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هيئة التحرير

االفتتاحية

َج��اء  {اإَِذا  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
َيْدُخُلوَن  ا�َس  النَّ َواْلَفْتُحَوَراأَْيَت   ِ اهللَّ ُر  َن�سْ
��َك  َربِّ ِبَحْمِد  ْح  َف�َسبِّ  اأَْفَواًجا  ِ اهللَّ ِدي��ِن  ِف 

اًبا}. ُه َكاَن َتوَّ َوا�ْسَتْغِفْرُه اإِنَّ
ُه قال: َمْن َقَراأَ  عن الإمام ال�سادق  اأنَّ
َرُه  ٍة َن�سَ ِ ِف َناِفَلٍة اأَْو َفِري�سَ ُر اهللَّ اإَِذا َجاء َن�سْ
ُ َعَلى َجِميِع اأَْعَداِئِه..1 ، وهي اآخر ما نزل  اهللَّ

من ال�سور .
} الرحيم  الرحمن  اهلل  تعاىل:ب�سم  قال 
} لدينه  ِ ُر اهللَّ اإَِذا َجاء} يا ر�سول اهلل {َن�سْ
الكفار  على  وللم�سلمني  الأدي��ان،  �سائر  على 
فتحت  ب��اأن  مكة،  فتح  ج��اء  اأي  {َواْل��َف��ْت��ُح} 

} اجل��زي��رة،  ف  وال�سرك  الوثنية  عا�سمة 
القبائل  ا�َس}  {النَّ اهلل  حبيب  يا  َوَراأَْي���َت} 
الإ�سالم   { ِ اهللَّ ِديِن  ِف  {َيْدُخُلوَن  وغريهم 
بعد  بعد فوج وجماعة  اأي فوجًا  {اأَْف��َواًج��ا} 
{ِبَحْمِد  الزهراء  اأبا  يا  ْح}  {َف�َسبِّ جماعة، 
َك}، اأي نزهه عن النقائ�س بذكر احلمد،  َربِّ
فاإن احلمد تنزيه وحتميد، لأن ذكر اجلميل 
والت�سبيح  التزامي،  وتنزيه  مطابقي  م��دح 
الن�سر  على  لل�سكر  ذل��ك  اإمن��ا  والتحميد 
والفتح، {َوا�ْسَتْغِفْرُه} ه�سمًا للنف�س، حتى ل 
بالأتعاب،  هو  اإمنا  الن�سر  اأن  وتظن  تتعاىل 
وهذه من الدرو�س العظيمة لالإن�سان املوّحد، 

والر�سول واإن كان منزهًا عن ذلك واإمنا هو 
ال�سرورية  الأعمال  اأّن  اإىل  بالإ�سافة  تعليم، 
مما  ب��اهلل  العارفني  الكاملني  ل��دى  املباحة 
�سبحانه  قربة  �ساحة  عن  ابتعادًا  يعدونها 
{َكاَن  �سبحانه  ��ُه}  {اإِنَّ ال�ستغفار،  فتوجب 
اًبا}، مبعنى اأن العبد مهما اأذنب ثم تاب،  َتوَّ

تاَب اهلُل عليه2.
الهوام�س:

 ،385 امل��وؤم��ن��ني:  �سفات  ال��دي��ن ف  اأع���الم   -1
حل�سن بن حممد الديلمي، موؤ�س�سة اآل البيت.

لل�سيد  الأذهان،  القراآن اىل  تف�سريتقريب    -2
حممد احل�سيني ال�سريازي-تف�سري �سورة الن�سر.

الكربى  ال�سديقة  ابنته  لّقب  قد   الأعظم ر�سولنا  اأَن  ال�سريفة  الأحاديث  ف  ورد 
اأ�سفته من عناية  وما  به  ال�سديد  اإىل قربها  اأِبيها" م�سرًيا  "اأَم  ب�   الزهراء فاطمة 
وحنان ف حياته ال�سريفة، باّرًة بجّدتها اآمنة بنت وهب ر�سوان اهلل عليها، ولنعرف مقامها 
العظيم باإ�سارة ر�سول اهلل لها وف�سلها على جميع الن�ساء، وما كان من تكليف اإلهًي 
عظيم ومقاٍم �سام من اهلل عز وجل لها ولأبنائها العرتة الأطهار الذين ورثوا منها 
ما يرث الفرع من الأ�سل، وعلى امل�ستوى العقائدي والروحي فهم ورثة التطهري وال�سطفاء 
َرُكْم َتْطِهرًيا}. ْج�َس اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطِهّ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الِرّ ا ُيِريُد اهلَلّ َ الإلهي ف قوله تعاىل {اإِمَنّ

وقد كانت ال�سديقة الطاهرة اأول مدافعٍة وجماهدٍة عن حق اأبيها واإمامة 
بعلها اأمري املوؤمنني، وقد ظهرت مواقفها اجلهادية جلّية ف هجوم القوم على دارها، 
و�سرختها التي ا�ستمرت جملجلًة ف وجوه الطغاة واأئمة ال�سالل، وهي بعد ذلك اأول مظلومٍة 
فما جرى عليها من م�ساب -روحي فداها-  من ك�سر ال�سلع واخلاطر، وفارقت الدنيا وهي 
الدينية -وفقهم  العلوم  وطلبة  والعلماء  للخطباء  دافع  كله  واجدٌة متح�سرة وهذا  غا�سبة 
اهلل- ف اأن يجتهدوا بالتبليغ ف ن�سر ف�سائلها ومواقفها البطولية وم�سائبها و�سهادتها اإىل 

جميع العامل.

من هدى الرحمن

�أمُّ �أِبيها

�صورة الن�صر



َمْن �سّلى اإىل جهٍة اعتقد اأّنها القبلة ُثمَّ تبنّي اخلطاأ ؟
ف  اأع��اد  وال�سمال  اليمني  بني  عما  انحرافه  جت��اوز  اذا 
مع  ال�سالة  اثناء  ف  التفت  ،واذا  ال�سالة  بعد  التفت  اذا  الوقت 
خارج  التفت  اذا  الق�ساء  يجب  ول  وا�ستاأنف،  قطع  الوقت  �سعة 

الوقت ال اذا كان جاهال باحلكم جهال ل يعذر فيه.

غفلة  جهة  اإىل  القبلة  ع��ن  الفح�س  دون  م��ن  �سلى  اإذا 
اأوم�ساحمة؟

ل يعيد اذا كان النحراف ما بني اليمني وال�سمال .

املنطقة لدينا مائلة عن القبلة مبا ي�ساوي �سبع الدائرة اأو 
اأقل، هل يجب امليل لهذا املقدار اأم يكفي التوجه العرف اإىل القبلة؟
ال�ستقبال احلقيقي واجب مع التمكن، وال كفى ال�ستقبال 

العرف .
هل ميكن العتماد على البو�سلة �سرعًا ف تعيني القبلة؟

يجوز اذا اأورثت الطمئنان .

هل يجب معرفة القبلة دقيقًا بال�سبط اأم يكتفي عرفًا ؟
التمكن  مع  احلقيقية  باملحاذاة  القبلة  ا�ستقبال   يجب  

واملحاذاة العرفية عند عدم التمكن .

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

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

احل�سينية املقد�سة

جواب

جواب
جواب

جوابجواب

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

الِقبلة 
البيت-�سرفه  فيه  وقع  الذي  املكان  وهي 
اهلل تعاىل من تخوم الر�س اإىل عنان ال�سماء 
خ�سو�س  ل  والبعيد،  القريب   : كافة  للنا�س 
���س��يء م���ن حجر  ي��دخ��ل ف��ي��ه  ال��ب��ن��ي��ة، ول 

اإ�سماعيل واإن وجب اإدخاله ف الطواف.
ويجب ا�ستقبال عينها ل امل�سجد اأو احلرم 
ولو للبعيد، ول يعترب ات�سال اخلط من موقف 
 ، كافية  العرفية  املحاذاة  بل  بها  م�سل  كل 
غاية المر اأن املحاذاة تت�سع مع البعد، وكلما 
يعلم  كما  املحاذاة  �سعة  ازدادت  بعدا  ازداد 
كالأجنم  البعيدة  الج��رام  مبالحظة  ذل��ك 
ال�سف  عر�س  زي���ادة  يقدح  ف��ال  ون��ح��وه��ا، 
امل�ستطيل عن الكعبة ف �سدق حماذاتها كما 

البعيدة،  الأجرام  اإىل  بالن�سبة  ن�ساهد ذلك 
الكعبة  �سمت  للبعيد  القبلة  ب���اأن  وال��ق��ول 
وجهتها راجع ف احلقيقة اإىل ما ذكرنا، واإن 
كان مرادهم اجلهة العرفية امل�ساحمية فال 

وجه له.
وتقوم  القبلة  با�ستقبال  العلم  ويعترب 
اإىل  م�ستندة  ك��ان��ت  اإذا   - البّينة  مقامه 
كالعتماد  بحكمها  ما  اأو  احل�سّية  امل��ب��ادئ 
 - القبلة  لتعيني  امل�ستخدمة  الآلت  على 
ويكفي اأي�سًا الطمئنان احلا�سل من املنا�سئ 
العقالئّية كاإخبار الثقة اأو مالحظة قبلة بلد 
امل�سلمني ف �سلواتهم وقبورهم وحماريبهم، 
بل الظاهر حّجّية قول الثقة من اأهل اخلربة 

ال��ت��م��ّك��ن من  ال��ظ��ّن ح��ّت��ى م��ع  ي��ف��د  واإن مل  
حت�سيل العلم بها.

بحكمه  ما  اأو  العلم  حت�سيل  تعّذر  وم��ع 
يبذل املكّلف جهده ف معرفتها، ويعمل على 
اأي�سًا  تعّذره  ومع  الظّن،  من  له  يح�سل  ما 
وجود  يحتمل  جهٍة  اأّي  اإىل  بال�سالة  يكتفي 
ي�سّلي  اأن  ا�ستحبابًا  والأح��وط  فيها،  القبلة 
�سّلى  واإّل  الوقت،  �سعة  مع  جهات  اأرب��ع  اإىل 
بع�س  ف  عدم�ها  عل�م  واإذا  و�س��ع،  ما  بقدر 
املحتم�الت  اإىل  بال�س�الة  فياأتي  اجلهات 

الأُخر .
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ليتفقه�ا

حَمِة, وَمفاتيُح احِلكَمِة, َوَمعِدُن الِعلِم. بّوِة, َوَبيُت الرَّ عن الإمام ال�شادق : َنحُن �َشَجَرُة النُّ



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

له،  واغاثته  بالإن�سان   تعاىل  لطُف اهلل 
واذا  اأجابه،  دعاه  ،واذا  اأعطاه  �ساأله  فاذا 
حالت  ف  اعانه  ،ورمب��ا  اأعانه  به  ا�ستعان 

ال�سطرار من غري �سوؤال ودعاء. 
وهذا اللطف على نحوين :

كان   ما  وهو  الظاهر،  اللطف   : الول 
من  احلياة  �سنن  بخرق  ُمعَلن؛  وج��ه  على 
خ���الل امل��ع��ج��زات ال��وا���س��ح��ة  واخل����وارق  
البّينة ،نظري ما �سدر منه تعاىل ف مقام 
بيان حقانية ر�سله او ف ما انفَق من اإكرام 

بع�س اأوليائه.
والثاين : اللطف اخلفي ،وهو ما كان 
م ف ال�سياء من بواطنها،  من خالل التحكُّ
والنف�سية  الذهنية  المور  دّفة  توجيه  عرب 
م�سهود  غ���ري  -ب��ن��ح��و  م��ع��ني  م�����س��ار  اىل 
ما  نظري  مطلوبه،  يحقق  -حتى  لالإن�سان 
ورد ف الآية ال�سريفة قال تعاىل :{َواأَْوَحْيَنا 
َذا ِخْفِت َعَلْيِه  ِعيِه َفاإِ ْر�سِ اأَ اأَْن  اأُمِّ ُمو�َسى  اإِىَل 
ا  اإِنَّ ��َزيِن  حَتْ َوَل  َتَخاِف  َوَل  اْلَيمِّ  ِف  َفاأَْلِقيِه 

وُه اإَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن امْلُْر�َسِلنَي}1 . َرادُّ
كانت  عندما  مو�سى  ام  اىل  الوحي  من 
الذي ميكن  بوليدها  ت�سنع  ما  متحرية ف 

ان يقتله  فرعون، فاألهمها اهلل تعاىل واوقع 
ف قلبها ما يوجب انقاذه.

اأعلى  كائن  اىل  اللتجاء  ف��اإن  ثم  وم��ن 
قادر على اإغاثة الن�سان ف مواطن ال�سعف 
فطرته،  ف  غر�س  مما  احلاجة  وعوار�س 

كما يوؤكده م�سار حياته.
واذا كان اخلالق من غر�س هذا التوجه 
الفطري ف نف�س الن�سان فانه جعل باإزائه 
روح  الر�سيع   ف  جعل  كما  ل��ه،  ا�ستجابة 
روح  الم  ف  وج��ع��ل  الم،  اىل  الل��ت��ج��اء 

ال�ستجابة له والعطف عليه. 
وُينّبه على هذا املظهر جملة  من الآيات 
ِبِعَباِدِه  َلِطيٌف   ُ تعاىل:{اهللَّ ،قال  ال�سريفة 
الَعِزيُز}2،  اْل��َق��ِويُّ  َوُه��َو  َي�َساء  َمن  َي��ْرُزُق 
َذا  اإِ َطرَّ  امْلُ�سْ ُيِجيُب  ��ن  ت��ع��اىلْ:{اأَمَّ وق��ال 
} تعاىل:  وقال  وَء}3،  ال�سُّ َوَيْك�ِسُف  َدَع��اُه 
اأُِجيُب  َقِريٌب  اإِينِّ  يَ  َعنِّ ِعَباِدي  �َساأََلَك  َواإَِذا 
ِل  َفْلَي�ْسَتِجيُبوا  َدَع��اِن   اإَِذا  اِع  ال��دَّ َدْع��َوَة 
وقال  ��ُدوَن}4،  َي��ْر���سُ َلَعلَُّهْم  ِب��ي  َوْل��ُي��وؤِْم��ُن��وا 
 َ اهللَّ َدَع��ُوا  اْلُفْلِك  ِف  َرِكُبوا  {َف��اإَِذا  تعاىل: 
اْلرَبِّ  اإِىَل  اُهْم  جَنَّ ا  َفَلمَّ يَن  الدِّ َلُه  نَي  ِل�سِ ُمْ

اإَِذا ُهْم ُي�ْسِرُكوَن}5 .

ِف  رُّ  ال�سُّ ُكُم  َم�سَّ ت���ع���اىل:{َواإَِذا  وق��ال 
اُكْم  ا جَنَّ َفَلمَّ اُه  اإِيَّ اإِلَّ َتْدُعوَن  َمْن  لَّ  اْلَبْحِر �سَ
ُتْم َوَكاَن اْلإِْن�َساُن َكُفوًرا}6  اإِىَل اْلرَبِّ اأَْعَر�سْ

اإل ان هذه ال�ستجابة اللهية ل تكون - 
كمًا وكيفًا - بنحو تختُّل ب�سببها �سنن الكون 
عليه  بنيت   عّما  فتتغرّي  احلياة؛  ومقادير 
،ووقوع   ال�سياء  وزوال  الن�سان،  موت  من 
لعباده  ي�ستجيب  فهو  والم��را���س..  العلل 
عمومًا من حيث ل يحت�سبون  مبا ل ينق�س 
نظم احلياة، ال ف حالت تقت�سي تدخاًل 

معلنًا باخلوارق واملعجزات.
بالن�سبة  حتى   جارية  عامة  ة  �ُسنَّ وهذه 
لالأنبياء وال�ساحلني؛ اذ مل تكن ال�ستجابة 
الإعانة  كانت  ول  مطلقة،  ا�ستجابة  لهم 

اإعانة غري حمدودة.
الهوام�س:

1- �سورة الق�س�س اية 7.
2-  �سورة ال�سورى اية 19.

 3- �سورة النمل اية 62.
4-  �سورةالبقرة اية 186.

 5- �سورة العنكبوت 65.
6-  �سورة ال�سراء 67.
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ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي
ُكِتَب  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  :{َي��ا  تعاىل  قال 
ِمن  ��ِذي��َن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم 

َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن }1. 
ال�شوم :لغة ال�شمت.

عن ابن عبا�س: كل مم�سك عن الطعام او 
الكالم فهو �سائم .

مع  املفطرات  عن  الكف  :هو  ال�سرع  وف 
النية .

ال�شوم : ترك الطعام وال�سراب والنكاح 
والكالم 

 و�سوم وهو ا�سم للجمع ، وقيل : هو جمع 
�سائم .

هو  ال�����س��وم   : عينية  ب��ن  �سفيان  وق���ال 
ال�����س��رب، ي�����س��رب الإن�������س���ان ع��ل��ى ال��ط��ع��ام 

وال�سراب والنكاح 2.
ويف التهذيب: ال�سوم ف اللغة الم�ساك 

عن ال�سيء والرتك له .
قال اأبو عبيدة رحمه اهلل: كل مم�سك عن 

الطعام اأو كالم اأو َم�ِسري، فهو �سائم.

�سامت الريح :ركدت .
�سامت ال�سم�س: ا�ستوت.

