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هيئة التحرير

االفتتاحية

عندما يريد خادم �لإمام �حل�سني �أن يظفر بقبول خدمته عند 
�هلل تعاىل عليه �أن يبحث عن مقومات �لقبول، ثم ياأخذ بزمامها ول 

يحيد عنها قيد �أمنلة، ومن �أهم تلك �ملقومات �لإخال�ص يف �لعمل.
 فرت�ه يعمل بكل �جتهاد، تخاله يرى ويل نعمته �سيد �ل�سهد�ء
و�لإم��ام �ملوعود �أمامه يبكون ملا يقر�أه من مر�ثي، ول يكون هذ� 
�لإخال�ص مو�سميًا، بل بكل �أحو�له، ول يتاأثر ذلك �خلادم �ملخل�ص بعدد 

�حل�سور وما �سابه من �ملغريات �لتي ي�سقط بها �لبع�ص.
ولنا يف �سماحة �لفقيد �ل�سعيد ناعي �لزهر�ء �ل�سيد جا�سم 
�حل�سيني �لطويرجاوي �أ�سوة ح�سنة، �أخل�ص بعمله لأولياء نعمته، 
 ت�سعر به وهو يعي�ص �لكلمات �ملفجعة يف رثاء �لعرتة �لطاهرة
�لإخال�ص عنده مبثابة  �لأبيات، حت�سب  �أن تدرك معنى  قبل  فتبكي 
جمرى �لدم يف �لعروق، متفانيا ل يتاأنى يف �أد�ء �لوظيفة �لتي حملها 
على عاتقه، �سليما كان �أو �سقيما، يف �ل�سفر �أم �حل�سر، يف �ملركب كان 
�أم يف �مل�ستقر، و�ل�سو�هد على ذلك كثرية على �أل�سن �لقا�سي و�لد�ين 

�لذين �سهدو� له بهذه �حلالة �ملتفانية �لرهيبة.
�إن �هلل تعاىل جعل �أوليائه �ل�ساحلني مبثابة �مل�سابيح �لتي تنري ملن 
��ستنار بها، و�ل�سيد �ملخل�ص �إحدى تلك �مل�سابيح �لتي ل تاأفل �أبد�، 

و�ل�سبب يعود لإخال�سه �مل�ستمر.
�لأولياء  نال جو�ر من يرجو�  �أنه  �لدنيا،  �إخال�سه يف  نتيجة  و�أما 

جو�ره.
�أم��ري  للب�سري- ع��ن  �ل��دلل��ة  م��وج��زة -و����س��ح��ة  ب��رو�ي��ة  ونختم 

�ملوؤمنني �أنه قال: )�أْخِل�ْص َتَنْل(.

�أْخِل�ْص َتَنْل

ِحيِم ْحَمِن �لرَّ ِ �لرَّ  ِب�ْسِم �هللهّ
َك  لِّ ِلَربِّ {اإِنَّا اأَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر)1(َف�شَ

ْبَتُ )3(}. َواْنَحْر )2( اإِنَّ �َشاِنَئَك ُهَو ااْلأَ

ا  �إِنَّ ِقَر�َءُتُه  َكاَن  )َمْن    : ِ اللهَّ َر�ُسوُل  َق��اَل 
 ُ ِه َو َنَو�ِفِلِه �َسَقاُه �هللَّ �أَْعَطْيَناَك �ْلَكْوَثَر يِف َفَر�ِئ�سِ
ِمَن �ْلَكْوَثِر َيْوَم �ْلِقَياَمِة، َو َكاَن َمْنِزُلهُ  ِعْنَد َر�ُسوِل 

ِل ُطوَبى(. ِ يِف �أَ�سْ �هللَّ
ا �أَْعَطْيَناَك} يا ر�سول �هلل يا نبي �لرحمة  {�إِنَّ
مبعنى  �لكرثة،  من  م�ستق  و�لكوثر  {�ْل��َك��ْوَث��َر} 
�خلري �لكثري، وهو �ل�سيء �لذي من �ساأنه �لكرثة، 
�لكرثة  ظهرت  وقد  و�لذرية،  �لن�سل  كرثة  ومنه 
�ل�سديقة  ولد  من   لأكرم� �لنبي  ن�سل  يف 

�لطاهرة حتى ل يح�سى عددهم، و�ت�سل 
�إىل يوم �لقيامة مددهم.

َك} �سكرً� على  } يا ر�سول �هلل {ِلَربِّ لِّ {َف�سَ
�لإب��ل لإطعام  �لعظمى، {َو�ْن��َح��ْر}  �لنعمة  هذه 
�لطعام،  �إطعام  ُيحبهّ  فاإن �هلل �سبحانه  �لنا�ص، 
 :ل�سادق� �لإم����ام  ع��ن  �ل���رو�ي���ة  يف  وك��م��ا 
َو  اَلِم  �ل�سَّ �إِْف�َساُء  َو  َعاِم  �لطَّ �إِْط��َع��اُم  )�مْلُْنِجَياُت 
�أو �ملر�د: �رفع   ، ِنَياٌم(  ا�ُص  �لنَّ َو  ِباللَّْيِل  اَلُة  �ل�سَّ
فاإن  ورد-  �لتكبري -كما  �إىل نحرك عند  يديك 
يف ذلك خ�سوعًا هلل �سبحانه يالئم �ل�سكر على 

نعمته باإعطائه �لكوثر.
{�إِنَّ �َساِنَئَك} يا ر�سول �لرحمة -�أي مبغ�سك 

} �ملقطوع  �لذي ين�سبك �إىل �لبرت- {ُهَو �ْلأَْب��رَتُ
عن �خلري و�خلامل �لذكر، ل �أنت كما ن�سب �إليك 
�أ�سله من �حِلمار �لأبرت،  �لأب��رت، و�لأب��رت:  ذلك 

وهو مقطوع �لذنب.
و�ئ��ل  ب��ن  �لعا�ص  يف  نزلت  �ل�سورة  �أن  قيل 
�ل�سهمي، وذلك �أنه ر�أى ر�سول �هلل يخرج 
من �مل�سجد، فالتقيا عند باب بني �سهم، وحتدثا 
�مل�سجد،  يف  جلو�ص  قري�ص  �سناديد  من  و�أنا�ص 
فلما دخل �لعا�ص قالو�: من �لذي كنت تتحدث 

معه؟ قال: ذلك �لأبرت.
وهذه �ل�سورة -على �سغرها- �إحدى معاجز 
�لر�سول و�أدلة معجزة �لقر�آن �لكرمي، و�سلى �هلل 

على �سيدنا حممد و�آله �لطاهرين.

امن هدى الرحمن



كان  �لحر�م،  تكبرية  بعد  بالنيهّة  يتلفظ  كان  ما حكم من 
�هلل  �إىل  قربة  �ل�سبح  �سالة  )�أ�سلي  �لإح��ر�م  تكبرية  بعد  يقول 

تعاىل( مثاًل، يبد�أ بقر�ءة �لفاحتة و�ل�سورة ؟
�إذ� كان جاهاًل مق�سرً� فعليه �لإعادة �أو �لق�ساء و�إن كان 

قا�سرً� �سحت �سالته ول تلزمه �سجدتا �ل�سهو على �لأ�سح.
كيف تكون نية �سالة �لزيارة ملر�قد �لأئمة �لأطهار ؟
وينوي  يق�سد  �لزيارة  �سالة  فيها  وردت  �لتي  �لزيار�ت 
 لأئمة� �أولد  زي��ارة  �ومنها  ذل��ك  غري  ويف  �ل��زي��ارة  �سالة 

ي�سلي ركعتني ويهدي ثو�بها �إىل �ملزور.
�إذ� نويت �سالة �لظهر مثاًل ولكني �أريد �أن �أ�سلي �ملغرب 
�إ�سكال  يوجد  فهل  �ملغرب  ونويت  �خلطاأ  تد�ركت  �لوقت  نف�ص  ويف 

هنا ؟
�إذ� �سرعت يف �ل�سالة بنية �ملغرب فال �إ�سكال.

�أثناء  �لو�جبة  غري  معينة  ب�سالة  �لإتيان  �ملكلف  نوى  �إذ� 

دخول وقت �لو�جبة ويف �لأثناء عدل بها �إىل �ل�سالة �لو�جبة، فهل 
يجوز هذ� �أو جتب عليه �إعادة �ل�سالة ؟

ل يجوز �لعدول من �لنافلة �إىل �لفري�سة.
�سروق  قبل  �ل�سبح  ب�سالة  ياأتي  �أن  �سخ�ص  �أر�د  �إذ� 
يف  �لنية  �سيغة  هي  فما  ل،  �أو  ق�ساء  �أنها  يعلم  ل  بفرتة  �ل�سم�ص 

هذه �حلالة ؟
�لأد�ء  ق�سد  دون  م��ن  �لقربة  يق�سد  �أن  د�ئ��م��ًا  يكفيه 

و�لق�ساء ول يجب �لتلفظ بالنية كما ذكرنا.
ما حكم من �سك يف �لنية وهو يف �ل�سالة ؟

�ل�سابقة م�سى  �لأجز�ء  �سكه يف  وكان  فعاًل  بنيته  �إذ� علم 
يف �سالته، كمن �سك يف نية �سالة �لفجر حال �لركوع مع �لعلم باأن 
�لركوع قد �أتى به بعنو�ن �سالة �لفجر، و�أما �إذ� مل يعلم بنيته حتى 

فعل فال بد له من �إعادة �ل�سالة.

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

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

احل�سينية املقد�سة
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جواب

جواب

جواب

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال
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و�جبات �ل�سالة �لأحد ع�سر: �لنية، و�لقيام، وتكبرية �لإحر�م، و�لركوع، و�ل�سجود، و�لقر�ءة، و�لذكر، و�لت�سهد، و�ل�سالم، و�لرتتيب، 
و�ملو�لة، و�خلم�سة �لأوىل �أركان، مبعنى �أن نقي�ستها �ل�سهوية توجب �لبطالن، و�أما �لزيادة �ل�سهوية فال تت�سور -بطالن �ل�سالة- يف 
�لفعل  �إىل  �لق�سد  وهي  مبطلة،  غري  كذلك  �لتكبرية  زيادة  �أن  و�لأظهر  �سهوً�،  �لركوع  �أو  �لإحر�م  تكبرية  زيادة  مع  �إل  �لركني  �لقيام 

بعنو�ن �لمتثال و�لقربة، ويكفي فيها �لد�عي �لقلبي، ول يعترب فيها �لخطار بالبال ول �لتلفظ.
تربكا �سنذكر قبل �مل�سائل �خلا�سة بالنية بع�سا من رو�يات �لأبر�ر يف هذ� �لباب �ملهم، منها:

ٍة(. 1- عن �لإمام علي بن �حل�سني قال: )ل َعَمَل �إلهّ ِبِنيَّ
اِتِهْم َيْوَم �ْلِقَياَمِة(. ا�َص َعَلى ِنيَّ َ َيْح�ُسُر �لنَّ 2- وعن �أبي عبد �هلل، قال: )�إِنَّ �هللَّ

الهوام�س:
1- �لأخالق لل�سيد عبد�هلل �سرب ج 1 �ص 71.

 2- بحار �لأنو�ر ج 70 �ص 209.

النية من اركان ال�صالة

ل َرِحَمُه(بحار االأنوار: ج 74 �س 102 َ َولَي�شِ ِق اللهّ َع َلُه يف ِرزِقِه َفلَيتَّ ُه اأن ُين�َشاأَ َلُه يف ُعُمِرِه وُيَو�شَّ عن النبي االأكرم: )َمن �َشرَّ 1442ه�ربيع الثاينالعدد |47| 4

ليتفقه�ا

لالإمام علي رُب َعَلى االأَذى.من و�شية النبي ف�ِس, َوِطيُب الَكالِم, َوال�شَّ : �َشخاُء النَّ يا عليٌّ َثالٌث ِمن اأبواِب الرِبِّ



املظهر االأول:
هذه  على   هلل� خليفة  �لإن�سان  �عتبار 
َربُّ��َك  َق��اَل  {َو�إِْذ  تعاىل:  ق��ال  كما  �لأر����ص 
�إِينِّ َجاِعٌل يِف �لأَْر�ِص َخِليَفًة َقاُلوْ�  ِلْلَماَلِئَكِة 
َماء  �لدِّ َوَي�ْسِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِسُد  َمن  ِفيَها  َعُل  �أَجَتْ
�إِينِّ  َقاَل  َلَك  �ُص  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َسبِّ َوَنْحُن 
�أَْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن})1(، وكان ذلك بالنظر 
�لت�سرف،  يف  �لخ��ت��ي��ار  م��ن  منح  م��ا  �إىل 
و�أن���و�ع  �ل��ك��ون  �سنن  على  �لط���الع  وقابلية 
�لكائنات  �سيد  بذلك  فهو  فيه،  �لكائنات 
�ملق�سود  وهو  �لب�سيطة،  وجه  على  و�أرقاها 
بتفهيم قدرة �هلل �سبحانه و�إبد�عه يف خلق 
بهذه  �سعر  وق��د  و�سننها،  �لكائنات  تلك 

�حلقيقة جمع من علماء �لطبيعة.
املظهر الثاين:

مت��ه��ي��د �ل���ع���امل لح��ت�����س��ان �لإن�������س���ان 
خلق  بعد  ُخ��ل��ق  ب���اأن  وذل���ك  ل��ه،  وت�سخريه 
�لنباتات  �لأر�ص وما يحيط بها، وبعد خلق 
هذه  يف  ما  و�سائر  و�مل��ع��ادن،  و�حل��ي��و�ن��ات 
بيئة  ليكون  تعاىل  �هلل  �أوج��ده  مما  �حلياة 
�لأبوين يف  كعناية  �لإن�سان، وذلك  حتت�سن 
�إيجاد بع�ص �ملقدمات تهيئة لولدة �ملولود، 
 ،ولقد ورد �لتنبيه على ذلك يف كتاب �هلل
َر  َ �َسخَّ فقال عز من قائل: {�أَمَلْ َتَرْو� �أَنَّ �هللَّ

َماَو�ِت َوَما يِف �ْلأَْر�ِص})2(   ا يِف �ل�سَّ َلُكم مَّ

يِف  ا  مَّ َلُكم  َخَلَق  ��ِذي  �لَّ {ُهَو  تعاىل  وقال 
�سبحانه  �سخر  كما  َجِميعًا})3(،  �لأَْر����صِ 
له،  �لإن�سان  حول  �ملوجودة  �لكائنات  �سائر 
و�لنباتات  و�لنجوم  و�لقمر  �ل�سم�ص  م��ن 
باإيجادها  �ملق�سود  هو  فكان  و�حليو�نات، 
وخلقها، لأن كثريً� من تلك �لنعم ل ي�ستفيد 
�ملعادن  كاأنو�ع  �لإن�سان  يعيها غري  ول  منها 
و�ملركبات �لتي ي�ستثمرها يف �سنع �لأدو�ت 
يح�سى،  ول  يعد  ل  مم��ا  �لكثري  وغ��ريه��ا 
غري  م��ن��ه��ا  ينتفع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ائ��ن��ات  وح��ت��ى 
ف��اإن  و�لنباتات،  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  �لإن�����س��ان 
�لكائنات  �أرق��ى  هو  �ل��ذي  �لإن�سان  هيمنة 
و��ستثماره  جميعا  عليها  و�سيطرته  خلقا 

�إياها بالنحو �لأمثل يوحي باأنه هو �ملق�سود 
منها.

الثالث: املظهر 
خلقه:  �بتد�ء  منذ  لالإن�سان  �هلل  رعاية 
�بتد�ئه مبخاطبته  �لإن�سان يف  �قرت�ن خلق 
ق�سة  يف  ذل��ك  ج��اء  كما  و�إك��ر�م��ه  وتعليمه 
} �سبحانه:  ق��ال   ،آدم� �هلل  نبي  خلق 
يِف  َج��اِع��ٌل  �إِينِّ  ِل��ْل��َم��اَلِئ��َك��ِة  َربُّ���َك  َق���اَل  َو�إِْذ 
ُيْف�ِسُد  َمن  ِفيَها  َعُل  �أَجَتْ َقاُلوْ�  َخِليَفًة  �لأَْر�ِص 
ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َسبِّ َوَنْحُن  َماء  �لدِّ َوَي�ْسِفُك  ِفيَها 
َتْعَلُموَن  َل  َما  �أَْع��َل��ُم  �إِينِّ  َق��اَل  َل��َك  �ُص  َوُنَقدِّ
ُهْم  َعَر�سَ ُثمَّ  ُكلََّها  �لأَ�ْسَماء  �آَدَم  َوَعلََّم   )30(
َعَلى �مْلَاَلِئَكِة َفَقاَل �أَنِبُئويِن ِباأَ�ْسَماء َهوؤُلء �إِن 
اِدِقنَي )31( َقاُلوْ� �ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم  ُكنُتْم �سَ
ِكيُم  �حْلَ �ْلَعِليُم  �أَنَت  َك  �إِنَّ َعلَّْمَتَنا  َما  �إِلَّ  َلَنا 
ا  َفَلمَّ ِباأَ�ْسَماآِئِهْم  �أَنِبْئُهم  �آَدُم  َيا  َقاَل   )32(
�إِينِّ  ُكْم  لَّ �أَُق��ل  مَلْ  �أَ َق��اَل  ِباأَ�ْسَماآِئِهْم  ُهْم  �أَنَباأَ
َما  َو�أَْع��َل��ُم  َو�لأَْر����صِ  َماَو�ِت  �ل�سَّ َغْيَب  �أَْعَلُم 

ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن )33(})4( .
الهوام�س:

1- �سورة �لبقرة/�آية30
2- �سورة لقمان/�آية20
3- �سورة �لبقرة/�آية29

4- �سورة �لبقرة/�آية 33-30
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ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

ُ �َسرَّ َذِلَك �ْلَيْوِم  قال تعاىل: {َفَوَقاُهُم �هللَّ
َرًة َو�ُسُروًر�}1 اُهْم َن�سْ َوَلقَّ

املعنى اللغوي:
�ل�سرور: بال�سمهّ خالف �حلزن وهو �لفرح

ن���ِظ���رة: مب��ع��ن��ى �ل��ب��ه��ج��ة وح�����س��ن �ل��ل��ون 
وف��ور  عند  يظهر  �ل���ذي  �خل��ا���ص  و�ل�����س��رور 

�لنعمة و�لرفاه على �لإن�سان.
بامل�سوؤولية  يح�سون  ك��ان��و�  �أن��ه��م  ومب���ا 
�هلل  ف��اإن  �لرهيب  �ليوم  ذلك  من  ويخافون 

تعاىل �سوف يعو�سهم بال�سرور و�لبهجة.
�للطيفة  �لتعابري  من  اُهْم}  {َوَلقَّ وتعبري 
ي�ستقبل  �سوف  تعاىل  �هلل  �أن  على  تدل  �لتي 
و�أنه  خا�ص،  و�سرور  بلطف  �لكر�م  �سيوفه 

�سوف يجعلهم يف �سعة من رحمته.
ه���ذه �لآي�����ة �مل��ب��ارك��ة ج����اءت يف ���س��ورة 
�سورة  وه��ي  �أت��ى،  هل  �أو  �لدهر  �أو  �لإن�سان 
مدنية ،و�سبب نزول �لآيات �لو�ردة يف �سدر 
ْب��َر�َر ..}2  قد نزلت يف حق  �ل�سورة {�إِنَّ �ْلأَ

.علي وفاطمة و�حل�سن و�حل�سني
قول حممد بن �دري�ص �ل�سافعي:

�إلَم �إلَم وحت����ى مت����ى
�أُع��اَتُب يف ح���ب ه����ذ� �لفت�ى؟

جت فاطٌم غريه وهل ُزوِّ
ويف غريه هل �أتى )َهْل �أََتى(3؟  

ف�شيلة ال�شورة:
�ُسوَرَة       َق��َر�أَ  َم��ْن   :لأكرم� �لنبي  عن 
��ًة  {َه���ْل �أََت����ى} َك���اَن َج�����َز�وؤُُه َع��َل��ى �هلِل َج��نَّ

وَحِريرً�4.
وعن �لإمام �لباقر: َمْن َقَر�أَ �ُسوَرَة {
َخِمي�ٍص  َغَد�ِة  ُكلِّ  يِف  ن�َساِن}  �ْلإِ َعَلى  �أََتى  َهْل 
اَئِة َعْذَر�َء َو�أَْرَبَعَة  َجُه �هلُل ِمَن �حُلوِر َثَمامَنِ َزوَّ
َمَع  َوَكاَن  �ْلِعنِي  وِر  �حْلُ ِمَن  َوُح��ورً�  ٍب  َثيِّ �آَلِف 

. 5د مَّ حُمَ
معنى ال�شرور:

يب�سط  علي:�ل�سرور  �لم����ام  ع��ن 
�لنف�ص  يقب�ص  و�لغم  �لن�ساط،  ويثري  �لنف�ص 

ويطوي �لنب�ساط.

