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االفتتاحية

بدموٍع حرى وبنفو�س حزينة ودع العامل االإ�سالمي فقيده العامل واال�ستاذ ال�سيد 
.عادل العلوي

اإظهار  اأهل البيت مع  اأدعية واأحراز  اإظهار  كان رحمه اهلل يداأب على 
ف�سلهم وبيان مكارم اأخالقهم.

اأبواب  ويف  الكثري  ذلك  يف  كتب  حيث  والتاأليف  واخلطابة  الدر�س  بني  وجمع 
متعددة.

 :حقا اإنه مثال العلم والتقوى، وُيحزن على فقده، حيث يقول النبي االأكرم
ثِلِه اإىل َيوِم الِقياَمِة( ويف  )ما َقَب�َس اهلُل عاِلًا اإاّل كاَن َثغَرًة يِف االإِ�سالِم ال ُت�َسدُّ ِبِ
ها  َي�ُسدُّ ال  ُثلَمٌة  االإِ�سالِم  يِف  ُثِلَم  العامِلُ  ماَت  )اإذا   :الوؤمنني اأمري  عن  رواية 
�َسيٌء اإىل َيوِم الِقياَمِة(، والعامل هو القلب الناب�س يف ج�سد العامَل، بل هو العقل 
قال  ولذا  الب�سرية،  ُخال�سة  هم  فالعلماء  احلياة،  لهذه  الدبر  والراأ�س  الفكر، 
ماِء، وَي�سَتغِفُر َلُهُم  ر�سول اهلل: )الُعَلماُء َوَرَثُة االأَنِبياِء، ُيِحبُُّهم اأهُل ال�سَّ

احليتاُن يِف الَبحِر اإذا ماتوا(.
اهلل  ُير�سي  ما  اإال  نقول  وال  لتدمع  والعني  ليحزن  القلب  واإن 
كنت  م��ن  م��ع  اهلل  وح�سرك  ل��ح��زن��ون،  لفراقك  واإن���ا  ت��ع��اىل 
الطاهرين، وجعل روحك مع  واآله  الدنيا حممد  تتوالهم يف 

اأرواح ال�سعداء.

�سمن  الرابعة  ال�سورة  هي  الن�ساء،  �سورة 
اجلزء الرابع واخلام�س وال�ساد�س من القراآن 
ال��ك��رمي، وه��ي م��ن ال�����س��ور ال��دن��ي��ة، وا�سمها 

ماأخوذ من االآية االأوىل.
ت��ت��ح��دث ه���ذه ال�����س��ورة ع��ن ال���دع���وة اإىل 
وعن  الا�سية،  االأمم  ق�س�س  وعن  االإمي��ان، 
العامة  وال��ق��وان��ني  االإرث،  وق��ان��ون  االأي��ت��ام، 
بالزواج،  التعّلقة  والقوانني  االأم��وال،  حلفظ 
مواجهة  عند  ووجوبها  الهجرة  اأهمية  وع��ن 

جمتمع فا�سد غري قابل للتاأثري فيه.
واآية  االأمر،  اأويل  اآية  ال�سهورة  اآياتها  ومن 

التيمم، واآية الحارم، واآية نفي ال�سبيل.
ورد يف ف�سل قراءتها روايات كثرية، منها 

َق��َراأَ  {َم��ْن   :االأكرم النبي  عن  روَي  ما 
ُموؤِْمٍن  ُكلِّ  َعَلى  َق  دَّ َت�سَ ا  َ نَّ َفَكاأَ �َساِء  النِّ �ُسوَرَة 

َوُموؤِْمَنٍة َوِرَث ِمرَياثًا}
هذه  يف  ال�����س��ه��ورة  االآي����ات  بع�س  ن��ت��ن��اول 

ال�سورة منها:
1- اآية املحارم:

��َه��اُت��ُك��ْم  اأَُمّ َعَلْيُكْم  َم��ْت  {ُح��ِرّ تعاىل:  قوله 
رقم  االآية  متام  اإىل   {... َواأََخَواُتُكْم  َوَبَناُتُكْم 
فحّرم  االآي���ة،  يف  الحرمات  ه��ّن  ه���وؤالء   ،23
بال�سبب،  و�سبعًا  بالن�سب،  �سبعًا  تعاىل  اهلل 
والبنات  )االأم��ه��ات  الن�سب:  من  فالحرمات 
واالأخوات والعمات واخلاالت وبنات االأخ وبنات 
االأخت(، والحرمات بال�سبب: اأي غري الن�سب 

وما  )ال�ساهرة  وهي:  التحرمي،  منا�سئ  من 
يتعلق بها كجمع االأختني، والر�ساع، واالعتداد، 
وا�ستيفاء العدد، والكفر، واالإحرام، واللعان(.

2- اآية اويل االأمر:
اأَِطيُعوْا  اآَمُنوْا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ )َيا  تعاىل:  قوله 
ِمنُكْم...(  االأَْمِر  َواأُويِل  �ُسوَل  الَرّ َواأَِطيُعوْا   َ اهلَلّ
ُت�سري  االآي��ة  داللة  اأّن  االإمامية  مف�سروا  اأجمع 
ب��اأويل  ال���راد  واأّن  االأم���ر،  اأويل  ع�سمة  على 
النبي  عن  ورد  وقد   ،البيت اأهل  االأمر 
َطاَع  االأكرم اأنه قال: )َمْن اأََطاَعِني َفَقْد اأَ
َوَم��ْن   ، َ اهللَّ ي  َع�سَ َف��َق��ْد  اِن  َع�سَ َوَم���ْن   ، َ اهللَّ
ا َفَقْد  ي َعِليًّ ا َفَقْد اأََطاَعِني، َوَمْن َع�سَ اأََطاَع َعِليًّ

اِن(. َع�سَ

وداعا يا علوي

من هدى الرحمن�سورة الن�ساء



للركوع  الهوّي  اأثناء  نواه يف  ُثمَّ  الركوع  اإذا هوى لغري 
؟ واكمل �سالته ما حكم �سالته 

تبطل �سالته.

الهوّي غفل  اأثناء  ويف  قيام  الركوع عن  اإىل  اإذا هوى 
؟ ما حكم �سالته  لل�سجود  حّتى هوى 

ما يف  �سيئًا  التوقف  بعد  الركوع  عن  الغفلة  كانت  اذا 
. الركوع �سحت �سالته  حد 

هوى  ب��اأن  الركوع  حد  يف  التوقف  قبل   الغفلة  كانت  واذا 
�سيء  وال  الركوع  ثم  للقيام  العودة  فعلية  توقف  بال  لل�سجود 

. عليه

انحنى  اذا  حكم  وما  القيام  يف  االنت�ساب  يجب  هل 
اأو مال اإىل اأحد اجلانبني ؟

يجب االنت�ساب حال القيام فاأذا انحنى اأو مال بطل 
قيامه.

عن  ال��رك��وع  من  يتمّكن  ومل  القيام  من  متّكن  اإذا 
ما حكم �سالته؟ قيام 

قائما  الركوع  من  يتمكن  ومل  القيام  من  متكن  اإذا 
للركوع. واأوماأ  قائما،  �سلى  قائما.  ال�سالة  وظيفته  وكانت 

جال�سا،  الركوع  مع  �سالته  يعيد  اأن  ا�ستحبابا  واالأحوط   
لل�سجود  واأوماأ  قائما  اأي�سا �سلى  ال�سجود  يتمكن من  واإن مل 

ي�سا. اأ

ال�سابق والقيام  اإذا دار االأمر بني القيام يف اجلزء 
يف اجلزء الالحق يف ال�سالة ؟

القيام  ق��دم  وااّل   وج��د  ان  ال��رك��ن��ي  ال��ق��ي��ام  ي��ق��دم 
. ال�سابق 

واإر���س��ال  النكبني،  اإ���س��دال  ال��ق��ي��ام  يف  يجب  ه��ل   
اليمنى  الركبتني  قبال  الفخذين  الكّفني على  وو�سع  اليدين، 

الكّفني؟ اأ�سابع  و�سّم  الي�سرى،  على  والي�سرى  اليمنى  على 
ه���ذا ك��ل��ه م���ن م�����س��ت��ح��ب��ات ال��ق��ي��ام  ول��ي�����س��ت من 

. الواجبات 

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

جواب

جواب

جواب

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

 القيام يف ال�صالة
يكون  ان  ام��ا  وه��و  ال�����س��الة  ال��ق��ي��ام يف 
واجب ركني وتبطل ال�سالة برتكه عمدا او 
�سهوا واما ان يكون واجب ولكن لي�س بركن 
وتبطل ال�سالة برتكه عمدا وال تبطل برتكه 
�سهوا . اما الواجب الركن وهو القيام حال 
وهو  ال��رك��وع،  عند  وك��ذا  االإح���رام  تكبرية 

الذي يكون الركوع عنه - العّب عنه بالقيام 
وهو  لالفتتاح  كّب  فمن   - بالركوع  الّت�سل 
اإذا ركع جال�سًا  جال�س بطلت �سالته، وكذا 
�سهوًا واإن قام يف اأثناء الركوع متقّو�سًا، ويف 
غري هذين الوردين ال يكون القيام الواجب 
حال  والقيام  ال��رك��وع،  بعد  كالقيام  رك��ن��ًا 

اأو الت�سبيح، فاإذا قراأ جال�سًا �سهوًا  القراءة 
ُثمَّ  قيام  عن  ورك��ع  قام  ُث��مَّ  كذلك  �سّبح  اأو 
التفت �سّحت �سالته، وكذا اإذا ن�سي القيام 
بعد الركوع حّتى خرج عن حّد الركوع فاإّنه 
اأح��وط  ذل��ك  ك��ان  واإن  ال��رج��وع،  يلزمه  ال 

ا�ستحبابًا ما مل يدخل يف ال�سجود.
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اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستان

ي��ّت�����س��ف  ت���ع���اىل  �هلل  �أّن 
ب��احل��ي��اة �ل��د�ئ��م��ة و�ل���ق���درة 
_ �ملحيط  و�لعلم  �ل�ساملة 
�لكون  عليه عظمة  تنّبه  كما 
معه  ي�سّح  _مبا  و�لكائنات 
�إّن عظمة �هلل تعاىل  �لقول: 
وق���درت���ه وع��ل��م��ه �أك����ر مّم��ا 
�أن  ميكن  �و  �الن�سان  يقّدره 
يتخّيله _كما ورد يف �الآيات 

�لقر�آنّية_.  
���س��دق  ي���ت���ب���ّ�  ي�����ز�ل  وال 
بعد  يوماً  �ملعنى وعمقه  هذ� 
ف�سيئاً  يوم مبا ينك�سف �سيئاً 
تعاىل..  �هلل  ق��درة  �بعاد  من 
�ل�سحيق  �ل��زم��ّن��ي  ك��ال��ع��م��ق 
�ل��ك��ون من  و�م��ت��د�د  للعامل، 
�لتي  �مل���ّج���ر�ت،  �آالف  خ��الل 
على  منها  و�ح���د  ك��ل  ت�سمل 

م��الي��� �ل��ن��ج��وم و�ل��ق��و�ن��� 
�مل��ع��ّق��دة �حل��اك��م��ة يف �حل��ي��اة 
و�لكامنة خلف ظو�هرها _
منها  �لفيزيائّية  وخ�سو�ساً 
_مّم����ا ت��ك�����س��ف ع���ن ت��ن��ا���س��ق 
مذهل للكون مل يزل مو�سع 
�إع���ج���اب �ل��ع��ل��م��اء �ل��ن��اب��غ��� 
�الك��ت�����س��اف��ات مل  �أن  ع��ل��ى   ..
هذ�  يف  تنتهي  تكاد  وال  تنته 

�ل�سياق.
وبذلك فمن �لطبيعّي �ن 
�إدر�ك  �الإن�����س��ان  ي�ستطيع  ال 
�بعاد ما هو مقدور هلل تعاىل 
مّم����ا مل ي�����س��ه��ده ب��ع��د؛ مّم��ا 
�لت�سليم  ع��ل��ي��ه  ي��ن��ب��غ��ي  ك���ان 

باإخبار �لغيب فيه.
ه����ذ�  يف  �خل������ط������اأ  وم��������ن 
�ل�������س���ي���اق م����ا جت������ري ع��ل��ي��ه 

بع�ض �الجتاهات من �عتبار 
غ���ر�ب���ة ج��م��ل��ة م���ن �مل���ع���ارف 
و�الح����ك����ام �ل���دي���ن���ّي���ة وع���دم 
م�سبقاً  م��وؤ���س��ر�ً  م��األ��وف��ّي��ت��ه��ا 
ع��ل��ى ب��ط��الن��ه��ا؛ ك��ا���س��ت��ب��ع��اد 
�ىل  �الإن���������س����ان  �هلل  �إع����������ادة 
ن�ساأة  ب��ع��د مم��ات��ه يف  �حل��ي��اة 
ي�ستبعد  َم����ن  ف�����اإّن  �أخ������رى، 
�سيئاً  ر�أى  مَب��ن  �أ���س��ب��ه  ذل��ك 
مّما  �لر�ئعة  �مل�سنوعات  من 
وق���ع ع��ن��ده م��وق��ع �الع��ج��اب 
�سيء  �سنع  فاأنكر  و�الك��ب��ار، 
ب��دي��ع �آخ�����ر؛ الع��ت��ق��اده ب���اأّن 
هذ� �أرقى �سنيع يف جماله1. 

الهوام�س:
�لدين  حقيقة  ك��ت��اب  م��ن   -1
�ل�سي�ستاين  باقر  حممد  لل�سيد 

ط2، �ض42.

