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ِمن املجاهدين �أنا و�أنت� ،أم مع القاعدين؟
بقلم :ال�شيخ ح�سني َك ْوراين
«والدما ُء َتغلي» ،و«هذه اجل ّنة ُفتِحت �أبوا ُبها» ،وقد «تطايرت
وب ْ َ
أنت يا
ال َناجِ َر﴾� ،أين � َ
ُ
القلوب مطايرها» و﴿ َبلَ َغتِ ا ْل ُق ُل ُ
قلب؟ �أين تقف؟
اخلا�ص ج ّد ًا رغم عمومه
ر�سال ُة اهلل تعاىل �إليك وا�ضحة ،وعهدُه
ّ
حجة.
وال�شمول ،مل يرتك ٍ
لقاعد ّ
احلب ،وتد ّبرتَ العهدَ بنور الب�صرية،
هل قار ْب َت الر�سالة ِب َلوعة ّ
ّثم اخرتتَ املوقف� ،أم �أ ّنك حدّدتَ م�سارك وامل�صري كما تهوى،
مبعزل عن كتاب اهلل تعاىل.
ٍ
علي عليه ال�سالم:
قال الإما ُم ٍّ
ني َق ْبلَ ُك ْمْ ،
ا�ض َ
ال�سا ِب ِق َ
ني �أَمَا َم ُك ْمَ ،ق َّو ُ�ضوا مِ َن الدُّ ْن َيا
وال َ ِ
« َف ُكو ُنوا َك َّ
ِي�ض ال َّراحِ لِ َ ،
َت ْقو َ
واعلَ ُموا �أَ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر�آ َن
وط َو ْوهَا َط َّي ا ْل َ َنازِلِ ْ .
ا�ص ُح ا َّلذِ ي َل َي ُغ ُّ�ش ،وا ْلهَادِي ا َّلذِ ي َل ُي ِ�ض ُّل ،وا ْل ُ َحد ُِّث
هُ َو ال َّن ِ
ا َّلذِ ي َل َي ْكذِ ُب .ومَا َجا َل َ�س َه َذا ا ْل ُق ْر آ� َن �أَ َح ٌد �إِ َّل َقا َم َع ْنه ِب ِز َيا َد ٍة
�أَ ْو ُن ْق َ�صانٍ ِ :ز َيا َد ٍة ِف هُ دًى �أَ ْو ُن ْق َ�صانٍ مِ نْ َع ًمى».

ﰇﰈﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾.
***

َمن ترك اجلهاد ،و�آ َثر القعود ،خرج من دائرة الأ ّمة الو�سط،
الآمرة باملعروف ،والناهية عن املن َكر� .سالم ُة الفكر واملعتقد،
حب اجلهاد .يعبد املجاه ُد َ
اهلل ،ويعب ُد القاع ُد هواه.
رهنُ ِّ
يف الر�ؤية القر�آن ّية ال َ
جمال � -إذ ًا  -للجمع بني ُح�سن الإ�سالم
ي�ستقيم معنى
والقعود ،ف�ض ًال عن اجلمع بني الإميان والقعود .ال
ُ
م�صطلح «جمتمع املقاومة» �إال عندما يكون مرادف ًا مل�صطلح
«املجتمع املقاوم».
قد ت�ستدعي م�صلحة اجلهاد واملقاومة االكتفاء من اجلمهور
و�سط متع ّدد االنتماءات  -مبج ّرد التعاطف
العا ّم  -خ�صو�ص ًا يف ٍ
مع جهاد املقاومة� ،إال �أنّ هذا ال يلغي �أنّ ذلك من فقه ال�ضرورات.
***
يبقى ال ُ
م�سلم �أن ي�أخذ موقعه يف منظومة
أ�صل قائم ًا :على ك ّل ٍ
املجتم ُع امل�سلم يف هَ دي القر�آن �صنفان ،ال ثالثَ لهما :املجاهدون اجلهاد ،التي هي ذات منظومة الأمر باملعروف والنهي عن
والقاعدون .الآيات التي حتثّ على اجلهاد ،وحت ّذر من القعود ال املن َكر ،وفق التد ّرج ّ -
املقن  -من اليد �إىل الل�سان ،فالقلب ،على
تكاد ُت�صى.
قاعدة عدم �إجزاء القلب والل�سان حني تُفتَح �أبواب اجلهاد باليد،
لي�س للمجاهدين يف القر�آن الكرمي �إال ا�س ٌم واح ٌد هو «املجاهدون» .كما هو احلال يف هذا الع�صر.
النف�سي.
ا�ضطراب اجل ّو
تتع ّدد ت�سمياتُ القاعدينّ .ربا ال�سبب
ُ
ّ
***
يف �سورة التوبة ثمان � ٍ ّ
ّ
ً
آيات لعلها الأ�ش ّد وط أ�ة يف النكري على منذ قررت �أمريكا مواجهة الثورة ال�شعب ّية يف �إيران باحلديد
القاعدين ،وتظهري حاالتهم النف�س ّية.
والنار ،و�إىل ما بعد حترير املو�صل ،و�أبواب اجلهاد مفتّحة على
من �أ�سماء «القاعِ دين» يف هذه الآيات﴿ :ﭮ﴾﴿ .ﮭ﴾.
ومواكب ال�شهداء متلأ
ك ّل م�صاريعها ،وقوافل اجلهاد ترتى،
ُ
﴿ﭔﭕ﴾.
امل�ضمار.
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
التو�سل بو ّ
يل اهلل تعاىل �إمام الزمان عليه ال�سالم ،كان
يف ظ ّل ّ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
بنف�س مطمئ ّنة ،يقو ُد
الإمام
اخلميني قبل رحيله �إىل مق ّره ال ّ
أبدي ٍ
ّ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ن�صر �إىل ن�صر.
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ امل�سري َة من ٍ
ري
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ �إث َر �أ ّول غارة ج ّو ّية على طهران ،قال الإمام
اخلميني« :اخل ُ
ّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ يف ما وقع».
اخلميني يوم ًا �إال خطاب ًا عامل ّي ًاُ ،مث َق ًال
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ مل يكن خطاب الإمام
ّ
لتالعب الأنظمة مب�صائر ال�شعوب.
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ باحل�سرة على ال�شرق والغرب ُ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ عندما دعا لت�شكيل جي�ش الع�شرين مليون ًا ،كان ينظ ُر بنور الإميان
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�إىل ما ُ
يرعف به امل�ستقبل الواعد من مواجهات دامية مع ال�شيطان
الأكرب َومن يدور يف ف َلكه.
ُ
«القرن اخلام�س ع�شر
يف هَ دي �آمال هذا امل�ستقبل ،قال الإمام:
الهجريّ ُ
قرن حتطيم الأ�صنام الكبرية».
***

احلليم حريان ،هي موقف بع�ض
املفارقة العجيبة التي ترتك
َ
«املوالني»  -من ك ّل الت�صنيفات املتق ّدمة ،ومن مق ّلدي جميع
املراجع ال ّ
َ
و�صول �إىل ر�سول اهلل �ص ّلى
أجلء  -الذين �أيقنوا أ� ّنه ال
علي وال�ص ّديقة الكربى ال�شهيدة الزهراء
اهلل عليه و�آله� ،إال بوالية ٍّ
عليهما ال�سالم والأئ ّمة من َبنيهم عليهم ال�سالم ،ولك ّنهم رغم هذا
أنف�سهم بجهاد ،بل ّربا كان «جهاد»
االعتقاد العظيم ،مل يح ّدثوا � َ
بع�ضهم حماربة ّ
خط اجلهاد ووالية الفقيه!
يف املراحل الأوىل جلهاد املقاومة �ض ّد العد ّو ال�صهيو ّ
ين ،كان ل�سانُ
حال بع�ضهم � -أو املقال  :-هل نح ّرر فل�سطني لل ّنوا�صب؟
ويف مراحل «الدفاع املقدّ�س» يف ال�شام �ض َّد النوا�صب� ،صارت
حجتُهم الداح�ضة :احلر�ص على دماء امل�سلمني!!
ّ
ويف مواجهة «دواع�ش �آل �سعود» يف العراق ،مل َيحموا ظه َر احل�شد
ال�شعبي من م�ؤامرات «�آل �سعود» ،ف�إذا ب�سفريهم ووزير خارج ّيتهم
ّ
يت�ص ّرفان وك�أنّ «�آل �سعود» ال عالق َة لهم بتجيي�ش الدواع�ش ،وال
بتهديدهم لكربالء والنجف ال ّلتني كان «�آل �سعود» قد �ش ّنوا عليهما
الغارات وارتكبوا املجازر الفظيعة.
وثالث ُة الأثا ّيف� ،صمتُهم املريب على جرائم «�آل �سعود» يف اليمن!!!

اخلامنئي حت ّققت �أُوىل �آمال الإمام الراحل التي من
ومع الإمام
ّ
�أجلها �أعلنَ يوم اجلمعة الأخري من �شهر رم�ضان «يوم القد�س
العاملي».
ّ
كما كان انت�صار الثورة الإ�سالم ّية زلزا ًال �سيا�سي ًا ط ّبق �أرجاء
املعمورة ب�أعلى الدرجات مبقيا�س احل ّر ّية واحلقّ والعدل .كانت
حرب ّمتوز الزلزال الأقوى ،الذي يختزن ق ّوة �سابقه ،وما تراكم
من جتارب الثورة واجلهاد امليدا ّ
ين خالل حوايل ثالثة عقود.
ومع تر ّددات الزلزال الثاين املرتادفة حتّى الآن يف ٍّ
خط بيا ّ
ين
ت�صاعدي:
ّ
اخلميني امل�س ّددة� ،إنْ عندما
فهم بع�ض مرامي الإمام
� )1أمكن ُ
ّ
ري يف ما وقع»� ،أو عند �إعالنه  -من قبل « -يوم القد�س
قال« :اخل ُ
العاملي»� ،أو لدى حديثه عن ّ
حتطم الأ�صنام الكبرية.
ّ
م�سلم
 )2وما تزال �ساحات اجلهاد تتعاظم ك ّم ًا وكيف ًا ،تدعو ك ّل ٍ
***
وباخل�صو�ص �أهل « َيا َلي َت َنا ُك ّنا َم َعك» ،ول�سان احلال:
وما زال َ�ش ْو ُطك بد َء الطريقِ و َت َ
قاعد عن اجلهاد ،ظ ّن ًا منه ب�أنّ «االنتظار» ٌ
دعوك ملحاح ًة كربالء
وقوف على الت ّل:
�إىل ك ّل ٍ
***
و«ل َي ْغ ُزَ ،
 )1هل ُيكن ملن ال يف ّكر بالتدريب والإعداد َ
ول ُي َحدِّث
َ
خو�ض غمرات اجلهاد ال ينح�صر َمبن يلتزم
من الوا�ضح �أنّ
نف�سه ب َغزو»� ،أن يقر�أ هذه الفقرات من دعاء «العهد» ب�صدق:
َ
اخلميني
باملرجع ّية الفقه ّية للإمامني
ّ
ّ
واخلامنئي .ما �أكرث ال�شهداء «ال ّل ُه ّم َف إِ� ْن َحا َل َبينِي َو َبي َن ُه امل َ ْو ُت ا َّلذِ ي َج َع ْل َت ُه َعلَى عِ َباد َِك َح ْت َماً
ممن يلتزمون مبرجع ّية مراجع �آخرين.
ِ
واملنتظرين ّ
م ِّر َداً
َم ْق ِ�ض َّياًَ ،ف�أَ ْخر ِْجنِي مِ نْ َق ْبِي ُم�ْؤ َت ِز َراً َك َفنِي َ�شاهِ َراً َ�سيفِي ُ َ
ومل يعد خافي ًا �أن َ
بع�ض املق ّلدين ملراجع �آخرين ،تتجاذبهم َق َناتِي ُملَ ِّب َياً د َْع َو َة الدَّاعِ ي ِف ا َ
ا�ض ِر َوال َبادِي»..؟ هل يطم ُع �أن
حل ِ
الت�صنيفات التالية:
َ
لي�شارك يف اجلهاد الذي مل يف ّكر به ولو حلظة،
يخرج من قربه
َ
 )1يتح ّم�سون ّ
خلط اجلهاد ،وال ُيجاهدون( .ويدخل يف هذا
عندما كان يف قيد احلياة؟!
الت�صنيف ُ
واخلامنئي).
اخلميني
بع�ض مق ّلدي املرج َعني
ّ
ّ
ربي �شرط اكتمال ّ
ُ
ُ
الفرق
التول ومتامه .ما
� )2ألي�س
اكتمال الت ّ
 )2ي�سكتون عن ّ
خط اجلهاد ،وقد ي�ؤ ّيدونه.
الطبيعي «�آل
ربي من بني �أم ّية وبني امتدادهم
 )3يُعادون خطّ اجلهاد جزئيّاً� ،أو كلّيّاً بحيث تبلغ الأولو ّية عندهم بني عدم اكتمال الت ّ
ّ
�سعود» و�سائر الوهّ اب ّيني ودواع�شهم؟
معاداة ّ
خط اجلهاد ووالية الفقيه.
***

وهنا نتيجتان بديه ّيتان:
ّ
القلب مع وراث احل�سني والنب ّيني
أجلء نتائج تطبيقات مق ّلديهم اخلط أ� �آنَ الأوان �أ ّيها العزيزُ ،ليدِّد ُ
 )1ال يتح ّمل املراجع ال ّ
عليهم ال�سالم:
لفتاواهم الك ّل ّية والعا ّمة.
ال�ص ِّف
منْ َت ْن َت ِ�ص ُر ِب ِه لِدِ ين َِكَ ،و َت ْق ُت ُل ِب ِه َع ُد َّو َك ِف َّ
اج َع ْلنِي ِ َّ
 )2اغتنام ال�شيطان الأكرب و�أدواته فر�صة هذه الثغرة ،للنفاذ منها « َو ْ
و�ص﴾ ِف
الخرتاق اجلبهة التي ُيفرت�ض �أ ّنها «مع�سكر الإمام �صاحب ال ّزمان» ا َّلذِ ي َو َ�صفْتَ ِب ِه أَ�هْ لَ ُه ِف ِك َتاب َِك ﴿ َك�أَ َّن ُه ْم ُب ْن َي ٌان َم ْر ُ�ص ٌ
يكِ ،ف �أَ َح ِّب املَواطِ ِن �إِ َل َ
أَ� َح ِّب َخ ْلق َِك إِ� َل َ
يك».
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
ّ
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أولياء ال�شيطان»
أعداء اهلل و� ُ
«�آل �سعود اليهودُ � ..
*
نا�صر ال�سعيد :حكاية الثائر المغدور

صحراء الربع الخالي  -نجد
**

جعفر البكلي
املكان :بريوت الغربية

املارة من
تتفرسان يف وجوه ّ
خلف نظارته السوداء الكبرية ّ

حوله .كان سبب حنقه صحايف فرنيس ألح يف طلب موعد ٍ
ّ
ّ

الزمان 17 :كانون األول 1979
خرج رجل متوسط القامة مرسع ًا من املبىن الذي تقع فيه
سوى ياقة
مكاتب جريدة «السفري» .أجال ببرصه يف الطريقّ .

معطفه حول عنقه ،فالطقس كان بارد ًا يف ذلك اليوم الشتوي
حيث خطاه نحو متاجر
ثم مىض يف شارع أمني منيمنة ّ
الغائمّ ،

شارع «احلمراء» القريبة .كان راغب ًا يف اقتناء بعض اهلدايا
ألرسته الصغرية اليت تركها يف دمشق ،منذ أيام ...حمفظته
املعبأة بأوراقه تتدىل من كتفه ،وعيناه احلانقتان من
اجللدية ّ

منه يف مبىن جريدة «السفري» ،ولكنه مل جيئ ...خواجات آخر

زمن ،هؤالء الذين خيلفون مواعيدهم وال يعتذرون!
فجأة انتبه خلطوات مرسعة من ورائه تتسابق إليه .التفت،
فرأى رجاالً ثالثة يقرتبون منه برسعة .حاول أن يبتعد
لكن أحدهم أمسكه من كتفه .خاطبهم بقلق« :وش
عنهم ّ
ورش الثاين عىل
تريدون؟!» .أجابه أوهلم بلكمة عنيفة.
ّ

وجهه رذاذ ًا من يشء كأنه زجاجة عطر .غامت الدنيا من

* نقالً عن صحيفة األخبار اللبنانية 19 /أيار 2015

** باحث عراقي
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حوله ،حىت أنه مل يستطع أن يقاوم أولئك الرجال الذين

وأما
ويقال إ ّن الذي «غ ّطى» هذه اجلريمة هو أبو إيادّ .

كان ذلك الرجل املخطوف هو املعارض السعودي نارص

األجر كان عرشة ماليني دوالر ُوضعت
عتقد أ ّن
وي ُ
الشاعرُ .
َ

جروه إىل سيارة قريبة انطلقت به مرسعة إىل حيث لن يعود.
ّ

السعيد .وكان الرجال اخلاطفون من زعران جهاز األمن

املؤجر ،فلم يكن سوى السفري السعودي يف بريوت عيل
ِّ

يف جيوب منظمة يارس عرفات.

العسكري الفلسطيين الذي كان يرتأسه العقيد عطا اهلل
عطا اهلل «أبو الزعيم» [يف مقابلة صحافية ،أجرتها معه جملة

نعش من السفارة السعودية إىل مطار بريوت
يف الغد ،وصل ٌ
ألجل شحنه يف طائرة خاصة متجهة إىل الرياض .كانت

«األسبوع العريب» يف عددها الصادر بتاريخ ،1987/5/11

الوثائق السعودية تزعم أ ّن من يرقد يف النعش هي ابنة سفري

نفى «أبو الزعيم» عالقته باختطاف نارص السعيد؛ بدليل أهنم

اململكة يف دمشق عبد املحسن الزيد ،وأهنم يريدون نقل

شارع الحمرا في بيروت حيث حصلت عملية الخطف

ناصر السعيد خالل لقاء صحفي

يف حركة «فتح» شكلوا جلنة حتقيق للبحث عن املفقود ،شارك

جثماهنا إىل بلدها .صعد النعش إىل الطائرة راجع ًا بمن رقد

فيها هو بنفسه ،ومعه صالح خلف «أبو إياد» ،وتوفيق سلطان

يقدر له أن يراه ،منذ  23عام ًا.
يف جوفه إىل وطنه الذي مل ّ

(عن «احلزب التقدمي االشرتاكي») ولكنهم مل يصلوا إىل يشء...
لكن مسؤولني سابقني يف حركة «فتح» ،منهم أبو موىس عضو
ّ
جملسها الثوري وقائد غرفة عملياتها ،يؤكدون عالقة الرجل
هبذه العملية القذرة.
ويعترب أبو الزعيم من رجال امللك حسني يف منظمة التحرير.
وقد ارتقى يف قيادة «فتح» حىت صار مسؤول املخابرات

ُ ِ
مترد عىل عرفات
العسكرية فيها ،لكنه أ بعد بعد أن ا ُّتهم بقيادة ّ

عمار ،أعاد خليفته أبو مازن
يف الثمانينيات .وبعد أن مات أبو ّ
وعي ابنه حازم عطا اهلل مدير ًا للرشطة
االعتبار أليب الزعيم.
ّ
ا لفلسطينية ]

ِ
ف من الطائرة يف سواحل
أثناء الرحلة ،قيل بأن النعش قد ُقذ َ

لبنان[ .الرواية اليت تزعم أن نارص السعيد أُلقي به من الطائرة يف سواحل
خاص
لبنان ،أوردها مارك يونغ يف كتابه «احلارس الشخيص» .وهو مرافق
ّ
لعدد من أمراء العائلة املالكة السعودية ،ويقول إنه سمع الرواية بنفسه من
بعضهم]

لكن العديد من املعارضني السعوديني يتداولون رواية أخرى
ّ

تزعم أن نارص السعيد وصل فعالً إىل اململكة السعودية،
ورمِ َي منها حي ًا يف
ثم ُوضع يف هيلوكوبرتُ ،
وهنالك ُع ّذبّ ،
الصحراء.
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املكان :مدرسة مدينة حائل  -السعودية

إ ّن رىض الشعب هو رىض اهلل! ولن يرىض اهلل سبحانه ملَن

الزمان :مساء  11كانون األول 1953

ال يرىض عنه شعبه .لذا ،أقول لك ،يا سعود ...هل جت ّشمت

شق
شاب حا ّد النظرات ،بسيط الثياب ،صفوف املقاعد
ّ
ّ
املرتاصة اليت جلس عليها أعيان قبيلته،
ّ

الدعاية لنفسك؟

مصاعب الطرقات اخلربة الوعرة
وجئت لعندنا بقصد
َ
ليس يف مئات املدن والقرى والصحاري

وحاول أن يصل إىل املنصة اليت كان

اليت مررت هبا إال الفقراء الذين رأي َتهم

يقعد فوقها ملك البالد جالس ًا عىل أريكة

يمدون إليك أيدهيم ضارعني من الفقر
ّ

ضخمة .وكانت املناسبة حفالً أقامه

واجلوع واملرض واجلهل ...ال يوجد

وجهاء مدينة حائل يف مدرستها ،تكريم ًا

عالج وال معالج ،وال ماء نظيف،

مللك السعودية اجلديد سعود بن عبد

وال دواء ،وال عمل ،وال مساكن تليق

العزيز .وكان العاهل قد قدم إىل اإلمارة

باإلنسان.»...

الشمالية يف مملكته لتلقّي البيعة من
زعماء قبيلة ُش َّمر اليت تقطن تلك البقاع.

ابن سعود مع الحاكم اإلنكليزي بيرسي كوكس

مل يكن
الشاب سوى نارص السعيد البالغ من العمر وقتها
ّ

ثالثني عام ًا .ولقد أخذ يرصخ حني منعه احلراس من
االقرتاب ع ّله يلفت انتباه امللك إليه .وحني التفت إليه

سعود ،هتف الشاب قائالً« :عندي كلمة يا طويل العمر ،أيب
وشم اهلواء،
ألقيها ...ح ّنا نعرف أنك ما جيت هين للسياحة
ّ
لكن ألخذ البيعة .ويف هالكلمة أشياء مهمة عن البيعة
يلزمك تسمعها» .ومل يعد باإلمكان ،وقد انتبه الناس ،سوى
أن يقول امللك« :تفضل ...قول».
حضه ًا ،وجلجل صوته
أخرج نارص من سرتته أوراق ًا ّ
يف احلاكم واملحكومني قائالً« :باسم اهلل ،وباسم احلق...

ّ
املعذبني ،والفالحني الذين أصبحوا فريس ًة
العمال
باسم ّ

املرشدين...
للمرابني ...باسم اجلنود الظافرين ،باسم البدو ّ

باسم الشعب الذي ُحرم من نور العلم طويالً يا طويل

العمر ...يا سعود بن عبد العزيز ...دعين أناديك باسمك
املجرد من اجلالل واجلاللة ،ف ُزخرف القول غرور ...والذي
ّ
ال جي ّله شعبه ال جت ّله األلقاب الزائفة ،بل وال جي ّله اهلل أبد ًا.

بدا االضطراب عىل وجوه القوم،

والغيظ عىل وجه امللك سعود من هذه الوقاحة .وأشار إىل

مساعده اخلاص العقيد حممد الذيب (رئيس حرس امللك)
لكي ُيسكت هذا املعتوه ،ويفتك منه الورقة اليت بيده.

وحينما أراد نارص السعيد أن
حيتج عىل هذا القمع الذي
ّ
ُس ِّلط عليه ،بلغ احل َنق بملك السعودية مبلغه ،وراح يرصخ:
«كفى ...أنتم جمرمون ،إنما جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله

ويسعون ...ويسعون ...ويسعون »...وعلق لسان امللك يف
ثم قام
كلمة «ويسعون» ،فلم يعرف كيف ينطق بقية اآليةّ .

امللك من جملسه غاضب ًا .وأراد واليه عىل حائل عبد العزيز
بن مساعد بن جلوي أن يعتذر له ،فقال له سعود« :االحتفال
خربه».
زين ،بس هذا اليل اسمه ابن السعيد ّ
[يمكن مراجعة نص اخلطاب الطويل الذي ألقاه نارص السعيد
أمام امللك سعود ،يف الصفحات  79 - 75من كتاب «تاريخ آل
سعود»]

كانت تلك الواقعة ،اليت رسد نارص السعيد بنفسه تفاصيلها
يف كتابه «تاريخ آل سعود» ،هي أول مواجهة ،وجه ًا لوجه،
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بني املناضل الثائر ،وأحد ملوك آل سعود .ومل تكن تلك

«رحيمة» لرفض التقسيم ،واملطالبة بقطع النفط عن أمريكا

ترب منذ
الشجاعة اليت أبداها نارص أمام امللك عجيبة ،فلقد ّ

وبريطانيا.
وسموا تظاهرتهم هذه «يوم فلسطني» .ويرسد
ّ

فقاوم َمن بقي من أفراد تلك العائلة الغزا َة الظاملني .ونشأ

جاء تركي بن عطيشان أمري رأس تنورة إىل العمال املحتجني

صغره يف أرسة مظلومة اس ُتشهد رجاهلا دفاع ًا عن أرضهم،
جدته «حسناء» كاره ًا ملظاهر
الفىت يف ك َنف ّ

نارص السعيد يف كتابه «حقائق عن القهر السعودي» كيف
ليقنعهم بأن النفط هو بيد األمريكيني،

ولكل أشكال الطغيان.
التعسف كافة،
ّ
ّ
ثم إ ّن وعي الشاب ما لبث أن تف ّتح عىل
ّ

العمال بأهنم إذا أرضبوا عن العمل

وعىل شناعة العنرصية اليت يمارسها

انتقل األمري إىل «حجة فقهية» فقال

البلد ،وعىل حجم تواطؤ امللوك الفاسدين
ِ
كل
مع املستعمرين الناهبني؛ ولقد حدث ّ

مثل الذهب ،واسمه الذهب األسود.

وال أحد يستطيع قطعه عنهم .وحاججه

فداحة االستغالل الرأسمايل ملوارد وطنه،

انقطع بالفعل إنتاج النفط .هنالك

األجانب األمريكيون عىل العمال من أهل

ذلك أمام عينيه حينما شاء له قدره أن

هلم متذاكي ًا« :تدرون أن النفط هو
وربنا يقول يف القرآن أن اكتناز الذهب

كتابه المعروف «تاريخ آل سعود»

حرام .فإذا خ ّلينا النفط يف األرض ،وما

يعمل يف معسكرات رشكة «أرامكو» األمريكية النفطية يف

الظهران ،منذ .1947

املنهي عنه رشع ًا .فيا جماعة اخلري
خرجناه ،فهذا هو االكتناز
ّ
ّ
اتقوا اهلل!».

ولقد انخرط نارص السعيد بحماسة يف نضال العمال من

املكان :استديو إذاعة «صوت العرب» – القاهرة

أجل حتسني أوضاعهم املعيشية .وساهم يف تنظيم صفوفهم،

الزمان :كانون األول 1962

أبرز قادة اإلرضابات اليت قام هبا عمال «أرامكو» يف هناية

يعده
ويقدمه األستاذ نارص
إىل برنامج «أعداء اهلل» الذي ّ
ّ

طرف السلطات السعودية نتيجة املطالبة بحقوق الكادحني.

يسميهم
ويتد ّفق صوت نارص من اإلذاعة حامالً عىل َمن ّ

وتوعيتهم ،وحتريضهم عىل املطالبة بحقوقهم .فكان من

«هنا إذاعة «صوت العرب» من القاهرة ...تستمعون اآلن

األربعينيات .وكان من الطبيعي أن يشمله االعتقال من

السعيد.»...

ولعل أسوأ جتربة لالعتقال يمكن أن يعيشها برش ،كانت
ّ
حني أُلقي بقادة العمال املرضبني (وبينهم نارص) يف «سجن

«آل سعود اليهود أعداء اهلل ،وأولياء الشيطان» ،فال ُيبقي هلم

وال يذر .وحسب ما يقول نارص السعيد فإ ّن العائلة املالكة

خمصص ًا لتأديب
العبيد» ،يف األحساء .وكان ذلك سجن ًا ّ
«املخلوقات الدنيا» يف س ّلم املجتمع السعودي الطبقي.

يف السعودية ذات أصول هيودية ،وأهنم جميع ًا ينتسبون إىل

عىل أ ّن نضال نارص مل يقترص عىل اجلانب االجتماعي

بدل اسمه إىل مرخان بن إبراهيم بن موىس.
مويش الذي ّ

واالقتصادي ،بل إنه شمل مبكر ًا اجلانب السيايس أيض ًا.

فبعد قرار «األمم املتحدة» بتقسيم فلسطني ،قاد نارص مع
رفاقه يف ضحى يوم  17أيلول  1947تظاهرة يف مدينة

جدهم تاجر احلبوب يف البرصة مردخاي بن إبراهام بن
ّ

استقر به املقام يف الدرعية ،وأراد أن جيعلها
وذلك حني
ّ
إمارة خالصة له وألبنائه .وأن هنالك قرائن كثرية وشهود ًا
يؤكدون هذا األصل السعودي.

العدد التسعون
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اخليارات ضيقة ،ولكن نارص وجد يف دمشق أخري ًا مأمنه.

كان الزمان وقتها هو ذروة الزناع السعودي  -املرصي يف
اليمن أواخر عام  .1962ومل يكتفِ نارص بربناجميه
اإلذاعيني
ّ
«أعداء اهلل» و«أولياء الشيطان» ،وبكتابة املقاالت يف صحف

فاستقر به املقام يف منطقة «السبع بحرات» ،يف بيت عىل
ّ
سين
مقربة من شارع بغداد .ومل يتوقف «أبو جهاد» طيلة ّ

أخرى يف حربه عىل آل سعود حينما افتتح مكتب ًا للمعارضة

وبلسانه.

ومطبوعات مثل «صوت الطليعة»؛ فهو قد انتقل خطوة

منفاه املديدة عن حماربة ما يراه من «املنكر السعودي» بيده

سماه «احتاد شعب
وأسس تنظيم ًا ّ
السعودية يف اليمنّ ،
اجلزيرة العربية» ،جمع أطياف ًا من ذوي اإليديولوجيات

وملّا أعلن امللك خالد العفو العام عن السجناء السياسيني

املتباينة .ودعا صحبة رفيق دربه الطيار املنشق عبد الكريم

للتمسح
يف اخلارج ،أىب «أبو جهاد» عىل نفسه مذ ّلة العودة
ّ

أحمد مقبل القحطاين إىل الكفاح املس ّلح من احلدود اليمنية.

عىل أبواب السلطان الذي أفىن عمره يف مقاومته .وحني

اندلعت أحداث احلرم املكّ ي يف ترشين الثاين  ،1979فإ ّن

وثيقة التنازل السعودي عن فلسطين

اشتهر ناصر السعيد بخطاباته التي تفضح جرائم آل سعود

ضد آل
ولكن هذه املرحلة من نضال نارص السعيد املفتوح ّ
ّ

حد ًا جعله يتب ّناها .وكانت
نارص السعيد بلغ به حماسه هلا ّ

سعود ،رسعان ما ضاقت إمكانياتها بعد هزيمة .1967
وكانت قد ابتدأت منذ عام  1956تاريخ جلوء نارص إىل
مرص هارب ًا بنفسه من بطش امللك سعود الذي ما عاد حيتمل

طول لسان هذا احلائيل ،وقد جتاوز الشربين املقبول هبما .لقد
حددت هزيمة حزيران عالمة فارقة يف رصاع األنظمة العربية
ّ
بعضها مع بعض .فبعد مؤمتر اخلرطوم يوم  29آب 1967

جرت مصاحلة بني الرئيس عبد النارص وامللك فيصل آل
سعود .وكان من نتائجها إهناء االشتباك العسكري بني البلدين
يف اليمن ،وإلغاء احلمالت اإلعالمية املتبادلة بني النظامني،
ووقف أنشطة املعارضني السياسيني ضد احلكومتني.

وهكذا صار لزام ًا عىل نارص السعيد وأقرانه أن جيدوا هلم
ملجأً آخر ُيكملون منه نضاهلم ،غري القاهرة .وكانت

تلك الواقعة اليت قادها جهيمان العتييب يف احلرم املكّ ي
مسألة خطرية
وحساسة جعلت نظام آل سعود يفقد صوابه
ّ

كل من ّأيد جهيمان أن يدفع الثمن
متام ًا .وصار لزام ًا عىل ّ
غالي ًا .وبالفعل بدأت املخابرات السعودية يف نصب رشاكها

لنارص .ومل يكن اقتناص الرجل يف دمشق عملية مأمونة،
لكن احلال يف بريوت املضطربة أيامها قد يكون أيرس.
ّ

وهكذا جرت اتصاالت  -عىل غري العادة  -من صحف
لبنانية وأوروبية بنارص ألجل إجراء مقابالت معه يف لبنان.
وذهب أبو جهاد إىل بريوت ،ويف ظ ّنه أنه يرفع فيها صوت
ويسمع نضاله للعامل .ومل يكن يعلم أ ّن مكيدة دنيئة قد
شعبهُ ،
نُصبت هناك إلهناء حياة رجل ٍ شجاع.

العدد التسعون
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إنّ اهلل كان عليكم رقيباً

ٌ
مو�صوف ب�إجابة الدعوات
�شهر
ٌ
�أعمال ومراقبات ذي القعدة احلرام
�إعداد�« :شعائر»

«..فأما كيفية الدخول يف شهر ذي
السيد ابن طاوس يف (اإلقبال):
ّ
كيفية الدخول يف شهر ذي القعدة احلرام ،قال ّ
حول ّ
كل ٍ
شهر حرام ،ونزيد يف هذا الشهر عىل التعيني أنّه الشهر
القعدة املع ّظم يف اإلسالم ،فعىل نحو ما أرشنا إليه من دخول ّ

وصم فيه صيام
شهر
ٌ
موصوف بإجابة الدعوات ،فاغتنم أوقاته ُ
الذي دحى اهلل فيه األرض ّ
وهيأها للعاملني « »..وهو ٌ

أهم عند َمن ُتعرض احلوائج عليه ،فيوشك أن تظفر بما
احلاجات ،وابدأ باحلوائج ّ
املهمات عىل الرتتيب الذي يكون ّ

تقصد إليه ،إن شاء اهلل تعاىل».
تأكيد عىل ما ييل:
وهو
ٌ

 -1معرفة أمهية الشهر احلرام والفرق بينه وبني غريه.
تم فيه َدحو األرض.
ّ -2
التنبه إىل لوازم أنّه الشهر الذي ّ

 -3اغتنام أوقاته للدعاء وطلب احلوائج.

اخلاص باإلجابة.
 -4الصوم فيه لقضاء احلوائج ،واألمل
ّ

يوم األحد من ذي القعدة

أهم أعمال شهر ذي القعدة جتديد التوبة يف يوم األحد بغسل ٍ وصالة ٍ
ٍ
خاصة
وذكر بعدها ،وقد ُروي لذلك من عظيم
ّ
ّ

الفضل ما جيعل العارف به حريص ًا عىل انتظار هذا الشهر ألجل القيام هبذا العمل.

السيد ابن طاوس يف (إقبال األعمال)« :عن أنَس بن مالك ،قال :خرج رسول اهللّ ،
صل اهلل عليه وآله ،يوم األحد يف
قال ّ
ِ
ِ
ريد ال َّت ْو َبةَ؟
اسَ ،م ْن كا َن م ْنكُ ْم ُي ُ
شهر ذي القعدة فقال :يا ُّأيا ال ّن ُ

قلنا :ك ّلنا نريد ال ّتوب َة يا رسول اهلل.
ِ
ٍ ِ
ٍ
فقال ّ
ح َة
ع َركَ عات ّ
بتشهد وتسليم] َوا ْق َرأُوا يف كُ ِّل َركْ َعة (فات َ
صلُّوا أَ ْر َب َ
صل اهلل عليه وآله :ا ْغ َتسلوا َو َت َو َّ
[كل ركعتني ُّ
ضأوا َو َ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ني َم َّر ًةُ ،ث َّم ا ْخ ُتموا بِـ (ال َح ْو َل َوال
اس َتغْفروا َس ْبع َ
اهلل أَ َح ٌد) َث َ
الكتاب) َم َّر ًةَ ،و( ُق ْل ُه َو ُ
الث َم ّراتَ ،و(امل َُع َّو َذ َت ْي) َم َّر ًةُ ،ث َّم ْ
ُ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الع ِ
َّار ،اغ ِْفر ِل ُذ ِ
ني َوامل ُْؤمِناتَِ ،ف ِإ َّن ُه ال َيغْف ُر
اهلل
ق َّو َة إل ب
ُوب َجميع ِ امل ُْؤمن َ
ل َ
َ
العظيمِ)ُ ،ث َّم قولوا( :يا َع ِزي ُز يا َغف ُ
نوب َو ُذن َ
ْ
ِّ
ُّ
ْت).
ُوب ِإ َّل أَن َ
الذن َ
ِ
ِ
صل اهلل عليه وآله :ما مِن عبد ٍ مِن أُميت َفع َلها ِإ ّل نُود ِ ِ
ِ ِ
ثم قال ّ
ْبول ال َّت ْو َب ِة
َّك َمق ُ
الع َم َلَ ،ف ِإن َ
اس َتأْنف َ
َ
َ
السماء :يا َع ْب َد اهلل ْ
ْ َ ْ ْ َّ
ّ
ي م َن َّ
ْفور َّ
الذنْبِ.
َمغ ُ
ِ
وينادي م َل ِ
ِ
العب ُدِ ،
حتِ َ ِ َ
ك.
َ ٌ
ك َو ُذ ِّر َّيت َ
ك َو َعىل أَ ْهل َ
بوركَ َع َل ْي َ
ك م ْن َت ْ
َُ
الع ْرش :أ ُّيا َ ْ
العدد التسعون
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إنّ اهلل كان عليكم رقيبا.
ِ
ٍ
يام ِة .الرازي ،ذكر أنّه َمن زار الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه،
الع ْب ُدَ ،ت ْرىض ُخ َص ُ
َو ُينادي ُمناد آ َخ ُر :أَ ُّيا َ
ماؤكَ َي ْو َم الق َ
األئمة عليهم السالمّ ،
فصل عنده صالة جعفر،
موت َعىل اإليمانَِ ،وال أو غريه من ّ
الع ْب ُدَ ،ت ُ
َو ُينادي َم َل ٌ
ك آ َخ ُر :أَ ُّيا َ
ِ
يس َل ِ
حجة ،واعتمر ألف
كُ تب له ّ
حج ألف ّ
بكل ركعة أجر َمن ّ
ينَ ،و ُي ْف َس ُح يف َق ْبِكَ َو ُي َن َّو ُر فيه.
ك ِّ
ب م ْن َ
الد ُ
ُ ْ ُ
عمرة ،وأعتق يف سبيل اهلل ألف رقبة ،ووقف للجهاد مع
ٍ
الع ْب ُدَ ،ي ْرىض َأ َبواكَ َوإ ْن كانا
َو ُينادي ُمناد آ َخ ُرَ :أ ُّيا َ
بكل خطوة خيطوها أجر مائة
نيب مرسل ألف مرة ،وكان له ّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍّ
ْت يف
ك ذلك
(ولك) َول ُذ ِّر َّيت َ
َ
ساخ َط ْيَِ ،وغُف َر لَ َب َو ْي َ
كَ ،وأَن َ
حجة ،ومائة عمرة ،وعتق مائة رقبة ،يف سبيل اهلل تعاىل،
ّ
سع ٍة مِن الرزقِ يف الدنْيا و ِ
اآلخ َرةِ.
َ َ َ ِّ ْ
ُّ َ
سيئة».
مائة
عنه
حي
وم
حسنة
مائة
له
تب
وكُ
ُ
ّ
وينادي جبئيل ع َلي ِه السالم :أَنا ا ّلذي آتيك مع م َلكِ املَوتِ
َُ
َ ْ َ ُ َ ْ َّ ُ
َ َ َ َ
ْ
ليلة ال ّنصف من ال ّشهر
ِ
ِ
ك أَ َث ُر امل َْوتِِ ،إنَّما
ك َوال َيخْد َش َ
الم ،أن َي ْر َف َق ب ِ َ
الس ُ
َع َل ْيه َّ
مروي ًا
السيد ابن طاوس يف (إقبال األعمال) حديث ًا
ّ
ذكر ّ
الرو ُح مِ ْن َج َس َدك ِ َس ّلً.
ُتخ َْر ُج ُّ
عن رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله ،حول رشف هذه الليلة،
قلنا :يا رسول اهلل ،لو أ َّن عبد ًا يقول يف غري ال ّشهر؟
وخصوصية الدعاء فيها« :إ َّن يف ذي القعدة ليل ًة مباركة،
ّ
ِ
ص ْف ُ
تَ ،و ِإنَّما َع َّل َمين َج ْ َب ُ
فقال عليه السالم :مث َْل ما َو َ
ئيل ،وهي ليلة اخلامس عرش ،ينظر اهلل إىل عباده املؤمنني فيها
ِ
ام أُ ْسِ
ِ
ي يب».
المَ ،هذِه ِ الكَ ِلماتِ أَ ّي
الس
َع َل ْيه
َ
ُ
َ
َّ
[الصائم
سائح
مئة
أجر
اهلل
بطاعة
فيها
العامل
أجر
حمة.
بالر
ّ
ُ
َّ
الرضا عليه السالم
املالزم للمسجد] مل يعص ِ اهلل طرف َة عني ،فإذا كان نصف ال ّليل
اليوم احلادي عرش :والدة اإلمام ّ
والصالة وطلب احلوائج ،فقد
* يف مثل هذا اليوم ،كانت والدة اإلمام الرؤوف ،أيب فخُذ يف العمل بطاعة اهلل
ّ
ّ
اهلل فيها حاج ًة ّإل أعطاه».
احلسن عيل بن موىس الرضا عليه السالم يف املدينة املنورةُ ،روي أنّه ال يبقى ٌ
أحد سأل َ
ّ
ّ
ِّ
السالم
هجرية.
سنة 148
الرضا عليه ّ
اليوم الثّالث والعرشون :شهادة اإلمام ّ
ّ
عيل اهلادي
النقي صلوات اهلل وسالمه عليه * ،يف مثل هذا اليوم من سنة  203للهجرة اس ُتشهد اإلمام
ّ
* عن اإلمام ّ

