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كرامة اهلل لإلمام
الحسين ولزائريه

ثواب مين زار احلسين راكبًا أو 
: شيَا ما

عبيد  أيب  عين  الدهيان،  بشير  عين 
اهلل قيال: »إن الرجيل ليخرج إىل قرب 
احلسين فله إذا خرج مين أهله بأول 
خطيوة مغفيرة ذنوبيه، ثيم مل ييزل يقدس 
بيكل خطيوة حتيى يأتيه، فيإذا اتياه ناجاه 
اهلل تعياىل فقيال: عبيدي سيلني أعطيك، 
أعطيك،  منيي  اطليب  أجبيك،  ادعنيي 
سيلني حاجية اقضهيا ليك، قيال: وقيال 
ان  اهلل  عيى  وحيق   :اهلل عبيد  أبيو 
يعطيي ميا بيذل« )كاميل الزييارات، جعفر بن 

حمميد بين قولوييه: ص253(.

ليزوار  وتعياىل  تبيارك  اهلل  كرامية 
:عيي بين  احلسين 

عين عبيد اهلل الطحيان، عين أيب عبد 
اهلل، قيال: )سيمعته وهو يقيول: »ما 
مين أحد ييوم القيامية إال وهيو يتمنى انه 
يصنيع  مميا  ييرى  مليا  احلسين،  زوار  مين 
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بيزوار احلسين مين كرامتهيم عيى اهلل 
)كاميل الزييارات، جعفير بين حمميد بين  تعياىل«( 

ص258(. قولوييه: 

إن أييام زائيري احلسين ال ُتَعدُّ من 
أعامرهم: 

عين اهليثيم ابين عبيد اهلل الرمياين، عين 
 ،أبييه عين   ،الرضيا احلسين  أيب 
بين  جعفير  اهلل  عبيد  أبيو  قيال  قيال: 
زائيري  أييام  »إن   :الصيادق حمميد 
وال  أعامرهيم  مين  ُتسيبُ  ال   احلسين
ُتَعيدُّ مين آجاهليم« )كاميل الزييارات، جعفير بن 

ص260(. قولوييه:  بين  حمميد 

إن زائيري احلسين يدخليون اجلنة 
الناس: قبيل 

عين عبيد اهلل بين زرارة، قال: سيمعت 
أبيا عبيد اهلل يقيول: »إن لزوار احلسين 
بين عي ييوم القيامة فضال عيى الناس، 
قليت: وميا فضلهيم، قيال: يدخليون اجلنية 
قبيل النياس بأربعن عاميًا وسيائر الناس يف 
احلسياب واملوقف« )كاميل الزييارات، جعفر بن 

حممد بين قولوييه: ص261(.

كييف جييب أن يكيون زائر احلسين بن 
:عي

عبيد  أيب  عين  مسيلم،  بين  حمميد  عين 
إىل  خرجنيا  )إذا  ليه:  قليت  قيال:   ،اهلل
قليت:  بيي،  قيال:  أفلسينا يف حيج؟  أبييك 
فيلزمنيا ميا يليزم احلاج؟ قيال: مياذا، قلت: 
من األشيياء التيي يلزم احلاج، قيال: يلزمك 

ويلزميك  ملين يصحبيك،  الصحابية  حسين 
قلية اليكالم اال بخير، ويلزميك كثيرة ذكير 
ويلزميك  الثيياب،  نظافية  ويلزميك  اهلل، 
ويلزميك  احلائير،  تيأيت  ان  قبيل  الغسيل 
عيى  والصيالة  الصيالة،  وكثيرة  اخلشيوع، 
حمميد وال حمميد، ويلزميك التوقير ألخيذ 
ميا لييس ليك، ويلزميك ان َتغيضَّ بيرك، 
مين  احلاجية  أهيل  إىل  تعيود  ان  ويلزميك 

واملواسياة. منقطعيا  رأييت  إذا  إخوانيك 
دينيك  قيوام  التيي  التقيية  ويلزميك 
هبيا، واليورع عيام هنييت عنيه واخلصومية، 
وكثيرة األييامن واجلدال اليذي فييه األيامن، 
فيإذا فعليت ذليك تيم حجيك وعمرتيك، 
عنيده  ميا  طلبيت  اليذي  مين  واسيتوجبت 
ورغبتيك  أهليك  عين  واغرتابيك  بنفقتيك 
والرمحية  باملغفيرة  تنيرف  ان  فييام رغبيت 
والرضيوان( )كاميل الزييارات، جعفير بين حمميد 

ص250(. قولوييه:  بين 

بعيض  عين  احلكيم،  بين  عيي  وعين 
قيال:   ،اهلل عبيد  أيب  عين  أصحابنيا، 
»إذا أردت زييارة احلسين فيزره وأنيت 
مغيرب،  شيعث  مكيروب،  حزيين  كئييب 
قتيل حزينيًا  فيان احلسين  جائيع عطشيان، 
مكروبيًا شيعثًا مغربًا جائعًا عطشيانًا، وسيله 
احلوائيج، وانيرف عنيه وال تتخيذه وطنا« 
قولوييه:  بين  حمميد  بين  جعفير  الزييارات،  )كاميل 

.)252 ص
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وفيق فتياوى سامحة املرجع الديني األعى
 السيييييد عي احلييسيني السيييستاين

العبودية بل ملجرد االحرتام وإظهار احلب والوالء، 
واألحوط أن ال يضع جبهته علی األرض وال يكون 

كهيئة اإلنسان الساجد حن تقبيل العتبة الرشيفة.
احلسيني؟  املنرب  بتقبيل  التربك  ما حكم  السؤال: 
 ،وكذا تقبيل الراية اخلاصة بمأتم سيد الشهداء

وجدران احلسينية؟ 
جواز  يف  شك  وال  ذلك،  من  مانع  ال  اجلواب: 
األئمة  وسائر  الشهداء  بسيد  يتعلق  ما  بكل  التربك 

.الطاهرين
 ،عليًا اإلمام  يدعو  من  هناك  السؤال: 

ويرجوه، وال يدعو اهلل، فهل هذا صحيح منهم؟
 اجلواب: ال نظن أن أحدًا يدعو اإلمام عليًا
كإلٍه،  العامل  يف  يترف  أموره  يف  مستقل  أنه  بظن 
ألنه  يدعوه  إنام  شيئًا  منه  ويطلب  يدعوه  من  فكل 
اهلل وخلقه،  بن  فهو وسيط  املقربن،  اهلل  أولياء  من 
له  اهلل  جيعل  مل  بمن  االستشفاع  منع  إنام  تعاىل  واهلل 
يمنع من االستشفاع  حجة وسلطانًا كاألصنام، ومل 
إِذ  ُْم  َأهنَّ باألنبياء واألولياء، بل قال اهلل تعاىل:﴿َوَلْو 
َلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْسَتْغَفُروْا اهلل َواْسَتْغَفَر هَلُُم  ظَّ
ِحياًم﴾ وقال: ﴿َواْبَتُغوْا  اًبا رَّ َتوَّ َلَوَجُدوْا اهلل  ُسوُل  الرَّ

اْلَوِسيَلَة﴾.  إَِليِه 
الزيارة  أثناء  يف  الزوار  بن  التدافع  السؤال: 
إىل  يؤدي  مما  املقدس  الرضيح  إىل  الوصول  ألجل 

اإلرباك يف حركة الزائرين، ما حكمه؟
رشعًا،  حمذور  منه  لزم  إذا  إالّ  جيوز  اجلواب: 
من  وغره  للرضب  تعريضهم  من  اآلخرين  كإيذاء 
املكان  حرمة  هتك  استلزام  أو  األذى،  أنواع  سائر 
البذيء،  والكالم  والشجار  الصياح  بمثل  املقدس 

الدينية  املناسبات  من  كثر  يف  السؤال: 
النبوي  املبعث  زيارة  مثل  املخصوصة  والزيارات 
النصف  زيارة  أو  األربعن،  وزيارة  الرشيف، 
الرحال  نشد  الزيارات،  من  وغرها  شعبان،  من 
أو   املؤمنن أمر  اإلمام  أو   النبي لزيارة 

العرتة الطاهرة فهل جيوز ذلك؟
الطاعات  من  هو  بل  ذلك  كل  جيوز  اجلواب: 

إليها. املندوب 
السؤال: أری بعض األشخاص عندما يصلون 
عند  يسجدون   املعصوم اإلمام  رضيح  إلی 

بوابة الرضيح ما حكم ذلك الفعل؟
تعاىل،  اهلل  لغر  السجود  جيوز  ال  اجلواب: 
فإما أن يسجد هلل تعالی عند بوابة احلرم الرشيف 
ويقصد   ،اإلمام لزيارة  وفّقه  حيث  هلل  شكرًا 
هلل  والعبودية  التذلل  وإظهار  اخلضوع  بذلك 
الزيارة،  له  املقدمات وسّهل  له  مّهد  تعالی حيث 
بقصد  ال   اإلمام عتبة  ويقّبل  ينحني  أن  وإما 

أحكام زيارة
املشاهد املشّرفة

:قال اإلمام الصادق
)مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فان إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(

:قال اإلمام الصادق
)من زار قبر الحسين وهو يريد اهلل عز وجل شيعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حتى يرد إلى منزله(
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وما شاكل ذلك.
يف   ،املؤمنن أمر  نزور  عندما  السؤال: 
نصل  أن  نستطيع  ال  الكبرة،  الزيارات  بعض 
لكثرة  الزوار،  مزامحة  طريق  عن  إال  الشباك،  إىل 
نحن  إذ  أخرى،  أيام  يف  الزيارة  فننوي  االزدحام، 
الوافدين من  الزوار  نزاحم  النجف، وال  من سكنة 
والدفع  املزامحة  لنا  بعيدة، سؤالنا: هل جيوز  مناطق 

للوصول إىل الشباك أو نعمل عى عملنا األول؟
تقق  يف  الشباك  إىل  الوصول  يلزم  ال  اجلواب: 
وجتنب  الزحام  من  للتخلص  فيكفي  الزيارة، 
وإكامل  املبارك  الشباك  قرب  التزاحم  عدم  املدافعة 

الزيارة يف مكان أخف زحاما.
السؤال: كيف تكون نية الزيارة للمعصومن؟

فزيارة  تلفظ،  إىل  تتاج  ال  النية  اجلواب: 
ذلك  تقصد  أن  فيها  يكفي   اإلمام أو   النبي

بقلبك وتقرأ الزيارة.
ملراقد  الزيارة  صالة  نية  تكون  كيف  السؤال: 

األئمة األطهار؟
صالة  فيها  ورد  التي  الزيارات  أما  اجلواب: 
وأما  الزيارة،  صالة  املصي  وَينوي  فَيقصد  الزيارة، 
فيصي  األئمة،  أوالد  زيارة  ومنها  ذلك  غر  يف 

ركعتن وهيدي ثواهبا إىل املزور.
من  كثرًا  الزيارات  أيام  هنا  ُأشاهد  السؤال: 
خبز  من  الطعام  بوقوع  يعتني  ال  الكرام  الزوار 
بقايا  ويرتك  مكان  يف  يأكل  أو  األرض،  عى  وغره 
وقد  املكان،  تنظيف  دون  من  وينرف  الطعام 
يداس باألقدام، فام هو التكليف الرشعي إزاء هذه 

الظاهرة؟ 

وينبغي  النَِعم  حرمة  هتك  حيرم  اجلواب: 
املحافظة عى قدسية األماكن املقدسة.  وجيب النهي 

عن املنكر مع توفر رشوطه.
الزيارة والدعاء االستامع  السؤال: هل جيزئ يف 

أو ال بد من التلفظ؟
التلفظ  ويتحقق  التلفظ،  من  بد  ال  اجلواب: 

بالتكلم وإخراج احلروف من خمارجها.
السيد  لسامحة  نسب  بعضهم  السؤال: 
اليوم  من  تبدأ  األربعن  زيارة  أن   السيستاين
الشهر  من  عرشين  بيوم  وتنتهي  صفر  من  األول 

نفسه، فهل هذه النسبة صحيحة أم ال؟  
اجلواب: النسبة غر صحيحة، وإنام ذكر دام ظله 
أنه مّلا مل يمكن أن يزور كل املؤمنن يف يوم األربعن 
هبذه  الزائرين  يثيب  أن  تعاىل  اهلل  فضل  من  فاملرجو 
زوار  ثواب  األربعن  يوم  حلول  قبل  ولو  املناسبة 

اإلمام عليه السالم يف هذا اليوم.
بعض  يأخذ  الزوار  من  البعض  السؤال: 
والتي  املقدسة  للمراقد  زيارته  أثناء  املنشورات 
أهل  وأحاديث  القرآنية  اآليات  عى  تتوي 
يف  هبا  يرمي  قراءهتا  من  االنتهاء  وبعد   البيت
الرشعي  احلكم  فام  املهمالت،  سلة  يف  أو  الشارع 

جتاه هذه املسألة؟ 
املنشورات  هذه  كانت  إذا  ذلك  حيرم  اجلواب: 

تتوي عى لفظ اجلاللة أو آيات قرآنية.
يتوضأ  شخصًا  رأيت  لو   :)186( السؤال 

وضوءًا فاسدًا هل جيب إرشاده؟ 
اجلواب: نعم جيب مع اإلمكان.

