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املقدمة

الطيبني  بيته  وال  حممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين..

ال خيفى عىل القارئ الكريم ان االنسان اجتامعي بطبعه ويميل اىل األلفة 
مع بني جنسه، وهذه غريزة اودعها اهلل عند كل خملوق لذا تراه ال يمكنه ان 
 يعيش منفرد بنفسه، وهذا التآلف والتعايش قد حث عليه النبي االكرم
عن التعايش مع االخرين والتزاور ضمن الضوابط الرشعية وخصوصًا اذا 
عزم املسلم عىل السفر فينبغي له ان خيتار رفيق صالح لريد عنه وحشته، فأن 

مل حيصل عىل الرفيق يستعني بالكتاب، كونه نعم االنيس كام يقول القائل :

الصحابا بالكتب  ب��دل  من  الكتاباأن��ا  إال  واف��ي��ا  يل  أج���د  مل 
فالكتاب نعم النافع ونعم القرين لذا اخرتت لإلخوة القراء الكرام هذا 
االنيس الذي مجعتُه من الكتب املعتربة خصوصًا ملن ال جيد رفيقًا يف سفره 
وسميته انيس املسافر؛ لكي يملئ فراغه بالقراءة وذلك ألجل املنفعة الدنيوية 
واالخروية وجعلته عىل عدة ابواب من قصص وحكايات، وتراجم الرجال 
وشعر وأدب، سائاًل من املوىل ان يأخذ بأيدينا اىل طريق اخلري والصالح... 

واحلمد هلل رب العاملني اوالً واخرًا...

1/ذوي القدة احلرام#1438

2017/257م



5 اني�س امل�سافر

ما ينبغي للم�سافر اذا اغرتب 

وجتربة  قاسية  كلمة  أشّد،  أو  احلنظل  مرارة  مر،  طعمها  كلمة  الغربة 
صعبة قد عاشها الكثري منا لكن بأشكال خمتلفة وألسباب متعددة، فمنا من 
إليه األهل بحثا عن فرصة عمل أفضل  بلد قد هاجر  نفسه يف  ولد ووجد 
ومنا من جيد نفسه جمربا لرتك البيت الدافئ الذي نشأ وترعرع به طلبا للعلم 
عله يضيف عند عودته بالشهادة والنجاح وبعضنا يبحث عن فرصة أفضل 
لتحسني مستواه يف بلد غري موطنه األصيل، ومنا من يكون يف بلده ومع أهله 
ولكنه يشعر بغربة قاتلة قد حارصته من كل جوانب احلياة من مهوم ومشاكل 

وظلم وهضم للحقوق وعدم منحه الفرصة التي يستحق. 

الغربة قد تكون ممتعة لعدة شهور حني حتقق املك يف السفر و بدء حياة 
واالصدقاء  االهل  دون  بالوحدة  تشعر  حتي  هبا،  حلمت  طاالما  جديدة 
املنعطف  وهنا  الغربة  تتذوق  حتى  طبيعي  بشكل  حياتك  تسري  واالحبة، 
انطباعاتك  حتى  وأحاسيسك  مشاعرك  تغرتب  حياتك  فيه  تتغري  الذي 
القديمة تصبح غريبة شعور مضطرب ال حيسه اال مغرتب تكره الغربة أشد 

من كره املظلوم اىل ظامله حتى إذا عدت لبلدك اشتقت لتلك الغربة.

الغربة مدرسة من الطراز االول ولكن ليس لدهيا اال أسلوب تعليمي 
واحد وهو القسوة، قسوة اشتياقك كل يوم حلضن امك الداىف جلرعة احلنان 
التي تعوت عليها يف كل صباح، لقسوة ابتعادك عن اخيك عمودك الفقري 
قد  شوارع  عن  الغربة  سوا  بينكم  يفرق  مل  التي  اصدقائك  جتمع  عن  الثاين 
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تركت هبا الكثري من الذكريات.

الشوق  مشاعر  كل  لصاحبك  تفضفض  أن  حت��اول  ال  تغرتب  وحني 
واحلنني التي تشعر هبا فهو يعاين مثل ما تعاين رفقًا بقلب صاحبك، ويتبقي 
لك نفسك تشكي و تفضفض هلا ما تريد وتعرتف هلا ان اقيس ما يف الغربة 
ليس البعد عن ارض الوطن وان تعيش االعياد يف بالد بعيدة ووحيدا اصعب 
ما يف الغربة هو الشعور بفراق االحبة احساسك عيل انك قد اصبحت اقوي 
عيل الصرب والتحمل ولكنك ختاف عيل قلبك أن يتعود فراق االحبة. بك يا 
زمان أشكو غربتي إن كانت الشكوى تداوي مهجتي قلبي تساوره اهلموم 

توجعًا ويزيد مهي إن خلوت بظلمتي« 

ومل  فية  احالمي  يتنفيذ  الذي حلمت  للوطن، وطني  االشتياق  اما عن 
ومل  عمري  نصف  فيه  امضيت  حيبني  ال  ولكنه  احبه  الذي  وطني  استطع، 
اكن  مل  لكنني  واشخاص،  ذكريات  سوا  يل  يرتك  ومل  متنيت  مما  يش  احقق 
لكي يلبي طلبايت وان احللم يليِ وهو عليه حتقيقه، ملا  اعلم ان الوطن ليس ميِ
جيربين الوطن عيل الرحيل وملا مل يرتك يل مكان للمكوث فيه. وقد استفدت 
الكثري من الغربة وعرفت معزة الوطن وأرض الوطن رغم ما فيه من مشاكل 
الرحيل  ساعة  دقت  وملا  االغ��رتاب.  من  بكثري  أهون  أهنا  اال  وصعوبات 
وحزمنا أمتعتنا واجتهنا صوب العامل األخر بقيت قلوبنا تلتفت وراءها تودع 
الدموع،  تلو  الدموع  ونذرف  وروابيه.  وهضابه  وسهوله  الوطن  شمس 
والقلب حينها معلق أيام تعلق بحبال احلب واالشتياق اىل األهل والصحبة 
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متي  نعرف  وال  وساحاته  أسواره  خارج  الرحلة  بداية  هي  فهذه  واجلريان 
سيأيت اللقاء مرة اخري، الغربة صعبة لكنها تعطيك ما اليمنحه لك وطنك 

ومتنحك جتارب عظيمة يف سفرك وتعرفك عىل الناس والبالد. 

الوطن غاٍل عىل القلب لكنه ال يمنحك األ قوت يومك ويأخذ بتبديد 
أحالمك فيقعدها فال تقوى عىل النهوض. 

تغادره  مل  مكاهنا  نفسك  سنوات  بعد  تالقي  أن  أصعب  األمرين  وأي 
ومل تتقدم خطوة اىل األمام سوى خطوات ال تغني وال تسمن من جوع أم 

األبتعاد عن ديارك وطلب الرزق والعودة يوما ما باخلري والثمر. 

عجبي عيل وطن غريب حيتضن ما ليس منه وجتد فيه ما يساعدك عيل 
حتقيق احالمك وتدين له بالوالء واحلب لتدرك ان وطنك قد علمك كيف 
وكيف  تريد  ما  حتقق  حتي  غريب  وطن  يف  لكن  تريده  ما  حتقق  ان  تسطيع 
هلا  السلبية  اآلثار  وجتنب  الغربة  من  غايتك  حتقيق  بني  توازن  أن  تستطيع 
الرضيبة  ما  نفسك  وتسأل  تقف  أن  جيب  فيه  تفكر  أن  جيب  صعب  سؤال 
التى ستدفعها ثمنًا لغربتك ومتى ستصل للحد الذى من أجله تغربت ومتى 

يكون قرار العودة صائبا.

احلنني اىل الوطن
عي املتقاديِميِذكرُت بالدْي فاستهلَّْت َمَداميِ با  الصِّ َعْهديِ  إىل  بشوقي 
يب الّتامئميَِحنَنُْت إىل أرٍض هبا اخرّض شاريِ عقديِ  َقبل  عني  وُق��طِّ��ع 

*****
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ن َأرضيِ بابٍل َسالميَأال يا َنسيَم الريحيِ ميِ العيِراق  َأهليِ  إيِىل  ل  حَتمَّ
هم بأرضيِ أكوَن  أْن  ألهَوى  َغراميوإين  استفدُت  منها  أنني  عىل 

*****
نخلٌة الّرصافةيِ  َوْسَط  لنا  ت  تناءْت بأرضيِ الَغرب عن بلديِ النْخليِتبدَّ
ْفقلت: شبيهي يف التغّربيِ والنَّوى وطوليِ اكتئايب عن بنيَّ وعن أهيليِ
غريبٌة فيها  أنتيِ  ب��أرٍض  ثيْلنشأتيِ  فمثلكيِ يف اإلقصاء وامُلنتَأى ميِ
امَكنييِ بالَوْبليِسقتكيِ غوادْي امُلْزنيِ يف املنتأى اّلذي ْي السِّ يسحُّ وَيستمريِ
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 ما ينبغي للم�سافر عند زيارته 
للمزارات املقد�سة والبقاع املطهرة 

آداب  يف  السالم  عليهم  املعصومني  بيته  أهل  وعن   النبي عن  روي 
ينبغي  خاصة  آدابايِ  املقدسة  واملزارات  املطهرة  البقاع  يف  والنزول  الدخول 
خصوص  يف  العصمة  بيت  أهل  نصه  ما  بعض  وإليك  هبا  يلتزم  أن  للوافد 
ذلك جيده القاريء الكريم يف كتب الزيارات منها كتب مفاتيح اجلنان وفالح 
الزائر وغريها من الكتب املعتربة مبينني آداب زيارة األمام املعصوم علاًم إّن 
لكل إمام مزور آداب خاصة يف زيارته، وزيارة أبنائه وأحببت أن أورد لك 
قسم  من  املطهرة  العباسية  العتبة  بنرشها  قامت  التي  العامة  اآلداب  بعض 
الشؤون الدينية )الغسل، جتنب اللغو، لبس الطاهر، تقصري اخلطى، السكينة 
املرقد،  التفكري يف عظم صاحب  النبي وآله،  الطيب، الصالة عىل  والوقار، 
القربالرشيف  مستقبل  للزيارة  املعصومني،الوقوف  عن  باملأثور  الزيارة 
حال  القيام  الشفاعة،  بطلب  واألحل��اح  بالدعاء  القبلة،املبالغة  ومستدبر 
القرآن  الزيارة وإهداء ثواهبا للمعصوم، تالوة  الزيارة إال لعذر، صالة 
الفريضة مع دخول وقتها، عدم رفع الصوت، األخالص،  الكريم، صالة 
كثرة الصالة األحرتام وحسن اخللق أثناء املسري للزيارة، ال تنسى إمام زماننا 
 ،عجل اهلل فرجه بالدعاء له بالفرج وخصوصًا حتت قبة األمام احلسني
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تعجيل  باملأثور،  األمام  توديع  واملتعففني،  واملساكني  الفقراء  عىل  األنفاق 
اخلروج عند قضاء الوطر من الزيارة، عند األزدحام ينبغي ختفيف الزائر يف 

زيارته ليفوز غريه يف الزياره كام هو من الفائزين(.

نافلة قول:- ينبغي للزائر للمشاهد املقدسة األلتزام بالقوانني املوضوعة 
والصادرة من العتبات املقدسة وكذلك عدم ألتقاط الصور الشخصية عند 
املداخل واملمرات اذا كان يؤدي اىل اهلتك للحرمات كام ينبغي لبعض الشباب 
من الرجال والنساء عدم أرتداء املالبس الغريمقبولة وغري اجلاذبة ومالبس 
اىل  واألستامع  األعالنات  قراءة  للزائر  وينبغي  والشبهة  السخرية  تثري  التي 

التوجيهات والتعاليم الصادرة من العتبة املقدسة.
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�سفات ال�سيعة

انه   الرضا احلسن  ايب  عن  صحيح  بسند   الصدوق الشيخ  روى 
قال:»من عادى شيعتنا فقد عادانا ومن واال شيعتنا فقد واالنا النهم خلقوا 
من طينتنا من أحبهم فهو منا ومن أبغضهم فليس منا، شيعتنا ينظرون بنور الله 
ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله، ما من احد من شيعتنا يمرض 
إال مرضنا لمرضه وال اغتم إال اغتممنا لغمه وال فرح إال فرحنا لفرحه وال 
يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان من شرق االرض وغربها ومن ترك من 
شيعتنا دينا فهو علينا ومن ترك منهم ماال فهو لورثته، شيعتنا الذين يقيمون 
رمضان  شهر  ويصومون  الحرام  البيت  ويحجون  الزكاة  ويؤتون  الصالة 
ويوالون أهل البيت ويتبرأون من أعدائهم أولئك أهل االيمان والتقى وأهل 
الورع والتقوى من رد عليهم فقد رد على الله ومن طعن عليهم فقد طعن 
على الله النهم عباد الله حقا وأولياؤه صدقا والله أن أحدهم ليشفع في مثل 

ربيعة ومضر فيشفعه الله فيهم بكرامته على الله«.

بن  علي  اهلل:»كان  عبد  ايب  ع��ن  ال��ص��دوق  ع��ن  البحار(  )ويف 
انظري  جارية  يا  فقال  الباب  عليه  قوم  قرع  اذ  بيته  في  قاعدا   الحسين
من في الباب؟ فقالت قوم من شيعتك فوثب عجال حتى كاد يقع فلما فتح 
الباب ونظر اليهم رجع وقال كذبوا فاين السمت في الوجوه اين اثر العبادة 



اني�س امل�سافر12

اين سيماء السجود انما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم قد قرحت منهم 
الشفاة، قد هيجت  البطون ذبل  الجباه والمساجد، خمص  االناف ودثرت 
المسبحون  الهواجر جثثهم،  الليالي، وقطع  العبادة وجوههم واخلق سهر 

اذا سكت الناس والمصلون اذا نام الناس والمحزونون اذا فرح الناس«.

فاختارنا  االرض  على  اطلع  وتعالى  تبارك  الله  »ان   :الصادق قال 
ويبذلون  لحزننا  ويحزنون  لفرحنا  يفرحون  ينصروننا  شيعة  لنا  واختار 

اموالهم وانفسهم فينا اولئك من والينا«.

وعجنوا  طينتنا  فاضل  من  خلقوا  شيعتنا  الله  »رحم   :الصادق قال 
بماء واليتنا يحزنون لحزننا يفرحون لفرحنا«.

على  الحزن  بطول  شاركونا  لقد  شيعتنا  الله  »رحم   :الباقر قال 
مصائب جدي الحسين ايما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة 

حتى تسيل على خده بوأه الله بهما في الجنة غرفا سكنه احقابا«.

حبهم يدخل اجلنان غذا كل الربايا ويغفر الزلل هم حجج اهلل والذين 
هبم يقبل يوم التغابن العمل شيعتهم يوم بعثهم معهم يف اجلنة اخللد حيث ما 
نزلوا يف حجرات غدت مقارصها باهل بيت النبي تتصل نعم:شيعتهم معهم 
اخبار  كثري من  العالية كام ورد يف  واملقامات  الرفيعة  الدرجات  اجلنة يف  يف 
الشيعة منها ما روي )يف البحار( عن احلسن العسكري كتب لبعض شيعته 
»نحن كهف لمن التجا الينا ونور لمن استضاء بنا وعصمة لمن اعتصم بنا 
من احبنا كان معنا في السنام االعلى ومن انحرف عنا فالى النار« ومن كثرة 
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فاذا  شيعتهم  وبني  بينهم  يفرق  بان  يرضون  وال  يقبلون  ال  لشيعتهم  حبهم 
يا  النداء  يايت  القيامة ليس هلم فكر وذكر اال خالص شيعتهم، ولذا  قامت 
فاطمة سيل حاجتك؟فتقول:رب شيعتي فيقول اهلل غفرت هلم فتقول رب 
شيعة شيعتي فيقول اهلل انطلقي فمن اعتصم بك فخذي بيده وادخليه اجلنة 
اىل اخر اخلرب الذي روي يف البحار، ومن املعلوم ان حبهم لشيعتهم وحمبيهم 
اكثر من حب الوالد لولده الصالح وهم بمنزلة اوالدهم ايضا الهنم خلقوا 
من طينتهم، ومن هذا اخلرب يظهر مقدار حبهم لنا ومقامات الشيعة عندهم 

وعند اهلل عز وجل.

 ويف جامع االخبار وامايل الصدوق( وعن ايب بصري عن الصادق(
قال: »خرجت انا وابي محمد الباقر الى مسجد رسول الله حتى اذا 
 كنا بين القبر والمنبر فاذا نحن باناس من الشيعة فسلم عليهم ابي فردوا
ثم التفت اليهم ابي وقال اني والله الحب ريحكم وارواحكم فاعينوني 
على ذلك بورع واجتهاد اعلموا:بان واليتنا ال تنال الى بالعمل واالجتهاد، 
االولون  السابقون  وانتم  الله  بعمله،انتم شيعة  فليعمل  بعبد  منكم  ائتم  من 
والسابقون االخرون والسابقون في الدنيا الى واليتنا والسابقون في االخرة 
الى الجنة وقد ضمنا لكم الجنة ضمان الله وضمان رسول الله ما على 
درجات الجنة احد ازواجا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات انتم الطيبون 

ونسائكم الطيبات كل مؤمن«.

نسال اهلل تعاىل ان جيعلنا واياكم من املشمولني هبذه الصفات انه ارحم 
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الرامحني.