املستحب فيه زيارته عليه السالم
الرضا عليه السالم ،ومن
جدي الرضا
قرب ّ
«من كانت ل ُه إىل اهلل حاجة َ ُ
ّ
أنّه قالَ :
فلير َ
ّ

ّ
عليه السالم ب ِ ُطوس مغتسالً،
فيصل عند رأسه ركع َتني
فيذكر حاجته يف قنوتِ
الصالة ِ ف ُتستجاب له حاجتهِ ،إ ّل إذا
َ
اإلمام
صالة
*
ست ركعات كُ ّل ركعة
الرضا عليه السالمّ :
ّ
َ
ِّ
ِ
ٍ
قطيعة ر ِ
ِ
ِ
َ
وضع قربه بقع ٌة من
حم .إ ّن َم
معصية أو
كانت يف
مرات.
َ
َ
بالفاحتة َم َّرة و﴿ َه ْل أىت َعىل االنْسان﴾ عرش َّ
اهلل من ِ
َْ
مؤمن ِإالّ أع َتقَه
بقَع ِ اجل ّنة ،وال يزوره
النار وأَدخ َله * ُدعاؤه عليه السالم« :يا صاحِب ِف ِش َّد ِت َويا َول ِّ َ
ُ
ٌ
ِي ِف ن ِعم ِت،
ِ
َ
ْ
َّ
ْ َ َُْ َ
َويا إله َوإ َهل إبْراه َ
اجل ّنة».
ِيم َوإسماعِيل َوإسحاق َويعقوب ،يا َرب
ِ ِ
ِ
من ُقرب ومن ُبعد[ .مفاتيح اجلنان :الباب الثالث ،الفصل التاسع]

ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
بخط الشيخ كهيعص َويس َوالقرآن َ
* قال العالمة املجليس يف (البحار)« :وجدت ّ
ِيم ،أسألك يا أحسن من سئِلَ ،ويا
احلك ِ
ِ
َ َ َْ ُ َ
ْ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َُ َ َ ْ
حسني بن عبد الصمد رحمه اهلل [والد الشيخ البهايئ] ما َخ ْ َ
ي َم ْن ُد ِ َ
ي م ْرتىج ،أسألك أن
عَ ،ويا أج َود من أعطى ،ويا خ
ُ َ ِّ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ
آل مم ٍد».
هذا لفظه :أ ّن الشيخ أيب الطيب حسني بن أحمد الفقيه تصل ع مم ٍد و ِ
العدد التسعون
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مرات ،ويقول بعد
الليلة اخلامسة والعرشون ويومهاَ :د ْحو األرض
مرة وسورة الشمس خمس ّ
باحلمد ّ
ِ
التسليم« :ال َحو َل َوال ُقو َة ِإ َّل بِاهلل َ ِ
العظيمِ».
ل َ
ْ
َّ
* قال أمري املؤمنني عليه السالم يف صفة األرض و َدحوها
الع ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يب
ثم يدعو َويقول« :يا ُمق َ
عىل املاء:
يل َ
الع َثات أَق ْل ِن َع ْ َثت ،يا ُمج َ
ّ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ص ْو ِت
ب َد ْع َو ِت ،يا سامِ َع
َّ
ح ٍ
الد َعوات أَج ْ
اس َم ْع َ
األصوات ْ
ْ
ار
«كَ َب َس األَ ْر َ
جج ِ ب ِ َ
ض َع َل َم ْو ِر أَ ْم َواج ٍ ُم ْس َت ْفح َلة ،و ُل َ
ئات وما ِع ْندِي ،يا ذا اجلَالل ِ
وار َحم ِن و َتجاو ْز َعن سي ِ
ِ
ِ
ِ
اخرة ٍ َت ْل َت ِطم أَواذِي أَمو ِ
ات َ ْ ْ
َ
َ َ
ْ َ ِّ
اج َها ،و َت ْص َطف ُق ُم َتقَاذ َف ُ
ُ َ ُّ ْ َ
َز َ
َضع َواإلكْ رام».
حول ِ ِع ْن َد ِهي ِ
أَ ْثب ِ
اج َها ،و َت ْرغُو َز َبد ًا كَ ا ْل ُف ُ
اج َهاَ ،فخ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج ْارت َمائه ِإ ْذ  -زيارة اإلمام الرضا خ فقد ذكر
حممد باقر
السيد ّ
وسكَ َن َه ْي ُ
ّ
ج َما ُح ا ْل َماء ا ْل ُم َت َلطم ِلثقَل ِ َح ْمل َهاَ ،
و ِطئته بِكَ ْلكَ ِلها ،و َذل مستخْذِي ًا ِإ ْذ تمعكَ ت ع َليه بِكَ و ِ
هجرية) يف رسالته
بالداماد (ت1041 :
اه ِل َها ،األسرتآبادي املعروف ّ
ّ
َّ ُ ْ َ
َ َْ
َ
َ
َ َ َّ ْ َ ْ
اجي ًا مقْهور ًاِ ،
اجه س ِ
َفأَصبح بع َد اص ِطخَابِ أَمو ِ
املسماة (األَ ْربعة ّأيام) يف خالل أعمال يوم دحو األَ ْرض
وف َحكَ َم ِة
ّ
َ ُ
َ
َْ َ َْ ْ
َْ
ِ
َ ِ
ِ
آكد آدابِه املسنونة.
ُّ
ج ِة أ ّن زيارته عليه السالم يف هذا اليوم هي ُ
وسكَ َنت األَ ْر ُ
ض َم ْد ُح َّو ًة ف ُل َّ
الذ ِّل ُم ْنقَاد ًا أسري ًاَ ،
َتي ِ
اره.»..
السالم
َّ
اليوم األخري :شهادة اإلمام اجلواد عليه ّ

* ليلة َدحو األرض :قال الشيخ الصدوق يف (ثواب كانت شهادته صلوات اهلل عليه يف آخر ذي القعدة سنة 220
ٍ
األعمال)« :قال احلسن بن الو ّشاء :كنت مع أيب وأنا غالم،
ِ
دسه له املعتصم
للهجرة عن خمسة وعرشين عام ًا ،ب ُس ٍّم ّ
الرضا عليه السالم ليلة خمس وعرشين من
فتع ّشينا عند ّ
ايس ،أعانَته عىل ذلك زوجة اإلمام ابن ُة املأمون ،وكانت
ّ
العب ّ
ذي القعدة ،فقال له :ليلة خمس وعرشين من ذي ِ
القعدة
السالم.
عليه
اهلادي
اإلمام
أم
عىل
ق
ن
حل
َ
ا
شديدة
َ
ّ
ّ
بن مريم،
وولد فيها عيىس ُ
السالمُ ،
ُولد فيها إبراهيم عليه ّ
بن
د
حمم
ّاين،
ث
ال
جعفر
أبو
قي
ت
ال
اإلمام
به
زار
ي
ّا
مم
و
عيل
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
وفيها د ِ
ح َيت األرض من حتتِ الكعبة،
فمن صام ذلك
ُ
َ
املشهدي يف (مزاره):
السالم ،ما رواه ال ّشيخ
ّ
اجلواد عليهما ّ
كمن صام س ّتني شهر ًا».
«السالم عىل البابِ األ ْقصد ِ
اليوم كان َ
ِ
ِ
األر َشد ِ َوالعالِم ِ
َّ
يق
ر
ط
ال
و
َّ ُ َ
ْ
َ َ
* يوم دحو األرض :من أعمال هذا اليوم ما أورده الشيخ
ِ
ِ
ِ
ِ
جمِ،
الع َ
الع َرب َو َ
امل َُؤ َّيدَ ،ي ْن ُبوع ِ احلِكَ م ِ َوم ْصباح ِ ال ُّظ َلم ِ َس ِّيد َ
الطويس يف (املصباح) واملحدث القمي يف (مفاتيح اجلنان):
ِ
ِ
ِِ ْ ِ
ِ ِ
الي أَ ِب َج َع ٍ
فر
السدادَ ،م ْو َ
الرشاد امل َُو َّفق بال َّتأييد َو َّ
اهلادي إىل َّ
يستحب صيام هذا اليوم ،وروي أ َّن صومه يعدل صوم م َ ِ ِ ِ
ّ
ل اجلَوادِ.
ُ
ح َّمد ْبن َع ٍّ
س ّتني شهر ًا.
َّك َ
َأ ْش َه ُد يا َو ِل اهلل َ
َ
ت
م
ق
أ
ن
أ
ت
َ
ت ال َّزكا َةَ ،و َأ َم ْر َ
الصال َةَ ،وآ َت ْي َ
َ
ْ
َّ
َّ
ِ
الدعاء« :أل ّلهم
ويستحب أن يدعو يف هذا اليوم هبذا ُّ
ّ
ت ِف َسبِيل ِ اهلل َح َّق
ت َعن ِ املُ ْنكَ ِرَ ،وجا َه ْد َ
ُ َّ بِامل َْع ُروفَ ،و َ َن ْي َ
ِ
داحي الكَ عب ِة وفال ِ
ِ
َِ
ِجهادِهِ ،وعبدت اهلل مخ ِْلص ًا حت أَتاكَ الي ِ
ق احل ََّبة[ .»..مفاتيح اجلنان :أعمال ذي القعدة]
ْ
َ
َ
َ
ت
ش
ع
ف
،
ني
ق
َ
ْ
َّ ُ
َ ََ َ
ْ َ
َ ّ
ُ
ِ
 الغسل.ت َم َعكُ ْم َفأَ ُفو َز َف ْوز ًا
ت َش ِهيد ًا .يا َل ْي َت ِن كُ ْن ُ
َسعيد ًا َو َم َض ْي َ
ِ
الضحى [بعد طلوع الشمس ،وقبل صالة ال ّظهر] َعظيم ًاَ ،و َر ْح َم ُة اهلل َو َب َركا ُت ُه»
 ركعتان عند ُّالعدد التسعون
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علي عليهما ال�سالم
�سورة الح�سين بن ّ

موجز في تف�سير �سورة الفجر
�إعداد� :سليمان بي�ضون

* السورة التاسعة والثمانون في ترتيب س َور ال ُمصحف الشريف ،نزلت بعد سورة «الليل».
* ُس ّميت بـ«الفجر» البتدائها بعد البسملة بقوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
* آياتها ثالثون ،وهي مك ّية ،وفي الحديث النبو ّي الشريف أنّ مَن قرأَها «كان ْت له نوراً يومَ القيامة».
* ما يلي موجز في التعريف بهذه السورة المباركة اخترناه من تفاسير( :نور الثّقلين) ،و(الميزان) ،و(األمثل).
تبدأ سورة الفجر املباركة بمجموعة من األقسام﴿ :ﭑ

وجواب
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾،
ُ
يدل عليه ما يذكر فيها من عذابِ
األقسام املذكورة
حمذوفّ ،
ُ
ٌ
أهل الطغيان والكفران يف الدنيا واآلخرة ،وثوابِ النفوس
ف اجلواب واإلشارة إليه عىل طريق التكنية
املطمئنةَ ،
وح ْذ ُ

أوقع وآكد يف باب اإلنذار والتبشري.
ُ

وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق × أن سورة الفجر

قدم من دنياه ألخراه.
إهلي ليظهر به ماذا ُي ّ
امتحان وابتالء ّ

فليس األمر عىل ما ّ
يتوهه اإلنسان ويقوله ،بل األمر كما
سيتذكّ ره مىت وقع احلساب وحرض العذاب :أي أ ّن ما أصابه

قوة أو ضعف كان امتحان ًا إهلي ًا ،وكان
من فقر أو غىن أو ّ
يقدم من يومه لغده فلم يفعل وآ َثر العقاب عىل
ُيمكنه أن ّ

النفس
الثواب ،فليس ينال احليا َة السعيدة يف اآلخرة ّإل
ُ
املطمئنة إىل ربّا املس ّلمة ألمره اليت ال تزتلزل بعواصف

ويمكن أن يكون هذا الوصف
عيل»؛ ُ
«سور ُة احلسني بن ّ
أول السورة،
بلحاظ قوله تعاىل﴿ :ﭓ ﭔٍ﴾ املقسوم ِهبا يف ّ

الكفر الفقدان.

ق ﴿ﭢ ﭣ﴾ املذكورة يف آخر
اهلل عليه مصدا ُ

وتقدم لنا اآليات األوىل «أقسام ًا» نادرة يف
والتحذير،
ّ

حمرم العرش املتع ّلقة بشهادة
ففي بعض التفاسري ّأنا ليايل ّ
اإلمام احلسني × وربما كان الوصف بلحاظ أنّه صلوات

السورة؛ هكذا يف التفسري املنسوب إىل الصادق عليه السالم.

حمتوى السورة

ذم التع ّلق بالدنيا املفيض إىل
(تفسري املزيان) :يف السورة ُّ
بأشد عذاب اهلل يف الدنيا
وتوعد أهله
الطغيان والكفران،
ّ
ّ

واآلخرة ،ف ُت ّبي أ ّن االنسان لقصور نظره وسوء فكره يرى أ ّن
ِ ِ
يتلبس به
ما آتاه اهلل من ن َعمه هو من كرامته عىل اهلل ،وأ ّن ما ّ
ويفسد
من الفقر َ
والع َدم هو من هوانه عليه سبحانه ،فيطغى ُ

يف األرض إذا وجد ،ويكفر إذا فقد ،وقد اشتبه عليه األمر،
فما يصيبه من القدرة والرثوة ومن الفقر ِ
وضيق املعاش

االبتالءات ،وال ُيطغي صاحبها الوجدان وال ُيودي به إىل
(تفسري األمثل) :سورة الفجر ،كبقية السور املكّ ية،
ذات آيات قِصار وأسلوب واضح ومصحوب باإلنذار

اإلهلي .وتنقل لنا بعض
اجلبارين بالعذاب
نوعها ّ
تهدد ّ
ّ
حل ببعض األقوام السالفة ممّن طغوا يف األرض
آياتها ما ّ
وج ْعلهم عرب ًة
وعاثوا فساد ًا (أقوام عاد ،وثمود وفرعون)َ ،

القوة
ألويل األبصار ،ودرس ًا قاسي ًا ّ
لكل من يرى يف نفسه ّ
ثم تشري السورة باختصار
واالقتدار من دون اهلل تعاىلّ .
الرباين لإلنسان ،وتلومه عىل تقصريه يف فعل
إىل االمتحان ّ
تتحدث عنه السورة هو «املعاد» ،وما يناله
اخلريات ،وآخر ما
ّ
املؤمنون ذوو النفوس املطمئنة من ثوابٍ جزيل ،ويف املقابل
ما ينال املجرمني والكافرين من عقابٍ شديد.

العدد التسعون
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فضيلة السورة

ٍ
النيب ّ
احلجة] غفر
عرش [يف بعض الرشوحات أهنا الليايل العرش األوىل من ذي ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم أنّه قالَ :
«من قرأها يف ليال َ
* عن ّ

األيام كانت له نور ًا يوم القيامة».
ُ
سائر ّ
اهلل لهَ ،
ومن قرأها َ

ِ
عيلَ ،من
* وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنّه قال« :اقرأوا سور َة الفجر يف فرائضكم ونوافلكم ّ
فإنا سور ُة احلسني بن ّ
قرأها كان مع احلسني بن عيل يوم القيامة يف د ِ
وحته [درجته] من اجل ّنة».
َ
ّ َ
قوله تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾِ﴾ اآلية.10:

الصاط
املرصاد قنطر ٌة عىل ّ

ٍ
ألي يشء ُس ّمي فرعون ذا األوتاد؟
ُسئل اإلمام الصادق عليه السالمّ :
ٍ
عذب رجالً بس َطه عىل األرض عىل ِ
يديه ِ
فقال« :ألنّه كان إذا ّ
وربما بس َطه
ورج َليه
َ
ومد َ
وجههّ ،
فأوتدها بأربعة أوتاد يف األرضّ ،
وجل فرعو َن ذا األوتاد».
فسماه اهلل ع ّز
فوتد ِرجليه َ
عىل خشبٍ منبسطَ ،
ّ
ثم تركَ ه عىل حاله ّ
حت يموت؛ ّ
ويديه بأربعة أوتادّ ،
قوله تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ﴾ اآلية.14:

ُِ
وض ُع
اخلالئق
وقف
النيب |« :أخربين الرو ُح األم ُ
ثم ُي َ
ني أ ّن َ
َ
غريه إذا َ
َ
وجمع ّ
اهلل ال إل َه ُ
ت بجه ّنمّ ...
األولني واآلخرين أ َ
* ّ
ِ
ٌ
وأحد من السيف ،عليه
ق من ال َّشعر
عليها
(الرحمة) ،والثانية عليها
ُّ
ُ
رصاط أد ّ
والرحم ّ
ثالث قناطر؛ األوىل عليها األمانة َّ
الصالة ،والثالثة عليها عدل رب العاملني ال إله غريه ،فيك َّلفون املمر عليها ،فتحبسهم ِ
نجوا منها
َ
(الرحمة) واألمانة ،فإ ْن َ
ُ ّ
ُ
ُ
الرحم ّ
َّ
َّ
قول اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ﴾.»..
ذكره ،وهو ُ
رب العاملني ّ
حبس ْتهم الصالة ،فإ ْن نجوا منها كان املنتهى إىل ّ
جل ُ

بمظلمة عبد».
الصاط ،ال َيجو ُزها ٌ
** اإلمام الصادق عليه السالم« :املرصاد قنطر ٌة عىل ّ
عبد َ
قوله تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ اآلية.22:

وصف باملجيء والذهابَ ،تعاىل عن االنتقال ،إنّما
ُسئل اإلمام الرضا عليه السالم عن هذه اآلية فقال« :إ ّن َ
اهلل سبحانَه ال ُي َ
أمر ربك».
يعين بذلك:
َ
وجاء ُ

قوله تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﴾..اآلية.23:

أمري املؤمنني عليه السالم النيب ّ
جاء هبا؟»
صل اهلل عليه وآله وس ّلم عن جه ّنم« :كيف ُي ُ
سأل ُ
َّ
ِ
فقال ّ
ألحرقت
كت
صل اهلل عليه وآله وس ّلم«َ :ي
ْ
فترش ُد رشد ًة لو ُت ِر ْ
جيء هبا سبعو َن َ
ُ
ألف م َلكَ ،يقودوهنا بسبعني ألف زمامُ ،
أحد َّإل قال :نفيس نفيس،
عيل) .فال يبقى ُ
ض جله ّنم فتقول( :ما يل َ
َ
أتعر ُ
حر َم ُ
اهلل َ
ولك يا ّ
أهل اجلمعّ .
حممد ،فقد ّ
ثم ّ
حلمك ّ
رب ،أُ ّميت أُ ّميت».
وإ ّن ّ
حممد ًا يقولِّ :

قوله تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ اآليات.30-27:
ِ
َ
يغتبط ويرى رسور ًا
روحه إىل اجل ّنة ،ما بني أحدِكم وبني أن
بالنبوة
حممد ًا
«وا َّلذي َ
وعجل َ
ّ
بعث ّ
اإلمام الصادق عليه السالمَ :
ّ
ِ
روحه فتخر ُج
اهلل ع ّز
عاين ما َ
وجل يف كتابه ...وأتاه م َل ُ
ّ
ك املوت بقبض ِ روحهُ ،فينادي َ
قال ُ
أو َتبني له ال ّندامة واحلَرسة ّإل أن ُي َ
ِ
قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ.»﴾..
فأما
حيس بخروجها ،وذلك ُ
ُ
املؤمن َ
من جسدهّ ،
فما ُّ
ثم قال« :ذلك ملن كان ِ
ورع ًاُ ،مواسي ًا إلخوانهَ ،وصوالً هلم.»..
ّ
العدد التسعون
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﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾

�صفات �أهل الإميان يف القر�آن الكرمي
ّ
العلمة الس ّيد مح ّمد حسين الطباطبائي ب

هذه المقالة مختصر ما أورده العالمة الطباطبائي في (الميزان) عند تفسيره اآليات األولى من
سورة (المؤمنون) التي تع ّدد صفات المؤمنين من الخشوع في الصالة والمحافظة على أوقاتها،
واإلعراض عن اللغو ،وإخراج زكاة األموال ،وحفْظ الفروج ،وأداء األمانات والوفاء بالعهود.
«شعائر»
* قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ :الفالح :ال َّظ َفر وإدراك
دنيوي ُ
الظفر
فالدنيوي
خروي،
وأ
البغية ،وذلك رضبان:
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
بالسعادات اليت َتطيب هبا احلياة الدنيا ،وهو البقاء والغىن
بقاء بال فناء ،وغىن بال
والع ّز،
واألخروي أربعة أشياءٌ :
ّ

عيش
ذل،
وعز بال ّ
فقرٌّ ،
وعلم بال جهل ،ولذلك قيل :ال َ
ٌ
عيش اآلخرة.
ّإل ُ

معىن اإليمان

وااللزتام ،ككثريٍ من املعتادين باألعمال الشنيعة أو
فإنم يعرتفون بشناعة عملهم أو رضره لك ّنهم ال
املرضةّ ،
ّ

يرتكوهنا معتذرين باالعتياد ،وقد قال تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﴾..النمل.14:

واإليما ُن وإن جاز أن جيتمع مع العصيان عن بعض
لوازمه يف اجلملة لِصارف ٍ من الصوارف النفسانية َيرصف
عنه ،لك ّنه ال يتخ ّلف عن لوازمه باجلملة.

ٍ
اإليمان :هو اإلذعان والتصديق بيشء بااللزتام بلوازمه،

اخلشوع

ورسله واليوم اآلخر ،وبما جاءت به ُرسله مع اال ّتباع
ُ

خاص من املقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غريه
ّ

فاإليما ُن باهلل تعاىل يف ُعرف القرآن التصديق بوحدانيته

* قوله تعاىل﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،اخلشوع تأ ّثر

يف اجلملة .ولذا نجد القرآن ك ّلما ذكر املؤمنني بوصفٍ

ثم ُينسب
ّ
بالتوجه إليه ،والظاهر أنّه من صفات القلبّ ،

سبحانه﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

عليه وآله وس ّلم  -عىل ما ُروي  -فيمن يعبث بلحيته يف

جميل أو ٍ
أجر جزيل ش ّفع اإليمان بالعمل الصالح كقوله
ﮒ ﮓ ﮔ ﴾..النحل ،97:وقوله﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

الرعد ،29:إىل غري ذلك من اآليات.

حت مع عدم االلزتام
جمرد االعتقاد بيشء إيمان ًا به ّ
وليس ّ
علم باليشء مع السكون
بلوازمه وآثاره ،فإ ّن اإليمان ٌ
ينفك السكون إىل اليشء عن
واالطمئنان إليه ،وال
ّ
ينفك من السكون
ربما
االلزتام بلوازمه،
ّ
لكن العلم ّ
ّ

إىل اجلوارح أو غريها بنوع ٍ من العناية ،كقوله ّ
صل اهلل

جوارحه» ،وقوله
خلشعت
قلبه
الصالة« :أما إنّه لو
ْ
ُ
َ
خشع ُ
تعاىل..﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﴾..طه.108:

فس هبا
واخلشوع هبذا املعىن
ٌ
جامع جلميع املعاين اليت ِّ
اخلشوع يف اآلية ،كقول بعضهم :هو اخلوف وسكون

غض البرص وخ ْفض اجلناح ،أو
اجلوارح ،وقول آخرينّ :

تنكيس الرأس ،أو عدم االلتفات يمين ًا وشماالً ،أو إعظام

املقام وجمع االهتمام ،أو التذ ّلل ،إىل غري ذلك.
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حي ًا
وهذه اآلية إىل متام ثماين آيات تذكر من أوصاف املؤمنني ما يالزم كون وصف اإليمان ّ

فعاالً يرت ّتب عليه آثاره املطلوبة منه ،ليرت ّتب عليه الغرض املطلوب منه وهو الفالح ،فإ ّن
ّ
توج ٌه ممّن ليس له ّإل الفقر والذ ّلة إىل ساحة الع َظمة والكربياء ومنبع الع ّزة والبهاء،
الصالة ّ
ِ
كل ما
والز ُمه أن يتأ ّثر اإلنسان الشاعر باملقام فيستغرق يف الذ ّلة واهلوان وينزتع قلبه عن ّ

مه ًا
مهه حني
ّ
ربه ّ
التوجه إىل ّ
هيمه ويواجهه ،فلو كان إيمانه إيمان ًا صادق ًا جعل ّ
عما ّ
يشغله ّ

غن
لقي ً
واحد ًا ،وشغله االشتغال به عن االلتفات إىل غريه ،فماذا يفعل الفقري املحض إذا َ
بقدر؟ والذليل إذا واجه ع ّزة مطلقة ال يشوهبا ذ ّلة وهوان؟ وهذا معىن قوله ّ
صل
يقدر َ
ال ّ

حق
اهلل عليه وآله وسلم يف حديث احلارثة بن النعمان
املروي يف (الكايف) وغريه« :إ ّن ّ
ّ
لكل ّ
ولكل صوابٍ نور ًا .»..احلديث.
حقيق ًة
ّ

اإلعراض عن ال ّلغو

* قوله تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ،ال ّلغو من الفعل هو ما ال فائد َة فيه ،وخيتلف
مفيد
لغو بالنسبة إىل أمر وهو بعينه ٌ
فر ّ
ب فعل ٍ هو ٌ
اختالف األمور اليت تعود عليها الفائدةُ ،
جد ٍ بالنسبة إىل ٍ
أمر آخر.
ُم ْ
األعمال املباحة اليت ال ُينتفع هبا يف اآلخرة أو يف الدنيا
فال ّلغو من األفعال يف نظر الدين
ُ

ّ
يتفرع عليهما
بحيث ينتهي أيض ًا إىل اآلخرة ،كاألكل والرشب بداعي شهوة
التغذي ال ّلذين ّ

التقوي عىل طاعة اهلل وعبادته ،فإذا كان الفعل ال ُينتفع به يف آخرة وال يف دنيا تنتهي بنحو إىل
ّ

ٍ
واملستحبات من األفعال.
ق هو ما عدا الواجبات
آخرة فهو ال ّلغو،
وبنظر أد ّ
ّ

حق اإليمان أن يدعو إىل ذلك ،فإ ّن فيه تع ّلق ًا بساحة العظمة والكربياء ومنبع الع ّزة
ومن ّ

أبدية خالدة ،فال يشتغل ّإل بما
هيتم إال بحياة سعيدة ّ
واملجد والبهاء ،وامل ّتصف به ال ّ
وجهل ُتهم..﴿ ،ﯙ ﯚ ﯛ
هيتم به س َف َلة الناس َ
يستعظمه ّ
احلق وال يستعظم ما ّ
ﯜ ﯝ﴾ الفرقان..﴿ ،63:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ الفرقان.72:

البذل واإلنفاق
َ

* قوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ ،ذِكر الزكاة مع الصالة قرين ٌة عىل كون املراد هبا
ولعل املراد بالزكاة
اإلنفاق املايل دون الزكاة بمعىن تطهري النفس بإزالة رذائل األخالق عنها،
ّ

املخرج من املال ،فإ ّن السورة
املصدري وهو تطهري املال باإلنفاق منه دون املقدار
املعىن
ّ
َ
ثم صار لفظ الزكاة ع َلم ًا بالغلبة
مكّ ية وترشيع الزكاة املعهودة يف اإلسالم إنّما كان باملدينة ّ
املعي املخرج من املال .وهبذا يستصح تع ّلق ﴿ﭣ﴾ بقوله ﴿ﭤ﴾ ،واملعىن:
للمقدار ّ

الذين هم فاعلون لإلنفاق املايل.
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الخشوع من
صفات القلب
خاص
وهو تأثّر ّ
من المقهور
قبال القاهر
بحيث ينقطع
عن غيره
بالتو ّجه إليه

حق اإليمان باهلل أن يدعو إىل هذا اإلنفاق املايل ،فإ ّن اإلنسان ال ينال كمال سعادته
ومن ّ
حق حقّه ،وال سعادة ملجتمع ّإل مع تقارب الطبقات
ّإل يف جمتمع سعيد ينال فيه ّ
كل ذي ّ

اإليمانُ باهلل
تعالى التصديق
بوحدان ّيته
و ُرسله واليوم
اآلخر ،وال يُع ّد
االعتقاد بشيء
من دون االلتزام
بلوازمه إيماناً
به

يف التم ّتع من مزايا احلياة وأمتعة العيش ،واإلنفاق املايل عىل الفقراء واملساكني من أقوى ما
البغية.
ُيدرك به هذه ُ

العفاف

* قوله تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ،وقوله﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

استثناء من حفظ الفروج ،واألزواج :احلالئل من النساء ،وما َملكت
ﭲ ﭳ ﭴ﴾
ٌ

أيماهنم :اجلواري اململوكة.

حفظ األمانة

وربما أُريد
* قوله تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ ،األمانة
مصدر يف األصلّ .
ٌ
جمعه للداللة عىل أقسام
ولعل
به ما ائ ُتمن عليه من مال ٍ ونحوه ،وهو املراد يف اآلية،
ّ
َ
ٍ
إهلي ائ ُتمن عليه
وربما قيل بعموم األمانات ّ
األمانات الدائرة بني الناسّ ،
لكل تكليف ّ
اإلنسان ،وما ائ ُتمن عليه من أعضائه وجوارحه وقواه أن يستعملها فيما فيه رىض اهلل ،وما
ائتمنه عليه الناس من األموال وغريها.

ويمكن أن
والعهد :بحسب ُعرف الرشع ما ُ
التم به بصيغة العهد ،شقيق النذر واليمنيُ ،
سمى إيمان املؤمن به عهد ًا
يراد به مطلق التكليف
ّ
املتوجه إىل املؤمن ،فإ ّن اهلل سبحانه ّ
توجه إليه من تكاليفه تعاىل بقوله ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
وميثاق ًا منه عىل ما ّ

اللّغو هو الفعل
أو القول الذي
ال يُنتفع به
في آخرة وال
في دنيا تنتهي
بنحوٍ إلى آخرة

ﯜ ﴾..البقرة ،100:وقوله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾..األحزاب،15:
عهد واحد.
ولعل إرادة هذا املعىن هو السبب يف إفراد العهد ،أل ّن جميع التكاليف جيمعها ٌ
ّ

والرعاية :احلفظ.

وباجلملة ،اآلية تصف املؤمنني بحفظ األمانات من أن ُتخان ،والعهد من أن ُينقض ،ومن
حق اإليمان أن يدعو إىل ذلك ،فإ ّن يف إيمانه معىن السكون واالستقرار واالطمئنان ،فإذا
ّ

استقر عليه ومل يزتلزل
أحد يف أمانة أودعها عنده أو عهد عاهده وقطع عىل ذلك
آمن ٌ
ّ
ٍ
بخيانة أو نقض.

دليل
* قوله تعاىل﴿:ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈَ﴾ ،جمع الصالة وتعليق املحافظة عليها ٌ

يشء من الصلوات
عىل أ ّن املراد املحافظة عىل العدد ،فهم حيافظون عىل أن ال يفوتهم
ٌ
حق إيماهنم أن يدعوهم إىل ذلك .ولذلك ُجمعت
املفروضة ويراقبوهنا دائم ًا ،ومن ّ
الصالة ههنا وأُفردت يف قوله ﴿ ..ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،أل ّن اخلشوع يف جنس الصالة عىل
موجب جلمعها.
حد سواء ،فال
ّ
َ
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اللَّ ُه َّم ِّ
الر�ضا املرت�ضى
علي بن مو�سى ّ
�صل على ِّ
تعريف ب�أبرز منا�سبات �شهر ذي القعدة احلرام
�إعداد�« :شعائر»

تقدّم «�شعائر» ُمت�صراً حول �أبرز منا�سبات �شهر ذي القعدة ،كمدخل �إىل ُح�سن التفاعل مع �أيامه املباركة ،مع
خا�صة باملنا�سبات املرتبطة باملع�صومني عليهم ال�سالم.
احلر�ص على عناية ّ
اليوم احلادي عرش :والدة اإلمام أيب احلسن الرضا ×

أئمة املسلمني ،يف احلادي عرش من ذي القعدة عام  148هجرية ،يف
عيل بن موىس الرضا عليه السالمُ ،
ثامن ّ
* ُولد اإلمام ّ

املنورة.
املدينة ّ

و«معني الضعفاء» ،و«أنيس النفوس»...
«الرضا» ،و«غريب الغرباء»ُ ،
* كنيته املعروفة أبو احلسن ،وألقابه املشهورة ّ

* تس ّنم اإلمام الرضا عليه السالم مقاليد اإلمامة عام  183هجرية ،وهو يف اخلامسة والثالثني من عمره الرشيف ،بعد شهادة

أبيه اإلمام موىس بن جعفر الكاظم عليه السالم ،ودامت إمامته عرشين عام ًا.
ِ
الص َيغ يف الصالة عىل اإلمام الرضا ×ما ييل:
* للصالة عىل املعصومني ت ص َي ٌغ خمتلفة رواها كبار العلماء .من هذه ِّ
* ا ّللهم صل عىل عيل بن موىس إمام ِ املسلمني ،ووال ِ من وااله ،وعاد ِ من عاداه ،وضاعفِ
شكَ يف دمِه.
ّ ِّ
َ
َ
َ َ
العذاب عىل َمن َ َ
ِّ
ِ
* ال ّلهم صل عىل عيل بن موىس الرضا املُرتىض ،عبدِك وويل دينِك القائم ِ ِ
ِ
الصادقني،
بعدلكّ ،
ّ ِّ
َ
والداعي إىل دينك ودين آبائه ّ
ِّ
ّ
ِّ
غريك.
صال ًة ال َيقوى عىل إحصائها ُ
* ال ّلهم صل عىل عيل بن موىس الرضا املُرتىض ،اإلمام ِالتقي النقي ،وح ِ
ِ
حتت ّ
الص ِّديق
جتك عىل َمن فو َ
ومن َ
ّ ِّ
ّ ُ ّ
ق األرض َ
الثىِّ ،
ّ
ّ
ِّ
يت عىل أحد ٍ من أوليائك.
تام ًة زاكي ًة متواصل ًة متواتر ًة ُمرتادفةً ،كأَفضل ِ ما ص ّل َ
الشهيد ،صال ًة كثري ًة ّ
خلقك ،ال ّلهم وكما جعلته حج ًة عىل ِ
* ال ّلهم صل عىل عيل بن موىس الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من ِشئت من ِ
خلقك
َ
َ
ّ ِّ
ّ
َ َ َّ َ َ
ّ
ّ
ِّ
وقائم ًا بأمرك ونارص ًا لدينك وشاهد ًا عىل عبادِك ،وكما نصح هلم يف الرس والعالنية ،ودعا إىل ِ
ِ
ِ
واملوعظة
باحلكمة
سبيلك
َ
ِّ
وخيِتِك من ِ
ِ
ٍ
خلقك ،إنّك جوا ٌد كريم.
فصل عليه
احلَسنة،
أفضل ما ص ّل َ
َ
ِّ
يت عىل أحد من أوليائك َ

(عدة مصادر)
ّ

اليوم األخري :شهادة اإلمام أيب جعفر اجلواد ×

من ُدرر كالم اإلمام اجلواد عليه السالم:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل ع ّز
وجل
ّ
أنعم ُ
* «استصال ُح األخيار بإكرامهم ،واألرشار ب َتأديبهم ،واملو ّد ُة قراب ٌة مستفادة ،وكفى باألجل حرز ًا « »..وما َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اهلل م ّط ِل ٌع عليه؛ إ ْن شاء
كرها َ
أذنب ذنب ًا فعل َم أ ّن َ
كتب ُ
حيم َده عليها ،وال َ
عىل عبد نعم ًة َف َعل َم ّأنا من اهلل ّإل َ
قبل أن َ
اهلل له ُش َ
ّ
ستغفره».
قبل أن َي
اهلل له َ
غفر ُ
َ
غفر لهّ ،إل َ
عذ َبه وإ ْن شاء َ

العدد التسعون
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(اإلربيل ،كشف الغ ُّمة)

ِ
عند اهلل آدهبما.
* «ما
اجتمع رجالن ّإل كا َن أفض ُلهما َ
َ

ابن رسول اهلل ،قد عرفنا فض َله عند الناس ،فما فض ُله عند اهلل؟
قيل :يا َ
يصعد إىل اهلل».
الدعاء املَلحو َن ال
حن ،فإ ّن
قال :بقراءة ِ القرآن ِ كما أُنزل ،و ُدعائه من
ُ
ُ
حيث ال َي ْل َ
َ

(احلر العاميل ،هداية األمة)
ّ

اليوم األول :والدة السيدة فاطمة املعصومة ÷
مبين عىل
ُي َع ّد مشهد ّ
السيدة فاطمة املعصومة رضوان اهلل عليها يف مدينة قم من املشاهد املشهورة يف العامل اإلسالمي ،وهو ّ
والتوسل والدعاء ،وبربكة
حمبو أهل البيت عليهم السالم من خمتلف ديار اإلسالم للزيارة
ّ
طراز إسالمي رائع ،ويقصده ّ

املقدسة بأعداد غفرية من ط َلبة العلم ،خيتلفون إىل عرشات املدارس
تعج املدينة ّ
السيدة فاطمة املعصومة رضوان اهلل عليها ّ
ّ

حت أصبحت
يتخرج منها آالف الطلبة ّ
كل عامّ ،
الدينية ويف مراحل خمتلفة ومن أقطار ّ
شت ،فهي اليوم جامعة علمية ودينية ّ
مدينة العلم واالجتهاد.

امللف من هذا العدد)
(انظرّ :

اليوم اخلامس والعرشونَ :د ْحو األرض

* يوم َدحو ِ األرض من حتت الكعبة املع ّظمة .قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

* ويف اخلامس والعرشين من ذي القعدة كان نزول احلجر األسود وقواعد الكعبة من اجل ّنة ،وقد ُروي عن رسول اهلل |:
مسته أيدي الك ّفار».
«نزل
َ
احلجر األسو ُد من اجل ّنة وهو ُّ
أشد بياض ًا من ال ّلنبَ ،
فس َّو َد ْت ُه خطايا َبين آدم» .ويف رواية أخرى« :ملّا َّ
ُ
رحمة نزلت مِن السماء إىل األرض يف خمس ٍ وعرشين من ذي ِ
ٍ
القعدة.»..
ول
* عن أمري املؤمنني عليه السالم« :أَ ُ
ْ
ّ

(وسائل الشيعة ،ومستدركه)

ُديبية
اليوم الثاينُ :
صلح احل َ

ِ
النيب ّ
صل
«هدف (صلح احلديبية) ُ
ُ
فرض األمر الواقع عىل قريش بعد هزيمة األحزاب وفشل حملتهم عىل املدينة ،فقد غزا ّ

حلفاءهم بين قريظة وأجالهم عن املدينة ،وغزا بين املصط َلق الذين كانوا جيمعون للغارة عىل املدينة وكانوا
اهلل عليه وآله
َ
حت وصل نفو ُذ املسلمني إىل نَجد.
قريبني من مكّ ة ،وفرض سيطرته عىل شعاع ٍ واسع ٍ من حميط املدينة ّ

وعدم املطر والضائقة االقتصادية
اجلدب
وفرض احلصار عىل املواد التموينية لقريش ،ورافق ذلك
ثم أسلم ثمامة بن أثال
َ
ُ
ُ
ّ

يفرض عىل قريش ٍ
النيب ّ
صل اهلل عليه وآله أن
الشديدة عىل قريش ،لك ّنها
ْ
َ
بقيت عىل عنادها وكربيائها! يف ذلك الظرف أراد ّ
أن تعرتف باإلسالم ٍ
حرب قريش.»..
يريد
العمرة ،وال ُ
كأمر واقع ،فقصد مكّ ة معلن ًا أنّه ُ
يريد ُ
َ
َ
(الشيخ عيل الكوراين ،جواهر التاريخ)

اليوم الثاين والعرشون :غزوة بين ُق َريظة

وقوتهم ،وصربهم يف
«إ ّن ممّا يلفت نظرنا وجود روايات [يف كُ تب العامة وتوارخيهم] حتاول إظهار شجاعة (بين قريظة) ،وثباتهم ّ
ٍ
وجل .وقد ّ
حت
مواجهة املوت الزتام ًا
جتل ذلك ّ
ووفاء لقناعاتهم ،وانسجام ًا مع أنفسهم يف مواصلة األخطار دونما رهبة أو َ
ً
العدد التسعون
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يف نسائهم اللوايت يفرتض فيهن أن ي ِ
ظهرن املزيد من اجل َزع والضعف واهل َلع يف مواجهة املوت .ويكتسب اليهود عن طريق
ّ ُ
ُ
هذا الزتوير للتاريخ صفات الشهامة ،والع ّزة والكرامة ،واإلباء وال ّش َمم ،وهي الصفات اليت مل نزل نعرف عنهم ا ّتصافهم

بما يناقضها وينافيها.