:قال اإلمام الصادق
)مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فان إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(

:قال اإلمام الصادق
)من زار قبر الحسين وهو يريد اهلل عز وجل شيعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حتى يرد إلى منزله(
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َقـْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى 

ُه َغنِيٌّ َحلِيٌم َواللَّ

)البقرة: آية 263(.

التفسير:
هيييذه اآليييية تكميييل ميييا بحثتيييه اآليييية 
ِذييييَن  السيييابقة وهيييي قوليييه تعييياىل: الَّ
ُينِْفُقيييوَن َأْمَواهَلُيييْم يِف َسيييبِيِل اهللَِّ ُثيييمَّ اَل ُيْتبُِعيييوَن 
َميييا َأْنَفُقيييوا َمنًّيييا َواَل َأًذى هَلُيييْم َأْجُرُهيييْم 
ِيييْم َواَل َخيييْوٌف َعَلْيِهيييْم َواَل ُهيييْم  ِعنْيييَد َرهبِّ
َزُنيييوَن )البقيييرة: 262(، يف جميييال تيييرك املنييية  حَيْ
واألذى عنيييد اإلنفييياق والتصيييدق فتقيييول: 
إن الكلمييية الطيبييية للسيييائلن واملحتاجييين 
والصفيييح عييين أذاهيييم أفضيييل مييين الصدقييية 
التيييي يتبعهيييا األذى: َقيييْوٌل َمْعيييُروٌف 
.َوَمْغِفيييَرٌة َخيييْرٌ ِميييْن َصَدَقيييٍة َيْتَبُعَهيييا َأًذى
ميييا  أن  معلوميييًا،  يكيييون  أن  وجييييب 
تنفقيييوه يف سيييبيل اهلل فهيييو يف الواقيييع ذخيييرة 
لكيييم إلنقاذكيييم ونجاتكيييم؛ ألن اهلل تعييياىل 
غييير حمتييياج إليكيييم وإىل أموالكيييم وحلييييم 

.َواهلل َغنِييييٌّ َحِلييييٌم :يف مقابيييل جهاالتكيييم
التفسري:

1- تبييين هيييذه اآليييية منطيييق اإلسيييالم يف 
قيمييية األشيييخاص االجتامعيييية وكرامتهيييم، 
وتيييرى أن أعيييامل الذيييين يسيييعون يف حفيييظ 
ويعامليييون  اإلنسيييانية،  األميييوال  رؤوس 
املحتاجييين باللطيييف ويقدميييون هليييم التوجييييه 
اليييالزم، وال يفشيييون أرسارهيييم، أفضيييل 
وأرفيييع مييين إنفييياق أولئيييك األنانيييين ذوي 
النظيييرة الضيقييية الذيييين إذا قّدميييوا عونيييًا 
صغيييرًا يتبعونيييه جترييييح النييياس املحرتمييين 
وتطييييم شيييخصياهتم. يف احلقيقييية إن أمثيييال 
هيييؤالء األشيييخاص رضرهيييم أكثييير مييين 
نفعهيييم، فهيييم إذا أعطيييوا ثيييروة عرضيييوا ثيييروات 

لإلبيييادة والضيييياع.
يتضيييح مميييا قلنييياه إن لتعبييير: َقيييْوٌل 
َمْعيييُروٌف مفهوميييًا واسيييعًا يشيييمل كل أنيييواع 
القيييول الطييييب والتسيييلية والتعزيييية واإلرشييياد.
وذهيييب بعضهيييم إىل أن امليييراد هيييو األمييير 
باملعيييروف، ولكييين هيييذا املعنيييى ال يتناسيييب 

ميييع اآليييية ظاهيييرًا.
َمْغِفيييَرٌة بمعنيييى العفيييو بيييإزاء خشيييونة 
املحتاجييين، أولئيييك الذيييين طفيييح كييييل 
صربهيييم بسيييبب تراكيييم االبتيييالءات عليهيييم، 
فتيييزل ألسييينتهم أحيانيييًا باخلشييين مييين القيييول 

مميييا ال يودونيييه قلبييييًا. 

قال اإلمام الصادق: )من زار قبر الحسين هلل وفي اهلل أعتقه اهلل من النار وآمنه يوم الفزع 
األكبر، ولم يسأل اهلل تعالى حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة إال أعطاه(

عن اإلمام الصادق: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه اهلل من اآلمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه، 
وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته أن اهلل عزيز حكيم(.
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هيييؤالء بعنفهيييم هيييذا إنيييام يرييييدون أن 
ينتقميييوا مييين املجتميييع اليييذي ظلمهيييم وغميييط 
حقوقهيييم، فأقيييل ميييا يمكييين لألشيييخاص 
األثريييياء يف مقابيييل حرميييان هيييؤالء املحرومييين 
هيييو أن يتحمليييوا منهيييم اندفاعاهتيييم اللفظيييية 
التيييي هيييي رشر النيييار التيييي تسيييتعر يف قلوهبيييم 

فتنطليييق عيييى ألسييينتهم.
ال شيييك أن تميييل عنفهيييم وخشيييونتهم 
والعفيييو عنهيييا خيفيييف عنهيييم ضغيييط عقدهيييم 
النفسيييية، وهبيييذا تتضيييح أكثييير أمهيييية هيييذه 

األوامييير اإلهليييية.
ييييرى بعيييض أن املغفيييرة يقصيييد هبيييا هنيييا 

املعنيييى اللغيييوي، وهيييو السيييرت واإلخفييياء.
أي سيييرت أرسار املحتاجييين الذيييين هليييم 
كرامتهيييم مثيييل غرهيييم. غييير أن هيييذا التفسييير ال 
يتعيييارض ميييع ميييا قلنييياه، ألننيييا إذا فرسنيييا املغفيييرة 
بمعناهيييا األوسيييع فهيييي تشيييمل العفيييو كيييام 

تشيييمل السيييرت واإلخفييياء أيضيييا.
جييياء يف تفسييير جمميييع البييييان عييين 
رسيييول اهلل أنيييه قيييال: »إذا سيييأل السيييائل 
فيييال تقطعيييوا علييييه مسيييألته حتيييى يفيييرغ منهيييا، 
ثيييم ردوا علييييه بوقيييار ولييين، إميييا ببيييذل يسييير 
أو رد مجييييل، فإنيييه قيييد يأتيكيييم مييين لييييس بإنيييس 
وال جيييان ينظرونكيييم كييييف صنيعكيييم فييييام 
خولكيييم اهلل تعييياىل« )جمميييع البييييان، الشييييخ الطيييربيس: 

ص183(. ج2، 

 يف هيييذا احلدييييث يبييين رسيييول اهلل
جانبيييًا مييين آداب اإلنفييياق.

2- إن العبيييارات القصيييرة التيييي تيييأيت 
يف ختيييام اآلييييات عيييادة وتيييورد بعيييض 
صفيييات اهلل تعييياىل ترتبيييط حتييياًم بمضميييون 

اآليييية نفسيييها. 
وعيييى هيييذا فمييين املمكييين أن يكيييون 
املقصيييود مييين:  َواهللَُّ َغنِييييٌّ َحِلييييٌم هيييو: 
أن اإلنسيييان ظيييامل بالطبيييع، ولذليييك فإنيييه إذا 
نيييال منصبيييًا وحصيييل ثيييروة حسيييب نفسيييه 
غنييييًا ومل يعيييد بحاجييية إىل اآلخريييين، وقيييد 
تيييدو بيييه هيييذه احلالييية إىل اسيييتعامل اخلشيييونة 
والتهجيييم ضيييد املحرومييين واملحتاجييين، 
لذليييك يقيييول القيييرآن إن الغنيييي بذاتيييه 
هيييو اهلل، فييياهلل هيييو وحيييده الغنيييي اليييذي 
ال حيتييياج شييييئًا، أميييا إحسييياس البيييرش بأنيييه 
غنيييي فيييرساب خيييادع ال ينبغيييي أن ييييؤدي 
إىل الطغييييان والتعيييايل عيييى الفقيييراء، ثيييم 
إن اهلل حلييييم بالنسيييبة للذيييين ال يشيييكرون، 
فعيييى املؤمنييين أن يكونيييوا كذليييك أيضيييًا.

وقيييد تكيييون اآليييية إشيييارة إىل أن اهلل 
غنيييي عييين إنفاقكيييم، وأن ميييا تنفقونيييه إنيييام 
هيييو خلركيييم أنفسيييكم، فيييال متنيييوا عيييى 
أحيييد، ثيييم إن اهلل حلييييم باجتييياه خشيييونتكم 
وال يتعجيييل معاقبتكيييم لعلكيييم تسيييتيقظون 

وتصلحيييون أنفسيييكم.

عن اإلمام الصادق: من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه اهلل من اآلمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه، 
وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته أن اهلل عزيز حكيم(.
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ِد  مَّ حُمَ َعْن  ِزَياٍد  ْبِن  َعْن َسْهِل  ٍد  مَّ حُمَ ْبُن  َعِيُّ   -1
ُقْلُت  َقاَل  ْهِم  اجْلَ ْبِن  َسِن  احْلَ َعِن  ِميِد  احْلَ َعْبِد  ْبِن 
َقاتَِله  َعَرَف  َقْد   امْلُْؤِمنَِن َأِمَر  إِنَّ   َضا لِلرِّ
ِفيه  ُيْقَتُل  الَِّذي  وامْلَْوِضَع  ِفيَها  ُيْقَتُل  تِي  الَّ ْيَلَة  واللَّ
َتْتَبُعَها  اِر َصَوائُِح  مَلَّا َسِمَع ِصَياَح اإِلَوزِّ يِف الدَّ وَقْوُله 
اِر  ْيَلَة َداِخَل الدَّ ْيَت اللَّ َنَوائُِح وَقْوُل ُأمِّ ُكْلُثوٍم - َلْو َصلَّ
َك ُيَصيِّ بِالنَّاِس َفَأَبى َعَلْيَها وَكُثَر ُدُخوُله  وَأَمْرَت َغْرَ
َأنَّ   َعَرَف ِساَلٍح وَقْد  باَِل  ْيَلَة  اللَّ تِْلَك  وُخُروُجه 
ْز  مَلْ جَيُ ا  ْيِف َكاَن َهَذا مِمَّ اْبَن ُمْلَجٍم َلَعَنه اهلل َقاتُِله بِالسَّ
تِْلَك  يِف   َ وَلِكنَّه ُخرِّ َكاَن  »َذلَِك   :َفَقاَل ُضه،  َتَعرُّ

.» ْيَلِة لَِتْمِضَ َمَقاِديُر اهلل َعزَّ وَجلَّ اللَّ
َجْعَفٍر  َأيِب  ْبِن  اهلل  َعْبِد  َعْن  مَجِيَلَة  َأيِب  َعْن   -2
َثنِي َأِخي َعْن َجْعَفٍر َعْن َأبِيه َأنَّه َأَتى َعِيَّ ْبَن  َقاَل َحدَّ
َأَبِت  »َيا  َفَقاَل:  اٍب  برَِشَ ِفيَها  ُقبَِض  َلْيَلًة    َسْنِ احْلُ