لله  كان  ومن  ولي،  لنا  فهو  مطيعا  لله  كان  »من   :عيل االمام  وقال 
عاصيا فهو لنا عدو، وال تنال واليتنا إال بالعمل والورع«
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اآداب الطعام

)يف ف�سل اطعام الطعام وا�سطناع املعروف و�سوم التطوع( 
َأْنَفْقُتْم  تعاىل:﴿َوَما  سبحانه  اهلل  قال  الفقيه،  حيرضه  ال  من  كتاب  من 
اِزِقيَن﴾ وقد مدح اهلل عز وجل يف ذلك  الرَّ َخْيُر  َوُهَو  ُيْخلُِفُه  َفُهَو  ِمْن َشْيٍء 
صاحب القليل فقال يف كتابه العزيز: ﴿َوُيْؤثُِروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم 

َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن﴾. 

وقال رسول اهلل: »ما آمن بالله من شبع وأخوه جائع. وال آمن بالله 
بِِهْم  َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم  َعَلى  ﴿َوُيْؤثُِروَن  قرأ  ثم  عريان،  وأخوه  اكتسى  من 

َخَصاَصٌة﴾«.

وقال: »من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة«. 

 :رجاُل يقول: الشحيح أعذر من الظامل. فقال وسمع أمري املؤمنني
»كذبت، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظالمة على أهلها والشحيح إذا 
شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والنفقة في سبيل الله 

وأبواب البر وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح«. 

عن الصادق قال: »المنجيات ثالث: إطعام الطعام وإفشاء السالم 
والصالة بالليل والناس نيام«. 
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وعنه قال: »لو أن رجال أنفق على طعام ألف درهم وأكل منه مؤمن 
واحد لم يعد سرفا«. 

وقال رسول اهلل: »من كان يؤمن بالله واليوم االخر فليكرم ضيفه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم االخر فليقل خيرا أو ليسكت. و[ كان ]يقول: 

ال تلزم ضيفك بما يشق عليه«. 

به في االخرة صدقة  يبدأ  ما  قال: »أول  أنه   املؤمنني أمري  روي عن 
الماء يعني في االجر«. 

عن الباقر قال: »إن الله تبارك وتعالى يحب إيراد الكبد الحراء ومن 
سقى كبدا حراء من بهيمة وغيرها أظله الله في ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله«. 

عن الصادق قال: »من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان 
كمن أعتق رقبة. ومن سقى الماء في موضع ال يوجد فيه الماء كان كمن 

َما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا﴾«.  أحيا نفسا، ﴿َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

جوعة  إشباع  وجل  عز  الله  إلى  االعمال  أحب  »من  قال:   وعنه
المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه«. 

وعن أيب احلسن موسى بن جعفر قال: »من لم يستطع أن يصلنا فليصل 
فقير شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزور قبور صلحاء إخواننا«. 

وعن أيب عبد اهلل قال: قال رسول الله: »الصدقة بعشرة. والقرض 
بثمانية عشر. وصلة االخوان بعشرين. وصلة الرحم بأربعة وعشرين«. 
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يف الزينة والتزين

يف ف�سل ارتداء املالب�س
لباس املؤمن ينبغي أن يكون مجيال ونظيفا خاصة يف عالقته مع الناس 
ُكلِّ  ِعنَد  ِزينََتُكْم  ُخ��ُذوْا  آَدَم  َبنِي  تعاىل:﴿َيا  اهلل  قال  كام  للصالة،  وأدائ��ه 

َمْسِجد﴾)األعراف: 31(

وقد رشع اهلل لإلنسان أن يتجمل يف لباسه ومظهره ألن ذلك من التحديث 
َم ِزينََة الّلِه الَّتَِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن  بنعم اهلل، قال تعاىل:﴿ُقْل َمْن َحرَّ
ُل  ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ ِذيَن آَمنُوْا فِي اْلَحَياِة الدُّ ْزِق ُقْل ِهي لِلَّ الرِّ
اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾)األعراف32( واإلسالم مل يقرر للناس نوعا خاصا 
من اللباس، بل اعرتف برشعية كل لباس ما دام يؤدي الدور املطلوب منه 
بدون اعتداء وال جتاوز.ورسول اهلل لبس األلبسة التي كانت موجودة يف 
زمانه، و مل يأمر بلباس حمدد ومل ينه عن لباس حمدد، وإنام هنى عن صفات 
حمددة يف اللباس قال النبي: »كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف وال 

مخيلة«. 

شخصيته  مع  التنسجم  مالبس  يرتدي  من  الناس  من  هناك  ان  أقول 
وعقيدته وهذا معيب عند اهل الذوق واملعرفة واألخالق احلسنة. وكذلك 
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بالنساء  التي تنحرص  التجميل والزينة  النساء واستعامل مواد  بلباس  التشبه 
فقط او التشبه باصحاب العقيدة الفاسدة واملخلة بالسمعة. 

قال رسول اهلل حممد: »رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه«.

من  ولكن  رفيع  سامي  مقام  ذو  ملبسًا  يرتدي  من  الناس  من  هنالك 
يف  ومقام  رقي  هلا  عالية  رتبة  امللبس  هذا  ويعترب  حقه  يؤدي  ال  املؤسف 

املجتمعات..

وال ننسى املقولة املأثورة: رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه.
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من الظواهر الفتاكة

نبذه عن التدخني
السجائر  خاصة  و  التبغ،  منتجات  تدخني  ع��ادة  هي  التبغ  تدخني 
و  لألنسان،  الصحية  املشاكل  يف  مهم  سبب  يعد  التبغ  والسيجار.تدخني 
خاصة أمراض رسطان الرئة و أمراض القلب. تقول منظمة الصحة العاملية 
يؤدي  كام  التدخني.  بسبب  ونصف،  ث��واين  ست  كل  يموت  شخصا  إن 
عىل  متزايدا  ضغطا  يضع  مما  املرىض.  من  املزيد  سقوط  إىل  التبغ  استعامل 
الرعاية الصحية.كام أن له تأثريا عىل اإلقتصاديات. و ليس بإمكان العامل قبول 
املدخنني  البرشية واالقتصادية بسهولة. فنحو 84 % من  مثل هذه اخلسائر 
يعيشون يف الدول النامية التي ينمو فيها وباء التبغ. فبدال من انفاق املال عىل 
الغذاء أو الرعاية الصحية أو التعليم ينفق املدخنون هذا املال عىل السجائر.
وطالبت 188دولة بوضع إتفاقية للسيطرة عىل زراعة وتصنيع التبغ وحظر 
صحية  حتذيرات  تتضمن  خاصة  توجيهات  صدار  وإ  لرتوجيه.  اإلعالنات 

توضع عىل علب السجائر وزيادة الرضيبة عىل منتجات التبغ.

قد  اإلنسان  وكأن  هذا  كعرصنا  التجارب  فيه  كثرت  عرص  من  ليس 
أصيب هبوس التجارب وعدواها يف كل ما يمت إىل حياته بصلة. وقد تكون 
هذه التجارب جمرد واجهه أو مدخل رشعي ملامرسة كافة الرغبات واألهواء 
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عىل اختالف أنواعها وشذوذها حتى تتحول تلك التجارب أخريا إىل عادة 
مستحكمة ظاملة تقود اإلنسان حسب هواها ورغباهتا. وأكثر ما ينطبق ذلك 
عىل عادة التدخني التي حتكمت بعقول الناس عىل اختالف مللهم وعلمهم 

ومشارهبم. 

واألمراض  العلل  باإلنسان  أنزلت  كرهية  حضارية  آفة  التدخني  عادة 
العصبية وتأثريها  واملراكز  الليمفاوية والنخامية  الغدد  السيئ عىل  كتأثريها 
والعضالت  واملعدة  التنفسية  واملجاري  الدم  وضغط  القلب  عىل  الضار 

والعني الخ...

إهنا جتارة العامل الرابحة ولكنه ربح حرام قائم عىل إتالف احلياة وتدمري 
اإلنسان عقال وقلبا وإرادة وروحا. والغريب أن اإلنسان يقبل عىل رشاء هذه 
السموم الفتاكة بلهفة وشوق ملا حتدثه يف كياهنم من تفاعل غريب جتعله يلح 

يف طلبها إىل أن تقيض عليه.

ال شك أن إغراءات األصدقاء الواقعني حتت تأثري هذه العادة هي التي 
تعمل عىل إدخال البسطاء إىل عاملها الزائف اخلادع حيث ال يتمكن أي منهم 
من التخلص منها إال بعد شق النفس هذا إذا قدر له اخلروج. وكأن اإلنسان 
يظن انه جيد يف هذه السموم مالذا من مهومه الكثرية هيرب إليها يف الشدائد 
من  يستجري  كمن  هو  التبغ  سم  إىل  هيرب  من  أن  يدري  ال  وهو  وامللامت. 
الرمضاء بالنار، ألنه بذلك يستنزف قواه ويقيض عىل البقية الباقية من عافيته.

كأنك أهيا اإلنسان ال تعلم انك بذلك تسري إىل طريق التهلكة واخلراب 



21 اني�س امل�سافر

وأن السعادة ال تكون يف الركض وراء أوهام خادعة، إهنا ال تكون بتغييب 
السعادة  إن  السبيل،  سواء  هيديك  فاعلة  قوة  يكون  أن  عن  وحجبه  العقل 
هي يف حتايش األخطار وجماهبة التحديات وتنبيه القوى اخلرية يف اإلنسان. 
إهنا يف اإلرادة الصلبة والتنزه عن املطالب اخلسيسة واالنتصار عىل الضعف 
إلبقائها  والبدنية  العقلية  القوة  وعىل  الصحة  عىل  احلفاظ  يف  إهنا  والوهم، 
صاحلة ملواجهة امللامت عوضا عن هدرها سدا وتبديدها فيام ال طائل ورائه.

يتبع سبيل اخلطأ بحجة  نفسه وليس من  العاقل يسهر عىل إصالح  إن 
أن األكثرية تسري يف هذا االجتاه. واجلاهل هو من ال يملك التفكري الصائب 
إتالفها  لنفسه  يبيح  إن من  نفسه وصحته.  فتهون عليه  للحكم عىل األمور 
مقومات  فقد  إنسان  هو  مزعومة  لذة  فيها  أن  ملجرد  رخيصة  وسيلة  بكل 
اإلنسانية، انه إنسان يستحق الرثاء. بعد أن ازداد خطر عادة التدخني ال سيام 
واستفحال  واجلامعات  املدارس  وطالب  واملراهقني  الشباب  صفوف  يف 
مظهرين  ذلك  كل  عن  الصفحة  هذه  خصصت  فقد  الصحة  عىل  خطره 
وراءه  الكامن  اخلطر   - واالنفعاالت  بالعواطف  ال   - واألرق��ام  باحلقائق 
من  واحلذر  الصحية  التوعية  طريق  عن  مستوى  كل  عىل  حماربته  ووجوب 
جعل الصحة مطية للشهوات وأداة للمقامرة. فالصحة هي الرصيد احلقيقي 

لكل دولة حيق هلا أن تفتخر بنفسها وبمنجزاهتا.

نبذة عن تاريخ التدخني يف أوائل القرن السادس عرش ادخل مكتشفوا 
الذي  نيكوتني  ومصطلح  األوروبية،  احلضارة  إىل  التدخني  عادة  أمريكا 
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يتداوله الناس عند التحدث عن التدخني أخذ من اسم جون نيكوت سفري 
التبغ وكان يؤكد أن للتدخني فوائد مثل  فرنسا يف لشبونة والذي دافع عن 
مل يرتك  البداية  منذ هذه  الكثري من األمراض. وحتى  الوعي وعالج  إعادة 
)جيمس  وخصوصا  بمعارضته  كثريون  قام  فقد  مقاومة  دون  املوضوع 
األول( يف كتابه “مقاومة التبغ” حيث اعترب التدخني وسيلة هدامة للصحة. 
أما السيجارة التي يعرفها الناس بشكلها احلايل فقد ظهرت يف الربازيل عام 

1870م.

املتحدة  ال��والي��ات  يف  التدخني  عن  إحصائية  أول  أن  الغريب  من 
فقط  مليون  مخسني  السكان  تعداد  وكان   1880 عام  يف  ظهرت  األمريكية 
سكان  عدد  ارتفع  وحينام  سنويا  سيجارة  بليون   1.3 يدخنون  أهنم  ثبت 
الواليات املتحدة األمريكية إىل 204 مليون ارتفع عدد السجائر املدخنة إىل 

536 بليون سيجارة سنويا.

من هذا يتضح أن السكان زادوا بنسبة 300% أي أن زيادة السجائر أكثر 
من زيادة السكان 133 مرة.
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اأع�ساء البدن وفوائد كل منه

قال االمام الصادق للمفضل ابن عمر: »فكر يا مفضل في أعضاء البدن 
أجمع، وتدبير كل منها لألرب فاليدان للعالج، والرجالن للسعي، والعينان 
والمنافذ  للتخليص،  والكبد  للهضم،  والمعدة  لالغتذاء  والفم  لالهتداء، 
جميع  وكذلك  النسل،  إلقامة  والفرج  لحملها،  واألوعية  الفضول،  لتنفيذ 
األعضاء، إذا ما تأملتها وأعملت فكرك فيها ونظرك، وجدت كل شيء منها 

قد قدر لشيء على صواب وحكمة«. 

)زعم الطبيعيني وجوابته( 

قال املفضل فقلت: يا موالي إن قوما يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة، 
فقال: »سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه 
األفعال، أم ليست كذلك؟؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من 
إثبات الخالق، فإن هذه صنعته!!، وإن زعموا أنها تفعل هذه األفعال بغير 
علم وال عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب و الحكمة علم أن هذا 
الجارية  الذي سموه طبيعة هو سنة في خلقه  الحكيم، وأن  للخالق  الفعل 

على ما أجراها عليه«.
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 عملية اله�سم وتكون الدم 
وجريانه يف ال�سرايني والأوردة

وقال أيضا: »فكر يا مفضل في وصول الغذاء إلى البدن، وفيه من 
الكبد،  إلى  بصفوه  وتبعث  فتطبخه،  المعدة  إلى  يصير  الطعام  فإن  التدبير، 
في عروق دقاق واشجة بينهما، قد جعلت كالمصفى للغذاء، لكيال يصل 
إلى الكبد منه شيء فينكأها وذلك أن الكبد رقيقة ال تحتمل العنف، ثم إن 
الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دما، وينفذه إلى البدن كله في مجاري 
مهيئة لذلك، بمنزلة المجاري التي تهيأ للماء ليطرد في األرض كلها وينفذ 
كان  فما  لذلك  أعدت  قد  مفائض)1(  إلى  والفضول  الخبث،  من  يخرج  ما 
جنس  من  كان  وما  المرارة)3(  إلى  جرى  الصفراء  المرة)2(  جنس  من  منه 
السوداء جرى إلى الطحال، وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة)4(. 
)1( املفائض: املجاري، مأخوذة من فاض املاء، ويف بعض النسخ بالغني من غاض املاء غيضا، 

أي نضب وذهب يف األرض. 
)2( املرة: بكرس ففتح - خلط من أخالط البدن وهو الصفراء أو السوداء، مجعه مرار.

)3( املرارة: هنة شبه كيس الصقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي املرة أشار إليها اإلمام، مجعها 
مرائر ومرارات

العامل االنكليزي  اكتشفها  التي  الدموية -  الدورة  )4( يف كالم اإلمام هنا معان رصحية عن 
الدم يف  هنا - عن جريان  نرى  كام   - القول  قد فصل  اإلمام  أن  بل  وليم هاريف )1578 - 1756 
األول  املكتشف  هو  اإلمام  بأن  نقول  أن  إذن  فنستطيع  القلب،  هو  مركزه  وإن  والرشايني،  األوردة 

للدورة الدموية.
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فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن، ووضع هذه األعضاء منه مواضعها، 
وإعداد هذه األوعية فيه، لتحمل تلك الفضول، لئال تنتشر في البدن فتسقمه 
وتنهكه، فتبارك من أحسن التقدير، وأحكم التدبير، وله الحمد كما هو أهله 

ومستحقه.« 

»اأول ن�سوء الأبدان: ت�سوير اجلنني يف الرحم« 

حتى  حال  بعد  حاال  ونموها  األبدان  نشوء  فقلت: صف  املفضل  قال 
تبلغ التامم والكامل، قال: »أول ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث ال 
تراه عين وال تناله يد، ويدبره حتى يخرج سويا مستوفيا جميع ما فيه قوامه 

وصالحه من األحشاء والجوارح والعوامل، إلى ما في تركيب أعضائه«. 
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ماينبغي للمواطن 

1- تشجيع املنتوجات الوطنية. 

2- املحافظة عىل املمتلكات العامة وعدم العبث هبا.

3- املحافظة عىل اللهجة واللغة.

4- ان يتعلم مجيع اللغات مع القدرة.

5- التمسك بالتقاليد والعادات املطابقه لالخالق احلسنة.

6- التحيل باالخالق الطيبة من كرم وسجايا طيبة مع أبناء مدينته.

7- الدفاع بالقلم واليد واللسان.

8- ان اليتخامل ويتوانا يف الدفاع واجلهاد عن الوطن.

9- تنبيه اجلهات املسؤولة ان الحظ أي يشء سلبي أو ظاهرة سيئة.

10- التمسك باهلوية.

11- التعاون املادي والعضيل والفكري اجتاه الوطن.

ارضه  تراب  وذرات  وطنه  أبناء  حراسة  يف  ساهرة  عينه  تكون   -12
وعرضه.

