ال�سيارة كانت حديثة ،وتكررت
هذه احلالة ثالث مرات �إىل �أن ا�ضطر الأمن
�إىل ترك ال�سيد واعتقاله فيما بعد ،وبقي �سنة
كاملة.
عانى ال�سيد �أل��وان العذاب داخل طوامري
ال�سجون وامل�ع�ت�ق�لات ،ولكنه �أب��ى �أن تنال
ال�سياط من كربيائه وكرامته فظ ّل �صابرا
حمت�سبا متم�سكا مببادئه التي �أخذ على عاتقه
العمل بها �إىل �آخر حلظة يف حياته.
اعتقل ال�سيد �آخ��ر م��رة ع��ام  1982على
�أث��ر االع�ت�ق��االت ال�ع��دي��دة حيث حكم عليه
ب��الإع��دام ،فق�ضى نحبه يف طريق ال�شهداء
لت�صعد روحه الطاهرة �إىل بارئها �شاكية ظلم
اجلالدين وق�سوة الطغاة ،وال حول وال قوة �إال
باهلل العلي العظيم و�صلى اهلل على حممد و�آله
الطاهرين.

كتاب يف �سطور

اخل�صال الع�شر يف الأخالق
�إعداد/طالب حممد جا�سم

ا�سم الكتاب :اخل�صال الع�شر يف يعد هذا الكتاب من الكتب التي يحتاجها
القارئ الكرمي وطالب العلم وكذلك املجتمع
الأخالق.
امل�ؤلف :ال�شيخ حممود عبد الر�ضا لمِ ا يحتويه من موا�ضيع �أخالقية قيمة التي
يحتاجها يف ح�ي��ات��ه وال�ت�ح�ل��ي بالف�ضائل
ال�صايف
و�أخالق �أهل البيت.
الطبعة :الأوىل2016 :
مطبعة دار الكفيل.
النا�شر :الأم��ان��ة العامة للعتبة ويحتوي على العناوين التالية:
 .1دعاء الإمام زين العابدين ومكارم
احل�سينية املقد�سة� ،شعبة الن�شر.
الأخالق.
 .2من �أخالق النبي.
 .3من �أخالق االمام علي.
 .4م � � ��ن �أخ � � �ل� � ��اق ف ��اط� �م ��ة
الزهراء.
 .5من �أخ�لاق الإم��ام احل�سن بن
علي املجتبى.
 .6من �أخالق الإم��ام احل�سني بن
علي ال�شهيد.
 .7م��ن �أخ �ل�اق الإم� ��ام ع�ل��ي بن
احل�سني زين العابدين.
 .8م��ن �أخ�ل�اق الإم ��ام حممد بن
علي الباقر.
 .9م ��ن �أخ��ل��اق الإم� � ��ام جعفر
ال�صادق.

 .10من �أخ�لاق الإم��ام مو�سى بن جعفر
الكاظم.
 .11من �أخالق الإمام الر�ضا.
 .12من �أخالق الإمام اجلواد.
 .13من �أخالقيات الإمام علي بن حممد
الهادي.
 .14من �أخالقيات الإمام احل�سن بن علي
الع�سكري.
 .15من �أخالقيات الإم��ام احلجة عجل
اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
واخل�صال الع�شر هي:
�أوال :ال�سخاء قوة للنف�س.
ثانيا :احلياء �صفة الأتقياء.
ثالثا :ال�صدق النجاة.
رابعا :الأمانة �صفة امل�ؤمنني.
خام�سا :التوا�ضع ميزان الأخالق.
�ساد�سا :الغرية �إميان الرجل.
�سابعا :ال�شجاعة قوة قلبية.
ثامنا :احللم �سيد الأخالق.
تا�سعا :ال�صرب حالوة باحلق
عا�شرا :ال�شكر �إدامة النعمة.
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هويتنا