تِي ُأْقَبُض  ْيَلُة الَّ ْب َهَذا، َفَقاَل: َيا ُبَنيَّ إِنَّ َهِذه اللَّ ارْشَ
.»تِي ُقبَِض ِفيَها َرُسوُل اهلل ْيَلُة الَّ ِفيَها، وِهَي اللَّ

اِء  ٍد َعِن اْلَوشَّ مَّ َد ْبِن حُمَ َيى َعْن َأمْحَ ُد ْبُن حَيْ مَّ 3- حُمَ
  َد ْبِن َعائٍِذ َعْن َأيِب َخِدجَيَة َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ َعْن َأمْحَ
َقاَل: »ُكْنُت ِعْنَد َأيِب يِف اْلَيْوِم الَِّذي ُقبَِض ِفيه َفَأْوَصايِن 
ه َفُقْلُت: َيا  بَِأْشَياَء يِف ُغْسِله ويِف َكْفنِه ويِف ُدُخولِه َقرْبَ
اْلَيْوَم  ِمْنَك  َأْحَسَن  اْشَتَكْيَت  ُمْنُذ  َرَأْيُتَك  َما  َأَباه واهلل 
َسِمْعَت  أَما  ُبَنيَّ  َيا  َفَقاَل:  امْلَْوِت  َأَثَر  َعَلْيَك  َرَأْيُت  َما 
ُد  مَّ  ُيَناِدي ِمْن َوَراِء اجْلَِداِر َيا حُمَ َسْنِ َعِيَّ ْبَن احْلُ

ْل«. َتَعاَل َعجِّ
َعْن  ٍد  مَّ حُمَ ْبِن  َد  َأمْحَ َعْن  َأْصَحابَِنا  ِمْن  ٌة  ِعدَّ  -4
َكِم َعْن َسْيِف ْبِن َعِمَرَة َعْن َعْبِد امْلَِلِك ْبِن  َعِيِّ ْبِن احْلَ
َأْعَنَ َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: »َأْنَزَل اهلل َتَعاىَل النَّْرَ 
واأَلْرِض  اَمِء  السَّ َبْنَ  َما  َكاَن  َحتَّى    َسْنِ احْلُ َعَى 

عن اإلمام الكاظم: )من أتى الحسين عارفا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.

ُة َيْعَلُموَن  اأَلِئمَّ

َما َكاَن وَما ُهَو َكاِئٌن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

من أصول الكافي الشريف
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عن اإلمام الصادق: )من زار قبر الحسين بن علي عارفا بحقه كتبه اهلل في أعال عليين(.

َ النَّْرَ َأْو لَِقاَء اهلل َفاْخَتاَر لَِقاَء اهلل َتَعاىَل«. ُثمَّ ُخرِّ
5- َعْن َعْبِد اهلل ْبِن اْلَقاِسِم اْلَبَطِل َعْن َأيِب َبِصٍر 
َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل: »َأيُّ إَِماٍم اَل َيْعَلُم َما ُيِصيُبه 

ٍة هلل َعَى َخْلِقه«. وإىَِل َما َيِصُر َفَلْيَس َذلَِك بُِحجَّ
الرشح:

ُيِصيُبه«،  َما  َيْعَلُم  اَل  إَِماٍم  »َأيُّ   :قوله
الغرض منه أن اإلمام البّد أن يكون عاملًا بكّل يشء 
أن  يصلح  فال  وإاّل  إليه،  يصر  وما  يصيبه  ما  حتى 
يكون حّجة اهلل وخليفته عى خلقه؛ ألن خليفته قائم 

مقامه فيجب أن يكون عاملًا بكل يشء مثله.
عن  عبارة  باليشء  جهلهم  أن  عى  داللة  وفيه 
عدم حصوله بالفعل، والسبب يف ذلك هو أن النفس 
يكن  مل  إهليًا  نورًا  صارت  حتى  قويت  إذا  الناطقة 
اشتغاهلا بتدبر البدن عائقًا هلا عن االتصال باحلرضة 
اجلناب  إىل  توّجهت  إذا  هذه  واحلالة  فهي  اإلهلية، 
القدس الستعالم ما كان وما سيكون وما هو كائن 
ُأفيضت عليها الصور الكّلية واجلزئية بمجّرد التوّجه 

من غر جتّشم كسب ومتهيد مقّدمات.
وأرسار  واملعاد،  املبدأ  بأرسار  عاملون  فهم 
ومراتب  والّنار،  اجلّنة  وأحوال  والقدر،  القضاء 
إىل  واحلدود  اأَلحكام  وعلم  والّدركات،  املقامات 
إاّل  وكيفّيتها  وكّميتها  قدرها  يعلم  مّما ال  ذلك،  غر 

. العامل املحيط بالكلِّ
وضياء  طينتهم  س  لتقدُّ  أَلهّنم وذلك 
يعرفون  بصرهتم،  وكامل  نفوسهم  وصفاء  عقوهلم 
حال كلِّ نفس من النفوس البرشّية خرًا كان أو رّشًا 

الباطن،  إىل  الظاهر  من  وينتقلون  مشاهدهتم،  عند 
الظاهر  بن  للتناسب  الظاهر،  إىل  الباطن  ومن 
آحاد  من  لواحد  تظهر  قد  املناسبة  وتلك  والباطن 
ياضة  والرِّ ّبانّية  الرَّ املعرفة  أهل  من  كان  إذا  الناس 
النفسانّية فكيف ال تظهر لألئّمة الطاهرين اّلذين هم 
أنوار روحانّيون وعلامء رّبانّيون، وأيضًا بن املؤمن 
جسمه  كأن  حّتى  تاّمة  مناسبة   وبينهم الكامل 
املناسبة  فبتلك  روحهم  من  وروحه  جسمهم  من 
 وبينهم املنافق  وبن  إيامنه،  حقيقة  يعرفون 

منافرة تاّمة وبتلك ملنافرة يعرفون حقيقة نفاقهم.
أن  املستفيضة  الروايات  يف  ورد  وقد 
علمهم من علم رسول اهلل الذي هو أعلم 
من مجيع األنبياء واملرسلن، وبأيدهم السلطتن 
كان  بام  علمهم  بذلك  ويلزم  والتكوينية،  الترشيعية 
نبي اهلل سليامن بن  وبام يكون، وعلمهم يفوق علم 
يح والنمل  داود، فإذا استحّق هو أن يكون الرِّ
بذلك،  أوىل  فهم  له،  طايعن  واجلّن...  واإلنس 
ووجه ذلك أنَّ سليامن مل يعلم ما علمه اهُلدُهد 
من مواضع املاء، ومل يعلم أّنه غائب أو حارض حّتى 
استفهم عن أمره، ثّم بعد ما علم أّنه غائب مل يعلم 
سبب غيبه وجهتها، حّتى قال: )أو ليأتيني بسلطان 
مبن(، وال يشء من اأَلشياء وال سبب من األسباب 
ألوالده  وال   ملحّمد بمجهول  اإلمكان  عامل  يف 
يعطه  مل  ما  العلوم  من   أعطوا فقد  الطاهرين، 

غرهم.
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جامع الشيخ السهروردي
في بغداد

:عن اإلمام الصادق
.)عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول اهلل من أتى قبر الحسين(

:عن اإلمام الصادق
)من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين، كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها(. 

عمييير  الشييييخ  ومرقيييد  جاميييع 
مسييياجد  مييين  هيييو  السيييهروردي، 
بغيييداد األثريييية القديمييية، هيييذا البنييياء 
يعيييد تفييية أثريييية نيييادرة تعيييود للعهيييد 

السيييلجوقي.
موقع اجلامع:

يقيييع اجلاميييع بييين شيييارع الشييييخ 
عمييير وسيييور بغيييداد القدييييم عنيييد 
البييياب الوسيييطاين يف جانيييب الرصافييية 
مييين مدينييية بغيييداد، ويطيييل عيييى الطرييييق 
الرسييييع )شيييارع حمميييد القاسيييم(، ويبعيييد 
عييين مركيييز املحافظييية كيليييو ميييرت 

واحيييد.
الشكل والبناء:

مصيييى  عيييى  املسيييجد  حيتيييوي 
حيييرم واسيييع تبليييغ مسييياحتُه 600م2، 
وتتوسيييطُه قبييية مسيييتندة عيييى عيييرشة 
ركائيييز باإلضافييية إىل جيييدران سيييميكة 
البنييياء تييييط بيييِه، وقبييية حمرابيييِه مغلفييية 
باملرمييير، ويف داخيييل مصيييى احليييرم 
بييياب تطيييل عيييى رضييييح الشييييخ 
عمييير السيييهروردي، ويعليييو الرضييييح 
قبييية خمروطيييية عيييى طيييراز القبيييب 
السيييلجوقية، ولقيييد أجرييييت عليهيييا 
صيانييية وتعمييير مليييرات عيييدة إال إهنيييا 
مل تراعيييي اجلانيييب الرتاثيييي األثيييري، 



13

:عن اإلمام الصادق
.)عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول اهلل من أتى قبر الحسين(

:عن اإلمام الصادق
)من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين، كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها(. 

ويف اجلاميييع مصيييى صيفيييي واسيييع وحيييييط 
باجلاميييع مقيييربة قديمييية، وتقيييام يف اجلاميييع 
الصليييوات اخلميييس، ويتسيييع اجلاميييع ألكثييير 

مييين 400 مصيييٍل.
وقبييية اجلاميييع املخروطيييية هيييي مييين 
أبيييرز اآلثيييار التأرخييييية اإلسيييالمية وتعتيييرب 
مييين الفييين املعيييامري للعييير العبيييايس يف 
مقيييربة كانيييت تسيييمى املقيييربة الورديييية يف 
بغيييداد، ثيييم تغييير أسيييمها إىل مقيييربة الشييييخ 
عمييير بعيييد أن دفييين فيهيييا الشييييخ عمييير 
السيييهروردي، وهيييي تضيييم اآلن منيييارة 

القبييية املسيييامة باسيييمِه.
تاريخ البناء والرتميم:

يعيييود بنييياء هيييذا اجلاميييع إىل القيييرن السيييابع 
اهلجري/القيييرن الثييياين عيييرش املييييالدي، 
وقيييد نسيييب اسيييم اجلاميييع إىل الشييييخ عمييير 
السيييهروردي اليييذي دفييين يف املقيييربة الورديييية، 
وقيييد جيييدد عامرتيييه إسيييامعيل باشيييا ثيييم 
جيييدد يف عيييام 1320هيييي/1902م، وكذليييك 
يف عيييام 1345هيييي/1926م، وأهيييم تعمييير 
وجتدييييد كان عيييام 1384هيييي/1964م، الذي 

قاميييت بيييِه وزارة األوقييياف. 
فائدة عامة:

أحّي مسجدًا مهجورًا:
إاّل  يقصدهيييا  ال  املسييياجد  بعيييض  إّن 
القلييييل مييين النييياس ألسيييباب كثيييرة، 

وإّن هيييذه املسييياجد هيييي خصيييم لنيييا ييييوم 
وجيييّل  عيييّز  اهلل  إىل  وستشيييكو  القيامييية 
هجرانيييه، ويشييير تعييياىل إىل هيييذه النقطييية 
يف كتييياب العزييييز فيقيييول، إِنَّييياَم َيْعُميييُر 
َمَسييياِجَد اهللِ َميييْن آَميييَن بِييياهللِ َواْلَييييْوِم اآلَِخيييِر 
َكاَة َومَلْ خَيْيييَش  ييياَلَة َوآَتيييى اليييزَّ َوَأَقييياَم الصَّ
إاِلَّ اهللَ َفَعَسيييى ُأوَلِئيييَك َأْن َيُكوُنيييوا ِميييَن 
امْلُْهَتِديييين التوبييية: 18، فاملقصيييود مييين 
العميييران لييييس هيييو تشيييييد البنييياء فحسيييب 
بيييل احلضيييور فيهيييا وإحياؤهيييا بالذكييير 
اّليييذي هيييو نيييوع مييين العميييران بيييل أهيييّم 
أنواعيييه وبالتيييايل يكيييون كّل عميييل يبعيييد 
النييياس عييين املسييياجد ويبعيييد املسييياجد 

