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احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على أشرف األنبياء واملرسلني 
حممد وآله الطيبني الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني 

إىل قيام يوم الدين.

انتهزوا فرص اخلري...1
أن  البد  فمواسم ذكره  للهداية2،   مصباحًا  ملا كان احلسني 
استغالاًل صحيحًا،  نستغلها  أن  علينا  ينبغي  فرصة كبرية  تكون 
لنحصل منها على اهلداية اليت هي غاية اخللق وسبيل الصاحلني، 
وملا كان احلسني  كذلك أوسع سفن اهلداية وأسرعها من بني 
األئمة  3، فهذا يعين أن ركوب هذه السفينة أيسر من غريها 
من سفن األئمة، وذلك لكثرة راكبيها، وإال ملا كان هناك معنى 

لسعتها، وأن إيصاهلا إىل النجاة أسرع من غريها، وذلك ألمرين:
1-ورد عن أمري املؤمنني : »الُفرص خلس، والفوت غصص«، مستدرك الوسائل: ج12، 
ص141، باب استحباب انتهاز الفرص، وكذا قال : »الفرص متر مرَّ السحاب فانتهزوها 
إذا أمكنت يف أبواب اخلري وإال عادت ندمًا« نفس املصدر، وقال  :)انتهزوا فرص اخلري فإهنا 

متر مر السحاب( عيون احلكم واملواعظ: ص89.
2-قال رسول اللّ : )إّن احلسني مصباُح اهلُدى وسفينة النجاة( بحار األنوار: ج 36 - ص 

205 - ح 8، طبعة بريوت
جلج  ويف  أوسع،    احلسني  جدي  سفينة  ولكن  النجاة،  سفن  )كلنا   : الصادق  3-قال 
أبواب  )كلنا   : عنهم  وورد   ،14 حديث   ،322 ص   ،26 ج  االنوار:  بحار  أرسع(  البحار 

النجاة، وباب احلسني أوسع.. وكلنا سفن النجاة، وسفينة احلسني أرسع(.
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 واضحة إمجاال وصرحية ال حتتاج إىل  إن قضية احلسني   -1
وبدنية  عقلية  مؤهالت  أو  حتضري  أو  استعداد  أو  علم  أو  دراسة 
الطاعة خرج من  إمام حق مفرتض  أنه  و...إخل، بل يكفي معرفة 
الظاملني، حمافظا على دين  أريد طمسه من قبل  الذي  أجل احلق 
جده حممد  من التالعب والتغيري، ثم الرضا بفعله والتفاعل مع 

ظالمته وإحياء أمره.
2- إن العمل من أجل قضية احلسني وإحياء أمره سهل ومتيسر من 
كل أحد، وال حيتاج حتقيق مقدار منه إىل مؤهالت أو استعداد أو 
... إخل مما تقدم، فهو متاح لكل مواٍل يريد التقرب إىل اهلل حبب 
أهل بيت نبيه  وإحياء أمرهم ونصرة قضية احلسني  فيكفيه 
ما  أو  اخلدمة يف جمالسه  أو  للزائرين  املاء  عمل كتقديم  أبسط 
شاكل ذلك مما هو متيسر لكل أحد، ولذا فاحلسني أكرب مظهر 

من مظاهر الرمحة اإلهلية اليت تشمل كل إنسان.
ومن موارد الثواب اجلزيل املشي لزيارة احلسني  فإن له بكل 
خطوة ما اليعد وال حيصى من الثواب ، ولكن ينبغي لنا أن نلتفت 
إىل أمرين مهمني للمحافظة على هذا الثواب، حتى نضمن احلصول 
عليه يوم القيامة، وذلك ألن العمل كلما كان مهما وله ثواب كبري 
كلما كان حمال لرتبص الشيطان والصد عنه، فهو بهذا ال خيلو 
من منغص من إبليس وجنوده، فهم )لعنهم اهلل(  إذا فشلوا يف تثبيط 
همة الفرد املؤمن عن عمل اخلري، حياولون إفساد ما أتى به من عمل 
فال يهنأ بلذته، وذلك بأن يزينوا له املنايف واملنغص له ليقرتفه فيقل 

ثوابه أو ميحق – ال مسح اهلل – نهائيا، واألمران املهمان هما:
كافيني  وبصرية  وعي  على  املؤمن  الفرد  يكون  أن  بد  ال   -1
للمحافظة على نقاء وصفاء العمل الصاحل وعدم إفساده باحملرمات 
واملنافيات، فقد ورد عن رسول اهلل : من قال سبحان اهلل غرس 
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اهلل له بها شجرة يف اجلنة، ... فقال رجل من قريش: يا رسول اهلل 
ترسلوا  أن  إياكم  ولكن  نعم  قال:  لكثري،  اجلنة  إن شجرنا يف 
عليها نريانا فتحرقوها، وذلك أن اهلل عز وجل يقول: )يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم(4، وهذا يعين 
وتبطله، كما  قد متحقه  اخلري  لعمل  الالحقة  املعاصي  بعض  أن 
أن احلسنة الالحقة تذهب بالسيئة وذلك قوله تعاىل: إن احلسنات 

يذهنب السيئات ...اآلية.5
2- أن يعلم أن العمل خيتلف أجره حبسب مرتبة اإلنسان من العلم 
عن  ورد  فقد  ثوابه،  ازداد  اإلنسان  علم  ازداد  فكلما  والتقوى، 
وُع  اجْلُ ِإالَّ  ِصَياِمِه  ِمْن  َلُه  َلْيَس  َصاِئٍم  ِمْن  )َكْم   : املؤمنني  أمري 
َهُر َواْلَعَناُء َحبََّذا َنْوُم  َمُأ َوَكْم ِمْن َقاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإالَّ السَّ َوالظَّ
اأْلَْكَياِس َوِإْفَطاُرُهْم(6 ، وكلما قرب العبد من ربه واتقاه أخلص له 
يف عمله فكان عمله مبحل القبول من اهلل تعاىل، قال تعاىل: )إمنا 
يتقبل اهلل من املتقني( مهما كان العمل صغريا،  وقال أمري املؤمنني 

: )اَلَيِقلُّ َعَمٌل َمَع التَّْقَوى، َوَكْيَف َيِقلُّ َما ُيَتَقبَُّل؟(7.
العلوية  العتبة  التبليغ يف  شعبة  قبل  من  املساهمة  هذه  لذا كانت 
يزور  من  السيما   – للزائر  يوفر  إصدار كتيب صغري  يف  املقدسة 
سواء  الصاحل  بالعمل  وقته  تثري  مادة  للزيارة  طريقه  يف   – ماشيا 
منه العبادي أو الفكري ليخرج بعد ذلك أكثر إميانًا وأكثر يقينًا 
وأكثر أجرًا إن شاء اهلل تعاىل، وينشغل بذلك عن اللهو واملزاح وما 
وحُيرم  ثوابه  بذلك  فيقل  الثمينة،  أوقاته  يسرق  أن  فيه يف  نفع  ال 
فيض اهلل سبحانه وتعاىل، وليكون بعد الزيارة أقرب إىل اهلل وأكثر 

4-ثواب األعامل للصدوق: ص11، بحار األنوار: ج 8 ، ص 186 وج93، ص168.
5-سورة هود: 114

6-هنج البالغة : باب املختار من حكم أمري املؤمنني عليه السالم، احلكمة: 145.
7- املصدر السابق: احلكمة 92.
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رغبة يف الصالح واالستقامة، فقد ورد يف احلديث: )وما َتَقرََّب إَليَّ 
ُب إَليَّ ِبالّناِفَلِة  ا افرَتَضُت َعَليِه ، وإنَُّه َلَيَتَقرَّ َعبٌد ِبَشي ٍء أَحبَّ إَليَّ مِمَّ
َحّتى ُاِحبَُّه ، َفِإذا أحَببُتُه ُكنُت مَسَعُه الَّذي َيسَمُع ِبِه ، وَبَصَرُه الَّذي 
ُيبِصُر ِبِه ، وِلساَنُه الَّذي َينِطُق ِبِه ، وَيَدُه الَّيت َيبِطُش ِبها ، إن َدعاني 
أَجبُتُه ، وإن َسَأَلين أعَطيُتُه(8 ، فهذا يعين أن العبد بعد هذه املرحلة 
من القرب ال يتصرف تصرفا بإحدى جوارحه إال وهو موافق لرضا 
اهلل تعاىل، فال يرتكب معصية تغضب اهلل ويكون مستقيما على 
ثواب  أكرب  ذا  وإذا  كان كذلك يكون عمله  القويم،  الطريق 

وأجر أكثر.
  نسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل نورا على طريق احلسني
وحمطة من حمطات التزود باخلري والعمل الصاحل ينتفع بها املؤمنون 
فازوا خبري  قد  بذلك  فيكونوا  تعاىل  اهلل  من  قربا  بذلك  ويزدادوا 
الدارين وحققوا هدف السماء ورضا صاحب األمر )عجل اهلل تعاىل 
فرجه الشريف( وسروره عنهم، ونلتمس منهم أن ال ينسونا من دعائهم 
وزيارتهم وهم يتوجهون إىل قبلة العشاق وكعبة األحرار، كما ونسأل 
اهلل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به يوم ال 

ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله 

الطيبني الطاهرين

                                        شعبة التبليغ
                                                       29/حمرم/ 1437هـ

8- الكايف للشيخ الكليني: ج2، ص352، ح7 عن مّحاد بن بشري عن اإلمام الصادق ، و ح 
. عنه  8 عن أبان بن تغلب عن اإلمام الباقر
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: 1- فضل أهل البيت
 : قال أمري املؤمنني

َكِذبًا  ُدوَنَنا،  اْلِعْلِم  ِف  اِسُخوَن  الرَّ ُهُم  َأنَّ َزَعُموا  الَِّذيَن  )َأْيَن 
وَحَرَمُهْم  وَأْعَطاَنا  وَوَضَعُهْم،  اللَّ  َرَفَعَنا  َأْن  َعَلْيَنا،  وَبْغيًا 
اْلَعَمى.  وُيْسَتْجَلى  َدى  اْلُ ُيْسَتْعَطى  ِبَنا  وَأْخَرَجُهْم،  وَأْدَخَلَنا 
َل  َهاِشٍم،  ِمْن  اْلَبْطِن  َهَذا  ِف  ُغِرُسوا  ُقَرْيٍش  ِمْن  َة  اأَلِئمَّ ِإنَّ 

ِهْم(.  َتْصُلُح َعَلى ِسَواُهْم، وَل َتْصُلُح اْلُوَلُة ِمْن َغرْيِ
نهج البالغة:ص201.

2- فضل الزيارة:
 : عن احلسني بن ثوير بن أبي فاختة قال: قال أبو عبد اهلل

)يا حسني من خرج من منزله يريد زيارة قرب احلسني بن 
علي  إن كان ماشيا كتب الل له بكل خطوة حسنة وحمى 
عنه سيئة، حتى إذا صار ف احلائر كتبه الل من املفلحني 
الفائزين،  من  الل  كتبه  مناسكه  إذا قضى  املنجحني، حتى 
  الل  رسول  إن  فقال:  ملك  أتاه  النصراف  أراد  إذا  حتى 
يقرؤك السالم ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما 
مضى(.                              كامل الزيارات البن قولويه: ص253
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3- خماطر الذنوب:
ائتونا  ألصحابه:  فقال  قرعاء،  بأرض  نزل  أنه    النيب  عن 
من  بها  ما  قرعاء  بأرض  حنن  اهلل!  رسول  يا  فقالوا:  باحلطب، 
حتى  به  فجاءوا  عليه،  قدر  مبا  إنسان  كل  فليأت  قال:  حطب، 

 : رموه بني يديه بعضه على بعض، فقال
)هكذا جتتمع الذنوب، إياك واحملقرات من الذنوب فإن لكل 
وكل  وآثارهم  قدموا  ما  يكتب  طالبها  وإن  أل  طالبًا،  شيء 

شيء أحصيناه ف إمام مبني(. 
حبار األنوار للعالمة اجمللسي: ج70 ص346.

 
4- آداب إسالمية.. األدب مع الوالدين:

  عن داود بن كثري الرقي، قال: مسعت أبا عبد اهلل الصادق
يقول: 

)من أحب أن خيفف الل عز وجل عنه سكرات املوت، فليكن 
الل  هّون  كذلك  كان  فإذا  بارا،  وبوالديه  وصول،  لقرابته 

عليه سكرات املوت، ومل ُيصبه ف حياته فقر أبدًا(.  
األمالي للشيخ الصدوق: ص473.
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اَئِة  َمُد اهللَّ ِف ُكلِّ َيْوٍم َثاَلَثِ َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ  َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَّ  َيْ
َسِد َيُقوُل:  َمرٍَّة وِستِّنَي َمرًَّة َعَدَد ُعُروِق اْلَ

ْمُد لَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي َكثرِيًا َعَل ُكلِّ َحاٍل(. )اْلَ

 الكايف للكليين: ج2، ص 503
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: قال الكفعمي يف  املصباح: هذا دعاء املهدي    
احُلْرَم�ِة،  َوِعْرف�اَن  الِنيَّ�ِة  َوِص�ْدَق  امَلْعِصَي�ِة  َوُبْع�َد  اَع�ِة  الطَّ َتْوِفي�َق  اْرُزْقن�ا  )الّلُه�مَّ 
َوام�أ  َواحِلْكَم�ِة،  �واِب  ِبالصَّ َأْلِس�َنَتنا  ْد  َوَس�دِّ َواالْس�ِتقاَمِة  باْلُ�دى  َوَأْكِرْمن�ا 
َأْيِدَين�ا  َواْكُف�ْف  �ْبَهِة،  َوالشُّ احَل�راِم  ِم�َن  ُبُطوَنن�ا  �ْر  َوَطهِّ َوامَلْعرَف�ِة،  ِباْلِعْل�ِم  ُقُلوَبن�ا 
َواْس�ُدْد  َواخِلياَن�ِة،  الُفُج�وِر  َع�ْن  َأْبصاَرن�ا  َواْغُض�ْض  �ِرَقِة،  َوالسَّ ْل�ِم  الظُّ َع�ْن 
َوالنَِّصيَح�ِة،  ِبالزُّْه�ِد  ُعَلماِئن�ا  َعل�ى  �ْل  َوَتَفضَّ َوالِغْيَب�ِة،  اللَّْغ�ِو  َع�ْن  َأمْساَعن�ا 
َوَعل�ى   ، َوامَلْوِعَظ�ةِ ِباالتِّب�اِع  ِمِعنَي  امُلْس�تَ َوَعل�ى   ، َوالرَّْغَب�ةِ باِلْه�دِ  امُلَتَعلِِّم�نَي  َوَعل�ى 
َوَعل�ى  �ِة،  َوالرَّْحَ ْأَف�ِة  ِبالرَّ َمْوتاُه�ْم  َوَعل�ى   ، َوالرَّاَح�ةِ �فاِء  ِبالشِّ امُلْس�ِلِمنَي  َمْرض�ى 
النِّس�اِء  َوَعل�ى  َوالتَّْوَب�ِة،  ِبااِلناَب�ِة  �باِب  الشَّ َوَعل�ى  �ِكيَنِة،  َوالسَّ ِباْلَوق�اِر  نا  َمش�اِيِ
 ِ ِباْلَص�رْ اُلَفق�راِء  َوَعل�ى  �َعِة،  َوالسِّ ِبالتَّواِض�ِع  ااَلْغِني�اِء  َوَعل�ى   ، �ةِ َوالِعفَّ باحَلي�اِء 
َوالرَّاَح�ِة،  �الِص  ِباخْلَ ااُلَس�راِء  َوَعل�ى  َوالَغَلَب�ِة،  ِباْلَنْص�ِر  الُغ�زاِة  َوَعل�ى  َوالَقناَع�ِة، 
�رَيِة،  السَّ َوُحْس�ِن  ِباإلْنص�اِف  الرَِّعيَّ�ِة  َوَعل�ى  �َفَقِة،  َوالشَّ ِبالَع�ْدِل  ااُلَم�راِء  َوَعل�ى 
ِم�َن  َعَلْيِه�ْم  َأْوَجْب�َت  م�ا  َواْق�ِض  َوالنََّفَق�ِة،  ال�زَّاِد  ِف  َوال�زُّّواِر  ِلْلُحّج�اِج  َوب�اِرْك 

�نَي(. الرَّاِحِ أْرَح�َم  ي�ا  ِت�َك  َوَرْحَ ِبَفْضِل�َك  ِة  َوالُعْم�رَ احَل�جِّ 
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: صالة موالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
صلالة  ركعلات  أربلع  منكلم  صللى  ملن  قلال:  أنله    الصلادق  علن  روي 
حوائجله،  وقضيلت  أمله  ولدتله  كيلوم  ذنوبله  ملن  خلرج    املؤمنلني  أملري 
منهلا  فلرغ  فلإذا  اإلخلالص،  ملرة  ملرة ومخسلني  احلملد  يقلرأ يف كل ركعلة 
سلبحان  معاملله  تبيلد  ال  ملن  )سلبحان   : تسلبيحه  وهلو  الدعلاء  بهلذا  دعلا 
ينفلد  ملن ال تنقلص خزائنله سلبحان ملن ال اضمحلالل لفخلره سلبحان ملن ال 
ملا عنلده سلبحان ملن ال انقطلاع ملدتله سلبحان ملن ال يشلارك أحلدا يف أملره 

غلريه(. إلله  ال  ملن  سلبحان 
ويدعلو بعلد ذللك فيقلول: )يـا مـن عفـا عـن السـيئات ومل جيـاِز هبا ارحـم عبدك 
يـا ال يـا ال نفـي نفـي أنا عبـدك يا سـيداه أنـا عبدك بـني يديك يـا رباه بك 
يـا إهلـي بكينونتـك يـا أماله يـا رمحاناه يا غياثـاه يا غايتـاه عبدك عبـدك ال حيلة 
لـه يـا منتهـى رغبتـاه يـا جمـري الـدم يف عروقي عبـدك يا سـيداه يـا مالـكاه أيا 
هـو أيـا هـو أيـا هـو يـا ربـاه عبـدك عبـدك ال حيلـة يل وال غنـى يب عـن نفي 
وال أسـتطيع هلـا رضا وال نفعـا وال أجـد من أصانعـه تقطعت أسـباب اخلدائع 
عنـي واضمحـل مظنـون عنـي أفـردين الدهر إليـك فقمت بـني يديـك املقام يا 
إهلـي بعلمـك كان هـذا كله فكيـف أنت صانـع يب؟ وليت شـعري كيف تقول 
لدعائـي؟ أتقـول: نعـم أم تقـول: ال، فإن قلـت: ال فيا ويـيل ويا ويـيل ويا وييل 
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يـا عويل يـا عـويل يا عـويل يا شـقويت 
يـا شـقويت يـا شـقويت يـا ذيل يـا ذيل يـا ذيل إىل 

مـن وممـن أو عنـد مـن أو كيـف أو مـاذا أو إىل أي يشء أجلـأ 
ومـن أرجـو ومـن جيود عـيل بفضله حـني ترفضني يـا واسـع املغفرة 

وإن قلـت: نعـم كـا هـو الظن بك والرجـاء لك فطوبـى يل أنا السـعيد وأنا 
املسـعود فطوبـى يل وأنـا املرحـوم يـا مرتحـم يـا مرتئف يـا متعطف يـا متحنن 
يـا متملـك يـا مقسـط ال عمـل يل أبلـغ نجـاح حاجتي أسـألك باسـمك الذي 
جعلتـه يف مكنـون غيبـك واسـتقر عنـدك فـال خيـرج منـك إىل يشء سـواك 
أسـألك بـه وبـك وبـك وبـه فإنـه أجـل وأرشف أسـائك ال يشء يل غـري هذا 
وال أحـد أعـود عـيل منـك يا كينـون يا مكون يـا من عرفني نفسـه يا مـن أمرين 
بطاعتـه يـا مـن هناين عـن معصيته يـا مدعو يا مسـؤول يـا مطلوبا إليـه رفضت 
وصيتـك التـي أوصيتنـي هبـا ومل أطعـك ولو أطعتـك فيـا أمرتنـي لكفيتني ما 
قمـت إليـك فيـه وأنا مـع معصيتـي لك راج فـال حتل بينـي وبني مـا رجوت يا 
مرتحـم يل أعـذين مـن بـني يدي ومـن خلفي ومـن فوقـي ومن حتتـي ومن كل 
  جهـات اإلحاطـة يب اللهم بمحمد سـيدي وبعيل وليي وباألئمة الراشـدين
اجعـل علينـا صلواتـك ورأفتـك ورمحتـك وأوسـع علينـا مـن رزقـك واقض 

عنـا الديـن ومجيـع حوائجنـا يـا ال يا ال يـا ال إنـك عـل كل يشء قدير(.
يبلق  ومل  أنفتلل  الدعلاء  بهلذا  ودعلا  الصلالة  هلذه  صللى  ملن   : قلال  ثلم 

لله.  غفلر  إال  ذنلب  تعلاىل  اهلل  وبلني  بينله 
مجال األسبوع: ص163.
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املهم أن ل ميلكك شيء:
من  السعادات  جامع  كتاب  صاحب    النراق�ي  أحد  الشيخ  املرح�وم  كان   
مدينة  يسكن  وكان  وتواضعه،  وأخالقه  بعلمه  اشتهر  الذي  األجاّلء  العلماء 
يوم  وذات  والنعم،  زاخر باخلريات  ف�ي ما ميلك بستان واسع  له  كاشان، وكان 
لنفسك  تّدعي  للنراقي: كيف  الصوف  قال  احلمام،  دخوله  عند  التقاه صوف، 

الزهد والدين، ولك ما لك من األمالك مما تشتهي األنفس وتلّذ األعني؟ 
فلم جيبه النراقي، ح�تى إذا فرغا من احلّمام توجه إىل صاحبه قائاًل: أّيها املرشد! 

هل ذهبت إىل زيارة اإلمام احلسني  ف كربالء؟ 
أجاب الصوف بالنفي، فدعاه النراقي لصحبته إىل زيارة اإلمام احلسني  فوافق 
الصوف وانطلقا معًا، وبعد ع�ّدة خطوات طلب الّصوف�ي من النراقي أن ميهله عّدة 

حلظات حتى يعود.  
قال النراقي: ملاذا؟ 

قال الصوف�ي بعد أن ضرب يده باألخرى: لقد نسيت كشكولي )وهو وعاء للمتسّول 
جيمع فيه ما يأخذه من أيدي الناس(  ف�ي احلّمام، والّبد أن أصحبه معي.

 قال النراقي: أيها الصوف، إنك شهدت بأن ل�ي ثروة طائل�ة، وأموااًل كثرية، لكنين 
أودعتها عند رّبي حينما عزمت على السفر إىل العتبات املقّدسة، وأخرجت حّبها 
من قليب، وأما أنت فلم تستطع أن ترتك كشكواًل واحدًا ومل متلك أن تن�زع حّبه 
من قلبك، فإن الزهد � كما قال اإلمام علي : )أن ال ميلكك شيء ال أن ال 

متلك شيئًا(.



17

ــني ف  ــف احملبـ ــم وظائـ ــن أعظـ ــر أن مـ تذكـ

ــن  ــب ل مـ ــيد احلـ ــو جتسـ ــوراء هـ ــام عاشـ أيـ

خـــالل مظاهـــر العـــزاء فحســـب بـــل مـــن 

احلـــب  لـــذا  العمليـــة  الرتمجـــة  خـــالل 

بفعـــل الواجـــب وتـــرك احلـــرام.
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السجود على الرتبة 
بأفضليلة  القلول  عللى  الشليعة  أمجلع 
يروونله  مللا  األرض،  عللى  السلجود 
قلول  ملن    البيلت  أهلل  أئملة  علن 
عللى  )السلجود   : اهلل  رسلول  جدهلم 
الصلدوق:  للشليخ  الفقيله  أفضلل(  األرض 
الشليعة  عللى  البعلض  ويشلّنع  ج1،ص177، 
للسلجود  اللرتاب  ملن  طينلة  اختاذهلم 
كتبهلم  إىل  نرجلع  عندملا  ولكلن  عليهلا، 

اآلتلي: جنلد 
يف  متقاربلة  بألفلاظ  يلروون  إنهلم  أوال: 
واملسلانيد  والسلنن  الصحلاح  ملن  كثلري 
وغريهلا حديلث رسلول اهلل : »ُجعللت للي 
البخلاري:  )ُانظلر   » وطهلورًا  مسلجدًا  األرض 
أبلي  ج1، ص86، ومسللم: ج2، ص63، وسلنن 
واللذي  أخلرى(  ومصلادر  ج1، ص118،  داود: 
األرض  عللى  السلجود  جلواز  عللى  يلدل 
أو  حجلرًا  أو  رملاًل  أو  ترابلًا  كانلت  سلواء 
عللى  زيلادة  هلذا  طينلًا،  أو  حصلًى  أو  ملدرًا 
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مجللة  علن  املنقوللة    للنلي  الفعليلة  الُسلّنة 
إذا  كان    بأنله  واملؤكلدة  الصحابلة  ملن 

األرض،  عللى  أنفله  وطلرف  جبهتله  وضلع  سلجد 
وقلد  والتابعلني  الصحابلة  كبلار  يفعلل  كان  وهكلذا 

ملا  عللى  السلجود  صّحلة  عللى  األخبلار  ملن  مجللة  دّللت 
ذكرنلاه ملن أنلواع األرض كاحلصلى والرملل حتلى اشلتكى 

الصحابلة ملن حّرهلا فللم يشلكهم رسلول اهلل ، مملا اضطلر 
هللم  يتسلنى  حتلى  بأكفهلم  احلصلى  وتربيلد  محلل  إىل  الصحابلة 

ص204(. النسلائي:ج2،  سلنن  )راجلع  عليهلا.  السلجود 
عللى    النلي  سلجود  تؤكلد  األخبلار  ملن  مجللة  ورود  ثانيلًا: 
سلعف  ملن  مصنوعلة  صغلرية  سلجادة  )واخُلملرة:  واخُلملرة  احلصلري 
ل  ص106  و  ص85  ج1،  البخلاري:  عليهلا(.(  يسلجد  ملا  مقلدار  النخيلل 
ص103) ج3،  القدميلة:  الطبعلة  ويف  ص539  ج3،  أمحلد:  ومسلند   .107

السجود على تربة كربالء
عللى    البيلت  أهلل  شليعة  دأب  وغريهلا  األدللة  ملن  تقلدم  مللا    
السلجود عللى األرض؛ اَلنَّ السلجود هلو خضلوع هلل علزَّ وجللَّ والسلجود 
التزامهلم  وأملا  تعلاىل،  هلل  واخلضلوع  التواضلع  يف  أبللغ  األرض  عللى 
بعلدم صحلة  اعتقادهلم  يعلين  ال  فهلو  احلسلينية  الرتبلة  عللى  بالسلجود 
عنلد  القلول  هللذا  وجلود  ال  إذ  احلسلينية،  الرتبلة  عللى  إاّل  السلجود 
االقتلداء  جهلة  ملن    البيلت  بأهلل  للتأسلي  بلل  أمجلع،  فقهائهلم 
يف  الثابتلة  وبأقواهللم  احلسلينية،  الرتبلة  عللى  السلجود  يف  بأفعاهللم 
الرتبلة احلسلينية  احللث عللى السلجود عليهلا أيضلًا، مضافلا إىل صللة 
تذّكلر  فهلي  إليهلا،  اإلسلالم  نلدب  الليت  الرفيعلة  الروحيلة  باملعانلي 
ملن  النظلري  املنقطلع  والتفانلي  العقيلدة  أجلل  ملن  والصملود  بالتضحيلة 

الباطلل. وإزهلاق  احللّق  كلملة  إعلالء  أجلل 
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السؤال: متى جيب على املسافر التقصري ف الصالة؟

اجلواب: جيب التقصري ف الصالة على املسافر إذا حتقق أمران:

األول: قصد السفر ملسافة امتدادية )44( كم أو أكثر أو تلفيقية 
)مبعنى الذهاب واإلياب مبا يقق هذه املسافة( عن حمل سكناه.  