االنتماء الفكري للح�سين 
ال�شيخ فاروق اجلبوري

الثورة احل�سينية منهجها القومي الذي
يطرح نف�سه على ال�ساحة الفكرية معلن ًا
حقيقة الإ�سالم وروح��ه بكل و�ضوح  ،ولقد
�أ�صبحت �شعارات عا�شوراء احل�سني
متثل خارطة الطريق الأوح��د ال��ذي يو�صل
الإن�سان �إىل اهلل تعاىل من جهة  ،و�سبي ًال
للعي�ش احل ��ر ال �ك��رمي م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،
و�صارت هذه ال�شعارات في�ص ًال بني امل�ؤمن
وامل�ن��اف��ق  ،والإن �� �س��ان وال�لا�إن �� �س��ان  ،وبني
امل�ت�ح��رر وامل�ستعبد  ،فاحل�سني ق � ّدم
ثورته املباركة �إىل العامل �أجمع ك�سفينة جناة
وم�صباح هداية وو�سيلة خال�ص و�إنقاذ  ،من
خ�لال منهج فكري عاملي و�إن�ساين فريد ،
ولهذا جند �أن ثورته قد �أ�صبحت رحم ًا
ومهد ًا ل�سائر ثورات الأحرار يف العامل حتى
النه�ضة املهدوية العاملية املباركة �إذ انها
ال متثل ��س��وى ث�م��رة م��ن ث�م��رات عا�شوراء
احل�سني0 
ولقد �أعلن احل�سني� أن الواجب على
َمن �أراد االرتباط به واالنتماء �إليه فكري ًا
وعقدي ًا هو �أن يتم�سك بنهجه ومبادئه وقيمه
ال�ت��ي طرحها ن�ظ��ري� ًا ،وج�سدها يوم
عا�شوراء عملي ًا  ،و�إال فلن ي�صل الإن�سان �إليه
ولن يح�سب عليه 0
ومي �ك��ن تخلي�ص �أه� ��م م�لام��ح النهج
الفكري ال��ذي يجب علينا انتهاجه لن�صل
�إىل احل�سني وننتمي له و ُنح�سب عليه
بالأمور التالية :
�أو ًال :املوقف املبدئي له جتاه اهلل
�سبحانه وت�ع��اىل ،ففي خطبته الأخ�ي�رة يف
مكة يقول( :خ��ط امل��وت على ول��د �آدم
خمط القالدة على جيد الفتاة وما �أولهني
18
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احللقة الثامنة
�إىل �أ�ساليف ا�شتياق يعقوب �إىل يو�سف ،وخري
يل م�صرع انا القيه ،ك�أين ب�أو�صايل تقطعها
ع�سالن ال�ف�ل��وات ب�ين ال�ن��واوي����س وك��رب�لا ،
فيملأن مني �أكرا�ش ًا جوف ًا و�أحوية و�أجربة
�سغب ًا  ،ال حمي�ص عن يوم خط بالقلم  ،ر�ضا
اهلل ر�ضانا �أه��ل البيت ن�صرب على بالئه
ويوفينا �أجور ال�صابرين  ،لن ت�شذ عن ر�سول
اهلل حلمته ،وه��ي جمموعة ل��ه يف حظرية
القد�س ،تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ،
من كان باذ ًال فينا مهجته ،وموطن ًا على لقاء
اهلل نف�سه  ،فلريحل معنا فاين راحل م�صبح ًا
�إن �شاء اهلل )0 1
فالإن�سان يجب عليه حتري مواطن الر�ضا
الإلهي ليجعلها مقا�صده وغايته الق�صوى
التي ال يحيد عنها ،و�أن يوطن نف�سه على
تقدمي م��راده تعاىل على كل �شيء و�إن كان
فيه قتله وحرمانه من حق احلياة  ،ف�إن كان
ر�ضاه يف اجلهاد كان جماهد ًا و�إن كان يف
التقية كان متقي ًا ،و�إن كان يف ال�سالم كان
م�سامل ًا  ،و�أن يتخذ من ال�صرب على اختبار
اهلل له جلباب ًا يتجلبب به ،و�أن يفعل ذلك كله
نف�س منه 0
عن طيبة ٍ
وب �ع �ب��ارة �أخ � ��رى ،ف� ��إن ر� �ض��ا الإن �� �س��ان
الر�سايل من ر�ضا اهلل وغ�ضبه من غ�ضبه
تعاىل  ،ولي�س له ر�ضا �أو غ�ضب �إال ما كان من
اهلل و�إىل اهلل  ،هكذا هم �أولياء اهلل تعاىل،
ول�ه��ذا ك��ان ع � ّز وج � ّل يقرن ر��ض��اه وغ�ضبه
بر�ضا وغ�ضب حممد و�آل حممد،
ذلك لأنهم ال ر�ضا وال غ�ضب لهم �إال ر�ضاه
وغ�ضبه ج ّل �ش�أنه ،وهكذا يجب �أن يكون كل
م�ؤمن و�إال فال �إميان له 0

ثاني ًا :موقفه جت��اه امل�س�ؤوليات
ال���ش��رع�ي��ة امل �ل �ق��اة ع �ل��ى ع��ات �ق��ه ك��إن���س��ان
ر�سايل ال يرت�ضي لنف�سه منهج ًا �إال منهج
الأنبياء وطريقهم طريق الإ�صالح
والأخ��ذ بيد الب�شرية نحو اهلل  ،فاحل�سني
 ي�أبى �أن يعي�ش بال ر�سالة  ،وال ير�ضى
لنف�سه �أن تقنع ب�أداء الأدوار الثانوية  ،ولذا
�أعلنها �صريح ًا فقال ( :و�أين مل �أخرج �أ�شرا
وال بطرا وال مف�سدا وال ظاملا و�إمنا خرجت
لطلب اال�صالح يف �أمة جدي �صلى اهلل عليه
و�آله �أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى عن املنكر
 ،و�أ� �س�ير ب�سرية ج��دي و�أب ��ي علي ب��نْ �أب��ي
طالب0 2).... 
وهكذا ينبغي للم�ؤمن �أن يكون �إن�سان ًا
ر�سالي ًا هدفه دائم ًا �أن ي�صبح من الدعاة �إىل
اهلل تعاىل  ،والقادة �إىل �سبيله  ،قال تعاىل
يف �صفات عباد الرحمن َ } :وا َّل ِذينَ َي ُقو ُلونَ
َر َّب َنا هَ ْب َل َنا ِمنْ �أَ ْز َو ِاج َنا َو ُذ ِّر َّيا ِت َنا ُق َّر َة �أَ ْعينُ ٍ
َو ْاج َع ْل َنا ِل ْل ُم َّت ِق َني ِ�إ َم ًاما{ ،3فمن �أراد االنتماء
للح�سني يلزمه اتخاذ ال��دور الر�سايل
يف احلياة لأن �سيد ال�شهداء ال يقبل
الفارغني الغافلني 0
�إن املعوقات الدنيوية هي العامل الأبرز
والأوح��د الذي يحول دون بلوغ الإن�سان قمة
املجد والكمال  ،فعن الإم��ام ال�صادق
ق��ال  ( :ر�أ�� ُ�س ك� ِّ�ل خطيئ ٍة ح� ٌّ�ب الدنيا )، 4
وها هو احل�سني يع ّرفنا حقيقة الدنيا
�سيما يف ع�صر مثل ع�صرنا احلا�ضر فيقول:
(�إن هذه الدنيا قد تغريت وتنكرت  ،و�أدبر
معروفها  ،فلم يبق منها �إال �صبابة ك�صبابة
الإناء  ،وخ�سي�س عي�ش كاملرعى الوبيل � ،أال