ات�صاف اخلالق 

باحلياة

 والقدرة

 والعلم 
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من في��سات   العلماء

ْن يوؤُذينا.بحار االأنوار 64/ 228. قال ر�سول اهلل:ما زلُت َانا وِمَن الّنبين ِمْن َقبلي واملوؤمنن, َمْبَتلَن ِبَ



�ل�سيخ  عبد �حل�سن �لطائي

�لقر�آن �لذلة يف  مفهوم 

ِذيَن  ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {َيا اأَيَُّها الَّ
ِتي  َياأْ َف�َسْوَف  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتدَّ  َمْن  اآَمُنوا 
ٍة َعَلى اْلُوؤِْمِننَي  ُ ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه اأَِذلَّ اهللَّ
 ِ ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اهللَّ اأَِعزَّ
ُيوؤِْتيِه   ِ ُل اهللَّ َف�سْ َذِلَك  اَلِئٍم  َلْوَمَة  َيَخاُفوَن  َواَل 

ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم}1.  َمْن َي�َساُء َواهللَّ

من الفاهيم التي وردت يف القران الكرمي  
م��ت��داول يف  الفهوم  وه��ذا  ال��ذل  ه��و مفهوم 
�سعارات  م��ن  واأي�سا  وا���س��ع  ب�سكل  الجتمع 
الثورة احل�سينية هو �سعار هيهات منا الذلة 
االخرين  مع  يتعامل  عندما  الكثري   وجن��د 
بقوله  االذالل  من  نف�سه  يحفظ  اأن  يحاول 
اأذل نف�سي لفالن وقد يبلغ م�ستوى الفهم  ال 
لهذا الفهوم  بان يطبق ب�سكل خاطئ  فنجد 
اأبيه  مع  بل  الوؤمنني  مع  تعامله  يف  البع�س 
يفهمها  التي  الذلة  عن  يبتعد  واخوته  وام��ه 
اىل  ال��رج��وع  الب��د من  لذلك  ادراك���ه  ح�سب 
القراآن الكرمي لعرفة هذا الفهوم من خالل 
معرفة معناه وكيفية تطبيقه ، فنجد يف هذه 
ٍة َعَلى  االآية الباركة: {اأذلٍة َعَلى اْلُوؤِْمِننَي اأَِعزَّ
اْلَكاِفِريَن} التي وردت يف �سورة الائدة حيث 
تبني  هذه االيه الباركة معنى الذلة احلقيقي 
وجمال تطبيقها فقد بني الف�سرون بان اأذلة 
واأعزة هي جمع للذليل والعزيز وهما كنايتان 
هلل  تعظيما  للموؤمنني  اجلناح  خف�سهم  عن 

اأولياوؤه ،وعن ترفعهم  وليهم  وهم  الذي هو 
العزة  من  الكافرين  عند  با  االعتناء  من 
الكاذبة  التي ال يعباأ باأمرها الدين كما اأدب 
َعْيَنْيَك  نَّ  دَّ مَتُ {اَل  قوله  نبيه يف  بذلك 
��َزْن  َتْ َواَل  ْنُهْم  مِّ اأَْزَواًج���ا  ِب��ِه  ْعَنا  َمتَّ َما  اإِىَل 

ِمِننَي}2.   َعَلْيِهْم َواْخِف�ْس َجَناَحَك ِلْلُموؤْ
 ولعل تعدية {اأذلة} بعلى لت�سمينه معنى 
من  العك�س  ،على  قيل  كما  احلنو  اأو  احلنان 
تعليق  من  يخلو  ال  الوؤمنني  دون  من  اأول��ي��اء 
القلب بهم تعلق الحبة والودة ،وكيف يحتوي 
قلب هذا �ساأنه على حمبة اهلل وقد قال تعاىل 

ُ ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبنْيِ يِف َجْوِفِه}3. {َما َجَعَل اهللَّ
ومن لوازم هذا التويل ان يتذلل الوؤمنني 
الوؤمنني  على  يتعزز  وان  ال��ك��ف��ار،  ل��ه��وؤالء 

ويرتفع عنهم.
فهو  الفهم  هذا  ح�سب  التذلل  فان  لذلك 
خف�س اجلناح وهو ممدوح اذا كان للموؤمنني 
واالم  االب  هم  الوؤمنون  كان  اذا  خ�سو�سًا 

واالخوة واالرحام.

البحث الروائي:
احاديث  تتبع  خالل  ومن  البحث  هذا  يف 
بع�سه  الذلة  مفهوم  ان  وجدنا  الع�سومني 
به  ماأمور  ايجابي  وبع�سه  عنه  منهي  �سلبي 

لذلك نذكر ناذج منها :

1-الذلة ذات املعنى ال�سلبي :
ينبغي  ال   :ل�سادق� �الم����ام  ع��ن  �أ- 
يذل  وكيف  له  قيل  نف�سه،  ي��ذل  اأن  للموؤمن 

نف�سه ؟ قال: يتعر�س لا ال يطيق فيذلها .
ينبغي  ال   :ل�سادق� �الم����ام  ع��ن  ب- 
عمر  بن  مف�سل  قال  نف�سه  يذل  اأن  للموؤمن 
:قلت با يذل نف�سه؟ قال يدخل فيما يعتذر 

منه. 
بالذل  اأقر  :من   هلل� ر�سول  عن  ج- 

طائعًا فلي�س منا اأهل البيت.
اأح��د  علي:الطمع  �الم�����ام  ع���ن  د- 

الذلني.
اأحب  : من  �ل�سادق  ه���- عن �الم��ام 

احلياة ذل.
النا�س  :اأذل   اهلل ر�سول  عن  و- 

من اأهان النا�س.
االيجابي:  املعنى  ذات  الذلة   -2

وهي خف�س اجلناح للموؤمن ولالأرحام.
وقد قال له   ورد عن االمام ال�سادق
اإنه قد وقع بيني وبني قوم منازعة يف  رجل: 
امر واإن اأريد اأن اأتركه فيقال يل: ان تركك 
انا   :ال�سادق االم���ام  ف��ق��ال  ذل،  ل��ه 

الذليل الظامل.
هذا احلديث فيه اأ�ساره اىل ان الذليل هو 
الظامل هو العا�سي اأما ح�سب الفهم العريف 
عزيز  فاإنه  بظلمه  الرجل  ه��ذا  مت�سك  فلو 
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عن امري املوؤمنن : اّن البالَء للظامل َادٌب, وللموؤمن امتحاٌن, ولالأنبياء درجة, َولالأولياِء كرامة. بحار االأنوار 64/ 235 ح54.



تعاىل  اهلل  بنظر  ذليل  ولكنه  العرف  بنظر 
لذلك يخ�سع هذا الفهوم لالرتباط بطاعة 
اهلل تعاىل فاخل�سوع يف طاعة اهلل للموؤمن 

ولالأرحام فهو عزة عند اهلل ولي�س بذلة.  

وعندما ي�سبح هذا الفهوم وا�سح  لدينا 
ونح�سن   الذلة  احلقيقية  ن�ست�سعر  عندها 
اأنف�سنا عنها ونبتعد عن الوهم الذي يعي�سُه 
الفاهيم   عليهم  ت�ستبه  عندما  الكثريون 
اأفعالهم   وردود  ممار�ساتهم  يف  وينطلقون 
من  العزة  يطلب  البع�س  فرتى  الوهم  من 
االبتعاد عنه  يحاول  فيما  فيقع  الذلة  موقع 
فبعد ان التجاأنا للقران الكرمي و�سحح لنا 
وا�سحة  روؤي��ة  لدينا  اأ�سبحت  للذلة  فهنا 
واالمهات  االباء   واجهتنا مواقف من  فاإذا 
واالخوان ت�سوها اخل�سوع لهم وترك بع�س 
احلقوق فال ُيح�سب ذلك من الذل فهي من 
الوالدين ومن �سلة الرحم  وال نت�سلب  بر 
يف م��واق��ف��ن��ا م��ع االرح�����ام وم���ع ال��وؤم��ن��ني 
ال�سالبة،  تعني  ف��ال��ع��زة  ال��ع��زة  ب��داع��ي 
ال�سعار  تكون مع االعداء فيكون  وال�سالبة 
الكافرين  على  اأع���زة  الوؤمنني  على  اأذل���ة 
وعندما نقراأ �سعار االمام احل�سني يف 
حيث  ع�سره  طغاة  �سد  اخلالدة  معركته 
واقعة  (فلنتعمق يف  الذلة  منا  قال)هيهات 
مقابل  ق��ال��ه  ه��ل  ق��ال��ه  وم��ت��ى  ال�سعار  ه��ذا 
قاله  بل  كال،  واهله  رفاقه  مقابل  الوؤمنني 
واأو�سح ال�سبب حيث قال ان العدو قد ركز 
منا  وهيهات  والذلة  ال�سلة  بني  اثنتني  بني 
العدو  القابلة هي  هنا اجلهة  .فرنى  الذلة 
واخليارات الطروحة خيارين ال ثالث لهما 
اما احلرب اأو اخلنوع واخل�سوع للعدو فهنا 
وق��ع االخ��ت��ي��ار اال���س��ط��راري على احل��رب  
هذه  بنتائج   احل�سني االم��ام  علم  مع 
احلرب ولكن  اخل�سوع واال�ست�سالم بعنى 
االم��ام  به  يقبل  م�ستحيل  ام��ر  ه��ذا  الذلة 
الالحقة  ل��الأج��ي��ال  ف���رتك    احل�سني

يقبل  ف��ال  جليًا  ومفهومًا  حيانيًا  ���س��ع��ارًا 
من  االع���داء  من  كانت  اإذا  بالذلة  ال��وؤم��ن 
هو  للعدو  واال�ست�سالم  فاخل�سوع  ال�سركني 
القراآن  النطلق  من  فلذلك  مرفو�سة  ذلة 
مفهوما  لدينا  ي�سبح  احل�سيني  والنطلق 
هذا  ينعك�س  اأن  والب��د  للذلة  جليا  وا�سحا 
بالذلة  نقبل  فال  �سلوكنا  على  عمليا  الفهم 
اذا كانت من االعداء من الجرمني اأما من 
االخوان واالهل والوؤمنني فاخل�سوع لهم هو 

لي�س ذلة بعناها الرفو�س.   

الهوام�س:
1- �سورة الائدة اية 54.

 2-  �سورة احلجر اية 88.
3- �سورة االحزاب اية 4.
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َعاِء الَِّذي اَل ياأَْمُن اْلَباَلَء. نهج البالغة, احلكمة302. عن اأمري املوؤمنن :َما املُْبتلى اّلذي قد ِا�ْسَتدَّ ِبه البالء ِباأَْحَوَج اإَِل الدُّ



�ل�سيخ علي �لفتالوي

 منزلة �لإمام علي
 عند �لنبي 

كما يف �صحيح �لبخاري 
املبحث الثالث

حديث الراية
َثَنا َيْعُقوُب ْبُن  َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن �َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ
ِن  اأَْخَبَ اأَِبي َحاِزٍم، َقاَل:  ْحَمِن، َعْن  َعْبِد الرَّ
�َسْهُل ْبُن �َسْعٍد، اأَّن َر�ُسوَل اهلِل، َقاَل َيْوَم 
َيْفَتُح  اَيَة َغًدا َرُجاًل  : »الأُْعِطنَيَّ َهِذِه الرَّ َخْيَبَ
اهلُل َعَلى َيَدْيِه، ُيِحبُّ اهلَل َوَر�ُسوَلُه َوُيِحبُُّه اهلُل 
َلْيَلَتُهْم  َيُدوُكوَن  ا�ُس  النَّ َفَباَت  َقاَل:  َوَر�ُسوُلُه«، 
َغَدْوا َعَلى  ا�ُس  َبَح النَّ اأَ�سْ ا  َفَلمَّ ُيْعَطاَها،  اأَيُُّهْم 
ُيْعَطاَها،  اأَْن  َيْرُجو  ُكلُُّهْم   اهلِل َر�ُسوِل 
ُهَو  َفِقيَل:  َطاِلٍب«،  ِبي  اأَ ْبُن  َعِليُّ  »اأَْي��َن  َفَقاَل: 
»َفاأَْر�َسُلوا  َقاَل:  َعْيَنْيِه،  َي�ْسَتِكي  اهلِل  َر�ُسوَل  َيا 
يِف   اهلِل َر�ُسوُل  َق  َفَب�سَ ِبِه،  ِتَي  َفاأُ اإَِلْيِه«، 
ِبِه  َيُكْن  مَلْ  ْن  َكاأَ َحتَّى   ، اأَ َف��َبَ َلُه  َوَدَعا  َعْيَنْيِه، 
َر�ُسوَل  »َيا   : َعِليٌّ َفَقاَل  اَيَة،  الرَّ َفاأَْعَطاُه  َوَجٌع، 
َفَقاَل:  ِمْثَلَنا؟«،  َيُكوُنوا  َحتَّى  اأَُقاِتُلُهْم  اهلِل، 
ُثمَّ  ِب�َساَحِتِهْم،  َتْنِزَل  َحتَّى  ِر�ْسِلَك  َعَلى  »اْنُفْذ 
َيِجُب  ا  ِبَ ُه��ْم  َواأَْخ��ِبْ ��اَلِم،  االإِ���سْ اإِىَل  اْدُعُهْم 

َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ اهلِل ِفيِه...« 1.
الق�سم االأول من حديث الراية: » الأُعطني 

الراية غدًا رجاًل يفتح اهلل على يديه «
العادلة االأوىل: الرجل الذي فتح اهلل على 

يديه م�سدد منه تعاىل.
القدمة االوىل: قال»الأُعطني الراية 

غدًا رجاًل يفتح اهلل على يديه«.
يفتح اهلل على يديه  الثانية: ومن  القدمة 

فهو م�سدد منه تعاىل.

على  فتح اهلل  ال��ذي  الرجل  اإذن  النتيجة: 
يديه م�سدد منه تعاىل.

اهلل  من  م�سدد    عليٌّ الثانية:  العادلة 
تعاىل

القدمة االوىل: الرجل الذي فتح اهلل على 
يديه م�سدد منه تعاىل.

اهلل  فتح  ال���ذي  ال��رج��ل  الثانية:  القدمة 
اأبي طالب ح�سب  على يديه هو عليٌّ بن 

احلديث.
اهلل  م��ن  م�سدد    عليٌّ اإذن  النتيجة: 

تعاىل.
عليٌّ على  يكون  اأن  الثالثة: حمال  العادلة 

باطل
اهلل  من  م�سددًا  كان  من  االوىل:  القدمة 

تعاىل حمال اأن يكون على باطل.
القدمة الثانية: عليٌّ م�سدد من اهلل تعاىل.

على   يكون عليًا اأن  النتيجة: حمال 
باطل.

ال�سبهات:
يف  م�سدد    عليٌّ االأُول:  ال�سبهة 

خيب فقط
غري  يف  م�سدد  غري  عليٌّ  االأوىل:  العادلة 

خيب.
القدمة االوىل: عليٌّ م�سدد يف فتح خيب 

فقط.

على  قرينة  هناك  لي�س  الثانية:  القدمة 
ت�سديده يف غريها.

النتيجة: عليٌّ غري م�سدد يف غري خيب.
العادلة الثانية: عليٌّ غري م�سدد يف باقي 

احلروب
غري  يف  م�سدد  غري  عليٌّ  االوىل:  القدمة 

خيب.
القدمة الثانية: لعليٍّ حروب غري خيب.

 غري م�سدد يف تلك  النتيجة: اإذن عليٌّ
احلروب.

 علّي حق  يف  يحتمل  الثالثة:  العادلة 
الباطل

من  م�سدد  غري  كان  من  االوىل:  القدمة 
قبل اهلل تعاىل دائمًا يحتمل يف حقه الباطل.
الثانية: عليٌّ غري م�سدد من قبل  القدمة 

اهلل تعاىل دائمًا.
النتيجة: اإذن يحتمل يف حقه الباطل.

ي��ك��ون  اأن  ال�����س��ب��ه��ة: حم����ال  ج����واب 
 على باطل حلب اهلل ور�سوله له عليٌّ

يحبان  ور���س��ول��ه  اهلل  االأوىل:  ال��ع��ادل��ة 
.عليًا

القدمة االوىل: اإذن الرجل الذي يفتح اهلل 
 تعاىل عليه يف خيب يحبه اهلل ور�سوله

ح�سب احلديث.
القدمة الثانية: كان الرجل الذي فتح اهلل 

تعاىل على يديه هو عليًا فقط.
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العقائد

عن االإمام  ال�سادق : اْلَبالُء ِزيٌن للموؤِمْن وكراَمٌه مِلْن َعَقَل. م�سباح ال�سريعة ب87 /�س183.



يحبان  ور���س��ول��ه  اهلل  اإذن  ال��ن��ت��ي��ج��ة: 
.عليًا

العادلة الثانية: حمال اأن يكون عليٌّ على 
باطل.

القدمة االوىل: حمال اأن يحب اهلل تعاىل 
رجاًل يعلم اأّنه �سيكون على باطل.

.القدمة الثانية: اهلل تعاىل يحب عليًا
النتيجة: حمال اأن يكون عليٌّ على باطل.

ال��ع��ادل��ة ال��ث��ال��ث��ة: ع��ل��ي م�����س��ّدد يف تلك 
احلروب

 اأن يكون علي القدمة االوىل: حمال 
على باطل.

