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هيئة التحرير

االفتتاحية

يف كل زمن من الأزمنة يندمون جمموعة من النا�س ملا فاتهم من العمر املديد، حيث مل ي�ستثمروا اأيامه مبا ينفعهم اأو ينفع املجتمع، 
وذلك لعدة عوامل منها الت�سويف املميت للإن�سان حيث ياأجلون عمل اليوم للغد وهكذا يعطلون الأعمال املهمة بل ويبدلوها باأعمال ل 
اأي�سا التهاون مبا اأعطاهم اهلل تعاىل من قدرات، ظنا منهم باأنهم ل  تفيدهم ب�سيء علما باأنهم بذلوا جمهودا لتلك الأعمال!، ومنها 

ي�ستطيعون اأن يقدموا �سيئا.
وعلى العك�س من تلك الفئة، فئٌة اأخرى مثابرة مواظبة ل�ستثمار الوقت الثمني، مل ي�سيعوا الفر�سة الثمينة الوحيدة لهم، لأنهم كانوا 
يح�سبون الأيام بح�ساب العمر كله، فكانوا يتخذون الفر�س وي�ستثمروه كما هو حال امل�سور الفطن الذي يرى تلك ال�سحابة اجلميلة فيقوم 
بالتقاط عدة �سور لها من عدة جوانب، ول ينتظر قد منلة فتمر الفر�سة كمر ال�سحاب فكما نقل عن اأمري املوؤمنني: )ِانَتِهُزوا ُفَر�َس 

حاِب(. رُّ َمرَّ ال�سَّ اخَلرِي، فاإّنها َتُ
هكذا هو حال الفرد الر�سايل، ي�ستثمر لياليه واأيامه ملا فيه النفع للمجتمع، وي�ستثمر كل قدراته واإن كانت �سئيلة بح�سب نظره اإّل اأنه 

ينظر ملن دونه فيكرب بعني نف�سه من ناحية الإمكانيات.
نرجو من العلي العظيم لنا ولكم طيب الذهن والن�ساط امل�ستمر ل�ستثمار الفر�س وحتويلها ملا يف النفع للمجتمع و�سلى اهلل على حممد 

واآله الطاهرين.

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْسِم اهلّلِ الرَّ
ْت َيَدا اأَِبي َلَهٍب َوَتبَّ  َما اأَْغَنى َعْنُه  {َتبَّ
  َلى َناًرا َذاَت َلَهٍب َماُلُه َوَما َك�َسَب  �َسَي�سْ
َحْبٌل  ِجيِدَها  يِف    َطِب  اْلَ اَلَة  َحمَّ َواْمَراأَُتُه 

�َسٍد}  )�سورة امل�سد(. ن مَّ مِّ
قراأها  )م��ن   :ال�سادق الإم���ام  ع��ن 
على املغ�سٍ �سّكنه اهلُل واأزالُه، ومن قراأها يف 

فرا�سِه كان يف حفِظ اهلل واأماِنه(
يداه،  خ�سرت  اأي  َلَهٍب}  اأَِب��ي  َي��َدا  ْت  {َتبَّ
من  ارتكبه  ما  اأن  جهة  من  اخل�سران  وه��ذا 

 الر�سول ق��ال  كما  بيديه،  ك��ان  الإث���م 
حني  يِنك"  َيِ فَقِة  �سَ يف  اهلُل  "بارَك  لعروة 
} الثاين تاأكيٌد للأول،  كان البيع بيده، {َوَتبَّ
ْغَنى َعْنُه}  اأي: َخ�سرت َيداُه وَخ�سرت، {َما اأَ
اأي عن اأبي لهب {َماُلُه} اأي ما نفعه يف دفع 
من  عِمَل  ما  اأي  َك�َسَب}  {َوَم��ا  عنه  العذاب 
و"َما"   ،الر�سول واإيذاء  والآثام  الكفر 
اأي ما ك�سبها { مو�سولة عائدها حمذوف، 
َلى} يف الآخرة، اأي يدخل النار ملزما  �َسَي�سْ
وتوقد،  ا�ستعال  اأي  َلَهٍب}  َذاَت  {َن��اًرا  لها 

وكما كان هو "اأبا لهب"، باعتبار اأن وجنتيه 
حممرتان كاأنهما ملتهبتان من �سدة الربيق 
اأي تبت وخ�سرت امراأته، اأعني  {َواْمَراأَُتُه} 
َطِب} و�سميت بهذا الإ�سم لأنها  اَلَة اْلَ {َحمَّ
كانت حتمل ال�سوك كما تقدم {يِف ِجيِدَها} 
اأي يف جيد امراأته -اأم جميل- وكانت اأخَت 
�َسٍد} وهو  ن مَّ اأبي �سفيان املعروف {َحْبٌل مِّ
امل�سدود على  تعلق البل  كانت  الليف، فقد 

الأ�سواك بعنقها.

مّر ال�سحاب

�سورة امل�سد
من هدى الرحمن



هل يجب ال�سرت عن الطفل املميز؟
نظرة  يثري  اأم��ك��ن  اذا  املميز  الطفل   ع��ن  ال�سرت  يجب 

ال�سهوة لدية على الحوط لزومًا.

هل يجب �سرت الوجه والكفني والقدمني للمراءة يف ال�سلة 
وغري ال�سلة؟

يف غري ال�سلة يجب �سرت القدمني وغري الوجه والكفني، 
واما يف ال�سلة فل يجب �سرت القدم اذا مل يوجد ناظر اأجنبي .

 هل يجب على املراأة ال�سرت لل�سلة وهي يف الغرفة لوحدها؟
يجب فيما عدا الوجه والكفني والقدمني.

الب�سرة يجّمل  بلون  لب�س جورب  ال�سابة  للمراأة  هل يجوز 
ال�ساق؟

يجوز يف نف�سه مامل يكن من الزينة املثرية للريبة.

لها  املراأة فتنة وريبة فهل يجوز  ا�ستلزم ك�سف وجه  اذا 
ان تك�سف عن وجهها؟

ل يجوز يف مفرو�س ال�سوؤال على الحوط وجوبًا.

لب�س  وك��ذا  العينني؟  يف  الكحل  و�سع  للن�ساء  يجوز  هل 
اخلامت؟

نعم يجوز لها ذلك مامل يكن ق�سدها اثارة الرجال.

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

جواب
�سوؤال

�سوؤال�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال �سوؤال

ال�سرت وال�ساتر
يجب �سرت العورة على كل مكلف رجل او امراأة مطلقًا عدا الزوج والزوجة اما يف حال ال�سلة فتجب مطلقا �سواء كان هناك ناظر حمرتم 
ُبر دون ما بينهما،  اأو غريه اأم ل، ويتفاوت بالن�سبة اإىل الرجل واملراأة، اأما الرجل فيجب عليه �سرت العورتني الُقُبل )الق�سيب والأنثيان( والدُّ
وعورة املراأة يف ال�سلة جميع بدنها حّتى الراأ�س وال�سعر عدا الوجه باملقدار الذي ل ي�سرته اخلمار عادة مع �سربه على اجليب، واإن كان 
الأحوط ا�ستحبابًا لها �سرت ما عدا املقدار الذي يغ�سل يف الو�سوء، وعدا الكّفني اإىل الزندين، والقدمني اإىل ال�ساقني، ظاهرهما وباطنهما، 

ول ُبدَّ من �سرت �سيء مّما هو خارج عن الدود.
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اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

خلل  م��ن  مت  للخلق  الل��ه��ي  ال���س��ع��اف  ان 
الروؤية  فيها  يو�سح  خلقه  اىل  ر�سالة  اإر���س��ال 
والن�سان.  والكون  للوجود  وال�ساملة  ال�سحيحة 
الر�سالة  هذه  لتبليغ  �سبحانه  ا�سطفى  ثم  ومن 
ممن  اأنف�سهم  النا�س  من  ا�سخا�سًا  اخللق  اىل 
ات�سف ب�سلمة العقل  والدراك  والعتدال يف 
القيقة  وحمبة   الفطرة  و�سفاء  الت�سرفات، 
وال��راأف��ة  التحديات،  على  والثبات  والف�سيلة  

بالنا�س.
ومل يعهد منهم ما يخد�س ال�سلمة النف�سية، 
واملكر،  ال��ده��اء  ول  الجتماعي،  الطموح  ول 

واليلة والتلبي�س.
فاأوحى اليهم وحيًا بينًا ل ي�سبه يف خ�سائ�سه  
اأن  يكن  ما  وكيفه_  كَمه  _يف  و�سفاته  
العابرة،  الهلو�س  �سبيل   على  الن�سان  يتخَيله 

اأو من جهة عدم ال�سلمة النف�سية.
تقت�سي _يف  ب��خ��وارق  ت��ع��اىل  دّع��م��ه  ث��م 
يعهد  ،مل  ب�سرية  فوق  قدرات  وكيفها_  كمها 
النا�س  راآها  التي  الت�سرفات  مثلها يف  الن�سان 
من ال�سحرة والكهان وامثالهم ،فهي تتفاوت عن 

ذلك كله تفاوتًا نوعيًا.
على اأَن من اختارهم للر�سالة كانوا اأ�سخا�سًا 
�سلوكياتهم  النا�س  علم  املجتمع،  يف  معروفني 
وق���درات���ه���م واجت���اه���ات���ه���م، وق����د ل��ب��ث��وا بني 
التوجه  اأثر  عليهم  ي�سهد  فلم  دهرًا  ظهرانّيهم 

اىل الدعاءات ال�ساذة والت�سرفات النادرة.
عرفت  جمتمعات   يف  حجتهم  ظهرت  وق��د 
الدعاءات الباطلة فلم يكن لتنطلي عليهم  ما 

يكون من قبيلها، وذلك لكي تقوم الجة البالغة 
على اخللق ب�سدق مدعي الر�سالة.

و�سوح  انطما�س  توجب  فرتة  اأنق�ست   واذا 
اآخر  ر�سوًل  �سبحانه  اهلل  بعث  تدريجًا  الر�سالة 
لإقامة الجة ورفع اللب�س وال�سبهة، فكان اآخر 
�سبحانه  ي�سر  ال��ذي   حممد النبي  ر�سله 
اأنزله  الكرمي _الذي  كتابه  ر�سالته يف  حفظ 
من خلله ر�سالة جلميع خلقه _حفظًا  

تاريخًا بينًا ل لب�س فيه. 
وقد اختار �سبحانه لإر�سال ر�سله املجتمعات 
وال�ستكبار  الغلّو  على  ا�ستماًل  اأكرث  كانت  التي 
الخرى  املجتمعات  �سائر  اىل  ،لت�سل   والظلم 

وفق ال�سنن العاّمة.
بني  الو�سطاء  هم  الر�سل  هوؤلء  كان  وبذلك 
الياة  معامل  له  يو�سحون  والإن�سان،  اخلالق 
واآفاقها من لدن خالقها عرب توجيهه اىل م�سار 
كما  والزكاة  والعدل  والكمة  والتعقل  املعرفة 
نَي  يِّ اْلأُمِّ يِف  َبَعَث  ��ِذي  الَّ :{ُه��َو  قائل  قال عز من 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  َر�ُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ
َلٍل  َقْبُل َلِفي �سَ َواإِْن َكاُنوا ِمْن  ْكَمَة  اْلِكَتاَب َواْلِ

ُمِبنٍي}1 .
َواأَْنَزْلَنا  َناِت  ِباْلَبيِّ ُر�ُسَلَنا  اأَْر�َسْلَنا  وقال:{َلَقْد 
ا�ُس ِباْلِق�ْسِط}2  َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّ

.
الهوام�س:

1- �سورة اجلمعة اية 2.
2- �سورة الديد اية 25.

طريقة اال�سعاف 
االلهي للخلق 
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ال�شيخ  عبد احل�شن الطائي

ال�صوم يف القران
احللقة الثانية

البحث الروائي

ع��ن ائ��م��ت��ن��ا وج����وب االإف���ط���ار يف 
ال�سفر: 

انه   ابي عبد اهلل ال�سني وروي عن 
ال�سفر  يف  رم�سان  �سهر  يف  ال�سائم  ق��ال: 

كاملفطر فيه يف ال�سر  
يف  �سائما  م��ات  رج��ل  ان  لو   :وعنه

ال�سفر ملا �سليت عليه 
وعنه: من �سافر افطر وق�سر اإل اأن 
يكون رجل �سفره اإىل �سيد اأو يف مع�سيه اهلل 
اىل  م��رف��وع��ًا  ب��اأ���س��ن��ادِه  العيا�سي  وروي 
ق��ال: مل  ابي عبد اهلل  بن م�سلم عن  حممد 
تطوعا  ال�سفر  يف  ي�سوم  اهلل  ر���س��ول  يكن 
بكراع  الآي���ة  ه��ذه  ن��زل��ت  حتى  فري�سة  ول 
ر�سول  فدعا  الهجري،  �سلة  عند  الغّميم 
النا�س  واأمر  ف�سرب  ماء  فيه  اهللباإناء 
ولو  النهار  توجه  قد  قوم:  فقال  يفطروا،  اأن 
 تمنا يومنا هذا، ف�سماهم ر�سول اهلل
ال�سم  بذلك  ي�سمون  يزالوا  فلم  الع�ساة، 

 . 1حتى قب�س ر�سول اهلل
ف�سل ال�سوم:

تبارك  اهلل  ان   :ال�سادق المام  عن 
وتعاىل يقول: ال�سوم يل واأنا اأجزي عليه.

وتعاىل:كل  ت��ب��ارك  اهلل  ق��ال   :وعنه
عمل ابن ادم هو له اإل ال�سوم فاإنه يل واأنا 

اأجزي به.
اهلل:كل  ق���ال   اهلل ر���س��ول  ق���ال 
اعمال ابن ادم بع�سرة ا�سعافها اىل �سبعمائة 
به  اأج���زي  وان��ا  يل  ف��اأن��ه  ال�سرب  ال  �سعف 
فثواب ال�سرب خمزون يف علم اهلل وال�سرب 

وال�سوم .
يف  العلة  اأم��ا   :ال�سادق الم��ام  عن 
وذلك  والفقري،  الغني  به  لي�ستوي  ال�سيام 
لأن الغني مل يكن ليجد م�س اجلوع، فريحم 

الفقري، لأن الغني كلما اأراد �سيئا قدر عليه، 
اأن ي�سوي بني خلقه واأن  فاأراد اهلل عز وجل 
على  ل��ريق  والأمل،  اجل��وع  م�س  الغني  يذيق 

ال�سعيف ويرحم اجلائع.
وج��وب  علة  يف   -  الر�سا الإم���ام   -
والعط�س،  اجل��وع  اأمل  يعرفوا  لكي  ال�سوم، 
وي�ستدلوا على فقر الآخرة، وليكون ال�سائم 
حمت�سبا  م��اأج��ورا  م�ستكينا  ذليل  خا�سعا 
عارفا �سابرا ملا اأ�سابه من اجلوع والعط�س، 
الإم�ساك  من  فيه  ما  مع  الثواب  في�ستوجب 
يف  لهم  واعظا  ذلك  وليكون  ال�سهوات،  عن 
كلفهم  ما  اأداء  على  لهم  ورائ�سا  العاجل، 
مبلغ  �سدة  وليعرفوا  الأج��ر،  يف  لهم  ودليل 
الدنيا،  يف  وامل�سكنة  الفقر  اأه��ل  على  ذل��ك 
يف  لهم  تعاىل  اهلل  فر�س  ما  اإليهم  ف��ي��وؤدوا 

اأموالهم .
ال�سيام  الزهراء: فر�س اهلل  عن 

تثبيتا للإخل�س. 
عن  �سئل  ملا   :الع�سكري الم��ام  عن 
اجلوع  م�س  الغني  ليجد  ال�سوم  وجوب  علة 

فيمن على الفقري.
عن المام ال�سني: ليجد الغني م�س 

اجلوع فيعود بالف�سل على امل�سكني.
والج  الباقر:ال�سيام  الم��ام  عن 

ت�سكني القلوب.
عن المام علي: فر�س اهلل ال�سيام 

ابتلء لإخل�س اخللق2.
ال�سوم جنة:

عن ر�سول اهلل: عليك بال�سوم فاأنه 
ُجّنة من النار واأن ا�ستطعت اأن ياأتيك املوت 

وبطنك جائع فافعل .
وعنه:ال�سوم جنة مامل يخرقها3.