ٍ
حيبون
ّ
أناس جمرمونّ ،
أما ...املسلمون ُفيصبحون يف موقع الناس القساة ،الذين ال تظهر منهم بادر ُة رأفة وال رحمة .بل هم ٌ
ٍ
سفك الدماء دونما ش َفقة أو وازع ٍ من ضمري!».
َ

(السيد جعفر مرتىض ،املصطفى من سرية املصطفى)

وقائع �شهر ذي القعدة
 1ذي القعدة

نبينا وآله وعليه السالم ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ.﴾..
النيب موىس عىل ّ
* بداية ميقات ّ
السالم.
* 173
ّ
الس ّيدة املعصومة بنت اإلمام الكاظم عليهما ّ
هجرية :والدة ّ

هجرية
 2ذي القعدة6 /
ّ
صلح احل َُد ْيبِ َية.
ُ

هجرية
 11ذي القعدة148 /
ّ

السالم ،يف املدينة امل ُّنورة.
الرضا ،عليه ّ
عيل بن موىس ّ
والدة اإلمام ّ

هجرية
 22ذي القعدة5 /
ّ
غزوة بين ُق َر ْي َظة.

 25ذي القعدة

* َد ْح ُو األرض ،ونزول احلجر األسود وقواعد الكعبة من اجل ّنة.

يبّ ،
حجة الوداع.
* 10
صل اهلل عليه وآله ،إىل ّ
ّ
هجرية :خروج ال ّن ّ

هجرية
آخر ذي القعدة220 /
ّ

السالم.
شهادة اإلمام
التقي ّ
عيل اجلواد عليه ّ
ّ
حممد بن ّ
العدد التسعون
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بي و�آله يف مو�ضوع
من حديث ال ّن ّ

حفيف �أجنحتِها يطرد ال�شياطني
ُ
الح َمام في المنزل
ا�ستحباب اقتناء طيور َ
�إعداد�« :شعائر»

♦ رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله:

* ُروي أن رجالً شكا الوحشة إىل رسول اهلل ،فأمره ّ
صل

اهلل عليه وآله باقتناء زوج ٍ من احلَمام.

وروي عن الصادق عليه السالم أنه كان يف بعض بيوت
* ُ
النيب ّ
صل اهلل عليه وآله « َز ْو ُج َح َمام ٍ أَ ْح َمر».
ّ

♦ أمري املؤمنني عليه السالم:

* ِ«إ َّن ح ِفيف أَجنِ ِ
ِ
ني».
ح َمام ِ َل َي ْط ُر ُد ال َّش َياط َ
حة ا ْل َ
َ َ ْ َ

«اح َت َف َر أَمِ ُري
* عن اإلمام الصادق عليه السالم ،قالْ :
َ ِ
ِِ
ِ
يه الس ُ ِ
اجلن َ -فأُ ْخ ِ َب
يها  -أي
ني َعل
امل ُْؤمن َ
ّ
الم ب ْئ ًا َف َر َم ْوا ف َ
ّ
ِ
ِ
َّن أَ ْو ألُ ْسك َن َّن َها
ف َع َل ْي َهاَ ،فق َ
ب ِ َذل َ
كَ ،ف َ
اء َح َّت َو َق َ
ج َ
َالَ :ل َتكُ ف َّ
ام».
احل ََم َ

♦ اإلمام الصادق عليه السالم:

ِ
ِ
يل ْبن ِ
ِ َ
ح َرم ِ َبق َّي ُة َح َمام ٍ كَ ا َن ِإل ْس َماع َ
ص َل َح َمام ِ ا ْل َ
* «إ َّن أ ْ
ِ
ِ ِ
ْ
َس ِبَا».
الس ُ
الم ،ا َّتخ ََذ َها كَ ا َن َيأن ُ
يم َع َليه ّ
إ ْب َراه َ
ِ
ٍ ِ
ِ
صب أَهل َذلِك ا ْلبيتِ
ام ِإ َّل َل ْم ُي ْ ْ َ
* « َل ْي َس م ْن َب ْيت فيه َح َم ٌ
َ َْ
ِ
جن؛ ِإ َّن س َفهاء ا ْل ِ
ِ
ج ِّن َي ْع َبثُو َن ِف ا ْل َب ْيتِ َف َي ْع َبثُو َن
ُ َ َ
آ َف ٌة م َن ا ْل ِّ
بِا ْلحمام ِ وي ْتكُ و َن ِ
اإلن َْسا َن».
َ َ َ ُ

* «ات ِخ ُذوها ِف من ِ ِ
ِ
وبةٌ؛ َل ِح َق ْت َها َد ْع َو ُة نُوح ٍ
َّ
ََ
َ
ازلكُ ْم َفإ َّ َنا َم ْ
ح ُب َ
ٍ
ِ
ِ
شء ِف ا ْل ُب ُيوتِ».
الس ُ
الم ،وه َي آن ُ
َع َليه ّ
َس َ ْ
ِ َ ِ ِ
ِ
ِ
الم ،ا َّل ِت كَ انُوا
* «ا ْل َ
الس ُ
ح َم ُ
ام َط ْ ٌي م ْن ُط ُيور األنْب َياء َع َليه ُم ّ
ُي ْم ِسكُ و َن ِف ُب ُيوت ِ ِه ْم.»...
ال كُ نت جالِس ًا ِف بيتِ َأ ِب عبد ِ
ٍ
او َد ْبن ِ َف ْر َقدَ :ق َ ْ ُ َ
* َع ْن َد ُ
َْ
َْ
ِ
اهلل عليه السالمَ ،فن َظرت ِإ َل حمام ٍ ر ِ
اع ِ
أرض
َ
ُ
ب [راعبٌ :
َ
َ
َ
ْ
ٍّ
ِ
ِ
ِ َ ِ
ل أَ ُبو َع ْبد اهلل عليه
منها احلمام
ّ
الراعبية] ُيق َْرق ُر طويالًَ ،ف َن َظ َر إ َ َّ
ُول َه َذا ال َّط ْ ُي؟
او ُدَ ،ت ْد ِري َما َيق ُ
السالمَ ،فق َ
َالَ :يا َد ُ
ِ ِ
ت ِف َداكَ .
تَ :ل واهللُ ،جع ْل ُ
ُق ْل ُ
ِ ِ
ِ
المَ ،فا َّت ِخ ُذوه ِف
َق َ
الَ :ي ْد ُعو َع َل َق َت َلة ا ْل ُ
الس ُ
ح َس ْي َع َليه ّ
م َن ِ
ازلِكُ ْم».
َ

♦ اإلمام الكاظم عليه السالم:

ال عليه السالم ،و َن َظر ِإ َل َح َمام ٍ ِف َبي ِته« :ما مِن ِ ان ِْت َفاض ٍ
َق َ
َ
ْ
َ
ِ
ت مِ ْن َع ْز َم ِة أَ ْهل ِ
ض ِبَا ِإ َّل َنف ََّر اهلل بَِا َم ْن َد َخ َل ا ْل َب ْي َ
َي ْن َتف ُ
والعزمة بفتح العني ،مؤنث العزم ،واملراد بأهل
األَ ْرضِ»َ .

األرض اجلن.

قال العلماء

«ا ّتخاذ احلمام لألُنس وإنفاذ الكتب واالستفراخ ليس بحرامٍ ،بال خالف ٍ أجده فيه ...بل قد ُيستفاد من النصوص
فقال له( :ا َّت ِخ ْذ َزوج ًا من حمامٍ) ...وإن ِ
النبوي أ ّن َر ُجالً َشكَ ا ِإ َليه ّ
استحباب ا ّتخاذها ،ففي
صل اهلل عليه وآله ا ْل َو ْحدةَ ،
ّ
َ َ
ْ
مكروه ملا فيه من العبث واللعب وتضييع
كل حال
ا ّتخذها لل ُفرجة والتطيري فهو جائ ٌز أيض ًا وفاق ًا للمشهور ...ولكنه عىل ّ
ٌ
املروة».
العمر يف ما ال ُيجدي ،بل قد يكون يف بعض األحوال أو األزمنة أو األمكنة من منافيات ّ

(الشيخ اجلواهري ،جواهر الكالم)

للحر العاميل
* مصادر األحاديث( :الكايف) للشيخ الكليين؛ (وسائل الشيعة)
ّ
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من فتاوى العلماء

للحج
م�سائل في اال�ستطاعة ّ
�إعداد�« :شعائر»

اخلامنيئ دام ظ ّله
ويل أمر املسلمني اإلمام
ّ
ّ

رسه
الفقيه السيد حممد كاظم الزيدي ّ
قدس ّ

املؤجل للزوجة والذي
س :ما هو رأيكم يف مسألة املَهر
ّ

احلج من مؤنة عام االستطاعة ،فإذا
مصارف
* مسألة:
ّ
ُ
ِ
ِ
الربح ومتكّ ن من املسري
استطاع يف أثناء َحول حصول ّ
حت
احتسب
""..
خمارجه من ربِحه ،وأما إذا مل يتمكّ ن ّ
َ
َ

احلج
قدم
وي َّ
ج :ال جيب أداء املَهر بدون مطالبة الزوجةُ ،
ّ

االستطاع ُة إىل السنة اآلتية
وجب ،وإال فال .ولو متكّ ن
َ

للحج با ّدخار املال ألشهر
س :هل حتصل االستطاعة
ّ
عديدة؟ خصوص ًا إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إالّ هبذا

املتمم
اخلُمس يف ما َ
سبق عىل عام االستطاعة ،وأما املقدار ِّ

حتصيل االستطاعة هبذا الطريق ،ولكن لو
ج :ال جيب
ُ

خمسه".." .
مل يتمكّ ن فكما سبق جيب إخرا ُج ُ

بحجة اإلسالم له أن
اإلسالم .وكذلك َمن يريد اإلتيان
ّ

يكفي وجو ُد ما ُيمكن رص ُفه يف حتصيلهما من املال".." .

يكون واجب ًا عىل الزوج عند التمكّ ن منه ومع عدم مطالبة
يقدم الوفاء باملهر
الزوجة وعدم احتياجها للمهر؟ وهل َّ

احلج الواجب؟
َّ
املؤجل عىل ّ
عليه يف الفرض املذكور.

الطريق؟
حجة
احلج وصار مستطيع ًا،
ْ
وجبت عليه ّ
خر بقدر مؤنة ّ
ا ّد َ

بأي طريق ٍ مرشوع.
يكسب املال ّ

انقىض العام وجب عليه خمس ذلك الربح ،فإ ْن بقيتِ
ُ
َ

َول فكذلك عىل األحوط .ولو
حت انقىض احل ُ
وعىص ّ
وجب
متعددة
حصلتِ االستطاع ُة من أرباح سنني
ّ
َ
جيب ُخمسه إذا متكّ ن من املسري ،وإذا
هلا يف تلك السنة فال ُ

* مسألة :ال ُيشرتط وجو ُدمها [الزاد والراحلة] عين ًا عنده ،بل
* مسألة :املراد بالزاد ،هنا ،املأكول واملرشوب وسائر ما

احليل ذهب ًا وتلبسها ومل
س :املرأة اليت متلك مقدار ًا من
ّ

رضوريات ذلك السفر بحسب
حيتاج إليه املسافر " "..وجميع
ّ
ِ
حر ًا وبرد ًا ،وشأنه رشف ًا وضعةً.
حاله ّ
قو ًة وضعف ًا ،وزمانه ّ
واملراد بالراحلة مط َلق ما ُيركَ ب " "..والالزم وجود ما

ِ
ُل ممّا حتتاج إليها ومل تكن زائدة عن شأهنا
ج :لو كانت احل ّ

كم ًا وكَ يف ًا ،فإذا كان من شأنه
من حيث ّ
الضعة والرشف ّ

للحج لكن زوجها ال يأذن هلا فيه ،فما
س :امرأة مستطيعة
ّ

شرتط يف الوجوب القدرة عليه ،وال يكفي ما
نقص ًا عليه ُي َ

احلج الواجب ،نعم لو كانت
عتب إذن الزوج يف
ج :ال ُي َ
ّ

العرس واحل ََرج عىل اإلطالقات .نعم ،إذا مل يكن
قاعدة نَفي ُ

احلج.
إذنه ال تكون مستطيعة ،وال جيب عليها ّ

ٍ
أجد َع مقطوع ِ َّ
الذنَب.
األخبار من وجوبه ولو عىل
حمار َ

ِ
ل
يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّ ن من ّ
احلج ،فهل ُح ّ
النساء يستثىن من االستطاعة ،أم جيب عليها بيعه لنفقة
احلج وتكون بذلك مستطيعة؟
ّ

للحج وال تكون مستطيعة.
ال جيب عليها بيعها
ّ

هي وظيفتها؟

القوة والضعف ،بل الظاهر اعتباره
يناسب حاله بحسب ّ

يعد ما دوهنا
ركوب املحمل أو الكنيسة [شبه اهلَودج] بحيث ّ
ُ

دونه ،وإن كانت اآلية واألخبار مطلقَة ،وذلك حلكومة

وذهبت من دون
الزوجة تقع يف َح َرج إذا مل يأذن الزوج
ْ

وجب معه
بحد احل ََرج
حم ُل ما يف بعض
ّ
ّ
َ
احلج ،وعليه ُي َ

(املوقع اإللكرتوين ملكتب اإلمام اخلامنيئ)
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يدر�أ عنه مُنكر ًا ونَكري ًا
التلقين الثالث بعد الدفن
*

الفقيه ال�شيخ �أحمد الرناقي

امليت ثالث ًا بعد انرصاف
من
مستحبات ما بعد الدفن ،تلق ُ
ّ
ني ّ

واملحكي مستفيض ًا عن (الغُنية)
الناس ،بإجماعنا املحقَّق
ّ
ِ
و(التذكرة)،
و(املعتب) و(املنتهى) و(هناية األحكام)
َ

ة

أحد امللكَ ني لصاحبه :قد كُ فينا
فعل ذلك قال ُ
فإنّه إذا َ
الوصول إليه ومسألتنا ّإياه ،فإنّه قد ُلقِّنَ ،فينرصفان عنه وال
َ

َيدخالن إليه».

 والرضوي« :يستحب أن يتخ ّلف عند ِرأسه أَوىل الناس
للمستفيضة ،منها - :رواية حيىي بن عبد اهلل« :ما عىل أهل ِ
ّ ُ
ّ
ويقبض عىل الرتاب بك ّفيه
بعد انرصاف ِ الناس عنه،
به َ
َ
لقاء ُمنكَ ٍر ونَكري؟
ميتهم َ
امليت منكم أن َيدرؤوا عن ّ
ّ
ِ
ِ
ويلقّنه برفيع صوته ،»..إىل آخره ،ومثله يف (العلل).
قلت :كيف يصنع؟

ُ ِ
عنده أَوىل الناس بهَ ،فيضع
ت فليتخ ّلف َ
املي ُ
قال :إذا أفر َد ّ
ِ
ثم ينادي بأعىل صوته :يا فال َن بن فالن ،أو
َ
فمه عند رأسهّ ،
أنت عىل العهد ِ الذي فارق َتنا عليه
يا فالنة بنت فالن ،هل َ

حممد ًا
وحده ال
اهلل َ
َ
من شهادة أ ْن ال إله ّإل ُ
رشيك له ،وأ ّن ّ
أمري املؤمنني عليه
ُ
علي ًا ُ
النبيني ،وأ ّن ّ
سي ُد ّ
عبده ورسوله ّ
حمم ٌد ّ
صل اهلل عليه
وسي ُد الوصيني ،وأ ّن ما جاء به ّ
السالم ّ

حق ،وأ ّن اهلل
حق ،وأ ّن
حق ،وأ ّن
َ
َ
البعث ّ
املوت ّ
وآله وس ّلم ّ
بعث َمن يف القبور؟
َي ُ

ِّن
قال:
ُ
ف بنا عن هذا فقد ُلق َ
فيقول ُمنكَ ٌر لنكري :انرصِ ْ

ج َته».
ُح ّ

ِ
وسوى عليه
 وخرب جابر« :ما عىل أحدكم إذا َميته ّ
دفن ّ
ثم يقول :يا فال َن
وانرصف عن قربه أن يتخ ّلف َ
َ
عند قربهّ ،
نت عىل العهد ِ الذي َع ِهدناكَ به من شهادة أ ْن ال
بن فالن أَأَ َ

ومقتىض أكرثها:

 )1أن يكون ذلك ال ّتلقني بالصوت العايل ،كما عن

(الوسيلة) و(اجلامع) و(اإلشارة) و(التحرير) ،بل بأعىل
صوته ،كما يف األُوىل ،وعن الشيخني ،وجماعة.

 )2وأن يكون امللقِّن هو
خص به يف (النافع)
الويل ،كما ّ
ّ

جموز ًا يف
و(الرشائع) و(القواعد) و(اإلرشاد) و(املنتهى)ّ ،
الويل ،وزاد جماعة :أو
األخري أحد ًا من املؤمنني إ ْن مل ُي َ
وجد ّ

بعضهم
وجوز ُ
يأمره ،بل عن (الذكرى) الوفاق عليهّ .
َمن ُ

غريه مطلق ًا ،لوجود الفائدة .وفيه نظر .واألحوط مبارش ُة
َ

الويل إ ْن أمكن.
ّ

 )3ويف استقبال القبلة حني التلقني كما يف (القواعد) وعن
(الرسائر) ،واستدبارها كما عن احلليب والقايض وابن

فالتخيري
كل منهما غري مثبت له،
سعيد ،قوالن ،ودليل ّ
ُ
أحسن.

حممد ًا ّ
رسول اهلل،
صل اهلل عليه وآله وس ّلم
ُ
إله ّإل ُ
اهلل ،وأ ّن ّ

وظاهر الثمرة املذكورة يف بعض األخبار من كفاية املسألة

يأيت إىل آخرهم؟
 ّحت َ

ظاهر اإلطالق ،فالتعميم أوىل.

إمامك ،وفالن ،وفالن
أمري املؤمنني عليه السالم ُ
علي ًا َ
وأ ّن ّ

وإ ْن كان ظاهر ًا يف املك ّلف ،ولك ّنه ال يوجب ختصيص

* مستند الشيعة :ج  ،3ص 313 - 310
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ُ
كرمية �أهل البيت عليهم ال�سالم
ال�سيدة فاطمة املع�صومة بنت الإمام الكاظم ×

اقرأ في الملف
استهالل

 ..اشفعي لي في الجنة

ق ّرة عينِ ق ّم

إعداد« :شعائر»

قراءة في زيارة السيدة المعصومة ÷

العالمة الشيخ محمد علي المعلم

الشهادة في الطريق إلى خراسان

السيد أبو الحسن هاشم
العدد التسعون
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قم
قرة ع ِ
ني ّ
ّ

ال�سيدة املع�صومة �سالم اهلل عليها
إعداد« :شعائر»

* قال املحدّث الق ّمي �أعلى اهلل مقامه
يف (منتهى الآمال)« :ومزارها يف
ق ّم املقدّ�سة ذو ق ّبة عالية و�ضريح
و�صحون متعدّدة وخدم وموقوفات

املنورة
ُولدت السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم يف املدينة ّ
غرة شهر ذي القعدة احلرام سنة  173للهجرة ،وكانت وفاتها يف
ّ

قم سنة  201للهجرة ،وذلك يف العارش من ربيع الثاين ،وقيل :يف
ّ

الثاين عرش منه ،وفيها ُدفنت.

كثرية ،وهي ق ّرة عني ق ّم ،ومالذ
النا�س ومعاذهم ،بحيث ُت�ش ّد �إليها
الرحال ك ّل �سنة من الأماكن البعيدة
القتبا�س الفي�ض ،واكت�ساب الأجر
من زيارتها ،عليها ال�سالم».
هي ال�س ّيدة اجلليلة فاطمة بنت

المنطقة المحيطة بمقام المعصومة عليها السالم في قم  ١٨٩٢ -م

الإمام مو�سى بن جعفر بن حم ّمد

أئمة املسلمني ،اإلمام موىس بن جعفر الكاظم عليه
والدها سابع ّ

علي بن
علي بن احل�سني بن ّ
بن ّ
�أبي طالب عليهم ال�سالم .جاء يف
زيارتها« :ال�سال ُم عليكِ يا بنتَ و ِّ
يل
اهلل ،ال�سال ُم عليكِ يا �أختَ و ِّ
يل اهلل،
ال�سال ُم عليكِ يا ع ّم َة و ِّ
يل اهلل.»..
«�شعائر»

�أف�ضل بنات الإمام الكاظم
عليه ال�سالم ،ال�س ّيدة اجلليلة
ّ
املعظمة فاطمة ،ومن �أبرز �ألقابها
«املع�صومة» و«كرمية �أهل البيت»

أحد
السالم .وقد ورد يف املصادر والنصوص الدينية أنّه مل يبلغ ٌ

من أبناء اإلمام الكاظم عليه السالم مع كرثتهم  -باستثناء اإلمام
الرضا عليه السالم  -ما ب َلغته السيدة املعصومة عليها السالم،
القمي بأ ّن
رصح الشيخ عباس ّ
من مزنلة ومكانة مرموقة .وقد ّ

السيدة اجلليلة املع ّظمة
«أفضل بنات اإلمام الكاظم عليه السالمّ ،

فاطمة ،والشهرية باملعصومة».

«إنا نشأت حتت رعاية أخيها اإلمام الرضا
وقد قيل يف حقّهاّ :
عليه السالم ،أل ّن أباها اإلمام الكاظم عليه السالم ُسجن بأمر

هارون العبايس ،لذلك تك ّفل أخوها الرضا عليه السالم برعايتها

العلويني اليت كان اإلمام
كل العوائل من
ورعاية أخواتها ورعاية ّ
ّ

الكاظم سالم اهلل عليه ،قائم ًا برعايتهم».
العدد التسعون
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ويظهر من الروايات أ ّن فاطمة املعصومة كانت عابدة
جدتها فاطمة الزهراء عليها
مقدسة مباركة ،شبيهة ّ
ّ
السالم ,وأنا عىل ِ
صغر س ّنها كانت هلا مكانة جليلة عند
ّ

أهل البيت عليهم السالم ،وعند كبار فقهاء اإلمامية،
قم ورواتها ،حيت قصدوها إىل ساوة
سيما فقهاء ّ
ال ّ
بناء بسيط ًا،
ثم أقاموا عىل قربها ً
وخرجوا يف استقباهلاّ ،
ثم بنوا عليه ّقبة وجعلوه مزار ًا ،وأوىص العديد منهم أن
ّ

يدفنوا يف جوارها.

وفاطمة املعصومة عليها السالم ،هي األخت الشقيقة
السيدة تكتم
لإلمام الرضا عليه السالم؛ فوالدتهما
ّ
بأم البنني ،كانت من
(وقيل :نجمة وغري ذلك) املك ّناة ّ
السيدة حميدة
أفضل النساء يف عقلها ودينها .تقول ّ
بين،
املص ّفاة لولدها اإلمام الكاظم عليه السالم« :يا ّ
رأيت جاري ًة ّ
قط أفضل منها ،ولست
إ ّن تكتم جارية ما
ُ

سيطهر نسلها ...فاستوص ِ هبا
أشك أ ّن اهلل تعاىل
ّ
ّ

السكوين قال:
وعن
«دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم
ُ
ّ
غمك؟
مكروب ،فقال يل :يا
مغموم
وأنا
ٌ
مم ّ
ٌ
ّ
سكوين ّ
قلتُ :ولدت يل ابنة.

فقال :يا
سكوين ،عىل األرض ثِق ُلها وعىل اهلل رزقها،
ّ
وتأكل من غري رزقك.
أج ِلك
ُ
تعيش يف غري َ
ُ
سمي َتها؟
فرسى واهلل ّ
عن ،فقال يل :ما ّ
ّ
قلت :فاطمة.

ِ
أما
ثم وضع يده عىل جبهته(..إىل أن قالّ ):
قال :آه آهّ ،
تسبها ،وال تلعنها ،وال ترضهبا».
إذا ّ
سمي َتها فاطمة فال َّ

ومن هنا كان لإلمام الكاظم عليه السالم أربع بنات
اهن بفاطمة ،كما يف (تذكرة
اخلواص) البن اجلوزي.
سم ّ
ّ
ّ

فاطمة العابدة
السيدة اجلليلة من العابدات
من
الطبيعي أن تكون هذه ّ
ّ

سماها
خري ًا» .وملّا َولدت اإلمام الرضا عليه السالمّ ،

تربت يف أجواء العبادة والطاعة بني أبيها
القانتات ،حيث ّ

العابدات القانتات لربّا.

رضوان اهلل عليها.

اإلمام الكاظم عليه السالم بـ«الطاهرة» ،وقد كانت من

التسمية بفاطمة

وأمها الطاهرة
اإلمام أيب احلسن الكاظم عليه السالمّ ،
ّ
تصل
السيدة فاطمة
وما يزال املحراب الذي كانت
ّ
بقم ماثالً إىل اآلن ،يقصده
فيه يف دار موىس بن خزرج ّ

األئمة عليهم السالم باسم فاطمة ،ألنّه اسم
اهتم
ّ
ّ
سيدة نساء العاملني صلوات
جدتهم
ّ
ّ
الصديقة الكربى ّ

الناس لزيارته والصالة فيه .وقد ُج ّددت عمارته

بالتسمية به:

لطلبة العلوم
الدينية تعرف بـ «املدرسة الس ّت ّية» ،أو
ّ

سموا بناتهم هبذا االسم وأوصوا
اهلل عليها ،ولذا نراهم ّ

اجلعفري :قال« :سمعت أبا احلسن عليه
فعن سليمان
ّ

حممد ،أو
السالم يقول :ال يدخل
الفقر بيت ًا فيه اسم ّ
ُ
عيل ،أو احلسن ،أو احلسني ،أو جعفر ،أو
أحمد ،أو ّ

طالب ،أو عبد اهلل ،أو فاطمة من النساء».

العدد التسعون

خالل السنوات األخرية ،و ُش ّيدت إىل جانبه مدرسة

«بيت النور» .يقع املحراب يف الشارع املجاور للصحن
«جهار َم ْردان» ،عىل يسار
ويعرف بشارع َ
الرشيفُ ،

الذاهب من الروضة
الفاطمية ،وهو مزدان بالقاشاين،
ّ
بالفارسية ،تعريبها:
وعىل مدخله أبيات
ّ
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«لقد ُش ِّيد هذا البناء املُنري إجالالً لبنت موىس بن جعفر،
حيث َمثُل فيه حمراب فاطمة املعصومة ،فزادت به «قم»
رشف ًا عىل رشف».

سبب شهرتها بـ«املعصومة»

قم الكوفة الصغريةَ ،أل إ ّن لِلج ّن ِة ثمانية
الكوفةَ ،أل وإ ّن ّ

قبض فيها امرأ ٌة من ولدي
قمُ ،ت َ
أبواب ثالثة منها إىل ّ
ِ
اسمها فاطمة بنت موىس ،و ُتدخل
بشفاعتها شيعيت اجل ّنة
ُ
ِ
بأجمعهم».

حت باتت
السيدة اجلليلة بلقب «املعصومة» ّ
اشتهرت هذه ّ

ُتعرف به ،وقد أرجع بعضهم ذلك ألحد سببني:

األول :أنّه ملّا كان عمرها رضوان اهلل عليها قصري ًا (28
ّ

اإليرانيون «معصومة فاطمة» أو
عام ًا) ،أطلق عليها
ّ
بالفارسية بمعىن الربيء،
قم» ،أل ّن «معصوم»
«معصومة ّ
ّ

ويوصف هبا الطفل الربيء؛ فيكون ذلك لإلشارة إىل
طهارتها وصفاء روحها.
الثاين :أ ّن ذلك يعود لطهارتها وعصمتها عن الذنوب،

قسمني ،عصمة واجبة كاليت ثبتت
فإ ّن العصمة عىل
َ
لألئمة املعصومني عليهم السالم ،وعصمة جائزة تثبت
ّ

املطهرين عن الذنوب.
املقدسني
لكبار أولياء اهلل تعاىلّ ،
ّ
لألئمة
ولعل ما جاء يف ثواب زيارتها ممّا ورد التعبري بمثله
ّ
ّ
يؤيد هذا الوجه ،كالتعبري
املعصومني عليهم السالمّ ،

بأ ّن من زارها فله اجل ّنة أو وجبت له اجل ّنة ونحوها...
زار
«من َ
وقد نُسب لإلمام الرضا عليه السالم أنّه قالَ :

بقم كَ َمن زارين».
املعصومة ّ

فاطمة الشفيعة
وملزنلتها العظيمة ومقامها الرفيع عند اهلل تعاىل ،فقد
قدس
أُعطيت الشفاعة .فعن القايض نور اهلل
التسرتي ّ
ّ

كريمة أهل البيت عليهم السالم
قصة منقولة
هذا ٌ
لقب اشتهرت به سالم اهلل عليها ،وهناك ّ

السيد
املرعيش ،والد املرجع الديين
السيد حممود
عن
ّ
ّ
ّ
رسمها ،ورد فيها هذا اللقب،
الدين
املرعيش ّ
شهاب ّ
قدس ّ
ّ
الصديقة الزهراء عليها
وحاصلها :أنّه كان يريد معرفة قرب
ّ

توسل إىل اهلل تعاىل من أجل ذلك كثري ًا،
السالم ,وقد ّ
حت أنّه دأب عىل ذلك أربعني ليلة من ليايل األربعاء من
ّ
كل أسبوع يف مسجد السهلة بالكوفة ،ويف الليلة األخرية
ّ

حظي برشف لقاء اإلمام املعصوم عليه السالم ،فقال له
َ
ِ
فظن
«عليك بكريمة أهل البيت».
اإلمام عليه السالم:
َ
ّ

املرعيش أ ّن املراد بكريمة أهل البيت عليها
السيد حممود
ّ
ّ
الصديقة الزهراء عليها السالم ،فقال لإلمام
السالم ،هي
ّ

لت هلذا الغرض،
توس ُ
عليه السالمُ :
«جعلت فداك ،إنّما ّ
وأترشف بزيارتها».
ألعلم موضع قربها،
ّ

اهلل روحه ،يف كتاب (جمالس املؤمنني) ،عن الصادق عليه
ِ
ِ
ِ
ِ
كريمة أهل ِ البيت قرب
«مرادي من
حرم ًا وهو مكّ ةَ ،أل إ ّن لرسول فقال عليه السالمُ :
السالم ،أنّه قال« :إ ّن هلل َ
ِ ِ
قم .»..وعىل أثر
حرم ًا وهو
السيدة فاطمة املعصومة عليها ّ
السالم يف ّ
ّ
حرم ًا وهو املدينة ،أال وإ ّن لمري املؤمنني َ
اهلل َ
العدد التسعون
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املرعيش عىل السفر من النجف
السيد حممود
ذلك ،عزم ّ
ّ

قم لزيارة كريمة أهل البيت عليها السالم.
األرشف إىل ّ

وقد ُذكرت هلا ألقاب أخرى ،من أشهرها :الطاهرة،
والرضية،
والربة ،والتقية ،والنقية،
واملرضية،
واحلميدةّ ،
ّ
ّ

والسيدة.
ّ

النيب ّ
صل اهلل عليه
عيل ،عن ّ
ّ
أم كلثوم بنت فاطمة بنت ّ

[وآله] وس ّلم ،عن فاطمة بنت رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه
قول رسول ِ اهلل
[وآله] وس ّلم وريض عنها قالت :أَنَسي ُتم َ
ِ
ّ
كنت مواله
خمَ :من ُ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم يوم غدير ّ
فعيل مواله ،وقوله ّ
من
صل اهلل عليه وآله وس ّلم :أنت ّ
ٌّ
بمزنلة هارون من موىس».

واملحدثة
الراوية
ّ
السيدة فاطمة بنت اإلمام الكاظم عليهما
كانت
ّ
حدثت عن آبائها الطاهرين
السالم عاملة ِّ
حمدثة راويةّ ،
عليهم السالم،
وحدث عنها جماعة من أرباب العلم
ّ
السنن واآلثار روايات
واحلديث ،وأثبت هلا أصحاب ُّ

اخلاصة
ثابتة وصحيحة من الفريقني
والعامة ،فذكروا
ّ
ّ
أحاديثها يف مرتبة الصحاح اجلديرة بالقبول واالعتماد.

حممد
اجلزري
* روى احلافظ شمس ّ
ّ
حممد بن ّ
الدين ّ
ّ
املتوف سنة  318للهجرة ،بسنده عن بكر بن
الشافعي
ّ

كانت ال�سيدة املع�صومة �شبيهة
جدّتها فاطمة الزهراء عليها
ال�سالم يف العبادة ،وعلى ِ�صغر
�س ّنها حظيتْ مبكانة جليلة عند
املع�صومني عليهم ال�سالم

«حدثتنا فاطمة بنت
* وبسنده عن بكر بن أحنف ،قالّ :
حدثتين فاطمة
عيل بن موىس الرضا عليه السالم ،قالتّ :
ّ
وأم كلثوم بنات موىس بن جعفر عليهم السالم،
وزينب ّ
حممد عليهما السالم،
قلنّ :
َ
حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن ّ
عيل عليهما السالم،
قالتّ :
حدثتين فاطمة بنت ّ
حممد بن ّ

عيل بن احلسني عليهما
قالتّ :
حدثتين فاطمة بنت ّ
حدثتين فاطمة وسكينة ابنتا احلسني بن
السالم ،قالتّ :
عيل عليه السالم،
عيل عليهما السالم ،عن ّ
أم كلثوم بنت ّ
ٍّ

سمعت
عن فاطمة بنت رسول اهلل ،قالت:
رسول
َ
ُ
ِ
دخلت اجل ّن َة فإذا أنا
السماء
ُ
اهلل يقول :ملّا أُرسِ َ
ي يب إىل ّ
بِقرصٍ من ٍ
بالدر
باب ُمك ّل ٌل
ِّ
ّ
جوفة ،وعليها ٌ
درة بيضاء ُم َّ
مكتوب
فرفعت رأيس فإذا
والياقوت ،وعىل البابِ ِسرت،
ُ
ٌ
ويل اهلل،
حمم ٌد
ُ
عىل الباب :ال إل َه ّإل اهللّ ،
عيل ُّ
رسول اهللٌّ ،
ِ
عيل»..
السرتَ :بخ ٍ َبخٍَ ،من ُ
وإذا مكتوب عىل ّ
مثل شيعة ّ
احلديث.

* وروى الصدوق يف (األمايل) ،عن أحمد بن احلسني

عيل بن موىس الرضا،
أحمد
ّ
القرصي ،عن فاطمة بنت ّ
وأم كلثوم بنات موىس بن جعفر،
عن فاطمة وزينب ّ
قلن:
حممد الصادق،
ّ
«حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن ّ
حدثتين فاطمة بنت
ّ
عيلّ ،
حدثتين فاطمة بنت ّ
حممد بن ّ

حدثتين فاطمة وسكينة ابنتا احلسني بن
عيل بن احلسنيّ ،
ّ

العدد التسعون

«حدثنا احلسن بن
ربه ،قالّ :
عيل بن عبد ّ
املعروف بأيب ّ
حممد بن زكريا
عيل
اجلوهري،
السكري ،قالّ :
ّ
ّ
حدثنا ّ
ّ
حدثين احلسن
قالّ :
العباس بن بكار ،قالّ :
حدثنا ّ

عيل بن
بن يزيد ،عن فاطمة بنت موىس ،عن عمر بن ّ

احلسني ،عن فاطمة بنت احلسني عليه السالم ،عن
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صفية بنت عبد املطلب ،قالت :ملّا
أسماء بنت أيب بكر ،عن ّ

سجلت
املعصومة عليها السالم ،إالّ أ ّن املصادر املتأ ّخرة ّ

إيل ابين ،فقلت :يا رسول اهلل ،إنّما مل
عمة ّ
النيب :يا ّ
هلمي ّ
ّ

ٍ
عمر ناهز الثامنة والعرشين.

َ
أمه وكنت ولي ُتها ،قال
سقط احلس ُ
ني عليه السالم من بطن ّ

ذلك يف العارش من ربيع الثاين من سنة  201هجرية ،عن

عمة أنت تن ّظفيه؟! إ ّن اهلل تبارك وتعاىل
نن ِّظفه بعد ،فقال :يا ّ

روى عنها جماعة من �أرباب
احلديث ،و�أثبتوا لها روايات
اخلا�صة
�صحيحة من الفريقني
ّ
والعامة
ّ

وطهره».
قد ن ّظ َفه َّ

هجرتها ووصوهلا اىل مدينة قم
السيدة املعصومة عليها
ورد يف املصادر التارخيية أ ّن
ّ
املنورة إىل
السالم ،خرجت سنة  201هجرية من املدينة ّ
«مرو» بعد وصول اإلمام الرضا عليه السالم إليها سنة
َ

 200هجرية ،يف قضية والية العهد املعروفة.

استعدت للسفر نحو خراسان
وروي ّأنا عليها السالم،
ّ
ُ
بعد أن تلقّت كتاب ًا من أخيها الرضا عليه السالم،

تضم عدد ًا من إخوتها وأخواتها
فخرجت ضمن قافلة
ّ

وأبناء إخوتها ،وعندما وصلوا إىل مدينة ساوة اإليرانية
تعرضت القافلة هلجوم ،فقُتل عىل إثره إخوتها وأبناء
ّ
إخوتها ،واعت ّلت السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم
بالتوجه هبا
فأمرت َمن معها
ّ
نتيجة هذه احلادثة املأساويةَ ،
قم.
إىل مدينة ّ

قم ،استقبلها
ويف رواية أخرى أنّه ملّا وصل خرب قدومها إىل ّ
فلما وصل
أرشافها (آل سعد)ّ ،
يتقدمهم موىس بن خزرجّ ،

إليها أخذ بزمام ناقتها ،وقادها إىل مزنله ،فكانت يف داره
سبعة عرش يوم ًا أمضتها بالعبادة واالبتهال إىل اهلل تعاىل.
وهناك دالئل عىل أ ّن اهلجوم عىل القافلة كان بتدبري من
املأمون العبايس.

وملّا تو ّفيت فاطمة املعصومة عليها السالم ،وغ ُِّسلت
وك ِّفنت ،حملوها إىل مقربة بابالن ،واليت تعود
ملكيتها
ّ
اىل موىس بن خزرج ،ووضعوها عىل رسدابٍ ُحفر هلا،

ثم اتفقوا عىل
فاختلف آل سعد يف َمن يزنهلا إىل الرسدابّ ،
خادم ٍهلم صالح ٍكبريِ
فلما بعثوا إليه
ّ
السن ُيقال له «قادر»ّ ،

فلما
راكبني مقب َلني من جانب الرملة وعليهما اللثامّ ،
رأوا َ
ثم نزال الرسداب،
قربا من اجلنازة نزال ،وص ّليا عليهاّ ،
ثم خرجا ،ومل يك ّلما أحد ًا،
وأنزال اجلنازة ،ودفناها فيهّ ،

وركبا ،وذهبا ،ومل ِ
أحد َمن مها.
يدر ٌ

فلما
وبىن عليها موىس بن خزرج سقيفة من البواريّ ،
حممد بن عيل
كانت سنة  256هجرية جاءت زينب بنت ّ

عمتها ،فبنت عليها ّقبة.
اجلواد عليه السالم لزيارة قرب ّ

القبة
السيدة املعصومة
ويرجع تاريخ ّ
ّ
احلالية عىل رضيح ّ

إىل سنة (529
هجرية) ،حيث ُبنيت بأمر من املرحومة
ّ

القبة وبعض
(شاه بيكم بنت عماد بيك)ّ .
أما تذهيب ّ
صع هبا القرب الرشيف ،فهي من آثار فتح
اجلواهر اليت ُر ّ
عيل شاه
السيدة فاطمة صخرة عليها
ّ
القاجاري .وفوق قرب ّ

وفاتها
تسجل املصادر التارخيية القديمة تاريخ وفاة السيدة
مل
ّ

نقش كهيئة املحراب ،حتيط به آية
الكريس ،وكُ تب يف
ٌ
ّ
وسطه
«توفيت فاطمة بنت موىس يف سنة إحدى ومائتني».
ّ
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لك عندَ اهلل �ش�أن ًا من ال�ش�أن»
« ..ف� ّإن ِ

قراءة يف زيارة ال�سيدة املع�صومة عليها ال�سالم
*

ّ
العلمة الشيخ مح ّمد علي المعلم

*﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ب

ورد يف العديد من الروايات تأكيد زيارة السيدة

ﰉ ﰊ.﴾..
من �أجلى مظاهر الو ّد ومراعاة املو ّدة
لدى ال�شيعة الإمامية جتاه �أئ ّمتهم
عليهم ال�سالم ،تعاهد مواطنهم
وموا�ضع مراقدهم بالزيارة ،وجتديد
العهد بالوالء واملحبة .ي�ست�سهلون يف
الو�صول �إليهم ك ّل ع�سري ،وي�ستخ ّفون
بك ّل خطري ،فقد جعل اهلل تعاىل تلك
املواطن املط ّهرة بيوتاً �أذِن �أن ُترفع
ويذ َكر فيها ا�س ُمه.
وملّا كانت ال�س ّيدة فاطمة املع�صومة
بنت الإمام الكاظم عليه ال�سالم،
غ�صناً من تلك ال�شجرة الطيبة،
وفرعاً من ذلك الأ�صل ال ّزاكي ،ولها
من ال�ش�أن واملقام ما ال يخفى ،ورد
ّ
واحلث على
الرتغيب يف زيارتها،
ق�صد ُبقعتها ،قرب ًة هلل تعاىل ووفا ًء
لر�سوله �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم.

املعصومة عليها السالم ،وأ ّن اهلل تعاىل قد جعل اجل ّنة
عدة من
ثواب ًا ملَن زارها ،ومن تلك الروايات ما نُقل عن ّ

الري ّأنم دخلوا عىل أيب عبد اهلل (الصادق) عليه
أهل ّ
الري.
السالم وقالوا« :نحن من أهل ّ

قم.
فقال عليه السالم :مرحب ًا بإخواننا من أهل ّ
الري ،فأعاد الكالم ،قالوا ذلك
فقالوا :نحن من أهل
ّ
مرار ًا وأجاهبم بمثل ما أجاهبم به أوالً.