هويتنا
ترون �أن احلق ال يعمل به ؟!  ،و�أن الباطل ال
يتناهى عنه ؟!  ،لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل
حمق ًا  ،ف��إين ال �أرى امل��وت �إال �سعادة  ،وال
احلياة مع الظاملني �إال برم ًا)0 5
ثالث ًا  :كما �أن هلل مع�سكره من �أوليائه
وحزبه وجنده  ،ف ��إن لل�شيطان ذل��ك كله ،
خلق
وال�صراع حمتدم بني املع�سكرين منذ ِ
�آدم و�إىل نهاية هذه الن�ش�أة  ،ولكل من
املع�سكرين مبادئ وقيم ومناهج  ،والهدف
واحد لكل منهما �أال وهو ب�سط النفوذ على
البالد والعباد  ،ومن هنا على الإن�سان �أن
يحدد والءه وانتماءه لأي املع�سكرين يكون 0
ولقد ر�سم الإم ��ام احل�سني طريق
الأح��رار ب��أح��رف من ن��ور حني ح � ّدد معامل
حزب ال�شيطان و�أتباعه راعي ًا ورعي ًة  ،وح ّدد
للإن�سان الر�سايل ما يجب عليه اتخاذه من
موقف جتاههما  ،فكان م��ن �أه��م املبادئ
والقيم التي �آم��ن بها احل�سني و�أراد
للأحرار �أن ي�ؤمنوا بها م�س�ألة ال�براءة من
كل طاغوت متجرب  ،وذلك حينما رفع �شعار
الرف�ض لبيعة الظلم و�أعلن لل�سلطة الأموية
بكل جر�أة و�صراحة موقفه املبدئي الراف�ض
لبيعة يزيد بن معاوية قائد حزب ال�شيطان،
مب�سمع ومر�أى من وايل املدينة بعدما طلب
منه البيعة ،فقال � ( :أيها الأمري �إنا �أهل بيت
النبوة ومعدن الر�سالة ،وخمتلف املالئكة
بنا فتح اهلل ،وبنا يختم ،ويزيد رجل فا�سق
� ،شارب اخلمر ،وقاتل النف�س املحرتمة ،
معلن بالف�سق ،ومثلي ال يبايع مثله )0 6
بل احل�سني� أعلنها �صريح ًا ب�أن من
مل ينكر على الظاملني واملف�سدين ويتخذهم
عدو ًا له ف�إنه منهم ،حيث قال�( :أيها النا�س
�إن ر�سول اهلل قال" :من ر�أى �سلطان ًا
جائر ًا م�ستح ًال حلرم اهلل ناكث ًا لعهد اهلل
خمالف ًا ل�س ّنة ر�سول اهلل يعمل يف عباد
ف��ان�ظ��ر ب ��إم �ع��ان وع �م��ق �إىل تلك
اهلل بالإثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل وال
قول كان حقا على اهلل �إن يدخله مدخله"� ،أال املبادئ احل�سينية اجلليلة لتعلم �أن االنتماء
و�إن ه�ؤالء قد لزموا طاعة ال�شيطان وتركوا للح�سني ال ميكن �أن يتحقق �إال من خالل

التم�سك بها والأخذ بع�ضادتها  ,لأنها متثل
دق امل��ذك��ورة يف ه��ذا املقطع من
ال�ص ِ
َق� َ�د َم ّ
زي��ارة عا�شوراء  ( :اللهم ارزقني �شفاعة
احل�سني ي��وم ال ��ورود وثبت يل ق��دم �صدق
عندك مع احل�سني و�أ�صحاب احل�سني الذين
بذلوا مهجهم دون احل�سني ،) اللهم
�آمني 0
الهوام�ش :