ال�سيام زكاة االبدان:
عن ر�سول اهلل: كل �سيء زكاة وزكاة 

البدان ال�سيام.
وعنه: �سوموا ت�سحوا4.

ف�سل ال�سائم:
عباده  ال�سائم  ن��وم   :علي الم���ام 
وعمله  م�ستجاب  ودع����اوؤه  ت�سبيح  و�سمته 
ل  دع��وة  اإفطاره  عند  لل�سائم  ان  م�ساعف 

ترد .
ال�سائم يف عبادة   :ر�سول اهلل عن 
يغتب  مامل  فرا�سة  على  نائما  كان  واإن  اهلل 

م�سلما .
عن ر�سول اهلل: ان للجنة بابًا ُيدعى 

الريان ل يدخل منه األ ال�سائمون.
�سائم  م���ن  م���ا   :اهلل ر����س���ول  ع���ن 
اأع�ساوؤه  �سبحت  ال  يطعمون  قوما  يح�سر 
وكانت �سلتهم  امللئكة عليه  وكانت �سلة 

ا�ستغفارا.
ال�سوم  منعه  من   :اهلل ر�سول  عن 
ان  اهلل  على  حقا  ك��ان  ي�ستهيه  الطعام  عن 
يطعمه من طعام اجلنة وت�سقه من �سرابها .

لل�سائم   :ال�سادق الم����ام  وع���ن 
فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء 

ربة.
مثل  ف��ل��ه  �سائما  ف��ط��ر  م��ن   :وعنه

اجره5.
�سيام القلب:

الإمام علي: �سيام القلب عن الفكر 
عن  البطن  �سيام  م��ن  اأف�����س��ل  الآث����ام،  يف 

الطعام.
�سيام  م��ن  خ��ري  القلب  �سوم   :عنه
�سيام  م��ن  خ��ري  الل�سان  و���س��ي��ام  الل�سان، 

البطن.
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من ال ينفعه �سومه:
عن ر�سول اهلل:رب �سائٍم حُظه من 
�سيامه اجلوع والعط�س ورب قائم حظه من 

قيام ال�سهر. 
المام علي: ال�سيام اجتناب املحارم 

كما يتنع الرجل من الطعام وال�سراب6.
من  ل��ه  لي�س  �سائم  م��ن  ك��م   :وعنه
�سيامه ال اجلوع والظماأ وكم من قائم لي�س 
نوم  حبذا  والعناء  ال�سهر  ال  قيامه  من  له 

الكيا�س وافطارهم.
ال�سيام تطوعا:

عن الر�سول: من �سام يوما تطوعا 
اأجره  الأر���س ذهبًا ما وفى  اأعطى ملك  فلو 

دون يوم ال�ساب.
عن الر�سول: من �سام يوما تطوعا 

ابتغاء ثواب اهلل وجبت له املغفرة.
وتعاىل  تبارك  اهلل  ان   :علي الم��ام 
واأمت  النافلة  ب�سلة  الفري�سة  ال�سلة  اأمت 

�سيام الفري�سة ب�سيام النافلة.  
ان  والك�سل  اياكم   :ال�سادق الم��ام 
ربكم رحيم ي�سكر القليل ان الرجل لي�سوم 
اليوم تطوعا يريد به وجه اهلل تعاىل فيدخله 

اهلل به اجلنة.
وعن ر�سول اهلل:يقول اهلل عز وجل 
من مل ت�سم جوارحه عن حمارمي فل حاجة 

يل يف ان يدع طعامه و�سرابه من اأجلى7 .
ف�سل ال�سوم يف احلر:

اجل��ه��اد  اأف�����س��ل   :ال�سادق الم����ام 
ال�سوم يف الر.

الر  يف  ال�سوم   :اهلل ر�سول  عن 
جهاد.

 من �سام هلل :عن المام ال�سادق
اهلل  وكل  ظماأ  فاأ�سابه  الر  �سدة  من  يوما 
به األف ملك ي�سحون وجهه ويب�سرونه حتى 
اإذا افطر قال اهلل عز وجل ما اطيب ريحك 
وروحك ملئكتي ا�سهدوا اأين قد غفرت له8.

ف�سل ال�سوم يف ال�ستاء:
ال��ب��اردة  الغنيمة   :اهلل ر���س��ول  ع��ن 

ال�سوم يف ال�ستاء.
يف  ال�����س��وم   :ال�سادق الم����ام  ع��ن 

ال�ستاء غنيمة باردة.
وعنه: ال�ستاء ربيع املوؤمن يطول فيه 
فيه  ويق�سر  قيامه  على  ب��ه  في�ستعني  ليله 

نهاره في�ستعني به على �سيامه.
الث على ال�سيام ثلثة اأيام يف ال�سهر:

عن ر�سول اهلل: من �سام ثلثة اأيام 
من كل �سهر كان كمن �سام الدهر لن اهلل 
عز وجل يقول من جاء بال�سنة فله ع�سرة 

امثالها.
اأي��ام  ثلثة  �سوم   :علي الم���ام  ع��ن 
من كل �سهر اأربعاء وخمي�سني و�سوم �سعبان 

يذهب بو�سوا�س وبلبل القلب.
عن ر�سول اهلل: من �سره اأن يذهب 
ال�سرب  �سهر  فلي�سم  �سدره  وحر  من  كثري 

وثلثة اأيام من كل �سهر. 
ر�سول  ك��ان   :ال�سادق الم���ام  ع��ن 
اول ما بعث ي�سوم حتى يقال ما   اهلل
ترك  ثم  ي�سوم  ما  يقال  ويفطر حتى  يفطر 
ذل��ك و���س��ام ي��وم��ا واأف��ط��ر ي��وم��ا وه��و �سوم 
داوود ثم ترك ذلك وفرقها يف كل ع�سره اأيام 
يومًا خمي�سني بينهما اربعاء فقب�س وهو 

يعمل ذلك.
عن ال�سن عن �سفوان عن من�سور بن 
قال �سم  اأن��ه   :ابي عبد اهلل ح��ازم عن 

لروؤية الهلل وافطر لروؤيته فان �سهد عندك 
�ساهدان مر�سيان باأنهما راأياه فاأق�سه9.

ما يورثه ال�سوم:
يف حديث املعراج قال: يا رب وما مرياث 
ال�سوم ؟ قال ال�سوم يورث الكمة والكمة 
فاإذا  التقيني  تورث  واملعرفة  املعرفة،  تورث 
ا�ستيقن العبد ل يبايل كيف ا�سبح بع�سر ام 

بي�سر10 . 
ال�سوم يذهب باحلزن:

اأمر  :اذا احزنه   النبي انه كان  ورد 
ا�ستعان بال�سوم وال�سلوات11 .
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ال�شيخ علي الفتالوي

ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {يا  تعاىل:  قال 
اِدِقني}1. اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ

االآية  يف   حقه االأول:  املق�سد 
�سورة  من  املئة  بعد  ع�سرة  التا�سعة 

التوبة يف كتب ال�سنة
ابن مردويه  اأخرج  اأ: قال ال�سيوطي: 
��ِذي��َن  الَّ اأَيُّ��َه��ا  قوله: {ي��ا  اب��ن عبا�س يف  عن 
اِدِقني} قال:  ُقوا اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ اآَمُنوا اتَّ

مع عليِّ بن اأبي طالب.
واأخرج ابن ع�ساكر عن اأبي جعفر يف قوله 
بن  عليِّ  مع  قال:  اِدِقني}  ال�سَّ َمَع  {َوُكوُنوا 

اأبي طالب2.
ب: روى الثعلبي: عن حممد بن عمر 
املازين الكلبي عن اأبي �سالح عن ابن عبا�س 

ُقوا اهلَل  ِذيَن اآَمُنوا اتَّ يف هذه الآية {يا اأَيَُّها الَّ
اِدِقني} قال: مع عليِّ بن اأبي  َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ

طالب واأ�سحابه3.
 : عليٌّ ق����ال  ال���ق���ن���دوزي:  ق����ال  ج: 
»اأن�سدكم اهلل اأتعلمون اأنَّ اهلل اأنزل: {يا اأَيَُّها 
اِدِقني}  ُقوا اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوا اتَّ الَّ
اأم  ه��ذا  عامة  اهلل  ر�سول  يا  �سلمان:  فقال 
املوؤمنني  فعامة  املوؤمنون  ��ا  اأمَّ ق��ال:  خا�سة؟ 
اأُمروا بذلك، واأّما ال�سادقون فخا�سة لأخي 
عليٍّ واأو�سيائي من بعده اإىل يوم القيامة؟«، 

قالوا: اللهم نعم4.
اأح���م���د  ب����ن  م���وف���ق  اأخ�������رج  د: 
اخلوارزمي: عن اأبي �سالح، عن ابن عبا�س 
ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {يا  تعاىل:  قوله  يف 

اِدِقني} قال: ال�سادقون  اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ
يف هذه الآية حممد واأهل بيته5.

روى ابن  ه�: قال الزرندي احلنفي: 
ِذيَن اآَمُنوا  اأَيَُّها الَّ عبا�س يف قوله تعاىل: {يا 
اِدِقني} مع عليِّ بن  ُقوا اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ اتَّ

اأبي طالب واأ�سحابه6.
يف  جعفر  اأب��ي  ع��ن  منظور:  اب��ن  روى  و: 
ُقوا اهلَل  ِذيَن اآَمُنوا اتَّ قوله تعاىل : {يا اأَيَُّها الَّ
اِدِقني} قال: مع عليِّ بن اأبي  َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ

طالب7.
القا�سم  اأبو  اأخربنا  ع�ساكر:  ابن  قال  ز: 
ال�سن  بن  عا�سم  حدثنا  ال�سمرقندي  بن 
حدثنا اأبو عمر بن مهدي حدثنا اأبو العبا�س 
زياد  بن  يو�سف  بن  يعقوب  بن عقدة حدثنا 

 يف �سورة التوبة حق االإمام عليٍّ
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جابر  عن  اأبيه  عن  حماد  بن  ح�سني  حدثنا 
ِذيَن اآَمُنوا  عن اأبي جعفر يف قوله {يا اأَيَُّها الَّ
مع  قال:  اِدِقني}  ال�سَّ َمَع  َوُكوُنوا  اهلَل  ُقوا  اتَّ

عليِّ بن اأبي طالب8.
االآية  يف   حقه الثاين:  املق�سد 
�سورة  من  املئة  بعد  ع�سرة  التا�سعة 

التوبة يف كتب ال�سيعة.
اأ: جاء يف كتاب �سليم بن قي�س:... 
اأَنَّ اهلَل  اأََتْعَلُموَن  اأَْن�ُسُدُكُم اهلَل   : َقاَل َعِليٌّ
ُقوا اهلَل َوُكوُنوا  ِذيَن اآَمُنوا اتَّ اأَْنَزَل {يا اأَيَُّها الَّ
َر�ُسوَل  َيا  �َسْلَماُن:  َفَقاَل  اِدِقنَي}،  ال�سَّ َم��َع 
��ا  اأَمَّ  َقاَل ٌة؟  َخا�سَّ اأَْم  َه��َذا  ٌة  َعامَّ اهلِل 
ا  َواأَمَّ ِبَذِلَك  اأُِمُروا  امْلُوؤِْمِننَي  ُة  َفَعامَّ امْلَاأُْموُروَن 
َياِئي ِمْن  ٌة لأَِخي َعِلّي َواأَْو�سِ اِدُقوَن َفَخا�سَّ ال�سَّ

َبْعِدِه اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة«، َقاُلوا: اللَُّهمَّ َنَعم9.
قال  قال:  االأن�ساري  جابر  عن  ب: 
ِذيَن  اأبو جعفر يف قوله تعاىل: {يا اأَيَُّها الَّ
اِدِقنَي}:  ال�سَّ َم��َع  َوُك��وُن��وا  اهلَل  ُقوا  اتَّ اآَم��ُن��وا 
»ي��ع��ن��ى ال�����س��ادق��ني الأئ���م���ة وامل�����س��دق��ني 

بطاعتهم...«10.
�َساأَْلُت  َق��اَل:  اْلِعْجِليِّ  ُبَرْيٍد  َعْن  ج: 
اأَيَُّها  اأََبا َجْعَفٍر َعْن َقْوِل اهلِل َتَعاىَل: {يا 
اِدِقنَي}  ُقوا اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوا اتَّ الَّ

اَنا َعَنى«11. َقاَل: »اإِيَّ
يف  القمي  اإبراهيم  بن  عليُّ  قال  د: 
ُقوا  ِذيَن اآَمُنوا اتَّ تف�سره: وقوله {يا اأَيَُّها الَّ
اِدِقنَي} يقول: كونوا مع  ال�سَّ َمَع  َوُكوُنوا  اهلَل 

.12عليِّ بن اأبي طالب واآل حممد
} تعاىل:  قوله  يف  الكويف  ف��رات  قال  ه�: 
َمَع  َوُك��وُن��وا  اهلَل  ُقوا  اتَّ اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ اأَيُّ��َه��ا  يا 
اِدِقنَي} عن جندل بن والق معنعنًا عن  ال�سَّ
جعفر ال�سادق عن اأبيه: »مع عليِّ بن 

.13»اأبي طالب
ابن  ع��ن  �سالح  اأب���ي  ع��ن  الكلبي،  وع��ن 
اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {يا  اهلل:  قول  يف  عبا�س 
مع  قال:  اِدِقنَي}  ال�سَّ َمَع  َوُكوُنوا  اهلَل  ُقوا  اتَّ

علي واأ�سحابه.

الَِّذيَن  اأَيَُّها  ابن عبا�س يف قوله {يا  وعن 
اِدِقنَي} قال:  ُقوا اهلَل َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ اآَمُنوا اتَّ
اأب��ي طالب  بن  عليِّ  املوؤمنني  اأم��ري  نزلت يف 

واأهل بيته خا�سة.
عن  معنعنًا:  �سعيد  ب��ن  ال�����س��ني  وع���ن 
ملا   ر���س��ول اهلل ق��ال  ق���ال:  �سعيد  اأب���ي 
اهلَل  ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  الآية {يا  نزلت 
  النبيُّ التفت  اِدِقنَي}  ال�سَّ َمَع  َوُكوُنوا 
نزلت  فيمن  »اأت���درون  فقال:  اأ�سحابه  اإىل 
هذه الآية؟«، قالوا: ل واهلل يا ر�سول اهلل ما 
كلنا  اهلل  ر�سول  يا  دجانة:  اأبو  فقال  ن��دري، 
قال:  و�سدقناك،  بك  اآمنا  ال�سادقني  من 
»ل يا اأبا دجانة هذه نزلت يف ابن عمي اأمري 
املوؤمنني عليِّ بن اأبي طالب خا�سة دون 

النا�س وهو من ال�سادقني«14.
االآية  هذه  نزلت  ملا   ( رواي��ة  يف  ز: 
قال �سلمان: يا ر�سول اهلل عامة هذه الآية 
فعامة  امل��اأم��ورون  »اأم���ا  ف��ق��ال:  خا�سة؟  اأم 
ال�سادقون  واأم���ا  ب��ذل��ك،  اأُم����روا  امل��وؤم��ن��ني 
واأو�سيائي من بعده    فخا�سة لأخي عليٍّ

اإىل يوم القيامة«15.
حدثنا  البحراين:  ال�سيد  ق��ال  ح: 
حدثنا  ق���ال:  زي���اد،  ب��ن  يو�سف  ب��ن  يعقوب 
ح�سن بن حماد، عن اأبيه، عن جابر، عن اأبي 
اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {يا  قوله:  يف   ،جعفر
اِدِقنَي}، قال: »مع  ُقوا اهللَّ وُكوُنوا َمَع ال�سَّ اتَّ

.16»عليِّ بن اأبي طالب
املق�سد الثالث: املعادالت التي ت�سر 

اإىل معطيات االآية
هو    عليٌّ االأُوىل:  امل��ع��ادل��ة 

ال�سادق.
كتابه  يف  ت��ع��اىل  اهلل  اأخ���رب  امل���ق���دم���ة1: 
كتب  ح�سب  ال�����س��ادق  ه��و  عليًا  اأّن  ال��ك��رمي 

الفريقني يف ما �سبق.
 مع اأقواٍم. املقدمة2: اختلف عليٌّ

النتيجة: اإّن عليًا على حق لأّن �سادق 
بت�سريح القراآن الكرمي.

اّتباع  املعادلة الثانية: يجب علينا 
ال�سادقن.