مدافن «شيخان» قرب مقام المعصومة مطلع القرن الماضي

ثم قال عليه السالم :إ ّن هلل حرم ًا وهو مكّ ة ،وإ ّن لِلرسول ِ
ّ
ّ
َ
ِ
ِ
حرم ًا وهو الكوفة،
حرم ًا وهو املدينة ،وإ ّن لمري املؤمنني َ
َ

«�شعائر»

قم ،وس ُتدفن فيها امرأ ٌة من
حرم ًا وهو بلدة ّ
وإ ّن لنا َ
جبت له اجل ّنة.
سمى فاطمةَ ،
أوالدي ُت ّ
فمن زارها َو َ

عن الإمام اجلواد عليه ال�سالم
رب ع ّمتي
�أنه قالَ « :من زا َر ق َ
ِب ُق ّم فله اجل ّنة»

قال الراوي :وكان هذا الكالم منه عليه السالم قبل أن
يو َلد الكاظم».
* عامل دين راحل من احلجاز
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ومنها :ما ُروي عنه عليه السالم أيض ًا أنّه قال« :إ َّن زيار َتها

عدل اجل ّنة».
َت ُ

ومنها :ما رواه الصدوق بسنده عن سعد بن سعد ،قال:
«سألت أبا احلسن الرضا عليه السالم ،عن فاطمة بنت
ُ

موىس بن جعفر عليهم السالم ،فقال عليه السالمَ :من
زارها فل ُه اجل ّنة».
َ

إىل بعض مقامات أهل البيت عليهم السالم ،ومزنلتهم
أعده هلم من املزنلة يف الدار اآلخرة،
عند اهلل تعاىل ،وما ّ
ثم اإلقرار هلم باملحبة والوالية والرباءة
والشأن العظيمّ ،

بكل
من أعدائهم ،والتسليم إىل اهلل تعاىل ،وإعالن الرضا ّ

النيب ّ
ثم
صل اهلل عليه وآله ،واالعتقاد اليقني بهّ ،
ما جاء به ّ

االبتهال إىل اهلل تعاىل وطلب الثبات عىل ذلك.

عيل بن موىس الرضا عليه
ومنها :ما روي عن سعد ،عن ّ

ور َد يف زيارتها عليها ال�سالم« :يا

قرب.
السالم ،قال« :يا سعد ،عندكُ م لنا ٌ

فاطم ُة ا�ش َفعي يل يف اجل ّنة ف� ّإن

جعلت فداك ،قرب فاطمة بنت موىس عليهما
قلت:
ُ

هلل �ش�أناً من ال�ش�أن»
لكِ عن َد ا ِ

السالم؟

قال :نعمَ ،من زارها عارف ًا بحقّها فله اجل ّنة».
«من زار
ومنها :ما ُروي عنه عليه السالم أيض ًا أنّه قالَ :

ِ
كمن زارين».
املعصومة بق ُّم َ

حممد بن عيل اجلواد عليهما
ومنها :ما ُروي عن أيب جعفر ّ

عميت بِق ُّم فله اجل ّنة».
«من َ
قرب ّ
السالم ،أنّه قالَ :
زار َ

أعده
وغريها من الروايات الدا ّلة عىل فضل زيارتها ،وما ّ
اهلل تعاىل ثواب ًا لزائرها وهو اجل ّنة ،وقد ورد أ ّن للجنة ثمانية
قم.
أبواب ،ثالثة منها ألهل ّ

وجميع هذه املضامني العالية واردة يف روايات أهل البيت
بغض النظر عن سندها
عليهم السالم ،فهي يف ّ
حد ذاتها ّ -

ِ
أئمة اهلدى
 -موافقة ملا ورد من أصول املعارف احلقّة عن ّ

عليهم السالم.

ثم إ ّن يف هذه الزيارة أمور ًا تلفت النظر وتسرتعي االنتباه،
ّ

نشري إجماالً إىل اثنني منها:

ممياتها
خصائص الزيارة وبعض ّ
تعد هذه الزيارة من الزيارات اجلامعة ،حيث اشتملت عىل
ّ
السالم عىل أيب البرش آدم عليه السالم ،وأُويل العزم من

ثم السالم عىل املعصومني من أهل
الرسل عليهم السالمّ ،
الصديقة فاطمة الزهراء عليها
البيت عليهم السالم ،وهم
ّ
واألئمة االثنا عرش عليهم السالم ،وذِكرهم
السالم،
ّ
ثم اإلشارة
ثم السالم عىل فاطمة املعصومةّ ،
واحد ًا واحد ًاّ ،

األول :االلتفات يف السالم من الغَيبة إىل اخلطاب ،فإ ّن
الزيارة تبدأ بالسالم عىل آدم يف صورة الغَيبة ،حىت إذا
النيب ّ
حتول إىل صورة
بلغ السالم إىل
صل اهلل عليه وآله ّ
ّ

املخاطبة.

للسيدة فاطمة املعصومة
الثاين :اشتمال الزيارة عىل أ ّن
ّ

عليها السالم شأن ًا من الشأن ،وبه تشفع يف اجلنة.
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أما األمر األول :فأل ّن من الثابت بالكتاب والس ّنة أ ّن
ّ

قبض فيها امرأ ٌة هي من ُولدي،
ويف رواية أخرىُ « :ت َ
ِ
واسمها فاطمة بنت موىس ،ت ِ
دخل
بشفاعتها شيع َتنا
ُ
ُ

وير ّدون السالم ،من دون اختصاص بمكان ٍ دون مكان

النيب ّ
صل اهلل عليه
الغَيبة إىل اخلطاب؛ فإ ّن ال ّزائر خياطب ّ

النيب ّ
واألئمة عليهم السالم ،شهداء
صل اهلل عليه وآله
ّ
ّ

وأنم يف جميع احلاالت يسمعون الكالم
عىل اخلَلقّ ،
أو زمان ٍ دون آ َخر ،ولذا فإ ّن جميع ما ورد من الزيارات

اجل ّنة بأجمعهم» .وبه ينسجم العدول يف السالم من

واألئمة عليهم السالم ،وهم حارضون.
وآله
ّ

ّ -إل القليل  -كان يف صورة اخلطاب واحلضور ،حىت

السيدة فاطمة املعصومة هو
ّ
وأما األمر الثاين :فإ ّن شأن ّ

ّ
النيب ورحم ُة اهلل وبركاته»...
املصل:
ُ
«السالم عليك ّأيا ّ

نطقت به الروايات ،ومن ذلك أ ّن هلا
شأنية الشفاعة
ّ

كل صالة كذلك ،وهو قول
أ ّن التسليم
املستحب يف آخر ّ
ّ
إشعار بحضورهم
ففي العدول من الغَيبة إىل اخلطاب
ٌ
حر ُمهم،
عليهم السالم ،يف هذا املكان ّ
املقدس ،فإنّه َ

وموطن شيعتهم ،وورد يف الروايات ّأنم عليهم السالم
ال يغيبون عن شيعتهم.

الشأن الشامخ ،واملزنلة العالية عند اهلل تعاىل عىل ما

جدها اإلمام الصادق عليه
جلميع الشيعة ،كما قال عنها ّ
ِ
السالم« :ت ِ
بشفاعتها شيع َتنا اجل ّنة بأجمعهم».
دخل
ُ

والشفاعة من املسائل اليت أكّ دتها النصوص القرآنية
وروايات أهل البيت عليهم السالم ،وتك ّفلت الكتب
الكالمية ببيان تفاصيلها حكم ًا وموضوع ًا.
والذي نو ّد اإلشارة إليه أ ّن املستفاد من جملة« :يا فاطم ُة
ِ
ا ْش َفعي ِل ِف اجلَ َّن ِة َف ِإ َّن َلكِ ِع ْن َد اهلل َشأْنا مِ َن ال َّشأْن ِ» ،أ ّن

هذا الشأن ليس هو شأن الشفاعة فقط ،وإنّما الشفاعة
هي أحد مصاديق ذلك الشأن.
ويؤيد هذا املعىن ما ورد من الروايات الدا ّلة عىل أ ّن
ّ
ممياتها،
قم مزية أخرى تضاف إىل ّ
وقد أصبح لبلدة ّ

السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم،
وهي ّأنا مثوى ّ

الشفاعة ثابتة جلملة من األفراد عىل اختالف مراتبهم،

النيب األعظم ّ
صل اهلل عليه وآله ،فإ ّن له املقام
منهم
ّ
املحمود ،وهو أعىل مراتب الشفاعة عىل ما ورد يف كثريٍ

بقم،
األمر الذي زاد يف ارتباط
ّ
األئمة عليهم السالمّ ،

من الروايات .ومنهم
األئمة املعصومون عليهم السالم
ّ

بل قبل والدة أبيها عليه السالم ،حيث قال« :وس ُتد َف ُن

السقط
لقرائه ،ومنهم ِّ
ومنهم القرآن الكريم ،فإنّه يشفع ّ

له اجل ّنة».

قد جعل له الشفاعة يوم القيامة كما ورد يف صحيحة ابن

وقد أخرب عنه اإلمام الصادق عليه السالم قبل والدتها،

والصديقة ال ّزهراء عليها السالم ،ومنهم الشهداء،
ّ

زارها َو َجبت
فمن َ
سمى فاطمةَ ،
فيها امرأ ٌة من أوالدي ُت ّ

فإنّه يشفع ألبويه ،ومنهم املؤمن الشيعي ،فإ ّن اهلل تعاىل

العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 36
ذو القعدة  – ١٤٣٨آب ٢٠١٧

«سمعت أبا احلسن عليه السالم ،يقول:
أيب نجران ،قال:
ُ

ومن واال ُهم فقد واالنا،
َمن عادى شيع َتنا فقد عاداناَ ،
ِ
ِ
ومن
ّ
أحبهم فهو م ّناَ ،
ألنم م ّناُ ،خلقوا من طينتناَ ،من َّ
ِ
أحدهم َليشفع يف مثل ِ ربيعة
فليس م ّنا ،..واهلل إ ّن َ
َ
أبغضهم َ
وجل».
ض ،فيش ّفعه اهلل تعاىل فيهم ،لكرامته عىل اهلل ع ّز ّ
وم َ
ُ

وغريها من الروايات.

فال يمكن اإلخبار عنه،
السيدة فاطمة
ولكن جعل ُ
ْ
اهلل َ
قرب ّ

ّ
يتجل فيه قرب الصديقة الزهراء عليها
املعصومة موضع ًا
السالم ،وإن ما ُق ّدر لقرب الصديقة الزهراء عليها السالم
من اجلالل والعظمة والشأن  -لو كان معلوم ًا ظاهر ًا  -قد
السيدة املعصومة».
جعله اهلل تعاىل لقرب ّ

للسيدة
أقول :إ ّن مقام الشفاعة ،وإن كان شاخم ًاّ ،إل أ ّن ّ

عب عنه بـ «الشأن» .وممّا يدل
فاطمة املعصومة مقام ًا آخر ِّ

عىل ذلك ما نقله يل صديقي العزيز املحقّق الشهري الفاضل
السيد مهدي الرجايئ  -ورأيته يف أكرث من كتاب  -عن
ّ
السيد حممود املرعيش ،عن أبيه السيد شهاب الدين،
ّ
جده السيد حممود املرعيش ،أنّه كان يريد معرفة قرب
عن ّ

السيد حممود املرعيش عىل السفر من
وعىل إثر ذلك عزم ّ

من أجل ذلك كثري ًا ،حىت أنّه دأب عىل ذلك أربعني ليلة

السالم.

توسل إىل اهلل تعاىل
الص ّديقة الزهراء عليها السالم ،وقد ّ
ّ
من ليايل األربعاء من كل أسبوع يف مسجد السهلة بالكوفة،
ويف الليلة األخرية
حظي برشف لقاء اإلمام املعصوم عليه
َ

السالم ،فقال له اإلمام عليه السالم:
«عليك بِكريمة أهل
َ
السيد حممود املرعيش أ ّن املراد بكريمة أهل
البيت»ّ ،
فظن ّ

البيت عليها السالم ،هي
الصديقة الزهراء عليها السالم،
ّ
لت هلذا
توس ُ
فقال لإلمام عليه السالمُ :
«جعلت فداك إنّما ّ
الغرض ،ألعلم بموضع قربها،
وأترشف بزيارتها» ،فقال
ّ
ِ
ِ
السيدة
عليه السالمُ :
«مرادي من كريمة أهل البيت قرب ّ

قم».
فاطمة املعصومة عليها السالم يف ّ

ثم قال« :إ ّن اهلل تعاىل قد جعل قرب الصديقة الزهراء من
ّ

قم لزيارة كريمة أهل البيت عليها
النجف األرشف إىل ّ

ونُقل عن
القمي أنّه رأى املريزا
ّ
املحدث الشيخ عباس ّ

القمي  -صاحب (القوانني)  -يف عامل الرؤيا  -وسأله:
ّ
السيدة فاطمة املعصومة؟
«هل أ ّن شفاعة أهل ّ
قم بيد ّ

وأما فاطمة
إيل
ّ
متعجب ًا ،وقال :شفاعة أهل قم بيديّ ،
فنظر ّ

املعصومة فشفاعتها ألهل العامل».

فما ير ّدده بعض ّ
السذج واملض ّللني من أ ّن فاطمة املعصومة
ال تعدو أن تكون امرأة ،مثلها مثل سائر النساء ،وال شأن
هلا؛ إ ْن هو ّإل دليل عىل اجلهل والالمباالة والتطاول عىل
املقدسات ،ويكشف عن احلرمان وسلب التوفيق والتقصري
ّ

األرسار ،وقد اقتضت اإلرادة اإلهلية تبع ًا لبعض املصالح

يف معرفة مقامات األولياء والصاحلني والصاحلات من أهل

أحد من الناس،
خمفي ًا ال ي ّطلع عىل موضعه ٌ
أن يكون قربها ّ

البيت عليهم السالم ،فإ ّن كوهنا امرأة ال يقعد هبا عن تس ّنم

العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 37
ذو القعدة  – ١٤٣٨آب ٢٠١٧

وأنا من فضليات البرش ،وال يدانيها
أرفع الدرجاتّ ،

يف الفضل واملزنلة أكرث الرجال ،وهي من التاليات

املذهب وركائزه بإلقاء ال ّشبه ،أو إنكار احلقائق ،فأحدثت
بذلك الفوىض ،واالضطراب يف نفوس البسطاء من

للمعصومني من أهل

الناس ،الذين هبرتهم

البيت عليهم السالم،

تلك

يف الفضل والشأن

اجلوفاء،

واملزنلة عند اهلل تعاىل

الشعارات
وانساقوا

وراءها ير ّددوهنا يف

وعند
األئمة عليهم
ّ

السالم ،وحسبك ما

مقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السالم

تقدم يف الرواية الصحيحة السند عن أيب احلسن الرضا
ّ

«من زارها ف َل ُه اجل ّنة».
عليه السالم ،أنّه قالَ :

هذا ،وقد ُذكر أ ّن للزيارة آداب ًا وسنن ًا تك ّفلت كتب الفقه
والزيارات ببيان تفاصيلها.

سذاجة وغفلة ،أو
تغافل
عما تنطوي
ّ

عليه ،وسيصحون يوم ًا ليجدوا أنفسهم مفلسنيّ ،إل أن
يتداركوا أمرهم قبل فوات األوان.
وبلغ األمر إىل أنّه بدالً من
تصدي املعنيني بشؤون
ّ
العقيدة والدفاع عنها أمام خصومها اخلارجني عنها،

إيقاظ
وقبل أن نتجاوز هذا املوضع أو ّد أن أشري إىل رضورة

االلتفات إىل ٍ
أمر له مساس بما ذكرناه ،وهو أنّه ظهرت
يف اآلونة األخرية فئة من الناس قد اكتفت من العلم
بالقشور دون اللباب ،وباالسم دون
املسمى ،وبال ّشكل
ّ

من �أجلى مظاهر املو ّدة يف ال ُقربى
تعاهُ د مراقد الأئمة عليهم ال�سالم
و�أبنائهم بالزيارة وجتديد العهد
باملحبة والوالء لهم

اضطروا
للتصدي خلصومها الداخلني فيها الذين هم
ّ
أشد خطر ًا وأسوأ أثر ًا ،ألهنم يشكّ لون حجر العرثة يف
ّ

املسار ﴿..ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ الكهف.104:

ربان ًا
رب ًا حيميه ،وأ ّن للسفينة ّ
وليعلم هؤالء أ ّن للبيت ّ
جي ّنبها األخطار .ومهما حاولوا يف زعزعة العقيدة
فلن تزداد عقيدة الناس إال رسوخ ًا وصالبة ،وأ ّن
حماوالتهم يائسة فاشلة ﴿..ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﴾..فاطر.43:
املقدسة اليت غرس بذرتها
حممد
وستبقى العقيدة ّ
النيب ّ
ّ

وسوغت لنفسها
دون املحتوى  -وهنا تكمن اخلطورة ّ -

ّ
أئمة اهلدى عليهم
صل اهلل عليه وآله ،و َتعا َهد شجرتها ّ

واجلدال يف بدهيياتها  -حتت شعارات التجديد واالنفتاح

وهي أعىل
وأجل من أن خيدش فيها جاهل أو متجاهل
ّ

تعدت احلدود لتقدح يف أصول
ومقتضيات العرص  -بل ّ

أو مشكّ ك أو مشبوه.

القفز عىل ثوابت العقيدة ،أو التشكيك يف مس ّلماتها،

العدد التسعون

ونقية،
السالم ،وصان ثمرتها علماء الشيعة ،سليم ًة ّ
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نص الزيارة
ّ
نص خاص عن اإلمام الرضا عليه
مع كفاية حضور الزائر عند املزور والسالم عليه يف حتقّق الزيارة ،إال أنّه قد ورد ّ

«رأيت يف بعض
رسه ،يف (البحار) ،قال:
السالم ،يف كيفية زيارة السيدة املعصومة ،كما ذكر ذلك العالمة املجليس ّ
ُ
قدس ّ

أتيت
كُ تب الزياراتّ :
عيل بن موىس الرضا عليهما السالم ،قال ... :فإذا َ
عيل بن إبراهيم عن أبيه ،عن سعد ،عن ّ
حدث ّ
القرب فقُم عند ِ
اهلل ثالث ًا وثالثني
رأسها
َ
وسبح ثالث ًا وثالثني تسبيحة ،واحمد َ
مستقبل القبلةّ ،
َ
وكب أربع ًا وثالثني تكبريةّ ،
ثم ُقل:
حتميدةّ ،
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وتقبله بِكرمِك وعِزت ِك ،وبِرحتِك واعفِيتِك ،وصل اهلل ع مم ٍد و ِ
ِني».
آلِ أ ِ
العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 39
ذو القعدة – آب ٢٠١٧

قم؟
كم بي َننا وبني ّ

خروج ال�س ّيدة املع�صومة �إىل خرا�سان
* بعد م ّد ٍة من و�صول الإمام الر�ضا
عليه ال�سالم� ،إىل مرو بخرا�سان،
�أر�سل كتاباً �إىل �أخته ال�س ّيدة
املع�صومة ي�أمرها بال ّلحاق به ،فقد
كانت �أثري ًة عنده ،وعزيز ًة عليه ،وملّا
انتهى الكتاب �إليها جت ّهزت لل�سفر
�إليه.

السيد أبو الحسن هاشم

وحممد ،وحسني،
كان إخوة اإلمام الرضا عليه السالم :أحمدّ ،
ضم عدد ًا كبري ًا من بين أعمامهم
عىل رأس الركب األول الذي ّ
وأوالدهم وأقارهبم ومواليهم ،ووصل عددهم إىل ثالثة آالف.

وحمب أهل البيت
انضم إليهم
ويف الطريق
ٌ
ّ
جمع كثري من موايل ّ
عليهم السالم ،فصار عددهم ما يقرب من خمس عرشة ألف

نسمة رجاالً
ونساء ،ي ّتجهون إىل خراسان عن طريق شرياز.
ً

ويف الوقت نف�سه خرج ٌ
بع�ض �آخر
من �إخوتها يف ركبٍ ثانٍ باجتاه
خرا�سان ..ركبان عظيمان ي ّتجهان
نحو اللقاء ب�إمامهم عليه ال�سالم:
�أحدهما ي ّتجه �إليها عن طريق
الريّ و�ساوة ،والآخر ي ّتجه �إليها
عن طريق �شرياز .والإمام الر�ضا
عليه ال�سالم ،قد �أخرب امل�أمون
م�سبقاً بقدومهم عليه.
«�شعائر»

يف مدينة �شرياز مدافن ثالثة
من �أوالد الإمام الكاظم عليه
ال�سالمُ ،قتل اثنان منهم بيد
جالوزة امل�أمون

«شاهجراغ» :مرقد ابنَي اإلمام الكاظم عليه السالم ،أحمد ومحمد في مدينة شيراز

وملّا وصل خرب القافلة وهذا التجمع الكبري إىل املأمون ،خيش
عىل ُملكه وسلطانه من الزتلزل إذا ما وصلت هذه القافلة

العظيمة إىل خراسان ،فأمر والته بمنع زحف هذا الركب،
وإرجاعهم إىل املدينة.
فجهز حاكم شرياز  -آنذاك  -جيش ًا جرار ًا من أربعني ألف
ّ
جندي
وتوجه إىل الركب ،فالتقى هبم يف «خان زينان» عىل
ّ

ثمانية فراسخ من شرياز .فتو ّقفت قافلة بين هاشم تستطلع
األمر.

العدد التسعون
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قال احلاكم هلم« :إ ّن اخلليفة يأمر بإرجاعكم من حيث

كبري ًا العتقاله .وكان أحمد بن موىس قد اختفى يف دار

أتيتم».

أحد املوالني هلم ،فخرج من الدار يقاتلهم قتاالً مستميت ًا

فقال أمري الركب أحمد بن موىس « :إنّنا ال نريد سوى

دفاع ًا عن نفسه.

زيارة أخينا اإلمام الرضا .وما قصدناه إال بعد استئذان

يحتمل بع�ض امل�ؤرخني �أن تكون وفاة

وإجازة املأمون نفسه».

د�سه
ال�سيدة املع�صومة ب�سبب ُ�س ٍّم ّ

قال احلاكم« :قد يكون ما
ذكرت ،ولك ّنه أصدر األمر إلينا
َ

جوا�سي�س العبا�س ّيني يف «�ساوه»

بمنعكم من إكمال سريكم».
فتشاور اإلخوة فيما بينهم ،وا ّتفقوا عىل إكمال مسريتهم،
واحتاطوا لذلك بجعل النساء يف آخر القافلة،
ولكن
ّ
حاكم شرياز وجنده األربعني ألف ًا قطعوا الطريق عليهم.

فبدأت معركة دامية ،أبدى فيها إخوة اإلمام وسائر أفراد
القافلة شجاعة فائقة ،وال عجب يف ذلك فهم من بين
هاشم أصل الشجاعة ومنبت البطولة ،وعىل أثر ذلك
انكرس جيش األعداء،
وتفرقوا فلجأوا حينئذ ٍ إىل املكر
ّ
واخلديعة.

فنادى
رجل منهم« :إن كان تريدون الوصول إىل الرضا
ٌ
فقد مات!».

وهدت
فست هذه الشائعة بني أفراد القافلة كالربق،
ّ
ََ

أركاهنم ،وكيف ال؟ إهنم يسمعون خرب وفاة إمامهم عليه
لتفرق أفراد القافلة عن اإلخوة
السالم .وكان ذلك سبب ًا ّ

فماذا يا ترى يفعل فرد واحد أمام بلدة خمالفة وجيش
كبري؟! إنّه أظهر شجاعة عظيمة ،وكان بني فرتة وأخرى
يدخل الدار فيسرتيح .وعندما مل يتمكّ نوا منه جلأوا إىل
اجلريان ،وأحدثوا فجوة إىل تلك الدار عرب دار اجلريان
وغافلوه وقتلوه يف املوضع الذي نراه اآلن واملعروف
بـ«شاه جراغ».
مزار
كما ّأنم قتلوا أخاه حسين ًا بالقرب من بستان ،وله ٌ

ويعرف بالسيد «عالء الدين حسني».
أيض ًا يف شرياز ُ

وعرف بكرثة العبادة،
حممد فلم يتمكّ نوا منهُ ،
السيد ّ
ّ
وأما ّ

ّ
وتوف و ُدفن يف
وهو الذي كان يلقّب بـ«حممد العابد»،

بقعته الرشيفة من شرياز.

الكرام.

ورس ًا،
وتفرقوا
فتوجه اإلخوة الثالثة إىل شرياز ليالً
ّ
ّ
ّ

مد ًة من دون أن يعرفهم
فيها
وتفرغوا للعبادة ،ولبثوا ّ
ّ
يتوصل إليهم أحد .ولكن عىل أثر انتشار اجلواسيس
أو
ّ

توصلوا إىل مكان أحمد بن موىس .فأرسل احلاكم جيش ًا
ّ

حياص يف «ساوة»
ركْ ُ
السيدة املعصومة َ
ب ّ
كانت هذه القافلة تضم إثنني وعرشين علوي ًا ،وعىل رأسها
السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم وإخوتها :هارون،
وفضل ،وجعفر ،وقاسم ،وبعض من أوالد إخوتها،
وبعض اخلدم.

العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 41
ذو القعدة  – ١٤٣٨آب ٢٠١٧

ورشد
فأرسل املأمون رشطته إىل هذه القافلة أيض ًا ،فقتل ّ

املأمون يعرتف!

كل َمن فيها ،وجرحوا هارون املذكور ،ثم هجموا عليه
ّ

السيدة املعصومة عليه
ذكرنا احتمال أن يكون وفاة ّ

وكان ذلك هناية أليمة ومفجعة هلذا الركب من بين

قبل قد قتل إخوتها يف «ساوة» و«شرياز» ،
العبايس من ُ

هاشم ،فقدت فيها السيدة املعصومة عليها السالم

ثم قتل اإلمام الرضا عليه السالم ،فيما بعد.
ّ

وهو يتناول الطعام فقتلوه.

دس إليها يف «ساوة» ،وكان املأمون
سم ّ
السالم ،بسبب ٍّ

مرقد السيد حسين بن اإلمام الكاظم عليه السالم في شيراز

صورة حديثة لمدينة ساوه ويظهر جانب من بحيرتها المشهورة

عمتها
سائر إخوتها ،فشاهبت مصيب ُتها بفقدهم مصيب َة ّ

إعرتاف بجناياته وظلمه ألهل البيت عليهم
وللمأمون
ٌ

فسألت من حوهلا :كم بيننا وبني قم؟

بيان ًا حلقيقة املأمون.

قالوا :عرشة فراسخ.

يقول املأمون يف كتاب له يف اجلواب عن بين هاشم،

فقالت :احملوين إليها.

أورده العالمة املجليس يف (بحار األنوار) ،نقالً عن

عندما وصلت عليها السالم إىل «ساوة» ،ومرضت

صاحب (الطرائف) عن ابن مسكويه:

«قم»،
فيها بعد فقد إخوتها ،كان خربها قد وصل إىل ّ

وضيقنا
«..حىت قىض اهلل تعاىل باألمر إلينا ،فأَ َخ ْفناهم،
ّ

زينب عليه السالم يف كربالء ،وخارت قواها وضعفت.

يتقدمهم موىس بن خزرج
فخرج أرشافها الستقباهلاّ ،
فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وقادها إىل
األشعريّ ،

حتف هبا إماؤها وجوارهيا.
مزنلهّ ،

السيدة املعصومة عليها السالم يف دار موىس
وبقيت ّ
األشعري سبعة عرش يوم ًا ،فما لبثت إال هذه األيام
القليلة وتوفيت .وال يبعد أن يكون سبب وفاتها ّأنا قد
السم إليها يف «ساوة».
ُد ّس
ّ

العدد التسعون

السالم ،وأوالدهم ومواليهم ،نسجله للتأريخ واألجيال

أمية ّإياهم.
عليهم ،و َقتلناهم َ
أكرث من قتل بين ّ

سل سيف ًا ،وإنّا
أمية إنّما قتلوا منهم َمن ّ
َو ْي َ
حكُ م! إ ّن بين ّ
معرش بين العباس قتلناهم ُج َمالً.
ُ

بأي ذنبٍ ُقتلت؟
ّ
فلتسألن أع ُظم اهلاشمية ّ
نفوس أُلقيت يف دجلة والفرات.
ولتسألن
ّ
ٌ
ونفوس ُدفنت ببغداد والكوفة أحياء .»...
ٌ
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لمام الكاظم عليه ال�سالم في ال�سجن
دعاء ا إ
*

رواية الس ّيد ابن طاوس

ة

ّ
قمت إىل هذا الفراش الذي أنا عليه،
ثم
ُ
النيب | ملوىس بن جعفر × يف السجن ،من الشيطانّ ،
الدعاء الذي علمه ّ
أوهلا باملرشق
اخلزاعي ،قال:
بإسناد ٍ صحيح عن عبد اهلل بن مالك
وإذا بذلك الشخص بعينه وبيده حربة كأ ّن ّ
ّ
ِ
َ
إيل وهو يقول( :واهلل يا هارون،
«دعاين هارون الرشيد ،فقالَ :
عبد اهلل ،كيف أنت وموضع وآخرها باملغرب ،وقد أومأ ّ
ِ
ِ
ض َع َّن هذه احلربة يف صدرك،
الرس منك؟
َل ْ
ئ مل ُتطلق موىس بن جعفر ألَ َ
ّ
عبد من عبيدك.
فقلت ... :ما أنا ّإل ٌ

فأرسلت إليك ،فامض ِ فيما أمرتك
وأُطلعها من ظهرك)...
ُ

أن أسألك عنه.

وفتحت احلجرة ودخلت عىل موىس
فرجعت إىل مزنيل
قال:
ُ
ُ

فقال :امض ِ إىل تلك احلجرة و ُخذ َمن فيها ،واحتفظ به إىل به وال ُتظهره إىل أحد فأقتلك ،فانظر لنفسك.

حت استيقظ
فلما بن جعفر ،فوجدته قد نام يف سجوده،
فقال :دخلت
ُ
ُ
فجلست ّ
فوجدت موىس بن جعفر عليه السالمّ ،

دابيت إىل مزنيل ،فأدخلته ورفع رأسه.
رآين س ّل ُ
مت عليه وحملته عىل ّ
ِ
رت به؟
عبد اهلل،
وأقفلت عليه واملفتاح معي ،وكنت ّ
داري...
أتول خدمته .وقال :يا َ
أفعلت ما أُم َ
َ
ُ

جدك رسول اهلل،
فنهضت فقلت له :يا موالي ،سألتك باهلل
ومضت األيام فلم أشعر ّإل برسول الرشيد...
وبحق ّ
ُ
ّ
بالفرج؟
دعوت اهلل ع َّز
جالس وعن يمينه فراش وعن يساره هل
ودخلت عليه وهو
َ
َّ
ٌ
وجل يف يومك هذا َ

وغفوت يف
وسجدت
يت املفروضة،
مت عليه فلم ير ّد ،غري أنّه قال :ما
ُ
ُ
فعلت فقال :أجلّ ،
إن ص ّل ُ
فراش ،فس ّل ُ
َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم ،فقال:
فرأيت
سجودي،
فكأن مل أفهم ما قال ،فقال :ما فعل صاحبك؟
بالوديعة؟
َ
ّ
ُ
فقلت :صالح.

أحتب أن ُتط َلق؟
يا موىسّ ،

فقال :امض ِ إليه وادفع إليه ثالثة آالف درهم ،وارصفه إىل فقلت :نعم يا رسول اهلل.

دافع ال ِّنقَم ،يا
سابغ ال ِّنعم ،يا
فقال :اد ُع هبذا الدعاء( :يا
مزنله وأهله.
َ
َ
ئ ال َّنسم ،يا م ْ ِ
كاشف
َش ال ُّظ َلم ،يا
ُ
َ
ُ
فقمت ومهمت باالنرصاف ،فقال :أتدري ما السبب يف بار َ َ
ج َل اهل َِمم ،يا ُمغ ِّ َ

كل صوت ،يا
الض واألمل ،يا ذا اجلُود والكَ َرم ،ويا
ذلك؟ وما هو؟
سامع ِّ
َ
ّ ِّ
ِ
م ِ
دركَ ِّ َ
ومنشئها بعد
قلت :ال...
ميم ُ
ُ
حيي العظام وهي َر ٌ
كل فوت ،يا ُم َ
قال :نمت عىل الفراش الذي عن يميين فرأيت يف منامي قائالً املوت ،صل عىل حممد ٍ وآل ِ حممد ٍ
واجعل يل من أمري َف َرج ًا
ْ
ِّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ِ
ومخرج ًا ،يا ذا اجلالل واإلكرام).
(أطلق موىس بن جعفر) ...فانتبهت
يقول يل :يا هارون،
َ
حت سمع ُته يقول :قد
فقلت :لع ّلها ملا يف نفيس منه .فقمت إىل هذا الفراش اآلخر فلقد
ُ
دعوت به ورسول اهلل يل ّق ّنيهّ ،
اهلل فيك.
فرأيت ذلك الشخص بعينه وهو يقول( :يا هارون ،أمر ُتك
ُ
استجاب ُ
َ

قلت له ما أمرين به الرشيد ،وأعطي ُته ذلك».
فانتبهت
أن ُتطلق موىس بن جعفر ،فلم تفعل).
ذت
وتعو ُ
ثم ُ
ُ
ّ
ّ
* ُم َهج الدعوات :ص 246 - 245

العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 43
ذو القعدة  – ١٤٣٨آب ٢٠١٧

الدعاء للإمام �صاحب الزمان عليه ال�سالم

�شرح فقرات من و�ص ّية ال�س ّيد ابن طاو�س لولده
ال�شيخ ح�سني كوراين

املحجة لثمرة املهجة) ل�س ّيد العلماء املراقبني ال�س ّيد ابن طاو�س قدّ�س �س ّره ،كتبه بعنوان
كتاب (ك�شف ّ
الو�صية لولده ال�س ّيد حم ّمد ،وجعل له ا�سماً �آخر ،هو (كتاب �إ�سعاد ثمرة الف�ؤاد على �سعادة الدنيا واملعاد).
وحق احلقيقة �أ ّنه ا�س ٌم ُ أ�نزل من ال�سماء ،ل ّأن هذا الكتاب ٌ
قال ال�شيخ �آغا بزرك الطهراينّ « :
كافل ل�سعادة
الدا َرين ،فالعامل مب�ضامينه ال حمالة �سعي ٌد �سعيد .جعلنا اهلل من العاملني به واملنتفعني منه ّ
بحق حم ّمدٍ
و�آله الطاهرين».
ما يلي� ،شرح ّ
العلمة ال�شيخ ح�سني كوراين ملختارات من و�صية ال�س ّيد ابن طاو�س حول االعتقاد بالإمام
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
املهديّ ّ

«شعائر»

وصيته لولده:
السيد ابن طاوس ّ
رسه ،من ضمن ّ
قال ّ
قدس ّ

* فكن يف مواالته – أي مواالة اإلمام صاحب الزمان عليه السالم  -والوفاء له وتعلُّق اخلاطر به:
جل جالله ،ومراد رسوله ّ
صل اهلل عليه وآله ،ومراد آبائه عليهم السالم ،ومراده عليه السالم منك".." .
 )1عىل قدر مراد اهلل ّ
وقدم حوائجه عىل حوائجك عند صالة احلاجات...
ّ )2
ال خيفى أ ّن صالة احلاجة نحو دعاء " "..وقد ورد ما أشار إليه السيد ابن طاوس هنا يف كتابه (جمال األسبوع) حيث قال
ّ
وأمهها حوائج َمن أنت يف حفاوة هدايته وحمايته من الصفوة
لألهم
«وتصل صالة احلاجة
فيه:
فاألهم من حاجتك الدينيةّ ،
ّ
ّ
النبوية ،فيكون صومك وصالتك ألجل قضاء حوائجه صلوات اهلل عليه ،ثم حلوائجك الدينية اليت جيب تقديمها قبل
ّ

النبوية ،أل ّن بقاء الدنيا وأهلها
تقدم حوائج الصفوة من العرتة
حاجتك ،ثم حلاجتك اليت قد
عرضت لك اآلن " "..وإنّما قلنا ّ
ْ
ّ
بمن يكون لطف ًا وقطب ًا وحافظ ًا لألمانات اإلهلية واملقامات
املحمدية ،فإذا كنت حمفوظ ًا بواحد ٍ عىل مقتىض اعتقادك ،فكيف
ّ
َ
تقدم حوائجه عىل حوائجك ومراده عىل مرادك».
تقدم حوائجك عىل حوائجه ،بل جيب أن ّ
ّ

السيد« :أقول :واعلم أنّه صلوات اهلل عليه مستغن ٍ عن صومك وصالتك حلاجاته ،ألجل رشف مقاماته وجاللة
أضاف ّ
وقدمت األهم فاألهم كما ذكرناه،
مراقباته وكمال إخالصه يف طاعاته ،وإنّما تكون أنت إذا
يت األمانة ّ
عملت بما قلناه أ ّد َ
َ

كما تستفتح أدعيتك بالصالة عليهم صلوات اهلل عليهم ،فكذا تستفتح أبواب قضاء حاجتك بتقديم حوائجه ،ثم األهم من
حوائجك عند ّنيتك».

وعمن يع ّز عليك.
 )3والصدقة عنه قبل الصدقة عنك ّ

حق إمام
بكل مستحب عن ّ
ُيمكن اإلتيان ّ
حي .وذوو احلقوق ،كالوالدين واملع ّلم ،أَوىل من غريهم ،ومن الواضح أ ّن ّ
كل ّ
العدد التسعون
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كبري يف الروايات عىل الدعاء بسالمته عليه صلوات
حقُ .يضاف إىل ذلك " "..أ ّن
ّ
حق ّ
كل ذي ّ
الزمان أوىل من ّ
احلث ٌ
ٍ
الرحمن ،والصدقة نحو دعاء بذلك".." .
 )4والدعاء له قبل الدعاء لك.
ورد يف كثريٍ من الروايات
احلث املؤكّ د عىل الدعاء لإلمام عليه السالم ،ووردت لذلك أدعية كثرية خمتلفة يف البسط
ّ
بد من
واإلجياز ،وأكرثها
احلث عىل االهتمام بما نعرف ،والعمل
مشهور ُيغين اشتهاره وتأكّ ده عن التذكري به ،وإن كان ال ّ
ّ
ٌ
بما نعلم".." .

وفاء له ،ومقتضي ًا إلقباله عليك ،وإحسانه إليك".." .
ِّ )5
وقدمه يف ّ
كل خري يكون ً
كل أسبوع ،ملا جيب له من أدب اخلضوع.
كل يوم االثنني ويوم اخلميس من ّ
أ) فاعرض حاجتك عليه ّ
عرض عىل رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم،
عقد الص ّفار يف (بصائر الدرجات) " "..باب ًا حتت عنوان «باب األعمال ُت َ
النيب ّ
صل اهلل
ّ
واألئمة صلوات اهلل عليهم» " "..وعقد الكليين يف (الكايف) " "..باب ًا حتت عنوان« :باب عرض األعمال عىل ّ
عليه وآله وس ّلم،
احلر العاميل يف (وسائل الشيعة) " "..حتت عنوان« :باب وجوب
ّ
واألئمة عليهم السالم» ،وكذلك فعل ّ

احلذر من عرض العمل عىل اهلل تعاىل ورسوله
واألئمة عليهم السالم» ".." .فإ ّن املستفيض يف مصادر حديث أهل البيت
ّ

والنيب ّ
صل اهلل عليه وآله ،وأهل البيت عليهم السالم ""..
عليهم السالم ،الترصيح بعرض األعمال عىل اهلل تعاىل،
ّ

مستفيض حىت يف املصادر الس ّنية.
واحلديث عن عرض األعمال
ٌ

جل جالله عقلك وقلبك من التصديق ألهل الصدق والتوفيق يف معرفة
اهلل ّ
حممد  -مأل ُ
ب) " "..وممّا أقول لك يا ولدي ّ
(املهدي) صلوات اهلل وسالمه عليه
جل جالله لك بجواب موالنا
جل
ٌ
احلق  -أ ّن طريق تعريف اهلل ّ
(دليل) عىل قدرته ّ
ّ
ّ

جالله ،ورحمته.