التف�شري :
عن  رواه  فيما  اأي�سا،  بابويه  اب��ن  كتاب 
م��ولن��ا الم����ام احل�����س��ن ب��ن ع��ل��ي ب��ن اأب��ي 
 قال:جاء نفر من اليهود اإىل  طالب 
م�سائل،  عن  اعلمهم  ف�ساأله   ،الر�سول
له: لأي �سئ فر�س  �ساأله ان قال  فكان فيما 
بالنهار  اأم��ت��ك  على  ال�سوم  وج��ل  ع��ز  اهلل 
من  اأك��ر  الأمم  على  وفر�س  يوما،  ثالثني 

:ذلك؟ فقال النبي
ف  بقي  ال�سجرة  من  اأكل  ملا   اآدم ان 
ذريته  على  اهلل  ففر�س  يوما،  ثالثني  بطنه 
اجلوع والعط�س، والذي ياأكلونه بالليل تف�سل 
على  كان  وكذلك  عليهم،  وجل  عز  اهلل  من 
تال  ثم  اأم��ت��ي،  على  ذل��ك  اهلل  ففر�س  اآدم، 
كتب  كما  ال�سيام  عليكم  كتب  الآي���ة  ه��ذه 
اأياما  تتقون،  لعلكم  قبلكم  من  الذين  على 

معدودات .

قال اليهودي: �سدقت يا حممد، فما جزاء 
من �سامها؟ فقال النبي: ما من موؤمن 
ي�سوم �سهر رم�سان احت�سابا ال اأوجب اهلل 

عز وجل له �سبع خ�سال:
الأوىل: يذوب  احلرام ف ج�سده. 

الثانية: ل يبعد من رحمة اهلل تعاىل. 
الثالثة: يكون قد كفر خطيئة اأبيه اآدم. 

الرابعة: يهون اهلل عز وجل عليه �سكرات 
املوت. 

يوم  والعط�س  اجلوع  من  اأمان  اخلام�سة: 
القيامة. 

ال�ساد�سة: يعطيه اهلل عز وجل براءة من 
النار.

اجلنة،  طيبات  من  اهلل  يطعمه  ال�سابعة: 
قالت اليهود: �سدقت يا حممد. 

�سهر  اإن   :ال�سادق الإم�����ام  وع���ن 
اأح��د  على  �سيامه  اهلل  يفر�س  مل  رم�سان 
              :اهلل فقول  ل��ه:  فقلت  قبلنا،  الأمم  م��ن 
{يا اأيها الذين اآمنوا كتب...} ؟! قال: اإمنا 

ال�صوم يف القران
احللقة الوىل
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فر�س اهلل �سيام �سهر رم�سان على الأنبياء 
دون الأمم، فف�سل اهلل به هذه الأمة، وجعل 
وعلى   اهلل ر�سول  على  فر�سا  �سيامه 

اأمته 3.
اأيها امل�سدقون  يا  اأي  اآمنو  اأيها الذين  يا 
وروي عن المام ال�سادق اأنه قال: لذة 

ما ف الندا اأزال تعب العبادة والعنا.
�سمعت  اإذا   :احل�سن الم���ام  وق��ال   
اآمنو فارع لها  اأيها الذين  اهلل يقول: {يا 
تنهى  لنهي  اأو  به  توؤمر  لأم��ر  فاإنها  �سمعك 
عنه كتب عليكم ال�سيام} اأي فر�س عليكم 
ال��ع��ب��ادة امل��ع��روف��ة ف ال�����س��رع واإمن���ا خ�س 
ولأن  ل��ذل��ك  لقبولهم  ب��اخل��ط��اب  امل��وؤم��ن��ني 
ل  عليهم  ووجوبه  منهم  اإل  ت�سح  ل  العبادة 
ُكِتَب  {َكَما  وقوله  على غريهم  وجوبه  يناف 

َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم} فيه اأقوال:
اأنه �سبه فر�س �سومنا بفر�س  اأحداهما: 
عليكم  كتب  اأي  الأمم  تقدمنا من  �سوم من 
�سيام اأيام كما كتب عليهم �سيام اأيام ولي�س 
ول  علينا  املفرو�س  ال�سوم  عدد  ت�سبيه  فيه 
وقته  اأو  عليهم  املفرو�س  ال�سوم  بعدد  وقته 

وهو اختيار اأبي م�سلم واجلبائي .
ثانيها: اأنه فر�س علينا �سوم �سهر رم�سان 
على  رم�سان  �سهر  ���س��وم  ف��ر���س  ك��ان  كما 
ال�سديد  الن�سارى وكان يتفق ذلك ف احلر 
والربد ال�سديد فحولوه اإىل الربيع وزادوا ف 
عدده عن ال�سعبي واحل�سن وقيل كان ال�سوم 
فيه  اختلف  ثم  العتمة  اإىل  العتمة  من  علينا 
وال�سراب  الطعام  يحرم  كان  بع�سهم  فقال 
من وقت �سالة العتمة اإىل وقت �سالة العتمة 
النوم  وق��ت  م��ن  ي��ح��رم  ك��ان  بع�سهم  وق���ال 
بقوله  فاملراد  ذلك  ن�سخ  ثم  النوم  وقت  اإىل 
الذين من قبلكم الن�سارى على قول احل�سن 
وال�سعبي واأهل الكتاب من اليهود والن�سارى 

على قول غريهما 4.
لكي  اأي  تتقون}  {لعلكم  تعاىل:  وقوله   
اجلبائي  عن  ال�سوم  بفعل  املعا�سي  تتقوا 
وقيل لتكونوا اأتقياء مبا لطف لكم ف ال�سيام 

اإىل الكف عن  الو�سائل والو�سول  اأقوى  فاإنه 
قال:  اأنه   النبي روي عن  كما  املعا�سي 
خ�ساء اأمتي ال�سوم و�ساأل ه�سام بن احلكم 
اإمن��ا  فقال  ال�سيام  علة  ع��ن  اهلل  عبد  اأب��ا 
والفقري  الغني  به  لي�ستوي  ال�سيام  فر�س 
اجلوع  م�س  ليجد  يكن  مل  الغني  لأن  وذل��ك 
يذيق  اأن  �سبحانه  اهلل  فاأراد  الفقري  فريحم 
الغني م�س اجلوع لريق على ال�سعيف ويرحم 

اجلائع. 
َكاَن  َفَمن  ��ْع��ُدوَداٍت  مَّ ��اًم��ا  {اأَيَّ تعاىل  قال 
اٍم اأَُخر  ْن اأَيَّ ٌة مِّ ا اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ ِري�سً ِمنُكم مَّ
ِم�ْسِكنٍي  َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  ِذيَن  الَّ َوَعَلى 
وُموا  َت�سُ َواأَن  ُه  لَّ َخرْيٌ  َفُهَو  ا  َخرْيً َع  َتَطوَّ َفَمن 

ُكْم اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن}5 .  َخرْيٌ لَّ
هو  ال��ذي  ال�سفر  من  ا�سله  لغة:  ال�سفر 
وا�سفرت  �سفرا  ي�سفر  )�سفر  تقول  الك�سف، 
الريح  و�سفرت  ذاهبة،  نك�سفت  واذا  الب��ل 

ال�سحاب( .
ب��ه،  الإ  ي��ظ��ه��ر  ل  م��ا  ي��ظ��ه��ر  ال�����س��ف��ر  ف 
وينك�سف من اخالق النا�س مال ينك�سف ال 

به.
والعدة: فعلة من العد وهي مبعنى املعدود، 
مبعنى  واحلمل  املطحون،  مبعنى  كالطحن 

املحمول.
والطوق: الطاقة وهي القوة.

يقال: طاق ال�سيء يطوقه طوقا والطاقة. 
،وطوقه  عليه  ق��وى  :اذا  اط��اق��ة  واأك���اف 
من  م��ع��روف  ،وه��و  ال��ط��وق  الب�سه  تطويقا. 
اأومن ف�سة ،لأنه يك�سب قوة مبا  ذهب كان، 
فهو  ا�ستدار  �سيء  وكل  اجلاللة،  من  يعطيه 
ف  كالطوق  جعله  اأي  الم��ري  وطوقة  ط��وق. 

عنقه.
معلومات  اأي  م��ع��دودات  اأي��ام��ا  امل��ع��ن��ى: 
اأعطيت  يقال  كما  م�سبوطات  حم�سورات 
اأن  ويجوز  متعينا  اأي حم�سورا  معدودا  مال 
قال  كما  قالئل  اأنها  م��ع��دودات  بقوله  يريد 
قليلة  اأن��ه��ا  يريد  م��ع��دودة  دراه���م  �سبحانه 

واختلف ف هذه الأيام على قولني:

وكانت  رم�سان  �سهر  غري  اأنها  اأحدهما: 
معاذ  عن  ن�سخ  ثم  �سهر  كل  من  اأي��ام  ثالثة 
اأيام من  ابن عبا�س وروي ثالثة  وعطا وعن 
قيل  ثم  قتادة  �سهر و�سوم عا�سوراء عن  كل 
واتفق  واجبا  ك��ان  بل  وقيل  تطوعا  ك��ان  اأن��ه 
�سهر  ب�سوم  من�سوخ  ذل��ك  اأن  على  ه���وؤلء 

رم�سان.
�سهر  ب��امل��ع��دودات  امل��ع��ن��ي  اأن  والآخ�����ر: 
واختاره  واحل�سن  عبا�س  اب��ن  عن  رم�سان 
املف�سرين  اأك��ر  وعليه  م�سلم  واأب��و  اجلبائي 
قالوا اأوجب �سبحانه ال�سوم اأول فاأجمله ومل 
اأنها  اأكر ثم بني  اأم  اأو يومان  اأنها يوم  يبني 
اأيام معلومات واأبهم ثم بينه بقوله تعاىل �سهر 
رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن قال القا�سي 
معنى  على  حمله  اأمكن  اإذا  لأنه  اأوىل  وهذا 
من غري اإثبات ن�سخ كان اأوىل ولأن ما قالوه 
كان منكم مري�سا  عليه فمن  دليل  ل  زي��ادة 
اأو على �سفر فعدة من اأيام اأخر عطف قوله 
على �سفر وهو ظرف على قوله مري�سا وهو 
ا�سم مع اأن الظرف ل يعطف على ال�سم لأنه 
وتقديره  ال�سم  مبعنى  فهو  ظرفا  كان  واإن 
فالذي  م�سافرا  اأو  مري�سا  منكم  كان  فمن 
وفيه  اأخر  اأيام  من  عدة  �سومه  مناب  ينوب 
دللة على اأن امل�سافر واملري�س يجب عليهما 
بنف�س  الق�ساء  اأوجب  �سبحانه  لأنه  الإفطار 
ال�سفر واملر�س ومن قدر ف الآية فاأفطر فقد 

خالف الظاهر .
الهوام�س:

1- �سورة البقرة اية 183.
2- ل�سان العرب ج2 �س 2264.

3- تف�سري الربهان �س393.
4- تف�سري امليزان ج2�س5.
5- �سورة البقرة اية 184.
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ال�سيخ علي الفتالوي
َكاَن  َكَمْن  ُموؤِْمًنا  َكاَن  {اأََفَمْن  تعاىل:  قال 

َفا�ِسًقا َل َي�ْسَتُووَن}1.
  ٍّاملق�شد الأول: حق  المام علي
يف الآية رقم الثامنة ع�شرة من �شورة 

ال�شجدة يف كتب ال�شنة
اأ: قال الواحدي ف كتابه اأ�سباب النزول: 
َكاَن  َكَمْن  ُموؤِْمًنا  َك��اَن  {اأََفَمْن  َتَعاىَل:  َقْوُلُه 
اأَِبي  ْبِن  َعِليِّ  ِف  َنَزَلْت  َي�ْسَتُووَن}  َل  َفا�ِسًقا 

َطاِلٍب...(2.
دم�سق  ت��اري��خ  ف  ع�ساكر  اب��ن  ع��ن  ب: 
اأبي  ابن  عن  مو�سى  بن  اهلل  عبيد  عن  قال: 
عن  جبري  ب��ن  �سعيد  ع��ن  احل��ك��م  ع��ن  ليلى 
بن  عقبة  ب��ن  الوليد  ق��ال  ق��ال:  عبا�س  اب��ن 
اأحد  اأنا   اأبي طالب بن  لعلي  معيط  اأبي 
منك �سنانًا واأب�سط منك ل�سانًا واأمالأ للكتيبة 
: »ا�سكت فاإمّنا اأنت  منك، فقال له عليٌّ
َكاَن  َكَمْن  ُموؤِْمًنا  َكاَن  فا�سق« فنزلت {اأََفَمْن 
عليًا  باملوؤمن  يعني  قال  َي�ْسَتُووَن}  َل  َفا�ِسًقا 

وبالفا�سق الوليد بن عقبة3.
{اأََفَمْن  تعاىل:  قال  كثري:  ابن  قال  ج�: 
َكاَن ُموؤِْمًنا َكَمْن َكاَن َفا�ِسًقا ل َي�ْسَتُووَن} اأي: 

عند اهلل يوم القيامة.
ّي  ��دِّ ��ار وال�����سُّ وق���د ذك���ر ع��ط��اء ب��ن َي�����سَ
وغ��ريه��م��ا: اأّن���ه���ا ن��زل��ت ف ع��ل��يِّ ب��ن اأب��ي 

طالب، وعقبة بن اأبي ُمَعيط4.

الفرج  اأب���و  اأخ���رج  ال�سيوطي:  ق��ال   : ح 
الأ�سفهاين ف كتاب الأغاين والواحدي وابن 
ع�ساكر  وابن  واخلطيب  مردويه  وابن  عدي 
من طرق عن ابن عبا�س قال: قال الوليد بن 
عقبة لعليِّ بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: اأنا 
اأحد منك �سنانًا، واأب�سط منك ل�سانًا، واأمالأ 
له عليٌّ ر�سي اهلل عنه:  للكتيبة منك، فقال 
{اأََفَمْن  فنزلت  فا�سق«،  اأنت  فاإمّنا  »ا�سكت 
َكاَن ُموؤِْمًنا َكَمْن َكاَن َفا�ِسًقا ل َي�ْسَتُووَن} يعني 
باملوؤمن: عليًا. وبالفا�سق: الوليد بن عقبة بن 

اأبي معيط5.
 علي ح���ق  ال���ث���اين:  امل��ق�����ش��د 
�شورة  م��ن  ع�شرة  الثامنة  الآي���ة  يف 

ال�شجدة يف كتب ال�شيعة
 َجْعَفٍر اأَِبي  َعْن  ��اُروِد  اجْلَ اأَِبي  اأ: عن 
ِف َقْوِلِه تعاىل: {اأََفَمْن كاَن ُموؤِْمنًا َكَمْن كاَن 
اأَنَّ َعِليَّ ْبَن  فا�ِسقًا ل َي�ْسَتُووَن} َقاَل: »َفَذِلَك 
اأَِبي َطاِلٍب َواْلَوِليَد ْبَن ُعْقَبَة ْبِن اأَِبي ُمَعْيٍط 
َت�َساَجَرا - َفَقاَل اْلَفا�ِسُق اْلَوِليُد ْبُن ُعْقَبَة: اأََنا 
َحدُّ ِمْنُكْم �ِسَنانًا -  َواهلِل اأَْب�َسُط ِمْنَك ِل�َسانًا َواأَ
 : َعِليٌّ َقاَل  اْلَكِتيَبِة،  ُجُثّوًا ِف  ِمْنَك  َواأَْمَثُل 
ا اأَْنَت َفا�ِسٌق - َفاأَْنَزَل اهلُل {اأََفَمْن  َ منَّ ا�ْسُكْت َفاإِ
 – َي�ْسَتُووَن}  فا�ِسقًا ل  َكَمْن كاَن  ُموؤِْمنًا  كاَن 
احِلاِت} - { ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ ا الَّ {اأَمَّ

َيْعَمُلوَن}  كاُنوا  مِبا  ُنُزًل  امْلَ��اأْوى  اُت  َجنَّ َفَلُهْم 

.6»َفُهَو َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب
َثِني َجْعَفُر  ب: َعن ُفَراٍت الكوف َقاَل: َحدَّ
ا�ٍس  َعبَّ اْبِن  َعِن  ُمَعْنَعنًا  اْلَفَزاِريُّ  ٍد  مَّ حُمَ ْبُن 
ِف َقْوِلِه َتَعاىَل: {اأََفَمْن كاَن ُموؤِْمنًا َكَمْن كاَن 
فا�ِسقًا} َقاَل: {اأََفَمْن كاَن ُموؤِْمنًا} َيْعِني َعِليَّ 
ْبَن اأَِبي َطاِلٍب {َكَمْن كاَن فا�ِسقًا} َيْعِني 
ِعْنَد  َي�ْسَتُووَن  {ل  ُعْقَبَة  ْبَن  اْلَوِليَد  ُمَناِفقًا 

اَعِة َوالثََّواب7. اهلِل} ِف الطَّ
�َسنْي ْبن �َسِعيٍد ُمَعْنَعنًا َعِن اْبِن  ج: عن احْلُ
ُموؤِْمنًا  كاَن  {اأََف��َم��ْن  تعاىل:  َقْوِلِه  ِف  ا�ٍس  َعبَّ
امْلُوؤِْمُن  قال:  َي�ْسَتُووَن}  ل  فا�ِسقًا  كاَن  َكَمْن 

َعِليٌّ َواْلَفا�ِسُق اْلَوِليُد ْبُن ُعْقَبَة اأَْو ُعْتَبة8.
الوليد  اأّن  امل�سهور،  احلديث  ف  جاء  ح: 
قال لأمري املوؤمنني ف حماورة جرت بينهما: 
اأب�سط منك ل�سانًا واأّحد �سنانًا، فقال له  اأنا 
تعاىل  اهلل  فاأنزل  فا�سق«،  يا  »ا�سكت   :
ِم��ن��ًا َكَمْن كاَن  ه��ذه الآي��ة: {اأََف��َم��ْن ك��اَن ُم��وؤْ

فا�ِسقًا ل َي�ْسَتُووَن}9.
املق�شد الثالث: املعادلت التي ت�شري 

اإىل معطيات الآية:
اأب���ي  ب���ن  ع���ل���يُّ  الأُوىل:  امل��ع��ادل��ة 

طالب موؤمن عند اهلل تعاىل
ُموؤِْمنًا  كاَن  {اأََفَمْن  تعاىل  قال  املقدمة1: 

َكَمْن كاَن فا�ِسقًا ل َي�ْسَتُووَن}.