لأّن��ه  ح��ق  على   عليًا اإّن  امل��ق��دم��ة1: 
�سادق بت�سريح القراآن الكرمي.

مع  نكون  اأن  تعاىل  اهلل  اأم��ر  امل��ق��دم��ة2: 
ادقني بن�س الآية ال�سريفة. ال�سّ

 يف  اأن نكون مع عليٍّ يجب  النتيجة: 
كلِّ ما هو عليه.
 الهوام�س:

1- �سورة التوبة، الآية: 119.
2- الدر املنثور يف التاأويل باملاأثور: ج5، �س186.

3- الك�سف والبيان للثعلبي:ج6، �س247.
للقندوزي: ج1،  القربى  املودة لذوي  ينابيع   -4

�س298.
5- ينابيع املودة: ج1، �س310.

النفي:ج1،  للزرندي  ال�سمطني  درر  نظم   -6
�س86-85.

ج5،  منظور:  لب��ن  دم�سق  تاريخ  خمت�سر   -7
�س408.

8- تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر: ج42، �س361.
9- كتاب �سليم بن قي�س: ج2، �س647.

10- الأ�سول ال�ستة ع�سر: �س63.
الكايف  ����س31.  ج1،  ال��درج��ات:  ب�سائر   -11

ال�سريف: ج1، �س515.
12- تف�سري القمي: ج1، �س307.

البطريق:  لبن  املبني  الوحي  خ�سائ�س   -13
�س233.

14- تف�سري فرات الكويف: �س174-172.
الكا�ساين:  للفي�س  الآ���س��ف��ي  التف�سري   -15
ج2،  للحويزي:  الثقلني  نور  تف�سري  ���س497.  ج1، 
مكارم  لل�سيخ  القراآن  تف�سري  يف  الأمثل  ���س280. 

ال�سريازي: ج6، �س258.
16- الربهان يف تف�سري القراآن: ج2، �س864.
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ال�شيخ ر�شا الطويرجاوي

املحا�سرة  كتابة  ط��رق  اتمنا  ان  بعد 
يف  نتناول  ال�سابقة  الع���داد  يف  ال�سينية 
هذا العدد و�سايا للخطباء، وت�سمل على عدة 

نقاط :
1. جتنب الروايات التي تفوح منها رائحة 

الكذب والغلو والتي ي�سعب ت�سديقها.
2. ك��ن واق��ع��ي��ًا اأك���رث م��ن ال���لزم ولتكن 

اأمثالك وم�ساديقك من الواقع.
3. عليك اأن تطالع كل يوم اكرث من ثلث 

�ساعات يف �ستى املجالت.
4. جتنب اخلطاب الطائفي.

للزمان  امل��ن��ا���س��ب  امل��و���س��وع  اخ��ت��ي��ار   .5
املنا�سب وثقافة امل�ستمعني.

6. تقبل النقد من النا�س ول تكن مغرورًا 
لكرثة املدح والثناء عليك.

عن  لتدافع  املنرب  على  �سجاعًا  ك��ن   .7
البيت، فان  واأهل  وال�سماء  �سرع اهلل 

.اجلبان ل يوفق لولية اأهل البيت
تكون  ول  خطابيًا  لونًا  لنف�سك  اأ�س�س   .8
منرب  ح�ساب  على  جتامل  ول  فقط  ناعية 

ال�سني.
لعملك  مقدمة  امل���ال  ك�سب  جتعل  ل   .9

العلماء  ل�سان  ب��اأن��ك  فكر  ولكن  اخلطابي 
وخطيب اأهل البيت وخدمتهم مقدمة 

لعملك.
10. فليكن ال�سني هو هويتك واإليه 
تنتمي ومنه تنطلق لأداء ر�سالة التبليغ فاإذا 
واأن  حتى  فئٍة  اأو  جهٍة  على  النا�س  ح�سبك 
ويقل�س  �سيحدد  ذل��ك  ف��ان  حق  على  كانت 
له  لي�س  كلمك  ويكون  التبليغي  اأداءك  من 
حظ من التاأثري يف النفو�س لأن النا�س تكره 
الفئوية واجلهوية وحتب اخلطيب واملبلغ الذي 
يكون عمله خال�س للح�سنيولق�سية اأهل 
تنعى  اأن  معناه  لي�س  وه��ذا   ،البيت
واإمن��ا  ل،  فقط   بيته واأه��ل  ال�سني 
بيته جانبًا مهمًا  واأهل  لتكن ق�سية ال�سني 

ومكمًل ملحا�سراتك.
جريدة  كاأنها  حما�سراتك  جتعل  ل   .11
النقد  من  خالية  جتعلها  ول   %100 �سيا�سية 
اأنه  اأعلم  ولكن   %100 ال�سيا�سي  والتوجيه 
اأي  اأخروية،  و�سيا�سة  دنيوية  �سيا�سة  هناك 
املجتمع  توجه  اأن  الأخ��روي��ة  ال�سيا�سة  تريد 
ال��دن��وي��ة  اأم���ا  وت��ع��اىل،  �سبحانه  اهلِل  ن��ح��و 
املنا�سب  �سيا�سة  لأنها  فيها  دخٌل  لك  فلي�س 

والكرا�سي و�ستجعلك تف�سل اإذا خ�ست فيها.
�سجل  اأن  ع��ل��ى  امل�ستمر  التثقيف   .12
بانتهاء  ي��غ��ل��ق  مل   ال�سني اأ���س��ح��اب 
املعركة بل �سوته ل زال قويًا )األ من نا�سر 
ين�سرنا( يف كل زمان ومكان لأن يف كل زمان 
وباطًل  حقًا  وهناك  مقارعته  جتب  يزيدًا 
الأر�س هناك ظلٌم  اأ�سقاع  ويف كل �سرب من 
وظ���امل وم��ظ��ل��وم��ون ف��ك��ن م��ث��ل ال�����س��ني يف 
ال�سنة  واملوعظة  بالكلمة  الظاملني  مقارعة 
املنرب  ال��ك��لم على  الأح��ي��ان  اأك���رث  لأن���ه يف 
الر�سا�سة  م��ن  اأ���س��د  ي��ك��ون  الظاملني  بحق 
هوؤلء  ملقارعة  فعاًل  و�سلحًا  تاأثريًا  واأك��رث 

املجرمني.
اخلطيب اأول من يبكي:

ق��رارة  يف  وجُت���زم  تعتقد  كنت  اإذا   .13
نف�سك ب���اإنَّ م��ا ج��رى م��ن اأح����داٍث ووق��ائ��ٍع 
ح�سل  ق��د   البيت اأه���ل  على  وظ��ل��ٍم 
فعًل واإنَك تعي�س الآن يف اأمٍل وحزٍن �سديدين 
وقلبك يقطُر دمًا ملا جرى عليهم واإنك تبكي 
ت�ستطيع  ول  الآخ��ري��ن  قبل  م�سيبتهم  على 
ف��اإنَّ  العيون،  م��اآق��ي  يف  دم��وع��ك  حتب�س  اأن 
الدموع  وت��ذرف  تبكي  النا�س  �سيجعل  ه��ذا 

و�صايا 
للخطباء
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قرائتك  اأث��ن��اء  وال��ون��ِة  البكاء  يف  وت�ساركك 
و�سرتى   البيت اأه��ل  م�سائب  لأح��د 
اأن هناك يٌد غيبيَّة حترك م�ساعَر امل�ستمعني 
كان  ولو  حتى  عاليًا  بكاءًا  ويبكون  ملجل�سك 
�سوت اخلطيب �سعيفًا وغري مقبول. اأما اإذا 
كان يف قلبك اأدنى �سٍك، حتى ولو كان مبقدار 
والعذاب مل  والإره��اب  الظلم  ب��اإنَّ ذلك   %1
تعتقد  ك��اأْن  اأو   ،البيت اأه��ل  على  يقع 
العيب  اأو من  فيه،  باإنَّ ذلك مبالٌغ وم�سخٌم 
م�ستواك  اإنَّ  اأو  امل��راأة،  مثل  الرجل  يبكي  اأن 
العلمي و�سل اإىل م�ستوى عامل كبريول ي�سمح 
لك ذلك املوقع باأن تبكي )مثًل( ف�سرتى اأن 
ة تعمُل على حب�س قطرات الدموع  اليد الغيبيَّ
�سوتك  ك��ان  ول��و  حتى  امل�ستمعني  عيون  من 

اأجمل من الكروان.
هناك  ك���ان  وال�����س��لة:  اخل��ط��ي��ب   .14
ملتزمًا  كان  والذي  املرموقني  اأحد اخلطباء 
يرتك  ومل  �سديدًا  اإلتزامًا  ال�سلة  باأوقات 
الطلبات  وك��ان��ت  ن�����ادرًا  اإل  ال��ل��ي��ل  ���س��لة 
وقلت  م��رة  ذات  ف�ساألته  ج��دًا  كثرية  عليه 
ال�سلة  عن  تتحدث  يومًا  �سمعتك  ما  ل��ه: 
تناولت  ق��د  واإن����ك  اأب�����دًا  حم��ا���س��رات��ك  يف 
والفقه  والتاريخ  العقائد  من  امل��ج��الت  كل 
لقد  فاأجاب:  ذلك؟  يف  ال�سبب  ما  وغريها؟ 
ال�سلة  كتابًا عن  الأي��ام  يوم من  ق��راأت يف 
بان  واأيقنت  عقلي  من  اللب  واأط��ار  اأذهلني 
�سلتي طيلة اأيام عمري كانت هباءًا منثورًا 
فيها  اأرائ���ي  وكنت  اهلل  عند  مقبولة  وغ��ري 
وكانت فارغة من املحتوى الروحي. فقلت له: 

ما ا�سم هذا الكتاب؟
ال�سالكني  م��ع��راج  ال�����س��لة  �سر  ف��ق��ال: 
حتى  بالكلم  وا�ستمر   اخلميني للإمام 
قال: �ساعتها قررت مع نف�سي اأْن ل اأتكلم اإىل 
اأُطبق ما جاء  اأبدًا حتى  النا�س عن ال�سلة 
من اأحاديث وروايات اأهل البيت عن 

ال�سلة واإقامتها و�سروطها وفل�سفتها.
امللتزمني  اأول  اأن���ت  �سيخنا  ل���ه:  فقلت 

وتقول  واإق��ام��ت��ه��ا  ال�سلة  ع��ن  وامل��واظ��ب��ني 
عليك  يجب  اخلطيب  ع��زي��زي  اإذن  ه��ك��ذا، 
اأن تكون اأول امللتزمني باأوقات ال�سلة واأول 
ركعتان  واإنَّ  ونواهيها،  لأوام��ره��ا  املطبقني 
خال�ستني ت�سليها لوجه اهلل وتهدي ثوابهما 
  اأم البنني  اإىل روح ال�سيدة الطاهرة 
جتعل   ال�سني م��ن��رب  ���س��ع��ودك  ق��ب��ل 
والتاأييد  الربانية  والعناية  الإلهي  الفي�س 

بروح القد�س يحيطك من جميع اجلوانب.
يف  دعائك  ليكن  والتقليد:  اخلطيب   .15
املوؤمنني  لكل  وع��ام��ًا  �سامًل  املجل�س  نهاية 
ولو  حتى  بذلك  اأح��دًا  تخ�س  ول  واملوؤمنات 
كان ذو مكانة عالية و�سريفة لأنه اإذا �سنعت 
اأو  واجتاهك  تقليدك  عن  اأعلنت  فقد  ذلك 
اأنك تابع للمكتب الفلين اأو الزب الفلين 
و�ستخ�سر 98% من اجلمهور وتف�سل يف اإي�سال 
اأ�سمى واأقد�س واأ�سرف ر�سالة ربانية اإل وهي 
العلماء والفقهاء  التبليغية من بعد  خلفتك 
 .املهدي الإم��ام  نواب  مبكانة  هم  الذين 
واأنا اعترب اأن ذلك املدح والرتحم والإطراء 
من قبل اخلطيب ملن ينتمي اإليهم �سربًا من 
�سروب املجاملة الفئوية وال�سيا�سية من حيث 

يعلم اأو ل يعلم.
ال��ذي  اخلطيب  ه��و  ال��ن��اج��ح  فاخلطيب 
 ال�سني اإىل  ينتمي  باأنه  النا�س  ُي�سعر 
ل  اخلطيب  لأن  غ��ريه  اأح���ٍد  اإىل  ينتمي  ول 
اإىل  ت�سبقه  التي  �سمعته  �سوى  �سيئًا  يلك 
و�سطارته  وعلمه  �سوته  قبل  النا�س  اأذه��ان 
فحافظ على هذه ال�سمعة من بداية م�سوارك 
اأذه��ان  يف  لريت�سم  نهايته  وحتى  اخلطابي 
النا�س اإن اخلطيب الفلين ح�سينٌي خال�ٌس 

.%100
اأن  اخلطيب  على  اخلطيب:  ذك��اء   .16
ينتبه اإىل اأنه اإذا كان مقتدرًا وبارعًا ومتميزًا 
يف املحا�سرة )من جهة املادة العلمية والأداء 
اإذا  ينتبه  واأن  للجمهور(  والإقناع  والتفاعل 
كان ل يلك �سوتًا ح�سنًا اأو �سوته �سعيف يف 

اأداء امل�سيبة يف نهاية املجل�س فعليه اأن ي�ستغل 
املحا�سرة  تاأدية  يف  وال��رباع��ة  القدرة  تلك 
والنعي  امل�سيبة  اأداء  �سعفه يف  على  ي  ليغطِّ
ويف�سل اأن يرتَك قراءة اأبيات النعي يف بداية 
نهاية  يف  النعي  على  ويقت�سر  املحا�سرة 
وط��ور  ال��ه��ادئ  ط��ور  ي�ستخدم  واأن  املجل�س 
حنجرٍة  اإىل  يحتاجان  ل  لأنهما  الزريجي 
مقتدرًا  اخلطيب  ف��اإذا  وبالعك�س  مقتدرة. 
امل�سيبة و�سعيفًا يف طرح  وق��راءة  النعي  يف 
بقدر  �سوته  ي�ستغل  اأن  فعليه  العلمية  امل��ادة 
الإمكان لإجناح املجل�س والتغطية على ذلك 

النق�س.
هناك  امل��ن��رب:  �سعود  قبل  ال��ت��اأم��ل   .17
منرب  اإىل  ���س��ع��ودك  ت�سبق  زم��ن��ي��ة  ف�سحة 
يف  فاأجعلها  امل��ح��ا���س��رة،  لإل��ق��اء  ال�سني 
ط��اع��ة اهلل وذك���ره وت��ج��ي��ده وم��راج��ع��ة ما 
اأردت اأن تقوله خ�سو�سًا مو�سوع املحا�سرة 
اللغو من  ول تخو�س مع اجلال�سني يف غمار 
الكلم لأنك �سُت�سلب من التوفيق الإلهي على 
اأن ت�سعد املنرب  املنرب وحاول جهد الإمكان 
وكذلك  واأح�����س��ن.  اأف�سل  فيكون  مبا�سرة 
املنرب  م��ن  وال��ن��زول  املحا�سرة  انتهاء  بعد 
والثناء  باملدح  تغرت  ول  ل�سانك  على  حافظ 
والإطراء واأحمد اهلل واأ�سكره على النعم التي 
بدون  املحا�سرة  اأكملت  لأنك  عليك  اأ�سبغها 
عوار�س وخلٍل، والقراآن يقول: {َلِئْن �َسَكْرمُتْ 

ُكْم}.  َلأَِزيَدنَّ
نكمل البقية يف العدد القادم ان �ساء اهلل 

والمد هلل رب العاملني .
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احللقة الثالثةال�شيخ حممدعلي الطائي

َوَر�ُسوُلُه   ُ اهللَّ َوِليُُّكُم  ��ا  َ {اإِمنَّ تعاىل:  قال   
َلَة َوُيوؤُْتوَن  ِذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوا الَّ َوالَّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}1 . الزَّ
تناولنا يف العدد ال�سابق حول اخت�سا�س 
اىل  وتطرقنا    علي بالأمام  الولية  اية 

ال�سكالت التي يطرحها بع�س امل�سككني 
 وهنا نتطرق اىل اال�سكال الرابع :

من  �سيئًا  يتلك  يكن  مل   علّيًا اأّن 
ولو  ال��ّزك��اة،  عليه  جتب  حتى  الدنيا  حطام 
قلنا باأّن املراد يف الآية هو ال�سدقة امل�ستحبة 