«كتبت إىل أيب احلسن عليه السالم
سماه ،قال:
ُ
عمن ّ
حممد بن يعقوب الكليين يف كتاب (الوسايل) "ّ "..
فمن ذلك ما رواه ّ
ِ
فحرك شف َتيك فإ ّن
اجلواب
حيب أن ُيفيض به إىل ِّ
َ
حيب أن ُيفيض إىل إمامه ما ُّ
أ ّن الرجل ُّ
ربه ،قال فكتب :إ ْن كانت لك حاج ٌة ِّ
يأتيك»".." .
حممد
عيل بن ّ
ج) ومن ذلك ما رواه هبة اهلل بن سعيد الراوندي يف كتاب (اخلرائج) ،عن ّ
حممد بن الفرج ،قال« :قال يل ّ

صلك ،ودع ُه ساعةً ،ثم ِ
تسأل مسأل ًة فاك ُتبها وضع ِ
الكتاب حتت ُم ّ
أخرجه وان ُظر
أردت أ ْن
(اهلادي) عليهما السالم :إذا
َ
َ
َ
ّ
سألت عنه ُم َو َّقع ًا فيه».
جواب ما
فوجدت
ففعلت
فيه ،قال:
ُ
ُ
ُ
َ

اجلذري
وذكر اهلل كثري ًا ،وهلذا السبب والرتباطهما
" "..وال خيفى أمهية املورد وما قبله ،ملَن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
ّ
َ

فليالحظ.
بالدعاء ،كما ّ
حيب أ ْن يفيض إىل ِّ
يدل عليه قول السائل يف املورد األول« :ما ّ
ربه» أوردتهما يف احلديث عن الدعاءُ ،

ِ
ِ
ومتام إحسانه إليه.
وقد
ك عليه السالم ،ل َمن ُ
اقترصت لك عىل هذا التنبيه والطريق مفتوح ٌة إىل إمام َ
ُ
اهلل ّ
يريد ُ
جل شأنُه ،عناي َته به َ
العدد التسعون
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ٌ
خا�ضعة ب ِفنائك
جوامع َبدني
هذه
ُ

�صلهما ال يرى النار
ركعتان ..مَن ّ
رواية السيد ابن طاوس ة

صالة جليلة مروية عن اإلمام الصادق عليه السالم ،أوردها
السيد ابن طاوس يف (جمال األسبوع) ،ضمن أعمال يوم
اجلمعة ،بسنده عن الشيخ الطويس ،قال:
حممد بن داود بن كثري ،عن أبيه قال:
دخلت عىل
ُ
«روى ّ
سيدي الصادق عليه السالم ،فرأيته ّ
قنت يف
ثم رأيته َ
يصلّ ،
ّ

أقبل بوجهه
ثم َ
الركعة الثانية يف قيامه وركوعه وسجودهّ ،
ِ
ثم قال :يا داو ُد ،هي ركعتان ،واهلل ال
الكريم عىل اهلل تعاىلّ .
أحد فريى ال ّنار بِعينِه بعدما يأيت بينهما (فيهما) ما
يص ّليهما ٌ
أتيت.
ُ

فلم أبرح من مكاين حىت ع َّلمين.

ِ
مك.
حممد بن داود :فع ّلمين يا أبت كما ع ّل َ
قال ّ
ُ ِ
تضيع.
قالّ :
إن ألشف ُق عليك أن ّ
قلتّ :
كل ،إن شاء اهلل.

قبل
قال – نقالً عن اإلمام عليه السالم :إذا كان يوم اجلمعة َ
أن تزول الشمس ،فص ّلهما ،واقرأ يف الركعة األوىل (فاحتة)
الكتاب و(إنّا أنزلناه) ،ويف الثانية (فاحتة) الكتاب و(قل هو
أحد) ،وتستفتحها بفاحتة الصالة.
اهلل ٌ
* فإذا
أحد) يف الركعة الثانية،
فرغت من قراءة (قل هو اهلل ٌ
َ

فارفع يديك قبل أن تركَ ع ،فقل:

ً
ً
ً
ُ
َ
ُ َ
إليه إليه إليه ،أسألك راغبا وأقصدك سائل ،واقفا بني يديك
ّ ً
ْ
ََ
ْ َ
أقنط ْتين ذنويب ن َ َّش َطين ُ
عفوك ،وإن أسكتين
مترضاع إيلك ،إن
َ َ ِّ
َ َ َ
ُ ّ
ُ َ
َ ْ ُ
وأهل بيتِه وأسألك
د
م
م
ىلع
ل
ص
ف
ك،
ح
ف
ص
ين
ق
عميل أنط
ٍ
ِ
َ
َ
العفو.
العفو

ثم تركع وتفرغ من تسبيحك ،وقل:
* ّ

ِّ ً
ُ
ِّ
َ
َ
مترضاع وراكعا
هذا وقوف العائ ِذ بك من انلّار ،يا رب أدعوك
ً
ّ
ِّ ً
ُ ّ َُْ
أو ِل منط ٍق من حِشم ٍة
متقربا إيلك باذلل ِة خاشعا ،فلست ب ِ
موالي أنت ُّ
متذلِّالً ،أنت ُّ
َ
أحب ّ
أحب َّ
إيل.
إيل

ٍ
حاجة ،وقل:
سجدت فابسط يديك كطالب
* فإذا
َ

َ
ِّ
َ
سبحان ِّ َ
يداي مبسوطتان بني
وبمدِه ،رب هذه
رب األىلع ِ
ٌ
ٌ
ُ َ
َ
يديك ،هذه جوامع بدين خاضعة ب ِفنائك ،وهذه أسبايب جمتمعة
ُ
ِّ
ُ
ِّ
أقصد؛ لعبادت ِك
ل ِعبادت ِك ،ال أدري بأي نعمائ ِك أقول وال أليها ِ
ْ
َ ً
َ
َ
أم ملسأتل ِك أم الرغب ِة إيلك ،فأمأل قليب خشية منك ،واجعلين
ّ
ِّ
ّ ِّ
ْ ُ ْ
َ
جبت
يف لك حااليت لك قصدي ،أنت سيدي يف لك
ماكن وإن ح ِ
ٍ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
جعلت َّ
يف طمعا
انلاظرين إيلك ،أسألك بك إذ
أعني
عنك

ً

ُ
َ َ
ّ
ّ
َ
ِّ َ
تصل ىلع حمم ٍد وآل حمم ٍد وترح َم من يسألك
فيك بعفوك ،أن
َ ُ ْ
َ
َ
َ
كمال عيوبِه وذنوبِه ،لم يبسط إيلك يده
ِ
وهو من قد علمت ب ِ
َ ّ
ّ
ً
ً
َ َ َ َُ ُ
ث ذنبه ىلع
إل ثقة بك ،وال لسانه إل فرحا بك ،فارحم من ك
ّ
ُ
َ
ّ ْ
َّ ُ
وجرأين جريم وذنيب بِما
عفوك،
ق ِلتِه ،وقلت ذنوبه يف سع ِة
ِ
َ
َ
َ
الغرور َ
جعلت ّ
اجلهول من فضلِك ،أن
طمع إذا يئِس
يف من ٍ
ّ
َ
َ
تُ ِّ َ
العفو.
العفو
صل ىلع حمم ٍد وآهل ،وأسألك إلخواين فيك

ثم تسجد الثانية ،وقل:
ثم جتلس ّ
* ّ

َّ
َ
ُ
َ
يا من هداين إيله ودلين حقيقة الوجود عليه ،وساقين من
ِّ
َ
ّ
َ
وب َّ َ
صين ُرشدي برأفتِه ،صل ىلع حمم ٍد وآل
احلرية ِ إىل معرفتِه
َْ
ً
ََ
ّ
ً َ
أنت ُّ
أحب َّ
إيل موالي ،أنت
حمم ٍد واقبلين عبدا وال تذرين فردا،
ُّ
أحب َّ
إيل موالي.

ِ
ثم قال داود :واهلل لقد حلف يل عليهما جعفر بن حممد ٍ عليهما
ّ

يدي
السالم  -وهو جتاه القبلة  -أن ال
أحد من بني َ
ينرصف ٌ
َ
ربه تعاىل ّإل مغفور ًا له ،وإن كانت له حاج ٌة قضاها».
ّ

العدد التسعون
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..اهلل قياماً وقعوداً و على جنوبهم

ال�ضرب في البالد
�أب َلغُ من َّ
ال�صالة المفرو�ضة
الدعاء َع ِق َب ّ
*

الشيخ البهائي العاملي
روى شيخ الطائفة يف (التهذيب) بسند ٍ صحيح عن الصادق
ِ
الرزقِ مِن
عقيب ُ
عليه السالم ،أنّه قال« :ال ّت ُ
أبلغ يف ط َلب ِّ
الضبِ يف البالدِ» ،يعين بالتعقيب الدعاء بعقب الصالة.
َّ
وروى أيض ًا فيه ،بسند ٍ صحيح ،عن أحدمها عليهما السالم،
«الدعاء ُد َبر املكتوبة
طوع،
أنّه قالُّ :
ُ
دبر ال ّت ُّ
أفضل من الدعاء َ

ِ
طوع».
كَ فضل املكتوبة عىل ال ّت ُّ

ٍ

حسن ،عن الباقر ×
وروى ثقة اإلسالم يف (الكايف) ،بسند َ

ِ
ِ
الفريضة
عاء بعد
الصالة ِ تن ُّفالً»...
أنّه قالّ :
ُ
«الد ُ
أفضل من ّ

َو ْل َيكن جلوسك يف التعقيب م ّتصالً بجلوسك يف
التشهد،
ّ

وعىل تلك اهليئة من االستقبال
والتورك ،واترك يف أثنائه
ّ
مت:
الكالم والتل ّفت .فإذا س ّل َ
حيال وجهك،
فكب التكبريات الثالث رافع ًا هبا ك ّفيك
َ
* ِّ
مستبقالً بظهرمها وجهك وببطنهما القبلة ،وهذه التكبريات
أول التعقيب.
ّ

َ ّ ُ ً
ً َْ َ ُ ْ ُ َ
اهلل إِهلا َواحِدا َون ُن ُل مسلِمون ،ال إ ِ َهل
ثم تقول« :ال إِهل إِال
* ّ
ّ ُ َ ُُ ّ
ُ ُْ
َ َ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
شكون ،ال
إِال اهلل ال نعبد إِل إِياه مل ِِصني ل ادلين ولو ك ِره الم ِ
ّ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ََْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ص عبده وأع َّز جندهُ َوه َزم
إ ِ َهل إِل اهلل وحده وحده ،أنز وعده ون
ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َُ َ ْ ُ ُْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ
(وي ِميت
األحزاب وحده ،فله الملك ول احلمد ،ي ِي وي ِميت
َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ِّ
ُ
َ ُ َ َ ٌّ َ ُ ُ َ
ك َش ٍء َقد ٌ
ح ال يموت ،بِي ِده ِ اخلي وهو ع
ِير.
َو ي ِي) وهو
َّ
َ ّ ُ َ َ ُّ َ ُّ ُ َ ُ ُ َ
َ ْ َْ
الح القيومَ ،وأتوب إ ِ ْل ِه.
أستغ ِف ُر اهلل الِي ال إِهل إِل هو
َ ّ
ُّ ْ
ُْ َ َ
ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
ل مِن براكت ِك ،سبحانك ال إِهل إِال
الله َّم اهد ِِن مِن عِندِك وأف ِض ع
ُ َّ َ ً َ َّ ُ َ ْ ُ ُّ ُ َ ُ َّ َ ً
َْ َ ْ
ُُ
اغف ْ
وب كها جِيعا ،فإنه ال يغ ِفر اذلنوب كها جِيعا
ن
ذ
ل
ر
أنت
ِ
ِ
ِ
ّ َْ َ
إِال أنت.
* (مفتاح الفالح)

ة

ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ِّ
ّ ُ َّ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ َ
ي أحاط ب ِ ِه عِلمكَ ،وأعوذ بِك مِن ك
اللهم إِن أسألك مِن ك خ ٍ
َ
َ
ُُ
ُ ِّ
ِّ
ُ
ُْ َ ُّ
ََ َ
َ
َ ٍّ َ َ
ش أحاط ب ِ ِه عِلمك .الله َّم إِن أسألك اعفِيتك ِف أمورِي كها،
َ ََ ُ ُ َ ْ َ َ
ُّ ْ َ َ
ََ ُ ُ َ
الكر ْ
ك م ِْن خ ْ
يم
هك
ج
و
ب
وذ
ع
أ
و
ِ،
ة
اآلخر
ذاب
ع
و
يا
ن
ادل
ي
ِز
ِ
ِ
وأعوذ ب ِ
ِ
َّ
َ َّ
ُ ُ َْ
ُ
َ
ََْ ُ
القديم َوع َِّزت ِك ال ِت ال ترام َوقد َرت ِك ال ِت ال يمتنِع
وسلطان ِك
ِ
ُ ِّ
ْ َ ٌ ْ َ ِّ ُّ ْ
ش ْ
َ
اآلخرة َِ ،وم ِْن َ ِّ
األو ِ
مِنها شء مِن ش
عذاب
ادلنيا َو
جاع كها،
ِ
ّ
ْ
َ ِّ َّ
َ َّ ُ َ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ ِّ َ
يم .ت َوكت ع الح الِي
ل الع ِظ ِ
وال حول وال قوة إِل بِاهللِ الع ِ
َّ َ ْ َ َّ ْ َ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ٌ
َُ ُ َ َْ ُ
شيك ِف
ال يموت ،واحلمد هللِ الِي لم يتخِذ ولا ولم يكن ل ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُّ َ ُّ ِّ َ َ ِّ ْ َ ْ ً
ك ولم يكن ل و ِل مِن اذلل وك
بهُ تكبِريا».
المل ِ

تسبح تسبيح الزهراء عليها السالم.
ثم ّ
* ّ

رشيك له،
وحده ال
اهلل
َ
َ
مرات« :ال إل َه ّإل ُ
* ّ
ثم تقول عرش ّ
له املُلك وله احلمد ،يحيي وي ِ
موت ،بيدِه
وهو
يت
م
حي ال َي ُ
ُ
ُ
ُ ُ ْ
ُ
ٌّ
ٍ
اخل َُري وهو عىل كُ ّل يشء قدير».
ِ
* وعرش مرات« :سبحا َن اهلل العظيم».
ِ
العيل
باهلل
قو َة ّإل
اهلل كان ،ال َح َ
شاء ُ
* ومائة مرة« :ما َ
ول وال ّ
ِّ
العظيم».

وأتوب إليه».
اهلل
* ومائة مرة:
«أستغفر َ
ُ
ُ
ِ
باهلل من ال ّن ِ
ار وأسأ ُله اجل ّنة».
«أستجري
* ومائة مرة:
ُ
ٍ
* ومائة مرة« :ال ّلهم صل عىل م ٍ ِ
وع ِّج ْل َفر َجهم».
ّ ِّ
حمد وآل ُم َح ّمد َ
ُ ّ
ِ
ِ
واهلل
* وعرش مرات« :سبحا َن اهلل
ُ
اهلل ُ
واحلمد هلل وال إل َه ّإل ُ
أكرب».

تعد األذكار والتسبيحات بسبحة من الرتبة
وينبغي أن ّ

احلسينية عىل صاحبها السالم؛ فقد روى شيخ الطائفة يف
(التهذيب) ،بسند ٍ صحيح ،عن صاحب األمر عليه السالم،
ٍ
ويدير
املسبح ينىس التسبيح ُ
يسبح به ،وأ ّن ِّ
ّأنا أفضل يشء َّ

السبحة ُفيكتب له ذلك التسبيح.
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ٌ
تكامل في الأدوار
الرجل والمر�أة...

حوار مع العالمة الطباطبائي حول ق�ضايا الأ�سرة والمجتمع
أع ّده للنشر :سليمان بيضون

(قضايا المجتمع واألسرة والزواج على ضوء القرآن الكريم) عنوان كتاب
والمفسر الكبير ّ
العلمة السيد م ّحمد حسين
للفيلسوف اإلسالمي
ّ
الطباطبائي رحمه اهلل ،يبحث فيه اعتناء اإلسالم بالمجتمع ،وقضايا متن ّوعة
من قبيل :غايات المجتمع اإلسالمي ،ومَن الذي يتقلّد أمر الوالية فيه،
مخصصاً أحد فصوله للحديث عن المرأة والتص ّور اإلسالمي لدورها في
ّ
المجتمع مقارن ًة بما كانت عليه عند األمم األخرى قديماً وحديثاً.
ومن هذا الكتاب اقتبسنا بعض المباحث المتعلّقة بالرجل والمرأة ،نق ّدمها
بأسلوب الحوار االفتراضي مع المؤلّف.
ٍ
إهلي خاتم قد أوىل املجتمع
* ال ّ
بد من أ ّن اإلسالم كدين ّ

العناية اليت يستحقّها ،كيف ّ
جتل ذلك؟

تبينها
ُ
أصل التواصل بني الرجل واملرأة من األمور اليت ّ

الطبيعة اإلنسانية ،بل احليوانية ،بأبلغ بياهنا ،واإلسالم

وأمر اإليالد واإلفراخ
جمو ُزه ال حمالة،
أسس بنيانه
ُ
ال ريب أ ّن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ّ
دين الفطرة فهو ّ
ُ
وغرض اخلِلقة يف هذا االجتماع هو
أقل شأن ٍ الذي هو ُبغية الطبيعة
عىل االجتماع رصحي ًا ،ومل ُيمل أمر املجتمع يف ّ
ُ
األصيل يف تقليب هذا العمل يف
التبص يف ذلك  -إىل السبب الوحيد والعامل
أردت زيادة
من شؤونه ،فانظر  -إ ْن
َ
ّ
ّ

سعة األعمال اإلنسانية اليت تعجز عن إحصائها الفكرة،

ثم انظر
وإىل ّ
تشعبها إىل أجناسها ،وأنواعها ،وأصنافهاّ ،
وبسط
إىل إحصاء هذه الرشيعة اإلهلية هلا ،وإحاطتها هباْ ،

ثم أنظر إىل تقليبه ذلك ك ّله يف
أحكامها عليها ،ترى عجب ًاّ ،
قالب املجتمع ترى أنّه أنفذ روح االجتماع فيها غاي َة ما يمكن
ثم خذ يف مقايسة ما وجد َته بسائر الرشائع احلقّة
من اإلنفاذّ .

اليت يعتين هبا القرآن ،وهي رشائع نوح وإبراهيم وموىس

وتعرف املزنلة.
حت تعاين النسب َة
وعيىسّ ،
َ

جل
* الزواج س ّنة طبيعية ،واحلاجة إليه فطرة أودعها اخلالق ّ
وعال يف َخلقه من البرش واحليوان ،فما هي نظرة اإلسالم إىل

فلسفة هذه العالقة بني الذكر واألنىث؟

للسفاد
قالب االزدواج ،وإخراجه  -من مطلق االختالط ّ

واملقاربة  -إىل شكل النكاح واملالزمة .وهلذا ترى أ ّن احليوان
الذي يشرتك يف تربيته الوالدان مع ًا ،كالطيور يف حضانة

بيضها وتغذية أفراخها وتربيتها ،وكاحليوان الذي حيتاج يف
الوالدة والرتبية إىل وكر ،حتتاج اإلناث منه يف بنائه ِ
وحفظه
ويختار هلذا الشأن االزدواج ،وهو نو ٌع
إىل معاونة الذكور ُ

من املالزمة واالختصاص بني الزوجني الذكور واإلناث
منه ،فيتواصالن عندئذ ٍ ويتشاركان يف حفظ بيض اإلناث
مدة تربية
وتدبريها وإخراج األفراخ منها ،وهكذا إىل أخر ّ
ِ
يتجدد االزدواج
ثم
ّ
ثم ينفصالن إن انفصالّ ،
األوالدّ ،
وهكذا.
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إطفاء نائرة الشهوة
فعامل النكاح واالزدواج هو اإليالد وتربية األوالد ،وأما
ُ
ُ
والشب
أو االشرتاك يف األعمال احليوية كالكسب وجمع املال وتدبري األكل ّ

غرض الطبيعة واخلِلقة ،وإنّما
واألثاث وإدارة البيت فأمور خارجة عن مستوى َ
مقدمية أو فوائد مرتتبة.
هي أمور ّ

* ي ّتهم البعض دين اإلسالم بالتميزي بني الرجل واملرأة وأ ّن ترشيعاته ُتعطي

عدة ،فما قولكم يف ذلك؟
األفضلية للرجل يف شؤون ّ

اإلسالم ساوى بني املرأة وبني الرجل من حيث تدبري شؤون احلياة باإلرادة
فإنما متساويان من حيث تع ّلق اإلرادة بما حتتاج إليه البنية اإلنسانية
والعملّ ،
يف األكل والرشب وغريمها من لوازم البقاء ،وقد قال تعاىل ..﴿ :ﮗ ﮘ

تستقل باإلرادة ،وهلا أن
ﮙ ،﴾..فللمرأة أن
تستقل بالعمل ،ومتتلك نتاجهما،
ّ
ّ

كما للرجل ذلك من غري فرق ..﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ،﴾..فهما
ِ
قرر يف
ويحقّه القرآنُ ،
سواء فيما يراه اإلسالم ُ
واهلل ُيح ُّق ّ
احلق بكلماته ،غري أنّه ّ

اإلهلي.
الصنع
ميها هبما
املرأة خصلتني ّ
ُ
ّ

تكون النوع ونمائه ،فعليها يعتمد النوع من
إحدامهاّ :أنا بمزنلة «احلَرث» يف ّ

بقائه،
خيتص به احلَرث ،ومتتاز بذلك عن الرجل.
ّ
فتختص من األحكام بمثل ما ّ

حرّم اإلسالم جميع
األعمال واألخالق
التي تُبطل استقام َة
العقل في حُ كمه،

ّ
تأثري يف
مبين عىل لطافة البنية ور ّقة الشعور ،ولذلك أيض ًا ٌ
والثانية :أن وجودها ٌّ

وتوجب خَ بطه في

يظهر وزن الرجل يف املجتمع ،وإليه
تنحل جميع األحكام املشرتكة بينهما وما
ّ

قضائه وتقويمه

املحولة إليها .فهذا وزهنا
أحواهلا والوظائف االجتماعية
االجتماعي ،وبذلك
ّ
ّ
خيتص به أحدمها يف االسالم ،قال تعاىل ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ّ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾؛ يريد أ ّن األعمال اليت هيدهيا
اختص به من الفضل ،وإ ّن من هذا
كل من الفريقني إىل املجتمع هي املِالك ملا
ٌّ
ّ
تعي حلو ُقه بالبعض دون البعض ،كفضل الرجل عىل املرأة يف َسهم
الفضل ما ّ

وضع النفقة عنها ،فال ينبغي أن يتم ّناه
اإلرث ،وفضل املرأة عىل الرجل يف ْ

يتعي ّإل بعمل العامل كائن ًا من كان.
متمن ،ومنه ما مل ّ
ٍّ

ولكن اآلية الكريمة يف سورة النساء ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
*
ّ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾..تشري إىل تفضيل

عليهن ،فما وجه ذلك؟
القوامية
الرجال عىل النساء وتعطيهم
ّ
ّ

العدد التسعون
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لشؤون المجتمع

املراد من قوله تعاىل ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾

ِ
باملقدمات
والتوسل إليها
عنها،
املوصلة إليها ،بل معناها أ ّن
ّ
ّ

شدة البأس
يتفرع عليه من ّ
وهو زياد ُة ّ
قوة التعقّل فيهم ،وما ّ

كل ما يرتبط باالستمتاع واملبارشة
أن ُتطاوعه و ُتطيعه يف ّ

مبنية عىل الر ّقة واللطافة.
النساء حياة عاطفية ّ

وال ختونه فيما
وضعه حتت يدها من املال ،وس ّلطها عليه يف
َ

ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع عىل النساء،
هو ما يفضل
ُ

الرجل إذ كان ُينفق ما ُينفق من ماله بإزاء االستمتاع ،فعليها

والقوة والطاقة عىل الشدائد يف األعمال ونحوها ،فإ ّن حياة
ّ

عند احلضور ،وأن حتفظه يف الغَيب فال ختونُه عند غَيبته...

واملراد من قوله تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ما

مهورهن
أنفقوه يف
ونفقاتهن .وعموم هذه الع ّلة يعطي أ ّن
ّ
ّ

ظرف االزدواج واالشرتاك يف احلياة املزنلية.

* إن اإلسالم حيظر عىل املرأة ممارسة أنواع من الوظائف،

ٍ
القوامية
مقصور عىل األزواج بأ ْن
غري
ختتص ّ
ّ
ﭓ ﭔ﴾ ُ

حيد من «طموح» الكثريات لتس ّنم املناصب العليا
وهو بذلك ّ
ٍ
أي يشء يعود ذلك؟
وقيادة املجتمع ،إىل ّ

ُ
ترتبط هبا حياة القبيلني
العامة اليت
قبيل النساء يف اجلهات
ّ

وترجيحه ّإياه عىل اهلوى وا ّتباع الشهوات ،واخلضوع حلكم

املبين عليها؛ أعين قوله سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ
احلكم
ّ
جمعول لقبيل الرجال عىل
احلكم
بالرجل عىل زوجته ،بل
ٌ
ُ
العامة االجتماعية اليت ترتبط بفضل
جميع ًا ،فاجلهات
ّ
كجهت احلكومة والقضاء  -مثالً  -ال ّل َذين يتو ّقف
الرجال؛
َ

عليهما حياة املجتمع ،إنّما يقومان بالتعقّل الذي هو يف
احلريب
أزيد منه يف النساء ،وكذا الدفاع
الرجال ،بالطبعُ ،
ّ

كل ذلك ممّا يقوم به
الذي يرتبط
ّ
وقوة التعقّلّ ،
بالشدة ّ
الرجال عىل النساء.

وبعبارة أخرى :كما أ ّن قيموم َة قبيل ِ الرجال عىل قبيل النساء
العامة املشرتكة بينهما -
يف املجتمع إنّما تتع ّلق باجلهات
ّ

وشدته يف البأس ،وهي جهات
املرتبطة بزيادة تعقّل الرجل ّ
احلكومة والقضاء واحلرب ،من غري أن يبطل بذلك ما للمرأة
من االستقالل يف اإلرادة الفردية وعمل نفسها؛ بأ ْن تريد ما

اإلنساين السليم،
إ ّن تقوية القرآن الكريم جلانب العقل
ّ
العواطف واإلحساسات احلا ّدة،
وحضه وترغيبه يف ا ّتباعه،
ّ

سرت
وتوصيته يف حفظ هذه الوديعة اإلهلية عن ّ
الضيعة ممّا ال َ
عليه ،وال حاجة إىل إيراد دليل ٍ
تضمن
كتايب يؤ ّدي إليه ،فقد ّ
ٍّ
ّ
متكثة يف الداللة عىل ذلك
القرآن الكريم آياتٍ كثرية
وبكل لسان ٍ وبيان .وإ ّن من حفظ اإلسالم
ترصحي ًا وتلوحي ًا،
ّ
املرشعة عىل ذلك ،أ ّن جميع
جلانب العقل وبنائه أحكامه ّ

األعمال واألحوال واألخالق اليت ُتبطل استقام َة العقل يف

ُحكمه ،وتوجب َخبطه يف قضائه وتقويمه لشؤون املجتمع،
َررية والكذِب
ُ
كشب اخلمر والقمار وأقسام املعامالت الغ ّ
ِ
حمرمة يف الدين.
والبهتان واالفرتاء والغيبة؛ ّ
ُ
كل ذلك ّ
املتأمل حيدس من هذا املقدار أ ّن من الواجب أن
والباحث ّ

فوض زمام األمور الك ّلية واجلهات
العامة االجتماعية -
ّ
ُي ّ

يعارضها
حيق للرجل أن
أحبت وتفعل ما
ْ
َ
شاءت من غري أن ّ
ّ
ٍ
فعلن
يف يشء من ذلك يف غري املنكَ ر ،فال ُجنا َح عليهم فيما
َ

ويجتنب فيها من حكومة
اليت ينبغي أن ّ
قوة التعقّل ُ
تدبرها ّ

ترصف ،وال أن ال
بأن ال تن ّفذ املرأة يف ما متلكه إراد ًة وال ّ

واحلرب  -إىل َمن يمتاز بمزيد العقل
ويضعف فيه حكم
ُ

يف أنفسهن باملعروف  -كذلك قيموم ُة الرجل لزوجته ليست
تستقل املرأة يف حفظ حقوقها الفردية واالجتماعية ،والدفاع
ّ

العواطف وامليول النفسانية كجهات احلكومة والقضاء

العواطف ،وهو قبيل الرجال دون النساء.
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والس ّنة النبوية اليت هي ترجمان البيانات القرآنية ّبينت ذلك أيض ًا ،وسري ُته ّ
صل

يول امرأ ًة عىل قوم ،وال
اهلل عليه وآله وس ّلم
جرت عىل ذلك ّأيام حياته ،فلم ِّ
ْ
دعاهن إىل غزاة؛ بمعىن
أعطى امرأ ًة منصب القضاء ،وال
دعوتهن إىل أن يقاتلن.
ّ
ّ
وأما غريها من اجلهات ،كجهات التعليم والتع ّلم واملكاسب ،والتمريض
ّ
والعالج وغريها ،ممّا ال ينايف نجا َح العمل فيها مداخل ُة العواطف ،فلم
متنعهن
ّ

النبوية ُتميض كثري ًا منها،
الس ّنة عن ذلك ،والسري ُة
والكتاب أيض ًا ال خيلو من
ّ
ُ
ٍ
حقهن.
داللة عىل إجازة ذلك يف
ّ
خاصة أُعطيت للمرأة يف اإلسالم؟
* هل ُيمكن احلديث عن مزيات
ّ
إ ّن املرأة تشارك الرجل يف جميع األحكام العبادية واحلقوق االجتماعية،
و(تتمي) بأ ّن نفقتها يف احلياة عىل الرجل :األب أو الزوج ،وأ ّن عليه أن حيامي
ّ

سهل اهلل هلا ّأنا
حق تربية الولد وحضانته .وقد ّ
عنها منتهى ما يستطيعه ،وأ ّن هلا ّ
ِ
حت عن سوء الذكر ،وأ ّن العبادة موضوع ٌة عنها أيام
حممي ُة النفس ِ والعرض ّ
ّ
ِ
وأنا الزم ُة اإلرفاق يف جميع األحوال.
عادتها ونفاسهاّ ،

القوّاميّة غي ُر
مقصور ٍة على األزواج،
بل الحك ُم مجعولٌ
لقبيل الرجال على
قبيل النساء

العلم بأصول
واملتحصل من جميع ذلكّ :أنا ال جيب عليها يف جانب العلم ّإل
ّ
ُ
وأما يف جانب العمل ،فأحكام الدين وطاع ُة
املعارف
والعلم بالفروع الدينيةّ .
ُ

الزوج فيما يتم ّتع به منها.

ٍ
وأما تنظيم احلياة الفردية بعمل ٍ أو كسبٍ
بحرفة أو صناعة ،وكذا الورود فيما
ّ

يقوم به نظام البيت ،وكذا املداخلة يف ما ُيصلح املجتمع
العام؛ ك َتعلُّم العلوم
ّ
ُ

وا ّتخاذ الصناعات واحلِرف املفيدة
للعامة والنافعة يف االجتماعات ،مع حفظ
ّ

يشء من ذلك،
والزمه أن يكون الورود
جيب عليها ٌ
احلدود املوضوعة فيها ،فال ُ
ُ
يف جميع هذه املوارد من علم ٍأو كسبٍ أو شغل ٍأو تربية ،ونحو ذلك ،ك ّلها فضالً

هلا
جوز اإلسالم بل ندب إىل التفاخر
ُ
تتفاضل به ،وفخر ًا هلا تتفاخر به ،وقد ّ
تؤيد
بينهن ،مع أ ّن الرجال ُنوا عن التفاخر يف غري حال احلرب .والس ّنة النبوية ّ
ّ
ما ذكرناه ،ولوال بلوغ الكالم يف طوله إىل ما ال َيسعه هذا املقام لذكرنا طرف ًا
من سرية رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم مع زوجته السيدة خدجية ،ومع

سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم ،ومع نسائه ومع نساء قومه،
ابنته ّ
أئمة أهل البيت ونسائهم عىل
وص به يف أمر النساء ،واملأثور من طريقة ّ
وما ّ

جماعتهم السالم ،ووصاياهم يف أمر النساء.
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من الواجب أن
يُفوّض زمام األمور
الكلّية إلى مَن يمتاز
بمزيد العقل ويضعفُ
فيه حكم العواطف،
وهو جماعة الرجال
دون النساء

 ..في دفع و�ساو�س ال�شيطان

ٌ
قطعي
هالك
الي�أ�س من رحمة اهلل
ّ
*

الفقيه ال�شيخ مريزا جواد امل َلكي التربيزي

هم الشيطان
من ّ
املهمات اليت عىل السالك أن يعرفها هي أ ّن ّ

يكمن يف أن يمنع اإلنسان ّ -أيـ ًا كـان  -من طريق اهلل تعاىل،
وإذا مل يقدر عليه من ال ّطرق املعهودة؛ مثل حثّه عىل ا ّتباع
ٍ
خفي،
هوى نفسه ،فإنّه يأتيه من طريق الرشع والعقل بشكل ّ

وإذا مل يقدر أن يغلبه من هذه أيض ًا ،فإنّه يقول له« :قد انقىض
أمرك!! فإنك ال تقدر أن تتوب توب ًة حقيقية ،فللتوبة احلقيقية
ُ
رشوط ،أين أنت منها؟ وإذا مل تقم برشائطها،
فعدم التوبة
ُ

خري من التوبة الكاذبة».
ٌ

باإلضافة إىل ذلك ،يقول له« :إنّك
أذنبت ذنوب ًا كثرية ،بحيث
َ

رصت غري مؤ َّهل ٍ لقبول التوبة ،وغري مو َّفق ٍ هلا».
َ

فإذا قبل السالك كالمه هذا ،فإنّه سوف يكون مغلوب ًا،
وأما إذا ر ّد أقواله تلك وقال
وتتحقّق بذلك غاية الشيطانّ .
له:

أوالً« :إ ّن الرحمة
تصورها هي رحمة مل
ّ
اإلهلية اليت يمكن ّ
ّ
َتيأَس منها أنت نفسك ،وقد استجاب اهلل تعاىل دعاءك.

كنت غري ٍ
قادر عىل أن أتوب توب ًة كاملة ،فإنين أفعل
ثاني ًا :إذا ُ

فلعل اهلل ع ّز
مقدار ما يمكنين أن أقوم به،
وجل الرحيم
ّ
ّ
َ
تبت هبذا املقدار الذي أمكنين
يو ّفقين ألكرث من ذلك ،ألنين ُ

أكمل من السابق ،فإذا
فعله ،فأفعل شيئ ًا
فعلت ذلك يو ّفقين
ُ
َ
أيض ًا إىل األفضل ،إىل أن يوصلين إىل التوبة الكاملة ،كما

وجل يف ذلك.
جرت عادة اهلل ع ّز
ّ

القطعي الذي ال نجاة
قبلت كالمك ،فإ ّن فيه هالكي
ّ
فإن إذا ُ
ّ

بعده أبد ًا ..وإ ّن هذا اليأس نفسه إنّما هو من الذنوب الكبرية
بترصف بسيط
* من كتابه (السري إىل اهلل) – ّ

ة

يعجل العذاب ،ويكون سبب ًا لزيادة
املوبقة،
ّ
ولعل بسببه َّ
العذاب وخرسان الدنيا واآلخرة».

نبي ًا – والعياذ باهلل
كنت
َ
كل حال ،فلو َ
وعىل ّ
قتلت سبعني ّ

– فعليك أن ال تيأس وترتك التوبة ،فإ ّن اليأس وترك التوبة
قطعي ويكون سبب ًا لزيادة العقوبة ،بينما يوجد يف
هالكٌ
ّ
التامة ،ويوجد أيض ًا النجاة من عقاب
التوبة احتمال النجاة ّ
نفس اليأس وترك التوبة.

التوسل بأنوار األولياء
ُّ

قوي وشاف ٍ لوسوسة هذا اخلبيث ،وهو
وهناك جواب آخر ّ
أن تقول له« :إنّك تقول يل بأنّين ال أقدر عىل التوبة النصوح.

وجل فإ ّن التوبة الكاملة غري
نعم ،إذا مل تشملين عناية اهلل ع ّز
ّ
حت عىل التوبة الناقصة .ولكن إذا
ممكنة ،بل سوف ال أقدر ّ
جل جالله ،فسوف يمكنين الوصول إىل جميع
شملتين عنايته ّ

املراتب واملقامات العالية ،وإىل ما ال خيطر عىل البال منها».
وإذا قال :من أين ستصلك عنايته؟

فقل :من أين لك بأ ّن عنايته سوف ال تصلين؟
األهلية.
فإن قال :إ ّن عنايته حتتاج إىل
ّ

فقل :من أين حصل أولئك األكابر عىل تلك األهلية ،أليس هو

وجل.
وجل قد وهبهم ذلك؟ ّ
فإن كذلك أستوهبها منه ع ّز ّ
ع ّز ّ
أي عمل
وإن قال :ولكن من أين لك أهلية كرمه ،ويف مقابل ّ

لكل أحد؟
من أعمالك ّ
تتمن ذلك؟ أمل َتر أنّه ال هيب ذلك ّ

فالشحاذ يطلب
فقل يف جوابه :أطلب ذلك باالستجداء،
ّ
باملجا ّن.

كل يشء.
وإن قال :ومع ذلك فإنه ال ُيعطى
للشحاذ ّ
ّ
فقل :لع ّلهم مل يكونوا م ِ
ج ّدين يف االستجداء.
ُ
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وإن قال :إنّك عصيت ،وإ ّن ُحكم احلكم ِ
جل جالله هو ر ّدك ،وعدم قبولك.
اإلهلي ّ
َ
ّ
كل عاص ٍ وأن ير ّده.
اجلبار
والقهار أن يغضب عىل ّ
ّ
فقل :ال جيب يف حكم ّ
قهارية اهلل تعاىل إذ ًا؟
وإن قال :فأين تظهر ّ

ويدخلون اليأس عىل عباده،
فقل :تظهر مع أمثالك الذين عاندوا اهلل ّ
جل جاللهُ ،

وجل خالف ًا لدعوته.
ويمنعوهنم من االمتثال بني يديه ع ّز
ّ

الي�أ�س من رحمة اهلل
و�سبب
كبرية مو ِبقة
ٌ

قطعي أيض ًا،
قطعي ،وإ ّن وعده بعذاب عاصيه
أمر
وإن قال :إ ّن استحقاقك للعقاب ٌ
ّ
ّ

خل�سران الدنيا والآخرة

أحد عىل اهلل
فقل :إنّك مشتبه وغافل عن وعده باإلجابة والقبول ...والذي ال حيتمله ٌ

معاً

احتمايل.
أمر
ّ
بينما إجابتك وأن ُتعطى الستجدائك ٌ
وجل هو ُخ ْلف الوعد.
ع ّز
ّ

ٍ
فبأي وجه تذهب إىل حظرية ُقدسه؟
وإن قال :وجهك أسود من الذنوب ،وحالك رديءّ ،
متوسالً بأنوار وجوه أوليائه املرشقات.
فإن أذهب
فقل :إذا كان وجهي أسود ّ
ّ
التوسل هبم أيض ًا.
وإن قال :إنّك ال متلك أهلية
ّ
بمحبيهم.
أتوسل إليهم أيض ًا
فقلّ :
فإن ّ
ّ

وباختصار :احلذر احلذر من أن تنطيل عليك ِ
ح َي ُله ،وتيأس من رحمة اهلل الواسعة،
فإن ال أرجع عنه،
وقل يف جوابه :لو ُط ُ
ردت عن هذا الباب ألف مرة ،فمع ذلك ّ

حلد اآلن أ ّن أحد ًا قصده
مترضع ًا ومستجدي ًا آمالً
باب مل ُيسمع ّ
فكيف وإ ّن هذا الباب ٌ
ّ
رحمته ورجاءه سبحانه ،فرجع يائس ًا ،كما أ ّن فرعون ،مع ما هو عليه ،استجدى ليل ًة

جبت أنت.
فلم يرجع يائس ًا ،وإنّما أُجيب كما أُ َ

ذرة
واخلالصة :فلو مل تكن التوبة الكاملة سهلة ،بل وكذلك التوبة الناقصة ،فإ ّن فعل ّ
من اخلري ،أو كلمة خري ،أو تسبيحة واحدة ،أو حمد ٍ واحد ،أو تهليل واحد ،فإنّه
مرض.
بالطبع مفيد ،وإ ّن تركه ّ

فإنا من الشيطان قطع ًا ،وإ ّن
كل فكرة ختطر لإلنسان ليرتك هذا اخلري القليل ّ
وإ ّن ّ

الشيطان ال يقول لإلنسان ما فيه خريه قطع ًا.

التامة لإلنسان ،وذلك أل ّن يف هذه
وقد تكون أحيان ًا كلمة اخلري اجلزئية سبب ًا للنجاة ّ

أثر ونور ،وقد يكون هذا النور أحيان ًا سبب ًا للتوفيق
الكلمة خري ًا جزئي ًا قطع ًا ،ففيها ٌ
ٍ ٍ
جر ًا ،فيوصل اإلنسان إىل
نور أيض ًا ،فيو ّفقه إىل خريٍ آخر..
خلري ثان ،وهلذا اخلري ٌ
ّ
وهلم ّ
جمال إلنكار هذا القانون العام.
عامل النور .وليس هناك ٌ

بالتدرج ،وذلك أل ّن التوبة مثل باقي
مقام التوبة الرفيع
وغالب ًا ما ينال املؤمنون
ّ
َ
متعددة.
املقامات الدينية ،هلا مراتب ّ
العدد التسعون
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التوبة مقا ٌم رفيع له
مراتب وال ُينال �إال
بالتد ّرج

�أحكامه م�صونةٌ عن التبديل

الإ�سالم دين �إلهي عالمي لجميع الع�صور
املرجع الديني ال�شيخ لطف اهلل ال�صايف الكلبايكاين دام ظ ّله
من األمور اليت ال ريب فيها واليت اتفق عليها املسلمون،

بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ،وينهى عن الفحشاء

ود َّلت عليها الرباهني املحكمة العقلية والسمعية أن اإلسالم

واملنكر والبغي.

