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االفتتاحية

الأ�سوة الح�سنة
وهذا ما يجب على املبلغ �أن يحافظ
وي�ستمر عليه ،وهو التح�صيل العلمي
لي�ستمر يف تبليغه امل��ب��ارك �أي���ن ما
ك��ان ليكون م�صداقا للآية املباركة
من �سورة االح��زاب} :ا َّل ِذينَ ُي َب ِّل ُغونَ
ِر َ�سالاَ ِت اللهَّ ِ َو َيخْ َ�ش ْو َنهُ َولاَ َيخْ َ�ش ْونَ
�أَ َح��دً ا ِ�إلاَّ اللهَّ َ َو َك َفى ِب��اللهَّ ِ َح ِ�سي ًبا{

ن��ب��ارك ل�ل�أم��ة الإ���س�لام��ي��ة ذك��رى
والدة خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا
ونبينا املن�صور امل�ؤيد �أب��ي الزهراء
حممد ،كانت والدت���ه امليمونة
جمتمع اتّ�سم بال�شرك وعبادة
يف
ٍ
الأ�صنام ،ولكنه مل يعبد �صنم ًا قط،
ومل ي�شرك ب��اهلل �شيئا ،وق��د بعثه
اهلل وه���و يف الأرب���ع�ي�ن م��ن ع��م��ره،

هذا النبي ال��ذي واج��ه مع �أ�صحابه
املنتجبني �أق�����س��ى �أن����واع التعذيب
والتنكيل والتهجري وال��ن��ه��ب ،لكنه
ا�ستمر يف تبليغ دين اهلل تعاىل ،ومل
يتهاون يف ن�صرة املظلومني ،وقد و ّرث
تلك ال�سجايا لعرتته الطاهرة الذين
�أذه��ب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم
(الأحزاب.)39/
تطهريا.

يم
ِب ْ�س ِم اللهّ ِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
} َيا �أَ ُّي َها المْ ُ َّز ِّم ُل(ُ )1ق ِم اللَّ ْي َل �إِلاَّ َق ِليلاً
�ص ِمنْهُ َق ِليل(� )3أَ ْو ِز ْد
(ِ )2ن ْ�ص َفهُ �أَ ِو ان ُق ْ
َع َل ْي ِه َو َر ِّت ِل ا ْل ُق ْر�آنَ َت ْر ِتيلاً (.{)4
عن النبي الأعظم يف ف�ضل �سورة
(منْ َق َر�أَهَ ا َدا ِئم ًا َر َف َع هَّ ُ
الل َع ْن ُه ا ْل ُع ْ�س َر
املُ ّز ّملَ :
فيِ ال ُّد ْن َيا َو ْال ِآخ َر ِةَ ،و َر�أَى ال َّن ِب َّي فيِ المْ َ َن ِام).
} َي��ا �أَ ُّي � َه��ا المْ ُ� �ز َِّّم� � ُل{ ،امل ��راد ب��ه ر�سول
اهلل� ،أ�صله (املُتزَ ِّمل) من باب التّف ُّعل،
دغ�م��ت التاء يف ال��زاي ،وج��يء بهمز ِة
ثم �أُ ِ
الو�صل ل� َت� َع� ُّذ ْر االب �ت��داء بال�ساكن ،ومعنى
(تَز َّمل) :تلقف يف ثوبُ ،يقال َز ّم َل ُه يف ثوبه:

�إذا لفه  ،فقد ك��ان الر�سول يتزمل
خوطب بهذا اخلطاب ملنا�سبة
بثوبه وينامَ ،ف ِ
احلالة ،للأمر املتوجه �إليه يف قيام الليل} ،
ُق� ِ�م{ يف }ال َّل ْي َل{ لأدا ِء �صالة الليل�ِ } ،إ اَّل
َق ِل اًيل{ منه ،فلك �أن تنام فيه.
ثم بني �سبحانه مقدار القليل الذي �سمح
لر�سوله الأكرم بالنوم فيه بقوله} :
ِن ْ�ص َفهُ{� ،أي من يف مقدار ن�صف الليل�} ،أَ ِو
ان ُق ْ�ص ِم ْنهُ{� ،أي من ال ّن�صف } َق ِل اًيل{ ب�أن
ت�ضيف على �سهرك ،فيكون نومك �أقل من
الن�صف�} ،أَ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه{� ،أي على الن�صف
ب�أن ت�ضيف على نومك ،فيكون نومك �أكرث

من هدى الرحمن

هيئة التحرير

من الن�صف ،واحلا�صل �أن امل�أمور به ال�سهر
مبقدار ن�صف الليل �أو �أكرث من الن�صف� ،أو
} َو َر ِّت ِل ا ْل ُق ْر�آنَ {� ،أي اقر�أه قراءة متو�سطة ال
ب�سرعة وال ببطء زائدَ } ،ت ْر ِت اًيل{ ت�أكيد لـ
(رتل) ،وقد ُ�سئل الإمام �أمري امل�ؤمنني
عن هذه الآية فقالَ ( :ب ّي ْن ُه َبيان ًاَ ،وال تَه ّذه
هَ � ّذ ِّ
ال�شعر) �أي ال ت�سرعوا يف قراءته كما
ت�سرعون يف ق��راءة ال�شعرَ ( ،وال تَن ُرث ُه َن َرث
ال ّر ْمل) �أي ال تفرقوا بع�ضه عن بع�ض كنرث
القا�س َية،
الرملَ ( ،و ِلكنْ اق َر ُعوا ِب ِه ُقلو َب ُكم ِ
ال�سو َرة) � .أقل من
َوال َي ُكن هَ ّم � َأحد ُكم � ِآخ َر ّ
الن�صف ،واملحور الن�صف.

ليتفقهوا

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

�أحكام التخلي
ُيق�صد بالتخلي عند الفقهاء هو :التفرغ من البول �أو الغائط ،ويجب �سرت العورة حال التخلي ،و ُيحرم ا�ستقبال
القبلة وا�ستدبارها على الأحوط وجوبا وي�ستحب تقدمي الرجل الي�سرى عند الدخول ،واليمنى عند اخلروج،
والت�سمية والدعاء بامل�أثور ،و ُيكره ا�ستقبال ال�شم�س والقمر ،وحمل القر�آن الكرمي.
�س�ؤال هل يجب اال�سترباء؟ وما هي كيفيته؟
جواب ال يجب اال�سترباء يف نف�سه ،ولكن فائدته هي طهارة
البلل اخلارج بعده �إذا احتمل �أنه بول� ،أما كيفيته� :أن مي�سح من
املقعد �إىل �أ�صل الق�ضيب ثالثا ،ثم منه �إىل ر�أ�س احل�شفة ثالثا،
ثم ينرثها ثالثا.
�س�ؤال كيف يتم تطهري مو�ضع البول والغائط؟
جواب اال�ستنجاء ،وه��و تطهري مو�ضع البول والغائط ،ف�أما
مو�ضع البول فال يطهر �إال باملاء ،وتكفي املرة ،والأحوط ا�ستحبابا
مرتني �أو ثالث ,و�أما مو�ضع الغائط ف�إن تعدى املخرج تعني غ�سله
ب��امل��اء ،و�إن مل يتعد تخري ب�ين غ�سله حتى ينقى ،وب�ين م�سحه
بالأحجار �أو اخلرق �أو القرطا�س ونحوها بحيث تقلع النجا�سة.
�س�ؤال م�سجد القبلتني يف املدينة املنورة �شملته التو�سعة فجعلوا
من الدور الأر�ضي كله دورات مياه ،ف�أ�صبح امل�سجد فوق الدور
الأر�ضي ،فما هو حكم التخلي يف الدورات املياه فيه؟
جواب الأحوط وجوبا عدم التخلي والتبول فيها.
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�س�ؤال هل يجب على الويل �أو غريه من املكلفني �أن ال ي�ستقبل
وال ي�ستدبر القبلة بالطفل يف حالة التخلي؟ وهل يجب عليه �أن
م�س كتابة القر�آن والأ�سماء احل�سنى بغري طهارة؟
مينعه من ّ
جواب ال يجب عليه ذلك.
�س�ؤال �إذا كان مو�ضع التخلي ينحرف عن القبلة مبقدار ١٥
درجة فهل يجوز التخلي فيه؟
جواب االعتبار يكون ب�صدق ترك اال�ستقبال عرف ًا وهو يتحقق
مبجرد امليل �إىل �أحد اجلانبني ،والظاهر �صدقه بامليل عن القبلة
باملقدار املذكور يف ال�س�ؤال.
�س�ؤال ما حكم دخول الإن�سان دورة املياه ويف جيبه م�صحف �أو
تربة ح�سينية؟
جواب مكروه.

زق ِه َفل َيت َِّق اللهّ َ َول َي ِ�صل َر ِح َمهُ )
ن�س�أَ َلهُ يف ُع ُم ِر ِه و ُي َو َّ�س َع َلهُ يف ِر ِ
عن النبي الأكرمَ ( :من َ�س َّر ُه �أن ُي َ
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من فيو�ضات العلماء

خلق اخلالق الكون والكائنات تدريج ًا
�آية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

�إن اهلل �سبحانه مل يخلق الكون والكائنات
دفعة واح��دة على و�ضعها امل�شهود ،بل كان
نظام خلقه لها على �أ�سا�س خلق ال�شيء على
وجه �أ ّويل على ُ�سنن ,ثم تطويره وفق تلك
ال�سنن حتى يبلغ الغاية املتوخاة.
كما يف خلق الإن�سان من نطفة ملقحة
ليكون جنينا ث��م ينمو حتى يكمل ويولد
مكتمال جمهزا بالأدوات التي يحتاجها.
وك��ذا يف خلق ال�سموات والأر� ��ض ,حيث
ورد يف القر�آن الكرمي �أنه �سبحانه خلقها يف
�ستة �أيام كما يف قوله تعاىل�ِ } :إنَّ َر َّب ُك ُم هّ ُ
الل
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر َ�ض فيِ ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام ُث َّم
ا َّل ِذي َخ َلقَ َّ
ا�س َت َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ُيغ ِْ�شي ال َّل ْي َل ال َّن َها َر َي ْط ُل ُب ُه
ْ
َح ِثي ًثا َوال�شَّ ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َوال ُّن ُج َوم ُم َ�س َّخ َر ٍات
ِب�أَ ْم ِر ِه �أَ َال َل ُه الخْ َ ْلقُ َوالأَ ْم � ُر َت َبا َر َك هّ ُ
الل َر ُّب
ا ْل َعالمَ ِنيَ{()1

وقوله تعاىل�ِ } :إنَّ َر َّب ُك ُم هّ ُ
الل ا َّل� ِ�ذي َخ َلقَ
ا�س َت َوى
َّ
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر��َ�ض فيِ ِ�س َّت ِة َ�أ َّي ٍام ُث َّم ْ
َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ُي� َ�د ِّب� ُر ا َلأ ْم � َر َما ِمن َ�ش ِف ٍيع �إِالَّ
ِمن َب ْع ِد ِ�إ ْذ ِن ِه َذ ِل ُك ُم هّ ُ
الل َر ُّب ُك ْم َف ْاع ُبدُو ُه �أَ َف َال
َت� َ�ذ َّك � ُرونَ {( ،)2وكذلك قوله تعاىلَ } :وهُ � َو
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر َ�ض فيِ ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام َو َكانَ
ا َّل ِذي َخ َلق َّ
َع ْر ُ�ش ُه َع َلى المْ َاء ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّي ُك ْم �أَ ْح َ�سنُ َع َم ًال
َو َل ِئن ُق ْل َت �إِ َّن ُكم َّم ْب ُعو ُثونَ ِمن َب ْع ِد المْ َ ْو ِت َل َي ُقو َلنَّ
ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِ�إنْ هَ َذا ِ�إالَّ ِ�س ْح ٌر ُّم ِبنيٌ{(,)3
وامل��راد باليوم التعبري عن املرحلة الزمنية
�أو الن�ش�أة والأحوال ,كما ورد يف ا�ستعماالت
العرب وقد تكون طويلة ج��دا ,كما يف قوله
ما
تعاىلَ } :و�إِنَّ َي ْو ًما ِع َند َر ِّب َك َك�أَ ْل ِف َ�س َن ٍة مَِّّ
َت� ُع�دُّونَ {( )4فيكون عدد الأي��ام �إ�شارة �إىل
عدد املراحل التي تر�سمها احلوادث الكونية
العظيمة ،وقد يكون هذا النحو من اخللق
وهو خلق �شيء يبدو غري ذي �ش�أن وتنميته

آيات يف َلي َل ٍة لمَ ُيك َتب مِنَ الغا ِفلنيَ)
�شر � ٍ
عن النبي الأكرمَ ( :من َق َر�أَ َع َ

ثواب الأعمال :ج � 1ص 103

وفق �سنن عبئت فيه حتى يكون مثاال رائعا
�أدل على القدرة على الإب��داع ,فقد ميار�س
املرء مبا�شرة عمال ,كرفع �شيء ثقيل ,وقد
ي�صنع �آلة قادرة على �أداء ذلك العمل ,مثل
الرافعات امليكانيكية وه��ذا �أبلغ دالل��ة على
القدرة ,ومن ثم نبه يف الآيات ال�شريفة على
قدرة اخلالق على �إخراج �شيء بديع ومتقن
م��ن �شيء ي�سري ,كما ق��ال ت�ع��اىل} :ا َّل� ِ�ذي
ن�س ِان
�أَ ْح َ�سنَ ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخ َل َق ُه َو َب� َ�د�أَ َخ ْلقَ ْ ِ إ
ال َ
ين ُ ث� َّ�م َج َع َل َن ْ�س َل ُه ِمن ُ�س اَل َل ٍة ِّمن
ِمن ِط� ٍ
َّماء َّمهِ ٍني{( ، )5و�صلى اهلل على حممد و�آله
الطاهرين.
الهوام�ش:
 -1الأعراف �آية . 54
 -2يون�س �آية . 3
 -3هود �آية . 7
 -4احلج �آية . 47
 -5ال�سجدة�آية . 8-7
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علوم قران

التبذير
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

ق��ال ت�ع��اىل َ } :و� ِآت َذا ا ْل � ُق � ْر َب��ى َح� َّق� ُه
ال�س ِب ِيل َو َال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذي ًرا�ِ إنَّ
َوالمْ ِْ�س ِك َني َوا ْبنَ َّ
المْ ُ � َب� ِّ�ذ ِري��نَ َك��ا ُن��و ْا �إِخْ � � َوانَ ال�شَّ َي ِاط ِني َو َك��انَ
ال�شَّ ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفو ًرا {. 1
تف�سري الآية الأوىل:
ب��ذك��ر ��س�ب��ب ال� �ن ��زول و�إع� �ط ��اء ر� �س��ول
اهللفدك لفاطمة.
تف�سري الآية الثانية:
التبذير :التفريق بالإ�سراف ،و�أ�صله �أن
يفرق كما يفرق البذر �إال �أن��ه يخت�ص مبا
يكون على �سبيل الإف���س��اد �أي �ضياع ماله
على �أ�شياء فا�سدة لي�ست فيها م�صلحة،
�أي �إنفاق امل��ال يف غري حقه ،وهو قول ابن
عبا�س وقتادة ،وقال جماهد( :لو �أنفق مدا
يف باطل كان تبذيرا ،)2وقد ورد عن الإمام
ال�صادق�( :إنَّ ال� َق���ص� َ�د� 3أم� � ٌر ُي ِح ُّب ُه
هّ ُ
ال�س َر َفُ 4يب ِغ ُ�ضهُ ،حتّى َط ْر ُح َك
الل ،و�إنَّ َّ
وحتّى َ�ص ُّب َك َف ْ�ض َل
ال َّنوا َة َف�إ ّنها تَ�ص ُل ُح ِل َ�شيءٍ َ ،
َ�شرا ِب َك) ، 5وهذا احلديث يبني لنا �أن �صرف
امل��ال و�إن ك��ان قليل على �أ�شياء غري نافعة
تكون من التبذير� ،أما بذل املال على �أ�شياء
ذات هدف وتنفع الإن�سان �سواء يف الدنيا �أو
بذله للمال يف �سبيل اهلل تعاىل فال يعترب من
التبذير ،بل هو من الأمور الراجحة �شرعا.
6
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فقد ورد عن الإم��ام ال�صادق : يف
(منْ �أَ ْنفَقَ
قوله تعاىل} َو َال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذي ًرا{َ ،
الل َف ُه َو ُم َب ِّذ ٌر َو َمنْ �أَ ْنفَقَ
طاع ِة هَّ ِ
َ�ش ْيئ ًا فيِ َغيرْ ِ َ
فيِ َ�س ِب ِيل هَّ
الل َف ُه َو ُم ْقت َِ�صدٌ) ، 6حيث ان بذل
املال على وجه اال�صالح ال�سيمى تبذيرا وان
كرث.
هذا يف �أ�صل بذل املال فتبني �أن التبذير
بالأ�صل يطلق على من بذل ماله على وجه
الإف�ساد وعدم امل�صلحة و�إن كان ما يبذله
قليل.
والتبذير ورد حكمه الفقهي يف م�سائل
ال�شريعة من الكبائر والكبرية وهي الذنب
الذي يوجب دخول النار.
لذلك ذكرته الآية املباركة�} :إِنَّ المْ ُ َب ِّذرِينَ
َكا ُنو ْا ِ�إخْ َوانَ ال�شَّ َي ِاط ِني َو َكانَ ال�شَّ ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه
َك ُفو ًرا{. 7
ويف ت�ف���س�ير ه ��ذه الآي� ��ة ي��ذك��ر ال�سيد
الطباطبائي يف تف�سري امليزان وال�شيخ
الطو�سي يف تف�سري التبيان ،واملعنى :ال
تبذر �إن تبذر كنت من املبذرين واملبذرون
�إخ� ��وان ال���ش�ي��اط�ين ،وك � ��أن وج��ه امل ��ؤاخ��اة
بينهم �أن ال��واح��د منهم ي�صري م�لازم��ا
ل�شيطانه ك��الأخ��وي��ن ال��ذي��ن هما �شقيقان
متالزمان يف �أ�صلهما الواحد ،كما ي�شري �إليه

�سن ال َع َملِ )
عن �أمري امل�ؤمننيَ ( :ب َر َك ُة ال ُع ُم ِر يف ُح ِ

قوله تعاىلَ } :و َق َّي ْ�ض َنا َل ُه ْم ُق َر َناء{ ،8وقوله
}اح ُ�ش ُروا ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا َو�أَ ْز َو َاج� ُه� ْ�م
تعاىلْ :
9
َو َم��ا َك��ا ُن��وا َي� ْع� ُب�دُونَ { �أي قرنائهم ،وقوله
تعاىلَ } :و�إِخْ � َوا ُن � ُه� ْ�م يمَ ُ ُّدو َن ُه ْم فيِ ا ْل َغ ِّي ُث َّم
َال ُي�� ْق���ِ��ص�� ُرونَ { ،10وه ��ذا املعنى يرجحه
املف�سرون.
ويوجد ق��ول �آخ��ر ب��أن املعنى �أنهم اتباع
ال�شياطني �سالكون �سبيلهم وه��م يقرنون
بال�شيطان يف النار.
و�أما قوله تعاىلَ } :و َك��انَ ال�شَّ ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه
َك � ُف��و ًرا{ ،11ف��امل��راد من ال�شيطان فيه هو
�إبلي�س ال��ذي هو �أب��و ال�شياطني وهم ذريته
وقبيله ،اّ
واللم حينئذ للعهد الذهني ،وميكن
�أن تكون �شاملة للجن�س وامل ��راد ب��ه جن�س
ال�شيطان.
وعلى �أي حال كونه كفورا لربه من جهة
كفرانه بنعم اهلل حيث �أنه ي�صرف ما �آتاه
من قوة وق��درة وا�ستطاعة يف �سبيل �إغ��واء
النا�س وحملهم على املع�صية ودعوتهم �إىل
اخلطيئة وكفران النعمة.
وق��د ظ�ه��رت النكتة يف جمع ال�شيطان
�أو ًال و�أف��راده ثانيا فاالعتبار الأول ب��أن كل
مبذر �أخو �شيطانه اخلا�ص ،فاجلميع �إخوان
لل�شياطني ،واالعتبار الثاين �إبلي�س الذي هو
�أبو ال�شياطني �أو جن�س ال�شيطان.