حروب   علي خا�س  الثانية:  القدمة 
اأخرى غري خيب.

النتيجة: اإذن علي م�سّدد يف تلك احلروب.

تعاىل  اهلل  يحب  ال  الثانية:  ال�سبهة 
عليًا با�ستمرار ولي�س هو على حق دائمًا

اأّن اهلل  القدمة االوىل: ورد يف حق غريه 
تعاىل يحبهم اأي�سًا.

عليًا  خالف  من  ومنهم  الثانية:  القدمة 
رغم حمّبة اهلل تعاىل لهم.

النتيجة: اإذن البد اأن يكون احلب من اهلل 
وهذا  اآخر  دون  وقت  يف  لغريه  اأو  لعليٍّ  تعال 

.يعني عدم ا�ستمرارية احلب لعلي
جواب ال�سبهة

لعلي  تعاىل  اهلل  االوىل: حب  القدمة 
م�ستمر غري منقطع.

القدمة الثانية: من كان حب اهلل تعاىل له 
م�ستمر غري منقطع فال ترتفع عنه احل�سانة 

االإلهية.
ترتفع  مل  االإلهية  احل�سانة  اإّن  النتيجة: 

.عن علي

ال�سبهة الثالثة: عليٌّ لي�س دائمًا على 
حق.

عنه  ارت��ف��ع��ت  ع��ل��يٌّ  االوىل:  ال��ق��دم��ة 
احل�سانة كما تقدم.

القدمة الثانية: يقع الباطل ممن ارتفعت 
عنه احل�سانة.

النتيجة: اإذن عليٌّ يقع منه الباطل فلي�س 
دائمًا على حق.

جواب ال�سبهة:
اأواًل:

مل  االإلهية  احل�سانة  اإّن  االوىل:  القدمة 
ترتفع عن علي كما تقدم.

ال��ق��دم��ة ال��ث��ان��ي��ة: وم���ن مل ت��رت��ف��ع عنه 
احل�سانة االإلهية ال يقع يف الباطل.

النتيجة: اإذن علي لن يقع يف الباطل.
ثانيًا:

يف  ي��ق��ع  ل��ن   علي االوىل:  ال��ق��دم��ة 
الباطل.

الباطل  يف  يقع  مل  ومن  الثانية:  القدمة 
فهو على حق دائمًا.

النتيجة: اإذن علي على حق دائمًا.
تعاىل  اهلل  حب  ل��زوم  الرابعة:  العادلة 

لعبد يعلم ب�سوء عاقبته لوقوعه يف الباطل

القدمة االوىل: اإذا قلنا اإّن احلب من اهلل 
تعاىل للعبد ي�سح اأن يكون يف وقت دون اآخر.
تعاىل  اهلل  اإّن  قلنا  اإذا  الثانية:  القدمة 
يعلم العواقب وما توؤول اإليه االأُمور بال نهاية 

لعلمه.
عبدًا  يحب  تعاىل  اهلل  اأنَّ  يلزم  النتيجة: 

وهو يعلم �سوء عاقبته لوقوعه يف الباطل.
اهلل  يحب  اأن  حم��ال  اخلام�سة:  العادلة 

عبدًا وهو يعلم اأنَّه �سيقع يف الباطل
تعاىل  اهلل  اإّن  قلنا  اإذا  االوىل:  القدمة 

اأحب عبدًا مع علمه باأّنه �سيكون على باطل.
وال  الباطل  يحب  ال  اهلل  الثانية:  القدمة 

يحب الظامل.
وهو  عبدًا  اهلل  يحب  اأن  حمال  النتيجة: 

يعلم اأّنه �سيقع يف الباطل.
 عليًا يخالف  من  ال�ساد�سة:  العادلة 

على باطل.
القدمة االوىل: حمال اأن يحب اهلل عبدًا 

يعلم منه الوقوع يف الباطل.
يحب  ت���ع���اىل  واهلل  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��ق��دم��ة 

.عليًا
باطل  على  لي�س    عليٌّ اإذن  النتيجة: 

ومن خالفه هو على باطل.

الهوام�س:
 ،38 باب  ���س56،  ج10،  البخاري:  �سحيح   -1
�سحيح   .4210 رق��م  احل��دي��ث  خيب،  غ��زوة  ب��اب 
االأفكار  بيت  طبعة:   ،4210 ح  ���س799،  البخاري: 

الدولية للن�سر والتوزيع، الريا�س.
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�ل�سيخ ر�سا �لطويرجاوي

املنرب : )ا�سم اآلة على زنة ِمْفَعل كِمْبد 
�سمي  وان��ا  اخل��اط��ب  م��رق��اة  وه��و  بالك�سر 
ال�سيء  نبة   : يقال  وعلوه،  الرتفاعه  بالنب 
انبته نبًا اإذا رفعته(1 وقال ابن االأنباري: 
)النب عند العرب ارتفاع ال�سوت يقال نب 
الرجل نبة اذا تكلم بكلمة فيها علو(2.اإذن 
اأي �سيء  النب مكان مرتفع �سواء �سنع من 
النب  اأن  اأي  اأي�سًا  �سوته  يرفع  عليه  وم��ن 
لي�ستمع  ال�سوت  عليه  يرفع  الذي  الكان  هو 

النا�س لذلك ال�سوت.

�سكل املنرب
م��ن ال����الزم ع��ل��ى ���س��ان��ع امل��ن��رب اأن 
وهيئة  ب�سكل  التالية  االم��ور  يراعي 
املنرب وذلك جلعل من يرتقيه مرتاحًا 
فمن  تعب  اأي  ي�سيبه  ولن  وم�ستاأن�سًا 

تلك االأمور:
اجلال�س  اأن  بحيث  مرتفعًا  يكون  اأن   ��1
جهد  وب���دون  ب��و���س��وح  اخلطيب  ي��رى  تته 

يذكر.
اخلطيب  عليه  يجل�س  ال��ذي  القعد   ����2
وا�سعًا  يكون  اأن  ال��الزم  من  النب  �سطح  يف 
بحيث  بكامله  اخلطيب  ج�سم  وي�ستوعب 
واأن  النب  ظهر  على  تامة  بحرية  يتحرك 
واخل�سبة  اخلطيب  ظهر  بني  ال�سافة  تكون 
هي  فال  متنا�سقة  ظهره  اليها  ي�سند  التي 
بحيث  جدًا  بالقريبة  هي  وال  جدًا  بالبعيدة 

املنرب
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اإذ  �سيتعب  فاإنه  ظهره  عن  بعيدة  كانت  اإذا 
ظهره  ي�سند  الأن  الجل�س  اأداء  اأثناء  يحتاج 
ظهره،  من  ج��دًا  قريبة  كانت  واإذا  لريتاح، 
اأي م�ساحة جلو�س اخلطيب �سيقة جدًا فاإنه 
�سيتحدد اخلطيب يف جلو�سه ومل يكن عنده 

م�ساحة ليتحرك فيها.
3�� من الالزم اأن تكون الدرجة اخل�سبية 
عليها  اخل��ط��ي��ب  ي�سع  ال��ت��ي   ) اخل�سبة   (
تكون  اأن   ، الجل�س  يقراأ  جال�س  وهو  اأقدامه 
اأي  الذي يجل�س عليه  القعد  قريبة جدًا من 
على  الدرجة  وتلك  القعد  بني  ال�سافة  تكون 
�سوف  وبذلك  فقط  �سم   50 ب�سافة  االأق��ل 
بكل  اخل�سبة  لتلك  اخل��ط��ي��ب  ق���دم  ت�سل 
على  اأقدامه  بوا�سطة  ج�سمه  وي�سند  راح��ة 
اطمئنان  على  يح�سل  وبذلك  الدرجة  تلك 
اأدائ��ه  اأث��ن��اء  وطاقته  قوته  على  وحمافظة 
تكون  عندما  اخلطيب  اأن  حيث  للمجل�س 
والدرجة  جلو�سه  مكان  بني  كبرية  ال�سافة 
�سي�سطر   ، كبرية  اأقدامه  عليها  ي�سع  التي 
ول��دة  ال��ه��واء  يف  متدِلية  قدميه  ت��رك  اىل 
فاإن  وبالتايل  الجل�س  مدة  وهي  مثاًل  �ساعة 
قد مي اخلطيب �ستتورمان وتنت�فخان وي�سعر 
ذلك اخلطيب باأ مل كبري جدًا، ولتاليف تلك 
ال�سكلة ،اأما اأن ي�سع اخلطيب اأي علٍو تت 
يظَمّ  اأن  واأم��ا  خ�سبة  اأو  كالو�سادة  اأق��دام��ه 
كانه  و  النب  على  مرتبعًا  ويجل�س  قدميه 
جال�س على االأر�س اأو يجل�س كهيئة ال�سالة 

ليتالفى التعب والتورم.
ي�سل  بحيث  ج��دًا  عاليًا  يكون  ال  اأن   ��4
راأ�س اخلطيب اىل �سقف البناية التي انعقد 
يف  اخلطيب  �سيكون  وذل��ك  الجل�س،  فيها 
فالهواء  وكذلك  واال�ستهزاء،  النقد  مو�سع 
الكان  ذل��ك  يف  اخلطيب  ي�ستن�سقه  ال���ذي 
دخان  اجتمع  وق��د  نقي  وغ��ري  ملوثا  �سيكون 

ال�سكائر والبخور وزفري اجلال�سني فيه.
على  وبالتحديد  النب  يف  يكون  اأن   ����5
ميينه م��ك��ان��ًا ل��و���س��ع ق���دح ال���اء وال��ن��ادي��ل 

الورقية ولو�سع بع�س الكتب اأن اأراد اخلطيب 
ا�ستعمالها اأثناء الجل�س.

6�� اأن تكون ما�سكة الالقطة )اال�ستاند( 
من  الي�سرى  اجلهة  على  وثبتت  و�سعت  قد 
فارغة  اليمنى  اجل��ه��ة  جلعل  وذل���ك  ال��ن��ب 
يريد  عندما  وا�سارات اخلطيب  اأمام حركة 
والتو�سيح  لالإ�سارة  اليمنى  اليد  ي�ستعمل  اأن 
تلك  تكون  فعندما  للمحا�سرة  �سرحه  اأثناء 
من  اليمنى  اجلهة  يف  و�سعت  ق��د  الا�سكة 
عندما  اخلطيب  �سيحدد  ذل��ك  ف��ان  النب 
لذلك من  ا�سارة  باأي  وي�سري  يوؤ�سر  ان  يريد 

الهم جدًا االنتباه لتلك ال�ساألة.

مكان املنرب
وتعيينه  احل�سيني  النب  و�سع  مكان  ان 
بالن�سبة لكان الجل�س الذي �سيقام فيه الاأمت 
بالكان  و�سعه  ك��ان  وكلما  ج��دًا  ج��دًا  مهم 
وت��اأث��ريَا  هيبة  للمجل�س  اأع��ط��ى  ال�سحيح 
اأي�سال العلومات التي  وي�ساعد اخلطيب يف 
وفكره  متكدر  وغري  مرتاحًا  ويجعله  يحملها 
غري م�سغول باأي �سيء �سوى العلومة اخلا�سة 

بالبحث ، اذن اأين يو�سع النب؟.
الكان  من  الق�سري  الظلع  يف  يو�سع  نعم 
لدينا  كان  اذا  ،اأي  الجل�س  فيه  يقام  ال��ذي 
اأو ح�سينية  طول اأ�سالعها  اأو م�سجد  جامع 
30 م ×10 م فيو�سع النب يف الظلع الق�سري 
يبلغ  ال��ذي  الظلع  يف  يو�سع  اأي   ، الكان  من 
طوله 10 اأمتار وذلك عندما يرتقي اخلطيب 
النب وهو يف ذلك الكان ف�سيكون عليه من 
اأما كن الجل�س  ال�سيطرة على جميع  ال�سهل 
يدير  اأن  اىل  يحتاج  فال  احلا�سرين  وجمع 
راأ�سه اىل اليمني اأو الي�سار اإال قلياًل لي�سيطر 
ويرى احلا�سرين ب�سهولة حتى ينظر اليهم ، 
الأنه من �سروط قبول اخلطيب عند اجلمهور 
وعدم  بالت�ساوي  عليهم  النظرات  توزيع  هو 
الرتكيز على جهة دون اأخرى ، فمن كان يهتم 
اليمنى  الذي يجل�س باجلهة  مثال باجلمهور 

من اخلطيب ويرتك اجلمهور اجلال�س على 
ي�ساره ، كاأن يكون اجلمهور الذي على ميني 
اأ�سحاب  اأو  �سخ�سيات مرموقة  فيهم  النب 
اأموال واأمالك ويرتك اجلمهور الذي هو على 
ي�ساره الأنهم فقراء ولي�س فيهم اأي �سخ�سية 
يف  هو  ،وال���ذي  الن�سي  اجلمهور  �سيجعل   ،
ينتبه  وال  بالبحث  يهتم  ال  الي�سرى،  اجلهة 
اليه ويكون يف قلبه �سيٌء يحمله على اخلطيب 
وبالتايل �سوف ُتن�سى جهة من جهات الجل�س 
الجل�س  ادارة  يف  وا�سحا  خلال  ي�سكل  وهذا 
وااللقاء و�سعفا يف اي�سال العلومة للمتلقي.

الناجح  اخلطيب  على  ال���الزم  م��ن  اذن 
بالنظرات  ي�ساوي  اأن  النب  يرتقي  عندما 
بجهة  يهتم  وال  الجل�س  اأم��اك��ن  جميع  اىل 
دون اأخرى اأما من الناحية االأخرى ، فعندما 
نختار اأن ن�سع النب يف ال�سلع الق�سري ولكن 
اأي ظلع منهما ؟ الأنه يف كل جمل�س او ح�سينية 

او جامع  يوجد ظلعان ق�سار؟.
نعم ن�سع النب يف الظلع الق�سري والبعيد 
اأي   ، للجمهور  الخ�س�س  الدخول  باب  عن 
باب  عن  بعيدًا  النب  يكون  اأن  ال��الزم  من 
الجل�س  اىل  يدخل  الذي  ان  بحيث  الدخول 
اأو  وجوههم  ولي�س  اجلماهري  قفا  يرى  فاإنه 
اأمامه  فقط  اخلطيب  وجه  يرى  اآخر  بعنى 
اأما وجوه اجلمهور فانه ال يراها فهو عندما 
فقط  اجلال�سني  اأظهر  يرى  اأن  يجب  يدخل 

ووجوههم متجهة نحو اخلطيب.