مدينة  خارج  مسافة  )السري  الرتخص  حد  إىل  الوصول  الثاني: 
بسبب  البلد  أهل  أنظار  عن  املسافر  فيه  يتوارى  حبيث  املسافر، 
فإذا  بلده(،  أهل  هو  يرى  ال  أن  غالبا  ذلك  وعالمة  عنهم،  ابتعاده 
كان ساكُن النجف األشرف قاصدًا الذهاب إىل كربالء املقدسة، 
وقطع مسافة )3 كم( بعد انتهاء املدينة، حبيث توارت عنه، فإن هذا 
كاٍف ف قصر الصالة، فالصالة مثال ف )خان الربع( - حاليًا - قصر 

ال متام، وإن كانت املسافة بينه وبني النجف أقل من )22( كم. 
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التاريخ الجري:

هو  الجري  التاريخ  واضع  أن   

كان  السنة  بداية  وأن    النيب 

أي: ف  األول،  ربيع  شهر  أول  ف 

  النيب  به  هاجر  الذي  اليوم 

  إىل املدينة، وقد أرخ به النيب

أكثر من  أكثر من مرة، وف  نفسه 

عمر  زمن  ف  حدث  وما  مناسبة، 

مبدأ  هو فقط جعل  اخلطاب  بن 

بدًل  شهر حمرم  الجرية  السنة 

األشهر  لتكون  األول،  ربيع  من 

احلرم ف سنة واحدة على اخلالف 

ف من أشار عليه بذلك.
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مسلم بن عوسجة األسدي:
فه�و  عن�ه،  وروى    اهلل  رس�ول  رأى  مم�ن  صحابي�ا  كان 
أس�د،  قبيل�ة  ف  الش�خصيات  كب�ار  وم�ن  الس�ن  كب�ري  ش�يخ 

البارزي�ن. الكوف�ة  رج�ال  وأح�د 
ب�ن  مس�لم  ل�ه  عق�د  الكوف�ة،  ف  للحس�ني  البيع�ة  يأخ�ذ  كان   
القص�ري  حترك�ه  ب�دأ  ح�ني  وأس�د  مذح�ج  رب�ع  عل�ى  عقي�ل 

األج�ل.
أس�فه  األملوي(  اجليلش  )يف  ربع�ي  ب�ن  ش�بث  أب�دى  ولق�د   
أنص�ار  م�ن  قتي�ل  أول  ه�و  املص�ادر،  مجي�ع  ذكرت�ه  لقتل�ه 

األوىل. احلمل�ة  قتل�ى  بع�د  احلس�ني، 
 )أصحاب احلسني حملمد مهدي مشس الدين: ص108(.
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: 1- فضل أهل البيت
 : قال رسول اهلل

)يا علي إن بنا خيتم اهلل الدين كما بنا فتحه، وبنا يؤلف 
اهلل بني قلوبكم بعد العداوة والبغضاء(. 

 األمالي للشيخ الطوسي: ص 21.

2- فضل الزيارة:
عن أبي عبد اهلل ، قال: 

 سبعني ألف ملك ُشعثا  )وّكل اهلل تعاىل بقرب احلسني 
غربا يبكونه إىل يوم القيامة يصلون عنده، الصالة الواحدة 
من صالة أحدهم تعدل ألف صالة من صالة اآلدميني، يكون 

 .) ثواب صالتهم وأجر ذلك ملن زار قربه
كامل الزيارات البن قولويه: ص 176.
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3- خماطر الذنوب:
 : قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

)أشد الذنوب عند اهللَّ سبحانه ذنب استهان به راكبه(. 
جامع أحاديث الشيعة: ج13 ص334. 

4- آداب إسالمية.. اآلداب مع األبناء:
 : عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل

)من دخل السوق فاشرتى حتفة فحملها إىل عياله كان كحامل 
فإن من  الذكور،  وليبدأ باإلناث قبل  إىل قوم حماويج،  صدقة 
فّرح ابنته فكأمنا أعتق رقبة من ولد إمساعيل، ومن أقّر عني 
ابن فكأمنا بكى من خشية اهلل، ومن بكى من خشية اهلل أدخله 

اهلل جنات النعيم(.  
وسائل الشيعة للحر العاملي: ج21، ص514.
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 يستغفر   قال: كان رسول اهللَّ  عن احلارث بن املغرية عن أبي عبد اهللَّ 
اهللَّ كل غداة يوم سبعني مرة ويتوب إىل اهللَّ تعاىل سبعني مرة، قال قلت: كيف 

كان يقول أستغفر اهللَّ وأتوب إليه؟ فقال: كان يقول:  
( .. سبعني مرة.  ، أستغفر اهللَّ )أستغفر اهللَّ

 ويقول: 

(.. سبعني مرة.  ، أتوب إىل اهللَّ )أتوب إىل اهللَّ

الكايف للكليين: ج2، ص504.
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دعاء مروي عن الباقر  لكشف اهلم:
م�ن    فخ�رج  علي�ه  ألدخ�ل    الباق�ر  اس�تأذنت  الثمال�ي  مح�زة  أب�و  ق�ال 
جعل�ت  كال  قل�ت:  قول�ي؟  علم�ت  ه�ل  فق�ال:  تتح�ركان،  وش�فتاه  ال�دار 
أهم�ه  م�ا  تع�اىل  اهلل  ِإاّل كف�اه  أح�د  قال�ه  م�ا  ب�كالم  ق�ال: تكلم�ت  ف�داك، 
م�ن  بل�ى،  ق�ال:  ب�ه؟  فأخربن�ي  ف�داك  جعل�ت  قل�ت:  وآخرت�ه،  دني�اه  أم�ر  م�ن 

أهم�ه:  م�ا  ل�ه  تيّس�ر  منزل�ه  م�ن  خي�رج  ح�ن  الق�ول  ه�ذا  ق�ال 

)ِبْسِم اهلل الرَّْحِن الرَّحيِم 
ُأم�وري   َ َخ�ريْ َأْس�َأُلَك  ِإنِّ�ي  الّلُه�مَّ  اهلل  َعل�ى  ْل�تُ  َتَوكَّ اهلل  َحْس�َي 

اآلخ�رة(. َوَع�ذاِب  ْني�ا  الدُّ ِخ�ْزي  ِم�ْن  ِب�َك  َوأُع�وُذ  ُكلِّه�ا 

مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القمي: ص781
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: صالة فاطمة
إياهما  َعلَّمها  ُتصلَّيهما  ركعتان    لفاطمة  كانت  أنَُّه  ُروي 
القدر  ُسوَرة  الفاحتة  بعد  َتقرأ يف الّركعة األوىل   ، جربائيل 
مائة َمرَّة، َويف الّثانية بعد احَلمد َتقرأ ُسوَرة الَتّوحيد، وِإذا َسلَّمْت 

قالْت:
اِمِخ امُلِنيِف، ُسْبحاَن ِذي اجَلالِل الباِذِخ  ﴿ُسْبحاَن ِذي الِعزِّ الشَّ

الفاِخِر الَقِديِم، ُسْبحاَن َمْن َلِبَس  الَعِظيِم، ُسْبحاَن ِذي امُلْلك ِ 

َوالَوقاِر، ُسْبحاَن  وِر  ِبالنُّ ى  َتَردَّ َمْن  َواجَلماَل، ُسْبحاَن  الَبْهَجَة 

ْيِ  َوْقَع الطَّ َمْن َيرى  فا، ُسْبحاَن  النَّمِل ِف الصَّ َأَثَر  َمْن َيرى 

يِّد:  ُه﴾، قال السَّ ِف اهَلواِء، ُسْبحاَن َمْن ُهَو هكذا وال هكذا َغْيُ

وُرِوَي َأنَُّه ُيسبِّح بعد الصالة تسبيحها املنقول عقيب ُكّل َفريَضة 
د مائة َمرَّة.  مَّ ٍد وآِل ُمَ مَّ ثمَّ ُيصلِّي على ُمَ

مفاتيح اجلنان
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ُشِتم َفَحِلم:
حكى أحد العلماء، فقال : كنت جالًسا قرب تل الزينبية و جباني رجل واقف، ويف 
أبو احلسن األصفهاني  آية اهلل العظمى السيد  املرحوم  األثناء وقعت عيين على 
اهلل  عبد  أبي  اإلمام  من حرم  مرافقيه  مع  أنه خرج  للشيعة  زمانه  مراجع  أكرب 
احلسني ، فالتفت إىل الرجل وإذا به انطلق منفعاًل حنو السيد األصفهاني وهو 

يقول بصوت عال : سوف أشتمه بئس شتيمة !
و بعد دقائق رأيته عاد باكًيا و عليه آثار اخلجل و الندامة ! سألته عن السبب هلذه 

املفارقة العجيبة بني املوقفني ؟
فقال: لقد شتمت السيد حتى باب منزله، وهو ال يرد، وعند الباب توقف وطلب 
وقال  املال،  ذلك  أعطاني  املال،  من  مبلٌغ  بيده  و  رجع  ثم  دخل  أنتظره،  أن  مين 
: راجعنا لدى كل مضيقة تعرتضك، إذ أخشى أن تراجع غرينا فال يقضي  لي 

حاجتك . 
و لكن لي إليك حاجة واحدة ! و هي أنين أحتمل كل شتيمة موجهة إلّي شخصًيا، 
ولكن أرجوك أن ال تشتم عرضي وأهل بييت، فإني ال أحتمل ذلك، وأضاف الرجل 
وهو يرتعش: إن هذه الكلمات اليت قاهلا لي السيد األصفهاني - اعلى اهلل مقامه 
- تركت أثًرا بالًغا يف أعماقي حتى كدت أخر إىل األرض، و هذه دموعي جرت بال 

إرادة مين، و إني أشعر برعشة يف أعماقي كما تراني .
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تذكـــر توبـــة احلـــر بـــن يزيـــد الرياحـــي 

ـــي  ـــر املعاص ـــت ف حب ـــا غرق ـــأس مهم وال تي
ـــا. ـــور خبواتيمه ـــإن األم ف
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اجلمع بني الصالتني
عل�ى  وش�يعة  س�نة  املس�لمون  يتف�ق 
بعرف�ة  الصالت�ني  ب�ني  اجلم�ع  ج�واز 
مج�ع  وُيس�ّمى  والعص�ر،  الظه�ر  ب�ني 
وق�ت  باملزدلف�ة  اجلم�ع  وج�واز  تقدي�م، 
املغ�رب  فريض�ة  وب�ني  بينه�ا  العش�اء 

تأخ�ري. مج�ع  وُيس�ّمى 
يف  ه�و  والش�يعة  الس�نة  ب�ني  واخل�الف 
والعش�اءين  الظهري�ن  ب�ني  اجلم�ع  ج�واز 
الس�فر،  ع�ذر  ب�دون  الس�نة  أي�ام  كل  يف 
اجل�واز  بع�دم  فيقول�ون  احلنفي�ة  أم�ا 
والش�افعية  املالكي�ة  وأم�ا  الس�فر،  يف  حت�ى 
ب�ني  اجلم�ع  جب�واز  فيقول�ون  واحلنبلي�ة 
بينه�م  وخيتلف�ون  الس�فر،  يف  الفريضت�ني 
واملط�ر. وامل�رض  اخل�وف  لع�ذر  ج�وازه  يف 
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عل�ى  فمتفق�ون  اإلمامي�ة  الش�يعة  وأم�ا 
مط�ر  وال  س�فر  غ�ري  يف  مطلق�ا  اجلم�ع  ج�واز 

الرواي�ات  حس�ب  وذل�ك  خ�وف،  وال  م�رض  وال 
الس�الم. عليه�م  أئمته�م  ع�ن  يروونه�ا  ال�يت 

ع�ذٍر  دون  م�ن  الصالت�ني  ب�ني  اجلم�ع  رواي�ات  أن  والواق�ع 
وصحاحه�م  الس�نة  كت�ب  يف  موج�ودة  م�رض  أو  س�فر  م�ن 

ب�ن  أح�د  أخ�رج  فق�د  الش�يعة،  عن�د  موج�ودة  ه�ي  كم�ا 
)ص(  اهلل  رس�ول  )صل�ّى  ق�ال:  عب�اس:  اب�ن  ع�ن  مس�نده  يف  حنب�ل 

ج1،  أح�د:  مس�ند  ومثاني�ًا(  س�بعًا  مس�افر  غ�ري  مقيم�ًا  املدين�ة  يف 
مجيع�ا،  والعص�ر  والظه�ر  مجيع�ا  والعش�اء  املغ�رب  أي:  ص221، 
)صل�ّى  ق�ال:  عب�اس،  اب�ن  ع�ن  املوط�أ  يف  مال�ك  اإلم�ام  وأخ�رج 
مجيع�ا  والعش�اء  واملغ�رب  مجيع�ًا  والعص�ر  الظه�ر  اهلل  رس�ول 
وأخ�رج  ج1،ص144،  مال�ك:  موط�أ  س�فر(  وال  خ�وف  غ�ري  يف 
وأخ�رج  ص285،  ج1،  مس�لم:  احلدي�ث.  نف�س  صحيح�ه  يف  مس�لم 
اهلل  رس�ول  )صل�ّى  ق�ال:  عب�اس  اب�ن  ع�ن  صحيح�ه  يف  البخ�اري 

ص206. ج1،  البخ�اري:  ومثاني�ًا(  مجيع�ًا  س�بعًا 
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السؤال: بعض الزوار السائرين إىل اإلمام احلسني جيّزؤون مسريهم 

على أكثر من يوم، فما حكم صالتهم يف الطريق؟

اجلواب: الزوار الذين يقطعون بعض املسافة ويرجعون إىل بيوتهم 

لياًل، ثم يرجعون يف اليوم الثاني وهكذا، فإذا كان يف اليوم األول 
يقصر  فإنه  بيته،  إىل  يرجع  ثم  كم   )22( مسافة  يقطع  أن  يريد 
الصالة، وإذا صادف أنه رجع قبل أن يقطع تلك املسافة بعدما صلى 

قصرًا، فاألحوط لزوما له أن يعيدها أو يقضيها متامًا. 
وأما إذا مل يكن عازمًا على قطع مسافة )22( كم، أو كان مرتددًا 
يف ذلك، كأن يقول: أينما أتعب أرجع إىل البيت، فإنه يبقى على 
قطعه يف  ما  إذا كان جمموع  بعده،  وما  الثاني  اليوم  ويف  التمام، 
اليوم األول وما نوى أن يقطعه يف اليوم الثاني )22( كم، فإنه يكفي 

يف قصر الصالة.
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تاريخ بناء الكعبة:

تؤيد  والروائية  القرآنية  القرائن 

 ، أن الكعبة ُبنيت أواًل بيد آدم

 ، نوح  انهدمت ف طوفان  ثم 

ثم ُأعيد بناؤها على يد إبراهيم 

قواعد  رفعا  حيث    وإمساعيل 

قال  موجودة،  كانت  اليت  البيت 

تعاىل: 

من  القواعد  إبراهيم  يرفع  ﴿وإذ 

منا  تقبل  ربنا  وإمساعيل  البيت 

إنك أنت السميع العليم﴾.
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بشر بن عمرو بن األحدوث احلضرمي الكندي:
أوالد  وله  تابعيا،  وكان  كندة،  يف  وعداده  حضرموت  من  بشر  كان 
املهادنة،  أيام    احلسني  إىل  جاء  بشر ممن  وكان  باملغازي،  معروفون 
وقال السيد الداودي: ملا كان اليوم العاشر من احملرم ووقع القتال، قيل 
لبشر وهو يف تلك احلال: إن ابنك عمرا قد أسر يف ثغري الري، فقال: 
عند اهلل أحتسبه ونفسي ما كنت أحب أن يؤسر وأن أبقى بعده، فسمع 
احلسني  مقالته، فقال له: )رحك اهلل أنت يف حل من بيعيت، فاذهب 
واعمل يف فكاك ابنك(، فقال له: أكلتين السباع حيا إن أنا فارقتك يا 
أبا عبد اهلل، فقال له: )فأعط ابنك ممدا - وكان معه - هذه األثواب 
ألف  قيمتها  أثواب  مخسة  وأعطاه  أخيه(،  فكاك  يف  بها  يستعني  الربود 
يف  قتل  إنه  السروي:  وقال  ص173،  ج1،  للمامقاني:  املقال  تنقيح  دينار. 

احلملة األوىل. 
إبصار العني للسماوي: ص173.
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: 1- فضل أهل البيت
عن أبي بصري عن الصادق جعفر بن حممد  أنه قال: 

 ، يا أبا بصري حنن شجرة العلم وحنن أهل بيت النيب(
وحنن  اهلل،  علم  خزان  وحنن  جربئيل،  مهبط  دارنا  ويف 
معادن وحي اهلل، من تبعنا جنا ومن ختلف عنا هلك، حقا 

على اهلل عز وجل(.
  األمالي للشيخ الصدوق: ص184.

2- فضل الزيارة:
 : قال أبو عبد اهلل

  وَصَل رسول اهلل   فقد  أبي عبد اهلل  أتى قرب  )من 
ووَصَلنا، وحرمت غيبته وحرم حلمه على النار، وأعطاه اهلل 
بكل درهم أنفقه عشرة آالف مدينة له يف كتاب حمفوظ، 
وكان اهلل له من وراء حوائجه وحفظ يف كل ما خلف، ومل 
يسأل اهلل شيئا إال أعطاه وأجابه فيه، إما أن يعّجله وإما أن 

يؤّخره له(. 
 كامل الزيارات البن قولويه: ص245.
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3- خماطر الذنوب:
 : عن اإلمام الصادق

)عجبت ملن حيتمي من الطعام خمافة الداء كيف ال 
حيتمي من الذنوب خمافة النار(. 

من ال حيضره الفقيه للصدوق: ج3، ص359.

4- آداب إسالمية..آداب اجملالسة:
:  ََّقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  ََّعْن َأِبي َعْبِد اهلل

 )َثَلٌث ُيْصِفنَي ُودَّ املَرِء أَلِخيه املُْسِلِم: َيْلَقاه ِباْلِبْشِر ِإَذا َلِقَيه،         
اِء  ُع َله يِف املَْجِلِس ِإَذا َجَلَس ِإَلْيه، وَيْدُعوه ِبَأَحبِّ اأَلْسَ وُيَوسِّ

ِإَلْيه(.
 الكايف للكليين:ج2، ص643.
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حممد عن أمحد وعلي عن أبيه عن التميمي عن عبد العزيز العبدي عن عمر بن 
يزيد عن أبي عبد اهللَّ  قال:  من قال يف كل يوم عشر مرات:

 أشهد أن ال إله إال اهللَّ وحده ال شريك له إهلًا واحدًا أحدًا صمدًا 
 مل يتخذ صاحبة وال ولدا

وأربعني ألف سيئة  وأربعني ألف حسنة وحما عنه مخسة  كتب اهللَّ له مخسة 
ورفع له مخسة وأربعني ألف درجة، ويف رواية أخرى: وكّن له حرزا يف يومه من 

ط به كبرية من الذنوب.  الشيطان والسلطان ومل َتُ
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مناجاة التائبني
ِحيِم ْحِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

َلنِي التَّباُعُد ِمنَْك لِباَس َمْسَكنَتِي، َوَأماَت َقْلبِي َعظِيُم  تِي، َوَجلَّ ﴿إهِِلي َأْلَبَسْتنِي اخلَطايا َثْوَب َمَذلَّ
ِسواَك  لُِذُنوِب  َأِجُد  ما  تَِك  َفَوِعزَّ َوُمنَْيتِي،  ُسْؤِل  َويا  َوُبْغَيتِي  أَمِل  يا  ِمنَْك  بَِتْوَبٍة  َفَأْحِيِه  ِجناَيتِي، 
َلَدْيَك،  بِاالْستِكاَنِة  َوَعنَْوُت  إَِلْيَك  بِاإلناَبِة  َوَقْد َخَضْعُت  َك جابِرًا،  َغْيَ ي  لَِكْسِ َأرى  غافِرًا َوال 
َأُلوُذ َوإِْن َرَدْدَتنِي َعْن َجنابَِك َفبَِمْن أُعوُذ، َفوا َأَسفاُه ِمْن َخْجَلتِي  َفبَِمْن  َفإِْن َطَرْدَتنِي ِمْن بابَِك 
ْنِب الَكبِِي َويا جابَِر الَعْظِم  َواْفتِضاِحي َوواهَلْفاُه ِمْن ُسوِء َعَمِل َواْجِتاِحي، َأْسَأُلَك يا غافَِر الذَّ
ِلنِي ِف َمْشَهِد الِقياَمِة  اِئِر، َوال ُتْ الَكِسِي، َأْن َتَْب ِل ُموبِقاِت اجلَراِئِر َوَتْسُتَ َعَلَّ فاِضحاِت السَّ
َك، إهِِلي َظلِّْل َعىل ُذُنوِب َغامَم َرْحَتَِك  ِمْن َبْرِد َعْفِوَك َوَغْفِرَك، َوال ُتْعِرِن ِمْن َجِيِل َصْفِحَك َوَسْتِ
َوَأْرِسْل َعىل ُعُيوِب َسحاَب َرْأَفتَِك، إهِِلي َهْل َيْرِجُع الَعْبُد اآلبُِق إاِلّ إىِل َمْوالُه؟ َأْم َهْل ُيُِيُه ِمْن 
كاَن  َوإِْن  النَّاِدِمنَي!  ِمْن  تَِك  َوَعزَّ َفإنِّ  َتْوَبًة  ْنِب  الذَّ َعىل  النََّدُم  كاَن  إِْن  إهِِلي  ِسواُه؟  َأَحٌد  َسَخطِِه 
ًة َفإنِّ َلَك ِمَن امُلْسَتْغِفِريَن! َلَك الُعْتبى َحتَّى َتْرىض، إهِِلي بُِقْدَرتَِك َعَلَّ  االَستِْغفاُر ِمْن اخلَطِيَئِة ِحطَّ
ِذي َفَتْحَت لِِعباِدَك بابًا إىِل  ُتْب َعَلَّ َوبِِحْلِمَك َعنِّي اْعُف َعنِّي َوبِعْلِمَك ِب إْرفِْق ِب، إهِِلي َأْنَت الَّ
ْيَتُه التَّْوَبَة، َفُقْلَت: ُتوُبوا إىِل اهلل َتْوَبًة َنُصوحًا ّفام ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل الباِب َبْعَد  َعْفِوَك َسمَّ
ِل َمْن َعصاَك  ْنُب ِمْن َعْبِدَك َفْلَيْحُسُن الَعْفُو ِمْن ِعنِْدَك، إهِِلي ما َأنا بَِأوَّ َفْتِحِه؟ إهِِلي إْن كاَن َقُبَح الذَّ
يا  الِبِّ  َعظِيَم  يا   ِّ الضُّ يا كاِشَف  امُلْضَطرِّ  يَب  ُمِ يا  َعَلْيِه،  َفُجْدَت  ملَِْعُروفَِك  َض  َوَتَعرَّ َعَلْيِه  َفُتْبَت 
َِك  ْلُت بَِجنابَِك َوَتَرحُّ ، اْسَتْشَفْعُت بُِجوِدَك َوَكرِمَك إَِلْيَك َوَتَوسَّ ْتِ ِّ يا َجِيَل السِّ َعِلياًم باِم ِف السِّ
ْر َخطِيَئتِي، بَِمنَِّك َوَرْحَتَِك يا  يِّْب فِيَك َرجاِئي، َوَتَقبَّْل َتْوَبتِي َوَكفِّ َلَدْيَك، َفاْسَتِجْب ُدعاِئي َوالُتَ

اِحنَِي﴾. أْرَحَم الرَّ
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:f صالة احلُّجة القاِئم
ركعتان تقرأ ف ُكلِّ ركعة فاحتة الكتاب إىل: ﴿إِّياَك َنْعُبُد َوإِّياَك َنْسَتِعنُي﴾، 
ة ثمَّ تّتم قراءة الفاحتة وتقرأ بعدها اإلخالص  ر هذه اآلية مائة َمرَّ ثم ُتكرِّ
َعُظَم  الّلُهمَّ  فتقول:  َوَتدعو عقيبهام  ة واِحدة،  َمرَّ َأَحٌد﴾  اهلل  ُهَو  ﴿ُقْل 
َوُمِنَعِت  ااَلْرُض  َوضاَقِت  الِغطاُء،  َواْنَكَشَف  اخَلفاُء،  َوَبِرَح  الَباُلء، 
امُلَعوَُّل  َوَعَلْيَك  امُلْشَتكى،  َربِّ  يا  َوِإَلْيَك   ، امُلْسَتعاُن  َوَأْنَت  ماء  السَّ
الَِّذيَن  ٍد  مَّ حُمَ َوآِل  ٍد  مَّ حُمَ َعلى  َصلِّ  الّلُهمَّ  َوالرَّخاِء،  ِة  دَّ الشِّ يِف 
ِإعزاَزُه،  َوَأْظِهْر  ِبقاِئِمِهْم،  َفَرَجُهْم  الّلُهمَّ  ِل  َوَعجِّ َأَمْرَتنا ِبطاَعِتِهْم، 
ُد، ِإْكِفياِني َفِإنَُّكما كاِفياِن،  مَّ ، يا َعِليُّ يا حُمَ ُد يا َعِليُّ مَّ يا حُمَ
ناِصراِن،  َفِإنَُّكما  اْنُصراِني  ُد،  مَّ يا حُمَ َعِليُّ  يا   ، َعِليُّ يا  ُد  مَّ يا حُمَ
َفِإنَُّكما حاِفظاِن،  ِإْحَفظاِني  ُد  مَّ َعِليُّ يا حُمَ يا  َعِليُّ  يا  ُد  مَّ يا حُمَ
يا َمْوالَي يا صاِحَب الزَّماِن، يا َمْوالَي يا صاِحَب الزَّماِن، الَغْوَث 
 .الَغْوَث الَغْوَث، َأْدِرْكِن َأْدِرْكِن َأْدِرْكِن، ااَلماَن ااَلماَن ااَلماَن
مفاتيح اجلنان 
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علماء اإلمامية وحتمل الصعوبات:
ذكر صاحب )اللمعات( فقال: ذكر أستاذنا الشيخ حسن بن الشيخ جعفر صاحب كتاب )كشف 
الغطاء(: )إن الشيخ الكبي بعد نوم طفيف ف الليل، كان يطالع حتى وقت صالة الليل، ثم يقوم 
للصالة والتضع واملناجاة حتى الصبح، وف إحدى الليال سمعنا رصاخه وصياحه وهو يضب 
عىل رأسه ووجهه، فاستوحش إخوان من هذا املشهد، فأرسعنا إليه فوجدناه ف حالة غي طبيعية، 
ودموعه تسيل عىل وجهه حتى ابتلت حليته، فأخذنا بيده، وملا سألناه عن السبب ف ذلك؟ قال: 
دليلها  وأردت  األعالم حكمها،  العلامء  وبـّيـن  فقهية  بال مسألة  كانت تطر عىل  الليل  أول  ف 
من أحاديث أهل البيت  فأخذت أبحث لساعات ف كتب األخبار فلم أهتد إليها، وملا بلغ 
ب التعب أشده قلت: جزى اهلل العلامء خيًا حكموا بدون دليل! ثم نمت فرأيت ف عامل الرؤيا 
رأيت  األحذية  إىل مكان خلع  فلام وصلت    املؤمنني  املطهر ألمي  احلرم  لزيارة  أتوجه  كأن 
أمام اإليوان الفرش ومنبًا عاليًا ف صدر املجلس، وكان شخص موقر وصاحب وجه نوران 
عىل املنب مشغوالً بالدرس، وكان أمام اإليوان مملوءًا من العلامء األعالم، فسألت أحدهم: من 
هم هذه اجلامعة؟ ومن يكون هذا املدرس؟ فقال ف جواب: إن هذا املدرس هو املحقق األول 
)صاحب الرشائع( وهذه اجلامعة هم علامء اإلمامية، فسرت من ذلك وغمرن الفرح وتقدمت 
إىل املنب وسلمت عىل املحقق، وكنت متوقعًا أن يلتفت إل ويعتني ب، فرأيت أنه مل يعر ل اهتاممًا، 
ومل يكن رد سالمه ل حارًا فتأملت من ذلك وعتبت عليه وقلت له: ألست من علامء اإلمامية؟ 
األئمة  أخبار  جعوا  حتى  الكثية  املصاعب  حتملوا  قد  اإلمامية  علامء  إن  جعفر!  أي  ل:  فقال 
 من الرواة ف أطراف البالد، وكتبوا كل حديث ف حمله مع أسامء الرواة وأحواهلم  األطهار 
وتصحيح رواياتم وتوثيقها وتضعيفها، حتى تكون سهلة املنال ألمثالكم، وأنت بأربع ساعات 
جتلس عىل الفرش وتالحظ بعض الكتب احلارضة، دون جيعها وتعتض عىل العلامء بأهنم أفتوا 
بدون مستند ودليل، مع أن هذا الرجل احلارض واجلالس حتت املنب ف عدة مواضع من كتابه كتب 
حديث هذا احلكم، وكتابه من ضمن الكتب املوجودة عندكم، ومؤلفه هو نفس هذا الشخص 
واملسمى املال حمسن الـــفيض فارتعشت من كالم املحقق هذا، وفزعت من النوم، مظهرًا ندمي 

عىل ما بدر مني وكانت ف الكتاب املذكور الرواية التي أردتا. 
. تاريخ العلامء للسيد الشيازي
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لـــه  )أرواحنـــا  زمامنـــا  إمـــام  أن  تذكـــر  

الفـــداء( ينظـــر إلينـــا، فعلينـــا أن ال جنـــرح 

فـــؤاده باقـــراف املعاصـــي واخلـــروج عـــن 

دائـــرة الطاعـــة هلل تعـــاىل.
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التكتف يف الصلة:
مذهـب  بـني  فيـه  اخلـالف  وقـع  مـا  جلـة  مـن    
األُخـرى مسـألة  املذاهـب   وبعـض  البيـت  أهـل 
ُأخـرى،  بعناويـن  تذكـر  وقـد  الصـالة،  ف  التكّتـف 
كالتكفـي والقبـض، وكلها تشـي إىل معنى واحـد، وهو: 
وضـع املصـّل يـده اليمنـى عىل اليـد اليسى، فـوق الّسة 
أو حتتهـا ف حـال الصـالة، ولقـد أجـع املسـلمون بشـتى 
مذاهبهـم عـىل عـدم وجـوب التكتـف ف الصـالة ثـم دار 
اخلـالف فيـه بـني املذاهب ـ بعـد نفي الوجـوب ـ عىل عدة 