13- املحافظة عىل الزي)امللبس( ان ال يرتدي مالبس يرفضها املجتمع 
الذي حييط به.
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14- تقديم اخلدمات والرعاية العامة لكل من وفد اىل وطنه من بلدان 
جماوره وغريها.

واحلظر،   السفر  يف  خصوصا  وطنه  ابناء  من  فرد  لكل  النصيحة   -15
ويسرت املساويء وينرش املحاسن.
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من حقوق املواطن

1. إجياد وسائل عمل.

2. منحه جواز سفر.

3. حرية الرأي والتأليف والنقد ضمن الضوابط.

4. منحه اهلوية الشخصية.

5. متليكه قطعة ارض أو دار سكنية.

6. منحه احلقوق كافة من راتب وغريها من االستحقاقات.

7. احلرية السياسية.

8. حرية اللغة.

9. املساواة يف األصل اإلنساين.

10. حرية اجلنس )الزواج بطرقه الثالثة الدائم، املنقطع، ملك اليمني(.

11. حق التعلم والتعليم.

12. احرتام الدين والعقيدة والقومية.

13. ممارسة الشعائر والطقوس الدينية واملحافظة عىل جوهرها.



29 اني�س امل�سافر

14. األنضامم والتطوع يف سلك اجليش والقوات العسكرية بأختالف 
صنوفها وذلك ألجل الذود عن الوطن واملقدسات واألعراض.

وهذا مما جيعل االنسان مستأنسا يف هذه احلياة الدنيا، وقد انغرس يف قلبه 
حب الوطن وجرى يف دمه وعروقه الوالء له، ولكن أقول ان ال نجعل هذه 
الفقري  الوطن وللضعيف  )للقوي  منها  يسلب  والغري  البعض  عند  احلقوق 

املواطنة(.

عند  الطبية  واملستلزمات  واملعقامت  باللقاحات  املواطن  تزويد   .15
حدوث اي وباء ومرض ورش املبيدات للقضاء عىل اجلراثيم.

16. االستجابة واالصغاء واالستامع عند شكواه الي ظاهرة مستحقة 
رشعًا وعرفًا.
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من املدن العراقية

حمافظة نينوى
التي تعد ثاين أكرب مدن  العراق ومركزها املوصل  هي حمافظة يف شامل 

العراق وتبعد عن بغداد 465 كم.

املليون  ونصف  ماليني  ثالث  حاليا  نينوى  حمافظة  سكان  عدد  يبلغ 
عىل  اآلخرون  يتوزع  بينام  املوصل  مدينة  يف  تقريبا  نصفهم  ويقطن  نسمة، 

امل�دن واالقضية.

تعترب مدينة املوصل جزء من حمافظة نينوى من الناحية اإلدارية، حيث 
نشأت مدينة نينوى يف العهد اآلشوري عىل الضفة اليرسى لنهر دجلة، أما 
اليمنى من هنر  الضفة  نينوى وعىل  تنشأ إال متأخرة عن  مدينة املوصل فلم 
املوصل  مدينة  فأن  معاملها،  اندثرت  التي  نينوى  مدينة  عكس  عىل  دجلة. 
العرشين  القرن  من  األول  النصف  ويف  نشوئها،  منذ  توسع  يف  مازالت 
توسعت مدينة املوصل لتضم اجلانب األيرس من هنر دجلة ولتشمل املوقع 
األثري ملدينة نينوى القديمة بأكمله ضمن حدودها إداريًا، وحاليا فإن مدينة 

املوصل هي مركز حمافظة نينوى.
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�سنجار 
بالكردية: )شنگال( هي مدينة عراقية ومركز قضاء تقع يف غرب حمافظة 
80كم،  املوصل  مدينة  عن  وتبعد  سنجار  جبل  عىل  العراق  شامل  نينوى 
يسكنها أغلبية من اليزيديني وأقلية من الرتكامن والعرب، يبلغ عدد سكاهنا 
الف نسمة بحسب أحصاء عام 2014، جرى تصوير بعض  أكثر من 84 

مشاهد فيلم طارد األرواح الرشيرة يف سنجار.

اأ�سل الت�سمية
هناك من يربط اسم مدينة سنجار بقصة الطوفان حيث أن سفينة نوح 
)سن-  فسميت  علينا  جار  جبل  سن  هذا  فقال  به  نطحت  باجلبل  مّرت  مّلا 
أرسل  ألب  بن  شاه  ملك  سنجرين  السلطان  أّن  ويقال:  )سنجار(.  جار- 
ولده ليكون ملكًا عليها بعد سلطان خراسان ويعود تاريخ سنجار إىل األلف 
الثالث ق.م. وزنج تعني أسود أو املصدي نسبة ايل قمة اجلبل وهذا تفسري 

آخر ملعنى االسم.

�سكان �سنجار

اأحد املجمعات ال�سكنية املحيطة بق�ساء �سنجار
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جممع بورك احد جممعات �سنجار وكانت ت�سمى )الريموك �سابقا(

جممع كوهبل ال�سكني )الندل�س �سابقا( يف ق�ساء �سنجار
العراقية قرب  سنجار هي بلدة صغرية تقع غريب املوصل يف الصحراء 
احلدود السورية كان يسكنها الرسيان املسيحيون واليزيديني منذ القدم حييط 
هبا القبائل العربية، عىل جبل سنجار يوجد قرى صغرية معظم سكاهنا من 
)سنجار(  شمر  قبيلة  فروع  الحد  لتعود  سنجار  التسمية  سبب  اليزيديني، 

التي قطنت يف هذه املنطقة وحوهلا.

اأهم بلدات الق�ساء
من أهم قرى القضاء:

• سنوين وتعترب مركز ناحية الشامل
• تل بنات(جممع الوليد سابقا(

• تل قصب( البعث سابقا)
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• دهوال )القادسية سابقا(

• بورك )الريموك سابقا(

• وردية

• خان صور )التاميم سابقا(

• دوكوري )حطني سابقا(

• خرابازار

• زورافا )العروبة سابقا(

• كوهبل )االندلس سابقا(

• تل عزير )مركز ناحية القحطانية وهو اآلن تابع إداريا لقضاء البعاج(

إدارة  اآلن  يتبع  أيضا  اجلزيرة وهو  )سابقا جممع  خدر  الشيخ  • سيباية 
قضاء البعاج(

الناحية  من  البعاج  قضاء  اآلن  )يتبع  العدنانية  جممع  )سابقا  • كرزرك 
اإلدارية(

القرى األخرى مثل قرية كوجو وقرية  العديد من  • هذا باإلضافة إىل 
عام  بالرتحيل  تشمل  مل  التي  وحردان  كرشبك  وقريتي  ورمبويس  احلامتية 
العوائل  بعض  عدا  االيزيديني  من  القرى  هذه  مجيع  سكان  وان   1975
أكرب  من  القابوسية  القرية  وتعد  ودهوال،  كرشبك  يف  تعيش  التي  املسلمة 

القرى املسلمة.



اني�س امل�سافر34

ن�ساء خالدات

 من هي الرباب

اإ�سمها ون�سبها
الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن حليم 

 .بن خباب بن كلب الكلبية. وهي زوجة سيد الشهداء اإلمام احلسني

اأخبارها 
كانت الرباب من خيار النساء مجاالً وأدبًا وعقاًل، وأسلم أبوها يف خالفة 
ُعَمر، وكان نرصانيًا من عرب الشام، َفَوالَّه ُعَمر عىل قومه من قضاعة وما 
جه  أمسى حتى خطب إليه اإلمام عيل ابنته الرَباب البنه احلسني فزوَّ
 اهلل وعبَد  قريش،  عقيلة   ُسكينَة للحسني  الرَباب  فولدت  إياها. 
ه تنظر إليه. وأحبَّ احلسني زوجته الرباب حبًا  الذي ُقتيِل يوم الطف وأمُّ
شديدًا، وكان معجبًا هبا، وكان يقول فيها الشعر. وما قاله فيها ويف ابنته 

سكينة:

َدارًا ����بُّ  ألُحيِ ��ن��ي  إنَّ َك  وال���رَب���اُبَل��َع��م��ريِ ُسكينة  ���ا  هبيِ يِ����لُّ  حتيِ
َماليِ�ي ُج���لَّ  وأب���ذل  ��ت��اُبُأح��بُّ��ُه��اَم  عيِ فيها  ��ي  ليِ��الئيِ��ميِ َول��ي��س 
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ُمطيِيعًا َعَتُبوا  وإن  هَلُ��م  ال����رَتاُبَوَلسُت  ��ي��نيِ��ي  ُي��َع��لِّ أو  َح��ي��ايتيِ 
الرَباب  عليه  حزنت  كربالء  أرض  يف   احلسني اإلمام  اسُتشهد  وملا 

حزنًا شديدًا، حتى أهنا أقامت عىل قربه سنة كاملة ثم انرصفت.

ويف تذكرة اخلواص: أهنا أخذت الرأس الرشيف ووضعته يف حجرها، 
وَقبََّلْتُه وقالت: 

ُحسينًا نسيُت  َف��ال  ���نَّ���ُة األع�����َداءيَِواُح��َس��ي��ن��ًا  َأْق���َص���َدْت���ُه َأسيِ
َك��رب��الءيَِغ�������اَدُروُه بيِ��ك��رب��الَء رَصي��ع��ًا َج��انيِ��َب��ْي  اهللُ  َس��َق��ى  ال 

وقالت يف رثاء احلسني أيضًا
بيِهيِ ُيسَتَضاُء  نورًا  َكان  الذي  َم��دف��ونيِإنَّ  َغ��ري  قتيٌل  بيِ��َك��رب��الَء 
صاحلًة اهللُ  ج��زاَك  النَّبي  بَط  امَلوازينسيِ ُخ��رَساَن  وُجنِّبَت  َعنَّا 
بيِهيِ  ألوُذ  صعبًا  َجَباًل  يليِ  كنَت  ينيَِقد  والدِّ حميِ  بالرَّ َتصحُبنَا  وكنَت 
ائلنَي للسَّ َوَم��ن  ليِليَتاَم�ى  سكنييَِم��ن  ميِ ُكلَّ  إيِليهيِ  ي  وُي��ؤويِ ُيغنيِي 
ُكُم ْهريِ بيِصيِ هرًا  صيِ أبتغيِي  ال  والطنييِواهلليِ  مليِ  الرَّ بني  ُأَغيَُّب  حتَّى 

وكان قد خطبها بعد استشهاد اإلمام احلسني خلق كثري من األرشاف، 
فقالت: »ما كنت ألختذ مَحْوًا بعد رسول اهلل، فو اهلل ال يؤويني ورجاًل بعد 

احلسني سقفٌّ أبدًا«.

ومن وفائها ر�سوان اهلل عليها.
من وفاءها اهنا كانت يف غاية احلب والوفاء لالمام احلسني بحيث مل 

تستظل بسقف وما لبست اجلديد.



اني�س امل�سافر36

زين  االم��ام  عىل  دخل  الثاميل  محزة  ايب  دخل  يوم  انه  امل��روي  اخلرب  يف 
فأخذ  الشمس  حتت  ال��دار  صحن  يف  جالسة  ام��رأة  فوجد   :العابدين
هذه  ان  محزة  أبا  يا  اعلم   : االمام  له  فقال   االمام عند  هلا  يستشفع 
ليست بجارية هذه زوجة ايب احلسني الت عىل نفسها ان الجتلس حتت 

سقف بيت.

ويف خرب اهنا إقامة عىل قرب احلسني سنة كامله ثم عادت اىل املدينة 0

خطبها االرشاف فقالت ال واهلل ماكنت ألختذ محوا بعد رسول اهلل ومل 
تزل تبكي بعد احلسني ليلها وهنارها وبقيت مل يضلها سقف وجتلس يف 

حرارة الشمس حتى ماتت كمدًا.
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ليلى الثقفّية

ليلى بنت اأبي مّرة عروة بن م�سعود الثقفي. 
ُاّمها ميمونة بنت أيب سفيان بن حرب. وهي زوجة سّيد الشهداء اإلمام 
بأرض  وال��ده  مع  الشهيد  األكرب  عيل  ولده  ُام  و  عليه،  اهلل  سالم  احلسني 
 كربالء. كانت هذه املرأة جليلة القدر عظيمة املنزلة، شاركت آل البيت
أحزاهنم، حيث كانت حارضة واقعة الطف، تنظر لولدها وزوجها يذبحان، 
وهي حمتسبة ذلك يف سبيل اهلل تعاىل. قال حمّمد عيل عابدين يف كتابه )عيل بن 
احلسني األكرب(: أما والدته فهي السّيدة ليىل الثقفية، وهي عربّية األصل 
الطائف  يف  الذائع  والصيت  الشهرة  ذات  ثقيف،  بني  إىل  نسبها  يوحي  كام 
وكّل بقاع األرض العربية. السّيدة ليىل هذه نالت من اإليامن واحلظوة لدى 
اهلل سبحانه وتعاىل، بحيث ُوّفقت ألن تكون مع نساء أهل بيت النبوة تعيش 
أجواء الُتقى واإليامن، وتعيش آالم آل الرسول وآماهلم، وتشاطر الطاهرات 
وعاًء  أضحت  حيث  آخر  كبري  بتوفيق  ظفرْت  وقد  وأتراحهّن،  أفراحهّن 
القدر، سامية  جليلة  رشيدة،  امرأة  فهي   .اهلل برسول  طّرًا  النساء  ألشبه 
املنزلة، عالّية املكانة، رفيعة الرشف يف األوساط اإلجتامعّية، كيف ال وهي 
 .زوجة سبط سّيد املرسلني وسّيد شباب أهل اجلنة أيب عبد اهلل احلسني
ونرى من الرضوي التحّدث عن أبيها عروة بن مسعود الثقفي، وعن والدهتا. 



اني�س امل�سافر38

فوالدهتا هي ميمونة بنت سفيان بن حرب بن ُامّية، أي أّن أباسفان ُيعّد جدًا 
لليىل، بيد أّن شوائب ُامّية مل متّس من ليىل أو تؤّثر بقدر تأثري العنرص العريب 
الثقفي فيها، ونسبتها هذه لبني ُامّية كانت مسوغًا للجيش األموي بكربالء 
كيام يستميل عيل األكرب إىل جهته بُاسلوب مضحك هزيل، وبمجادلة فاشلة. 
الداعّية  الطائف هلذا  املعاناة من جراء جهل أهل  ومن املعروف جّيدًا مبلغ 
فلم  بالدم،  وخمضب  متعب  وهو  الطائف  من   النبّي عاد  فقد  املحرّر، 
يستجب لدعوته أحد قط، سوى رجل واحد تبع أثره وحلق به وال يعرف 
والد  ثقيف  قطب  هو  ذلك  اسالمه،  وحسن  فأسلم  به  اّتصل  أّنه  ثم  غريه، 
السّيدة ليىل، التي ال ُيعرف ما إذا كانت مولودة أو غري مولودة يف تلك الفرته، 
إّنه عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
العرب، وسّيد من  بن ثقيف، شهد صلح احلديبية. فعروة زعيم من زعامء 
سادة قومه، فأحسن السيادة، وهو رابع أربعة من العرب سادوا قومهم كام 

ورد عن النبّي قوله حول عروة والثالثة اآلخرون:

حاتم،  بن  العبدي،وعدي  هالل  بن  بشير  اإلس��الم:  في  سادة  »أربعة 
وسراقة بن مالك المدلجي، وعروة بن مسعود الثقفي«.

ودعوته.  دينه  إعالنه  أثناء  وقتل  اهلجرة،  من  التاسعة  السنة  يف  أسلم 
وعليه فقد كانت أّول نكبة أصابت قلب ليىل هي هذه احلادثة الشديدة الوقع 
اللوايت يصعب عليهن اإلسنغناء عن حنان االُبوة، ثم توالت  الفتيات  عىل 
حتى  والرسالة،  النبّوة  بيت  أجواء  تعيش  راحت  أن  بعد  النكبات  عليها 
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ختمت حياهتا وهي صابرة صامدة حمتسبة، قد حتّملت ألوان األسى واألمل، 
وقّدمت لرسالة اإلسالم ما أنجبت من صاحلني وطاهرين.  أجّل تلك هي 
ليىل الثقفّية والدة عيل األكرب، التي مل تستمد كرامتها ومنزلتها من أبيها، وإّنام 
املقّدسة،  املحمدّية  لإلرسة  وانتساهبا  وانتامئها  تقواها  من  رقّيها  استمدت 
والرتباطها الوشيج بشخص اإلمام العظيم أيب عبد اهلل احلسني، وكفاها 

بذلك فخرًا حني تفتخر.
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 زوجة الإمام اأمري املوؤمنني 
- فاطمة بنت حزام - اأم البنني

ا�سمها ون�سبها:
إن أم البنني غلبت كنيتها عىل اسمها ألمرين:

1 - أهنا ُكنَِّيت ب� )أم البنني( تشبهًا وتيمنًا بجدهتا ليىل بنت عمرو حيث 
كان هلا مخسة أبناء.

2 - التامسها من أمري املؤمنني أن يقترص يف ندائها عىل الكنية، لئال 
هام فاطمة يوم كان ينادهيا يف الدار. يتذكر احلسنانيِ  أمَّ

هم  وأهُلها  الوحيد،  آل  من  الكالبّية  فاطمة  هو:  البنني  أم  اسم  وإن 
أبو  املشهورين، وأبوها  م  العرب، وأرشافهم وزعامئهم وأبطاهليِ من سادات 

املحل، واسُمه: حزام بن َخالد بن ربيعة.