مفهوم ال�رسور
 يف

 القران الكرمي
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�شرور املوؤمن:
يف  ��روُر  �ل�����سُّ  :ل�سادق� �لإم����ام  ع��ن 
َث��الِث ِخ��الٍل: يِف �ل��َوف��اِء، وِرع��اَي��ِة �حُلقوِق، 

و�ِئِب6 . َو�لنُُّهو�ِص يِف �لنَّ
بن  �إىل   ملوؤمنني� لأم��ري  كتاب  وم��ن 
َر�سوِل  َك��الِم  َبعَد  ِبَكالٍم  �نَتَفعُت  َما  عبا�ص: 
ا َبعُد، َفاإِنَّ   َكانِتفاعي ِبهَذ� �لَكالِم: �أمهّ ِ �هللهّ
ُه َدَرُك ما مَل َيُكن ِلَيفوَتُه، وَي�سووؤُُه  �مَلرَء َقد َي�ُسرُّ
ِلُيدِرَكُه، َفلَيُكن �ُسروُرَك مِبا  َفوُت ما مَل َيُكن 
ِنلَت ِمن �آِخَرِتَك، َولَيُكن �أ�َسُفَك َعلى ما فاَتَك 

ِمنها..7 .
مَت  َقدَّ ما  على  �ُسُروَرَك  �أكرِث   :وعنه

ِمَن �خَلرِي، وُحزَنَك على ما فاَت ِمنُه8 .
و  ��ِه،  َربِّ بطاَعِة  �ملوؤمِن  �ُسروُر   :وعنه

ُحزُنُه على َذنِبِه9 .
�إلهّ  ��روِر  �ل�����سُّ على  ُي�سَتعاُن  ل   :وعنه

باللِّنِي10 .
من �دخل �ل�سرور على �ملوؤمنني:

ِة د�ر�  �إنهّ يف �جَلنَّ  :وعن ر�سول �هلل
َح  َفرَّ َمن  �إلهّ  َيدُخُلها  ل  �لَفَرِح  د�ُر  َلها  ُيقاُل 

َيتاَمى �ملوؤمنني11 .
وع��ن ر���س��ول �هلل: َم��ن �أدَخ���َل على 
وَمن  َفَرحا،  َعَليَّ  �أدَخ��َل  َفَقْد  َفَرحا  ُم��وؤِم��ٍن 
ِ َعهد�،  َخَذ ِعنَد �هللهّ َفَقِد �تَّ �أدَخَل َعَليَّ َفَرحا 
�لآِمِننَي  ِمَن  جاَء  َعهد�   ِ �هللهّ ِعنَد  َخَذ  �تَّ وَمِن 

َيوَم �لِقياَمِة12.
وعن �لإمام �ل�سادق: َل يَرى �أََحُدكْم 
ُه َعَليِه �أَْدَخَلُه  �إَِذ� �أَْدَخَل َعَلى ُموؤِْمٍن �ُسُرورً� �أَنَّ
َر�ُسوِل  َعَلى   ِ َو�هللَّ َبْل  َعَليَنا   ِ َو�هللَّ َبْل  َفَقْط، 

. 13 ِ �هللَّ
وعن ر�سول �هلل: َمن �َسرَّ ُموؤِمنًا َفَقد 

. 14 َ ين َفَقد �َسرَّ �هللَّ ين، وَمن �َسرَّ �َسرَّ
�هلل  بعث  �إذ�   :ل�سادق� �لإم��ام  وعن 
�مل��وؤم��ن م��ن ق���ربه خ���رج م��ع��ه م��ث��ال يقدمه 
�أه��و�ِل  من  ه��وًل  �ملوؤمن  ر�أى  فكلما  �أم��ام��ه، 
يوم �لقيامة قال له �مِلثال: ل تفزع ول حتزن، 

فما   ،هلل� من  و�لكر�مة  بال�سرور  و�أب�سر 
�هلل  م��ن  و�ل��ك��ر�م��ة  بال�سرور  يب�سره  ي���ز�ل 
�سبحانه حتى يقف بني يدي �هلل ويحا�سبه 
و�ملثال  �جلنة  �إىل  به  وياأمر  ي�سري�  ح�سابا 
نعم  �هلل  رحمك  �مل��وؤم��ن:  له  فيقول  �أم��ام��ه، 
�خل���ارج معي م��ن ق��ربي! م��ا زل��ت تب�سرين 
ر�أي��ت  حتى   هلل� من  و�لكر�مة  بال�سرور 
ذلك فيقول، فمن �أنت؟ فيقول له �مِلثال: �أنا 
يف  �ملوؤمن  �أخيك  على  �أدخلته  �لذي  �ل�سرور 

�لدنيا خلقني �هلل لأب�سرك15 .
ق�شة 

رجل من �أهل �لري: ويل علينا بع�ص كتاب 
يطالبني  بقايا  علي  وك��ان  خالد،  بن  يحيى 
�مل��ذه��ب...  �إن���ه ينتحل ه��ذ�  ب��ه��ا... وق��ي��ل 
تعاىل  �إىل �هلل  �أن هربت  ر�أيي على  فاجتمع 
بن  مو�سى  �ل�سابر  م��ولي  ولقيت  وحججت 
فاأ�سحبني  �إليه  ح��ايل  ف�سكوت   جعفر

مكتوبا ن�سخته:
هلل  �أن  �علم  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�سم 
حتت عر�سه ظال ل ي�سكنه �إل من �أ�سدى �إىل 
�أدخل  �أو  كربة،  عنه  نف�ص  �أو  معروفا،  �أخيه 

على قلبه �سرور�، وهذ� �أخوك و�ل�سالم.
�إليه  فاأخرجت  �حل��ج...  من  فعدت  قال: 
��ستدعى  ثم  وق��ر�أه  قائما  فقبله   كتابه
دي��ن��ار�،  دي��ن��ار�  فقا�سمني  وث��ي��اب��ه  مب��ال��ه 
ودرهما درهما، وثوبا ثوبا، و�أعطاين قيمة ما 

مل ميكن ق�سمته...
ثم ��ستدعى �لعمل فاأ�سقط ما كان با�سمي 
و�أعطاين بر�ءة مما يوجبه علي عنه وودعته 

و�ن�سرفت عنه.
�لرجل  هذ�  مكافاة  على  �أق��در  ل  فقلت: 
�إل باأن �أحج يف قابل و�أدعو له و�ألقى �ل�سابر 

و�عرفه فعله.
ففعلت ولقيت مولي �ل�سابر وجعلت 
�أحدثه ووجهه يتهلل فرحا، فقلت: يا مولي 

هل �سرك ذلك؟.

�أمري  و�سر  �سرين،  لقد  و�هلل  �إي  فقال: 
ر�سول  ج��دي  �سر  لقد  و�هلل   ،ملوؤمنني�

�هلل، و�هلل لقد �سر �هلل تعاىل16. 

�لهو�م�ص: 
1-  �سورة �لإن�سان �آية11.

2- �سورة �لإن�سان �آية5.

3- �سورة �لإن�سان �آية1.
4- تف�سري من هدى �لقر�آن ج 11 �ص 404.

5- �مل�سدر �ل�سابق.
6- بحار �لأنو�ر ج 78 �ص 237 ح 72.

7- نهج �لبالغة، �لكتاب 22.
8- غرر �حلكم : 2345.
9- غرر �حلكم : 5594.

1- مطالب �ل�سوؤول : 50.

ال : 6008. 11- كنز �لعمهّ
12- بحار �لأنو�ر : 27/413/74.

13- �لكايف : 6/189/2.
14- بحار�لأنو�ر: ج 74 �ص 287 ح 14.

15- �أماىل �لطو�سى ج 1 �ص 198.
16- بحار �لأنو�ر - �لعالمة �ملجل�سي - ج 48 - 

�ل�سفحة 174.
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َك ِفيِه ِمن َبْعِد  قال تعاىل: {َفَمْن َحاآجَّ
َنْدُع  َتَعاَلْوْا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  َج��اءَك  َما 
َوِن�َشاءُكْم  َوِن�َشاءَنا  ْبَناءُكْم  َواأَ اأَْبَناءَنا 
َفَنْجَعل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  واأَنُف�َشُكْم  َواأَنُف�َشَنا 

ِ َعَلى اْلَكاِذِبَن}1 . لَّْعَنُة اللهّ
املق�شد االأول:
يف كتب ال�شنة

�ملنذر  و�ب��ن  و�ل��رتم��ذي  م�سلم  �أخ��رج  �أ - 
و�حلاكم و�لبيهقي يف �سننه عن �سعد بن �أبي 
وقا�ص قال: ملا نزلت هذه �لآية {َفُقْل َتَعاَلْوْ� 
 ْبَناءُكْم} دعا ر�سول �هلل َنْدُع �أَْبَناءَنا َو�أَ
فقال:   وح�سينًا وح�سنًا  وفاطمة  عليًا 

»�للهم هوؤلء �أهلي«2.
ب - �أخرج �بن جرير عن غلباء بن �أحمر 
{َفُقْل  �لآي��ة  ه��ذه  نزلت  ملا  ق��ال:  �لي�سكري 
ر�سول  �أر�سل  ْبَناءُكْم}،  َو�أَ �أَْبَناءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوْ� 
�هلل �إىل عليٍّ وفاطمة و�بنيهما �حل�سن 
و�حل�سني ودعا �ليهود ليال عنهم فقال �ساب 
بالأم�ص  عهدكم  �ألي�ص  ويحكم  �ليهود:  من 
ل  وخنازير؟  قردة  م�سخو�  �لذين  �إخو�نكم 

تالعنو�. فانتهو�3 .

ت - ق��ال �مل����اوردي: مل��ا نزلت ه��ذه �لآي��ة 
وفاطمة و�حل�سن  بيد عليٍّ    �لنبيُّ �أخذ 
�إىل  �ل��ن�����س��ارى  دع���ا  ث��م   و�حل�سني
بع�سهم  وق���ال  عنها،  فاأحجمو�  �ملباهلة، 
�لو�دي عليكم  ��سطرم  باهلتموه  �إن  لبع�ص: 

نارً� 4. 
ْبِن َحِكيٍم، قال:  �أَْحَمد ْبن ُعْثَمان  د- عن 
ِل، قال: حدثنا �أَ�ْسَباٌط،  حدثنا �أَْحَمُد ْبُن �مْلَُف�سَّ
َوِن�ساَءُكْم  َوِن�ساَءنا  {َو�أَْبناَءُكْم  يِّ  دِّ �ل�سُّ َعِن 
َو�أَْنُف�َسنا َو�أَْنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت �هلِل 
َعَلى �ْلكاِذبني}، فاأبرز ر�سول �هلل عليًا 
و�حل�سن و�حل�سني وفاطمة وعنى من 

 .5 قوله )�أنف�سنا( نف�ص عليٍّ
املق�شد الثاين:
يف كتب ال�شيعة

ُمَعْنَعنًا  ��ِع��ي��ٍد  ���سَ ْب���ن  ��نْيِ  �����سَ �حْلُ َع���ِن  ث - 
} ت��ع��اىل:  َق���ْوِل���ِه  يِف   َجْعَفٍر �أَِب����ي  َع���ْن 
�َسَن  �حْلَ )َيْعِني  ق��ال:  ْب��َن��اءُك��ْم}  َو�أَ �أَْب��َن��اءَن��ا 
و�أَنُف�َسُكْم}  َو{َو�أَنُف�َسَنا   ،) �َسنْيَ َو�حْلُ
{َوِن�َساءَنا   ) َوَعِليٌّ  هلِل� ��وُل  )َر���سُ

. 6)ْهَر�ء َوِن�َساءُكْم}) َفاِطَمُة �لزَّ

َثِني َجْعَفُر  ج - َعْن ُفَر�ت �لكويف َقاَل: َحدَّ
ِد ْبِن �َسِعيٍد �لأَْحَم�ِسيُّ ُمَعْنَعنًا َعْن �أَِبي  مَّ ْبُن حُمَ
َر�َن َفَذَكَر  َهْيٌب َمَع �أَْهِل َنْ َر�ِفٍع َقاَل: َقِدَم �سُ
�أَْم��ِر  ِمْن  ِبِه  ُموُه  َخا�سَ َما   هلِل� ِلَر�ُسوِل 
وعليهما  و�آله  نا  نبيهّ -على  َم��ْرمَيَ  �ْبِن  ِعي�َسى 
َفَدَعاُهْم  �هلِل  َوَل��َد  َدَع���ْوُه  ��ُه��ْم  َو�أَنَّ �ل�سالم- 
ُموُه َفَقاَل  َمُهْم َوَخا�سَ َر�ُسوُل �هلِل َفَخا�سَ
َو�أَْبَناءُكْم  �أَْبَناءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوْ�  {َفُقْل  تعاىل: 
ُثمَّ  نُف�َسُكْم  و�أَ َو�أَنُف�َسَنا  َوِن�َساءُكْم  َوِن�َساءَنا 
�ْل��َك��اِذِب��نَي}  َعَلى   ِ �هللهّ ْعَنُة  لَّ َفَنْجَعل  َنْبَتِهْل 
ِبَيِدِه  َفاأََخَذ   ًا َعِليهّ  َر�ُسوُل �هلِل َفَدَعا 
�َسنْيُ  َو�حْلُ �َسُن  �حْلَ �ْبَناُه  َوَمَعُه  َعَلْيِه  اأَ  َفَتَوكَّ
اَرى  �لنَّ�سَ َر�أَى  ا  َفَلمَّ َخْلَفُهْم   َوَفاِطَمُة
�أََرى  َما  َفَقاَل:  ِمْنُهْم  َرُجٌل  َعَلْيِهْم  �أَ�َساَر  َذِلَك 
َوَلِكْن  َهَلْكُتْم  ًا  َنِبيهّ َكاَن  َفاإِْن  ُتاَلِعُنوُه  �أَْن  َلُكْم 
َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  وُه،  احَلُ َف�سَ َقاَل:  وُه،  احِلُ �سَ
�هلِل: )َلْو َلَعُنويِن َما ُوِجَد َلُهْم �أَْهٌل َوَل 

َوَلٌد َوَل َماٌل(7.
معاوية  قال  قال:  �سعد  بن  عامر  ح - عن 
لأبي: ما مينعك �أن ت�سب �أبا تر�ب قال: لثالث 
 ملا نزلت �آية �ملباهلة  رويتهن عن �لنبيِّ

احَلق مع الإمام علي 
واأهل بيته 

يف اآية املباهلة
امل�سلمون  اأجمع  التي   

ومعادلتها عليها 





ال�سيخ علي الفتالوي
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العقائد

لالإمام علي ي. من و�شية النبي جت عنهّ د اإالهّ فرهّ د واآل حممهّ يا عليُّ اإذا هاَلَك اأَمٌر فقل: اللهّهمهّ بحقهّ حممهّ



�أخذ  ْبَناءُكْم..}  �أَ َو ْبَناءَنا  �أَ َنْدُع   �ْ {َتَعاَلْو
و�حل�سن  وفاطمة  عليٍّ  بيد   ر�سول �هلل

و�حل�سني قال: )هوؤلء �أهلي(8.
�مل��وؤم��ن��ني  �أم����ري  م��ن��ا���س��دة  خ - ج���اء يف 
 يوم �ل�سورى قوله: )َن�َسْدُتُكُم �هلَل،  عليٍّ
�أَِفيُكْم �أََحٌد، َقاَل َلُه َر�ُسوُل �هلِل: َيْوَم �مْلَُباَهَلِة، 
�إِْذ َنَزَلْت: {َفُقْل َتَعاَلْوْ� َنْدُع �أَْبَناءَنا َو�أَْبَناءُكْم 
�أَْنَت  نُف�َسُكْم}  و�أَ َو�أَنُف�َسَنا  َوِن�َساءُكْم  َوِن�َساءَنا 

ي؟(، َقاُلو�: �للَُّهمَّ َل9. َنْف�ِسي، َغرْيِ
 يف حديث  د - قال �أمري �ملوؤمنني عليٌّ
اَرى  �لنَّ�سَ َف��اإِنَّ   ..( مناقبه:  ذكر  يف  طويل 
َك  َعْو� �أَْمرً� َفاأَْنَزَل �هلُل ِفيِه {َفَمْن َحاآجَّ �دَّ
َتَعاَلْوْ�  َفُقْل  �ْلِعْلِم  ِمَن  َما َجاءَك  َبْعِد  ِفيِه ِمن 
َوِن�َساءُكْم  َوِن�َساءَنا  َو�أَْب��َن��اءُك��ْم  ْبَناءَنا  �أَ َن��ْدُع 
 ِ ْعَنُة �هللهّ َو�أَنُف�َسَنا و�أَنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّ
َر�ُسوِل  َنْف�َص  َنْف�ِسي  َفَكاَنْت  �ْلَكاِذِبنَي}  َعَلى 
َو�لأَْب��َن��اُء   َفاِطَمَة �َساُء  َو�لنِّ  هلِل�
�ْل��َق��ْوُم  َن���ِدَم  ُث��مَّ    �َسنْيَ َو�حْلُ �َسَن  �حْلَ
ْعَفاُهْم  َفاأَ �لإِْعَفاَء   هلِل� َر�ُسوَل  ُلو�  َف�َساأَ
َو�ْلُفْرَقاَن  ُمو�َسى  َعَلى  ْوَر�َة  �لتَّ �أَْن��َزَل  ��ِذي  َو�لَّ
ِق��َرَدًة  مَلُ�ِسُخو�  َباَهُلوَنا  َلْو   ٍد مَّ حُمَ َعَلى 

َوَخَناِزيَر ..(10 .
املق�شد الثالث:

معطيات  اإىل  ت�شري  التي  املعادالت 
اآية املباهلة:

�ملعادلة �لأوىل:
. لأهل �لبيت ما للنبيِّ

وف��اط��م��ة  ع��ل��ي��ًا  �إنهّ  �مل����ق����دم����ة�لأوىل: 
مع  �ملباهلة  �آي��ة  �أه��ل  هم   و�حل�سنني

 كما يف �لآية �ل�سابقة. �لنبيِّ
�أن  لبد  كان كذلك  ومن  �لثانية:  �ملقدمة 
يلزم منه  و�إلهّ   ، يكون مع�سومًا كالنبيِّ
يتحقق  فال  ع�ساة  باأ�سخا�ص  �ملباهلة  جو�ز 

�لغر�ص من �ملباهلة.
 لنتيجة: يلزم �أن يكون لهم ما للنبي�

ما عدى �لنبوة.