الهوام�س:
 ، الطريحي  الدين  فخر   ، البحرين  جممع   -1

ج3 ،�س 487
 ،18 ، �س  من�سور ج14  ابن  العرب،  ل�سان   -2
عبد  بن  حممد  بن  حممد   ، العرو�س  ت��اج  وكتاب 

الرزاق الزبيدي، ج14 ، �س
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�ل�سيخ حممود �ل�سايف 
الق�سم الثاين

ذكرنا يف العدد ال�سابق م�سروعية البكاء 
الدعاء  م�سروعية  �سنتناول  وهنا  اليت  على 

وزيارة القبور.
القبور  على  الوقوف  البع�س حرمة  ذهب 

وانه ال ي�سح بح�سب ال�سنة.
ولكن الدون يف كتب التاريخ جنده عك�س 

قولهم .
علي  ب��ن  زي��د  م��ع  : خرجنا  بع�سهم  ق��ال 
و�سرنا  )النباج(1  بلغنا  فلما   ، احلج  نريد 

اىل مقابرها، التفت الينا فقال :
لك���ل ان���ا�س مق�ب�ر بفن��ائه�م

فهم ينق�سون والقبور تزيد
فما ان تزال دار حي قد اخربت

وق�ب باإفناء البيوت جديد
هم جية االح�ي�اء امنا م�زاره��م

ف�دان وام��ا الل���ت��ق�ى فبعيد2
جال�س  وهو  الرقا�سي  بزيد  م��ررت  وق��ال 
بني الدينة والقبة ، فقلت له : ما اجل�سك 
 ، الع�سكرين  هذين  اىل  انظر  ق��ال:  ههنا؟ 
فع�سكر يقذف االحياء، وع�سكر يلتقم الوتى 
؟ ث��م ن���ادى ب��اأع��ل��ى ���س��وت��ه: ي��ا اه��ل القبور 
الوح�سة التي قد نطق اخلراب وفناوؤها ومهد 
و�ساكنها  مقرتب،  فمحلها   ، بناوؤها  الرتاب 
وال  االخ��وان،  توا�سل  يتوا�سلون  ال  مغرتب، 
يتزاورون تزاور اجلريان، قد طحنهم بكلكله 

البلى، واكلهم اجلندل والرثى .
ابي طالب كرم اهلل وجهه  بن  وكان علي 
ال��ن��ازل فقد  : ام���ا  ق���ال  ال��ق��بة  اذا دخ���ل 
وام��ا   ، ق�سمت  فقد  االم���وال  وام��ا  �سكنت، 
 ، ، فهذا خب ما عندنا  االزواج فقد نكحت 
)فليت �سعري ما عندكم(3 ؟ ثم قال : والذي 
 : لقالوا  الكالم  لهم يف  اذن  لو  بيده،  نف�سي 

)الخبوكم(4 ان خري الزاد التقوى5. 
دخل  اذا   طالب اب��ي  ب��ن  علي  وك��ان 
الديار  اهل  يا  عليكم  ال�سالم  ق��ال:  القبة 
ال��وح�����س��ة وال��ح��ال ال��ق��ف��رة، م��ن ال��وؤم��ن��ني 
وجت��اوز  ولهم  لنا  اغفر  اللهم  وال��وؤم��ن��ات، 
هلل  احل��م��د   : ي��ق��ول  ث��م  وعنهم  عنا  بعفوك 
الذي جعل لنا االر�س كفاتا احياءا وامواتا، 
واليها معادنا  الذي منها خلقنا  واحلمد هلل 
وعليها حم�سرنا طوبى لن ذكر العاد ، وعمل 
احل�سنات ، وقنع بالكفاف ، ور�سّي عنه اهلل 

عز وجل.6
القبة قال:  اذا دخل   النبي  وكان 
ان  وان��ا  موؤمنني،  قوم  دار  عليكم  )ال�سالم 

�ساء اهلل بكم الحقون(.
القبة  دخل  اذا  الب�سري  احل�سن  وكان 
و  البالية  االج�����س��اد  ه��ذه  رب  اللهم   : ق��ال 
الدنيا  من  خرجت  التي  النخرة،  والعظام 
منك  روح��ا  عليها  ادخ��ل  موؤمنة،  ب��ك  وه��ي 

و�سالما منا 7.
القبة  دخ��ل  اذا  الف�سل  بن  علي  وك��ان 
مما  لهم  جن��اة  وفاتهم  اجعل  اللهم  يقول: 
مما  لهم  زي���ادة  ح�سابهم  واج��ع��ل  يكرهون 

يحبون .
للحديث تتمه.....

الهوام�س:
1- النباج مو�سع لبني كريز قرب مكة. 

– ومل  االخ��ب��ار 66/3  ع��ي��ون  االب��ي��ات يف   -2
ين�سبها – ورواية البيت الثان فيه

وما ان يزال ر�سم دار قد اخلقت
وبي��ت لي��ت بالف��ن�اء جدي��د 
3- يف �سرح النهج والبيان والتبيني : فما خب 

ما عندكم
البيان  ويف  )الخ��بوك��م(   : النهج  �سرح  4-يف 

والتبيني : )الخبوا(.
5- ه��ذا اخل��ب وال��ذي بعده من ك��الم لالمام 
رجع  وقد  قاله  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  ابي  بن  علي 
الكوفة  بظاهر  القبور  على  فا�سرف  �سفني،  من 
 130 رقم  احلكم  – ق�سار  البالغة  نهج  – �سرح 
ويف البيان والتبيني 131/3 و 136 ف�سل اخلبين 
ربه  عبد  اب��ن  الفريد،  العقد  ويف  اال�سل،  يف  كما 

االأندل�سي،�س343.
6- الغدير لل�سيخ االميني ج5، �س171.
7- الغدير لل�سيخ االميني ج5، �س172.

م�رشوعية الدعاء وزيارة القبور
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�سبهات وردوود

عن اأمري املوؤمنن  : َاحْلمُد هلل الَّذي َجَعَل مَتْحي�س ذنوب �سيعِتنا يف الّدنيا ِبْحَنِتهم. بحار االأنوار 64/ 232 ح48.



�ل�سيخ فاروق �جلبوري

اأع��داء  يثريها  التي  ال�سبهات  هي  كثرية 
يداعبها  وال��ت��ي   البيت اأه��ل  مذهب 
يدعون  ممن  ناعق  كل  واأتباع  اجلهلة  بع�س 
وي�سلِّموا  القبول  من  بنوع  واالنفتاح  الثقافة 
بها ويدعون لتبنيها غفلة منهم اأو تغافاًل عن 

احلقيقة0
ولعل من اأبرز تلك ال�سبهات ما يدعو اإليه 
االأمة  بني  ال�سلِة  قطِع  �سرورِة  من  البع�س 
اإىل  الدخوِل  االإ�سالمية وبني ما�سيها وعدم 
ملفاته  وفتِح  اأوراق���ه  ونب�ِس  التاأريخ  اأروق���ة 
االآث��م  االع��ت��داء  ماأ�ساة  قبيل  من  القدمية؛ 
و�سلب  االأمة  وانقالب   ،الزهراء على 
ال�سحابة،  م��ن  الكثري  وارت����داد  اخل��الف��ة 
و�سهادة االإمامني احل�سنني وما جرى 
عليهما من م�سائب ال�سيما تلك التي ترتبط 
 احل�سني اهلل  عبد  اأب��ي  ال�سهداء  ب�سيد 
الطف  واق��ع��ة  يف  عليهم  ج��رى  وم��ا  وعياله 
االأل��ي��م��ة ، ون��ح��و ذل���ك م��ن ح����وادث متثل 
حيث   ، االأم���ة  م�سار  يف  خطرية  منعطفات 
توؤدي  الق�سايا قد  اأن مثل هذه  عي هوؤالء  يدَّ
اإىل تفرق االأمة وت�ستت جمعها و�سقِّ ع�ساها 
نر�س  اأن  بنا  الفرت�س  واأن  بح�سب زعمهم، 
النا�س  باإبقاء  ولو  الكلمة  د  ونوحِّ ال�سفوف 

على غفالتها !0
واالإجابة عن هذه ال�سبهة الواهية جندها 
العظيمة  الو�سية  من  القطع  هذا  طيات  يف 
ال��ت��ي متثل رائ��ع��ة م��ن روائ���ع وح��ك��م ال��وىل 
لولده  بها  اأو���س��ى  التي   الوؤمنني اأم��ري 

يتعر�س  حيث   ،الجتبى احل�سن  االإم��ام 
يف  مهمتني  جنبتني  اإىل  ف��ي��ه   االإمام

قراءتنا للتاريخ : 
ترتبط  التي  تلك  اجلنبة االأول: هي 
عقاًل  وال��ف��رت���س��ة  ال�سحيحة  بالنهجية 
الواعي  االإن�����س��ان  ق���راءة  كيفية  يف  و�سرعًا 
م�سائل  ع��ّدة  اإىل   ه ينبِّ حيث  للتاأريخ، 

فيها:
اأ ���� منها �سرورة ربط احلا�سر بالا�سي 
�سواء  الا�سني  �سرية  على  االطالع  ،واأهمية 
،مما  خارجها  من  اأم  االأم��ة  هذه  من  كانوا 
عن  ف�ساًل   ����� االن�سات  ع��دم  اأهمية  يعني 
عدم االن�سياع ������ الأ�سوات الدعاة اإىل ترك 

مراجعة التاأريخ وحوادثه واأحداثه0
يف  الت�سطيح  اج��ت��ن��اب  ����س���رورة   ���� ب 
قراءتنا للتاأريخ ، واأن من ال�سروري جدًا اأن 
ننظر يف اأعمال الذين �سبقونا اإىل احلد الذي 
يجعل الناظر كواحد من تلك االأجيال واالأمم 
معرفة  يف  وتعّمقه  اطالعه  ل�سدة  ال�سالفة 
اأخبارهم ، بل يرتقى االإمام يف �سرورة 
معرفة اأخبارهم اإىل حد التعاي�س معهم من 
والوقوف  وديارهم  اآثارهم  يف  ال�سري  خالل 
على  الوقوف  فلي�س   ، خلفهم  تركوه  ما  على 
مثل قب علي كالوقوف على قب معاوية، 
���� اإن كان له قب  وال الوقوف على قب يزيد 
 ،احل�سني قب  على  كالوقوف   ���� يذكر 
فاإن لكل وقفة اأثرها ولكل موقف من مواقف 

الا�سني تاأثريه يف النفو�س 0

يف  و�سرُت   (  قوله يف  اأن  كما   ����� ج 
اأنه لي�س كل ما يف  اآثارهم ( تنبيه مهم اإىل 
التاأريخ جتده م�سطورًا يف كتب الوؤرخني فقد 
ينقل  ويبيع ذمته فال  يتغافل  اأو  الوؤرخ  يغفل 
واحل��وادث  التاريخية  احلقائق  من  الكثري 
عظيم  اأو  خطورتها  من  الرغم  على  الهمة 
َخْطِرها ، وما بيعة الغدير اإال �ساهد حيٌّ على 

ذلك ، وما اأكرث ال�سواهد ! 0
م�ساألة  اإىل  االإم��ام  ير�سدنا  واأخ��ريًا   ���� د 
مهمة جدًا وهي اأن على قارئ التاأريخ التفكري 
اإيجابية  الا�سني  اأخبار  من  عليه  يقف  با 
كانت اأم �سلبية ، فلي�س كل ما يف كتب التاأريخ 
�سحيحًا ، ولي�س كل موؤرخ اأمينًا اأو مع�سومًا 
اأو ت�ستميله  يف نقله فقد ت�ستبه عليه االأوراق 
الدنيا بزخارفها فيزّيف احلقيقة لهذا ال�سبب 
اأو ذاك فيجعل من مثل معاوية كاتبًا للوحي 
 احل�سني مثل  من  ويجعل   ، عليه  واأمينًا 
ه اإىل ذلك  قتياًل ب�سيف جّده!!،  ولذا َنبَّ
بقوله : )) ونظرُت يف اأخبارهم (( اإر�سادًا 
منه اإىل �سرورة الدرا�سة والتحقيق والتعامل 
بحذر ومو�سوعية فيما ُينقل اإلينا كي ال نكون 

�سرعى الت�سليم االأعمى الأقالم الوؤرخني0
تتعلق  التي  وهي  الثانية:  اجلنبة  اأما 
اأمري  ال��وىل  نظر  يف  التاأريخ  ق��راءة  بفل�سفة 
يف  عليه  �سنتعرف  م��ا  ف��ه��ذا   الوؤمنني
ال��ع��دد ال��ق��ادم م��ع اجل��زء ال��ث��ان م��ن بيان 

كالمه اأعاله0

رُت ُعُمَر َمن كان قبلي  عن �أمري �ملوؤمن� علي بن �أبي طالب قال: ) �أي بني �إين و�إن مل �أكن َعمَّ
رُت يف �أخبارهم ، و�ِسرُت يف �آثارهم حتى ُعدتُّ كاأحِدهم ، بل كاأين مبا  فقد َنَظرُت يف �أعمالهم ، وَفكَّ
فَو ذلك ِمن كَدره ، ونفَعه ِمن  ْرُت مع �أولهم �إىل �آخرهم ، فعرفُت �سَ �نتهى �إيلَّ ِمن �أموِرهم قد َعمَّ
�َسَرِره ، فا�ستخل�سُت لك من كل �أمر نخيله ، وتوخيت لك جميلَُه ، و�سرفت عنك جمهوَلُه ، ور�أيت 
حيث عناين من �أمرك ما يعني �لو�لد �ل�سفيق و�أجمعت عليه من �أدبك، �أن يكون ، ذلك و�أنت مقبل 

 نهج �لبالغة : �ض393�لعمر ومقتبل �لدهر ، ذو نية �سليمة ونف�ض �سافية(0
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درر املع�س�مني

عن اأمري املوؤمنن  : ِعْند َتناِهي اْلبالُء يكوُن الَفَرج بحار االأنوار 78/ 12.



�ل�سيخ عبد �ل�ساحب �لدك�سن

الإمام  حممد اجلواد
ن�سبه ال�سريف: 

بن  مو�سى  بن  بن علي  االإم��ام حممد  هو 
بن  احل�سني  ب��ن  علي  ب��ن  حممد  ب��ن  جعفر 
علي بن اأبي طالب بن عبد الطلب بن ها�سم 
الحمدين  ثالث  هو   ،  مناف عبد  بن 
اأولهم   ، ع�سر  االأث��ن��ى  الع�سومني  االأرب��ع��ة 
حم��م��د ر���س��ول اهلل وث��ان��ي��ه��م االإم���ام 
اخلام�س حممد بن علي الباقر وثالثهم 
هو االإمام اجلواد ورابعهم احلجة الثان 
 ،الهدي بن احل�سن  االإمام حممد  ع�سر 
�سبيكة،  لها  يقال  ول��د  اأم  فكانت  ام��ه  وام��ا 
الر�سا  االإم��ام  �سماها  ثم   ، وريحانة  ودرة، 
خيزران، وهي اأف�سل ن�ساء زمانها وكانت من 
اهل بيت  مارية القبطية زوجة النبي االأكرم 

 .ووالدة اإبراهيم بن ر�سول اهلل

والدته:
االإم��ام اجلواد �سنة 195 ه�. يف  ولد 
الوؤرخني  كلمة  اختلفت  وقد  النورة.  الدينة 
االإم��ام  فيهما  ولد  اللذين  وال�سهر  اليوم  يف 
ال�سيخ  ومنهم  ال�سهور  فذهب   ،اجلواد
والدته  اأّن  اإىل  التهجد  الطو�سي يف م�سباح 
اأكرث  لكن  رجب  �سهر  من  العا�سر  يف  كانت 
ال�سادر تذكر اأّن تاريخ والدة االإمام كان يف 
البع�س ولد يف  البارك، فقال  �سهر رم�سان 

15 رم�سان، وقال اآخرون يف 19 رم�سان. 

القابه:
ُلقب االمام باجلواد، والتقي، والقانع، 
والنتجب،  والتوكل،  والختار،  والرت�سى، 

والنجيب، والتقي، والزكي، وغريها.

االدلة على اإمامته:

تقول  التي  ال��رواي��ات  وت�سافرت  تعددت 
بان االإمام الر�سا ن�س على امامة ولده 
على  ي�سدد  وبع�سها   ، مرة  من  اكرث  حممد 
قبل  اإمامته  على  ن�س   الر�سا اأب��اه  ان 
والدته، اأي وهو ما يزال جنينًا يف بطن امه.