ن�ساأتها:
فا باألدب والعقل والدين،  نشأت أم البنني بني أبوينيِ رشيفني ُعريِ
عفيفًة  حرًة  نفسًا  وهبها  إذ  ألطافه،  بجميل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  َحَباَها  وقد 

طاهرة، وقلبًا زكيًا سلياًم، ورزقها الفطنة والعقل الرشيد.

احلميد،  الفاضل  اخلُلق  يف  النساء  بني  رشيفًا  مثاالً  كانت  كربت  فلام 
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ألن  عليها  عقيل  اختيار  وقع  لذا  منيفًا،  حسبًا  الرفيع  النسب  إىل  فجمعت 
.تكون قرينَة أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب

القرتان املبارك:
ملا أراد اإلمام عيل أن يتزوج من امرأة تنحدر عن آباء شجعان كرام، 
طّيبة  بنون ذوو خصاٍل  منها  له  ليكون  واإلباء،  النجابة  يرضبون يف عروق 
عارفًا  نسابة  وكان   - عقيل  أخيه  من   املؤمنني أمرُي  طلب  وهلذا  عالية، 
بأخبار العرب - أن خيتار له امرأًة من ذوي البيوت والشجاعة، فأجابه عقيل 
قائاًل: »أخي، أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكالبية، فإنه ليس يف العرب 

أشجع من آبائها«.

ابنَته  خيطب  عليه  قادم  أنه  فأخربه  ضيفًا  حزام  بيت  إىل  عقيُل  مىض  ثم 
.احلرة إىل سيد األوصياء عيل

، وشعر بأن الرشف ألقى كالكله عليه، إذ  فلام سمع حزام ذلك َهشَّ َوَبشَّ
يصاهر ابَن عم املصطفى، وَمن ينكر عليًا وفضائله، وهو الذي طبق 
طبة،  اآلفاق باملناقب الفريدة. فذهب حزام إىل زوجته يشاورها يف شأن اخليِ
البشارة. وكان  به  فعاد وهو يبرش نفسه وعقياًل وقد غمره الرسور وخفت 
 ،يف زوجاته وابنته فاطمة املبارك عىل مهٍر َسنه رسول اهلل الزواج 

وهو مخس مئة درهم.

جممع املكارم:
 ،العارفات بحق أهل البيت ، أم البنني من النساءيِ الفاضالتيِ
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زارهتا  وجلاللتها  وعبادة،  وتقًى  زهٍد  ذات  ورعة،  بليغًة،  فصيحة،  وكانت 
ن واقعة الطف، كام كانت تزورها أيام  زينُب الكربى بعد منرصفها ميِ
ن صفاهتا  العيد فقد متيزت هذه املرأة الطاهرة بخصائصها األخالقية، وإن ميِ
الظاهرة املعروفة فيها هو: )الوفاء(. فعاشت مع أمرييِ املؤمنني يف صفاٍء 
وإخالص، وعاشْت بعد شهادته مّدة طويلًة مل تتزوج من غريه، إذ خطبها 
 أبو اهلياج بن أيب سفيان بن احلارث، فامتنعت. وقد روت حديثًا عن عيل
السري  بعض أصحاب  بعده.وذكر  يتزوجن  والويص ال  النبي  أزواج  أن  يف 
شفقتها  من  أكثر  كانت  هبم  وعنايتها   الزهراء أوالد  عىل  شفقتها  أن 
وعنايتها بأوالدها األربعة - العباس وأخوته -، بل هي التي دفعتهم 
لنرصة إمامهم وأخيهم أيب عبد اهلل احلسني، والتضحية دونه واالستشهاد 

بني يديه.

وفاتها:
وبعد عمٍر طاهر قضته أم البنني بني عبادٍة هلل جل وعال وأحزاٍن 
هلا  أوالٍد  أربعة  بشهادة  اهلل سبحانه، وفجائع مذهلة  أولياء  فقد  طويلٍة عىل 
يف ساعٍة واحدة مع حبيب اهلل احلسني. وكذلك بعد شهادة زوجها أمري 
وولديه   األوصياء لسيد  وخدمتها  كله  ذلك  حمرابه.بعد  يف   املؤمنني
وخدمتها  اجلنة،  أهل  شباب  سيدي   اهلل رسول  سبَطي    اإلمامني 
وحان  منه،  الُبدَّ  الذي  األَجُل  أقبل   الكربى زينب  بني هاشم  لعقيلة 
ن  ميِ عرش  الثالث  يف  املؤملة  وفاهُتا  آدم.فكانْت  ابن  عىل  النازل  امم  احليِ موعُد 
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مجادى اآلخرة سنة )64 ه�(.

واست  التي  املخلصة،  الوفّية  الطاهرة،  النجيبة  املرأة  تلك  عىل  فسالٌم 
عليه،  املآتم  إقامة  يف  عنها  ونابت   ،باحلسني فاجعتها  يف   الزهراء

فهنيئًا هلا ولكل من اقتدت هبا من املؤمنات الصاحلات.

عىل  عزاء  مأتم  اقامت  االربعة  وابنائها   احلسني االمام  مقتل  وبعد 
احلسني وآله وجعلت هذا العزاء واملأتم رصخة فجرت من خالله كيان يزيد، 
حيث كان واليه عىل املدينة آنذاك )عمر بن سعيد( يكتب للطاغية ما سببت 
ام البنني له من ازعاج وكانت زينب شاطرهتا باملصاب أيضا حتى أمر 
يزيد بإخراجها من املدينة فالتزمت الشام. وكانت العقيلة زينب أيضا تزور 
دليل عىل عظمة  أوالدها، وهذا  املصاب عىل  لتشاطرها  دارها  البنني يف  ام 
احلسني  بفقدان  الفاجعة  بعد  البنني  ام  ان  املؤرخون  وذكر  وشأهنا.  مقامها 
وأوالدها األربعة، خطت مخسة قبور )من باب الرمز( يف مقربة البقيع، تبكي 

عليهم واستمرت لوعتها وأحزاهنا حتى وفاهتا يف 13 مجادي الثاين.

األبيات  أبنائها  رثائها عىل احلسني وعىل  أقواهلا يف  اشتهر من  ما  وخري 
التالية:

البنني ام  وي���ك  ت��دع��وين  ت��ذك��ري��ن��ي ب��ل��ي��وث ال��ع��ري��نال 
هبم أدع����ى  يل  ب��ن��ون  بننيك��ان��ت  من  وال  أصبحت  واليوم 
الوتنيأرب���ع���ة م��ث��ل ن���س���ور ال��رب��ى بقطع  املوت  واصلوا  قد 
طعنيت���ن���ازع اخل���رص���ان أش��الئ��ه��م رصي��ع��ا  أم��س��ى  فكلهم 
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ب����أن ع��ب��اس��ا ق��ط��ي��ع ال��ي��م��نيي��ال��ي��ت ش��ع��ري أك���ام أخ���ربوا
اقول: هنالك ورد ان من كانت له حاجة ان يتوسل اىل اهلل بام البنني بعد 
قراءة الفاحته هلا يقول مأة مرة اللهم صل عىل امتك ام البنني فأهنا تقىض ان 

شاء اهلل تعاىل بربكة ام البنني 
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من وفاء الن�ساء:

على العهد باقيٌة
حكى األصمعي، عن رجٍل من بني ضبة قال: ضّلت يل إبٌل فخرجت 
يف طلبها حتى أتيت بالد بني سليم، فلام كنت يف بعض ختومها، إذا جاريٌة 
غشى برصي إرشاق وجهها، فقالت: ما بغيتك فإين أراك مهمومًا؟ قلت: 
أن أرشدك إىل من هي عنده؟  قالت: فتحب  فأنا يف طلبها.  إبٌل ضّلت يل، 
قلت: نعم. قالت: الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن فإن شاء ردهن،فاسأله 

من طريق اليقني ال من طريق اإلختيار.

من  لك  هل  هلا:  فقلت  منطقها،  وحسن  مجاهلا  من  رأيت  ما  فأعجبني 
بعٍل؟ قالت: كان واهلل فدعي فأجاب إىل ما منه خلق، ونعم البعل كان. قلت 
هلا: فهل لك يف بعٍل ال تذم خالئقه، وال ختشى بوائقه؟ فأطرقت ساعًة ثّم 

رفعت رأسها وعيناها تذرفان دموعًا فأنشأت تقول:

غذاؤمها أصل  يف  كغصنني  ماء اجلداول يف روضات جناتكنا 
وترحاتفارصف عنانك عمن ليس يردعها بفرحاٍت  يكر  ده��ر 
زمني خانني  إن  عاهدين  مثوايتوكان  بعد  أنثى  يضاجع  ال  أن 
فعاجله أيضًا  عاهدته  سنياتوكنت  مذ  قريبًا  املنون  ري��ب 
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التحياتفاجتث خريمها من جنب صاحبه يف  خالب  الوفاء  عن 
قال: فانرصفت وتركتها عىل العهد باقيٌة.

البرصة فخذ من حتف  بادية  إىل  الرشيد: امض  قال يل  قال األصمعي: 
ثّم  بالبرصة،  يل  صديٍق  عىل  فرتلت  فانحدرت،  حديثهم.  وطرف  كالمهم 
بّكرت أنا وهو عىل املقابر، فلام رصت إليها إذا بجاريٍة نادى إلينا ريح عطرها 
قبل الدنو منها، عليها ثياب مصبغات وحىل، وهي تبكي أحر بكاء. فقلت: 

يا جارية ما شأنك؟ فأنشأت تقول

فإنني حزين؟  فيم  تسأالين  فتيانفإن  ي��ا  ال��ق��رب  ه���ذا  ره��ي��ن��ة 
بيننا والرتب  ألستحييك،  تراينوإين  حني  أستحييك  كنت  كام 
مكاينأهابك إجالالً، وإن كنت يف الّثرى ي��س��ؤك  أن  ي���وٍم  خم��اف��ة 

فقلنا هلاك ما رأينا أكثر من التفاوت بني زيك وحزنك فأخربي بشأنك؟ 
فأنشأت تقول:

مواسايتيا صحب القرب، يا من كان يؤنسني الدنيا  يف  ويكثر  حيًا 
حلٍل ويف  ح��يل  يف  ق��ربك  املصيباتأزور  أهل  من  لست  كأنني 
م��وهل��ة رأى  رآين،  أموايتف���م���ن  بني  تبكي  ال��زي  عجيبة 

فقلنا هلا وما الرجل منك: قالت: بعيل، وكان حيب أن يراين يف مثل هذا 
الزي، فآليت عىل نفيس أن ال أغشى قربه إالّ يف مثل هذا الزي ألنه كان حيبه 
أيام حياته، وأنكرمتاه أنتام عيل. قال األصمعي: فسألتها عن خربها ومنزهلا. 
اجلّارية.  حديث  حدثته  حتى  ورأيت،  سمعت  بام  فحدثته  الرشيد  وأتيت 
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فقال: ال بد أن ترجع حتى ختطبها إيّل من وليها، وحتملها إيّل، وال يكون من 
ذلك بد. ووجه معي خادمًا وماالً كثريًا. فرجعت إىل قومها فأخربهتم اخلرب، 
فأجابوا وزوجوها من أمري املؤمنني ومحلوها معنا وهي ال تعلم. فلام رصنا 
إىل املدائن نام إليها اخلرب، فشهقت شهقًة فامتت، فدفناها هنالك. ورست إىل 

الرشيد فأخربته اخلرب، فام ذكرها وقتًا من األوقات إالّ بكى أسفًا عليها. 

كان يح�سبها راعيًة للعهد
تويّف رجٌل وبقيت امرأته شاّبًة مجيلًة، فام زال هبا النّساء حّتى تزّوجت. 
فلاّم كانت ليلة زفافها رأت يف املنام زوجها األّول آخذًا بعارضتّي الباب وقد 

فتح يديه وهو يقول:

كّلهم البيت  هذا  ساكن  أحييهاحّييت  ال  ف���إيّن  ال��ّرب��اب  إالّ 
أالقيهاأمست عروسًا وأمسى مسكني جدٌث ال  وإيّن  ال��ق��ب��ور  ب��ني 
فيهاواستبدلت بدالً غريي، فقد علمت ثوى  من  تواري  القبور  أّن 
راعيًة للعهد  أحسبها  كنت  مآقيهاقد  جّفت  وم��ا  مت��وت  حّتى 

ففزعت من نومها فزعًا شديدًا، وأصبحت فاركًا وآلت أال يصل إليها 
رجٌل بعده أبدًا.

ل تنكحي اأغّم القفا
كان هدبة بن خرشم العذري قتل ابن عمٍر يقال له زياد بن زيد فطلبه 
سعيد بن العاص، وهو ييل املدينة ملعاوية فحبسه، فقال يف الّسجن قصيدته 

التي يقول فيها:
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الذي أمسيت فيه الكرب  ق��ري��بعسى  ف����رٌج  وراءه  ي��ك��ون 

ويف �سجنه يقول اأي�سًا:
مالك أّم  يا  الّسجن  دخلت  ذكرتك واألطراف يف حلق سمرومّلا 
أب��ح مل  أيّن  غ��ري  سعيد  باألمروع��ن��د  ي��ذّك��ر  م��ن  إالّ  ب��ذك��رك 

وسئل عن هذا، فقال: مّلا رأيت ثغر سعيٍد شّبهت به ثغرها، وكان سعيد 
حسن الّثغر. فحبس هدبة سبع سننٍي ينتظر به احتالم املستورد بن زيادة، فلاّم 
العفو، وعرض  فرّغبه يف  املدينة  إىل عامل  الليلة  تلك  أخرج صبح  احتلم، 

عليه عرش دّياٍت، فأبى إالّّ القود. 

وكان ممّن عرض الّدّيات عليه احلسن بن عيل، وعبد اهلل بن جعفر 
أبى، بعث هؤالء وغريهم من  فلاّم  بن احلكم.  العاص ومروان  بن  وسعيد 
يلعب  فوجدوه  الّسجن  رسوهلم  عليه  فدخل  واألكفان  باحلنوط  إخوانه 
بالنّرد. فجلسوا ومل يقولوا له شيئًا، فلاّم حلظهم إذا بطرف برٍد خرج من بعض 
األكفان فأمسك، ثّم قال: كأّنه قد فرغ من أمرنا؟ فقالوا: أجل. فقام فاغتسل 
منه،  ليقاد  وأخرج  بقي.  ما  ورّد  ثوبًا  واحٍد  كّل  من  فأخذ  إليهم  رجع  ثّم 
فجعل ينشد األشعار. فقالت له حيا املدينة: ما رأيت أقسى قلبًا منك، تنشد 
تولول؟  كأهّنا غزاٌل عطشاٌن  لتقتل، وهذه خلفك  األشعار، وقد دعي بك 

يعني امرأته. فوقف، ووقف النّاس معه، فأقبل عىل حيا فقال:

واجٍد أّم  جتد  مل  ما  هبا  كالبوج��دت  أم  بابٍن  حّبي  وجد  وال 
شمرطٌل  الّساعدين  طويل  عىل ما اشتهيت من قّوٍة وشباب.وإيّن 
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فقال:  حّسان  بن  الّرمحن  عبد  له  وعرض  وجهه.  يف  الباب  فأغلقت 
أنشدين! فقال له: عىل هذه احلال؟ قال: نعم. فابتدأ ينشده:

الّدهر رّسين إذا  بمفراٍح  املتقّلبولست  رصف��ه  من  ج��ازٍع  وال 
تاركي وال��رّشّ   ، ال��رّشّ أمتنّى  الرّشّ أركبوال  ولكن متى ما أمحل 

أنفع  جدع  زيادة  كان  وقد  غريٌة،  فدخلته  امرأته  إىل  رجٌل  قال:ونظر 
بسيفه:

مجاله عنّي  ب��أن  أنفي  يك  بأجدعاف��إن  الّصاحلني  فام حسبي يف 
بيننا الّدهر  فّرق  إّن  تنكحي  بأنزعافال  ليس  والوجه  القفا  أغّم 
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من ا�سماء اجلنة

الجنّة: ُيعترب هذا االسم العام امُلتداَول لتلك الدار وما اشتملت عليه من 
َي اجلنني  أنواع النعيم، وأصل اشتقاق هذه اللفظة من السرت والتغطية، وُسمِّ
العيون، وقد جاء هذا  البطن، وُسّمي اجلان الستتاره عن  هبذا الستتاره يف 

االسم يف قول اهلل عزَّ وجّل: ﴿اْدُخُلوْا اْلَجنََّة بَِما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾.

موت  ال  حيث  الّدائم  اخللود  فيها  ألّن  بذلك  يت  وُسمِّ الخلد:  دار 
فيها، وقد جاء هذا الّلفظ يف قول اهلل عزَّ وجّل: ﴿اْدُخُلوَها بَِسالٍم َذلَِك َيْوُم 

اْلُخُلوِد﴾.

جنة المأوى: واملأوى مصدرها أوى يأوي: إذا انضم إىل املكان وصار 
إليه واستقّر به، وقيل: يأوي إليها جربيل واملالئكة، وقيل: تأوي إليها أرواح 
الّشهداء، وقد جاء هذا الّلفظ يف قول اهلل عزَّ وجّل: ﴿ِعنَْدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى﴾.