�ملعادلة �لثانية:
لأه����ل  ه����ي   لنبي� ����س���ف���ات  ك����ل 

.لبيت�
�ملقدمة �لأوىل: �إنهّ لأهل �لبيت ما 

. للنبيِّ
كلَّ    للنبيِّ �أنهّ  ثبت  �لثانية:  �ملقدمة 

�ل�سفات �لكاملة.
كلُّ   لبيت� لأه���ل  �إذن  �لنتيجة: 

 �لكاملة. �سفات �لنبيِّ
�ملعادلة �لثالثة:

على  وهم  مع�سومون   لبيت� �أهل 
خلق عظيم.

كلُّ   لبيت� لأه��ل  �لأوىل:  �ملقدمة 
�سفات �لنبيِّ �لكاملة.

بل  مع�سوم    �لنبيُّ �لثانية:  �ملقدمة 
هو على خلق عظيم.

�لنتيجة: �إنَّ �أهل �لبيت مع�سومون 
وهم على خلق عظيم.

�ملعادلة �لر�بعة:
خ�سومهم على باطل وهم خطاهّوؤون.

 لبيت� �أه�����ل  �لأوىل:  �مل��ق��دم��ة 
مع�سومون وهم على خلق عظيم.

�ملقدمة �لثانية: �إنهّ لهم خ�سومًا.
�لنتيجة: خ�سومهم على باطل وخطاوؤون.

�ملعادلة �خلام�سة:
�أهل �لبيت مربوؤون من �خلطاأ.

بقوم  �ملباهلة  ت�سح  ل  �لأوىل:  �ملقدمة 
ائني عا�سني لعدم حتقق �لنت�سار بهم،  خطهّ

لأنهّ �هلل تعاىل ل يجيب دعوة �لعا�سي.
  �لنبيُّ باهل  وق��د  �لثانية:  �ملقدمة 

.باأهل �لبيت
م��ربوؤون   لبيت� �أه��ل  �إنهّ  �لنتيجة: 

من �خلطاأ و�ملع�سية.
�ملعادلة �ل�ساد�سة:

يف  عا�سني   لبيت� �أه���ل  ك��ان  م��ا 
�سيكونون كذلك  ول  ول يف �حلا�سر  �ملا�سي 

يف �مل�ستقبل.

�لتطهري  �آية  �أهل  كان  لو  �لأوىل:  �ملقدمة 
عا�سني يف �ملا�سي �أو يف �حلال �أو �سيع�سون 

يف �مل�ستقبل ل ي�سح �ملباهلة بهم.
قد    �لنبيهّ ول��ك��نَّ  �لثانية:  �ملقدمة 

باهل بهم.
�لنتيجة: �إذن �أهل �لبيت مل يكونو� 
ول  �حلا�سر  يف  ول  �ملا�سي  يف  ل  عا�سني 

�سيكونون يف �مل�ستقبل كذلك.
�ملعادلة �ل�سابعة:

مف�سلني  مع�سومني  بقوم  �ملباهلة  يلزم 
على غريهم.

�ملقدمة �لأوىل: �ملباهلة بقوم عا�سني دون 
غريهم خالف �لعدل �لإلهي.

�ملقدمة �لثانية: لكنَّ �هلل تعاىل عادل.
ب��ق��وم  �مل��ب��اه��ل��ة  ي��ل��زم  �إذن  �ل��ن��ت��ي��ج��ة: 

مع�سومني مف�سلني على غريهم. 
�لهو�م�ص:

1- )�آل عمر�ن/61(.
2- �لدر �ملنثور: �لباب 59، ج2، �ص354.

3- �مل�سدر �ل�سابق نف�سه.
ج1،   ،59 �لباب  للماوردي:  و�لعيون  �لنكت   -4

�ص235.
5- ينابيع �ملودة للقندوزي: ج1، �ص42.

ج3،  �ل�سالم:  عليهم  طالب  �أبي  �آل  مناقب   -6
�ص369. تف�سري فر�ت �لكويف: �ص86.

7- تف�سري فر�ت �لكويف: �ص87.
ح59.  �����ص177،  ج1،  �ل��ع��ي��ا���س��ي:  تف�سري   -8
�أمايل �لطو�سي: �ص307. ب�سارة �مل�سطفى ل�سيعة 
�ملرت�سى: ج2، �ص203. مناقب �آل �أبي طالب عليهم 
�ل�سالم لبن �سهر �آ�سوب: ج3، �ص368.عمدة عيون 
�لأب��ر�ر: �ص132،  �إمام  مناقب  �لأخبار يف  �سحاح 
�لربهان يف  ي�سري.  باختالف  و�ص189،  و�ص188، 
�لأن��و�ر: ج21،  �لقر�آن: ج1، �ص637. بحار  تف�سري 

�ص342.
9- �مل�سرت�سد يف �إمامة عليٍّ �أمري �ملوؤمنني عليه 

�ل�سالم: �ص355.
10-�خل�سال لبن بابويه: ج2، �ص576.
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العقائد

لالإمام علي َر.من و�شية النبي ُم َقوُم ُلوٍط فيِهما, َوال ُتعِر اخِلن�شِ ابِة َوالُو�شطى, َفاإنَُّه كاَن َيَتختَّ بهّ ْم يف ال�شَّ : ال َتَتَختَّ يا َعليهّ



تناولن���ا يف �لع���دد �ل�ساب���ق ط���رق كتاب���ة 
�ملحا�سرة ومنه���ا �لطريقة �لقدمية وطريقة 
�لعر�ص، وتنق�س���م طريقة �لعر�ص �إىل �أق�سم 

منها:
1- الطريقة الوائلية

2- طريقة االأ�شئلة
3- طريقة التهيئة

وبع���د �أن �أمتمن���ا �سرح �لطريق���ة �لو�ئلية 
م���ع �لأمثلة، ُنكمل يف هذ� �لعدد �سرح طريقة 
�لأ�سئل���ة بع���د �أن و�سلن���ا �إىل �لأمثلة يف هذه 

�لطريقة و�سرح طريقة �لتهيئة.
املثال االأول: املكر االإلهي.

مث���اًل عندم���ا يب���د�أ �خلطيب بت���الوة �آية 
َمُن  ِ َفاَل َياأْ �لفتتاح وهي: {�أََفاأَِمُن���وْ� َمْكَر �هللهّ
ا�ِس���ُروَن}1  ثم يبد�أ  ِ �إِلَّ �ْلَق���ْوُم �خْلَ َمْك���َر �هللهّ
-�خلطيب- بالأ�سئلة مبا�س���رة بالنتهاء من 

�لآية فيقول:
�ل�س���وؤ�ل �لأول: �ملكر �سف���ة بذيئة يت�سف 
بها �لإن�سان �ملقام���ر و�لكذ�ب و�لدجال ومن 
خبث���ت �سريرت���ه، فكيف �هلل ج���ل جالله يف 
هذه �لآية �ملباركة ين�سب �ملكر لذ�ته �ملقد�سة 

}؟. ِ ِمُنوْ� َمْكَر �هللهّ فيقول {�أََفاأَ
�ل�س���وؤ�ل �لثاين: كيف يزي���د رب �لعزة يف 
ُ َخ���رْيُ �مْلَاِكِريَن}2،  �آي���ة ثانية فيق���ول {َو�هللهّ

فهل يعقل ذلك �أن �هلل خري �ملاكرين؟
�ل�سوؤ�ل �لثالث: ما هو �ملكر �لإلهي؟ وكيف 

نعرفه؟
�ل�س���وؤ�ل �لر�ب���ع: هل ميك���ر �هلل تعاىل بنا 

ونحن ل نعلم بذلك؟
وهك���ذ� �لأ�سئل���ة �ملنتق���اة و�لت���ي عندم���ا 

ي�سمعه���ا �جلمهور يقول يف قر�رة نف�سه: حقًا 
كي���ف ي�س���ف �هلل نف�س���ه باأنه ميك���ر؟، وهل 
�أن �هلل ع���ز وج���ل �لآن ميك���ر بن���ا؟ و�لعديد 
م���ن �لأ�سئلة �لتي جت���ول يف خلج���ات نف�سه، 
وبذلك ي�ست�سلم �جلال�ص لهذه �لأ�سئلة ويفرغ 
نف�سه وباله لي�ستمع �إىل �لأجوبة �ل�سافية من 

�خلطيب.
اأم  املعن��ى حقيق��ي  الث��اين:  املث��ال 

املعنى جمازي.
مث���اًل �إذ كان حدي���ث �لفتت���اح ه���و: قول 
ر�سول �هلل بح���ق �لزهر�ء: )�إن 
ب���ِك وَير�سى لر�ساِك(3،  ُب لَغ�سَ �ل���ربهّ يَغ�سَ
وكذل���ك ق���ال ر�س���ول �هلل: )�إنهّ فاِطَمة 
ُبني َما  َب�سعٌة ِمنهّي، ُيوؤِذيِن���ي ما �آذ�َها، وُيغ�سِ

َبها(4. �أغ�سَ
 ل�س���وؤ�ل �لأول: ه���ل �أن �أهل �لبيت�
ي�ستخدم���ون �ملعن���ى �ملج���ازي للتعب���ري ع���ن 
عالقته���م ببع�سه���م ولبي���ان مكانته���م عند 
�هلل؟ �أم ي�ستخدم���ون �لتعب���ري �حلقيق���ي 
�لزه���ر�ء  �أن  �أي حق���ًا  و�ملعن���ى �حلقيق���ي؟ 
 هي ب�سعة من �لر�سول ملر�سية�

�أم �أن �للفظ هنا لفظ جمازي؟
�ل�س���وؤ�ل �لثاين: كي���ف يغ�سب �هلل لغ�سب 
�لبتول فاطمة؟ هل يقطب �هلل بوجهه 

ويعب�ص �أو ماذ� يح�سل؟
�ل�س���وؤ�ل �لثالث: كيف يت���اأذى �هلل تعاىل، 
هل هو مثل �لب�سر؟ كيف نرفع هذ� �لإ�سكال؟

املثال الثالث: ف�شل ال�شهداء.
عندم���ا تك���ون �آي���ة �لفتت���اح ه���ي: {َوَل 
ِ �أَْمَو�ًتا َبْل  ِذيَن ُقِتُلوْ� يِف �َسِبي���ِل �هللهّ �َس���َنَّ �لَّ حَتْ

ِهْم ُيْرَزُق���وَن}5 ، عندما نريد  �أَْحَياء ِعن���َد َربِّ
�أن نتح���دث عن ف�سل �ل�سه���د�ء فن�ساأل هذه 

�لأ�سئلة:
 { �َسَنَّ �ل�سوؤ�ل �لأول: ملاذ� جاءت {َوَل حَتْ
ب�سيغ���ة �مل�س���ارع و�أحلق بها ن���ون �لتوكيد 
و  ْمَو�ًت���ا} من�سوبة  �لثقيل���ة؟ وجم���يء {�أَ
ْحَي���اٌء} مرفوع���ة م���ع �لعل���م �أن بينهم  {�أَ

ح���رف عط���ف وه���و {َب���ْل}؟
{ِعن���َد  تق���ول  �لآي���ة  �لث���اين:  �ل�س���وؤ�ل 
ِهْم}كيف عند ربهم و{ِعنَد} ظرف مكان  َربِّ
�أي يف �أي مكان يك���ون وجود �ل�سهد�ء ووجود 
ِهْم} هل �ملق�سود  مو�سعه���م فكلمة {ِعنَد َربِّ
منه �أن �هلل تعاىل ف���وق بال�سماء حتى يذهب 
عنده �ل�سه���د�ء؟ كيف نوجه هذه �لآية ونرفع 

�لإبهام منها؟
املث��ال الراب��ع: اأي��ن اأ�شب��ح قان��ون 

اجلاذبية.
عندم���ا يكون حدي���ث �لفتت���اح فقرة من 
زيارة �لإمام �حل�س���ني �أل وهي: )�أَ�ْسَهُد 
ْت َلُه �أَِظلَُّة  ْلِد َوِ�ْق�َسَع���رَّ �أَنَّ َدَم���َك �َسَكَن يِف َ�خْلُ
اَلِئ���ِق َوَبَكْت َلُه  َ�ْلَعْر����صِ َوَبَك���ى َلُه َجِمي���ُع َ�خْلَ
ْبُع َوَما ِفيِهنَّ  وَن َ�ل�سَّ ْبُع َوَ�ْلأََر�سُ َماَو�ُت َ�ل�سَّ َ�ل�سَّ
اِر ِمْن  ���ِة َوَ�لنَّ نَّ َوَما َبْيَنُه���نَّ َوَمْن َيَتَقلَُّب يِف َ�جْلَ

َنا ..(6 . َخْلِق َربِّ
فن�ساأل �لأ�سئلة �لتالية من بد�ية �حلديث:
�لإم���ام  �لأول: كي���ف �سع���د دم  �ل�س���وؤ�ل 
كن  �حل�سني �إىل �لعر����ص؟ وهل هذ� �ل�سهّ

مادي �أم معنوي؟
�ل�سوؤ�ل �لثاين: �أين �أ�سبح قانون �جلاذبية 
عندم���ا رمى �لإم���ام �حل�س���ني دمه �إىل 

املحا�سرة احل�سينية
�حللقة �خلام�سة

طرق كتابة

ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي
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لالإمام علي ميَمَة ُتوِجُب َعذاَب الَقرِب. من و�شية النبي ميَمَة, َفاإنَّ الغيَبَة ُتفِطُر, َوالنَّ : احَذِر الغيَبَة َوالنَّ يا َعليُّ



�لأعل���ى وكذل���ك عندما رمى ب���دم ولده عبد 
�هلل �لر�سيع كم���ا ورد يف زيارة �لناحية 
الُم  �ل�س���ادرة من �لناحي���ة �ملقد�س���ة: )�ل�سَّ
�سيِع،  ف���ِل �لرَّ َعلى َعب���ِد �هلِل بِن �حُل�َسنِي �لطِّ
ِد َدُمُه  عَّ ِط َدًما، �ملُ�سَ ريِع، �ملَُت�َسحِّ �مَلرِميِّ �ل�سَّ
ه���ِم يف ِحجِر �أبيِه،  م���اِء، �مَلذبوِح ِبال�سَّ يِف �ل�سَّ
َلَع���َن �هلُل ر�ِمَي���ُه َحرَمَل���َة بَن كاِه���ٍل �لأَ�َسِديَّ 
وَذوي���ِه(7 ، �أق���ول �أين قان���ون �جلاذبية �أمام 

رفع هذ� �لدم �إىل �لأعلى؟
�ل�سوؤ�ل �لثالث: �لق�سعر�ر هو من �سفات 

�جل�سد فكيف تو�سف بها �أظلة �لعر�ص؟
�ل�سوؤ�ل �لر�بع: �أين هي �أظلة �لعر�ص؟

وهك���ذ� �أ�سئل���ة حت���ى ينذه���ل �جلمه���ور 
وير�جع نف�سه ل�سماع هكذ� �أ�سئلة ثم ي�ست�سلم 
لال�ستم���اع، ويدخ���ل �خلطي���ب �إىل �لعر����ص 
ويجيب على هذه �لأ�سئلة بالتدريج من خالل 

تف�سري �لآية �أو �حلديث �أو �لدعاء وهكذ�.
3-طريقة التهيئة:

وه���و �أن يبد�أ �خلطيب مبقدم���ة ��ستباقية 
مل���دة �سب���ع �أو ثم���ان دقائ���ق عن �ملو�س���وع �أو 
�لطرح �لذي يريد �إقن���اع �جلمهور به، وهذه 
�ملقدم���ة كلماته���ا وجمله���ا تب���دو لأول وهل���ة 
للم�ستمع لي�ص لها عالقة بالآية نهائيًا، فالآية 
�ملفتتح بها �ملجل����ص يف و�ٍد و�سرح �ملقدمة يف 
و�د �آخ���ر، ولكن بالنهاية لهذه �ملقدمة يت�سح 
للم�ستمع �أنها تخ�ص �ملو�سوع �ملطروح %100 
ولكن بر�عة �خلطيب ومقدمته وخربته دعته 
لر�سم ه���ذه �لكلمات لُيهيهّئ ويق���دم �لدخول 
ب�س���رح �لآية، وهذ� ما نالحظه يف �لكثري من 
�خلطب���اء وعل���ى ر�أ�سه���م �خلطي���ب �لعالمة 
�ل�سي���خ عب���د �حلمي���د �ملهاج���ر وغ���ريه من 

�خلطباء �لبارعني.
ف���اإذ� كان���ت �لآية �لتي �فتت���ح بها �ملجل�ص 
ا  ُكم َبْع�سً ْع�سُ �ُس���و� َوَل َيْغَتب بَّ �سَّ مثاًل {َوَل جَتَ
���َم �أَِخي���ِه َمْيًت���ا  ن َي���اأُْكَل حَلْ �أَُيِح���بُّ �أََحُدُك���ْم �أَ
ِحيٌم}8. �ٌب رَّ َ َتوَّ َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ َفَكِرْهُتُموُه َو�تَّ
فمنذ �لوهل���ة �لأوىل ل�سماع هذه �لآية من 
قب���ل �جلمهور فاإن���ه �سيقول يف ق���ر�رة نف�سه 

�أن ه���ذ� �خلطي���ب �سيتكل���م ع���ن �لغيب���ة �أو 
�لتج�س�ص، ولك���ن �خلطيب يبد�أ �حلديث عن 

�سيء �آخر كما �ساأقول �أنا:
�إن �هلل خل���ق �لإن�س���ان بطبيعت���ه م���ن 
�سيئ���ني روح وج�س���د، وه���ذ� �جل�س���د يبل���ى 
�لق���رون  ت���ر�ب مب���رور  �إىل ذر�ت  ويتح���ول 
و�لأزمان و�لده���ور، و�إذ� �أ�ساب هذ� �جل�سد 
�أي مر����ص ما فاإنه مبجرد �أن يتناول �لإن�سان 
�لعقاق���ري �لطبي���ة فاإنه ُي�سف���ى وي�سح ويعود 
ملمار�س���ة �أعمال���ه �ليومية، وه���ذ� �ملر�ص �إذ� 
�أ�س���اب �جل�سد ل يوؤثر على غري �ساحبه، �أما 
�إذ� مر�س���ت روح �لإن�س���ان فكي���ف نعاجلها؟ 
فهل نتناول �لعقاق���ري �لطبية؟ طبعًا ل، وهل 
�إذ� مر�س���ت �لروح ت���وؤذي �ساحبها فقط �أم 
توؤث���ر عل���ى �ملجتمع؟ طبع���ًا ت���وؤذي �ساحبها 
وتوؤث���ر عل���ى �ملجتمع تاأث���ريً� كب���ريً�، وكذلك 
لهذ� �ملر����ص �لروحي عق���اب �أخروي يعاقب 
ب���ه �هلل �سبحان���ه وتع���اىل �ساحب���ه ويح�سل 
على �لع���ذ�ب �لأليم لأنه مل يتح���لهّ بالأخالق 
�ل�سامي���ة �لتي ج���اء بها �لق���ر�آن ومل ينه عن 
�ملوبق���ات و�لفو�ح�ص �ملذك���ورة يف �لكثري من 
�لآي���ات �لقر�آنية، فو�حد م���ن هذه �لأمر��ص 
�لت���ي ت�سيب �ل���روح �أو �لنف����ص �لب�سرية هو 
مر����ص �لغيبة و�لعياذ ب���اهلل -لحظ عزيزي 
جُت ودخلت ل�سرح �لآية-  �خلطي���ب كيف تدرهّ
وه���ذ� �ملر����ص ه���و م���ن �لأمر�����ص �ملنت�سرة 
فيم���ا بينن���ا بكرثة، لذل���ك �لآية تق���ول {َوَل 
م���ن  بال�س���رح  تدخ���ل  ث���م   {.. �ُس���و�  �سَّ جَتَ

كت���ب �لتف�س���ري �ملوج���ودة.
وبذل���ك حققنا نوع���ًا من �ملَي���الن �لقلبي 
من قبل �جلمه���ور ل�سم���اع �ملحا�سرة، وهذ� 
ه���و دي���دن �خلطي���ب ومبتغ���اه يهي���اأ �ملقدمة 
ي�سرت�س���ل بالكالم حتى ي�سل بنهاية �ملطاف 
�إىل �س���رح �لآي���ة وكاأنهّ ه���ذه �ملقدم���ة �لت���ي 
�سبق���ت �ل�سرح جعل���ت �لآية ت�س���رق لوحدها 
وُتف�سر لوحدها ثم �لدخول يف �سلب �ملو�سوع 
عن طري���ق جملة )وقال �ملف�سرون( �أو )ذكر 

�ملف�سرون(.