طاعة الرحمن و�أظ �ه��روا الف�ساد وعطلوا
احلدود وا�ست�أثروا بالفيء و�أحلوا حرام اهلل
وحرموا حالله و�أنا �أحق َمن غري)0 7
راب��ع�� ًا � :إن نيل امل�ط��ال��ب ال ميكن �أن
يتحقق مبجرد التمني والدعاء  ،فمث ًال دولة
العدل الإلهي واحلكومة املهدوية الربانية
ال ت��أت��ي مبثل ذل��ك و�إن ك ّنا ن��ؤم��ن ب�أهمية
الدعاء والتمني وال�شوق والتطلع �إىل تلك
-1معامل املدر�ستني ج� ، 3ص. 61
�اف يف
الطلعة البهية � ،إال �أن ذل��ك غري ك� ٍ
-2بحار الأنوار ج� ، 44ص. 330
حتقق الأمنيات والرغائب  ،و�إمنا الالزم �أن
 -3الفرقان �آية. 74
ُي�شفع ذلك بالت�ضحيات اجل�سيمة وتقدمي
-4الكايف للكليني  :ج� ، 2ص. 315
القرابني واحد ًا تلو الآخر  ،ومفارقة الأحبة
 -5ميزان احلكمة ج� ، 4ص. 3590
وهجران الديار وركوب الأهوال واملخاطر ،
 -6ح �ي��اة الإم� ��ام احل���س�ين للقر�شي  :ج، 2
فها هو احل�سني يرتك كل �شيء لأجل �ص. 209
 -7تاريخ الطربي  :ج� ، 4ص. 304
الهدف الأ�سمى وه��و �إقامة احل��ق و�إح�لال
 -8الأخالق احل�سينية � :ص. 51
العدل ونبذ الظلم ورد الباطل تارك ًا عياله
واهله يف �صحراء كربالء م�ؤمن ًا كل الإميان
انهم من �أولياء اهلل  ،و�أوليا�ؤه ال خوف عليهم
وال هم يحزنون  ،لذا قال يف ال��وداع الثاين
لهم  :الثاين لعياله �أمرهم بال�صرب ،وقال
( :ا�ستعدوا للبالء  ،واعلموا �أن اهلل تعاىل
حاميكم وحافظكم و�سينجيكم م��ن �شر
الأع��داء ،ويجعل عاقبة �أمركم �إىل خري،
ويعذب عدوكم ب�أنواع العذاب ،ويعو�ضكم
عن هذه البلية ب�أنواع النعم والكرامة.
فال ت�شكوا ،وال تقولوا ب�أل�سنتكم ما
ينق�ص من قدركم)0 8
ث��م انطلق ع ��ازم� � ًا على
م�لاق��اة احل �ت��وف ول���س��ان حاله
يقول:
تركت اخللق طر ًا يف هواكا
و�أيتمت العيال لكي �أراكا
فلو قطعتني باحلب �إرب ًااربا
ملا مال الف�ؤاد �إىل �سواكا
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من فيو�ضات العلماء

تزويد الإن�سان بالهدى الالئق به
�آية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

�إن الإن�سان ُزود بال َه ْدي الذي ينبغي �أن
ي�سري عليه لإدراك م�صلحته يف هذه احلياة,
من خالل هذه جتهيزه ب�إمكانيات وطاقات
عديدة وهي كما ي�أتي:
.1العقل :الذي يدرك به الأ�شياء ,وهو
مبثابة الأم جلميع قوى الإن�سان ,قال �سبحانه
} ُق� ْ�ل هُ َو ا َّل� ِ�ذي َ�أ َ
ال�س ْم َع
ن�ش َ�أ ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
ال ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َّما ت َْ�ش ُك ُرونَ {1
الَ ْب َ�صا َر َو َْ أ
َو ْ أ
.2ال�ضمري :الذي يدرك به ما ينبغي �أن
يفعله ,وهو ميثل روح الف�ضيلة يف الإن�سان,
قال �سبحانه وتعاىلَ } :و َنف ٍْ�س َو َم��ا َ�س َّواهَ ا
َ ف�أَ ْل َه َم َها ُف ُجو َرهَ ا َو َت ْق َواهَ ا َ ق ْد �أَ ْف َل َح َمن
اب َمن َد َّ�ساهَ ا{. 2
َز َّكاهَ ا َ و َق ْد َخ َ
.3روح احل��ك��م��ة :ال� ��ذي ي�ق�ي����س به
الإن�سان ال�ضرر والنفع مبالحظة العاجل
وللآجل ,الختبار الأنفع له ,وقد ي�شري �إليه
الَ ْر��ِ�ض
مثل قوله تعاىل }�أَ َف� َل� ْ�م َي ِ�س ُريوا فيِ ْ أ
وب َي ْع ِق ُلونَ ِب َها{. 3
َف َت ُكونَ َل ُه ْم ُق ُل ٌ
.4رغبات اعتيادية :متثل �ضمانات
لبقاء الفرد والنوع كالرغبة يف اجلاه واملال
والطعام والأمومة والزواج.
وه��ذه ال��رغ�ب��ات غ�ير حم ��دودة -يف حد
نف�سها -بحد احلكمة والف�ضيلة ,ب��ل هي
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نزعات نف�سية ت�سوق الإن�سان �إىل �إر�ضائها,
ووظيفة الإن�سان �أال ي�ستجيب لها فيما هو
اخل ��ارج ع��ن ح��دوده��ا ,و�إال ك��ان��ت مر�ضا
يبتلى به الإن�سان يف حياته على حد �سائر
الأمرا�ض.
.5ح���ري���ة االخ��ت��ب��ار :وه���ي م�ق��ود
الإن�سان يف ه��ذه احلياة ال��ذي ي�ستطيع �أن
يوجهه �إىل منحى التعقل واحلكمة وال�ضمري
�أو �إىل اال�سرت�سال يف ت�صرفاته بحثا عن
اال�ستزادة فيما ي�شبع الرغبات ,كما ذكر
ال�س ِب َيل �إِ َّما
يف الآية الكرمية�} :إِ َّن��ا هَ َد ْي َنا ُه َّ
َ�ش ِاك ًرا َو ِ�إ َّما َك ُفو ًرا{. 4
والهدي الذي ينبغي �أن ي�سري عليه الإن�سان
يف احلياة ليدرك م�صاحله وي��در�أ مفا�سده
هو �إدراك الأ�شياء بالعقل ,ثم االنبعاث احلر
من روحي احلكمة والف�ضيلة.
ه��ذا هو حتليل الدين حلقيقة الإن�سان
وقواه النف�سية و�أال تعتقد بع�ض الإحلادية �أو
الربوبية بهذا الرتتيب لل�صفات الإن�سانية
وبالهدى الذي رتب عليه واقع الإن�سان ,و�إمنا
ترى �أن الإن�سان غري خمتار ,بل هو من�ساق
�إىل ت�صرفاته قهرا ت�أثرا بالعوامل الوراثية
والبيئية.