نذكر منها :
عن  االإر���س��اد،  يف   الفيد ال�سيخ  روى 
: كنت  ق��ال  ابيه  حممد ع��ن اخل���ريان ع��ن 
 الر�سا احل�سن  اأب���ي  ي��دي  ب��ني  واق��ف��ًا 
بخرا�سان فقال قائل : يا �سيدي اإن كان كون 
فاإىل َمن ؟ قال : )اإىل ابي جعفر ابني( فكاأن 
فقال   جعفر ابي  �سن  ا�ست�سغر  القائل 
اأبو احل�سن اإن اهلل �سبحانه بعث عي�سى 
بن مرمي ر�سواًل نبيًا �ساحب �سريعة يف ا�سغر 

.من ال�سن الذي فيه اأبو جعفر
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�سذرات منربية

عن االإمام ال�سادق : اّن َا�َسدَّ الّنا�ُس بالًء َااَلْنبياء, ُثمَّ الّذيَن يلُوَنُهم. بحار االأنوار 64/ 200 ح3.



اأخبار  عيون  يف  ال�سدوق  ال�سيخ  وروى 
اأبو   : اأنه قال   الر�سا االإمام  الر�سا عن 

جعفر و�سيي وخليفتي يف اأهلي .
ابنه  يخاطب   الر�سا االإم���ام  وك��ان 
"ابي  بكنيته  اإال  يذكره  وما   ، بالتعظيم  هذا 
مقايي�س  يف  ال�سن  قليل  �سبي  وه��و  جعفر" 

الب�سر ومفاهيمهم .
ا�سحابه  ياأمر   الر�سا االإم��ام  وك��ان 
باالإمامة   جعفر ابي  ابنه  على  بال�سالم 
وي�سدد  يوؤكد  وك��ان   ، بالطاعة  له  واالإذع��ان 

على ذلك .
 الر�سا االإم���ام  ع��م  ان  اي�سًا  وروي 
عرفناه  ال��ذي   ال�سادق جعفر  بن  علي 
كان   ،  ال�سادق االإم��ام  ابناء  جملة  من 
 ذات يوم جال�سا يف م�سجد ر�سول اهلل
دخل  اإذ   ، ا�سحابه  ومعه  ال��ن��ورة  بالدينة 
علي  ف��وث��ب   ،  اجلواد جعفر  اب��و  عليه 
فقبل   ، رداء  وال  ح��ذاء  ب��ال   جعفر ب��ن 
يده وعظمه ، فقال له ابو جعفر يا عم 
كيف  �سيدي  يا   : فقال  اهلل  رحمك  اجل�س   ،
جمل�سه  اإىل  رجع  فلما  ؟  قائم  وان��ت  اجل�س 
عم  انت   : ويقولون  يوبخونه  ا�سحابه  جعل 
بن  علي  فقب�س  ؟  الفعل  ه��ذا  وتفعل   ، اأبيه 
اإذا   ، ا�سكتوا   : لهم  وقال  حليته  على  جعفر 
كان اهلل عز وجل مل يوؤهل هذه ال�سيبة واأهل 
هذا الفتى وو�سعه حيث و�سعه، اأنِكُر ف�سله؟! 

نعوذ باهلل مما تقولون ! بل انا له عبد !!

زوجاته واوالده
تزوج االإمام اجلواد اأم الهادي والدة 
ال��اأم��ون  بنت  الف�سل  وام  العا�سر.  االإم���ام 

العبا�سي.
اما اوالده فهم اأربعة: ذكران وانثيان، 
 الهادي اأبو احل�سن علي  والذكران هما 
العروف بو�سى  مو�سى  واخوه  بعده،  االإمام 

البقع .

عن  وج��ه  ي�سرت  ك��ان  الن��ه  بالبقع  �ُسمي 
له  قيل  ولذلك  عليه،  برقعًا  ويلقي  النا�س 
�سرار  من  خوفًا  وج��ه  ي�سرت  وك��ان  ال��بق��ع، 
بني العبا�س الذين كانوا يرت�سدون للعلويني 

واأبنائهم.
العروفة  ولعلها  فاطمة  هما  واالأن��ث��ي��ان 
والثانية  ���س��ام��راء   يف  ال��دف��ون��ة  احلكيمة، 
وزاد   الفيد ال�سيخ  ق��ول  وه��ذا  اأم��ام��ة. 
البنات  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  ال��ط��ب���س��ي  ال�سيخ 

حكيمة وخديجة وام كلثوم .

�سهادته:
ال�سهور  على   اجلواد االم���ام  عا�س 
و�ستًا  اأ�سهر  واأرب��ع��ة  �سنة  وع�سرين  خم�سًا 
وع�����س��ري��ن ي���وم���ًا ف���ق���ط، ع��ا���س��ر االإم�����ام 
اجلواد بقية حكم الاأمون بعد ا�ست�سهاد 
االإمام الر�سا وق�سمًا من ملك العت�سم،
 وكان بنو العبا�س يخافون من االإمام
له،  النا�س  وح��ب  علمه  م��ن  عليه  وينقمون 
واالفرتاء  له  والد�س  ال�سعاية  دائمي  فكانوا 
عليه حتى متكنوا من و�سع ال�سم له بوا�سطة 
زوجته ام الف�سل وق�سى �سهيدا مظلوما يف 
حكم الواثق على اقوال لكن ال�سهور يف زمن 
القعدة  يوم من �سهر ذي  اآخر  العت�سم، يف 

عام 220 ه�.
 

ق�سى �سهيدًا فهو يف �سب�ابِه
ّد�َس اإلي�ه ال�س�م يف �سراب�ِه

ق�سى بعيد الدار عن ب�الدِه
و ع�ن عي��ال��ه و ع�ن اأوالدِه

تبكي على غ�رب�ت�ِه االأم�الُك
تنوُح يف �سريرها االأفالُك

ق�سى �سهيدًا و بك��اُه اجل�وُد
ك�����اأن������ُه ب�ن���ف��س�ِه ي���ج��وُد

يبكي على م�ساب�ِه حمراُب�ُه
ك���اأن���ُه اأ�س���اب����ُه م��س��اُبُه

     ويٌل لها مما َجنت يداها
و يف �س�ق�اه��ا تب��ع�ت اأباها

اأيام  ثالثة  ا�ست�سهاده  بعد  االإم��ام  وبقّي 
فاأنزلوه  النا�س  اأن علم  داره اىل  على �سطح 
جده  ج��ان��ب  اىل  ودف��ن��وه  و�سيعوه  وغ�سلوه 

:االمام الكاظم
ظ��ل ثل���ث اي�ام م���رم���ي 

وال َك�رابة احل�سر عنده
اأيغ�سل��ة وج�س��مة ي�س�ي�ل�ة 

وب�ي���دة اأواري��ه ب�ل�ح��ده 
بال�سم�س مطروح ج�سمة

مث�ل اأب��و ال�سج�اد ج�دة
بالغا�سرية من ت��م رمي�ة 

ف����������وك ال������وط����ي�������ة 
وجيو�س اأمية ابخيم جدك

�س����اح�����وا الف���ره�����ود 
و�سع��ل���و ب���ي����ه��ا ال���ن���ار

وال����ح�����رم م���ح���ت���ارة 

بيه اأعلى اجلواد اأجروح مايات 
واأح�س الَكاع بيه اليوم مايات 

الف و�سف��ة عم���ام��ة لي�ه م�ايت 
حني ال��واف�ت���ه الي���وم ال��ن���ية 
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�ل�سيخ حممود �ل�سايف

احللم و العفو ي�صلحان الروح 

ايها القارئ الكرمي بعد التحية وال�سالم...
احللم من الحبوبات لدى �ساحبها وعند 
بغري  ك��ان  واذا  مو�سعه  يف  ك��ان  اذا  النا�س 

مو�سعه كان اح�سن ..
الغ�سب  هيجان  عند  النف�س  �سبط  وهو 
واالنفعال فيك�سر �سوكة الغ�سب من غري ذل 

او تكليف .
على  �ساحبهما  يحمالن  والعفو  واحللم 
على  قدرته  مع  اغ�سبه  ممن  االنتقام  ترك 

ذلك .
العقل  كمال  على  تدل  انا  ال�سفة  وهذه 
على  لل�سيطرة  �ساحبها  عند  االرادة  وق��وة 
النف�س من الغ�سب واالنتقام والتهور وغريها 
بال�سوء  االمارة  النف�س  التي جتر  االمور  من 

�ساحبها اليها .
واحل���ل���م وال��ع��ف��و م���ن ���س��ف��ات االن��ب��ي��اء 
�سفاتهم   االئمة وكذلك  والر�سلني 
التي  الحمودة  ال�سفة  وهي   . والعفو  احللم 
عند  حمبوبا  ي�سبح  حتى  �ساحبها  تزين 

اجلميع ويف الجتمع.
يحب  اهلل  ان   :النبي ق���ال  ح��ي��ث 
ا�سرف  م��ن  ه��و  والعفو  احللم   .. احلليم1 
من  فيه  لا  االلباب  ب��ذوي  واحقها  االخ��الق 

�سالمة العر�س وراحة اجل�سد .
 

على  ن���زل   جبائيل ان  روي  ل���ذا 
بكارم  اتيتك  حممد  يا  فقال:   حممد
االخالق يف الدنيا واالخرة ) خذ العفو وامر 

بالعرف واعر�س عن اجلاهلني(
فقال: ما هذا يا جبائيل ؟

فقال: ال ادري حتى ا�سال العامل ... 
ثم عاد وقال : يا حممد ربك ياأمرك ان ت�سل 
من قطعك. وتعطي من حرمك . وتعفو عمن 

ظلمك2. 
وما ينفع احلليم يف حلمه انه يكون حمبوبا 

بني النا�س خل�سال تكون فيه وهي :-

�سرف  وجل  عز  هلل  والعبودية  العابد: 
كان  ان  �سركي  امر  اي  دون  ال�سلمات  ومن 

ظاهرا او خفي.
فروي عن االمام الر�سا: اتقوا اهلل، 
ال  فانه  واحللم  وال�سب  بال�سمت  وعليكم 

يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما3.

او  بالكب  لي�س  العقل  ان  وكما  العقل: 
ال�سغر وانا يكون باأمور واحد منها احللم . 
حيث قال االمام الر�سا: وال يكون عاقال 

حتى يكون حليما4.

االميان : وهو معرفة امور عديدة واداء 
الواجب  م��ع  وال�ستحبات  ال��ع��روف  اع��م��ال 
 : قال  النبيانه  بينه  كما  ومنها احللم 
ثالث  فيه  تكون  حتى  الوؤمن  اميان  يكمل  ال 
خ�سال حلم يردعه عن اجلهل، وورع يحجزه 

عن العا�سي . وكرم يح�سن به �سحبته5.  

بهذا  ي��ن��ال  واي�����س��ا  القائم:  ال�سائم 
احللم الدرجة كما قال ر�سول اهلل: )ان 
الرجل ال�سلم ليدرك باحللم درجة ال�سائم 
انهما  والعفو كفاهما �سرفا  القائم( واحللم 
نف�سه  بهما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  و�سفا  مما 

واهلل يحب احلليم كما انه يحب العفو.

كظم الغي�س واالح�سان:
يكون  ان  للم�سلم  ينبغي  التي  االم��ور  من 
اال  احللم  يكون  فال  اخل�سال  لهذه  مالزما 
مع العفو وال يكون العفو اال مع كظم الغي�س 

وال يكون كظم الغيظ اال من االح�سان . 
من   : الغي�س  كظم  يف   النبي فقال 
كظم غي�سا وهو يقدر على انفاذه مالأه اهلل 

امنا و اميانا6. 
وهو  غي�سا  كظم  من   :اي�سا وق��ال 
قادر على انفاذه دعاه اهلل تعاىل يوم القيامة 
من  يختار  ان  وخ��ريه  اخلالئق  روؤو����س  على 
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ُه ِبالبالِء َغّتًا. الكايف 2/ 253/ ح6. عن  االإمام ال�سادق  :ِانَّ اهلَل ِاذا َاَحبَّ َعْبدًا, َغتَّ



احلور العني ما اراد7. 
ال��ج��ال: من    ومم��ا قاله يف ه��ذا 
كظم غي�سا وهو يقدر على انفاذه وحلم عنه 

اعطاه اهلل اجر �سهيد8. 

للظفر،  وزك��اة  للموؤمن  عز  فهو  العفو: 
فان  بالعفو  عليكم   :النبي ق��ال  حيث 
العفو ال يزيد العبد اال عزا، فتعافوا يعزكم 

اهلل9.  
انه   العابدين زين  االم��ام  عن  وروي 
تعاىل  اهلل  جمع  القيامة  يوم  كان  اذا  ق��ال: 
االولني واالخرين يف �سعيد واحد، ثم ينادي 

مناد : اين اهل الف�سل ؟ 

فتتلقاهم  النا�س  م��ن  عنق  فيقوم  ق��ال: 
الالئكة فيقولون وما كان ف�سلكم ؟ 

فيقولون: - كنا ن�سل من قطعنا، ونعطي 
من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا .

ق���ال : ف��ي��ق��ال ل��ه��م : ���س��دق��ت��م ادخ��ل��وا 
اجلنة10. 

غر�س  :)من  االدب��اء  بع�س  قال  احللم: 
�سجر احللم اجتنى ثمرة ال�سالمة(. 11

وقال ال�ساعر :
من يدعي احللم اغ�سبه لتعرفه

ال يعرف احللم اال �ساعة الغ�سب 

وجعلنا  الغ�سب  من  واياكم  اهلل  اعاذنا 
حديثه  يف  ونبيه  كتابه  يف  اهلل  ذكرهم  مما 

انه حميد جميد واحلمد هلل رب العالني.
الهوام�س:

1- االخالق واالآداب اال�سالمية �س146
2- نور احلقيقة ونور احلديقة  �س210

3-)م�ستدرك الو�سائل ج2 �س304(
4- م�ستدرك الو�سائل ج2 �س304
 5- م�ستدرك الو�سائل ج2 �س304

6- م�ستدرك الو�سائلج2 �س88
7- م�ستدرك الو�سائل ج2 �س88.

8- الو�سائل ج2 �س224 .
9- الو�سائل ج2 �س223.