فهي ل ت�سمى زكاة؟!
على  لي�سهد  الّتاأريخ  اإِّن  اأّوال:  اجلواب: 
الذي ح�سل  الوفري  املال    امتلك علي
عليه من كّد يينه وعرق جبينه وت�سدق به 
اأّن  املجال  هذا  يف  نقلوا  وقد  اهلل،  �سبيل  يف 
علّيًا اعتق وحرر األف رقبة من الرقيق، 
كان قد ا�سرتاهم من ماله اخلا�س الذي كان 
اإىِل ذلك فقد  اأ�سف  ح�سيلة كّده ومعاناته، 
من  ح�سته  على   � اأي�سًا   � يح�سل   كان
غنائم الرب، وعلى هذا الأ�سا�س فقد كان 
علي يتلك ذخرية ب�سيطة من املال، اأو 

من نخلت التمر مّما يتعني فيهما الّزكاة.
الواجبة  الفورية  ان   � اأي�سًا   � نعلم  ونحن 
يف اأداء الّزكاة هي »فورية عرفية« ل تتنافى 

لة، اأي ل فرق يف اداء الّزكاة  مع اداء ال�سّ
اأو  لة  ال�سّ وقت  قبل  الأداء  وقت  كان  �سواء 

اأثناءها.
كثري  الكرمي يف  القراآن  اأطلق  لقد  ثانياً: 
ال�سدقة  على  ال��ّزك��اة  كلمة  ال���الت  م��ن 
ال�سور املكية، حيث  امل�ستحبة، وبالأخ�س يف 
ال�سدقة  على  للدللة  الكلمة  ه��ذه  وردت 
�سرع  قد  كان  الّزكاة  وج��وب  لأّن  امل�ستحبة، 
يف  كما  املدينة،  اإِىل   الّنبي هجرة  بعد 
)الآية 3 من �سورة النمل، والآية 39 من �سورة 
الروم، والآية 4 من �سورة لقمان، والآية 7 من 

�سورة ف�سلت وغريها(.
ظاهر  ب��ان  قيل   : اخلام�س  اال�سكال   
ان  ح��ني  يف  الفعلية  ال��ولي��ة  اث��ب��ات  الآي����ة 
ال��ولي��ة م��ا بعد  اث��ب��ات  امل�ستدل ه��ي  دع��وى 
لي�ست  الي��ة  ان  يبني  وه��ذا   الر�سول
ب�سدد الديث عن الولية التي هي مطلوب 

امل�ستدل؟
اجلواب:نلحظ كثريًا يف كلمنا اليومي 
� اطلق ا�سم  � وكذلك يف الن�سو�س الأدبية 
يتمتعون  اأفراد ل  ة على  اأو �سفة خا�سّ معني 
مبزاياها الفعلية، بل يتلكون املزية اأو املزايا 
بالقوة، وهذا مثل اأن يو�سي ان�سان يف حياته 
ويعني لنف�سه و�سيًا وقيمًا على اأطفاله فيكون 

الو�سية من قبل  اقرار  الّثاين فور  ال�سخ�س 
الأّول و�سيًا وقيمًا، ويدعي بهذين  ال�سخ�س 
العنوانني حتى لو كان الإِن�سان املو�سي باقيًا 

على قيد الياة.
يف  نقلت  التي  ال��ّرواي��ات  يف  نقراأ  ونحن 
اأ�سانيد ال�ّسيعة وال�سّنة عن الّنبي بحّق 
و�سيه  عليًا:  دع��ا   الّنبي اأّن   علي
مل  العنوانني  هذين  اأن  ح��ني  يف  وخليفته، 
يكونا ليتحققا يف زمن الّنبي

ي�ستمل على مثل   � اأي�سًا   � والقراآن املجيد 
هذه التعابري، ومن ذلك ما ورد عن )زكريا( 
الذي تو�سل اإِىل اهلل بقوله: )... هب يل من 
 )... يعقوب  اآل  ويرث من  يرثني  وليًا  لدنك 
كلمة )ويل(  � من  � هنا  امل��راد  اأّن  واملعروف 
بعد  الإِ���س��راف  �سوؤون  يتوىل  ال��ذي  امل�سرف 
املوت كما يعنّي الكثري من النا�س يف حياتهم 
وي�سّمى  امل����وت،  ب��ع��د  م��ق��ام��ه��م  ي��ق��وم  م��ن 
بالنائب  تعيينه  لظة  منذ  املعني  ال�سخ�س 
بالقوة،  ال�سفات  ه��ذه  ك��ون  مع  اخلليفة  اأو 

ولي�ست بالفعل 2. 
الهوام�س:

1- �سورة املائدة  اية 55.
ج4�س  املنزل  اهلل  كتاب  تف�سري  يف  المثل   -2

. 52-51

اخت�صا�ص اية الولية بحق الأمام علي
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ال�شيخ فاروق اجلبوري

هو  الإن�سان  عمر  اأن  يف  �سك  ول  ري��ب  ل 
يثل  لأن��ه  ،ذل��ك  اإليه  بالن�سبة  �سيء  اأثمن 
والآخ��رة  الدنيا  �سعادة  نحو  الإن�سان  رحلة 
،فكلما ازداد عمره يف طاعة اهلل تعاىل كلما 
كانت فر�سة قربه منه عّز وجّل اأكرب ،كما ل 
�سك يف اأن اأهم مرحلة يف العمر هي مرحلة 
ال�سباب التي تثل الفر�سة الأعظم لقتنا�س 

ذلك القرب منه تعاىل0
اإن من اأبرز الدرو�س امل�ستوحاة من واقعة 
ليوم واحد ل  اأنها دامت  الطف اخلالدة هو 
غري ،بل �ساعات من ذلك اليوم ،لكنها اأورثت 
اأن�سار الق معاقَد املجد اخلالد واملوؤثل يف 
  الدارين ،حتى �سار اأهُل بيت ال�سني
اأن�ساره واأ�سحابه  اأبرَّ واأوفى اخللق ، و�سار 
التاأريخ ، حتى حدا  خري الأ�سحاب على مر 
 : فيقول  يخاطبهم  اأن   باملع�سوم الأمر 
))باأبي اأنتم واأمي طبتم وطابت الأر�س التي 
ليتني  فيا  عظيمًا  ف��وزًا  وف��زمت  دفنتم  فيها 

كنت معكم فاأفوز معكم((0
الطاهرة  الثلة  تلك  ا�ستطاعت  كيف  لكن 
لت�سل  �سويعات  يف  كلها  الياة  تختزل  اأن 
اأمكن  وك��ي��ف  ؟  ال�سامية  املرتبة  ه��ذه  اإىل 
�ساعة  خلل  واح��ٍد  بعمٍل  يقوم  اأن  لأحدهم 
اآخرين  اأنا�س  اأعمال  على  به  ليتفوَق  اأقل  اأو 
؟!  حياتهم  ت��ام  حت�سيلها  يف  اأنفقوا  رمب��ا 
اأمنية  يكون  اأن  لعملهم هذا  اأمكن  كيف  ،بل 

ين�سدها حتى املع�سومني؟!0
اإىل  وبالعود  ذل��ك  عن  الإج��اب��ة  مقام  يف 

اإن  جند  التاأريخ  و�ِسرَي  الأح���داث  جمريات 
هنالك عاملني اأ�سا�سيني كان لهما الف�سل يف 

ذلك كله: 
تلك  ا�ستثمار  فهو  العامل االأول:  فاأما 
اجلماعة ال�سالة املُ�سلحة ملرحلة ال�سباب 
طاعة  غري  يف  هدرها  وع��دم  عا�سوها  التي 
 ،اهلل تعاىل ،فاإن جميع اأن�سار ال�سني
تقريبًا كانوا قد عا�سوا تلك املرحلة ، بل اإن 
كثريًا منهم كان قد تعّداها ودخل يف مرحلة 
وخلل  كانوا  جميعًا  اأنهم  اإّل  ال�سيخوخة، 
�سبابهم على حّد الطاعة هلل تعاىل ولر�سوله 
الطاقة  تلك  ووظ��ف��وا   ،البيت واأه���ل 
جّل  منه  والتقرب  لديه  التزلف  يف  الهائلة 
لهم  اأن يختم  اإل  تعاىل  ،فما كان منه  �ساأنه 
الدنيا  من  فيخرجون  بال�سنى  اأعمارهم 
ال�سهداء  هياأة  وعلى  يكون  ما  اأح�سن  على 
ال�سعداء وقد جعلهم رّبهم ُمثًل ُعليا جلميع 

الأجيال وعلى مّر الع�سور0
اغتنام  ف��ه��و   : ال��ث��اين  العامل  واأم���ا 
الفر�س تر  اأن  ، فمما ل ريب فيه  الفر�سة 
الأي��ام  ودورة  العمر  ،وق��ط��ار  ال�سحاب  م��ر 
القرار  اتخذ  من  ،فال�سعيد  اأح��دًا  تنتظر  ل 
ف��وات  وق��ب��ل  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  ال��ا���س��م 
الأوان ،ويكفينا هذا امل�سهد املعرب من واقعة 
اأتيحت  التي  الفر�سة  ،ف��اإن  نف�سها  الطف 
للحر بن يزيد الرياحي "ر�سوان اهلل عليه" 
بن  اهلل  لعبيد  منها  اأف�سل  وب�سكل  اأتيحت 
الر اجلعفي ، فاإن الأول هو من م�سى اإىل 

الثاين  ،بخلف  توبته  معلنًا   ال�سني
الكرية  بنف�سه   ال�سني م�سى  حيث 
التي  التوبة  اإىل  ودع��اه  ف�سطاطه  اإىل  الأبية 
تغ�سل ذنوبه من خلل ن�سرته باأبي هو واأمي 
يغتنم  ف��ذاك  النتيجتني  ب��ني  �ستان  ،ول��ك��ن 
الآخرة  و�سعادة  الدنيا  ليغنم حرية  الفر�سة 
اخل�سران  هو  وذلك  معًا  يخ�سرهما  وهذا   ،

املبني0
ن�����س��األ��ه ت��ع��اىل اأن ي��وف��ق ���س��ب��اب ال��ي��وم 
بها  ويختزلوا  �سبابهم  مرحلة  لي�ستثمروا 
ال�تاأريخ ويوظفوا طاقاتها يف طاعة اهلل ربهم 
ليكرمهم  لهم  ارت�ساه  الذي  دينهم  وخدمة 
و�سبعني  اثنني  اأجر  توازي  كرامة  تعاىل  اهلل 

�سّديقًا ،اللهم اآمني0 

عن النبي الأكرم قال : ))َما ِمن �شاٍب َيَدُع هلِل الدنيا ولهَوها 
واأهرَم �شباَبه يف طاعة اهلل اإل اأعطاه اهلُل اأجَر اثننِي و�شبعنَي �شّديقاً((
ميزان احلكمة :ج2 ، �ص1401
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ال�شيخ عبد ال�شاحب الدك�شن
جمل�س بحق ابي الف�ضل

اأب��ي  ح��ق  يف   ال�سادق اإم��ام��ن��ا  ق��ال 
بن  العبا�س  عمنا  كان   العبا�س الف�سل 
جاهد  الإي��ان  �سلب  الب�سرية،  نافذ  علي 
وم�سى  ح�سنًا  بلء  واأبلى  اهلل  عبد  اأب��ي  مع 

�سهيدًا.
وكان العبا�س يلقب بقمر بني ها�سم 
وذلك جلماله املميز ويلقب ب�ساقي عطا�سى 
والأطفال  الن�ساء  ي�سقي  كان  لأنه   ، كربلء 
حني منع املاء ، وخ�سو�سًا بعد اليوم ال�سابع ، 
فكان يحمل مبفرده اأو مع اآخرين ويح�سرون 
الإم��ام  راي��ة  العبا�س حامل  وك��ان  امل��اء 
اأن  لب��د  ع��ادة  ال��راي��ة  وحامل   ال�سني
العبا�س  ورث  قد  و  بال�سجاعة  متميزًا  يكون 

ال�سجاعة من اأبيه حتى قال ال�ساعر :
بطل تورث م��ن اأبي��ه �سج���اعًة

فيها اأنوف بني ال�سللة ترغُم

ق�سمًا ب�سارمِه ال�سقيل واإنني
يف غري �ساعقة ال�سما ل اأق�سُم

لول الق�سا ملحا الوجود ب�سيفه
واهلل يق�س�ي ما ي�س���اء ويحكُم

 وملا راأى العبا�س وحدة اأخيه ال�سني
جاء  بيته  اأهل  من  وجملة  اأ�سحابه  قتل  بعد 
من  هل   : قائًل  ال��رباز  يطلب  ال�سني  اإىل 
�سديدًا  ب��ك��اًء   ال�سني فبكى  رخ�سة 
ف��اإذا  لوائي  اأن��ت �ساحب  اأخ��ي  يا   : ق��ال  ثم 
قد   : العبا�س  فقال  ع�سكري  تفرق  م�سيت 
�ساق �سدري و�سئمت الياة واأريد اأن اأطلب 
 بثاأري من هوؤلء املنافقني فقال ال�سني
اطلب لهوؤلء الأطفال قليًل من املاء فذهب 
العبا�س اإىل القوم ووعظهم وحذرهم غ�سب 
يا   : ع��اٍل  ب�سوت  فنادى  ينفع  فلم  اجلبار 
بنت  بن فاطمة  �سعد هذا ال�سني  بن  عمر 
واأه��ل  اأ�سحابه  قتلتم  قد   اهلل ر�سول 

فا�سقوه  عطا�سى  واأولده  عياله  وهوؤلء  بيته 
من املاء قد اأحرق الظماأ قلوبهم فاأثر كلمه 
يف الع�سكر حتى بكى بع�سهم ، ولكن ال�سمر 
�ساح باأعلى �سوته : يا ابن اأبي تراب لوكان 
ملا  اأيدينا  وه��و حتت  م��اء  كله  الأر����س  وج��ه 
اإىل  العبا�س  فرجع  قطرة  منه  اأ�سقيناكم 
الأطفال  ، ف�سمع  القوم  اأخيه يخربه بجواب 
وركب  العط�س  العط�س  وينادون  يت�سارخون 
وق�سد  القربة  واأخ���ذ  ال��ل��واء  وم��ع��ه  ج���واده 
ويخاطبه  اإليه  ينظر  وال�سني  هذا  الفرات 

بل�سان الال يقول:
يك���له اوداع��������ة اهلل ي���ا عي��وين

نيتك����م اوح��ي��دي ت�خ�لوين
رك����ب وارزم اوكلهم تعرف������وين

طل��يعة حيدر الليث امل�سكر
عرو�س الرب والعبا�س عري�س

ايتبخرت بني زفافة ملبي�س

1442ه�جمادي الثاينالعدد|49| 14

�سذرات منربية

عن االإمام  احل�سن : اّتقوا هذه االأهواَء التي ِجماُعها ال�سالَلة وميعاُدها النار. بحار االأنوار ج71�س184



نّك�س وارعب اقلوب املدالي�س 
طفحها كفو نعمني واكرث
اأربعة  به  اأح��اط  الفرات  اإىل  و�سل  فلما 
ورم��وه  ب��ال��ف��رات  موكلني  ك��ان��وا  مم��ن  اآلف 

بالنبال فك�سفهم وقتل منهم جماعة .
ت��ق��دم ح��ت��ى و���س��ل اإىل  اإن ال��ع��ب��ا���س  ث��م 
فلما  امل�سرعة  اإىل  ونزل  لوائه  ركز  امل�سرعة 
اغرتف  العط�س  كظه  وقد  امل��اء  بربد  اأح�س 
 غرفة لي�سرب لكنه تذكر عط�س ال�سني
اأ�سرب  ل  واهلل  وق��ال ل  يده  امل��اء من  فرمى 

املاء واأخي ال�سني عط�سان ثم جعل يقول :
يا نف�س من بعد ال�سني هوين

وبع�ده ل ك��نت اأو تك���ون�ي
ه�����ذا ح�س�����ني وارد املن����������وِن

وت�س���ربني ب������ارد املع����ني
هيهات ما ه����ذا فع���ال دي��ن��ي

ول فع��ال �س���ادق اليق��ني
وخرج  كتفه  على  وحملها  القربة  ملأ  ثم 
الأع����داء  ج��م��وع  فا�ستقبلته  امل�����س��رع��ة  م��ن 
و�ساح ابن �سعد اقطعوا عليه طريقه وملا راأى 
العبا�س ذلك حمل عليهم ب�سيفه وهو يقول :