كما ترى عدم وجود قيم �أخالقية جمعولة
يف داخل الإن�سان ,و�أن �سلوك الإن�سان ي�سري
وفق منطق ال�ضعف والقوة ,فكل �شعور يدعى
�أن��ه قيمي فهو �شعور بال�ضعف ،وك��ل �شعور
يدعى �أنه خمالف للقيم فهو �شعور بالقوة.
ويجد هذا الر�أي يف نظرية التطور دعما
ل��ه حيث �أن�ه��ا تق�ضي بتطور الإن���س��ان من
احليوانات التي ال يزيد حالها على الت�أثري
بالغرائز هي املتحكمة فيها ,فالإن�سان ال
يزيد على ح��ال احليوانات يف ذل��ك �إال �أنه
باعتبار كونه قادر ًا على التفكري يجد طرقا
معقدة للو�صول �إىل غرائزه وميوله.
والت�شريع وف��ق ه��ذا ال��ر�أي ال ميثل قيما
راقية حتى يف نظم االنتخابية و�إمنا هو �أداة
لتنظيم احلياة االجتماعية وف��ق امل�صالح
النوعية عندما يتمكن النوع من فر�ض �إرادته
من خالل الأغلبية.
و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:
� -1سورة امللك �آية . 23
� -2سورة ال�شم�س �آية .10-7
� -3سورة احلج �آية .46
� -4سورة الإن�سان �آية . 3

الثقافة العامة

فطرة اهلل
ال�شيخ ح�سني عبد اخل�ضر معارج

فطرة اهلل ه��ي ال�سجية �أو الطبيعة
الب�شرية التي خلق ُ
اهلل تعاىل الإن�سانَ عليها,
وهي غري خمت�صرة على فئة معينة �أو فرد
بعينه ,وغ�ير خا�صة ب��زم��ان وم�ك��ان معني
بدليل قوله تعاىلِ } :ف ْط َر َة اللهَّ ِ ا َّل ِتي َف َط َر
ا�س َع َل ْي َها 1{..فهي بذلك لعموم النا�س،
ال َّن َ
والأم��ر الذي ي�أتي من اهلل لعموم النا�س
ال �شك �أنه دليل رحمة وعدالة ،حيث ال مييز
فيه بني عن�صر وعن�صر مبا حمل من علم �أو
لون �أو نوع ،ولهذا هو الفي�ض الإلهي بعينه،
وم�صداقها �أن الإن�سان ال يقبل الظلم والغ�ش
ويحب كل ما هو حق
والقتل وكل ما هو باطلّ ،
َ
للهَّ
وجميل ،بدليل قوله تعاىل } َو َل ِكنَّ ا َح َّب َب
ال َميانَ َو َز َّي َن ُه فيِ ُق ُلو ِب ُك ْم َو َك َّر َه ِ�إ َل ْي ُك ُم
ِ�إ َل ْي ُك ُم ِْ إ
ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُ�س َ
وق َوا ْل ِع ْ�ص َيانَ . 2{..
�إن التفا�ضل ُ�سنة �إلهية بني العباد لقوله
تعاىلِ } :ت ْل َك ال ُّر ُ�س ُل َف َّ�ض ْل َنا َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى
َب� ْع�� ٍ��ض{ ،3وكذلك ّ
ف�ضل اهلل تعاىل بع�ض
الأماكن لقوله تعاىل�ِ } :إنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع
ا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى ِّل ْل َعالمَ ِنيَ{4
ِلل َّن ِ
وهكذا ففي موارد ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل
�سواء عبادا �أو �أماكن ,ولكن يف موارد �أخرى
عم خلقه �أو النا�س ب�أمور كقوله } َو َق َّد َر ِفي َها
�أَ ْق َوا َت َها فيِ �أَ ْر َب َع ِة �أَ َّي ٍام َ�س َواء ِّل َّل�سا ِئ ِلنيَ{. 5
�إذن فاهلل �سبحانه وتعاىل خلق الإن�سان
ب�ف�ط��رة �سليمة وف���ض��ل عليه و�أن �ع��م و�أن
فطرته ال�سليمة ه��ذه كفيلة �أن تقوده �إىل