ذكاء اخلطيب وعامل الوقت:
وليعلم �خلطيب �أن مق���د�ر �إعارة �لنتباه 
و�لإ�سغ���اء م���ن قب���ل �جلمه���ور للخطي���ب ل 
يتج���اوز ف���رتة �لع�سري���ن دقيق���ة �أو �خلم�ص 
وع�سرين دقيق���ة فقط، �أما بع���د هذ� �لوقت 
ف���اإن �أغل���ب �جلال�سني �سيجامل���ون �خلطيب 
باإ�سغائه���م و�نتباهه���م حيث ي���دب �ل�سجر 
و�ملل���ل و�لتعب يف نفو�سهم فيب���د�أو� بتحريك 
�أج�سامه���م و�أطر�فه���م و�للتف���ات �إىل جهة 
�ليم���ني و�لي�س���ار بع���د �أن كان���ت �أعناقه���م 
�إىل  �لنظ���ر  ث���م  نح���و �خلطي���ب،  م�سرئب���ة 
�ساعاتهم �ليدوية، ملعرفة �لوقت وكم م�سى، 
وهل �خلطي���ب �سيبقى يقر�أ لف���رتة �أطول �أم 
���ر يف �ملحا�س���رة؟، وق�سم من �جلمهور  ُيق�سهّ
يطاأطاأ بر�أ�س���ه �إىل �لأر�ص لأنه قد ت�سبع من 

هذ� �خلطيب ومن �سوته وكالمه.
فهنا على �خلطي���ب �أن ينتبه لهذه �حلالة 
جيدً� ويكون فطنًا وذكيًا ويتد�رك �لأمر حتى 
ل ينقط���ع خيط �لتو��سل �حل�سيني بينه وبني 
�جلمه���ور، فعلي���ه �أن ينه����ص بو�ق���ع �ملجل�ص 
من جديد ويبعث �لأم���ل من جديد يف نفو�ص 
�جلمه���ور بق�سة له���ا عالقة بالط���رح �لذي 
�ألق���اه على �ملن���رب وهذه �لق�س���ة ي�ستخرجها 
م���ن كتب �لق�س�ص �لكثرية جدً�، وتكون مدة 
ه���ذه �لق�س���ة خم�ص دقائ���ق �أو �أك���رث بقليل، 
بحيث يك���ون وق���ت �لعر�ص باأكمل���ه ع�سرين 
دقيقة لل�سرح وخم�سة دقائق للق�سة في�سبح 

�ملجموع خم�ص وع�سرين دقيقة.
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َوَر�ُسوُلُه   ُ �هللَّ َوِليُُّكُم  ���ا  َ {�إِمنَّ تعاىل:  ق��ال 
اَلَة َوُيوؤُْتوَن  ِذيَن ُيِقيُموَن �ل�سَّ ِذيَن �آَمُنو� �لَّ َو�لَّ

َكاَة َوُهْم َر�ِكُعوَن}1.   �لزَّ
�لم��ام��ي��ة على دلل��ت��ه��ا  يف  �ت��ف��ق علماء 
�بي  ب��ن  لعلي  و�لم��ام��ة  �ل��ولي��ة  �خت�سا�ص 
�لبع�ص  عليها  ورد  ح��ني  يف   ،طالب
��سكالت و�سبهات عدة يحاولون من خاللها 

.بعاد �حلق عن �لمام علي�
و�سوف ن�ستطرق منها بقدر �مل�ستطاع  :

ب�سيغة  �أ�سارت  �لآي��ة  :�أن  �لول  �ل�سكال 
ويوؤتون  �ل�سالة  يقيمون  �لذين  قائلة  �جلمع 
تكون  �أن  ميكن  فكيف  ر�كعون  وه��م  �لزكاة 

هذه �لآية يف حق �سخ�ص و�حد كعلي؟
�جلو�ب:

بجمل مت  �لعربي  �لأدب  كتب  لقد غ�ست 
�لتعبري فيها عن �ملفرد ب�سيغة �جلمع، وقد 
��ستمل �لقر�آن �لكرمي على مثل هذه �جلمل، 
 " كلمة  وردت  حيث  �ملباهلة،  �آي���ة  يف  كما 
ن�ساءنا " ب�سيغة �جلمع مع �أن �لرو�يات �لتي 
ذكرت �سبب نزول هذه �لآية �أكدت �أن �ملر�د 
 لزهر�ء� فاطمة  هي  �لكلمة  هذه  من 
وحدها، وكذلك يف كلمة )�أنف�سنا( يف نف�ص 

�لآية وهي �سيغة جمع، يف حني مل يح�سر من 
  �لنبي  مع  �ملباهلة  و�قعة  يف  �لرجال 

.غري علي
�سورة  من   )172( �لآي��ة  يف  نقر�أ  وكذلك 
�آل عمر�ن يف و�قعة �أحد قوله تعاىل:{�لَِّذيَن 
َلُكْم  َجَمُعوْ�  َقْد  ا�َص  �لنَّ نَّ  �إِ ا�ُص  �لنَّ َلُهُم  َق��اَل 

َفاْخ�َسْوُهْم َفَز�َدُهْم �إِمَيانًا....}
تف�سرينا  من  �لثالث  �جل��زء  يف  بينا  وقد 
بع�ص  �أن  �لآي�����ة،  ه���ذه  تف�سري  ع��ن��د  ه���ذ� 
�ملف�سرين ذكرو� �أنها نزلت ب�ساأن )نعيم بن 

م�سعود( �لذي مل يكن �إل و�حد�.
 - �ل�سورة  هذه  من  �لآية )52(  ونقر�أ يف 
�أن  �أي�سا - قوله تعاىل: -... يقولون نخ�سى 
ت�سيبنا د�ئرة... يف حني �أن هذ� �جلزء من 
�لآية نزل يف �سخ�ص و�حد، كما جاء يف �سبب 
�لنزول، وهو )عبد �هلل بن �أبي( وقد م�سى 

تف�سري ذلك.
وكذلك يف �لآية �لأوىل من �سورة �ملمتحنة، 
و�لآية �لثامنة من �سورة )�ملنافقون( و�لآيتني 
�لبقرة، نقر�أ فيها  )215 و 274( من �سورة 
بينما  �جلمع،  ب�سيغة  ج��اءت  عبار�ت  كلها 
�لذي ذكر يف �أ�سباب نزول هذه �لآيات هو �أن 

�ملر�د يف كل منها �سخ�ص و�حد.
و�لتعبري ب�سيغة �جلمع عن �سخ�ص و�حد 
يف �لقر�آن �لكرمي �إما �أن يكون ب�سبب �أهمية 
�لفعال،  دوره  ولتو�سيح  �ل�سخ�ص  هذ�  موقع 
�أو لأجل عر�ص �حلكم �لقر�آين ب�سيغة كلية 
منح�سر�  م�سد�قه  ك��ان  �إذ�  حتى  ع��ام��ة 
�آي  و�ح��د، وقد ورد يف كثري من  يف �سخ�ص 
�لقر�آن �سمري �جلمع للدللة على �هلل �لو�حد 

�لأحد، وذلك تعظيما له جل �ساأنه2 .
�سيغة  ��ستخد�م  �ن  �لبع�ص  يقول  وق��د 
�جلمع للدللة على خالفا للظاهر ول يجوز 
�لكثرية  �ل��رو�ي��ات  وج��ود  ف��ان  قرينة  ب��دون 
�لو�ردة يف �ساأن نزول �لآية ميثل قرينة كافية 

على هذ� �لتف�سري .
و�سنتحدث عن بقية يف �لعد�د �لقادمة �ن 

�ساء �هلل .و�خر دعو�نا
�حلمد هلل رب �لعاملني. 

الهوام�س:
1- �سورة �ملائدة  �ية 55.

�ل�سيخ   - �ملنزل  �هلل  كتاب  تف�سري  يف  2-لأمثل 
نا�سر مكارم �ل�سري�زي - ج 4 - �ل�سفحة 52.

اخت�سا�ص اية الولية بحق 

احللقة الوىلالأمام علي ال�سيخ حممدعلي الطائي
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�سبهات وردوود

لالإمام علي َلها َجهٌل واآِخَرها َنداَمة.  من و�شية النبي اَك َواللَّجاَجَة, فاإنَّ اأوَّ : اإيهّ يا عليُّ



عن �لنبي �لأكرم قال: )ُيوؤتى باأَحٍد 
�إَليِه  وُيدَفُع   ِ َيَدِي �هللهّ بنَي  ُيوَقُف  �لِقياَمِة  َيوَم 
كتاُبُه فال َيرى َح�َسناِتِه، فيقوُل: �إلهي ، لي�َص 
طاَعتي؟!  فيها  �أرى  ل  فاإينهّ   ! كتاِبي  هذ� 
َذَهَب  َين�سى،  لُّ ول  َي�سِ َك ل  َربَّ �إنهّ  َلُه:  فيقاُل 
َعَمُلَك ِباغِتياِب �لنا�ِص، ُثمهّ ُيوؤتى باآَخَر وُيدَفُع 
�إَليِه كتاُبُه َفرَيى فيِه طاعاٍت كثرَيًة، فيقوُل: 
هذِه  َعِملُت  ما  فاإينهّ  كتاِبي!  هذ�  ما  �إلهي، 
اعاِت! فيقاُل: لأنَّ فالنا �غتاَبَك َفُدِفَعت  �لطَّ

َح�َسناُتُه �إَليَك(1 .
�ل�سريف  �لنبوي  �حلديث  هذ�  يعترب 
جر�ص �إنذ�ر للتنبيه من �لغفلة، وميثل جرعة 
�لنزلق يف فخ  �ملوؤمَن مهاوي  ُب  نهّ جُتَ وقائية 
�لغيبة، ذلك �لد�ء �لع�سال �لذي قلهّ ما تخلو 

جمال�ص �لنا�ص منه.
�إن �لإن�سان �حلكيم هو �لذي ت�سغله عيوبه 
عن عيوب غريه من �لنا�ص، وين�سب �هتمامه 
على تكميل نف�سه بدًل من �لتلذذ و�لتمتع باأكل 
��ستغل  �إذ�  باأخرته  وي�ستغل  �لآخرين،  حلوم 
جيدً�  يدرك  لأنه  ذلك  كل  بدنياهم،  �لنا�ص 
�مل�سافة  وطول  �لز�د  وقلهّة  �لطريق  وح�سة 
هو  �لذي  وهدفه  طموحه  وبني  بينه  �لو�قعة 
�لو�سول �إىل مر�سات �هلل ونيل عظيم ثو�به 

وجماورته يف د�ر قد�سه وكر�مته.
ليك�سف  �ملبارك  �حلديث  ياأتي  هنا  ومن 
�ملرتبطة  �ملهمة  �حلقائق  من  جملة  عن  لنا 

بهذ� �لذنب �لكبري و�خلطري حتى ل نت�سامح 
مع �أنف�سنا �أو مع �لآخرين يف �رتكابه، ولكي 
تلك  �أبرز  من  ولعل  �حلذر،  �أ�سد  نحذره 
�حلقائق �لتي ينطوي عليها �حلديث �لنبوي 

�ل�سريف ما يلي:
�ملجتمع  وحدة  على  �حلفاظ  �إن  �أوًل: 
�ل�سارع  �أولويات  �أهم  وتر�بطه ومتا�سكه من 
م  حرهّ وتعاىل  �سبحانه  فاحلق  �ملقد�ص، 
�لوحدة،  بتلك  يخد�ص  �أن  ميكنه  ما  كل 
و�لتجاوز  �ل�سوء  وظن  و�لتج�س�ص  كالنميمة 
على �حلقوق مالية كانت �أم غريها، و�لغيبة 
لها  مِلا  �ملحرمات  تلك  من  و�حدة  �سك  بال 
و�لأو��سر  �لرو�بط  تفكيك  يف  ال  فعهّ �أثر  من 

�لجتماعية.
�ل�سماوي كان قد كفل  �لد�ستور  �إن  ثانيًا: 
فاع عنه  لالإن�سان حقوقه كلها، وتعهد له بالدهّ
و��سرتد�د حقوقه ما لو مت �لتجاوز عليها، �أو 
متت �لإ�ساءة له ولو ب�سطر كلمة بل ولو كان 
 َ �هللَّ {�إِنَّ  تعاىل:  قال  فقد  بالإ�سارة،   ذلك 
ُكلَّ  ُيِحبُّ  َل   َ �هللَّ �إِنَّ  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ َعِن  ُيَد�ِفُع 
�ٍن َكُفوٍر}2، فمن �غتاب �أحدً� ولو بالفعل  َخوَّ
�حلاكي كان من �أهل هذ� �حلديث ل حمالة.

�سيعامل  وتعاىل  �سبحانه  �ملوىل  �إن  ثالثًا: 
�ل�سخ�ص �ملغتاب يوم �لقيامة بعدله ل بلطفه 
ربنا  تعاىل  منه  لبخل  ذ�ك  ولي�ص  ورحمته، 
�ساحته،  يف  بخل  فال  كبريً�    �ً علوهّ ذلك  عن 
�لعباد  حقوق  على  �لتعدي  جز�ء  هو  و�إمنا 

ل يف �إ�سقاطها حتى  �لتي �أبى �هلل �أن يتدخهّ
ي�سقطها �أهلها عن طيبة نف�ص منهم.

ر�بعًا: �إن �لإن�سان قد يكدح وي�سقى ويتعب 
ثم ياأتي وبعد عمر طويل وجهود م�سنية ليجد 
نف�سه يوم �لقيامة خايل �لِوفا�ص، و�أن ذلك 
يد�ه،  قدمت  وما  ل�سانه  �إل حل�ساد  يكن  مل 
ثم يرى كل ما جناه يذهب لغريه، فيكون عليه 

�لوزر ولغريه �ملهناأ.
وحت�سرين يف �ملقام ق�سة يذكرها علماء 
�لأخالق، مفادها �أنه قيل للح�سن �لب�سري: 
من  �إناء  �إىل  �حل�سن  فعمد  يغتابك،  فالن 
ويقدمه  �ملغتاب  باب  يطرق  وذهب  �لرطب 
ب �لرجل وقال: �أنا �أغتابك  �إليه هدية، فتعجهّ
�حل�سن  فقال  �لرطب؟!،  تهديني  و�أنت 
فالبد  ح�سناتك  �أهديتني  لقد  �لب�سري: 
�لدنيا  متاع  �إل  �أجد  ومل  �جلميل!،  رد  من 

وحطامها هدية ملن زهد يف �لآخرة!.
ن�سال �هلل تعاىل �لعافية يف �لدين و�لدنيا 
و�لآخرة، و�ل�سد�د يف �أمورنا، و�أن ل يخرجنا 
�لتبعات  من  ذممنا  يخلي  حتى  �لدنيا  من 
بف�سله  ا  عنهّ بذلك  ير�سى  ثم  و�ل�سبهات، 
حممد،  و�آل  حممد  على  �ل�سالة  وبف�سل 

�للهم �آمني.
الهوام�س:

1- جامع �لأخبار : 1144/412
2- �سورة �حلج �آية 38.
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درر املع�س�مني

لالإمام علي َمذُخورا.  من و�شية النبي ِ دُه ِعنَد اللهّ : احَت�ِشب ِبا ُتنِفُق َعلى َنف�ِشَك َتِ يا َعليُّ



ي��ا ب�اَب ف�اطَم ل ُط�ِرَقت ب�خيف�����ٍة
وي�ُد �ل�هدى �س�دلت ع�ليك ِح�ج��اَبا

�أو ل��س�َت �أن�َت ب���كلِّ �آٍن م�هب�����َط �ل�
��َل �لأع�ت�اَب������ا �أم��الِك ف�ي�َك ت�ق�بهّ

هم �أو ه�ا ع�ليَك �م�ا ��ستطعت َت�سدَّ
الِل غ��ساَب���ا �ا �أت�اَك ب�نو �ل��سهّ ل�مَّ

ن�ف��سي  ف�د�ك �أم�ا ع�ِلمَت ب�ف��اطٍم
�َخ �لأ�س�ح�اب���ا َوَق�َف�ت ور�َك ت�وبهّ

���ا �ن�حنى �أو م�ا رق�قَت ل��سلِعها ل�مَّ
����ابا ك��س�رً� وع�ن�ُه ت�زج�ُر �ل�خطَّ

�أو م�ا درى �ل�م�سماُر ح�نَي �أ�س��اَبها
�ابا ِم��ْن ق�ل�ِبه�����ا ق�لَب �ل�نبيِّ �أ�سَ

َع�ْتِبي ع�لى �لأع�ت��اِب ف�يها حُم�سٌن
م�ل�قًى وم�ا �ن�ه�الت ع�ليه ُت�ر�َب��ا

نعم هذه حالة �لزهر�ء  ي�سفها �ل�ساعر 
ح�سني عبد �خل�سر معارج:

و�سفه �على �جلرة �أعلينة
وبالب���اب �لعلينة �س�سار 

ما و�ح������د نغ����������ر لي�����نه 
وهجمو� باحلقد عالد�ر 

و�ولدي غ������دو يبج�������ون 
م���ن �ساف��و� لهيب �لن�ار 

وين���������ك يالنب���ي وين�����ك 
خل�ي �أت�س�����وفني عين��ك 

ب�ص ما خل�س��ت �أ�سني��نك
علينه �أحتزمت �ل�سر�ر

ردت و�حد �يل يفزع يجيني 
ي�سوف �ل�سلع و�ل�سربة �لبعيني 

 من بيتي يبوية �أمطلعيني 
عكب����ك يب����وي��ة �أمروعيني 

 ُ ُر �هللَّ ُيَب�سِّ ��ِذي  �لَّ :{َذِل��َك  تعاىل  قال �هلل 
ُقل  اِت  احِلَ �ل�سَّ َوَعِمُلو�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ ِعَباَدُه 
�ْلُقْرَبى  يِف  َة  �مْلَ��َودَّ �إِلَّ  �أَْج��ًر�  َعَلْيِه  �أَ�ْساأَُلُكْم  لَّ 
 َ ِزْد َلُه ِفيَها ُح�ْسًنا �إِنَّ �هللَّ ْف َح�َسَنًة نَّ َوَمن َيْقرَتِ

َغُفوٌر �َسُكور}1. 
جممع  يف   لطرب�سي� �ل�سيخ  ق���ال   

�لبيان:)قل( لهم يا حممد )ل �أ�ساألكم عليه 
�أجر� �إل �ملودة يف �لقربى( �ختلف يف معناه 

على �أقو�ل:
�لر�سالة،  تبليغ  على  �أ�ساألكم  ل  �أحدها: 
و�لتحاب  �لتو�د  �إل  �أج��ر�  �ل�سريعة،  وتعليم 
�لعمل  م���ن  ت��ع��اىل  �هلل  �إىل  ي��ق��رب  ف��ي��م��ا 
�ل�سالح، عن �حل�سن و�جلبائي و�أبي م�سلم. 
وثانيها: �إن معناه �إل �أن تودوين يف قر�بتي 
بن  علي  ع��ن  فيهم،  وحت��ف��ظ��وين  وع��رتت��ي، 
وعمرو  جبري،  بن  و�سعيد   ،حل�سني�
ب��ن �سعيب وج��م��اع��ة، وه��و �مل���روي ع��ن �أب��ي 
�لآية  نزلت  ملا   و�أب��ي عبد �هلل جعفر 
{قل ل �أ�ساألكم عليه �أجر�} قالو�: يا ر�سول 
مبودتهم؟  �هلل  �أمرنا  �لذين  هوؤلء  من  �هلل! 