احلق 

مع االإمام علي

 واأهل بيته

يف �س�رة ال�سجدة
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, وَح�شُبَك ِمَن اجَلهِل اأن ُتعَجَب ِبِعلِمَك. عن اأمري املوؤمنن : وَح�شُبَك ِمَن الِعلِم اأن َتخ�َشى اهلّلَ



ف  نزلت  اأّنها  امل�سلمون  اتفق  املقدمة2: 
.عليِّ بن اأبي طالب

النتيجة: اإّن عليَّ بن اأبي طالب موؤمن 
عند اهلل تعاىل.

امل��ع��ادل��ة ال��ث��ان��ي��ة: ع��ل��ي ب���ن اأب���ي 
وب��اط��ن��ه،  ظ���اه���ره  ف  م���وؤم���ن   طالب

وحا�سره وم�ستقبله
اأّن عليَّ بن  اأخرب اهلل تعاىل  املقدمة1: 

اأبي طالب موؤمن.
املقدمة2: اإخبار اهلل تعاىل عن الباطن 
بذلك  لعلمه  وامل�ستقبل  واحلا�سر  والظاهر، 
باأّنه  عنه  تعاىل  اهلل  يخرب  اأن  ول�ستحالة 
خالف  �سيكون  اأو  كذلك  لي�س  وه��و  م��وؤم��ن 

الإميان.
النتيجة: عليُّ بن اأبي طالب موؤمن 

ف ظاهره وباطنه وحا�سره وم�ستقبله.
. املعادلة الثالثة: احلق لعليٍّ

املقدمة1: عليُّ بن اأبي طالب موؤمن 
ف ظاهره وباطنه وحا�سره وم�ستقبله.

ف  يدخل  ل  كذلك  كان  من  املقدمة2: 
باطل، ول يخا�سم اأحدًا اإّل باحلق.

 طالب اأب��ي  بن  عليَّ  اإّن  النتيجة: 
على حق وخ�سومه على باطل.

�سبهة: الإميان ل يدل على الع�سمة حتى 
تقطعون باأّن عليًا على حق

الذين  عن  تعاىل  اهلل  اأخرب  املقدمة1: 
ف  كما  موؤمنون  باأّنهم  ال�سجرة  حتت  بايعوا 
امْلُوؤِْمننَي  َعِن  اهلُل  َي  َر�سِ {َلَقْد  تعاىل:  قوله 
ف   ما  َفَعِلَم  َجَرِة  ال�سَّ ��َت  حَتْ ُيباِيُعوَنَك  اإِْذ 
ثاَبُهْم َفْتحًا  َواأَ َعَلْيِهْم  كيَنَة  َفاأَْنَزَل ال�سَّ ُقُلوِبِهْم 

َقريبا}10.
ذلك  ف  مما  عنهم،  ر�ساه  عن  اأخرب  بل 
جمرد  م��ن  اأك��ر  ع�سمتهم  على  دلل��ة  م��ن 

الإميان.
املقدمة2: لكنَّ بع�س هوؤلء ممن ارتكب 

املع�سية فيما بعد.
النتيجة: الإميان ل يدل على الع�سمة 

حتى حتكموا باأّن عليًا على حق.

اجلواب الأول لل�شبهة
اأخ��رب  اإذا  ت��ع��اىل  اهلل  اإّن  امل��ق��دم��ة1: 
يوم  اإىل  له  تزكية  فهي  �سخ�س  اإمي��ان  عن 
عن  تعاىل  اهلل  يخرب  اأن  ل�ستحالة  القيامة، 
اإميانه وهو يعلم اأّنه �سيكون عا�سيًا فيما بعد.

بايع  من  بع�س  ع�سى  اإذا  املقدمة2: 
بقوله  م�سمولني  غ��ري  فهم  ال�سجرة  حت��ت 
امْلُوؤِْمننَي...}  َعِن  اهلُل  َي  َر�سِ {َلَقْد  تعاىل: 
لأّن الإميان التام والكامل ل يعلم به اإّل اهلل 

تعاىل ور�سوله.
من  كلَّ  اإّن  القول  ن�ستطيع  ل  النتيجة: 
بايع فهو موؤمن اإّل من التزم ب�سروط املوؤمن 
ِر الَّذيَن اآَمُنوا  احلق كما ف قوله تعاىل: {َوَب�سِّ
ري ِمْن  اٍت جَتْ احِلاِت اأَنَّ َلُهْم َجنَّ َوَعِمُلوا ال�سَّ
َثَمَرٍة  ِم��ْن  ِمْنها  ُرِزُق���وا  ُكلَّما  الأَْن��ه��اُر  ِتَها  حَتْ
ِرْزقًا قاُلوا هَذا الَّذي ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل َواأُُتوا ِبِه 
َرٌة َوُهْم فيها  اأَْزواٌج ُمَطهَّ ُمَت�ساِبهًا َوَلُهْم فيها 

خاِلُدون}11.
���ذي���َن اآَم��ُن��وا َوَع��ِم��ُل��وا  وق���ال ت��ع��اىل: {َوالَّ
فيها  ُهْم  ِة  نَّ اجْلَ حاُب  اأَ�سْ اأُولِئَك  احِلاِت  ال�سَّ

خاِلُدون}12.
��َق��ْوا  َواتَّ اآَم��ُن��وا  ��ُه��ْم  نَّ اأَ وقوله تعاىل: {َوَل���ْو 
مَلَُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد اهلِل َخرْيٌ َلْو كاُنوا َيْعَلُمون}13.

َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  الَّذيَن  {اإِنَّ  تعاىل:  وقوله 
كاَة  الزَّ َواآَت��ُوا  الَة  ال�سَّ َواأَق��اُم��وا  احِلاِت  ال�سَّ
َول  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َول  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  اأَْجُرُهْم  َلُهْم 

ُهْم َيْحَزُنون}14.
َوُر�ُسِلِه  ِباهلِل  اآَمُنوا  تعاىل: {َوالَّذيَن  وقال 
�َسْوَف  اأُول��ِئ��َك  ِمْنُهْم  اأََح���ٍد  َب��نْيَ  ُقوا  ُيَفرِّ َومَلْ 
ُيوؤْتيِهْم اأُُجوَرُهْم َوكاَن اهلُل َغُفورًا َرحيمًا}15.

اجلواب الثاين لل�شبهة
{ي��ا  ت���ع���اىل:  ق��ول��ه  ورد  امل��ق��دم��ة1: 
ِف  ُحوا  َتَف�سَّ َلُكْم  قيَل  اإِذا  اآَمُنوا  الَّذيَن  اأَيَُّها 
قيَل  َواإِذا  َلُكْم  اهلُل  َيْف�َسِح  َفاْف�َسُحوا  امْلَجاِل�ِس 
اْن�ُسُزوا َفاْن�ُسُزوا َيْرَفِع اهلُل الَّذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم 
اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت َواهلُل مِبا َتْعَمُلوَن  َوالَّذيَن 

َخبرٌي}16.

الفرد  وجود  اإىل  اإ�سارة  الآيات  هذه  ففي 
والدرجة  الأُوىل  الدرجة  حاز  ال��ذي  الأكمل 

العليا.
عن  ت��ع��اىل  اهلل  اأخ���رب  اإذا  املقدمة2: 
م��راده  ب��اأّن  �سّك  م��وؤم��ن، فال  ب��اأّن��ه  �سخ�س 
اأّن��ه    عليٍّ عن  اأخ��رب  وق��د  الأكمل  الفرد 
اأم��ري  عليًا  اأّن  الخ��ت��ي��ار  ه��ذا  ففي  م��وؤم��ن 
عبا�س  اب��ن  ي��وؤي��ده  م��ا  وه���ذا   املوؤمنني
بقوله: َما اأُْنِزَلْت ِف اْلُقْراآِن اآَيُة يا اأَيَُّها الَِّذيَن 
َعاَتَب  َوَلَقْد  ِمرُيَها،  َواأَ َراأْ�ُسَها  َوَعِليٌّ  اإِلَّ  اآَمُنوا 
اْلُقْراآِن  ِمَن  اآٍي  َغرْيِ  ِف  ٍد  مَّ حُمَ َحاَب  اأَ�سْ اهلُل 

، َلْفظًا َواِحدًا 17. َوَما َذَكَر َعِلّيًا اإِلَّ ِبَخرْيٍ
الأك��م��ل  ال���ف���رد  ه���و  ع��ل��يٌّ  النتيجة: 

للموؤمنني.
الهوام�س:

1- �سورة ال�سجدة، الآية: 18.
2- اأ�سباب النزول للواحدي: ج1، �س349.

3- تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر: ج63، �س235.
4- تف�سري ابن كثري: ج6، �س369.

لل�سيوطي:  باملاأثور  التاأويل  ف  املنثور  الدر   -5
ج8، �س115.

6- تف�سري القمي: ج2، �س170.
7- تف�سري فرات الكوف: �س327.

التنزيل  �سواهد  �س328.  ال�سابق:  امل�سدر   -8
لقواعد التف�سيل للح�سكاين: ج1، �س572.

9- تف�سري القراآن املجيد لل�سيخ املفيد: �س506.
10- �سورة الفتح، الآية: 18.

11- �سورة البقرة، الآية: 25.

12- �سورة البقرة، الآية: 82.
13- �سورة البقرة، الآية: 103.
14- �سورة البقرة، الآية: 277.
15- �سورة الن�ساء، الآية: 152.
16- �سورة املجادلة، الآية: 11.

17- �سواهد التنزيل للح�سكاين: ج1، �س65.
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َظِر. ديِثِه, و ِعلُمُه ِبَحقاِئِق ُفنوِن النَّ عن الإمام احل�شن: ِمن َدلِئِل العاِلِ انِتقاُدُه حِلَ



ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

الطريقة  ال�سابقة  الع����داد  ف  تناولنا 
هذا  ف  ونتحدث  العر�س،  وطريقة  القدمية 

العدد عن طريقة الق�سة. 
الطريقة الثالثة :طريقة الق�سة 

لن  ال���س��م  ب��ه��ذا  الطريقة  ه��ذه  �سميت 
ل�سناعة  ال���س��ا���س��ي��ة  ال��ن��واة  ه��ي  الق�سة 

و�سياغة املحا�سرة  املطلوبة .
حيث ي�سادف ف اغلب الحيان اخلطيب 
وحكم  ك��ب��رية  م��ع��اين  فيها  جميلة  ،ق�����س��ة 
ف  لالنطالق  بابا  تكون  ان  ميكن  ر�سينة 
باملعروف  والم���ر  والر���س��اد   الن�سح  ع��امل 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر  وال��ت��ح��ل��ي��ق ف رح��اب 
 ، وك��الم��ا  م��ادة  الفني  امل��و���س��وع  اخلطابي 

وقد تكون هذه الق�سة  حقيقية او اأ�سطورية 
ولكنها اأعجبت اخلطيب فياأتي بها  وي�سعها  
مقدمة  باأختيار  وي��ب��داأ  للمحا�سرة  ك��ن��واة 
مع  ومتاآلفة  ومتناغمة  منا�سبة   تكون   لها  
حمتوى الق�سة  وهذه املقدمة اأ�سلفنا اما اية 
قرانيه  او حديث نبوي �سريف او فقرة دعاء 
او خطبة من خطب اهل البيت وبعد 
ان اأختار اخلطيب لهذه الق�سة مقدمة يبداأ 
لهذه   الكوريز  ختمة منا�سبة  بالتفكري بعمل 
على  ان  حيث  املحا�سرة   هذه  تنتهي   حتى 
اخلطيب ان مير باخلطوات املذكورة �سابقا 
بحذافريها  ويطبقها  القدمية  الطريقة  ف 

وبذلك تنتج عندنا حما�سرة راقية .

 الق�ش�س:
هناك نوعان من الق�س�س:

ق�س�س حقيقية وواقعية قد حدثت فعاًل 
اأو  علمية  اأو  �سيا�سية  اأو  تاريخية  اأم��ا  وه��ي 

ق�س�س حرب وقتال.
ق�س�س خيالية واأ�سطورية مل تقع اأ�ساًل، 
وقد يكون اأبطالها احليوانات والكالم يجري 
كتاب  ف  كما  احل��ي��وان��ات  تلك  ال�سن  على 
احل��ي��وان(  وك��ت��اب)ح��ي��اة  ودم��ن��ة(  )كليلة 
ل��ل��دم��ريي وك���ت���اب )اأخ������وان ال�����س��ف��ا(. . 
وق�س�س الأطفال واألف ليلة وليلة واأ�ساطري 
وال�سني وغريها. وهنا عندما يريد  اليابان 
الق�س�س  ه���ذه  اأح���د  اخل��ط��ي��ب  ي��ط��رق  اأن 

طرق كتابة املحا�سرة احل�سينية
احللقة ال�شاد�شة
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درو�س يف اخلطابة

عن الإمام احل�شن: الِعلُم ِلقاُح املَعِرَفِة.



الأ�سطورية اأو اخليالية عليه اأن يو�سح ذلك 
اأن��ه  لهم  وي��ق��ول  ب��الأم��ر  ويعلمهم  للجمهور 
من  والدرو�س  العربة  واأخ��ذ  الفائدة  ب�سدد 
هذه الق�سة حيث ف بع�س الأحيان اخلطيب 
فينقل  واملغالطة  واملماراة  التقية  اىل  يحتاج 
ك���الم اجل��م��ه��ور وم��ط��ال��ب اجل��م��ه��ور على 
الق�سة  بهذه  فيت�سرف  الب�سر  غري  ل�سان 
املتوخاة  الفائدة  حتقيق  لغر�س  ي�ساء  كيف 
من البحث، ثم ف بع�س الأحيان تكون تلك 
الق�س�س اخليالية والأ�سطورية منطلقًا لنقد 
الظاملني،  احلكام  ونقد  اجلائرة  احلكومات 
والو�سوليني  والنفعيني  املتطرفني  نقد  اأو 
الذميمة..  الأخ��الق  واأ�سحاب  والأنتهازيني 

وهكذا.

فوائد الق�شة:
للق�سة املختارة فوائد جمة منها:

1. اأنها نقطة م�سيئة ف �سماء املحا�سرة 
احل�سينية.

اأما حالة من  نفو�س اجلمهور  2. تثري ف 
واأم��ا  م�سحكة  كانت  اإذا  وال��رتف��ي��ه  ال��ف��رح 
الإن�سانية  امل�ساعر  واإث��ارة  احلزن  من  حالة 

واحل�سينية اإذا كانت حزينة.
3. تخل�س امل�ستمع من الرتابة التي تعود 
عليها خالل خم�س وثالثني دقيقة اأي املقدمة 
مع العر�س وجتعل احلياة تدب من جديد ف 

نفو�سهم.
موؤثرة وجميلة جدًا  الق�سة  كانت  اإذا   .4
ين�ساها حتى  ول  يتذكرها  اجلمهور  �ستجعل 
يلتزم  اجلمهور  و�ستجعل  �سنة  ع�سرين  بعد 
عقائديًا بن�س هذه الق�سة ويحفظها وبع�س 
الأحيان ل يتذكر ول يحفظ الآية ف املقدمة 
ول حتى �سرحها واإمنا فقط يتذكر الق�سة، 
بع�س  ف  اخلطيب  ا�سم  حتى  ين�سى  ب��ل  ل 
روى  الذي  اخلطيب  يقولون  ولكن  الأحيان، 

ق�سة كذا وكذا.

5. منها ي�ستطيع اخلطيب اأن ينطلق اىل 
املجل�س  وينهي  اخلتمة  ف  ويدخل  الكوريز 
بني  تنح�سر  الحيان  اأغلب  ف  الق�سة  لأن 
�سرح املحا�سرة وبني اخلتمة. وهناك بع�س 

الق�س�س هي مبثابة كوريز جميل جدًا.