الأمور الربانية التي تر�ضي اهلل تعاىل عنه
دون امليل واالنحراف عنها� ,إال �أن الذنوب
واملعا�صي التي يرتكبها الإن�سان �أخ ّلت بهذه
الفطرة ،فلم جتعل الإن�سان يرى الأم��ور يف
مو�ضعها ،لذلك فقد هجمت عليه ال�شبهات
مبا اكت�سبت من تلويث فطرته ،فا�ستغرب
النا�س ملّ��ا �سمعوا احلبيب امل�صطفى
يخربهم �أنهم يرون املنكر معروفا واملعروف
منكرا وزاد تعجبهم ملا �سمعوه وهو يقول
لهمَ ( :ك َ
يف ِب ُكم �إذا َف َ�س َدت ِن�سا�ؤ ُكم ،و َف َ�سقَ
عروف ولمَ تَن َهوا َع ِن
َ�شبا ُب ُكم ،ولمَ َت�أ ُمروا ِبا َمل ِ
املُن َك ِر؟!َ ،ك َ
يف ِب ُكم �إذا � َأمرتمُ ِباملُن َك ِر و َن َهيتُم
يف ِب ُكم �إذا َر�أيت ُُم ا َمل َ
عروف؟!َ ،ك َ
عروف
َع ِن ا َمل ِ
ُمن َكرا واملُن َك َر َمعروفا ؟!) 6فالر�سول
بينّ و �أظهر لهم الأمور امل�ستتبة لهم ،فكيف
وقد خرج ر�سول اهلل منهم وال ي�سلم
على فطرته �إال من �سلم.
�إن اهلل تعاىل خلق الإن�سان و�أعطاه من
الأدوات ما ميكنه من ال�سري يف هذا العامل
املجهول ،التي ال ميلك فيها لنف�سه نفعا وال
�ضرا وال ن�شور ًا لقوله تعاىلَ } :و اَل يمَ ْ ِل ُكونَ
ِ ألَن ُف ِ�سهِ ْم َ�ض ًّرا َو اَل َن ْف ًعا َو اَل يمَ ْ ِل ُكونَ َم ْوتًا َو اَل
َح َيا ًة َو اَل ُن ُ�شو ًرا{� ،7إن اهلل �سبحانه وتعاىل
وق��د بعث الأن�ب�ي��اء واملر�سلني وال�صاحلني
من العباد لتذكري خلقه والرجوع �إىل �سبيله
با�ستخدام و�سائلهم ال�ف�ط��ري��ة ،ولكنهم
ح��ارب��وا الر�سل و�أن �ك��روا الف�ضل وبالتايل

التب�ست عليهم الأم ��ور فا�صبحوا يقتلون
الأن�ب�ي��اء و�أوالد الأن�ب�ي��اء بغري ح��ق وق�صر
بع�ضهم م��ع بع�ض وانتهك بع�ضهم حقوق
بع�ض وغ�ش بع�ضهم بع�ضا ،وهذا كله �أخل
بالفطرة وم��ن اختلت فطرته ا�ضطربت
موازينه حتى نتج عن خا�صة النا�س الذين
هم (م�سلمون) �أنهم جعلوا اجلبابرة واملردة
خلفاء لر�سولهم وقتلوا ذريته مدعني
ب�أنهم خوارج بحادثة مل ي�شهد التاريخ مثلها،
م��ن ج��رم و�أ��س��ى ووح�شية ف�لا ن��رى �سبيال
اله �ت��داء النا�س �إال ال��رج��وع �إىل فطرتهم
ال�سليمة التي ال تكون �إال بالرجوع �إىل اهلل
تعاىل وا�ستغفاره واالنابة �إليه ،فهو �أرحم
بعباده ،وال يفرق بني �أحد لأنه اهلل� شملهم
ب�سعة رحمته ومغفرته ،فما بقي �إال �أن يرجع
النا�س �إىل اهلل ،فبهذا جناتهم وخال�صهم
من كل ما هو �سيء.
�أع��اذن��ا اهلل من ال�سوء واهلل املوفق لكل
خ�ير وه ��دى و��ص�ل��ى اهلل ع�ل��ى حم�م��د و�آل��ه
الطاهرين.
الهوام�ش:
 -1الروم. 30/
 -2احلجرات. 7/
 -3البقرة. 253/
� -4آل عمران. 96/
 -5ف�صلت. 10/
 -6ميزان احلكمة اجلزء � 7صفحة .356
 -7الفرقان. 3/
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الثقافة العامة

ق�صة العابد والكلب
و�شكر ا ُملن ِعم
روي �أ ّنه كان يف جبل لبنان رجل من الع ّباد
منزوي ًا عن النا�س يف غار ذلك اجلبل ،وكان
ي�صوم النهار وي�أتيه كل ليلة رغيف يفطر
على ن�صفه ويت�سحر بالن�صف الآخر ،وكان
على ذلك احلال مدة طويلة ال ينزل من
ذلك اجلبل �أ�صال ،فاتّفق �أن انقطع عنه
الرغيف ليلة من الليايل ،فا�شتد جوعه وقل
هجوعه ،ف�صلى الع�شاءين وبات يف تلك
الليلة يف انتظار �شيء يدفع به اجلوع فلم
يتي�سر له �شيء ،وكان يف �أ�سفل ذلك اجلبل
قرية �سكانها ن�صارى ،فعندما �أ�صبح العابد
نزل �إليهم وا�ستطعم �شيخ ًا منهم ف�أعطاه
رغيفني من خبز ال�شعري ،ف�أخذهما وتوجه
�إىل اجلبل ،وكان يف دار ذلك ال�شيخ كلب
جرب مهزول ،فلحق العابد ونبح عليه وتعلق
ب�أذياله ف�ألقى عليه العاب ُد رغيف ًا من ذي ِنك
الرغيفني لي�شتغل به عنه ،ف�أكل الكلب ذلك
الرغيف وحلق العابد م ّرة ُاخرى و�أخذ يف
النباح والهرير ،ف�ألقى �إليه العابد الرغيف
الآخر ف�أكله وحلقه تارة ثالثة وا�شتد هريره
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بذيل العابد ومزقه ،فقال العابد
وت�ش ّبث ِ
(�سبحان اهلل! �إنيّ مل �أر كلب ًا �أقل حيا ًء
منك� ،إن �صاحبك مل يعطني �إ ّال رغيفني
وقد �أخذتهما مني ،ماذا تطلب بهريرك
ومتزيق ثيابي؟!) ،ف�أنطق اهلل تعاىل الكلب
فقال( :ل�ستُ بقليل احلياء ،فاعلم �أنيّ
ُر ّبيتُ يف دار ذلك الن�صراين� ،أحر�س غنمه
و�أحفظ داره واقنع مبا يدفعه �إ ّ
يل من خبز
�أو ِعظام ،وربمّ ا ن�سيني ،ف�أبقى �أ ّيام ًا ال �آ ُكل
�شيئ ًا بل رمبا مت�ضي �أ ّيام ال يجد هو لنف�سه
�شيئ ًا وال يل ،ومع ذلك مل �أفارق داره منذ
عرفت نف�سي وال توجهت �إىل باب غريه ،بل
كان د�أبي �أ ّنه �إن ح�صل �شيء �شكرت و�إ ّال
�صربت ،و�أ ّما �أنت فبانقطاع الرغيف عنك
ليلة واحدة مل يكن عندك �صرب ،وال كان لك
حتمل حتّى توجهت من باب ر ّز ِاق ال ِعباد �إىل
باب ن�صراين ،وطويت ك�شحك عن احلبيب،
و�صاحلت عدوه املريب! ف ُقل �أ ّينا �أقل حيا ًء
�أنا �أم �أنت؟)