عييين دورهيييا ظلييياًم كبيييرًا.
قيييد جييياء يف الروايييية عييين اإلميييام 
الصيييادق: »ثالثييية يشيييكون إىل اهلل عيييّز 
وجيييّل: مسيييجد خيييراب ال ُيصيييّي فييييه 
يييال، ومصحيييٌف  أهليييه، وعيييامل بييين جهَّ
معّليييق قيييد وقيييع علييييه الغبيييار ال ُيقيييرأ فييييه« 

وسيييائل الشييييعة احليييّر العاميييّي: ج5، ص 201.
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آداب السفر يف مدرسة أهل البيت            الحلقة األولى

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ

حيتيّل السيفر موقعيًا متمّييزًا يف احلياة اإلسيالمّية، 
وقيد أّكيدت عى رضورتيه وأمهّيتيه؛ ذلك أّن السيفر 
كيامل  يف  املختلفية  جوانبيه  مين  اجلياّد  تأثيره  ليه 

اإلنسان.
ومين احِلكيم التيي اسيتبطنها تأكيد اإلسيالم عى 
املسيافر  عيى  تعيود  التيي  اإلجيابّيية  اآلثيار  السيفر: 
خيالل حركتيه يف بيالد اهلل العريضة، ذلك أّن دراسية 
األقيوام  آثيار  مين  الِعيرَب  وأخيذ  التارخيّيية  اآلثيار 
السيالفة الغابرة، والتفّكير يف أرسار اخللقة، والتعّرف 
عيى آييات اهلل عيّز وجيّل هليا عمييق األثير يف تنميية 
اكتسياب  ويف  البرشّيية،  والعقلّيية  الفكرّيية  القيوى 
اإلنسيان ملزيد مين الِعلم واخلربة والتجربية والتعّرف 
عيى آداب وعيادات وتقاليد األمم األخيرى، إضافة 
بدنّييًا  الفيرد  سيالمة  تقويية  يف  السيفر  إسيهام  إىل 

وروحّيًا.
أهل  عن  املنقولة  الروايات  يف  وردت  وقد 
يرتجح  بالسفر،  املتعّلقة  اآلداب  من  البيتمجلة 
لكوهنا مستحبة يف  بعضًا  أو  كاًل  هبا  والقياُم  مراعاهتا 
ذاهتا ولكوهنا منطلقًا لتحصيل العناية اإلهلية والرمحة 

:عن اإلمام الصادق
)ان فاطمة بنت محمد تحضر لزوار قبر ابنها الحسين فتستغفر لهم ذنوبهم(.

التي  الغاية  نيل  يف  النجاح  سبيل  متهد  التي  الساموية 
قد  التي  والعقبات  احلواجز  وتزيل  أجلها  من  سافر 

تعرتض سبيل نجاحه ونيل أمنيته.
وهيذه اآلداب كثيرة سينقتر عيى ذكير بعضها 

وهي كام يي: 
عبيداهلل  أيب  عين  بالصدقـة:  السـفر  افتتـاح   -1
دقية، واقرأ  الصادق، قيال: »افتتْح َسيَفرَك بالصَّ
آيية الكيريّس إذا بيدا لك«)مين ال حييرضه الفقيه، الشييخ 

الصدوق: ج2، ص175(.

ْق  »َتصيدَّ قيال:   ،الصيادق اإلميام  وعين 
الشييخ  األخيالق،  شيئَت«)مكارم  ييوٍم  أيَّ  واخيُرْج 

الطربيس: ج1، ص520(.

وأن يقيول عنيد التصيدق: »اللهيم إين اشيرتيت 
هبيذه الصدقية سيالمتي وسيالمة سيفري وميا معي 
اللهيم احفظنيي واحفيظ ميا معي، وسيلمني وسيلم 
ميا معيي، وبلغنيي وبليغ ميا معيي ببالغيك احلسين 

اجلميل...« )البحار، العالمة املجليس: ج97، ص107(. 
 2- غسـل السـفر: يسيتحب أن يغتسيل للسيفر 
ويقول: »بسيم اهلل وبياهلل، وال حول وال قيوة إال باهلل 
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العيي العظيم، وعى ملية رسيول اهلل والصادقن عن 
بيه  اللهيم طهير  اهلل، صليوات اهلل عليهيم أمجعين. 
قلبيي وارشح بيه صيدري ونيور بيه قيربي، اللهيم 
اجعليه يل نيورًا وطهيورًا وحرزًا وشيفاء مين كل داء 
وآفية وعاهية وسيوء مميا أخاف واحيذر وطهير قلبي 
وجوارحيي وعظاميي ودمي وشيعري وبرشي وخمي 
وعصبيي، وميا أقلت األرض منيي. اللهيم اجعله يل 
شياهدًا ييوم حاجتيي وفقيري وفاقتيي إلييك يا رب 
العاملين. إنك عيى كل يشء قديير« )األمان مين أخطار 

األسفار واألزمان، السيد ابن طاووس: ص20(. 

3- صـاة ركعتـن والدعـاء عنـد السـفر: روى 
الطيربيّس عن رسيول اهلل أّنه قال: »ما اسيتخلَف 
رجيٌل عى أهليه بخالفٍة أفضيل من ركعَتين يركعهام 
إذا أراد اخليروج إىل سيفره، ويقيول عنيد التودييع: 
)اللهيمَّ إيّن أسيتودُعَك الييوَم ِدينيي ونفييس وميايل 
وأهيي ووليدي وجيراين وأهيل ُحزانتيي -احلُزانة: 
عييال الرجل الذين يتحيّزن بأمرهم وهلم-، الشياهد 
. اللهيمَّ  منّيا والغائيب، ومجييَع ميا أنعميَت بيه عييَّ
َعيزَّ  ك.  وعيزِّ وعيياِذك  وَمنِْعيك  َكنَِفيَك  يف  اجَعْلنيا 
إليه  وال  عائيُذك،  وامتنيع  ثنياؤك،  وَجيّل  جياُرك، 
غيُرك. توّكلُت عيى احلّي الذي ال يميوت، اهلل الذي 
مل يّتخيذ وليدًا، ومل يكين له رشيٌك يف امُلليك، ومل يكن 
ه تكبيرًا. اهلل أكيرب كبيرًا،  ّل وَكيربِّ اليذُّ ليه ويلٌّ مين 
وأصيياًل(«  ُبكيرًة  اهلل  وُسيبحان  كثيرًا،  هلل  واحلميُد 

)مكارم األخالق، الشيخ الطربيس: ج1، ص524(.

وروى الطيربيس عين اإلميام الصيادق، أّنيه 
كاب يقيول: »ُسيبحاَن  كان إذا وضيع ِرجليه يف اليرِّ
ر لنا هذا وما ُكنّا له ُمقِرنن«)الزخرف:13(.  الذي َسيخَّ

وُيسيبّح اهللَ سيبعًا، وحيميد اهللَ سيبعًا، وهُيّليل اهللَ 
ج1،  الطيربيس:  الشييخ  األخيالق،  )ميكارم  سيبعًا« 

ص528(.

ويسيتحب ليه أن يقيول وهيو سيائر: »اللهيم 
خيل سيبيلنا وأحسين مسيرنا وأحسين عاقبتنا«، 

وأن يكثر من التكبر والتحميد واالستغفار.
 4- التعـوذ عند السـفر: عن النبيي األكرم
فأخيذ  سيفرًا  أراد  »مين   :جربائييل عين 
بعضياديت بياب منزليه فقيرًا إحدى عرش ميرة )قل 
هيو اهلل أحيد( كان اهلل ليه حارسيًا حتيى يرجيع« 

)البحار، العالمة املجليس: ج73، ص242(. 

وكان أبيو جعفر الباقر إذا أراد سيفرًا مجع 
عياليه يف بيت ثم قيال: »اللهم إين أسيتودعك« إىل 

آخره. )البحار، العالمة املجليس: ج73، ص249(. 
5- األوقـات املسـتحّبة للسـفر: عين اإلميام 
الباقر: »كان رسيول اهلل يسيافر ييوم اخلميس 
وقيال يل: ييوم اخلمييس ييوم حيبيه اهلل ورسيوله 

ومالئكته« )من ال حيرضه الفقيه: ج2، ص266(. 
أراد  »َمين  قيال:   الصيادق اإلميام  وعين 
سيفرًا فلُيسيافِر يف يوم السيبت، فلو أّن َحَجرًا زال 
إىل  تعياىل  اهلل  َليرّده  السيبت  ييوم  يف  جبيٍل  عين 

مكانه«)املزار، الشيخ املفيد: ص58(.
وعنيه قال: »ومين تعّذرت علييه احلوائج 
فليلتميس طلبهيا ييوم الثالثياء؛ فإّنيه الييوم الذي 
الشييخ  لدواد«)اليكايف،  احلدييَد  فييه  اهللُ  أالَن 

الكليني: ج8، ص143(.

نكميل ميا تبقيى مين آداب السيفر يف العيدد 
القادم إن شاء اهلل تعاىل.

عن اإلمام الصادق: )إّن أربعة آالف ملك عند قبر الحسين شعثًا غبرًا يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم 
ملك يقال له: منصور، فال يزوره زائر إاّل استقبلوه(.



Qاألخالق عند أمري املؤمنني

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ16

امليييروءات مجيييع امليييروءة لغييية: النخيييوة، كيييامل 
الرجوليَّييية. املنجيييد ص754. 

اهتيييامم واضيييح باملتصيييف بصفييية امليييروءة، ويف 
ذليييك تشيييجيع، وتبييييذ ودعيييوة التصافنيييا 
هبيييا، ولتكاملنيييا ضمييين خطهيييا مليييا فيهيييا مييين 
معييياٍن سيييامية هيتيييم هبيييا اإلميييام ألهنيييا 

مييين أهيييداف اإلسيييالم.
فيييإذا كان اإلنسيييان متصفيييًا هبيييذه الصفييية 
الكريمييية فاإلميييام يدعونيييا للصفيييح 
والغيييض عييين خطئيييه وجيّبيييب لنيييا التسيييامح 
وقبيييول العيييذر -ليييو اعتيييذر- تكريييياًم هليييذه 
الصفييية وتعزييييزًا هليييا يف النفيييوس وتبيانيييًا بيييأن 
اإلنسيييان معيييرض للتجييياوز واخلطيييأ، فيييال 
ُبيييّد لآلخريييين أن يسييياعدوه -عيييى تييياليف 
التكيييرار وعيييدم الوقيييوع ميييرة أخيييرى- 
بقبيييول العيييذر بيييل وابتغييياء العيييذر ليييه -ليييو 
أمكييين- ألن هيييذا اجلانيييب األخالقيييي مهيييم 
جيييدًا يف تسيييير عجلييية احليييياة االجتامعيييية وإاّل 
لتعطليييت وتكثيييرت احلواجيييز واملعرقيييالت؛ 
ألن اإلنسيييان معيييرض دائيييام بحكيييم طبيعتيييه 
للتيييورط مييين خيييالل تيييرف أو كالم، ويف 

عن اإلمام الباقر: )خلق اهلل تعالى كربالء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين 
ألف عام وقدسها وبارك عليها(.

عن اإلمام الصادق: )زائر الحسين مشفع يوم القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان 
في الدنيا من المسرفين(.

أَقِيُلوا َذِوي امْلُُروَءاِت َعثََراهِتِْم، َفاَم يَْعُثُر ِمنُْهْم َعاثٌِر إاِلَّ َويَُد 
اهلُل بِيَِدهِ يَْرَفُعُه(

قال أمري املؤمنني

 نهج البالغة: الحكمة 20.

الغاليييب يعتيييذر وينيييدم عيييى ميييا صيييدر منيييه.
فحيييرّي بنيييا -نحييين املسيييلمون- اإلصغييياء 
هليييذه الدعيييوة الكريمييية واالمتثيييال والتطبييييق 
التسيييامح  تبيييادل  نضمييين  كيييي  ملواّدهيييا 
والتغيييايض والصفيييح عنيييا ليييو بيييدرت أخطييياء 

مييين أي فيييرد منّيييا.
وقيييد عيييرب  عييين األخطييياء بالعثيييرة التيييي 
هيييي )السيييقطة الزلييية( املنجيييد: ص486. ميييادة 

عثييير.