عاملي لنوع اإلنسان كافة ،وجلميع األعصار واألزمان،
دين
ٌ
ٌّ
وأنه أقوم األديان وأوضحها ،وأوسط الطرق وأشملها،

عقيدة كلُّها نظام
قليل من اإلسالم الذي ختم اهلل به األديان ،دين
هذا
ٌ

صالح إلدارة املجتمع اإلنساين دائم ًا ،فكلما يميض
وأنه
ٌ

اهلل اخلاتم ،دين الفطرة ودين احلياة ،دين العلم والعدل

عن العلم والتقانة ،فهو يقود البرشية وهيدهيا إىل الرشد

الصحيحة اخلالصة من اخلرافات ،نظام اآلداب احلسنة،

إال وقد فتحه عليه ،وال يوجد باب إىل الشقاء والبوار والتبار

واالقتصاد ،نظام الزواج والعائلة واألحوال الشخصية ،نظام

عليه الزمان ال تسبقه احلضارات واملدنيات ،وال يتأخر

دين ك ّله نظام :نظام العقيدة
واإلنصاف وكرائم األخالقٌ ،

باب إىل خري اإلنسان وفالحه وسعادته
والكمال ،فال يوجد ٌ

نظام العبادة هلل تعاىل ،نظام احلكومة والسياسة ،نظام املال

إال وقد أغلقه عليه.
قد تك ّفل وشمل بسعة تعاليمه وأحكامه ورشايعه جميع
ما حيتاج إليه البرش من النظم املادية واملعنوية ،والروحية
مبي بالكتاب
واجلسمية ،الفردية واالجتماعية وغريها مما هو ّ
والسنة ،فقد أنزله اهلل تعاىل ليكون دين اجلميع ودين العامل

كله ،ودين األزمنة واألعصار كلها ،ورفع به جميع ما
وحرر به
الرقي والتقدم السليم احلكيمّ ،
حيجز اإلنسان عن ُّ
ذل عبادة الطواغيت
اإلنسان من ِر ِّقه املخزي ،وأخرجه من ّ
املستكربين وحكومة اجلبارين ،وأدخله يف ع ّز حكومة اهلل

التعليم والرتبية الرشيدة ،نظام القضاء وفصل اخلصومات،
كل
نظام احلقوق واملعامالت ،نظام الصلح واحلرب ،ونظام ّ

األمور ،فهو عقيد ٌة ورشيعةٌ ،وسياس ٌة وحكومة.

ينسخ وال يزول وال يتغري أبد ًا ،ألن اهلل تعاىل ختم
نظام ال َ

به
وباملرسل به ،سيدنا وسيد اخللق أجمعني ،وسيد األنبياء
َ

حممد بن عبد اهلل ّ
النبوات
واملرسلني ّ
صل اهلل عليه وآلهّ ،
نبوة﴿ ،ﭯ
والرساالت ،فال رشيعة بعده وال
َ
كتاب وال َّ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ﴾.
وال ريب أن معىن خامتية الدين بقاء أحكامه اخلمسة من

ورب العاملني ،وهتف به وناداه أنه ال
تعاىل خالق الكون
ّ

الكراهة وال ّندب واإلباحة والوجوب واالستحباب،

قويم وضعيفهم أمام احلق سواء ،وأن
غنيهم وفقريهمّ ،
ِّ

مثل ُحرمة أكل امليتة ،أو بعناوينها الثانوية مثل جواز أكل

كل الناس؛ عاملهم وجاهلهم،
لعريب عىل
فضل
عجمي ،وأن ّ
ّ
ّ

وأحكامه سواء كانت أحكام موضوعات بعناوينها األولية

أكرمهم عند اهلل أتقاهم ،وأن الدار اآلخرة للذين ال يريدون
َ

امليتة يف حال االضطرار ،وسواء كانت من األحكام الظاهرية

علو ًا يف األرض وال فساد ًا والعاقبة للمتقني ،وأن اهلل يأمر
ّ

أو الواقعية ،عىل ما ُب ِّي تعريفها يف علم أصول الفقه ،وهكذا

العدد التسعون
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أحكامه الوضعية كالزوجية وامللكية والوالية واحلكومة وغريها ،سواء قلنا بأن
متأصلة بالترشيع واجلعل اإلهلي ،أو منزتعة من احلكم التكليفي
الوضعية منها
ّ
الرشعي.

وبكل واحد منها مصون ٌة عن التغيري والتبديل ،فال تناهلا
فهذه األحكام بجملتها
ّ

يد اإلنسان كائن ًا من كان بتغيري وال تبديل ،ال ألهنا أحكام خالدة َحكَ م اهلل تعاىل

حي فحسب ،بل ألنه مضاف ًا إىل ذلك
بخلودها وبقائها ما بقي من اإلنسان كائن ّ
ليس لغري اهلل تعاىل  -عىل أساس اإليمان بالتوحيد وبصفات اهلل الكمالية اليت هو

متفرد هبا  -صالحية الترشيع واحلكم ،والوالية عىل غريه ،بل وعىل نفسه.
سبحانه ّ

تداول االستبداد بني الفرد واجلماعة
فالنظام املؤمن باهلل تعاىل ال يعدل عن أحكامه سبحانه ،وال يرى لشعبه وال لقيادته

الدين الخاتم يجب أن
يكون أكم َل األديان،
كما أن األكمل ال ب ّد
وأن يكون الخاتم ألنه
غاية الحكمة من إرسال
الرسل
ُ

زنهه عن أن
حق الترشيع ،وال يتخذ حاكم ًا وولي ًا من دون اهلل ،بل ّ
يقدس اهلل وي ّ
واملرشعية ،وذلك بخالف مبادئ األنظمة املرشِكة
يكون له رشيك يف احلاكمية
ّ

حق للشعب
امللحدة ،اليت من مبادئها أن احلكومة ووضع القوانني واألنظمة ّ
واألكرثية دون اهلل تعاىل ،وال فرق بينها وبني حكومات الطواغيت املاضية

واألنظمة املَ َلكية املطلقة يف الرشك ونفي حاكمية اهلل تعاىل ،إال أن هؤالء املفتونني
بالديمقراطية يرون احلاكمية واالستبداد باألمر وترشيع الربامج والنظم السياسية
والقضائية وغريها حق ًا للشعب والناس ،واحلكومات الديكتاتورية الطاغوتية
تراها للديكتاتور الطاغوت ،فهذه حكومة طاغوتية َجماعية خارجة عن حكومة اهلل
وكل منهما ليست من احلكومات
تعاىل ،وهذه حكومة طاغوتية استبدادية فرديةٌّ ،

الرشعية املؤمنة باهلل تعاىل وحكومته وأحكامه ورشايعه.

ترصف أفراد البرش بالنسخ والتغيري
وال خيفى عليك أن صيانة األحكام اإلهلية عن ّ
والتبديل خصيصة عامة جلميع الرشائع واألديان السماوية ،فال والية ألحد عىل

عدم ...نسخ ِ األحكام من جانب اهلل تعاىل -
تغيري حكم ٍ من أحكام اهلل .نعم،
ُ

اختص هبا دين اإلسالم ،ألنه خاتم األديان
كما يف الرشائع السابقة  -خصيصة
ّ
نيب بعده كما جاء يف اخلرب املتواتر عن
والرشايع ،وأفضلها وأقومها ،فال ّ
نبوة وال َّ
الرسول ّ
من
لعيل عليه السالم« :أنت ِّ
بم ْنلة هارون ْ
من َ
صل اهلل عليه وآله أنه قال ّ
َ
نيب َب ْعدي» ،ويف لفظ «إالّ أَنَّه ال ن ُُب َّو َة َب ْعدي».
ُموىس إال أنه ال َّ
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النظام المؤمن باهلل
تعالى ال يعدل عن
أحكامه سبحانه،
وال يرى لشعبه وال
لقيادته ح ّق التشريع

رسها وباطنها وع ّلتها أكملية الدين ،فالدين اخلاتم ،جيب أن يكون أكمل
واخلامتية ّ

بد وأن يكون اخلاتم ألنه هناية الغرض واحلكمة من
األديان ،كما أن األكمل ال ّ
إرسال الرسل وإنزال الكتب ،فال رسالة بعده .فالرسالة
املحمدية هي متام الرساالت
ّ

نبينا األعظم سيدنا رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله...
وكماهلا ،وجاء هبا ّ

نعم ،جاء برسالته ّ
صل اهلل عليه وآله عندما بلغ املجتمع اإلنساين بلوغه الصالح

تتقدم العلوم واملعارف ،وتتقارب البلدان
لتحمل هذه الرسالة والعمل هبا ،ومهما ّ
ّ

وتسري إىل األمام والوحدة االجتماعية والسياسية ،يتكامل هذا البلوغ والصالحية.

وجدير بالذكر أن هذا األساس والعقيدة عند املسلمني ،بأن األحكام مصونة عن
واملتعدين حدو َد اهلل وأحكامه،
أدل األدلة لر ّد املتجاوزين
التغيري والتبديل ،كان من ّ
ّ

ونفي إبطال املبطلني طوال أربعة عرش قرن ًا.

ولو مل نحتفظ هبذا األصل األصيل ،ومل نُنكر عىل من يتخ ّلف عنه أو يقول باختصاصه

األحكام الشرعية
ثابتة باقية ال تتغ ّير،
وفعل ّيتها متق ّومة بوجود
موضوعاتها في الخارج،
وهي غير الفتوى التي
تأتي حصيلة اجتهاد
المجتهد

بالنصوص القرآنية ،أو باختصاصه بغري األمور الدنيوية واملاليةَ ،لرأينا الدين غري

كل عرص بلعب جديد يوافق
الدين وامل ّلة غري امل ّلة ،و َلتالعب أهل األهواء واآلراء يف ّ

بزعمهم مزاج العرص.

ُ
اخللط بني احلكم
ومن هذه التالعبات....
الرشعي والفتوى ...فرتاه (خيلط) بني
ّ
تتغي وهي ثابتة باقية،
يفرق بينهما ،مع أن األحكام الرشعية ال ّ
احلكم والفتوى ال ّ

متقومة بوجود موضوعاتها يف اخلارج ،كما أهنا باقية ببقائها ،سواء يف ذلك
وفعليتها ّ
ّ

يد
أحكام الرشيعة اإلسالمية وأحكام الرشايع السابقة ،غري أن الثانية قد نالتها ُ

يد النسخ أبد ًا خلامتية دين اإلسالم...
النسخ دون األوىل؛ فال تناهلا ُ

ريد) من احلكم األحكام السلطانية املو ّقتة املنشأة يف موارد الرضورة
نعم ،لو (أُ َ

لصح ذلك ،ألهنا
وتزاحم األحكام واليت يدور بقاؤها مدار الرضورة اليت أوجبتها،
ّ

التغي...
بطبيعتها تقتيض ّ

ِ
واخلاص،
العام
ونظره يف األدلة من
وأما الفتوى اليت هي نتيجة اجتهاد املجتهد
ّ
ّ
واملبي ،واألصول اللفظية ،واألصول العملية وغريها،
واملقيد ،واملجمل
واملطلق
ّ
ّ
واستنباط حكم الرشع منها فهي قابلة للتغيري ،وليس من لوازمها الثبات ،لعدم

حصانة املجتهد من االشتباه واخلطأ يف اجتهاده ...فريجع ال حمالة عن فتواه األوىل
تغي ،بل لظهور أن احلكم مل يكُ ن
ويتغي رأيه؛ ال من جهة أ ّن احلكم الذي أفىت به ّ
ّ

عىل ما أفىت به .
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أنزل اهلل تعالى
اإلسالم ليكون دي َن
األزمنة واألعصار
كلّها ،ورفع به جميع
ما يمنع اإلنسان عن
ال ُّرق ّي والتق ّدم السليم

امر� ٌأة من �أهل الجنة
«�أم �أيمن» ..حا�ضنةُ
النبي | وخادمة الزهراء ÷
ّ
�إعداد�« :شعائر»

غلبت عليها كُ نيتها ،حاضن ُة
أم أيمن ،بركة بنت ثعلبة،
ْ
ّ

النيب ّ
صل اهلل عليه وآله ،دخلت اإلسالم يف أوائل الدعوة
ّ

أول أمرها موال ًة لبين هاشم ختدم
ّ
النبوية الرشيفة .كانت ّ
النيب ّ
صل اهلل عليه وآله،
ّ
السيدة آمنة بنت َو َهب قبل والدة ّ
حت بعد وفاته
وبقيت مالزمة ّإياهم ،ملزتمة بخدمتهم ّ

ّ
صل اهلل عليه وآله.

حممد باقر الكجوري يف (اخلصائص الفاطمية)
قال الشيخ ّ
أم أيمن كانت أَ َم ًة
للسيدة آمنة بنت وهب،
أ ّن ّ
ّ
حبشية خملص ًة ّ

أم أيمن إىل حضانة
فلما ُتوفيت سالم اهلل عليها ،عمدت ّ
ّ

النيب ّ
أيام كفالة عبد
صل اهلل عليه وآله ،والقيام عىل خدمته َ
ّ
ٍ
املطلب وأيب طالب ّإياه.
النيب ّ
يرتحم عليها ويتل ّطف هبا،
صل اهلل عليه وآله
وكان
ّ
ّ

السيدة فاطمة بنت أسد عليها
ّ
حت قال عنها  -كما قال عن ّ

أمي» .وكان ّ
صل اهلل عليه
السالمّ :
أمي بعد ّ
«أم أيمن كانت ّ
ِ
بقي ُة أهل بييت».
وآله ،إذا نظر إليها قال« :هذه ّ
ويف (مستدرك البحار) وغريه ،عن عبد املطلب ،أنّه قال هلا:
األمة».
نيب هذه ّ
«يا بركة ،ال َتغفيل عن ابين ،فإنّهّ ...
تزوج رسول اهلل ّ
السيدة خدجية
وملّا ّ
صل اهلل عليه وآلهّ ،

وتكرم ًا ،ولك ّنها مل ُتحرم
تفضالً
أم أيمن ّ
عليها السالم ،أعتق ّ
ّ
من نَيل الرشف بمالزمة ذلك النور ،حيث بقيت يف خدمة

السيدة فاطمة يف الغالب ،وهلا يف ذلك أخبار
خاصة وردت
ّ
ّ
يف الكُ تب املعتربة.

كانت «أم أيمن» رضي اهلل عنها تُداوي الجرحى وتسقي الماء في معركة أُحد

وملّا أعتقها رسول اهلل ّ
بن
زوجها َ
عبيد َ
صل اهلل عليه وآلهّ ،
النيب ّ
صل اهلل عليه
زيد ،فولدت له أيمنّ ،
فلما ماتّ ،
زوجها ّ

يزتو َج امرأ ًة
وآله َ
رس ُه أن ّ
زيد بن حارثة ،وكان يقولَ :
«من َّ
من أهل اجل ّنة
فليزتوج أُ َّم أيمن» ،فولدت لِزيد أُسام َة بن
ّ
ِ
ألم.
زيد ،فأيمن بن عبيد ،وأسامة بن زيد أخوان ّ

ال أبكى اهلل عينيكِ
ُ

أم أيمن رضوان اهلل عليها ،من املهاجرات األُ َول،
كانت ّ

هاجرت اهلجر َتني :إىل أرض احلبشة ،وإىل املدينة ،وروت
النيب ّ
صل اهلل عليه وآله بعض أحاديثه الرشيفة ،كما
عن
ّ

عد ٌة من الصحابة ،منهم :أنَس بن مالك ،وحبيش
روى عنها ّ
املدين.
بن عبد اهلل ،وأبو زيد
ّ
ِ
وحنين ًا وخيرب ،فكانت يف أُحد
أم أيمن :أُ ُحد ًا ُ
وقد َشهدت ّ
تسقي املاء وتداوي اجلرحى .واس ُتشهد ابنها أيمن يف معركة
خيرب.
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علو
روايات كثرية،
هنالك
وأخبار لوقائع عديدةّ ،
ٌ
ٌ
تدل عىل ّ

النيب ّ
صل اهلل عليه وآله كانت عنده ودائع بمكّ ة،
ُ
«روي أ ّن ّ

ما رواه الشيخ الكليين يف (الكايف) بإسناده عن إسماعيل

بر ّدها عىل أصحاهبا».

وأنا من أهل اجل ّنة ،من ذلك
أم أيمن ورفعة درجتهاّ ،
مكانة ّ

اجلعفي ،أنّه قال:
ّ

علي ًا عليه السالم
ّ
فلما أراد أن هياجر أو َدعها َّ
أم أيمن ،وأمر ّ
* ويف (أمايل) الصدوق عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم،

الدين الذي
«سألت أبا جعفر (الباقر) عليه السالم ،عن ِّ
ُ

ولكن اخلوار َج
واسع،
ين
ال َي َس ُع العبا َد جه ُله ،فقالِّ :
ٌ
ّ
الد ُ
أنفس ِهم مِن ج ِ
ضيقوا عىل ِ
هلهم.
َ
ّ
ِ
لت فداك ،فأُ
بديين الذي أنا عليه؟
ثك
حد
ع
قلتُ :ج
ّ
ُ
َ
فقال :نعم.

عبده ورسو ُله،
فقلت:
حممد ًا ُ
ُ
أشهد أ ْن ال إل َه ّإل اهلل ،وأ ّن ّ

أم أيمن إىل رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله
قال:
َ
«أقبل جريا ُن ّ
أم أيمن ملْ َت َنم البارحة من
وس ّلم ،فقالوا :يا رسول اهلل :إ ّن ّ

البكاء ،ملْ َت َز ْل تبكي ّ َ
حت.
صب َ
حت أ َ

رسول اهلل ّ
أم أيمن
عث
ُ
قالَ :فب َ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم ،إىل ّ

فجاءته ،فقال هلا :يا أم أيمن ،ال أَبكى اهلل عينيك ،إ ّن جريانَكِ
ُ َ َ
َّ
ِ
اهلل
الليل َتبك َ
أَتوين وأَخربوين أنّك مل َت َزيل َ
ني أجمع ،فال أَبكى ُ
َعي َنيكِ ،ما ا ّلذي أَبكاكِ؟

رأيت رؤيا عظيم ًة شديد ًة ،فلم أ َز ْل
قالت :يا رسول اهلل،
ُ
الليل أجمع.
أبكي َ

ير ّجح أن «أمّ أيمن» توفيت بعد أش ُهر ٍ من شهادة الص ّديقة الكبرى ÷ ودُفنت بالبقيع

واإلقرار بما جاء من عند اهلل ،وأتوالّكم وأبرأُ من أعدائكم
ِ
تأمر عليكم و َظ َلمكم حقَّكم.
وم ّمن َّ
ِ
نحن عليه.
فقال عليه السالم :ما َج ِه َ
لت شيئ ًا ،هو واهلل الذي ُ

فقال هلا رسول اهلل ّ
ُصيها عىل
صل اهلل عليه وآله وس ّلم :فق ِّ
ِ
َ
عيل أ ْن
َرسول اهلل ،فإ َّن َ
اهلل ورسو َل ُه أعلم .فقالتَ :ت ُ
عظم ّ
أتك َل َم هبا.

فقال هلا :إ َّن الرؤيا ليست عىل ما ُترى ،فقُصيها عىل رسول ِ
ِّ
ُّ
اهلل.
ِ
ك ملقًى يف
قالت:
بعض أعضائ َ
ُ
رأيت يف ليليت هذه ،كأ َّن َ

أحد ال يعرف هذا؟
قلت :فهل َيسلم ٌ

بييت.

فقال :إالّ
املستضعفني.
َ

صل اهلل عليه وآله وس ّلم :نامت عينكِ
رسول اهلل ّ
فقال هلا
ُ
َ َ ُ
ِ
بعض
نيُ ،
أم أَيمنَ ،تل ُد فاطم ُة احلُس َ
يا ّ
فت ّبي َن ُه و َتلي َن ُه ،فيكو ُن ُ

قلتَ :من هم؟

ِ
أشهد
فإن
ثم قال:
ُ
أم أيمنِّ ،
َ
أرأيت َّ
قال :نساؤكُ م وأوال ُدكُ مّ ،

عرف ما أن ُتم عليه».
ّأنا من أهل ِ اجل ّنة ،وما كانت َت ُ

* وحول وثاقتها قال القطب الراوندي يف (فقه القرآن):

أعضايئ يف ِ
بيتك.

ني عليهما السالم ،فكان يوم
فلما َولدت فاطم ُة احلس َ
ّ

رسول اهلل ّ
فح َلق
أم َر
ُ
صل اهلل عليه وآله وس ّلمَ ،
السابعَ ،
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ِ
ِ
أم أيمن
رأسه
َّ
هيأته ّ
وتصدق بوزن َشعره ف ّض ًة َّ
َ
وعق عنهّ ،
ثم ّ
ولفَّته يف برد ِ رسول اهلل ّ
ثم أقبلت
صل اهلل عليه وآله وس ّلمّ ،
صل اهلل عليه وآله وس ّلم ،فقال ّ
به إىل رسول ِ اهلل ّ
صل اهلل
ِ
أم أيمن ،هذا
عليه وآله وس ّلمَ :مرحب ًا بِاحلامل ِ واملَحمول ،يا ّ
تأويل رؤياكِ».
ُ

بعد رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله

السيدة
* ويف (اخلرائج) للراوندي أ ّن ّ
أم أيمن ملّا اس ُتشهدت ّ

حلفت أن ال تكون باملدينة إذ
فاطمة الزهراء عليها السالم،
ْ

فخر َجت إىل مكّ ة،
ال ُتطيق أن تنظر إىل مواضع كانت هباَ ،
فلما كانت يف بعض الطريق عطشت عطش ًا شديد ًا ،فرفعت
ّ

رب أنا خادمة فاطمةَ ،تقت ُلين عطش ًا؟!»،
يدهيا وقالت« :يا ِّ
فأنزل اهلل تعاىل عليها دلو ًا من السماء فرشبت ،فلم َتح َت ْج إىل

الطعام والرشاب سبع سنني ،وكان الناس يبعثوهنا يف اليوم

رسول اهلل ّ
أم أيمن
* ملّا ُقبض
ُ
صل اهلل عليه وآله ،بكت عليه ّ
احلر فما ُيصيبها عطش.
ِ الشديد ّ
فس ِئلت :ما ُيبكيكِ؟ فأجابت« :أبكي عىل خرب
ً
بكاء شديد ًاُ ،
وخرب هذه الكرامة ورد يف مصادر املسلمني السنة باختالف ٍ
ّ
السماء».
ّ
يف مناسبة حدوثها.
ٍ
رواية أخرى :قيل هلا :أتبكني؟
ويف
الصحفة [إناء
أم أيمن
ْ
* ويف (الكايف) للكليين أ ّن ّ
أكلت من ّ
علمت أ ّن رسول اهلل سيموت ،ولكن
فقالت« :إي واهلل ،لقد
ُ
ّ مبسوط] اليت
نزلت عىل فاطمة عليها السالم ،من اجل ّنة ،وهي
ْ
إنّما أبكي عىل الوحي إذ ِ انقطع ع ّنا من السماء».
قائمهم عليهم السالم يف زمانه.
األئمة خيرج هبا ُ
عند ّ
«روي أنّه ملّا ذهبوا بأمري
* يف (االحتجاج) للشيخ الطربيسُ :
أم أيمن
املؤمنني عليه السالم ،إىل (فالن) للبيعة ،أقبلت ّ

حاضنة رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله ،فقالت :يا (فالن)،
حسدكُ م ونفا َقكُ م ،فأَمر هبا (فالن ثانٍ)
ما أرسع ما أبدي ُتم
َ
فأُ ِ
خرجت من املسجد ،وقال :ما لنا وللنساء!».

وعيل
خرب شهادة أم أيمن
* ويف (االختصاص) للشيخ املفيد ُ
ٍّ
النيب ّ
صل اهلل عليه
عليه السالم ،لفاطمة عليها السالم ،بأ ّن ّ
النيب ّ
صل اهلل
وقب َض ْتها يف حياته ،وقال
وآله أعطاها فدك ًا َ
ّ

عيل اشهد».
عليه وآله« :يا ّ
أم أيمن اشهدي ،ويا ُّ

* يف (علل الرشائع) للصدوق« :ملّا نُعي إىل فاطمة عليها
أوثق نسائها
أم أيمن وكانت
السالم نفسها ،أرسلت إىل ّ
َ
ِ
إيل،
عندها ويف نفسها ،فقالت هلا :يا ّ
أم أيمن ،إ ّن نفيس نُع َيت ّ

فد َع ْته هلا».
علي ًاَ ،
فا ْدعي يل ّ

روايتها حديث شهادة اإلمام احلسني عليه السالم
يف (كامل الزيارات) البن قولويه ،عن اإلمام زين العابدين
تل أيب
عليه السالم..« :ملّا أصابنا
بالطف ما أصابنا ،و ُق َ
ِّ
ِ
وسائر
تل َمن كان مع ُه مِن ُولدِه وإخوتِه
عليه السالم ،و ُق َ
ِ
وح ِم َلت ُح َر ُم ُه ونِساؤه عىل األقتابِ ُيراد بِنا الكوفة،
أهلهُ ،
ِ
نت ذلك
واروا « »..و َت َّبي ْ
ُ
أنظر إليهم َصعى وملْ ُي َ
فجعلت ُ
عيل عليه السالم ،فقالت :ما
ّ
من ّ
عميت زينب الكربى بنت ٍّ
ِ
جدي وأيب وإخويت( »..« .إىل
قي َة ّ
يل أراكَ َتجو ُد بنفس َ
ك يا َب ّ
أن قالت عليها السالم) :ولقد َ
ق ُأناس ٍ من هذه
اهلل ميثا َ
أخذ ُ

ِ
األمة ،وهم معروفو َن يف أهل
األمة ال َتعر ُف ُهم فراعن ُة هذه ّ
ّ
املتفرقة ُفيواروهنا،
السماواتِ ّأنم َيجمعو َن هذه األعضاء
ّ
ِّ
وهذه اجلسوم املرضجة ،وينصبو َن هلذا ال ّطف ع َلم ًا لِقربِ
ِّ َ
َ
َّ
در ُس أ َث ُره وال َيعفو َر ْس ُمه عىل
َ
سيد ال ّشهداء ،ال َي ُ
أبيك ِّ
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رور ال ّليايل واأليامِ ،و َليجت ِهد َّن أئم ُة الكُ ْف ِر وأشياع الض ِ
كُ ِ
اللة
َ َ َ
ُ ّ
ّ
ّ
ِ ِ
َ
يف َم ْ ِ
مر ُه ّإل ُع ُل ّو ًا.
حوه و َتطميسه ،فال َيزدا ُد أ َث ُر ُه ّإل ُظهور ًا ،وأ ُ

ِ
ِ ِ
ِ
اهلل
فح ْ
مد ُ
وار َ
اهلل ع َّز َّ
ض بقضائهَ ،
فاحمد َ
ت َ
وجل عىل خريته ْ
اختاره لكُ م»..« .
ورضيت بِقضائِه بِما
ُ
َ

اخلرب؟
فقلت :وما هذا
ُ
العهد وما هذا ُ

ِ
ك هذا  -وأومى
(ثم قال جربئيل عليه السالم) :وإ ّن سب َط َ
ّ

بيده إىل احلسني عليه السالم  -مقتول يف ع ٍ
صابة من ِ
ك
ٌ
ذر ّيت َ
ُ
ّ
رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه
أم أيمن أ ّن
فقالت :نعمّ .
َ
حد َث ْت ِن ُّ
ِ
ٍ
ِ
أم ِتك ،بض ّف ِة ال ُفرات بأرض ٍ ُيقال هلا:
األيام ِ وأهل ِبيت َ
ك وأخيار من ّ
زار َ
مزنل فاطمة عليها السالم ،يف يوم ٍ من ّ
وآله وس ّلمَ ،
ِ
اهلل قوم ًا من أُ ّمتك ال َيعر ُفهم الك ّف ُار،
ثم
ُ
يبعث ُ
عيل وفاطمة واحلسن ِ واحلسني َن َظر ًا َعر ْفنا كربالء «ّ »..
«ّ »..
ثم نظر إىل ٍّ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
الدماء بِقَول ٍ وال فعل ٍ وال ّني ٍة ،فيوارون
ثم مل يرشكوا يف تلك ِّ
الس َ
به ّ
ثم َر َم َق ب َط ْرفه نَحو ّ
ملي ًاّ ،
ور يف وجههّ ،
السماء ّ
ِ ِ
ِ
ِ
خر ساجد ًا وهو
البطحاء،
وب َس َط َ
ويقيمو َن َرسم ًا لقربِ َس ِّيد ال ُّشهداء ب ِ َ
ّ
وجه ُه نحو القبلة َ
وج َه َ
أجسام ُهم ُ
يديه و َدعاّ ،
َ
تلك َ
ثم َّ
ِ
ِ
ِ
وج َرت
الفوز ،و َتحفُّه
ني إىل
ُ
نحيبه َ
َي ُ
وسبب ًا للمؤمن َ
نشج ،فأطال ال ُّنشو َج وعال ُ
دموعهّ ،
ثم رفع يكو ُن َع َلم ًا لهل ِ احل َِّق َ
ٍ
ٍ
ق إىل األرض ِ
رأس ُه َ
كل يوم ٍ
قطر ّ
وأ ْط َر َ
ُ
وليلة،
َ
ودموع ُه َت ُ
كل سماء مائ ُة ألف َم َلك يف ّ
كأنا صوب املَطر ،مالئك ٌة من ِّ
ِ
ني عليهم السالم،
وعيل
فحزنَت فاطم ُة
واحلسن واحلس ُ
ُ
اهلل ل ِ َمن
وي
عليه
ُّون
ل
ص
وي
اهلل َ
ٌّ
ويستغفرو َن َ
سبحو َن َ
عندهَ ،
ُ
ُ
ِّ
وحزنت معهم لِما رأينا مِن رسول ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
وآله
عليه
اهلل
صل
اهلل
ُ
ُ
َ
ُ
ً
َ
ً
تقربا إىل اهلل
ويكتبون
أسماء َمن َيأتيه زائرا من أ ّمت َ
زار ُهَ ،
َ
َ
ك ُم ِّ
وس ّلمِ ،
ناه أن نسأ َ
عيل
له
قال
،
ذلك
طال
إذا
حت
،
ه
ل
ب
وه
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ْ
وعشائرهم وبلدانم،
وإليك بذلك،
ٌّ تعاىل
َ
وأسماء آبائهم َ
َ
بكيك يا
وقالت له فاطمة :ما ُي
َ
َ
اهلل ويوسمو َن يف و ِ
رسول اهلل؟ ال أبكى ُ
نور عرش ِ اهلل :هذا زائر قربِ
جوه ِهم بِميسم ِ ِ
َ ُ
ُ
َْ
ُ
َ
قلوبنا ما نرى من حالِك.
عي َن َ
ِ
قر َح َ
يك ،فقد أ َ
ِ
ِ
ِ
َخري ال ُّشهداء وابن خري األنبياء.
ت مثله ّ
وإن
ت بكُ م ُسور ًا ما ُسِ ْر ُ
فقال :يا أخي ُسِ ْر ُ
قطّ ،
ِ ِ
جربئيل
عيل
ألنظر إليكم
ُ
ُ
وأحمد َ
اهلل عىل نعمته فيكم ،إ ْذ َ
ُ
هبط َّ
لع عىل ما
حممد ،إ ّن َ
اهلل تبارك وتعاىل ا ّط َ
عليه السالم ،فقال :يا ّ

ِ
ِ
ِ
وركَ ب ِ
كم َل
ك وسب َط َ
أخيك وابنت َ
َ
يف نفس َ
ك َ
رف ُس َ
يك فأَ َ
وع َ
ِ
ِ
العط ّية ،بأ ْن َج َع َل ُهم
لك ال ّنعم َة وه َّناكَ
حبيهم
َ
ّ
وذرياتهم ُ
وم ِّ

وشيع َت ُهم
حت
َ
فرق بي َنك وبينهم «ّ »..
معك يف اجل ّنة ،ال ُي ِّ
ٍ
الدنيا،
الرىض عىل بلوى كثرية تنا ُلهم يف ُّ
َترىض وفوق ّ
ِ
ِ
ويزعمون
صيبهم بِأيدي أُناس ٍ َينتحلو َن م ّل َت َ
كَ ،
ومكاره ُت ُ
ِ
ِ
برآء من اهلل ومنكَ ،خبط ًا َخبط ًا وقتالً قتالً،
ّأنم من أُ ّمتكُ ،
ِ
شت
قبورهم ،خري ٌة مِن اهلل هلُم ولك فيهم،
ّ
مصار ُعهم نائي ٌة ُ

ِ ِ
ِ
القيامة َس َطع يف
يوم
ذلك امل َْي َسم
وجوههم من أَ َث ِر َ
فإذا كان ُ

عرفون بِه .»...إىل آخر
نور َتغىش منه
األبصارَ ،ي ُّ
دل عليهم ُ
ُ
ٌ
وي َ
احلديث..

وفاتها ومدفنها
أم أيمن ،فقال الواقدي
اختلف ّ
املؤرخون يف سنة وفاة ّ
وابن ِ
النيسابوري وابن حجر العسقالين ّأنا
ح ّبان واحلاكم
ّ
ُتو ّفيت بعد موت عمر ويف ُحكم عثمان ،وقال آخرون،
النيب ّ
صل اهلل عليه وآله
وهو األرجحُ :تو ّفيت ّ
أم أيمن بعد ّ

بخمسة أشهر .وقيل ّإنا ُدفنت بالبقيع ،رضوان اهلل عليها.

العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 60
ذو القعدة  – ١٤٣٨آب ٢٠١٧

ال�صدق في �سالمة المجتمع
�أهمية ِّ
ال�س ّيد مهدي ال�صدر
أرشف الفضائل
الصدق هو مطابقة القول للواقع ،وهو
ُ
ّ
اهلامة
النفسية ،واملزايا اخلُلقية ،خلصائصه اجلليلة ،وآثاره
ّ
يف حياة الفرد واملجتمع .فهو زينة احلديث ورواؤه ،ورمز

االستقامة والصالح ،وسبب النجاح والنجاة ،لذلك جمّدته
وحرضت عليه ،قرآن ًا وس ّنة.
الرشيعة اإلسالميةّ ،

 -قال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾.

 وقال تعاىل..﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ.﴾..

 وقال تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ﴾.
وأهل البيت عليهم السالم هذا اخلُلق
كرم رسول اهلل
ُ
وهكذا َّ

الرفيع ،ودعوا إليه بأساليبهم البليغة احلكيمة:
ِ
ِ
ق».
الصد ُ
النيب |« :زين ُة احلَديث ِّ
* قال ّ
ِ
ق فإنّه َمنجا ٌة».
الصد َ
* وقال أمري املؤمنني ×« :ا ُ
لزموا ِّ
ول ب ِ ِ
ْتوا ب ِ َص َلت ِ ِه ْم َ
ص َيامِ ِه ْمَ ،ف ِإ َّن
* وقال الصادق ×«َ :ل َتغ َ ُّ
الرجل ربما َل ِهج بِالص َلة ِ
ِ
ش،
اس َت ْو َح َ
َ
َّ ُ َ ُ َّ َ
والص ْوم َح َّت َل ْو َت َركَ ه ْ
َّ
َّ
ِ
و َل ِكن ِ اخت ِبوهم ِعن َد ِ
ص ْدقِ ا ْل َحدِيثِ ،وأَ َداء األَ َمان َِة».
َْ ُ ُ ْ ْ
ق ل ِ َسانُه َزكَ ا َع َم ُله» .أي صار
ص َد َ
* وقال عليه السالمَ :
«م ْن َ
الصدق زاكي ًا نامي ًا يف الثواب ،أل ّن اهلل تعاىل ﴿ ..ﮙ
عم ُله بربكة ّ
والصدق من أبرز خصائص التقوى.
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ّ ،

مآثر الصدق

*

ب

سامية ،ال تتحقّق ّإل بالتفاهم الصحيح ،والتعاون الوثيق،
وتبادل الثقة واالئتمان بني أولئك األفراد.

وبدهيي أ ّن اللسان هو أداة التفاهم ،ومنطلق املعاين واألفكار،
ّ

عما يدور يف خ َلد الناس من خمتلف املفاهيم
املفس ّ
والرتجمان ِّ

والغايات ،فهو يلعب دور ًا خطري ًا يف حياة املجتمع ،وجتاوب
مشاعره وأفكاره .وعىل صدقه أو كَ ذِبه ترتكز سعادة املجتمع

ق اللهجة ،أمين ًا يف ترجمة
أو شقاؤه ،فإ ْن كان اللسان صاد َ
أدى رسالة التفاهم والتواثق،
خوالج النفس وأغراضهاّ ،
حمبة وسالم.
وكان َ
رائد خري ،ورسول ّ

وإن كان م ّتصف ًا باخلداع والزتوير ،وخيانة الرتجمة

رش ،ومدعاة تناكُ ر وتباغض بني أفراد
واإلعراب ،غدا رائد ّ
ومعول َهدم ٍ يف كيانه.
املجتمع،
َ
من أجل ذلك كان الصدق من رضورات املجتمع ،وحاجاته
امللحة ،وكانت له آثاره وانعكاساته يف حياة الناس .فهو نظام
ّ

املجتمع السعيد ،ورمز خ ُلقه الرفيع ،ودليل استقامة أفراده
القوي عىل طيب السمعة ،وحسن الثناء
ونُبلهم ،والباعث
ّ
والتقدير ،وكسب الثقة واالئتمان من الناس.

كما له آثاره ومعطياته يف توفري الوقت الثمني ،وكسب الراحة
اجلسمية والنفسية .فإذا صدق املتبايعون يف مبايعاتهم،

ارتاحوا جميع ًا من عناء املماكسة ،وضياع الوقت الثمني يف

وحتري الصدق .وإذا تواطأ أرباب األعمال
نشدان الواقعّ ،

والوظائف عىل الزتام الصدق ،كان ذلك ضمان ًا لصيانة
حقوق الناس ،واستتباب أمنِهم ورخائهم .وإذا ّ
حتل كا ّفة

ومقوماتها األصلية شيوع
من رضورات احلياة االجتماعية،
ّ

اجلمة،
بالصدق ،ودرجوا عليه ،أحرزوا منافعه
الناس
ّ
ّ
ومغانمه اجلليلة.
وهت َق َي ُمه األخالقية ،وساد
وإذا شاع الكذِب يف املجتمع،
ْ

* من كتابه (أخالق أهل البيت عليهم السالم)

ُعرض ًة للتبعرث واالهنيار.

التفاهم والتآزر بني عنارص املجتمع وأفراده ،ليستطيعوا بذلك
ثم
النهوض بأعباء الدنيا ،وحتقيق غاياتها وأهدافها ،ومن ّ
سلمي .وتلك غايات
ليسعدوا بحياة كريمة هانئة ،و َتعايش
ّ

والسخَط بني أفراده ،وع َّز فيه التفاهم والتعاون ،وغدا
ّ
التربم َّ
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المقد�س البهاري الهمداني
من و�صايا
ّ

الحج �إلى البيت الحرام
ّ
مقدمات ّ
�إعداد�« :شعائر»

مقتطفات من و�ص ّية املقدّ�س ال�شيخ حم ّمد البهاري الهمداين حول �آداب اال�ستعداد حل ّج بيت اهلل احلرام،
اخرتناها من كتابه الق ّيم (تذكرة املتقني) ،ترجمة ال�شيخ ح�سني كوراين .و�إىل و�صاياه �ض ّمن ال�شيخ البهاري
ر�ضوان اهلل عليه ،الكتاب جمل ًة من و�صايا �أعالم �آخرين.

«�شعائر»

جل
اعلم ّأيا الطالب للوصول إىل بيت اهلل احلرام ،أ ّن هلل ّ
يسمى الكعبة الظاهرية،
شأنه العظيم بيوت ًا خمتلفة؛ أحدها ّ

اليت أنت قاصدها ،وبيت املقدس ،والبيت املعمور،
والعرش ،وهكذا إىل أن نصل إىل حيث البيت احلقيقي

وسائر اجلنايات عىل اآلخرين ،ممّا جيب االستحالل من
أصحاهبا ،بالتفاصيل املذكورة يف حم ّلها.
املقدمات يف يوم األحد
وحيسن إيقاع التوبة بعد هذه
ّ
[املقصود هو صالة يوم األحد من ذي القعدة ،وهي مذكورة يف كتب

كل هذه
يسمى القلب ،الذي هو أعظم من ّ
األصيل الذي ّ

البيوت.

والديه عىل قيد احلياة ،فلي ِ
ضه
األعمال] ...وإذا كان أحد َ
ُ

عنه مهما أمكن ،ليخرج من مزنله طاهر ًا نقي ًا ،بل يزيل متام

احلج) ّإل بمالحظة
األصيل من
(وال يتحقّق املقصود
ّ
ّ
اآلداب والرسوم احلقيقية ،وهي أمور:

ليتوجه
تع ّلقاته ،ويقطع رأس انشغال قلبه وعدم حضوره،
ّ
وليترصف عىل أساس أنّه لن يرجع أبد ًا.
بتمام قلبه إىل اهلل،
ّ

...من أراد
يتأمل بعض
ّ
* األولَ :
احلج جيب أوالً أن ّ

تامة كاملة ...ومع
وبناء عىل هذا ،جيب أن يويص
ً
وصية ّ
ّ

اليشء يف ّنيته ،فيضع هوى النفس جانب ًا ،ويرى هل أ ّن
امتثال األمر
هدفه من هذا السفر هو
اإلهلي ،واحلصول
ُ
ّ

عىل ثوابه تعاىل ،والفرار من عقابه ،أم أ ّن هدفه  -نستجري
ذم الناس ،أو تفسيقهم
باهلل  -حتصيل االعتبار ،أو خوف ّ

ذلك يرتك أهله وعياله يف كفالة الكفيل احلقيقي ،فإنّه خري

معني ونعم الوكيل...
هييئ لنفسه يف سفره أسباب انشغال
* الثالث :أن ال ّ
القلب ،فيمنعه ذلك عن أن يكون يف حركاته وسكناته يف

كل َمن ترك احلج
بناء عىل أ ّن ّ
له ،أو اخلوف من الفقرً ،

سواء كانت أسباب االنشغال هذه
ذكر املحبوب سبحانه،
ً

والسياحة يف البالد وغري ذلك»..« .