اهلل  قول  يف  اللفظ  جاء  وقد  الدائمة،  اإلقامة  مكان  أي  عدن:  جنات 
ُه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا﴾. ْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب إِنَّ سبحانه:﴿َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعَد الرَّ

يت اجلنة بذلك ملا فيها من النّعم وما تشتهيه األنفس  جنّات النّعيم: ُسمِّ
من املأكل، وامللبس، واملرشب، واملظهر احلسن، واملساكن الواسعة، وتشمل 
كلمة النعيم عىل النعيم الظاهر والباطن، وقد جاء هذا اللفظ يف قول اهلل عزَّ 
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الَِحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم﴾. وجّل:﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

هذا  جاء  وقد  ألصحاهبا،  ثابٌت  ونعيمها  فيها،  الثبات  أي  القرار:  دار 
ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة  َما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ اللفظ يف قول اهلل عزَّ وجّل:﴿َيا َقْوِم إِنَّ

ِهَي َداُر اْلَقَراِر﴾.

هبا  استحّقوا  رهّب��م،  عند  من  امُلّتقني  جائزة  هي  فاجلنة  الُمّتقين:  دار 
االمتياز عن الّضالني واملرشكني وامُلنافقني، وقد جاء هذا اللفظ يف قول اهلل 

عزَّ وجّل:﴿َوَلنِْعَم َداُر اْلُمتَِّقيَن﴾.

أفضلها  عىل  وُيطَلق  اجلنّة  مجيع  عىل  ُيطَلق  اسم  الفردوس  الفردوس: 
امُلوّحدين،  امُلؤمنني  ُنُزل  والفردوس  البستان،  الفردوس  وأصل  وأعالها، 
الَِحاِت َكاَنْت  وقد جاءت يف قول اهلل عزَّ وجّل:﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزالً﴾.

َد هبا املّتقون، وقد جاءت يف قوله  الُحسنَى: فاحلُسنَى هي اجلنّة التي ُوعيِ
ِذيَن َأْحَسنُوا اْلُحْسنَى﴾. سبحانه:﴿لِلَّ

يت هبذا ألّن فيها السالمة من كل بلّية وأذًى ومكروه  دار الّسالم: وُسمِّ
 ومرض، فاهلل عزَّ وجّل سّلمها وسّلم أهلها، وقد جاءت يف قوله سبحانه: 

ْسَتِقيٍم﴾. اَلِم َوَيْهِدي َمن َيَشاُء إَِلى ِصَراٍط مُّ ﴿َوالله َيْدُعو إَِلى َداِر السَّ

دار الُمقامة: فهي دار اخللود واملقام األبدّي، قال اهلل عّز وجّل:﴿الَِّذي 
نَا فِيَها ُلُغوٌب﴾. نَا فِيَها َنَصٌب َوال َيَمسُّ نَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضلِِه ال َيَمسُّ َأَحلَّ
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المقام األمين: املقام: مكان اإلقامة، واألمني: اآلمن من كّل سوء ومن 
كل نقص ومكروه، قال اهلل عّز وجّل:﴿إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َمَقاٍم َأِميٍن﴾.

للمؤمنني عىل صربهم،  اجلنّة جزاًء  الُغُرفة: واملقصود هبا أعىل مساكن 
فِيَها  ْوَن  َوُيَلقَّ بَِما َصَبُروا  اْلُغْرَفَة  ُيْجَزْوَن  قال اهلل سبحانه عّز وجّل:﴿ُأوَلئَِك 

َتِحيًَّة َوَسالمًا﴾.

املقعد  من  وُيقصد  ُي��راد،  ما  كّل  حلصول  هبذا  يت  وُسمِّ صدق:  مقعد 
ْقَتِدٍر﴾.  احلسن، قال اهلل سبحانه:﴿فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ

دار الحيوان: أي دار احلياة الّدائمة التي ال موت فيها، قال اهلل سبحانه: 
اَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن﴾. ﴿َوإِنَّ الدَّ

املالئكة مع  الربكة وعامرها  التي حشوها  اللهم اجعلني من اهل اجلنة 
نبينا حممد واله الطيبني.
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ا�سماء النار

جاءت يف القران الكريم والسنة النبوية املطهرة عدة اسامء للنار وقد ثبت 
ذلك يف العديد من املواضيع ومن اسامء النار التي ثبتت بنصوص صحيحة 

وايد العلامء تسميتها هبا ما يايت:

الجحيم: حيث ان من اكثر اسامء النار تداوال اسم اجلحيم وقد سميت 
ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  تعاىل:﴿َوالَِّذيَن  قال  وحرها  نارها  تاجج  شدة  بذلك  النار 

بِآَياتِنَا ُأوَلٰئَِك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم﴾.

-تعاىل-اسم  اهلل  كتاب  يف  وال��واردة  املشهورة  النار  اسامء  من  جهنم: 
تعاىل: اهلل  وعمقه،قال  النار  قعر  بعد  شدة  االسم  ذلك   جهنم،ايضا،ويعني 

ْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلبِْئَس اْلِمَهاُد﴾. ُة بِاإْلِ َه َأَخَذْتُه اْلِعزَّ ِق اللَّ  ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُه اتَّ

التلهب  تعاىل،ويعني  اهلل  كتاب  يف  ال���واردة  االس��امء  من  هو  لظى: 
َها َلَظى﴾. الشديد،لذلك سميت النار لظى الهنا تتلهب،قال تعاىل:﴿َكالَّ إِنَّ

السعير: فمن اسامء النار التي يكثر تداوهلا سعري او السعري، وهذا االسم 
مأخوذ من التوقد،فالنار توقد وهتيج،لذلك سميت سعريا عىل وزن فعيل، 

قال تعاىل:﴿َفِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َوَكَفى بَِجَهنََّم َسِعيًرا﴾.

النَّاِر  فِي  ُيْسَحُبوَن  تعاىل:﴿َيْوَم  احلر،قال  شدة  االسم  هذا  يعني  سقر: 
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َعَلٰى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر﴾.

الحطمة: من اسامء النار الواردة يف كتاب اهلل اسم احلطمة، وهلذا االسم 
مدلول خاص مل يات يف االسامء االخرى للنار، حيث انه يدل عىل تكسريها 
فِي  َلُينَْبَذنَّ  تعاىل: ﴿َكالَّ  اهلل  قال  فيها،  يلقى  او  يدخلها  من  لكل  وحتطيمها 

اْلُحَطَمِة َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة﴾.

الهاوية: هو من االسامء الثابتة للنار يف كتاب اهلل، ويدل هذا االسم عىل 
هي  التي  النار  يف  هيوي  فهو  االسفل،  اىل  االعىل  من  هيوي  يدخلها  من  ان 
َما  َأْدَراَك  َوَما   َهاِوَيٌة ُه  َفُأمُّ  َمَواِزينُُه ْت  َخفَّ َمْن  ا  تعاىل:﴿َوَأمَّ قال  اهلاوية، 

ِهَيْه َناٌر َحاِمَيٌة﴾.

اللهم اعذنا من النار وغضب الجبار بحق محمد واله األطهار.
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خطبة الإمام علي يف و�سف الأ�سحاب

َوإْخَواَننا  َوَأْبنَاَءَنا  آَباَءنا  َنْقُتُل   ،اللِه َرُسوِل  َمَع  ُكنَّا  »َوَلَقْد   :قال
َقِم، َوَصْبرًا َعلى  َوَأْعَماَمنَا، َما َيِزيُدَنا ذلَِك إالَّ إِيَمانًا َوَتْسلِيمًا، َوُمِضّيًا َعَلى اللَّ
ِمْن  َواآْلَخُر  ِمنَّا  ُجُل  الرَّ َكاَن  َوَلَقْد   ، اْلَعُدوِّ ِجَهاِد  َعلى  َوِجّدًا  اأْلََلِم،  َمَضِض 
ُهَما َيْسِقي َصاِحَبُه  نا َيَتَصاَوالَِن َتَصاُوَل اْلَفْحَلْيِن، َيَتَخاَلَساِن َأْنُفَسُهَما: أيُّ َعُدوِّ
اللُه ِصْدَقنَا  َرَأى  ا  َفَلمَّ ِمنَّا،  نا  لَِعُدوِّ ًة  َنا، وَمرَّ َعُدوِّ ِمْن  َلنَا  ًة  َفَمرَّ الَمنُوِن،  َكْأَس 

ْساَلُم. َنا اْلَكْبَت، َوَأْنَزَل َعَلْينَا النَّصَر، َحتَّى اْسَتَقرَّ اإْلِ َأْنَزَل بَِعُدوِّ

يِن  ئًا َأْوَطاَنُه، َوَلَعْمِري َلْو ُكنَّا َنْأتِي َما َأَتْيُتْم، َما َقاَم لِلدِّ ُمْلِقيًا ِجَراَنُه، َوُمَتَبوِّ
َعُموٌد، َوالَ اْخَضرَّ لِْلِيَماِن ُعوٌد، َوَأْيُم اللِه َلَتْحَتلُِبنََّها َدمًا، َوَلُتْتبُِعنََّها َنَدمًا !«.

 خطبة الإمام علي 
 يف النهي عن الرذائل وبيان ف�سائل اأهل البيت

:بعد محد اهلل تعاىل  والثناء عليه، والصالة عىل نبيه قال

التََّجبُِّر،  ِمَن  اْلُخَيالَء  إِنَّ  َكالمي ،  َوُعوا  َمقالي،  اْسَتِمُعوا  النَّاُس:  َها  »َأيُّ
ْيطاُن َعُدوٌّ حاِضٌر، َيِعُدُكُم اْلباطَِل، َأال إِنَّ اْلُمْسلَِم  َوالنَّْخَوَة ِمَن التََّكبُِّر، َوالشَّ
َوُسُبَلُه  واِحَدٌة،  الّديِن  َشرائَِع  َفاِنَّ  َتخاَذُلوا،  َوال  َتناَبُذوا  َفال  اْلُمْسلِِم،  َأُخو 
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قاِصَدٌة، َمْن َاَخَذ بِها َلِحَق، َوَمْن َتَرَكها َمَرَق، َوَمْن فاَرَقها ُمِحَق، َلْيَس اْلُمْسلُِم 
بْالخائِن إَِذا اْئُتِمَن، َوال بِاْلُمْخلِِف إِذا َوَعَد، َوال بِاْلَكُذوِب إِذا َنَطَق.

، َوفِْعُلنَا اْلِقْسُط، وِمنَّا خاَتُم النَّبِّييَن،  ْحَمِة، َقْوُلنَا اْلَحقُّ َوَنْحُن َأْهُل َبْيِت الرَّ
ِه َوَرُسولِِه، َواِلى  ِجهاِد  ْسالِم، َوُأَمناُء اْلكِتاِب، َنْدُعوُكْم إَِلى اللَّ َوفينا قاَدُة اإْلِ
ِة في  َأْمِرِه، َواْبتِغاِء ِرْضوانِِه، وَأداِء َفرائِِضِه، َوَتْوفيِر اْلَفيِء أِلَْهلِِه. دَّ ِه، َوالشِّ َعُدوِّ

ضاِن  َأال َواِنَّ اْلَعَجَب اْلَعَجَب إِنَّ اْبَن َأبي  ُسْفياَن َواْبَن َأبي اْلعاِص، ُيَحرِّ
ِه في  َرْأٍي  ِه َلْم ُأخالِْف َرُسوَل اللَّ النَّاَس َعلى  َطَلِب الّديِن بَِزْعِمِهما، وإِّني  َواللَّ
َوَلْم َاْعِصِه في َأْمٍر، َأقيِه بِنَْفسي  في َمواطَِن َتنُْكُص فيَها اأْلَْبطاُل، َوَتْرَتِعُد فيَها 
ُبُه  اْلَمفاِصُل، َوَلَقْد ُقبَِض َواِنَّ َرْأَسُه َلفي ِحْجري ، َوَلَقْد َولَّْيُت ُغْسَلُه بَِيدي  َتَقلِّ
َظَهَر  إاِلَّ  َنبِيِّها  َبْعَد  َقطُّ  ٌة  ُأمَّ اْخَتَلَفْت  َما  ه  اللَّ َوَأْيُم  َمعي،  ُبوَن  اْلُمَقرَّ اْلَمالئَِكُة 

ُه«. ها، إاِلَّ ما شاَء اللَّ باطُِلها َعلى  َحقِّ

خطبة الإمام علي يف تهذيب الفقراء وتاأديب الأغنياء

َكَقَطَراِت  اأْلَْرِض  إَِلى  ماِء  السَّ ِمَن  َينِْزُل  اأْلَْمَر  َفإِنَّ  َبْعُد،  ا  »أمَّ  :قال
َأَحُدُكْم  َرَأى  فإِْن  ُنْقَصاٍن،  َأْو  ِزَياَدٍة  ِمْن  َلَها  ُقِسَم  بَِما  َنْفٍس  ُكلِّ  إَِلى  اْلَمَطِر 
أِلَِخيِه َغِفيَرًة في َأْهٍل َأْو َماٍل َأْو َنْفٍس َفاَل َتُكوَننَّ َلُه فِْتنًَة، َفإِنَّ الَمْرَء اْلُمْسلَِم 
َما َلْم َيْغَش َدَناَءًة َتْظَهُر َفَيْخَشُع َلَها إَِذا ُذكَِرْت، َوُيْغَرى بَها لَِئاُم النَّاِس، كاَن 
َوُيْرَفُع  اْلَمْغنََم،  َلُه  ُتوِجُب  ِقَداِحِه  ِمْن  َفْوَزٍة  َل  َأوَّ َينَْتظُِر  الَِّذي  الَياِسِر  َكاْلَفالِِج 

َبَها َعنُْه الَمْغَرُم.
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إِْحَدى  اللِه  ِمَن  َينَْتظُِر  اْلِخَياَنِة  ِمَن  الَبِريُء  الُمْسلُِم  اْلَمْرُء  َوَكْذلَِك 
ا ِرْزَق اللِه َفإَِذا ُهَو ُذو َأْهٍل  ا َداِعَي اللِه َفَما ِعنَْد اللِه َخْيٌر َلُه، َوإِمَّ الُحْسنََيْيِن: إِمَّ

َوَماٍل، َوَمَعُه ِدينُُه َوَحَسُبُه.

َوَقْد  اآلِخَرِة،  َحْرُث  الَِح  الصَّ َوالَعَمَل  ْنَيا،  الدُّ َحْرُث  َواْلَبنِيَن  الَماَل  إِنَّ 
َرُكْم ِمْن َنْفِسِه، َواْخَشْوُه َخْشَيًة  َيْجَمُعُهَما اللُه ألْقَوام، َفاْحَذُروا ِمَن اللِه َما َحذَّ
ُه َمْن َيْعَمْل لَِغْيِر اللِه َيكِْلُه  َلْيَسُت َبَتْعِذير، َواْعَمُلوا في َغْيِر ِرَياء َوالَ ُسْمَعة ; َفإِنَّ
َعَداِء، َوُمَراَفَقَة  َهَداِء، َوُمَعاَيَشَة السُّ اللُه إَِلى َمْن َعِمَل َلُه َنْسَأُل اللَه َمنَاِزَل الشُّ

األَْنبَِياِء.

ُجُل َوإِْن َكاَن َذا َمال َعْن َعِشيَرتِِه، َوِدَفاِعِهْم  ُه الَ َيْسَتْغنِي الرَّ َها النّاُس: إِنَّ َأيُّ
لَِشَعثِِه،  ُهْم  َوَأَلمُّ َوَرائِِه  ِمْن  النَّاِس َحْيَطًة  َأْعَظُم  َوُهْم  َوَألِسنَتِهْم،  بَِأْيِديِهْم  َعنُْه 

َوَأْعَطُفُهْم َعَلْيِه ِعنَْد َناِزَلة إْن َنَزَلْت بِِه.

ُيوِرُثُه  الَماِل:  ِمَن  َلُه  َخْيٌر  النَّاِس  في  لِْلَمْرِء  اللُه  َيْجَعُلُه  ْدِق  الصِّ َولَِساُن 
غيَرُه.

بِالَِّذي  َها  َيُسدَّ أْن  الَخَصاَصَة  بَِها  َيَرى  الَقَرابِِة  َعِن  َأَحُدُكْم  َيْعِدَلنَّ  الَ  َأالَ 
َما  ال َيِزيُدُه إِْن َأْمَسَكُه َوالَ َينُْقُصُه إِْن َأْهَلَكُه، َوَمْن َيْقبِْض َيَدُه َعْن َعِشيَرتِِه، َفإِنَّ
ُتْقَبُض ِمنُْه َعنُْهْم َيٌد َواِحَدٌة، َوُتْقَبُض ِمنُْهْم َعنُْه َأْيد َكثِيَرٌة، َوَمْن َتلِْن َحاِشَيُتُه 

َة«.  َيْسَتِدْم ِمْن َقْوِمِه الَمَودَّ
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خطبة المام احل�سن يف ف�سل اأهل البيت

له  عرض  اجلمل،  حرب  من   طالب أيب  بن  عيل  فرغ  ملا  انه  روى 
الناس«  »أجمع  احلسن:  البنه  قال  عنها،  فتأخر  اجلمعة  وحرضت  مرض 
فاجتمعوا فأقبل وملا استقر عىل املنرب محد اهلل واثنى عليه وتشهد وصىل عىل 
رسول اهلل، ثم قال: »أيها الناس إن الله اختارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، 
واصطفانا على خلقه، وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم الله ال ينقصنا أحد من 
حقنا شيئا إال انتقصه الله من حقه في عاجل دنياه وآخرته، وال يكون علينا 
دولة إال كانت لنا العاقبة، ولتعلمن نبأه بعد حين«. ثم نزل فجمع بالناس، 
وبلغ أباه، فقبل بني عينيه ثم قال: »بأبي وأمي ذرية بعضها من بعض والله 

سميع عليم«.