غرر احلكم4434 :

علوم قران
هذا فيمن �صرف من ماله قليل �أو كثري
�أما من ي�صرف ماله كله فقد ورد النهي عن
ذلك حتى و�إن �صرفه يف طريق اخلري ،حيث
جاء قوله تعاىلَ } :و َال جَ ْ
ت َع ْل َي� َ�د َك َم ْغ ُلو َل ًة
ِ�إلىَ ُع ُن ِق َك َو َال َت ْب ُ�س ْط َها ُك َّل ا ْل َب ْ�س ِط َف َت ْق ُع َد
َم ُل ًوما محَّ ْ ُ�سو ًرا{ ، 12فجعل اليد مغلولة �إىل
العنق كناية عن الإم�ساك كمن ال يعطي وال
يهب �شيئا لبخله و�شح نف�سه ،وب�سط اليد كل
الب�سط كناية عن �إنفاق الإن�سان كل ما يف
وجده بحيث ال يبقى �شيئ ًا كمن ب�سط يده كل
الب�سط بحيث ال ي�ستقر عليها �شيء.
ف�ف��ي ال �ك�لام ن�ه��ي ب��ال��غ ع��ن التفريط
والإف��راط يف الإنفاق ،ويذكر يف �سبب نزول
هذه الآي��ة �أن��ه ح�صل عند ر�سول اهلل
ماال ففرقه جميعا على ال�سائلني واملحتاجني،
ومل يبقى منه �شيئا ،فجاءه بعد ذلك �سائال
ومل يجد ما يعطيه وكان رحيما رفيقا ،فطلب
منه ال�سائل �أن يعطيه قمي�صه ،فنزع ر�سول
اهلل قمي�صه و�أعطاه لل�سائل ،فنزلت
هذه الآية تبني للر�سول �أنه لو �أبقى �شيئا من
املال ملا �أخطر �أن يعطي قمي�صه بعد لومه
من ال�سائل وبقى حم�سورا. 13
واخلطاب الإلهي لر�سول اهلل هو تعليم
للم�سلمني لأن القر�آن الكرمي نزل بـ �إياك
�أع �ن��ي ،فهو خ�ط��اب ه��داي��ة للب�شرية ،ويف

تف�سري الع ّيا�شي عن �أبي ب�ص ٍري� :س�ألتُ �أبا
الل يف ق��و ِل��هَ :و َال ُت � َب� ِّ�ذ ْر َت� ْب� ِ�ذي� ًرا،
ِ
عبد هّ ِ
� -1سورة الإ�سراء �آية . 26
َ
 -2تف�سري جوامع اجلامع :للطرب�سي ج� 2ص370
لي�س َل ُه
قالَ :ب� ْ�ذ ُل ال ّر ُجل ما َل ُه و َيق ُع ُد َ
-3الق�صد :اال�ستقامة واحل��د ب�ين االف��راط
�لال؟ ق� َ
م��ا ٌل ،ق� َ
�ال:
�ال :ف َيكونُ تَبذي ٌر يف ح ٍ
( َن َعم) ،14ويف تف�سري القمي قال :قال الإمام والتفريط واالعتدال.
 -4ال�سرف :ال�سرف  -بفتح ال�سني وال��راء -
ال�صادق  :ا َملح�سو ُر ال ُعريان. 15
جتاوز احلد� ،ضد الق�صد.
ومم��ا ورد ع��ن املع�صومني عن
 -5ميزان احلكمة :ج � 5ص 286
الإمام عليُ ( :كنْ َ�س َمح ًا َو اَل َت ُكنْ ُم َب ِّذر ًا،
 -6تف�سري العيا�شي :ج � ٢ص ٢٨٨
َو ُكنْ ُم َقدِّ ر ًا َو اَل َت ُكنْ ُم َق رِّت ًا) ، 16وعنه:
� -7سورة الإ�سراء �آية. 27
� -8سورة ف�صلت �آية . 25
(التَّبذي ُر ُع�ن��وانُ ال�ف��اق� ِة) ، 17وعنه:
(من ا ْفت ََخر بالتَّبذير اح ُتقر بالإ ْفال�س)18
� -9سورة ال�صافات �آية . 22
ِ
َِ
ِ َِ
� -10سورة الأعراف �آية . 202
 ،ومم ��ا ورد يف ك �ت��اب اخل �� �ص��ال لل�شيخ
� -11سورة الإ�سراء �آية .27
ال�صدوقعن علي بن احل�سني:
� -12سورة الإ�سراء �آية .29
اخل ْ�ض ُر ُمو�سى ْبنَ
(كانَ � ِآخ� ُر ما �أ ْو�صى ِب ِه ِ
ال ْح َ�سا ُرَ :ا ْل َفا َق ُة
 ْ -13إِ
ِع ْمرانَ � أنْ ق� َ
�ال َل�هُ :ال ُت� َع�ِّيرِرِّ َ نَّ � َأح� َ�د ًا
 -14ميزان احلكمة :ج � 1ص 529
اللَ ثال َث ٌة:
ِب َذ ْن ٍبَ ،و�إنَّ � َأح� َّ�ب الأ ُم��و ِر �إلىَ هّ ِ
 -15تف�سري القمي :ج � 2ص 18
 -16منتخب ميزان احلكمة :ج � 1ص 70
اجل َد ِةَ ،وال َع ْف ُو فيِ ا َملق ِْد َر ِةَ ،وال ِّرفْقُ
ال َق ْ�ص ُد فيِ ِ
 -17منتخب ميزان احلكمة :ج � 1ص 70
اللَ ،وما َر َفقَ � َأح ٌد ِب� َأح ٍد فيِ ال ُّد ْنيا � اَّإل
ِب ِعبا ِد هّ ِ
 -18غرر احلكم 9057 :
َر َفقَ هّ ُ
احل ْك َم ِة
اللِ ب ِه َي ْو َم ال ِق َي َام ِةَ ،و َر�أْ�� ُ�س ِ
 -19اخل�صال :ج � 1ص  111ح 83
الل َت�ب��ا َر َك َو َت �ع��اىل) ،19ومما ورد
خَما َف ُة هّ ِ
 -20رو�ضة املتقنی :ج � 6ص 452
عن الإم��ام ال�صادق يقولَ :
(�ضمِ ْنتُ
َ -21ق َ�صدَ يف ال َّنفقة :مل ي�سرف ومل ُي رِّ
قت.
لمِ َ� ِ�ن ا ْقت ََ�ص َد َ�أنْ اَل َي ْف َت ِق َر) ،20والق�صد هو
اال�ستقامة واحلد بني الإفراط والتفريط،21
و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:

    
        
  
     
       
   
  

٢٧

غرقُ )
غرقُ و ُت ِ
ال�سفي َن ِة َت َ
عن �أمري امل�ؤمننيَ ( :ز َّل ُة العالمِ ِ كان ِك�سا ِر َّ

ميزان احلكمة :ج � 8ص 99
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العقائد


احلق مع الإمام علي و�أهل بيته يف
القر�آن الكرمي و�صحيح البخاري
احللقة الثامنة

ال�شيخ علي الفتالوي

تناولنا يف احللقات ال�سابقة يف املطلب
الأول واملطلب الثاين عن الروايات التي تدل
على الإم��ام علي و�أهل بيته هم �أهل
�آي��ة التطهري يف كتب ال�سنة وكتب ال�شيعة,
ونتحدث يف هذا العدد عن املطلب الثالث
وهو املعادالت التي ت�شري �إىل معطيات �آية
التطهري.
املطلب الثالث:
امل �ع��ادالت التي ت�شري �إىل معطيات �آي��ة
التطهري.
�أ :املعادلة الأوىل:
اهلل تعاىل يحب �أم�ير امل�ؤمنني وفاطمة
واحل�سنني. 
املقدمة الأوىل :ثبت �أنّ �أم�ير امل�ؤمنني
وفاطمة واحل�سنني هم املطهرون كما
تقدم ذلك .
امل �ق��دم��ة ال�ث��ان�ي��ة� :إنّ اهلل ت�ع��اىل يحب
املطهرين واملتطهرين كما يف قوله تعاىل:
( ِفي ِه ر َِجا ٌل ُي ِح ُّبونَ �أَن َيت ََط َّه ُرو ْا َو هّ ُ
الل ُي ِح ُّب
المْ ُ َّط ِّه ِرينَ ) ،1وقوله تعاىل�( :إِنَّ هّ َ
الل ُي ِح ُّب
ال َّت َّوا ِب َني َو ُي ِح ُّب المْ ُت ََط ِّه ِرينَ ). 2
ال�ن�ت�ي�ج��ة� :إذن اهلل ت �ع��اىل ي�ح��ب �أم�ير
امل�ؤمنني وفاطمة واحل�سنني. 
ب :املعادلة الثانية:
�أمري امل�ؤمنني وفاطمة و�أبنا�ؤهم ال
يظلمون.
8
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املقدمة الأوىل :املطهرون من الرج�س ال
يظلمون.
املقدمة الثانية� :أمري امل�ؤمنني وفاطمة
واحل�سنان مطهرون من الرج�س.
ال �ن �ت �ي �ج��ة� :أم �ي��ر امل� ��ؤم� �ن�ي�ن وف��اط �م��ة
واحل�سنان ال يظلمون.
ج :املعادلة الثالثة:
اخل�صوم هم الظاملون.
املقدمة الأوىل� :أم�ير امل�ؤمنني وفاطمة
واحل�سنان ال يظلمون.
املقدمة الثانية :لأمري امل�ؤمنني وفاطمة
واحل�سنان خ�صوم.
النتيجة�:إذن اخل�صوم هم الظاملون.
د :املعادلة الرابعة:
م ��ن ح� ��ارب �أم�ي��ر امل���ؤم��ن�ي�ن وف��اط �م��ة
واحل�سنني هو الظامل.
املقدمة الأوىل� :أم�ير امل�ؤمنني وفاطمة
واحل�سنان مطهرون ال يظلمون.
املقدمةالثانية�:شنّ �أعدا�ؤهمحرب ًا�ضدهم.
النتيجة� :إنَّ احلرب �ضدهم حرب ظاملة،
ومن حاربهم هو الظامل.
هـ :املعادلة اخلام�سة:
فدك حق لأهل البيت. 
امل �ق��دم��ة الأوىل� :أه� ��ل البيت
يقولون ويفعلون ما هو حق لأ ّنهم ال
يظلمون وال يعتدون وال يفعلون ما ال يحبه
اهلل تعاىل لأ ّنهم مطهرون.

املقدمة الثانية :وقد طالبوا بفدك لأ ّنها
ح ّقهم ،ومنعها الآخرون بالظلم.
النتيجة :فدك حق لأهل البيت. 
و :املعادلة ال�ساد�سة:
اخلالفة حق لأمري امل�ؤمنني. 
املقدمة الأوىل� :أمري امل�ؤمنني مط ّهر
وفق �آية التطهري ،فال يفعل ما هو باطل ال
ير�ضي اهلل تعاىل ،وواج��ب مو ّدته وفق �آية
املودة ،وال يوجب اهلل تعاىل مودته وهو ظامل.
املقدمة الثانية :طالب �أمري امل�ؤمنني
باخلالفة ومنعها الآخرون ظلم ًا.
ال � �ن � �ت � �ي � �ج� ��ة :اخل �ل��اف � ��ة ح � ��ق لأم �ي��ر
امل�ؤمنني.
�شبهات:
ال�شبهة الأُوىل:
امل �ع ��ادل ��ة :اخل�لاف��ة لي�ست ح �ق � ًا لأم�ير
امل�ؤمنني. 
املقدمة الأوىل :لو كانت اخلالفة لأمري
امل�ؤمنني لمِ َ �سكت عنها وه��و �أ�شجع
النا�س ،وال ي�سكت امل�ؤمن عن احلق؟
املقدمة الثانية� :إنّ �أم�ير امل�ؤمنني
�سكت.
النتيجة :اخلالفة لي�ست حق ًا له. 
جواب ال�شبهة:
املعادلة� :أمري امل�ؤمنني مل ي�سكت عن
احلق.
املقدمة الأوىل� :أمري امل�ؤمنني يعلم

وح�سنُ ال َعقلِ َج ٌ
ال�صورة َج ٌ
باطنٌ ).
مال ِ
مال ِ
ظاه ٌر ُ
عن الإمام الع�سكري ُ :
(ح�سنُ ُّ

�أعالم الدين313 :

العقائد

�أنّ ال�سكوت عن احلق دون عذر خمالف لكتاب
اهلل تعاىل لأ ّنه �أعلم به من غريه لقوله تعاىل:
َاب لمِ َ َت ْل ِب ُ�سونَ الحْ َ قَّ ِبا ْل َب ِاط ِل
} َيا �أَ ْه� َ�ل ا ْل ِكت ِ
َو َت ْك ُت ُمونَ الحْ َ قَّ َو�أَنت ُْم َت ْع َل ُمونَ { ،3ول�سان هذه
الآية الذم ملن يكتم احلق ،وقوله تعاىلَ } :و َمنْ
الل َك ِذ ًبا �أَ ْو َق َال �أُ ْو ِح َي
م ِن ا ْف رَتَى َع َلى هّ ِ
�أَ ْظ َل ُم مَِّ
�إِليََّ َولمَ ْ ُي َوح �إِ َل ْي ِه َ�ش ْي ٌء َو َمن َق َال َ�سُ�أ ِنز ُل ِم ْث َل
زل هّ ُ
الل َو َل ْو َت َرى ِ�إ ِذ َّ
َما �أَ َن َ
الظالمِ ُونَ فيِ َغ َم َر ِات
المْ َ � ْو ِت َوالمْ َ�ل�آ ِئ� َك� ُة َب ِا�س ُطو ْا �أَ ْي ِديهِ ْم َ�أخْ � ِ�ر ُج��و ْا
�أَن ُف َ�س ُك ُم ا ْل َي ْو َم جُ ْ
اب ا ْل ُه ِون بمِ َ ا ُكنت ُْم
تزَ ْونَ َع َذ َ
الل َغيرْ َ الحْ َ قِّ َو ُكنت ُْم َعنْ �آ َيا ِت ِه
َت ُقو ُلونَ َع َلى هّ ِ
ت َْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ { ، 4فال يحق لأمري امل�ؤمنني
�أن يقول غري احلق �أو يريد خالف ما يريد
اهلل تعاىل على قولنا �إنّ اخلالفة ن�ص من
اهلل تعاىل ،وقوله تعاىلَ } :قا ِت ُلو ْا ا َّل ِذينَ َال
الل َو َال ِبا ْل َي ْو ِم ال ِآخ ِر َو َال ُي َح ِّر ُمونَ
ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب هّ ِ
َما َح َّر َم هّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُل ُه َو َال َي ِدي ُنونَ ِدينَ الحْ َ قِّ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطو ْا الجْ ِ زْ َي َة
ِمنَ ا َّل ِذينَ �أُو ُتو ْا ا ْل ِكت َ
َعن َي ٍد َوهُ ْم َ�ص ِاغ ُرونَ { ،5وقوله تعاىلَ } :يا
�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا اَل ت َْد ُخ ُلوا ُب ُيوتَ ال َّن ِب ِّي �إِ اَّل �أَن
ُي�ؤ َْذنَ َل ُك ْم �إِلىَ َط َع ٍام َغيرْ َ َن ِاظ ِرينَ �إِ َنا ُه َو َل ِكنْ
�إِ َذا د ُِعيت ُْم َفا ْد ُخ ُلوا َف ِ�إ َذا َط ِع ْمت ُْم َفانت َِ�ش ُروا َو اَل
يث ِ�إنَّ َذ ِل ُك ْم َكانَ ُي�ؤ ِْذي ال َّن ِب َّي
ُم ْ�س َت ْ�أ ِن ِ�س َني لحِ َ ِد ٍ
َف َي ْ�ست َْح ِيي ِمن ُك ْم َو هَّ ُ
الل اَل َي ْ�ست َْح ِيي ِمنَ الحْ َ قِّ
ا�س�أَ ُلوهُ نَّ ِمن َو َراء
َو�إِ َذا َ�س�أَ ْل ُت ُموهُ نَّ َمت ً
َاعا َف ْ
اب َذ ِل ُك ْم �أَ ْط َه ُر ِل ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُق ُلوبِهِ نَّ ،6{..
ِح َج ٍ
وال �شك �أنّ �أمري امل�ؤمنني هو �أوىل من
غريه بتطبيق القر�آن ،بل هو القر�آن الناطق.
املقدمة الثانية� :أمري امل�ؤمنني طالب
القوم وامتنع وال�سيدة فاطمة الزهراء
و�آخرون عن البيعة لأ ّنها باطلة.
النتيجة� :أم�ير امل�ؤمنني مل ي�سكت
عن احلق.