آراء هـي:
1 ـ االسـتحباب مطلقـًا، ف الصـالة الواجبـة واملسـتحبة، 
املجمـوع  واحلنابلـة.  والشـافعية  احلنفيـة  قـول  وهـو 

ص313. ج3،  للنـووي: 
الصـالة  املسـتحبة، والكراهـة ف  الصـالة  اجلـواز ف  ـ   2
الواجبـة، روى هـذا الـرأي ابـن رشـد القرطبي عـن إمامه 

مالـك. بدايـة املجتهـد البـن رشـد: ج1، ص137. 
3 ـ التخيـي بـني الوضـع واإلرسـال، رواه النـووي عـن 

ص312.  ، ج3  للنـووي:  املجمـوع  األوزاعـي. 
اإلماميـة  رأي  وهـو  للصـالة،  واملبطليـة  احلرمـة  ـ   4
املشـهور ف املسـألة، وادعـى السـيد املرتىض اإلجـاع عليه 
)االنتصـار للسـيد املرتىض: ص142(، ونقـل النووي ف 
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املجمـوع أن عبـداهلل بـن الزبـي واحلسـن البـري والنخعي 
التكتـف.  ويمنعـون  اإلرسـال  يـرون  كانـوا  سـيين  وابـن 

ص311. ج3،  للنـووي:  املجمـوع 
فلـامذا هـذا االختالف ف مسـألة التكتـف ف الصالة مع أهنـا من موارد 

االبتـالء اليومـي املتكـرر، وقـد عاش املسـلمون مـع الرسـول  أكثر من 
عقديـن مـن الزمـن يصـل معهـم وبحضورهـم كل يـوم مـا ال يقـل عـن مخـس 

مـرات، ولـو كان النبـي يتكتـف ف صالتـه للـزم مـن ذلـك وضـوح املسـألة 
لـدى الصحابـة بـام فيـه الكفاية، واحلال أن األمـر ليس كذلك، ومل يثبـت عىل التكتف 

أثـر دال مـن الكتـاب وال الُسـنّة، وبـام أن العبـادات توقيفيـة أي نقتـر ف أخذهـا عـىل 
الكتـاب والسـنة وهـو أمـر يسـّلم بـه فقهـاء املسـلمني جيعـًا، وهذا يقتـي حرمـة التكتف 

لكونـه ترشيعـًا حمّرمًا.
وإذا نظرنـا ف الروايـات الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت  ف املقـام وجدناهـا تؤكـد عـىل 
نفـي التكتـف عـن الصـالة ونسـبته إىل عمـل املجـوس بـام يعّمـق حرمتـه، ويعلهـا ترشيعـًا 
حمّرمـًا مـن جهـة، وتشـّبهًا بالكفـار مـن جهـة ثانيـة، فقـد روى حممـد بن مسـلم عـن الصادق 
أو الباقـر قـال: قلـت لـه: الرجـل يضـع يـده ف الصـالة، و حكـى اليمنـى عـىل اليسى؟ 
فقـال: ذلـك التكفـي، ال ُيفعـل. وسـائل الشـيعة للحـر العامـل: ج7، ص265 ـ 267، ط 
مؤسسـة آل البيـت ، وروى زرارة عـن أب جعفـر أّنـه قـال: وعليـك باإلقبـال عـىل 
صالتـك، وال تكّفـر، فإّنـام يصنـع ذلـك املجوس.املصـدر السـابق: ح2، وروى الصـدوق 
بإسـناده عـن عـل أّنـه قـال: ال يمـع املسـلم يديـه ف صالته، وهـو قائم بني يـدي اهلل عّز 

وجـل، يتشـّبه بأهـل الكفـر، يعنـي املجـوس. املصـدر السـابق: ح7
هـذا مـن الناحيـة السـلبية، ومـن الناحيـة اإليابيـة وردت روايـات عـن األئمـة تبـنّي كيفيـة 
الصـالة املفروضـة عـىل النـاس، وليسـت فيها أّيـة إشـارة إىل التكتف، فلـو كان سـنّة ملا تركه 
اإلمـام ف بيانـه، وهـو بعملـه يّسـد لنـا صـالة الرسـول ، ألّنـه أخذهـا عـن أبيـه اإلمـام 
الباقـر، وهـو عـن أبيـه عـن آبائـه، عـن أمـي املؤمنـني، عـن الرسـول األعظـم فيكـون 
التكتـف بدعـة، ألّنـه إدخـال يشء ف الرشيعـة وهـو ليـس منهـا، وتبعـًا هلـذه األدلـة أفتـى 

فقهـاء أهـل البيـت  بحرمـة التكتـف ف الصـالة.
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السؤال: قد حيتلم بعض الشباب املؤمن السائر لإلمام احلسني  أثناء 
النوم وبعد استيقاظه، هناك حاالت خمتلفة   

1- ال يستطيع الغسل من جهة وقوعه يف احلرج، بسبب احلياء من ذكر 
اجلنابة، فهل جيوز له التيمم بدل الغسل؟

املاء احلار، فهل  أو عدم وجود  برودة اجلو،  بسبب  الغسل  2- ال يستطيع 
جيوز له التيمم عندئذ؟

3- مل جيد املاء احلار يف املوكب، وكان موجودًا يف موكب آخر، هل جيب 
عليه الذهاب إىل ذلك املوكب واالغتسال؟ أم ينتقل األمر إىل التيمم؟

فيه  يشرتط  ملا  الغسل  عليه  جيب  بل  الدين،  يف  حياء  ال   -1 اجلواب: 
الطهارة، كالصالة ودخول املساجد، وإذا مل يقدر عليه، بأن مل جيد املاء، 

أو كان استعمال املاء ضرريًا أو حرجيًا، حبد يصعب تمله عليه تيمم.
2- التيمم جائز يف فرض السؤال ويغتسل عند زوال العذر.

3- إذا أمكنه الغسل يف  املكان اآلخر من غري ضرر أو حرج وجب عليه، وإال 

جاز له التيمم.
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واقعة احلرة:

بأن واقعة احلرة حصلت بعد أن ثار أهل املدينة على يزيد بن 

معاوية )لع( بقيادة عبد اهلل بن حنظلة كانت يف سنة 63هـ 

وشربه  واملسلمني  باإلسلم  يزيد  استهانة  من  رأووا  ملا  وذلك 

اخلمر ولعبه القمار وملعبته للكلب والقردة وممارسته الزنا 

مع احملارم وغريها، فأرسل يزيد، جيشا جرارا بقيادة مسلم 

بن عقبة الذي كان متعطشا للدماء ودخلوا املدينة من جهة 

املدينة  واستباحوا  احلرة(،  )واقعة  لذلك سيت  واقم(  )حرة 

األطفال  وقتلوا  والنهب  للسلب  وتعرضوا  أيام  ثلثة  املنورة 

إن  وقيل  النساء،  واغتصبوا  احلوامل  بطون  وبقروا  والشيوخ 

الدماء وصلت إىل قرب رسول اهلل وامتألت الروضة واملسجد.
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حنظلة بن أسعد الشبامي:
هـو حنظلـة بـن أسـعد بـن شـبام بـن عبـد اهلل بن أسـعد بن حاشـد بـن مهـدان اهلمدان 
الشـبامي، وبنـو شـبام بطـن مـن مهـدان، عـده الشـيخ الطـويس ف أصحـاب اإلمـام 
احلسـني ، وعـد ممـن قتـل معـه يـوم عاشـوراء ، وقـد وقـع التسـليم عليـه ف زياريت 
الناحيـة والرجبيـة .. راجـع معجـم رجـال احلديـث، السـيد اخلوئـي: ج7، ص321

وكان  قارئـا،  شـجاعا  وفصاحـة،  لسـان  ذا  الشـيعة  وجـوه  مـن  وجهـا  حنظلـة  كان 
لـه ولـد يدعـى عليـا، لـه ذكـر ف التاريـخ، قـال أبـو خمنـف: جـاء حنظلـة إىل احلسـني 
 عندمـا ورد الطـف، وكان احلسـني  يرسـله إىل عمـر بـن سـعد باملكاتبـة أيـام 
اهلدنـة، فلـام كان اليـوم العـارش جـاء إىل احلسـني  يطلـب منـه اإلذن، فتقـدم بـني 
يديـه وأخـذ ينـادي: يـا قـوم إن أخـاف عليكـم مثـل يـوم األحـزاب مثـل دأب قـوم 
نـوح وعـاد وثمـود والذيـن مـن بعدهـم ومـا اهلل يريـد ظلـام للعباد ويـا قـوم إن أخاف 
عليكـم يـوم التنـاد يـوم تولـون مدبريـن مـا لكـم مـن اهلل مـن عاصـم ومـن يضلـل اهلل 
فـام لـه مـن هادسـورة غافـر: 30 - 33، يـا قـوم ال تقتلـوا حسـينا فيسـحتكم اهلل 
بعـذاب وقـد خـاب مـن افـتى سـورة طـه: 61،  فقـال احلسـني: يـا بـن أسـعد، 
إهنـم قـد اسـتوجبوا العـذاب حـني ردوا عليـك مـا دعوتـم إليـه مـن احلـق، وهنضـوا 
إليـك ليسـتبيحوك وأصحابـك فكيـف هبم اآلن وقـد قتلوا إخوانـك الصاحلني!  قال: 
صدقـت، جعلـت فـداك ! أفـال نـروح إىل ربنـا ونلحـق بإخواننـا؟ قـال: ُرح إىل خـي 
مـن الدنيـا ومـا فيهـا، وإىل ملـك ال يبـىل، فقـال حنظلة: السـالم عليـك يا أبـا عبد اهلل،  
صـىل اهلل عليـك وعـىل أهـل بيتك، وعـّرف بينـك وبيننا ف جنتـه، فقال احلسـني: آمني 
آمـني، ثـم تقـدم إىل القـوم ُمصلتـًا سـيفه يضب فيهـم قدما حتـى تعطفوا عليـه فقتلوه 

ف حومـة احلـرب رضـوان اهلل عليـه.
إبصار العني للساموي: ص130.
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: 1- فضل أهل البيت
عن عبد اهلل بن عباس قال: قام رسول اهلل  فينا خطيبا فقال 

يف آخر خطبته: 
)مجع اهلل عز وجل لنا عشر خصال مل جيمعها ألحد قبلنا 
وال تكون يف أحد غرينا: فينا احلكم واحللم والعلم والنبوة 
والعفاف،  والطهور  والصدق  والقصد  والشجاعة  والسماحة 
واحلجة  األعلى  واملثل  اهلدى  وسبيل  التقوى  كلمة  وحنن 
العظمى والعروة الوثقى واحلبل املتني، وحنن الذين أمر اهلل 

لنا باملودة، فماذا بعد احلق إال الضالل فأنى تصرفون؟(. 
اخلصال للشيخ الصدوق: ج2، ص51 و 52.

2- فضل الزيارة:
عن أبي الصامت، قال: مسعت أبا عبد اهلل  وهو يقول:

 )من أتى قرب احلسني  ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة 
ألف حسنة وحما عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.

 وسائل الشيعة للحر العاملي: ج14، ص440.
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3- خماطر الذنوب:
 : عن رسول اهلل

فنزهوا  الدين،  من  خرب  إال  بالغيبة  جملس  عمر  )ما 
هلا  واملستمع  القائل  فإن  الغيبة،  استماع  من  أمساعكم 

شريكان يف اإلثم(.
 حبار األنوار للمجلسي: ج72، ص259 .

4- آداب إسالمية.. آداب األخوة والصداقة:
 : قال النيب

دار، فقال له: يا عبد  )إن ملكا لقي رجال قائما على باب 
اهلل، ما حاجتك يف هذه الدار؟ فقال: أخ يل فيها أردت أن 
أسلم عليه، فقال: بينك وبينه رحم ماسة؟ أو نزعتك إليه 
حاجة؟ فقال: ما يل إليه حاجة غري أني أتعهده يف اهلل رب 
العاملني، وال بيين وبينه رحم ماسة أقرب من اإلسالم، فقال 
ويقول  السالم  يقرؤك  وهو  إليك،  اهلل  رسول  إني  امللك:  له 
من  عافيتك  وقد  اجلنة،  لك  أوجبُت  فقد  زرَت  إياي  لك: 

غضيب ومن النار حلبك إياه يّف(.  
مشكاة األنوار للطربسي: ص364.
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ْعُته َيُقوُل:  يٍل َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ  َقاَل:  مَسِ َعْن َجِ

َمْن َقاَل:

( َسْبِعيَن َمرًَّة   )َما َشاَء اهللَّ َل َحْوَل وَل ُقوََّة ِإلَّ ِباهللَّ
ُقْلُت:  اْلَخْنُق،  َذِلَك  َأْيَسُر  اْلَباَلِء  َأْنَواِع  ِمْن  َنْوعًا  َسْبِعيَن  َعْنه  َصَرَف 

 . ُجِعْلُت ِفَداَك وَما اْلَخْنُق؟ َقاَل: َل َيْعَتلُّ ِباْلُجُنوِن َفُيْخَنَق

الكايف للكليين: ج2، ص521.
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دعاء للرزق:
عن معاوية بن عمار قال: سألت الصادق  أن يعّلمين دعاًء للرزق فعّلمين 

دعاًء ما رأيت أجلب منه للرزق قال: قل: 

َواِسعًا  ِرْزقًا  الَطّيِب  احَلالِل  الواِسِع  َفْضِلَك  ِمْن  اْرُزْقين  الّلُهمَّ 
َحالًل َطيبًا َبالغًا ِللُدنيا َواآلِخَرِة َصبًَّا َصبًَّا َهنيئًا َمريئًا ِمْن َغْيِ 
َكدٍّ َول َمنٍّ ِمْن أَحٍد ِمْن َخْلِقَك ِإّل َسَعًة ِمْن َفْضِلَك الواِسَع، 
َوِمْن  أْسَأُل  َفْضِلَك  َفِمْن  َفْضِلِه؛  ِمْن  اهلل  واْسَألوا  ُقْلَت:  َفإنََّك 

.َعطيُتَك أْسَأُل وِمْن َيِدَك اْلَأَلى َأْسَأُل
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:صالة َجعفر الّطّيار
الَفضل  َلا من  ِبا  والكربيت األمحر وهي مروّية  اأَلْعَظِم  وهي اإلكسي 
الَعظيم بأسناد معتربة غاَية العتبار، وَأهم ماَلا من الَفضل غفران الّذنوب 
العظام وأفضل أوقاتها صدر الّنهار َيوم اجُلمعة، وهي أرَبع ركعات بتشّهدين 
َوَتسليمني، يقرأ يف الركعة األوىل ُسوَرة احَلمُد و)ِاذا زلزلت األرض(، َويف 
الركعة الّثانية ُسوَرة احَلمُد والعاديات، َويف الّثالثة احَلمُد و)ِإذا جاَء َنصُر 
َأَحٌد(، فإذا فرغ من القراءة يف ُكلِّ  ُهَو اهلل  الّرابعة احَلمُد و)ُقل  اهلل(، َويف 
ركعة َفلَيُقل َقبَل الُركوع مخس عشرة َمرَّة: )ُسْبحاَن اهلل َواحَلْمُد هلِل َول 
ِإلَه ِإّل اهلل َواهلل َأْكرَبُ(. ويقوَلا يف ركوعه عشرًا وِإذا استوى من الرُّكوع 
قاِئما قاَلا عشرًا، فإذا سجد قالا عشرًا، فإذا َجَلَس بني الّسجدتني قاَلا 
عشرًا، فإذا َسَجَد الّثانية قاَلا عشرًا، فإذا َجَلَس لَيقوم قاَلا قبل َأن يقوُم 

عشرًا يفعل ذلَك يف األربع ركعات فتكون ثالمثائة تسبيحة.
روى الُكَليين َعن َأبي َسعيد اَلدائين قاَل: قاَل الّصادق : أل أعلُِّمك َشْيئًا 
التَّسبيحات  ِمَن  إذا َفرغت  ُقْل:  ُقلت: بلى، قاَل:    تقوَلُه يف صالة َجعَفر 
َوالَوقاَر،  الِعزَّ  َلِبَس  َمْن  )ُسْبحاَن  الرَّابعة:   الرُّكعة  ِمَن  الّثانية  جدة  يف السَّ
ِإّل  التَّْسِبيُح  َيْنَبِغي  ل  َمْن  ُسْبحاَن  ِبِه،  َوَتَكرََّم  ِد  ِبامَلْ َف  َتَعطَّ َمْن  ُسْبحاَن 
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ُكلَّ  َأْحَصى  َمْن  ُسْبحاَن  َلُه، 
َوالنَِّعِم،  اَلنِّ  ِذي  ُسْبحاَن  ِعْلُمُه،  َشيٍء 

ِبَعاِقِد  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  الّلُهمَّ  َوالَكَرِم،  الُقْدَرِة  ِذي  ُسْبحاَن 
اأَلْعَظِم  َك  َوامْسِ ِمْن ِكتاِبَك،  ِة  الرَّمْحَ َوُمْنَتهى  َعْرِشَك  ِمْن  الِعزِّ 

َبْيِتِه  َوَأْهِل  ٍد  مَّ َعلى ُمَ َوَعْدًل، َصلِّ  ِصْدقا  َتَّْت  الَِّت  ِة  التَّامَّ َوَكِلماِتَك 
َواْفَعْل ِبي َكذا َوكَذا(، وتطلب حاجتك عوض كلمة )كذا وكذا(.

َصّلى صالة  الّصادق  رأيت  يِّد َعن الفضل بن عمر قاَل:  يخ والسَّ َرَوى الشَّ
( َحتَّى  عاء: )يا َربِّ يا َربِّ َجعَفر بن أبي طاِلب ، وَرفَع َيديِه ودعا ِبهذا الدُّ
انقطع  َحتَّى   ) َربِّ )َربِّ  النَّفس،  انقطع  َحتَّى  َربَّاُه(  يا  َربَّاُه  )يا  النفس  انقطع 
انقطع  َحتَّى   ) َحيُّ يا  َحيُّ  )يا  النَّفس،  انَقطع  َحتَّى  أهلّل(  يا  اهلل  )يا  النِّفس، 
َرِحيُم( حتَّى انقطع النَّفس، )يا َرمْحُن يا َرمْحُن( سبع  َرِحيُم يا  النَّفس، )يا 
الَقْوَل  َأْفَتِتُح  ِإنِّي  )الّلُهمَّ  قاَل:  ُثمَّ  مرَّات،  سبع  نَي(  الرَّامِحِ أْرَحَم  )يا  مرَّات، 
َعَلْيَك  َوُاْثيِن  لَِْدِحَك،  َول غاَيَة  ُدَك  َوُاَمِّ َعَلْيَك،  ِبالثَّناِء  َوَأْنِطُق  ْمِدَك،  حِبَ
ِدَك،  ِليَقِتَك ُكْنُه َمْعِرَفِة َمْ ِدَك، َوَأّنى خِلَ َوَمْن َيْبُلُغ غاَيَة َثناِئَك َوَأَمَد َمْ
اُلْذِنِبنَي  َعلى  َعوَّادًا  ِبَْجِدَك  َمْوُصوفا  ِبَفْضِلَك  ُدوحا  َمْ َتُكْن  َلْ  َزَمٍن  َوَأيَّ 
وِدَك  ِبُ َعُطوفا  َعَلْيِهْم  َفُكْنَت  طاَعِتَك  َعْن  َأْرِضَك  اُن  سكَّ لََّف  َتَ ْلِمَك،  حِبِ
َجّوادًا ِبَفْضِلَك، َعوَّادًا ِبَكَرِمَك، يا ل ِإلَه ِإّل َأْنَت اَلنَّاُن ُذو اجَلالِل َواِلْكراِم(.
ة فَصلِّ هذِه الصالة وادع بهذا  وقاَل لي: يا مفّضل إذا كانت لك حاجة ُمهمَّ

عاء وسل حاجتك يقضي اهلل لك إن شاء اهلل تعاىل. الدُّ
 مفاتيح اجلنان
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كباب الفقراء:
الرحوم  الكبي  الديين  الرجع  رافقت  لقد  الوّحدي:  فاضل  الشيخ  مساحة  قال 
آية اهلل العظمى السيد الربوجردي  التوفى سنة 1380 هـ، إىل الياه العدنية 
وكان  والفاصل،  العظام  آلم  لعالج  تنفع  وهي  )ماًلت(،  مدينة  قرب  الساخنة 

السيد الربوجردي مصابًا بأل يف رجله.
بقينا عدة أيام هناك، فلما علم الناس بوجود مرجعهم، أقبلوا إليه زرافات وكان 
أكثرهم فقراء، فأمر السيد بشراء كمية من األغنام وذحبها وتوزيع حلمها على 
أولئك الفقراء، وعزلوا شيئا من اللحم يعملون منه كبابًا للسيد الربوجردي، 
فعندما وضعوا الكباب على الائدة اكتفى السيد خببز ولنب وخيار، ول ميّد يده 

إىل الكباب.
لاذا ل  الكباب من حـّصـتكم،  الفقراء حصصهم، فهذا  له: مولنا لقد أخذ  قالوا 

تأكلونه مولنا؟
الفقراء  شـّم  كباب  من  أكل  أن  الستحيل  من   : الربوجردي  السيد  أجاب 

رائحته.
فعافت أنفسنا من أكل ذلك الكباب احرتاما للسيد، وبالتالي صار الكباب كله 

من نصيب فقراء تلك النطقة.
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ـــي  ـــني  متش ـــدم احلس ـــزي خ ـــت ب ـــر  وأن تذك

ـــك  ـــى أن ـــاس تنظـــر إليـــك عل يف الشـــوارع، والن

أنـــت حامـــل رايـــة احلســـني .. أن كامـــريات 

الســـماء تالحقـــك .. فـــال تنظـــر إىل صغـــر 

معصيتـــك، بـــل انظـــر إىل مـــن تعصـــي . .
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هل جيوز البناء على القبور:

واألوليـاء  األنبيـاء  قبـور  علـى  البنـاء  إّن   
مينـع  صحيـح  نهـي  أو  مـذور  فيـه  ليـس 
كل  مـن  السـلمني  أئمـة  حكـم  وقـد  منـه، 
الشـاذ  إل  القبـور،  البنـاء علـى  الذاهـب بـواز 
خـي  السـلف  سـية  فهـذه  ارتـآه،  لـرأي  النـادر 
األنبيـاء  قبـور  وهـذه  ذلـك،  علـى  شـاهد 
كل  مـن  السـلمني  أئمـة  وأعـالم  واألوليـاء 
احلجـاز  يف  عليـه  بالشـهادة  تنطـق  الذاهـب 
و...   ومصـر  والغـرب  والشـام  وإيـران  والعـراق 
منـذ  عليـه  بـين  قـد    النـيب  قـرب  وهـذا 
عليـه  البنـاء  ُيـدد  وكان  السـنني،  مئـات 
مـا  إىل  وصـل  حتـى  واآلخـر  احلـني  بـني 

اآلن. إليـه  وصـل 
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علـى  البنـاء  مـن  النـع  علـى  اسـتدل  مـا  وأمـا   
علمـاء  ردهـا  ضعيفـة  اسـتدللت  فهـي  القبـور، 

إمـا  الانـع  بهـا  اسـتدل  الـت  والروايـات  السـلمني، 
علـى  الدللـة  حيـث  مـن  تنهـض  ل  أو  سـندا  ضعيفـة 

عصـر  بعـد  عصـرًا  السـلمني  سـية  جـرت  وقـد  الطلـوب، 
اخلاصـة،  أو  األوليـاء  وقبـور  عامـة  قبـور  إىل  القبـور  تقسـيم  علـى 

األرض  عـن  ُترفـع  والؤمنـني  السـلمني  لعامـة  وهـي  العامـة  فالقبـور 
وحيـرتم  فيـزار  القـرب  ليعـرف  شـرب  أو  مفتوحـة  أصابـع  أربعـة  بقـدار 

وعليـه  ينبـش،  ول  عليـه  يلـس  ول  يـداس  ول  صاحبـه  علـى  ويرتحـم 
وأمـا  ثابتـة،  شـرب  مـن  أكثـر  رفعـه  وكراهيـة  والنصـوص  اإلجـاع 
فـال  الـدوارس(  القبـور  )خـي  بلفـظ:  األلسـنة  علـى  الشـهور  احلديـث 

السـنة. كتـب  مـن  شـيء  يف  لـه  أصـل 
ألنهـا  سـابق،  عـن  لحقـًا  السـلمون  بهـا  اهتـم  فقـد  اخلاصـة  القبـور  أمـا 
واألماكـن  والشـفاعة  الرمحـة  أبـواب  ومـن  اهلل  شـعائر  تعظيـم  مـن 
رسـول  ذريـة  قبـور  تعهـد  أن  فيـه  شـك  ل  ومـا  الشـرفة،  القدسـة 
العرفيـة  الصاديـق  جلـة  مـن  والتجديـد  واإلعمـار  بالبنـاء    اهلل 
  النـيب  إقـرار  إىل  مضافـا  بهـا،  ُأمرنـا  قـد  الـت  القربـى  ذوي  لـودة 

القبـور.  علـى  البنـاء  والصحابـة 
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السؤال: رجل يسافر - املسافة الشرعية - إىل عمله يف كل يوم - على 
مدار السنة - فما حكم صالته يف الطريق إذا قصد سفرا غري سفر 

عمله، مثل زيارة املراقد املقدسة؟ هل يصلي قصرا أو متاما؟ 

اجلواب: هذا كثري السفر، يتم صالته أينما يسافر حتى يف أسفاره 
الرتفيهية

يقوم   ، احلسني  اإلمام  لزيارة  السائرين  إىل  بالنسبة  السؤال: 
واألصدقاء،  واألهل  الوالدين  إىل  اخلطوات  بعض  بإهداء  بعضهم 
فهل حيصل من يهدي ثواب بعض اخلطوات على نفس ثواب امُلهدى 

إليه؟ 

اجلواب: نعم حيصلون عليه إن شاء اهلل تعاىل.
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: السدرة  وقرب احلسني
انه كانت على قرب احلسني  شجرة السدر، وكانت ُتعد أحد 

هارون  أن  التاريخ  أهل  وذكر    قربه  على  الدالة  العالمات 

العباسي قد حرث قرب احلسني  )كما فعلها املتوكل بعده 

ثانيا( وأمر أن تقطع السدرة اليت عنده، فقطعت، قال: الراوي 

)لعن  قال:  أنه    اهلل  رسول  حديث  فيه  جاءنا  اكرب  اهلل 

اآلن،  معناها حتى  على  نقف  فلم  ثالثًا(  السدرة  قاطع  اهلل 

ألن اهلدف بقطعه تغيري مصرع احلسني  حتى ال يقف 

الناس على قربه.

)مأخوذة من عدة مصادر منها األمايل للشيخ الطوسي: ص325، 

واملناقب البن شهر آشوب: ج3، ص220 ، وغريها(.
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عمرو بن َقَرَظة األنصاري:
بـن  ثعلبـة  بـن  منـاة  زيـد  بـن  عائـذ  بـن  عمـرو  بـن  كعـب  بـن  قرظـة  بـن  عمـرو  هـو 

الكـويف. اخلزرجـي  األنصـاري  اخلـزرج،  بـن  كعـب 
نـزل   ، الؤمنـني  أمـي  أصحـاب  مـن  وكان  الـرواة،  الصحابـة  مـن  قرظـة  كان 
إحـدى  سـنة  وتـويف  فـارس،  ووّله  حروبـه،  يف    الؤمنـني  أمـي  مـع  وحـارب  الكوفـة، 
وعلـي،  عمـرو،  أشـهرهم  أولدا  وخّلـف  بالكوفـة،  عليـه  نيـح  مـن  أول  وهـو  ومخسـني، 
قبـل  بكربـال  نزولـه  يف  الهادنـة  أيـام    احلسـني  اهلل  عبـد  أبـي  إىل  فجـاء  عمـرو  أمـا 
بينهمـا  دارت  الـت  الكالـة  يف  سـعد  بـن  عمـر  إىل  يرسـله    احلسـني  وكان  المانعـة، 
بينهمـا  القطـع  كان  حتـى  باجلـواب  فيأتيـه  اجلوشـن،  ذي  بـن  مشـر  إرسـال  قبـل 
القتـال  يف    احلسـني  اسـتأذن  احملـرم  مـن  العاشـر  اليـوم  كان  فلمـا  مشـر،  بوصـول 

يقـول: وهـو  بـرز  ثـم 
قد علمت كتائب األنصار    *     إني سأمحي حوزة الذمار

فعل غالم غَي نكٍس شاري     *     دون حسني مهجت وداري 
سـعد  بـن  بعمـر  وداري(  مهجـت  حسـني  )دون  بقولـه  عـّرض  منـا:  ابـن  الشـيخ  قـال 
احلسـني  فقـال  داري،  علـى  أخـاف  قـال:  معـي،  صـر    احلسـني  لـه  قـال  لّـا  فإنـه 
عنـه  أعوضـك  أنـا  لـه:  فقـال  مالـي،  علـى  أخـاف  قـال:  عنهـا،  أعوضـك  أنـا  لـه:   

كالمـه. انتهـى  فرتكـه.  باحلجـاز،  مالـي  مـن 
قـال  العـدو،  مـن  ليقيـه  دونـه  فوقـف    للحسـني  ورجـع  سـاعة  قاتـل  إنـه  ثـم 
احلسـني  إىل  يصـل  فلـم  وصـدره  ببهتـه  السـهام  يلتقـي  فجعـل  منـا:  ابـن  الشـيخ 
بـن  يـا  أوفيـت  فقـال:    احلسـني  إىل  فالتفـت  باجلـراح،  أثخـن  حتـى  سـوء   
وأعلمـه  السـالم    اهلل  رسـول  فاقـرأ  اجلنـة،  يف  أمامـي  أنـت  نعـم،  قـال:  اهلل؟  رسـول 

عليـه.  اهلل  رضـوان  قتيـال  فخـرَّ  األثـر،  يف  أنـي 
إبصار العني للسماوي: ص155.
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: 1- فضل أهل البيت
عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه قال: 

)إن اهلل عز وجل طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه 
وحجته يف أرضه، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا ال 

نفارقه وال يفارقنا(.
 كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق: ص139.