ولعيييل صدورهيييا مييين اإلنسيييان إنيييام هيييو 
لتنبيهيييه إىل أمييير يتغافيييل عنيييه -خصوصيييًا ليييو 
يييُه بالكيييامل- وهيييو الطبيعييية  بليييغ مرتبييية ُتومِهُ
البرشيييية القائمييية عيييى صيييدر اخلطيييأ قيييوال أو 
فعيييال وأن املعصومييين مييين اخلطيييأ معينيييون 
خمصوصيييون وَمييين عداهيييم فهيييم يتفاوتيييون 
يف درجيييات الكيييامل فيييال داعيييي ألن يشيييمخ 

بعضنيييا عيييى البعيييض اآلخييير.
ومميييا هيييو جديييير باالهتيييامم أن اإلنسيييان املسيييلم 
امللتيييزم املتمسيييك بحبيييل اهلل ورسيييوله وأوليائيييه 
مدعيييوم بدعيييم اهليييي لئيييال تتعرقيييل سيييرته 
احلياتيييية، وذليييك بعيييدة صيييور وأشيييكال إميييا 
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بيييأن يبيييادر لالعتيييذار، وإميييا بيييأن ييييرق ليييه قليييب 
الطيييرف اآلخييير -املعتيييدى علييييه- وإميييا باالعيييرتاف 
باخلطيييأ فيعطيييى فرصييية الرتاجيييع، وإميييا بعيييدم اإلرصار 
عيييى اخلطيييأ والنيييدم القلبيييي عيييى ميييا صيييدر منيييه، 
وإميييا التوبييية واالسيييتغفار أيضيييًا مميييا يسييياعد عيييى 
عيييدم توقيييف احلالييية أو تشييينج الوضيييع بيييل تسييير 
األميييور كجييياري العيييادة الطبيعيييية، كل ذليييك بتأيييييد 
اهلل تعييياىل وتسيييديده ومنتيييه وقوتيييه فيييإن )الييييد( بمعنيييى 
النعمييية والرمحييية والقيييدرة؛ فإنيييه تعييياىل ينعيييم علييييه 
بتالقيييي احلالييية ويرمحيييه بيييأن ال ييييّر عيييى اخلطيييأ ألنيييه 
عيييز وجيييل القيييادر عيييى العبييياد، كل ذليييك مييين دون 
اجلييياء أو تأثييير مبيييارش وإنيييام هيدييييه للتيييي هيييي أقيييوم 
وأحسييين وألييييق بحيييال هكيييذا إنسيييان تتمثيييل فييييه 
اإلنسيييانية وكل صفيييات الرجيييل القيييوي اليييذي عيييّود 
نفسيييه عيييى جييييد األفعيييال واألقيييوال اليييذي يبيييايل 
بيييام قيييال وبيييام قييييل ليييه، وهيييذه احلالييية ال ترتسيييخ 
وإاّل  الغييياّلب،  للهيييوى  واملجاهيييدة  باملامرسييية  إاّل 
فمييين السيييهل جيييدًا إطيييالق العنيييان وعيييدم السييييطرة 

فيتفيييوه أو يتيييرف بيييام شييياء مييين دون مراقبييية.
ومييين اجلديييير بالذكييير أنيييه قيييد جييياء يف املثيييل )أقيليييوا 

ذوي اهليئيييات عثراهتيييم( جمميييع األمثيييال: ج2، ص68. 
أنظييير: أخيييالق اإلميييام عيييي، السييييد حمميييد صيييادق 

اخلرسيييان، ج1، ص97.

عن اإلمام الصادق: )زائر الحسين مشفع يوم القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان 
في الدنيا من المسرفين(.



عقـائــدنــا

           في تأويل اآليات التي ظاهرها
وقوع الذنب من األنبياء     

على لسان اإلمام الرضا 

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ18

تقيدم يف احللقات السيابقة تأوييل بعض اآليات 

 ،التيي ظاهرهيا وقوع الذنيب مين األنبياء

آدم  أبينيا  ختيص  التيي  اآلييات  تناوليت  وقيد 

ونبيي اهلل إبراهييم وميا خييص نبيي اهلل موسيى 

التيي  الروايية  نكميل  واآلن   ،ويوسيف

وردت يف كتياب عيون أخبيار الرضا، ج1، 

ص195:

يِن  َفَأْخيرِبْ   ]الرضيا لإلميام  املأميون  ]قيال 

َعيْن َقيْوِل اهللِ َعيزَّ َوَجيَل : َوَذا النُّيوِن إِْذ َذَهَب 

َفَقياَل    َِعَلْييه َنْقيِدَر  َليْن  َأْن  َفَظينَّ  ُمغاِضبيًا 

َضيا: »َذاَك ُيوُنيُس ْبيُن َمتَّيى َذَهَب  الرِّ

َليْن  َأْن  اْسيَتْيَقنَ   بَِمْعنَيى  َفَظينَ   لَِقْوِميهِ   ُمَغاِضبيًا 

َنْقيِدَر َعَلْييهِ  َأْي َلْن ُنَضيِّيَق َعَلْيِه ِرْزَقُه َوِمنْيُه َقْوُلُه 

ا إِذا َما اْبَتيالُه َفَقَدَر َعَلْييِه ِرْزَقهُ  أو  َعيزَّ َوَجيَل  َوَأمَّ

َ َفنيادى  يِف الظُُّليامِت  َأْي ُظْلَمِة  ]َأْي َضيَّيَق َو َقيرتَّ

ْييِل َوُظْلَمِة اْلَبْحيِر َوُظْلَمِة َبْطيِن احْلُوِت  َأْن ال  اللَّ

إِليَه إاِلَّ َأْنيَت ُسيْبحاَنَك إيِنِّ ُكنْيُت ِميَن الظَّاملِِينَ  

ْغَتنِيي هَلَا  تِيي َقيْد َفرَّ ِكيي ِمْثيَل َهيِذِه اْلِعَبياَدِة الَّ برَِتْ

يِف َبْطيِن احْلُيوِت َفاْسيَتَجاَب اهلل َليُه َوَقياَل َعيزَّ 

َوَجيَل  َفَليْو ال َأنَّيُه كاَن ِميَن امْلَُسيبِِّحَن َلَلبِيَث يِف 

َك َييا  َبْطنِيِه إىِل  َييْوِم ُيْبَعُثيونَ  َفَقياَل امْلَْأُميوُن هلل َدرُّ

 .َأَبيا احْلََسيِن
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َحتَّيى  َوَجيَل:   َعيزَّ  اهللِ  َقيْوِل  َعيْن  يِن  َفَأْخيرِبْ

ُيْم َقيْد ُكِذُبيوا  ُسيُل َوَظنُّيوا َأهنَّ إَِذا اْسيَتْيَأَس الرُّ

َيُقيوُل   :َضيا الرِّ َقياَل   ،نيا َنْرُ جاَءُهيْم 

ُسيُل  ِميْن  اهللُ َعيزَّ َوَجيَل َحتَّيى إَِذا اْسيَتْيَأَس الرُّ

ُسيَل َقيْد ُكِذُبيوا  َقْوِمِهيْم َوَظينَّ َقْوُمُهيْم َأنَّ الرُّ

َك  َدرُّ هللِِ  امْلَْأُميوُن  َفَقياَل  َنيا  َنْرُ ُسيَل  الرُّ َجياَء 

َعيزَّ  اهللِ  َقيْوِل  َعيْن  يِن  َفَأْخيرِبْ احْلََسيِن،  َأَبيا  َييا 

َم ِميْن َذْنبِيَك  َوَجيَل  لَِيْغِفيَر َليَك اهلل ميا َتَقيدَّ

َيُكيْن  »مَلْ   :َضيا الرِّ َقياَل   يَر َتَأخَّ َوميا 

يَة َأْعَظَم َذْنبيًا ِمْن  ِكي َأْهيِل َمكَّ َأَحيٌد ِعنْيَد ُمرْشِ

ُْم َكاُنيوا َيْعُبيُدوَن ِمْن ُدوِن   أِلهَنَّ َرُسيوِل اهللِ

 َجاَءُهيْم َفَليامَّ  َصنَياًم  َوِسيتَِّن  َثاَلَثاِمَئيٍة  اهللِ 

َذلِيَك  َكيرُبَ  ْخياَلِص  اإْلِ َكِلَميِة  إىَِل  ْعيَوِة  بِالدَّ

َعَلْيِهيْم َوَعُظيَم َوَقاُلوا َأَجَعَل اآْلهِلَيَة إهِلًا واِحدًا 

إِنَّ هيذا َليَشْ ء ُعجياٌب َواْنَطَليَق امْلَيأَلُ ِمنُْهْم َأِن 

وا َعيى  آهِلَتُِكيْم إِنَّ هيذا َلييَشْ ء  اْمُشيوا َواْصيرِبُ

ُييراُد ميا َسيِمْعنا هِبيذا يِف امْلِلَّيِة اآْلِخيَرِة إِْن هذا 

َعيَى  َوَجيلَّ  َعيزَّ  اهلل  َفَتيَح  َفَليامَّ  اْختِيالٌق   إاِلَّ 

يُد إِنَّيا َفَتْحنيا  يَة َقياَل َليُه َييا حُمَمَّ َنبِيِّيِه َمكَّ

َم  يَة َفْتحيًا ُمبِينيًا لَِيْغِفَر َليَك اهللَُّ ميا َتَقدَّ َليَك  َمكَّ

ِكيي َأْهيِل  يَر ِعنْيَد ُمرْشِ ِميْن َذْنبِيَك َوميا َتَأخَّ

َم َوَما  يَة بُِدَعاِئيَك إىَِل َتْوِحيِد اهلل فِيياَم َتَقدَّ َمكَّ

َبْعُضُهيْم  َأْسيَلَم  يَة  َمكَّ ِكيي  ُمرْشِ أِلَنَّ  يَر  َتَأخَّ

يَة َوَمْن َبِقيَي ِمنُْهْم  َوَخيَرَج َبْعُضُهيْم َعْن َمكَّ

مَلْ َيْقيِدْر َعيَى إِْنيَكاِر التَّْوِحييِد َعَلْييِه إَِذا َدَعا 

النَّياَس إَِلْييِه َفَصياَر َذْنُبيُه ِعنَْدُهيْم يِف َذلِيَك 

َمْغُفيورًا بُِظُهيوِرِه َعَلْيِهيْم َفَقياَل امْلَْأُميوُن هلل 

يِن َعيْن َقيْوِل اهلل  َك َييا َأَبيا احْلََسيِن َفَأْخيرِبْ َدرُّ

  ،َعَفيا اهلل َعنَْك مِلَ َأِذْنيَت هَلُْم : َعيزَّ َوَجَل

ياِك َأْعنِي  َضيا َهيَذا مِمَّا َنيَزَل بِإِيَّ َقياَل الرِّ

َواْسيَمِعي َييا َجياَرُة، َخاَطَب اهلل َعيزَّ َوَجلَّ 

َتيُه َوَكَذلِيَك َقْوُليُه  بَِذلِيَك َنبِيَّيُه َوَأَراَد بِيِه ُأمَّ

َعَمُليَك  َلَيْحَبَطينَّ  ْكيَت  َأرْشَ َلِئيْن  َتَعياىَل : 

َعيزَّ  َوَقْوُليُه    ييَن اخْلارِسِ ِميَن  َوَلَتُكوَنينَّ 

ِكيْدَت  َلَقيْد  َثبَّْتنياَك  َأْن  ال  َوَليْو  َوَجيَل:  

َتْرَكيُن إَِلْيِهْم َشيْيئًا َقِليياًل َقياَل َصَدْقَت َيا 

. اْبيَن َرُسيوِل اهللَِّ

هيذا ميا خييص اآلييات يف يونيس أما 

ما خييص بقيية األنبيياء وبقيية الرواية 

فتيايت تباعيًا يف احللقية القادمية إن شياء اهلل 

. ىل تعا

 عن اإلمام الباقر: )من لم يأت قبر الحسين من شيعتنا كان منتقص اإليمان منتقص الدين، وان دخل 
الجنة كان دون المؤمنين في الجنة(. 