خطبة الإمام احل�سني )ليلة عا�سوراء(

روي عن اإلمام زين العابدين أّنه قال: جمع الحسين أصحابه، 
بعد ما رجع عمر بن سعد، وذلك قرب المساء، فدنوت منه ألسمع، وأنا 

مريض، فسمعت أبي وهو يقول ألصحابه:

أصحابًا  أعلم  ال  فإّني  بعد:  أما  الثناء...  أحسن  تبارك  الله  على  »أثني 
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بيتي،  أهل  أبّر وال أوصل من  بيت  أهل  أولى وال خيرًا من أصحابي، وال 
فجزاكم الله عنّي جميعًا خيرًا، أال وإّني أظن يومنا من هؤالء األعداء غدًا، 
أال وإّني قد رأيت لكم، فانطلقوا جميعًا في حّل، ليس عليكم منّي ذمام، هذا 
الليل قد غشيكم فاّتخذوه جماًل، وليأخذ كّل رجل بيد رجل من أهل بيتي، 
ثّم تفّرقوا في سوادكم ومدائنكم، حّتى يفّرج الله، فإّن القوم إّنما يطلبونني، 

ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري، فأبوا ذلك كّلهم«.

من خطبة الإمام ال�سجاد يف الكوفة

أن  الناس  إىل   العابدين زين  أومأ   كلثوم ام  خطبت  ان  بعد 
اسكتوا، فسكتوا، فقام قائاًم، فحمد اهلل وأثنى عليه وذكر النبي بام هو أهله 

فصىّل عليه، ثّم قال:

»أّيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي: 
أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن المذبوح بشّط الفرات 
من غير ذحل وال ترات، أنا ابن من انتهك حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله 

وسبي عياله، أنا ابن من قتل صبرًا وكفى بذلك فخرًا.

أّيها الناس، ناشدتكم الله هل تعلمون أّنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه 
وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه؟! فتّبًا 
لما قدمتم ألنفسكم وسوءًا لرأيكم، بأّية عين تنظرون إلى رسول الله اذ 

يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أّمتي؟!«.
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ناحية، ويقول بعضهم  كّل  الناس من  فارتفعت أصوات  الراوي:  قال 
لبعض: هلكتم وما تعلمون.

فقال: »رحم الله امرءًا قبل نصيحتي وحفظ وصّيتي في الله وفي رسوله 
وأهل بيته، فان لنا في رسول الله أسوة حسنة«.

يابن رسول اهلل سامعون مطيعون حافظون  فقالوا بأمجعهم: نحن كّلنا 
لذمامك غري زاهدين فيك وال راغبني عنك، فأمرنا بأمرك يرمحك اهلل، فإّنا 

حرب حلربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونربأ ممّن ظلمك وظلمنا.

وبين  بينكم  حيل  المكرة،  الغدرة  أّيها  هيهات،  »هيهات   :فقال
أبي من قبل؟! كاّل  إلى  أتيتم  إلّي كما  تأتوا  أن  أتريدون  أنفسكم،  شهوات 
ورّب الراقصات، فان الجرح لما يندمل، قتل أبي صلوات الله عليه باألمس 
وأهل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، ووجده 
فراش  في  تجري  وغصصه  وحلقي،  حناجري  بين  ومرارته  لهواتي،  بين 

صدري«.

ثّم قال:

قد كان خيرًا من حسين وأكرماال غرو إن قتل الحسين وشيخه
أعظمافال تفرحوا يا أهل كوفان بالذي أصاب حسينًا كان ذلك 
فداؤه روح��ي  النهر  بشط  جهنماقتيل  ن��ار  أراده  ال��ذي  ج��زاء 
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انت وذاكرتك

امراأة تكلمت ع�سرين �سنة بالقراآن الكرمي 
)فضة - ليىل بنت مسعود - رملة ام القاسم(

يقال ان امراأة تكلمت مع ال�سد يف كربالء 
) فضة - ليىل - الرباب(

اول بيت للعباد على الر�س؟
)الكعبة - الكوفة املقدسة – احلنانة( 

من هو اول من جعل احلديد يتمطى بني يديه؟
)النبي داوود - النبي هود - لقامن(

من هو ال�سهيد الذي يطري يف اجلنة
)جعفر ابن ايب طالب - عامر بن يارس - حذيفه بن اليامن(

عامل ومرجع ديني قتل عند رجوعه من كربالء اىل النجف يف ليلة اجلمعة 
.بعد انتهائه من زيارة الإمام احل�سني

)الشيخ مريزا عيل الغروي - السيد حممد باقر الصدر – املريزا مرتىض 
الربوجردي( 
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اول نبي قال اين م�سلمًا
 )النبي عيسى - النبي حممد - ابراهيم اخلليل(

امام ت�سلي خلفه انبياء 
)االمام املهدي – االمام العسكري - االمام اهلادي(

من هو اول جنار من النبياء؟
)النبي حممد - النبي يونس - النبي نوح(

من هو اول خياط من النبياء؟
)النبي إسامعيل - النبي إبراهيم - النبي يونس(

من هو اأكرث احليوانات حيلة؟
)القرد – االسد – الثعلب(

اكرث احليوانات ذكاء من الطيور؟
)العصفور - الديك - الصقر(

افر�س الطيور؟ 
)العصفور - الصقر - احلاممة(

من قال: يا اهل يرثب ل مقام لكم بها قتل احل�سني فاأدمعي مدراُر اىل.. الخ 
)ام البنني - جابر بن عبد اهلل االنصاري – برش بن حذمل(

قتل اعداما مع اخته يف العراق فمن هو؟ 
)السيد حممد باقر الصدر - الرشيف الريض – الرشيف املرتىض(
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ا�سماء لها حروف مت�سابهة 

1-لقلق 2-عكعك 3-بلبل 4-هدهد 5-عرعر 6-فلفل 7-مشمش 
العراقية( 11-فرفر  باللهجة  مسدس  )اي  10-ورور  8-مرمر 9-شعشع 
)من شدة البكاء باللهجة العراقية( 12-بربر )نوع من اجناس البرش( 13- 
ُكْمُكْم قمقم )وعاء ملاء الورد( 14-عسعس )اية قرانية( 15-جع جع 16-

ررضض   -21 20-مححم  19-مههم  وسوس   -18 زعزع   -17 طأ  طأ 
27-دمدم  26-سمسم  25-زقزق  24-هّلهّل  لفلف   -23 22-كفكف 

28-ماما 29-دادا 30-بابا 31- زأزأ 32- تأتأ.
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�سحايا عزاء طويريج 

تاريخ الرك�سة ومن�سوؤها
احللة  مدينة  بني  تقع  صغرية  مدينة  اسم  وهو  )طويرج(  كلمة  أصل 
لكون  وذلك  اإلنكليزية  اللغة  من  أتى  الكلمة  أصل  ان  حيث  وكربالء.. 
)بابل(  احللة  إىل  متوازيان ومتقاربان يوصالن  فيها طريقان  مدينة طويريج 
أن  امللكي(  )العهد  األول  االحتالل  عرص  يف  االنكليز  اجلنود  بعض  فأراد 
يعرفها هبذين الطريقني فأطلق عليها كلامت إنكليزية تعطي هذا املعنى وهي: 

)TWO WAY REACH( فتلقفها اللسان العراقي وعرهبا فسميت )طويريج(

أول من سكن  كبار علامء عرصه. وهو  من  القزويني  السيد صالح  إن 
طويريج وأول من عمر هبا. كان بيت املرزا صالح يف طويريج حيفل بجمهرة 
كبرية من أهايل البلد وغريه يف أيام حمرم احلرام من كل عام مشاركة يف إقامة 
املرزا  كان  العارش  اليوم  ويف   .احلسني االم��ام  استشهاد  بذكرى  املآتم 
صالح يمتطي صهوة جواده وحياط باألهايل ويركضون نحو رضيح اإلمام 

احلسني يف كل عاشوراء.

القزويني  ه��ادي  السيد  العالمة  ول��ده  خلفه  صالح  السيد  تويف  وملا 
كام  والوقار.  باهليبة  وامتاز  البالد  أعيان  من  وكان  )ت:1347ه/1928م( 
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ان امللك فيصل األول زاره وعرض عليه االشرتاك يف احلكم كوزير اال انه 
اعتذر عن ذلك. وكان هليمنته األثر يف ادامة املوكب واستمراريته.

السيد جواد )ت:1358ه/1939م(  العالمة  وبعد وفاته استقام ولده 
مهدي  السيد  العالمة  أخ��وه  خلفه  وفاته  بعد  ثم  الفقهاء.  من  وك��ان 
بن  السيد حسن  بن  السيد حممد ضياء  بعده  )ت:1366#/1947م( ومن 
السيد  بعده  ومن  رضا  السيد  اخوه  بعده  ومن  )ت:1973م(  صالح  املرزا 
الشهيد  ثم  القزويني  العزيز  عبد  السيد  ثم  هادي  السيد  نجل  حسني  حممد 
السيد موسى بن السيد حميي القزويني وذلك حتى عام 1982م حيث اعتقل 
من قبل السلطة العراقية ومل يسلم جسده فيام بعد. وبعد سقوط النظام عاود 
املوكب نشاطه. واملوكب هذا ال يركب فرسه اال من كان من ساللة السيد 
ينكره  وال  العرف  عليها  تسامل  سنة  وهي  املوكب  مؤسس  القزويني  صالح 
2003م  عام  بعد  من  القزويني  ثامر  فالسيد  احلارض  زماننا  يف  وأما  أحد. 

وحتى اآلن هو قائد العزاء.

له من  القاصدين  والزوار  العراق  انحاء  املاليني من شتى  فيه  ويشارك 
خارج العراق.

وهو أشهر املواكب احلسينية عىل اإلطالق إذ يمتاز بالركضة والن غرضه 
التعبري عن االستجابة لقول االمام احلسني وهو اال من نارص ينرصين... 

 .فتخرج املاليني تعبريا عن تلبيتها لندائه

واريد التنبيه إذ انه تم نسبة هذه الركضة للسيد مهدي بحرالعلوم وليس 
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ذلك بصواب إذ انه تويف عام 1212 هجري وطويريج كام ذكر الدكتور عيل 
الوردي وغريه من املؤرخني تأسست عام 1270 هجري فنسبة التأسيس اليه 
ليست بحق عىل اإلطالق لوضوح الدليل عليه. فكيف يكون هو املؤسس 

واملدينة مل توجد اال بعد حوايل 60 عاما بعد وفاته....

ان  ارادوا  املحققني  من  املتأخرين  بعض  ان  إىل  أيضا  االش��ارة  وأري��د 
يصيبوا  فلم  الواقع،  عن  بعيدة  بنظريات  فجاؤوا  املؤسس  هو  من  خيمنوا 

بذلك، واحلق واضح كام عرفت.

نبذة عن م�سرية الرك�سة
طويريج هو أحد أألقضيه التابعة ملحافظة كربالء ويبعد عن كربالء 22 
كيلو مرتًا. ولكون الركضه تبدأ من قنطرة السالم التي تقع عىل طريق طويريج 
تبعد حوايل مخسة كيلومرتات  بركضة طويريج. والقنطره  املامرسه  فسميت 
عن مركز املحافظة وتبدأ بعد أذان الظهر بالضبط وهو الوقت الذي يسقط 
لنرصة  جاءت  احلشود  هذه  وكأن  كربالء.  رمضاء  عىل  رصيعًا  أألمام  فيه 
احلسني ولكنها وصلت متأخره ومل تستطع الوصول قبل مرصع أألمام. 
لذلك يلطمون عىل الرؤوس وينادون ياحسني ياحسني فينطلقوا من القنطره 
الرضيح  إىل  يدخلون  ثم  احلسني  أألمام  فشارع  اجلمهورية  بشارع  مرورًا 
الرشيف من باب القبله وخيرجون من الباب املقابل ملرقد ايب الفضل العباس 
فيجتازوا منطقة بني احلرمني إىل رضيح ايب الفضل العباس وعند خروجهم 
من الرضيح تكون قد انتهت هذه املامرسه احلسينيه العظيمه. أن منظر هذا 
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اجلموع البرشية وهي تزحف نحو الرضيح الرشيف وصوهتا اهلادر بالنداء 
البيت  والوجد آلل  املحبة  السامء ويظهر  يشق عنان  ياحسني وهو  ياحسني 
عليهم السالم جيعل املرء يشعر بروحانية املوقف وعظمة املناسبة ويستحيل 
عىل أألنسان ان يوقف زحف دموعه عىل وجنتيه فهي تنسكب مدرارًا وال 
أراديًا. واهلفي عليك باأبا عبد اهلل وانت رصيع بوادي كربالء عطشانا وحيدًا 
فريدا حيث انصارك واخوتك وبنيك قطعوا اربًا اربا وداست خيول الضلمه 
من  وعىل  عليهم  اهلل  فلعنة  ردائ��ك..  حتى  وسلبوك  الرشيف  صدرك  عىل 

أمَرهم وعىل من خذلك وعىل من سمع بذلك فريض به...

انت�سار الرك�سة
ملا كانت هذه الركضة توقع األثر يف النفوس وكانت تستقبل أكرب عدد 
حول  وهيئتها  اسمها  انترش   احلسني اهلل  عبد  أيب  بمصاب  املعزين  من 
شهدا  گلزار  من  فيه  الركضة  تتم  حيث  قم  مدينة  يف  انترشت  فقد  العراق. 
وحتى حرم السيدة فاطمة املعصومة. فيشارك فيها اجلمع الغفري كل 
عام. وكذا يف البحرين. فاهنا موجودة يف الكثري من قراها ومدهنا. وأشهرها 

نطاقا ومشاركة تلك التي تقام يف املنامة. وهلا انتشار يف أماكن أخرى. 

من �سحايا عزاء طويريج
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م   1869 سنة  ول��د  امل��وس��وي:  طحني  اب��و  عيل  السيد 
واستشهد سنه 1966

السيد جواد السيد عزيز كاظم بن السيد عيل:وينحدر اىل 
الساده ال طعمه الثاين تاجر ولد سنة 1925 م واستشهد يف 

1966
السيد عيل السيد امحد ال طعمه: ولد سنة 1928م كان 
واستشهد سنة  قرابة 15 سنة  العراقية  االذاعة  دار  يعمل يف 

1966م وترك من االوالد 4 
بني  عشرية  اىل  ينتمي  م   1910 سنة  ولد  حمجر:  هاين 
سنة  استشهد  الليلية  احلراسة  سلك  يف  يعمل  وكان  حسن 

1966م وترك من االوالد 5
اجلبوري ولد سنة 1905م واستشهد سنة  نارص  هادي 
ترك  املخرضات  خان  يف  )وزان(  كياالً  يعمل  كان  1966م 

اوالد ثالثة واربعة بنات
صاحب هادي مسافر: ولد سنة 1936م واستشهد سنة 
وكان   احلسني االم��ام  خدمة  من  الشهيد  كان  1966م 

متزوج وله اربعة اطفال.
اجلبوري ولد سنة 1923م واستشهد سنه 1966 كان  حممد رايض 

يعمل حارس يف مديرية الرتبية له عائله متكونه من ستة انفار 
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مهدي احلاج عبد الرصاف ولد سنة 1924م واستشهد 
 احلسني االمام  خدمة  يف  قائمة  داره  كانت  1966م  سنة 
اشهر  املنرب  ويرتقي   فيها جملس عزاء احلسني يقيم  وكان 
خطباء كربالء يف حسينيته املرحوم السيد جواد اهلندي وكان 
وترأس  كربالء  ب��داءة  حمكمة  يف  اول  كاتب  يعمل  الشهيد 

اجلمعية التعاونية وفن يف مقربته بالعتبة احلسينية املطهره

احلاج عبد احلسني كجي املعروف بحاج عباده ولد سنة 
1905م واستشهد سنة 1966م كان معظم للشعائر احلسينية 

ترك ثالث اوالد وسبع بنات
واستشهد  1930م  سنة  ولد  الفحام  رضا  صالح  احلاج 
احلسينية  امل��واك��ب  تشييد  يف  فعال  دور  له  1966م  سنة 

خصوصا هيئة شباب املنتظر 0ترك ثالث بنات وولدان 
عبيد السلطان ولد سنة 1925م واستشهد سنة 1966م كان يعمل 

سائق يف احدى املعامل وترك بنتني 

محود الساري ولد سنة 1948م واستشهد 1966م كان يعمل فالح 
يسكن يف ناحية احلسينية
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واستشهد  1915م  سنة  ول��د  احلسناوي  نايف  جبار 
1966م كان عامل ترك 3 اوالد وبنت واحده

طراد الساموي ولد سنة 1916م واستشهد 1966م كان يعمل فالح 

ترك  1966م  سنة  واستشهد  1930م  سنة  ولد  العبطان  عبد  محود 
والدين عاجزين ويقوم بخدمتهام

لفته زاله ولد سنة 1930م واستشهد سنة 1966م كان عامل بسيط 
ويقيض معظم اوقاته يف زيارة احلرمني واجللوس بالصحن احلسيني

حسني رشمخ الكريطي: ولد سنة 1896م واستشهد سنة 1966م 

من �سهداء احللة
السيد جواد السيد عيل وتوت ولد سنة 1935م واستشهد 
النفوس  سنة 1966م ينحدر من ارسة علويه هلا مكانتها يف 