اآلية اإلقاء الق�شة:
اجلمهور  على  وطرحها  الق�سة  اإلقاء  اإن 
اآلية  اىل  يحتاج  املحا�سرة  �سري  معر�س  ف 
اأوًل  اخلطيب  ي�سنع  اأن  وه��و  خا�سة  اإلقاء 
عالقة ذات ميانة بدرجة 100% مع اجلمهور 
اأي يرفع التكلف احلا�سل بينه وبني اجلمهور 
وباأدق  اأي يدخل ف �سميم حياتهم  ما  نوعًا 
اأو  ال�سارع  ف  معهم  جال�س  وكاأنه  تفا�سيلها 
�سرح  فينتقل من  اأي مكان عمومي  اأو  املحل 
الدارجة  باللغة  يقول  اأي  الق�سة  اىل  الآي��ة 
)فد يوم واحد اإجه( اأو )اأكو واحد فعل كذا 
وكذا( اأو )يكولون فد يوم( وهكذا ومن هذا 
بحيث  الق�سة  ب�سرد  يبداأ  وبعدها  القبيل 
احلدة  من  اإلقائها  اأث��ن��اء  اخلطيب  يتجرد 
حالة  ليك�سر  والنكتة  املرونة  اىل  واجلدية 
التبادل  من  حالة  واإيجاد  واخلجل  الرتابة 
واإذا  اجلمهور  وبني  بينه  والكالمي  الفكري 
تطلب الأمر ف بع�س الأحيان اأن تكون بع�س 
بذلك،  ب��اأ���س  ف��ال  ال��دارج��ة  باللغة  اجل��م��ل 
على  اإلقائها  وف  الق�سة  ف  اآخ��ر،  ومبعنى 
اخلطيب اأن يراعي اأدنى امل�ستويات الثقافية 
اأكر واقعية ويتكلم بلغة  لري�سيها واأن يكون 
حتمًا  فت�ستثنى  النابية  الكلمات  اإل  ال�سارع 
ويعاين  منهم  ف��رد  ب��اأن��ه  اجل��م��ه��ور  وي�سعر 
جال�س  ملٌك  هو  ولي�س  معهم  وهو  معاناتهم 
موؤثرة  الق�سة  تكون  فهكذا  ع��ال،  ب��رج  ف 
جدًا ف النفو�س ويتداولها النا�س فيما بينهم 

وتكون ف بع�س الأحيان مثاًل يحتذى به.
ق�س�س  هي:  الق�س�س  كتب  اأ�سهر  ومن 
ومواعظ  ق�س�س  بي�سون(  )لبيب  ومواعظ 
الزبيدي(، كتاب ق�س�س  يتعظ )ماجد  ملن 

ال���س��ت��ه��اردي(،  حممدي  )حممد  الأخ���الء 
بن  ب��ن حممد  )ع��ل��ي  وال��دن��ي��ا  ال��دي��ن  اأدب 
حبيب املاوردي(، من اأخالق الإمام احل�سني 
البحراين(،  املهتدي  العظيم  عبد  )ال�سيخ 
اخل���زائ���ن )اأح���م���د ب��ن حم��م��د ال���راق���ي(، 
حممد  )هيئة  الإ�سالمية  والآداب  الأخ��الق 
ر�سا  )ال�����س��ي��د  ب��ه��ل��ول  ق�س�س  الأم�����ني(، 
الظرفاء  ونوادر  طرائف  اأحلى  ال�سريازي(، 
ق�س�س  مو�سوعة  ك���رم(،  يعقوب  )اأم��ي��ل��ي 
امل��و���س��وي(،  ال��ن��وري  )حم�سن  علي  الإم���ام 
الق�س�س القراآنية )ال�سيخ جعفر �سبحاين(، 
وغريها من كتب ق�س�س العلماء التي تزخر 

بها املكتبات.
فعلى اخلطيب الر�سال والناجح اأن يقتني 
ل�ستخراج  طياتها  بني  ليتحرك  الكتب  هذه 
ف  حيث  امل��ط��روح،  لبحثه  املالئمة  الق�سة 
بع�س الأحيان البحث واملحا�سرة حتتاج اىل 
لتقوية  الق�س�س  اأكر من ذلك من  اأو  �ست 
اأن��ه حتى  واع��ل��م  واإق��ن��اع اجلمهور،  ال��ط��رح 
ت�ستخرج  وامل��ج��الت  اليومية  ال�سحف  ف 
اقتناء  اىل  اإ�سافة  املفيدة،  الق�س�س  منها 
والعقائد  الكالمية  املباحث  كتب  اخلطيب 
والأخالق و�سري الأئمة املع�سومني وق�س�س 
وق�س�س  ال��ب��الغ��ة  نهج  وتف�سري  الأن��ب��ي��اء 
واملو�سوعة  املع�سومني  واأح��ادي��ث  العلماء 
الفقهية واللغوية وكتب الرجال وكتب ال�سرية 
احل�سينية وكتب التاريخ خ�سو�سًا التي األفها 
وابن  ع�ساكر  اب��ن  تاريخ  مثل  العامة  اأب��ن��اء 

الأثري وامل�سعودي وغريهم.
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ِة َيوَم الِقياَمِة. عن ر�شول اهلل: َحَمَلُة الُقراآِن ُعَرفاُء اأهِل اجَلنَّ



 ُ �����ا َوِل��يُّ��ُك��ُم اهللَّ َ ق���ال ت��ع��اىل: {اإِمنَّ
ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ اآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ َوَر�ُسوُلُه 
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}.  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ال�سَّ
ت��ن��اول��ن��ا ف ال��ع��دد ال�����س��اب��ق ح��ول 
اخ��ت�����س��ا���س اي����ة ال���ولي���ة ب���الأم���ام 
الول  ال�سكال  اىل  وتطرقنا   علي
على  امل�سككني   بع�س  يطرحه  ال��ذي 
ومن  كثرية  احاديث  وجود  من  الرغم 
حول  وال�سيعة  ال�سنة  الفريقني  ك��ال 
 ،املوؤمنني باأمري  الآية  اخت�سا�س 
حيث ان ال�سكال الول قالو ان عبارة 
)الذين امنوا(تدل على اجلمع ،كيف 
الم��ام  وه��و  امل��ف��رد  على   حرفتموها 
هناك   ب��ان��ه  عليه  واج��ب��ن��ا   علي
الكثري من املوارد وال�سواهد ف القران 
�سرفه  وث��م  اجلمع  لفظ  ورد  الكرمي  
حيث  املباهلة،  اآي��ة  ف  كما  ل��الأف��راد 
اجلمع  ب�سيغة  "ن�ساُءنا"  كلمة  وردت 
ال��ت��ي ذك���رت �سبب  ال��رواي��ات  اأن  م��ع 
ن��زول ه��ذه الآي��ة اأك��دت اأن امل��راد من 
 هذه الكلمة هي فاطمة الزهراء

وحدها.
ال���ش��ك��ال ال���ث���اين: ق��ي��ل  ب���اأن 
املعروف من خ�سوع المام علي ف 
اأ�سغى  باأنه  قول  مع  ،يتنافى  ال�سالة 

اىل �سوت ال�سائل والتفت اليه.
اجل����واب:اإن ال��ذي��ن ج���اوؤوا بهذا 
�سماع  اأن  ع��ن  غفلوا  ق��د  الع��رتا���س 
ل  مل�ساعدته  وال�سعي  ال�سائل  �سوت 

والتوجه  الن�سراف  على  دليال  يعترب 
اإىل  التوجه  عني  هو  بل  النف�س،  اإىل 
�سالته  اأث��ن��اء  ك���ان   وعلي اهلل، 
اإىل  بكله  وين�سرف  ذات��ه  عن  يتجرد 
خلق  عن  التن�سل  اأن  ومعروف  اهلل، 
اهلل،  ع��ن  اأي�����س��ا  تن�سال  يعترب  اهلل 
اأثناء  الزكاة  اأداء  اأن  اأو�سح:  وبعبارة 
ع��ب��ادة  ع��ب��ادة �سمن  ي��ع��د  ال�����س��الة 
اأخرى، ولي�س معناه القيام مباح �سمن 
يالئم  ما  اإن  ثالثة:  بعبارة  العبادة، 
روح العبادة هو الن�سغال والن�سراف 
باحلياة  اخلا�سة  الأم��ور  اإىل  اأثناءها 
وال�سخ�سية، بينما التوجه اإىل ما فيه 
تامة  ب�سورة  يتالئم  تعاىل  ر�سى اهلل 

مع روح العبادة ويوؤكدها.
اأن  هنا  ت��وؤك��د  اأن  ال�����س��روري  وم��ن 
الذوبان ف التوجه اإىل اهلل، لي�س معناه 
بنف�سه،  الإح�سا�س  الإن�سان  يفقد  اأن 
الإن�سان  بل  اإرادة،  بدون  يكون  اأن  ول 
باإرادته ي�سرف عن نف�سه التفكري ف 

اأي �سئ ل �سلة له باهلل.
والطريف ف الأمر اأن الفخر الرازي 
ال��ذي  احل��د  اإىل  تطرفه  اأو���س��ل��ه  ق��د 
اعترب فيه امياءة الإمام علي اإىل 
ال�سائل باأ�سبعه - لكي ياأخذ اخلامت - 
م�سداقا للفعل الكثري املناف لل�سالة، 
القيام  اأفعال ميكن  اأن هناك  ف حني 
بها اأثناء ال�سالة اأكر بكثري من تلك 
 ،الإمام بها  ق��ام  التي  الإمي����اءة 

مت�س  ول  ت�سر  ل  ال��وق��ت  نف�س  وف 
ال�سالة ب�سيء، ومن هذه الأفعال قتل 
والعقرب،  كاحلية  ال�سارة  احل�سرات 
فيه،  وو�سعه  حمله  من  الطفل  ورف��ع 
هذه  وك��ل  الر�سيع،  الطفل  واإر���س��اع 
ف  الكثري  الفعل  من  تعترب  ل  الأفعال 
باأن  القول  الفقهاء، فكيف ميكن  نظر 
الكثري  الفعل  من  تعترب  الإمي��اءة  تلك 

املناف لل�سالة؟!
كلمة  اأن  فهو   : الثالث  ال�شكال 
)ول( الواردة ف الآية تعني ال�سديق 
مبعنى  ولي�ست  واأمثالهما،  والنا�سر 

املت�سرف اأو امل�سرف اأو ول الأمر.
بينا ف تف�سري هذه  اجلواب: لقد 
ال��واردة فيها  اأن كلمة )ول( -  الآي��ة 
- ل ميكن اأن تكون مبعنى ال�سديق اأو 
النا�سر، لأن هاتني ال�سفتني قد ثبتت 
املوؤمنني،  امل�سلمني  لكل  �سموليتهما 
ول��ي�����س��ت��ا م��ن��ح�����س��رت��ني ب��امل��وؤم��ن��ني 
وال��ذي��ن يقيمون  الآي���ة  امل��ذك��وري��ن ف 
الركوع،  اأثناء  الزكاة  ويوؤتون  ال�سالة 
وبعبارة اأخرى: اإن ال�سداقة والن�سرة 
الآية - مو�سوع  بينما  حكمان عامان، 
البحث - تهدف اإىل بيان حكم خا�س 

ب�سخ�س واحد.
الهوام�س:

1- �سورة املائدة  اية 55

ال�سيخ حممدعلي الطائي

اخت�صا�ص اية الوالية بحق 
احللقة الثانيةاالأمام علي
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تي اأرَبعَن َحديثا َينَتِفعوَن ِبها, َبَعَثُه اهلّلُ َيوَم الِقياَمِة َفقيها عامِلا. عن ر�شول اهلل: َمن َحِفَظ ِمن اأمَّ



امل�سلني  فقهاء  "�سيد  علينا  يطل 
 ب��ه��ذا احل��دي��ث امل��ب��ارك وك��اأن��ه 
يريد اأن يقدح ف اأذهاننا الت�ساوؤل عن 
فل�سفة م�سمونه ، وعن الغاية التي من 
بالإكثار  �سبحانه  احلق  اأمرنا  اأجلها 
لعل من  اإذ   ، وتعاىل  تبارك  من ذكره 
الإ�سالمية  ال�سريعة  خ�سائ�س  اأب��رز 
املباركة امتيازها بال�سهولة وال�سماحة، 
يقول: )جئتكم بال�سريعة ال�سهلة 
جميع  جتد   ، وبالتال   ، ال�سمحاء(3 
ين�سجم  معنّي  بحد  حمدودة  تكاليفها 
ول  ومقدرته  وو�سعه  الإن�سان  وطاقة 
تكليف  اإل  هذه  الكلية  نطاق  من  ي�سذ 
وتعاىل!، ومن  تبارك  واحد وهو ذكره 
اإذا   : فنقول  هنا  نت�ساءل  اأن  حقنا 
عن  غنيًا  اأ�سماوؤه  تقد�ست  احلق  كان 
هذا  مثل  اإىل  احل��اج��ة  فما  ال��ع��امل��ني 
الأمر بالإكثار من ذكره ؟! ، وما الغاية 
تكليف  وراء  م��ن  احلكمة  وم��ا   ، منه 
 ��� الإن�سان  اأي   ��� املحدود  الكائن  ذلك 

بعمل غري حمدود ؟!!0
     اأن الإجابة عن ذلك تتطلب وقتا 
طويال وكالما كثريا ، ولكن تاأمل معي 
تكليفا  اأن  ل��رتدك  جيدا  املو�سوع  ف 
عظيمة  فل�سفة  طياته  ف  يحمل  كهذا 
�سبيل  على  منها   ، ج�سيمة  وغ��اي��ات 

�سبحانه  اهلل  اأن  احل�����س��ر:  ل  امل��ث��ال 
الأع��م��ال  م��ن  ق��د جعل كثريا  وت��ع��اىل 
ف  م��ا  ؛  باملثل  املقابلة  طائلة  حت��ت 
قوله: )الراحمون يرحمهم اهلل ، 
ارحموا من ف الأر�س يرحمكم من ف 
 :ال�سماء(4 ، ومنها قول ال�سادق
، وعفوا  ابناوؤكم  اآباءكم يربكم  )بروا 
عن ن�ساء النا�س تعف ن�ساوؤكم(5،ونحو 
وال��ذك��ر   ، النظائر  م��ن  الكثري  ذل��ك 
ذكر  اأن  اإذ  املتقابالت  تلك  من  واحد 
لعبده،  ال��ربِّ  ذكر  مفتاح  لربه  العبد 
ْذُك���ْرُك���ْم  ق��ال ت��ع��اىل: {َف���اْذُك���ُرويِن اأَ
فكلما  َت��ْك��ُف��ُروِن}6،  َوَل  ِل  ��ُك��ُروا  َوا���سْ
ذكرناه اأكر ذكرنا كذلك فما اأحوجنا 
اإىل اأن يذكرنا برحمته ومغفرته وعفوِه 
ولطفه وعافيته واإح�سانه وجوده وكرمه 

، وف كل �سيء 0
ومن جهة اأخرى جند لذكره تعاىل 
ُعِلَم  ملا  ذلك   ، عظيمة  وقائية  فل�سفة 
م�سادر  اأخطر  من  الل�سان  ك��ون  من 
اأن تودي بالإن�سان  الذنوب التي ميكن 
 ، تعاىل  ب��اهلل  والعياذ  جهنم  ن��ار  اإىل 
اح�سيت  الل�سان  ذن��وب  ب��اأن  قيل  وقد 
من  نوعا  ال�سبعني  تفوق  اأن��ه��ا  فوجد 
والغيبة  وال�����س��رك  كالكفر   ، ال��ذن��وب 
والفح�س  والكذب  والنميمة  والبهتان 

والغناء وقول الزور وقذف املح�سنات 
هذه  تقف  ذن��وب  كلها  ذل��ك  وغ��ري   ..
وقوع �ساحبها  وراء  ال�سغرية  الع�سلة 
بوحل  والتمرغ  ارتكابها  م�ستنقع  ف 
 و�ساياه ف  ورد  ولهذا   ، دن�سها 
لأب���ي ذر ال��غ��ف��اري اأن���ه ق���ال: )ي��ا اأب��ا 
وم��ا بني  ب��ني فخذيه  م��ا  م��ن ملك  ذر 
لنوؤاخذ  واإنا  ، قلت  حلييه دخل اجلنة 
وهل   : فقال  ؟،  األ�سنتنا  به  تنطق  مبا 
يكب النا�س على مناخرهم ف النار اإل 
ح�سائد األ�سنتهم ، اإنك ل تزال �ساملا 
ما �سكت فاإذا تكلمت ُكتب لك اأو عليك 
.. احلديث(7 ، ن�ساأله تعاىل اأن يكتبنا 
اأ�سماءنا  وميحو  الذاكرين  ف  واإياكم 
واآله  حممد  بحق  الغافلني  دي��وان  من 
احلمد  اأن  دع��وان��ا  واآخ��ر   ، املنتجبني 
هلل رب العاملني و�سلى اهلل على حممد 

واآله الطيبني الطاهرين 0
الهوام�س:

1- �سورة الأحزاب اآية 41.
2-الكاف : ج2 ، �س499.

3- النت�سار للعاملي : ج9 ، �س407.
4- م�ستدرك الو�سائل : ج9 ، �س56.

5- الفقيه لل�سدوق : ج4 ، �س21.
6- �سورة البقرة اآية 152.

7- و�سائل ال�سيعة : ج12 ، �س251.

ال�سيخ فاروق اجلبوري

)) عن االإمام ال�صادق قال:ما من �صيء اإال وله حد ينتهي اإليه اإال الذكر 
اأداُهنَّ فهو  فَمن  الفرائ�ضَ  عزَّ وجلَّ  اهلُل  ؛ فر�ضَ  اإليه  ينتهي  له حدٌّ  فلي�ضَ 
ه  ه ،واحلجَّ فَمن حجَّ فهو حدُّ ُهن ،و�صهَر رم�صاَن فَمن �صامه فهو حدُّ حدُّ
،اإال الذكَر فاإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ مل ير�ضَ منه بالقليل ومل يجعْل له حّداً ينتهي 
َ ِذْكًرا َكِثرًيا}1((2. اإليه ، ثم تال هذه االآية: {يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمُنوا اْذُكُروا اهللَّ
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اأ َمقَعَدُه ِمَن الّناِر. عن ر�شول اهلل: َمن قاَل يِف الُقراآِن ِبَغرِي ِعلٍم َفلَيَتَبوَّ



ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب 
وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  العاملني 
اله الطاهرين ،�سلى اهلل عليك يا مولي   يا 
ابا عبداهلل يا رحمة اهلل الوا�سعة  ياليتنا كنا 

معكم فنفوز فوزا عظيما . 