متى ترانا ونراك

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ20

العامل، فقد أخرج أبو داوود يف سننه عن أم سلمة أهنا 
من  »املهدي  يقول:   اهلل رسول  سمعت  قالت: 

عرتيت من ولد فاطمة« )سنن أيب داوود: ح4284(.
احلديث  رجال  احلديث  هذا  صّحح  وقد 
السلفّية  املدرسة  وعند  السنّة  أهل  من  أخواننا  من 
الصحيحة.  احلاديث  باخلصوص، كاأللباين يف سلسلة 

)سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين:ج4، ص39(.
تفاصيل  وهناك  عليه،  متفق  املجمل  وهذا 
ومرورًا  التوحيد،  من  بدءًا  أخرى،  عقدّية  قضّية  كأّي 
كالصالة  فقهّية  قضّية  كأّي  أو  باملعاد،  وانتهاًء  بالنبّوة، 
الداخلّية  والتفاصيل  املسائل  فإن  واحلّج؛  والصوم 
بسبب  والفقهاء،  العلامء  بن  لالختالف  مساحة  هي 
اختالف  بسبب  أو  والنصوص،  الروايات  اختالف 

الفهم واالستنباط من تلك الروايات والنصوص.
اإلمام  بموضوعة  أخذت  ثقافة  هناك 
املهدي نحو هذه التفاصيل، بحيث أصبحت هذه 

القضّية واحدة من ساحات اجلدل واخلالف املذهبي.
 املهدّي اإلمام  قضّية  أخذ  الثاين:  واالجتاه 
اجلانب،  هذا  يف  واالستغراق  العاطفّية،  األمور  باجتاه 

وسوء إسقاط الروايات عى الواقع الذي يعيشه.
هلذه  التأويل  من  نوع  هو  التطبيق  وهذا 
دوافعهم  باختالف  الناس  فيه  خيتلف  الروايات، 
نشهد  أصبحنا  لذلك  وبيئاهتم،  ومصاحلهم  وأفكارهم 
الروايات  بعض  عى  بناًء  الصعيد  هذا  عى  ادعاءات 
التي تتحدث عن صفات املهدي، فطبقها البعض عى 
ادعاءات  فحصلت  عليه،  طبقها  من  هناك  أو  نفسه، 
كثرة للمهدوية يف تأريخ املسلمن، وغالبًا يف صفوف 
اململكة  يف  حصل  ما  وآخرها  السنّة  أهل  من  إخواننا 
قضّية  يف  بالذات  املكّرمة  مّكة  ويف  السعودّية  العربّية 

الثقافة املهدوية
وسوء التوظيف

)صلوات  املهدي  اإلمام  قضّية  احتلت 
اهلل وسالمه عليه( موقعًا بارزًا يف الفكر والرتاث 
دون  بمذهب  ختتص  ال  وهي  اإلسالمّي، 
اإلسالمّية  املصادر  عى  االطالع  فعند  مذهب؛ 
املذاهب نالحظ حضورًا لقضّية اإلمام  ملختلف 
كتب  خمتلف  يف  موجودة  والروايات  املهدي، 
املسلمن، وهي ليست رواية أو روايتن، بل هي 
درجاهتا  عن  النظر  وبغض  اإلمجال  حيث  من 
املئات،  إىل  تصل  واالعتبار  السند  حيث  من 
وكّلها تؤّكد عى ثبوت هذه احلقيقة، وإن رسول 
بيته  أهل  أمته بمجيء رجل من  برّش  قد   اهلل
يكون به ختام الدنيا، حيث يقيم حضارة العدل 
واحلّق، ويمأل األرض قسطًا وعدالً، كام ملئت 

ظلاًم وجورًا.
حّيزًا  تشّكل  املهدي  اإلمام  قضّية  إن 
نجد  لكن  اإلسالمّي،  والرتاث  الفكر  يف  ثقافّيًا 

إن هذه الثقافة تنقسم إىل اجتاهن:
هبذه  يأخذ  الذي  وهو  األّول:  االجتاه 
فهناك  تفاصيلها؛  يف  اجلدل  مسار  نحو  القضّية 
جممل يتفق عليه املسلمون وهو: إن أحدًا من آل 
بيت رسول اهلل وعرتته، وبالتحديد من ولد 
فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها، يظهر يف آخر 
مستوى  عى  والعدل  احلق  دولة  إلقامة  الزمان، 

:عن اإلمام الصادق
)موضع قبر الحسين منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة(. 

الشيخ حسن الصفار    |   الحلقة األولى
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جهيامن حينام أّدعى إنه هو اإلمام املهدي وطلب 
للهجرة؛   1400 سنة  مطلع  يف  الناس  من  البيعة 
احلرام،  البيت  يف  املشهورة  اإلجرامية  احلادثة  يف 
عى  املهدي  اإلمام  صفات  روايات  طّبق  إذ 
ببعض  واستعانوا  أصحابه،  عليه  وطّبقها  نفسه، 
هو  هذا  إن  هلم  أوحت  التي  واملنامات  األطياف 

املهدّي.
من  جزء  يف  املهدوّية  الثقافة  هذه  إن  كام 
والنيابة  السفارة  أدعياء  أنبتت  العاطفّي  بعدها 
لقاءه  بعضهم  يدعي  حيث  عنه؛  اخلاّصة 
الناس،  وبن  بينه  وصلة  استسفره  وأنه  باإلمام، 
األوساط  يف  منها  الكثر  خرج  الدعاوى  وهذه 
األوساط  يف  أكثرها  املهدوّية  فدعاوى  الشيعّية؛ 
األوساط  يف  أكثرها  السفارة  ودعاوى  السنّية، 
املهدوّية يف األوساط  ادعاء  الشيعّية؛ وذلك ألن 
تطبيق  إمكانية  لتعذر  صعوبًة  يواجه  الشيعّية 
السفارة  ادعاء  لكن  عليه؛  الشيعّية  النصوص 
النصوص  ببعض  تغطيته  يمكن  عنه  والنيابة 

امللتبسة!!.
الدعاوى،  هذه  بمثل  يقبل  من  وهناك 
والعراق  كإيران  بلد  من  أكثر  يف  نالحظه  كام 
تأويل  وبسبب  خمتلفة،  بلدان  يف  وربام  والبحرين 
األحداث  وعى  األشخاص  عى  النصوص 

املعارصة، وباالستعانة باألطياف واألحالم.
خالله  من  له  يرتاءى  طيفًا  رأى  إذا  كام 
فيه ذلك،  أو رأوا مجاعة  له ذلك،  قال  إن اإلمام 
املنحي  هذا  القضية  تأخذ  حينام  الطبيعي  ومن 
وضع  حينئذ  يصعب  واألحالم،  األطياف  يف 
األحالم  تتنّوع  إذ  فيها؛  واملعاير  الضوابط 

حسب  واجلامعات  األشخاص  بن  واألطياف 
االجتاهات واختالفها.

وكيف يقبل العقالء ألنفسهم أن ينقادوا عى 
يكن  ومل  واخلرافات،  واألطياف  األحالم  أساس 
هذا األمر ليحدث لوال وجود أرضّية؛ فإن جزًء من 
اخلطاب يف الوسط الديني منح األحالم واألطياف 
ينقلون  واخلطباء  العلامء  بعض  فتجد  كبرة،  قيمة 
أطيافًا وأحالمًا كشواهد وأدلة يف ما يريدون توجيه 
احلديث  بصدد  اآلن  ولسنا  به،  وإقناعهم  له  الناس 
عن األطياف واألحالم وما تمله من قيمة معرفّية، 
نؤكّد عى عدم  األمر موطنًا آخر، ولكن  إن هلذا  إذ 
ألّي  واألحالم  األطياف  بمصدرّية  القول  إمكانّية 
األدّلة  عليه  تساعد  ال  رشعّي،  موقف  أو  حكم 
الواضحة واملعتربة يف املجال الترشيعّي، وما هذا إال 

من سوء التعامل واالستفادة من الثقافة املهدوّية.
وكذلك احلديث عن عالمات عر الظهور، 
وهو الشغل الشاغل لكثر من الناس؛ حيث تراهم 
أّي  لتفسر  الروائّية  النصوص  بعض  عن  يبحثون 
أن  يّدعون  وبالتايل  الواقعة،  األحداث  من  حدث 
الظهور  عر  إن  أو  الظهور،  عر  هو  العر  هذا 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  بيد  األمر  إن  مع  اقرتب،  قد 
هل  املوعود  اإلمام  ظهور  إن  اإلنسان  يدري  وال 
القرن  هذا  يف  آخر،  عر  يف  أو  العر  هذا  يف  هو 
أو بعد قرون، لكن البعض من الناس يأخذ بالثقافة 
املهدوّية هبذا االجتاه اخلاطئ، وهذا قسم من الثقافة 

املهدوّية التي توّظف توظيفًا سلبّيًا.
نكمل ما تبقى من الكالم يف العدد القادم إن 

شاء اهلل تعاىل.

عن اإلمام الصادق: أن من أدار الحجر من تربة الحسين فاستغفر به مرة واحدة كتب اهلل له سبعين مرة وإن 
أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات(. 
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دخول السبايا جملس يزيد معاوية لعنه اهلل: 
يف الثاين من شهر صفر سنة )61هي(، أدخل ثقل احلسن ونساؤه ومن ختلف 
من أهل بيته عى يزيد بن معاوية )لعنه اهلل(، وهم مقرنون باحلبال، فلام وقفوا بن يديه 
وهم عى تلك احلال قال عي بن احلسن: أنشدك اهلل يا يزيد ما ظنك برسول 

اهلل لو رآنا عى هذه الصفة، فأمر يزيد باحلبال فقطعت. 
ثم وضع رأس احلسن بن يديه، وأجلس النساء خلفه لئال ينظرن إليه، فلام 
رأته زينب نادت بصوت حزين يفزع القلوب: يا حسيناه، يا حبيب رسول اهلل، يابن 

مكة ومنى، يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يا بن بنت املصطفى. 
قال الراوي: فأبكت واهلل كل من كان يف املجلس، ويزيد عليه لعائن اهلل ساكت. 

إخراج زيد بن عي من قربه وصلبه:
بعد استشهاد زيد بن عي زين العابدين يف الثاين من شهر صفر سنة )121هي( 
أخرج جسده الرشيف يف الرابع من صفر وعمدوا إىل صلبه، فبقي مصلوبًا أربع سنن 

عريانًا حتى نسج العنكبوت عليه وسرت عورته. 
:والدة اإلمام موسى الكاظم

بن  موسى  إبراهيم  أبو  اإلمام  ولد  )128هي(،  سنة  صفر  شهر  من  السابع  يف 
جعفر باألبواء بن مكة واملدينة. 

أمه أم ولد يقال هلا: محيدة، ويقال هلا: املصفاة، وكانت مدة إمامته مخسًا وثالثن 
سنة، وقام باألمر وله عرشون سنة. 

عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة وأنا أريد املدينة فمررت باألبواء وقد 
ولد أليب عبد اهلل الصادق فسبقته إىل املدينة، ودخل بعدي فأطعم الناس ثالثًا، 
فكنت آكل فيمن يأكل، فام آكل شيئًا إىل الغد حتى أعود فآكل، فمكثت بذلك ثالثًا 

أطعم حتى ارتفق ثم ال أطعم شيئًا إىل الغد. 
وكان يكنى أبا إبراهيم، وأبا احلسن، وأبا عي، ويعرف بالعبد الصالح، ويلقب 

بالكاظم. 
:وفاة سلامن الفاريس

خيار  من  وكان  الفاريس،  سلامن  تويف  )36هي(  سنة  صفر  شهر  من  الثامن  يف 
أصحاب رسول اهلل، وخواص أمر املؤمنن، توىف يف املدائن وكان واليًا عليها 

 .من قبل عمر، وقام إىل أن ويل األمر أمر املؤمنن عي بن أيب طالب
زمانًا  اإلسالم  يف  السابقن  من  وهو  350سنة،  وقيل  سنة،   250 عمره  وكان 

عن اإلمام الباقر: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.
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ورتبًة، وله فضائل كثرة تدل عى علو مقامه وعظمة شأنه، منها ما روى عن رسول اهلل أنه قال: »سلامن 
منا أهل البيت«. 