وكان الشهيد يعمل يف التجارة ويعيل 12فرد من عائلته 

احلاج فخري هالل الرسيراين ولد سنة 1925م واستشهد 
سنة 1966م كان من املؤمنني املحبني للحسني والثابتني عىل 

العقيدة وتتكون عائلته من 8 نفرات
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واستشهد  1910م  سنة  ولد  املبارك  موسى  االمري  عبد 
الشهيد شاعر شعبي جميدًا بمدحه ورثائه  سنة 1966م كان 
ألهل البيت وكان يعمل يف مطلع حياته مأمورًا لألستهالك 

يف احللة واحيل اىل التقاعد وله سبعة اوالد وبنتني
البرصة  مدينة  يف  1896م  سنة  ولد  العبود  نجم  احلاج 
سنة  واستشهد  له  مسكن  احللة  مدينة  واختذ  فيها  وترعرع 
1966م كان يعمل بالتجارة ويرتدد عىل مدينة اهلندية تارك 

15 من افراد عائلته 

من �سهداء الهندية )طويريج(
واستشهد  1937م  سنة  ولد  النجار  رسول  االمري  عبد 

سنة 1966م ترك 8 من افراد عائلته 

سنة  واستشهد  1905م  سنة  ولد  العجييل  مريزا  حسني 
1966م كان عاماًل بسيطا ترك 10 من افراد عائلته

ينتمي اىل  حسني عبد زيد ولد سنة 1917م واستشهد سنة 1966م 
ارسة ال عباس التي تنتهي رئاستها اىل بني حسن وكان وجهًا من وجوه 
هذه العشريه وكانت والدته يف هور الدخن ثم انتقل اىل اجلدول الغريب من 

قضاء اهلندية وكان له امالك يستثمر منها ترك 7 اوالد وبنتني 
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جبار عيل بركيل ولد سنة 1912م واستشهد سنة 1966م كان يعرف 
املسائل  بعض  يف  ولتفقهه  لزهده  وذلك  جبار  بالشيخ  منطقته  ابناء  بني 

الرشعية 
عبد احلسني حسن احلامدي ولد سنة 1940م واستشهد 
له  ينجب  ومل  متزوج  البيت  ألهل  مواليًا  كان  1966م  سنة 

اطفال وكان يعمل جنديًا نائب عريف
حممد عيل نارص ولد سنة 1920م واستشهد سنة 1966م وكان يعمل 

فالح يف ناحية احلسينية 
حممد عيل السمناوي ولد سنة 1926م واستشهد سنة 1966م يعمل 

فالح يف ارايض ناحية اجلدول الغريب

من  متأثر  مات  1966م  واستشهد  1890م  سنة  ولد  العوده  كناد 
جراحه يف يوم السادس عرش يف اهلندية انجب 4 اوالد اكربهم اسمه محيد 
طالب يف الصف اخلامس اعدادي واىل تاريخ 12 صفر كان راقدًا عىل اثر 

جرحه يف عزاء طويريج 
البغدادي ولد سنة 1936م واستشهد سنة 1966م كان  عبد الستار 

يعمل يف تصليح السيارات يف حمافظة بغداد 
الصالح حممد دعيبل ولد سنة 1915م واستشهد سنة 1966م  عبد 

كان الشهيد مراقب يف بلدية النجف االرشف 1
عدنان سعيد ولد سنة 1942م واستشهد سنة 1966م لديه ست من 

االطفال وزوجتني وامه الواهلة
امحد شنون دبس ولد سنة 1900م واستهشد سنة 1966م 
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ال�سهادة للمّيت

عن سعد اإلسكاف، عن أيب جعفر قال: كان يف بني إرسائيل عابد 
إليه: »ال يعجبك شيء من  تبارك وتعاىل  به داود، فأوحى اهلل  فأعجب 
أمره فإّنه مراء«، قال: فامت الرجل، فأتى داود فقيل له: مات الرجل، فقال: 
»ادفنوا صاحبكم«، قال: فأنكرت ذلك بنو إرسائيل وقالوا: كيف مل حيرضه؟ 
قال: فلاّم غّسل قام مخسون رجاًل فشهدوا باهلل ما يعلمون منه إالّ خريا، فلاّم 
صّلوا عليه قام مخسون رجاًل فشهدوا باهلل ما يعلمون إالّ خريا، فلاّم دفنوه 
قال:  أن تشهد فالنا؟«  ما منعك   «:داود إىل  اهلل عّز وجّل  فأوحى  قال: 
»الذي أطلعتني عليه من أمره«، قال: »إن كان لكذلك«، ولكن شهده قوم 
فأجزت شهادهتم  خريا،  إالّ  يعلمون  ما  فشهدوا يل  والرهبان،  األحبار  من 

عليه، وغفرت له علمي فيه. 
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تاأخري اإ�ستجابة الدعاء

فيام أوحى اهلل إىل داود:»من إنقطع إلّي كفيته، ومن سألني أعطيته، 
ومن دعاني أجبته، وإّنما ُاؤّخر دعوته وهي معّلقة وقد إستجبتها حّتى يتّم 
ُاؤّخر دعوتك  إّنما  للمظلوم:  ما سأل، قل  أنفذت  تّم قضائي  فإذا  قضائي، 
وقد إستجبتها لك على من ظلمك لضروب كثيرة غابت عنك وأنا أحكم 
بهذه  هذه  فتكون  عليك  فدعا  رجاًل  ظلمت  قد  تكون  أن  إّما  الحاكمين: 
إالّ  تبلغها عندي  الجنّة ال  في  تكون لك درجة  أن  وإّما  ال لك وال عليك، 
بظلمه لك، ألّني أختبر عبادي في أموالهم وأنفسهم، ورّبما أمرضت العبد 
صالة  من  إلّي  أحّب  كربته  في  دعاني  إذا  ولصوته  وخدمته،  صالته  فقّلت 
صوته،  عنّي  وأحجب  وجهه  بها  فأضرب  العبد  صّلى  ولرّبما  المصّلين، 
أتدري من ذلك ياداود؟ ذلك الذي يكثر اإللتفات إلى حرم المؤمنين بعين 
ظلما،  األعناق  فيه  لضرب  أمرا  وّلى  لو  نفسه  حّدثته  الذي  وذلك  الفسق، 
ياداود نح على خطيئتك كالمرأة الثكلى على ولدها، لو رأيت الذين يأكلون 
الناس بألسنتهم وقد بسطتها بسط األديم، وضربت نواحي ألسنتهم بمقامع 
من نار، ثّم سّلطت عليهم موّبخا لهم يقول: يا أهل النار هذا فالن السليط 
تساوي  صاّلها صاحبها ال  قد  بخشية  بكاء  فيها  كم ركعة طويلة  فاعرفوه 
له  وبرزت  الصالة،  من  أن سّلم  فوجدته  قلبه  في  نظرت  فتياًل حين  عندي 

امرأة وعرضت عليه نفسها أجابها، وإن عامله مؤمن خانه«.
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التو�ّسل بالقراآن

سّيدنا  إىل  رجل  جاء  ق��ال:  أبيه  عن  الديلمي،  سليامن  بن  حمّمد  عن 
دينا ركبني، وسلطانا غشمني،  إليك  ياسّيدي أشكو  له:  فقال   الصادق
ظلم  هبا  وُأكفي  ديني،  هبا  وأقيض  غنيمة  هبا  أغنم  دعاء  تعلمني  أن  وُاريد 
سلطاين، فقال: »إذا جنّك الليل فصّل ركعتين واقرأ في الركعة االُولى منها 
َأنَزْلنَا  الحشر:﴿َلْو  وآخر  الحمد  الثانية  الركعة  وفي  الكرسي،  وآية  الحمد 
َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل﴾... إىل خامتة السورة، ثّم خذ المصحف فدعه على 
رأسك وقل:»اللهّم بهذا القرآن وبحّق من أرسلته، وبحّق كّل مؤمن مدحته 
فيه، وبحّقك عليهم، فال أحد أعرف بحّقك منك، بك ياالله، عشر مّرات، 
ثّم تقول: يامحّمد، عشر مّرات، ياعلي، عشر مّرات، يافاطمة، عشر مّرات، 
يامحّمد  الحسين،  بن  ياعلي  ياحسين، عشر مّرات،  ياحسن، عشر مّرات، 
بن علي، ياجعفر بن محّمد، ياموسى بن جعفر، ياعلي بن موسى، يامحّمد 
بن علي، ياعلي بن محّمد، ياحسن بن علي، ياأّيها الحّجة، »كّل واحد من 

األئّمة تذكره عشر مّرات( ثّم تسأل الله تعالى حاجتك«.

سلطانه  وصلح  دينه،  قيض  قد  مّدة  بعد  إليه  وعاد  الرجل  فمىض  قال: 
وعظم يساره
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ق�س�س ومواعظ

كما تدين تدان:
 يف الصحيح عن إبراهيم بن أيب البالد قال: كانت امرأة عىل عهد داود
يأتيها رجل يستكرهها عىل نفسها، فألقى اهلل عّز وجّل يف نفسها فقالت له: 
يأتيهم، قال: فذهب إىل أهله فوجد  تأتني مّرة إالّ وعند أهلك من  إّنك ال 
عند أهله رجاًل، فأتى به داود فقال: يانبي اهلل أتى إيّل ما مل يؤت إىل أحد، 
قال: »وما ذاك؟« قال: وجدت هذا الرجل عند أهيل، فأوحى اهلل عّزوجّل 

إىل داود: قل له: »كما تدين تدان«

طاعة الزوج:
األنصار  إّن رجاًل من  قال:    اهلل أيب عبد  بن سنان عن  اهلل   عن عبد 
عىل عهد رسول اهلل  خرج يف بعض حوائجه، فعهد إىل امرأته عهدا أن ال 
  خترج من بيتها حّتى يقدم، قال: وإّن أباها مرض، فبعثت املرأة إىل النبي
فقالت: إّن زوجي خرج وعهد إيّل أن ال أخرج من بيتي حّتى يقدم، وإّن أيب 
مرض فتأمرين أن أعوده؟ فقال رسول اهلل : »اجلسي في بيتك وأطيعي 
زوجك«، قال: فثقل، فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقالت: فتأمرين أن أعوده؟ 
فقال: »اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك«، قال: فامت أبوها، فبعثت إليه ؛ 
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أّن أيب قد مات فتأمرين أن ُاصيّل عليه؟ فقال: »ال، إجلسي في بيتك وأطيعي 
زوجك«، قال: فدفن الرجل فبعث إليها : »إّن الله قد غفر لك وألبيك 

بطاعتك لزوجك«.

يوم    اهلل  رسول  خرج  قال:   جعفر أيب  عن  اجلعفّي  جابر  وعن 
النحر إىل ظهر املدينة عىل مجل عاري اجلسم، فمّر بالنساء فوقف عليهّن ثّم 
قال: »يا معارش النساء تصّدقن وأطعن أزواجكّن، فإّن أكثركّن يف النار«، فلاّم 
سمعن ذلك بكني، ثّم قامت إليه إمرأة منهّن فقالت: يا رسول اهلل يف النار مع 
 : الكّفار؟ واهلل ما نحن بكّفار فنكون من أهل النار، فقال هلا رسول اهلل

»إّنكّن كافرات بحّق أزواجكّن«.

عذاب الدنيا اأي�سر من عذاب الآخرة:
أمري  مقرب(  )حامل  ام��رأة  أتت  قال:  أبيه  عن  ميثم،  بن  صالح  عن 
اهلل،  طّهرك  فطّهرين  زنيت  إيّن  طّهرين  املؤمنني  أمري  يا  فقالت:   املؤمنني
هلا:  فقال  ينقطع،  ال  الذي  اآلخرة  عذاب  من  عيّل  أيرس  الدنيا  عذاب  فاّن 
»مّما ُاطّهرك؟« فقالت: إيّن زنيت، فقال هلا: »أذات بعل أنت أم غير ذلك«؟ 
أم  فعلت،  ما  فعلت  إذ  بعلك  كان  »أفحاضرا  هلا:  قال  بعل،  ذات  فقالت: 
فلاّم  ما في بطنك«،  فقال هلا: »إنطلقي فضعي  قالت: بل حارض،  غائب؟« 
وّلت عنه املرأة فصارت حيث ال تسمع كالمه، فقال: »اللهّم إّنها شهادة«. 
وضعت  قد  إيّن  املؤمنني  أمري  يا  فقالت:  امل��رأة،  إليه  عادت  أن  تلبث  فلم 
فطّهرين، قال: فتجاهل عليها وقال: »يا أمة الله ُاطّهرك مّماذا؟« قالت: إيّن 
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زنيت فطّهرين، قال: »أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟« قالت: نعم، 
بل  قالت:  أو كان غائبا؟«  ما فعلت  إذ فعلت  قال: »فكان زوجك حاضرا 
حارضا، قال: »إنطلقي حّتى ترضعيه حولين كاملين«، كام أمر اهلل.فانرصفت 

املرأة، فلاّم صارت حيث ال تسمع كالمه، قال: »اللهّم شهادتان«.

فطّهرين  أرضعته حولني  قد  فقالت:  املرأة  أتت  فلاّم مىض حوالن  قال: 
قال: فتجاهل عليها وقال: »ُاطّهرك مّماذا؟« قالت: إيّن زنيت فطّهرين، قال: 
»أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟« قالت: نعم، قال: »وكان بعلك غائبا 
»انطلقي  قال:  حارضا،  بل  قالت:  حاضرا؟«  أم  فعلت  ما  فعلت  إذ  عنك 
فاكفليه حّتى يعقل أن يأكل ويشرب، وال يترّدى من السطح، وال يتهّور في 
بئر«، فانرصفت وهي تبكي، فلاّم وّلت وصارت حيث ال تسمع كالمه، قال: 
»اللهّم ثالث شهادات«، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث املخزومي فقال: 
ما يبكيك ياأمة اهلل؟ فقد رأيتك ختتلفني إىل أمري املؤمنني تسألينه أن يطّهرك؟ 
يأكل  أن  يعقل  حّتى  اكفليه  فقال:  علمتموه،  قد  ما  له  فقلت  أتيته  فقالت: 
ويرشب، وال يرتّدى من سطح، وال يتهّور يف بئر، ولقد خفت أن يأيت عيّل 

املوت، ومل يطّهرين، فقال هلا عمرو: ارجعي فأنا أكفله.

 بقول عمر، فقال هلا أمري املؤمنني فرجعت فأخربت أمري املؤمنني
إيّن  املؤمنني  ياأمري  يتجاهل عليها: »ولَِم يكفل عمرو ولدك؟« قالت:  وهو 
زنيت فطّهرين، قال: »ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟« قالت: نعم، قال: 
»فغائب عنك بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟« قالت: بل حارض. قال: 
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شهادات،  أربع  عليها  لك  ثبت  قد  إّنه  »اللهّم  فقال:  السامء  إىل  رأسه  فرفع 
فاّنك قد قلت لنبّيك فيما أخبرته به من دينك: يا محّمد من عّطل حّدا من 
حدودي فقد عاندني، وطلب مضاّدتي، اللهّم فاّني غير معّطل حدودك، وال 
طالب مضاّدتك وال معاندتك، وال مضّيع ألحكامك، بل مطيع لك، ومّتبع 

سنّة نبّيك«.

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث فكأّنام تفقا يف وجهه الرّمان، فلاّم رأى 
ذلك عمرو، قال: يا أمري املؤمنني إيّن إّنام أردت أن ُاكّفله إذ ظننت أّنك حتّب 
ذلك، فأّما إذ كرهته فايّن لست أفعل، فقال له أمري املؤمنني: »بعد أربع 

شهادات لتكفلنّه وأنت صاغر ذليل«.

ثّم قام أمري املؤمنني فصعد املنرب، فقال: »ياقنبر، ناد في الناس الصالة 
الجامعة« فنادى قنرب يف الناس، فاجتمعوا حّتى غّص املسجد بأهله، فقام أمري 
املؤمنني عيل بن أيب طالب خطيبا فحمد اهلل وأثنى عليه، وقال: »ياأّيها 
الناس إّن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحّد إن شاء 
الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين إالّ خرجتم متنّكرين، ومعكم أحجاركم ال 

يتعّرف أحد منكم إلى أحد، حّتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله«.

فلاّم أصبح بكرة خرج باملرأة وخرج الناس متنّكرين، متلّثمني بعامئمهم 
وأرديتهم، واحلجارة يف أرديتهم ويف أكاممهم، حّتى انتهى هبا والناس معه إىل 
ظهر الكوفة، فأمر فحفر هلا بئر، ثّم دفنها إىل حقوهيا، ثّم ركب بغلته فأثبت 
رجليه يف غرز الركاب، ثّم وضع اصبعيه السّبابتني يف ُاذنيه، ثّم نادى بأعىل 
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صوته فقال:

عهده  عهدا،   نبّيه إلى  عهد  وتعالى  تبارك  الله  إّن  الناس  »ياأّيها 
محّمد إلّي بأّنه ال يقيم الحّد من لّله  عليه حّد، فمن كان لّله  تبارك وتعالى 
عليه مثل ما له عليها فال يقيمّن عليها الحّد«، قال: فانرصف الناس ما خال 

أمري املؤمنني.