قال: علي وفاطمة وولدهما 2 .
ويف تف�سري �لدر �ملنثور لل�سيوطي يف ذيل 
هذه  �لآية قال ملا جيء بعلي بن �حل�سني  ر�سي 
�هلل عنه ��سري� فاأقيم على درج دم�سق. قام 
رجل من �هل �ل�سام  فقال: �حلمد هلل �لذي 
رجالكم  من  �لبالد  و�أر�ح  و�أهلككم،  قتلكم 

 جمل�ص بحق ال�سيدة فاطمة الزهراء
ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن
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�سذرات منربية

مُته ِفكرًا, وَنَظرُه ِعرَبًة. ا�ِس, قال: َمن كاَن َمنِطُقُه ِذكرًا, و�شَ ِل النَّ مَلهّا �ُشِئَل النبي عي�شى َعن اأَف�شَ



و�أمكن �أمري �ملوؤمنني منكم، فقال له علي بن 
�حل�سني: يا �سيخ هل قر�أت �لقر�آن؟

 " �لآي��ة  قال: فهل عرفت هذه  نعم،  قال: 
قل ل �أ�سئلكم عليه �أجر� �إل �ملودة يف �لقربى 
�لقربى،  ذوي  نحن  .قال  نعم  �لرجل  " قال 

وقد ��سار �لكميت يف هذ� �ملعنى :
وجدنا لك�����م يف �آل حاميم �آي����ة

تاأوله���������ا من���������ا تق������ي ومع��������رب
ويف غريها �آي�����ا و�آي�����ا ت�ت�����ابعت

لكم ن�سب فيها لذي �ل�سك من�سب 

ويف تف�سري �لربهان عن �حل�سني بن زيد، 
 عن �حل�سن بن زيد عن �أبيه عن جده
�أب��ي طالب  بن  ق��ال: خطب �حل�سن بن علي 

عليه �ل�سالم حني قتل علي ثم قال:
مودتهم  �هلل  �فرت�ص  بيت  �أه��ل  من  و�أن��ا 
�أ�ساألكم  ل  )قل  يقول:  حيث  م�سلم  كل  على 
عليه �أجر� �إل �ملودة يف �لقربى، ومن يقرتف 
ح�سنة نزد له فيها ح�سنا( فاقرت�ف �حل�سنة 

مودتنا �أهل �لبيت.
 ويف كتاب �ل�سو�عق �ملحرفة لأبن حجر 
هذ�  يف  �ل�سعر  من  بيتني  ذك��ر  �لع�سقالين 

�ملعنى وهما لبن �لعربي قال :
ر�أيت ولئي �آل طه فري�سة...

على رغم �أهل �لبعد يورثني �لقربي
فما طلب �ملبعوث �أجرً� على �لهدى

بتبليغه �إل �ملودة يف �لقربى

يف  �مل��ذه��ب(  )�ساحب  �ل�سافعي  ويقول 
هذ� �ملقام :

ُكُم يا �آَل َبيِت َر�سوِل �هلَلِ ُحبَّ
َفر�ٌص ِمَن �هلَلِ يف �لُقر�آِن �أَنَزَلُه  

ُكُم َيكفيُكُم ِمن َعظيِم �لَفخِر �أَنَّ
الَة َلُه لِّ َعَليُكم ل �سَ َمن مَل ُي�سَ  

وقد ذكر �سيخنا �لعالمة  �لميني  رحمه 
�لغدير   م��ن  �ل��ث��ال��ث  �جل���زء  يف  ت��ع��اىل  �هلل 
خم�سة و �ربعني م�سدر� حول نزول هذه �لآية  

�لعاملني   ن�ساء  و�سيدة  �ملوؤمنني  �أمري  �سان  يف 
. و�لمام �حل�سن و�حل�سني

�ذن يتح�سل  عندنا �ن حمبة �أهل �لبيت  
فر�ص   و�ن يف  و�سنة  كتابا   مفرو�سًة 
�ىل   �����س���ارة   �ل��ع��ب��اد  ع��ل��ى   مودتهم
مو�لتهم  و�لخذ عنهم  وتقدميهم  على من  
قال  ما  �أح�سن  وما  �لعلم   �أه��ل  من  �سو�هم 

�لفخر �لر�زي يف هذ� �ملعنى:
�إذ� �سئَت �أن تر�سى لنف�سك مذهبا

ينجي���ك يوم �حل�سر من لهب �لن��ار
فدع عنك ق�ول �ل�س��افع���ي وم���ال�ك

 و�أح�م���د و�مل�����روي ع��ن كعب �أحب�ار
وو�ل �أنا�س���ًا ق���وله����م وحديث���ه�����م

نا عن جربئيل عن �لباري روى جدهّ

 وم��ن جملة �ل��ق��رب��ى �ل��ذي��ن ف��ر���ص �هلل 
وجعله  �لنا�ص  على  كتابِه  يف  مودتهم  تعاىل 
�جرً� لر�سالة نبيه �مل�سطفى هي �بنته 
وقرة عينه فاطمة �لزهر�ء فقد كان 
لها يف قلب �بيها حمبة يع�سر و�سفها  وغري 
خاف �ن حب �لر�سول لحد كا�سف عن 
حب  لن  �ل�سخ�ص  لذلك  تعاىل   �هلل  ح��ب  

�لنبي هو حب  �هلل .
فقد روى عن  �ل�سيخ �ملجل�سي يف �لبحار 
فاطمة  �إنَّ  ق��ال:  �أن��ه   لنبي� ع��ن  عنه 
ما  ين  وَي�ُسرُّ �آذ�ه��ا،  ما  يوؤذيني  ي،  منِّ �سجنة 
ها، و�إنَّ �هلل تبارك وتعاىل يغ�سب لغ�سب  �سرَّ

فاطمة، وير�سى لر�ساها.
لل�سديقة   �مل��وؤم��ن��ني   �أم���ري  م���ودة  و�م���ا   
فاطمة ،فقد بلغت حد� كبري� حيث كانت هي 
�ل�سلوة عن فقد ر�سول �هلل �ص وروي عنه يف 
�أغ�سبتها،  ما  �هلل  )فو   :علي قال  ذلك 
عز  �هلل  قب�سها  حتى  �أمر  على  �أكرهتها  ول 
�أم��ر�،  يل  ع�ست  ول  �أغ�سبتني،  ول  وج��ل، 
ولقد كنت �أنظر �إليها فتنك�سف عني �لهموم 
و�لأح��ز�ن، وجرت هذه �مل��ودة يف �ولد علي 

وفاطمة جيال بعد جيل .
وعن ب�سار بن عبد �هلل ، �أنه قال: دخلت 
على مولي �ل�سادق وهو يومئذ بالكوفة 

فر�أيت قد�مه  طبقا فيه  رطب ياأكل منه  فقال 
يل: )يا ب�سار �دن فكل معي من هذ� �لرطب 
 قلت: هناك �هلل وجعلني فد�ك فقال ، )
مل ل تاأكل فقلت قد �أخذتني �لغرية من �سيء 
قلبي،  �أوج��ع  قد  �لآن  يف طريقي هذ�  ر�أيته 
وهاج قلبي ، فقال يل: ماذ� ر�أيت  قلُت ر�أيت 
�حلب�ص،  �إىل  ي�سوقها  �م��ر�أة  ي�سرب   ظاملا 
ور���س��ول��ه، ول  ب��اهلل  �مل�ستغاث  ت��ن��ادي:  وه��ي 
يغيثها �أحدمن �لنا�ص، فقال: " ومل فعل 

بها ذ�ك؟ ".
�نها  يقولون:  �لنا�ص  من  �سمعت  فقلت: 
�هلل  لعن  فقالت:  مت�سي  وهي  بحجر  عرثت 
هذ�  ف�سمعها  �ل��زه��ر�ء  فاطمة  ي��ا  ظامليك 
فقطع   ق��ال:    ، �سنع  ما  بها  ف�سنع  �جللو�ز 
حزنه   وتظاهر  �كله،   ل�سادق� �لم��ام 
بنا  قم  ب�سار  " يا  ق��ال:  ثم   ، يبكي  يزل  ومل 
خلال�سها   �هلل  لندعو  �ل�سهلة،  م�سجد  �إىل 
�هلل  وناها  خال�سها  ركعتان.وبها  ف�سلى 

...�لق�سة طويلة .
نعم ه��ك��ذ� ك��ان �ع���د�ء �ل��زه��ر�ء يف كل 
ع�سر وزمان �ل لعن �هلل ظامليها ولعن �هلل 

غا�سبي حقها.
ك�ست فاطمة من بعد �بوها 

و�ل���كوم عكب���ة مارعوها 
جابو حطب لل����د�ر �ج����وها

وباب �لزج�ي����ة  وجروها 
وب�سعة �له��ادي مرم��روه���ا

بالباب لذت و��سكطوها 
حم�سن وبال�سوط �أوج�عوه��ا 

ك�سرو �سلعها �و �سوبوها
�أوو�سية �لنبي �لهادي  �نكروها

الهوام�س:
1- �سورة �ل�سورى  �لآية 23.

2- جممع �لبيان لل�سيخ �لطرب�سي ج9 �ص48.
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كِب. ًا َعَلى الرَّ عن نبي الل عي�شى: َزاِحُموا الُعَلماَء يف جَماِل�ِشِهم َوَلو ُجُثوهّ



ُذكرت كلمة �حل�سد يف �لقر�آن �لكرمي يف 
عدة مو�رد فما �ملر�د منها؟

تعاىل  �هلل  نعم  زو�ل  متني  هو  احل�شد: 
عن �أخيك �مل�سلم مما له فيه �سالح2.

�أي �أن �حلا�سد عندما ير�ك بخري و�خلري 
�أو  �ل�ساحلة،  �لزوجة  �أو  �ملال  مطلٌق: )خري 
�لعلم �لوفري �أو وجود قابلية على بيانه بحيث 
�لنا�ص تلتف حولك �أو حمبة �لنا�ص(، هذ� كله 
من م�ساديق �خلري، فاحلا�سد عندما ير�ك 
بهذه �حلالة ل يتحمل ذلك فيلوم نف�سه ملاذ� 

ل ميتلك ما متتلك، ثم يبد�أ بانتهاز �لفر�ص 
للتقليل من �سانك.

كيف  �لأ�ستاذ  هذ�  عن  �ُسئل  �إذ�  فمثال 
و��سح  وغري  جد�  ب�سيط  �إنه  فيقول:  بيانه 
ي�سكت،  �أو  وكذ�،  كذ�  �أو  �لأحيان،  �أغلب  يف 

و�ل�سكوت معناه ل تذهب �إليه.
تعاىل  �هلل  ذمه  قد  مذموم  فعل  و�حل�سد 
�أول �حلا�سدين  �أن  ولعنُه وبنيَّ  وذم �حلا�سد 
ولعنه  تعاىل،  �هلل  لعنه  �إبلي�ص  هو  و�أبرزهم 
وجعله خالد� يف �لنار، وذم من هو مثله وبنيَّ 

ب�سبب  �حلق  �أنكرو�  �إمنا  �لكفار  �أن  تعاىل 
�إَِذ�  َحا�ِسٍد  �َسرِّ  {َوِمن  تعاىل:  قال  �حل�سد 
َعَلى  ا�َص  �لنَّ َيْح�ُسُدوَن  {�أَْم  وقال:  َح�َسَد}3، 

ِلِه}4 . ُ ِمن َف�سْ َما �آَتاُهُم �هللهّ
و�حلق �أنه ل عالقة للح�سد بالعني بل �أن 
�حلا�سد ل يوؤثر باملح�سود �أ�سال ول يوؤثر فيه 
�آيات ورو�يات  �إل �خلري وقد دلت على ذلك 
وهو  �لنا�ص عك�ص ذلك  �ل�سائع عند  هو  وما 
خطاأ بل يكون �لعتقاد به يف بع�ص �لأحيان 

ي�ستلزم �ل�سرك باهلل تعاىل.

احل�شد1 
ال�سيخ احمد ال�سايف
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بُهم َوَعلِّمُهم. هِلِهم وال َتطُردُهم, ولِكن َقرِّ اَل جِلَ ِر اجُلههّ غِّ عن نبي الل عي�شى: يا �شاِحَب الِعلِم .. �شَ



فاإن قلت: �إن �حل�سد مذكور يف �لقر�آن.
�ملعنى  من  ذكرناه  مبا  ولكن  نعم  قلنا: 
قال  فلو  �لعو�م،  عند  �ملعروف  هو  كما  ل 
قائل: �إين بنف�سي ر�أيت �سخ�سًا ح�سد فالنًا 
فاأ�سابه بكذ� وكذ� بحيث نر�ه يربط بني هذ� 
يوجد  ول  تعاىل،  هلل  وجود  ل  وكاأنه  وذ�ك 
بل  �سرك  فهذ�  �حل�سد،  �إل  �أ�سابه  ملا  �سبب 
�أمور  هي  بل  �أ�ساًل  مالزمة  ل  �أنه  مع  كفر 

حتدث �تفاقا.
ثم �إن �حل�سد موجود عند �أكرث �لنا�ص بل 
فيجب  به،  مبتلني  �لعلم  �أهل  بع�ص  �أن  حتى 
�لتخل�ص  نف�سه  على  �حلري�ص  �لعاقل  على 
ي�سبح  فقد  وي�ستفحل  يكرب  لأنه  فور�  منه 
غ�سبا �أو حقد� وقد ت�سل حالة �حلا�سد �إىل 

�لقتل فيكون خملد� يف �لنار.
عليه،  �هلل  ِنعَم  يرى  �أن  عاقل  كل  فعلى 
وما �أكرثها وين�سغل ب�سكرها بدل من �لتاأمل 
في�سيع  غريه  على  تعاىل  �هلل  نعم  ومر�قبة 
�لنعم  تلك  وي�سيع  �أول  �ل�سكر  فر�سة  بذلك 
من خالل عدم ��ستفادته منها ثانيا بل يحرق 
كثرية  باأمر��ص  في�ساب  بالتح�سر  نف�سه 

فتق�سي عليه ثالثًا.
نعم يحق لالإن�سان �أن يرجو من �هلل تعاىل 
من  �لأخرين  عند  ما  مثل  عنده  يكون  �أن 
عند  ما  زو�ل  متني  دون  من  و�لنعمة  �خلري 
يقول  وكما  بالغبطة،  ي�سمى  وهذ�  �لآخرين، 
غري  من  ماله  مثل  متنيت  )�إذ�  �لطريحي: 
من  ولي�ص  جائز  وهذ�  منه،  زو�له  تريد  �أن 

�حل�سد �إل �إذ� متنيت زو�له(5 .
فمثال فالن عنده نعمة تقول: ليتني �أكون 
مثله، ول �إ�سكال فيها، �أي عندما ترى فالنا 
�رزقني كما رزقت  �للهم  تقول:  �أمو�ل  عنده 

فالنًا ماًل �أو د�رً�.
هذا  من  اخلال�س  طريق  اإن  ثم 

املر�س هو:
�لعلم مبا ذكرناه من قبحه وكونه  اأوال: 

موؤديا للهالك �لدنيوي و�لأخروي.

ثانيا: معرفة من�ساأه وما هو باعثه حتى 
جذوره  من  وقلعه  د�بره  بقطع  عالجه  يتم 
جمرد  �حل�سد  باعث  كان  فاإن  �لنف�ص،  يف 
�إليك فهذ� يدل  �حلر�ص على و�سول �لنعمة 
على وجود خلل يف �لقوة �ل�سهوية، فالإن�سان 
�سور  ثالث  فيها  قوة  وكل  قوى،  �أربع  لديه 
و�لثالثة  �لعد�لة  و�لثانية  �لإفر�ط  �لأوىل 
�لتفريط، فالذي تقل �سهوته �سيمر مب�ساكل 
كمن ل �سهية له بالطعام في�سعف بدنه عما 
�لأطباء  عند  فيعالج  به  يقوم  �أن  عليه  يجب 
باإعطائه �مل�سهيات لكي ياأكل على قدر �ملقد�ر 
�ملطلوب �لذي يحتاج �إليه بدنه، و�إذ� ز�د فوق 
�لعد�لة ي�سمى �إفر�ط، فكل قوة فيها �إفر�ط 
بالو�سط  مثلناها  �عتد�ل  ونقطة  وتفريط، 
ولكن لي�ص د�ئما بالو�سط لأن �لإن�سان بع�ص 
�ل�سهوية  �لقوة  ي�سغل  �أن  يحتاج  �لأحيان 
ي�سغل  �أن  يحتاج  �لأحيان  بع�ص  ويف   %100
�لقوة �لغ�سبية 100% كما يف �جلهاد فيهجم 

على �لعدو ول يخاف.
فلي�ص  �لعد�لة،  نقطة  نقول  فعندما 
بال�سرورة �أن تكون بالو�سط، فالقوة �ل�سهوية 
فعندما  فيها خلل  فيه -�حل�سد-  نحن  فيما 
�أن عنده ح�سد و�أن �حل�سد  يكت�سف �لإن�سان 
بالعلم  معاجلتها  فيجب  �ل�سهوة،  من  نحو 
باأن وجودها قبيح ول يعالج م�سكلته ولها �أثر 

�سلبي عليه بل وفيها نفع للمح�سود �لخ.
وهي  �حل�سد(  )�سد  �ل�سد  مبمار�سة  ثم 
�لن�سيحة، �أي يدعو له باخلري و�لعافية �إىل 

�أن يزول هذ� �ملر�ص من نف�سه.
و�إن كان باعثه حم�ص و�سول �ملكروه �إىل 
لي�ص  للح�سد  باعثه  يكون  �أنه  �ملح�سود-�أي 
لأجل �حل�سول على ما لديه كما لو كان يعلم 
ما  لأن  �إما  �أ�سال  ذلك  على  �حل�سول  بعدم 
ح�سل عليه غري قابل للتعدد �أو لعدم قابلية 
�لقوة  رد�ءة  ب�سبب  فهذ�  لذلك  �حلا�سد 
�لغ�سبية عنده- فالالزم �إ�سالحه، و�إن كان 

باعثه مركبا منهما فهو من رد�ءة �لقوتني.

ثم �إن �سد �حل�سد �لن�سيحة، وهي �إر�دة 
بقاء �لنعمة عند �لغري، فعندما ترى �لنعمة 
عند �أحد تقول �للهم �أدم �لنعمة عليه، �للهم 
فقل  من�سب،  ذ�  كان  فلو  عنده،  مبا  هنئه 

�للهم �سدده وخذ بيده كي ل يرتكب خطاأ.
ثم هذ� �لدعاء عندما يكون يف �لقلب ول 
وناحه  �أكرب  �أثره  فيكون  �هلل  �إىل  به  يعلم 

�أ�سرع و�أبقى.
من  ما  باأنه  تفيد  رو�يات  هناك  �إن  ثم 
يكون  ل  فحتى  باحل�سد  ويبتلى  �ل  �إن�سان 
�لإن�سان �لعاقل من هوؤلء ولو باأن يخاف �أن 
يكون منهم فال بد من �أن يدعو ملن عنده من 
تلك �لنعم بالزيادة عليه بقولك: )�للهم �أدم 
�لنعمة على فالن( فاإن كان �حل�سد موجود� 
فهذ� عالجه و�إل فهو ح�سانة له م�سافا �إىل 
كونه نا�سحا فيح�سل على ثو�ب �لن�سيحة، 
من  لتتخل�ص  نا�سحا  د�ئما  تكون  �أن  فيجب 

هذه �مل�سكلة.
على  �هلل  و�سلى  �لعاملني  رب  هلل  و�حلمد 

حممد و�آله �لطاهرين.
الهوام�س:

1- �سل�سلة حما�سر�ت �ل�سيخ �أحمد �ل�سايف من 
كتاب جامع �ل�سعاد�ت.