اإين اأنا العب���ا�س اأغ�دو بال�س�قا
ل اأه��اب امل���وت ي����وم امللتقى

نف�سي لبن الطاهر الطهر وقا
حتى اأوارى يف امل�ساليت لقى
�سار  حتى  جانب  كل  من  بالنبال  فرموه 
له  فكمن  ال�سهام  ك��رثة  من  كالقنفذ  درع��ه 
وعاونه حكيم  نخلة  وراء  من  ورق��اء  بن  زيد 
بن الطفيل ف�سربه على يينه فقطعها فاأخذ 

ال�سيف ب�سماله وهو يقول :
واهلل اإن قطع��تموا يي�ني

اإن�ي اأحام�ي اأبدًا عن ديني
وعن اإماٍم �سادق اليقيني

جنل علي الطاهر الأميني
القتال وقد  القوم حتى �سعف عن  فقاتل 
اأعياه نزف الدم فكمن له حكيم بن الطفيل 
من  فقطعها  �سماله  على  بال�سيف  ف�سربه 

الزند فجعل يقول :

األ ترون مع�سر الفجاِر
قد قطعوا ببغيهم ي�ساري

فا�سلهم يارب حر الناِر
القربة  ع��ن  ي��داف��ع  جعل  العبا�س  اإن  ث��م 
القربة  فاأ�ساب  �سهم  ج��اء  ولكن  باأ�سنانه 
واأريق ماوؤها وقف متحري والراية بني زنديه 
عّظم  اليمنى  عينه  يف  فوقع  �سهم  اأت��اه  اإذ 
اهلل لكم الأجر جاء اإليه رجل من بني تيم 
ف�سربه بعموٍد من حديد على راأ�سه فخر اإىل 
الأر�س �سريعًا ، ونادى باأعلى �سوته اأدركني 
وهو  فرك�س  ن��دائ��ه  ال�سني  �سمع  اأخ��ي  ي��ا 
ممت�سقًا ح�سامه حتى و�سل اإىل العبا�س فراآه 
وال�سهم  اجلبني  مر�سو�س  اليدين  مقطوع 

نابٌت يف عينه نادى الآن انك�سر ظهري 
ثم اإن ال�سني نزل عند اأخيه اأبي الف�سل 
ينظر  ثم جعل  وتركه يف حجره  راأ�سه  واأخذ 
العبا�س  فاأح�س  اأخاه  وا  وينادي  ويبكي  اإليه 
بحركة عند راأ�سه فظن اأن رجًل من الأعداء 
اأمهلني  عليك  باهلل   : فقال  راأ�سه  حز  يريد 
 حتى ياأتي اإيل ابن والدي فقال ال�سني
اأخي عبا�س اأنا اأخوك ال�سني فرفع العبا�س 
ال�سني  فاأخذه  ال��رتاب  على  وو�سعه  راأ�سه 
راأ���س��ه  العبا�س  رف��ع  ث��م  ح��ج��ره  يف  وو�سعه 
راأ�س  ال�سني  اأخذ  ثم  ال��رتاب  على  وو�سعه 
العبا�س  وع���اد  ح��ج��ره  يف  وو�سعه  العبا�س 
ملاذا  عبا�س  اأخي  ال�سني  قال  ثالثة  فرفعه 
ل  كيف  عيني  نور  يا  اأخي  قال  هكذا  ت�سنع 
اأ�سنع هكذا الآن جئتني واأخذت براأ�سي ولكن 

بعد �ساعة من يرفع راأ�سك عن الرتاب،
حتت  ي��دي��ه  و���س��ع   ال�سني اإن  ث��م 
فقال  املخيم،  اإىل  واأراد حمله  العبا�س  ظهر 
العبا�س: باهلل عليك اإل ما تركتني يف مكاين 
فقال ال�سني ملاذا يا اأخي فقال العبا�س 
اأما الأوىل فقد نزل بي املوت الذي  لالتني 
باملاء  �سكينة  وع��دت  اإين  والثانية  منه  لبد 

واإين م�ستٍح منها .
بالعبا�س خف  واإذا  وبينما ال�سني عنده 
الطاهرة  روحه  وفا�ست  جبينه  وعرق  اأنينه 

دموعه  يكفكف  الظهر  منحني  ال�سني  قام 
وهو ينادي وا اأخاه وا عبا�ساه ...

ظهري انك�سر عبا�س وانت اللي ك�سرته
ماين اخوك ا�سلون اخوك اليوم عفته

اأنت التجيب امل��اي واأن���ت الك��اف��ل اأنتة
تخل��ي العقي���ل��ة بل ول���ي بني اآل امية

ا�سل����ون اردن للخ��ي��م واخل���ي��م ظلم��ة
عب���ا�س خ��وي��ه نومت�ك عالكاع هظمه

ما بني طفل الريجتي��ك اوب���ني ح��رم��ه
كل�س��ا تق��ول ي�ج�ي�ب ه�س���ه امل��اي ل��يه
ثم توجه ال�سني باكيًا نحو اخليام ، وقيل 
وحرقة  ب��اأمل  يهتف  ال�سماء  من  �سوت  �ُسمع 
ال�سوت  هذا  وكان  عبا�س  ولدي  عبا�س  بني 
رجع  وملا   الزهراء فاطمة  �سوت  هو 
 العبا�س اأخ��ي��ه  م�����س��رع  م��ن  ال�����س��ني 
تلقته الوراء زينب قالت اأبا عبد اهلل اأراك 
رجعت وح��ي��دًا ف��ري��دًا اأي��ن اب��ن وال���دي اأي��ن 
اهلل  عّظم  فقال  العبا�س  الف�سل  اأب��و  اأخ��ي 
اإىل  الف�سل ثم ذهب  اأبي  باأخيك  الأجر  لك 
فارتفعت  عمودها  فاأ�سقط  العبا�س  خيمة 
وا  زينب  ون��ادت  والنحيب  بالبكاء  الأ�سوات 
اأخاه وا عبا�ساه واأرادت اأن تذهب اإىل م�سرع 
وقال  اخليمة  اإىل  فاأعادها ال�سني  العبا�س 
اأُخيه زينب ارجعي اإىل اخليمة ول ت�سمتي بنا 

الأعداء فعادت وهي تنادي :
يعبا�س يا حامي ال�سعينة

�س�ب��ع��ني ال����ف م��تواردي��ن�ه
رم��وه ب�سه��م ونب���ت بعينه

ورا�س��ه ابعم���ود ام�س�وبينه
وقطعوا اكفوفه اومادرينه

تن��يت الأخ���و �سامل يجينه
واث��اري���ه عالغب�رة رهي�نه

ب�س�ه���ام اورم����اح اموذرينه
نامي يبعد اختك اوممدود

ف��وق النهر وب�سفك اجلود 
والعل���م طاي�ح ي��م الزن��ود 

والرا�س خويه بعمد ممرود
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ال�شيخ احمد ال�شايف

اللهم �سل على حممد وال حممد ، قلنا ان 
ال�سد يف ا�سطلح علماء الخلق وا�سطلح 
اهلل  للإن�سان  م��وؤدب  واعظم  الن�سان  موؤدبي 
ال��ذي  ومعناه  ال�سد  ذك��ر  تعاىل  و  �سبحانه 
ال�سابقة هو تني زوال نعم  ذكرناه يف اللقة 
ل��ه فيه  ت��ع��اىل ع��ن اخ��ي��ك امل�سلم م��ن م��ا  اهلل 

�سلح. 
فالنعم والعطاءات الإلهية ل تعد ول حت�سى 
ي�ستطيع  ول  نعمة  يف  اخاه  يرى  النا�س  وبع�س 
يف  وال�سبب  عيوبه  ع��ن  يبحث  ب��ل  ي�سكت  ان 
باملعنى  ولي�س ال�سد  هذه الركة هو ال�سد 
املتعارف عند بع�س النا�س لأنه ي�ستلزم ال�سرك 
لي�س  لنه  النعمة.  يزيل  ال�سد  ان  يعتقد  ملن 
وله  اخ��رى  ماهية  له  اآخ��ر  ام��ر  هو  بل  بح�سد 

�سوابط خا�سة ولي�س هو حمل الكلم.
الن  معناه  وحددنا  ال�سد  عرفنا  ان  وبعد 
قدر  نتجنبه  لكي  ذم��ه  يف  ورد  م��ا  اىل  ن��اأت��ي 
للإن�سان  لبد  التي  المرا�س  من  فهو  المكان 
المر  اقت�سى  واذا  يوم  كل  منها يف  يتعالج  ان 
لدي  هل  نف�سه  الن�سان  يراجع  �ساعة  كل  يف 
ح�سد ام ل فبع�س المرا�س حتتاج اىل متابعة 

متوا�سلة وال فانه ي�ستفحل وي�سعب علجه .
الأم��را���س  اأ���س��د  )ال�سد  امل�سنف:  ق��ال   
وي��وؤدي  واأخبثها،  ال��رذائ��ل  واأ���س��واأ  واأ�سعبها، 

ب�ساحبه اإىل عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه 
اإذ  يف الدنيا ل يخلو لظة عن الزن والأمل، 
هو يتاأمل بكل نعمة يرى لغريه، ونعم اهلل تعاىل 
غري متناهية ل تنقطع عن عباده، فيدوم حزنه 
وتاأمله. فوبال ح�سده يرجع اإىل نف�سه، ول ي�سر 
املح�سود اأ�سل، بل يوجب ازدياد ح�سناته ورفع 
ل  ما  فيه  ويقول  يعيبه،  اإن��ه  حيث  من  درجاته 
فيحمل  عليه،  ظاملا  فيكون  ال�سريعة،  يف  يجوز 
�سالات  وتنقل  وع�سيانه،  اأوزاره  من  بع�سا 
اأعماله اإىل ديوانه، فح�سده ل يوؤثر فيه اإل خريا 
ونفعا(2  فالا�سد ينال العقوبة يف الدنيا قبل 

عذاب الخرة ، وهذا يحتاج اىل بيان 
وماذا  ال�ساد  جتارب  ا�ستقراء  ان  فنقول: 
ل  الا�سدين  بع�س  لن  يكن  ل  لهم  ح�سل 
يتكلم  النا�س   بع�س  فرنى  اكت�سافهم  ن�ستطيع 
ع��ن ال��ع��ل��م��اء ف��ه��و ح��اق��د ع��ل��ى امل��رج��ع فيبداأ 
يتكلم  لكن  ويحرتمه  املرجع  يحب  بانه  كلمه 
ان  ي�ستطيع  ل  املرجع  ان   ومبا  م�ساعديه  على 
معه  تعمل  اي��ادي  اىل  فيحتاج  �سيء  بكل  يقوم 
ويتكلم  ياأتي  فهو  ذل��ك  اىل  حتتاج  فالزعامة 
عنهم بال�سوء فهو يف القيقة حاقد على املرجع 
لي�س على هوؤلء. وهذا النحو من البلء مل ي�سلم 
منه حتى النبياء، فيقولون له نحن لي�س لدينا 
اعرتا�س عليكم لكن على الذين معكم {َقاُلوا 

  1
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قيل  فاذا  ْرَذُل���وَن}3،  اْلأَ َبَعَك  َواتَّ َلَك  ِمُن  اأَُنوؤْ
وتقد�سه  الفلين  املرجع  حترتم  انك  لهم: 
ان  يثق بهم وعليك  يجب ان حترتم من هو 
مغلوب  املرجع  ان  فجوابه  لأجله  حترتمهم 
على امره اىل اآخر ما يتعذرون به ولذا ترى 
العذاب  نرى  فتارة  يتعذب  الا�سد  قلب  ان 
من اخلارج لكن هنا التعذيب من الداخل هو 
يعذب نف�سه فبع�س النعم لي�س بال�سرورة ان 
بنف�سك  عملته  �سالٍح  عمل  عن  ناجتة  تكون 
��َن��ا  {َربَّ لأ���س��ليف  �سالح  عمل  يكون  ق��د  ب��ل 
اآَياِتَك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ َر�ُسوًل  ِفيِهْم  َواْبَعْث 
َك اأَنَت  يِهْم اإِنَّ ْكَمَة َوُيَزكِّ َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِ

الَعِزيُز اَلِكيُم} 4  
املهم النتيجة هو عطاء اهلل و عطاء اهلل 
ل يتغري بل العك�س يكون خريًا واخلري يزداد 

عليه
ع��دو  واهلل  اهلل  ع���دو  ال��ا���س��د  ان  ث���م 
للكافرين و يكن ان يزيد النعمة للمح�سود 
ف��ي��م��وت ال��ا���س��د ب��غ��ي�����س��ه {ُق�����ْل ُم���وُت���وْا 
ِب��َغ��ْي��ِظ��ُك��ْم}5 وه��و ع��ذاب��ه ال��دن��ي��وي ب�سبب 
قد  بل  الخرة  ح�سده م�سافا اىل عذاب يف 
فل  الغيظ  م��ن  نف�سه  يقتل  ان  اىل  ي�سل 
يتحمل ان يراك يف خري لذلك ترى م�سركي 
بني  من  واح��دا  يكون  ان  يتحملوا  قري�س مل 
ا�ستعداد  نبيا حيث كان لديهم  ها�سم يكون 
يتخلى  ان  فقط  مقابل  �سيء  كل  يعطوه  ان 
اهلل  نعم  م��ن  ه��ذه  ان  ال  النعمة  ه��ذه  ع��ن 
ا�َس  النَّ {َيْح�ُسُدوَن  تنيهم  ينفع  ل  و  فقط 
فعملوا  ِلِه}6   َف�سْ ِم��ن  اهلّلُ  اآَت��اُه��ُم  َم��ا  َعَلى 
وال�سحر  بالكذب  النبي  على  الف��رتاء  على 
ومل يرتكوا �سيئًا يوؤذي النبي ال وفعلوه 
َيَكاُد  اإَِذا َح�َسَد}7، {َواإِن  {َوِمن �َسرِّ َحا�ِسٍد 
اِرِهْم مَلَّا �َسِمُعوا  ِذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِباأَْب�سَ الَّ

كانت  فماذا  مَلَْجُنوٌن}8   ُه  اإِنَّ َوَيُقوُلوَن  ْكَر  الذِّ
هذه  ي��رون  ل  حتى  انف�سهم  قتلوا  نهايتهم 
بدر  معركة  يف  ح�سل  كما  موجودة  النبوة 
فهم يعلمون انهم منهزمني لن بع�س قادتهم 
كتب  يف  ورد  كما  بالقتال  را�سني  يكونوا  مل 
ال�سري فكاأنهم اقدموا على قتل انف�سهم فاذا 
مزبلة  يف  و�ساروا  قتلوا  والزعماء  بالأبطال 
نف�سه  قتل  انه  عليه  ي�سدق  فهذا  التاريخ، 
ح�سدا لأنه ل ي�ستطيع ان يرى اخلري يف غريه 
و هذا ما ن�سميه نحن عذاب يف الدنيا يعذبون 
انف�سهم باأيديهم يقتلون انف�سهم و هذا يعني 
ان اهلل يعاقب الا�سد يف الدنيا يف حني ان 
النا�س تعتقد ان املت�سرر هو املح�سود مع ان 
الا�سد  هو  املت�سرر  العك�س،  يقول  القران 
واملنتفع املح�سود. والنبي كان حم�سودا 
امْلَُناِفِقنَي  {اإِنَّ  اخلا�سرون  هم  والا�سدون 
املنافق حا�سد  ��َف��ِل}9  لن  الأَ���سْ ْرِك  ال���دَّ يِف 
اي��ان  م��ن  م��ا عنده  يح�سد لن  ل  وامل��وؤم��ن 
خري مما عند غريه ويتمنى هذا اخلري الذي 
اىل  يدعو  فانه  الخ��ري��ن  ي�سيب  ان  عنده 
اليان اذن املح�سود ل يت�سرر بل املت�سرر 
هو الا�سد ثم ان قلب الا�سد يكون ا�سود 
من القد اذن املح�سود م�ستفيد وال لو كان 
املح�سود يتاأذى من الا�سد ملا بقى ال�سلم 
واملوؤمنني  حا�سدين  الكفار  لن  الي��ان  ول 
حم�سودين ليانهم يف حني نرى ان اليان 
و  الكفار،  م��ن  زوال���ه  بتمني  ي��زول  ومل  ب��اق 
غريه  ارب��اح  ياأخذ  انه  �سفاته  من  املح�سود 
وتتحول خ�سائره اىل الغري اذن هو رابح من 

الدرجة الوىل.
يف  يبقى  ح�سد  ق�سمان  ال�سد  ان  ث��م 
يحرك  ح�سد  الخ��ر  و  يتجاوزه   ول  القلب 
يكون  عندما  يت�سرر  ل  فاملح�سود  الع�ساء 

اذا  اما  الا�سد  داخل  كامن يف  ال�سد يف 
اخرجه الا�سد من كمونه للمح�سود 

القتل،  اىل  الحيان  بع�س  ي�سل يف  حتى 
كما فعل ابن ملجم )لعنه اهلل( وكذلك قتلة 
بالإمام  فعلوه  ما  ف��ان   ال�سني الم��ام 
من  ارب���ا  ارب���ا  ق��ط��ع��وه  ح��ي��ث   ال�سني
اهلل  اعطاه  م��اذا  انظروا   ، والقد  ال�سد 
لقربه  وتخ�سع  تاأتي  وق��در،  �سان  من  تعاىل 
اذن نحن ل  وامل��ل��وك.  وال��ع��ل��م��اء  ال��زع��م��اء 
نخ�سى من الا�سد بل من �سره {َوِمن �َسرِّ 

َحا�ِسٍد اإَِذا َح�َسد}10  
اله  ل  اليه  وات��وب  ولكم  يل  اهلل  ا�ستغفر 
اللهم  ال����س���رار،  �سر  اهلل  كفانا  اهلل،  ال 
ن�سال  ال�ساد  �سر  وم��ن  حا�سد  ك��ل  اكفنا 
اهلل ان يحمينا من ال�ساد. والمد هلل رب 
العاملني و�سلى اهلل على حممد واله الطيبني 
الطاهرين اللهم �سل على حممد وال حممد 

وعجل فرجهم.
الهوام�س:

احمد  ال�سيخ  حم��ا���س��رات  �سل�سلة   -1
ال�سايف من كتاب جامع ال�سعادات.