وقال: »اجلنة تشتاق إىل ثالثة: عّي وعامر وسلامن«. 
 .وكان سلامن من النفر الذين صلوا عى فاطمة بنت رسول اهلل

 هو الذي حرض غسل سلامن وتكفينه والصالة عليه، وكان أمر املؤمنن وروي أن أمر املؤمنن
 .وفضيلة من فضائل سلامن ،يف املدينة وسلامن يف املدائن، وهذه من معاجز أمر املؤمنن

ورود حرم اإلمام احلسن من الشام إىل كرباء: 
يف العرشين من شهر صفر ورود حرم اإلمام احلسن من الشام إىل كربالء قاصدين املدينة عى 

ساكنها السالم والتحية. 
ويف الرواية أن يزيد لعنه اهلل أمر برد األسارى وسبايا احلسن إىل أوطاهنين بمدينة الرسول، قال 
الراوي: ملا رجع نساء احلسن وعياله من الشام وبلغوا إىل العراق قالوا للدليل: مر بنا عى طريق كربالء. 
فوصلوا إىل موضع املرع فوجدوا جابر بن عبد اهلل األنصاري ومجاعة من بني هاشم قد وردوا لزيارة 
احلسن، فوافوا يف وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلزن واللطم، وأقاموا املآتم، واجتمع إليهم نساء ذلك 

السواد فأقاموا عى ذلك أيامًا. 
إحلاق الرأس الرشيف لإلمام احلسن بجسده الطاهر: 

ويف العرشين من شهر صفر عى ما ذكر السيد املرتىض يف بعض مسائله: أن رأس احلسن رد إىل 
بدنه بكربالء من الشام وضم إليه. 

اشتداد مرض النبي وطلبه الكتف والدواة: 
يف اخلامس والعرشين من شهر صفر سنة 11 للهجرة اشتد املرض بالنبي، وطلب الكتف والدواة 

ليكتب هلم كتابًا لن يضلوا بعده أبدًا، إال أن عمر بن اخلطاب منع منه. 
وروي عن ابن عباس قال: اشتد برسول اهلل وجعه يوم اخلميس، فقال أئتوين بكتاب أكتب لكم كتابًا 
لن تظلوا بعده أبدًا، فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول اهلل قال: دعوين فالذي أنا فيه 

خر مما تدعوين إليه،
ويف رواية أخرى أن عمر قال: إن النبي غلبه الوجع، وعند كتاب اهلل حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. 

السنن واألخبار، وقد ترفوا فيه  الدين: رواه أمحد بن حبنل وسائر أصحاب  السيد رشف  قال 
فنقلوه باملعنى، ألن لفظه الثابت: )إن النبي هيجر(، لكنهم ذكروا أنه قال: )إن النبي قد غلبه الوجع( هتذيبًا 

للعبارة، واتقاء فضاعتها.

وهناك مناسبات كثرية ومهمة قد تم ذكرها يف السنن السابقة لشهر صفر فمن أراد االطاع فلرياجع.

عن اإلمام الصادق: )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة عن اإلمام الباقر: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.
لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه...(.
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عن اإلمام الصادق: )لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان 
.تاركا حقا من حقوق رسول اهلل

واهلل لو اعلم أين ُأقتل ثم ُأحرق ثم
أذرى، يفعل ذلك يب سبعن مرة ما فارقتك 

حتى ألقى محامي دونك...
اسمه ونسبه:

بن  ثعلبة  بن  سعد  بن  عوسجة  بن  مسلم 
دودان بن أسد بن خزيمة، أبو حجل األسدي.

أخباره:
كان  متنسكًا،  عابدًا  كرياًم  رشيفًا  رجاًل  كان 
.احلسن اإلمام  أصحاب  ومن  الكوفة  من 

رجال الطويس: ص105.

صحابة  من  عوسجة  بن  مسلم  كان 
العرب يف صدر  أبطال  رسول اهلل ومن 
من  وغره  )أذربيجان(  يوم  شهد  اإلسالم، 

أيام الفتوح.
نرصته ملسلم بن عقيل يف الكوفة:

قييل إن مسيلم بين عقييل نيزل يف بيت 
دخيل  مّليا  األسيدي  عوسيجة  بين  مسيلم 
بقدوميه  الكوفية  أهيل  فتسيامع  الكوفية. 
فجياؤوا إلييه فبايعيوه وحلفيوا ليه لينرنه 
بأنفسيهم وأمواهليم، فاجتمع عيى بيعته من 

J

مسلم
بن

عوسجة
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عن اإلمام الصادق: )ال تدع زيارة الحسين أما تحب أن تكون فيمن تدعو له المالئكة(.

أهلهيا اثنيا عيرش ألفًا، ثيم تكاثيروا حتى بلغيوا ثامنية 
 عيرش ألفيًا، فكتيب مسيلم إىل اإلميام احلسين
واألميور،  البيعية  ليه  متهيدت  فقيد  عليهيا  ليقيدم 
الكوفية.  قاصيدًا  مكية  مين   احلسين فتجهيز 

ص163. كثير:ج8،  ابين  والنهايية  البدايية 

وكان مسلم بن عوسجة منارصًا البن عقيل عند 
قدومه إىل الكوفة وكان هييئ له املال والسالح، ويأخذ 
مسلم  واختار   .احلسن لإلمام  الناس  من  البيعة 
التنسيق  لرضورة  الكوفة  يف  ملنارصيه  قادة  عقيل  بن 
مذحج  ربع  عى  عوسجة  بن  مسلم  فجعل  بينهم 

وأسد. تاريخ الطربي بن جرير الطربي:ج4، ص27.
مسلم  عى  ُقبض  أن  بعد  عوسجة  بن  مسلم  إّن 
اإلمام  إىل  بأهله  فر  ثم  مدة  اختفى  وقتال  وهاين 

احلسن، فوافاه بكربالء وفداه بنفسه.
دوره يف واقعة كرباء:

اإلميام  مجيع  اللييل  جيّن  مليا  عاشيوراء  ليلية 
قيد  اللييل  »...هيذا  وقيال:  أصحابيه   احلسين
غشييكم فاختيذوه مجياًل وليأخيذ كل رجيل منكم بيد 
رجيل مين أهيل بيتيي وتفرقيوا يف سيواد هيذا الليل 
وذروين، وهيؤالء القيوم فإهنم ال يرييدون غري«...
ثيم قيام مسيلم بين عوسيجة: »نحين نخلييك هكذا 
وننيرف عنيك، وقيد أحياط بيك هيذا العيدو ال 
واهلل ال ييراين اهلل أبيدًا وأنيا أفعل ذليك حتى أكرس يف 
صدورهيم رحميي وأضارهبيم بسييفي ما ثبيت قائمة 
بييدي وليو مل يكين يل سيالح أقاتلهيم بيه لقذفتهيم 
ليو  واهلل  معيك.  أميوت  أو  أفارقيك  ومل  باحلجيارة 
علميت أين أقتيل ثيم أحييا ثيم أحيرق ثيم أحييا ثيم 
أذرى، يفعيل ذليك يب سيبعن ميرة ميا فارقتك حتى 
ألقيى محاميي دونك، فكييف ال أفعل ذليك وإنام هي 

قتلية واحيدة ثيم هيي الكرامية التيي ال انقضياء هلا 
أميايل الشييخ الصيدوق:ص202. أبيدًا«. 

آخر وصيته:
إليه  مشى  عوسجة  بن  مسلم  استشهد  مّلا 
عيَّ  عزَّ  حبيب:  فقال  حبيب،  ومعه   احلسن
مرعك يا مسلم، َأبرش باجلنّة. فقال له مسلم قوالً 
ضعيفًا: برّشك اهللّ بخر. فقال حبيب: لوال أيّن أعلُم 
أيّن يف إثرك الحق بك من ساعتي هذه ألحببُت أن 
تويص إيلَّ بكّل ما أمّهك حتى أحفظك يف كّل ذلك 
بى،  له:  فقال  القرابة.  و  الدين  من  أهل  له  أنت  بام 
أوصيك هبذا رمحك اهلل، وأومأ بيديه إىل احلسن عليه 
ورّب  أفعل  حبيب:  فقال  دونه!  متوت  أْن  السالم 
الكعبة. ويف رواية ألنعمنك عينًا، ثم مات رضوان 

اهلل عليه. مقتل احلسن أليب خمنف األزدي: ص138.
تنادى أصحاب عمرو ابن احلّجاج: قتلنا مسلم 
بن عوسجة األسدّي، فقال شبث لبعض من حوله 
أنفسكم  تقتلون  إّنام  أّمهاتكم  ثكلتكم  من أصحابه: 
أن  تفرحون  لغركم،  أنفسكم  تذّللون  و  بأيديكم، 
يقتل مثل مسلم بن عوسجة، أما واّلذي أسلمت له 
لرّب موقف له قد رأيته يف املسلمن كريم، لقد رأيته 
تتاّم  َسَلِق أذربيجان قتل سّتة من املرشكن قبل  يوم 
خيول املسلمن، أفيقتل منكم مثله وتفرحون. تاريخ 

الطربي: ج4، ص332.

الزيارات:
وأشيد  الشهداء،  زيارة  يف  عليه  التسليم  وقع 
اإلمام  زيارة  يف  أيضًا  وُذكر  عاشوراء،  يوم  بمواقفه 
عى  السالم  عند  شعبان  نصف  يف   احلسن

شهداء كربالء.
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األربعني: مسرية العشق اإلهلي

عن اإلمام الباقر: )لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقًا 
وتقطعت أنفسهم عليه حسرات(.

مسييرة العشييق احلسيييني وهذا احلشييد 
املقييدس الييذي يتجييه صييوب كربييالء كل 
عييام يف أربعينييية اإلمييام احلسيين دليييل 
عييى خلييود الثييورة احلسييينية، وانتصييار 
املفاهيييم والقيييم واملبييادئ التييي جيياء هبييا 
 ،وخييرج ميين اجلهييا اإلمييام احلسيين
واثبييت بييان واقعيية كربييالء كانييت ومييا 
زالييت ثييورة عييى الطغيياة، والواقييع املييرتدي 
لألميية ميين اجييل إيقيياف املامرسييات التييي 

تعمييل عييى انحييراف الدييين احلنيييف.
هييا هييم يمشييون يف طريييق احلييق 
ويبذلييون الغييايل والنفيييس ميين أجييل بلييوغ 
بمييكارم  واالقتييداء  السييامية،  األهييداف 

اإلمييام  ميين  تعلموهييا  التييي  األخييالق 
احلسيين وميين ثورتييه التييي أراد ميين 
خالهلييا تقويييم مسييرة اإلسييالم، ولقييد 
قييام اإلمييام احلسيين ميين خييالل ثورتييه 
وخطبييه يف توعييية النيياس بييرضورة الوقييوف 
بوجييه الظييامل وقييول احلييق والعييودة إىل 
طريييق اإلسييالم احلقيقييي، ونجييح يف ذلييك 
ميين خييالل تقديييم نفسييه وأهلييه قرابيين 
مرشوعييه  يف  األميية  إصييالح  سييبيل  يف 

الكبيير. اإلصالحييي 
حييول   كلامتييه بعييض  وهييذه 
حركتييه اإلصالحييية قبييل أن خيييرج ميين 
املدينيية إىل مكيية بادئييًا رحليية الشييهادة كتييب 
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عن اإلمام العسكري: )عالمات المؤمن خمس: صالة إحدى وخمسين وزيارة األربعين والتختم باليمين 
وتعفير الجبين والجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم(.

الرسييالة التييي وجههييا إىل بنييي هاشييم، 
والتييي تدثييت عيين أمييور غيبييية أثييارت 
فضييول أهييل املدينيية، وعرفييوا مضموهنييا 
وجيياء فيهييا: » بسييم اهلل الرمحيين الرحيييم 
ميين احلسيين بيين عييي بيين أيب طالييب إىل 
بنييي هاشييم، أمييا بعييد: فييإن ميين حلييق يب 
منكييم استشييهد، وميين ختلييف مل يبلييغ الفتييح 
والسييالم«. بصائيير الدرجييات ابيين فييروخ الصفييار: 

.502 ص

 :وعنييد خروجييه ميين املدينة قييال
»إين مل أخييرج أرًشا وال بطًرا، وال مفسييًدا وال 
ظامًلييا، إنييام خرجييت لطلييب اإلصييالح يف أمة 
جييدي، أريييد أن آميير باملعييروف وأهنييى عيين 
املنكيير«. بحييار األنييوار ي املجليييس:ج44، ص330، 
وقييال يف كلميية أخييرى يييوم عاشييوراء: »أال 
تييرون إىل احلييق ال يعمييل بييه وأن الباطييل 
ال ينتهييى عنييه، لرغييب املؤميين يف لقيياء اهلل 
حمّقييًا، فييإين ال أرى املييوت إال سييعادة، وال 
احلييياة مييع الظامليين إال برمييا«. مثيير األحييزان 

أبيين نييام احلييي:ص32.