�ملوىل  �لرن�قي،  �ملوؤلف:  �ل�سعاد�ت  جامع   -2
حممد مهدي ج 2 �ص 199.

3- �سورة �لفلق �آية 5.
 4- �سورة �لن�ساء �آية 54.

فخر  �لنجفي،  �لطريحي  �لبحرين:  جممع   -5
�لدين ج 3 �ص 292.
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ا َعِلَم. عن نبي الل عي�شى: طوبى  مِلَن َتَعلََّم ِمَن الُعَلماِء ما َجِهَل, وَعلََّم اجلاِهَل ِمهّ



�ل�سيخ  �لقدير  و�خلطيب  �لعامل  كتبه  ما 
ج��و�ن م��رد، عما ج��رى م��ن ك��ر�م��ة �ل�سيدة 
فاطمة �ملع�سومة لإحدى بناته فقال: 
يف عام 1363 ه � �أي قبل �ثنان وثالثني عاما 
�إن  وما  )�أ�سماء(  �أ�سميناها  بنتا  �هلل  رزقنا 
�أ�سيبت  حتى  ولدت��ه��ا  على  �سهر�ن  م�سى 

مبر�ص �لختناق و�سيق �لتنف�ص.
)ذ�ت  هو  �ملر�ص  �أن  �لبد�ية  يف  ت�سورنا 
�لرئة( �لربو، فاأخذناها �إىل طبيب خمت�ص 
�لأويل  ت�سخي�سه  وك��ان  �لأط��ف��ال،  باأمر��ص 
�أنها م�سابة بالربو، فاأدخلناها م�ست�سفى �آية 
�هلل �لكلبايكاين، وبقيت فيه �ثني ع�سر يوما 
تقريبا، تعالج من هذ� �ملر�ص، وقد و�سعت يف 

نة، ولكن مل يظهر �أي �أثر للعالج. �حلا�سِ
وبعد �ثني ع�سر يوما �أخذناها �إىل طبيب 
و�لأن���ف  �حلنجرة  ب��اأم��ر����ص  خمت�ص  �آخ���ر 

وو�سف دو�ء ولكن بال فائدة.
ت�سخي�ص  لعل  �إىل طهر�ن  بها  �نتقلنا  ثم 
�مل��ر���ص ي��ت��م ه��ن��اك، وب��ع��د م��ر�ج��ع��ة ع��دة 
م�ست�سفى  �إدخالها  �أخ��ري�  تقرر  م�ست�سفيات 
)�إخو�ن طهر�ن( �ملتخ�س�ص لعالج �لأطفال.

وبقيت ر�قدة يف �مل�ست�سفى ملدة �سهر كامل، 
�ل�سناعي  �لتنف�ص  على  تعي�ص خاللها  كانت 

و�ملغذي �ملائي -�ملنع�ص- عن طريق �لوريد.
عن  �أخ��ربون��ا  �لطبية  �لفحو�سات  وبعد 
وهو  رئتها،  يف  غريب  ج�سم  وج��ود  �حتمال 
و�سيق  �لختناق  بحالة  �أ�سابتها  يف  �ل�سبب 
عملية  �إج����ر�ء  م��ن  ب��د  ل  وق��ال��و�:  �لتنف�ص، 
�إل  �لغريب،  باملنظار لكت�ساف ذلك �جل�سم 
�مل�ست�سفى،  يف  موجود  غري  �جلهاز  هذ�  �أن 

وذكرو� �أي�سا �أن �إجر�ء هذه �لعملية رمبا يودي 
بحياة �لطفلة نظر� ل�سغر �سنها، خرجنا من 
�مل�ست�سفى ومل يكن لنا بد من �لرجوع �إىل قم، 
وقد ��ستدت حالة �لختناق عندها، فلم تعد 

قادرة على �لأكل و�لنوم.
وعلى �أثر �إ�سر�ر �أمها عدنا بها �إىل طهر�ن 
مرة �أخرى، و�أدخلناها م�ست�سفى )�ملفيد( يف 
طهر�ن، وبقيت على �لفر��ص �ثني ع�سر يوما، 
و�أجريت لها عملية �ملنظار وتبني �أن �لرئتني 
تكون  �أن  �ملحتمل  من  لنا:  وقالو�  �سليمتان، 
وهو  ب��ارت��خ��اء،  م�سابة  �حلنجرة  ع�سالت 

�ل�سبب يف حالة �لختناق و�سيق �لتنف�ص.
ورجعنا  فائدة  بال  �مل�ست�سفى  من  خرجنا 

�إىل قم ونحن يف حالة �سديدة من �لياأ�ص.
�أن  �لطفلة  �أم  ق��ررت  ثالثة  �أو  يومني  بعد 
ت�سوم وتلتجئ بها �إىل حرم �ل�سيدة �جلليلة 

.فاطمة �ملع�سومة
�لليل  ويف  �ل��ي��وم،  ذل��ك  يف  �لأم  �سامت 
�حل��رم  �إىل  ب��ه��ا  وذه��ب��ت  طفلتها  �أخ����ذت 
�أن  �أولده��ا  لأحد  قالت  قد  وكانت  �ل�سريف، 
ياأتي �إىل �حلرم يف �ل�ساعة �لثانية ع�سرة ليال 

لريجع بها �إىل �ملنزل.
لياأخذ  �إىل �حلرم  �لولد  ويف �ملوعد ذهب 
�لآن مل  �إىل  �أم��ه:  له  فقالت  �ملنزل  �إىل  �أم��ه 
تظهر �أي نتيجة، �رجع و�ساأبقى �إىل �ل�سباح.

�حلرم  يف  �ل�سباح  �إىل  بقيت  �لأم:  تقول 
وقد  و�لبكاء،  بالدعاء  �لوقت  طيلة  م�ستغلة 
�ل�سيدة  �سريح  يف  مبنديل  �لطفلة  ربطت 
فاطمة �ملع�سومة، وهي يف تلك �حلالة 
من  كل  وك��ان  �لتنف�ص،  و�سيق  �لختناق  من 

ير�ها فكاأنه يرى �أن �ملوت على بعد خطو�ت 
منها.

�لطفلة  فم  �أ�سع يف  و�آخ��ر  بني حني  كنت 
يل  فقالت  بال�سكر،  �ملمزوج  �ملاء  من  ملعقة 
ن�سوة هناك: ل توؤذي �لطفلة ودعيها و�ساأنها.

حتى �إذ� �أذن ل�سالة �ل�سبح تركت �لطفلة 
و�بتعدت قليال عن �ل�سريح، وبعد �أن �سليت 
�لفري�سة �عرتتني حالة تغريت فيها �أحو�يل 
و�سرت �أ�سائل نف�سي: كيف �أرجع بهذه �لطفلة 
ب��ال ف��ائ��دة؟ ه��ن��اك ق��ل��ت: �إل��ه��ي مل يبق يل 
و�إىل هذه  �ملع�سومة،  �ل�سيدة  �أمل �سوى قرب 

�للحظة مل تظهر �أي نتيجة.
لأف��ت��ح  �لطفلة  �إىل  وج��ئ��ت  قليال  بكيت 
�ملنديل ويا للعجب ر�أيت �لطفلة قد نامت يف 
وقت ما كانت ت�ستطيع فيه �أن تنام، مل �أخرب 
�أحد� ب�سيء وفتحت �ملنديل، ومل تكن �لدنيا 
ت�سعني من �لفرحة و�ل�سرور، و�أخذت �لطفلة 

وتوجهت بها �إىل �ملنزل.
وبعده  �لظهر  �إىل  نائمة  �لطفلة  بقيت 

��ستيقظت من نومها، ف�سربت
�حلليب وهي يف �سحة تامة.

�بنتي  على  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  من  وق��د 
بال�سفاء �لكامل بربكات قرب �ل�سيدة �ملع�سومة 

. بنت �لإمام مو�سى بن جعفر
وقد م�سى على هذه �حلادثة ع�سر �سنو�ت 
وهذه �لطفلة يف �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي، وهي 
ملتزمة  �أنها  كما  در��ستها  متفوقة يف  تلميذة 
بال�سالة و�سائر �مل�سائل �ل�سرعية، وذلك من 

1. ألطاف كرمية �أهل �لبيت�
الهوام�س:

1- كرمية �أهل �لبيت �ص 216 - 219.

من كرامات ال�سيدة

 فاطمة املع�سومة 
اإعداد/حممد علي ال�سيقل
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ملتقى الكرامات 

ماِء. ى  -اأو ُيْدعى- َعظيمًا يف َمَلكوِت ال�شَّ عن نبي الل عي�شى: َمن َتَعلََّم وَعِمَل وَعلََّم َفذاَك ُي�َشمهّ



ول���د �ل�����س��ي��خ �ل�����س��ه��ي��د ع��ب��د �ل��وه��اب 
�لنجف  مدينة  يف   1959 ع��ام  �خل�سري 
معروفة  عريقة  عائلة  من  وهو  �لأ���س��رف، 
عائلة  �سعر�ء،  و�أك��رثه��م  و�لأدب  بالعلم 
كا�سف  جعفر  �ل�سيخ  �أخو  خ�سري  )�ل�سيخ 
�ل�سحابي  �إىل  ن�سبهم  مي��ت��د  �ل��غ��ط��اء( 

�جلليل مالك �لأ�سرت.
ويف  و�ل��دي��ه  م��ع  وت��رع��رع  �ل�سيخ  تربى 
�أح�سان و�لده �ل�سيخ كاظم بن �ل�سيخ عبد 
�هلل �خل�سري حتى �سن �لر�بعة ع�سر، �إذ 
لل�سيد  �ملقربني  من  كان  �لذي  و�ل��ده  تويف 
نوبة قلبية، عا�ص  �إثر   حم�سن �حلكيم
�ل�سهيد يتيمًا يف �أح�سان و�لدته �لب�سيطة، 
يرتُع     ،علي �لإم���ام  مدينة  يف  ون�ساأ 
تاريخها  من  وينهُل  �لقدمية،  �أحيائها  يف 

ة. �لقدمي و�حلديث تعاليم �حلياة �حلرهّ
جلج  حُت���َرُث  كيف  �ل�سو�عد  من  تعلهّم 
يرمي  وك��ي��ف  و�ل��ت��اأم��ل،  بال�سرب  �حل��ي��اة 
�أحالمه،  لي�سطاد  ب�سباك جتلهّده  �لإن�ساُن 
�رت��ب��اط��ًا  ب��د�خ��ل��ه  �ل�سهيد  �ل�سيخ  ح��م��َل 
لأهل  �لقلب  لو�عج  يحرق  وحنينًا  عميقًا 
مع  و�ل��دت��ه،  �أر�سعته  وق��د   لبيت�
ترك  �ل��ذي  �لعجيب  �لتعلهّق  ذلك  �حلليب 
حولته  �لتي  �لغربة  من  م�سحًة  روح��ه  يف 
له، ل ميكن حلدوده  �إىل باحٍث عن مكاٍن 
�ليد�ن  تلك  �ل��دن��ي��ا،  ه��ذه  يف  ترت�سم  �أن 
�ملباركتان زرعتا فيه �لف�سائل، ولقد �سخ 
قلبها �حلنان فيه، فتميهّز مبحبة �لآخرين، 
قويًا  نف�سه  على  و�إي��ث��اره��م  وم�ساعدتهم 
�سلبًا، ل تهزه �لرياح، وكان يعرف بالذكاء 
ليدخل  بتفوق  �لإعد�دية  در��سته  �أمت  حتى 

ويف  �لكهرباء،  ق�سم  �لهند�سة  كلية  بعدها 
�لوقت نف�سه كان طالبًا عند �ل�سيد �ل�سهيد 
�أثر  على  �أُعتقل   ،ل�سدر� باقر  حممد 
�إث��ر  �نطلقت  �ل��ت��ي  �لرجبية  �لنتفا�سة 
�عتقال �ل�سيد �ل�سهيد �ل�سدر �لول، وكان 
كلية  يف  �لثانية  �ملرحلة  يف  طالبًا  عندها 
�سعف  بحجة  قيده  ترقني  فتم  �لهند�سة، 
�لفقه يف  كلية  للدر��سة يف  فانتقل  ب�سره، 
طالب  ُخل�ص  من  كان  �لأ���س��رف،  �لنجف 
�ل�سهيد �ل�سدر، متفانيًا يف �سبيل �لإ�سالم 
ورفعة ر�يته، ل يقبل بالظلم و�ل�سطهاد، 
حتى  �ملنكر  عن  وينهى  باملعروف  وي��اأم��ر 
�ه��ت��دى ع��ل��ى ي��دي��ه �ل��ك��ث��ري وخ�����س��و���س��ًا 

�أ�سدقاءه.
ق��و�ت  قبل  م��ن  م��ط��اردً�  �ل�سهيد  ك��ان 
�لنظام �ملقبور حتى تزوج من �مر�أة علوية 
�مل��ر�أة  هذه  �ساركته  �لب�سرة،  �أه��ايل  من 
تنقالته بني �ملحافظات هربًا من �سلطات 

�لنظام �أ�سهرً� عديدة.
�أُعتقل �أكرث من مرة وقد ولدت له �بنة يف 
تلك �لأثناء �سميت فاطمة بقى معها خم�سة 
�أ�سهر بعدها مت �عتقاله يف 9 / 10 / 1982 
عبد  �ل�سيخ  �عتقال  على  �سهٍر  مرور  وبعد 
�ل�سهيد  �لأ�سغر  �أخيه  �عتقال  مت  �لوهاب 
ومل  �أخبارهما،  �نقطعت  وق��د  علي،  عبد 
�سقوط  حتى  �سيء  �أي  �لثنني  عن  يعرف 
قامت  �ل�سلطة  �أن  علم  �إذ  �للعني،  �سد�م 
باإعد�مه يف 1/1 / 1983، بتهمة �لنتماء 
حلزب �لدعوة، فيما بقي �أمر �أخيه جمهوًل 
لهذه �للحظة، و�سلى �هلل على حممد و�آله 

�مليامني.

ال�سهيد ال�سعيد 
ال�سيخ عبد الوهاب كاظم اخل�سري
اإعداد/فا�سل عليوي ح�سني
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�سهداء على خطى احل�سني

عن نبي الل عي�شى: ِبَحقٍّ اأَقوُل َلُكم: اإِنَّ االأَجَر حَمرو�ٌس َعَليِه, وال ُيدِرُكُه اإِالهّ َمن َعِمَل َلُه.



�أول  ذك��ر  م��ن  �ل�سابق  �ل��ع��دد  يف  �نتهينا 
�ملوؤمن  على  �ل��و�ج��ب��ة  �لعملية  �لل��ت��ز�م��ات 
جتاه �ملوىل �أبي عبد �هلل �حل�سني، وهي 
عبارة عن �ل�ستعد�د �لتام لن�سرته ع�سكريًا 
�للتز�مات  بقية  �أما  هناك،  �ملذكور  باملعنى 

فكالآتي:
 حل�سني� ن�سرة  على  �لعمل  ثانيًا: 
ر���س��ال��ي��ًا م��ن خ���الل �حل��ف��اظ ع��ل��ى ِق��َي��ِم��ه 
�أجلها، فمثاًل يف  ��ست�سهد من  �لتي  ومبادئه 
زيار�تهند هذه �ل�سهادة: )�أ�سَهُد �أنََّك 
و�أَم��رَت  كاَة،  �لزَّ و�آَتيَت  الَة،  �ل�سَّ �أَقمَت  َقد 
  َ �هللهّ وَعَبدَت  �ملُنَكِر،  َعِن  وَنَهيَت  ِبامَلعروِف، 
�لَيقنُي(1، وعليه فال بد  �أتاَك  َحتهّى  خُمِل�سا 
ملن ي�سهد بذلك �أن يكون موؤمنًا به وعاماًل له 
�ل�ساهد مع عمل �مل�سهود  حتى يتطابق عمل 
�ل�سهادة  عادت  �ملطابقة  عدم  فمع  و�إل  له، 
هذ�  م��وق��ف  ب��ني  حينئذ  ف��رق  ل  �إذ  ن��ف��اق��ًا، 
�ل�ساهد وبني موقف �ملنافقني �لذين �سهدو� 
ل  ذل��ك  م��ع  وه��م  بالر�سالة   للر�سول
يتبعون تعاليمها ول يتاأ�سون باملر�سل بها، قال 
َن�ْسَهُد  َقاُلو�  �مْلَُناِفُقوَن  َج��اءَك  {�إَِذ�  تعاىل: 
 ُ َك َلَر�ُسوُلُه َو�هللَّ ُ َيْعَلُم �إِنَّ ِ َو�هللَّ َك َلَر�ُسوُل �هللَّ �إِنَّ
فالإمام  َل��َك��اِذُب��وَن}2،  �مْلَُناِفِقنَي  �إِنَّ  َي�ْسَهُد 
لي�ص   لر�سول� ك��ج��ده   حل�سني�
مَلن  يحتاج  ب��ل  ك�سهادة،  لل�سهادة  بحاجة 
بالنور  ويوؤمن  عليه  هو  �ل��ذي  باحلق  يعتقد 
�لذي بني يديه حتى يتخذ منه منهجًا عمليًا 

ور�سالة يف �حلياة.
على  �حل��ف��اظ  يف   ن�سرته ث��ال��ث��ًا: 
�لأمة  و�لأمن �لجتماعي د�خل ج�سد  لم  �ل�سِّ

رجل   حل�سني� �لإم����ام  ف���اإن  �ل��و�ح��دة، 
�سالم بكل ما تعنيه �لكلمة من معنى دقيق، 
وثورته �إمنا جاءت لتحمل �ل�سالم لالإن�سانية 
جمعاء، ولذ� كان يطلب من �لقوم �أن يرتكوه 
و�ساأنه لريحل يف �أر�ص �هلل �لو��سعة، وحينما 
�لقتال  عليه  وفر�سو�  ذلك  وبني  بينه  حالو� 
فاإنه كره لنف�سه �لبدء بقتالهم �نطالقًا 
بني  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لر�سالية  �ل���روح  تلك  م��ن 
ر�سالة  �إلينا  يو�سل  �أن  يريد  ولأن��ه  جنبيه، 
ِمْن  ا�ُص  �لنَّ �َسِلَم  َمْن  )�مْلُ�ْسِلُم  نبوية مفادها: 
َعَلى   ا�َص  �لنَّ �ْئَتَمَنُه  َمِن  َو�مْلُوؤِْمُن  َوِل�َساِنِه  َيِدِه 
�أن  علينا  يجب  ولذ�  َو�ْنُف�ِسِهْم(3،  �ْمَو�ِلِهْم 
ندعو� �إىل �ل�سلم ونرفع ر�يته ونن�سر ثقافته 
فال مند يدً� لقتال �أحد حتى �لعدو �إل بعدما 
ُيفَر�ص علينا �لقتال فال ند عنه حمي�سًا، 
 لإم��ام �حل�سني� و�إذ� كان هذ� هو حال 
�أوليائه، فما  �أعد�ئه فما بالك بحاله مع  مع 
روؤوف��ًا رحيمًا  بهم  كان   أنه� من �سك يف 
يجربهم  ومل  يظلمهم  ومل  عليهم  ع  يرتفهّ مل 
متامًا،  �لعك�ص  على  ك��ان  بل  ن�سرته،  على 
�أمامهم  ح  وي�سرهّ مبفارقته  لهم  ي��اأذن  فهو 
يريد  ل  لأنه  بيعته  من  ِحلٍّ  يف  باأنهم  جهارً� 
�أو  �ختيارهم  ويلغي  حرياتهم  ي�سادر  �أن 
ميلي عليهم �سيئًا مل يوؤمنو� به �إميانًا مطلقًا، 
�أكرث  يف  ليتكرر  �ملقطع  هذ�  ياأتي  هنا  ومن 
مثاًل:  عا�سور�ء  ك��زي��ارة   له زي��ارة  من 
مِلَْن حاَرَبُكْم،  َوَحْرٌب  مِلَْن �سامَلَُكم،  �ِسْلٌم  )�إينهّ 
َوَويلٌّ مِلَْن و�لُكْم، َوَعُدٌو مِلَن عاد�ُكْم(4، ولي�ص 
 لإم��ام �حل�سني� لأن  بل  وروده هنا عبثًا 
له  �لن��ت��م��اء  �أر�د  ه���ذ�  ف��م��ن  ه��ك��ذ�،  ك���ان 