هييئ هو بيده ما
بضاعة للتجارة أو غري ذلك ،املهم أن ال ّ

اب ُتيل بالفقر ،أو أمور أخرى من قبيل التجارة ،والزنهة

* الثاين :أن ُي ّيئ نفسه حلضور جملس الروحانيني بتوبة

مقدماتها اليت من جملتها رد احلقوق
سواء
صادقة ،بجميع ّ
ً
ِ
وجرح كرامته،
املالية (أو املعنوية) مثل الغيبة ،وه ْتك الغري ْ

من قبيل العيال واألوالد ،أو الرفيق غري املالئم للطبع ،أو

يضطره إىل رصف اهتمامه فيه ،بل إذا استطاع فليسافر مع
ّ
أشخاص يغلب عليهم تذكريه ،أو يذكّ رونه دائم ًا ك ّلما غفل.

* الرابع :أن يبذل اجلهد مهما أمكنه ،إلحراز ح ّلية مرصفه،
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ق يف سبيل اهلل ...فإ ّن درمه ًا منه
احلج إنفا ٌ
ويأخذ منه ما يزيد عىل حاجته ،وأن ال يضيق ذرع ًا يف اإلنفاق ،أل ّن اإلنفاق يف ّ
يف أحاديث أهل البيت سالم اهلل عليهم أجمعني بسبعني درمه ًا...

بل من جملة أسباب سعادة اإلنسان ،إذا تلف له يشء يف هذا السفر أو ُسق منه ،أو زادت مصاريفه ،فليشعر بكمال

وسيعوضه عليه
يتم ثبته وتسجيله عىل املضيف يف الديوان األعىل،
ّ
االمتنان ،بل ينبغي أن تغمره الفرحة أل ّن جميع ذلك ّ
بأضعاف مضاعفة...

واحلدة ،والكالم غري
حسن اخلُلق  ،ويتواضع للرفيق من السائق وغريه ،وحيذر اللغو وال ُفحش
* اخلامس :أن يكون
ّ
َ
يتحمل أذى اآلخرين ،بل
املناسب ،وليس ُحسن اخللق أن ال يؤذي أحد ًا فقط ،بل من جملة األخالق احلسنة أن
ّ

حتمل األذىُ ،يخفض جناحه ،وإىل ذلك يشري قوله يف احلديث القديس (وحاصله)« :أَ
رضاي يف
خفيت
ُ
َ
باإلضافة إىل ّ
ّ
ِ
ِ
جفاءهم»[ .انظر( :مستدرك الوسائل) :عن رسول اهلل ّ
صل اهلل
تحمل مِن اآل َخرين
يريد
فمن كان ُ
َ
َ
فلي ّ
جفاء املخلوقَ ،
رضاي َ
ِ
ِ ِ
جفاء اخلَلقِ ،ال ي ِ
ِ
ومن ال َي ِ
صل إىل رىض اهلل تعاىل ،أل َّن رىض اهلل
صب عىل
َ
عليه وآلهَ :مث َُل املُؤمن كَ مثَل ِ األرض ،مناف ُعهم منها إذا ُهم عليهاَ ،

ِ
وب بِجفاء اخلَلق ِ]...
تعاىل َم ُش ٌ

احلج  -من قبيل:
احلج ،فقط دون غريه ،بل جيب أن يقصد ضمن ذلك ّ
عدة عبادات  -إحداها ّ
* السادس :أن يقصد ّ
املطهرة للشهداء واألولياء ،والسعي يف حوائج املؤمنني ،وتعليم األحكام الدينية وتع ّلمها ،وترويج املذهب
زيارة القبور ّ
احلق ،وتعظيم شعائر اهلل ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك.
ّ

مغرب ًا ،كما أشري إىل ذلك
اإلهلي
التكب ،بل ينبغي أن يذهب إىل احلرم
هييئ لنفسه أسباب
ّ
منكرس القلب ّ
* السابع :أن ال ّ
َ
ّ
يف املناسك يف باب اإلحرام.

ِ
وكل ما معه من رفقائه ،وما حمله ،وأهل بيته ،وكل ما له تع ّل ٌق به،
* الثامن :أن ال خيرج من بيته ّإل بعد أن يودع نفسه ّ
جل ثناؤه ،وخيرج عند ذلك من بيته ،بكمال االطمئنان ،فإنّه ج ّلت عظمته نِعم احلفيظ ونِعم الوكيل،
أمان ًة عند خالقه ّ
ونِعم املوىل ونِعم النصري.
صحته وسالمته من خالقه
هيتم اهتمام ًا تام ًا بالصدقة ،بمعىن أن يشرتي ّ
وهناك آداب أخرى ُذكرت يف املناسك ،بىلّ ،

هبذه الصدقة[ .جاء يف (العروة الوثقى) حول ذلك ما خالصته :أن ّ
إن أستودعك
ثم يقول:
(اللهم ّ
ّ
يصل العازم عىل السفر ركعتني أو أربع ًا يف بيتهّ ،
وذرييت ودنياي وآخريت وأمانيت وخامتة عميل)ُ .فيعطيه اهلل تعاىل ما سأل]
نفيس وأهيل ومايل ّ

كل يشء عىل
كل حال ،بالنسبة إىل ّ
وقوته وشبابه ،بل يكون اعتماده يف ّ
* التاسع :أن ال يكون اعتماده عىل حمفظة نقوده ّ

صاحب البيت.
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الحرب القادمة مع حزب اهلل
الكيان ال�صهيوني ي�ستعر�ض �أ�سو�أ االحتماالت
*

زهير اندراوس

وتوجسها من «حرب لبنان الثالثة» ،إال
عىل الرغم من حماوالتها احلثيثة إلخفاء خشيتها
ّ
العربية ،من املستويني السيايس
أن املُتتبع للشأن «اإلرسائييل» ُيالحظ أن أركان الدولة
ّ

كل ما يتع ّلق بحزب اهلل ،الذي ُيواصل تعظيم
واألمين ،دخلوا يف حالة ارتباك شديد حول ّ
املتشدد ،أفيغدور ليربمان،
ترسانته العسكرية ،األمر الذي دفع «وزير األمن االرسائييل»
ّ

صاروخ «ذو الفقار» يبلغ مداه  700كلم
صناعة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

إىل القول علن ًا إن حزب اهلل بات شبه جيش ،وأن العديد من دول حلف شمال األطليس
ال متلك األسلحة ،من الناحية النوعية والكمية ،اليت يملكها احلزب ،الذي تعتربه تل

العدو رقم واحد.
أبيب
ّ

يف هذا السياق رأى أمري بوحبوط ُمح ّلل الشؤون العسكرية يف موقع ()WALLA
تم
اإلخباري  -العربي ،أنه طوال  11عام ًا منذ أن وضعت حرب لبنان الثانية أوزراهاّ ،
احلفاظ عىل اهلدوء النسيب عىل طول احلدود مع لبنان ،وبينما حت ّلق طائرات تابعة لسالح

يرى اخلرباء
ال�صهاينة �أن
ال�سيناريو الأ�سو�أ
هو قدرة «حزب اهلل»
على �أن يطلق يومياً
�أكرث من �ألف �صاروخ
موجه بد ّقة �إىل عمق
ّ
الكيان ال�صهيوين
بهدف زعزعة «الر�أي
العام الإ�سرائيلي»

اجلو «اإلرسائييل» بشكل يومي يف األجواء اللبنانيةُ ،يواصل حزب اهلل التعاظم.
ّ

جانب احلدود ،جيري االستعداد
وشدد نقالً عن مصادره األمنية والعسكرية ،أنه عىل
ّ
َ
حلرب لبنان الثالثة ،واملعنيون باملوضوع حيتملون وقوع خطأ ،موضح ًا أن عدم فهم ما

ربما يؤدي إىل معركة.
حيدث عىل األرض أو تقديم تقدير غري صحيحّ ،

وتابع قائالً ،نقالً عن املصادر عينها ،إن حزب اهلل بىن فوق وحتت األرض منظومات قتالية
كاملة ،أغلبها عىل استعداد يف أية حلظة لرضب مواقع «اجليش اإلرسائييل» ،واملستوطنات

ضد الدروع من
وحىت الدوريات .الفت ًا يف الوقت نفسه إىل أنه بحوزة حزب اهلل صواريخ ّ

األكرث تطور ًا يف العامل .وأشار أيض ًا إىل أنه يف الـ  18من شهر كانون الثاين /يناير ،2015

لقوة
مرة أخرى عن مستوى احرتاف مقاتليه ،الذي كمنوا لقافلة تابعة ّ
كشف احلزب ّ

ضد الدروع من نوع
من «لواء غفعايت» يف منطقة مزارع شبعا .حينها ،أُطلقت صواريخ ّ
«كورنيت» من داخل جمموعة أشجار ملسافة خمسة كيلومرتات ،وأصابت القافلة.

وأوضحت املصادر ،كما قال املُح ّلل بوحبوط ،أن السيناريو األسوأ بالنسبة «للجمهور

اإلرسائييل» هو إطالق أكرث من ألف صاروخ يومي ًا عىل اجلبهة الداخلية «اإلرسائيلية».
يقدر املعنيون بأنه إذا تلقّى «اجلناح العسكري» حلزب
وأضافت أنه يف املؤسسة األمنيةّ ،
* قناة العامل
العدد التسعون
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م�ست�شرق �صهيوين:
دول اخلليج على حا ّفة االنهيار

فسيوجه رضبة واسعة ليس فقط
اهلل «الضوء األخرض»،
ّ
خاص إىل عمق «إرسائيل»
عىل احلا ّفة األمامية ،بل بشكل
ّ

بواسطة صواريخ دقيقة هبدف خلق تأثري عىل الوعي.

*

رأى األكاديمي واملُسترشق الصهيوين إيدي كوهني ،أن رياح

تهب بني السعودية وقطر ،تزعزع استقرار دول اخلليج
السيناريو األسوأ اآلخر الذي يمكن أ ْن حيصل بشكل احلرب اليت ّ
الفاريس ،الفت ًا إىل أن ممّا يزيد األمور سوء ًا أن احلالة االقتصادية
ّ
ً

مفاجئ متاما ،قال املُحلل ،هو اجتياح موضعي
للمستوطنات املحاذية للسياج ،اليت يرفع مقابلها

متهورة
اخلليجية اليت تفاقمت يف السنوات األخرية بسبب قرارات ّ

تثري املخاوف من االنتفاضات الشعبية واالضطرابات الواسعة

عنارص حزب اهلل أعالمهم بشكل مستف ّز ،وخصوص ًا االنتشار.

تلك املستوطنات اليت يمكن الوصول إليها يف دقيقة،
وشدد يف دراسة نرشها عىل املوقع االلكرتوين لـ«مركز بيغن –
ّ
شدد ًا عىل أن أعداء السادات» يف تل أبيب ،عىل أن هذه األزمات الداخلية ُيمكن أ ْن
وتنفيذ عمليات وهجمات داخلهاُ ،م ّ
تؤدي إىل «ربيع عريب» جديد قد تسقط فيه بعض األنظمة اخلليجية،

«إرسائيل» ُيدركون بأنه يكفي خطف جندي من أجل

زعزعة دولة بكاملها.

وأن الفائز الرئييس هي إيران...

وتابع :شهد االقتصاد السعودي تدهور ًا غري مسبوق يف السنوات
وبرأي املصادر ،فإن املعركة ستحسم عملي ًا يف اللحظات األخرية ،نظر ًا لرتاجع أسعار النفط يف األسواق العاملية ،واملعونات

عدة نقاط مع الضخمة ملرص منذ استيالء عبد الفتاح السييس عىل السلطة ،وتكلفة
األوىل ،إذا نجح حزب اهلل بالتس ّلل إىل ّ
املقدمة إىل
قوات كبرية ،فقد تنجر «ارسائيل» إىل معركة من نوع آخر ،متويل احلرب عىل اليمن ،وبالطبع املساعدات الكبرية ّ
ّ
اجلماعات املس ّلحة يف سوريا؛ كل ذلك سيؤ ّدي ألرضار جسيمة

ُموضح ًا أن «قيادة املنطقة الشمالية» أجرت ورشة عمل يف

السنتني األخريتني حول نقاط الضعف اجلغرافية وحماور

العامة للرياض والرثوة الشخصية للعائلة احلاكمة.
عىل اخلزانة
ّ

وبرصف النظر عن التأثري عىل سكّ اهنا ،أضاف املُسترشق الصهيوين،
التقدم عىل احلدود ،وأن األعمال اهلندسية
ّ
تتضمن بناء فإن الوضع االقتصادي يف السعودية سيؤثر أيض ًا عىل دول اخلليج
ّ
الفاريس األخرى ،وخاصة البحرين اليت تعاين من أزمة عميقة
جدران ،وجتريد جبال وكشف أدغال.
واختتم قائالً :يف هناية األمر ،خيوض اجليش «اإلرسائييل» خاصة هبا...
عالوة عىل ذلك ،أوضح كوهني ،أن احلالة يف اخلليج الفاريس

وحزب اهلل حرب أدمغة عىل جانيب احلدود ومها يدرسان

حساسة للغاية ،ومن شأن سقوط إمارة ما أن يؤ ّدي إىل سقوط
ّ

بعضهما البعض ،وبالتايل
ّ
ضد
يستعدان للحظة اليت «ستنقلب اآلخرين ...وبالتايل فإن املظاهرات الغاضبة وأعمال الشغب ّ
فيها األمور».
ارتفاع األسعار والرضائب اجلديدة والبطالة املزتايدة  -وهي بمثابة
ألي زعيم عريب  -قد جتتاح اخلليج الفاريس...
ولكن السؤال الكابوس األسوأ ّ
يف اجلولة املقبلة ستكون احلرب خمتلفة متام ًا،
ّ
جيد ظاهري ًا بالنسبة
وخ ُلص املسترشق كوهني إىل أن الوضع احلايل ّ

الذي يبقى مفتوح ًا :االختالف يف احلرب لصالح َم ْن
للواليات املتحدة ،باعتبار أن التوترات ختلق البيئة األمثل لتصدير
سيكون ،علم ًا أن تل أبيب ُتعلن جهار ًا هنار ًا أن منظومات
ً
واملعدات العسكرية ،ولكن بدال من السعي للحصول
األسلحة
ّ

الدفاع اليت متلكها ليست ُم ّ
عدة للدفاع عن املُواطنني يف عىل أرباح ،مهما كانت جوهرية ،فإن واشنطن ستكون أفضل حاالً

الداخل ،بل عن املنشآت العسكرية واإلسرتاتيجية ،وإذا إذا عملت عىل تعزيز االستقرار يف املنطقة ،خشية أن تسقط يف «ربيع
حد تعبريه.
كان حزب اهلل يمتلك الصواريخ الدقيقة ،كما تؤكّ د عريب» ،عىل ّ

«إرسائيل» ،فهل منظومات الدفاع قادرة عىل ُمواجهتها؟

* رأي اليوم
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من ذخائر العتبة الر�ضوية المقد�سة
الم�صحف المن�سوب �إلى ّ
خط الإمام الر�ضا عليه ال�سالم
�إعداد�« :شعائر»
الصور املعروضة هنا لصفحات من املصحف
عيل بن موىس الرضا عليه
املنسوب إىل خط اإلمام ّ
السالم ،من مقتنيات «متحف الذخائر والنفائس»

يف العتبة الرضوية املقدسة.

هذا املصحف الرشيف مؤ ّلف من  54صفحة،
كل منها ستة عرش سطر ًا ،وقد كُ تب باخلط
تضم ٌّ
ّ
ٍ
ويتضمن آيات من
ق الغزال،
الكويف عىل ر ّ
ّ
وسو َر القصص ،والروم ،ولقمان،
سورة النور،
َ
وفصلت،
والسجدة ،واألحزاب ،واملؤمنون،
ّ

واجلاثية ،واألحقاف ،والواقعة ،واآليات األوىل
من سورة احلديد املباركة.

ويف (أعيان الشيعة) للسيد حمسن األمني العاميل،
ذكر عدد ًا من املصاحف اليت عاينها بنفسه رحمه
َ

وعدد منها ثالثة
اهلل ،يف «مكتبة العتبة الرضوية»ّ ،

مصاحف منسوبة ألمري املؤمنني ،وثالثة أخرى
منسوبة لإلمام احلسن ولإلمام احلسني ولإلمام

السجاد عليهم السالم.
عيل بن احلسني
ّ
ّ

وأما هذا املصحف املنسوب إىل اإلمام الرضا عليه
السالم فقد أُهدي إىل العتبة الرضوية من قبل

إحدى العائالت العلمية يف مدينة مشهد أواخر

اخلمسينات من القرن املنرصم.

ويف شهر آب من العام املايض أصدرت «العتبة
الرضوية» نسخة إلكرتونية من هذا املصحف
املباركُ ،يمكن تص ّفحها عرب موقع العتبةaqr.ir :

ثالث �صفحات من امل�صحف املن�سوب ّ
خلط الإمام الر�ضا عليه ال�سالم
تت�ض ّمن �آيات من �سورة الق�ص�ص املباركة
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موقف

المع�صوم �أف�ضل من المالئكة

المحقّق الح ّلي قدّ�س �س ُّره

فرائد

عِ ّلة التخ ّتم باليمين

�إعداد�« :شعائر»

قراءة في كتاب

(الخرائج والجرائح) لقطب الدين الراوندي

�إعداد�« :شعائر»

ب�صائر

في �آداب الأكل وما يتع ّلق به

ال�شيخ الطبر�سي رحمه اهلل

م�صطلحات

ال ّليل :من �آيات اهلل تعالى

المحقّق ال�شيخ ح�سن الم�صطفوي

مف ّكرة

حكم ولغة  /تاريخ وبلدان� /شعر

�إعداد :جمال برو

�إ�صدارات

عربية � /أجنبية  /دوريات

�إعداد :يا�سر حمادة
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موقف

ِخ َير ُة اهلل من خل ِقه

المع�صوم �أف�ضل من المالئكة
*

المحقّق الحلّي
األئم ُة عليهم السالم،
األنبياء أفضل من املالئكة وكذلك
ّ

بوجوه:

أشق من طاعة امل َلك ،فيكون
الوجه األول :طاعة البرش ُّ
أكرث ثواب ًا.

أما األوىل فأل ّن اإلنسان ينازع شهواته إىل املال ّذ
املحرمة،
ّ
ّ
ويدافع نفراته عن األوامر الالزمة ،فيحصل مصادمة

طبيعية تستلزم املشقّة ال حمالة.
وأما الثانية فلقوله ّ
صل اهلل عليه وآله:
«أفضل العبادات
ُ
ّ
ينفك عن
أحم ُزها» أي أشقّها ،لكن غري املعصوم ال
ّ
َ

مواقعة مأثم ،فيقرص عن مساواة امل َلك ،ويبقى املعصوم
من البرش راجح ًا عليه[ .سئل رسول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم:
أي األعمال أفضل؟ فقال :أحم ُزها]
ّ

الوجه الثاين :قوله تعاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ آل عمران،33:
وتقرير
ُ
هذا االستدالل من وجهني:

ة

الوجه الثالث :النقل املأثور عن أهل البيت عليه السالم،
بالنص الرصيح عىل ذلك.
ّ

[انظر( :البحار :ج  ،6ص :)267باب تفضيلهم عليهم السالم عىل
األنبياء وعىل جميع اخللق ،وفيه:
* (عيون أخبار الرضا عليه السالم) :بإسناد
التميمي عن الرضا عن
ّ
رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم:
آبائه عليهم السالم ،قال« :قال
ُ

خية اهلل من ِ
ِ
خلقه».
وولدك َ ُ
َ
عيل ُ
أنت يا ّ

ً
عيل عليه السالم:
* وفيه أيضا ،هبذا اإلسناد عنه عليه السالم« :قال ٌّ

َزل القرآ ُن وفينا َمعد ِ ُن
أحد ،فينا ن َ
قاس بنا ٌ
نحنَ ،
ُ
أهل البيت ،ال ُي ُ
الرسالة».
ّ

النيب ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم ،أنّه قال يف
* (اخلصال) ..« :عن
ّ
ٍ
فاختارين منها
الدنيا
وجل
اهلل ع ّز
أرشف عىل ّ
ّ
عيل ،إ ّن َ
َ
َ
ّ
وصية له :يا ّ

ِ
ِ ِ
لع الثاني َة
فاختاركَ عىل رجال ِ العا َل ِمني
ثم ا ّط َ
َ
عىل رجال العا َلمنيّ ،
ثم ا ّطلع الثالث َة
األئم َة من ُولدِكَ عىل رجال ِ العا َل ِمني
َ
فاختار ّ
بعديّ ،
ِ
فاختار فاطم َة عىل نساء العا َل ِمني»]
لع الرابع َة
ثم ا ّط َ
َ
بعدكّ ،

كل زمان،
جيب اإلقرار بإمامة االثين عرش عىل أهل ّ
[و] ُ

أحدمها :أ ّن آدم ونوح ًا أفضل العوامل ،عدا َمن جمعتهم
واإلخالل بذلك م ِ
خرج للمك ّلف
أحدهم،
حد
ج
جيوز
وال
ُ
ُ
َ
ُ
وكل َمن قال بذلك قال
اآلية ،فيكونان أفضل من املالئكةّ ،
ويدل عىل ذلك النقل املتواتر عن أهل
عن كونه مؤمن ًا...
ّ
إ ّن الباقي من األنبياء أفضل.
ِ
البيت عليهم السالم« :إ َّن من أَنكَ ر ِ
واحد ًا مِن األحياء فقد
َ
َ
ذريتهما
والثاين :أ ّن آل إبراهيم وآل عمران عبارة عن ّ
أَنكَ َر األموات».
تعي
أجمع ،فإذا علمنا خروج َمن عدا املعصومني منهمّ ،
أنت
«يا
قال:
ّه
ن
أ
السالم،
عليه
النيب
عن
ووه
ر
وما
عيلَ ،
َ
ّ
ّ
إرادة الباقي.
واألئمة من ولد ِ
ج اهلل عىل َخلقَهَ ،من أَنكَ َر
ج
ح
عدي
ب
ك
َ
ُ َ ُ
ّ
ُ
* (املحقق ّ
احلل ،جعفر بن احلسن املتوفّ  676هـ ،املَسلك يف أصول الدين)

واحد ًا منكُ م فقد أَنكَ َرين».
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لماذا يرفع الداعي يدَ يه �إلى ال�سماء؟
كل مكان؟
اهلل يف ّ
َ
عيل × :أليس ُ
«قيل ألمري املؤمنني اإلمام ّ

ع ّلة تختّم
علي × باليمين
ٍّ
«عن حممد بن أيب عمري،

فقال :بىل.

يرفع يديه إىل السماء؟
فلم ُ
فقيلَ :

السماء؟».
أما
قرأت اآلية َموضع الر ّزق وما َو َ
َ
عد ُ
قالَ :
اهلل يف ّ

يقصد عليه السالم ،قوله تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ الذاريات.22:
(كشف الغطاء)

قال:
قلت أليب احلسن موىس
ُ

َجن ُْب اهلل

(الكاظم) عليه السالمِ :
أخبين
عن خت ُّتم أمري املؤمنني عليه
ٍ
ألي يشء كان؟
السالم بيمينهِّ ،
فقال:

ِ
إمام
إنّما كان َيتخ ّت ُم ب ِ َيمينه ألنّه ُ
بعد رسول ِ
أصحابِ اليمني ِ َ
اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم،
أصحاب
اهلل تعاىل
وقد مد َح ُ
َ
وذم
أصحاب ال ّشمال،
اليمني َّ
َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل
وقد كا َن
ُ
عليه وآله وس ّلمَ ،يتخ ّت ُم ب ِ َيمينِه،

ِ ِ
عرفو َن
وهو عالم ٌة لشيعتنا ُي َ

ِ
املحافظة عىل أوقاتِ
به ،وب ِ
ِ
وإيتاء الزكاةِ ،ومواساة ِ
الصالةِ،
ّ
ُ
ّ
واألمر باملعروف ِ
ِ
اإلخوان،
وال ّنهي عن املُنكَ ر».
(الصدوقِ ،علل الرشائع)

صغري يف َجنب اهلل ،أي يف
«اجلَنب :الطاع ُة يف لغة العرب ،يقال :هذا
ٌ

نب اهلل) ،أي أنا
طاعة اهلل ع ّز
ّ
وجل ،فمعىن قول أمري املؤمنني ×( :أنا َج ُ

وجل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
الذي والييت طاع ُة اهلل .قال اهلل ع ّز
ّ
وجل».
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ،﴾..أي يف طاعة اهلل ع ّز
ّ

(الصدوق ،التوحيد)

�إذا لب�ستَ ثوب ًا جديد ًا
«عن أيب عبد اهلل (الصادق) عليه السالم ،قال:
ِ
ِ
ِِ
ول اهلل ّ
اهلل عليه وآله
المَ :ع َّل َم ِن َر ُس ُ
َق َ
ال أَم ُري ا ْل ُم ْؤمن َ
صل ُ
الس ُ
ني َع َليه َّ
ح ْم ُد هلل ا َّلذِي كَ َس ِان مِ َن
ت َث ْوب ًا َجدِيد ًا أَ ْن أَ ُق َ
وس ّلمِ ،إ َذا َلبِ ْس ُ
ول( :ا ْل َ
ٍ
ِ
ِ
يها
ج َّم ُل بِه ِف ال َّناسِ ،ال َّل ُه َّم ْ
ال ِّل َباس ِ َما أَ َت َ
اب َب َركَ ة أَ ْس َعى ف َ
اج َع ْل َها ث َي َ
ِ
لِمرضات ِ
ك ،وأَ ْعمر ِفيها مس ِ
َالَ :يا َع ِ
اج َدكَ )َ ،
ك َل ْم
ق
ف
لَ ،م ْن َق َ
َ
ال َذل َ
َ
َْ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ي َتقَمصه َح َّت يغْفر ُ َ ِ
ُ
َ
ش ٌء َيكْ َر ُهه».
َ َّ ْ
َ َ
اهلل له .وف ن ُْسخَة أ ْخ َرى :ل ْم ُيص ْبه َ ْ
(الكليين ،الكايف)

التهنئة بالمولود

ِ
َال:
ال َر ُج ٌل ألَ ِب َع ْبد ِ اهلل (الصادق) ×ُ :ول َد ِل غ َُل ٌمَ ،فق َ
«َ ..ق َ
رز َقك اهلل شكْ ر ا ْلو ِ
ِ
اهبِ ،وباركَ َل َ ِ
وب َل َغ أَ ُش َّده،
ك ف ا ْل َم ْو ُهوبَ ،
َ َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
اهلل ب ِ َّره».
ور َز َق َ
ك ُ
َ
(الكليين ،الكايف)
العدد التسعون
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قراءة يف كتاب

من �أبرز ُكتب المعجزات ودالئل النب ّوة والإمامة
(الخرائج والجرائح) للفقيه قطب الدين الراوندي
*

�إعداد�« :شعائر»

الكتاب :الخرائج والجرائح (ثالثة مجلّدات)
المفسر قط ُب الدين الراوندي (ت 573 :هجرية)
المؤلّف :الفقيه المح ّدث
ّ
«مؤسسة اإلمام المهد ّي عليه السالم» ،ق ّم المق ّدسة  1409هجرية
تحقيق ونشرّ :
النبوة
من الذين حفظوا عن آل البيت عليهم السالم
َ
مواريث ّ
يف صحائفهم وكتبهم :الشيخ أبو احلسني سعيد بن عبد اهلل،

ّ ُ
رسه؛ فإنّه أو َد َع
املشهور بـ «قطب الدين
الراوندي» ،ق ّدس ُّ
ِ
القيم هذا (اخلرائج واجلرائح) ُل َمع ًا من الروايات يف
يف س ْفره ِّ
واألئمة ّ
صل اهلل عليه وعليهم أجمعني ،ويف
النيب
ّ
معجزات ّ
أعالمهم ودالئلهم؛ ليكون هذا بصائر للناس ،ول ِ
يستيقن
َ
َ
ِ
الذين أُو ُتوا العلم بما يتفكّ رون يف آيات اهلل تبارك وتعاىل،
ِ
ج ٍر آياته عىل يد أوليائه عليهم
وليؤمنوا بالغَيب وأ ّن اهلل ُم ْ
السالم باملعجزات الباهرات.

سبب التأليف
ُ

مبين ًا سبب تأليف هذا
قال الشيخ قطب الدين الراوندي ّ
حممد ٍ ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم
الكتاب« :ما أخرب ُ
اهلل تعاىل عن ّ
مِنَ :ش ّق القمر ،واإلرساء إىل بيت املَقْدِس ،واملعراج ...وما

كل
نقله عنه املسلمون من اآليات والدالئل واملعجزاتُّ ..

ذلك قد ُشوهد وعليه اإلجماع .وكذلك ما رواه الشيعة

أئمتهم املعصومني عليهم
اإلمامية
خاص ًة يف معجزات ّ
ّ
ّ
جة ..وقد
صحيح؛ إلجماعهم عليه،
السالم،
ُ
وإجماعهم ُح ّ
ٌ

توجد يف
ُ
جمعت  -بعون اهلل سبحانه  -يف ذلك جمل ًة ال َ
وينتفع هبا املؤمنون،
كتابٍ واحد؛ ليستأنس هبا الناظرون،
َ
وسمي ُته بــ(اخلرائج واجلرائح)».
ّ

* مقتبس عن املوقع اإللكرتوين لـ«شبكة اإلمام الرضا عليه السالم»

يف معىن اإلعجاز

رصح القرآ ُن الكريم بأسماء بعض َمن اصطفا ُهم اهلل تعاىل
ّ
ٍ
إعجازية ،واقتضت احلكمة
بأمور
وو َهبهم اإلذن
ّ
ّ
وأيدهمَ ،
كل واحد ٍ من ُرسله وأوصيائه يف خمتلف
خص َّ
اإلهلية أن َي ّ
ّ
ٍ
ٍ
العصور بآيات باهرة ،ومعجزات ظاهرة ،تناسب العرص
والقوم واملقتىض.

غيبية ،فهي حتتاج
دينية ّ
إهلية ،ودعو ٌة ّ
وبما أ ّن اإلسالم رسال ٌة ّ

مر ًة باملنطق
إىل الرباهني القاطعة واحلُجج البالغة ،تأيت ّ
ومر ًة بالتجربة
العلمي احلكيم ،والدليل
العقيل السليمّ ،
ّ
ّ
البينة؛ لئالّ يكو َن للناس ِ عىل
الناطقة ،وأخرى باملعجزة ّ
الرسل
اهلل ُح ّ
الر ُسل .وطاملا قطعت املعجزات بعد ُّ
ج ٌة بعد ُّ

وثبتت اإليمان يف قلوب طالّب
ألسن َة التشكيك والتضليلّ ،
احلق واهلدى مِن
أئمة ّ
احلقائق ..وقد جرى هذا عىل أيدي ّ
كتب املعاجز
أوصياء رسول اهلل | وقد
جمع ْ
َ
ت شيئ ًا منه ُ
والكرامات ،منها هذا املؤ َّلف النافع( :اخلرائج واجلرائح).

يدي الكتاب
بني َ

ِ
فر جليلُ ،ي َع ّد مِن أعظم كُ تب
(اخلرائج واجلرائح) س ٌ
انتهت إلينا من
النبوة واإلمامة ،واليت
ْ
املعجزات ودالئل ّ

مفاخر علمائنا األقدمني ،ترتيب ًا وتنقيح ًا وتوثيق ًا وإحكام ًا
الراوندي ودرايته
وإحاطةًُ ،م ْنبِئ ًا عن َسعة ا ّطالع مؤلفه
ّ
ِ
التوفيق
باستطاعته
متمي ًا عن غريه من املؤ ّلفات
العميقةّ ،
َ
الكالمية الواردة عليها.
بني :املعجزات ،والدالئل ،واملسائل
ّ
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املتمي يف صياغة روايات كتابه هذا ،وطريقة
سلوبه
وكان للقطب
ّ
الراوندي رحمه اهلل أُ ُ
ّ
عرضها ،جامع ًا بني :االختصار غري امل ُِخل مِن جهة ،والد ِ
قة واألمانة يف نقل مقاصد
ّ
ّ
الرواية من ٍ
جهة ُأخرى.
القيم خمس َة خمترصات؛ هي:
وقد جمع يف هذا املؤ َّلف ّ

 )1كتاب نوادر املعجزات؛ وهو الباب السادس عرش من (اخلرائج واجلرائح).

نبينا ّ
صل اهلل عليه وآله ومعجزات األنبياء عليهم السالم؛
 )2كتاب املوازاة بني معجزات ّ
وهو الباب السابع عرش منه.

 )3كتاب أُ ّم املعجزات ،وهو القرآن املجيد؛ وقد شغل متام الباب الثامن عرش.

 )4كتاب ال َفرق بني احل َِيل واملعجزات؛ وهو الباب التاسع عرش.

نبينا ّ
صل اهلل عليه وآله وأوصيائه عليهم السالم؛ وهو الباب
 )5كتاب عالمات ومراتب ّ

العرشون من (اخلرائج واجلرائح).

ميتاز هذا الكتاب
بالتوفيق بني
املعجزات والدالئل،
وامل�سائل الكالم ّية
الواردة عليها

وج ُه التسمية

«وس ّمي ُته بـ(اخلرائج
ّ
رس تسمية الكتاب هذا ووج ُه ذلك ،فقد ذكره املؤ ّلف نفسه قائالًَ :
أما ّ
ألنا تكسب
واجلرائح)؛ أل ّن معجزاتهم اليت
حح ٌة لدعاوهيم؛ ّ
خرج ْ
ت عىل أيدهيم ُم َص ِّ
َ

ق قوله».
ظه َرت عىل يده  -صد َ
ومن َ
امل ُّدعي َ -

ثمَ ،ج َرح واجرتح :قام بعمل،
وجمع اجلَرح َجرائح ..قال تعاىلَ ..﴿ :و َي ْع َل ُم َما َج َر ْح ُت ْم
ُ
ّ
بِال َّن َه ِ
ار( ﴾..األنعام)60:؛ أي ما َع ِملتم واكتسب ُتم،
ولعل املراد بـ«اجلرائح» هنا ما قام به
ّ
اإلعجازي.
املعصومون من الفعل
ّ

النقل عن كتاب اخلرائج

املرجع لكثريٍ
ُيعترب (اخلرائج واجلرائح) من عيون كتب تراث أهل البيت ت وقد أصبح
َ
من الروايات واألحاديث اليت أو َد َعها املؤ ّلفون يف كُ تبهم بعده لدى بحثهم أو تصنيفهم
واألئمة
النيب
النبوة واإلمامة.
ُ
ّ
صلوات اهلل عليه وعليهم ،وحول دالئل ّ
حول معجزات ّ
ومِ ّمن اعتمد عىل هذا الكتاب مِن علماء الشيعة:
األئمة).
*
الغمة يف معرفة ّ
اإلربيل يف (كشف ّ
ّ

* والشيخ زين الدين النباطي يف (الرصاط املستقيم إىل مستحقّي التقديم).
احلر العاميل يف (إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات) ،و(وسائل الشيعة)...
* والشيخ ّ

املهمة يف معرفة أحوال
األئمة)،
الصباغ املالكي يف كتابه (الفصول ّ
ّ
ومن علماء الس ّنة :ابن ّ

والشيخ سليمان القُندوزي احلنفي يف (ينابيع املو ّدة لذوي القُرىب) ،وغريمها.
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يع ّد (اخلرائج
واجلرائح) مرجعاً يف
بابه لطائفة كبرية
من � ّأمهات امل�ص ّنفات
املت�أخرة عنه

ب�صائر

«�إذا ُو ِ�ضعت المائدة ح َّفها �أربعةُ �أمالك»..

في �آداب الأكل وما يتعلّق به
*

الشيخ الطبرسي
عيل بن أيب
(طب
* من
ّ
ّ
األئمة)ُ ،روي عن أمري املؤمنني ّ

ب

العبد( :ب ِ ْسم ِ اهلل) ،قالتِ املالئك ُة
قال
ُ
أَربع ُة أمالك ،فإذا َ

عند
طالب عليه السالم ،أنّه قال« :اذكُ روا اهلل ع َّز
وجل َ
َّ
ِ ِ
جيب عليكُ م
ال ّطعام وال َتلغَوا فيه؛ فإنّه نعم ٌة من ن َعم ِ اهلل ُ
فيها شكره وحمده .أَ ِ
حسنوا صحب َة ال ِّنعم ِ قبل فراقها،
َ ُ
ُ ُ
مل فيها».
تزول
فإنا
ُ
ُ
ّ
وتشهد عىل صاحبِها بما َع َ

ِ
ِ
ِ
لك
عليهم .وإذا
لل ّشيطان :اخر ْج يا فاسق فال سلطا َن َ

التسمية عىل الطعام

ِ
اهلل ،و ُق َّم ما
وضع َت ُه َف َس ِّم اهلل ،وإذا َر َفع َت ُه
فقال :إذا َ
فاحمد َ
َ

ِ
َفرغوا فقالوا:
اهلل
ُ
نع َم ُ
وم أَ َ
(احلمد هلل) ،قالت املالئكةَُ :ق ٌ
كر لِربِّم.
عليهم فأ ّدوا ال ُّش َ
وإذا مل َيقُل( :بِسم ِ اهلل) ،قالتِ املالئك ُة لل ّشيطان :ا ْد ُن يا
أحدكم عىل ال ّطعام ِ
* وقال عليه السالم« :إذا
جلس ُ
ِ ِ
ِ
َ
اهلل،
فاسق َفكُ ْل معهم .فإذا ُرفعت املائد ُة ومل َيحمدوا َ
ِ
ِ
وليأكل عىل األرضِ ،وال َيضع قالتِ
فليجلس ج ْلس َة العبدَ ،
َ
اهلل ِ
عليهم َف َنسوا ربَّم».
أنعم
قوم
ُ:
ة
املالئك
ٌ َ ُ
فإنا ِج ْلس ٌة
يرتبعّ ،
إحدى ِرج َليه عىل األخرى وال َّ
ِ
ِ
ت ل َم ْن َس َّمى
«ضم ْن ُ
* وقال أمري املؤمنني عليه السالمَ :
ِ
صاحبها».
مقت
وي
وجل
اهلل ع َّز
ُيبغ ُضها
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ِِ
كي منه».
عىل طعامه أ ْن ال َيش َت َ
(من ال حيرضه الفقيه) ،عن الصادق ،عن
* من كتاب َ
أمري
آبائه ،عن احلسن بن عيل عليهم السالم ،قال« :يف املائدة ِ فقال ابن ّ
الكوا [أصبح الحق ًا من رؤوس اخلوارج]« :يا َ
ّ
َ
ً
عليه
يت
سم
ف
ا
طعام
البارحة
أكلت
لقد
املؤمنني،
ثم
ُ
ُ
َّ
ّ
أربع
جب عىل ِّ
كل ُمسلم ٍأ ْن َيعر َفهاٌ :
اث َنتا عرش َة َخص َل ًة َي ُ
آذاين»!
تأديب.
وأربع منها
وأربع منها ُس ّنة،
ض،
منها َف ْر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فقال عليه السالم« :أكلت ألوان ًا َفسميت عىل ب ِ
ِ
عضها
َ َّ ْ َ
َ
َ
كر.
فأما ال َف ُ
ّ
والرضا ،وال ّتسم َي ُة وال ُّش ُ
رض :فاملعرفةُِّ ،
وأما السنةُ :فالوضوء قبل ال ّطعامِ ،واجلُلوس عىل اجلانِبِ و َل ْم ُت َس ِّم عىل بعضٍ ،يا ُلكَ ع».
ّ ُّ ّ
ُ
ُ
ُ
«دخلت عىل أيب جعفر
* وعن عمرو بن قيس ،قال:
ُ
واألكل بِثَالث ِ أصابع ،و َل ْع ُق األصابع.
األيسِ،
ُ
َ
ِ (الباقر) عليه السالم باملدينة وبني يديه ِ
ِ
خوان وهو يأكل.
ُّقمة،
ليك،
أديب:
فاألكل م ّما َي َ
ُ
وأما ال ّت ُ
وتصغري الل َ
ّ
ُ
حد هذا ِ
اخلوان؟
فقلت له :ما ُّ
ديد ،وقِ ّل ُة ال ّن َظ ِر يف ُوجوه ِ ال ّناس».
َضغ ال ّش ُ
وامل ُ
رسول اهلل
* عن اإلمام الصادق عليه السالم ،قال« :إ ّن
َ
صل اهلل عليه وآلِه وس ّلم ،قال :إذا و ِ
ّ
ضعتِ املائد ُة َحفَّها
ُ

* مكارم األخالق

حول ِ
اخل ِ
حده».
َ
وان ،فهذا ُّ

ِ
ت ّ
قط؛
* وعن الصادق عليه السالم ،قال« :ما أُ ْتخ ْم ُ
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ِ
ِ
قلت :بِسم ِاهلل ،و َل ْم أَفر ْغ من ُه
وذلك ل ّن مل أَ َ
َ
بدأْ بِطعام ٍ ّإل ُ

َمد هلل».
قلت :احل ُ
ّإل ُ

عند
* وعنه عليه السالم ،قال« :إذا اخ َتل َفتِ اآلني ُة َف َس ِّم َ
ِ
كل إناء.
ِّ
نسيت؟
قلت :فإ ْن
ُ

ِ ِ ِ
اهلل عىل أول ِ ِه ِ
وآخ ِره».
قال :تقول :بسم
َّ

يدي أيب جعفر
* عن حممد بن الوليد ،قال:
«أكلت بني َ
ُ
ورفع
حت إذا
ُ
الثاين (اإلمام اجلواد) عليه السالمّ ،
فرغت ُ
قع من ُفتاتِ ال َطعام ،فقال
يرفع ما َو َ
ُالم ُ
ذهب الغ ُ
اخلِوانَ ،
ِ
دع ُه ولو ُ
فخذ شاةٍ ،وما كا َن يف
الصحراء َف ْ
له :ما كا َن يف ّ
البيتِ ف َت َت َّب ْع ُه وال َت ِق ْط ُه».