2- فضل الزيارة:
عن عبد اهلل بن هالل، عن أبي عبد اهلل الصادق ، قال: قلت له: 

جعلت فداك ما أدنى ما لزائر قرب احلسني  فقال لي: 
)يا عبد اهلل إن أدنى ما يكون له أن اهلل حيفظه يف نفسه 
اهلل  كان  القيامة  يوم  كان  فإذا  أهله،  إىل  يرّده  وأهله حتى 

احلافظ له(.
 كامل الزيارات البن قولويه: ح382. 
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3- خماطر الذنوب:
عن رسول اهلل  أنه قال: 

)ليس مين من استخف بصالته، ليس مين من شرب مسكرا، 
ال يرد عليَّ احلوض ال واهلل(. 

الكايف للكليين: ج386، ص269.

4- آداب إسالمية.. آداب الكالم:
قال احلسني بن علي  يوما البن عباس: 

وال  الوزر،  عليك  أخاف  فإني  يعنيك  ال  فيما  تتكلمن  )ال 
تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكالم موضعا، فُربَّ متكلم 
قد تكلم باحلق فعيب، وال متارين حليما وال سفيها، فإن 
أخيك  يف  تقولن  وال  يؤذيك،  والسفيه  يقليك،  احلليم 
إذا تواريت  إذا توارى عنك إال ما حتب أن يقول فيك  املؤمن 
عنه، واعمل عمَل رجل يعلم أنه مأخوذ باإلجرام، جمزي 

باإلحسان، والسالم(. 
 حبار األنوار للعالمة اجمللسي: ج75، ص127.
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عن علي بن احلكم عن اخلراز عن أبي محزة قال: رأيت أبا عبد اهللَّ  حيرك 
شفتيه حني أراد أن خيرج وهو قائم على الباب فقلت: إني رأيتك حترك شفتيك 
حني خرجت فهل قلت شيئا؟ قال: نعم إن اإلنسان إذا خرج من منزله، قال حني 

يريد أن خيرج:
 اهللَّ أكبر اهللَّ أكبر ثالثا باهلل أخرج وباهلل أدخل وعلى اهللَّ أتوكل 
ثالث مرات اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير واختم لي بخير وقني 

 .شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
مل يزل يف ضمان اهللَّ تعاىل حتى يرده اهللَّ إىل املكان الذي كان فيه. 

الكايف: ج2، ص541.
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الدعاء لدفع البالء:
روى الشيخ الكفعمي في )البلد األمين( دعاءًا عن أمير المؤمنين  ما دعا به 

ملهوف أو مكروب أو حزين أو مبتلى أو خائف ِإاّل وفّرج اهلل تعالى عنه وهو:

يا ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه َويا ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه َويا َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه َويا 
ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه َويا ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلُه ويا َكْنَز َمْن ال َكْنَز َلُه َويا ِعزَّ 
َكْنز  يا  َعفاِء  الضُّ َعْوَن  يا  التَّجاُوِز  َحَسَن  يا  الَعُفو  َكريَم  يا  َلُه،  الِعزَّ  َمْن 
ُمْنِقَذ الَغْرقى يا ُمْنِجَي الَهْلكى، يا ُمْحِسُن يا  الُفَقراِء يا َعِظيَم الرَّجاِء يا 
ُمْجِمُل يا ُمْفِضُل َأْنَت الَِّذي َسَجَد َلَك َسواُد الَلْيِل َوُنوُر النَّهاِر َوَضؤُء الَقَمِر 
َجِر َوَدِويُّ الماِء، يا اهلل يا اهلل يا اهلل ال إلَه ِإاّل َأْنَت  ْمِس َوَحِفيُف الشَّ َوُشعاُع الشَّ
ٍد َواْفَعْل ِبي  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َوْحَدَك الَشِريَك َلَك يا َربَّاُه يا اهلل َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
. ثم سل حاجتك، أقول: يجدي أيضًا للفرج ورفع الغموم والباليا  ما َأْنَت َأْهُلهُُ

 : المواظبة على هذا الذكر المروي عن الجواد

.ِني يا َمْن َيْكِفي ِمْن ُكلِّ َشيٍْ َوال َيْكِفي ِمْنُه َشْيٌء اْكِفِني ما َأَهمَّ
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صالة طلب احلاجة:
اللي��ل  نص��ف  العب��د  ق��ام  إذا  ق��ال:    الص��ادق  اهلل  عب��د  أب��ي  ع��ن 

ج��وف  يف  ركع��ات  أرب��ع  ل��ه  فصل��ى  جالل��ه  ج��ل  رب��ه  ي��دي  ب��ني 

فق��ال:  فراغ��ه،  بع��د  الش��كر  س��جدة  يس��جد  ث��م  املظل��م  اللي��ل 

فوق��ه:  م��ن  جالل��ه  ج��ل  اهلل  ن��اداه  م��رة،  مائ��ة  اهلل(  شــاء  )مــا 

)عبــدي إىل كــم تقــول مــا شــاء اهلل مــا شــاء اهلل؟ أنــا ربــك وإيّل 

املشــية، وقــد شــئت قضــاء حاجتــك فســلين مــا شــئت(. 

 أمالي الصدوق: ص144.
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... Q جمالس جدي احلسني
 كان يف مدينة أصفهان اإليرانية خطيب حسيين وهو من أهل املعرفة والعرفان وُيعرف 
الليالي  العارف:يف ليلة من  باسم الشيخ "حسام األصفهاني" يقول هذا الشيخ اخلطيب 
رأيت سيدي وموالي اإلمام احلجة بن احلسن Q يف منامي وقد سألته عن إشرافه وحضوره 
نظري  وهي حتت  عليها كلها  أشرف  أنا  لي:  فقال   Q اإلمام احلسني  يف جمالس جده 
جملس  ومنها  إليها  احلضور  ُاحب  خاصة  جمالس  هنالك  لكن  مجيعها،  وأحضرها 
عندكم يف مدينتكم، فسألته: وأين يكون هذا اجمللس حتى أتشرف باحلضور فيه؟ فقال 

Q: اجمللس الفالني )بيت( يف الُزقاق الكذائي الذي ُتشرف عليه احلاجة )...(.
 Q وموالي  سيدي  إليه  أرشدني  الذي  الزقاق  إىل  ذهبت  التالي  اليوم  ويف  الشيخ:  يقول 
وبينام أنا ماشًيا جتاه البيت وإذا بإمرأة عجوز طاعنة يف السن خترج منه، فسلمت عليها 
وردت السالم، فقلت هلا: هل هذا بيت احلاجة ) ... (؟ فقالت: أنا هي فالنة، تفضل، ماذا 
أعرفك،  نعم  فقالت:  اخلطيب،  األصفهاني،  الشيخ حسام  أنا  هلا:  فقلت  ياشيخ؟.  تريد 
)وهو بالفعل معروف عند كل األصفهانيني(،فقلت هلا: أتشّرف أن أقرأ يف جملسك عشرة 
يقول:  معه.  واتفقت  فأنا كلمت خطيًبا  ياشيخ  لألسف  فقالت:  القادمة،  احلرام  حمرم 
للنساء  أعددته  فقالت: اجمللس  أن أحضر اجمللس مستمعًا؟  بإمكاني  اذن هل  فقلت هلا: 
فقط، فطلبت منها اإلذن يف حضوري ومشاركيت مستمًعا خارج اجمللس )أي خلف الباب( 
فوافقت. يقول: وفعاًل يف كل أيام عاشوراء كنت أقرأ ساعات متعددة يف جمالس خمتلفة 
إال ساعة هذا اجمللس، فكنت أحضره مستمًعا خلف الباب، وأحس باإلفاضات والتوفيقات 
أنا  هلا:  وقلت  جملسها،  حضوري  لقبوهلا  احلاجة  شكرت  عاشوراء  أيام  وبعد  علّي،  تنزل 
واإلعالن  وُاجرة اخلطيب  اإلطعام  بكامل مصاريف جملسك هذا من  أتكفل  أن  مستعد 
وكل مايتعلق مبجلسك؟. فبكت العجوز، وقالت: ياشيخ لقد اجحفتين، فأنت ال تريد 
اخلري لي مع أنين قبلت حضورك للمجلس، فقلت هلا - مستغرًبا مستفهًما وعلى رأسي 
عالمات العجب -: وكيف ذلك؟ فقالت: أنا أخدم يف البيوت طيلة أيام السنة ألمجع املال 
فقط خلدمة سيدي وموالي أبي عبداهلل احلسني Q وأنت تريد أن تأخذ الثواب مين؟ ال 

واهلل ال أتركه لغريي. 
Q يقول الشيخ: عندها أدركت معنى كالم سيدي وموالي اإلمام احلجة بن احلسن
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ـــا  ـــاة، وكلن ـــفينة النج ـــني  س ـــر  أن احلس تذك

ــوب،  ــي والذنـ ــبب املعاصـ ــى بسـ ــى وهلكـ غرقـ

ولكـــن ســـفينة النجـــاة تنقـــذ مـــن يطلـــب 

ــاىل. ــودة إىل اهلل تعـ ــة والعـ ــاة بالتوبـ النجـ
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عدم حتريف القرآن:
املسلمني  علامء  جل  أوساط  بني  املشهور 
من  نوع  ألي  يتعرض  مل  القرآن  أن  وسنة،  شيعة 
القرآن  عني  هو  أيدينا  بني  الذي  وأن  التحريف، 
 ، النبي  حممد  احلبيب  صدر  عىل  نزل  الذي 
أو  واحدة،  بكلمة  ولو  حتى  نقصان،  أو  زيادة  فال 
العلامء  من  هبذا  رّصح  من  مجلة  ومن  واحد،  بحرف 
تغمدهم  واملتأخرين(  املتقدمني  الشيعة )من  األعالم 
املرتىض  والرشيف   ، الطويس  الشيخ  برمحته:  اهلل 
 ، ،و الشيخ الطربيس  ، والشيخ الصدوق 
واملرحوم   ، الغطاء  كاشف  حسني  حممد  والشيخ 
املحقق اليزدي   نقل يف كتابه )العروة الوثقى( عن 
القرآن،  حتريف  عدم  مسألة  الشيعة  جمتهدي  مجهور 
باإلضافة إىل مجع من العلامء اآلخرين، أمثال: الشيخ 
سائر  مع  اهلل  نور  القايض  البهائي،  الشيخ  املفيد، 
وحمققو  علامء  املنحى  هذا  نحى  وقد  الشيعة،  حمققي 
أهل السنة، وقد نقل عن بعض حمدثي الشيعة وبعض 
أهل السنة، اعتقادهم بوقوع التحريف يف القرآن، إال 
أبطلوا  قد  القاطعة  بأدلتهم  الفريقني  علامء  كبار  أن 

زعم هؤالء وأدخلوه يف حيز النسيان.
وإذا كان بعض املغرضني قد نسبوا للشيعة اعتقادهم 
بتحريف القرآن، فغايتهم إشعال فتيل التفرقة والفتنة 
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الشيعة  علامء  كبار  كتب  فندت  وقد  والسنة،  الشيعة  بني 
هذه األباطيل الفاقدة ألي دليل منطقي.

أدلة عدم حتريف القرآن:
أدلة عدم حتريف القرآن كثرية،منها: 

1- قوله تعاىل: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون( 
القانون  وهو  العبادة،  ورمز  الساموي  املقدس  الكتاب  هو  القرآن   -2

نرى  املسلمني  تاريخ  إىل  فاحصة  ونظرة  الدولة،..  ونظام  احلاكم،  والدستور 
القرآن يف كافة مرافق حياهتم... وبعد هذا كله  يعايشون  من خالهلا أهنم كانوا 

هل حيتمل أن تطرأ عليه الزيادة أو النقصان؟ !
وهو  والتغيري  التحريف  بسهام  املقدس  الساموي  الكتاب  هذا  يصاب  أن  يعقل  أو 

التأريخ؟! مضافا إىل أن حفظ القرآن منذ  حمفوظ يف قلوب وسلوك املسلمني عىل مر 
أمر وأكد عليه  ما  املسلمني، من خالل  عرص ظهور اإلسالم أصبح سنة حية يف حياة 

النبي ، فهل هناك جمال الحتامل وجود التحريف يف القرآن؟ !
3-  دعوة األئمة املعصومني  للعمل بالقرآن املوجود بني أيدينا تالوة وحفظا ودراسة، 

وهذا دليل عىل أن األيادي املفسدة ما استطاعت النيل من هذا الكتاب الساموي.
4- وإذا ما سّلمنا بـ)خامتية( النبي وأن الدين اإلسالمي هو خاتم األديان اإلهلية، وأن 
رسالة القرآن باقية إىل يوم القيامة، فهل ُيصّدق أن اهلل سبحانه سوف ال حيفظ دليل دينه 
؟ وهل جيتمع حتريف القرآن مع بقاء اإلسالم عرب آالف السنني  وحجة نبيه اخلاتم 

ودوامه حتى هناية العامل؟ !
5-  روايات الثقلني املروية عن النبي  بطرق متعددة معتربة، فقد روي عن رسول اهلل 
أنه قال: إين تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتيت، ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي 

أبدا، فهل يصح هذا التعبري عن كتاب تطاله يد التحريف؟ !
املأمون  الفاصل  احلد  باعتباره  املسلمني  عىل  طرح  فالقرآن  ذلك  كل  إىل  باإلضافة    -6
الواردة عن  الروايات  الكاذبة، وتشري كثري من  الصادقة من  متييز األحاديث  اجلانب يف 
أهل البيت  إىل أن صدق أو كذب أي حديث يتبني من خالل عرضه عىل القرآن، فام 

وافق القرآن فهو حق وما خالفه فهو باطل.
فلو افرتضنا أن حتريفا قد طرأ عىل القرآن )ولو بصورة نقصان( فهل يمكن اعتباره فاصال 

بني احلق والباطل، أو معيارا دقيقا لتمييز احلديث الصحيح من السقيم؟ !
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إىل  السري  أثناء  النساء  لبعض  الصحية  احلالة  تتدهور  السؤال: 
كربالء، فهل جيوز للرجل املضّمد أن يقوم بزرق اإلبر للنساء؟ 

دات وحنوهن. اجلواب: ال جيوز مع وجود النساء املضمِّ

السؤال: يف بعض األحيان تقوم بعض النساء الزائرات بالوضوء أمام 
أنظار الرجال، فيكشفن عن أيديهن، فهل هذا العمل جائز؟

اجلواب: ال جيوز، وإن صح وضوؤها.
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احلج اىل بيت املقدس؟: 

إن عبد اهلل بن الزبري قام بثورة على حكام بين أمية واستوىل 

بقيت حتت  الشام حيث  عدا  اإلسالمية  األمصار  على مجيع 

مروان  بن  امللك  عبد  قام  لذلك  ونتيجة  أمية،  بين  سيطرة 

حيجوا  أن  وأمرهم  املعظمة  الكعبة  إىل  احلج  من  الناس  مبنع 

إىل بيت املقدس، وساعده على ذلك ابن شهاب الزهري - وهو 

جبهته  يف    النيب  أبوه  جرح  وقد  أمية،  بين  عمال  من 

 يف  النيب  يف معركة احد - حيث روى حديثا على لسان 

ذلك، وفعال مت بناء قبة على الصخرة اليت يف بيت املقدس 

وعّلقت عليها الستور والديباج، وأقام هلا سدنة، وأخذ الناس 

يطوفون حوهلا كما يطوفون حول الكعبة.
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عبد الرمحن األرحيب:
مال�ك  ب�ن  دع�ام  ب�ن  أرح�ب  ب�ن  الك�دن  ب�ن  اهلل  عب�د  ب�ن  الرمح�ن  عب�د  ه�و 
أرح�ب  وبن�و  األرح�ي،  اهلمدان�ي  بك�ري  ب�ن  روم�ان  ب�ن  صع�ب  ب�ن  معاوي�ة  ب�ن 

مقدام�ا. ش�جاعا  تابعي�ا  وجه�ا  الرمح�ن  عب�د  كان  هم�دان  م�ن  بط�ن 
قي�س  م�ع  مك�ة  يف    احلس�ني  إىل  الكوف�ة  أه�ل  أوف�ده  الس�ري:  أه�ل  ق�ال 
فيه�ا،  يدعون�ه  صحيف�ة  ومخس�ني  ث�الث  م�ن  حن�و  كت�ب  ومعهم�ا  مس�هر  ب�ن 
عب�د  وف�ادة  ف�إن  الوف�ادات،  ثاني�ة  وفادت�ه  وكان�ت  مجاع�ة،  م�ن  صحيف�ة  كل 
الثاني�ة،  الرمح�ن  وعب�د  قي�س  ووف�ادة  األوىل،  وال  ب�ن  اهلل  وعب�د  س�بع  ب�ن  اهلل 

الثالث�ة، الس�بعي  هان�ي  اب�ن  وهان�ي  احلنف�ي  اهلل  عب�د  ب�ن  س�عيد  ووف�ادة 
ش�هر  م�ن  خل�ت  ليل�ة  عش�رة  الثن�يت  الرمح�ن  عب�د  مك�ة  فدخ�ل  ق�ال: 

مث�ة. الرس�ل  وتالق�ت  رمض�ان 
س�رح  الكوف�ة  إىل  قبل�ه  وس�رحه  مس�لما  احلس�ني  دع�ا  ومل�ا  خمن�ف:  أب�و  وق�ال 
ج3،  الط�ربي:  )تاري�خ  الس�لولي  عبي�د  ب�ن  وعم�ارة  الرمح�ن  وعب�د  قيس�ا  مع�ه 
م�ن  ف�كان  إلي�ه  الرمح�ن  عب�د  ع�اد  ث�م  الوف�ود،  مجل�ة  م�ن  وكان  ص277(، 
القت�ال،  اس�تأذن يف  احل�ال  ورأى  العاش�ر  الي�وم  إذا كان  أصحاب�ه، حت�ى  مجل�ة 

يق�ول:  وه�و  الق�وم  يف  بس�يفه  يض�رب  فتق�دم    احلس�ني  ل�ه  ف�أذن 
صربا على األسياف واألسنة   *   صربا عليها لدخول اجلنة

 ومل يزل يقاتل حتى قتل، رضوان اهلل عليه. 
                                                                      إبصار العني للسماوي: ص131.
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: 1- فضل أهل البيت
عن زياد بن املنذر قال: مسعت أبا جعفر حممد بن علي  وهو 

يقول: 
)حنن شجرة أصلها رسول اهلل، وفرعها أمري املؤمنني علي، 
واحلسني  احلسن  ومثرتها  حممد،  بنت  فاطمة  وأغصانها 
احلكمة  ومفتاح  الرمحة  وبيت  النبوة  شجرة  فإنها   ،
املالئكة  وخمتلف  الرسالة  وموضع  العلم  ومعدن  ]الكرامة[ 
وموضع سّر اهلل ووديعته واألمانة اليت عرضت على السماوات 
واألرض، وحرم اهلل األكرب وبيت اهلل العتيق وحرمه، عندنا 
علم املنايا والباليا والوصايا وفصل اخلطاب ومولد اإلسالم 
وأنساب العرب...(                                كشف اليقني: ص98.

2- فضل الزيارة:
عن عبد اهلل الطحان، عن أبي عبد اهلل الصادق ، قال:  

)ما من أحد يوم القيامة إال وهو يتمنى أنه من زوار احلسني، 
ملا يرى مما ُيصنع بزوار احلسني  من كرامتهم على اهلل 
تعاىل(.                         كامل الزيارات البن قولويه: ص258. 
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3- خماطر الذنوب:
عن رسول اهلل  أنه قال: 

       )إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان ُخلق من النار، 
وإمنا ُيطفئ الناَر املاُء، فإذا غضب أحُدكم فليتوضأ(. 

حبار األنوار للعالمة اجمللسي: ج70، ص272.

4- آداب إسالمية.. آداب السالم:
َعْن َأِبي َجْعَفٍر الباقر  َقاَل: 

     )ِإنَّ املُْؤِمَننْيِ ِإَذا اْلَتَقَيا َفَتَصاَفَحا َأْدَخَل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ َيَده 
ِلَصاِحِبه،  ُحّبًا  ِهَما  َأَشدِّ َعَلى  ِبَوْجِهه  وَأْقَبَل  َأْيِديِهَما  َبنْيَ 
َعْنُهَما  اتَّْت  َتَ َعَلْيِهَما  ِبَوْجِهه  وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ  َأْقَبَل  َفِإَذا 

َجِر(.  ُنوُب َكَما َيَتَحاتُّ اْلَوَرُق ِمَن الشَّ الذُّ
الكايف للكليين: ج2، ص179.
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عن هشام بن سامل واخلراز عن أبي عبد اهللَّ Q قال: جاء الفقراء إىل رسول 
اهللَّ  فقالوا: يا رسول اهللَّ إن األغنياء هلم ما يعتقون وليس لنا، وهلم ما 
حيجون وليس لنا، وهلم ما يتصدقون وليس لنا، وهلم ما جياهدون وليس 
لنا، فقال رسول اهللَّ : من كّب اهللَّ تعاىل مائة مرة كان أفضل من 
عتق مائة رقبة ومن سّبح اهللَّ مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة 
ومن محد اهللَّ مائة مرة كان أفضل من محالن مائة فرس يف سبيل اهللَّ 
أفضل  إال اهللَّ مائة مرة كان  إله  قال ال  بسرجها وجلمها وركبها ومن 
الناس عمال ذلك اليوم إال من زاد، قال فبلغ ذلك األغنياء فصنعوه، قال 
فعاد الفقراء إىل النيب  فقالوا: يا رسول اهللَّ قد بلغ األغنياء ما قلت 
فصنعوه، فقال رسول اهللَّ  : ذلك فضل اهللَّ يؤتيه من يشاء.                          
  الكايف للكليين: ج2، ص505.
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: حرز الزهراء
روى السيد ابن طاووس في )مهج الدعوات( حديثًا عن سلمان، وقد ورد في 
آخر الحديث ما حاصله: إّن فاطمة  عّلمتني كالما كانت تعّلمته من 
رسول اهلل  وكانت تقوله غدوة وعشية، وقالت: )إّن سّرك أن ال يمسك 

أذى الُحّمى ما عشت في دار الدنيا فواظب عليه(، وهو:

ِبْسِم اهلل الرَّْحمِن الرَِّحيِم ِبْسِم اهلل النُّوِر ِبْسِم اهلل ُنوِر النُّوِر ِبْسِم 
الَِّذي  ِبْسِم اهلل  ُمَدبُِّر األمور  ُهَو  الَِّذي  ِبْسِم اهلل  ُنوٍر  ُنوٌر َعلى  اهلل 
َخَلَق النُّوَر ِمَن النُّوِر، الَحْمُد هلِل الَِّذي َخَلَق النُّوَر ِمَن النُّوِر َوَأْنَزَل 
وِر ِفي ِكتاٍب َمْسُطوٍر ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر ِبَقَدٍر َمْقُدوٍر  النُّوَر َعلى الطُّ
َوِباْلَفْخِر  َمْذُكوٌر  ِبالِعزِّ  ُهَو  الَِّذي  هلِل  َوالَحْمُد  َمْحُبوٍر،  َعلى َنِبيٍّ 
َسيِِّدنا  َعلى  اهلل  َوَصّلى  َمْشُكوٌر  َوالَضرَّاِء  الَسرَّاِء  َوَعلى  َمْشُهوٌر 

. اِهرينَُُ ٍد َوآِلِه الطَّ ُمَحمَّ
المدينة  أهل  نفس من  ألف  أكثر من  وعّلمتهّن  فتعّلمتهن  قال سلمان:   

ومكة ممن بهم الحّمى فبرئوا من مرضهم بإذن اهلل تعالى.
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صالة طلب الولد:
الولد فتوضأ وضوًء سابغا وصل ركعتني  أردت  إذا   قال:  * عن أمري املؤمنني 
ثم  مرة،  سبعني  و  إحدى  اهلل(  )أستغفر  وقل:  سجدة،  بعدهما  واسجد  نهما،  وحسِّ
اهلل  فإن   ) نبيك  باسم  ألمسينه  ولدا  ترزقين  إن  )اللهم  وقل:  امرأتك  تغشى 
يفعل ذلك، فاني أمرتك بالطهور وقال اهلل تعاىل: " وحيب املطهرين " وأمرتك 
بالصالة ومسعت رسول اهلل  يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا رآه ساجدا 
وراكعا، وأمرتك باالستغفار وقال اهلل تعاىل ﴿واستغفروا ربكم إنه كان غفارا * 
﴿  يرسل السامء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنني﴾ وقال اهلل تعاىل لنبيه

إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهلل هلم﴾ فأمرتك أن تزيد على السبعني. 
حبار األنوار للعالمة اجمللسي: ج88، ص363.
* روى حممد بن مسلم عن أبي جعفر  أنه قال: من أراد أن حيبل له فليصل 
إني  )اللهم  بعدهما:  ويقول  والسجود،  الركوع  فيها  بعد اجلمعة يطيل  ركعتني 
أسألك مبا سألك به زكريا  إذ ناداك: رب ال تذرني فردا وأنت خري الوارثني، 
ويف  استحللتها  بامسك  اللهم  الدعاء،  مسيع  إنك  طيبة  ذرية  لي  فهب  اللهم 
أمانتك أخذتها، فإن قضيت يف رمحها ولدا فاجعله غالما مباركا زكيا وال جتعل 

للشيطان فيه نصيبا وال شركا. 
مصباح املتهجد للشيخ الطوسي: ص378.