�إعداد/حممد علي حميد

فلما �سمع العابد ذلك �ضرب بيديه على
ر�أ�سه وخر مغ�شي ًا عليه.
كم كان قليل احلياء ذلك الإن�سان! الذي
مبجرد ما ت�ضيق به الأمور يعوي مت�شائما
ويندب حظه ويعاتب ربه دون وجل وال حياء،
وهو يعي�ش يف كنف العزة واجلالل يف ب�ستان
املالك احلقيقي ويع�صي ويجاهر مبع�صيته،
بل ويقول ماذا �أعطاين اهلل �سبحانه وتعاىل؟!
فويح الإن�سان اجلاحد ل�شكر ِن َع ِم ر ّبه،
الراغب عن بابه �إىل باب �ضعيف مثله
الهثا خلف ركام امل�صالح البالية ،جعلنا
اهلل و�إياكم من احلامدين ال�شاكرين بربكة
حممد و�آله الطاهرين.

ا�سرتاحة اخلطيب

من طرائف العرب
ج��اء رج��ل �إىل �أح��د الق�ضاة ي�شكو ابنه
الذي ال ي�صلي ،ف�أنكر االبن ذلك ،فقال
الرجل� :أ�صلح اهلل القا�ضي� ،أتكون �صالة
بال ق��راءة؟ قال القا�ضي :يا غالم �أقر�أ
�شيئا من القران ،فقال الغالم نعم و�سوف
�أجوده لك ثم قال:

فطنة إمام اجلماعة

كان �أح ُد الأمرا ِء ُي�صلي َخ َ
إمام
لف � ٍ
أمام
ُيطي ُل يف القراءةَ ،ف َن َه َر ُه الأم ُري � َ
النا�س ،وقال له :ال تقر�أ يف الركعة
الواحدة �إال ب�آية واحدة.
ف�صلى بهم الإمام املغرب،
وبعد �أن قر�أ الفاحتة
قر�أ من قوله

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
علق القلب الربابا
بعد ما �شابت و�شابا
�إن دين اهلل حق ال
�أرى فيه ارتيابا
ف�صاح �أب��وه :واهلل �أيها القا�ضي ما تعلم
هاذين البيتني �إال البارحة ،لأن��ه �سرق

تعاىلَ } :و َقا ُلوا َر َّب َنا ِ�إ َّنا �أَ َط ْع َنا َ�سا َد َت َنا
ال�س ِبيلاَ { ،وبعد �أن
َو ُكبرَ َ اء َنا َف�أَ َ�ضلُّو َنا َّ
قر�أ الفاحتة يف الركعة الثانية قر�أ من
قوله تعاىلَ } :ر َّب َنا �آتِهِ ْم ِ�ض ْع َفينْ ِ ِمنَ
اب َوا ْل َع ْن ُه ْم َل ْع ًنا َك ِب ًريا{ ،فقال له
ا ْل َع َذ ِ
الأمري :يا هذاَ ،ط ِّول ما �شئت واقر�أ ما
�شئت َغ َري هاتني الآيتني.

امل�صحف من بيت اجلريان!
ف�صاح القا�ضي بهما :قاتلكما اهلل �أتقر�آن
كتاب اهلل وال تعمالن به!
والعربة من ذلك �أن كثري ًا من النا�س ال
مييزون بني احلديث القد�سي والآي��ة �أو
احلديث النبوي والآية وهو ابتعادهم عن
القر�آن الكرمي.

وهذه الق�صة تعطينا در�سا بليغا
ل�شجاعة وفطنة �إمام اجلماعة الذي
كان ي�صلي بالنا�س ومل َ
يخ�ش �إال اهلل
تعاىل حيث �أعطى در�سا للأمري من
خالل القر�آن الكرمي.