مساوئ ال ُّتخمة

نثار املائدة

النيب ّ
صل
* من كتاب (الفردوس) ،عن أنَس ،قال« :قال ّ
اهلل عليه وآله وس ّلم :من أكل ما ي ُ ِ
ِ
عاش
سقط من املائدة َ
َ َ
َ
ِ
وعوف يف ُولدِه وولد ِ ُولده من
سع ٍة من ِرزقِه،
ما َ
عاش يف َ
َ
اجلُذام».

* من كتاب (روضة الواعظني)ُ :روي عن أمري املؤمنني

حيفة قال:
عيل بن أيب طالب عليه السالم ،عن أيب ُج َ
ّ
رسول اهلل ّ
ج ّشأُ،
«أتيت
َ
ُ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم ،وأنا أَ َت َ

ِ
شاءكَ  ،فإ َّن أكرث ال ّناس ِ
فقال :يا أبا ُج َ
ض ُج َ
حيفة ،أَخف ْ
َ
يوم القيامة».
َش َبع ًا يف ّ
الدنيا أَطو ُل ُهم جوع ًا َ

خ يف ال ّطعام ِ
* وقال ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم« :ال ّن ْف ُ
ِ
ذهب ب ِ
الربكة».
َي ُ
ُ
ّ
ّ
كُ
شاء ،أطو ُلكُ م جوع ًا
ج
م
ل
أطو
م:
ل
وس
وآله
عليه
اهلل
صل
ُ ً

«قال
رسول اهلل
* وعن اإلمام الصادق عليه السالم ،قالَ :
ُ

النيب ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم ،أبا أيوب
* ورأى
ّ
األنصاري يلتقط نُثارة املائدة ،فقال ّ
صل اهلل عليه وآله
ِ
ِ
وس ّلمِ :
عليك،
وبوركَ
لك،
فيك.
َ
«بوركَ َ
وبوركَ َ

يوم القيامة».
َ

بع َطغا».
طن إذا َش َ
الب َ
* وقال الصادق عليه السالم« :إ َّن َ

* وعن رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم:
«األكل يف
ُ

رسول اهلل ،ولِغَريي؟
فقال أبو أيوب :يا
َ

السوقِ َدناء ٌة».
ُّ

لك .أو قال:
قلت َ
ت ف َل ُه ما ُ
كل ما أك ْل َ
قال :نَعمَ ،من أَ َ

عيل بن أيب طالب عليه السالم:
* عن أمري املؤمنني ّ
ِ
ِ
بدؤوا بِامللح ِ يف ِ
اس ما يف املِلح ِ
«ا َ
َّ
أول ال ّطعام ،ف َلو َعل َم ال ّن ُ
الختاروه عىل ِّ ِ
ُجرب».
ُ ُ
التياق امل َّ

َتمر ًة فأَك َلها مل ُت ِ
اهلل له».
فار ْ
ق َج ْو َف ُه َ
غفر ُ
حت َي َ

وأنت َتميش ّإل أ ْن ُتض َط َّر إىل ذلك».
تأكُ ْل
َ

واملاء
ص،
فعل َ
َمن َ
ذلك َو ُ
قاه ُ
ُذامَ ،
َ
اهلل اجلنو َن ،واجل َ
والب َ

األصفر ،واحل ُْمق».

* وعنه ّ
«من َو َج َد كَ ْس ًة أو
صل اهلل عليه وآله وس ّلمَ :

(طب األئمة) ،عن الصادق عليه السالم ،قال« :ال
* من
ّ

«كل ما َي ُ
سقط من
* وقال أمري املؤمنني عليه السالمُّ :
ٍ
ِ
ِ
ِ
اخل ِ
كل داء ل ِ َمن أرا َد أ ْن َيس َتشف َي بِه».
وان ،فإنّه
شفاء من ِّ
ٌ

* وعنه عليه السالم أنّه كَ ِر َه أن يأكل بشماله ،أو يرشب

هبا ،أو يتناول هبا.
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م�صطلحات

ال ّليل
ودالئل حكمته
من �آيات اهلل
ِ
المحقّق الشيخ حسن المصطفوي

*

«الليل معروف ،والواحدة
* يف (مصباح اللغة) للفيومي:
ُ

التحقيق

أليل:
من غروب الشمس إىل طلوع الفجر...
شديد
ُ
ٌ
وليل َ

أول طلوع الشمس إىل غروهبا ،والنظر فيه إىل الزمان
من ّ

ليلة،
وجمعه الليايل بزيادة الياء عىل غري قياس ،والليل ُة
ُ
ال ُّظلمة».

* ويف (لسان العرب) البن منظور« :الليل عقيب النهار...
ضد النهار ،والليل
ظالم الليل ،والنهار الضياء ،فإذا
الليل ّ
ُ

اسم
َ
أفردت أحدمها من اآلخر َ
قلت ليل ًة ويوم ...النهار ٌ
لكل ليلة ،ال ُيقال هنار وهناران ،وال
اسم ّ
ّ
لكل يوم ،والليل ٌ

ليل وليالن ،إنّما واحد النهار يوم ،وتثني ُته يومان ،وجمعه
ّأيام،
وضد اليوم ليلة ،وجمعها ليال ،وكان الواحد ليالة يف
ّ
األصل».

* وقال أبو هالل العسكري يف (الفروق اللغوية)« :الفرق
ِ
اسم للضياء
املنفسح الظاهر
بني النهار واليوم :أ ّن النهار ٌ
حلصول الشمس؛ بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها،

حد النهار ،وليس هو يف احلقيقة اسم الوقت .واليوم
وهذا ُّ
ٍ
السنا ،وهلذا قال
اسم ملقدار من األوقات يكون فيه هذا ّ
ٌ
رست يوم ًا فأنت مو ّقت تريد
النحويون :إذا
مبلغ ذلك
َ
َ
ّ

قلت
مؤرخ،
ُ
ومقداره ،وإذا َ
رست اليوم أو يوم اجلمعة فأنت ّ

رست هنار ًا أو
قلت
بمؤرخ وال بمو ّقت،
ُ
فإذا َ
النهار ،فلست ّ
َ

وإنّما املعىن
رست يف الضياء املنفسح ،وهلذا ُيضاف النهار
ُ

املمتد
ُيطلق الليل عىل ما يقابل النهار ،فإ ّن النهار هو الزمان
ّ
بلحاظ انبساط الضياء من الشمس ،يف قبال الليل إذا أظلم

فالليل يقابل النهار.
وغيش النور،
ُ
َ

أعم من النهار ،وقد يط َلق عىل جمموع الليل
ّ
وأما اليوم :فهو ّ
ٍ
معي.
والنهار ،أو عىل وقت ٍّ
ممتد ّ
ليل الئل،
ويشتق من الكلمة مشتقّات باالنزتاع ،فيقال ٌ
ّ

واملليل ،واملاليلة ،واإلليال.
وأليل،
ّ
َ

يالحظ يف موارد إطالقه
فكما أ ّن النهار
خصوصية وجود
َ
ّ

يالحظ يف إطالقات الليل مفهوم الظلمة.
الضياء ،كذلك َ

 ﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ.﴾.. ..﴿ -ﮓ ﮔ ﮕ.﴾..

 ..﴿ -ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾.

 ﴿..ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ.﴾..﴿ -ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾.

فالنظر يف هذه اآليات الكريمة إىل ال ُّظلمة والضياء ،وال
ُ
ويوجله فيه ،وأخر َج
يصح أن ُيقالُ :يغيش الليل يف اليومُ ،
ّ
ضحى اليوم.

كل منهما بلحاظ
خصوصي ٍة منظورة ،كرجحان
وتقديم ٍّ
ّ
اإلنفاق يف الليل املظلم ،والدعوة ليالً املصونة من الرياء

إىل اليوم ،فيقال
رست هنار يوم اجلمعة .وال ُيقال للغلس
ُ

والتقيد.
ّ

* من كتابه (التحقيق يف كلمات القرآن الكريم)

مقدمة
يف مورد السعي والعمل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ ،فإ ّن الليل ّ

اجلو».
هنار ّ
والسحر ٌ
حت يستيضء ّ

قدم الليل
* قوله تعاىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ّ ،
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معد لالسرتاحة،
وسبب لظهور العمل والسعي ،أل ّن الليل ّ
ٌ

جعل الليل
وأتم عدل ،ومن آيات حكمته وتقديرهْ :
تقدير ّ

حتصل يف النهار بالعمل والسعي.
واالنكسار الذي ّ

وتوجد يف
تتحصل
والتهيؤ للعمل واملجاهدة إنّما
فالقوة
َ
ّ
ّ
ّ

الروحانية :مساعدته يف
ومن آثار الليل وبركاته العظيمة
ّ
والتوجه واالرتباط باهلل املتعال،
االشتغال بالعبادة واملناجاة
ّ

لطف التعبري
ملا ُيمكن ألحد أن يظهر منه عمل نافع .فظهر ُ

ويتحصل
الظاهرية تكون فيها حمدودة،
اخلارجية ،والقوى
ّ
ّ
ّ

واالسرتاحة جلرب القوى الفائتة ،وتأمني جهات الضعف

القوة ومنشأه ،ولواله
الليل ،فالليل ّ
حتصل ّ
مقدم لكونه مبدأ ّ

ليتم به نظام احلياة والعيش للحيوان واإلنسان.
سكن ًا وسبات ًاّ ،

فإ ّن الظلمة توجب االنقطاع عن األعمال واحلركات

بالليل ووجه احللف به وجتليله وسبب تقديمه عىل النهار،

للتوجه إىل عوامل
ويستعد
لإلنسان حالة اخللوة واالنقطاع،
ّ
ّ

ّ
التجل من لوازم النهار.
الليل ،كما أ ّن

﴿ -ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ويدل التعبري يف اآلية الكريمة عىل أ ّن الغشيان من لوازم
ّ

الروحانية:
ّ

* قوله تعاىل..﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ.﴾..

ﮇ ﮈ﴾.

﴿ -ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

 ﴿ -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾.

﴿ -ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ.﴾..

للتوجه اخلالص واملناجاة
فالليل املظلم أحسن موقع
ّ

ﮤ.﴾..

فجعل اهلل الليل للسكون واالسرتاحة ،وهو لباس يغ َّطى

 ﴿ -ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾.

والعبودية
اخلاصة ،وأنسب مقام للقيام باخلضوع واخلشوع
ّ
ّ

فعالية اليوم
به لتجديد القوى وتقويتها ،وجعل النوم بعد ّ

التهجد بالليل أعظم وسيلة للقرب
التام .نعم،
ّ
والسجود ّ

تدل عىل القدرة واحلكمة
آيتان من آيات
الرب املتعالّ ،
ّ

املقام املحمود.

اسرتاح ًة وانقطاع ًا عن السعي .وهبذا يظهر أ ّن الليل والنهار
التام:
والنظم ّ

 ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ.﴾..﴿ -ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ .﴾..

األنانية واالرتقاء إىل
واالرتباط ،وأرفع مقام للتذ ّلل وحمو
ّ

الالهوتية
والتجليات
انية
وقد وقعت الفيوضات
ّ
ّ
ّ
الرب ّ
الرحمانية يف الليايل:
والتوجهات واأللطاف
ّ
ّ
 ﴿ -ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾.

﴿ -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾.

 ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ.﴾.. ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

﴿ -ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ.﴾..

 ﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ .﴾..﴿ -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ.﴾..

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

نفسانية،
اهلمة إذا طلب كماالً وسعاد ًة
فالرجل العايل ّ
ّ
ووصوالً إىل حقائق املعارف ورفيع املراتب واملقامات

الرب املتعال وقدرته وعلمه
فهذه األمور من آيات حكمة
ّ

بد أن يستفيد من قيام الليل وذكره وسجوده
الروحانية ،ال ّ
ّ

ﭸ ﭹ.﴾..
اخللق عىل أحسن نظام وأكمل
خيلق
وع َظمته وسلطانه ّ
َ
التامُ ،

ونوافله.
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ºµMp

مفكرة �شعائر

دون الج ّنة َمحقور
نعيم َ
كلُّ ٍ

ّ
ّ
«عن أيب جعفر ّ
حممد بن ع ّ
يل ابلاقر ،عن أبيه ،عن جده عليهم السالم ،أن أمري املؤمنني عليه السالم قال يف خطب ٍة
ّ
ّ ّ
خطبها بعد موت
انليب صل اهلل عليه وآهل وسلم:
َ
ُّ
َ َّ َ ُ َ َ َ
َْ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َّ ُ َّ ُ ُ
ِ
م
األعمار،
م
د
ه
يف
اعن
رس
هار
وانل
يل
والل
ا،
ه
ن
ط
ب
ل
إ
ري
ص
ي
ه
ن
إ
ف
رض
األ
ه
ج
...أيها انلاس ،إِنه من مش ع و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ
ُ ِّ
ٌ
ُ ِّ َ َّ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ َ ُ ٌ
َ ُ ُ َ
ْ
وت ،وإن من ع َرف األيام ل ْم يغفل ع ِن االستِعدادِ ،لن
ول ِك ذِي رم ٍق قوت ،ول ِك حب ٍة آكِل ،وأنت قوت الم ِ
َ
ٌ َ
َ َُ َ َ
وت َغ ٌّ
ين ب ِ ِ
فقري ِإلقل ِل.
مال ول
ينجو مِن الم ِ
َ
َ ْ َْ َْ َ
َْ َ َ ُ ْ َُ َ ْ َْ َ
َّ ِّ ُ
َ
ُّ َّ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ
اخل َ
ري مِن
عر ِف
ي
م
ل
ن
وم
،
ه
ر
ج
ه
ر
ه
ظ
أ
ه
م
ال
ك
يف
م
ل
ن
وم
ه،
م
أيها انلاس ،من خاف ربه كف ظل
ع
ر
ي
الش فهو
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ََ
َ َ
ُ
َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
َ
ب َمزنلَ ِة َ
هيم ،ما أصغ َر الم ِصيبة مع عِظ ِم الفاق ِة غدا ،هيهات هيهات وما تناك ْرتم إل ل ِما فِيكم م َِن المعايص
ابل ِ
ِ
َ
ُّ ُ
َ َ ٌّ َ ٍّ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ٌ َ
َ َ َّ َ َ َّ َ
ب ْي َب ْع َده انلَّ ُ
َ َ َّ
ار،
ب ،وابلُؤس مِن انل ِع ِ
وب ،فما أقرب الراحة مِن اتلع ِ
واذلن ِ
يم ،وما ش بِش بعده اجلنة ،وما خي ِ ٍ
َ َّ َ َ ٌ
ُّ َ
ُ َ َ َّ َ ُ ٌ ُّ َ
ار عفِية».
ولك ن ِع ٍ
يم دون اجلن ِة مقور ،ولك بال ٍء دون انل ِ
(الفيض الكاشاين ،الوايف)

á`¨`d
ت به ،أي صا َح به ودعاه .كما يف قول الشاعر« :لو كان مغ ّني ًا بنا َل َه َّيتا».
ت به و َه َّو َ
* َه َّي َ

ُ
عيل بن أيب طالب عليه السالم:
* وقوهلمَ :ه َ
يت لك ،أي َهل َّم لك ،أو تعال .قال الشاعر يف أمري املؤمنني ّ
ِ
أمري املؤمنني
أبل ْغ َ

أخـا العراقِ إذا أتيتـا

ِ
يت َهيتا
س ْل ٌم َ
فه َ
إليك َ

ق وأه َلـه
إ ّن العرا َ

هيت

لكن.
يت لكما ،و َه َ
* يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث ّإل أ ّن العدد يف ما بعده .تقولَ :ه َ
يت ّ
بالضم.
* واهلَوتة بالفتح :املنخفض يف األرض .وكذلك اهلُوتة
ّ

* وتقول :هاتِ يا رجل ،بكرس التاء ،أي أَ ِ
عطين ،ولالثنني :هاتِيا ،مثل آتيا ،وللجمع :هاتوا ،وللمرأة :هايت
ُ

ِ
ني.
ني :مثل عاط َ
بالياء ،وللمرأتني :هاتيا ،وللنساء :هات َ

ِ
يت ،وهاتِ إ ْن كانت بك مهاتاة .وما أُ
هاتيك ،كما تقول :ما أُعاطيك.
َ
* وتقول :هات ال ها َت َ
ُ

الصحاح)
(اجلوهريّ ،
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خم�ص�صة لأوراق من ال ّتاريخ ،ترقى �إىل م�ستوى الوثائق ال�سيا�س ّية
زاوية ّ

ر�أيتُ ابن تيم ّية و�سمع ُته ،وفي عقله �شيء!

أهل دمشق
كبري الشام يتك ّلم يف الفنونّ .إل أ ّن يف عقله شيئ ًا .وكان ُ
تيميةُ ،
تقي الدين بن ّ
« ..وكان بدمشق من كبار الفقهاء احلنابلة ّ
وي ِع ُظهم عىل املنرب .وتك ّلم مر ًة ٍ
الفقهاء ورفعوه إىل امللك النارص ،فأمر بإشخاصه إىل القاهرة،
بأمر أنكره
يع ّظمونه ّ
أشد التعظيم َ
ُ
ّ
تيمية :ما تقول؟ قال :ال إله إال اهلل ،فأعاد عليه فأجاب
ُ
وجمع القضاة والفقهاء بمجلس امللك النارص ...وقال قايض القضاة البن ّ
بمثل قوله.

مثل ذلك
تعرضت للملك النارص
ْ
وشكت إليه ،فأمر بإطالقه إىل أن وقع منه ُ
فأمر امللك النارص بسجنه ُ
فسجن أعوام ًاّ ...
ثم إ ّن ّأمه ّ
ِ
ويذكّ رهم .فكان من جملة كالمه أ ْن قال :إ ّن اهلل
ثانية.
ُ
وكنت إذ ذاك بدمشق فحرض ُته يوم اجلمعة وهو َيع ُظ الناس عىل منرب اجلامع ُ
مالكي ُيعرف بابن الزهراء ،وأَنكر ما تك ّلم به .فقامت
يزنل إىل سماء الدنيا كزنويل هذا ،ونزل درج ًة من درج املنرب .فعارضه فقي ٌه
ُ
ّ
العام ُة إىل هذا الفقيه ورضبوه باأليدي وال ّنعال رضب ًا كثري ًا ...واحتملوه إىل دار ع ّز الدين بن مسلم قايض احلنابلة ،فأمر بسجنه
ّ

وع ّزره بعد ذلك.

فقهاء املالكية والشافعية ما كان من تعزيره ،ورفعوا األمر إىل ملك األمراء سيف الدين تنكزي ...فكتب إىل امللك النارص بذلك،
فأنكر
ُ
َ
ٍ
تيمية بأمور منكَ رة ،منها :أ ّن ...املسافر الذي ينوي بسفره زيار َة القرب الرشيف ،زاده اهلل طيب ًا ،ال يقرص
وكتب عقد ًا رشعي ًا عىل ابن ّ
حت مات يف السجن».
فسجن هبا ّ
تيمية بالقلعةُ ،
الصالة وسوى ذلك ما يشبهه ،وبعث العقد إىل امللك النارص ،فأمر بسجن ابن ّ
(رحلة ابن بطوطة)

¿Gó∏H

�أماكن ارتبطت �أ�سما�ؤها ب�أحداث مف�صلية �أو �أ�شخا�ص رياد ّيني

بنغالد�ش

* بنغالدش :إحدى دول شبه القارة اهلندية ،تبلغ مساحتها 144

يف موت أكرث من  139ألف شخص ،وترك نحو  10ماليني

مربع ،وعدد سكاهنا نحو  130مليون نسمة ،يعيش
ألف كلم ّ

شخص من دون مأوى ،وخسائر مادية بماليني الدوالرات.

 %90منهم يف األرياف .نظام احلكم فيها رئايس وعاصمتها
«دكّ ا».
* كانت بنغالدش تؤ ّلف إقليم ًا من باكستان ُيعرف باسم

باكستان الرشقية ،وانفصلت عنها رسمي ًا سنة  ،1971وصارت
جمهورية مستقلة.
* حدودها الربية معظمها مع اهلند ،ومع جمهورية ميانمار
(بورما سابق ًا).
تتعرض بنغالدش سنوي ًا لألعاصري املدارية ،اليت يكون بعضها
* ّ

* يتك ّلم غالبية السكّ ان اللغة البنغالية ،ويدين نحو  ٪85منهم
باإلسالم ،وهو دين الدولة الرسمي.
* العملة الرئيسية املتداولة يف البالد هي« :التاكا» ،وبنغالدش
متوسط دخل
واحدة من أفقر عرش دول يف العامل ،ال يزيد فيها
ّ
الفرد سنوي ًا عىل  120دوالر ًا .ويعاين معظم الشعب نقص ًا يف

الغذاء ،واألحوال الصحية سيئة ،والبطالة متف ّشية ،لذا ُ
كثت
فيها جموع املهاجرين بحث ًا عن العمل.

تسبب
ّ
مدمر ًا ،ومن أبرزها إعصار نيسان عام  ،1991الذي ّ
العدد التسعون
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(املوسوعة العربية)

في رثاء الإمام الجواد ×

ابن ٍ
النا�س هادي ًا
ثالث ك ّلم
هو ُ
َ
قصيدة :السيد صالح النجفي القزويني ب

هذه األبيات مختارات من مرثية السيد صالح النجفي القزويني ،المتوفّى سنة  1306هجرية ،في اإلمام الجواد عليه السالم،
ض ّمنها عدداً من المعاجز والكرامات التي ُرويت عن اإلمام ،وكذلك أحواله مع المأمون والبيت العباسي عموماً ،وظروف
استشهاده صلوات اهلل عليه .مطلع القصيدة:
فهل أن َجدوا يومَ استقلّوا وأَتْ َهموا
		
َسلِ الدا َر عن سكّا ِنها أين ي َ ّمموا
إلى أن يقول فيها:
َ
َ
َ
معج ٌز
وكم لك يا ابـــن املصطىف بان ِ
ً
ّ
َ
َّ
بـــاز بكف ِه
صيـــد
أرس امتحانـــا
ٍ
ْ
َ ّ
ّ
هج قبل أن
وأذعن لما اجتـــاز يف انل ِ
ً
ْ
ُ
بـــن أكثم خفية
وأرىش ال ِعدى حيىي
ُ ّ ً
فأَ َ
َ
اجلـــواب مبينا
يف
حيىي
لـــت
خج
ِ
ً
َ
َ
َ
أجبت َّ
الس
وأنت
ـــائلني مســـائال
َ
ّ
ُ
جســـهم
واغظ بين العب ِ
اس تعظيم ِر ِ
ً
َْ
وكم أَ ُ
فـــادوا
أمرا
ـــوا
برم
كدتهم
ف
ِ
ّ
َ َ
ّ
ونص ِّ
الرضـــا أن اجلـــواد خليفيت
ً
ّ
َ
هو ُ
انلـــاس هاديا
ثـــاث لكم
ابن
ٍ
ْ
ُ
ُ ُ
َ
يبكم وانظروا خت َم كت ِفه
ســـلوه ِ
ً
ْ َ
ورست إىل كوفـــان
وابليـــت اعئدا
ِ
َ َ
(العثنـــون) ّ
وما َك َّف ذو ُ
انتهرته
لما
ً
َ
ّ
لت اســـتغاث بِسج ِنه
ويلال أبو الص ِ
ً َ َُْ
مهـــدك األعىم بَصـــرا أعدته
ويف
ِ
ُ
َ
َ
أقمـــت ّ
وقومت الهدى بعد ســـاد ٍة
َ
العمـــر طـــال ِلوتِه
لقصـــر
فيا
ِ
ِ
َ
َ
ب َفقـــد َك قد أثكلْ َ
أمحد
ـــت ِشعة
ٍ
ِ
ِ
ُ
ً
اإلســـام حزنا وأطفئتْ
َ
ُ
َ
عفا بعدك
ِ
ُ
َ
ً َ ْ
بهجة ُ
الهدى
فيا لك مفقـــودا ذ َوت
ّ
ً
ّ ٌ
َ
هلل إال َك
حجـــة
يمينـــا فمـــا ِ
وليـــس لخـــذ اثلّـــأر ّإل ُم َّج ٌ
َ
ب
ِ
ِ
ِ

ُّ
َ
أنـــف من أاعديـــك ُمرغ ُم
به لك
ٍ
عمـــا ي ُ
فأخربتَـــه ّ
ُّ
ُ
ـــر
ويكتـــم
ِّ
َ
َ
يشـــاهده فانصـــاع وهو ُم َســـل ُم
ّ َ
ّ
ـــك تُ َ
وظنـــوا بمـــا يأتيـــ ِه أن
فح ُم
ٌ
ُ
عن ّ
الصيـــد يُرديه امـــرؤ وهو م ِر ُم
َ
ثالثـــن ألفـــا ً اعل ِ ٌ
ـــم ال تُعلَّ ُ
ـــم
ً
َ
َ ُ َّ
الم َعظ ُم
لِشـــأنِك إجـــاال وأنـــت
َ
َ
اكدوك فيـــه وأب ْ َرموا
بنقضك مـــا
ِ
ُ
ُ
َ
وحيكمُ
هلل يقيض
عليكم
بأمـــر ا ِ
ِ
ُِّ
َ
ُ
هد
املســـيح يُكلم
كمـــا اكن يف الم ِ
َ
ُ
ُ
ختـــم اإلمامـــة
فـــي كتف ِه
خيتم
ُ
ّ
الشـــام ْ
لم َح َّ
إىل
الط ْر ِف والليل مظ ِل ُم
ً
َ
ُ َّ
ٌّ
ـــف و ِم ْع ُ
فشـــل نكاال منه ك
صم
ْ
فأخرجتَه ِّ
ُ
ـــجن باجل ُ
والس
نـــد ُمف َع ُم
ِ
ْ
ْ َ
َّ
فخـــر ىلع ِرجليـــك يبـــي َو َيل ِث ُم
أَقاموا ُ
الهدى ِمن بعـــد َزيْغ ّ
وقوموا
ِ ٍ
ّ
ادليـــن ُّ
ىلع ِّ
وادلنيـــا ُ
ابلـــا واتلأل ُم
ِ
َ ِّ
أي ُ
ّ
الغـــراء بعـــدك
فشعتُـــه
ـــم
ِ
َ
ُ
ُ
مصابيح
ديـــن اهلل فالكـــون ُمظ ِل ُم
ِ
ُ َ َ ْ
ـــوت مـــن هال ِة
هل وه
املجـــد أجنُ ُم
ِ
يُعاق ُ
يشـــاء َ
وي ُ
ُ
ـــب فيه َمـــن
رحم
ِ
ُّ
ُ َّ
ّ
هدمُ
ُ
كـــن للضـــال ي
بِـــ ِه لك ر
ٍ
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�إ�صدارات عربية
الكتاب :آثار وبركات أمري املؤمنني عليه السالم يف الدنيا

الكتاب :ديوان القرن الثالث عرش

النارش« :دار التعارف للمطبوعات» ،بريوت

املؤ ّلف :الشيخ حممد صادق

املؤ ّلف :السيد هاشم الناجي املوسوي اجلزائري

(اجلزء اخلامس)

من ضمن موسوعة (آثار األعمال يف دار الدنيا) صدر جم ّلد (آثار الكربايس

وبركات أمري املؤمنني عليه السالم يف دار الدنيا) للسيد هاشم النارش:

«املركز

احلسيين

الناجي الذي يذكر يف ّ
مقدمته أن األحاديث الواردة يف كتابه منقولة عن مائة مصدر ،للدراسات» ،لندن 2016م
بكل ما يرتبط باملوضوع.
ومع ذلك فانه ال ّ
يدعي اإلحاطة ّ

من العناوين اليت جاءت يف الكتاب :آثار وبركات نرش وكتابة ومذاكرة فضائل أمري
املؤمنني عليه السالم ومناقبه والتحادث هبا – آثار وبركات اسمه الرشيف
واملقدس –
ّ

آثار وبركات الدعاء واملسألة من اهلل تعاىل بحقّه العزيز والقَسم عىل اهلل تعاىل
بالتوسل
ّ

حبه ومو ّدته – آثار وبركات مواالته ومعاداة أعدائه –
إليه عليه السالم – آثار وبركات ّ

املقدس – آثار وبركات إكرام
آثار وبركات زيارته والسالم عليه وإتيان مرقده ّ
واحد من أجزاء
العلويني هذا الكتاب
ّ
ٌ
ذرية أمري املؤمنني عليه السالم.
ّ

«دائرة املعارف احلسينية» ،وهو
اجلزء اخلامس من ديوان القرن
الثالث عرش اهلجري ،يتابع فيه

التثبت يف الدين
الكتاب :منهج ّ

الشيخ حممد صادق الكربايس

املؤ ّلف :السيد حممد باقر السيستاين

النارش« :دار البذرة» ،النجف األرشف  1438هجرية

عرض القصائد اليت نُظمت

سيد الشهداء
صدر كتاب (منهج التثبت يف الدين) يف قسمه األول حتت عنوان يف هذا القرن يف ّ
ّ
ّ
الطف
عليه السالم وواقعة
ّ
(يف حقيقة الدين) ،وهو يف األصل حمارضات ألقاها املؤ ّلف عىل جمع ٍ من الشباب
اخلالدة ،حيث ُتذكر القصيدة
اجلامعي واملتع ّلم.
بعد التعريف بناظمها ،ورشح
بجد يف مسريته
جاء يف ّ
مقدمة الكتاب« :هذه بحوث تهدف إىل إعانة الباحث عن الدين ّ
املفردات الصعبة فيها.
والتبص هبا ،لكون هذه املسرية هي األخطر عىل اإلطالق
هذه يف البحث عن احلقيقة
ّ
يبدأ املجلد بذكر القصائد اليت
عامة أصوهلا ومبانيها قد انبثقت يف
يف حياة اإلنسان  ...ومل تكن هذه األبحاث يف ّ
قافيتها بحرف الزاي ،إضافة
مسعى للدفاع عن الدين أو لإلقناع به ،أو للمجادلة عن موقفٍ مسبق ،بل كانت
ً
مستدركة عىل
إىل إثبات قصائد
َ
التأمل يف حقيقة هذه احلياة ،والرؤى املختلفة فيها ،وثقل الرؤية الدينية من
جزء ًا من ّ
احلروف السابقة له ،مع فهارس
وتأمل دائم
ومستمر يف مباين تلك
بينها ،يف مراجعة دائبة للنصوص املوثوقة يف الدينّ ،
ّ
لألعالم والقبائل واألنساب..
الرؤية.»..
العدد التسعون
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�إ�صدارات �أجنبية

الكتاب« :إمرباطورية األشياء ..تاريخ

الكتاب« :صعود األمم وسقوطها»

The Rise and Fall of Nations

املؤ ّلف :روشري شارما

النارش« :مؤسسة نورتون» ،نيويورك 2016م

االستهالك يف العامل»

Empire of Things

املؤ ّلف :فرانك ترنتمان

يف شهر يوليو /متوز من العام املايض ،نرشت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» اللندنية،
يضم تنوهيات بعدد ٍ من أهم الكتب اليت اختارتها هيئة حترير اجلريدة،
تقرير ًا مسهب ًا ّ
ومن منظور تأثري تلك الكتب يف ساحة الفكر العاملي يف الواقع واملستقبل.
يف جمال الفكر االقتصادي ،أوردت الصحيفة اللندنية كتاب ًا بالغ األمهية ،من تأليف

واحد من طالئع االختصاصيني يف ميدان االقتصاد واالستثمار ،علم ًا وممارسة يف جيمع هذا الكتاب بني عنرص الرصد
امليدان .وهذا الكتاب الذي ال يزال موضع ًا الهتمامات خم ِّططي السياسة ومفكِّ ري واملتابعة الزمنية لتاريخ االستهالك،
االقتصاد يف أنحاء العامل ،حيمل العنوان التايل« :صعود األمم (الدول) وسقوطها :عرب عصور املجتمع البرشي املختلفة،
 10قواعد للتغيري يف عامل ما بعد األزمة» .والكتاب من تأليف مفكّ ر اقتصاد عاملي وبني عنرص التحليل االقتصادي

من أصل هندي ،اسمه روشري شارما.

والسلوكي لتطور هذا املجتمع،

الكتاب« :عالقات أمريكا والصني يف القرن »21
U.S. – China Relations in the 21st Century
املؤ ّلف :جيمس شتاينربغ ومايكل أوهانلون

النارش« :جامعة برنستون» ،نيويورك 2016م

ما زالت آفاق العالقة الراهنة واملتو ّقعة بني أمريكا والصني تستحوذ عىل اهتمامات

الذي يرى املؤ ّلف أنّه قام وت ّطور عىل
أساس ٍ من سلوكيات االستهالك
السلع
ملا هو مطروح أو متاح من ِّ

واخلدمات .وحيرص الكتاب عىل
التميزي بني سلوك االستهالك ونزعة
األول
االهتالك؛ حيث يرمي السلوك ّ

علماء التخطيط السيايس يف أنحاء العامل ،ويرجع ذلك بداه ًة إىل ما تشغله ّ
كل إىل إشباع االحتياجات األساسية،
القو َتني من مواقع ومكانة يف خمتلف املجاالت ،سواء من حيث القوة وأحيان ًا ما فوق األساسية للكائن
من هاتني ّ
العسكرية (أمريكا) ،أو من حيث القوة اإلنتاجية (الصني).
البرشي ،فيما ترتبط الزنعة األخرى
ٍ
وقد أفضت هذه املعادلة املتباينة إىل مزيد ٍ من التعقيدات عىل نحو ما ارتآها مؤ ّلفا هذا
بنمط من التعامل غري املسؤول مع

الكتاب؛ بمعىن أ ّن قوة الصني يف جماالت اإلنتاج والتصدير ،جعلت من بكني املصدر املوارد املختلفة ،وبما يؤ ّدي إىل
ِ
السلع ،فيما اإلرساف واملبالغة يف استهالكها ،إىل
رقم واحد الذي يكاد ُيغرق أسواق االستهالك األمريكية بمختلف أنواع ِّ
حواف اإلهدار انطالق ًا
حد يصل إىل
ٍّ
حتاول الواليات املتحدة احلفاظ عىل مكانتها العاملية عرب زيادة اإلنفاق العسكري،
ّ
تصور مغلوط يذهب إىل أ ّن املوارد
وهو ما يكاد يضع كالً من واشنطن وبكني عىل َ
وأنما رشيكان من ّ
طرف النقيض ،خاصة ّ
ال تنضب.
من الناحية اجليوسياسية بحكم اإلطاللة عىل رشقي وغريب املحيط اهلادئ.
العدد التسعون
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دوريات
«أوراق معرفية»
األول)
(العدد ّ

األول من املجلة
العباسية ّ
املقدسة» – «قسم الشؤون الفكرية والثقافية» ،صدر العدد ّ
عن «العتبة ّ
معرفية) ،اليت ُتعىن باملعرفة الدينية والثقافيةُ .يرشف عىل املجلة سماحة السيد أحمد
الفصلية (أوراق
ّ

الصايف ،ويرأس حتريرها السيد ليث املوسوي.
واملحدثني ،سعي ًا منها
تعتمد املجلة يف ما ّدتها بشكل ٍ أساس عىل ما خ ّطه العلماء األبرار ،القدامى
َ

لرتويج ثقافة أهل البيت عليهم السالم ،لذا جاء يف افتتاحية العدد..« :من املعلوم أ ّن الغوص يف أعماق هذا الرتاث

لنقدم للقارئ
الضخم الستخراج ُدرره
منسقة وجديدةّ ،
ٌ
صعب عىل البعض ،لذا ارتأينا إظهار بعض تلك الدرر بصورة ّ

جمع ما
منوعة ومفيدةُ ،ترثي معلوماته ،وتربطه برتاثه الفكري والثقايف العظيم ،وذلك من خالل ْ
الكريم باقة فكرية ّ

رسهم ،يف موسوعاتهم وكُ تبهم القيمة ،وما
دوهنا علماؤنا األبرار من املاضنيّ ،
جاء من فوائد وفرائد وبحوث ّ
قدس ّ

عبق املايض بنكهة احلارض.»..
كتبه
َ
شم منها ُ
سيما يف القضايا املعارصةُ ،لي ّ
املحدثون ،ال ّ
* من مقاالت العدد يف باب (أوراق قرآنية):

رسه.
 «القراءات واألحرف السبعة» ،للمرجع الديين الراحل السيد أيب القاسم اخلويئ ّقدس ّ
– «نزول القرآن الكريم»ّ ،
للعلمة الطباطبايئ رحمه اهلل.

تنوع املعجز» ،للشيخ حممد جواد البالغي رحمه اهلل.
– «حكمة ّ
* ويف باب (أوراق فكرية) املقاالت التالية:

حممد سعيد احلكيم دام ظ ّله.
 ّ«أمهية العقل» ،للمرجع الديين السيد ّ
رسه من كتابه (االعتقادات).
– «التوحيد» ،للشيخ الصدوق ّ
قدس ّ

حممد جواد مغنية.
– «الشيعة يف نظر الدكتور طه حسني» ،للعالمة املرحوم الشيخ ّ

* ويف باب (أوراق علمية) علم الفقه ،علم األصول ،علم الرجال ،علم احلديث ،نجد مقاالت:
الظن» ،للشيخ ابن إدريس ّ
رسه.
– «حتديد معىن
احلل ّ
ّ
قدس ّ

رسه.
حممد أمني زين الدين ّ
– «الدين يف ينابيعه األوىل» ،بقلم الشيخ ّ
قدس ّ

* وحتت عنوان (أوراق تارخيية) نقرأ:

احلق» ،للعالمة السيد عيل امليالين.
 «اإلمام احلسني عليه السالم هيدي إىل ّالطف» ،للسيد زهري األعرجي.
 «سياسة أهل البيت عليهم السالم بعدّ

* ويف باب (أوراق اجتماعية):

رسه.
حممد مهدي الرناقي ّ
– «فضائل األخالق ورذائلها» ،للشيخ ّ
قدس ّ
املقدس» ،للشيخ حسني ّ
احلل.
« -الرباط ّ

* وأخري ًا يف (أوراق ثقافية) نجد:

الفياض دام ظ ّله.
– «سؤال وجواب» ،للمرجع الديين الشيخ ّ
حممد إسحاق ّ
حممد عيل الصائغ.
– «اقرتان الشمس بالقمر» ،للمهندس ّ

باإلضافة إىل مقاالت من إعداد أرسة املج ّلة ،وقصائد شعرية يف مدح أهل البيت عليهم السالم.
العدد التسعون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 81
ذو القعدة  – ١٤٣٨آب ٢٠١٧

...خط الإمام

ُ َ
ً ً ّ
ُ
ُ
املرض اذلي ال يرافقه ٌ
ُ
يشعر
ألم يكون خطريا جدا؛ ألنه يفعل فِعله وال
ّ
ُ
َ
اإلنسان به إل وقد فات األوان.
ً
ُ
واألمراض انلفسية من هذا القبيل؛ إذ لو اكنت مصحوبة باأللم املبارش
ْ
َ
ّ
املصاب ودفعته إىل معاجلتها ،ولكن ما العمل إن اكنت هذه
حلركت
األمراض ،رغم خطورتها ،بال ألم؟

حب الدنيا
ُّ
واتّباع الهوى،
ي�ؤ ّديان �إلى
ُبغ�ض اهلل!

ّ
ُ
ُ
ّ
ألم
الغرور واألنانية ولك املعايص تفسد القلب وتفسد الروح دونما أي ٍ
بألم
يف اجلسم ،بل أكرث من ذلك ،فليست هذه األمراض غري مصحوبة ٍ

ّ
ّ
فحسب ،بل إنها مصحوبة باللة .إن جمالس ال ِغيبة وانلميمة جمالس
محيمية ّ
وحمببة!
ّ
حب ادلنيا انلاشئ من ّ
إن ّ
حب انلفس هو املصدر األساس للك اذلنوب؛

ُ ِّ
ُ ّ
ُ ِّ ّ
ّ
«إن ّ
حب ادلنيا رأس لك خطيئة ،وباب لك بلية ،وقرآن لك فتنة ،ودايع
ّ
ِّ ّ
لك َر ِزية» .ومع ذلك يشعر اإلنسان باللة والنشوة.

ّ
ال قدر اهلل أن يُبتىل اإلنسان

ّ
باألمراض غري املحسوسة .إن
األمراض املؤملة تدفع اإلنسان
حتت وطأة شعوره بأملها للمعاجلة،

ً
ّ
ُ
يلتذ به صاحبه ،لن ّ
حيرك
املرض اذلي ال يكون مصحوبا باأللم بل

ُ
بطبيعة احلال املريض ملعاجلته مهما نبِّه إىل خطره.
ّ
ّ
يل اإلنسان ّ
إذا ابتُ َ
حبب ادلنيا واتباع اهلوى ،وتمكنت ادلنيا من قلبه،
ّ
ّ
ّ
لك ما سوى ادلنيا وما فيهاُ ،
ويعادي اهلل -والعياذ باهلل–
فإنه يتحلل من

فيذهب إىل عيادة الطبيب أو إىل

َ
ُ
ويعادي عباد اهلل ،واألنبياء ،واألويلاء ،واملالئكة ،ويشعر جتاههم

املستشىف.

ُ
ُ
ّ
باحلقد وابلغضاء .وحينما يأيت أجله ،وتأيت مالئكة اهلل تلتوفاه ،يشعر
ّ
ّ
ُ
وينفر منهم ،ألنه يرى أنهم يريدون أن يَفصلوه عن
باالستياء الشديد
حمبوبه.

العدد التسعون
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