85



86

صيانة األمانة:

خارت قوى أحد العلماء، بسبب ما أصابه من اجلـوع واهلـزال، حتى تداركه 
دخل  األثناء  ويف  صحته،  من  شيئًا  له  أعاد  الطعام،  ببعض  املؤمنني  أحد 
عليه رجل يسأله شيئًا من املال، فاستوى العامل املذكور قائمًا ودّس يده فـي 
صندوق وضع يف كّوة احلجرة، واستخرج منه بعض املال أعطاه للسائل، 
ومل يلبث غري قليل حـتى دخل عليه آخر كان ينتسب إىل الرسول األكرم 
، وكانت عليه آثار احلاجـة بادية، فأعطاه كما أعطى سابقة، تعجب 
بعض احلاضرين، وقال: كيف يكون عندك كل هذا املال، وحيّل بك ما 

حّل من اجلوع والفاقة؟
أجاب العامل: هذه األموال ليست لي، وإمنا هي أمانة وضعها الناس عندي، 
وإّن  لألمانة،  خائنًا  لكنت  بها  تصّرفُت  ولو  مستحقيها،  إىل  أوصلها  لكي 

أعظم اخليانة خيانة األمة.
. تاريخ العلماء للسيد الشريازي                                                       
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تذكـــر أن العطـــاء اإلهلـــي يف أيـــام عاشـــوراء 

الروحـــي  زاُدك  اهلل  شـــعائر  إحيـــاء  بســـبب 

منـــه  باالســـتفادة  فعليـــك  العـــام،  خـــالل 

مفاســـد  مـــن  نفســـك  يف  مـــا  لتغيـــري 

تغيـــريًا جوهريـــًا.
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ما هي حقيقة مصحف فاطمة ؟:

املصحف:  لكلمة  االصطالحي  املعنى 
هو جامع الكتب، أي الذي يضم بني دفتيه 
الكتاب..  مبثابة  فهو  األوراق،  من  جمموعة 
ومصحف فاطمة  مل يكن قرآنًا، كما ورد 
َدَخل  انه  َبِصرٍي  َأِبي  فَعْن   ، املعصومني  عن 
 ومسعه يقول:  َعْبِد اهللَّ الصادق  َأِبي  َعَلى 
)وِإنَّ ِعْنَدَنا ملَُْصَحَف َفاِطَمَة  وَما ُيْدِريِهْم َما 
ُمْصَحُف َفاِطَمَة ؟ َقاَل ُقْلُت: وَما ُمْصَحُف 
ُقْرآِنُكْم  ِمْثُل  ِفيه  ُمْصَحٌف  َقاَل:  ؟  َفاِطَمَة 
َهَذا َثاَلَث َمرَّاٍت واهللَّ َما ِفيه ِمْن ُقْرآِنُكْم َحْرٌف 
َواِحٌد(الكايف للكليين: ج1، ص239، وهو ليس 
كتاب،  هو  وإمنا  الكريم..  القرآن  مقابل  يف 
أنه  حيث   .. فاطمة  موالتنا  يد  يف  كان 
عليها  دخل   ، املصطفى  أبيها  وفاة  بعد 
من احلزن والغم، ما ال يعلمه إال اهلل سبحانه 
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مَبا  َملكًا حيّدثها  عليها  تعاىل  اهلل  فأنزل  وتعاىل، 
اِد ْبِن ُعْثَماَن أنه  َيُكوُن يف املستقبل....فقد ورد عْن مَحَّ

سأل اإلمام الصادق : )وَما ُمْصَحُف َفاِطَمَة؟ َقاَل: ِإنَّ 
اهللَّ َتَعاىَل ملَّا َقَبَض َنِبيَّه  َدَخَل َعَلى َفاِطَمَة  ِمْن َوَفاِته 

َمَلكًا  ِإَلْيَها  اهللَّ  َفَأْرَسَل  وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ  ِإالَّ  َيْعَلُمه  اَل  َما  ْزِن  احْلُ ِمَن 
ِإَذا  َفَقاَل:    امْلُْؤِمِننَي  َأِمرِي  ِإىَل  َذِلَك  َفَشَكْت  ُثَها  دِّ َها وحُيَ ُيَسلِّي َغمَّ

ْوَت ُقوِلي ِلي َفَأْعَلَمْته ِبَذِلَك َفَجَعَل َأِمرُي  ْعِت الصَّ َأْحَسْسِت ِبَذِلك ومَسِ
َع َحتَّى َأْثَبَت ِمْن َذِلَك ُمْصَحفًا َقاَل ُثمَّ َقاَل  امْلُْؤِمِننَي  َيْكُتُب ُكلَّ َما مَسِ

َراِم وَلِكْن ِفيه ِعْلُم َما َيُكوُن( الكايف  اَلَل واحْلَ َأَما ِإنَّه َلْيَس ِفيه َشْيٌء ِمَن احْلَ
للكليين: ج1، ص239، واملالئكة هم الواسطة طوال التأريخ يف حياة األنبياء 
 وغري األنبياء، فليس من البعيد أن ينزل على فاطمة ملك حيدثها، 
فقد أوحى اهلل إىل أم موسى: ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت 
﴿َوُهزِّي   : السيدة مريم  إىل  أوحى  اْلَيّم﴾، وكذلك قد  يِف  َفَأْلِقيِه  َعَلْيِه 
ْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا﴾ فما بالك بالزهراء وهي  ِإَلْيِك ِبِ

سيدة نساء العاملني.
معلومات  عن  عبارة  هو  عليها،  اهلل  صلوات  الزهراء  فاطمة  فمصحف 
مستقبلية على ما سيجري على هذه األمة.. وهذا من اهلل عز وجل، بتوسط 
امَللك، وكتابة من أمري املؤمنني علي صلوات اهلل وسالمه عليه.. فإذا كان 
 ..فاطمة مبصحف  السماع  عند  يستنكر  أن  ينبغي  فال  كذلك،  األمر 
جلدين،  بني  مكتوب  أي  على  تطلق  مشرتكة،  لفظة  عن  عبارة  فاملصحف 

وليس للمعصومني  كتاب يف مقابل القرآن الكريم.. 
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السؤال: جيتمع الكثري من املؤمنني يف أوقات الصالة يف احلسينيات 
مفروض  ففي  احلسينية(  )الرتبة  نقص يف  هناك  فيكون  واملواكب 

السؤال: هل جتوز الصالة والسجود على السجاد؟ 

من  عليه  السجود  يصح  ما  على  السجود  إلمكان  جيوز،  ال  اجلواب: 
األرض أو نباتها - على التفصيل املذكور يف الرسالة العملية-.

املواكب  أصحاب  قبل  من  للشرب  يوضع  الذي  املاء  حكم  ما  السؤال: 
احلسينية، هل جيوز الوضوء به؟

اجلواب: إذا كان خمّصصًا للشرب فال جيوز الوضوء به. 
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  الصحيح من بدء الوحي:
 ، جاء للنبي  إن ما ورد من الروايات يف بدء البعثة والتي مضموهنا أن جربائيل
أنا بقارئ، فأخذه فغطه أي عرصه وحبس  وهو يف غار حراء، فقال له: إقرأ، قال: ما 
نفسه أو خنقه حتى بلغ منه اجلهد، أو حتى ظن أنه املوت، ثم أرسله، وأمره بالقراءة ؛ 
فأخربه النبي : أنه ال يعرفها، فلم يقنع منه، بل عاد فغطه، ثم أرسله، وهكذا ثالث 
َوَربَُّك  اْقَرْأ  َعَلٍق،  ِمْن  اإِلنَساَن  َخَلَق  ِذي َخَلَق،  الَّ َربَِّك  بِاْسِم  مرات، ثم قال: * ﴿اْقَرْأ 
األَْكَرُم﴾، فرجع هبا رسول اهللخائفا، فدخل عىل خدجية بنت خويلد، فقال زّملوين، 
زّملوين، حتى ذهب عنه الروع، ثم أخربها اخلرب، فانطلقت به خدجية، حتى أتت به ابن 
عمها ورقة بن نوفل وكان شيخا كبريًا قد تنرّص يف اجلاهلية، فعرض عليه النبي  ما 

شاهده، فطمئنه وبرشه بالنبوة. 
هل تعلم أن هذه الروايات مكذوبة.

والصحيح يف قضية بدء الوحي، والذي نطمئن إليه هو أنه قد أوحي إىل النيب 
، وهو يف غار حراء فهبط إليه جربئيل وأخذ بضبعه وهزه، وقال: يا حممد 
إقرأ، قال: وما أقرأ؟ قال: يا حممد: إْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اإلنسان 
َيْعَلم، ثم  َما َلْ  َعلََّم اإلنسان  ِبالَقَلِم.  َعلََّم  الَِّذي  َوَربَُّك اأَلْكَرُم.  إْقَرْأ  َعَلٍق.  ِمْن 
  أوحى إليه ربه عز وجل ما أوحى إليه، ثم صعد جربئيل إىل العلو،فرجع النيب
إىل أهله مستبشرًا مسرورًا مبا أكرمه اهلل به، مطمئنًا إىل املهمة اليت أوكلت 
إليه، وأول من لقاه وآمن به علي بن أبي طالب  ثم خدجية  كما روي هذا 

 . املعنى عن أهل البيت
تفسري اإلمام العسكري : ص 155
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أم وهب بنت عبد:
بـين  مـن  الكلـيب،  عمـري  بـن  اهلل  عبـد  زوجـة  قاسـط،  بـن  النمـر  مـن  سـيدة 
فقالـت   ، احلسـني  إىل  املسـري  علـى  بعزمـه  وهـب  أم  زوجتـه  أخـب  عليـم، 
فخـرج  معـك(  وأخرجـين  إفعـل  أمـورك،  أرشـد  بـك  اهلل  أصـاب  )أصبـت  لـه: 
وقتـل  القتـال  يف  زوجهـا  شـارك  وملـا  معـه،  فأقـام  حسـينا،  أتـى  حتـى  ليـال  بهـا 
أقبلـت  ثـم  عمـودا،  امرأتـه  وهـب  أم  أخـذت  سـعد  بـن  عمـرو  جنـد  مـن  رجلـني 
حممـد،  ذريـة  الطيبـني  دون  قاتـل  وأمـي،  أبـي  فـداك  لـه:  تقـول  زوجهـا  حنـو 
لـن  إنـي  قـال:  ثـم  ثوبـه،  جتـاذب  فأخـذت  النسـاء،  حنـو  يردهـا  إليهـا  فأقبـل 
بيـت  أهـل  مـن  جزيتـم  فقـال:  حسـني،  فناداهـا  معـك،  أمـوت  أن  دون  أدعـك 
علـى  ليـس  فإنـه  معهـن،  فاجلسـي  النسـاء  إىل  اهلل  رمحـك  إرجعـي  خـريا، 

إليهـن. فانصرفـت  قتـال،  النسـاء 
عنـه  متسـح  رأسـه  عنـد  جلسـت  حتـى  استشـهد  أن  بعـد  زوجهـا  إىل  وخرجـت 
لغـالم  اجلوشـن  ذي  بـن  مشـر  فقـال  اجلنـة،  لـك  هنيئـا  وتقـول:  الـرتاب 
فماتـت  فشـدخه،  رأسـها  فضـرب  بالعمـود،  رأسـها  إضـرب  رسـتم:  يسـمى 

. نهـا مكا
 أصحاب احلسني حملمد مهدي مشس الدين: ص75.
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: 1- فضل أهل البيت
عن أبي جعفر الباقر  قال: )حنن شجرة النبوة وبيت الرمحة 
وخمتلف  الرسالة  وموضع  العلم  ومعدن  احلكمة  ومفاتيح 
املالئكة وموضع سر اهلل، وحنن وديعة اهلل يف عباده، وحنن 
فقد  وفى بذمتنا  فمن  اهلل،  األكرب وحنن عهد  اهلل  حرم 
وفى بذمة اهلل، ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد اهلل ومن 
خفرنا )خفره: نقيض عهده، أي: غدر به( فقد خفر ذمة 

اهلل وعهده(.
 بصائر الدرجات: ص17.

2- فضل الزيارة:
 أو أبا جعفر  عن أبي بصري قال: مسعت أبا عبد اهلل الصاق 
ومأواه  اجلنة  مسكنه  يكون  أن  أحب  )من  يقول:    الباقر 
اجلنة فال يدع زيارة املظلوم(، قلت: من هو؟ قال: )احلسني 
لرسول  وُحبًا  إليه  شوقًا  أتاه  من  كربالء،  علي صاحب  بن 
اهلل وُحبًا لفاطمة وُحبًا ألمري املؤمنني ، أقعده اهلل على 

موائد اجلنة يأكل معهم والناس يف احلساب(. 
 كامل الزيارات البن قولويه: ص393.
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3- خماطر الذنوب:
وعن النيب األكرم  أنه قال:

وعقوق  باهلل،  اإلشراك  الكبائر؟  بأكرب  أخربكم  أال   
الوالدين، وقول الزور

 احملجة البيضاء للفيض الكاشاني: ج5 ص242.

4- آداب إسالمية.. آداب استغالل الوقت:
 : قال أمري املؤمنني *

)الفرصة متر مر السحاب فانتهزوا فرص اخلري(.
 نهج البالغة: قصار احلكم 21.

 : قال اإلمام الصادق *
)من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خريهما 
فهو مغبوط، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن 
إىل  كان  ومن  النقصان،  إىل  فهو  نفسه  يف  الزيادة  ير  مل 

النقصان فاملوت خري له من احلياة(. 
وسائل الشيعة للحر العاملي: ج61، ص94.
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عم�ران  أب�ي  ع�ن  األرم�ي  عيس�ى  ب�ن  حمم�د  ع�ن  أمح�د  ع�ن 
ق�ال:    الص�ادق  اهللَّ  عب�د  أب�ي  ع�ن  األوزاع�ي  ع�ن  اخل�راط 

)من قال يف كل يوم ال إله إال اهللَّ حقًا حقًا ال إله إال اهللَّ 
عبوديًة ورقًا ال إله إال اهللَّ إميانًا وتصديقًا أقبل اهللَّ تعاىل 
عليه بوجهه ومل يصرف وجهه عنه حتى يدخل اجلنة(.

 الكايف للكليي: ج2، ص519.
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مناجاة الشاكرين:
ِبْسِم اهلل الرَّْحمِن الرَِّحيِم

َفْيُض  َثناِئَك  إْحصاِء  َعْن  َوَأْعَجَزِني  َطْوِلَك  َتتاُبُع  ُشْكِرَك  إقاَمِة  َعْن  َأْذَهَلِني  ِإلِهي 
َعواِرِفَك  َنْشِر  َعْن  َوَأْعياِني  َعواِئِدَك  َتراُدُف  َمحاِمِدَك  ِذْكِر  َعْن  َوَشَغَلِني  َفْضِلَك 
َوَشِهَد  بالتَّْقِصيِر،  َوقاَبَلها  النَّْعماِء  ِبُسُبوِغ  اْعَتَرَف  َمْن  َمقاُم  َوهذا  أياِديَك،  َتواِلي 
ُيَخيُِّب  ال  الَِّذي  الَكِريُم  الَبرُّ  الرَِّحيِم  الرَُّؤوُف  َوأْنَت  َوالتَّْضِييِع  باإلهمال  َنْفِسِه  َعلى 
قاِصِديِه َوال َيْطُرُد َعْن ِفناِئِه آِمِليِه، ِبساَحِتَك َتُحطُّ ِرحاُل الرَّاِجيَن َوِبَعْرَصِتَك َتِقُف 
الُقُنوِط  ِسْرباَل  ُتْلِبْسنا  وال  َواإلياِس  ِبالتَّْخِييِب  آماَلنا  ُتقاِبْل  َفال  الُمْسَتْرِفِديَن  آماُل 
َواإلْبالِس، ِإلِهي َتصاَغَر ِعْنَد َتعاُظِم آالِئَك ُشْكِري َوَتضاءَل ِفي َجْنِب إْكراِمَك إيَّاَي 
َثناِئي َوَنْشِري، َجلََّلْتِني ِنَعُمَك ِمْن َأْنواِر اإليماِن ُحَلاًل َوَضَرَبْت َعَليَّ َلطاِئُف ِبرَِّك ِمَن 
ٌة  ، فآالؤَك َجمَّ ُتَفلُّ َأْطواقا ال  َوَطوََّقْتِني  ُتَحلُّ  َقالِئَد ال  ِمَنُنَك  َوَقلََّدْتِني  ِكَلاًل،  الِعزِّ 
َعْن  َفْضاًل  إْدراِكها  َعْن  َفْهِمي  َقُصَر  َكِثيرٌة  َوَنْعماؤَك  إْحصاِئها  َعْن  ِلساِني  َضُعَف 
ْكِر َوُشْكِري ِإيَّاَك َيْفَتِقُر ِإلى ُشْكٍر؟ َفُكلَّما ُقْلُت:  اْسِتْقصاِئها، َفَكْيَف ِلي ِبَتْحِصيِل الشُّ
ِبُلْطِفَك  ْيَتنا  َغذَّ َفَكما  ِإلِهي  الَحْمُد،  َلَك  َأُقوَل:  َأْن  ِلذِلَك  َعَليَّ  َوَجَب  الَحْمُد  َلَك 
ْم َعَلْينا َسواِبَغ النَِّعِم َواْدَفْع َعنَّا َمكاِرَه النَِّقِم َوآِتنا ِمْن ُحُظوِظ  َوَربَّْيَتنا ِبُصْنِعَك َفَتمِّ
اَرْيِن َأْرَفَعها َوَأَجلَّها عاِجاًل َوآِجاًل، َوَلَك الَحْمُد َعلى ُحْسِن َبالِئَك َوُسُبوِغ َنعماِئَك  الدَّ
َحْمدًا ُيواِفُق ِرضاَك َوَيْمَتِري الَعِظيَم ِمْن ِبرَِّك َوَنداَك يا َعِظيُم يا َكِريُم ِبَرْحَمِتَك 

يا أْرَحَم الرَّاِحِميَن.
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الصالة لقضاء الدين:

عن أبي جعفر  قال: جاء رجل إىل النيب  فقال: يا رسول 
اهلل، إني ذو عيال وَعليَّ دين، وقد اشتدت حالي فعلمي دعاء إذا 
عيالي،  على  به  وأستعني  ديي  به  أقضي  ما  رزقي  به  اهلل  دعوت 
تتم  ركعتني  صل  ثم  وضوءك،  وأسبغ  توضأ  اهلل  عبد  يا  فقال: 

الركوع والسجود فيهما، ثم قل: 
)يا ماجد، يا واحد، يا كريم، أتوجه إليك مبحمد نبيك نيب 
الرمحة، يا حممد، يا رسول اهلل، إني أتوجه بك إىل اهلل ربك ورب 
كل شيء أن تصلي على حممد وعلى أهل بيته، أسألك نفحة 
من نفحاتك وفتحا يسريا ورزقا واسعا أمل به شعثي وأقضي به 

ديي وأستعني به على عيالي(. 

وسائل الشيعة للحر العاملي: ج8، ص124.
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كيف بدأ السكاكي بطلب العلم؟
الشيخ يوسف بن أيب بكر بن حممد بن عيل اخلوارزمي امللقب )رساج الدين السكاكي(، صاحب 
كتاب )مفتاح العلوم( الذي يذكر فيه اثني عرش علاًم من علوم العرب، مع أنه مل يكن من العرب، 
كان يف بادئ أمره حّدادًا فعمل بيده حمربة صغرية من حديد، وجعل هلا قفاًل عجيبًا، ومل يزد وزن 
جملسه  وندماء  امللك  رآه  وملا  زمانه،  ملك  إىل  فأهداها  واحد،  قرياط  عن  وقفلها  املحربة  تلك 
إذ دخل  أنه كان واقفًا يف احلضور  بالرجل عىل صنعته، واتفق  الرتحيب  يزيدوا عىل  مل  الرفيع 
رجل آخر، فقام امللـــك احرتامًا لذلك الرجل، وأجلسه يف مقامه، فسأل عنه السكاكي؟ فقيل: 
إنه من مجلة العلامء، ففّكر السكاكي يف نفسه أنه لو كان من هذه الطائفة لكان أبلغ إىل ما يطلبه 
من الفضل والرشف والقبول، وخرج من ساعته إىل املدرسة لتحصيل العلوم، وكان إذ ذاك قد 

ذهب من عمره ثالثون سنة.
أمر  عىل  يساعدك  ال  مما  ذهنك  وأرى  التعلم،  فيه  ينفعك  ال  سن  يف  لعلك  املدرس:  له  فقال 
التحصيل، فال بد من االمتحان، ثم أخذ يعلمه هذه املسألة التي هي من آراء إمامهم الشافعي، 
ملا  ثم  عليه،  العبارة  هذه  له  يكرر  وجعل  بالدباغة،  يطهر  الكلب  جلد  الشيخ:  قال  له:  وقال 
جاءه من الغد طلب منه أن حيكي درس أمسه الذي لقنه فقال: قال الكلب: جلد الشيخ يطهر 
عمر  من  مىض  أن  إىل  وهكذا  آخر،  شيئًا  األستاذ  وعّلمه  احلارضون..  منه  فضحك  بالدباغة، 
السكاكي يف ذلك التعب يف أمر التحصيل عرشة أعوام أخر، فيأس من نفسه بالكلية، وضاق 
نظره  وقع  إذ  اجلبال،  شعب  يف  يومًا  يرتدد  كان  أنه  فاتفق  واجلبال،  الرباري  إىل  فخرج  خلقه، 
عىل قليل من املاء يتقاطر من فوقه عىل صخرة صامء، وقد ظهر فيها ثقب من أثر ذلك التقاطر، 
فاعترب بذلك وقال: ليس قلبك بأقسى من هذه احلجرة، وال خاطرك أصلب منها، حتى ال يتأثر 
بالتحصيل، ورجع ثانيًا إىل املدرسة بعزمه الثابت، وصمم يف األمر إىل أن فتح اهلل عليه أبواب 

العلوم واملعارف، وحاز قصب السبق عىل كثري من األماثل واألقران من العظامء واألعيان..
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تذكـــر  أن الـــذي يعتقـــد باحلســـاب يـــوم 

يرتكـــب  القـــرب،ال  وبعـــذاب  القيامـــة 

موكـــب  يف  وهـــو  األخالقيـــة،  املخالفـــات 

املـــأمت  يف  أو   ، احلســـني  اإلمـــام  عـــزاء 

وبثيـــاب ترمـــز إىل احلـــداد واحلـــزن علـــى 

الشـــهداء. ســـيد 
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الصحابة عند الشيعة اإلمامية::

يف  اإلمامية  رأي  عىل  وقف  من  إن 
نفّرط  مل  إذ  اآلراء،  أوسط  أنه  علم  الصحابة 
بكفر  قالوا:  الذين  كالكاملية  الغالة  تفريط  فيه 
اجلمهور  إفراط  أفرطنا  وال  مجيعا،  الصحابة 
ممن  فرد  كل  بعدالة  قالوا:  الذين  السنة  وأهل 
أما  مطلقا،  املسلمني  من  رآه  أو  النبي  سمع 
عندنا  كانت  وإن  بمجردها  الصحبة  فإن  نحن 
هي-  حيث  ومن  هي  -بام  لكنها  جليلة،  فضيلة 
الرجال  من  كغريهم  فالصحابة  عاصمة،  غري 
فيهم العدول، وهم عظامؤهم وعلامؤهم، وفيهم 
وفيهم  املنافقني،  من  اجلرائم  أهل  وفيهم  البغاة، 
ونتوالهم  بعدوهلم  نحتج  فنحن  احلال،  جمهولو 
يف الدنيا واآلخرة، أما البغاة وسائر أهل اجلرائم 
حلديثهم،  وزن  وال  هلم،  كرامة  فال  والعظائم 
أمره، هذا  نتبني  فيه حتى  نتوقف  احلال  وجمهول 
رأينا يف محلة احلديث من الصحابة وغريهم عمال 
الدينية،  احلقائق  متحيص  يف  الرشعي  بالواجب 
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والبحث عن الصحيح من اآلثار النبوية، واألدلة من 
الرأي، لكن اجلمهور  الكتاب والسنة شاهدة عىل هذا 

بالغوا يف تقديس كل من يسمونه صحابيا حتى خرجوا عن 
االعتدال فاحتجوا بالغث منهم والسمني واقتدوا بكل مسلم 

سمع النبي، أو رآه اقتداًء أعمى، وأنكروا عىل من خيالفهم يف هذا 
الغلو، وخرجوا يف اإلنكار عىل كل حد من احلدود، فاهتمونا بام اهتمونا، 

رمجا بالغيب، وهتافتا عىل اجلهل، ولو ثابت إليهم أحالمهم، ورجعوا إىل 
ولو  عليه،  دليل  ال  مما  الصحابة  يف  العدالة  أصالة  أن  لعلموا  العلم،  قواعد 

من  وحسبك  منهم،  املنافقني  بذكر  مشحونا  لوجدوه  احلكيم  القرآن  تدبروا 
آياته املحكمة: ﴿األَْعَراُب  التوبة، واألحزاب، واملنافقون، ويكفيك من  سورة 

َرُسولِِه﴾التوبة:97  َعىَل  اهللَُّ  َأنَزَل  َما  ُحُدوَد  َيْعَلُموْا  َأالَّ  َوَأْجَدُر  َونَِفاًقا  ُكْفًرا  َأَشدُّ 
َنْعَلُمُهْم﴾التوبة:101،  َنْحُن  َتْعَلُمُهْم  الَ  النَِّفاِق  َعىَل  َمَرُدوْا  امْلَِدينَِة  َأْهِل  ﴿َوِمْن   ،
ُبوْا َلَك األُُموَر َحتَّى َجاء احْلَقُّ َوَظَهَر َأْمُر اهللَِّ َوُهْم  ﴿َلَقِد اْبَتَغُوْا اْلِفْتنََة ِمن َقْبُل َوَقلَّ
َكاِرُهوَن﴾ التوبة: 48، فليت شعري أين ذهب املنافقون بعد رسول اهلل  وقد 
كانوا جّرعوه الغصص مدة حياته، وقد تعلمون أنه خرج إىل ُأحد بألف من 
أصحابه فرجع منهم قبل الوصول ثالث مئة من املنافقني وربام بقي معه منافقون 
يف  يكن  مل  ولو  قومهم،  أحساب  عن  بالدفاع  رغبة  أو  الشهرة  خوف  يرجعوا  مل 
األلف إال ثالث مئة منافق، لكفى دليال عىل أن النفاق كان زمن الوحي فاشيا، 
فكيف ينقطع بمجرد انقطاع الوحي وحلوق النبيبالرفيق األعىل؟ فهل كانت 
حياته سببا يف نفاق املنافقني؟! وموته سببا يف إيامهنم وعدالتهم وصريورهتم أفضل 
اخللق بعد األنبياء؟ وكيف انقلبت حقائقهم بعد وفاته فأصبحوا -بعد ذلك 
النفاق- بمثابة من الفضل ال يقدح فيها يشء مما ارتكبوه من اجلرائم والعظائم، 
وما املقتيض لاللتزام هبذه املكابرات؟! التي تنفر منها األسامع واألبصار واألفئدة؟
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السؤال: حنن نعلم أن الصالة، واجبة والسري إىل كربالء مستحب، إاّل 
أن بعض اإلخوة وأثناء دخول وقت الصالة يبقون مستمرين يف السري فهل 

هذا جائز؟
اجلواب: ينبغي احملافظة على الصالة يف أول وقتها، قال اهلل تعاىل:

اِفُظوَن* ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن﴾ املؤمنون:   ﴿َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَ
َصاَلِتِهْم  َعَلى  ُهْم  ﴿َوالَِّذيَن  ذكره:  عّز  يقول  أخرى  آية  ويف   10-9
ْكَرُمون﴾ املعارج: 34-35، وروي عن اإلمام  اِفُظوَن* ُأْوَلِئَك يِف َجنَّاٍت مُّ ُيَ
اِفُظوَن﴾: على  الصادق  يف قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَ

أوقاتها وحدودها.
السؤال: يتزامن يف بعض األحيان دخول اإلخوة السائرين لزيارة اإلمام 
احلسني، أو زيارة بقية األئمة املعصومني ع مع وقت الصالة الواجبة أو 
بعد دخول الوقت بقليل فهل عليهم إتيان صالة الزيارة أواًل، أم ال بد من 

الصالة الواجبة؟.
اجلواب: األفضل- مع سعة الوقت- اإلتيان بصالة الفريضة ثم اإلتيان 

بالزيارة وصالتها.
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فوائد االستيقاظ فجرَا:
إن هناك فوائد صحية كثرية جينيها اإلنسان باالستيقاظ فجرًا منها:

1 - تكون أعىل نسبة لغاز األوزون )o3( يف اجلو عند الفجر وتقل ترجييًا حتى تضمحل 
األكسجني  نظائر  أحد  وهو  األوزون  غاز  أن  حديثًا  ثبت  حيث  الشمس  طلوع  عند 
ينزل إىل  الضارة  العليا حلامية األرض من بعض اإلشعاعات  املوجود يف طبقات اجلو 
الشمس،  رشوق  مع  يرتفع  ثم  الفجر  عند  األرض  لسطح  املالمسة  الدنيا  الطبقات 
النفسية  الكثري من األمراض  العجيبة، فهو يشفي  العالجية  ُدِهش األطباء آلثاره  وقد 
ومنشط  العصبي  للجهاز  مفيد  تأثري  الغاز  وهلذا  جانبية،  آثار  أية  له  وليس  واجلسدية 
للعمل الفكري والعضيل بحيث جيعل ذروة نشاط اإلنسان الفكرية والعضلية تكون يف 
الصباح الباكر، وهلذا يستشعر اإلنسان عندما يستنشق نسيم الفجر املسمى بريح الصبا 

لذة ونشاطًا ال شبيه هلام يف أي ساعة من ساعات النهار أو الليل.
2 - إن أشعة الشمس عند رشوقها قريبة إىل اللون األمحر ومعروف تأثري هذا اللون املثري 
لألعصاب والباعث عىل اليقظة واحلركة كام أن نسبة األشعة فوق البنفسجية تكون أكرب 
ما يمكن عند الرشوق وهي األشعة التي حترض اجللد عىل صنع فيتامني د الالزم لنمو 

اجلسم.
3 - االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل وقد تبني أن اإلنسان الذي ينام ساعات طويلة 

وعىل وترية واحدة يتعرض لإلصابة بأمراض القلب.
4 - من الثابت علميًا إن أعىل نسبة للكورتيزون يف الدم هي وقت الصباح حيث تبلغ 
أن  املعروف  ومن   ،)7( من  أدنى  فتكون  مساءًا،  تكون  له  نسبة  وأخفض   )22  -  7(
الكورتيزون هو املادة الفعالة التي تزيد فعاليات اجلسم وتنشط استقالباته بشكل عام 

وتزيد نسبة السكر يف الدم الذي يزود اجلسم بالطاقة الالزمة له.
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يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعثاء الكندي البهديل:
أن  قبل  من  الكوفة  من    احلسني  إىل  فخرج  فاتكا  شجاعا  شريفا  رجال  يزيد  كان 
يتصل به احلر، قال أبو خمنف: ملا كاتب احلر ابن زياد يف أمر احلسني وجعل يسايره، 
جاء إىل احلر رسول ابن زياد مالك بن النسر البدي ثم الكندي، فجاء به احلر وبكتابه 
إىل احلسني، فقال يزيد: أمالك بن النسر أنت؟ قال: نعم، فقال له: ثكلتك أمك، ماذا 
جئت به؟ قال: وما جئت به؟ أطعت إمامي، ووفيت ببيعيت! فقال له أبو الشعثاء: عصيت 
ربك وأطعت إمامك يف هالك نفسك، كسبت العار والنار، أمل تسمع قول اهلل تعاىل: 

﴿وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينرصون﴾ سورة القصص: 41، فإمامك 
منهم.