اأاأدهن راأ�سي اأم تطيب جمال�سي
 وخ���دك معف��ور واأن��ت �سل�يُب

بكائي طوي�����ل والدم���وع غ���زيرة
واأن���ت بعي���د وامل���زار ق�ري��بُ 

غ�ريب واأط�راف الب�يوت حت�وطه
اأْلكل من حتت الرتاب غريُب

فلي�س حري�بًا م���ن اأ�سي��ب مبال��ه
ولك���ن من وارى اأخ��اه حري�ُب

 دم �سحي الدمع عالوجن ياعني
على البال�سم دليلة اأجن�سم ن�سني 

يو�سفة �سمته على الغدر جعدة 
عمت عيني عليه واأنفطر جبدة 

طول الليل ظ���ل اأي���لوج وح���دة 
و�سوت فوَكك را�سه طاير البني 

مدري �سلون حال ح�سني من طب 
�ساف احل�س��ن بفرا�س���ة اأيتك��لب 

اأنخطف لونه وكعد عندة يتن��حب 
يبو اأحممد يخوية اليوجعك وين

�سبح عينة يويلي اعلى ابواليمة
واأومال���ة يخ��ل���ي الط�س���ت ي�م��ة

اأثاري اجل��ب���د مت��مرد اب�س���مة
اأووجها اأتلون اأمن املر�س لونني 

ون احل�س���ن ون�����ة الَتن�س���ب ال���هم 
وه�بط للط�ست را�سة وجذف دم 

�ساح اأح�سني اأثاري احل�سن من�سم 
�سان الدهر يحرب على الطيبني 

ا�سكر الدهر فركك بني الحباب 
و�سهمة على اأبو اأحممد بالكلب �ساب 

كعد ينحب  ولن الدك على الب�اب
�س����اح احل�س��ن �سيل الط�ست يح�سني 

ك�����ام و�س���ال  ذاك الط�س���ت ع�نه 
عم�����ت عي����ني وي�����ون ا�س���ل����ون ون���ه

طب�����ت زي���ن�ب اأت�س�����وف املج��ن����ة 
لن دم الك�����ل����ب بال�ط����س��ت ل����ون����ني 

يخويه جيت اريد انظر ولييي 
ول عندي خرب م�سموم اأخيي 

يخويه ح�سني  ع�ن�ي زال في���ي 
اآه اأ�سل��ون غ��درة غدرة البني 

ابو حممد �سعف حيلة اأبوني�نة
وظ��ل ير�س��ح عرك منه جبينة

ت�ساهد ويل كلبي وغم�س عينة 
وبال�سم خل�س عز الها�سميني

 :املجتبى احل�����س��ن  الم������ام   ق����ال 
يتفكر  ماأكوله، كيف ل  يتفكر ف  عجبت ملن 
ويودع  يوؤذيه،  ما  بطنه  فيجنب  معقوله،  ف 

�سدره ما يرديه.
اإخوانه،  بحقوق  الّنا�س  اأعرف   وقال
واأ�سّدهم ق�ساًء لها، اأعظمهم عند اهلل �ساأنًا.
واحلكم  النرية  الكلمات  هذه  خالل  ومن 
احل�سن  الم���ام  �سيدنا  ك��الم  م��ن  البالغة 
ال�سيء  نعرج على  ان  ن�ستطيع    املجتبى
الي�سري من حياته  وما تت�سمنه من عناوين 

متعددة ك�سفاته ،وزهده ،وعلمه، واخالقه.
ما  ببع�س   نفتح جمل�سنا  ان  علينا  بداية 
الكرمي بحق احل�سن  الر�سول  ورد عن 

جمل�س بحق
االمام  احل�سن املجتبى
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عن ر�شول اهلل: الإِمياُن َمعِرَفٌة ِبالَقلِب, واإقراٌر ِباللِّ�شاِن, وَعَمٌل ِبالأَركانِ .



واخلا�سة  العامة  روى  فقد   واحل�سني
الزهراءاتت  فاطمة  ال�سيدة  ان   :
بابنيها احل�سن  واحل�سني اىل ر�سول 
اهلل ف �سكواه  التي توف فيها فقالت: 
�سيئا  فورثهما  ابناك  ه��ذان  اهلل  ر�سول  يا 
قال: اأما احل�سن فان له هيبتي و�سوؤددي واأما 
وقال   ، و�سجاعتي  ج��ودي   له  ف��ان  احل�سني 
اأهل  خري  واحل�سني  احل�سن   :الر�سول
اأف�سل  واأمهما  اأبيهما،  وبعد  بعدي  الأر���س 

ن�ساء اأهل الأر�س(.
على  ن��ع��رج   ال�سريف  احل��دي��ث  بعد  م��ن 
بع�س �سفاته  �سالم اهلل عليه ،فقد كان ابو 
بجده  النا�س  اأ�سبه  علي  بن  احل�سن  حممد 

ر�سول اهلل َخلقًا وُخلقًا و�سوؤددًا وهديًا.
روى ع��ن اأن�����س ب��ن م��ال��ك  ق���ال: مل يكن 
اأحد اأ�سبه بر�سول اهلل من احل�سن بن 
علي وكان احل�سن املجتبى:  اأبيظًا 
م�سربا بحمرة، اأدعج العينني،  �سهل اخلدين، 
كاأن  وف��رة،  ذا  اللحية،  كث  امل�سربة،  دقيق 
عنقه بريق ف�سة، عظيم الكرادي�س، بعيد ما 
بني املنكبني، ربعة لي�س بالطويل ول الق�سري، 
مليحا من اأح�سن النا�س وجها، وكان يخ�سب 

بال�سواد، وكان جعد ال�سعر، ح�سن البدن(.
القابه :

ال��ق��اب   ال�سبط احل�����س��ن  ل���الأم���ام 
ال�سيد  الزكي،  الطيب،  التقي،  منها  كثرية 
،ال�سبط،الول. وا�سهرها التقي لكن اعالها 
رتبة ما لقبه به ر�سول اهلل حيث و�سفُه 
�سح  ،ف��ان��ه  ل��ه  نعتا  ب���اأن جعله  وخ�����س��ُه  ب��ه 
الثبات  الئمة  اأورده  فيما    النقل عنه 
،والرواة الثقات انه قال) اإن ابني هذا �سيد 
ولعل اهلل اأن ي�سلح به بني فئتني من امل�سلمني 

عظيمتني(.
و���ش��خ��ائ��ه  وزه������ده  ع���ب���ادت���ه  يف 

و�شلحه:
كان المام احل�سن  اأعبد اهل زمانه 
وازهد النا�س وا�سخى النا�س  ولقد افا�ست 

اإذا  ك��ان  فقد  وزه���ده  عبادته  ف  ال��رواي��ات 
وملا  لوُنه،  وا�سَفرَّ  مفا�سله،  ارتعدت  اأ  تو�سَّ
كلِّ من  َحقٌّ على  قال:  ال�سبب  �ُسِئل عن 
لوُنه،  َي�سفرَّ  اأن  العر�س،  َربِّ  وقف بني يدى 

وترتعد مفا�سله.
 وقد قال الإمام ال�سادق فاإنَّه قد َحجَّ 

ًة ما�سيًا على قدميه( خم�سة وع�سرين حجَّ
اما زهده فقد نقل عنه هذه البيات :

لك�سرة من خ�سي�س اخلبز ت�سبعني
و�س��ربة من قراح املاء تكفيني 

وطمرة من رقيق الثوب ت�س���ت���رين 
حيا وان  مت تكفيني لتكفيني

 
اهل  كرمي  ي�سمى  كان  فقد  �سخاوؤه  واما   
البيت ، اأن رجال �ساأله فاأعطاه خم�سني األف 
بحمال  اأُات  قال  و  دينار  خم�سمائة  و  درهم 
طيل�سانه  فاأعطاه  بحمال  فاأتى  لك  يحمل 
و ق���ال ه���ذا ك���رى احل��م��ال. و ج���اءه بع�س 
اأعطوه ما ف اخلزانة فوجد  الأع��راب فقال 
فقال  اإليه  فدفعها  درهم  األف  ع�سرون  فيها 
الأعرابي يا مولي األ تركتني اأبوح بحاجتي و 

: اأن�سر مدحتي فقال احل�سن
نحن اأنا�س نوالنا خ�سل

يرتع في��ه الرج�����اء والأم����ل
جتود به قبل ال�سوؤال اأنف�سنا

خوفا على ماء وجه من ي�سل
لو علم البحر ف���س���ل نائلنا

لغ��ا�س من بعد في�سه خجل
وهو   المام اىل  اأعرابي  رجل   جاء   
جال�س ف �سدر جمل�سه فجل�س العرابي بني 

يدية وجعل يخط الر�س باأ�سبعه ويكتب :  
مل يبق ل �سيء يباع بدرهم

يكفيك منظر حالتي عن مربي  
اإل بقاي��ا م���اء وج���ه �س�ن��ته

 األ يباع وق���د وج��دت���ك م�س���ت�ري

خازنه  اىل   احل�سن الم��ام  فالتفت 
وق��ال ل��ه ك��م بقي ف اخل��زان��ة ق��ال  �سيدي 

اربعون الفا، قال اأعطها لهذا الرجل ثم كتب 
حتت ابيات العرابي:

عاجلت�����نا فاأت���اك واب����ل برنا
ط���ال وان اأمهلت��نا مل نق�سر  

فخذ القليل وكن كاأنك مل تبع
ما �س�ن�ت�ه وكاأن�ن�ا مل ن�سرتي 

ه��ذا من ج��وده وك��رم��ه، وام��ا حلمة فقد 
ينال منه ومن  ي�سمع مروان بن احلكم  كان 
ابيه فيحلم  عنه ويتحمله ،نعم كيف ل يحقد 
وابوه  وهو   الر�سول وهو طريد  مروان  
مكة )ذات  اهل  م�سهورة عند  الزرقاء  وامه 
ع��ل��م( ي�سهد ب��ذل��ك ال��ت��اري��خ وك���ان م��روان 
يحقد على المام علي واولده لذا ملا 
اأخرجت جنازة المام احل�سن وظن بنو 
جده  عند  دفنه  يريد   احل�سني ان  امية 
ر�سول خرج مروان  وهو يقول  " يا رب 
هيجا هي خري من دعة ايدفن عثمان باأق�سى 
املدينة ويدفن احل�سن مع جده ر�سول اهلل ل 
يكون هذا  ثم امر فرموا اجلنازة بال�سهام .

 
حف����ت بالنع���س عدن���ان ك�ل��ه��ا

الكب����ر ج��دة ت��زوره و�س���اي�ح اله���ا
عدت ليه العدة العبدت ع�جله�ا

ترم���ي بالن�ب��ل نع��س��ه امل�����������العني
نه�س مغ�سب ح�سني و�ساح بيها

ك����������ون مي��وت ك��ل الك�������رب ل�ي�ه��ا 
يغادي�ن البخ���ت �سل���كم عل��يه��ا

ل����ون  مو�س��ي بح�رب حلي امليادين 
�ساح ح�سني بطلو الفنت يا نا�س

ما و�سى اأبح�����رب ي����ولد الرج�ا�س 
�سهر عبا�س �سيفة وفرع ال�را�س 

ون�����اده وي�����ن غي����رت�ك����م يط�ي�ب���ني 
الدنية عيب بيها ف�رح وب�س�ه��ام

و�سدك نع�س احل�سن ين�ساب ب�سهام 
ابو فا�سل اأب�سل ال�س��يف ب�س�ه�م

م��ث���ل حي�������در ت��ج����ت����ف ب�ال��و�سية  
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, َفطوبى ِللُغَرباِء. عن ر�شول اهلل: اإنَّ الإِ�شالَم َبَداأَ َغريبا و�َشَيعوُد َغريبا َكما َبَداأَ



ال�سيخ احمد ال�سايف

اللهم �سل على حممد وال حممد
الكالم ف احل�سد، ن�سيف اىل ما ذكرناه 
ف العدد ال�سابق ما قاله امل�سنف: )ول ريب 
ف اأنه ل ميكن احلكم على القطع بكون هذه 
وباًل  كانت  ف�سادًا. فرمبا  اأو  النعمة �سالحًا 
نعمة  كونها  مع  ل��ه،  وف�سادًا  �ساحبها  على 
ذلك  ف  فاملناط  النظر.  بادئ  ف  و�سالحًا 
ف��اإرادة  �سالحًا  كونه  ُظن  فما  الظن،  غلبة 
زواله ح�سد، واإرادة بقائه ن�سيحة، وما ُظن 

كونه فا�سدًا فاإرادة زواله غرية. 

ثم اإن ا�ستبه عليك ال�سالح والف�ساد، فال 
مقيدًا  اإل  بقاءها  ول  اأخيك  نعمة  زوال  ُترد 
من  لتخل�س  ال�سالح،  و�سرط  بالتفوي�س 
الن�سيحة.  حكم  لك  ويح�سل  احل�سد  حكم 
واملعيار ف كونك نا�سحًا اأن تريد لأخيك ما 
تريد لنف�سك، وتكره له ما تكره لنف�سك. وف 
لنف�سك،  تكره  ما  له  تريد  اأن  حا�سدا  كونك 

وتكره له ما تريد لنف�سك(2. 
يجب  الن�سيحة  ف  �سبهة  هنالك  اق��ول 
طريقة  بيان  و  ال�سبهة  �سنبني  وهنا  دفعها 

يوجد  البحث  هذا  ف  لنه  ال�سبهة  هذه  دفع 
�سبهات كثرية ومغالطات و ت�سورات ل واقع 
لها، وال�سبهة هي باننا قلنا ان احل�سد يقابله 
نعم  زوال  متني  تعريفه  فاحل�سد  الن�سيحة 
فيه  ل��ه  امل�سلم مم��ا  اخ��ي��ك  ع��ن  ت��ع��اىل  اهلل 
�سالح. فقيد التعريف مبا له فيه �سالح، لن 
اهلل يعطي للب�سر بع�س النعم لي�س لهم فيها 
ِلى َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا اإِْثًما}3 بل  ا مُنْ َ �سالح {اإِمنَّ
قد تكون وباًل عليه كاملال الذي ي�سبح عند 
بع�س النا�س نقمة عليهم فعندما يكون لدى 

احل�سد1
احللقة الثانية
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عن ر�شول اهلل: اإنَّ ِمن ُح�شِن اإ�شالِم املَرِء ِقلََّة الَكالِم فيما ل َيعنيِه.



الم��ر  ب��ادئ  ف  تكون  ق��د  ام���واًل  ال�سخ�س 
نعمة وخري ولكن ف بع�س الحيان توؤدي اىل 
ان ي�سع حار�س  متاعب وم�ساق فيجب مثال 
عليها وحلمايتها فلذا يحرم حتى من النوم.

يخاطب   املوؤمنني ام��ري  ان  ن��رى  ل��ذا 
وانت  يحر�سك  العلم  يقول:  زي��اد  بن  كميل 
املال  حتر�س  للمال  خ��ادم  اأي  امل��ال  حتر�س 
فهو ف بادئ المر �سيء جميل لكن بعد ذلك 
يوؤدي ذلك اىل متاعب بل قد ت�سل للقتل لنه 
من الذي مينع ال�سارق من القتل لياخذ املال 
املال  �ساحب  ه��الك  ف  �سبب  امل��ال  فيكون 
افكر ف  ان  �سيئًا  ان امتنى  قبل  ولذا فالبد 
يكون  ل  ي�سر حتى  او  ينفع  عواقبه هل هذا 
غداك ا�سوء من يومك فلذا نقول ان احل�سد 
فعاًل  تكون  ان  يجب  النعمة  زوال  متني  هو 

نعمة. 
�سخ�سًا عنده  يرى  النا�س عندما  فبع�س 
نعم �سكلية وهي ف احلقيقة نقمة فال داعي 

لتمني زوالها عنه.
 مثال اذا احدهم لديه �سيارة ول يح�سن 
ل  ان  ل��ه  فالأف�سل  بتهور  يقودها  ال��ق��ي��ادة 
هذه  وج���ود  لن  ه��و  لي�سلم  ���س��ي��ارة  ميتلك 
النعمة ف�ساد له قد تقوده اىل النار اذن لي�س 
كل زوال نعمة حرام قد يكون زوال نعمة فيها 

�سالح للنف�س.
كنت  اذا  الخرين  عند  ت��راه  ما  كل  اذن 
تعلم او تطمئن او تظن ان فيه �سالحه فال 
تتمنى زوالها بل متنى ان يكون لك مثله واهلل 

قادر على ان يخلق مثله بل اف�سل منه.
عنده  ال��ذي  ه��ذا  ان  تعلم  كنت  اذا  ام��ا 
ف�ساد له فال تتمناه لنف�سك لأنك اذا متنيت 
فان اهلل ل ي�ستجيب لك فقد ل يكون لديك 
بان  علم قطعي ولكن لديك ح�سابات معينة 
هذا ينفع او ل، خ�سو�سا ان بع�س النعم ف 
و  ال�سالح  على  الدللة  وا�سحة  المر  بادئ 

الفالح ولكننا ل نعلم بعدها ماذا يح�سل
كان  اهلل  لعنه  وائ���ل  ب��ن  العا�س  فمثاًل   

وكان  العرب  ابطال  من  اولد  ع�سرة  لديه 
يعرّي النبي بان عنده اولد ولي�س عند 
النبي ال بنت واحدة ولكن ما الفائدة 
وزرهم  يتحمل  فا�سبح  عليه  نقمة  ا�سبحوا 
لنهم اما ماتوا كفارًا او منافقني اذن عندما 
امتنى ان يكون لدي اولد هذا ال�سيء جيد ام 
ل يجب ان ارى نف�سي هل ميكنني ان اربيهم 