ال�شبهة الثانية:
املعادلة :االختالف بني البيعة واحلق.
املقدمة الأوىل� :أمري امل�ؤمنني بايع
فيما بعد.
املقدمة الثانية :لو كانت البيعة باطلة
ملاذا بايع فيما بعد؟
النتيجة :البيعة حق واخلالفة حق لغريه
ببيعته.
جواب ال�شبهة:
املعادلة :مل تكن البيعة اعرتاف ًا باحلق.
املقدمة الأوىل :بايع �أمري امل�ؤمنني
للحفاظ على الدين ،لكي ال تقع الفتنة التي
ينتظرها امل�ترب���ص��ون ب��ال��دي��ن م��ن �أع��داء
الإ�سالم ،وحينها كان الإ�سالم حديث عهد،
وبدليل قولهَ ( ف� َر�أَي��تُ �أنَّ ال�صَّ َرب َعلى
هاتا �أحجىَ ،ف َ�صبرَ تُ وفيِ ال َع ِني َقذىً  ،وفيِ
َ
احل ِلق َ�شج ًا) ، 7وبدليل �آخر �أال وهو ظهور
ال��ردة من بع�ض امل�سلمني ،وادع��اء النبوات
كم�سيلمة الك ّذاب ،و�سجاح والأ�سود العن�سي
وغريهم.
املقدمة الثانية :تقدمي الأهم وهو بقاء
ال��دي��ن على م��ا ه��و عليه �أه��م م��ن حت�صيل
اخلالفة الذي يوجب وقوع الفتنة التي توهن
الدين �أو قد تذهب به كلي ًا.
النتيجة :مل تكن البيعة اعرتاف ًا باحلق
للغا�صبني ،بل هي للحفاظ على الدين.
ال�شبهة الثالثة:
املعادلة :اخلالفة �شورى ولي�ست ن�ص ًا كما
تدعون.
املقدمة الأوىل� :إذا كانت اخلالفة ن�ص ًا
من اهلل تعاىل ملاذا تركها �أمري امل�ؤمنني
وهو يعلم �أنّ يف ذلك خمالفة لأمر اهلل تعاىل،
وحا�شاه من املخالفة هلل تعاىل.
املقدمة الثانية� :أمري امل�ؤمنني ترك
اخلالفة يف حينها.
النتيجة :اخلالفة �شورى ولي�ست ن�ص ًا
كما تدعون.

ري �إذ ِن ِه).
عن الإمام املهدي ( :ال َي ِحلُّ لأِ ٍ
ري ِه ب َغ ِ
حد �أن َي َت َ�ص َّر َف يف مالِ َغ ِ

جواب ال�شبهة:
املعادلة :اخلالفة ن�ص ولي�ست �شورى.
املقدمة الأوىل :اخلالفة ن�ص ولكن يجب
تقدمي الأه��م من �أمر اهلل تعاىل على املهم
منه ،بدليل �أنّ �أمري امل�ؤمنني مط ّهر غري
ظامل كما ب ّيناه �سابق ًا ،وال معتد وال يفعل �إ ّال
احل��ق وال يقول �إ ّال احل��ق ،منزه عن ك� ِّ�ل ما
يخالف �أمر اهلل تعاىل ،واخلالفة ن�ص من
اهلل تعاىل عليه فيجب االلتزام به ،ولكن �إذا
تزاحم �أم��ران من اهلل تعاىل وج��ب تقدمي
الأهم على املهم.
املقدمة الثانية :احلفاظ على الإ�سالم
�أه��م من ت��ويل اخلالفة ،لأنّ احلفاظ على
الإ���س�ل�ام ف�ي��ه م�صلحة ع��ام��ة ،واخل�لاف��ة
فيها م�صلحة خا�صة وقد حت�صل امل�صلحة
العامة �إذا التزمت الأُ َّم ��ة بنهج اخلليفة،
وق��د ال حت�صل اخلا�صة والعامة عندما ال
تلتزم الأُ َّم��ة ،فيجب حينها تقدمي امل�صلحة
العامة املتيقنة على غريها م��ن امل�صلحة
اخلا�صة والعامة غري املتيقنة ،وه��ذا يعني
تقدمي الأه��م وهو احلفاظ على الدين على
املهم وهي اخلالفة ،ولي�س يف هذا التقدمي
خمالفة لأمر اهلل تعاىل ،كما لي�س يف ذلك
�إنكار للن�ص.
النتيجة :اخلالفة ن�ص ولكن يجب تقدمي
الأهم من �أمر اهلل تعاىل على املهم منه.
و�سنتحدث يف ال�ع��دد ال�ق��ادم ع��ن احلق
مع �أم�ير امل�ؤمنني و�أه��ل بيته يف �آية
املباهلة التي �أجمع امل�سلمون ،و�صلى اهلل
على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:
� -1سورة التوبة �آية .108
� -2سورة البقرة�آية . 222
� -3سورة �آل عمران �آية . 71
� -4سورة الأنعام �آية . 93
� -5سورة التوبة �آية . 29
� -6سورة الأحزاب �آية .53
 -7نهج البالغة  :اخلطبة . 3
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طرقكتابة احملاضرة احلسينية
احللقة اخلامسة

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

تناولنا يف العدد ال�سابق اخلطوات املتبعة
�أثناء كتابة املحا�ضرة يف الطريقة القدمية:
�أوال :لإعداد حما�ضرة ح�سينية مدتها 45
دقيقة ي�ستلزم منك كتابة ع�شر �صفحات من
ال�سجل الذي هو من الورق الكبري.
ثاني ًا� :إن الوقت النموذجي للمحا�ضرة
احل�سينية هو  45دقيقة يق�سم �إىل  10دقائق
للمقدمة و 25دقيقة للعر�ض ،و 10دقائق
للكوريز واخلتمة والنعي.
ونكمل يف هذا العدد فوائد قراءة املقدمة
العزائية:
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم� ،صلى اهلل عليك يا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليك يا �أبا عبد اهلل يا ليتنا
كنا معكم فنفوز فوز ًا عظيم ًا.
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 لأح��د الأئمة� أو فقرة من
دعاء �أو من خطب �أهل البيت وهذا
طبع ًا كله يكتب ويد ّون بال�سجل اخلا�ص بك،
ثم �إن ق��راءة هذه املقدمة بهذا ال�شكل فيه
فوائد كثرية منها:
فوائد قراءة املقدمة العزائية:
�أ� .أن اخلطيب وخ�صو�ص ًا املبتد�أ عندما
ي��رت�ق��ي امل �ن�بر وي���رى ال �ن��ا���س وق ��د وج�ه��وا

�أن �ظ��اره��م �إىل ج�ه��ة اخل�ط�ي��ب ف� ��إن ن�سبة
(الأدرينالني) �سوف يزداد �إفرازها يف الدم
نتيجة اخل��وف والقلق وقلة اخل�برة ،وهذه
املادة تفرز من غدد فوق الكلى تقوم بتحطيم
الأن�سولني بالدم وبذلك يزداد ال�سكر نوع ًا
م��ا في�ضطرب اخل�ط�ي��ب وي�ل�ق��ف �أنفا�سه
وي���ص�ب��ح ه �ن��اك ��ش��د ع�ضلي يف ع�ضالت
ال�صدر والرقبة والأوت��ار ال�صوتية وت�صبح
عملية ال�شهيق والزفري غري طبيعية ويبان
العجز �أو الركاكة يف �أداء اخلطيب وعليه
ف�أن هذه املقدمة حتى و�أن ح�صل بها ذلك
اال�ضطراب فال ي�ؤثر على �سري املحا�ضرة
مثل ما يح�صل ذلك اال�ضطراب واخلوف يف
العر�ض �أو اخلامتة.
ب� .أداء امل�ق��دم��ة يعترب عملية �أح�م��اء
حلنجرة اخلطيب وحت�ضري لها م��ن حيث
التدرج ب�إخراج ال�صوت منها وعدم مفاج�أتها
وال�ضغط عليها ب�سرد العر�ض مبا�شرة.
ج .يح�صل دائم ًا بداية املجل�س �ضو�ضاء
بني بع�ض احلا�ضرين وعدم انتظام املكان
املخ�ص�ص ل�ه��م ،وه ��ذا يكلم ذاك وه��ذا
عنده ر�أي وهذا ي�صيح وينادي على فالن،
فعندما يبد�أ اخلطيب ب�أداء املقدمة يحاول
احل��ا� �ض��رون �أن ي�ن�ه��وا ك�لام�ه��م اجلانبي
ويكونوا قد ا�ستعدوا ل�سماع البحث مع انتهاء
املقدمة ،مع العلم �أن ق�سم ًا من احلا�ضرين
يتواجدون خارج املجل�س �أو اجلامع �أو امل�سجد
ينتظرون ق��دوم اخلطيب فعندما ي�سمعون

�صوت اخلطيب مبكربات ال�صوت يدخلون
اجلامع �أو املكان املخ�ص�ص للمحا�ضرة،
بينما �إذا ق��ر�أ اخلطيب ب��دون مقدمة ف�إن
الداخلني ي�ضيع عليهم بداية املحا�ضرة وال
يقدروا على ا�ستيعاب املحا�ضرة بتفا�صيلها
ويفاج�ؤون بال�شرح والعر�ض.
د� .إن تلخي�ص و�إن�ه��اء ع�شر دقائق من
وقت املحا�ضرة ب�أداء املقدمة ي�ضيف عليها
نوع ًا من التغري يف �سري املحا�ضرة و�أبعادها
عن الرتابة واجلمود ،حيث �إذا كان �صوت
اخل�ط�ي��ب ج�م�ي� ً
لا وق ��د رث ��ى ون �ع��ى و�أب �ك��ى
النا�س ف�أنه قد جعل من قلوب امل�ستمعني
واحلا�ضرين �أر�ضية خ�صبة لنرث بذور العلم
والهدى والعقائد احل�سينية� ،أي ي�صبح يف
بداية املحا�ضرة نعي ويف نهايتها نعي وهذه
هي عالمات اخلطيب املتمكن والواثق من
نف�سه.
هـ� .إن �أداء هذه املقدمة تتيح للم�صورين
ومنظمي �أجهزة ال�صوت �أن يرتبوا �أنف�سهم
و�أجهزتهم نحو الأح�سن وكذلك اخلطيب
حيث عندما ي�ستمع ل�صوته و�صوت اجلهاز
ي�ع��رف م��اذا ي�صنع ه��ل اجل�ه��از متعب �أم
مريح؟ هل ي�ستطيع �أن يوا�صل املحا�ضرة �أم
ال؟ وهكذا.
و� .إن الأب�ي��ات الف�صيحة وال�شعبية �إذا
كانت جميلة ومنتقاة ب�شكل م�ؤثر فقر�أتها
على امل�ستمعني ي�ضيف نوع ًا من القدا�سة
للمجل�س وير�سم يف �أذه��ان النا�س �أن هذا

ِي�س َ�شا َر َك َ�أ َب َ
اءانِ
10العدد ||46ربيع االول1442هـ عن الإمام املجتبىْ :
(اع َل ْم َيا َي ِزيدُ �إِنَّ �إِ ْبل َ
اك فيِ ِج َماعِ هِ َفاخْ َت َل َط المْ َ َ
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درو�س يف اخلطابة
اخلطيب حاذق وباحث ومتعمق ب�أدب الطف
و�شعره ،ف ��إذا كانت املقدمة هكذا ر�صينة
وجميلة فكيف �سيكون ال �ط��رح والعر�ض
طبع ًا �سيكون �أكرث جما ًال وقوة وبالغة� ،أي,
�أن اختيار الأب �ي��ات الف�صيحة يف مقدمة
املجل�س يجب �أن يكون له عالقة باخلتمة
املح�ضرة يف نهاية البحث ،و�أي�ض ًا يجب �أن
تكون املقدمة واخلتمة لها عالقة بالعر�ض
وال�ط��رح و�شرح الآي��ة �أو احلديث �أو فقرة
الدعاء ،فمث ًال �إذا كان الطرح يتحدث عن
الإي �ث��ار واجل��ود بالنف�س فيف�ضل �أن تكون
اخلتمة خم�ص�صة لأبي الف�ضل العبا�س
وبالتايل عندما تكون اخلتمة خم�ص�صة لأبي
الف�ضل العبا�س فيجب �أن تكون الأبيات
ال�شعرية يف املقدمة تخ�ص هذه ال�شخ�صية
الثائرة وامل�ضحية ،ومثال �آخر فلو كان الطرح
يتناول ال�صرب وحتمل امل�صائب فيف�ضل
�أن تكون الأب�ي��ات ال�شعرية للمقدمة متدح
وترثي ال�سيدة زينب ابنة �أمري امل�ؤمنني
واخلتمة كذلك خم�ص�صة لها ،و�إذا كان
الطرح يتناول الرتبية فاخلتمة تكون ل�سيدي
علي الأكرب و�إذا تناول الطرح ق�ضية
ال ��زواج فتكون خلتمة خم�ص�صة ل�سيدي
القا�سم وهكذا.

�إذن يجب �أن يفكر اخلطيب بذلك ملي ًا قبل
البدء باختيار الأبيات ال�شعرية واخلتمة من
�أماكنها يف الكتب ،لأن الق�ضية فنية وتخ�ص
�أذواق النا�س وقريحتهم وم�شاعرهم.
طريقة العر�ض:
وه��و مناق�شة م��ا ب ��د�أ ب��ه اخلطيب من
�آية قر�آني ٍة �أو حديث نبوي �شريف �أو فقرة
دعاء وغريه ،وهذا يكون بالذهاب �إىل كتب
ومعاجم التف�سري كما �أ�سلفت �سابق ًا وو�ضع
الآراء املختلفة ثم طرح القول الأف�ضل لهذا
املقدم ،ولكن كيف يكون الدخول �إىل العر�ض
و�أي طريقة جميلة ورائ�ع��ة لها ت�أثري على
اجلمهور وجتذب انتباه امل�ستمعني؟ طبع ًا من
خالل خربتي ومراقبتي للكثري من اخلطباء
الكبار تبني �أن هناك طرق ًا متعددة ف�أوجز
منها ما يلي:
طريقة الدخول �إىل العر�ض:
�أ .الطريقة الوائلية:
وه��ي الطريقة ال�ت��ي ي�ب��د�أه��ا اخلطيب
مبقولة (قال املف�سرون �أو ذكر املف�سرون)
عن هذه الآية كذا وكذا ،ويبد�أ ب�سرد الآراء
و�شرح م�ضمون الآية وتف�سريها واال�ستمرار
بذلك ملدة ع�شرين دقيقة ثم يرتك اخلم�س
دق��ائ��ق الباقية م��ن م��دة ال�ع��ر���ض امل�ق��ررة
�أال وه��ي  25دقيقة ،يرتكها ل�سرد الق�صة
امل�ستخرجة م��ن الكتب املخ�ص�صة لذلك
(و�سي�أتي بيان ذلك الحق ًا) ،ثم يذهب
للكوريز واخل�ت�م��ة وق��د �أ�سميتها
بالوائلية �إكرام ًا لرائد املنرب
احل�سيني الدكتور ال�شيخ
�أح� �م ��د الوائلي

ال�صدُ ور)
عن الإمام املجتبى�( :إِن هَ َذا ا ْلق ُْر�آن ِف ِ
يه م�صابيح النُّور ،و�شفاء ُّ

فقد ك��ان يف �أغ�ل��ب حما�ضراته يفعل هذا
ال���ش��يء وي � ��ؤدي ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ويف بع�ض
الأحيان يردف معها �أ�سباب النزول للآية،
وهي طريقة جيدة.
ب .طريقة الأ�سئلة:
وهي �أن يفاجئ اخلطيب جمهوره بطرح
جمموعة من الأ�سئلة املحرية واملو�ضوعية
أحد وغري مطروقة
والتي ال تخطر على بال � ٍ
يف ال�سابق �أو �أن اجلمهور عندما ي�سمع
هذه الأ�سئلة يتعجب منها وت�صيبه الده�شة
وي�أخذه الف�ضول ل�سماع جواب هذه الأ�سئلة،
وطبع ًا ه��ذه الأ�سئلة لها عالقة مبا ب��د�أ به
اخلطيب من �آي��ة �أو حديث نبوي �أو فقرة
دع��اء �أو ف�ق��رة خطبة لأه��ل البيت
وبذلك يح�صل اخلطيب على ن�صر م��ؤزر
ورزق جديد �أال وهو الإ�صغاء الطوعي من
قبل اجلماهري احلا�ضرة بحيث �أن املراقب
لهذه اجلماهري من خالل زاوية �أخرى �سريى
�أن اجلمهور وك�أنه الطري فوق ر�ؤو�سهم وهم
من�ش ّدون ومن�شغلون وكلهم �آذان �صاغية
ملا ينطق اخلطيب من كلمات وح��روف وملا
يبديه من �أجوبة لهذه الأ�سئلة املطروحة،
وبذلك ح�صل اخلطيب على رزق من اهلل
وهو االن�شداد واالجنذاب من قبل اجلماهري
�إليه ،وهو ي�صنع الربهان ويقنع اجلماهري
ب��ال��ر�أي ال ��ذي ي��ري��د ط��رح��ه ،وط�ب�ع� ًا بعد
طرح الأ�سئلة يبد�أ ب�سلوك الطريقة الوائلية
والدخول فيها �إىل نهاية املجل�س.
و�سوف نكمل يف العدد ال�ق��ادم �إن �شاء
اهلل ت �ع��اىل ،و�صلى اهلل على حممد و�آل��ه
الطاهرين.
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�شبهات وردوود