10- الو�سائل ج2 �س223.
11- نور احلقيقة ونور احلديقة �س210 .
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ه. الكايف 2/ 250/ح5. نيا َغَر�سًا ِلَعُدوِّ عن االإمام  ال�سادق :ِاّن اهلل عّزوّجل َجَعَل وليُه يِف الدُّ



�إعد�د/فا�سل عليوي ح�س�

ال�شهيد ال�شيخ باقر العيداين  
لي�ست العبة بالكرثة والَكم دائمًا، اإنا 
ال�سعوب  م�سرية  يف  ال��وؤث��رة  هي  النتائج 
ال�سعوب،  تاريخ  ففي  الناه�سة،  واالأمم 
النتائج  ولكن  ج�سام،  ت�سحيات  هنالك 
متوا�سعة، وربا كانت خميبة لالآمال. ويف 
مدر�سة  من  االأباة  الر�سالة  تعّلم  العراق؛ 
لالنحراف  الت�سّدي   ،،البيت اأهل 
مثل  فكانوا  كان.  اينما  الباطل،  ومواجهة 
اىل  تولت  حتى  جتمعت  الطر  قطرات 

�سيل هادر من الدماء الزكية . ومن هوؤالء 
باقر  ال�سيخ  ال�سهيد  االبطال،  الر�ساليني 
احل�سيني  النب  �سهداء  اح��د  العيدان، 

من مدينة الب�سرة.
ال�سيخ باقر ابن الال عبد اهلل ابن  هو 
ال�سيخ �سلطان العيدان، من خطباء النب 
يف  العرب  �سط  ق�ساء  يف  ولد  احل�سيني، 
والتحق  1937م.  ع��ام  الب�سرة  مدينة 
بالنجف  العلمية  احل���وزة  يف  بالدرا�سة 

وات�سل  اأظ��ف��اره،  نعومة  منذ  االأ���س��رف، 
بف�سالء احلوزة واأ�ساتذتها ونهل من معني 
عاد  بعدها  �سنوات،  الع�سر  قرابة  علمها 
خدمة  اإىل  واجت��ه  الب�سرة  حمافظة  اإىل 
الوعظ  مهمة  ملتزمًا  احل�سيني،  النب 
الحافظة.  مناطق  خمتلف  يف  واالإر���س��اد 
وكان يخ�س�س وقتًا خا�سًا بعد كل جمل�س 
يف  اجلمهور  اأ�سئلة  ال�ستقبال  ح�سيني، 

ال�سائل ال�سرعية. 
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لقد كان ال�سهيد ال�سيخ العيدان �سديد 
بالغ احلر�س  وي��ب��دي  ب��ل��ده،  احل��ب الأه��ل 
على هدايتهم وت�سليحهم بالوعي والثقافة 
ل التبليغ داخل العراق  الدينية، فكان يف�سّ
على خارجه، ال�سيما وانه يرى اأبناء جلدته 
الب�سرة  بحافظة  النائية  الناطق  يف 
يحتاجونه اأكرث، يف بيان اأمور دينهم. ومن 
اجتماعيًا؛  بها  ع��رف  التي  �سفاته  اأب��رز 
ال�سبهات  عند  ووقوفه  الحرمات،  جتنبه 
ثم  �سكنية،  اأر�س  قطعة  ا�سرتى  اأنه  حتى 
ات�سح فيما بعد اأنها عائدة ل�سخ�س اآخر. 
واأخ��ذ  ال�سهيد،  ا�ستوقف  ال��ذي  االم��ر 
وات�سح  احل��ق��ي��ق��ي،  مالكها  ع��ن  يبحث 
حمافظات  يف  اأبناوؤه  وتفرق  مات  قد  اأن��ه 
العراق، فذهب اإىل ورثته كلهم، واأر�ساهم 

جميعًا ثم ت�سرف باالأر�س. 
اىل جانب هذه اخل�سلة االميانية، كان 
ال يقبل باجلور والظلم، وال يخاف يف اهلل 
من  م�سايقات  اإىل  فتعر�س  الئ��م،  لومة 
لهم،  يلن  مل  ولكنه  البعثي،  النظام  قبل 
اأمن  ال�سجن يف مديرية  اإىل  تعر�س  حتى 
الب�سرة. وبالرغم من مطالبات ال�سلطات 
وثناًء  مدحًا  جمل�سه  يت�سمن  باأن  البعثية 
عن  احلديث  وجتنب  احلاكمة،  لل�سلطات 
كان  التجاهل  ان  اإال  والطغيان،  الظلم 
ال�سجن، فوا�سل  بعد خروجه من  جوابه، 

طريقه دون اخلوف من تكرار االعتقال. 
بالقابل، كان يحر�س على التوا�سل مع 
الخل�سني،  الوؤمنني  من  اجلامعات  طلبة 
ويتداول معهم ال�سوؤون الفكرية والثقافية، 
مثل  الدخيلة،  لالأفكار  الت�سّدي  وكيفية 
وقت  يف  وتفنيدها،  والقومية  الارك�سية 
ال  ع��ددًا  ج��رف  قد  الارك�سي  التيار  ك��ان 
كما  اجل��ام��ع��ات.  طلبة  م��ن  ب��ه  ي�ستهان 

وت�سجيع  الدينية  ال�سائل  م��داول��ة  تتم 
الطلبة على االلتزام بتعاليم الدين وقيمه 
مقاطعة  ميثل  ك��ان  م��ا  وه���ذا  وم��ب��ادئ��ه، 
�سريحة مع ما كان تروج له ثقافة النظام 
»االأمن«  �سلطات  دعا  الذي  االمر  اآنذاك، 
واأخ���رى  ف��رتة  وب��ني  ك��ث��ب،  ع��ن  لراقبته 
الب�سرة،  اأم���ن  م��دي��ري��ة  اإىل  ُي�ستدعى 
لتوجيه التحذيرات والتهديدات اليه لثنيه 
وح�سب؛  هذا  لي�س  الر�سالية.  مهمته  عن 
بل كانت لل�سيخ ال�سهيد لقاءات مع وجهاء 
اع�ساء  م��ن  ال��وؤم��ن��ة  والطليعة  ال��وؤم��ن��ني 
يتم خالل  وكان هذا  اال�سالمية،  احلركة 
اليها،  ُي��دع��ى  التي  احل�سينية  الجال�س 
وبعد انتهاء الجل�س، يبقى عدد معني من 
ظروف  يف  اخلا�س  اللقاء  ويتم  احل�سور 

اأمنية �سعبة. 
ه���ذه  ال���ن���ظ���ام  اأزالم  ر����س���د  وق�����د 
التحركات، عندما اند�سوا يف احل�سور يف 
هذه الجال�س، والحظوا بقاء البع�س عند 
انتهاء الجل�س، وقد �سّنت �سلطات »االأمن« 
حملة اعتقال لجموعة من اأولئك ال�سباب 
عندما  ال�سهيد  ال�سيخ  ومنهم  ال��وؤم��ن 
احلكيمية  بنطقة  ع��زاء  جمل�س  يف  ك��ان 

بحافظة الب�سرة. 
ويف عام 1987 م قرر ال�سهيد، الرحيل 
اإىل مدينة النجف االأ�سرف، عندما فقدت 

مدينة الب�سرة، اأمنها خالل احلرب.
من  االأث���اث  بنقل  م�سغول  ه��و  وبينما 
)التنومة(  ال��ع��رب  �سط  ق�ساء  يف  داره 
وينزل  منه،  بالقرب  تقف  ب�سيارة  واإذا 
تقدم  ثم  النظام،  منها عدد من جالوزة 
كان  ال��ذي  ال�سهيد،  اىل  اجت��ه  و  اأحدهم 
واأطلق  احلمل،  �سيارة  من  قريبًا  واق��ف��ًا 
ال�سهيد  ف�سقط  نارية،  عيارات  عدة  عليه 

حكمة  بدمائه،ومن  م�سرجًا  احل��ال،  يف 
اأمتنا  يف  جعل  اأن��ه  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل 
ومنهم  ال�سهداء،  من  ُت�سى  ال  اأع���دادًا 
وذل���ك   ،والتابعني ال�����س��ح��اب��ة 
ليكونوا قدوًة لن بعدهم من جيل ال�سباب 
مثلهم  ولتفعل  الكبار،  وحتى  واالأط��ف��ال 
فنيل  جيل،  بعد  جياًل  التتابعة  االأج��ي��ال 
ال�سهادة ال ياأتي ب�سهولٍة، واإنا يحتاج اإىل 
نيٍة �سادقٍة ونف�ٍس موؤمنٍة تعرف ما تريد، 
وتطلب احلياة وال تخ�سى الوت، فال�سهيد 
ال�سامية  بالدفاع عن مبادئه  يهّم  اأن  قبل 
نيته  يف  يجعل  بها،  تعاىل  اهلل  اأم��ره  التي 
الن�سر اأو ال�سهادة، وكالهما خرٌي وبركة.

وكرامتها،  االأمم  جمد  ي�سنع  ال�سهيد 
فمن  الراتب،  اأعلى  اإىل  باالأوطان  وُيحلق 
ُيقدم دمه فداًء، ُيخيف االأعداء حتى واإن 
رحلت روحه اإىل الرفيق االأعلى، الأنه يوؤدي 
الأعدائه ر�سالًة وا�سحًة باأن ال�سهيد �سيتلوه 
النفو�س  دامت  ما  باٍق  اخلري  واأن  �سهيد، 
ع��ن عزتها  وتبحث  وال��ه��ان��ة  ال��ذل  ت��اأب��ى 
وت�سحي بدماء اأبنائها الطيبني، فالرتاب 
اأن  ال ميكن  ال�سهيد  بدم  يختلط  ال  ال��ذي 
ُيدفن  التي ال  واالأر�س  ترابًا عطرًا،  يكون 
فال�سهيد  ت��دوم،  اأن  ميكن  ال  �سهيد  فيها 
هو القنديل ال�سيء يف ظلمة احلياة، وهو 
رجل الهمات ال�سعبة، وهو زوادة الوطن 
�سهدائنا  اهلل  رح��م   ، ال�سرق  وم�ستقبله 
والدفاع  الوحدة  رمز  هم  الذين  االب��رار  
اهلل  ر�سول  ومبادئ  اال�سالمي  الدين  عن 

. واهل البيت

الهوام�س:
1- الكتبة احليدرية .
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�ل�سيخ فاروق �جلبوري

ال�شباب واحلرب الناعمة
ال�سماوية  ال��ر���س��االت  حلركة  التتبع  اإن 
ي��ل��ح��ظ وب�����س��ك��ل وا���س��ح م���دى ت��رك��ي��ز تلك 
بني  م��ن  ال�سباب  عن�سر  على  ال��ر���س��االت 
عامة،  ب�سورة  للمجتمعات  الكونة  العنا�سر 
من�سب   والر�سل االأنبياء  فاهتمام 
وبالذات،  اأواًل  ال�سباب  على  وا�سح  وب�سكل 
من  ج��ل��ي  وب�سكل  تلم�سه  مي��ك��ن  م��ا  وه���ذا 
الر�سالة اخلامتة  ال�سوء على  ت�سليط  خالل 
حيث  ال�سماء  ر���س��االت  لجموع  وك��ن��م��وذج 
دع��وت��ه  يف   االأكرم ال��ن��ب��ي  ا���س��ت��ه��دف 
يتوجه  اأن  قبل  ال�سابة  العنا�سر  ال�سريفة 
موؤمن  اأول  كان  ولذا  النا�س،  لعامة  بالدعوة 
بن  علي  الوؤمنني  اأم��ري  ال��وىل  هو  منهم  به 
اأبي طالب، ثم تواىل بعد ذلك جمع من 
بن  وزيد  يا�سر  بن  عمار  اأمثال  من  ال�سباب 
بنت  واأ�سماء  طالب  اأب��ي  بن  وجعفر  حارثة 
عمي�س ونحوهم من فتيان العرب وفتياتهم، 
اأنه  من   عنه روي  ما  ذلك  يوؤيد  ومما 
اأَرقُّ  ُهم  َفاإِنَّ َخ��ريًا  ّباِن  ِبال�سُّ )اأو�سيُكم  قال: 
َ َبَعَثني َب�سريًا وَنذيرًا َفحاَلَفِني  اأفِئَدًة، اإنَّ اهللَّ
يوُخ(1، وبالتايل فالبد  ّباُن وخاَلَفِني ال�سُّ ال�سُّ
ودواٍع  اأ�سباب  من  والتكريز  االهتمام  لهذا 
عليها  ل��ل��وق��وف  وت��دع��و  ال��ت��اأم��ل  على  تبعث 

ومعرفتها 0

واالأ�سباب  الدواعي  تلك  تلخي�س  وميكن 
بثالثة اأمور : 

ال���ذي  االأوح�����د  ال��ع��ن�����س��ر  اأن  االأول: 
للدعوات  وقبوله  ا�ستجابته  �سمان  ميكن 

واالن��ح��راف  للف�ساد  الراف�سة  االإ�سالحية 
عن�سر  هو  وال��ج��االت  اليادين  خمتلف  يف 
ال�سلحني  ت��رك��ي��ز  جن��د  ول��ه��ذا  ال�����س��ب��اب، 
بن  اإ�سماعيل  فعن  عليهم،  من�سّبًا  والدعاة 
 اأب��ا عبد اهلل �سمعت  ق��ال:  اخلالق  عبد 
اأتيَت  اأ�سمع:  واأن��ا  االأح��ول  جعفر  الأب��ي  يقول 
راأي��َت  كيف  ق��ال:   ، نعم   : فقال  الب�سرَة؟، 
دخوَلهم  و  االم��ِر  هذا  اإىل  النا�ِس  م�سارعَة 
فيه؟، قال : واهلِل اإنهم لقليٌل، ولقد فعلوا واإن 
فاإنهم  باالأحداِث  عليَك  فقال:  لقليٌل،  ذلك 

اأ�سرُع اإىل كّل خري..... اخلب2.  
ولعله اإىل ذلك ترمي الدرا�سات احلديثة 
��ُف ���س��رائ��َح  يف ع��ل��م االج��ت��م��اع ح��ي��ث ُت�����س��نِّ
الجتمع من حيث حركته التفاعلية اإىل ثالثة 

اأ�سناف :
حالة  وت��ل��ك   ، ي��وؤث��ر  وال  يتاأثر  �سنف  اأ. 
حيث  الطفولة  مرحلة  يف  االإن�سان  يعي�سها 
ي��ك��ون )ك���االأر����س اخل��ال��ي��ة م��ا األ��ق��ي فيها 
التقدمي  القدرة على  لي�س لديه  قبلته(، فهو 
والعطاء، بداهة اأنه يعي�س فراغًا فكريًا تامًا 

ُيعجزه عن العطاء والتاأثري يف االآخرين0

ب. و�سنف يتاأثر ويوؤثر، وذلك هو �سنف 
فاإنه  ي�ستفيد  اأن  ميكن  كما  فهو  ال�سباب 
ميكن اأن يفيد غريه، وكما ياأخذ فاإن باإمكانه 

العطاء والتقدمي وخدمة الب�سرية0

يوؤثر  الذي  فهو  االأخري  ال�سنف  واأما  ج. 
وال يتاأثر، وتلك �سريحة ال�سيوخ وكبار ال�سن، 

اإذ ال �سبهة يف تكامل ن�سجه الفكري بح�سب 
ما ينا�سب ذاته وثقافته وبيئته التي ن�ساأ فيها 
قابليته  كبري  ح��د  واإىل  معه  ميتنع  تكاماًل 
والتعاطي مع ما هو جديد  والتفاعل  للتغيري 
بالعقيدة  يرتبط  مما  الفكرية  ال�ساحة  على 
جماالت  من  وغريها  واالأخ���الق  واالجتماع 

احلياة اإال ما ندر0     
  

الثاين: اإن القوة والطاقة التي تكتنزها 
مرحلتي  يف  مفقودة  لهي  ال�سباب  مرحلة 
ثابتة  حقيقة  وه��ذه  وال�سيخوخة،  الطفولة 
بالبداهة وت�سهد لها التجربة والوجدان، وبها 
القراآن الكرمي حيث يقول عّز وجّل:  ي�سّرح 
ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ  ْعٍف  �سَ ِمْن  َخَلَقُكْم  الَِّذي   ُ {اهللَّ
ْعًفا  �سَ ٍة  ُقوَّ َبْعِد  ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ  ًة  ُقوَّ ْعٍف  �سَ َبْعِد 
َو�َسْيَبًة َيْخُلُق َما َي�َساُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر}3، 
االأنبياء  بعثة  من  الهدف  اأن  وحيث  وعليه 
والر�سل لي�س فقط اإيجاد جماعة �ساحلة يف 
كل ع�سر بل االأمر يتعدى ذلك اإىل �سرورة 
عاتقها  على  تاأخذ  م�سلحة  جماعة  اإيجاد 
الر�سالة  اأع��ب��اء  وتتحمل  ال��دع��وة  م�سوؤولية 
ٌة  ون�سرها كما قال تعاىل : {َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اأُمَّ
رْيِ َوَياأُْمُروَن ِباْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن  َيْدُعوَن اإِىَل اخْلَ
َعِن اْلُْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن}4، فاإنه لي�س 
ويكفيك  ال�سباب،  اإال   ���� هذه  واحل��ال   ���� لها 
فتى  ب�سيف  الدين  ن�سرة  ذلك  على  �ساهدًا 
 اأب���ي طالب ب��ن  االإ���س��الم اخل��ال��د علي 
حتى دانت العرب بحّد �سيفه ونادت ال�سماء 
اإىل   جبيُل اأت��ى  حيث  ن�سرته،  بف�سل 

احللقة االأول 
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عن االإمام  ال�سادق :انَّ اهل احْلق مل يزالوا ُمنُذ كانوا يف �ِسّدٍة, اّما اّن ذلك ِال مّدة قليلٍة وعافيٍة طويلٍة. بحار االأنوار 67/ 214.