تربيًة �ساحلة ام ل. 
احل�سد  ف  ذكرناه  ما  ان  اخلال�سة  اذن 
والن�سيحة التي تقابله والغبطة والغرية و كل 

ذلك لبد من �سوابط.
بع�س الحيان بع�س النا�س يقول لك ادع 
بع�سهم  اولد  يريد  بع�سهم  وك��ذا  بكذا  ل 
يريد عمل وظيفة و انا ل اعلم هل ان ذلك ف 
م�سلحته ام ل فيجب علّي ان ادعو له واقول 
اقول  او  له  ا�سالح  و  له  خ��ريًا  اجعله  اللهم 

اللهم ان كان فيه �سالح له فا�ستجب له.
من  فكم  اخل��ري  ل��ه  امتنى  و  اطلب  فانا 
قبة  حتت  تعاىل  اهلل  يدعون  الذين  النا�س 
لق�ساء  الكعبة  وف   احل�سني الم����ام 
ال�ستجابة  ان  ترى  انك  حني  ف  حوائجهم 
ال�سياء  هذه  ان  يعلم  تعاىل  اهلل  لن  قليلة، 
التي يطلبها لي�س لهم فيها م�سلحة لهم ف 
ومع  يحبهم  اهلل  فان  الخ��رة،  ول ف  الدنيا 

ذلك ل ي�ستجيب لهم. 
الن�سيحة  احل�سد  �سد  ان  نقول  فعندما 
فيه م�سلحة  بالن�سيحة ما هو فعاًل  نق�سد 
و هذا كله يندرج حتت قانون وهو ان عليك 
ما  وتكره  لنف�سك  حتبه  ما  لخيك  حتب  ان 

تكرهه لنف�سك. 
فاحل�سد  خل��ط��ورت��ه  احل�سد  ذم  ان  ث��م 
باملعنى الذي ذكرناه هو متني زوال نعم اهلل 
تعاىل عن اخيك امل�سلم الذي له فيها �سالح 
فاحل�سد ا�سد المرا�س وا�سعبها وقد ابتلي 
الب�سر بكل ا�سنافهم من احلرفيني وغريهم 
به  يبتلون  قد  الدينية  العلوم  طلبة  حتى  بل 
وهم ل ي�سعرون فال بد من عالجه قد يكون 

كل  يلتفت  ان  فيجب  موجود  ولكنه  متلف 
�سخ�س كيف يخل�س نف�سه من هذه اخل�سلة 
اخللق  ه��ذا  لن  الذميم  اخللق  ه��ذا  م��ن  و 
اذا  يعني  اهلل  لعنه  احلا�سد  ابلي�س  �سفة 
�سح التعبري ان احل�سد اكتمل ف هذه الذات 

اخلبيثة.
 فان اهلل �سبحانه وتعاىل اطلق على ابلي�س 

انه حا�سد {من �سر حا�سد اذا ح�سد}. 
ث��م ان���ه وح�����س��ب الآي����ات وال���رواي���ات ان 
احل�سد  بل  احل�سد  من  يت�سرر  ل  املح�سود 
اوزاره  يحمل  لأن��ه  فح�سب  باحلا�سد  ي�سر 
احلا�سد  لن  ل��ه  اع��م��ال��ه  ���س��احل��ات  وتنقل 
عندما يتكلم ول ي�ستطيع ان ي�سكت فهو اما 
ان يظهر �سيئات ذلك ال�سخ�س وهذه غيبة 
املغتاب  ح�سنات  حتول  بانه  وا�سحة  والغيبة 
حطبًا  احل��ا���س��ُد  ي��ك��ون  بينما  املغتيب  اىل 
النا�س واذا كذب  جلهنم ويكون منبوذًا بني 
فهو بهتان وكذب والكذب حبله ق�سري )لأنه 
ينك�سف ب�سرعه( اذن امل�ستفيد هو املح�سود، 
ل  الهي  قانون  وهذا  احلا�سد،  هو  واملت�سرر 

يتخلف )من ال�سنن اللهية او الكونية(.
ن�سال اهلل ان يجرينا من كل حا�سد ومن 
�سر احل�ساد اللهم انا نعوذ بك من كل حا�سٍد 
وارزقنا  القناعة  ارزقنا  اللهم  وحاقٍد  وب��اٍغ 
العلم كي نح�سن انف�سنا من الهالك واحلمد 
واله  العاملني و�سلى اهلل على حممد  هلل رب 

الطاهرين.

الهوام�س:
1- �سل�سلة حما�سرات ال�سيخ احمد ال�ساف من 

كتاب جامع ال�سعادات.
2- جامع ال�سعادات - حممد مهدي الراقي - 

ج 2 - ال�سفحة 148
3-  ال عمران – اية 178.
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اإعداد/حممد علي ال�سيقل
مبر�س   ف��ج��اأة   ابتلي   ���س��اب  ه��ن��اك  ان  روى 
ال��ق��درة  على   اأث���ره   َف��َق��َد على  اإح���دى  عينيه   ف  
يتح�ّسن  حاله ،  اأن   الّيام  دون   الإب�سار.  ومّرت  
فراجع  الطّباء ال�سابقني  املعروفني  ف  طهران ، 
�سكري   والدكتور  العلوي ّ،  ح�سن   الدكتور  مثل  
ال��ِع��رق   اأّن  على   كلمتهم   فاّتفقت   واأم��ث��ال��ه��م ، 
يغذّي  وال��ذي   العني   اأدن��ى  نقطة  من   املوجود ف  
��دّ ت جم���راه  بقعة  دم��وّي��ة   ال��ع��ني  ب��ال��دم ، ق��د ���سُ
وانب�ساطه ،  العرق   انقبا�س   من   متخّرة  جنمت  
ف   للعني   احليوي   الرابط  انقطعت   فقد  وهكذا 
الدموّية ، وهي  جلطة  ف  العني  ل عالج   التغذية  
لها ول عملّية  جراحّية ، وقالوا له : اإّنك  لو ذهبَت 
اإل  جميع  اأقطار العامل  فاإّن المر لن  يتغرّي عّما 
قلنا لك ، اإّل اأّن هناك  احتماًل �سعيفًا جّدًا وهو: 
بوا�سطة   مكانها  م��ن   البقعة   ه��ذه   تتحّرك   اأن  

ت�سييل  الدم  وتقليل  كثافته .
تناول   م��ن   ال�سخ�س   ه��ذا  منعوا  فقد  ل��ذا   
الغذية  التي  تزيد كثافة  الدم ، كالبي�س  وال�سمن  
اأق��را���س��ًا  واأع��ط��وه   واأم��ث��ال��ه��ا،  الح��م��ر  واللحم  
اأّية   بدون   مّدًة  بانتظام   ا�ستعملها  الدم   لت�سييل  

فائدة .
 ثّم ظهرت  لديه  تدريجّيًا عوار�س  اأُخرى منها 
ف�سارت  العادية  حالتها  تفقد  �سارت  العني  ان 
اط���راف  ت��غ��ط��ي  والم�����الح  وت��ت��ج��م��ع  تنقب�س 
اىل  املر�س  �سريان  الطباء  واحتمل  اله��داب 
املر�س  اعرا�س هذا  بداأت  العني الخرى حيث 

تظهر على العني الثانية.
وكذلك انخفا�س  كثافة  الدم  و�سيالنه  ب�سكل  
غري عادي كان  قد اأدى اإىل ظهور نزيف  دموّي 

حتت  اللّثة .
فكان   ورج��ف��ة ،  ت�سّنج   ب��ح��الت   وا���س��ي��ب     
يرجتف  طوال  اليوم ، وبدنه  يت�سّنج  ب�سّدة  خلم�س  

دقائق  ولع�سر دقائق  ولن�سف  �ساعة  اأحيانًا.
ال��ري ّ   وه��ك��ذا ا�سبح ه��ذا ال�����س��اّب ال��ق��وي ّ 

متهالكًا ف  البيت ، ل قّوة  له ،
اآن��ذاك  على   به   املحيطون   الف��راد  ثّم عزم    
ف   كان   فقد  النم�سا،  اأو   اإ�سبانيا  اإىل   اإر�ساله  

ف   م�سهوران   عاملّيان   طبيبان   البلدين   هذين  
اأمرا�س  العيون . ثّم رّجحوا بعد الت�ساور اإر�ساله  
لندن   اإل   ط��ه��ران   م��ن   فاأر�سلوه   النم�سا،  اإىل  

بالطائرة  ثم اىل  النم�سا، 
هناك   العيون   م�ست�سفيات   اأ�ْسَهر  ف   فرقد 
حتت  مراقبة  الطباء، لكّنهم  يقولون  ل فائدة  من  
اإجراء عملّية  جراحّية . ثّم جلاأوا اإل  ا�ستخدام  
الجهزة  التي  تنتزع  العني  فكانوا يقومون  ب�سّب 
الدوية  ف  قعرها ف  حماولة  لإزالة  تلك  البقعة  
الفيزياوّية   بالعملّيات   اأ�سبه   بعملّيات   الدموّية  
ولكن   والدوائّية ،  الكيمياوّية   العملّيات   اإىل  منها 

دون  جدوي .
ال�ساّب  �سهران  كامالن  ق�ساهما ذلك   ومّر   
اإىل   مر�سًا  ا�سيف  بل  نتيجة ،  اأّي��ة   دون   هناك  
عينه ، فلقد دارت  حدقة  العني  ف  مكانها ف�سار 

�سوادها اإىل الداخل  وبيا�سها اإل  اخلارج !
 وكان  الطباء يقولون : اإّن كّل ما ميكننا عمله  
باملعاجلة  الطويلة  هو اأن  نعيد العني  اإل  و�سعها 
فذلك  من   ال��ن��ور  وع���ودة   الإب�����س��ار  اأّم���ا  الّول ، 

املحال  بالن�سبة  ل . 
ثّم  لياًل و�سّليت  كثريًا،  ال�ساب نه�سُت  يقول 
يّن   اأ  اأُ�سهدك   ا!  �سَ الرِّ ُمو�َسي   ْبَن   َّ َعِلي  َيا  قلت : 
كنت  اأتو�ّسل  اإليك  ف  املهّمات  واأُْكِرُ من  زيارتك . 
اإىل  بي   ياأتون   جعلُتهم   ملا  بيدي   اأم��ري   كان   ولو 
حتمًا  وجلئتك   هذه ؛  والكّفار  امل�سيحّيني   مدينة  

فقّبلُت اأعتابك  واأخذت  حاجتي  منك .
 اأنت  الذي  فعلت  بي  كذا! واأنت  الذي  فعلت  بي  
كذا! واأنت  واأنت ... وهكذا عّددُت احلوائج  التي  
عجز عنها اجلميع  فق�ساها الإمام  ل ، وغرقُت 

ف  البكاء. وقلُت له :
اأّن الإمام  املع�سوم    لقد ُعلِّمنا نحن  ال�سيعة  
ي�ستوي  لديه  املوت  واحلياة ، وي�ستوي  لديه  �سرق  
يّن   ك��اأ  نف�سي   اأري   الآن   فاأنا  وغربها،  الر���س  
واقف  ف  حرمك  املبارك  واأندبك  اأن  تهب  لعيني  
�سفاءها! قلُت هذا ثّم رقدت  ومنت  نومًا مريحًا 
ل�ساعات ، ثّم �ساهدت  قرب  طلوع  الفجر الإمام  
الر�سا عليه  ال�سالم  ف  عامل  الروؤيا، وكاأّن حقيقة  

الإمام  وروحه  كانت  تنزل  وتهبط  �سيئًا ف�سيئًا من  
حّتي   تو�سف ،  ل  التي   واحُلجب   امللكوت   ع��وامل  
يده   وف   اخلارجي ّ  وج�سمه   ببدنه   بجانبي   وقف  
لوحة  ُكتبت  عليها �سطور خ�سراء تتوّهج  بالنور، 

فاأعطاين  تلك  اللوحة  وقال  ل : اقراأ!
اأن   بعد  ا�ستيقظت   ث��ّم  بالقراءة ،  ف�سرعت    
قراأت  منها �سيئًا فوجدت  اأّن عيني  قد عادت  اإىل  

حالتها الطبيعّية  واأّنها تب�سر ب�سكل  كامل !
 ثّم نه�سُت لل�سالة  ف�سّليُت ف  ظالم  الليل ، 
�سريري ،  اإل   وُع��دت   ال�سبح   �سالة   �سّليُت  ثّم 

و�سّممت  ف  نف�سي  اأن  ل اأبوح  ب�سي ء اأبدًا.
  وف  موعد الفطور جاءت  املمّر�سات  لغ�سل  
العني  فعجنب  من  المر واأعلمَن الطّباء بذلك ، 
الطبيب   ذل��ك   اإل   الم��ر  انتهى   فقد  ث��ّم  وم��ن  
كلمتهم   فكانت   عيني ؛  وفح�س   فجاء  املعروف  

جميعًا مّتفقة :
ل��ل��ع��ادة ! ه��ذه  معجزة   اأم���ر خ���ارق   اأّن ه��ذا   

للم�سيح ! هذه  معجزة ! هذه  معجزة !
اأنب�س  ببنت  �سفة  وقلُت ف  نف�سي : نعم ،   ومل  
هي  معجزة ، ولكن  ُل�ستاذ امل�سيح  ومعّلمه  و�سّيده .

امل�شدر:
كتاب الروح املجرد/ الق�سم العا�سر: بركات 

و معجزات م�سهد المام الر�سا .
�سماحة العالمة اآية اهلل احلاج ال�سيد حممد 

ح�سني احل�سيني الطهراين قد�س �سره.

من هو الطبيب؟!
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َمُع. عن اأمري املوؤمنن: ما َثباُت الإِمياِن؟ َفقاَل: الَوَرُع, َفقيَل َلُه: ما َزواُلُه؟ قاَل: الطَّ



اإعداد/فا�سل عليوي ح�سني

ال�شهيد ال�شيخ 
عارف الب�شري 

هو ال�سيخ عارف عبد احل�سني احلمود 
الب�سرة/  ف  امل��ول��ود  الب�سري  العبادي 
الع�سار/ حملة التميمية عام 1937م و هو 
الدعوة  )ح��زب  ف  موؤ�س�س  وع�سو  قيادي 
ب�سخ�سية  يتمتع  كان  والذي  الإ�سالمية(. 
ق��وي��ة وم��رم��وق��ة ب��ني الأ���س��دق��اء ، وك��ان 
حمرتمًا من قبل متلف طبقات املجتمع.. 
علمي  بح�س  يتمتع  منذ طفولته  كان  حيث 
وي��ح��ب جم��ال�����س ال��ع��ل��م��اء ، وب��ع��د ان��ه��اء 
لالإعدادية  دخوله  و  البتدائية  الدرا�سة 
ف  اأكمل  حيث  الإ�سالمية.  بن�ساطاته  بداأ 
�سافر  وبعدها  الثانوية،  درا�سته  الب�سرة 
كلية  ودخ��ل  الأ���س��رف  النجف  مدينة  اإىل 
 . فيها  املمتازين  الطلبة  من  وك��ان  الفقه 
�سافر  بعدها  و   ،  1963 عام  منها  وتخرج 
اإىل بغداد وبداأ بن�ساطه الديني وقام بدور 
اأ�سبح  لذلك  ونتيجة   ، والتعليم  الرتبية 
م�ساكلهم  يحل  امل��وؤم��ن��ني  اع��ت��م��اد  م���ورد 
وكان   ، واأح��زان��ه��م  اأفراحهم  وي�ساركهم 
ال�سندوق  جمعية  ت�سكيل  ف  فعال  دور  له 
اخل���ريي الإ���س��الم��ي ، وق��د اأ���س��ب��ح لهذه 
اجلمعية بعد تو�سع ن�ساطها دور اأ�سا�سي ف 
للم�ست�سعفني،  القت�سادي  الو�سع  تنمية 
التي  الإ�سالمي  املجتمع  جملة  اأن�ساأ  كما 

ك��ان��ت ت�����س��در ع��ن ه���ذه اجل��م��ع��ي��ة. ه��ذا 
وك���ان ال��ع��الم��ة ال��ب�����س��ري اأح���د اأع�����س��اء 
الفاعلني  والكاظمية  بغداد  علماء  جماعة 
الزوية  ال�سرقية�  ال��ك��رادة  ف  منطقته  ف 
الدعوة.  حزب  ف  القيادة  اأع�ساء  ومن   �
وب��ع��ده��ا اك��م��ل درا���س��ت��ه ف��ح�����س��ل على 
الإ�سالمية  ال�سريعة  ف  املاج�ستري  �سهادة 
ف  الإ���س��الم��ي��ة(  ال��درا���س��ات  من)معهد 
هذه  على  ح�سوله  وبعد   ، بغداد  جامعة 
ال�سهادة التزم التدري�س ف مدر�سة الإمام 
اجلواد  ومن ثم عمل مدر�سًا ف ) كلية 
اأ�سول الدين ( كما قام بتاأ�سي�س موؤ�س�سات 
 ، طبية  مراكز   .. منها  متلفة  اجتماعية 
وموؤ�س�سة العون للفقراء ، وموؤ�س�سة الأرامل 
و الأيتام ، و جمعية تكرمي الطلبة املتفوقني 
 .. متلفة  مناطق  ف  مكتبات  وتاأ�سي�س   ،
هذه امل�ساريع والن�ساطات اأدت اإىل اعتماد 
املرجعية الدينية ف النجف الأ�سرف عليه 
اأكر فاأكر ، كما اأدت ف املقابل اإىل تّخوف 
له  تكيد  فاأخذت   ، منه  البعثية  احلكومة 
الفنت لتحول دون هذه الن�ساطات ، اإ�سافة 
اإىل دوره وكياًل للمرجعية الدينية ، واإمام 
جامع الزوية ف الكرادة ال�سرقية ، ف�ساًل 
قياديًا  كان  دي��اىل.  تنظيم  م�سوؤولية  على 

الكرادة  ن�سطًا ف احلزب متكن من جعل 
ف  ينطلق  بغداد،  ف  احل��زب  معاقل  اأه��م 
قد  و  ه��ذا  األ��زوي��ة(.  )ح�سينية  من  عمله 
ان�ساأ جملة )املجتمع الإ�سالمي( وكان من 
والكاظمية  بغداد  علماء  جمعية  اأع�ساء 

النا�سطة ف الكرادة .
ومن موؤلفاته :-

ال��ت�����س��ري��ع  ف  ال����زوج����ة  ن��ف��ق��ات   -1
الإ�سالمي.