أبا الشعثاء قاتل فارسا فلما عقرت فرسه: جثا على ركبتيه بني  وروى أبو خمنف: أن 
وكان  راميا  وكان  أسهم،  مخسة  إال  منها  سقط  ما  سهم  مبائة  فرمى  احلسني  يدي 

كلما رمى قال:
أنا ابن بهدله * فرسان العرجله

اللهم سدد رميته، واجعل ثوابه اجلنة، فلما نفدت سهامه قام   : فيقول احلسني 
فقال: ما سقط منها إال مخسة أسهم، ثم محل على القوم بسيفه وقال:
أنا ي�����زيد وأب����ي مه����اصر    *     كأني ليث بغيل خادر

يا رب إني للحسني ناصر     *    والبن سعد تارك وهاجر 
فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان اهلل عليه. وفيه يقول الكميت األسدي:

ومال أبو الشعثاء أشعث داميا    *      وأن أبا حجل قتيل جمحل. 
 

 إبصار العني،السماوي: ص171    
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: 1- فضل أهل البيت
مسع أبو ذر رسول اهلل  يقول: 

ومكان  اجلسد،  من  الرأس  مكان  منكم  بييت  أهل  )اجعلوا 
وال  بالرأس،  إال  فإن اجلسد ال يهتدي  الرأس،  من  العينني 

يهتدي الرأس إال بالعينني(.
 أمالي الطوسي: ص482.

2- فضل الزيارة:
 : قال اإلمام الصادق

)إن هلل مالئكة موكلني بقرب احلسني  فإذا هّم بزيارته 
الرجل أعطاهم اهلل ذنوبه، فإذا خطا حموها، ثم إذا خطا 
حتى  تضاعف  حسناته  تزال  فما  حسناته،  له  ضاعفوا 
مالئكة  وينادون  وقدسوه  اكتنفوه  ثم  اجلنة،  له  توجب 
السماء أن قّدسوا زوار حبيب حبيب اهلل، فإذا اغتسلوا ناداهم 

 :  حممد
أمري  ناداهم  ثم  اجلنة،  يف  مبرافقيت  أبشروا  اهلل  وفد  يا 
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 :  املؤمنني
الدنيا  يف  عنكم  البالء  ودفع  حوائجكم  لقضاء  ضامن  انا 
واآلخرة، ثم التقاهم ]اكتنفهم[ النيب  عن أميانهم وعن 

مشائلهم حتى ينصرفوا إىل أهاليهم(.
 كامل الزيارات البن قولويه: ص254

3- خماطر الذنوب:
 : قال رسول اهلل

)ال تدخل املالئكة بيتا فيه مخر أو دف أو طنبور أو نرد، وال 
يستجاب دعاؤهم، ويرفع اهلل عنهم الربكة(. 

مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج5، ص279.

4- آداب إسالمية.. آداب الثياب:
عن أبي عبد اهلل، عن آبائه  قال: 

)كان رسول اهلل  يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى 
املرأة أن تتشبه بالرجال يف لباسها(. 

وسائل الشيعة للحر العاملي: ج5، ص25.
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حممد عن ابن عيسى عن حممد بن عيسى عن أيوب بن 
احلر عن أبي عبد اهللَّ  قال: 

من قال عشر مرات:
) يا رب يا رب (

                  
                                          قيل له: لبيك ما حاجتك.
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*  عن زين العابدين  أنه كان يقول البنه: يا بني من أصابه منكم 
مصيبة، أو نزلت به نازلة فليتوضأ، وليسبغ الوضوء، ثم يصلي ركعتين 
أو أربع ركعات، ثم يقول في آخرهّن: )يا َمْوِضَع ُكلِّ َشْكوى َويا ساِمَع 
ُكلِّ َنْجوى َويا شاِهَد ُكّل َمال َويا عاِلَم ُكلِّ َخفيٍَّة َويا داِفَع ما َيشاُء ِمْن 
أْدعوَك    ٍد  ُمَحمَّ يا ُمصطفَي  َنجّي موسى  يا  إْبراهيَم  َخليَل  يا  َبلّيٍة، 
ْت فاَقُتُه َوَقلَّْت حيَلُتُه َوَضُعَفْت قوَُّتُه ُدعاَء الَغريِب الَغريِق  ُدعاَء َمْن اْشَتدَّ
الُمْضَطرُّ الَّذي ال َيِجُد ِلَكْشِف ما هو فيِه ِإاّل أْنَت يا أْرَحَم الّراحميَن(. فإّنه 

ال يدعو به أحد ِإاّل كشف اهلل عنه إن شاء اهلل تعالى.
* عن الصادق  لرفع الهم والحزن، تغتسل فتصّلي ركعتين وتقول: 
نيا َواآلِخَرِة َوَرحيَمُهما َفرِّْج  )يا فاِرَج الَهمِّ َويا كاِشَف الَغمِّ يا َرْحمَن الدُّ
َهّمي َواْكِشْف َغّمي يا اهلل الواِحُد األحُد الَصَمُد الَّذي َلْم َيِلُد َوَلْم يوَلْد 
آية  واقرأ  ِبَبليَّتي(،  َواْذِهْب  ْرني  َوَطهِّ إْعِصْمني  أَحْد  كفوا  َلُه  َيُكْن  وَلْم 

الكرسي والمعوذتين.
*  روي أنك تقول لرفع الهم في السجود مائة مرة: )يا َحيُّ يا َقيوُم يا ال 
ني وال َتِكْلني ِإلى َنْفسي(. إلَه ِإاّل أْنَت ِبَرْحَمِتَك أْسَتغيُث َفاْكِفني ما أَهمَّ
* قال رسول اهلل : من أصابه هّم أو غّم أو كرب أو بالء أو ألواٌء )شدة( 

فليقل: )اهلل َرّبي ال أْشِرُك ِبِه َشْيئًا َتَوَكْلُت َعلى الَحّي الَّذي ال َيموُت(.
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صالة الولد لوالديه:

لي  اْغِفْر  ﴿َربِّ  مرات:  وعشر  الفاحتة  األوىل  يف  ركعتان: 
الثانية  ويف  احِلساُب﴾،  َيُقوُم  َيْوَم  َوِلْلمؤمِننَي  َوِلواِلَديَّ 
الفاحتة وعشرًا: ﴿َربِّ إْغِفْر لي َوِلواِلَديَّ َولَِْن َدَخَل َبْييَت مؤِمنا 

َوِلْلمؤِمننَي والؤِمناِت﴾. 
ُهما َكما َربَّياني َصغريًا﴾. فإذا سلم قال عشر مرات:﴿َربِّ اْرَحْ
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الصرب والتحمل:

ُينقل عن العامل الكبري الشيخ زين الدين الازندارني رحه اهلل، 
أنه  تقريبًا،  الزمان  من  قرٍن  قبل  الكبار  الراجع  من  الذي كان 
ويف  أصحابه،  من  مجاعة  مع    احلسني  اإلمام  زيارة  قصد 
أثناء الطريق التحق بهم سيد فقري وطلب من الشيخ شيئًا من 
الال يصلح به أمره، قال له الشيخ: إنين اآلن ال أحل معي من 
داري حتى  تعال إىل  الشريف  فإذا رجعت من احلرم  الال شيئًا، 

أعطيك ما حتتاجه.
  لكنه أخذ يصّر يف طلبه، ولا مل ير من الشيخ جوابًا بصق يف 
تأديبه  فأرادوا  معه،  كانوا  الذين  إثارة  سبب  مما  الشيخ،  وجه 
وضربه، لكن الشيخ منعهم عن ذلك، ومسح بيده البصاق الذي 
يوم  النار  وجهي  متس  ال  أن  أرجو  إني  وقال:  وجهه،  على  كان 
، ثم توجه  القيامة بربكة بصاق واحد من ذرية رسول اهلل 
حتى  احلرم  من  رجوعي  بعد  البيت  إىل  تعال  وقال:  السيد  إىل 

أعطيك ما قسم اهلل لك، وذهب إىل احلرم الشريف.
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ــرية  ــى بصـ ــاس  كان علـ ــر  أن العبـ تذكـ

ـــن  ـــرية م ـــى بص ـــت عل ـــل أن ـــره، فه ـــن أم م

وأحـــكام  بالعقيـــدة  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــرك 

ــن؟ الديـ
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جذور املرجعية الشيعية ودورها:
الواقع  يف  كبري  تأثري  الدينية  للمرجعية 
املميز  املوقع  خالل  من  وذلك  اإلسالمي، 
ومواقفهم،  وعلمهم،  قداستهم،  يف  للمراجع 
الدينية  الشيعية  املرجعية  قيمة  وعالقاهتم، ولعل 
القيادي  امتداد لإلمامة يف مضموهنا  الفقهية أهنا 
وللسياسة،  للفتوى،  يتسع  الذي  الشامل، 
يف  االقتصادية  وللجوانب  والسلم،  وللحرب، 
احلقوق الرشعية، وغري ذلك لتصل إىل مستوى 
الغيبة،  زمان  يف   f املهدي  اإلمام  عن  النيابة 
بحيث يرى الناس أن قول املرجع هو قول اإلمام 

. والرادُّ عليه كالرادِّ عىل اإلمام 
نشوء املرجعية:

  املعصومني  األئمة  حياة  يف  الناس  كان 
أما   ، األئمة  من  الفقهية  أحكامهم  يأخذون 
والتي   ، املهدي  لإلمام  الصغرى  الغيبة  بعد 
 العسكري احلسن  اإلمام  وفاة  بعد  بدأت 
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عام )260 هـ(، فقد بدأ الناس يأخذون األحكام عن 
طريق سفرائه األربعة وهم:

األول: عثمان بن سعيد.
الثاني: حممد بن عثمان.

الثالث: احلسني بن روح.
الرابع: علي بن حممد السمري.

وقد انتهت سفارهتم بوفاة السفري الرابع يف سنة )329 هـ(.
الغيبة الكربى:

   بدأت الغيبة الكربى لإلمام املهدي f سنة )329 هـ(، وقد بني اإلمام عج 
ا احلوادث  دور العلامء ووظيفة الناس يف الرجوع إليهم، يف أحد التوقيعات: )أمَّ
ة اهلل عليهم(  تي عليكم، وأنا ُحجَّ الواقعة فارجعوا فيها إىل ُرَواة حديثنا، فإهنم ُحجَّ

اكامل الدين : ج4، ص484 .
من  كان  )من   :يقول إذ  إليه  ُيرجع  الذي  العامل  صفة  يبنّي  آخر  توقيع  ويف     
أن  َفِللَعَوام  لدينه، خمالفا هلواه، مطيعا ألمر مواله،  لنفسه، حافظًا  الُفَقهاء صائنًا 
قيادة  دور  فيها  يكون  جديدة  حلقبة  ذلك   فأسس   ،  457  : االحتجاج  يقلدوه( 

األمة بيد العلامء العدول.
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السؤال: كيف تكون نية الزيارة للمعصومني؟.
  أو اإلمام  اجلواب: النية ال حتتاج إىل تلفظ، فزيارة النيب

يكفي فيها أن تقصد ذلك بقلبك وتقرأ الزيارة.
أزور  اآلتي:  بالشكل  العصوم  زيارة  أنوي  أن  لي  جيوز  هل  السؤال: 

اإلمام..... قربة إىل اهلل تعاىل؟
اجلواب: نعم جيوز ذلك، ألنها من أفضل القربات. 

السؤال: كيف تكون نية صالة الزيارة لراقد األئمة األطهار ؟.
وَينوي  فَيقصد  الزيارة،  فيها صالة  ورد  اليت  الزيارات  أما  اجلواب: 
األئمة،  أوالد  زيارة  ومنها  ذلك  وأما يف غري  الزيارة،  الصلي صالة 

فيصلي ركعتني ويهدي ثوابها إىل الزور.
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احلكمة من خلق املاء بال لون وال طعم وال رائحة؟
هل تساءلت يوما: ملاذا املاء ليس له ال طعم وال لون وال رائحة؟ ما احلكمة يف أن اهلل 

جعل املاء الذي نرشبه عذبا: أي ليس له لون وال طعم وال رائحة؟
معظم  يشكل  الذي  املاء،  بلون  احلية  الكائنات  ألوان  كل  لتشكلت  لون  للامء  كان  لو 

مكونات األحياء: )وجعلنا من املاء كل يشء حي(.
لو كان للامء طعم ألصبحت كل املأكوالت من اخلضار والفواكه بطعم واحد وهو طعم 
املاء، فكيف يستساغ أكلها: )يسقى بامء واحد ونفضل بعضها عىل بعض يف األكل إن يف 

ذلك آليات لقوم يتفكرون(.
أكلها  يستساغ  فكيف  واحدة،  برائحة  املأكوالت  كل  ألصبحت  رائحة  للامء  كان  ولو 

بعد ذلك؟!
لكن حكمة اهلل يف اخللق اقتضت أن يكون املاء الذي نرشبه ونسقي به احليوان والنبات 
النعمة  للخالق حق هذه  أدينا  رائحة! فهل نحن  لون وال طعم وال  بال  ماء عذبا: أي 

فقط؟
وهل تعلم ما احلكمه يف أن: ماء األذن مر، وماء العني مالح، وماء الفم عذب؟

احلرشات  يقتل  لكي  املرارة،  غاية  يف  مرًا  األذن  ماء  جعل  بأن  أنه  اهلل  رمحه  اقتضت 
واألجزاء الصغرية التي تدخل احلرشات.

وجعل ماء العني ماحلًا ليحفظها، ألن شحمتها قابلة للفساد، فكانت مالحتها صيانة هلا.
وجعل ماء الفم عذبًا، ليدرك طعم األشياء عىل ما هي عليه، إذ لو كانت عىل غري هذه 

الصفة، ألحاهلا إىل غري طبيعتها.
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جون بن حوي موىل أبي ذر الغفاري:
مع  ثم   ، احلسن  مع  فكان  ذر،  أبي  بعد  البيت  أهل  إىل  منضما  جون  كان 

احلسني  وصحبه يف سفره من الدينة إىل مكة ثم إىل العراق.
  احلسني  أمام  وقف  القتال  نشب  فلما  الداودي:  الدين  رضي  السيد  قال 
يستأذنه يف القتال، فقال له احلسني : )يا جون أنت يف إذن مين، فإمنا تبعتنا 
طلبا للعافية فال تبتل بطريقتنا(، فوقع جون على قدمي أبي عبد اهلل يقبلهما 
ويقول: يا بن رسول اهلل أنا يف الرخاء أحلس قصاعكم ويف الشدة أخذلكم !؟ إن 
ليطيب  اجلنة  يف  علي  فتنفس  ألسود،  لوني  وإن  للئيم  حسيب  وإن  لننت  رحيي 
رحيي ويشرف حسيب ويبيض لوني، ال واهلل ال أفارقكم حتى خيتلط هذا الدم 

األسود مع دمائكم، فأذن له احلسني ، فربز وهو يقول:
كيف ترى الفجار ضرب األسود 
 بـــــالشـــــــــريف والقنــــــــــا الســــدد  
 يــــــــــذب عـــــن آل النيب أحـــــــد

ثم قاتل حتى قتل.
قال حممد بن أبي طالب: فوقف عليه احلسني  وقال: " اللهم بيض وجهه 

وطيب رحيه واحشره مع األبرار وعرف بينه وبني حممد وآل حممد ".
وروى علماؤنا عن الباقر )عليه السالم( عن أبيه زين العابدين : أن بين أسد 
أيام تفوح منه رائحة  الذين حضروا العركة ليدفنوا القتلى وجدوا جونا بعد 

السك 
 إبصار العني،السماوي: ص176
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: 1- فضل أهل البيت
 : عن اإلمام الباقر

والصوم،  والزكاة،  الصالة،  على  مخس:  على  اإلسالم  )بين 
واحلج، والوالية، ومل يناَد بشيء كما نودي بالوالية(. 

الكايف للكليين: ج2، ص18.

2- فضل الزيارة:
عن عبد اهلل بن زرارة قال: مسعت أبا عبد اهلل الصادق  يقول: 
على  فضال  القيامة  يوم    علي  بن  احلسني  لزوار  )إن 
قبل  اجلنة  )يدخلون  قال:  فضلهم؟  وما  قلت:  الناس(، 

الناس بأربعني عاما وسائر الناس يف احلساب واملوقف(. 
كامل الزيارات البن قولويه:ص262.
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3- خماطر الذنوب:
ْعُت َأَبا َعْبِد اهللَّ Q َيُقوُل:  َعِن اْلَْيَثِم ْبِن َواِقٍد َقاَل مَسِ

ِف اللَّ  ) َمْن َخاَف اللَّ َأَخاَف اللَّ ِمْنه ُكلَّ َشْيٍء وَمْن مَلْ َيَ
َأَخاَفه اللَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء(.

الكايف، الكليين: ج2، ص68

4- آداب إسالمية.. آداب النظر:
 :  عنه اإلمام الصادق

النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركها لل عز 
 .وجل ال لغريه أعقبه الل إميانا جيد طعمه

ميزان احلكمة للريشهري: ج4، ص3292.
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محيد عن ابن مساعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصري قال: قال 
 : أبو جعفر الباقر

)من أراد أن يكتال باملكيال األوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من 
ا َيِصُفوَن َوَسالٌم َعَلى  جملسه: ُسْبحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ

ْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلعاملَِنَي. الصافات: 180 - 182.  امْلُْرَسِلنَي َواحْلَ

الكايف للكليين: ج2، ص496.
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مناجاة المفتقرين:
ِحيِم ْحِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

ُه إاِلّ ُلْطُفَك َوَحناُنَك َوَفْقِري ال ُيْغنِيِه إاِلّ َعْطُفَك َوإْحساُنَك َوَرْوَعتِي  ُبُ ي ال َيْ إهِِلي َكْسِ
ُغنِيها إاِلّ َفْضُلَك َوَخلَّتِي  ها إاِلّ ُسْلطاُنَك َوُأْمنِيَّتِي ال ُيَبلِّ تِي ال ُيِعزُّ نَها إاِلّ َأماُنَك َوِذلَّ ال ُيَسكِّ
ي  ُجُه ِسوى َرْحَتَِك َوُضِّ َك َوَكْرِب ال ُيَفرِّ ها إاِلّ َطْوُلَك َوحاَجتِي ال َيْقِضيها َغْيُ ال َيُسدُّ
ُدها إاِلّ َوْصُلَك َوَلْوَعتِي ال ُيْطِفيها إاِلّ لِقاُؤَك َوَشْوِقي  ال َيْكِشُفُه َغْيُ َرْأَفتَِك َوُغلَّتِي ال ُيَبِّ
َيُردُّها  ال  َوهَلَْفتِي  ِمنَْك  ُدُنّوي  ُدوَن  َيِقرُّ  ال  َوَقراِري  َوْجِهَك  إىِل  النََّظُر  إاِلّ  ُه  َيُبلُّ ال  إَِلْيَك 
إاِلّ  ُئُه  ُيْبِ ُقْرُبَك َوُجْرِحي ال  إاِلّ  ُيِزيُلُه  ي ال  طِبَُّك َوَغمِّ َيْشِفيِه إاِلّ  َرْوُحَك َوُسْقِمي ال  إاِلّ 
َصْفُحَك َوَرْيُن َقْلبِي ال َيُْلوُه إاِلّ َعْفُوَك َوَوْسواُس َصْدِري ال ُيِزحُيُه إاِلّ َأْمُرَك، َفيا ُمنَْتهى 
اِغبنَِي َويا  اِئِلنَي َويا أْقىص َطِلَبَة الطَّالِبنَي ويا أْعىل َرْغَبِة الرَّ َأَمِل اآلِمِلنَي َوياغاَيَة ُسْؤِل السَّ
َكنَْز  َويا  امُلْعَدِمنَي  ُذْخَر  َويا  يَن  امُلْضَطرِّ َدْعَوِة  يَب  ُمِ َويا  اخلاِئِفنَي  َأماَن  َويا  نَي  اِلِ الصَّ َوِلَّ 
االَْكَرِمنَي  َأْكَرَم  َويا  َوامَلساِكنِي  الُفَقراِء  َحواِئَج  قاِضَ  َويا  امُلْسَتِغيثنَِي  ِغياَث  َويا  الباِئِسنَي 
ُتنِيَلنِي  َأْن  َأْسَأُلَك  ؛  َواْبتِهاِل  ِعي  َتَضُّ َوإَِلْيَك  َوُسؤاِل  ِعي  َتَضُّ َلَك  اِحنَِي،  الرَّ َأْرَحَم  َويا 
َك  ِمْن َرْوِح ِرْضوانَِك َوُتِديَم َعَلَّ نَِعَم اْمتِنانَِك، َوها َأنا بِباِب َكَرِمَك َواِقٌف َولِنََفحاِت بِرِّ
لِيَل  ٌك، إهِِلي اْرَحْم َعْبَدَك الذَّ ِديِد ُمْعَتِصُم َوبُِعْرَوتِك الُوْثقى ُمَتَمسِّ ٌض َوبَِحْبِلَك الشَّ ُمَتَعرِّ
ِليِل يا  َت ظِلَِّك الظَّ ذا اللِّساِن الَكليِل َوالَعَمِل الَقِليِل َواْمنُْن َعَلْيِه بَِطْولَِك اجلَِزيِل َواْكنُْفُه َتْ

اِحنَِي. َكِريُم يا َجِيُل يا أْرَحَم الرَّ
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الصالة للمهمات:

تقرأ يف األوىل  وأركانها  أربع ركعات حتسن قنوتها  تصلي 
احلمد مرة، وقوله تعاىل:حسبنا اهلل ونعم الوكيل سبعًا، 
ويف الثانية احلمد مرة وقوله تعاىل: ما شاَء اهلل ال قَوَة ِإاّل 
الثالثة  ويف  سبعًا،   َوَوَلدًا مااًل  ِمْنَك  أَقلُّ  أنا  َتَرِن  إْن  ِباهلل 
احلمد مرة وقوله تعاىل: ال إلَه ِإاّل أْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت 
تعاىل:  وقوله  مّرة،  احلمد  الرابعة  ويف  سبعًا،   الّظاملنَي ِمَن 

ُأَفوُِّض أمري ِإىل اهلل إنَّ اهلل َبصرٌي ِبالِعباِد سبعا.
 ثم سل حاجتك.



127



128

قيمة الرجل..

قيل لبعض العرفاء من املتقني الواعني: إن رجاًل من املتصّوفة 
بلغ يف ترويضه لنفسه إىل حّد ميشي على املاء!..

فقال العارف: وكذلك يفعله الضفدع.
فقيل له: وإن واحدًا منهم يطري يف الواء!..

فقال العارف: كذلك يفعل الذباب.
قيل له: ومنهم من يسري من بلد إىل بلد يف حلظة!..

قال العارف: وكذلك الشيطان يسري من املشرق إىل املغرب.
الرجل  كل  الرجل  بل  الرجل،  قيمة  األشياء  بهذه  فليس 
هو من خيالط الناس ويعاملهم باملعروف، ويتزوج منهم وال 

يغفل عن اهلل طرفة عني.
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تذكـــر  أن احلســـني  فكـــر ومنهـــج نتخـــذه 

املظلـــوم  يف احليـــاة ال أن نكتـــب: )ثـــورة 

ـــن  ـــري م ـــون لكث ـــن ظامل ـــامل( وحن ـــى الظ عل

النـــاس وأوهلـــم أنفســـنا.
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الرجعة:
إن الذي تذهب إليه اإلمامية أخذا بام جاء عن 
آل البيت  أن اهلل تعاىل يعيد قومًا من األموات 
فيعّز  عليها،  كانوا  التي  صورهم  يف  الدنيا  إىل 
فريقا آخر، وال يرجع إال من علت  فريقا ويذّل 
الفساد،  من  الغاية  بلغ  من  أو  اإليامن  يف  درجته 
إىل  بعده  املوت، ومن  إىل  ذلك  بعد  يصيون  ثم 
العقاب،  أو  الثواب  من  يستحقونه  وما  النشور 
هؤالء  متني  الكريم  قرآنه  يف  تعاىل  اهلل  حكى  كام 
املرجتعني الذين مل يصلحوا باالرجتاع فنالوا مقت 
نَا  اهلل أن خيرجوا ثالثا لعلهم يصلحون:﴿َقاُلوا َربَّ
َفَهْل  بُِذُنوبِنَا  ْفنَا  َفاْعَتَ اْثنََتنْيِ  َوَأْحَيْيَتنَا  اْثنََتنْيِ  َأَمتَّنَا 

إىَِل ُخُروٍج ِمْن َسبِيٍل﴾غافر: 11.
وقوع  يثبت  ما  الكريم  القرآن  يف  جاء  قد  نعم    
كمعجزة  األموات  لبعض  الدنيا  إىل  الرجعة 
﴿َوُأْبِرُئ  املوتى:  إحياء  يف  السالم  عليه  عيسى 
اهللَِّ﴾آل  بِإِْذِن  امْلَْوَتى  َوُأْحِيي  َواأْلَْبَرَص  اأْلَْكَمَه 
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اهللَُّ  َهِذِه  حُيِْيي  َأنَّى  عمران:49، وكقوله تعاىل: ﴿َقاَل 
ا َفَأَماَتُه اهللَُّ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه﴾البقرة:2، واآلية  َبْعَد َمْوِتَ

 .﴾... نَا َأَمتَّنَا اْثنََتنْيِ املتقدمة ﴿َقاُلوا َربَّ
 وكذلك تظافرت األخبار عن أهل بيت العصمة  يف إثباتا، 

و اإلمامية بأجعها عليه إال قليلون منهم تأولوا ما ورد يف الرجعة 
اإلمام  بظهور  البيت  آل  إىل  والنهي  واألمر  الدولة  رجوع  معناها  بأن 

املنتظر، من دون رجوع أعيان األشخاص وإحياء املوتى.
  والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من املستنكرات التي يستقبح االعتقاد 

هبا، وهو مما تنبز به الشيعة اإلمامية ويشنّع به عليهم، حتى وصل األمر إىل أن 
أحد أمني يف كتابه )فجر اإلسالم( يقول: )فاليهودية ظهرت يف التشيع بالقول 

بالرجعة( فجر اإلسالم ص 339 ط4، وال نرى يف الواقع ما يبر هذا التهويل، 
بعد أن دلت اآليات والروايات عليها،

كام أن الرجعة ليست مستحيلة الوقوع عقاًل  فهي من نوع البعث واملعاد اجلسامين 
غي أهنا بعث موقوت يف الدنيا، والدليل عىل إمكان البعث دليل عىل إمكاهنا، وال 

سبب الستغراهبا إال أهنا أمر غي معهود لنا فيام ألفناه يف حياتنا الدنيا.
وعىل كل حال فالرجعة ليست من األصول التي يب االعتقاد هبا والنظر فيها، 
وإنام اعتقادنا هبا كان تبعا لآلثار الصحيحة الواردة عن آل البيت  الذين ندين 
يمتنع  وال  عنها،  أخبوا  التي  الغيبية  األمور  من  وهي  الكذب،  من  بعصمتهم 

وقوعها.
 )عقائد اإلمامية للشيخ املظفر:ص84-80(
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السؤال: هل يف صالة الزيارة أذان وإقامة؟
اجلواب: ليس يف الصلوات املستحبة أذان وإقامة ومنها صالة الزيارة.
السؤال: هل يصح إهداء ثواب الصلوات املستحبة لألحياء، خصوصًا 

عند مراقد األئمة املعصومني ؟
اجلواب: نعم يصح. 

السؤال: كم هي املسافة الفاصلة بني الرجل واملرأة أثناء صالتهما؟
اجلواب: جيب على األحوط تأخر املرأة، ولو مبقدار أن يكون موضع 
سجودها حماذيًا ملوضع ركبة الرجل، إال إذا كان بينهما حائل أو 
كان الفاصل بينهما حوالي مخسة أمتار فال يضر تقارنهما، بل ال 

يضر تقدمها أيضًا مع هذه املسافة.
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آثار املوسيقى على األعصاب:
يقول الدكتور )لوتر(: إن مفعول الغناء واملوسيقى يف تدير األعصاب، أقوى من مفعول 

املخدرات.
والدكتور )ولف آدلر( األستاذ بجامعة كولومبيا يقول:

 إن أحىل وأجل األنغام واأللان املوسيقية، تعكس آثارًا سيئة عىل أعصاب اإلنسان، وعىل 
ضغط دمه، وإذا كان ذلك يف الصيف، كان األثر التخريبي أكثر.