لهي  هذه  اإن   ( فقال:  بدٍر  يوَم    النبي
واأن��ا  مني  اإن��ه   :النبي فقال  ال��وا���س��اة 
ف�سمعوا   ، واأنا منكما   : فقال جبئيل   ، منه 
فتى  وال  الفقار  ذو  اإال  �سيف  ال  ينادي  �سوتًا 
ال�سالح  اأن  اإذن  فاحلا�سل  ع��ل��ي(5،  اإال 
بال�سباب  م��ق��رون��ان  ك��اله��م��ا  واالإ����س���الح 

ومتوقفان عليه يف تققهما ووجودهما 0

ُيعَرف بعمارة االأر�س، فاإن  ما  الثالث : 
االإن�سان  ٌخ��ِل��َق  التي  الغايات  اأه��م  ب��ني  م��ن 
الأجلها هي هذه الهمة ال�ساقة التي ا�سطدمت 
قبل بدئها باعرتا�س الالئكة كما ين�س عليه 
اإِنِّ  ِلْلَماَلِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  {َواإِْذ   : تعاىل  قوله 
ِفيَها  َعُل  اأَجَتْ َقاُلوا  َخِليَفًة  ااْلأَْر���سِ  يِف  َجاِعٌل 
ُح  ُن�َسبِّ َوَنْحُن  َماَء  الدِّ َوَي�ْسِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِسُد  َمْن 
اَل  َما  اأَْع��َل��ُم  اإِنِّ  َق��اَل  َل��َك  �ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك 
 ����� وتعاىل  �سبحانه  احلق  اأن  اإال  َتْعَلُموَن}6، 
 اآدم ذرية  يف  يرى  كان   ����� علمه  ول�سبق 
ُثلًَّة طاهرًة قادرًة على ذلك النهو�س بهمة 

اخلالفة وعلى اأمت وجه0
الوهم  اإليه هنا ذلك  التنبيه  ومما يجدر 
اأو التوهم الذي يحاول اأعداء االإ�سالم وبع�س 
�سرورة  وهو   ، وترويجه  له  الت�سويَق  اجلهلة 
�سيٌء  العبادة  واأن  الدنيا  عن  الدين  ف�سل 
باأننا  لذلك  وي�ستدلون  اآخ��ر،  �سٌيء  والعمل 
تبارك  ي��ق��ول  حيث  غ��ري  ال  للعبادة  خلقنا 
ْن�������َس اإِالَّ  ���نَّ َوااْلإِ وت��ع��اىل: {َوَم���ا َخ��َل��ْق��ُت اجْلِ

ِلَيْعُبُدوِن}7.
وليت �سعري فل�ست اأدري اأي منافاة تلك 
التي يراها هوؤالء بني العمل والعبادة؟، وكيف 
وعمارة  العمَل  االإ�سالُم  جعل  وقد  يتنافيان 
احل�سارة  �سروح  وت�سييد  واالأوط��ان  البالد 
والتجارة  وال�سناعة  الزراعة  م�ستوى  على 
يف  وُي�سهم  الب�سرية  يخدم  مما  ذلك  وغري 
�سبحانه  احلق  من  وقربها  وتكاملها  ُرقّيها 

من  وجزئيًا  العبادة  م�ساديق  من  م�سداقًا 
زكريا  ع��ن  م��ا  ذل��ك  وي���وؤدي  ؟!،  جزئياتها 
قال:   الر�سا اأبي احل�سن  ، عن  اآدم  بن 
ما  وج��ل  ع��ز  اهلل  ف�سل  م��ن  يطلب  )ال���ذي 
الجاهد يف  اأج��را من  اأعظم  عياله  به  يكف 
�سبيل اهلل عز وجل (8، فاإذا كان هذا مقام 
اأ�سرًة فما بالك بن يعمل  من يعمل ليخدم 

ليخدم اأمة اأو يخدم االإن�سانية جمعاء ؟! 0
جملة  م��ن  واأن���ه  مقّد�س  العمل  اأن  ول��وال 
هنالك  كان  لا  بها  ُكّلف  التي  االإن�سان  مهام 
{اْق��َراأْ   : تعاىل  قال  بالعلم،  لتزويده  معنًى 
َعلََّم    ِباْلَقَلِم  َعلََّم  ��ِذي  الَّ   ْك���َرُم  ااْلأَ َوَربُّ��َك 

ااْلإِْن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم}9 .
ب���ات م��ن الطبيعي  وب��ع��د ك��ل ه���ذا ف��ق��د 
ال�ساغل  ال�سغل  ال�سباب  ي�سبح  اأن  ج���دًا 

اأخذ على عاتقه  لل�سيطان وحزبه وهو الذي 
ف�ساًل  ال�سالح  من  االإن�سان  منع  م�سوؤولية 
عن االإ�سالح، وعن العمل با يخدم م�سرية 
الب�سرية، واأما كيفية ذلك فهذا ما �سنتعرف 
عليه يف احللقات القادمة اإن �ساء اهلل تعاىل0 

الهوام�س:
1-جواهر احلكمة للري�سهري : ج1، �س20

2-الكايف : ج8 ، �س93 0
3- �سورة الروم اآية 45.

4-�سورة اآل عمران اآية 104.
احلنفي:  ل��ل��زرن��دي  ال�سمطني  درر  نظم   -5

�س120 .
6- �سورة البقرة اآية 30.

7-�سورة الذاريات اآية 56.
8-الكايف : ج5 ، �س88.
9-�سورة القلم اآية 3��5.
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ا املوؤمُن ِبْنزلِة كّفِة امليزان, كّلما زيَد يف امياِنِه زيَد يف بالِئِه.  بحار االأنوار 67/ 210. عن االإمام  ال�سادق :ِانَّ



�إعد�د/طالب حممد جا�سم 

رو�سة املحبني يف اأحوال اأمري املوؤمنني

اأح��وال  يف  الحبني  :رو�سة  الكتاب  ا�سم 
.اأمري الوؤمنني

اآل  علي  ح�سني  بن  :عي�سى  الوؤلف  ا�سم 
كّبة.

ح�سن  حممد  احل��اج  ال��وؤل��ف:  يف  تعريف 
كبة ابن احلاج حممد �سالح كبة ن�ساأ يف بلدة 
عالية  تربية  وال��ده  ورب��اه  ببغداد  الكاظمية 
والذكاء  النبل  اآي��ات  من  عليه  تلوح  كانت  لا 
العلماء  اأجلة  من  بجماعة  واحاطه  والنبوغ 
ال��ع��ل��وم  م��ن ت�سيل  ف���رغ  ح��ت��ى  واالدب�����اء 
ومل  واالإن�ساء  ال�سعر  نظم  يف  وب��رع  العربية 
م�ساجالت  وله  عمره،  من  الع�سرين  يتجاوز 

�سعرية مع كثري من ادباء و�سعراء زمانه.
 تدرج يف درا�سة العلوم الدينية والفقهية 
على يد جمموعة من علماء الدين االفا�سل 

حتى نال درجة االجتهاد ب�سهادة العديد من 
يف  جمدا  وكان  زمانه،  يف  االفا�سل  العلماء 
تدري�سه  جمل�س  وكان  والت�سنيف  التدري�س 
يده  على  تخرج  وق��د  العلم  بطالب  حافال 
الكثري من الف�سالء وله موؤلفات منها تفة 

الطالب وتذكار احلزين  وتفة االحباب.
وقد رتب هذا الكتاب )رو�سة الحبني يف 

.)اأحوال اأمري الوؤمنني
على مقدمة  واأبواب وختام وهي :

القدمة :يف الرتغيب اىل ما ا�ستمل عليه 
هذا الكتاب .

خم�سة  ف�سول  وفيه   : االول  ال��ب��اب   -1
وهي:

  .الف�سل االول :يف والدته
الف�سل الثان :يف ن�سبه من قبل اأبيه 

. وامه
وكنيته  ا���س��م��ه  يف  ال��ث��ال��ث:  وال��ف�����س��ل 

 .واألقابه
.الف�سل الرابع: يف �سفاته

الف�سل اخلام�س: يف ذكر اأوالده واأزواجه 
.وامهات اأوالده

2- الباب الثان:  وينق�سم اىل ف�سلني :
الف�سل االول: يف �سبقه اىل  اال�سالم . 

الف�سل الثان :ويف بيان بع�س الن�سو�س 
عليه باخلالفة واالمامة .

التي  االآي��ات  بع�س  يف  الثالث:  الباب   -3
.نزلت فيه

4- الباب الرابع : وفيه ف�سول ثالثة: 

 وقناعته زه���ده  يف  االول:  الف�سل 
بالي�سر.

.الف�سل الثان: يف عبادته 
.الف�سل الثالث: يف ا�ستجابة دعائه 

5- الباب اخلام�س وفيه اربعة ف�سول:
.الف�سل االول: يف يقينه

.الف�سل الثان: يف عفوه و�سفحه 
.والف�سل الثالث: يف اإ�سفاقه وعطفه

.الف�سل الرابع: يف توا�سعه
ف�����س��اح��ت��ه  ال�������س���اد����س: يف  6-ال����ب����اب 

.وبالغته
.7- الباب ال�سابع: يف ف�سله وتف�سله
وج���وده  �سخائه  يف  ال��ث��ام��ن:  8-ال���ب���اب 

.وكرمه
نبذة من معجزاته  التا�سع: يف  الباب   -9

الباهرة التي حار فيها ذو العقول.
 10- الباب العا�سر: يف ق�ساياه وما اأهدى 

قومه اليه مما اأ�سكل عليهم.
من  ذك��ر  يف  ع�سر:  احل��ادي  الباب   -11
�سبه وما اأخب بوقوع ذلك بعده  وما ظهر من 

.كراماته
�سجاعته يف  الثان ع�سر: يف  الباب   -12
حروبه وغزواته ،وجندته البن عمه يف 

ايام حياته.
.واما اخلتام يف ا�ست�سهاده
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كتاب يف �سط�ر 

عن االإمام  ال�سادق :ِاْبتلي ايوَب  �َسْبَع �َسنن ِبال َذْنب.  اخل�سال 2/ 46.



Sheikh Ameer Yaseen Alwali  

In the name of Allah most Gra-
cious most Merciful

Peace be upon Mohammad and 
his progeny.

   The speaker normally tries to 
make his main ideas, keywords 
and phrases  

memorable by using certain 
sound effects and phonological 
devices. Thus, for the 

sake of a successful oration, a 
number of these phonological ele-
ments can be 

identified as follows:( Allitera-
tion, assonance, onomatopoeia, 
and rhyming) 

(Harris,2005:1-35). 
   1- Alliteration  
Alliteration is the recurrence of 

initial consonant sounds. The rep-
etition can be 

juxtaposed (and then it is usu-

ally limited to two words): 
- Ah, what a delicious day!  
   This two-word alliteration calls 

attention to the phrase and fixes it 
in the 

reader's or hearer's mind, and so 
is useful for emphasis as well as art 

(Harris,2005:32). 

2- Assonance 
 Assonance is the repeating of 

vowel sounds for aural effect and 
memorability 

as in : 
-laugh, laugh, cackle and guf-

faw. That Sam-I-am, That Sam-I-
am, I do not like, 

That Sam-I-am (Har-
ris,2005:33). 

3 - Onomatopoeia 
Onomatopoeia is where the 

words used sound like the thing or 
concept being 

described as in :  
-Wind swishing or moaning in 

the treetops-frost crunching un-
derfoot -cock a 

doodle doo woof woof. 

4- Rhyming 
   Words sounding similar that 

are pleasant to the ear...they also 
appeal because 

the listener can almost predict a 
part of the speech as in :  

Chocolate chips, greasy dips 
and dairy whips these are the 
foods that little 

teenagers are made of (ibid).
The source:-The Rhetoric of 

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

Phono-
logical 
Markers
Oration  Part Sevenof
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The Husseiny's orator

عن االإمام  ال�سادق :انَّ َايوب َمَع َجميِع ما يبتلي ِبه مَلْ ي�سُتْ َلُه رائحة.  اخل�سال 2/ 262.