�س�ؤال العدد

�س�ؤال العدد/من الذي لقب بالأنزع البطين ولماذا؟
تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية مبوعد اق�صاه  20رجب اال�صب وهناك هدية للفائز االول
�س�ؤال العدد ال�سابق/ما احلدث املميز الذي وقع يف �سنة والدة فاطمة  ؟
ج /كانت قري�ش تعيد بناء الكعبة
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وء �أ ْن َت
خَم ُب ٌ
م � � � � � � � � � � � � � � � ��ن ال� � � � � � �ب� � � � � � ��� � � � � � �س� � � � � � �ي � � � � � ��ط

َح � �د ِّْث ِب� َ�ج � ْه��دِ َك �أَهْ � � � َل ال � ِع � ْل� ِ�م والأَدَبِ َك� ْ�ي َي� ْ�ج� َع� ُل� َ
�وك َم �دَى الأَ ْز َم � ��انِ فيِ َ�س َن ِم
خَم� � ُب ��و ٌء �أ ْن � ��تَ َك �م��ا َق� ��ا َل ا ِلإ َم � � ��ا ُم َع� ِل��ي ال َي � � ْع � � ِر ُف � � ْو َك �إِ َذا َم ��ا َت � ْن ��طِ � ُ�ق ال � َك � ِل� ِ�م
َوال َت �ـ� َ�خ� ْ�ف ُح ��� َّ�س �دًا �إِ ْن ُك � ْن��تَ َذا هِ � َم� ٍ�م َف � َك � ْم ُج � ُه � ْو ٍد َف � َن��تْ َخ � ْو ًف��ا مِ � َ�ن الأ��َ�ض� ِ�م
َك� � ْم َن� � ْق� � َر�أُ ال� � َي� � ْو َم �أَ� � ْ�س� � َف ��ا ًرا َل � َن��ا ُف � ِق � َدتْ َي� ْك� ِف� ْ�ي � َ��ض� َي��ا ًع��ا ُت � � َر َ
اث ال� ِع� ْل� ِ�م مِ ��نْ ِق � َد ِم
حل ْف ِظ َوال� َّت� ْد ِو ْي� ِ�ن فيِ ْ الأَ َد ِم
َك� ��ا َن اجلِ � � َه ��ا ِب� � ُذ مِ � ��نْ �أَ ْع� �ل ��ا ِم َم � ْذ َه � ِب � َن��ا ُي� ْو�ُ��ص� ْو َن ِبا ِ
حِ � ْف� ُ�ظ ا ُ
ال�ش ْق ِر َك � ْ�ي ال ُي �� َ��ص��ا َد َر ِف � ْك � ٌر �ِ��ص � ْي � َغ ِب��ا َ
جل � ُه � ْو ِد َغ� �دَا �أَ ْم � � ًٌر مِ � َ�ن َّ
جل��� َ�ش� ِ�م
هلل مِ � ��نْ َخ� َ�ط� ِ�م
َب� � ُن� � ْو ُ�أ َم� � � َّي� � � َة َك� � ��ا َن ال �ـ � َم � ْن � ُع َد ْي � � َد َن � � ُه � � ْم و� َ��ض � َّي � ُع��وا الإِ ْر َث َي ��ا ِ
َو ِل� � ْل� � ُب� � َو ْي� �ه � ِّ�ي �إِ ْع� � �م � ��ا ٌر ِل �� َ��ص� ْ�ح� ِ�ن َع � ِل� ْ�ي َو ِف � �ي � � ِه ُق � � ��ر� ُآن َح � � ْي � � َد ْر � َ��ض ��ا َع ِب ��ا َ
حل � � َد ِم
َه � � َذا مِ � � َث � ٌ
�ال َج � � َرى فيِ ْ �� َ�س��ا ِل� ِ�ف ال � َّز َم� ِ�ن َوفيِ ْ ِك� َت��ابِ (ال � ُل � َب��ابِ ) 1ال َب ْ�س ُط �إِ ْن َت � ُر ِم
ال�س ْ�سم ِ
َودَاعِ � � ��� � �ٌ�ش � � َ�ش ��اهِ � � ٌد َح� � � ٌّ�ي ِب � َ�ح ��ا� ِ��ض� � ِر َن ��ا َق � ْد د َّم � َر الإِ ْر َث َب� ْ�ل وال� َّر ْو�� َ�س� َم َّ
ال تحَ ْ � � َت� � ِك� � ْر فيِ ْ ُع � � ُل � � ْو ٍم ُك� � ْن ��تَ َك��ا�� ِ�س � َب � َه��ا َف � � ُ
�اهلل �أَ ْو َج� � � � َ�ب ُن� � � ْذ َر ال� � َق� � ْو ِم مِ � ��نْ ِق � � َد ِم
الق�ضم
�أَ ُق � � � ْو ُل َخ � ْت � ًم��ا هُ � َن��ا :ال ��� َّ�س� َّ�ج��ا ُد ُق � ْد َو ُت � َن��ا َزا َن ال � ُع � ُل � ْو َم َل � َن��ا حِ � ْف� ً�ظ��ا َم� � َع
ِ
� �ش �ع��ر:م �� �ص �ط �ف��ى ط� � ��ارق ال �� �ش �ب �ل��ي
 -1اللباب فيما جرى على املكتبات والكِتاب ،لل�شيخ �شاكر القر�شي (ت1441هـ) ،يف عدة �أجزاء
�أورد فيه ما جرى على املكتبات والكتب من احلرق والنهب وال�ضياع.