أثر تكهرهبا هبا، وعالوة عىل ذلك فإن  تتعب وجتهد أعصاب اإلنسان عىل  املوسيقى  إن   
املتعارف،  كثيًا خارجًا عن  اإلنسان عرقًا  يولد يف جسم  املوسيقى  الصويت يف  االرتعاش 

ومن املمكن أن يكون هذا العرق اخلارج من الد مبدًء ألمراض أخرى.
الغناء  التي أدىل هبا األخصائيون واألطباء، بشأن  إىل غيها من االعتافات والترصحيات 

وتأثيه عىل األعصاب، وإتعابه للنفس والروح، وغي ذلك.
هل  والغناء،  املوسيقى  إىل  استامعه  وواصل  املقيتة،  التجربة  هذه  يف  اإلنسان  استمر  وإذا 
األقراص  وابتالع  العقلية،  األمراض  مستشفى  إىل  ومصيه؟..  أمره  يؤول  أين  تعرف 

املخدرة لألعصاب وتطيم اجلسم.
النفس،  علم  يف  واملتخصص  )لويزيانا(  بجامعة  األستاذ  اوكدن(  )هنري  البفيسور  أما 

والذي قىض 25 سنة يف دراسته، كتب مقاالً يف ملة )نيوزويك( قال فيه:
اخلاصة  االلكتونية  األجهزة  بواسطة  قام  نيويورك،  مستشفى  يف  الدكتور  )آدنولد(  إن   
بتعيني أمواج املخ والدماغ، بإجراء بعض التجارب عىل األلوف من املرىض، الذين يشكون 
من األتعاب الروحية والعصبية والصداع، وبعد ذلك ثبت لديه أن من أهم عوامل ضعف 
والغناء،  املوسيقى  إىل  االستامع  هو:  والصداع  الروحية  النفسية  واألتعاب  األعصاب 
وخصوصًا إذا كان االستامع بتوجه وإمعان، كام أنه قد ثبت علميا أن سامع األغاين يزيد من 

انتشار اخلاليا السطانية يف جسم اإلنسان.
فسبحان اهلل العظيم ما حرم شيئا إال لكمة.
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عبد الل وعبد الرمحن ابنا عروة بن حراق الغفاري:
كان عبد اهلل وعبد الرمحن الغفاريان من أشراف الكوفة ومن شجعانهم وذوي 
املواالة منهم، وكان جدهما حراق من أصحاب أمري املؤمنني  وممن حارب 
بالطف،  احلسني  إىل  الرمحن  وعبد  اهلل  عبد  وجاء  الثالث،  حروبه  يف  معه 
قال أبو خمنف: ملا رأى أصحاب احلسني أنهم قد كثروا وأنهم ال يقدرون على 
أن مينعوا احلسني وال أنفسهم، تنافسوا يف أن يقتلوا بني يديه، فجاءه عبد اهلل 
وعبد الرمحن ابنا عروة الغفاريان، فقاال: يا أبا عبد اهلل السالم عليك، حازنا 
العدو إليك فأحببنا أن نقتل بني يديك، مننعك وندفع عنك، فقال: مرحبا 
بكما، ادنوا مين، فدنوا منه، فجعال يقاتالن قريبا منه وإن أحدهما لريجتز ويتم 

له اآلخر، فيقوالن:
قد علمت حقا بنو غفار * وخندف بعد بين نزار
لنضربن معشر الفجار * بكل عضب صارم بتار

يا قوم ذودوا عن بين األطهار * باملشريف والقنا اخلطار     
فلم يزاال يقاتالن حتى قتال، وقال السروي: إن عبد اهلل قتل يف احلملة األوىل 

وعبد الرمحن قتل مبارزة، وقال غريه: إنهما قتال مبارزة.
 إبصار العني للسماوي: ص175.



135



136

: 1- فضل أهل البيت
  عن عبد الرمحن بن كثري قال: مسعت أبا عبد اهلل الصادق

يقول: 
)حنن والة أمر اهلل وخزنة علم اهلل وعيبة وحي اهلل وأهل 
دين اهلل، وعلينا نزل كتاب اهلل، وبنا ُعِبد اهلل ولوالنا ما 

ُعِرف اهلل وحنن ورثة نيب اهلل وعرتته(.
 بصائر الدرجات: ص19.

2- فضل الزيارة:
  عن أبي أسامة زيد الشحام قال: مسعت أبا عبد اهلل الصادق

يقول: 
)من أتى قرب احلسني  تشوقا إليه كتبه اهلل من اآلمنني 
يوم القيامة، وأعطى كتابه بيمينه، وكان حتت لواء احلسني 
بن علي  حتى يدخل اجلنة، فيسكنه يف درجته إن اهلل 

مسيع عليم(. 
كامل الزيارات البن قولويه: ص 142 .
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3- خماطر الذنوب:
َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ  َقاَل: 

َأْدَنى  ِمْن  وُهَو  َعْنه  َلَنَهى  ُأفٍّ  ِمْن  َأْدَنى  َشْيئًا  اهللَّ  َعِلَم  )َلْو 
َظَر  ُجُل ِإَل َواِلَدْيه َفُيِحدَّ النَّ اْلُعُقوِق وِمَن اْلُعُقوِق َأْن َيْنُظَر الرَّ

ِإَلْيِهَما(. 
الكايف، للكليين: ج2، ص349. 

4- آداب إسالمية.. آداب دخول األسواق:
 : قال أمري املؤمنني

اشتغال  األسواق عند  إذا دخلتم  )أكثروا ذكر اهلل عز وجل 
ُتكَتبوا  وال  احلسنات  وزيادة يف  للذنوب  كفارة  فإنه  الناس 

يف الغافلني(.
 اخلصال للشيخ الصدوق: ص614.
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حممد عن ابن عيسى عن السراد عن مالك بن عطية عن ضريس الكناسي عن 
أبي جعفر  قال: مرَّ رسول اهللَّ  برجل يغرس غرسا يف حائط له وقف عليه 
وأبقى،  إيناعا وأطيب مثرا  وأسرع  أثبت لك أصال  أدلك على غرس  أال  وقال: 

، فقال إذا أصبحت وأمسيت فقل:  قال: بلى فدلين يا رسول اهللَّ
)سبحان اهللَّ واحلمد هلل وال إله إال اهللَّ واهللَّ أكرب(

 فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات يف اجلنة من أنواع الفاكهة وهن 
من الباقيات الصاحلات، قال فقال الرجل: فإني أشهدك يا رسول اهللَّ أن حائطي 
هذا صدقة مقبوضة على فقراء املسلمني أهل الصدقة، فأنزل اهللَّ عز وجل آيات 
ُرُه ِلْلُيْسرى﴾ الليل:  ْسنى َفَسُنَيسِّ َق ِباحْلُ ا َمْن َأْعطى َواتَّقى َوَصدَّ من القرآن: ﴿َفَأمَّ

 . 7 - 5
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مناجاة المتوسلين:
ِحيِم ْحِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

َعواِرُف  إاِلّ  إَِلْيَك  َذِريَعٌة  ِل  َوال  َرْأَفتَِك  َعواطُِف  إاِلّ  إَِلْيَك  َوِسيَلٌة  ِل  َلْيَس  إهِِلي 
ِة، فاْجَعْلُهام ِل َسَببا إىِل َنْيِل  ِة ِمَن الُغمَّ ْحَِة َوُمنِْقِذ االُمَّ َرْحَتَِك َوَشفاَعُة َنبِيَِّك َنبِيِّ الرَّ
ُها ِل ُوْصَلًة إىِل الَفْوِز بِِرْضوانَِك، َوَقْد َحلَّ َرجاِئي بَِحَرِم َكَرِمَك  ْ ُغْفرانَِك َوَصيِّ
ِمْن  َواْجَعْلنِي  َعَمِل  بِاخلَْيِ  َواْختِْم  َأَمِل  فِيَك  ْق  َفَحقِّ ُجوِدَك  بَِفناِء  َطَمِعي  َوَحطَّ 
َأْعُينَُهْم  َوَأْقَرْرَت  َكراَمتَِك  داَر  َوَبَوْأَتُْم  َجنَّتَِك  ُبْحُبوَحَة  َأْحَلْلَتُهْم  ِذيَن  الَّ َصْفَوتَِك 
ْدِق ِف ِجواِرَك يا َمْن ال َيِفُد الوافُِدوَن  بِالنََّظِر إَِلْيَك َيْوَم لِقاِئَك َوَأْوَرْثَتُهْم َمناِزَل الصِّ
َعىل َأْكَرَم ِمنُْه َوال َيُِد القاِصُدوَن َأْرَحَم ِمنُْه يا َخْيَ َمْن َخال بِِه َوِحيٌد َويا َأْعَطَف 
ي، َفال  َمْن آوى إَِلْيِه َطِريٌد إىِل َسَعِة َعْفِوَك َمَدْدُت َيِدي َوبَِذْيِل َكَرِمَك َأْعَلْقُت َكفِّ

اِحنَِي. عاِء يا أْرَحَم الرَّ ُتولِنِي احِلْرماَن َوال َتْبِلنِي بِاخلَْيَبِة َواخلُْساِن يا َسِميَع الدُّ
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الصالة يف طلب الرزق:
1-عن النيب ، عن جربئيل ، يف صالة الرزق: ركعتان تقرأ يف األوىل 
الكوثر﴾ ثالث مرات، واإلخالص ثالث مرات،  احلمد مرة، و﴿إنا أعطيناك 

ويف الثانية احلمد مرة، واملعوذتني كل واحدة ثالث مرات.
وسائل الشيعة للحر العاملي: ج8، ص124.
أن جتب الصالة  إذا غدوت يف حاجتك بعد   قال:  أبي عبد اهلل  2- عن 
فصل ركعتني، فإذا فرغت من التشهد قلت: )اللهم إني غدوت ألتمس من 
رزقتنيه  فيما  وأعطين  طيبا،  حالال  رزقا  فارزقين  أمرتين،  كما  فضلك 
فرغت من  فإذا  أخراوين،  تصلي ركعتني  ثم  مرات  تعيدها ثالث  العافية(، 
التشهد قلت: )حبول اهلل وقوته، غدوت بغري حول مين وال قوة، ولكن حبولك 
يا رب وقوتك، وأبرأ إليك من احلول والقوة، اللهم إني أسألك بركة هذا 
اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقين من فضلك رزقا واسعا طيبا حالال 

تسوقه إلي حبولك وقوتك وأنا خافض يف عافيتك(، وتقوله ثالثا. 
وسائل الشيعة للحر العاملي: ج8، ص123.
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هنيئًا لك هذه األخالق..
كان الشيخ احلاج )آخوند مال عباس(، -املتوفى سنة )1288 هـ( رمحه اهلل- مثااًل 
يف املساملة وصفاء القلب والصرب على املكاره وصالبة األعصاب،   يقال كانت له 
أرض زراعية يعمل فيها بنفسه، فاتفق أصحاب األراضي اجملاورة ألرضه أن ميتحنوا 
ساعة  أرض  كل  لصاحب  وكانت  اآلخرين،  مداراة  يف  موقفه  منه  ويروا  الشيخ 
السقي من  فلما كانت ساعة  بينهم،  املشرتك  البئر  ماء  زرعه من  يسقي  معينة 
حصة الشيخ، وّجه األشخاص جهة املاء إىل أراضيهم لينظروا ماذا يفعل الشيخ 

جتاه غصب حقه الواضح؟!..
  ولكنهم استغربوا إذ قال هلم: من فضلكم إذا انتهيتم من سقي زرعكم وّجهوا املاء 
كنا  وقالوا:  األشخاص  له  فاعتذر  املاء،  ينتظر  وجلس  أرضي!..وذهب  جهة  إىل 
نعرف أن هذه الساعة من حصتك ولكن أردنا امتحانك يا شيخ، فهنيئًا لك هذه 

األخالق احلسنة.
  فما أدري لو كان هذا االختبار قد وقع علينا فماذا ترانا فاعلني؟
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تذكـــر أن احلســـني  استشـــهد مـــن 
جـــده  ديـــن  تعاليـــم  تثبيـــت  أجـــل 
ومـــن ضمنهـــا الصـــالة فضحـــى ببعـــض 
ـــام  ـــل إمت ـــن أج ـــم م ـــى قلته ـــه عل أصحاب
الصـــالة وقـــت الظهـــر.. فلنحافـــظ علـــى 
 ــني ــب احلسـ ــون يف ركـ ــا لنكـ صالتنـ
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هل البسملة جزء من السورة؟ 
هي  التي  املسائل  من  البسملة،  حذف  مسألة  إن 
املسلمني.. فرق  بعض  بني  االختالف  موارد  من 
وكذلك  السورة،  يقرأ  عندما  البعض  أن  نالحظ  إذ 
أول  من  البسملة  حيذف  فإنه  الصلوات؛  ف  احلمد 

السور.. فام هو املوقف الصحيح من هذه القضية؟..
قال:  أنه    النبي  عن  الرشيف  احلديث  ف  جاء     
أبرت( أي  فيه فهو  بال ال يذكر بسم اهلل  أمر ذي  )كل 
وجل..  عز  باهلل  له  صلة  ال  العمل  هذا  ألن  ناقص، 
واإلنسان املؤمن عندما يقوم بأي عمل من األعامل، 
فإنه يقول: أبدأ هذا العمل ببسم اهلل.. فيبطه باهلل ولو 
إدعاًء، ولو تقوالً.. واهلل عز وجل يرىض منه بذلك. 

عىل  شديدًا  تأكيدًا    البيت  أهل  روايات  ف  إن    
أليست  السورة..  من  جزء  وكوهنا  البسملة،  مسألة 
السورة من األمور التي هي ذات بال؟.. وليس هذا 
أقل من الرشاب والطعام؟.. فلامذا نحذف هذه اآلية 
العظيمة من كتاب اهلل عز وجل؟.. إن اإلمام الصادق 
 يقول: ما هلم -قاتلهم اهلل- عمدوا إىل أعظم آية 
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ف كتاب اهلل، فزعموا أهّنا بدعة إذا أظهروها، وهي
 ،1 ج  العيايش:  تفسي  الّرحيم﴾؟!  الّرحن  اهلل  ﴿بسم 

ص21، وعن الباقر يقول: رسقوا أكرم آية ف كتاب اهلل بسم 
اهلل الرحن الرحيم تفسي العيايش: ج 1، ص 19، وينبغي اإلتيان به 

عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغي ليبارك فيه.. فإذا أردت املباركة من رب 
الرحن  اهلل  بسم  إّن   : الرضا  ببسم اهلل عز وجل.. وعن  فابدأ  العاملني، 

التهذيب  بياضها.  إىل  العني  سواد  من  األعظم،  اهلل  اسم  إىل  أقرب   الرحيم
للشيخ الطويس: ج2، ص289.. وهلذا يقول الباقر بأهنا أعظم آية من كتاب 

اهلل عز وجل.. حتى الروايات املنقولة من أهل البيت، عن النبي9تؤكد -وهم أدرى 
بام ف البيت- أن النبي 9كان يقرأ البسملة، ويعدها آية من كتاب اهلل عز وجل.

الدار قطني عن  املسلمني، ففي كتاب  املعنى وارد ف كتب عامة  أن هذا  الغريب  ومن 
أيب هريرة يقول: قال النبي9: إذا قرأتكم احلمد، فاقرؤا بسم اهلل الرحن الرحيم؛ فإهنا أم 
القرآن، والسبع املثاين.. وبسم اهلل الرحن الرحيم إحدى آياتا. سنن الدارقطني: ج1، ص 
313.. هذا بالنسبة لسورة احلمد.. وف صحيح مسلم، عن أنس، قال النبي 9: ُأنزل علَّ 
آنفا سورة.. فقرأ بسم اهلل الرحن الرحيم. صحيح مسلم: ج2، ص12.. هنا مل خيصص 
بسورة احلمد.. وعن ابن عباس، قال: إن رسول اهلل 9 كان ال يعرف فصل السورة حتى 
تنزل عليه بسم اهلل الرحن الرحيم. كنز العامل للمتقي اهلندي: ج7، ص152.. أي أنه ال 

يعلم أن السورة انتهت، حتى تأيت بسملة؛ فيعلم أن هذه البسملة مقدمة لسورة أخرى.
بسملة  ال  بأنه  متيزت  الرباءة  سورة  أن  األوائل،  املسلمني  عرف  ف  حتى  نالحظ  وهلذا 
فيها.. فمعنى ذلك أن ف ارتكازهم كانت البسملة جزء من كل سورة، وعندما وصلوا 
السورة  هذه  ألن  ملاذا؟..  البسملة..  حتتمل  ال  السورة  هذه  بأن  قالوا:  براءة،  سورة  إىل 
مفتتحة بالرباءة، والرباءة ال تتناسب مع الرحة اإلهلية اخلاصة، والعامة.. وهلذا فإن هذه 

السورة كانت الوحيدة ف القرآن الكريم، مما حذفت منها البسملة.
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السؤال: هل جتوز الصالة االنفرادية يف املراقد املقدسة أو املساجد 
مع وجود صالة اجلماعة؟ 

اجلواب: إذا كان يف صالة املنفرد هتٌك إلمام اجلماعة غري املستحق 
للهتك، فتحرم الصالة وال تبطل، وإال فال إشكال.

السؤال: اعتاد البعُض وضَع رحله يف صالة اجلماعة لكي حيجز له 
آتية يستغرق ساعات عديدة  الرحل لصالة  فإذا كان وضع  مكانا، 

فهل يثبت لصاحبه حٌق يف املكان؟
اجلواب: ال يثبت له حق بذلك. 

السؤال: إذا كان وضع الرحل )كاألمتعة وحنوها( يؤذي املصلني، 
لكثرته فهل جيوز هلم رفعه؟

اجلواب: إذا كان موجبا لإلخالل باالتصال املعترب يف الصف، وقد 
حان وقت صالة اجلماعة، جاز رفعه.
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من قتل االمام احلسني ؟ :
أّن  الشيعي،  باملذهب  طعنًا  هلا  ُرّوج  اليت  التارخيية  الشبهات  من  إّن 
خالف  الواقع  بينما   ، احلسني  اإلمام  قتلوا  الذين  هم  الشيعة 
ذلك، فالذين قتلوه هم شيعة آل أبي سفيان، بدليل خطاب اإلمام 
جتد  وال  سفيان(،  أبي  آل  شيعة  يا  )ويلكم  عاشوراء  يوم  إليهم   
من علماء الرجال َمن أدرج أمساء أمثال ابن سعد، وابن ربعي، وابن 
على  دليل  ومواقفهم يف كربالء أكرب  الشيعة،  رجال  منري، ضمن 
اإلمام  قاتلوا  الذين  بعض  كون  وأما  التشيع،  عن  بعدهم  مدى 
يدل  ال    املؤمنني  أمري  إمرة  حتت  كانوا  ممن  هم    احلسني 
على أنهم من الشيعة، فقبوهلم إلمرته العتباره ميثل لديهم اخلليفة 
الرابع للمسلمني، وكذلك ال يدل على تشّيعهم مراسالتهم لإلمام 
احلسني ودعوتهم له، فلعلها كانت باعتباره صحابيًا وسبطًا للنيب 
معصوما  إماما  كونه  باب  من  وليس  والقيادة  اخلالفة  أهلية  وله 

مفرتَض الطاعة.
ومما يذكر أّن الشيعة يف الكوفة يف زمن اإلمام احلسني  كانوا 
ُسبع سّكانها، وهم 15 ألف شخص، فحوالي 12 ألف زّجوا يف السجون، 
ُسّفر إىل املوصل وخراسان، ومنهم من  ُاعدم، ومنهم من  ومنهم من 
ضئيل  وقسم  املظلوم،  اإلمام  وبني  بينهم  حيل  منهم  وقسم  شّردوا، 

منهم فقط هم من استطاعوا أن يصلوا إليه.
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يزيد بن ُثبيط العبدي البصري وابناه عبد اهلل وعبيد اهلل:
كان يزيد من الشيعة ومن أصحاب أبي األسود، وكان شريفا يف قومه، قال أبو 
مألفا  دارها  وكانت  تتشيع،  العبدية  منقذ  ابنة  مارية  الطربي: كانت  جعفر 
ومكاتبة    احلسني  إقبال  بلغه  زياد  ابن  كان  وقد  فيه،  يتحدثون  للشيعة 
أهل العراق له، فأمر عامله أن يضع املناظر، ويأخذ الطريق؟ فأمجع يزيد بن 
ثبيط على اخلروج إىل احلسني ، وكان له بنون عشرة، فدعاهم إىل اخلروج 
معه، وقال: أيكم خيرج معي متقدما؟ فانتدب له اثنان عبد اهلل وعبيد اهلل فقال 
ألصحابه يف بيت تلك املرأة: إني قد أزمعت على اخلروج، وأنا خارج، فمن خيرج 
أن لو قد استوت  إني واهلل  زياد، فقال:  ابن  إنا خناف أصحاب  معي؟ فقالوا له: 
عامر،  وصحبه  وابناه،  خرج  ثم  طلبين،  من  طلب  علي  هلان  باجلدد  أخفافها 
ومواله، وسيف بن مالك، واألدهم ابن أمية، وقوى يف الطريق )أي تتبع الطريق 
القواء أي القفر اخلالي( حتى انتهى إىل احلسني )عليه السالم( وهو باألبطح 
  وبلغ احلسني  من مكة، فاسرتاح يف رحله ثم خرج إىل احلسني إىل منزله 
جميئه فجعل يطلبه حتى جاء إىل رحله فقيل له: قد خرج إىل منزلك، فجلس 
يف رحله ينتظره، وأقبل يزيد ملا مل جيد احلسني  يف منزله ومسع أنه ذهب 
إليه راجعا على أثره، فلما رأى احلسني يف رحله قال: )قل بفضل اهلل وبرمحته 
فبذلك فليفرحوا( )يونس: 57(، السالم عليك يا بن رسول اهلل، ثم سّلم عليه 
وجلس إليه وأخربه بالذي جاء له، فدعا له احلسني  خبري، ثم ضم رحله إىل 
رحله، وما زال معه حتى قتل بني يديه يف الطف مبارزة، وقتل ابناه يف احلملة 

األوىل. 
إبصار العني للسماوي: ص189.
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: 1- فضل أهل البيت
 : عن رسول اهلل

)... أما واهلل لو أن رجال صف قدميه بني الركن واملقام مصليا 
فلقي اهلل ببغضكم أهل البيت دخل النار(.

 أمالي الطوسي: ص22.

2- فضل الزيارة:
 :  قال أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق

 ال حتسب من أعمارهم وال تعد  أيام زائري احلسني  )إن 
من آجاهلم(.

 كامل الزيارات البن قولويه: ص 260 
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3- خماطر الذنوب:
 : عن النيب

رد عن  ومن  اغتاب،  كمن  كان  ُيغّي  ومل  الغيبة  ع  َسِ )من 
عرض أخيه املؤمن، كان له سبعون ألف حجاب من النار(.

 مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج9، ص133.

4- آداب إسالمية.. آداب املرض:
 : ََّقاَل َرُسوُل اهلل

: َمْن َمِرَض َثاَلثًا َفَلْم َيْشُك ِإَل َأَحٍد ِمْن  )َقاَل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ
مًا  اِده -أي: مل يتذمر من البالء فيشكو ربه - َأْبَدْلُته حَلْ ُعوَّ
ِمه وَدمًا َخْيًا ِمْن َدِمه َفِإْن َعاَفْيُته َعاَفْيُته واَل  َخْيًا ِمْن حَلْ

ِت(. َذْنَب َله وِإْن َقَبْضُته َقَبْضُته ِإَل َرْحَ
 الكايف للكليين:ج3، ص115.
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الربقي عن حممد بن علي عن عبد الرمحن بن أبي هاشم عن أبي خدجية 
الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل  )إن   قال:  أبي عبد اهللَّ الصادق  عن 

غروبها سنة واجبة، مع طلوع الفجر واملغرب تقول: 
)ال إله إال اهللَّ وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي 
ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير( 

عشر مرات، وتقول: 
)أعوذ باهلل السميع العليم من همزات الشياطني وأعوذ باهلل أن 

حيضرون إن اهللَّ هو السميع العليم( عشر مرات،
 قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن نسيت قضيت كما تقضي الصالة 

إن نسيتها. 
الكايف للكليين: ج2، ص532.
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مناجاة احملبني:
ِحيِم ْحِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

َعنَْك  َفاْبَتغى  بُِقْربَِك  َأنَِس  ِذي  الَّ ذا  َوَمْن  َبَدالً  ِمنَْك  َفراَم  َمَبَّتَِك  َحالَوَة  ذاَق  الَِّذي  ذا  َمْن  إهِِلي 

ْقَتُه إىِل لِقاِئَك  ّك َوَمَبَّتَِك َوَشوَّ ِحَوالً، إهِِلي َفاْجَعْلنا ِمَِّن اْصْطَفْيَتُه لُِقْربَِك َووالَيتَِك َوَأْخَلْصَتُه لِِودِّ

ْأَتُه  ْيَتُه بَِقضاِئَك َوَمنَْحَتُه بِالنََّظِر إىِل َوْجِهَك َوَحَبْوَتُه بِِرضاَك، َوَأَعْذَتُه ِمْن َهْجِرَك َوَقالَك َوَبوَّ َوَرضَّ

ْلَتُه لِِعباَدتَِك، َوَهيَّْمَت َقْلَبُه إلراَدتَِك َواْجَتَبْيَتُه  ْدِق ِف ِجواِرَك َوَخَصْصَتُه بَِمْعَرَفتَِك وَأهَّ َمْقَعَد الصِّ

ْبَتُه فِيام ِعنَْدَك َوَأهْلَْمَتُه ِذْكَرَك َوَأْوَزْعَتُه  ْغَت ُفؤاَدُه ِلُبَِّك َوَرغَّ مُلشاَهَدتَِك َوأْخَلْيَت َوْجَهُه َلَك َوَفرَّ

َتُه ملُِناجاتَِك َوَقَطْعَت َعنُْه ُكلَّ َشٍْ  تَِك َواْخَتْ ي َبِريَّ َتُه ِمْن صاِلِ ْ ُشْكَرَك َوَشَغْلَتُه بِطاَعتَِك، َوَصيَّ

ِجباُهُهْم  َواالَننُِي  ْفَرُة  الزَّ َوَدْهُرُهُم  َوالَننُِي  إَِلْيَك  االْرتِياُح  َدْأُبُُم  ِمَّْن  اْجَعْلنا  الّلُهمَّ  َعنَْك  َيْقَطُعُه 

َقٌة  ُمَتَعلِّ َوُقُلوُبُْم  َخْشَيتَِك  ِمْن  َوُدُموُعُهْم ساِئَلٌة  ِخْدَمتَِك  ِف  َوُعُيوُنُْم ساِهَرٌة  لَِعَظَمتَِك  ساِجَدٌة 

بِّيِه راِئَقٌة َوُسْبحاُت َوْجِهِه  بَِمَحبَّتَِك َوَأْفِئَدُتُْم ُمنَْخِلَعٌة ِمْن َمهاَبتَِك يا َمْن َأْنواُر ُقْدِسِه الَْبصاِر ُمِ

َمْن  ُحبََّك َوُحبَّ  َأْسَأُلَك  امُلِحبِّنَي،  َويا غاَيَة آماِل  امُلْشتاِقنَي  ُقُلوِب  ُمنى  يا  لُِقُلوِب عاِرفِيِه شاِئقٌة 

َعَل ُحبِّي إِّياَك  َعَلَك َأَحبَّ إَِلَّ ِمَّا ِسواَك َوَأْن َتْ ُيِبَُّك َوُحبَّ ُكلِّ َعَمٍل ُيوِصُلنِي إىِل ُقْربَِك، َوَأْن َتْ

قاِئدًا إىِل ِرْضوانَِك َوَشْوِقي إَِلْيَك ذاِئدًا َعْن ِعْصيانَِك، َواْمنُُن بِالنََّظِر إَِلْيَك َعَلَّ َواْنُظْر بَِعنْيِ الُودِّ 

يا  يُب  ُمِ يا  ِعنَْدَك  َوالُْظَوِة  اإلْسعاِد  َأْهِل  ِمْن  َواْجَعْلنِي  َوْجَهَك  َعنِّي  ْف  َوالَتْصِ الَّ  َوالَعْطِف 

اِحنَِي. أْرَحَم الرَّ
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صالة الشكر عند جتدد نعمة، وعند لبس الثوب اجلديد:

ْكِر ِإَذا َأْنَعَم اهللَّ َعَلْيَك ِبِنْعَمٍة  عن أبي عبد اهلل الصادق  قال: يِف َصاَلِة الشُّ
ِة اْلِكَتاِب و﴿ُقْل ُهَو اهللَّ َأَحدٌ﴾ وَتْقَرُأ يِف  َفَصلِّ َرْكَعَتنْيِ َتْقَرُأ يِف اأُلوَل ِبَفاِتَ
ِة اْلِكَتاِب و﴿ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن﴾، وَتُقوُل يِف الرَّْكَعِة اأُلوَل  الثَّاِنَيِة ِبَفاِتَ

يِف ُرُكوِعَك وُسُجوِدَك: 
دًا(،  ْمُد هلِلَّ ُشْكرًا ُشْكرًا ومَحْ )احْلَ

وَتُقوُل يِف الرَّْكَعِة الثَّاِنَيِة يِف ُرُكوِعَك وُسُجوِدَك: 
ْمُد هلِلَّ الَِّذي اْسَتَجاَب ُدَعاِئي وَأْعَطاِني َمْسَأَلِت(. )احْلَ

 وسائل الشيعة للحر العاملي: ج8، ص142.
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شفاعة العلماء:

املقدس  املرحوم  املنام  يف  رأى  أنه  العلماء  كبار  أحد  عن  ينقل 
بعد  تويف  وقد  الكبري،  الشريازي  للمريزا  املعاصر  عباس،  السيد 

وفاة املريزا بقليل، فسأله: كيف عوملت بعد املوت؟
  فأجابه السيد عباس: أدخلوني فورًا، ولكن املريزا الشريازي تريث 

عند باب اجلنة مدة )27( يومًا!
  فسأله: وما السبب يف ذلك؟

يأخذ  أن  إال  اجلنة  يدخل  أن  رفض  الشريازي  املريزا  قال: ألن    
عهدًا بدخول مقلديه اجلنة أيضا!