�إعد�د/م�سطفى كمال

فقدت الب�رص .. ولكن مل تفقد الأمل

 ن��ع��م��ة ال��ب�����س��ر، ت��ل��ك ال��ن��ع��م��ة االإل��ه��ي��ة 
جوهرة  عباده،  على  بها  مّن  التي  العظيمة 
وال  فقدها،  من  اإال  كنهها  يعرف  ال  مكنونة 
اإال من حرم اال�ستفادة منها،  يعرف قيمتها 
فيكون الفاقد لها قد ابتلي ببالء كبري وهول 
عظيم ال يعرف مقداره اإال من ا�ساعه ويئ�س 
من رجوعه، وهذا ما ح�سل مع الفتاة)منى 
تعر�ست  اإذ  �سبابها،  ريعان  وهي يف  جمعة( 
هذه  فقدانها  اإىل  اأدى  م��اأ���س��اوي  حل���ادث 
تفلح  ومل  للب�سر،  فاقدة  فاأ�سبحت  النعمة، 
مراكز  وم��راج��ع��ة  االط��ب��اء  ع��الج��ات  معها 

االخت�سا�س..
يف الثالث من �سهر �سعبان العظم وبعد اأن 
و�سلت اأ�سرة الفتاة)منى( اإىل طريق م�سدود 
يف وجود العالج الناجح الأبنتها ول�سنتني من 
االأ�سى  م�ساعر  من  رافقها  وم��ا  ال��ح��اوالت 
واحل����زن ل�����س��اب اب��ن��ت��ه��م، ع��ق��دت ال��ع��زم 
الوحدين  و�سيد  الوؤمنني  مالذ  اإىل  للتوجه 
اهلل  ح��ب��اه  ال���ذي   ،طالب اأب���ي  ب��ي  علي 
تعاىل بالكرامات العظيمة والنزلة الرفيعة..
اليوم  يف  )م��ن��ى(  ا���س��رة  فتوجهت        
ار�س  اإىل  الوؤمنني،  افئدة  مثوى  اإىل  التايل 
ال�سافة  تلك  تقطع  وهي  اال�سرف،  النجف 
الطويلة من ار�س مدينة مي�سان-حيث كانت 
العروفة  الدينة  تلك  اال���س��رة-  تلك  تقطن 
النظري  النقطع  ومت�سكها  العميق  بحبها 
لهم..  الطلق  ووالئهم   ،البيت باأهل 
تقطع  وه��ي  طويلة  ب�ساعات  اخلطى  فحثت 

قلوبهم  امتزجت  وق��د  الكيلومرتات،  مئات 
ب��اآي��ات ال��دع��اء واالب��ت��ه��ال اإىل ال��ب��اري عز 
ال�ساغل،  �سغلهم  واأ�سبحت  بفكرهم،  وجل 
امري  مدينة  م�����س��ارف  اإىل  و�سلت  ان  اإىل 
بحبائل  ال��ق��ل��وب  فتعلقت   ،الوؤمنني
واختارت  الغفرة،  وعنوان  االإلهية،  الرحمة 
ال��رق��د  ذل���ك  اإىل  لت�سل  ب�سكينة  ال�����س��ري 

.ال�سامخ مرقد امري الوؤمنني
الوقف  اإىل  )منى(  اأ�سرة  و�سلت  اأن  وما 
الوجود يف نهاية �سارع الطو�سي وتراءت لها 
 )تلك القبة ال�ساخمة لرقد اأمري الوؤمنني
العامل  بالبكاء، ودخلت بذلك  حتى اجه�ست 
فيه،  للماديات  وجود  ال  اإذ  الهيب،  اللكوتي 
وراحت الطماأنينة وال�سكينة تدخل يف قلبها 
ابنتهم  م�ساب  احزان  اعيته  الذي  ال�سكني 
)منى(، فراحت تتوجه بكل كيانها اإىل ذلك 
ال�سارع  يف  تنتقل  واأخ���ذت  االإل��ه��ي،  ال��ق��رب 
الوؤدي اإىل الرقد الطاهر بكل �سكينة ووقار 
اإىل ان و�سلت اإىل باب الدخول، فا�ستاأذنت 
ا�ستئذان الدخول، ثم اطلقت لعيونها الدموع 
والذوا  ال��وؤم��ن��ني  اأم���ري  م��رق��د  اإىل  وذه��ب��ت 
اأ�سواتهم  تعالت  حتى  القد�س  بال�سريح 
حممد  واآل  حممد  على  وال�سالة  بالتكبري 
القلب  �سغاف  يهز  واإمي���ان  و�سدق  بخ�سوع 
اأحد ذويها منها وقربها من  ل�سدقه فتقدم 
بال�سريح  اأم�سكت  اأن  القد�س، وما  ال�سريح 
وراحت تكب وت�سلي على حممد واآل حممد 
نف�سها  وج��دت  حتى  ح��ارًا،  بكاًء  تبكي  وهي 

عز  اهلل  ب�سيئة  عينيها  اإىل  ع��اد  النور  اأن 
حممد  على  بال�سالة  تهتف  ف��راح��ت  وج��ل 
واآله وتردد ب�سوت يخنقه العبة )لقد اأنعم 
اأمري  ب�سفاعة  ب�سري  ب��ّرد  علي  تعاىل  اهلل 
اأ�سواتهم  باأعلى  النا�س  فكب   ،الوؤمنني
ممن كان قريبًا منها، ومع تكبريات ذويها، 
الطاهرة  البنت  هذه  ب�سفاء  اجلميع  فاأبتهج 
1.باإذن اهلل تعاىل وببكة اأمري الوؤمنني

الهوام�س:
1- مكتبة الرو�سة احليدرية.
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ملتقى الكرامات 



ميثم عبد �لزهرة �جل�سعمي

ليتني كنت �أقر�أ زيارة عا�صور�ء �أكرث !!!

 :يقول ال�سيخ بهجت
الروؤيا  عامل  يف  القا�سي  ال�سيد  راأي��ت 
فقال يل : ليتني كنت اأقراأ زيارة عا�سوراء 

اأكرث من مرة واحدة يف اليوم.
وقال عندما �ُسئل:

ت���وج���د ق�����س�����س وق�������س���اي���ا ت��رت��ب��ط 
باالأ�سخا�س الذين داوموا على قراءة زيارة 
ويريد  الزيارة،  بهذه  وتو�سلوا  عا�سوراء، 
وطباعتها،  الق�س�س  ه��ذه  جمع  البع�س 

فما راأيكم يف هذا الجال؟
ن�س  فقرات  :اإن  �سره  قد�س  ف��اأج��اب 
عظمة  على  الدالة  هي  عا�سوراء،  زي��ارة 
يف  ورد  ما  لوحظ  �سيما  وال  الزيارة،  هذه 
 سند هذه الزيارة عن االإمام ال�سادق�
ل�سفوان حيث قال له )م�سمون احلديث(: 
اقراأ هذه الزيارة والدعاء، وداوم عليها.. 
اأ�سياء:  له  �سمنت  الزيارة  هذه  قراأ  فمن 
اهلل  ق�سى  اهلل،  �سكر  زي��ارت��ه،  اهلل  قبل 
يرد  ومل  اأمله،  يخيب  ومل  حاجاته،  جميع 

طلبه.
بهذا  الزيارة  هذه  وج��دت  �سفوان!  يا 
ال�سمون عند اأبي، واأبي وجدها عند اأبيه، 

 الوؤمنني اأم��ري  اإىل  االأم��ر  ي�سل  حتى 
وهو ينقلها عن ر�سول اهلل، والر�سول 
اهلل  ع��ن  وج��بائ��ي��ل   ،جبائيل ع��ن 
تعاىل.. واأق�سم اهلل تعاىل اأنه من قراأ هذه 
�سيقبل  -تعاىل-  فاإنه  والدعاء،  الزيارة 

زيارته ودعاءه ويق�سي حاجته.
باأن  ال��زي��ارة،  ه��ذه  �سند  من  وي�ستفاد 
القد�سية،  االأحاديث  من  عا�سوراء  زي��ارة 
ال��ت��ي دف��ع��ت علماءنا  وه���ذه االأم����ور ه��ي 
الكبار واأ�ساتذتنا، اأن يقيدوا اأنف�سهم على 
قراءتها على الرغم من كرثة ان�سغاالتهم 

بحيث  اإليهم،  الراجعات  وك��رثة  العلمية 
ال�سيخ حممد  احلاج  الرحوم  اأ�ستاذنا  اأن 
ح�سني االأ�سفهان، طلب من اهلل -تعاىل- 
اأن ال يقب�س روحه يف اآخر عمره، اإال وهو 
يف حالة قراءة زيارة عا�سوراء.. فا�ستجاب 
اهلل دعاءه، وقب�س اهلل روحه بعد اأن انتهى 

من قراءة هذه الزيارة1. 

الهوام�س:
 - الجل�سي  ال��ع��الم��ة   - االأن�����وار  ب��ح��ار   -1

ج98-�س 301.
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م�ساركات

وا البالءَ  ِنعَمٌة والّرخاء ُم�سيبٌة.  حتف العقول: 377. عن االإمام  ال�سادق :َلْن تكونوا ُموؤِمنَن َحّتى تعدُّ



�ص�ؤال العدد ال�صابق
�سوؤال العدد ال�سابق/اذكر األقاب لالأمام زين العابدين؟

اجل�اب
الزكي...واأ�سهرها  الُتَهّجد،  االأمني،  الزاهد،  ال�سّجاد،  العابدين،  �سّيد 

زين العابدين. 

اذكر القاب االمام محمد بن علي الجواد ؟

�سـ�ؤال

الــــــــــــــــعــــــــــــــدد

نام  االأمريكية  كولومبيا  طالب يف جامعة 
ا�ستفاق  بعدها  و   ، ريا�سيات  حما�سرة  يف 
الحا�سرة..  انتهت  لا  الطلبة  �سوت  على 
ف��وج��د ال��دك��ت��ور ق���د ك��ت��ب ع��ل��ى ال�����س��ب��ورة 

م�ساألتني... 
 ، ال��واج��ب  م�سائل  اأك��ي��د  نف�سه:  يف  ق��ال 

ونقلها من اأجل حلها يف البيت.
لا حاول وجد اأنهما �سعبتان جدا ... لكّنه 
ظل يحاول و يحاول و يذهب اإىل الكتبة ياأتي 
بالراجع ويبحث اإىل اأن ا�ستطاع ب�سعوبة حل 

م�ساألة واحدة فقط.
ويف ال��ح��ا���س��رة ال��ت��ي ب��ع��ده��ا الح���ظ اأن 

الدكتور مل ي�ساأل عن الواجب !

مل   لاذا  �سيدي  يا  �ساأله:  و  الطالب  فقام 
ت�ساأل على واجب الحا�سرة ال�سابقة ؟! 

فقال الدكتور : واجب ؟! 
هو مل يكن واجبا ، اإنا قدمت لكم اأمثلة 
العلم  عجز  ال��ت��ي  الريا�سية  ال�سائل  ع��ن 

والعلماء عن حلها !!
انده�س الطالب، و قال : لكنني قمت  بحل 

واحدة منهما يف اأربع ورقات!
فنده�س الدكتور ، ثم فح�س احلل فكاد 

اأن يقع مغما عليه..
كولومبيا  جامعة  يف  ال�ساألة  حل  �ُسّجل  و 

وعرفت با�سمه. 

االأربعة  ب��اأوراق��ه��ا  ال�ساألة  ه��ذه  والزال���ت 
معرو�سة يف اجلامعة حتى يومنا هذا.

ل�سبب   ال�ساألة  بحل  ق��ام  ال��ط��ال��ب  ه��ذا 
واحد ... الأنه مل ي�سمع الدكتور و هو يقول : 

مل ي�ستطع اأحد اأن يجد حّلهما .

اأقنع نف�سه باأن البد اأن يتم حلها ... فلما  
، قام  االإح��ب��اط  ت��اأث��ريات  ج��رب بعيدا ع��ن 

بحلها.
اعمل  ت�ستطيع،  ال  لك  يقول  لن  ت�سمع  ال 
مهما  و  ال�سعوبات  ك��ان��ت  مهما  ���س��يء  ك��ل 
بلغت حدتها، فقط حاول وكرر الحاوالت وال 

تياأ�س...

مفتاح النجاح 
املحاولة
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ا�سرتاحة اخلطيب

َلٌه َحلَّ بها اْلَبالَء. اخل�سال 2/ 594. تي خم�َس َع�سرَه ِخ�سْ قال ر�سول اهلل : ِاذا َعِمَلْت امَّ



ق�سم  رئ��ي�����س  ق��ب��ل  م��ن  مبا�سر  بتوجيه 
احل�سينية  العتبة  يف  احل�سينية  اخلطابة 
الطائي،  ال�ساحب  عبد  ال�سيخ  القد�سة، 
االم���ام  معهد  طلبة  م��ن  جم��م��وع��ة  ���س��ارك 
يف  االن��ك��ل��ي��زي��ة،  باللغة  للخطابة  احل�سني 
ترجمة اال�ستفتاءات ال�سرعية للزائرين اثناء 

زيارة العا�سر من الحرم.

ال�سعبة  م�سوؤول  حميد  علي  حممد  وق��ال 
من  مبا�سر  بتوجيه  الق�سم:  يف  االداري�����ة 
الطائي،  ال�ساحب  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
العهد،  ا�ستاذ  ال��ويل  امري  ال�سيخ  وا�سراف 
الطلبة يف  االخوة  �سارك  �سخ�سية،  ومتابعة 
اماكن اال�ستفتاءات ال�سرعية داخل ال�سحن 

احل�سيني خدمًة للزائرين االجانب.

وا�ساف ان، بعد التن�سيق مع ق�سم ال�سوؤون 
الدينية ال�سوؤول عن اال�ستفتاءات ال�سرعية، 
الذي  عملهم  بهام  الطلبة،  االخ��وة  با�سر 
ال��زائ��ري��ن  قبل  م��ن  كبري  ا�ستح�سان  الق��ى 

االجانب اثناء تواجدهم الأداء الزيارة.

ق�سم اخلطابة احل�سينية يرفد اال�ستفتاءات ال�سرعية باملرتجمن 
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ن�ساطات الق�سم



املََرح�ا وات���ُرِك  ف��اح��زْن  املُ��ح��رُم  ه�لَّ 
عط�س�ًا ق�سى  ق��ْد  اإم���اٍم  اأيَّ  ت�����دِر  ل�ْم 
ح��ي�����َدرٌة ����اُه  ربَّ ال�����ذي  احُل�سي�ُن  ه�����َو 
ظهرْت م��ا  ل���والُه  ال��ذي  احُل�سي�ُن  ه�َو 
ُمعجزٌة ال��ك��وِن  يف  ال��ذي  احُل�سُن  ه�َو 
مدَر�س�ٌة للعل�ِم  ال���ذي  احُل�سي�ُن  ه�����َو 
َملحم�ٌة ال��ط��فِّ  ي�����وَم  ك�����اَن  ج��ه�����اُدُه 
ٍم حُم���رَتَ ف��ِس  النَّ اأب���يِّ  �سخ��ٍس  فك�لُّ 
حي�درٍة الل�يِث  مثَل  بال�سيف  ق��اَم  ق�د 
��رَّ ح��ي�����درٌة يف ي�����وِم م�����ول�����ِدِه ق�����د ���سُ
َك�����َرٌم ك��لُّ�����ُه  ب�سخ��ٍس  اأق�������وُل  م�����اذا 
ب�ِه ُي�ستن��ار  اإم�������اٌم  احُل�����س��ي�����َن  اإنَّ 
ُم�����ّت�����ب��������ٌع اهلِل  الأم�����������ِر  اأب���������يٌّ  ف�������ذٌّ 
ه�����َو االإم����اُم ال���ذي َف�����ر���سٌ اإط��اَع��ُت�����ُه

�ُسِفَح�ا ك��رب�����ال  يف  دٍم  اأيَّ  ت�����دِر  ل�����ْم 
ُذِب�����َح�����ا ل��ل��ُه�����دى  ن��ب��يٍّ  ���س�����ب�����ِط  اأيَّ  و 
َنَف��ح�ا اأخ��الِق�����ِه  م��ْن  في�ِه  واأح��م�����ٌد 
�ح�ا َو�سَ م��ا  َواالإ���س�����الِم  ال��ّدي��ِن  م��ع��امُل 
�سح�ا واتَّ احل���قُّ  وب�����اَن  ا���س��ت��ن�����اَر  ب�����ِه 
بِرَح�ا م��ا  اخلي�ُر  وف��ي��ِه  العطاُء  في�ِه 
َفتح�ا ق�����د  ف��ي�����ِه  وف��ت�����ٍح  ن�����س��ٍر  ف�������اأيَّ 
َنح�ا احُل�سِن  نحَو  ال��ُع��ال  ني�َل  راَم  اإْن 
ُمكَت�َسح�ا �ساَر  حتى  اجلي�َس  �م  وحطَّ
ف�ِرح�ا ُم�ستب�ِس�رًا  ب���ِه  ط�����َه  وك�����اَن 
قَدح�ا ما  في�ِه  املُ��ع��ادي  احَل��ق��وَد  حتى 
�َسِمح�ا ع��ال�����م�����ًا  ت��ق�����ي�����ًا  ًا  ب����رَّ وك�������اَن 
�ُسُجح�ا ع��اداًل  جمياًل  �سريًا  �س�اَر  ق�د 
�������ُه َم�������ْن ت�������واّلُه ف�����ق�����ْد رِب��ح�����ا وُح���بُّ

�ساعر اأهل البيت
احلاج جعفر ال�سيخ عبا�س حمندي 