قبلة األحرار:
قييدوة   اإلمييام أصبييح  قييد 
للمالييين، وميين كان احلسيين قدوتييه 
ال يمكيين أن يقبييل بالييذل وال يصييرب عييى 
اهلييوان، وميين ثورتييه تعلييم اإلنسييان املسييلم 
وغيير املسييلم الثييورة عييى الطغيياة والوقييوف 
بوجييه التسييلط والظلييم ورفييض ممارسييات 

هييذه  الن  الفاسييدين؛  احلييكام  ورغبييات 
الثييورة كانييت ومييا زالييت الضييوء واألمييل 
الييذي يتطلييع إليييه كل ثائيير حيير ومظلييوم 
 يف األرض، فلقييد سييّن اإلمييام احلسيين
يف كربييالء سيينّة اإلبيياء لييكل إنسييان يدييين 
بقيييم السييامء وينتمييي إليهييا ويدافييع عنهييا 
وأراد ميين خييالل ذلييك املوقييف أن يغيير 
الواقييع الفاسييد الييذي كانييت متيير بييه األميية 
اإلسييالمية، إال إن األميير مل يكيين ليتوقييف 
تأثييرت  اإلسييالمية، حيييث  األميية  عنييد 
الكثيير ميين األمييم والشييخصيات املعروفيية 
بالثييورة احلسييينية حتييى قيييل الكثيير وكتييب 
املؤرخييون عيين ثييورة احلسيين وتأثرهييا 
يف الوعييي اإلنسيياين بييرضورة املطالبيية باحلييق 
متجييربًا  كان  مهييام  للطغيييان  والتصييدي 

وخطييرًا.
تدثنييا  مهييام  نقــول:  اخلتــام  ويف 
وأسييهبنا يف احلديييث عيين طريييق العشييق 
فالييكالم فيييه ليييس لييه هناييية؛ الن العشيياق 
يسييرون إىل مصبيياح اهلييدى وسيييد شييباب 
أهييل اجلنيية التييي ذاب العشيياق يف حبييه، 
وهييم بزيييادة مسييتمرة كل سيينة أكثيير ميين 
التييي تسييبقها، فييأي شييخص هييو ذاك الييذي 
ارس تلييك القلييوب وجعلهييا تسيير لييه دون 
الطييرق، حقييًا  تفكيير يف تعييب ومشييقة 
سيييدي قييد جعييل حبييك فطييري يف قلييوب 

النيياس فهييا انييت فأييين ميين حاربييك؟!.
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أحسن القصص
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ُسِئَل اإلمام الصادق: ما لمن مات في سفر زيارة اإلمام الحسين قال:
)تشيعه المالئكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه(.

...ما زال الكالم يف قصة النبي نوح
مِلَ كان العقاب بالطوفان؟!

صحيييح إن قومييًا أو أميية كانييوا 
فاسييدين وينبغييي زواهلييم ومهييام تكيين 
وسييائل إزالتهييم فالنتيجيية واحييدة، 
ولكيين بالتدقيييق يف اآليييات القرآنييية 
نسييتفيد أن هنيياك تناسييبًا بيين الذنييوب 

وعقيياب اهلل دائيياًم وأبييدًا.
كان فرعييون يييرى قدرتييه وعظمتييه 
جتييى يف )هنيير النيييل( ومياهييه كثييرة 
الييربكات، ولكيين الطريييف إن هييالك 

فرعييون وهنايتييه كان يف النيييل.
عييى  يعتمييد  نمييرود  وكان   
)جيشييه( العظيييم، لكننييا نعلييم إن 
جيشييًا )ال يعتييد بييه( ميين احلييرشات 

أمجعيين. وجنييوده  هزمييه 

عن الصادق: )إن الرجل إذا خرج من باب منزله، وّكل اهلل به أربعة آالف
.)ملك من المالئكة يصّلون عليه، حتى يوافي قبر الحسين

زراعيية  أهييل  نييوح  قييوم  وكان 
)وأغنييام( وكانييوا جيييدون كل خراهتم 
هنايتهييم  لكيين  املطيير(  )حبييات  يف 

كانييت باملطيير أيضييًا..
امرأة نوح:

القييرآن الكريييم يذكيير بالعاقبيية 
السيييئة لزوجتيين غيير تقيتيين ميين 
زوجييات نبييين عظيميين ميين أنبييياء 
َب اهلل َمَثيياًل  اهلل، حيييث يقييول: رَضَ
ِذيييَن َكَفييُروا اِْمييَرَأَة ُنييوٍح َواِْمييَرَأَة  لَّ لِّ
ييَت َعْبَدْيييِن ِمييْن ِعَباِدَنييا  ُلييوٍط َكاَنَتييا َتْ

.ييا َصاحِلَييْنِ َفَخاَنَتامُهَ
هاتيين  فييإن  حييال  أييية  وعييى 
عظيميين  نبييين  خانتييا  املرأتيين 
ال  هنييا  واخليانيية  اهلل.  أنبييياء  ميين 
تعنييي االنحييراف عيين جييادة العفيية 
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عن الصادق: )إن الرجل إذا خرج من باب منزله، وّكل اهلل به أربعة آالف
.)ملك من المالئكة يصّلون عليه، حتى يوافي قبر الحسين

وال  نبييين  زوجتييا  ألهنييام  والنجابيية، 
يمكيين أن ختييون زوجيية نبييي هبييذا املعنييى 
للخيانيية، فقييد وورد: »مييا بغييت امييرأة 
ج3،  للنحيياس:  القييرآن  معيياين  قييط«.  نبييي 
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 كانييت خيانيية زوجيية لييوط هييي 
أن أفشييت أرسار هييذا النبييي العظيييم 
زوجيية  كانييت  وكذلييك  أعدائييه،  إىل 

.نييوح
جيياء يف هناييية اآلييية: َفَلييْم ُيْغنَِيييا 
َعنُْهيياَم ِمييْن اهلل َشييْيئًا َوِقيييَل اْدُخييال النَّيياَر 
اِخِلييَن. سييورة التحريييم: آييية 10. َمييَع الدَّ
امييرأة  كانييت  عبيياس:  ابيين  قييال 
نييوح كافييرة تقييول للنيياس: )إنييه جمنييون 
وإذا آميين بنييوح أحييد أخييربت اجلبابييرة 
ميين قييوم نييوح بييه، وكان امييرأة لييوط 
تييدل عييى أضيافييه وكان ذلييك خيانتهييام 
ج11،  للمجليييس:  األنييوار  بحييار  هلييام...(. 

.308 ص

مقابييل هييذه احلاليية ذكيير القييرآن 
املجيييد زوجيية فرعييون مثيياالً لإليييامن 
ِذيييَن  َب اهلل َمَثيياًل لِلَّ والطهييارة: َورَضَ
آَمنُييوا اِْمييَرَأَة فِْرَعييْوَن إِْذ َقاَلييْت َربِّ اْبييِن يِل 
نِييي ِمييْن فِْرَعييْوَن  ِعنْييَدَك َبْيتييًا يِف اجْلَنَّييِة َوَنجِّ
.نِييي ِمييْن اْلَقييْوِم الظَّاملِِييَن َوَعَمِلييِه َوَنجِّ

سييورة التحريييم: آييية 11.

اآليييات الكريميية مثليين يمثييل هبييام 
واملؤمنيين  الكفييار  حييال  سييبحانه  اهلل 
إنييام  وهالكهييم  الكفييار  شييقاء  أن  يف 
وكفرهييم  ورسييوله  هلل  بخيانتهييم  كان 
ومل ينفعهييم اتصييال بسييبب إىل األنبييياء 
املؤمنيين  سييعادة  وأن  املكرميين، 
وفالحهييم إنييام كان بإخالصهييم اإليييامن 
بيياهلل ورسييوله والقنييوت وحسيين الطاعيية 
ومل يرضهييم اتصييال بأعييداء اهلل بسييبب 
فإنييام مييالك الكراميية عنييد اهلل التقييوى.
وقييد كيين ي امييرأة نييوح ولييوط ي 
يتصييورن أن صلتهيين بالرسييل تييول 
دون عييذاب اهلل، ومل يقفيين عييى أن جمييرد 
الصليية ال تنفييع مييا مل يكيين هنيياك إيييامن 
وعمييل صالييح، قييال سييبحانه: َفييإَِذا 
َبْينَُهييْم  َأنَسيياَب  َفييال  ييوِر  الصُّ يِف  ُنِفييَخ 
َيْوَمِئييٍذ َوال َيَتَسيياَءُلوَن. سييورة املؤمنييون: 
آييية 101. وقييال سييبحانه خماطبييًا بنييي 

ييا َيْأتَِينَُّكييْم ُرُسييٌل  آدم: َيييا َبنِييي آَدَم إِمَّ
َقييى  ييوَن َعَلْيُكييْم آَيييايِت َفَمييْن اتَّ ِمنُْكييْم َيُقصُّ
َوَأْصَلييَح َفييال َخييْوٌف َعَلْيِهييْم َوال ُهييْم 

َزُنييوَن. سييورة األعييراف: آييية 35. حَيْ
وهبييذا تنتهييي سلسييلة حلقييات قصيية 

 .نبييي اهلل نييوح



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )81( لشهر صفر سنة 1442هـ30

عن اإلمام الباقر: )مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فان اتيانه يزيد في الرزق ويمد 
في العمر ويدفع مدافع السوء(. 

جتاوز األزمات جيعلك أقوى

حيكييى أنييه كان هنيياك رجيياًل يمكييث طييوال العييام يف صنييع أقمشيية ألرشعيية املراكييب والسييفن 
الرشاعييية، وبيييوم معيين ميين العييام يتوجييه إىل أصحيياب السييفن واملراكييب ليبيعهييم مييا صنعييه ميين 

أرشعيية، وهكييذا كانييت جتارتييه طييوال العييام.
وبإحييدى السيينوات سييبقه إليهييم رجييل آخيير فابتاعييوا منييه، وعندمييا ذهييب ذلييك الرجييل وجييد 
أهنييم قييد ابتاعييوا ميين غييره، ضيياع عمييل السيينة كامييال هبيياءا منثييورا، كييام ضيياع منييه رأس املييال، 
جلييس حزينييا كسيير اخلاطيير أمامييه األرشعيية، ومييع كل حزنييه مل يسييلم ميين اسييتهزاء بعضهييم ذوي 

القلييوب املريييض، فقييال أحدهييم: )اصنييع منهييا رساويييال وقييم بارتدائهييا(.
قييرر الرجييل اسييتعامل أزمتييه واخلييروج منهييا إىل نجيياح آخيير، فأعيياد تدوييير األرشعيية وصنييع 
منهييا رساويييال، وقييال: )ميين منكييم يييا أصحيياب املراكييب والسييفن يريييد رسواال قويييا ومتينييا ومناسييبا 

لعملكييم الشيياق؟!(.
وبالفعييل متكيين ميين بيييع كل الرساويييل التييي بحوزتييه ولييو كان املكسييب حينهييا بسيييطا؛ ويف 
العييام اجلديييد نفييذ فكييرة جديييدة ومطييورة للغاييية ومل يسييبقه إليهييا أحييد، أضيياف للرساويييل جيوبييا 

وبعييض التعديييالت لتصبييح أكثيير تناسييبا مييع أعييامل الصيادييين وأصحيياب السييفن واملراكييب.
كل منييا يسييتطيع جتيياوز أزمتييه واخلييروج منهييا أقييوى ميين األول، ولكيين ال يمكننييا الوقييوف عنييد 

هييذه األزميية مكتييويف األيييدي، حينهييا فقييط سيينكون اخلارسييين حقا!
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