�لإمام  و�أن  �سيما   ،مثله يكون  �أن  فعليه 
يف  �ملماثلة  �أن  �أعلن  قد  ك��ان   حل�سني�
�لعمل بينه وبني َمن يوؤمن به هي جوهر وروح 
ِمثَلُه(5،  ُيباِيُع  ل  )وِمثلي  قال:  حينما  ثورته 
عا�سور�ء  زي��ارة  يف  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
مقطع عجيب يعطينا بو�سوح حجم وخطورة 
�لتعدي على موؤمن مو�ٍل لهم حيث ورد 
ْعِرَفِتُكْم  مِبَ �أَْكَرَمِني  �لَِّذي   َ فيها: )َفاأَ�ْساأَُل �هللَّ
ِمْن  �َءَة  �ْل����رَبَ َرَزَق��ِن��ي  َو  �أَْوِل��َي��اِئ��ُك��ْم  َمْعِرَفِة  َو 
ْنَيا َو �ْلآِخَرِة  �أَْعَد�ِئُكْم �أَْن َيْجَعَلِني َمَعُكْم يِف �لدُّ
ْنَيا َو  ْدٍق يِف �لدُّ َت يِل ِعْنَدُكْم َقَدَم �سِ َو �أَْن ُيَثبِّ
�ْلآِخ��َرِة(6، فهو مقطع يدعونا لإعادة �لنظر 
نحن  بيننا  فيما  �لجتماعية  عالقاتنا  يف 
�أتباع �أهل �لبيت فكما �أن معرفة �أهل 
�لبيت هي كر�مة �إلهية للعبد فكذلك 
هي معرفة �أوليائهم و�سيعتهم، وبالتايل فاإن 
�حلفاظ  يجب  �لتي  حرمتها  �لكر�مة  لهذه 
�لتعدي  وع��دم  و�حرت�مها  وتقدي�سها  عليها 
قال:   لكاظم� �لإم��ام  فعن  �أهلها،  على 
)من عادى �سيعتنا فقد عاد�نا ومن و�لهم 
منا خلقو� من طينتنا من  لأنهم  و�لن��ا  فقد 
�أحبهم فهو منا ومن �أبغ�سهم فلي�ص منا( �إىل 
على  رد  فقد  عليهم  رد  )وم��ن   :قال �أن 
�هلل  على  طعن  فقد  عليهم  طعن  وم��ن  �هلل 
لأنهم عباد �هلل حقا و�أولياءه �سدقا و�هلل �إن 
�أحدهم لي�سفع يف مثل ربيعة وم�سر في�سفعه 

.)هلل تعاىل فيهم لكر�مته على �هلل�
وتفريغ  �لآخ��ري��ن  �ح��رت�م حقوق  ر�ب��ع��ًا: 
�ل��ذم��ة م��ن ت��ب��ع��ات��ه��ا، ف��ب��ال��رغ��م م��ن تعدد 

االنتماء العملي للح�سني
احللقة الثانية



ال�سيخ فاروق اجلبوري
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ه�يتنا



�إل  ت��ق��دم  كما  و��ستغاثاته  ��ستن�سار�ته 
لريت�سي  يكن  مل   حل�سني� �لإم���ام  �أن 
بل  �ت��ف��ق،  وكيفما  �أح��د  ك��ل  ِم��ن  �ل�ستجابة 
َنيل  ُي��ري��د  فيمن  �خلا�سة  �سروطه   له
�أبرز  ومن  و�إجابته،  و�إغاثته  ن�سرته  �سرف 
تلك �ل�سروط �أن يكونو� ممن �أفرغو� ذمتهم 
ولو  للعباد عليهم حتى  �لتي  �لتبعات  من كل 
مثاًل،  كالديون  م�سروعة  �لتبعات  تلك  كانت 
�لأن�ساري،  عمري  بن  مو�سى  عن  ورد  فقد 
عن �أب��ي��ه، ق��ال: )�أم���رين �لإم���ام ح�سني بن 
ُيقاِتَلنَّ  ل  �أَْن  ا�ِص  �لنَّ ِفى  ناِد  علي فقال: 
َرُج��ٍل  ِم��ْن  َلْي�َص  ��ُه  َف��اإِنَّ َدْي��ٌن،  َعَلْيِه  َرُج��ٌل  َمعي 

َدَخ��َل  لهّ  �إِ َوف��اًء  َل��ُه  َي��َدُع  َدْي��ٌن ل  َوَعَلْيِه  ��وُت  مَيُ
�إن �م��ر�أت��ي  �إل��ي��ه رج��ل ف��ق��ال:  ��اَر، فقام  �ل��نَّ
�ْم��َر�أٍَة،  ِكفاَلُة  َوما   :لت عني؟، فقال تكفهّ

ٌة(7. َوَهْل َتْق�سي �ْمَر�أَ
�لعملي  �لنتماء  معامل  �أب��رز  لعلها  ه��ذه 
وبنظائرها  بها  و�لتي   حل�سني� لالإمام 
�لإ�سالمية  �لهوية  مُينح  �أن  لالإن�سان  ميكن 

و�لإميانية ب�سكل و�قعي وحقيقي.
َعَلْيِه  �َسنْيِ  �حْلُ �َسَفاَعَة  �ْرُزْق��ِن��ي  )�للَُّهمَّ 
ْدٍق  �سِ َق��َدَم  يِل  ْت  َثبِّ َو  �ْل���ُوُروِد  َي��ْوَم  اَلُم  �ل�سَّ
ِذيَن  �َسنْيِ �لَّ َحاِب �حْلُ �َسنْيِ َو �أَ�سْ ِعْنَدَك َمَع �حْلُ
اَلُم(،  �ل�سَّ َعَلْيِه  �َسنْيِ  �حْلُ ُدوَن  ُمَهَجُهْم  َبَذُلو� 

و�سلى �هلل على حممد و�آله �لطاهرين.
الهوام�س:

1- كامل �لزيار�ت.
2- �سورة �ملنافقون �آية 1.

3- بحار �لأنو�ر ج 72  �ص 51 ح 3.
4- كامل �لزيار�ت.

5- �ملجال�ص �ل�سنيهّة يف مناقب ومنا�سب �لعرتة 
�لنبويهّة ج 1 �ص 54.

6- ز�د �ملعاد ج 1 �ص 235.
7- �حقاق �حلق، ج 19، �ص 429.
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��سم �لكتاب: ثو�ب �لأعمال
بن  حممد  �لأق��دم  وتعريفه:  �ملوؤلف  ��سم 
علي بن �حل�سني بن مو�سى بن بابويه �لقمي 
�أعاظم  من   ،ل�سدوق� بال�سيخ  �مل�سهور 
علماء �لقرن �لر�بع �لهجري، ولد �سنة 305 
ي،  ه���، وت��ويف 381 ه���، ودف��ن يف مدينة �ل��رهّ
�لكثري  لكن  علمي،  �أثر   300 �ل�سدوق  ترك 
عليها،  يعرث  ومل  فقدت،  �ملوؤلفات  ه��ذه  من 
يح�سره  ل  )م��ن  كتاب  موؤلفاته  �أه��م  وم��ن 
�ملعتمدة  �لأرب��ع��ة  �لكتب  م��ن  وه��و  �لفقيه( 
و)علل  )�خل�����س��ال(  و�أي�سا  �ل�سيعة،  ل��دى 
�ل�سر�ئع( و)معاين �لأخبار( و)عيون �أخبار 
�لر�سا(، ومن �أبرز تالمذته �ل�سيد �ملرت�سى 

و�ل�سيخ �ملفيد.
���س��ح��ح �ل��ك��ت��اب وق����دم ل��ه وع��ل��ق عليه: 

�لعالمة �ل�سيخ ح�سني �لأعلمي.

�لنا�سر: �ملكتبة �حليدرية.
عدد �ل�سفحات: 368 �سفحة
�لطبعة �لأوىل: 1426 هجرية

��سم �ملطبعة: �سريعت
قال �ل�سيخ �ل�سدوق يف �سبب تاأليفه 
�إىل  دعاين  �لذي  )�إن  �ملبارك:  فر  �ل�سهّ هذ� 
تاأليف كتابي هذ� ما روي عن �لنبي �أنه 
، و�سميته  َكَفاِعِلِه(  �خَلرْيِ  َعَلى  �لُّ  قال: )�لدَّ
�هلل  يحرمني  ل  �لأع��م��ال(،  )ث��و�ب  كتاب: 
ثو�ب ذلك، فما �أردت من ت�سنيفه �إل �لرغبة 
ول  �سبحانه،  مر�ساته  و�بتغاء  �هلل  ثو�ب  يف 
�أردت مبا تكلفته غري ذلك، ول حول ول قوة 

�إل باهلل وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل(.
ونرجو �أن ُيعد هذ� �لكتاب من �لكتب �لتي 
يحتاجها �لقارئ �لكرمي، و�خلطباء وطالب 
عليه  �لطالع  �أو  قر�ءته  �إىل  �لدينية  �لعلوم 
معرفة  يف  �لقيمة  معلوماته  من  و�ل�ستفادة 
�إىل  �ليومية، وينق�سم  �لأعمال  ثو�ب وعقاب 

ق�سمني:
�لق�سم �لأول:

ثو�ب �لأعمال ومنها:
تعاىل،  �هلل  �إل  �إل���ه  ل  ق��ال  م��ن  )ث���و�ب 
�ملبالغة  ث��و�ب  �لأرب��ع��ة،  �لت�سبيحات  ث��و�ب 
�إت��ي��ان  ث���و�ب  و�ل���س��ت��ن�����س��اق،  �مل�سم�سة  يف 
�مل�ساجد، ثو�ب �ل�سالة يف �مل�سجد �حلر�م، 
ث��و�ب من  �ل�سالة،  ث��و�ب  �مل��وؤذن��ني،  ث��و�ب 
�أوقاتها،  �أول  يف  �ملفرو�سات  �ل�سالة  �سلى 
رم�سان  �سهر  ف�سل  ث��و�ب  �جلماعة،  ث��و�ب 
�ملتزوج،  �سالة  ث��و�ب  �ل�سهور،  �سائر  على 
ثو�ب من �سلى �سالة �لليل، باب ف�سل �سهر 
رم�سان وثو�ب �سيامه، ثو�ب دعاء يقال يف 
ذي  ع�سرة  �سيام  ث��و�ب  �حلجة،  ذي  ع�سر 
ثو�ب  خ��م،  غدير  ي��وم  �سوم  ث��و�ب  �حلجة، 
�أرب��ع  �سلى  م��ن  ث���و�ب  �لعيد،  ليلة  �لتطوع 
 ركعات يوم �لفطر، ثو�ب من ز�ر �لنبي
و�أمري �ملوؤمنني و�لأئمة، ثو�ب من ز�ر 
ثو�ب  �لقر�آن،  �أهل  ثو�ب   ،حل�سني� قرب 
قر�أ  من  وثو�ب  �سورة  �سورة  �لقر�آن  قر�أ  من 

�سورة  ق���ر�ءة  ث��و�ب  �ل��ك��ت��اب،  ���س��ورة فاحتة 
�لو�قعة، ثو�ب قر�ءة قل هو �هلل �أحد، ثو�ب 
�ل�سرور  �إدخ��ال  ث��و�ب  �لكبائر،  �جتنب  من 
معاونة  ث��و�ب  �ل�سدقة،  ث��و�ب  �ملوؤمن،  على 
فذكر  و�دي��ا  �سلك  من  ث��و�ب  ون�سرته،  �لأخ 
و�إذ�  رغ��ب  �إذ�  نف�سه  ملك  من  ث��و�ب  �هلل، 
رهب و�إذ� ��ستهى و�إذ� غ�سب، ثو�ب ت�سبيح 
من  �لبكاء  ث��و�ب   ،لزهر�ء� فاطمة 
ثو�ب  بالعقيق،  �لتختم  ثو�ب   ،هلل� خ�سية 
حفظ �لل�سان، ثو�ب �لت�سافح، ثو�ب �جلهاد 
�إمام عادل، ثو�ب �حلمى،  يف �سبيل �هلل مع 

ثو�ب �ملري�ص، ثو�ب �أب �لبنات(
�لق�سم �لثاين:

عقاب �لأعمال ومنها:
 ،عقاب من �أبغ�ص �أهل بيت �لنبي(
ع��ق��اب م��ن م���ات ل ي��ع��رف �إم���ام���ه، عقاب 
 ،ملوؤمنني� لأم���ري  و�جل��اح��د  �ل��ن��ا���س��ب 
عقاب من �دعى �لإمامة ولي�ص باإمام، عقاب 
�أخ���اه، ع��ق��اب م��ن قتل  �ل���ذي قتل  �آدم  �ب��ن 
عقاب  �ملتكرب،  عقاب   ،حل�سني� �لإم��ام 
من يحلف باهلل كاذبا، عقاب من ترك �سالة 
فري�سة �أو تهاون بها، عقاب من �أتى �لكبائر، 
�لزكاة،  مانع  �ليتيم، عقاب  مال  �أكل  عقاب 
عقاب من �أذل موؤمنا، عقاب قطيعة �لرحم 
و�ل�سرقة  �خليانة  عقاب  �لقلوب،  و�ختالف 
ُيِحبُّوَن  ِذيَن  �لَّ عقاب  و�لزنا،  �خلمر  و�سرب 
ويف  م��ات  م��ن  عقاب  �ْلفاِح�َسُة،  َت�ِسيَع  �أَْن 
�أخ��وه  �أت��اه  من  عقاب  �لنا�ص،  �أم���و�ل  عنقه 
�غتيب  له، عقاب من  يق�سها  فلم  يف حاجة 
�ملعا�سي،  عقاب  ين�سره،  فلم  �ملوؤمن  عنده 
عقاب �ملر�ئي، عقاب من روع موؤمنا ب�سلطان 
لي�سيب منه مكروها، عقاب من �بتدع دينا، 

عقاب �لظلمة و�أعو�نهم
�للوطي  عقاب  و�ل��ز�ن��ي��ة،  �ل��ز�ين  عقاب 
و�ل������ذي مي��ك��ن م���ن ن��ف�����س��ه و�ل���ل���و�ت���ي مع 
ك���ان ذ� وج��ه��ني وذ�  �ل��ل��و�ت��ي،ع��ق��اب م��ن 
ل�سانني،عقاب من ظلم، عقاب من قتل نف�سه 

متعمد�، باب يجمع عقوبات �لأعمال(.

ثـــواب 
الأعمال

اإعداد/طالب حممد جا�سم 
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كتاب يف �سط�ر 
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Peace be upon 
Mohammad and his 
progeny.

Still with the orator 
and his behaviors among 
the people. This person 
is represented by holy 
characters, whom they are 
the seal of  the prophets and 
his progeny. And as a result 
for them he is representing 
what Almighty Allah 
wanted us to do or follow.

What the orator should 
tell the people after he is in 
the pulpit (Minber)?

He should sit in a 
respected way of  sitting 
in the pulpit, not to show 
anger, nor to be happy.

Definitely he had a 
specific topic in his mind. 
And already prepared a 
verse from the holy Quran, 
which is connected to this 
topic. Then if  it is possible 
to mention a quote (hadith) 
for the same issue, or the 
calamity of  Imam Hussain 

(a.s).
The purpose of  this is to 

draw the attention of  the 
audience to what the orator 
is going to talk about. The 
verses of  Quran are the 
words of  Allah whenever 
they are recited People who 
are being inspired from 
the speech, for that the 
preacher will start to give 
the meaning of  the words. 
Maybe a word has many 
meanings, the meaning 
of  the word is completely 
different when it is read in 
a special way (herekat). 

Smart orator is the 
one who can give all the 
meanings as fast as he can. 
Concentrating on the one 
which fits the meaning of  
the topic. Then he should 
give evidence why he has 
chosen that meaning not 
the other. 

After he should give 
a historical summary 
when this verse comes to 

the prophet. What had 
happened at that time { the 
circumstances }.

Mentioning the sources 
that he used and what is 
his opinion -should be 
logically accepted- this will 
show that the orator wasn't 
just collecting information 
from here and there. But 
he is giving a presentation 
or a scientific research. 

In addition to that he 
should give a story which is 
connected to the topic. This 
story should be new and 
real. The stories (problems) 
of  the actual life are needed 
and solutions for these 
problems. By reaching this 
point the orator is hitting 
the goal and the people 
are having the idea of  the 
speech.

Now the audience is 
ready for the last part of  
the speech, which is the 
calamity of  Imam Hussain.