مهدي  حممد   - ال�����س��ع��ادات  ج��ام��ع   -2
الرناقي - ج 2 – ال�سفحة148- 149

3- �سورة ال�سعراء اية 111.
4- �سورة البقرة اية 129  

5- �سورة اآل عمران اية 119.
6- �سورة الن�ساء اية 54.

 7- �سورة الفلق اية 5.
8- �سورة القلم اية 51.

9- �سورة الن�ساء اية 154.
10- �سورة الفلق اية 5.
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َدَقُة َيْنِفَياِن اْلَفْقَر, َو َيِزيَداِن يِف اْلُعُمِر.  و�سائل ال�سيعة للعاملي ج6 �س 227 قال االمام الباقر : اْلرِبُّ َو ال�سَّ



اإعداد/فا�شل عليوي ح�شني

ال�سيد عزالدين بن علي بن هادي بن علي 
تقي بن حممد تقي بن حممد ر�سا بن حممد 

مهدي بحر العلوم
اأع���لم  م��ن  ج��ل��ي��ل  ف��ا���س��ل  متتبع  ع���امل 

امل�ستغلني الأماجد.

مولده:
ولد �سنة 1352ه� امل�سادف عام 1933م 

يف النجف الأ�سرف.

الأ�سر  من  العلوم  بحر  اآل  اأ���س��رة  تعترب 
اآية  الكبري  الطائفة  مرجع  زعيمها  العريقة 
 العلوم بحر  مهدي  ال�سيد  العظمى  اهلل 
ال�سيعة  مراجع  كبار  اأح��د  من  يعترب  وال��ذي 
كان  حيث  الهجري.  ع�سر  الثالث  القرن  يف 
له الدور الريادي يف تطوير املرجعية الدينية 
لها  العلوم  بحر  اآل  واأ�سرة  الأمامية،  لل�سيعة 
اأو�ساط  يف  والديني  العلمي  املتميز  موقفها 
به  يتمتع  مب��ا  النجفية  ال��دي��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

منهم  الثلثة،فكان  ال��ق��رون  عرب  اأف��راده��ا 
املجتهدون الكبار والعلماء الأعلم والزعماء 

ال�سيا�سيون.
وكان لزعماء هذه الأ�سرة الدور الكبري يف 
قيادة اجلماهري ملواجهة الغزاة الطامعني يف 
ثورة الع�سرين املباركة من خلل ارتباطاتها 
الوثيقة مع الع�سائر العراقية والعربية، فكان 
العلوم(  بحر  علي  )ال�سيد  امل��رح��وم  وال��ده 
مع  املتحم�سني  ال�سباب  � 1380ه� من   1314

ال�شهيد 
ال�شـيــد

عـز الدين بحر العلوم
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َدَقُة َدَواٌء ُمْنِجٌح.  م�ستدرك الو�سائل للطرب�سي ج2�س 99 قال االمام علي: ال�سَّ



�سفوف املجاهدين من العلماء وذوي القيادة 
الفكرية والنكة ال�سيا�سية كال�سيد البوبي 
حممد  ال�سيد  والزعيمني  ال�سريعة  و�سيخ 
علي بحر العلوم وال�سيخ جواد اجلواهري يف 

الت�سدي للحتلل النكليزي اآنذاك.
يد  على  والعلمية  الأدب��ي��ة  مقّدماته  ق��راأ 
درو���س  ح�سور  ثم  العلمية  ال��وزة  اأ�ساتذة 
الوزة  علماء  اأكابرة  عند  العالية  الأبحاث 

مراجع االأمة اأمثال :
  1. ال�سيد حم�سن الطباطبائي الكيم
ولد 1306هجرية وتويف 1390هجرية،هومن 
اأب��رز  وم��ن  ال��ع��راق  فقهاء وجم��اه��دي  كبار 
مراجع التقليد يف الوزة العلمية يف النجف 
الأ�سرف يف القرن الرابع ع�سر الهجري، كان 
العلمية يف  املكتبات  ن�سر  البارز يف  الدور  له 

مدن العراق و�سائر البلد ال�سلمية.
 اخلوئي ال��ق��ا���س��م  اأب����و  ال�����س��ي��د   .2
8�سفر  _ت��ويف  1317هجرية  ولد15رجب 
ال�سيعة  فقهاء  اأب���رز  1413ه��ج��ري��ة،ه��وم��ن 
ع�سر  ال��راب��ع  ال��ق��رن  يف  التقليد  وم��راج��ع 
يف  العلماء  كبار  ي��د  على  تتلمذ  ال��ه��ج��ري، 
النائيني  املريزا  اأمثال  من  الأ�سرف  النجف 
الكمباين.  وال�سيخ  العراقي،  �سياء  والآغ��ا 
وت���خ���رج ع��ل��ى ي��دي��ه ال��ك��ث��ري م���ن الأع����لم 

وال�سخ�سيات العلمية. 
�سره(  ال��ل��ي)ق��د���س  ح�سني  ال�سيخ   .3
فقيه  اهلل  ،اآية  1309وتويف1394هجرية  ولد 
ولد  ع�سر،  الرابع  القرن  يف  �سيعي  واأ�سويل 
قبيلة  اإىل  َن�سبه  وينتهي  الأ�سرف  النجف  يف 
من  اجلنوبية  الأري���اف  ت�سكن  التي  طفيل 
اأبيه  عند  در���س  ب��ال��ع��راق.  الهندية  ق�ساء 
يح�سر  ب��داأ  ث��م  والكتابة،  ال��ق��راءة  م��ب��ادئ 
درو�س الأدب العربي، والفقه، والأ�سول عند 

اأ�ساتذة الوزة العلمية يف النجف.

الليبال�سيد  ال�����س��ي��خ  ع��ن��ى  وق���د   
الدينية  الناحية  من  العلوم  بحر  عزالدين 

على   وتتلمذ  �سّب  حتى  الأول  معلمه  وك��ان 
يديه يف علوم الفقه والأ�سول فكتب تقاريره 
وط��ب��ع��ت يف ك���ت���اب )ب���ح���وث ف��ق��ه��ي��ة( يف 
مع  الفقه  ر�سني يف  واأ�سلوب  م�سائل جديدة 
الأ�سلوب  يف  وبراعة   منه وزي��ادة  تنقيح 

وال�ستدلل.
بحر  ع��زال��دي��ن  ال�سهيد  ال�سيد  ام��ت��از 
معروفة  وحنكة  وق��ادة  بذهنية   العلوم
وت����دب����ري وت�������س���ري���ف مل�����س��ك��لت الأم������ور 
الجتماعية، خ�سو�سًا )ملا امتازت به عائلة 
اإىل  الع�سائري(  الو�سط  يف  العلوم  بحر  اآل 
ن�ساأ  التي  النف�سية  كمالته  م��ن  ذل��ك  غ��ري 

وتربى عليها.
ك���ان ال�����س��ي��د ال�����س��ه��ي��د ع��زال��دي��ن بحر 
يف  العلمية  ال��وزة  مدّر�سي  من   العلوم
ا�ستفاد  حتى  طوال  ل�سنني  الأ�سرف  النجف 
العلمية  ال���وزة  طلبة  م��ن  كبري  جمع  منه 
لبيانه اجلميل واأ�سلوبه املتني، كما كان اأمام 
ال�سريف  ال��ي��دري  ال�سحن  يف  اجلماعة 

للإمام علي وم�سجد ال�سقاية.
يف   الدين ع��ز  ال�سهيد  ال�سيد  كتب 
والأدبية  والثقافية  العلمية  املجالت  خمتلف 
وع��ال��ج ق�����س��اي��ا اج��ت��م��اع��ي��ة م��ه��م��ة و���س��ّل��ط 

. الأ�سواء على تراث اأهل البيت
 

 من موؤلفاته:
1 � بحوث فقهية.

2 � الجر واأحكامه.
3 � اليتيم يف القراآن وال�سنة.

4 � اأ�سواء على �سرح دعاء كميل.
5 � الطلق اأبغ�س اللل اإىل اهلل.

6 � الإنفاق يف �سبيل اهلل.
7 � التقليد يف ال�سريعة الإ�سلمية.

8 � اأني�س الداعي والزائر.

9 � املعجزة يف نظر العلم.
مل  موؤلفات  عدة  على  �سهادته  بعد  وعرث 
وحاليًا  �سره(،  )قد�س  حياته  اأيام  النور  تر 

ال�ساحة  لرتفد  اإخراجها  على  ج��اد  العمل 
الإ�سلمية بفي�س علمه.

اأنظار املوؤمنني تتطلع اإىل م�ستقبله  كانت 
وك���ان م��و���س��ع ث��ق��ة امل��راج��ع ال��ع��ظ��ام، ففي 
1991م  عام  املباركة  ال�سعبانية  النتفا�سة 
ولل�سيد  املعهود  ب��دوره��ا  الأ���س��رة  �ساركت 
متميزًا  دورًا  العلوم  بحر  عزالدين  ال�سهيد 
الديني  امل��رج��ع  �سماحة  اخ��ت��اره  ل��ذا  ب��ه��ا؛ 
القا�سم  اأبو  ال�سيد  الإم��ام  له  املغفور  الكبري 
اللجنة  اأع�ساء  اأح��د  يكون  اأن   اخلوئي
املركزية للنتفا�سة ال�سعبانية كما ورد ا�سمه 
حتت ت�سل�سل )4( يف البيان ال�سادر يف 20 / 

�سعبان 1411ه�.
بال�سعب  ح��ّل��ت  ال��ت��ي  الن��ت��ك��ا���س��ة  وب��ع��د 
الت�سريد  الأ�سرة  هذه  ح�ساد  كان  العراقي 
قوى  ي��د  على  والقتل  والتعذيب  وال�سجون 
فقد  اجل��ائ��ر،  ال�ستبدادي  البعثي  النظام 
مع   العلوم بحر  عزالدين  ال�سيد  اعتقل 
�سماحة الإمام اخلوئي وجمموعة كبرية 
الأ�سرف، وحتى  النجف  واأ�ساتذة  من علماء 
�سقوط النظام عام 2003م ُعرف اأن ال�سيد 
البعث  نظام  قبل  م��ن  اأع���دم  ق��د  ع��زال��دي��ن 
املجرم ول يوجد رفات ول قرب له لد الآن1.
وال��وزة  الأب���رار  ال�سهداء  لدماء  ووف��اًء 
 ال�سهيد ال�سيد  ورث���ة  ارت����اأى  العلمية 
وموؤلفاته  ال�سخ�سية  مكتبته  يقدموا  اأن 
املكتبة  اإىل  متوا�سعة  هدية  وخمطوطاته 
ليبقى  املقد�سة  العلوية  العتبة  يف  اليدرية 

عطاءه م�ستمرًا خلدمة املوؤمنني2 .

الهوام�س:
1- موؤ�س�سة ال�سهداء العراق .

العتبة  يف  اليدرية   املكتبة  النا�سر   -2
العلوية  املقد�سة .
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قال االمام ال�سادق: ال�سدقة تدفع ميتة ال�سوء.  الكايف للكليني 4�س2



ال�شيخ فاروق اجلبوري

�ساملة  وبعنوانها  التقوى  كون  يف  �سك  ل 
العبادات،  يف  التقوى  ه��ي  ؛  ثلثة  مل��ح��اور 
ه��ذه  ويف  الأخ����لق،  ويف  امل��ع��ام��لت،  ويف 
ال�سابقة  اللقة  ملبحث  واإت��ام��ًا  اللقة 
؛  منها  الأول  املحور  على  التعرف  نحاول 

وهو التقوى يف جمال العبادات ، فاإن عبادة 
وج��وه��ر  ال��دي��ن  روح  ه��ي  �سبحانه  ال���ق 
مرتبة  لنيل  الأوح��د  ال�سبيل  وه��ي  الإي��ان 
للإن�سان  يكون  بها  التي  الإيانية  التقوى 
ولعمله وزنًا وقيمة وكرامة عند اهلل تعاىل، 

ُكُم الَِّذي  ا�ُس اْعُبُدوا َربَّ قال : {َيا اأَيَُّها النَّ
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}1 0 َخَلَقُكْم َوالَّ
الت�ساف  من  للم�سلم  فلبد  هنا  ومن 
للحق  والطاعة  للعبودية  القيقي  باملعنى 
�سبحانه ، ول يكون كذلك اإل باأدائه جلميع 

يف  ال���ع���ب���ادي���ة  ال���ت���ق���وى  دور 

حت�صيل الهوية الإميانية
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قال امر املوؤمنن: طوبى ملن ذكر املعاد وعمل للح�ساب وقنع بالكفاف. و�سائل ال�سيعة 2 �س 901



معر�س  يف  ال��واق��ع��ة  ال��ع��ب��ادات  اأ���س��ن��اف 
ابتلئه وتكليفه ، واإل فرتك واحدة منها قد 
كافرًا  اأو  م�سركًا  ي�سعر  ل  ُي�سرّيه من حيث 
الأدلة  �سريح  هو  كما   ����� العملي  بالكفر   �����

0 ال�سرعية 
نتاأمل  يت�سح ذلك جليًا دعونا  اأن  ولأجل 
وهي  ال�سلة  ت��ارك  م�سري  يف   ���� مثًل   ����
النبي  ف��ع��ن   ، ال��ق��ي��ام��ة  ي��وم  امل��وؤم��ن  ه��وي��ة 
الأكرم قال : ) ما بني الرجل وال�سرك 
كان  ولهذا   ،  2) ال�سلة  ت��رك  اإل  والكفر 
واأه��م��ل��ه��ا م�سري  ���س��ي��ع��ه��ا  َم����ن  م�����س��ري 
 } تعاىل:  يقول  حيث  وامل�سركني  الكافرين 
َلِتِهْم  �سَ َعْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ   لِّنَي  ِلْلُم�سَ َفَوْيٌل 
على  املف�سرين  كلمة  اتفقت  اإذ  �َساُهوَن}3، 
ال�سلة  عن  ال�سهو  هنا  ال�سهو  من  امل��راد 
بدللة   ، وت�سييعها  باإهمالها  وذلك  باأكملها 
{يف  ولي�س  �سلتهم}  {عن   : تعاىل  قوله 
ال�سلة  يف  ال�سهو  اأن  ب��داه��ة  �سلتهم} 
 عار�س ممكن لكل اأحد �سوى املع�سوم