بيان العمر ال�شريف للإمام املهدي 
ب�سم اهلل خري الأ�سماء وبعد احلمد والثناء
وال�صالة وال�سالم على �سيد الكونني ور�سول
رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أهل بيته
الغر امليامني وبعد.
هناك الكثري ممن ا�ستوقف على وجود
الإم ��ام امل�ه��دي ب��ن احل�سن ومنهم من
ق��ال على �أن��ه �سيولد ،وه��ذا يقف ت��ارة على
علم هو و�صل �إليه ،ولكن مل يكن باعتقاده �أنه
مولود ،و�إذا �أردنا �أن نبني حقيقة هذا االمر
وهذا القول يف طول عمر الإمام املهدي
فحتما ن�ضع نقا�شا �أم��ام هذا الذي اليعتقد
بهذا االمر ال �أم��ام من له العلم واملعرفة يف
اعتقاد وجوده حي ًا  ،وكذلك ملن غلبت عليه
الع�صبية املذهبية والقومية حالت دونه ودون
�أن يعرتف يف ذلك.
ويف الواقع هو �أن حالة االنتظار يف ربوع
العامل الإ�سالمي �أخذت تتنامى وتت�سع حيث
الكل ينتظر ويرتقب الإ��ص�لاح العاملي على
يد املنقذ ,والتهي�ؤ لذلك اليوم املن�شود �أ�صبح
حقيقة ملمو�سة يعي�شها ال �ع��امل مبختلف
�أط�ي��اف��ه ،وه��ذا الأم ��ر يف احلقيقة موجود
ويعترب من �أوائل الأفكار واملعتقدات والق�ضايا
انطباعا يف الذهن العقائدي الإ�سالمي هذه
من ناحية ،و�أم��ا من ناحية �أخ��رى فال يكاد
يوجد م�سلم �إال و�سمع �أكرث من حديث �أو رواية
بخ�صو�ص ق�ضية الإم��ام املهدي املنتظر
و�أنه يظهر ويحقق �أمل الإن�سانية ال�سرمدي
وهو حلم الأنبياء على مر الع�صور ب�أن (يمَ ْ َُلأ
وع ْد اًل َكما ُم ِل َئ ْت ُظ ْلم ًا) .
الأَ ْر َ�ض ِق ْ�سط ًا َ
وبهذه املقدمة نقف على �أن الإمام املهدي
12
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املنتظر هو املوعود ولكن االختالف �أين؟
اختلف علماء الأم ��ة مبختلف مذاهبها
وك��ذل��ك بقية الأدي���ان الأخ ��رى التي تعتقد
باملنقذ يف �آخر الزمان على �أنه يولد يف زمن
خروجه �أي على مدى عمر الإن�سان الطبيعي.
�أما املعتقد ال�شيعي بالن�سبة ملذهب �أهل
البيت على �أن��ه مولود يف زم��ن �أبيه الإم��ام
احل�سن الع�سكري ،و�سنة والدت��ه ه��ي 255
هجرية واليوم نحن يف �سنة 1442هجرية �أي
�أن االم��ام املهدي املنتظر ولد يف زمان
ي�صعب على العاقل �إدراك� ��ه ،ه��ذا املعتقد
موجود وه��و يف عمر � 1187سنة وه��ل يكون
على وجه الأر�ض رجل بهذا العمر ومل نعرف
�إىل هذه اللحظة متى ظهوره و�أين وجوده؟
فالإجابة هنا حتما تكون ملن �شك يف ذلك,
ال ملن يعتقد �أو معاند ال يريد �أن ي�سمع �أو يعقل
الل َع َلى َب ِ�ص َري ٍة
( ُق ْل هَ ِذ ِه َ�س ِبي ِلي �أَ ْد ُعو �إِلىَ هّ ِ
الل َو َم��ا َ�أ َن � ْا ِمنَ
�أَ َن � ْا َو َم� ِ�ن ا َّت َب َع ِني َو ُ�س ْب َحانَ هّ ِ
المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ) .
�أق�� � � ��ول� :إن اهلل� أع � �ط� ��ى ل�ل�ن�ب��ي
امل�صطفى ك ��ل � �ش��يء م� ��امل يعطي
للأنبياء قبله ،وج�ع��ل منزلته فوق
منزلة �أن�ب�ي��اءه ور�سله ،وجعله اخل��امت لهم
وعلى يديه تكون الأر���ض كلها معمورة ولكن
بوا�سطة من بعده من الأولياء.
والأئمة االثني ع�شر الذي قال اهلل يف
حقهم�ِ ( :إ مَّ َنا ُي ِري ُد هَّ ُ
الل ِ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) هم االمتداد
الطبيعي له وللر�ساالت ال�سماوية ،ولو ت�أملنا
قليال لعرفنا �أن كل موجود هو يعتقد بوجود

خالق لهذا الكون �إال ما ندر من املنحرفني
املعاندين و�أن هذا اخلالق هو القادر على كل
�شيء و�أنه خالق ال�سموات والأر�ض وجعل الليل
والنهار  ..وهكذا.
فمثال ن�ح��ن ال��ذي��ن نعتقد ب �ط��ول عمر
الإمام ال نحتاج �إىل تبيان ك��ي نعتقد
ب��وج��وده وتثبت ب�أنه موجود بل نحتاج �إىل
�إدراك االنتظار وكيفيته ،بينما ال��ذي يقول
بعدم الوجود علينا �أن نثبت له وجوده ،ومن
ثم نبني له �إ�شكالية ط��ول عمره ال�شريف,
وم ��ن ه ��ذه ال�ب�راه�ي�ن ه��ي ق�ضية ن�ب��ي اهلل
عزيرالذي �أماته اهلل مئة عام ثم �أحياه
بعد موته ،و�أي�ضا ق�ضية �أ�صحاب الكهف،
وي �ق��دم��ون زم ��ن والدة الإمام مبئات
ال�سنني.
�إذن ق�ضية الإم ��ام امل�ه��دي املنتظر
ق�ضية طبيعية بالن�سبة لهذه الق�ضايا املتقدمة
واملزمع على ت�صريحها لدى امل�سلمني وكذلك
لدى امل�سيح واليهود ,و�أي�ضا هناك �أمر �آخر
يعتقد ب��ه اليهود ه��و العبد ال�صالح ال��ذي
�صاحبه نبي اهلل مو�سى وهو اخل�ضر
�أي�ضا ح��ي ي��رزق وه��و يعد �أق��دم زم��ان��ا من
�أ�صحاب الكهف والإمام املهدي املنتظر .
و�أي�ضا هناك �أمر �آخر وهو معتقد امل�سيح
يف �أن��ه حي ي��رزق و�أن��ه �س ُيظهره اهلل يف
آ�خ��ر ال��زم��ان ،و�إن ك��ان اعرتافهم ب�أنه ُقتل
ولكن حقيقة املعتقد بها �أنه (روح القد�س)
وروح القد�س ال ميوت وال يقتل.اىل هنا ميكن
الوقوف على نظرة اهل البيت يف طول عمر
الإمام املهدي يف العدد القادم ان�شاء اهلل .

عن الإمام احل�سني  حينما �سئل عن َم ْع ِر َف ُة اللهَّ ِ َق َ
الَ :م ْع ِر َف ُة �أَ ْهلِ ُك ِّل َز َمانٍ
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�إِ َما َم ُه ُم ا َّلذِ ي َي ِج ُب َع َل ْيه ِْم َط َ

درر املع�صومني

الصداقة
َعنْ الإم��ام �أَ ِب��ي َع ْب ِد هَّ
الل ال�صادق:
(ال تَكونُ ال�صَّ دا َق ُة �إ ّال ِب ُحدُو ِدهاَ ،ف َمن كا َنت
في ِه هذ ِه ا ُ
َن�س ْب ُه
حلدو ُد �أو َ�شي ٌء ِمنهُ ،و�إ ّال فال ت ِ
�إىل َ�شيءٍ ِم��ن ال�صَّ دا َق ِةَ ،ف�أ َّو ُلها �أن تكونَ
وعال ِن َي ُت ُه َ
واح� َ�د ًة ،والثاني ُة �أن
لك ِ
َ�س ِري َر ُت ُه َ
َيرى َزي َن َك َزي َن ُه َ
و�شي َن َك َ�شي َنهُ ،والثالث ُة �أن ال
ُت َغيرِّ َ ُه ع َل َ
يك ِوال َي ٌة وال ما ٌل ،والرابع ُة ال يمَ َن ُع َك
َ�شيئا تَنا ُل ُه َمق ُد َر ُتهُ ،واخلام�س ُة وهي جَت َم ُع
اخل َ
بات). 1
�صال �أن ال ُي�س ِل َم َك ِع َند ال َّن َك ِ
هذ ِه ِ

يع ُّد مو�ضوع ال�صداقة من �أبرز موا�ضيع
ال���س��اح��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ن��د جميع �شعوب
العامل ،نظر ًا للدور الذي يلعبه ال�صديق يف
حياة �صديقه نظري ًا وعملي ًا ،فعلى امل�ستوى
ال �ن �ظ��ري مي �ك��ن حت��دي��د ه��وي��ة ال�شخ�ص
من خ�لال �أ�صدقائه ،فقد روي عن النبي
�سليمان ق��ال( :ال تحَ ُكموا َعلى َر ُج� ٍ�ل
ِب َ�شيءٍ َحتّى ت ُ
�صاح ُبَ ،ف ِ�إ مَّنا
َنظروا َم��ن ُي ِ
ن�س ُب �إىل
ُيع َر ُف ال َّر ُج ُل ِب�أَ�شكا ِل ِه و�أقرا ِن ِه ،و ُي َ
�أ�صحا ِب ِه و�إخ��وا ِن � ِه) ، 2و�أم��ا على ال�صعيد
ال�ع�م�ل��ي ف� ��إن ل�ل���ص��دي��ق ال� ��دور الأب � ��رز يف
تكوين �شخ�صية �صديقه الآخ��ر �إىل درجة
�أن ��ه ي�ساهم يف ت��وج�ي��ه م���س��اره��ا وحت��دي��د
م�صريها ،فعن النبي قال( :ا َمل ْر ُء على
ِدي��ن َخ ِلي ِل ِهَ ،ف ْلي ْن ُظر َ�أح� ُد ُك��م منْ ُي َخا ِل ُل)3
َ ْ َ ْ َ
ِ
 ،وي�ت��أك��د ذل��ك م��ن خ�لال مالحظة بع�ض
ال�شواهد التاريخية ،ففي قوله تعاىلَ } :و َي ْو َم
َي َع ُّ�ض َّ
الظالمِ ُ َع َلى َي َد ْي ِه َي ُق ُ
ول َيا َل ْي َت ِني ات ََّخ ْذتُ
َم َع ال َّر ُ�س ِول َ�س ِبيلَ يا َو ْي َلتَى َل ْي َت ِني لمَ ْ �أَ َّت ِخ ْذ
ُف اَل ًنا َخ ِل اًيل{ ،4عن ابن عبا�س�( :إنها نزلت
يف عقبة بن �أبي معيط و�أُ ِّبي بن خلف ،وكانا
متخا ّلني ،وذل��ك �أن عقبة كان ال يقدم من
�سفر �إال �صنع طعاما فدعا �إل�ي��ه �أ��ش��راف
قومه ،وك��ان يكرث جمال�سة الر�سول،
فقدم من �سفره ذات يوم ف�صنع طعاما ودعا
النا�س ،فدعا ر�سول اهلل� إىل طعامه،
فلما قربوا الطعام قال ر�سول اهلل( :ما
�أنا ب�آكل من طعامك حتى ت�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل و�أين ر�سول اهلل) ،فقال عقبة� :أ�شهد
�أن ال �إل��ه �إال اهلل و�أ�شهد �أن حممدا ر�سول

ال�شيخ فاروق اجلبوري

اهلل ،وبلغ ذلك �أُب� َّ�ي بن خلف فقال� :صبئت
يا عقبة ؟ قال :ال واهلل ما �صب�أت ولكن دخل
علي رج��ل ف��أب��ى �أن يطعم م��ن طعامي �إال
َّ
�أن �أ�شهد له فا�ستحييت �أن يخرج من بيتي
بي :ما
ومل يطعم ف�شهدت له فطعم ،فقال �أُ ُّ
كنت برا�ض عنك �أبدا حتى ت�أتي فتبزق يف
وجهه ،ففعل ذلك عقبة وارت��د ،و�أخ��ذ رحم
دابة ف�ألقاها بني كتفيه ،فقال النبي:
ال �ألقاك خارجا من مكة �إال علوت ر�أ�سك
بال�سيف ،ف�ضرب عنقه يوم بدر �صربا ،و�أما
بي بن خلف فقتله النبي يوم �أحد بيده
�أُ ُّ
يف املبارزة ،وقال ال�ضحاك :ملا بزق عقبة يف
وجه ر�سول اهلل عاد بزاقه يف وجهه،
ف ��أح��رق خ��دي��ه ،وك ��ان �أث ��ر ذل��ك فيه حتى
مات)5
من هنا يتجلى لنا بو�ضوح مدى خطورة
املو�ضوع و�أهمية اختيار ال�صديق بعناية
فائقة ،و��ض��رورة ات�صافه ب�صفات خا�صة
ن����ص ع�ل��ى بع�ضها ح��دي��ث امل ��وىل الإم ��ام
ال�صادقيف � �ص��در ال �ب �ح��ث ،فينبغي
للإن�سان التثبت يف االختيار ،والتحرز يف منح
�صفة ال�صداقة لأي �شخ�ص ،ف�إنها م�س�ؤولية
�ضخمة حتتاج �إىل من هو م�ؤهل لتحملها،
و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:
 -1منتخب ميزان احلكمة اجلزء � 1ص 316
 -2كنز الفوائد .98 / 1 :
 -3غريب احلديث يف بحار الأنوار اجلزء� 1ص438
� -4سورة الفرقان �آية .28
-5تف�سري الأمثل :ج� ، 11ص.238

عن الإمام احل�سني�( :أال و َم ْن كان فينا باذ ً
ال مهجته موطّ ن ًا على لقاء اهلل نف�سه فلريحل معنا)مقتل احل�سني :ال�سيد حم�سن الأمني �ص ٦٣
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االمام علي
والأخوة ال�صادقة
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب
العاملني وال�صالة وال�سالم على حممد و�آله
الطاهرين �صلى اهلل عليك يا موالي يا ابا
عبداهلل يا رحمة اهلل الوا�سعة ياليتنا كنا
معكم فنفوز فوزا عظيما .
ق�صيدة ال�شيخ ال�شفهيني احللي :
يا ع ّلة الأ�شيـــــاء والـ�سبــــب الـــــذي
معنى دقيــــق �صفــــاتــه لـن يـعقـــال
�إال ملن ك�شف الغـطاء لــه ومن �شـــق
الـحجــــــــــــاب مـــج ّرد ًا وتـو�صـــــــال
يكفــيــك فخـــــر ًا �أن ديـــــــن مـحـمد
لوال كمــــالك نـق�صــــه لـن يــكمــــال
وفـراي�ض ال�صلوات لـوال �أ ّنها قرنت
بذكــــرك فر�ضـــــهـا لـــــن يـقـــبــــال
يـا من �إذا عـــــــــ ّدت مناقـــــب غريه
رجـــــحت مـنـاقبــــه وكـان الأف�ضال
�إين لأعذر حا�ســديك علـى الــــــذي
�أوالك ر ّبـــــك ذو الـجــــالل وف ّـ�ضال
�إن يـح�سدوك علـى عـالك ف�إنـــمــــا
مت�سافل الدرجات يـح�سد مـن عال
لقد اعطى اهلل �سبحانه وتعاىل امامنا
علي ب��ن اب��ي طالب ك��رام��ات عديدة
وف�ضائل جمة �شهد بها العدو قبل ال�صديق
وقد تكفل القر�آن الكرمي بذكر ف�ضائله من
خالل �آياته البينات ح�سب ما جاء يف كتب
املف�سرين حيث ان الآي ��ات ال�ن��ازل��ة بحقه
�سالم اهلل عليه كثرية وقد الف الكثري من
14
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العلماء كتبا حتتوي على تلك الآيات النازلة
بحقه وحق اهل البيت . 
وقد �أ ّلف جماعة من علماء ابناء العامة
كتب ًا حتتوي على الآيات النازلة بحقّ االمام
علي ،مثل كتاب « �شواهد التنزيل »
للحاكم احل���س�ك��اين وك �ت��اب « م��ا ن��زل يف
االم��ام علي من القر�آن » للحافظ �أبي
نعيم اال�صفهاين ونحن نذكر �أه� ّ�م الآي��ات
على نحو الإجمال :
.1قوله تعاىل} :هل �أتى{( ،)1نزلت يف
علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني.
 .2قوله تعاىل �} :إِ مَّ َنا َو ِل ُّي ُك ُم اهلل َو َر ُ�سو ُل ُه
َوا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ال�صَّ اَل َة َو ُي�ؤْ ُتونَ
ال�� َّز َك��ا َة َوهُ � ْ�م َر ِاك� � ُع���ونَ {( ، )2وق��د �أجمع
املف�سرون وا�ستفا�ضت ال��رواي��ات من طرق
ّ
ال�شيعة وال�س ّنة انّ الآية نزلت يف حقّ االمام
علي.
 .3قوله تعاىلُ } :قل اَّل �أَ ْ�س�أَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا
ِ�إ اَّل المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى{( ،)3هم علي وفاطمة
واحل�سن واحل�سني والأئ� ّم��ة من ولد
احل�سني.
.٤قوله تعاىل} :وال َّنجم �إ َذا هَ وى )4({...
َ ْ ِ ِ َ
عن ابن عبا�س ق��ال� :صلينا الع�شاء الآخ��رة
ذات ليلة مع ر�سول اهلل  فلما �سلم �أقبل
علينا بوجهه ثم قال� :أما �إنه �سينق�ض كوكب
من ال�سماء مع طلوع الفجر في�سقط يف دار
�أح��دك��م ،فمن �سقط ذل��ك الكوكب يف داره
فهو و�صيي وخليفتي و الإمام بعدي ،فلما كان
قرب الفجر جل�س كل واحد منا يف داره ينتظر

�سقوط الكوكب يف داره ،وكان �أطمع القوم يف
ذلك �أبي :العبا�س بن عبد املطلب ،فلما طلع
الفجر انق�ض الكوكب من الهواء ف�سقط يف
دار علي بن �أب��ي طالب عليه ال�سالم فقال
ر�سول لعلي :يا علي والذي بعثني
بالنبوة لقد وجبت ل��ك الو�صية واخلالفة
والإمامة بعدي ،فقال املنافقون عبد اهلل بن
�أبي و�أ�صحابه :لقد �ضل حممد يف حمبة ابن
عمه وغوى ،وما ينطق يف �ش�أنه �إال بالهوى! ()5
ف�أنزل اهلل تبارك وتعاىلَ }:وال َّن ْج ِم ِ�إ َذا هَ َوى
نطقُ
َ ما َ�ض َّل َ�ص ِاح ُب ُك ْم َو َما َغ َوى َ و َما َي ِ
وحى{(.)6
َع ِن ا ْل َه َوى � إِنْ هُ َو �إِ اَّل َو ْح ٌي ُي َ
.5قوله تعاىلَ } :و َل َت ْع ِر َف َّن ُه ْم فيِ لحَ ْ � ِ�ن
ا ْل � َق � ْول{( )7عن �أب��ي �سعيد اخل��دري
قال ببغ�ضهم علي بن �أبي طالب. 