2� النف�س املطمئنة.
3� التوبة والعفو الإلهي.

الب�سري  عارف  ال�سيخ  ال�سهيد  اعتقل 
النظام،   اأم��ن  مديرية  ف  م��رة  م��ن  اأك��ر 
ولكنه  الثوري،  ن�ساطه  يقلل من  كي  وهدد 
اأبى اإل اأن يكمل م�سريته الإ�سالمية، الأمر 
الذي اأدى بالنهاية اإىل اعتقاله مع جمموعة 
من املوؤمنني بتاريخ 1974/7/14م ومور�س 
من  اأ�سمى  ولكنهم   ، التعذيب  اأنواع  معهم 
وجهادهم  وعقيدتهم  دينهم  يزّلوا عن  اأن 
، فحكمت املحكمة ال�سورية عليه بالإعدام 
القعدة  ذي   21 1974/12/5م  ب��ت��اري��خ 
ف  الإع������دام  ح��ك��م  تنفيذ  ومت  1394ه������ 

1974/12/25 م .
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�سهداء على خطى احل�سني

َي. عن اأمري املوؤمنن: الأَعماُل َعلى َثالَثِة اأحواٍل: َفراِئ�َس, وَف�شاِئَل, وَمعا�شِ



ال�سيخ فاروق اجلبوري

دور التق�ى مبعناها العام يف 

حت�سيل اله�ية االإ�سالمية 

ف  التقوى  دور  اإىل  ال��ك��الم  بنا  و�سل 
حت�سيل الهوية الإ�سالمية والإميانية على 
اأن  فيه  �سك  ل  فمما   ، اخل�سو�س  وج��ه 
واإيجاده  وتكوينه  الإن�سان  خلق  من  الغاية 
اأن  لأجل  هي  اإمنا  الدنيا  احلياة  عامل  ف 

مراتب  اأعلى  حت�سيل  ف  ج��اه��دًا  ي�سعى 
الكمال والقرب من احلق �سبحانه وتعاىل 

والفوز بر�ساه 0
والطريق الأوحد لذلك الهدف ال�سامي 
وامتثال  وطاعته  عبادته  اإل  لي�س  والنبيل 

ما �سدر  �سواء  ؛  بتمامها  ونواهيه  اأوام��ره 
الكتاب  ط��ري��ق  ع��ن  مبا�سر  ب�سكل  منها 
حججه  طريق  عن  و�سلنا  ما  اأم  العزيز، 

0 املع�سومني الأربعة ع�سر

1442ه�جمادي الأولالعدد|48| َيِتَك.20 ع�شِ عن الإمام احل�شن: الّلُهمَّ اجَعلني اأخ�شاَك َكاأَيّن اأراَك, واأ�شِعدين ِبَتقواَك ول ُت�شِقني ِبَ

ه�يتنا



اأن  اإمنا يتحقق ف  الكمال  فالكمال كل 
ومن   ، وج��ل  عز  هلل  عبدًا  الإن�سان  يكون 
غاية  العبادة  من  يجعل  القراآن  جند  هنا 
ل و�سيلة ، حيث يقول تعاىل : {َوَما َخَلْقُت 
يوؤيد  ِلَيْعُبُدوِن}1، ومما  اإِلَّ  َواْلإِْن�َس  نَّ  اجْلِ
اأ�سرف  واأنها  و�سيلة  ل  غاية  العبادة  كون 
م��رات��ب ال��ق��رب م��ن احل���ق  ه��و قوله 
 :امل�سطفى حبيبه   ح��ق  ف  تعاىل 
ِمَن  َلْياًل  ِبَعْبِدِه  ��َرى  اأَ���سْ ��ِذي  الَّ {�ُسْبَحاَن 
ى  اْلأَْق�سَ امْلَ�ْسِجِد  ىَل  اإِ ���َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد 
ه  اإِنَّ اآََياِتَنا  ِمْن  َيُه  ِلُرِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا  ��ِذي  الَّ
حادثة  اأن  فمع  رُي}2،  اْلَب�سِ ِميُع  ال�سَّ ُه��َو 
اأحد  ينلها  مل  معجزة  وامل��ع��راج  الإ���س��راء 
فيها  و�سل  اأنه  ومع   ،  بعده ول  قبله 
مقام قاب قو�سني اأو اأدنى فراأى من اآيات 
اإل   ، قط  ملوق  ي��ره  مل  ما  الكربى  رب��ه 
به  اأ�سرى  اإمن��ا  وتعاىل  �سبحانه  احلق  اأن 
ب�سفة العبودية ح�سرًا دون �سائر �سفاته 
على   كماله و�سفات  وخ�سائ�سه 

كرتها وعظمتها 0 

على  امل��رات��ب  اأ���س��رف  العبودية  ولأن 
 الإطالق فقد اأُمرنا باأن ن�سهد بها له
نافلة،  اأم  كانت  فري�سة  ���س��الة؛  ك��ل  ف 
عبده  حم��م��دًا  اأن  واأ���س��ه��د   ...( فنقول: 
ور�سوله( وكما ترى ؛ فاإن تقدمي العبودية 
واأنها  اأ�سرفيتها  دليل  فيه  الر�سالة  على 

اأ�سمى مراتب الكمال على الإطالق 0
بلوغ ذلك  يريد  كان لبد ملن  ومن هنا 
منه  والقرب  الكمال  من  ال�سامي  الهدف 
تعاىل اأن ي�سلك نف�س الطريق الذي �سلكه 
حبيبه امل�سطفى؛ قال تعاىل : {ُقْل 
 ُ ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهللَّ َ َفاتَّ بُّوَن اهللَّ اإِْن ُكْنُتْم حُتِ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم}30 َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَّ
ول��ك��ن ط��ري��ق الإت����ب����اع ل��ي�����س م��ع��ب��دًا 
كان  كلما  ال��ه��دف  اأن  ب��داه��ة  ب��ال��زه��ور، 

�ساميًا كان مناله اأ�سعب ، فطريق الكمال 
هذا حمفوف باملخاطر واملنزلقات املهلكة 
يحاط  اأن  الإلهية  الإرادة  �ساءت  حيث   ،
الإن�سان خالل م�سريه فيه بتحالف موؤلف 
بالنف�س  املتمثل  امل��ع��ادي  ال��ث��ال��وث  م��ن 
الجتماعي  واملحيط  وال�سيطان  الأم��ارة 
اإل لكي ُيخترب  امل�سيئة  ، وما هذه  الفا�سد 
الإن�سان ف �سدق اإميانه من جهة ، ولكي 
تعلو مرتبة مقامه عند اهلل تعاىل من جهة 
ذلك  على  التغلب  ف  ينجح  عندما  اأخرى 

الثالوث املقيت 0

الن�سان   م�سوؤولية  يجعل  كهذا  وابتالء 
احلفاظ  ي��وج��ب  مم��ا  وك��ب��رية  م�ساعفة 
وا�ستقرار م�سريها على  القدم  ثبات  على 
جادة ال�سراط امل�ستقيم ، متوخيًا احلذر 
ال�سديد من هوى النف�س ومكائد ال�سيطان 
ومفا�سد املحيط ، �سيما واأن هذا الثالوث 
قد وزع اإمكاناته وقدراته ملهاجمة الإن�سان 
من اجلبهتني الداخلية واخلارجية ، حيث 
متثل النف�س العدو الداخلي ، وهي اأخطر 
الثالثة على الإطالق ، وكيف ل وهي التي 
تق�س م�سجع �ساحبها ف كل حلظة وعلى 
اأق��رب حلظات  واإن كان ف  كل حال حتى 
اخل�سوع  والت�سال باهلل عز وجل  ، فقد 
ميرُّ الإن�سان بحالت ميكنه فيها التخل�س 
اعتزاله،  طريق  عن  الفا�سد  املحيط  من 
ف  ورد  كما   ، اأي�����س��ًا  ال�سيطان  وم��ن  ب��ل 
اأن   م��ن   ���� م��ث��اًل   ���� رم�سان  �سهر  ف�سل 
يكاد  ل  ولكنه  مغلولة(4،  فيه  )ال�سياطني 
الأمارة  النف�س  مع  كهذه  بفر�سة  ي�ستمتع 
طيلة حياته ، فهي العدو الل�سيق والرفيق 
الثقيل طيلة رحلتنا من املهد اإىل اللحد 0 
واأنت لو بحثت عن اأف�سل �سالح ي�ستعني 
به الإن�سان لهزمية هذا التحالف الثالثي 
ملا وجدت مثل التقوى �سيئًا نافعًا ف ذلك 

الإن�سان من  كانت مكانة  فقد  ، ومن هنا 
جهة، وقيمة عمله من جهة اأخرى منوطة 
مب��ق��دار ت��ق��واه ك��م��ا ي��وؤك��د ذل���ك الكتاب 
فذاك  الإن�سان  عمل  قيمة  فاأما  العزيز،؛ 
ِمَن   ُ اهللَّ ُل  َيَتَقبَّ ���ا  َ {اإِمنَّ  : تعاىل  قوله  ف 
فقد  نف�سه  العامل  قيمة  واأما  امْلُتَِّقنَي}5، 
��ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ اأَيُّ��َه��ا  َي��ا   } عنها:  تعاىل  ق��ال 
َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا 
 ِ اهللَّ ِعْنَد  اأَْك��َرَم��ُك��ْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل 

َ َعِليٌم َخِبرٌي}6 0 اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ

نقف  اأن  ال�سروري  من  �سار  هنا  ومن 
وكيفية  وجم��الت��ه��ا  ال��ت��ق��وى  م���وارد  على 
من  نكون  اأن  ع�سى  حياتنا  ف  حتقيقها 
اأهلها ومن الناجني بوا�سطتها ، ومو�سوع 
من  القادمة  احللقات  ببيانه  تتكفل  كهذا 
، ختامًا  �ساء اهلل تعاىل  اإن  ال�سل�سلة  هذه 
منا  وتقبل  املتقني  من  واإياكم  اهلل  جعلنا 
وبف�سل  بف�سله  الأع��م��ال  �سالح  ومنكم 
اللهم   " حممد  واآل  حممد  على  ال�سالة 

�سّل على حممد واآل حممد 0

الهوام�س:
1- �سورة الذاريات اآية  56.

2- �سورة الإ�سراء اآية  1.
3- �سورة اآل عمران اآية  31.

4- و�سائل ال�سيعة : ج10 ،  �س314.
5- �سورة املائدة اآية  27.

6- �سورة احلجرات اآية  13.
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اإعداد/طالب حممد جا�سم 

الزهراءبعد  :حياة  الكتاب  ا�سم 
.ابيها الر�سول

ا�سم املوؤلف :العالمة  احلاج ال�سيخ ف�سل 
علي القزويني. 

تنظيم وحتقيق: ال�سيد اأحمد احل�سيني. 
الطبعة الوىل.

ال�سيخ  العالمة  هو  الكتاب  ه��ذا  موؤلف   
ف�سل علي القزويني ولد ف �سنة 1290هجرية 

وتوف 1367هجرية .
 ي�����س��ت��ع��ر���س ال��ك��ت��اب ج��ان��ب��ا م���ن ح��ي��اة 
بعد  وحياتها   ، ال��زه��راء  ال�سديقة 
اأن  اإث��ب��ات  ف   ال�سالم ر���س��ول  اأبيها 
مواقفها  ف   الزهراء اح��ت��ج��اج��ات 
املعروفة، مل تكن لرد فدك ، بل للدفاع عن 
ال��ذي كان  والإم��ام��ة  ال��ولي��ة  حق زوجها ف 
من  وتعيني  الكرمي  القراآن  بن�س  له  حمققا 
كثرية  وم��واق��ع  خ��م  غدير  الر�سولف 

اأخرى عرفها امل�سلمون مبا �سمعوا وراأوا . 

 يتوىل املوؤلف ل�سرح خطبة الزهراء
النبوي  امل�سجد  ف  خطبتها  التي  الكبرية 
م�سهد من اخلليقة وجمع كبري من ال�سحابة 
ويهتم  ح��ق��ه��ا،  اإح��ق��اق  ف  عليهم  حمتجة 
امل�سائل  من  فيها  ورد  مبا  ال�سرح  اأوائ��ل  ف 
)لتوحيد،  ال��ه��ام��ة  وال��ع��ق��ائ��دي��ة  ال��ك��الم��ي��ة 
العقائد  ���س��ائ��ر  امل��ع��اد،  الإم���ام���ة،  ال��ن��ب��وة، 
ال��دي��ن��ي��ة، اأ����س���رار ال��ع��ب��ادات وال��ت��ك��ال��ي��ف 
وتف�سيل  بب�سط  عنها  فيتحدث  ال�سرعية(، 
ول يقنع ف جملة منها بالإ�سارات العابرة ، 
وذلك لأن هذه امل�سائل هي الأ�س�س الأ�سلية 
ما  امل�سلمون  يبني  وعليها  الإ�سالمي  للدين 
بال�ستفادة  فيها  نف�سه  األزم  فيها.  يعتقدون 
اأبحاثه،  ال�سنة ف متلف  اأهل  من م�سادر 
ال�سيعة  م�سادر  ف  ورد  ما  اإىل  يتطرق  ول 
اإل ملاما للتاأييد ل للتاأ�سي�س ، ويرى ذلك اأمت 
حجة على من خالفهم ف العقيدة واملذهب.

ما  على  تناولها  ال��ذي  املوا�سيع  وق�سم 

ياأتي:
ن�ساء  �سيدة   الزهراء فاطمة   .1

العاملني.
اب���اه���ا   الزهراء رث��������اء   .2

.الر�سول
ف���اط���م���ة  دار  ع����ل����ى  ال����ه����ج����وم   .3

.الزهراء
4. ا�سقاط حم�سٍن جنينا.

5. ال�ستن�سار من ال�سحابة .
6. انتزاع فدك والحتجاج حوله.

.7. حول خطبة الزهراء
 .8. �سرح خطبة الزهراء

ن�����س��اء  م���ع   الزهراء ك����الم   .9
املهاجرين والن�سار. 

حياة الزهراء
بعد ابيها الر�سول
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كتاب يف �سط�ر 

َكَل َعلى ُح�شِن اخِتياِر اهلّلِ َلُه, َل َيَتَمنَّ يف َغرِي َما اختاَرُه اهلّلُ َلُه. عن الإمام احل�شن: َمِن اتَّ



Peace be upon Mohammad and 
his progeny.

The linguistic  meaning of (Ki-
tabah) is an oral prose literature, 
its aim to advise or persuade the 
audience of the correctness of an 
idea the wrong of the other.

The idiomatic meaning of (Kita-
bah) according to Arsta Talis, is a 
power involved to persuade peo-
ple if possible in all issues.

The perfect definition (Kitabah) 
is an art of talking to the audience 
to influence and lobbying them.

Elocution (Kitabah) has bases 
and one of the bases, orally, the 
existence of the audience. There 
must be two elements, to advise 
or persuade the audience.

The Orator must clarify his 
opinion to the audience and per-
suade them. Also evidence must 
be given to satisfy the public.

The conditions of speech: 
1- Easy language, to be under-

stood by the audience.
2- He should be aware of the 

length of the speech and its short-
ness.

The orator must take care of the 
ability of the audience to receive 
the info, and when he should 
make a long speech, and it should 
be short. That is all according 
when to the readiness of the audi-
ence.

Types of speech 
Speeches are different accord-

ing to their topics. There is a reli-
gious speech, the political speech, 
celebration speech and the judi-
ciary speech.

Speech (Kitabah) in ignorant re-
naissance:

Speech in ignorant renaissance 
its mission was advising, guiding, 
prides and disagreement, convo-
cation for peace.

In those days speech was held 
in markets, congregations and 
deputations to kings.

The most famous orators in ig-
norant renaissance:

Qeis Bin Sa'adeh, he was the 
first who said (Ama Ba’d) and then, 
this kind of speech named (Fesl Al- 
khitab).

Suheil Bin Amru who became a 

good muslim.
Lebeed Bin Rabee’a.
Heram Bin Qutbah Al-Fazari.
The prosperity of Kitabah in ig-

norant renaissance:
1- The nature and the eques-

trian life
2- The intolerance for the tribe 

and splurge of the self and the 
folks 

3- The lack of writing 
4- The existence of the markets 

where Arab gather to show their 
talents 

The specifications Kitabah in ig-
norant renaissance: 

1- It distinguished of short 
phrases

2- Started with the topic direct-
ly between common sense  and 
workmanship, generalization and 
generalize.

3- No sequence in ideas.
4- Different topics.
5- Repetition.
6- Eloquence and roughness of 

the words.
7- Proverbs and wisdoms exist.
8- Assonance is used. 

Sheikh Ameer Yaseen Alwali  

In the name of Allah 
most Gracious most 
Merciful

PART THREE 
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عن الإمام احل�شن: اإيّن ل اأَرى املَوَت اإّل �َشعاَدًة, َواحَلياَة َمَع الّظامِلَن اإّل َبَرما.