بخلف ال�سهو عنها كما ل يخفى 0
املذكور  الويل  معنى  هو  هنا  يهمنا  وما 
يف الآية الكرية ، فعن ابي �سعيد اخلدري 
، يهوي فيه  واٍد يف جهنم  : )اأنه  عنه 
يبلغ قعره(4،  اأن  قبل  اأربعني خريفًا  الكافر 
ف��ان��ظ��ر ك��ي��ف ج��ع��ل اهلل م�����س��ري امل��ه��م��ل 
جهنم  وامل�سرك  الكافر  كم�سري  ل�سلته 
يف  تعاىل  يقول  وباملقابلة  امل�سري!،  وبئ�س 
َلَواِتِهْم  ِذيَن ُهْم َعَلى �سَ حق املوؤمنني : { َوالَّ
ُيَحاِفُظوَن   اأُوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن  الَِّذيَن 
اْل��ِف��ْرَدْو���َس ُه��ْم ِفيَها َخ��اِل��ُدوَن}5 ،  َي��ِرُث��وَن 
عنده  وال��ك��رام��ة  اجل��ن��ة  وراث���ة  جعل  حيث 
ول  عليها  يحافظون  لأن��ه��م  بهم  ح�سرا 

0 ي�سيعونها 

اأعني   ����� ذلك  اأن  البع�س  توهم  ولرمبا 
الإي��ان  عن  ف�سًل  الإ���س��لم  عن  اخل��روج 
كونها  بال�سلة  خمت�س  اأم��ر  هو  اإمن��ا   �����
�سرعان  التوهم  ذلك  اأن  اإل   ، الدين  عمود 
من  اأخ��رى  م��وارد  على  بالطلع  ينتفي  ما 
ان�سلخ  واحد  كل  يوجب  العبادات  ت�سييع 
�سّيعها  عّمن  والإ���س��لم  بل  الإي���ان  هوية 
اأبي  عن  ورد  ما   :  ����� مثًل   ����� ذل��ك  فمن  ؛ 
عبداهلل   من قوله : من مات ومل يحج 
 ، يهوديا  �ساء  اإن  فليمت   ، ال���س��لم  حجة 
 : اأي�سًا   وقوله ن�سرانيا(6،  �ساء  واإن 
اإن  فليمت  ال��زك��اة  م��ن  ق��رياط��ا  منع  )م��ن 
�ساء يهوديا اأو ن�سرانيا(7 ، وح�سبك هذان 
الفرائ�س  ت�سييع  اأن  م��ن  لتتاأكد  امل��ث��الن 
ف�سًل  امل�سلمني  ربقة  عن  للم�سّيع  خمرج 

عن املوؤمنني 0
اأو  الإ���س��لم��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ح��ي��ازة  اإن  ب��ل 
ال��ع��ب��ادات  اأداء  على  تتوقف  ل  الإي��ان��ي��ة 
كل  اأي�سًا عن  وعلى حت�سينها  بل   ، فح�سب 
ويحبط  ويف�سدها  فيها  ويقدح  ي�سينها  ما 
�سالًا  يعمل  الإن�سان  فلعل  واإل   ، اأجرها 
يزل  مل  اأن��ه  مع  َرّب��ه  من  القرب  به  يق�سد 
الآيات  �سريح  هو  كما  تعاىل  منه  تباعد  يف 
ل  امل��ث��ال  �سبيل  على  ومنها   ، وال���رواي���ات 

ال�سر :
اإِىَل َما َعِمُلوا ِمْن  قوله تعاىل : {َوَقِدْمَنا 
مقام  ويف   ، َمْنُثوًرا}8  َهَباًء  َفَجَعْلَناُه  َعَمٍل 
بيان الآية اأكتفي هنا مبا ورد من بيان رباين 
اأبي عبد اهلل  الإمام  ل�سان مولنا  لها وعلى 
بن  �سليمان  �سحيحة  ففي   ،  ال�سادق
خالد قال : �ساألت اأبا عبد اهلل عن قول 
ِم��ْن...}  َعِمُلوا  َما  اإِىَل  :{َوَق��ِدْم��َن��ا   اهلل
اأ�سد  اأعمالهم  كانت  اإن  واهلل  اأما   :قال
بيا�سًا من القباطي9 ولكن كانوا اإذا عر�س 

لهم الرام مل يدعوه010

م���ولن���ا  ع����ن  ورد  م����ا  اأي�������س���ًا  وم���ن���ه���ا 
من  اأ�سد  العمل  على  الإب��ق��اء   :الباقر
على  الإبقاء  وما   :  - الراوي   - قال  العمل، 
وينفق  ِب�سلٍة  الرجُل  ُل  َي�سِ  : قال  ؟،  العمل 
�سرا  له  فتكتب  له  �سريك  ل  نفقًة هلل وحده 
، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علنية ، ثم 

يذكرها فتمحى وتكتب له رياء 11 . 
العبادات  يف  التقوى  دور  يربز  هنا  ومن 
الإي��ان��ي��ة  ال��ه��وي��ة  حت�سيل  يف  وت��اأث��ريه��ا 
واإياكم  اهلل  جعلنا   ، الإ�سلمية  عن  ف�سًل 
على  ال�سلة  وبف�سل  بف�سله  اأهلها  م��ن 

حممد واآل حممد 0 
الهوام�س:

1- �سورة البقرة اآية 21.
2- املعجم الأو�سط للطرباين : ج4، �س255.

3- �سورة املاعون اآية 4�����5.
4- جممع البيان للطرب�سي : ج1 ، �س278.

5- �سورة املوؤمنون اآية 8 ����� 11.
6- م�ستدرك الو�سائل : ج8 ، �س19.   

7- و�سائل ال�سيعة : ج9 ، �س33.
8- �سورة الفرقان اآية 33.

الرقاق  البي�س  الثياب  من  نوع  القباطي   -9
ي�سنع يف م�سر وين�سب للأقباط.

10- الكايف : ج2 ، �س81.
11- ميزان الكمة : ج2 ، �س 1021.
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اإعداد/طالب حممد جا�شم 

النريان  وموقد  الأحزان  مهيج 
يف قلوب اهل الميان

ا�سم الكتاب :مهيج االحزان وموقد  
النران يف قلوب اهل االميان

ا�سم املوؤلف :اآية اهلل ح�سن حممد 
علي احلائري

ترجمة وتقيق :�سيد علي جمال 
اأ�سرف

النا�سر :انت�سارات املكتبة احليدريه
الطبعة :االوىل

ا�سم املطبعة :�سريعت
مهّيج الحزان، وموقد النريان، يف قلوب 
ح�سن  املجتهد  العامل  )لل�سيخ  الي��ان  اهل 
بن حممد علّي الائري اليزدي( الذي كان 
وراء كتابه )مهّيج الحزان( كرامة �سهدها 
لأبي الف�سل العبا�س يف رجب عام 1236 
هجرية، فاألف كتابه هذا عام 1237 هجرية، 
يف  وُطبع  ب�سنة،  الكرامة  تاريخ  بعد  يعني 
1297ه����  �سنة  ال��ق��ل��وب(  )حم���رق  حا�سية 

وقبلها ب�سنة 1284ه�  .
املقاتل  كتب  اأحد  هو  القّيم  الكتاب  وهذا 
عبد  ابي  ال�سبط  المام  �سهادة  يف  املف�سلة 
عليه..  و�سلمه  اهلل  �سلوات  ال�سن  اهلل 
ت��ل��ك امل��ق��ات��ل ال��ت��ي ت��ر���س��ح��ت ع���ن ج��ه��ود 
الفاجعة  تلك  على  العميقة  الحزان  خلقتها 
الل��ي��م��ة، وه���ي واق��ع��ة ك��رب��لء ومب���ا ج��رى 

الكتاب  ه��ذا  ورت��ب   ،الر�سول اآل  على 
ع�سر  واأربعة  التعزية،  اآداب  يف  مقدمة  على 
 جمل�ساً ، من اول خروج المام ال�سني
من مكة اىل اآخر الركب ال�سيني ال�سريف 

يف املدينة، وت�سمل على عدة موا�سيع :
االول: خروج �سيد ال�سهداء من املدينة 

امل�سرفة اىل مكة املعظمة.
من   المام ال�سني خروج  الثاين: 

مكة اىل العراق، ووروده كربلء.
نزلها  م��ن��ذ  ك���رب���لء  وق���ائ���ع  ال��ث��ال��ث: 

ال�سني اىل ليلة عا�سوراء.

الرابع: وقائع ليلة عا�سوراء.
اخلام�س: وقائع �سبيحة عا�سوراء.

ال�ساد�س: بيان �سهادة بع�س ال�سحاب 
الكرام.

و�سهادة  عقيل،  اولد  �سهادة  ال�سابع: 
.القا�سم ابن المام ال�سن املجتبى

الثامن: �سهادة املوىل علي الكرب �سبيه 
النبي املختار وفرع حيدر الكرار.

.التا�سع: قتال �سيد ال�سهداء
الم��ام  �سهادة  بعد  ما  وقائع  العا�سر: 

.ال�سني
احلادي ع�سر: ورود قافلة املحنة والمل 

اىل الكوفة.
املحنة  ق��اف��ل��ة  دخ����ول  ع�سر:  ال��ث��اين 

والآلم اىل ال�سام.
ال��ث��ال��ث ع�����س��ر: رج����وع اأه����ل ال��ب��ي��ت 

ودخولهم اىل املدينة املنورة.
اإن هذا التق�سيم ل يخلو من ت�سل�سل زمني 
وُيعد  تاريخي مت�سل�سل،  وا�ستعرا�س  حمكم، 
�سيما  ل  التاأليف،  ا�سلوب  يف  جديدا  �سيئًا 
اأدخل  املوؤلف رحمه اهلل قد  ان  ثم  وقته،  يف 
فرعية  عناوين  وجمال�سه  كتابه  ف�سول  يف 
،واخ��ر  للخواطر،  وملفته  جديدة  معظمها 

دعوانا المد هلل رب العاملني. 
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قال اأمير الموؤمنين: ا�ستنزلوا الرزق بال�سدقة. نهج البالغة �س4 



Sheikh Ameer Yaseen Alwali  

Peace be upon Mohammad and 
his progeny.

1- Definition of Oration Defini-
tions of oration are numerous and 
by no means uniform. To formu-
late an acceptable definition, one 
has to look into the origin of the 
term, its different definitions and 
its history . Thus, Aristotle (cited 
in Shurter,1909:2) says that ora-
tory is " the faculty of finding all 
the means of persuasion on any 
subject." Others say that oratory 
can be defined as the art of speak-
ing well or the art of persuasion. 
But Aristotle's definition, since it 
relates primarily to a single branch 
of rhetoric, that of Invention, is to-
day obviously inadequate. And to 
define oratory as "the art of speak-
ing well " is too indefinite, for it 
lays down no standards as to what 
is meant by speaking well. Now, 
in public address a speaker may 
have any one of four objects: (1) 
to entertain, (2) to inform, (3) to 
convince, and (4) to persuade. Ac-
cording to Aristotle's opinion, the 
first two of these purposes may be 

excluded at once, for mere enter-
tainment or the imparting of infor-
mation, such as dramatic reading 
or a lecture upon some scientific 
subject, do not constitute what we 
instinctively recognize as oratory 
(ibid).But the researchers believe 
that entertainment cannot be ex-
cluded since a joke, for example, 
may help the orator achieve his/
her orational goals. Now, the ora-
tor may gain in two ways: by con-
vincing the understanding that his 
reasoning is sound, and then by 
appealing to those emotions re-
lated to his subject which will lead 
his audience to act as he wishes. 
These two elements, conviction 
and persuasion, are present in 
varying degrees in any speech 
which may be said to constitute 
oratory. Oratory proper, then, be-
longs to the realm of the passions. 
It must please and move, as well 
as inform and convince .Now it 
should be remembered that the 
psychology of the emotions or-
dinarily requires that conviction 
must precede persuasion. We may 

therefore deduce the following 
definitions : Oratory is that branch 
of public speaking which appeals 
to the emotions and reasoning. 
An oration is a formally prepared 
and relatively elaborate discourse, 
wherein persuasion is the ultimate 
object and effect ( Shurter,1909:5; 
Knowles,1916:245). Oration is 
more than an ordinary speech. It 
is a special kind of public speak-
ing. The orator speaks for a special 
purpose, in a special way, at a spe-
cial time. Buehler and Johannesen 
(1965) define oration as "a memo-
rized, original, persuasive speech 
and demonstrating qualities of 
logic, organization, language, and 
delivery, and producing an effect 
of eloquence which is far above 
the ordinary. Jay (1971 ) defines 
oration" as an original, persuasive 
speech, thoroughly prepared ”. 

The source:-The Rhetoric of 
Oratory in English and Arabic: An 
Applicable Study to One of Imam 
Ali's Oration

Part Four
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قال اأمير الموؤمنين: اإذا اأملقتم فتاجروا اهلل بال�سدقة. بحار االنوار ج93�س134



ال�شيخ ح�شني عبد اخل�شر معارج

املقدمة: 
عليه  يختلف  ل  ال��ذي  واملعلوم  الوا�سح 
الإم��ام  .اأَن  منهم  اجلاهل  اإَل  اإثنان  فيه  اأو 
اهللمن  ر�سول  حفيد  هو   ال�سني
�سبطُه  فهو   الزهراء فاطمة  ابنته 
كثريٌة  اأحاديث  وفيه  الطبيعي  امتداده  وهو 
وريحانة  اجلنة  اأه��ل  �سباب  �سيد   فهو
قعد  واأن  ق��ام  ان  واإم����ام   اهلل ر���س��ول 
ان  ،ومبا  وهكذا  الك�ساء  اأهل  من  ومع�سوم 
َرْحَمًة  اإِل  اأَْر�َسْلَناَك  {َوَم��ا  ق��ال:  تعاىل  اهلل 
ُخُلٍق  َلَعلى  َك  تعاىل:{َواإِنَّ وقوله  ِلْلَعامَلِنَي}1، 

َعِظيٍم}2.
رحمة  ه��و   ال�سني ف���الإم���ام  اإذن 
للعاملني ملا اخت�س به كونه )م�سباح الهدى 
و�سفينة النجاة( ويف هذا قال الإمام جعفر 
ولكن  ال��ن��ج��اة  �سفن  ال�سادق:)كلنا 

�سفينة جدنا ال�سني اأو�سع واأ�سرع( .