ب�س َخ ِط المَ
خلوق).
ِ
عن الإمام الهادي َ ( :من �أطا َع اخلا ِل َق لمَ يُبالِ َ
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وبالنظر لكرثة الآي��ات النازلة فيه 
اهتم قدامى املحدثني واملف�سرين ب�إفراد
فقد ّ
علي 
مو�ضوع م��ا ن��زل م��ن ال �ق��ر�آن يف ّ
بالت�صنيف والت�أليف ،كاجللودي والطرباين
و�أب ��ي نعيم وحم�م��د ب��ن م ��ؤم��ن ال���ش�يرازي
واحل�سكاين و�أبي الفرج اال�صفهاين.
بعد هذه املقدمة جند ان من �ضمن ما
نزل من الآيات بحق االمام علي يف قوله
ا�س َمن َي ْ�ش ِري َنف َْ�س ُه ا ْب ِت َغا َء
تعاىل َ }:و ِمنَ ال َّن ِ
الل َو هَّ ُ
وف ِبا ْل ِعبا ِد{()8
ات هَّ ِ
َم ْر َ�ض ِ
الل َر ُء ٌ َ
وه��ذه الآي��ة الكرمية نزلت بحق االم��ام
علي وذلك حينما بات �سالم اهلل عليه
على فرا�ش النبي وذل��ك عندما �أمر
اهلل �سبحانه وتعاىل بالهجرة اىل املدينة
امل �ن��ورة وق��د بعث النبي اىل االم��ام
علي واخ�ب�ره ب��الأم��ر ,ف �ك��ان ج��واب��ه
�سالم اهلل عليه او ت�سلمن مببيتي يا ر�سول
اهلل فقال النبي نعم فتب�سم �ضاحكا
و�أهوى اىل االر�ض �ساجدا ,وال نن�سى ان ننوه
على هذه الواقعة حدثت يف �شهر ربيع االول
حيث ان هجرة النبي ب��د�أت يف ربيع
االول وامن��ا اعتربت بداية ال�سنه الهجرية

واح��د حم��رم فهذا �أم��ره ات�خ��ذه بع�ض من
حكم ر�سول اهلل يف ق�صة يذكرها اهل
ال�سرية والتاريخ ومن الغريب يف االم��ر ان
بع�ض املف�سرين �أمثال الطرباين الذي ذكر
ان الآية نزلت بحق ال�صحابي (�صهيب بن
�سنان الرومي )يف ق�صه مطولة .
واما ابن كثري فيقول نزلت يف (االخن�س
بن �شريف الثقفي ),ماعدا الثعلبي فيقول
ر�أيت يف الكتب ان ر�سول اهلل ملا اراد
الهجرة خلف علي بن ابي طالب مبكة
ف��اخ�بره ان ي�ن��ام على فرا�شه ف ��أن��زل اهلل
تعاىل على ر�سوله هذه الآية املباركة وكذلك
احل�سكاين يف �شواهد التنزيل والقرطبي.
م��ن ه��ذه ال��واق��ع��ة واحل���دث ال��ذي
ذك����ره ال���ق���ران ال��ك��رمي ن�ستوحي
ع��ده نقاط نحتاج اليها يف حياتنا
وت�صرفاتنا وعالقتنا مع ربنا وديننا :
النقطة االوىل :كيف يرخ�ص االن�سان
نف�سه م��ن اج��ل اهلل ودي�ن��ه ,وه��ذ االم��ر ال
ي�أتي االع��ن عقيدة �صادقة بان ال��ذي يبيع
نف�سه من اجل اهلل تعاىل فان ثوابه اجلنة
}ان َهّ َ
الل ْ
حيث يقول اهلل تعاىلَّ :
ا�ش رَتَى ِمنَ
المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني �أَن ُف َ�س ُه ْم َو َ�أ ْم َوا َل ُهم ِب�أَ َّن َل ُه ُم الجْ َ َّن َة
الل َف َي ْق ُت ُلونَ َو ُي ْق َت ُلونَ َو ْعدً ا
ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِب ِيل َهّ ِ
َع َل ْي ِه َح ًّقا فيِ ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِإ
جن ِيل َوا ْل ُق ْر� ِآن َو َمنْ
ال ِ
الل{()9
�أَ ْو َفى ِب َع ْه ِد ِه ِمنَ َهّ ِ
النقطة الثانية :معنى االيثار بالنف�س
والفداء من اجل االخ��وة وهي التي حققها
ام�ي�ر امل�ؤمنني مب�ب�ي�ت��ه ع �ل��ى ف��را���ش
النبي ف�ه��ذا در� ��س لنا جميعا كيف
نتعلم الت�ضحية وال �ف��داء ,وق��د حتققت يف
ك��رب�لاء ب�ين اب��ي ع�ب��داهلل احل�سني و�أخ�ي��ه
اب��ي الف�ضل العبا�س حتى �سقوطه
على نهر العلقمي بعد ان قدم يديه و�سهم
بالعني وعمود على الرا�س فا�سرع اليه االمام
احل�سني يف تلك احل��ال��ة وه��ذه ال�سيد
حممد اجلابري يف ديوانه اجلابريات ي�صور
لنا هذه احلالة:

به َذ ٌ
عن الإمام الع�سكري ( :ما َت َر َك ا َ
حلقَّ َع ٌ
ليل �إ ّال َعزَّ).
زيز �إ ّال َذ َّل وال � َأخ َذ ِ

�صـــــاح من يوم �ألوكــــع بني اللئـــــام
ياح�سني عليك من عندي ال�سالم
خويــــة �أدركنـــــي ينب �ســـيد االنــــام
كــــوم �أدركنــي يــنب �ســيد اكوانها
�سمع �صوته ح�ســـني وال�صــوتة فـــزع
جتـــل جتــــالة ولبو فا�ضــــل رجـــع
�شافة مرمي اعلى الرثى �أوفوكة وكع
والـحــــزن بح�شــــاه �شـــب نريانها
كعد عندة وحدثة و�شافة �أبحال
ينــهل احليل ويهد را�سي اجلبال
�شافة مكطـوعة ميــينه وال�شمال
�شــاف عينه ب�سهم طايف ان�سانها
�شاف را�سة الكوم جا�سمته بعمود
�شاف جودة �أحذاه وم�شكك اجلود
�شاف عـود العلـــم و�أمك�ســر العود
�شــــــاف خـــدة امعـفـــر بتـــربـــانها
مال البيد ب�صوتة من كلب حزين
ي�صدع اجللمود ويكرث الونني
هامل�صيبة �أمنني يا�ضيغم �أمنني
بيك �صابتني يابدر �أكوانها
جنت بوجودك يبوبا�س ال�شديد
�سور جنك داير اعلي من حديد
�صدك تر�ضة النوب �أ�ضل مفرود �أووحيد
بني �أهل كوفة وبني �سفيانها
الهوام�ش:

� -1سورة االن�سان اية .1/
� -2سورة املائدة اية .55/
� -3سورة ال�شورى اية .23/
� -4سورة النجم اية .1/
 -4-5بحار الأنوار -العالمة املجل�سي  -ج ٣٥
 �ص ٢٧٢� -6سورة النجم اية.4-1/
� -7سورة حممد اية.30/
� -8سورة البقرة اية.207/
� -9سورة التوبة اية.111/
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اخالقنا

ال�شيعة هم

ال�شيخ ح�سن احلائري

عن الإم��ام �أب��ي عبد اهلل ال�صادق
هلل َما ِ�شي َعة َع ِل ّي� إِ اّل َمنْ ِع َّف
يقولَ ( :وا ِ
َب ْطنه َو َف��رج��هَ ،و َع��مِ � َ�ل لخِ ا ِل ِق ِه َو َرج��ا َثواب ُه
َو َ
خاف ِعقابه). 1
ا��س�ت�ه��ل الإم � ��ام ال�صادق حديثه
املبارك بق�سم عظيم لتبيان �أهمية االنت�ساب
هلل) وكما
لأمري امل�ؤمنني حيث قال ( َوا ِ
ال يخفى عليكم خ �ط��ورة اليمني الكاذبة
ح��ا��ش��ى الإم� ��ام -على الإن���س��ان ال�ع��ادي،حيث نقل املجل�سي يف رو�ضته هذا احلديث
القد�سي :اَ
(ل �أُ ِن�ي� ُ�ل َر ْح َم ِتي َم��نْ ُي َع ِّر ُ�ض ِني
�ان ا ْل َك ِاذ َب ِة) ،2ويف الرواية عن �أمري
ِل ْ أ
�ْل�َيمْ َ � ِ
16
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امل�ؤمنني َ :
الل
ذاب هّ ِ
(كيف َي ْ�س َل ُم ِمن َع ِ
3
الفاج َر ِة ؟!)  ،فكيف
املُت ََ�س ِّر ُع �إىل اليم ِني ِ
بالقا�سم �إن كان هو املع�صوم الذي ال ينطق
ِ
عن الهوى ،فكالمه قط ٌع الريب فيه ،ثم قال:
(م��ا) وه��ي العاملة عمل لي�س� ،أي لي�ست
(�شي َع ُة َع ِلي � اّإل َمنْ َع َّف)َ ،ع َّف ال َّر ُج ُل:
ِ
َك َّف َو ْام َت َن َع َع َّما َال َي ِح ُّل َو َال َي ِليقُ  ،من جانب
(بطنه وفرجه) فيحر�ص على �أكل الطيب
واحل�ل�ال وينتبه م��ن ال�شبهات الغذائية
ف�إنها ال تخلو -على �إباحتها -من العوار�ض
الروحية ،وكذلك يكون عفيف ال َف ْرج �أي�ضا
بعيدا عن احلالة احليوانية املقيتة ،ثم قال

الإمام( :وعمل خلالقه) ال للنا�س طلبا
للجاه واملنزلة ب�أعينهم ،فيحرق �أعماله
بالرياء الفتّاك( ،ورجا ثوابه وخاف عقابه).
نرجوا من اهلل بربكة دع��وات الإمام
املوعود� أن يوفقنا لنكون من �شيعة �آل
حممد قلبا وقالبا �إنه �سميع جميب
الدعوات ،واحلمد هلل رب العاملني وال�شكر
لوليه املهدي الأمني.
الهوام�ش:
 -1بحار الأنوار :ج � 65ص .168
 -2رو�ضة املتّقنی :ج � 9ص .440
 -3غرر احلكم.6988 :

َ
رعاك َغ ِن ّيا َويقط ُع َك َفقريا).
(بئ�س ال ُأخ � ٌأخ َي
عن الإمام الباقر :
َ

منتخب ميزان احلكمة :ج � 1ص 12

الغي َب ُة
ِ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وله احلمد
وال���ص�لاة وال���س�لام على �أ� �ش��رف اخللق
حممد و�آل��ه الطاهرين واللعنة الدائمة على
�أعدائهم �أجمعني �إىل قيام يوم الدين
يف ه��ذا ال �ع��دد �سن�شرح  -وف��ق جهلنا
وتق�صرينا يف �إدراك معنى الكلمات النورانية
 �شيئا من الرواية التي ذكرناها يف العددال�سابق ،وه��ي التي بينت لنا �أن��واع الغيبة،
كما �أت ��ت ب��رواي��ة الإم� ��ام جعفر ب��ن حممد
ال�صادق حيث قال� :أَ�ص ُل الغي َب ِة َتتَن َّو ُع
ِب َع�ش َر ِة �أَنوا ِع:
يظ� :أغا�ضني املُ�ستغاب
�ِ -1شفاءِ َغ ٍ
�سابقا ،والآن �أتى دوري لأنتقم منه يف جمل�س
م��ا ،ف�أ�ستغيبه بكامل احلقد وال�غ��ل ِ�شفا ًء
لغيظي.
وم :ك�أمنا متام اجلل�سة
ُ -2م َ
�ساعدَ ِة َق ٍ
مع الأ�صدقاء �أن �أعينهم يف ا�ستغابتهم لفالن
من النا�س ،ف�أكون بذلك العمل القبيح حمببا
عندهم!
ُ -3ته َم ٍة :وهي ن�سبة جرمية �أو ذنب �إىل
�شخ�ص ما ،ف�أح�صل على �إثمني الكذب على
ٍ
ال�شخ�ص وا�ستغابته ،ومن املمكن �أن يقال �أنني
اتهمت بعمل قبيح قمت به �سابقا ،ف�أحببت �أن
�أبني �أن العمل الذي قمت به قام به فالن من
النا�س �أي�ضا!
يق َخبرَ ٍ ِبال َك�ش ِف ِه� :شخ�ص
َ -4ت ِ
�صد ِ
ما ي�ستغيب حد امل�ؤمنني ،و�أنا اجلاهل من دون
حتقق �أو ك�شف عن احلقيقة ف�أقوم بت�صديق
اخلرب و�أبتدئ باال�ستغابة والت�أييد!

�ُ -5سوءِ َظنٍّ  :حينما �أ�سوء الظن ب�أحد
امل�ؤمنني دون حتقق ف��إين �أن�سب عمله الذي
قامه به �إىل ال�سوء ،فكما لو مل يرد ال�سالم
على م�ؤمن لأحد الأ�سباب التي �أجهلها ف�إين
�أ�ستغيبه لهذا العمل ل�سوء ظني به ،فلعله يف
تلك اللحظة كان �ساهيا عن اال�ستماع ل�سالم
ذلك امل�ؤمن مثال.
َ -6ح َ�س ٍد :حينما يتوغل احل�سد يف نف�سي
�آخذ باحلقد على من ميتلك �شيئا و�إن كنت
ا�س َع َلى َما �آ َتاهُ ُم
�أمتلكه }�أَ ْم َي ْح ُ�سدُونَ ال َّن َ
هّ ُ
الل ِمن َف ْ�ض ِل ِه ، 1{..ف�أقوم با�ستغابة النا�س
و�أقول مثال :على ماذا توقرونه؟ �ألأجل علمه
ف�أنا عامل� ،!..أم لأجل �أمواله ..وهكذا.
خر َّي ٍة :حتى �أق�ضي �أوقات فراغي
�-7س ِ
ُ
م��ع زم�لائ��ي ف ��أق��وم ب��إ��س�ع��اده��م ب��احل��رام،
ف�أ�ستغيب فالن من النا�س و�أ�سخر منه لعمل
ما قام به.

قلب � َ
(اعر ِف املَو ّد َة َ
أخيك مبا َلهُ يف قل ِب َك).
عن الإمام الباقر :
ِ
لك يف ِ

اخالقنا

احللقة الثانية

ال�شيخ ح�سن عبد الر�ضا

َ -8ت َع ُّج ٍب� :أتعجب من �إجناز املُ�ستغاب
ومثابرته واتقانه لعمله ،ف��أق��وم با�ستغابته
تعجبا مني بن�شاطه.
َ -9تبرَ ُّ ٍم :املُ َتبرَ ِّ م هو املُت ََ�ض ِّج ٌر� ،أَ ْي من
ا�س ِت َياء من �شخ�ص ما ،ومن املمكن �أن
َي ْ�ش ُع ُر ِب ْ
يكون اال�ستياء لعمل قام به ف�أ�ستغيبه� ،أو لأمر
وقع عليه وال يحب �أن ينت�شر ،ف�أذكره للنا�س
من ب��اب �أنني م�ستاء ومت�ضجر ملا �أ�صابه،
وذلك �أي�ضا يعترب من الغيبة.
َ -10ت� َ
��ن� :شخ�ص م��ا ق��ام مبنكر
��ز ُّي� ٍ
والعياذ باهلل يف حال خفية ،ف�أغ�ضب لذلك
قربة هلل تعاىل ،ثم �أبتدئ ب�إذاعة ذلك العمل
الذي قامه به ذلك ال�شخ�ص من دافع احلمية
والتزين بالدفاع عن دين اهلل تعاىل!
َّالم َة
ثم قال الإمامَ ( :ف�إن �أَ َردتَ ال�س َ
َفاذ ُك ِر اخلا ِلقَ ال ا َملخ ُل َ
وق)� ،أي بدل �أن ت�ستهلك
الكلمات يف احلرام ،ادخارها ملا ير�ضي اهلل
بر ًة)
تعاىلَ ( ،ف َي ِ�ص ُري ذ ِل� َ�ك َمكانَ ال َغي َب ِة ِع� َ
للم�ستمعَ ( ،و َمكانَ ا ِلإ ِثم َثواب ًا) ،وتكون ذلك
امل�ؤمن الذي يف �صمته وحديثه ممدوح مر�ضي
عند اهلل تعاىل وعند العرتة الطاهرة،
و�صلى اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش :
�-1سورة الن�ساء �آية. 54

ك�شف الغ ّمة :ج � 2ص 331
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ملتقى الكرامات

املحب العا�صي التائب الذي مل حترقه النار
�إعداد/حممد علي ال�صيقل

روى عمار بن يا�سر رحمه اهلل �أنه قال:
ك ��ان �أم�ي�ر امل�ؤمنني ج��ال���س��ا يف دك��ة
الق�ضاء �إذ نه�ض �إليه رجل يقال له �صفوان
الأكحل ،وقال له� :أنا رجل من �شيعتك وعلي
ذنوب ف�أريد �أن تطهرين منها يف الدنيا لأ�صل
�إىل الآخرة وما معي ذنب ،فقال االمام: 
(ما �أعظم ذنوبك وما هي؟) فقال� :أنا �ألوط
ال�صبيان ،فقال�( : أمي��ا � َأح� ُّ�ب �إليك،
�ضربة بذي الفقار؟ �أو �أقلب عليك جدارا؟ �أو
�أرمي عليك نارا؟ ،ف�إن ذلك جزاء من ارتكب
تلك املع�صية) ،ف�ق��ال :ي��ا م��والي احرقني
بالنار لأجنو من نار الآخرة ،فقال( :يا
عمار اجمع �ألف حزمة ق�صب لن�ضرمه غداة
غد بالنار) ،ثم قال للرجل( :انه�ض و�أو�ص
مبالك ومب��ا عليك) ،ق��ال :فنه�ض الرجل
وق�سم �أمواله على
و�أو�صى مبا له وما عليهّ ،

18

العدد ||46ربيع االول1442هـ

�أوالده ،و�أعطى كل ذي حق حقه ،ثم بات على
حجرة �أم�ير امل�ؤمنني يف بيت نوح
�شرقي جامع الكوفة.
فلما �صلى �أم�ير امل�ؤمنني ق��ال( :يا
عمار ناد بالكوفة� :أخرجوا وانظروا حكم
�أم�ير امل�ؤمنني) فقال جماعة منهم :كيف
يحرق رجال من �شيعته وحمبيه (�ألي�س قالوا
�إن �شيعة علي وحمبيه ال ت�أكلهم النار وهذا
رجل من �شيعته يحرقه بالنار �-إذا -بطلت
�إمامته)! 1
ف�سمع بذلك �أمري امل�ؤمنني قال عمار:
ف�أخذ الإمام الرجل ورمى عليه �ألف حزمة
من الق�صب ،ف�أعطاه مقدحة وكربيتا وقال:
(اقدح و�أحرق نف�سك ،ف�إن كنت من �شيعتي
وحمبي وع��اريف ف�إنك ال حترتق بالنار و�إن
كنت م��ن املخالفني املكذبني فالنار ت�أكل

عن الإمام الكاظم ( :ال دِينَ لمِ َن ال ُم ُر َّو َة َلهُ ).