اللهم �سِل على �سيدنا ونبينا حممد  وعلى 
ال بيته الطيبني الطاهرين 

خ�سائ�س    الزهراء ل��ف��اط��م��ة 
 ور�سوله اهلل  عند  عظيمة  ومقامات  

. واأهل بيت الع�سمة
ال�سريف  ال��ل��ق��ب  ف��ه��ذا   : ال��را���ش��ي��ة 
عامل  ويحكي   ، املقد�سة  تلك  ر�سا  يحكي 
ال��ر���س��وان الأك����رب، وه��و ع��امل ل ي��ك��ون اإل 
تعاىل  احلق  اأخرب  كما   ،للمع�سومني
 ناعمة يومئذ  {وج��وه  الغا�سية:  �سورة  ف 

ل�سعيها را�سيةف جنة عالية} .
قال بع�س العرفاء ف تف�سري هذه الفقرة 
من الدعاء : » وخذ لنف�سك ر�ساء من نف�سي« 
ويرد  منك  ينزل  ما  بكل  نف�سي  اأر���س��ي  اأي 
عليها ، فاإذا �سارت النف�س را�سية ، �سارت 

يوم القيامة اإىل عي�سة مر�سية .
ت�سخط  ل  اأنها  الرا�سية  النف�س  وعالمة 
على ما قدره اهلل لها ، ول تر�سى من نف�سها 

بالقليل من العمل .
بالقليل  ر�سي  »م��ن   : املجمع  يف  روى 
من الرزق ، قبل اهلل منه الي�سري من العمل، 
ومن ر�سي بالي�سري من احلالل، خفت موؤنته 
وتنعم اأهله ، وب�سره اهلل داء الدنيا ودوائها ، 

واأخرجه منها �ساملا اإىل دار ال�سالم « .
قدر  مب��ا  ي�سخط  ل  ال��ذي   : والرا�شي 

عليه وير�سى لنف�سه بالقليل .
وهذا احلديث غاية ف ال�سرف واجلالل .
 ، مطمئنة  �سارت  اإذا  النف�س  اأن  واعلم 

واخلروج من  اإىل احلق  الرجوع  زمان  بلغت 
 ، القد�س  ع��امل  اإىل  والتوجه  البدن  عالئق 

فهي حينئذ را�سية ومر�سية .
وهذا الإر�ساء نا�سئ من الإطمئنان املودع 
ف النف�س والطمئنان يلي مقام الإيقان وهو 

را�سح من ترقي امللكات احلقة .
حتفه  التي  العناية  اأن  الإطمئنان  ومعنى 
دار  ف  والعيان  بامل�ساهدة  يراها  الآخرة  ف 
الدنيا ، اأي اإن عامل ال�سهود والك�سف لديه ف 
، وهو معنى  الدنيا والآخ��رة على نهج واحد 

»لو ك�سف ل الغطاء ما ازددت يقينا« .
املطمئنة  »ال��ن��ف�����س   : امل��ج��م��ع  ف  ق���ال 
املطمئنة  اأو  واحل���زن  اخل���وف  م��ن  الآم��ن��ة 
ل��ل��ح��ق ت���ع���اىل« ، ق���ال ت���ع���اىل: {ي���ا اأي��ت��ه��ا 
را�سية  ربك  اإىل  املطمئنةارجعي  النف�س 

مر�سية}.
 البيت اأه�����ل  ع���ن  ال��ت��ف�����س��ري  ف 
اإىل  املطمئنة  »النف�س   :ال�سادق ع��ن 
واملر�سية  بالولية  والرا�سية   حممد
بالثواب ، وادخلي ف عبادي اأي حممد واأهل 

. »بيته
ف  غ��اي��ة  اللقب  ه��ذا  اإن  واخلال�شة: 
 ،الطاهرة ال�سديقة  فاطمة  متجيد 
ف  الكمال  بنحو  الر�سا  �سفة  ظهرت  وق��د 
حبيبة ذي اجلالل ، بل احتد ر�ساها بر�سا 
قال  ملا  واإل   ، املغايرة  وارتفعت  ور�سوله  اهلل 
» ر�سا فاطمة ر�ساي و�سخط   :  النبي

لفاطمة �سخطي « .

هذا  من  املجل�سي  املرحوم  ا�ستفاد  وق��د 
.احلديث ونظائره ع�سمة الزهراء

وقد نزل ف ر�سا فاطمة اآي الذكر احلكيم 
ف قوله : {ول�سوف يعطيك ربك فرت�سى }.
ر�سول  دخ��ل  اأن���ه  ن��زول��ه��ا  �سبب  ف  روي 
ثلة  ك�ساء من  وعليها  اهلل على فاطمة 
ولدها،  وتر�سع  بيدها  تطحن  وه��ي  الإب���ل 
اأب�سرها،  ملا   اهلل ر�سول  عينا  فدمعت 
فقال : يا بنتاه ! تعجلي مرارة الدنيا بحالوة 
{ول�سوف  ع��ل��ي:  اهلل  اأن���زل  فقد  الآخ����رة، 

يعطيك ربك فرت�سى}.
واأما املر�شية : لها معنيني:

وف  احلكيم  ال��ذك��ر  ف  ج��ائ��ت  الأول: 
املطمئنة،  النف�س  اأو�ساف  �سمن  الروايات 
واأقوى  اأ�سرف  اأنه  اإل  الرا�سية،  بعد  ويذكر 
تف�سريه:  ف  الني�سابوري  قاله  ما  حيث  من 
وامل�سلمة  الرا�سية  النف�س  هي  الرا�سية  اإن 
لكل املقدرات الكائنة والأحكام اجلارية التي 

ت�سلها من اهلل .
عنها  اهلل  ر���س��ى  ال��ت��ي  فهي  وال��ث��اين: 

ف�سارت مر�سية للحق تعاىل .
ففي الأول الر�سا من العبد.

وف الثاين الر�سا من اهلل، واملناط ر�سا 
احلق عن العبد، لأن العبد اإذا ر�سي عن اهلل 
ر�سي اهلل عنه، كما يقال : »ر�سَي اهلُل َعْنُهْم 

وْا َعْنُه«. َوَر�سُ

» الرا�ضية واملر�ضية «
ال�سيخ عادل اخليكاين
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حِ  َوالأََمِل. هِد َوالَيقِن, وَهالَك اآِخِرها ِبال�شُّ ِة ِبالزُّ ِل هِذِه المَّ الَح اأوَّ عن ر�شول اهلل: اإنَّ �شَ



وهي  الرا�سية  البحرين:  جممع  ويف 
اأوتيت ، واملر�سية هي التي  التي ر�سيت مبا 

ر�سى عنها  .
وببيان اآخر: اإن للنف�س خم�س مراتب: 
النف�س   : الثانية  الأم��ارة.  النف�س  الأوىل: 

اللوامة. 
بال�سوء}   لأمارة  النف�س  تعاىل: {اإن  قال 

وقال: {ول اأق�سم بالنف�س اللوامة}.
الأوىل تتبع الهوى وتاأمر بال�سوء.

وتذعن  املخالفة  على  ت��ل��وم  الثانية: 
بالتق�سري ف الطاعة والإح�سان .

الثالثة : النف�س املطمئنة وهي الآمنة . 

الرابعة : الرا�سية .
بع�س  وذه���ب   . املر�سية   : اخلام�شة 
عليها  تنزل  التي  امللهمة  بالنف�س  القول  اإىل 
امللك،  بوا�سطة  تلهم  اأو  اهلل  من  اخل��ريات 
)فاألهمها  ت��ع��اىل:  قوله  م��ن  اأخ���ذت  ول��رمب��ا 

فجورها وتقواها( .
تكن  مل  ل��و  لل�سيدة  املطمئنة  وال��ن��ف�����س 
را�سية من اهلل، ملا كانت مر�سية عند اهلل، 
نفو�س  اأي�سا  ومثلها   ، اللقب  وملا حازت هذا 
نف�س  خ�سو�سا   ،املع�سومني الأئمة 
قوله  فيه  اأول���وا  ال���ذي   ال�سهداء �سيد 
املطمئنةارجعي  النف�س  اأيتها  يا   } تعاىل: 

اإىل ربك را�سية مر�سية}، وهذه الثمرة من 
تلك ال�سجرة كما اأن الواحد من الع�سرة .

لها   - املت�سوفني  با�سطالح   - والنف�س 
واإن   « �سفات  بثالث  تت�سف  واح��دة  حقيقة 
النف�س اأمارة ولوامة ونف�س مطمئنة « ، ومنهم 
من عد النف�س امللهمة �سيئا رابعا ، وعبارتهم 
كالتال : »فاإن حقيقة النف�س املطلقة من غري 
اعتبار حكم معها اإذا توجهت اإىل اهلل تعاىل 
توجهت  واإذا  مطمئنة،  �سميت  كليا  توجها 
واإذا  اأمارة،  �سميت  كليا  توجها  الطبيعة  اإىل 
توجهت تارة اإىل احلق بالتقوى وتارة اأخرى 
اإىل الطبيعة الب�سرية بالفجور �سميت لوامة«.
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دا يف ِعرَتِتِه. مَّ وِء, ِبئ�َشما َخَلفُتم حُمَ َة ال�شَّ دِرِه: يا اأمَّ قال �شيد ال�شهداء ُهَو َيَتَلّقى ال�شهام ِبَنحِرِه و�شَ



ال�سيخ حممود ال�سايف 
العمال  خواتيم  هي  الم��ور  عواقب  ان 
تكون  العاقبة  عن  غفل  وم��ن  الن�سان  عند 
واحد  لكل  ينبغي  لذا   ، اخل�سران  اىل  لرمبا 
منا ان ل يغفل عن هذه . وح�سن العاقبة من 
�سيء  كل  ف  الإن�سان  حياة  ف  املهمة  المور 
حيث يكون على ب�سرية ف اي عمل يجهله او 
يقبل عليه بح�سب اآثار هذا العمل او الفعل ف 

عواقب المور .
وعواقب المور اذا و�سعها الإن�سان ن�سب 

عينيه اغنته عن الندم وكان ف اح�سان .
بامر  هممت  اذا   :  النبي ق��ال  ل��ذا 
فتدبر عاقبته ، فاإن يكن خريًا ور�سدًا فاتبعه، 

وان يكن غيًا فدعه1.
وح�ساب  بالعمل  ال�����س��روع  ف  وال��ت��دب��ر 

عاقبته حقًا يقيك الندم ، وال تقع فيه .
وعن الإمام علي انه قال :)املوؤمنون 

هم الذين عرفوا ما امامهم(2.
ف��ك��ان عاقبة  ام���ر  ت�����س��رع ف  وك��ث��ري م��ا 
التاأين  على  يدل  مما  وه��ذا  خ�سرا،  امرهم 

ف كل امر من فعل او قول ، ومما يذكر عن 
لأ�سحابه:  ن�سيحة  ف   ال�سادق الإمام 
تعرف مدخله  ، حتى  امٍر  كل  وقف عند   ...

من مرجه قبل ان تقع فيه فتندم . 
ال��دي��ن  ���س��اح��ب  اإن   :اي�سًا وق����ال 
فتوا�سع،  وا�ستكان  ال�سكينة،  فعلته  فكر 
وانفرد  اأعطى،  مبا  ور�سي  فا�ستغنى،  وقنع 
ف�سار  ال�سهوات  ورف�����س  الأح����زان،  فكفى 
وطرح  ال�سرور،  فتحامى  الدنيا  وخلع  حرا، 
النا�س  يخف  ومل  املحبة،  فظهرت  احلقد 
منهم،  ف�سلم  اإليهم  يذنب  ومل  يخفهم،  فلم 
وا�ستكمل  ففاز  �سئ  كل  عن  نف�سه  و�سخط 

الف�سل، واأب�سر العاقبة فاآمن الندامة.3.

و�شايا :
امري  بها  او���س��ى  ال��ت��ي  التو�سيات  وم��ن 
بعد،  اما  اخل��وارج:  اىل  وكتب   املوؤمنني
فاأنه من مل يحذر ما هو �سائر اليه ، مل يقدم 
وانقاد  ه��واه  اتبع  ومن  يحرزها  ومل  لنف�سه 

قليٍل  عما  عاقبته،  تقع  يعرف  مل  فيما  ل��ه 
لي�سبحن من النادمني4.

واي�سًا قال لولده احل�سني: .... ومن 
العواقب فقد  بغري نظر ف  الم��ور  تورط ف 

تعر�س للنوائب5.
يبني  ان   املوؤمنني امري  الإم��ام  واراد 
لنا النظر بعواقب المور كي ل نقع بالندامة 

واملالمة فيكون عاقبة المر خ�سرانًا .
وقال اي�سًا : الفكر ف المر ، قبل مالب�سته 

يوؤمن الزلل6.
ل��ن��ا وجلميع  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  ن�����س��األ 
اخواننا املوؤمنني واملوؤمنات ح�سن العاقبة انه 

�سميع جميب واحلمد هلل رب العاملني .
الهوام�س:

1- بحار النوار ج68 �س342.

2- بحار النوار ج64 �س367.
3-  بحار النوار ج2 �س53.

4-  بحار النوار ج72 �س355.
5-  حتف العقول �س66.
6- غرر احلكم ح1395.

عواقب االمور يقيك الندم 
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, َوالَحقُّ فينا, وِبالَحقِّ َتنِطُق األ�ِشَنُتنا. عن الإمام الح�شين: اإّنا اأهُل َبيِت َر�شوِل اهلّلِ



؟
�س�ؤال العدد ال�سابق

 اأذكر اأربع األقاب لالإمام احل�سن؟
اجل�اب

املجتبى ، الزكي ،  الول ، ال�سبط الأكرب ، ...

من هو اأول نبي خط بالقلم ؟
�س�ؤال العدد

ُيحكى اأّن رجال عجوًزا كان يعي�س ف قرية 
بعيدة، وكان اأتع�س �سخ�س على وجه الأر�س، 
حتى اأّن كّل �سكان القرية �سئموا منه، لأنه كان 
التذمر  ال��دوام، ول يتوّقف عن  حمبًطا على 
وال�سكوى، ومل يكن ميّر يوم دون اأن تراه ف 
ازداد  ال�سّن،  به  تقّدم  وكّلما  �سيء.  م��زاج 
القرية  �سّكان  كان  و�سلبية…  �سوًءا  كالمه 
اأ�سبح  حّظه  ف�سوء  الإمكان،  قدر  يتجنبونه 
ُمعدًيا. وي�ستحيل اأن يحافظ اأّي �سخ�س على 

�سعادته بالقرب منه. لقد كان ين�سر م�ساعر 
وف  لكن،  حوله.  من  لكّل  والتعا�سة  احل��زن 
العمر  من  العجوز  بلغ  وحينما  الأي���ام  اأح��د 
وب��داأت  غ��ري��ب،  �سيء  ح��دث  ع��اًم��ا،  ثمانني 
"الرجل   - القرية:  �سكان  ف  عجيبة  اإ�ساعة 
العجوز �سعيد اليوم، اإنه ل يتذّمر من �سيء، 
والبت�سامة ترت�سم على حمّياه، بل اإن مالمح 
النا�س  جتّمع  وتغرّيت!"  اأ�سرقت  قد  وجهه 
عند منزل العجوز، وبادره اأحدهم بال�سوؤال: 

- "ما الذي حدث لك؟" وهنا اأجاب الرجل 
ا...لقد ق�سيُت من  العجوز: - "ل �سيء مهمًّ
طائل.  بال  ال�سعادة  اأط��ارد  عاًما   80 عمري 
واأن  دونها،  من  اأعي�س  اأن  بعدها  ق��ّررت  ثّم 
اأنا  ال�سبب  لهذا  وح�سب،  بحياتي  اأ�ستمتع 

�سعيد الآن!"
ال�سعادة... تطارد  ل  امل�ستفادة:  العربة   

بدًل من ذلك، ا�ستمتع بحياتك

ياأتي  حكيم  رجل  هناك  كان  اأّن��ه  يحكى 
اإليه النا�س من كّل مكان ل�ست�سارته. لكنهم 
كانوا ف كّل مّرة يحّدثونه عن نف�س امل�ساكل 
وامل�ساعب التي تواجههم، حتى �سئم منهم. 
وف يوم من الأيام، جمعهم الرجل احلكيم 
وق�ّس عليهم نكتة طريفة، فانفجر اجلميع 

عليهم  ق�ّس  دقائق،  ب�سع  بعد  �ساحكني. 
النكتة ذاتها مّرة اأخرى، فابت�سم عدد قليل 
مّرة  الطرفة  ق�ّس  اأن  لبث  ما  ث��ّم  منهم. 
ابت�سم  عندها  اأح��د.  ي�سحك  فلم  ثالثة، 
ت�سحكوا  اأن  ميكنكم  "ل   - وق��ال:  احلكيم 
فلماذا  م��ّرة،  من  اأك��ر  نف�سها  النكتة  على 

ت�ستمرون بالتذمر على نف�س امل�ساكل ف كّل 
مرة؟!" 

ال���ع���ربة امل�����س��ت��ف��ادة: ال��ق��ل��ق ل���ن ي��ح��ّل 
وهدر  للوقت  م�سيعة  هو  واإمّن��ا  م�ساكلك، 

للطاقة. 

ا�ستمتع بحياتك

الرجل احلكيم 
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عن ر�شول اهلل: َوالَّذي َنف�شي ِبَيِدِه, ل َينَتِفُع َعبٌد ِبَعَمِلِه اإّل ِبَمعِرَفِتنا.