PART TWO 

In the name of Allah most 
Gracious most Merciful

Sheikh Ameer Yaseen Alwali  
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The Husseiny's orator

اَل َفَتظِلُموها, وال مَتَنُعوها اأَهَلها فَتظِلُموُهم. ُثوا ِباحِلكَمِة اجُلههّ دِّ عن نبي الل عي�شى: ال ُتَ



�أد�ء  و����س��ط��ر�ب يف  ت��غ��ري  �مل��ر���ص ه��و 
وظائف �أجهزة �جل�سم خللل فيها �و لدخول 
 ، �جل�سم  و�سائف  �د�ء  يف  فيغري  م�سبب 
ومن نظرة ب�سيطة �إىل كتب �لتف�سري وجدنا 
�لإن�سان،  مر�ص  يف   هلل� �إىل  �لإ�سارة  �أن 
نا�سر مكارم  لل�سيخ  �لأمثل  تف�سري  ما عدى 
�سري�زي فهو ي�سري يف تف�سري هذه �لآية �إىل 
ولكن  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  من  �ملر�ص  �أن 
�إىل  ن�سبه   إبر�هيم� �خلليل  �هلل  نبي 
ُت} تاأدبا منه جتاه  َذ� َمِر�سْ نف�سه بقوله {َو�إِ

ربه ل�سعة رحمته ومغفرته.
�لوجيزة  �ملقدمة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  �إذن 
يت�سح لنا �أن �ملر�ص من �هلل تعاىل، �إنه �سنة 
�أن  يخفى على �جلميع  ول  �إلهيه يف �خللق، 

�لدنيا هي د�ر بالء وحمن.
و�أن �هلل تعاىل برغم حتننه و�سعة رحمته 
ومغفرته ولطفه �ل �أنه جعلها -�لدنيا- د�ر 
مبغفرته  ليفوز  لعباده  ومتحي�ص  �متحان 
�لدنيا  عامل  يعي�ص  جيل  من  وما  ور�سو�نه، 
�إل وت�سري فيه �سنة �هلل بدليل قوله تعاىل:             
��َد  جَتِ َوَل��ن  َتْبِدياًل   ِ �هللَّ ِت  ِل�ُسنَّ ��َد  جَتِ {َفَلن 
َت  ِوياًل}2، وقوله تعاىل: {�ُسنَّ ِ حَتْ ِت �هللَّ ِل�ُسنَّ
وكذلك   ،3{.. ِعَباِدِه  يِف  َخَلْت  َقْد  ِتي  �لَّ  ِ �هللَّ
ِمن  َخَلْت  َق��ْد  ِتي  �لَّ  ِ �هللَّ َة  )�ُسنَّ تعاىل:  قوله 
ِ َتْبِدياًل(4 ومن �سننه  ِة �هللَّ َد ِل�ُسنَّ َقْبُل َوَلن جَتِ
�إذ� حدث  و�ملر�ص  �ملر�ص،  عباده  تعاىل يف 
�هلل  لأن  رب��ه  �إىل  �للجوء  من  للعبد  بد  فال 
�أوجد كل �سيء وقادر على كل �سيء وبعلمه 

كل �سيء فهو �لذي يك�سف �لبلوى عن عباده 
و�سوؤ�له  �إليه  ولت�سرع  �لأ�سباب  م�سبب  وهو 
ك�سف �ل�سر وتخفيف وطاأة �لمتحان و�جب 
على �لعبد، بعد ذلك يلجا �إىل �لو�سائل �لتي 
من خاللها يعالج مر�سه ذوي �لخت�سا�ص 
و�ل��ع��ارف��ني يف ه��ذ� �مل��ج��ال، وم��ن ث��م �أخ��ذ 
من  �ل�ستدلل  بعد  ل�سفائه  �ل��الزم  �لعالج 
�إىل  جلوؤنا  ول��ول  علته،  عن  �لك�سف  خ��الل 
هذه �لو�سائل ملا كان من قيمة للطلب �لنبوي 
�ل�سريف، وملا كان وزنا لأحاديث �ل�ساحلني 
كقول  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف   و�ملع�سومني
�ل�سادق وغريه من  �لإم��ام جعفر  طب 

.لأئمة �لأطهار�
ك��ذل��ك غ��ري �ل��ع��الج ه��ن��ال��ك �إج����ر�ء�ت 
ميكن �تخاذها للتقليل من �لإ�سابة باملر�ص 
�حلمية  ومنها  منها،  وط��اأت��ه  تخفيف  �أو 
من  �ل�سادرة  �لتعليمات  ببع�ص  و�لل��ت��ز�م 

�جلهات �ملخت�سة.
وك��ل��م��ا م��ر �ل��ن��ا���ص ب��ح��ال��ة م��ن �مل��ر���ص 
بني  فهم  �ل���س��ط��ر�ب،  �أو  �لهلع  �أ�سابهم 
عن�سر ملتزم و�آخر متهاون قد يزيد �لأمور 
تعقيد�، لذ� فقد وجب �لن�سات �إىل �سوت 
ميكن  خاللها  م��ن  �ل��ذي  و�حلكمة  و�لعقل 
�نت�سار  �ل�سيطرة على ما ميكن ح�سره من 

�أي مر�ص، وهذ� يكون حتمي على �جلميع.
ن�ستخل�ص مما تقدم �أن �ملر�ص لبد من 
ة �إلهية يف �لعباد  وقوعه، لأنه كما ذكرنا �سنهّ
باملر�ص  ي�ساب  من  و�إن  حتول  ول  تبدل  ل 

باخلفيات  �ل��ع��امل  �إىل  �للجوء  عليه  يجب 
و�لذي ل يلتم�ص �ملخرج ل من خالله وهَو �هلل 
�سبحانه وتعاىل �لعامل مبا كان قبل �أن يكون 
�لتما�ص  من  باأ�ص  ل  ثم  يكون  ما  �آخر  و�إىل 
�لأ�سباب للك�سف عن �ملر�ص ومبعرفة طرق 
للنا�ص  ليت�سنى  وعالماته  و�أعر��سه  �نتقاله 
لتجنبه،  �ملنا�سب  �لوقائي  �لإج��ر�ء  �تخاذ 
�أو  �مل�سبب  على  و�لق�ساء  عالجه  ثم  وم��ن 

�خلروج من �لأزمة ب�سالم. 
و�إن ما مررنا به ومنر به �لآن وقد منر به 
وتعاونا  وعيا  منا  يتطلب  ذلك  كل  م�ستقبال 
و�سعور� بامل�سوؤولية جتاه �أفر�د باقي �ملجتمع 
�نت�سار  يف  يت�سبب  م��ن  نحن  نكون  ل  لكي 
�لأمر��ص من خالل قلة �للتز�م و�لالمبالة 
،وعلينا  �للتز�م بطرق �لوقاية  و�لتعليمات 
�ل�سادرة من ��سحاب �لخت�سا�ص للخروج 
م��ن �لأزم����ات و���س��ف��اء �مل��ر���س��ى وذل���ك بان 
نتوكل على �هلل تعاىل بتقديره �لعزيز �لعليم 
�لذي ��سمه دو�ء وذكره �سفاء وطاعته غنى 

فهو ل يقطع �لرجاء.
�لعاملني و�سلى �هلل على  و�حلمد هلل رب 

حممد و�آله �لطيبني �لطاهرين. 
الهوام�س:  

1- �سورة �ل�سعر�ء �آية80.
2-�سورة فاطر �آية 43.
3-�سورة غافر �آية 85.
4-�سورة �لفتح �آية 23.

ال�سيخ ح�سني عبد اخل�سر معارج 

1
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ا اَعلُِّمُكم ِلَتعَمُلوا, وال اَعلُِّمُكم ِلُتعِجُبوا. عن نبي الل عي�شى اأَنَّه كاَن َيُقوُل اِلأَ�شحاِبه: اإِنَّ



جمتمعا  تاريخه  فجر  منذ  �لإ�سالم  �أن�ساأ 
�سليما تتو�فر فيه عنا�سر �لتقدم و�لزدهار، 
و�ملحبة  �ملودة  من  وثيق  �أ�سا�ص  على  و�أقامه 
بع�سه  ي�سد  مرت��سا  جمتمعا  وجعله  و�لألفة 
بع�سا ل مكان فيه للكر�هية و�لبغ�ساء، وعلى 
جمتمعنا هذ� �ليوم �أن يلتفت �إىل نف�سه من 
هذه �لناحية، فعليه �لأخذ بهذه �لنقاط، يف 

بع�ص �أ�س�ص معامل �ملجتمع �ل�سليم:
�لإن�سان  فيحب  للنا�ص،  �خل��ري  حب   -1

لالآخرين ما يحب لنف�سه.
2- �لرت�حم و�لتعاطف بني �أفر�د �ملجتمع 

بكل �أطيافه.
و�لإح�سان  �لنا�ص  حو�ئج  يف  �ل�سعي   -3

�إليهم.
4- �لتعاون على �خلري و�لرب و�لتقوى وما 

ينفع �لنا�ص.
يت�سدع  ل  حتى  �لبني  ذ�ت  �إ���س��الح   -5

�ملجتمع مع بع�سه.
6- �ل�ستقامة لأنها حتفظ �لفرد و�ملجتمع 

من �لنحر�ف و�ل�سقوط.
م��ن فر�ص  ي��زي��د  �أن���ه  �ل��ت��ز�ور حيث   -7

�لتعاون ويعقد �أو��سر �ملحبة و�لألفة.
�لف�سائل،  �أ�سا�ص  لأن��ه  �ل�سدق  قول   -8
�إىل  يوؤدي  حيث  �ل�سليمة  �ملجتمعات  و�سرف 
�لو�سوح و�لثقة بني �أفر�د �ملجتمع من م�سوؤول 

ومو�طن.

9- ح��م��اي��ة �ل��وط��ن و�ل���دف���اع ع��ن��ه حيث 
يتحد �جلميع ويتعاون كل ح�سب قدر�ته لدفع 

�لأعد�ء عن �لوطن.
�لأم��ن يف �ملجتمع حتى يعي�ص  10- ب�سط 
كل  يف  فينمو  م�ستقر  جم��ت��م��ع  يف  �ل��ن��ا���ص 

�ملجالت.
باحلرية  �ملجتمع  �أف��ر�د  جميع  متتع   -11
�ل��ر�أي  عن  �لتعبري  حرية  �لعقيدة-  -حرية 
�حلرية  �ل��ق��ان��ون  و�سعها  �ل��ت��ي  �حل���دود  يف 
مع  يتفق  �ل��ذي  �لعمل  �ختيار  يف  �ل�سخ�سية 
حمرمة  تكن  مل  ما  معي�سته  لك�سب  رغباته 
�ختيار  يف  �ل�سخ�سية  و�حلرية  �لإ�سالم  يف 
�ل���زوج���ة و�خ��ت��ي��ار �ل��ع��ل��م �ل����ذي ي��ري��د �أن 
�حلرية  �أن����و�ع  م��ن  وغ��ريه��ا  ب��ه  يتخ�س�ص 

�لأخرى.
12- ن�سر �ل�سحة �لعامة ووقاية �لإن�سان 

من �لإ�سابة بالأمر��ص.
13- نظافة �لوطن وذلك من خالل نظافة 

�لطرق و�مل�ساكن و�ملاأكل و�مل�سرب.
14- �إبعاد �سبح �لفقر عن �إفر�د �ملجتمع 
من خالل �لعمل على زيادة �لرثوة �لزر�عية 
و�حليو�نية و�ملعدنية وغريها ومن خالل توفري 
�ل�سناعات،  وذوي  �لتجار  وت�سجيع  �لعمل 
و�أي�سا من خالل منع �لربا من �أن يتف�سى يف 
�ملوؤ�س�سات  ودع��م  �لحتكار  وكذلك  �ملجتمع 

�لتي تعتمد عليها �لبالد لتوفري �لحتياجات.

15- ن�سر �لعلوم وت�سجيع �أ�سحاب �ملو�هب 
لهد�ية  �أفكارهم  ن�سر  يف  �لهادفة  �لثقافية 
�ملجتمع وتوجيهه �لتوجيه �ل�سحيح نحو �جلد 

و�لعمل و�لإميان.
و�ملد�ر�ص  و�ملعاهد  �ملكتبات  تاأ�سي�ص   -16
وط��ب��اع��ة �ل��ك��ت��ب ون�����س��ره��ا جم��ان��ا وك��ذل��ك 

�لن�سر�ت و�ملجالت.
17- بناء �مل�ساجد و�ملوؤ�س�سات �لدينية.

18- ت�سهيل جميع �لأمور �ملتعلقة بال�سفر 
�أو غريه.

�ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  �إىل  �لنظر   -19
وغني  فقري  ب��ني  متييز  دون  و�ح���دة  بنظرة 
و�لفرد  �لع�سرية  و�ساحب  و�أبي�ص  و�أ���س��ود 

�لعادي.
20- �مل�ساو�ة �أمام �لقانون فيطبق �لقانون 
و�حد  كل  وياأخذ  �ملجتمع  �أف��ر�د  جميع  على 
�لنظر  دون  ج��رم��ه  ق��در  على  عقابه  منهم 

لن�سبه �أو غناه.
لو متكنا �أن نلقي عليها جزء من �لهتمام 
}.. ولكن،  و�لبالد  �لعباد  يعم  �خلري  لكان 
لَّ  ن  �أَمَّ َبَع  ُيتَّ �أَن  �أََح��قُّ  قِّ  �حْلَ �إىَِل  َيْهِدي  �أََفَمن 
ُكُموَن}1.  َي �إِلَّ �أَن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتْ َيِهدِّ

�لهو�م�ص:
 1- �سورة يون�ص �آية35

التعامل يف املجتمع
ال�سيخ حممود ال�سايف
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عن نبي الل عي�شى: ِبَحقٍّ اأَُقوُل َلُكم: اإِنَّ احَلِكيَم َيعَترِبُ ِباجلاِهِل, واجَلاِهُل َيعَترِبُ ِبَهواُه.



�ملوؤمنني: )�أحب �لعمال �ىل  قال �مري 
�هلل تعاىل  �نتظار �لفرج (. 

على  يكون  �ن  لبد  �لمر  لهذ�  و�ملنتظر 
. ستعد�د تام لن�سرة �ساحب �لزمان��

 حتى ي�سبح �ملوؤمن منتظر�  لإمام زمانه
�أول من �ن يكون �آمال بظهوره ،هذ�  لبد له 

�لمل هو �لذي  يبعث  على �لنتظار .
�ذ� ن�ستطيع �ن نقول  �ن ��سا�ص �لنتظار  هو 

�لمل بالظهور..
�لمام  �أن  بروحية  يعي�ص   �لذي  �لن�سان  �ن 
 ، قليلة  �يام  بعد  يظهر  �سوف   ملهدي�
نف�ص هذه �لعقيدة جتعله  ي�ستعد لتلك  �ليام  

�أن�ساره   من  ليكون  نف�سه  باإعد�د  فيبد� 
.و�عو�نه

�ساحب  �ن�سار  من  يكون  لأن  يطمح  و�لذي 
�لزمان - عليه قبل كل �سيء - �ن ينزع 
حب �لدنيا من قلبه، لأن �أهل �لدنيا ل ن�سيب 

.لهم يف  دولته
وقد ورد عن �لمام �ل�سادق يف تف�سري 
ْنَيا ُنوؤِْتِه  قوله تعاىل )َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث �لُدهّ

يٍب(  ِمْنَها َوَما َلُه يِف �ْلآِخَرِة ِمن َنهّ�سِ
�لقائم  له يف دولة �حلق مع  قال )لي�ص 

ن�سيب ( 

�لمام  بظهور  �لأمل   �ن  و��سحا  �سار   ، �ذ� 
و�لنتظار  �لنتظار،  على  باعث   ملهدي�
،و�ول   لأيامه �ل�ستعد�د  على  باعث 
�ل�ستعد�د �خر�ج حب �لدنيا من �لقلب ،بعد 
ذلك ي�سعى هذ� �مل�ستعد لأن ي�سبح مب�ستوى 
من �لعلم  و�لكفاءة بحيث يعتمد عليه �ساحب 

�لزمان يف ثورته �ملباركة.
�لمام  بظهور  �لأمل  نف�ص  �ن  كيف  فانظر 
لأهل  �ملو�يل  �لن�سان  من  يجعل   ملهدي�

�لبيت �ن�سانا عا�سقا للتكامل .

 االأمل بظهور االمام املهدي
يبعث على العمل

علي حممد هنون
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ِقيَل ِلِعي�َشى بِن َمرَيَم: يا ِعي�شى , ِباأيهّ �َشي ٍء َتم�ِشي َعَلى الماِء؟ قاَل: ِباالإِيماِن والَيِقيِن



�أر�د  �سيخ  كان هناك  �لأيام  يوم من  يف 
�إىل  �أن يخترب ذكاء وفطنة طالبهّه، فذهب 
تفاحة  منهم  و�حد  كلهّ  و�أعطى  فتية  �أربع 
وطلب منهم �أن ياأكلوها يف مكان ل ير�هم 
جاءه  �لوقت  من  فرتة  وبعد  �أحد،  فيه 
�أكلتم  هل  �ل�سيخ  ف�ساألهم  �لأربعة  �لفتيان 
منهم!،  و�حد�  �إل  نعم،  قالو�:  �لتفاحة 

ف�ساألهم �ل�سيُخ �لثالثَة �أين؟ ردهّ �لفتى �لأول 
يف غرفتي، و�لثاين يف �ل�سحر�ء، و�لثالث 
�لر�بع  �لفتى  ا  �أمهّ �لبحر،  يف  مركب  فوق 
�أجاب:  فقد  معه  بالتفاحة  جاء  و�لذي 
�أجد  �أماكن كثرية، فلم  ذهبت وبحثت عن 
مكانًا ل ير�ين فيه �أحد، لأن �هلل ير�ين 

يف كل مكان.

يجب  ة:  �لق�سهّ من  �مل�ستفادة  �حلكمة 
زرع مبادئ �لتقوى وخمافة �هلل تعاىل عند 
 لفتية يف كل �لأوقات، و�أن يدركو� �أنهّ �هلل�
مطلهٌّع على �أفعالنا و�أقو�لنا د�ئمًا، وبالتايل 
وير�قبون  �أنف�سهم  �لفتية يحا�سبون  ي�سبح 

�أقو�لهم و�أفعالهم د�ئًما.

�ص حلادثٍة يف �سغره  ُيحكى �أنهّ رجاًل تعرهّ
قدٍم  على  فح�سل  قدميه،  �إحدى  �أفقدته 
كان  �أنهّه  �إلهّ  �ل�سري،  من  نه  مُتكهّ ��سطناعيهّة 

يعاين من �لَعَرج.
للتنزه،  �لرجل  هذ�  خرج  يوم  ذ�ت  ويف 
لي�سبحا  �أعمى  رجاًل  نزهته  خالل  وقابل 
و�سل  معًا،  بالتنزه  ويبد�آ  �أ�سدقاء، 

فاأر�د�  نهٍر،  �إىل  نزهتهما  �أثناء  �لرجالن 
عبور  ي�ستطع  مل  منهما  ًا  �أيهّ ولكنهّ  عبوره، 
قدمه  تعيقه  �لأعرج  ُجل  فالرهّ وحده،  �لنهر 
ا �لأعمى فلم ي�ستطع روؤية  �ل�سطناعيهّة، �أمهّ
 ً حالهّ �أمامهما  يجد�  ومل  �أمامه،  �لطريق 
�سوى �لتعاون بينهما، فحمل �لرجُل �لأعمى 
�لرجَل �لأعرج على ظهره، وبد�أ �لأعرُج يدلهّ 

اِه �ل�سري، وبذلك  �لأعمى على �لطريِق و�جتهّ
فقد عرب �لثناُن �لنهَر دون �أيهّ م�ساكل.

على  تدل  �لق�سة  هذه  من  �حلكمة 
�لتعاون �لذي يوؤدي �ىل �لنجاح و�لنجاة يف 

�حلياة .

؟

ق�سة وعربة

ق�سة الرجل الأعرج والأعمى

�سوؤال العدد ال�سابق
�أي من �لأنبياء ي�سلي خلف �لإمام  �حلجة �ملهدي ؟

اجلواب
. لنبي عي�سى بن مرمي�

اأذكر خم�شة األقاب لالإمام احل�شن املجتبى
�سوؤال العدد
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يِن؟! ُر َمعاِلَم الدِّ ِة َمن ال ُيب�شِ يُر اإَِلى الَجنَّ قال نبي الل عي�شى: َكيَف َي�شِ



ْع ف���ي���ِه اأم��������الٌك َت����َط����وَّ
م��ن ج���الِل امل��ج��ِد َت��ط��َل��ْع
وب���ه���ا االأن���������واُر ت�����ش��َط��ع
تخ�شْع االأم����الُك  حولها 
ل���ه���ا ل���ل���ع���ر����س ُت����رَف����ْع
ال��ع��ر���س تلمع ���ش��ع��اع  م��ن 
ب���دم���ع الل  دع������ا  ل�����و 
اء مَت��َن��ْع م��ن ج��م��ي��ع ال�����دهّ
رِب������وع ال���َط���ف ف��اخ�����ش��ع
ْع فاخ�شَ االأع��ت��اب  وعلى 
���ق��د���س ت��ع��ظ��ي��ًم��ا ي��وق��ع
�������ه ف�����ه�����و مي���ت���ع ح�������قهّ
حل�����ش��ن ال�����ش��ب��ط ُي��رف��ع

ح�شٌن ال��ُق��د���ِس  ���ُة  رو����شَ
وب����ه����ا اأن������������واُر ق���د����سٍ

وب����ه����ا االآي�����������اُت ت���ب���دو
اإن����ه����ا رو������ش�����ُة ق���د����سٍ

الَل  اأذَن  ب�����ي�����وٍت  يف 
�������ة ن������ور وب�������ه�������ا ق�������بهّ
اع ف��ي��ه��ا وي����ج����اب ال���������دهّ
���ف���اٌء ت����رب����ُة ال����ط����ِف ����شِ
جئت اإن  ال���زائ���ر  ���ه���ا  اأيهّ
طوًعا ال��رو���ش��َة  واق�����ش��د 
��ع��ل ب���وادي ال� واخ��ل��ع ال��نهّ
م�����ن اأت����������اه ع���������ارف يف 
���ا ك�������لهّ م�����ن ك�������ان حم���بًّ

ُة الُقد�سِ  رو�ضَ

ال�شهيد ال�شيخ 
عبد الر�شا ال�شايف