حلمك وتك�سر عظمك) ،ف�أوقد الرجل على
نف�سه واح�ترق الق�صب ،وك��ان على الرجل
ثياب بي�ض فلم تعلق بها النار ومل تقربها
الدخان ،فا�ستفتح االمام وقال( :كذب
العادلون باهلل و�ضلوا �ضالال بعيدا) ،ثم قال:
(�إن �شيعتنا منا و�أن��ا ق�سيم اجلنة والنار،
�شهد يل بذلك ر�سول اهلليف مواطن
كثرية). 2
وفيه قال ال�شاعر :عمار بن تغلبه
علــــــــــي حبــه جنـــــة
ق�سيم النار واجلنة
و�صي امل�صطفى حق ًا
�إمام الإن�س واجلنة
الهوام�ش:
 -1عيون املعجزات اجلزء � 1صفحة .24
 -2بحار الأنوار اجلزء � 42صفحة . 44

حتف العقول389 :

�شهداءعلىخطىاحل�سني

ال�شهيد اخلطيب ال�شيخ

عبد الأمري �أبو الطابوق

�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ه��و ال�شيخ عبد الأم�ي�ر ب��ن احل��اج عبد
احل�سني بن احل��اج ه��ادي ,ول��د ع��ام 1950
يف حملة ال�ع�م��ارة ،وال�ت��ي �أجن�ب��ت فطاحل
العلماء والأ�ساتذة والأبطال ،الذين قارعوا
وقاوموا �أغلب احلكومات امل�ستبدة ،وقد كان
ال�شهيد �أحد ه�ؤالء الفطاحل ,حيث ان�صرف
منذ �شبابه �إىل درا�سة العلوم ال�شرعية حتى
بلغ درجة متقدمة يف العلم والف�ضيلة ،حيث
�أكمل درا�سة املقدمات ثم انتقل �إىل مرحلة
ال�سطوح ,وكان �أ�ساتذته من النخب املتميزة
يف احل��وزة العلمية ومنهم :ال�شهيد ال�سيد
عبد ال�صاحب احلكيم وحجة الإ�سالم
ال�شيخ هادي �شريف القر�شي وكان �أ�ستاذا
يف اللمعة واملكا�سب ,وعند انتهاء مرحلة
ال�سطوح ب��د�أ بح�ضور ال��درو���س احل��وزوي��ة
عند زعيم احل��وزة العلمية حينذاك ال�سيد
�أبو القا�سم اخلوئي وال�سيد عبد الأعلى
ال�سبزواري و�آي��ة اهلل العظمى ال�سيد
ن�صر اهلل امل�ستنبط و�آي��ة اهلل العظمى
املريزا ال�شيخ علي الغروي� ،أما يف جانب
درا�سته الأكادميية فقد �أكمل ال�شهيد كلية
الفقه ,حيث در�س عند �أ�ساتذتها امل�شهورين

مثل ال�سيد حممد تقي احلكيم وال�شيخ عبد
الهادي حموزي وغريهم.
ويف ف �ت��رة ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ك � ��ان ع�ل��ى
الر�ساليني من �أم�ث��ال ال�شهيد عبد الأم�ير
�أب��و الطابوق� أن يدفعوا �ضريبة كبرية
وهي كونهم من الرموز الدينية �إ�ضافة �إىل
كونه خطيبا مرموقا يح�ضر جمال�سه العديد
م��ن �أب�ن��اء مدينة النجف الأ� �ش��رف وامل��دن
املجاورة ,حيث كان واعظا ومنبها للأهايل
لأم��ور دينهم وما يحيط بهم و�ضرورة �أخذ
احليطة و�أن يكونوا �صفا واحدا �ضد ما يحاك
�ضدهم ,ونتيجة لذلك �إ�ضافة �إىل مواقفه
البطولية يف تلك ال�ف�ترة مت اعتقاله بعد
انتفا�ضة َ�ص َفر املباركة عام  1977وق�ضى
يف ال�سجن بحدود الثالثون يوما ،وقد كانت
امل�ضايقات على ال�شهيد كثرية ومتعددة،
وكانت �أ�شهرها حادثة جامع الطو�سي ،حيث
تعر�ض �إىل م�ضايقة �أح��د رج��االت النظام
حينذاك وه��و يلقي خطبته من على املنرب
احل�سيني ,ويف ع��ام  1987مت ا�ستدعاء
ال�شهيد ال�شيخ عبد الأمري �إىل مديرية �أمن
النجف وك��ان��ت اخلطة املو�ضوعة م��ن قبل

اجل ّه َ
عن الإمام الكاظم ( :ال تمَ ْ َنحوا ُ
ال احلِك َم َة فتَظْ ِلموها وال تمَ ْ َنعوها � ْأه َلها فتَظْ لِموهُ م).

الأمن تتلخ�ص يف �إعطائه �شراب ًا م�سموم ًا,
ثم يفرج عنه فيموت بعد ذلك وبذلك يتم
التخل�ص منه ب�شكل نهائي ,ونفذت خطتهم،
لكن م�شيئة اهلل �أق��وى حيث غ��ادر ال�شيخ
ال�شهيد مديرية �أم��ن النجف وبقي طريح
الفرا�ش ملدة �سنة كاملة� ,شهرين فاقد الوعي
ب�سبب اجلرعة التي تناولها وبعناية اهلل
وحفظه �شفي ال�شيخ من �آالمه ،لكنه اعتزل
اخلطابة وبقي مالزما الدار ب�سبب الرقابة
الأم�ن�ي��ة املكثفة ،وعند ان ��دالع االنتفا�ضة
ال�شعبانية املباركة وحترير حمافظة النجف
عم الفرح وال�سرور على �أبناء
بالكامل حيث ّ
هذه املدينة املقد�سة ،لكنها مل ت�ستمر طويال
حيث اقتحمت القوات احلكومية املدينة ومت
اعتقال العديد من املواطنني ومنهم ال�شهيد
ال�شيخ عبد الأم�ي�ر ومل ي�ع��رف عنه �شيئا
لغاية �سقوط النظام عام  2003حيث ات�ضح
ا�ست�شهاده �ضمن املقابر اجلماعية.
فرحم اهلل ال�شهيد عبد الأم�ير وجميع
ال�شهداء الذين �سقطوا على درب احلرية
دفاعا عن املبادئ والقيم ال�سامية ،و�صلى
اهلل على حممد و�آله الطاهرين.

بحار الأنوار :ج � 78ص 303
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هويتنا

االنتماء العملي للح�سني


ال�شيخ فاروق اجلبوري

بعد �أن انتهينا يف الأع��داد ال�سابقة من
الكالم عن االنتماءين العاطفي والفكري
للإمام احل�سني جاء الدور لنتحدث عن
االنتماء العملي.
فمن املعلوم جيد ًا �أن الفرق اجلوهري بني
امل�ؤمن واملنافق �إمن��ا هو من جهة التطابق
وعدمه بني الظاهر والباطن ،فميزة امل�ؤمن
�أن ظاهره وباطنه متطابقان متام ًا ،فينعك�س
ما ي�ؤمن به من عقيد ٍة على �سلوكه العملي،
و�أم ��ا امل�ن��اف��ق ف�ه��و خم ��ادع يظهر الإمي ��ان
ويبطن الكفر ،وال يلتزم بتكاليفه ال�شرعية،
حتى تظهر للنا�س رائحة نفاقه من خالل
ع�ل�ام��ات ث�ل�اث ه ��ي( :ال �ك �� �س��ل ع��ن عمل
ال�صاحلات ،و�سوء النية بامتهان الرياء،
والإق�لال من ذكر اهلل  ،)قال تعاىل} :
�إِنَّ المْ ُ َنا ِف ِق َني ُي َخا ِد ُعونَ هّ َ
الل َوهُ � َو َخا ِد ُع ُه ْم
َو ِ�إ َذا َق��ا ُم��و ْا ِ�إلىَ ال���صَّ � َ
لا ِة َق��ا ُم��و ْا ُك َ�سالىَ
ال{1
ا�س َو َال َي ْذ ُك ُرونَ هّ َ
الل ِ�إالَّ َق ِلي ً
ُي� َر�آ ُ�ؤونَ ال َّن َ
 ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن (طلب
الإ�صالح) كان من �أهم و�أبرز دواعي الثورة
احل�سينية املباركة ،وهو �إمنا يتم من خالل
تر�سيخ القيم الإمي��ان�ي��ة يف نفو�س النا�س
وربطهم ظاهر ًا وباطن ًا باهلل، فالإمام
احل�سني� إمن ��ا ق��دم ت�ل��ك الت�ضحيات
اجل�سيمة لأج ��ل �أن ي�صلح العطب ال��ذي
حلق نفو�س امل�سلمني ويعالج الوهن الذي
�أ�صابهم يف تدينهم وعالقتهم مع ربهم حتى
�صار النفاق طابع ًا عام ًا لهم ،ولذا جاء يف

زيارة الأربعنيَ ( :و َب َذ َل ُم ْه َج َت ُه َ
فيك ِل َي ْ�س َت ْن ِق َذ
ع �ب��ا َد َك م��نَ الجْ َ �ه��ا َل�ة وح� ة ال�ضَّال َلة)2
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ْي�رْ َ ِ
�أي ليخرج النا�س من الظلمات �إىل النور
ويعيدهم �إىل احلق �سبحانه بعدما �شاهدهم
وه��م ي�غ��رق��ون يف ب�ح��ر ال�ن�ف��اق فيظهرون
الإمي��ان على �صعيد القول ويبطنون الكفر
على �صعيد القلب ،حتى اختل بذلك توازنهم
على �صعيد العمل ،وهذا ما ي�ؤكده قوله:
ا�س َعبي ُد ال ُّدنيا َوال� ّدي��نُ َلع ٌق َعلى
(�إنَّ ال ّن َ
� ِأل�س َنتِهِ مَ ،يحوطو َن ُه ما َد َّرت َمعا ِئ ُ�ش ُهم،
َف� ��إِذا محُ ِّ �صوا ِب��ال� َب�لا ِء َق� َّ�ل ال � َّد ّي��ان��ونَ )، 3
وكذا قوله�( : أال َت َرونَ َ
احلقَّ ال ُيع َم ُل ِب ِه
الباط َل ال ُيتَناهى َعنهُ)� 4إال �أن ذلك ال
َ ،و ِ
يعني �أن ث��ورة الإم��ام احل�سني ودعوته
�إىل اهلل تعاىل كانت نتاج ًا لأحداث مرحلية
�أو �أنها تقت�صر على حقبة تاريخية خا�صة �أو
ع�صر معينّ �أو قوم خم�صو�صني ،و�إمنا هي
ث��ورة ودع��وة عامة و�أبدية حت��ررت عن �أ�سر
�أف��اق الزمان واملكان والأق��وام ،ولذلك ف�إن
اال�ستجابة فيها للإمام احل�سني وامتثال
ما دعا �إليه من ال�صالح والإ�صالح واجبة
على كل م�سلم ويف كل ع�صر ِوم�صر ،والدليل
على ذلك ما ورد عن الإمام ال�صادق يف
بع�ض الزيارات العامة للإمام احل�سني
حيث قال يف واحدة منها( :و� ِأج ْبه َ�سبع ًا (و)
داع َي اهلل� ،إنْ كانَ لمَ ْ َي ِج ْب َك
تقولَ ( :ل َّب ْي َك ِ
َب� َ�دين َف� َق� ْ�د �أج��ا َب� َ�ك َق ْلبي َو َ�ش ْعري َو َب َ�شري
بي
َو َر�أْي ��ي َوهَ � َ
ليم لخَ َ � َل� ِ�ف ال َّن ِّ
�واي َع َلى الت َّْ�س ِ

ال�س ْب ِط املُ ْنت ََج ِبَ ،وال َّد ِل ِيل العالمِ ِ ،
املُ ْر َ�س ِلَ ،و ِّ
�ضي ال َب ِليغ َو ْ
املظ ُلوم
َوال َأم ِني املُ ْ�ستَخْ زَ ِنَ ،وا َمل ْر ِّ
املُ ْهت ََ�ض ِمِ ،ج ْئتُ ا ْن ِقطاع ًا �إ َل ْي َك َو�إىل َو َل ِد َك
َو َو َل� ِ�د َو َل� ِ�د َك ،ا َ
خل َلف ِم��نْ َب ْع ِد َك َعلى َب َر َك ِة
َ
احلقِّ َ ،ف َق ْلبي ل ُك ْم ُم َ�س ِّل ٌمَ ،و� ْأمري َل ُك ْم ُم َّت ِب ٌع،
َو ُن ْ�ص َرتي َل ُكم ُم َع َّد ٌةَ ،حتّى َيح ُك َم اهلل َوهُ َو
احلاكم َني ِل ِديني َو َي ْب َعث ُكمَ ،ف َم َع ُك ْم َم َع ُك ْم
ري ِ
َخ ٌ
ال َم َع َع ُد ِّو ُك ْم� ،إنيّ ِمنَ امل� ِؤمن َني ِب َر ْج َع ِت ُك ْم،
ال ُان� ِ�ك� ُر هلل ُق� ْ�د َر ًة َوال ُا َك� ِّ�ذ ُب َل� ُه َم ِ�ش َّي ًةَ ،وال
�أ ْز َع�� ُ�م �أنَّ م��ا ��ش��ا َء ال َي �ك��ونُ ) ، 5وقال
�أي�ض ًا يف زي��ارة عامة �أخ��رى( :و ُق��لَ :ل َّب َ
يك
الل َ�سبعا و ُقل� :إن كانَ لمَ ُي ِج َ
بك َب َدين
داع َي هّ ِ
ِ
و�سمعي
ِع َند ا�س ِتغا َث ِت َكَ ،ف َقد �أجا َب َك َقلبي َ
َّ�سليم لخِ َ َل ِف
و َب َ�صري و َر�أي��ي وهَ � َ
�واي َع َلى الت ِ
ليل
ال�س ِ
بط املُنت ََج ِبَ ،وال َّد ِ
ر�س ِلَ ،و ِّ
ال َّن ِب ِّي املُ َ
ين املُ�ستَخزَ ِنَ ،واملُ ��ؤَدِّي املُ َب ِّل ِغ،
العالمِ ِ َ ،والأَم� ِ
ظلوم املُ َ
�ضط َه ِدِ ،جئت َُك ان ِقطاعا �إ َل َ
يك،
َوا َمل ِ
و�إىل َجدِّ َك و� َ
أبيك ،و َو َل ِد َك ا َ
خل َل ِف ِمن َب ِعد َك،
َف َقلبي َل ُكم ُم َ�س ِّل ٌم ،و َر�أيي َل ُكم ُم َّت ِب ٌع ،و ُن�ص َرتي
الل بدينه ويبع َث ُكم)6
َل ُكم ُم َع َّد ٌةَ ،حتّى َيح ُك َم هّ ُ ِ ِ ِ َ َ
 ،ومن امللفت للنظر حق ًا هو �أن هذه التلبيات
تكافئ من حيث العدد تلك اال�ستن�صارات
واال�ستغاثات التي �أطلقها� إ ّب��ان ثورته
املباركة ،ف ��إن ل�ل�إم��ام احل�سني� سبعة
ا�ستن�صارات و�سبع ا�ستغاثات� ،أي �أربعة
ع�شر ن��دا ًء كما ثبت يف امل�صادر املعتربة،
والتلبيات �أي���ض� ًا ه��ي �أرب�ع��ة ع�شرة تلبية،
والبد من �سبب لهذا التكاف�ؤ ،وذلك ال�سبب

العدد ||46ربيع االول1442هـ عن الإمام الر�ضا َ ( :من مل يَقدِ ْر على ما ُي َكف ُِّر بهِ ُذنو َبهُ َف ْل ُي رِ ْ
كث مِنَ ال�صلواتِ على حم ّم ٍد و�آلِهِ
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نوب هَ دم ًا)�أمايل ال�صدوق.68 :
ف�إنّها َتهدِ ُم الذُّ َ

هويتنا
هو ما يذكره ال�شيخ الت�سرتي يف كتابه
اخل�صائ�ص احل�سينية ،م��ن �أن ال�سر هو
لأج��ل املقابلة ليكون ب� ��إزاء ك��ل واح��د من
اال�ستن�صارات �أو اال�ستغاثات تلبية و�إجابة
خا�صة به تقابله ،ومما ال �شك فيه ف�إن �إيراد
املع�صومني لهذه التلبية وبهذا العدد
املتكافئ ،ثم �أمرهم الزائر ب�أن ي�صدح بها
ويرددها ال يراد منه القول بالل�سان فقط،
و�إال ع��ادت جم��ر َد لقلقة ول�غ��و ًا ،ولأ�صبحت
فارغة املحتوى ،فال يكون لها معنى ،و�إمنا
�أري��د لها �أن ت�أخذ مداها الفعلي والعملي
يف حياة املُ َل ّبي ،وتتمظهر بانعكا�سها �سلوك ًا
وواق �ع � ًا عملي ًا ل��ه ،ول ��ذا فهي ت��وج��ب على
�صاحبها جملة من االلتزامات العملية جتاه

الأم ��ة راع �ي � ًا ورع �ي��ة ،ول�ع��ل م��ن �أب ��رز تلك
االلتزامات ما يلي:
�أو ًال :اال� �س �ت �ع��داد ال �ت��ام لن�صرته
ع���س�ك��ري� ًا ،وذل���ك م��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ع��داد
لن�صرة ول��ده الإم��ام املهدي يف حركته
الإ�صالحية العاملية والتي هي من ثمرات
ال��ث��ورة احل���س�ي�ن�ي��ة ،ول ��ذا ي �ك��ون �شعارها
(يا ِلثارات احل�سني) ،و�أم��ا طبيعة وماهية
ه��ذا اال�ستعداد و�أن��ه كيف يكون فهذا �أمر
يحتاج �إىل بحوث خا�صة ال جمال لذكرها
يف املقام.
نكتفي يف ه��ذه احللقة مب��ا ت�ق��دم على
�أمل �أن ن�ستعر�ض بقية االلتزامات يف العدد
ال �ق��ادم �إن ��ش��اء اهلل ت�ع��اىل و�آخ ��ر دع��وان��ا

عن الإمام الر�ضا( :اِ�س ِت ُ
عمال ال َعدلِ والإح�سانِ ُم�ؤْ ِذنٌ ِبدَ وا ِم النِّع َم ِة).