املو�سوع:
القارئ  تطمئن  التي  املقدمة  ه��ذه  بعد 
ان الإم�����ام ال�����س��ني ه��و ام���ت���داد ل��ر���س��ول 
وهو  للمذنبني  و�سفيع  رحمة  اهللوهو 
اأب��واب  م��ن  ب��اب  اأو���س��ع  بذلك  وه��و  املتحنن 
فلماذا هذا اخلوف ؟"وملا  تعاىل  رحمة اهلل 

نقول ياويلنا منه؟". 
اجلواب: 

لطريقه  وال�سالك   اليه املتقرب  لأَن 
وجه  يثل  فهو  عنه  مم��ث��ًل  للنا�س  ي��خ��رج 
ب�����س��م��ع��ة  وي�������س���ري   ال�سني الإم��������ام 
الإمام اذن فهو وجيه عند اهلل والنا�س 
ما  ذل��ك  اىل  اأ���س��ف   ال�سني ب��الإم��ام 

يناله من منافع يف هذا اجلانب ...
يعمل  كان  امل�سلمني  ان رجل من  ويحكى 
يف بيت مال امل�سلمني ولأنه يف هذا املجال وله 
جماملت  فيه  واملجتمع  املجتمع  يف  وجاهة 
ح�سل على �سبيل الهدية على اأمور فاأراد ان 

يعتزل العمل فجاء اىل ر�سول اهلل وقال 
وهذه  ومالكم  العهد  من  خا�ستكم  )هذه  له 
ح�سب   اهلل ر�سول  له  فقال  خا�ستي( 
ما ينقل )من اين خا�ستك(؟فقال: )هدايا 
من النا�س( فقال له: )اترى لو اأنك يف 
قال  عليها؟(  اح�سلت  معنا  تعمل  ومل  بيتك 
يل  تقل  فل  )اذن   :فقال )ل(  الرجل 
عن  وعدل  الرجل  فا�ستحى  لنا(  فكله  ولكم 

راأيه )اعتزاله(.
العتبة  ق��ب��ل  م��ن  ك��ل��ف��ت  �سخ�سيا  وان����ا 
�سمن  بالذهاب  املباركة  املقد�سة  ال�سينية 
اىل   المام وج���ه  ي��ث��ل  خ��ط��اب��ي  وف���د 
)م���زاَك( منطقة  ال��ك��وت  وا���س��ط  حمافظة 
�سباحا  ف��ف��وج��ئ��ت  ق��ا���س��م  ال����اج  ب��ي��ت  يف 
القارئ  )ي��ك��رم  ارت��دي��ه  ال��ذي  نعلي  ب��وج��ود 
وال�سامع( يف �سباك الرباين )غرفة ا�ستقبال 
وانتابني  وده�����س��ت  ف�سعقت  ال�����س��ي��وف( 
اخلوف لأول مره يف حياتي مما اأنا فيه كوين 

ياويلنا من احل�سني
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قال االمام ال�سادق: القيامة عر�س املتقن. بحار االأنوار67�س286



نف�سي  فقلت يف  الأم��ور  ج��ريء يف كثري من 
)ياويلنا ان مل نن�سح مع الإمام وهوؤلء 
النا�س ف�سنهلك بفطرتهم وحبهم وتقدريهم 

.)لنا بوجاهة المام ال�سني
 النبي خل��ادم  �ساهدته  فديو  ومن   
 واآل بيته وناعي عزيز الزهراء وولدها
)ا�سطورة   الطويرجاوي جا�سم  ال�سيد 
ت�سري  كنت  اذا  فيه:  ق��ال  العراقي(  النعي 
عليه  ال�سنيوتقراأ  الإم��ام  م�سرية  يف 
وتنعاه او ت�سي لزيارته او حت�سر جمال�سه او 
ح�سبت من �سيعته فعليك ان تتخلق باأخلقه 
وت�����س��ري ���س��م��ن م��ن��ه��ج��ه وع��ل��ى خ��ط��اه من 
النف�س  تزكية  هو  فهذا  والإ�سلح  ال�سلح 
اننا  بعينه(. فكيف بنا ونحن خدمة وندعي 
ن�سلك طريقه والنا�س تكرمنا لأجله ولنا من 
ال�سمعة وال�سهرة والغنى بالنف�س واملال ،مال 
يناله غرينا �سلك طرقًا غري طريقنا فيجب ان 
نكون حري�سني وان ل نبتز النا�س )املجتمع( 
بل  خا�ستهم  وب��اق��ي  واعرا�سهم  اأم��وال��ه��م 
اأي  ب��دخ��ول��ن��ا   اإمامنا من��ث��ل  ان  ي��ج��ب 
و�سفاء  املذنب  لنجاة  داعيًا  فنكون  منطقة 
لقليلي  ومعلمني  ملوتاهم  ورحمة  ملر�ساهم 
اهلل  دع���اة  ب��ذل��ك  ن��ك��ون  حيث  منهم  العلم 
ور�سوله واآل بيته �سلوات اهلل عليهم  اجمعني 
باإخراج علمهم واي�سال حكمتهم من خلل 
امامنا  و�سية  لنحقق  باأخلقهم  التخلق 

جعفر ال�سادق: )احيوا امرنا رحم اهلل 
من احيا امرنا( وكذلك قوله:)كونوا لنا 
بن  جعفر  ادب  هكذا  ليقولوا  �سامتني  دعاة 

حممد �سيعته وما اقلهم(...
اخلال�سة:

الرحمة  برجال  وال��ل��واذ   فالرحمة  اإذن 
والعمل  اليان  يف  ال�ستقامة  بدون  يغني  ل 
التي  الق�سية  خلدمة  والإخ��ل���س  ال�سالح 
بدليل  ال��ن��ا���س  واأم����ور  ال��دي��ن  ���س��لح  فيها 
ُثمَّ   ُ اهللَّ َربَُّنا  َقاُلوا  ِذيَن  الَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قوله 
َتَخاُفوا  اأَلَّ  امْلََلِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ ا�ْسَتَقاُموا 

َزُنوا}3 . َوَل حَتْ
َق��اُل��وا َربُّ��َن��ا  ��ِذي��َن   وق��ول��ه ت��ع��اىل: {اإِنَّ الَّ
ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفَل  ا�ْسَتَقاُموا  ُثمَّ   ُ اهللَّ

َيْحَزُنوَن}4 .
بدليل  ي��ك��ف��ي  ل  وح����ده  ف���الإي���ان  اذن 
عنهن  يغنوا  فلم  انبياء  تزوجن  ان)الن�ساء 
ال��داخ��ل��ني(  م��ع  ال��ن��ار  ادخ���ل  وق��ي��ل  �سيئا 
ِل��لَّ��ِذي��َن  َم��َث��ًل   ُ اهللَّ ��َرَب  {���سَ ت��ع��اىل:  لقوله 
َت  ُلوٍط كاَنتا حَتْ َت  َواْم��َراأَ ُنوٍح  اْم��َراأََت  َكَفُروا 
َفخاَنتاُهما  ��نْيِ  ���س��اِلَ ِعباِدنا  ِم��ْن  َع��ْب��َدْي��ِن 
اْدُخل  َوِقيَل  �َسْيئًا   ِ اهللَّ ِمَن  َعْنُهما  ُيْغِنيا  َفَلْم 
�سحابة  من  كذلك  اِخ��ِل��نَي}5،  ال��دَّ َم��َع  اَر  النَّ
خلفه  و�سلوا  ام��ن��وا  ال��ذي��ن  النبيمن 
بناتهم  زوجوه  و�ساهروه)اي  بيته  يف  واكلوا 
النظر  الأعداء )بغ�س  لقتال  (وخرجوا معه 

نلحظ  كنا  ل  (و  ال��رب  يف  مواقفهم  عن 
طردهم  حياته  ول��ظ��ات  ال�����س��اع��ات  اخ��ر 
ال  )اخرجوا   :وقال تواجده  حمل  من 
ينبغي عند النبي نزاع( وع�سوه ومل ينفذوا 
ليكتب  وادوات  بورق  ياأتوه  ومل  اأ�سامة  جي�س 
يطرده  ي��ده(ف��م��ن  حت��ري��را)ب��خ��ط  و�سيته 
عنه  ير�سى  م��ن  بحياته   اهلل ر���س��ول 
بعد مماته؟" ا�ست�سهد ر�سول اهلل وهو 

غ�سبان عليهم ...
ف������ال������ذي ي���������س����ري ب�����رك�����ب الم��������ام 
وحري�سا  حذرا  يكون  ان  ال�سنييجب 
النجاة يف هذا  ان  وليعلم  امامه  من غ�سبة 
التي  ال�سهادة  او  بالنتماء  لي�س  الطريق 
النجاة( )اأي  مقرونة  امن��ا  عليها  يح�سل 
بالإخل�س و�سدق النية بال�سر والعلن )نقاء 

ال�سرية(.
 ال�سني ب��الإم��ام  ت��ع��اىل  اهلل  قبلنا 
ان  به  لنا  وختم  به  وحفظنا  به  اهلل  وجنانا 
والفوز  العاقبة  ح�سن  ن�ساأله  اذ  اهلل  �ساء 
الم��ام  واإ���س��لح  راي��ة �سلح  باجلنة حت��ت 

ال�سنيواهلل املوفق لكل خري. 
الهوام�س:

1- �سورة النبياء اية 107
2- �سورة القلم اية4 

3- �سورة ف�سلت اية 30
4- �سورة الحقاف اية 13
5- �سورة التحرمي اية 10
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كرامة  ابو ف�سل العبا�س يف رد ب�سر 
طالب يدر�س الطب:

يروى عن املرحوم اخلطيب ال�سيخ حمّمد 
املجاهد، اأّن �ساّبًا من مدينة كربلء املقّد�سة 
ق�سم   � بغداد  جامعة  يف  الطّب  يدر�س  ك��ان 
الب��َن  وك��ان   �  ) الف�سلجة   ( البدن  ت�سريح 
من  اجلهيد  جهدهما  فبذل  لأبويه،  الوحيد 
العلمّي  هدفه  اإىل  ولدهما  ي�سل  اأن  اأج��ل 

املن�سود.
يف اأحد الدرو�س عر�س اأ�ستاذ الطّب جّثًة 
طلبته  اأمام  بت�سريحها  ليبداأ  مّيت،  لإن�ساٍن 
متعارف  ه��و  كما  تطبيقي،  عمليٍّ  ك��اإج��راٍء 
ذلك  تقّدم  العامل.  جامعات  جميع  يف  عليه 

بال�سرح  الأ�ستاذ  ليبداأ  زملئه،  مع  الطالب 
والت�سريح، وما اإن وقع نظره على جّثة املّيت 

واإذا به يفقد ب�سره يف الال.
كفيَف  الزمن  من  مّدة  ال�ساّب  ذلك  بقَي 
الب�سر ل يدري ماذا يفعل، ومل يجد الطّب 
ياأخذه  اأن  اأبيه  واأخ��ريًا طلب من  له علجًا، 
 العّبا�س الف�سل  اأب��ي  امل��وىل  ح��رم  اإىل 

لعر�س حاجته ورجواه برّد ب�سره اإليه.
ونوال  الف�سل  اأبي  بزيارة  ووال��ده  هو  هّم 
من  اق��رتب  اأّن��ه  ال�ساّب  اأح�س  فلّما  امل���راد، 
بّث  اإىل  ت�سوق  نف�سه  املبارك، وجد  ال�سريح 

حاجته، ف�سار يخاطبه:
���س��ّي��دي وم�����ولي، اأُق�����س��م ع��ل��ي��ك ب��ح��ّق 
الغدر  ب�سهم  اأُ�سيبت  التي  ال�سريفة  عينك 

اهلل  عند  يل  ت�سفعت  ما   اإّل  عا�سوراء،  يوم 
اهلل  عند  فلك  عيناي  يل  ي��رد  ان  �سبحانه 
جاهًا كبريًا. ما كاد ال�ساب ينتهي من كلمه 
هذا، حّتى انفتحت عيناه لرتى ذلك املنظر 
البهّي، حرم اأبي الف�سل العّبا�س �سلوات اهلل 
عليه، واأخذ ُيّتع عينيه بالنظر اإىل ال�سريح 
حتت�سن  التي  البهيجة  واجل��دران  ال�سريف 

تلك البقعة القد�سّية الطاهرة 1 .

الهوام�س:
ك��رام��ات  ال��ق�����س�����س يف  اأع���ج���ب  ك��ت��اب   -1
اآل  ح�سن  حمّمد  ال�سّيد  للأ�ستاذ   ،العّبا�س

طعمة -الكرامة ال�سابعة.

من هو الطبيب
اإعداد/عالء الطائي
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؟
�سوؤال العدد ال�سابق
من هو اأول نبي خط بالقلم ؟

اجلواب
 النبي اإدري�س

اذكر بع�س األقاب االإمام الكاظم؟
�سوؤال العدد

الدوام على قراءة القراآن 
كان هناك رجل يداوم على قراءة القراآن 
ولكنه ل يحفظ منه �سيئا على الإطلق، ويف 
يوم من الأيام �ساأله ابنه: “يا اأبتي اأنَت دائما 
�سيئا،  منه  حتفظ  ل  ولكنك  ال��ق��راآن  ت��ق��راأ 
فائدة قراءتك  ما  اأن تخربين  اليوم  اأري��دك 
للقراآن دون حفظه، فاإين اأجدها دون نفع”.

اأجابه والده: “�ساأخربك بفائدة قراءة 
�سيئا  منه  حتفظ  مل  واإن  حتى  ال��ق��راآن 
ولكن بعدما تتم يل هذه املهمة، املأ هذه 
ال�سلة )�سلة م�سنوعة من الق�س ي�سعون 

بها الفحم( من ماء البحر”.
م��اذا؟!،  “اأملأ  قائل:  الب��ن  تعجب 
كيف يا اأبتي واأنت تعلم اأنها من الق�س؟!”
الوالد: “حاول على الأقل، األ تريد اأن 

تعلم الفائدة؟!”

كان  امل��اء  ولكن  بكل جهده،  الب��ن  ح��اول 
م��رارا  ح��اول  ال�سلة،  من  يت�سرب  م��رة  بكل 
حينها  واأرهقه،  التعب  اعرتاه  حتى  وتكرارا 
با�ستحالة حدوث ما  واأخربه  والده  اإىل  رجع 

طلب منه…

يف  جيدا  بنظرك  تعن  بني  “يا  الوالد: 
ت��غ��ريات ط��راأت  م��ن  ه��ل  واأخ����ربين  ال�سلة، 

عليها؟”
البن: “نعم يا اأبتاه، لقد اأ�سبحت نظيفة 
بعدما اأزال عنها ماء البحر بقايا الفحم التي 

كانت تلت�سق بها”.
ما  اأخربك  اأن  اأ�ستطيع  “الآن  الوالد: 
فائدة قراءة القراآن حتى دون حفظ كلمة 
جتعل  باأمورها  الياة  اإن  منه،  واح��دة 
وق��راءة  واملعا�سي  بالذنوب  مغلفا  قلبنا 
ما  كل  عنه  وتزيل  قلبنا  تنظف  ال��ق��راآن 
اأمور الدنيا كما فعلت مياه البحر  خلفته 
روا�سب  عنها  اأزال��ت  عندما  الق�س  ب�سلة 

الفحم العالقة بها”.
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ك��ن��ت ع��ق��دا ي��زي�ن�ه وو�س��ام��ا
واإم����ام����ا وف����ار�س����ا  �س���ي���ف��ا 
ال�ح��ساما ال��س�ل�يل  ف���ارق  وه���ل 
اأن��غ�ام�ا ك���ل��ه  ال���ك��ون  ح�����ول 
االي����ام����ا ي���ن���ظ��ر  ع���ل���وي��ا 
�س�ل اإذا �س�ئت ع�ن وعاء اخلزامى
ث����م �س����ددت خ��ط��وه ف�ا�س�ت�قاما
واه����ن ال�ج��س�م ي��ج�رع االآالم���ا
اهلل م����ا �س��ئ��ت رف��ع��ة وم��ق�ام�ا
اأن ي�ن�ح�ي ع��ن�ه االذى وال��س�ق�اما
ك�ي�ف اأرج��و م��ن ال�ف�ناء ال�دواما
ال��م��رام��ا اأن������ال  اأن  واأم���ان���ي 
ق��ب�ل�ي ل��ك�ري�م اآالئ����ه ت�ت�ه�ام�ى
ي���س��ام�ا ل�����ن  ن��زي��ل�ه  وف���ن��اء 
واالآث���ام���ا ال���س��ي�ئ�ات  ي��م���س��ح 
اأت���س�ام�ى ب��ه��م  وم����ن  وع���ل��ي 
ك����م ت���س��دى ف�ح�ق�ق االح��الم�ا
ع��اد ب�قلب ال�هجر ي��سكو االأوام�ا

ع��ن�ق ع���س�ت ف��ي�ه �س�ت�ن ع�ام�ا
ك�ل ي�وم ي��ستاف م�نك وي��ستوحيك
م��الأ ال�ك�ون م��ن �س�ل�يلك اإي�ق�اعا
ف���اإذا م���ا ا�س�ت�ع�اد ذك���رك وق�ع�ا
وج��ال ال�ط�ف م��ن خ�الل�ك ي�وم�ا
طاب من طيب ما حوى من ح�سن
ك��م ب�اأغ�لى ال�ع�قود ج�دت ع�ليه
ت���راه واأن���ت  ح��ا�س��ا  اأف��ت�ر�س�ى 
ول����ك ال��ت�رب�ة ال���س�ف�ا وح��ب��اك
ف��ا�س�األ اهلل ي���ا ب��ن اأك��رم ره��ط
اأن�����ا ال اأط���ل��ب ال����دوام ب��دن�ي�ا
اأم�ان�ي ب���س�ع  ل���دي  اأن���ي  غ��ي�ر 
ال�ن�ا�س م��س�ى  ك�م�ا  اأم��س�ى  ث���م 
ي��ج�ارى ب���اب ع��ط�اءه ال  ع��ن�د 
�س���خ��ي ع���ف��و  ب���ظ���ل  اأت��ف��ي��ا 
واأعي��س ال�ن�ع�مى ب�ج�ن�ب ح��س�ن
رب ف�ارح�م ف�ق�ري ف�اأن�ت ع�طاء
وا�س��ق��ى غ��ر�س�ا غ�ر�س�ت�ه ف�ل�ق�د

ر�ســـالـــة اإلــــــى الــحـ�سـيـن

ق�سيدة ال�سيخ الدكتور احمد الوائلي