  فبعد )27( يومًا من مداولة األمر والبحث يف طلبه جاءت املالئكة 
املوكلون بهذه الشؤون، فأطلعوا املريزا الشريازي بقبول شفاعته 

ملقلديه، عند ذلك دخل اجلنة.
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  ــني ــام احلسـ ــر أن اإلمـ ــر تذكـ ــي الزائـ أخـ

شـــيٍء  )ِبـــَأيِّ  فيقـــول:  ربـــه  يناجـــي  كان 

ـــري ْأم  ـــْمعي َاْم ِبَبَص ـــْوالَي، َاِبَس ـــا َم ـــَتْقِبُلَك ي َاْس

ــا  ــَس ُكلُّهـ ــي، َاَلْيـ ــدي َاْم ِبِرْجلـ ــاني َاْم ِبَيـ ِبِلسـ

ِنَعَمـــَك ِعنـــدي، َوِبُكلِّهـــا َعَصْيُتـــَك( راقـــب 

جوارحـــك واعـــرف كيـــف تشـــكر ربـــك علـــى 

ــك. ــا عليـ ــم بهـ ــت أنعـ ــة الـ النعمـ
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  التوجه إل األئمة
يف الدعاء:

﴿وعلى  تعال:  اهلل  قال  السؤال: 
وقال:  املؤمنون﴾،  فليتوكل  اهلل 
حنن  و  لكم﴾..  أستجب  ﴿أدعوني 
نتوجه لألئمة.. بل ِلَ ال نعتمد على 
الوكيل﴾..  نعم  و  اهلل  ﴿حسبنا  اهلل 
الدعاء  يف  األئمة  على  اعتمادنا  ِلَ 

إل اهلل تعال؟

﴿ قال:  تعال  اهلل  إن  اجلواب: 
أن  يعين  وهو  لكم﴾  أستجب  أدعوني 
أن ينقطع إل اهلل تعال  العبد البد 
لكل  الفتقاره  شيء  كل  طلب  يف 
والفقري  اهلل  إل  احملتاج  فهو  شيء، 
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إليه، واهلل تعال الغين عن عباده، إاّل أن 
  األئمة  جنعل  أن  من  مينع  ال  ذلك 

وسيلة إل اهلل تعال، فكما أمرنا بدعائه، فقد 
أمرنا بابتغاء الوسيلة إليه، قال تعال: ﴿وابتغوا 

: األئمة من ولد  إليه الوسيلة﴾، وقال رسول اهلل 
ومن عصاهم  اهلل،  أطاع  فقد  أطاعهم   من  احلسني 

اهلل  إل  الوسيلة  وهم  الوثقى  العروة  هم  اهلل،  عصى  فقد 
تعال. 

وأعلم يا أخي أن قلة طاعتنا وكثرة ذنوبنا حنن العبيد إليه 
أن  إاّل  لنا،  واالستجابة  اهلل  عن  الدعاء  حجب  ذلك  يوجب 
تعال  اهلل  إل    منزلتهم  وقرب  وشفاعتهم    توسطهم 
يقتضي منه أن يستجيب اهلل تعال دعائنا كرامة هلم، كما 
أن قضاءها يكون بتوسط  وتعلم  لو سألت أحدًا حاجة  إنك 
املقّرب  هذا  تسأل  أن  إل  يدعوك  العقل  فإن  مقربيه  أحد 
حاجتك،  قضاء  يف  ومبنزلته  حبقه  يتوسط  وأن  حباجتك 
 لكرامتهم عند اهلل يستجيب  فال فرق يف ذلك، واألئمة 
اهلل تعال لنا ويقضي حوائجنا حبقهم عنده، وال ينايف ذلك 
توكلنا على اهلل تعال بعد أن نقر بربوبيته وقدرته ونعرتف 
بعبوديتنا له تعال.. فهل ينايف هذا التوكل على اهلل تعال 

واالنقطاع إليه يف أمورنا وحوائجنا؟!
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إل  الوصول  ألجل  الزيارة  أثناء  يف  الزوار  بني  التدافع  السؤال: 
الضريح املقدس مما يؤدي إل اإلرباك يف حركة الزائرين، ما حكمه؟

من  اآلخرين  كإيذاء  شرعًا،  حمذور  منه  لزم  إذا  إاّل  جيوز  اجلواب: 
تعريضهم للضرب وغيه من سائر أنواع األذى، أو استلزام هتك حرمة 

املكان املقدس مبثل الصياح والشجار والكالم البذيء، وما شاكل ذلك.

السؤال: هل يصح أن يقف الزائر يف مكان واحد من املرقد املقدس 
أن  عليه  أم  املكان  ذلك  كاملة يف  الزيارة  ويؤدي    األطهار  لألئمة 

يؤديها حسب الرتتيب الوارد يف كتب األدعية؟

اجلواب: يصح ولكن األفضل مراعاة الرتتيب الوارد يف كتب الزيارة 
مع اإلمكان. 
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الفرق بني املس واللمس؟:
يف  )اللم�س(  ب�دل  )امل�س(  لف�ظ  اس�تخدام  يف  مهم�ة  نكت�ة  هن�اك  إن 
خيتل�ف  )امل�س(  لف�ظ  أن  وه�ي  املطه�رون﴾،  إال  ميس�ه  ﴿ال  تع�ال:  قول�ه 
إال  الق�ران  تلم�س  ال  قل�ت  إذا  أي  م�ادي،  ه�و  فاللم�س  )اللم�س(،  ع�ن 
م�ا  وه�و  أك�رب-  ح�دث  هن�اك  كان  إذا  أن�ه  ه�ذا  معن�ى  طاه�ر،  وأن�ت 
ال  أن  علي�ك   - الوض�وء  يوج�ب  م�ا  وه�و  أصغ�ر-  أو    - الغس�ل  يوج�ب 
)امل�س(  كلم�ة  اس�تخدم  وتع�ال  س�بحانه  اهلل  ولك�ن  الق�ران،  تلم�س 
معان�ي  إدراك  أن  أي  املعن�وي(  )اللم�س  وه�و  آخ�ر  معن�ى  به�ا  وأراد  هن�ا، 
اآلي�ة  َوَصفته�م  الن�اس  م�ن  لطائف�ة  إال  يك�ون  ال  ومضامين�ه  الق�رآن 
م�ن  ملعرف�ة  تع�ال  اهلل  كت�اب  يف  حبثن�ا  ول�و  مطه�رون،  بأنه�م  الش�ريفة  
والس�الم،  الص�الة  أفض�ل  عليه�م  البي�ت  آل  لوجدته�م  املطه�رون،  ه�م 
أه�ل  الرج�س  عنك�م  ليذه�ب  اهلل  يري�د  ﴿إمن�ا  تع�ال:  قول�ه  وذل�ك 
إل  يتع�رض  وال  الق�رآن  مي�س  ال  ف�إذن  تطه�ريا﴾،   ويطهرك�م  البي�ت 
فامل�س  تطه�ريا،  اهلل  طهره�م  م�ن  إال  مفاهيم�ه  وإدارك  معاني�ه  توضي�ح 
جاءن�ا  وإدراك�ه  وفهم�ه،  الق�رآن  عل�م  أي  م�ادي،  ولي�س  معن�وي،  هن�ا 

اهلل. طهره�م  الذي�ن  الرمح�ة  بي�ت  أه�ل  ي�د  عل�ى 
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شوذب بن عبد اهلل اهلمداني الشاكري:
الفرس�ان  وم�ن  ووجوهه�ا،  الش�يعة  رج�ال  م�ن  ش�وذب  كان 
أم�ري  ع�ن  ل�ه  حام�ال  للحدي�ث  حافظ�ا  وكان  املعدودي�ن، 
ش�وذب  وكان  الوردي�ة:  احلدائ�ق  صاح�ب  ق�ال   ، املؤمن�ني 
وق�ال  فيه�م،  وجه�ا  وكان  للحدي�ث  فيأتون�ه  للش�يعة  جيل�س 
إل  الكوف�ة  م�ن  م�واله  عابس�ا  ش�وذب  صح�ب  خمن�ف:  أب�و 
عل�ى  ووف�ادة  ملس�لم  بكت�اب  الكوف�ة  مس�لم  ق�دوم  بع�د  مك�ة 
إل  ج�اء  حت�ى  مع�ه  وبق�ي  الكوف�ة  أه�ل  ع�ن    احلس�ني 
عاب�س،  دع�اه  ث�م  أوال،  ح�ارب  القت�ال  التح�م  ومل�ا  كرب�الء، 
إل  ج�اء  ث�م  حبقيقته�ا،  فأج�اب  نفس�ه،  يف  عم�ا  فاس�تخربه 
ورمح�ة  اهلل  عب�د  أب�ا  ي�ا  علي�ك  الس�الم  وق�ال:    احلس�ني 
إل  تق�دم  ث�م  وأس�رتعيك،  اهلل  أس�تودعك  وبركات�ه،  اهلل 
علي�ه.  اهلل  رض�وان  قت�ل  ث�م  األبط�ال،  قت�ال  وقات�ل  القت�ال 
إبصار العني للسماوي: ص129.
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: 1- فضل أهل البيت
عن النيب  - فيما مسعه أبو ذر -: 

)إمنا مثل أهل بييت يف هذه األمة كمثل سفينة نوح، من ركبها 
جنا ومن تركها هلك(.

2- فضل الزيارة:
بن  أبو احلسن موسى  القمي، قال: قال  عن احلسني بن حممد 

 : جعفر
ه  )َأْدَنى َما ُيَثاُب ِبه َزاِئُر َأِبي َعْبِد اللَّ Q ِبَشطِّ اْلُفَراِت ِإَذا َعَرَف َحقَّ

َر(.  َم ِمْن َذْنِبه وَما َتَأخَّ وُحْرَمَته وَوَلَيَته َأْن ُيْغَفَر َله َما َتَقدَّ
كامل الزيارات لبن قولويه:  ص263.
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3- خماطر الذنوب:
 : قال سيد املرسلني حممد

عند  نفسه  ميلك  الذي  الشديد  إمنا  بالصرعة  الشديد  )ليس 
الغضب(.

 حبار النوار، اجمللسي: ج74، ص151. 

4- آداب إسالمية.. آداب التعامل مع الدنيا:
 : َْيِ َما ُهَو؟ َفَقال ُسِئَل أمي املؤمنني  َعِن اْلَ

ْيَ َأْن َيْكُثَر ِعْلُمَك،  ْيُ َأْن َيْكُثَر َماُلَك وَوَلُدَك، وَلِكنَّ اْلَ )َلْيَس اْلَ
وَأْن َيْعُظَم ِحْلُمَك، وَأْن ُتَباِهَي النَّاَس ِبِعَباَدِة َربَِّك، َفِإْن َأْحَسْنَت 
 : ْنَيا ِإلَّ ِلَرُجَلنْيِ ، وَل َخْيَ يِف الدُّ ْدَت اللَّ وِإْن َأَسْأَت اْسَتْغَفْرَت اللَّ َحِ
ْيَاِت(. َرُجٍل َأْذَنَب ُذُنوبًا َفُهَو َيَتَداَرُكَها ِبالتَّْوَبِة، وَرُجٍل ُيَساِرُع يِف اْلَ
 نهج البالغة:ص484.



166

حممد عن أحد عن علي بن احلكم عن الراز عن حممد قال 
 : قال أبو عبد اللَّ الصادق

َسنْيِ  َكاَن ِإَذا َأْصَبَح َقاَل:  )ِإنَّ َعِليَّ ْبَن احْلُ
َأْبَتِدُئ َيْوِمي َهَذا َبنْيَ َيَدْي ِنْسَياِني وَعَجَليِت ِبْسِم اللَّ 

وَما َشاَء اللَّ 
ا َنِسَي يِف َيْوِمه(. َفِإَذا َفَعَل َذِلَك اْلَعْبُد َأْجَزَأه ِمَّ

 الكايف للكليين: ج2، ص523.
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مناجاة الشاكين:
ِحيِم ْحِن الرَّ بِْسِم اهلل الرَّ

ُموَلَعًة  َوبَِمعاِصيَك  ُمباِدَرًة  اخلَطِيَئِة  َوإىِل  اَرًة  َأمَّ وِء  بِالسُّ َنْفسًا  َأْشُكو  إَِلْيَك  إهِِلي 
َعُلنِي ِعنَْدَك َأْهَوَن هالٍِك َكثرَِيَة  َضًة، َتْسُلُك ِب َمسالِِك امَلهالِِك َوَتْ َولَِسَخطَِك ُمَتَعرِّ
ها اخلرَْيُ َتْنَُع َميَّاَلًة إىِل اللَِّعِب َواهللَّْ  َزُع َوإْن َمسَّ ها الَشُّ َتْ الِعَلِل َطِويَلَة االَمِل إْن َمسَّ
إَِلْيَك  َأْشُكو  بِالتَّْوَبِة، إهِِلي  ُفنِي  َوُتَسوِّ ُع ِب إىِل احلَْوَبِة  ُتْسِ ْهِو  بِاْلَغْفَلِة َوالسَّ وَمُْلوءة ً 
َهواِجُسُه  َوَأحاَطْت  َصْدِري  بالِوْسواِس  َمأَل  َقْد  ُيْغِوينِي  َوَشْيطانا  ُيِضلُّنِي  ا  َعُدوَّ
ْلفى،  ْنيا َوَيُوُل َبْينِي َوَبْيَ الطَّاَعِة َوالزُّ ُن ِل ُحبَّ الدُّ بَِقْلبِي، ُيعاِضُد ِلَ اهلَوى َوُيَزيِّ
َوَعْينًا  ُمَتَلبِّسًا،  ْبِع  َوالطَّ ْيِن  َوبِالرَّ بًا  ُمَتَقلَّ الَوْسواِس  َمَع  َقْلبًا قاِسيًا  َأْشُكو  إَِلْيَك  إهِِلي 
َة إاِلّ  ها طاِمًَة، إهِِلي ال َحْوَل ِل َوال ُقوَّ َعْن الُبكاِء ِمْن َخْوفَِك جاِمَدًة َوإىِل ما َيُسُّ
ِحْكَمتَِك  بَِبالَغِة  فَأْسَأُلَك  بِِعْصَمتَِك،  إاِلّ  ْنيا  الدُّ َمكاِرِه  ِمْن  ِل  َنجاَة  َوال  بُِقْدَرتَِك 
ِن لِْلِفَتِن َغَرضا، َوُكْن  َ ضا وال ُتَصريِّ َعَلنِي لَِغرْيِ ُجوِدَك ُمَتَعرِّ َوَنفاِذ َمِشيَّتَِك َأْن ال َتْ
َوَعْن  َواِقيًا  الَبالِء  َوِمَن  ساتِرًا  َوالُعُيوِب  امَلخاِزي  َوَعىل  ناِصًا  األَْعداِء  َعىل  ِل 

اِحَِي. املعاِص عاِصاًم بِرْأَفتَِك َوَرْحَتَِك يا أْرَحَم الرَّ
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الصالةجلودةاحلفظ:
 : روي يف كتاب )مكارم األخالق( عن الصادقني

و﴿إّنا  الكرسي  وآية  احلمد  نظيف  إناء  يف  بالزعفران  تكتب 
الل  هو  و﴿قل  وتبارك  احلشر  وسورة  والواقعة  ويَّس  أنزلناه﴾ 
أحد﴾ واملعوذتني، ثم تغسل ذلك مباء زمزم أو مباء املطر أو مباء 
نظيف ثم تلقي عليه مثقالني لبانا وعشرة مثاقيل سكرًا وعشرة 
عساًل ثم يوضع حتت السماء وتوضع على رأسه حديدة ثم تصّلي 
آخر الليل ركعتني تقرأ يف كل منهما احلمد مّرة و﴿قل هو الل 
أحد﴾ مخسني مرة، فإذا فرغت من صالتك شربت املاء فإّنه جيد 

جمّرب للحفظ إن شاء الّل.
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إىلمنيهمهاألمر:
الشيخ  أنه عندما جيء إىل  أورد صاحب كتاب )لؤلؤ الصدف( 
الشرعية،  احلقوق  من  تومانًا  ألف  عشرين  مببلغ  األنصاري 
الشيخ  - جاءه شخص كان  يوزعها -عند ذلك  الشيخ  وكان 
فقال  الثمن،  إليه  دفع  قد  يكن  ومل  لبيته،  قمحًا  منه  اشرتى 
للشيخ: مضت مدة على تسليم القمح، ومل أتسلم مثنه بعد، فإذا 

كان باإلمكان أن تتكرم بثمنه اآلن..
  قال له الشيخ: أمهلين عدة أيام أخرى، فوافق الرجل وانصرف.

  وكان أحد العلماء حاضرًا يسمع ما جرى، فقال للشيخ:كل 
هذه األموال بني يديك، فِلَم استمهلت الرجل ومل تعطه حقه؟

  فقال الشيخ:هذه أمواُل الفقراء واحملتاجني ول عالقة لي بها، 
وليس لدي اآلن من مالي الشخصي شيء، وسأبيع هذه السجادة 

لتسديد دينه، لذلك طلبت منه مهلة أليام.
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تذكـــرأناإلمـــاماحلســـنكانيناجـــي
ـــه ـــىعلي ـــنالخيف ـــام ـــول:)ي ـــهفيق رب
ـــا ـــون(م ـــظالعي ـــونوالحل ـــاضاجلف إغم
أروعهـــذاالوصـــفلربـــكالـــذيالخيفـــى
ــي ــّممعـ ــنأفعالـــك،هلـ ــهشـــيءمـ عليـ
ــي ــوبلكـ ــيوالذنـ ــناملعاصـ ــععـ فلنقلـ

يرانـــااهللحيـــثحيـــب.
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:إميانسيدالبطحاءأبيطالب
جد  إيامن  مسألة  اخلالفية،  املسائل  من  إن 
والذي   ، النبي  وكافل   ، النقباء  األئمة 
أيام  الظروف  أحلك   يف  املصطفى  ذّب عن 
وألنه  ذلك،  ومع  اإلسالم،  عود  اشتداد  عدم 
يف  املواقف  من  له  الذي    املؤمني  أمري  والد 
احلروب ما له، ما جعل البعض -بغضا بولده- 
ينكر فضيلة من الفضائل املسّلمة هلذه الشخصية 
وكأن   ، طالب  أب  إسالم  وهي  العظيمة، 
اجلميع قد نيس مواقفه اجلهادية من أجل الدعوة 
اإلسالمية، واليها اإلشارة بقول ابن أب احلديد: 

ولول أبو طالب وابنه 
ملا مثل الدين شخصا فقاما 

فذاك مبكة آوى وحامى
وهذا بيثرب جس احلماما
بيان كيف  وإلثبات ظالمة هذا الرجل، وألجل 
يتالعب  أنه  وكيف  الواقع،  يزّيف  التأريخ  أن 



173

باحلقائق ملصلحة يف نفوس البعض.. نحب أن نتقرب 
إىل اهلل عز وجل، بإدخال السور عىل ذريته، من خالل 

إثبات إيامن هذا الرجل العظيم، ولعل هناك من ذكر أكثر من 
أب طالب، ومع  إيامن  إثبات  فيها  الفريقي،  كتابا من كتب  ثالثي 

نقل يف موسوعته  األميني  والعالمة  اإليامن..  ينكر هذا  من  يأيت  ذلك 
القّيمة ) الغدير( من أهل السنة واجلامعة جمموعة ذكرهم يف كتابه، منهم: 

من  وغريهم  والتلمسان،  والقرطبي،  والسيوطي،  اجلوزي،  وابن  السبط، 
العامة-  بإيامنه، بل حكم بعضهم - ومنهم من علامء  القول  ُنقل عنهم  الذين 

بأن من أبغض أبا طالب فقد كفر.
األدلةعلىإميانأبيطالب:

ابن  الرحن  عبد  ما روي عن  منها:  كثرية  املجال  هذا  البيت يف  أهل  روايات  إن 
كثري قال : قلت ألب عبد اهلل) الصادق(  ان الناس يقولون : ان أبا طالب يف 
ضحضاح من النار . فقال كذبوا ما هبذا نزل جربئيل . قلت : وبامذا نزل جربئيل ؟ 
فقال أتى جربئيل يف بعض ما كان ينزل عىل رسول اهلل  فقال : يا ممد ان ربك 
يقرئك السالم ويقول : ان أهل الكهف أرسوا االيامن وأظهروا الشك فأتاهم اهلل 

أجرهم مرتي ، وان أبا طالب أرس االيامن وأظهر
جربئيل  نزل  وقد  هبذا  يصفونه  كيف   : قال  ثم   . مرتي  أجره  اهلل  فأتاه  الشك 
ليلة مات أبو طالب فقال : يا ممد اخرج من مكة فليس لك هبا ناص بعد أب 
وكذلك  طالب،  أب  بموت  النبي  ركن  اهند  فقد  املدينة..  إىل  فهاجر  طالب(،.. 

. بموت سيدتنا خدجية
 ناصا، ونثر عىل  ويف كتاب املناقب: يقول: ملا تويف أبو طالب، مل جيد النبي 
أن  أي  أبو طالب(..  قريش شيئا، حتى مات  مني  نال  )ما  الرتاب، وقال:  رأسه 

بعض اإلهانات بدأت، بعد وفاة هذا الرجل العظيم.
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أب  جنازة  النبي  عارض  عباس:  ابن  يقول 
طالب، وقال:

 )وصلتك رحم، جزاك اهلل خريا يا عم(!..
بينهام  كان  وقد  وخدجية،  أب طالب  لوفاة  بالنسبة  وكذلك 
النبي  النبي مصيبتان.. فلزم  أيام؛ فاجتمعت عىل  شهر ومخسة 
وال  تنال  تكن  مل  ما  قريش  منه  ونالت  اخلروج،  وأقّل  بيته،   

تطمع.. أي بدأت حرب اإلهانات.. عجبا حللم اهلل جل جالله!..
للسيوطي:  واملنة  والتعظيم  والبحار،  الكايف،  أصول  يف  رواية  وهناك 
صلب  عىل  النار  )حرمت  جربائيل:  لسان  عىل  له  قال  وجل  عز  اهلل  أن 
وأما  اهلل..  فعبد  الصلب،  فأما  كفلك(..  وحجر  حلك،  وبطن  أنزلك، 

البطن، فآمنة.. وأما احلجر، فعمه أبو طالب، وكذلك فاطمة بنت أسد.
كذلك يف تاريخ اليعقوب، وتاريخ اخلميس، ويف تفاسرينا، هذه الرواية عن 
النبي : )إذا كان يوم القيامة، شفعت ألب وأمي وعمي أب طالب(.. 
وكام هو معلوم أن الشفاعة ال تشمل َمن ذهب من هذه الدنيا، ومل يؤمن 

باهلل تعاىل.
ويف  هشام،  ابن  رواه  كام  الصحابة،  عن  املنقولة  الروايات  بعض  وهناك 
النبوة  ودالئل  للشعران،  الغمة  وكشف  احللبية،  والسرية  اإلصابة، 
للبيهقي.. وهذه الرواية بعضها عن العباس، وبعضها عن أب بكر بن أب 
قحافة، كام يف النص: أن أبا طالب ما مات حتى قال: ال إله إال اهلل، ممد 

رسول اهلل.
هذا مضافا اىل  أشعاره الواضحه والرصية التي تدل عىل ايامنه مثل قوله : 

ولقد علمت أن دين ممد       *        من خري أديان الربية دينا 
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وقوله:
أمل تعلموا أنا وجدنا ممدا * رسوال كموسى خط يف أول 

الكتب
إن البعض يريد أن يوّفق بي كفر هذا الرجل العظيم، وبي املواقف 

ديني،  منطلق  املواقف من  يعترب هذه  بأن ال  يقفها يف مكة..  التي كان 
بل من منطلق عشائري، وهذا أيضا من صور الظلم التي نسبت إىل هذا 

الرجل العظيم.. فهذا الدفاع املستميت عن النبي ، ال يمكن أن يصدر إال 
من كان مستبطنا لإليامن.. نعم، إن الظرف االجتامعي والبيئي، جيعل اإلنسان 

التقية، وعدم إظهار اإلسالم بشكل صيح.. وأبو طالب كان يف  يعيش حالة 
بعض احلاالت يمثل الوسيط املفاوض بي النبي  وبي املشكي.

والنبي  -كام يف تذكرة اخلواص- كان يرتحم عىل عمه ترحا، ُيستشف منه 
أنه مات عىل اإليامن.. وإال فإن اهلل عز وجل، ال يتقبل العمل إال من املتقي.. فإن 
كان الدفاع عن النبي  ال يف ضمن التقوى، وال يف ضمن االعرتاف بالتوحيد 

والنبوة.. فام قيمة هذا الدفاع، إن مل يكن مقرتنا بذلك؟..
 فعىل من ينسب الكفر إىل أب طالب، أن يراجع هذه املصادر؛ لئال يعرتضه النبي 
 يوم القيامة، ويعرتضه أمري املؤمني ، واألئمة من ولده.. فيقولون: كيف 
إىل  الكفر  نسبت  : كيف  النبي  أبينا، وإىل جدنا؟.. ويقول  إىل  الكفر  نسبت 
كافيل، وأنت مل تتفحص املصادر؟.. إن هناك حسابا عسريا يوم القيامة للبعض، 
وإن تلبس بلباس العلم.. فكيف يتجرأ اإلنسان أن ينسب الكفر إىل مسلم، ملجرد 

نقل من هنا وهناك؟!..
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املقدسة  املشاهد  إىل  يصلون  عندما  الزوار  من  كثي  السؤال: 
يسجدون شكرا لل على توفيقهم للزيارة، وسؤالي هو هل يصح يف 
العتبة  أو على  السجاد  السجود على  الشكر(  السجود )سجود  هذا 

املصنوعة من إحدى املعادن كالنحاس أو الفضة وغيها؟ 
اجلواب: األحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه.

يف  اليوط  ربط  من  املؤمنني  بعض  يفعله  ما  حكم  ما  السؤال: 
يف  ربطها  ثم  ومن  املقدسة  العتبات  زيارة  عند  الطاهرة  األضرحة 

أنفسهم بقصد التربك؟
اجلواب: ل مانع منه. 
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فائدةمادةاإلندورفن؟؟
قال أحد احملاضرين الغربيني متحدثًا عن اإلندورفني:إذا أردمت أن تتغلبوا 
على القلق وضغط العمل، فالبد من إفراز اجلسم ملادة امسها )اإلندورفني(، 
ولكن  األعصاب..  وتريح  البال  تهدئ  فإنها  اجلسم  أنتجها  إذا  املادة  هذه 

كيف تفرز هذه املادة؟..
ذاته وخيلو  نفسه، فيعيش مع  اإلنسان  إذا عزل  إل  املادة ل خترج  إن هذه 
بنفسه، فتخرج هذه املادة.. وبدأ يفصل يف األوضاع اليت يفرز خالهلا اجلسم 

مادة اإلندورفني، فقال:
أول: من خالل النوم العميق.

ثانيا: السرتخاء ولو لعشر دقائق يوميا.
ثالثا: الرياضة حبيث ل تقل عن ست ساعات أسبوعيا.

رابعا: - وهذا ما عجبت له - حيث قال: الشوع يف الصالة.. فهو يرى أن 
املسلمني أفضل من غيهم يف هذا اجملال، حيث إنهم يصلون مخسا وثالثني 
صالة يف األسبوع.. بينما يصلي اليهود أو النصارى مرة واحدة يف األسبوع، 
ويف الصالة حني يكون اإلنسان أكثر خشوعا، خترج مادة اإلندورفني بكثرة، 

وهكذا كلما قوي خشوعه ازداد راحة وطمأنينة.
ومن هنا ندرك مغزى قول النيب - صلى الل عليه وآله وسلم - لبالل رضي 

الل عنه: )أرحنا بالصالة يا بالل(.
هذا والل اعلم.. فما أعظم إسالمنا!.. وما أعظمك يا أبا القاسم يا رسول 

الل!..
نسأل الل أن مين علينا باملداومة عليها والشوع فيها.
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زيادأبوعمرةاهلمدانيالصائدي:
كعب  بن  الل  عبد  بن  دارم  بن  حنظلة  بن  عريب  بن  زياد  هو 
الصائد بن شرحبيل بن شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد 
اهلمداني  أبو عمرة  بن همدان،  بن عوف  بن حيزون  بن جشم 
الصائدي، وبنو الصائد بطن من همدان، كان عريب صحابيا 
إدراك  ذكره مجلة من أهل الطبقات، وأبو عمرة ولده هذا له 
وكان شجاعا ناسكا معروفا بالعبادة، قال صاحب اإلصابة: إنه 

. حضر وقتل مع احلسني
وروى الشيخ ابن منا عن مهران الكاهلي موىل هلم، قال: شهدت 
ل  شديدا  قتال  يقاتل  رجال  فرأيت    احلسني  مع  كربالء 
حيمل على قوم إل كشفهم، ثم يرجع إىل احلسني  فيقول 

له:
أبشر هديت الرشد يا بن أحدا  *  يف جنة الفردوس تعلو صعدا

فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو عمرة احلنظلي، فاعرتضه عامر بن 
قال:  رأسه،  واحتز  فقتله  ثعلبة  بن  الالت  تيم  بين  أحد  نهشل 

وكان متهجدا.
 مثي األحزان: ص57.
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