�أن احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على
حممد و�آله الطيبني الطاهرين ،اللهم ارزقنا
�شفاعة احل�سني يوم ال��ورود وث ّبت لنا قدم
�صدق عندك مع احل�سني و�أ�صحاب احل�سني
الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني.
هوام�ش:
 -1الن�ساء �آية. 142
-2بحار االنوار ،ج  ،101باب . 18
 -3حتف العقول� :ص . 245
 -4تنبيه اخلواطر :ج � 2ص . 102
 -5كامل الزيارات :ج � 1ص , 233
 -6كامل الزيارات� :ص  393ـ  424ح 639

منتخب ميزان احلكمة :ج � 1ص 562
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كتاب يف �سطور

النور املبني يف ق�ص�ص

الأنبياء واملر�سلني
ا�سم الكتاب :النور املبني يف ق�ص�ص الأنبياء
واملر�سلني.
ا�سم امل�ؤلف :العامل العامل والكامل الباذل
�صدر احلكماء ورئي�س العلماء ال�سيد نعمة اهلل
اجلزائري طاب ثراه وجعل اجلنة مثواه.
النا�شر :انت�شارات املكتبة احليدرية.
عدد ال�صفحات464 :
الطبعة الأوىل 1426 :للهجرة
ا�سم املطبعة� :شريعة
يعد هذا الكتاب من الكتب املهمة التي يحتاجها
ال �ق��ارئ ال �ك��رمي ،واخل �ط �ب��اء وط�ل�اب العلوم
الدينية �إىل قراءته �أو االطالع عليه واال�ستفادة
منه.
ومما ذكره ال�سيد يف �سبب كتابته لهذا ال�سفر
املبارك قال :
وبعد فيقول املذنب اجلاين قليل الب�ضاعة وكثري
الإ�ضاعة نعمة اهلل املو�سوي اجلزائري وفقه اهلل
تعاىل ملرا�ضيه وجعل م�ستقبل �أحواله خريا من
ما�ضيه� ،أنه ملا وفقنا اهلل �سبحانه لت�أليف كتابنا
املو�سوم (بريا�ض الأب��رار) يف مناقب الأئمة
الأطهار� آن��اء الليل و�أط ��راف النهار،
وا�ستق�صينا فيه ما بلغنا من �أحوال النبي
و�أح � � � ��وال الأئمة م���ن م��وال �ي��ده��م
ومعجزاتهم وغزواتهم ومناقبهم على التمام،
فجاءت عدته ثالث جملدات ح�سان فيهن من
�أ�سرارهم ما مل يطمثهن �إن�س قبلهم وال
جان ،ثم �إن جماعة من علماء الإخوان التم�سوا
منا �أن نكتب كتابا يف تف�صيل �أحوال الأنبياء وما
جرى عليهم يف �سالف الزمان ،ليكون متمما
لكتابنا املذكور.
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وي�شمل هذا الكتاب على عدة عناوين:
الباب الأول:
 .1يف ق�ص�ص ن�ب��ي اهلل �آدم وحواء
و�أوالدهما.
 .2يف �سجود املالئكة.
 .3يف كيفية ن��زول النبي �آدم من اجلنة
واحلزن عليها.
 .4يف تزويج النبي �آدم وحواء وكيفية
بد�أ ن�سلهما.
 .5يف بقية �أحوال النبي �آدم و�أوالده.
الباب الثاين:
 .1يف ق�ص�ص نبي اهلل �إدري�س.
 .2يف ق�ص�ص النبي �إدري�س و�صعوده لل�سماء.
الباب الثالث:
 .1يف ق�ص�ص نبي اهلل نوح.
 .2يف بعثة النبي نوح وق�صة الطوفان.
الباب الرابع:
 -1يف ق�ص�ص هود النبي وقومه عاد.
 -2ق�صة �ش ّداد و�إرم ذات العماد.
الباب اخلام�س:
 -1يف ق�ص�ص نبي اهلل �صالح وقومة.
الباب ال�ساد�س:
 -1يف ق�ص�ص النبي �إبراهيم وعلل ت�سميته
و�سننه.
 -2يف بيان والدته وك�سر الأ�صنام.
 -3يف بيان ما جرى بينه وبني فرعون.
-4يفق�ص�صنبياهلل�إبراهيموبع�ض�أحواله.
 -5يف �إراءته ملكوت ال�سموات والأر�ض.
 -6يف جمل من �أحوال �أوالده و�أزواجه وبناء البيت.
 -7يف ق�صة الذبح وتعني املذبوح.
الباب ال�سابع:
 -1يف ق�ص�ص نبي اهلل لوط وقومه.
الباب الثامن:
 -1يف ق�ص�ص ذي القرنني وعمل ال�سد.
الباب التا�سع:
 -1يف ق�ص�ص نبي اهلل يعقوب ونبي اهلل
يو�سف.

�إعداد/طالب حممد جا�سم

الباب العا�شر:
 -1يف ق�ص�ص �أيوب النبي.
الباب احلادي ع�شر:
 -1يف ق�ص�ص نبي اهلل �شعيب.
الباب الثاين ع�شر:
 -1يف ق�ص�ص نبي اهلل مو�سى وهارون.
الباب الثالث ع�شر:
 -1يف ق�ص�ص لقمان و�شموئيل وطالوت
وجالوت.
الباب الرابع ع�شر:
 -1ق�ص�ص النبي داود.
الباب اخلام�س ع�شر:
 -1يف ق�ص�ص نبي اهلل �سليمان.
الباب ال�ساد�س ع�شر:
 -1ق�صة �سب�أ و�أه��ل الرثثار والر�س وحنظلة
و�شعيا.
الباب ال�سابع ع�شر:
 -1ق�ص�ص نبي اهلل زكريا.
الباب الثامن ع�شر:
 -1ق�ص�ص نبي اهلل عي�سى و�أمه. 
 -2يف والدته ومعجزاته ونق�ش خامتة.
 -3يف ف�ضله ورفعة �ش�أنه ومعجزاته.
 -4تف�سري ما يقوله الناقو�س ورفعه �إىل ال�سماء.
الباب التا�سع ع�شر:
 -1ق�ص�ص �أرميا ودانيال وعزير وبخت ن�صر.
الباب الع�شرون:
 -1ق�ص�ص نبي اهلل يون�س و�أحوال �أبيه .
الباب الواحد والع�شرون:
 -1ق�صة �أ�صحاب الكهف والرقيم.
الباب الثاين والع�شرين:
 -1ق�صة �أ�صحاب الأخدود وجرجي�س.
الباب الثالث والع�شرون:
 -1ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء واملجو�س.
الباب الرابع والع�شرون:
 -1ن��وادر �أخبار بني �إ�سرائيل و�أح��وال بع�ض
امللوك.

َّوبة اغْ ترِ ا ٌر ُ
وط ُ
ويف َحيرْ َ ٌة).
ول الت ّْ�س ِ
ري الت ِ
عن الإمام اجلواد ( :ت� ِأخ ُ

حتف العقول456:

The Husseiny's orator

The Husseiny's orator attributes
part One

Sheikh Ameer Yaseen Alwali

In the name of Allah most
Gracious most Merciful
Introduction: It is my honor to
write in such a magazine which cares
about Husseiny’s orators. What
is the importance of Husseiny’s
orators? People all around the
world are enquiring about Imam
Hussein (PBUH), they want to know
more about him. The issue of Imam
Hussein is related to the prophet
of Islam Mohammad (PBUHP). In
addition to this topic is related to
Almighty Allah Himself. Most of the
people they don’t know who Imam
Hussein is? Why Muslims give such
importance?
These questions and others,
people started to enquire and a
very few people which stands to
explain. It is not only about Imam
Hussein but also about the entire
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prophet’s progeny. In addition of
that information about Islamic Laws
and believes, public issues, scientific
topics, solving community problems
and other matters.
The attributes of a successful
orator definitely should be having
high standard of eloquence, high
level of knowledge and hard
working. True information should
be delivered to the audience. He
must be clever enough to recognize
the differences among his audience.
How to be orator?
Firstly, you must have the abilities
of being orator. These abilities are
given by Allah to a specific people
not to all. A person found such skills
in himself and develops them. Just
like a painter who likes to paint.
Secondly, after you discover this
skill, you should work hard to have

all the details of being orator. I
mean study all the succinctness of
elocution. A painter then starts to
paint a simple tree and continues
training.
Thirdly, you must make rehearsal
for the poems. If the painter
continues he will be a famous
painter.
If the trainer follows the above
mentioned steps he will be a good
orator. Now how to
influence the others (the
audience)?
The successful orator should
be aware of the audience level
concerning
understanding,
difficulties they face in the lecture
and their solutions in the Holy
Qur'an, Sunnah, or logic.
He should arrange his thoughts
in a scientific way in order to let the
people get benefit.
His outlook is very important.
Including: his turban, his beard
and dress all these things must be
neatly done. He should have a nice
perfume. Furthermore, not to eat
with others in public.

َ  ( َكفى باملَرءِ ِخيا َن ًة �أنْ يكونَ �أمينا: عن الإمام اجلواد
.)للخ َو َن ِة
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التحفيز

حممد علي ال�صيقل

التحفيز لغة :من حفز يحفزه دفعه
من خلفه. 1
�أم � ��ا م ��ن ح �ي��ث اال�� �ص� �ط�ل�اح ف �ت �ع��ددت
التعاريف منها :هو مولد الن�شاط والفاعلية
يف العمل. 2
�أوج���د اهلل ت �ع��اىل الإن �� �س��ان م��ن ال�ع��دم
ون�ف��خ فيه م��ن روح ��ه وك��رم��ه وف�ضله على
خلقه ق��ال تعاىلَ } :و َل � َق� ْ�د َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم
َو َح َم ْل َناهُ ْم فيِ ا ْل�َب�رَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ
َّ
منْ َخ َل ْق َنا
الط ِّي َب ِ
ات َو َف�ضَّ ْل َناهُ ْم َع َلى َك ِث ٍري مَِّّ
َت� ْف��ِ��ض�ي� ً
لا{ ،3ومل يكتف الإ� �س�لام بتكرمي
الإن�سان وتف�ضيله على الكائنات بل ح ّمله
مقابل ذل��ك م�س�ؤولية عظيمة ور ّت��ب عليها
الثواب والعقاب.
فاملت�أمل للقران الكرمي يج�سد خماطبته
الب�شارة والنذارة والوعد والوعيد والقدح
من �أج��ل تعزيز وتقومي ال�سلوك الب�شري،
ويدفعه نحو اخل�ير وال�صالح ويكفيه عن
ال�شر وال�ضالل.
حيث �إن الإن�سان بطبيعته يت�أثر بالثواب
والعقاب ،ل��ذا جند �أن ال�ق��ران الكرمي قد
عني بهذا اجلانب وجعل التحفيز به �سمه
ظاهرة يف �آياته مب�شرا بالأجر العظيم ملن
�آم��ن وعمل ال�صاحلات وم�ن��ذر ب��الإث��م ملن
}منْ َعمِ َل
كفر وعمل ال�سيئات فقال تعاىلَ :
َ�صالحِ ً ا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ م ِب�أَ ْح َ�س ِن َما
َك��ا ُن��و ْا َي� ْع� َم� ُل��ونَ { ،4وهنا جند �أن التحفيز
ب�صورة عامة له ع��دة �أن��واع و�صور بح�سب
املجال الذي يراد �أعمال التحفيز فيه ,وعلى
هذا الأ�سا�س تعددت �آراء الباحثني واخلرباء
الرتبويني وب�صورة عامة تق�سم �إىل ثالث
�أنواع هي:

� -1أ�ساليب التحفيز الإيجابي:
ه��ي ال �ت��ي ت�شعر ال�ع��ام�ل�ين بجهودهم
وت�ق��دي��ر م�ساهمتهم نحو حتقيق �أه��داف
امل�ؤ�س�سة وحت�سن هذه الأ�ساليب معاير الأداء
وت�ؤدي �إىل رفع روح الفريق والإح�سا�س بروح
التعاون وال�شعور باالنتماء �إىل امل�ؤ�س�سة ,ومن
�أ�ساليب التحفيز الإيجابية وهي:
(م ��نْ َع��مِ � َ�ل
�أ -ال�ت�رغ �ي��ب :ق��ال ت�ع��اىل َ
َ�صالحِ ً ا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ م ِب�أَ ْح َ�س ِن َما
َكا ُنو ْا َي ْع َم ُلونَ ).
ب -ال��وع��د :بو�صف ما ع��ده اهلل تعاىل
م��ن النعيم يف دار الآخ � ��رة ،ق��ال ت�ع��اىل:
}م َث ُل الجْ َ َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع� َ�د المْ ُ َّت ُقونَ ِفي َها �أَ ْن َها ٌر
َ
َ
ِّمن َّماء َغيرْ ِ � ِآ�س ٍن َو�أ ْن َها ٌر ِمن لَّبنَ ٍ لمَّ ْ َي َت َغيرَّ ْ
َط ْع ُم ُه َو�أَ ْن َها ٌر ِّمنْ َخ ْم ٍر َّل َّذ ٍة ِّلل�شَّ ا ِر ِب َني َو�أَ ْن َها ٌر
ِّمنْ َع َ�س ٍل ُّم َ�ص ًّفى َو َل ُه ْم ِفي َها ِمن ُك ِّل ال َّث َم َر ِات
َو َم ْغ ِف َر ٌة ِّمن َّربِّهِ ْم َك َمنْ هُ َو َخا ِل ٌد فيِ ال َّنا ِر
َو ُ�س ُقوا َماء َحمِ ي ًما َف َق َّط َع �أَ ْم َعاءهُ ْم{. 5
ت -امل ��دح وال �ث �ن��اء ع�ل��ى ال�ع�م��ل املنجز:
املدح والثناء اللفظي من الو�سائل والأ�ساليب
الفعالة يف حتفيز ال�سلوك الإن�ساين ،فقد
امتدح اهلل� أنبيائه ور�سله وثنى عليهم
فقال تعاىلَ } :و َوهَ ْب َنا ِل� َ�دا ُوو َد ُ�س َل ْي َمانَ ِن ْع َم
اب{. 6
ا ْل َع ْب ُد ِ�إ َّن ُه �أَ َّو ٌ
ث -الب�شارة :قال تعاىل�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ َقا ُلوا
َر ُّب َنا هَّ ُ
ا�س َت َقا ُموا َت َت َنز َُّل َع َل ْيهِ ُم المْ َ اَل ِئ َك ُة
الل ُث َّم ْ
�أَ اَّل ت ََخا ُفوا َو اَل تحَ ْ زَ ُنوا َو�أَ ْب ِ�ش ُروا ِبالجْ َ َّن ِة ا َّل ِتي
وعدُونَ {. 7
ُكنت ُْم ُت َ
ج� -إح �ي ��اء الأم� ��ل وط� ��رد ال �ي ��أ���س :قال
تعاىل} :المْ َ� ُ
�ال َوا ْل َب ُنونَ زِي َن ُة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا
َوا ْل َبا ِق َياتُ ال�صَّ الحِ َ اتُ َخيرْ ٌ ِع َند َر ِّب َك َث َوا ًبا
َو َخيرْ ٌ �أَ َم اًل{. 8

ح -تعزيز الثقة :قال تعاىلَ } :ف ِب َما َر ْح َم ٍة
نت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِب
نت َل ُه ْم َو َل ْو ُك َ
الل ِل َ
ِّمنَ هّ ِ
ا�س َت ْغ ِف ْر
َالن َف ُّ�ضو ْا ِمنْ َح ْو ِل َك َف ْاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
َل ُه ْم َو َ�شا ِو ْرهُ ْم فيِ الأَ ْم ِر َف�إِ َذا َعزَ ْم َت َف َت َو َّك ْل
الل �إِنَّ هّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِلنيَ{. 9
َع َلى هّ ِ
خ -االهتمام اجل��اد برفاهية املر�ؤو�سني
(املوظفني).
د -تفوي�ض ال�سلطة وامل�س�ؤولية للمر�ؤو�سني.
ذ -م�شاركة املر�ؤو�سني يف عملية اتخاذ
القرار.
� -2أ�ساليب التحفيز ال�سلبية:
تقوم هذه الأ�ساليب على التهديد والقوة

عمي بع ًال وولي ًا) .
عن فاطمة الزهراء (:ر�ضيتُ باهلل ر ّب ًا ،و ِبك يا �أ َب ِتي نب ّي ًا ،وبابن ّ
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يف التعامل مع املوظفني وال �شك �أن اخلوف
من العقاب ي�أثر �سلبا على نف�سية املوظف
رغم �أنه يحقق تقومي ل�سلوك ,لذا يكون هذا
اال�سلوب حمدود وك�أ�سلوب بديل وا�ضطراري
�إذ �أن العقاب ي�شتت الذهن وي�ؤثر �سلبا على
ال�شعور باالنتماء على روح التعاون ,وبالتايل
انخفا�ض الإنتاج وقتل روح الإبداع يف العمل.
ومن ا�ساليب التحفيز ال�سلبية هي:
�أ -الرتهيب :قال تعاىل } َو َم��نْ �أَ ْع َر َ�ض
َعن ِذ ْك� ِ�ري َف ��إِنَّ َل ُه َم ِع َ
ي�ش ًة َ�ضن ًكا َو َن ْح ُ�ش ُر ُه
َي� ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َ�أ ْع َمى َ ق َال َر ِّب لمِ َ َح َ�ش ْر َت ِني
�أَ ْع َمى َو َق ْد ُكنتُ َب ِ�ص ًريا َ ق َال َك َذ ِل َك �أَ َتت َْك
ن�سى 
�آ َي��ا ُت� َن��ا َف َن ِ�سي َت َها َو َك� َ�ذ ِل� َ�ك ا ْل � َي � ْو َم ُت َ

ات
َو َك َذ ِل َك نجَ ْ ِزي َمنْ �أَ ْ�س َر َف َولمَ ْ ُي�ؤ ِْمن ِب�آ َي ِ
اب ْال ِآخ َر ِة �أَ َ�ش ُّد َو�أَ ْب َقى{. 10
َر ِّب ِه َو َل َع َذ ُ
ب -الوعيد :قال تعاىلَ } :و َك َذ ِل َك �أَنزَ ْل َنا ُه
ُق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َو َ�ص َّر ْف َنا ِفي ِه ِمنَ ا ْل َو ِع ِيد َل َع َّل ُه ْم
َي َّت ُقونَ �أَ ْو ُي ْح ِد ُث َل ُه ْم ِذ ْك ًرا{. 11
ت -ال� ��ذم :ويعني التوبيخ وال �ل��وم قال
تعاىلَّ } :م��ن َك��انَ ُي ِري ُد ا ْل َع ِاج َل َة َع َّج ْل َنا َل ُه
ِفي َها َما َن َ�شاء لمِ َن ُّن ِري ُد ُث َّم َج َع ْل َنا َل ُه َج َه َّن َم
َي ْ�صالهَ ا َم ْذ ُم ًوما َّم ْد ُحو ًرا{. 12
ث -ال���ن���ذارة :عك�س ال�ب���ش��ارة وه��ي
ا�س
االنذار والتحذير ،قال تعاىلَ } :و�أَ ِنذ ِر ال َّن َ
اب َف َي ُق ُ
ول ا َّل ِذينَ َظ َل ُمو ْا َر َّب َنا
َي ْو َم َي�أْتِيهِ ُم ا ْل َع َذ ُ
يب نجُّ ِ ْب َد ْع َوت ََك َو َن َّت ِب ِع
�أَ ِّخ ْر َنا ِ�إلىَ �أَ َج� ٍ�ل َق ِر ٍ

عن فاطمة الزهراء �(:إنّ اهلل هو ال�سالم ومنه ال�سالم و�إليه ال�سالم)

ال ُّر ُ�س َل �أَ َولمَ ْ َت ُكو ُنو ْا �أَ ْق َ�س ْمتُم ِّمن َق ْب ُل َما َل ُكم
ِّمن َز َو ٍال{. 13
� -3أ�ساليب التحفيز اخلارجية:
وت�ع�ت�م��د ه ��ذه الأ� �س��ال �ي��ب ع �ل��ى ع��وام��ل
خارجية ال�سيما احلوافز املادية التي تدفع
العاملني نحو العمل والإب��داع فيه ،وتكون ذا
طابع مايل وا�شباع احلاجات الف�سيولوجية
الرئي�سية للعاملني ،وت�شجيعهم على بذل
ق���ص��ارى ج�ه��وده��م يف ال�ع�م��ل ،وم��ن �أب��رز
ه��ذه احل��واف��ز املكافئة النقدية وامل�شاركة
يف الأرب���اح ،ومم��ا ال�شك فيه �أن للحوافز
ب�أنواعها �أثر كبري وم�ؤثر على �أداء املوظف،
وتختلف من موظف �إىل �آخر ح�سب طبيعة
ومن��ط �شخ�صية امل��وظ��ف ،ف�ب��ذل��ك يكون
على عاتق امل�س�ؤول �أو املدير يف حتديد �أي
احلوافز تكون م�ؤثرة على املوظف ،و�صلى
اهلل على حممد و�آله الطاهرين.
الهوام�ش:
 -1القامو�س املحيط :ج � 2ص .173
 -2قوة التحفيز� :ص . 5
� -3سورة الإ�سراء�آية.70
� -4سورة النحل �آية.97
� -5سورة حممد �آية .15
� -6سورة �ص �آية .30
� -7سورة ف�صلت �آية .30
� -8سورة الكهف �آية .46
� -9سورة �آل عمران �آية .159
� -10سورة طه �آية .127
� -11سورة طه �آية.113
� -12سورة الإ�سراء �آية .18
� -13سورة �إبراهيم �آية .44
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خطيب ولكن ...
ال�شيخ ح�سني عبد اخل�ضر معارج

اخلطابة فن من فنون الكالم ،ي�ستطيع
اخلطيب من خالله نقل الوقائع �أو ت�أجيج
امل�شاعر و�إل �ه��اب احلما�س ل��دى ال�سامع،
وه��ي ع��دة �أن��واع منها الدينية وال�سيا�سية
واالجتماعية وغريها.
وه��ي ك�غ�يره��ا ال تخلو م��ن االي�ج��اب�ي��ات
وال�سلبيات ,واخلطابة مهمة تبليغية تقع
م�س�ؤوليتها على عاتق اخلطيب واملوجه له,
ف�إن كان حق ًا ظفر و�إن كان باط ًال لن ينت�صر.
وملّ��ا ك��ان مو�ضوع اخلطابة مهم ًا مل��ا له
من �أث��ر يف نفو�س النا�س فال يكاد م�ل�أ �أو
نادي �أو بالط بل وحتى جمموعة تخلو من
خطيب يكون مبثابة الناطق الإعالمي لهم �أو
املعرب عن ر�أيهم والذي من خالله يطرحون
فكرتهم �إىل الآخرين ,وهذا اخلطيب يجب
�أن يكون عارفا مبيولهم ,وهذه مهمة خطرية
ف�إن عموم الأنبياء واملر�سلني كانت
ر�سائلهم كالمية يحثون من خاللها النا�س
باملجيء �إىل اهلل تعاىل ،فمن كانت خطبته
يف �سياق مر�ضات اهلل فله
�صلة بهم ,ومن كانت خطبته
باطلة �أو فيها من االنحراف
ما ي�سوق النا�س �إىل اخلط�أ
حت� ّم��ل تبعاتها ،فعن ر�سول
اهلل� أن ��ه ق ��ال( :ي��ا �أب��ا
طيب � اّإل ُع ِر َ�ضت
َذ ٍّر ،ما ِمن َخ ٍ
يام ِة ،وما
َع َلي ِه ُخط َب ُت ُه َي َوم ال ِق َ
�أرا َد ِبها). 1
ف��خ�ي�ر م� �ث ��ال ل �ل �خ �ط��اب��ة
الإيجابية هي خطب ًة الإم��ام
زين العابدين يف اجلامع
الأموي حيث هز �أركان دولتهم
الباطلة ،وبينّ للنا�س ظلمهم
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وطغيانهم فقلبت امل��وازي��ن على الأم��وي�ين،
حتى خ�شى يزيد -لعنه اهلل -من االنقالب
و�أرغ��م على �إرج��اع �أه��ل بيت النبوة
وتلبية بع�ض مطالبهم ،يف حني جند اخلطبة
ال�سلبية وعلى �سبيل املثال ليزيد بن املق ّفع
يف نف�س اجلامع الأموي قام وقال (�إن �أمري
امل�ؤمنني هذا- ،و�أ�شار �إىل معاوية لعنه اهلل-
ف�إن هلك فهذا -و�أ�شار �إىل يزيد لعنه اهلل-
فمن �أبى فهذا -و�أ�شار �إىل �سيفه )-و�صفت
ب�أنها طعنه جنالء يف ج�سد الأمة �أدت �إىل
حتويل كبري يف م�سارها وارتكاب جرائم لن
ُتغتفر منها حادثة كربالء الطف التي ُقتل
فيها الإم��ام احل�سني و�أب �ن��اءه و�إخوته
و�أب �ن��اء عمومته و�أ��ص�ح��اب��ه ,وح��ادث��ة فيها
من الب�شاعة والإج ��رام ما نقل عن ر�سول
الباغ َي ُة ِمن َبعدي ،ال
اهلل( :تَق ُت ُل ُه ال ِف َئ ُة ِ
�أنا َل ُه ُم هّ ُ
فاعتي) ،2وهو رحمة اهلل �إىل
الل َ�ش َ
العاملني ,وذلك لعظم انحراف لهذه اخلطبة.
ٍ�إذن مم��ا ت �ق��دم تعلمنا �أث���ر اخلطبة

واخلطابة على جمريات الأح ��داث ،لذلك
على اخلطيب �أن يتوخى احل��ذر و�أن يتقن
�صنعته قدر ما ا�ستطاع لأن��ه ال ي�ستطيع �أو
ي�صعب عليه �إ�صالح املفاهيم اخلاطئة يف
امل�ستقبل ,فالنا�س ت�سمع الكالم ومت�ضي,
فال يركن �إىل الروايات الغري ُم�سندة ،وال
ي�سمع من غريه دون حتقق ،و�إن كان �صادقا
خمل�صا ي�ستخدم املنرب هلل تعاىل وللعرتة
الطاهرة وه���ذا م�ه��م ف�لا يرتقي
ليطرح �أف �ك��ارا غريبة �أو يتناول موا�ضيع
تتناقلها جهال ال�شارع والعياذ ب��اهلل ،فعن
الإمام ال�صادق� أنه قال�( :أَ ْح ُيوا �أَ ْم َر َنا،
َر ِح� َ�م هَّ ُ
الل َم��نْ َ�أ ْح � َي��ا �أَ ْم�� َر َن��ا) ،3فاخلطابة
ب�صورة عامة لها �أه��داف ,ومنها ما يخ�ص
خطابتنا احل�سينية ،فهي تعتمد بالدرجة
الأوىل على الإخال�ص ومن َث ّم ال�شجاعة يف
طرح الوقائع والأخبار احلقيقية بكل �صدق
ودقة كما �أُو�صينا من خالل معلمينا يف معهد
اخلطابة احل�سينية.
تقبل اهلل م�ن��ا وم�ن�ه��م كل
جهد ي�صب يف خ��دم��ة حممد
و�آل حممد الطيبني الطاهرين
واهلل املوفق لكل خري.

الهوام�ش:
 -1الأم��ايل للطو�سي� :ص 530
ح . 1162
 -2حياة الإمام احل�سني :ال�شيخ
باقر �شريف القر�شي ج � 1ص . 28
 -3ه��داي��ة الأم���ة �إىل �أح �ك��ام
الأئمة :ج � 5ص . 137

عن الإمام ال�صادق( :من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء المه ف�إنها لم تخن �أباه).
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قصة و عربة

ُيحكى ان ام ��ر�أة اع��راب�ي��ة وج��دت ذئبا
�صغريا وقد ولد للتو ،فح ّنت عليه و�أخذته
وربته وكانت تطعمه من حليب �شاة عندها،
وكانت ال�شاة مبثابة الأم لذلك الذئب ،وبعد
م��رور الوقت ك�ُب�رُ الذئب ال�صغري ،وع��ادت
الأعرابية يوما �إىل بيتها فوجدت الذئب قد
هجم على ال�شاة و�أكلها ! ،فحزنت على �صنع
الذئب اللئيم الذي عرف طبيعته بالفطرة،
ف�أن�شدت بحزن قائلة:
َبقرتَ ُ�ش َوي َه ِتي َو َف َج ْع َت َقل ِبي
يب
َو�أ ْن َت ِل�شا ِتنا َول ٌد َر ِب ُ

ـــت ِفينا
ذيت ِب ُد ِّرها َو ُر ّبي َ
ُغ َ
باك �أنَّ � َ
َف َمنْ �أ ْن َ
يب
أباك ِذ ُ
�إذا َكانَ ّ
الطبا ُع ِطبا َع ُ�سوءٍ
يب
َفـــال �أ َد ٌب َيفيــ ُد َوال �أ ِد ُ
فالذي ن�ستفيده من هذه الق�صة �أن اللُّئم
م��ن ال�صفات الذميمة ،واللئيم ه��و ال��ذي
يقابل الإح�سان بالإ�ساءة ،وما يخلو منهم
ع�صر �أو مكان.
وينقل �أن قوما خرجوا لل�صيد ،فلحقوا
ب�ضبعة �صغرية ،التج�أت ال�ضبعة �إىل �أعرابي
فرعاها وجعل يطعمها من زاده وي�سقيها،
فبينما ه��و ن��ائ��م ذات ي��وم انق�ضت عليه،

انتهت �إج��ازت��ه ،ورك��ب الطائرة عائد ًا
�إىل بلده ،وبجانبه رجل م�سن ذو املحا�سن
اجلميلة ،يدل بهيئته ولبا�سه ب�أنه ريفي.
وكما هو املعروف يف الطائرة حيث قاموا
بتقدمي وجبات الطعام ،ومع كل وجبة قطعة
حلوى بي�ضاء.
قام الرجل امل�سن فتح قطعة احللوى ،وبد�أ
ي�أكلها بقطعة خبز ظن ًا منه �أنها قطعة جبنة!
ب�سبب لونها الأبي�ض.
وعندما اكت�شف �أنها حلوى �شعر ب�إحراج
�شديد ونظر �إىل ال�شاب ال��ذي بجانبه،
فتظاهر ال�شاب ب�أنه مل ي َر ما ح�صل.

بعد ث��وان قليلة ،قام ال�شاب بفتح قطعة
احللوى وقام مبا قام به الرجل امل�سن متام ًا
ف�ضحك امل�سن.
ثم قال ال�شاب له� :سيدي ملاذا مل تخربين
�أنها حلوى؟ ظننتها جبنة! ،فقال الرجل :و�أنا
كذلك كنت �أظنها جبنة مثلك.
نعم بالت�أكيد كان يعرف ال�شاب �أنها لي�ست
جبنة ،ويعرف �أنها رحلة وتنتهي ،ويعرف �أنه
جمرد رجل م�سن وب�سيط.

قصة وموقف

ا�سرتاحة اخلطيب
وبقرت بطنه وهربت ،وجاء ابن عمه يطلبه
فوجده ميتا ،فخرج وتبع ال�ضبعة حتى �أدركها
فقتلها فقال بح�سرات:
يالقي الذي القـَى جم ُري �أم ِّ عامر
َ
املعروف يف غري �أهله
ومنْ ي�صنع
طعاما ٌ و�ألبــــان اللقــــاح ِ الـدرائر
�أدام لهـــا حــــني ا�ستجارت بقرب ِه
ــــــافر
َفـــــــــ َر ْت ُه ب�أني ٍ
ــــاب لهــــا و�أظ ِ
ـــاملت
و�س ّمنــهـــا حتــــى �إذا ما تك ْ
َ
املعروف يف غري �شاكر
بدا ي�صن ُع
ف ْ
ـقل لذوي
املعروف هذا جزا منْ
ِ

�إال �أن احل �ف��اظ ع�ل��ى م���ش��اع��ر وق�ل��وب
ال�ن��ا���س وم��دارات �ه��م ال ي�ق��ل �أج ��را ع��ن �أي
عبادة ،فكما يف احلديث ال�شريف عن النبي
الأكرم�( :أعقل النا�س �أ�شدهم مداراة
للنا�س) ،فاجربوا اخلواطر وراعوا امل�شاعر،
وانتقوا كلماتكم بدقة ،ف�سوف نرحل ويبقى
الأث��ر الطيب ،و�صلى اهلل على حممد و�آل��ه
الطاهرين.

�س�ؤال العدد
؟
.
�أي من الأنبياء ي�صلي خلف الإمام احلجة ؟
�س�ؤال العدد ال�سابق

من الذي ُلقب بالأنزع البطني ،وملاذا؟

اجلواب :

الإمام �أمري امل�ؤمنني 
عن الر�ضا ،عن �آبائه قال :قال ر�سول اهلل( : يا علي �إنّ اهلل قد غفر لك ولأهلك ،ول�شيعتك وحم ّبي �شيعتك ،وحم ّبي حم ّبي
�شيعتك ،ف�أب�شر ف�إ ّنك الأنزع البطني ،منزوع من ال�شرك ،بطني من العلم)عيون �أخبار الر�ضا 52 / 1
عن النبي:جعل اهلل النجوم �أمانا لأهل ال�سماء ،وجعل �أهل بيتي �أمانا لأهل الأر�ض.

البحار ج � ٢٧ص ٣٠٨

27Number |46| October 2020