:ق�ساء داود
كتاب  يف  قال:    اهلل عبد  أيب  عن  أخربه،  عّمن  عثامن،  بن  أبان  عن 
بما  أقضي  فقال: »كيف  القضاء،  رّبه  إىل  األنبياء شكا  نبّيا من  إّن   :عيل
بالبّينات، وأضفهم إلى  ُاذني؟« فقال: »إقض بينهم  لم تر عيني ولم تسمع 
هو  كما  الحّق  أرني  »يارّب  قال:   داود إّن  وقال:  به«،  يحلفون  إسمي 

عندك حّتى أقضي به«.

رجل  فجائه  فعل،  حّتى  رّبه  عىل  فألّح  ذل��ك«،  تطيق  ال  »إّن��ك  فقال: 
يستعدي عىل رجل فقال: إّن هذا أخذ مايل.

فأوحى اهلل إىل داود: »إّن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله«، فأمر 
قال: فعجب  عليه،  املستعدي  إىل  فدفعه  ماله  فأخذ  فقتل،  باملستعدي  داود 
أن  رّبه  فدعا  كره،  ما  ذلك  من  عليه  ودخل  داود  بلغ  حتى  وحتّدثوا  النّاس 
بالبّينات وأضفهم إىل  بينهم  إليه أن ُاحكم  ثّم أوحى اهلل  يرفع ذلك ففعل، 

إسمي حيلفون به
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عبادة داود وتسبيح الضفدعة:

الله  النبي: »ألعبدّن  عن زرارة، عن أيب عبد اهلل  قال:قال داود 
فلاّم  ففعل،  حمرابه  فدخل  قّط«،  مثلها  أفعل  لم  قراءة  وألقرأّن  عبادة  اليوم 
فرغ من صالته إذا هو بضفدع يف املحراب فقال له: ياداود أعجبك اليوم ما 
فعلت من عبادتك وقراءتك؟ فقال: »نعم«، فقال: ال يعجبنّك، فإيّن ُاسّبح 
هللّ  يف كّل ليلة ألف تسبيحة يتشّعب يل مع كل تسبيحة ثالثة آالف حتميدة، 
وإيّن ألكون يف قعر املاء فيصّوت الطري يف اهلواء فأحسبه جائعا فأطفو له عىل 

املاء ليأكلني وما يل ذنب«.

ة داود وُاوريا: ق�سّ
اجلهم  بن  حمّمد  بن  عيل   الّرضا سأل  قال:  اهلروّي  الصلت  أيب  عن 
فقال: »ما يقول من قبلكم في داود؟« فقال: يقولون: إّن داود كان يف 
حمرابه يصيّل إذ تصّور له إبليس عىل صورة طري أحسن ما يكون من الطيور 
فقطع داود صالته، وقام ليأخذ الطري، فخرج الطري إىل الدار فخرج يف أثره، 
فطار الطري إىل السطح فصعد يف طلبه، فسقط الطري يف دار ُاوريا بن حنّان، 
فاّطلع داود يف أثر الطري، فإذا بإمرأة اوريا تغتسل، فلاّم نظر إليها هواها، 
وكان قد خرج ُاوريا يف بعض غزواته، فكتب إىل صاحبه أن قّدم ُاوريا أمام 
إليه  فكتب  داود،  عىل  ذلك  فصعب  باملرشكني،  ُاوريا  فظفر  فقّدم  احلرب، 

ثانيه أن قّدمه أمام التابوت، فقّدم فقتل ُاوريا وتزّوج داود بامرأته.

قال: فرضب بيده عىل جبهته وقال: »إّنا لّله  وإّنا إليه راجعون، لقد 
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ثم  الطير  أثر  في  خرج  حين  بصالته  الّتهاون  إلى  الله  أنبياء  من  نبّيا  نسبتم 
بالفاحشة ثّم بالقتل«.

 ويحك إّن داود« :فقال: يابن رسول اهلل فام كانت خطيئته؟ فقال
إّنما ظّن أّن ما خلق الله خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عّز وجل إليه الملكين 
َبْينَنَا  َفاْحُكم  َبْعٍض  َعَلى  َبْعُضنَا  َبَغى  فقاال:﴿َخْصَماِن  المحراب  فتسّورا 
َراِط * إِنَّ َهَذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن  بِاْلَحقِّ َوالَ ُتْشطِْط َواْهِدَنا إَِلى َسَواء الصِّ
داود  اْلِخَطاِب﴾فعّجل  فِي  نِي  َوَعزَّ َأْكِفْلنِيَها  َفَقاَل  َواِحَدٌة  َنْعَجٌة  َولَِي  َنْعَجًة 
عىل املّدعى عليه فقال:﴿َلَقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إَِلى نَِعاِجِه﴾ ومل يسأل 
املّدعي البّينة عىل ذلك، ومل يقبل عىل املّدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان 
ا َجَعْلنَاَك  هذا خطيئة حكم، ال ما ذهبتم إليه أال تسمع اهلل يقول: ﴿َيا َداُووُد إِنَّ

َخلِيَفًة فِي االَْءْرِض َفاْحُكم َبْيَن النَّاِس بِاْلَحّقيِ﴾ إىل آخر اآلية؟

فقال: يابن رسول اهلل فام قّصته مع ُاوريا؟

قال الرضا:»إّن المرأة في أّيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل ال 
بعلها  قتل  بامرأة  يتزّوج  أن  الله عز وجّل  أباح  وأّول من  أبدا،  بعده  تتزّوج 
داود، فتزّوج بامرأة ُاوريا لّما قتل وإنقضت عّدتها منه، فذلك الذي شّق 

على ُاوريا«.

:ق�سة �سليمان بن داود
أن  أراد   داود إّن  قال:   الصادق عن  أبيه،  عن  ع��اّمرة،  ابن  عن 
فلاّم أخرب  بذلك،  يأمره  إليه  أوحى  عّز وجّل  اهلل  يستخلف سليامن ألّن 
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هو  من  وفينا  حدثا  علينا  يستخلف  وقالوا:  ذلك  من  ضّجوا  إرسائيل  بني 
أكرب منه؟ فدعا أسباط بني إرسائيل فقال هلم: »قد بلغتني مقالتكم فأروني 
رضينا،  فقالوا:  بعدي«،  األمر  ولّي  فصاحبها  أثمرت  عصا  فأّي  عصّيكم، 
وقال: »ليكتب كّل واحد منكم إسمه على عصاه«، فكتبوا، ثّم جاء سليامن 
رؤوس  وحرسه  الباب  وُاغلق  بيتا  ُادخلت  ثّم  إسمه،  عليها  فكتب  بعصاه 

أسباط بني إرسائيل.

فلاّم أصبح صىّل هبم الغداة، ثّم أقبل ففتح الباب فأخرج عصّيهم وقد 
أورقت عصا سليامن وقد أثمرت، فسّلموا ذلك لداود فاختربه بحرضة بني 

إرسائيل فقال له:

»يا بنّي أّي شيء أبرد؟« قال: »عفو الله عن الناس، وعفو الناس بعضهم 
عن بعض«، قال: »يا بنّي فأّي شيء أحلى؟« قال: »المحّبة، وهي روح الله 
في عباده«، فافرّت داود ضاحكا، فسار به يف بني إرسائيل فقال: »هذا خليفتي 
فيكم من بعدي« ثّم أخفى سليامن بعد ذلك أمره، وتزّوج بامرأة، واسترت من 
شيعته ما شاء اهلل أن يسترت، ثّم إّن امرأته قالت له ذات يوم: بأيب أنت وُاّمي 
أّنك يف  ما أكمل خصالك وأطيب رحيك وال أعلم لك خصلة أكرهها إالّ 
خيّيبك،  ال  أن  رجوت  اهلل  لرزق  فتعّرضت  السوق  دخلت  فلو  أيب،  مؤونة 
فقال هلا سليامن: »إّني والله ما عملت عماًل قّط وال ُاحسنه«، فدخل السوق 

فجال يومه ذلك ثم رجع فلم يصب شيئا.

فقال هلا: »ما أصبت شيئا«، قالت: ال عليك إن مل يكن اليوم كان غدا، 
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ورجع  يشء  عىل  يقدر  فلم  فيه  فجال  السوق  إىل  خرج  الغد  من  كان  فلاّم 
فأخربها فقالت: يكون غدا إن شاء اهلل.

هو  فإذا  البحر  ساحل  إىل  إنتهى  حّتى  مىض  الثالث  اليوم  يف  كان  فلاّم 
بصّياد فقال له: »هل لك أن ُاعينك وتعطينا شيئا؟« قال: نعم، فأعانه، فلاّم 
فرغ أعطاه الصّياد سمكتني، فأخذمها ومحد اهلل عّز وجّل، ثّم إّنه شّق بطن 
إحدامها فإذا هو بخاتم يف بطنها، فأخذه فصرّيه يف ثوبه ومحد اهلل، وأصلح 
السمكتني وجاء هبام إىل منزله وفرحت امرأته بذلك وقالت له: إيّن ُاريد أن 
تدعو أبوّي حّتى يعلام أّنك قد كسبت، فدعامها فأكال معه، فلاّم فرغوا قال 
نر خريا منك فأخرج خامته  مل  أّنا  إالّ  قالوا: ال واهلل،  تعرفوني؟«  هلم: »هل 
فلبسه، فخّر عليه الطري والريح، وغشيه امللك، ومحل اجلارية وأبوهيا إىل بالد 
إصطخر، وإجتمعت إليه الشيعة وإستبرشوا به، ففّرج اهلل عنهم ممّا كانوا فيه 
من حرية غيبته. فلاّم حرضته الوفاة أوىص إىل آصف بن برخيا بإذن اهلل تعاىل 
ذكره، فلم يزل بينهم خيتلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معامل دينهم، ثّم غّيب 
إّنه  اهلل آصف غيبة طال أمدها، ثّم ظهر هلم فبقي بني قومه ما شاء اهلل، ثم 
وّدعهم فقالوا له: أين امللتقى؟ قال: عىل الرصاط، وغاب عنهم ما شاء اهلل، 

وإشتّدت البلوى عىل بني إرسائيل بغيبته وتسّلط عليهم بخت نرص

ق�سة كر�سي بلقي�س:
اهلل  سّخرها  اّلتي  الطري  مجيع  جاءت  كرسّيه  عىل  قعد  إذا  سليامن  كان 
لسليامن فتظّل الكريّس بجميع من عليه من الشمس، فغاب عنه اهلدهد من 
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بني الطري، فوقعت الشمس من موضعه يف حجر سليامن، فرفع رأسه وقال 
 َد الطَّْيَر َفَقاَل َما لَِي اَل َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِيَن كام حكى اهلل:﴿َوَتَفقَّ
َبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأتَِينِّي بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن﴾ أي بحّجة قوّية،  أَلَُعذِّ

فلم يمكث إالّ قلياًل إذ جاء اهلدهد فقال له سليامن: »أين كنت؟«.

بخرب  )أي  َيِقيٍن﴾  بِنََبإٍ  َسَبإٍ  ِمن  َوِجْئُتَك  بِِه  ُتِحْط  َلْم  بَِما  قال:﴿َأَحطُت 
صحيح( ﴿إِنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْملُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء﴾ )، وهذا ممّا 
لفظه عاّم ومعناه خاّص، ألهّنا مل تؤت أشياء كثرية منها الذكر والّلحية( ثّم 
ْيَطاُن  َن َلُهُم الشَّ ِه َوَزيَّ ْمِس ِمْن ُدوِن اللَّ قال:﴿َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّ
بِيِل َفُهْم اَل َيْهَتُدوَن﴾ ثم قال اهلدهد:﴿َأالَّ َيْسُجُدوا  ُهْم َعِن السَّ َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ
)أي  ﴿َواأْلَْرِض﴾  املطر(  )أي  َماَواِت﴾  السَّ فِي  اْلَخْبَء  ُيْخِرُج  الَِّذي  ِه  لِلَّ

النبات(.

ثم قال سليامن:﴿َسنَنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن  اْذَهْب بِكَِتابِي 
َهَذا َفَأْلِقْه إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن﴾

فقال اهلدهد: إهّنا يف عرش عظيم أي رسير فقال سليامن: »ألق الكتاب 
ذلك،  من  فارتاعت  حجرها  يف  الكتاب  فألقى  اهلدهد  فجاء  قّبتها«،  على 
إَِليَّ  ُأْلِقَي  إِنِّي  الَماَلُء  َها  َأيُّ ﴿َيا  اهلل:  حكى  كام  هلم  وقالت  جنودها  ومجعت 

كَِتاٌب َكِريٌم﴾

ِحيِم * َأالَّ َتْعُلوا  ْحَمِن الرَّ ُه بِْسِم اللِه الرَّ ُه ِمن ُسَلْيماَن َوإِنَّ )أي خمتوم( ﴿إِنَّ
الَماَلُء  َها  َأيُّ ﴿َيا  قالت:  ثم  عيّل(،  تتكرّبوا  ال  أي  ُمْسلِِميَن﴾)  َوْأُتونِي  َعَليَّ 
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حكى  كام  هلا  قالوا  َتْشَهُدوِن﴾  َحتَّى  َأْمرًا  َقاطَِعًة  ُكنُت  َما  َأْمِري  فِي  َأْفُتونِي 
ٍة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد واآلمر إَِلْيِك َفانُظِري َماَذا َتْأُمِريَن﴾  اهلل: ﴿َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّ
َة َأْهلَِها َأِذلًَّة  فقالت هلم: ﴿إِنَّ اْلُمُلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ
َوَكَذلَِك َيْفَعُلوَن﴾ ثّم قالت: إن كان هذا نبّيا من عند اهلل كام يّدعي فال طاقة 
إىل  يميل  فإن كان ملكا  إليه هبدّية  يغلب، ولكن سأبعث  فإّن اهلل ال  به،  لنا 
الدنيا قبلها، وعلمت أّنه ال يقدر علينا، فبعثت إليه حّقا فيه جوهرة عظيمة 
وقالت للرسول: قل له: يثقب هذه اجلوهرة بال حديد وال ناٍر، فأتاه الرسول 
بذلك، فأمر سليامن بعض جنوده من الديدان فأخذ خيطا يف فمه ثّم ثقبها 
ُه  اللَّ آَتانَِي  ﴿َفَما  لرسوهلا:  سليامن  وقال  اآلخر،  اجلانب  من  اخليط  وأخرج 
تُِكْم َتْفَرُحوَن * اْرِجْع إَِلْيِهْم َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجنُوٍد الَّ  ا آَتاُكم َبْل َأنُتم بَِهِديَّ مَّ َخْيٌر مِّ
نَْها َأِذلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن﴾ فرجع  ِقَبَل َلُهم بَِها﴾ )أي ال طاقة( ﴿َوَلنُْخِرَجنَُّهم مِّ
إليها الرسول وأخربها بذلك وبقّوة سليامن فعلمت أّنه ال حميص هلا فارحتلت 

وخرجت نحو سليامن.

فلاّم أخرب اهلل سليامن بإقباهلا نحوه قال للجّن والشياطني:

َن اْلِجنِّ  ُكْم َيْأتِينِي بَِعْرِشَها َقْبَل َأن َيْأُتونِي ُمْسلِِميَن * َقاَل ِعْفريٌت مِّ ﴿أَيُّ
َقاِمَك َوإِنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِميٌن﴾ َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن مَّ

قال سليامن: »ُاريد أسرع من ذلك«.

فقال آصف بن برخيا: ﴿َأَنا آتيِيَك بيِهيِ َقْبَل َأن َيْرَتدَّ إيَِلْيَك َطْرُفَك﴾

بن  سليامن  ك��ريّس  حتت  من  الرسير  فخرج  األعظم  باسمه  اهلل  فدعا 
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ُروا َلَها َعْرَشَها﴾)أي غرّيوه(﴿َننُظْر َأَتْهَتِدي َأْم  داود فقال سليامن: ﴿َنكِّ
ُه  َكَأنَّ َقاَلْت  َعْرُشِك  َأَهَكَذا  ِقيَل  َجاءْت  ا  َفَلمَّ  * َيْهَتُدوَن  الَ  الَِّذيَن  ِمَن  َتُكوُن 
ُهَو﴾ وكان سليامن قد أمر أن يّتخذ هلا بيت من قوارير ووضعه عىل املاء ثم 
ْرَح﴾ فظنّت أّنه ماء فرفعت ثوهبا وأبدت ساقيها فإذا  قيل هلا: ﴿اْدُخلِي الصَّ
َظَلْمُت  إِنِّي  َربِّ  َقاَلْت  َقَواِريَر  ن  مِّ ٌد  َمرَّ مُّ َصْرٌح  ُه  ﴿إِنَّ هلا:  فقيل  شعر  عليها 
وهي  سليامن،  فتزوجها  اْلَعاَلِميَن﴾  َربِّ  ِه  لِلَّ ُسَلْيماَن  َمَع  َوَأْسَلْمُت  َنْفِسي 

بلقيس بنت الرشح اجليربّية.

من اأحيا نف�سا فكاأّنا اأحيا النا�س جميعا:
عيّل، عن أبيه قال: أخربين بعض أصحابنا رفعه إىل أيب عبد اهلل قال: 
ُايت أمري املؤمنني برجل وجد يف خرابة وبيده سّكني ملّطخة بالدم، وإذا 
برجل مذبوح يتشّحط يف دمه، فقال له أمري املؤمنني: »ما تقول؟« قال: يا 
أمري املؤمنني أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلاّم ذهبوا به ليقتلوه به أقبل 
رجل مرسع فقال: ال تعّجلوا ورّدوه إىل أمري املؤمنني، فرّدوه، فقال: واهلل 
يا أمري املؤمنني ما هذا صاحبه أنا قتلته، فقال أمري املؤمنني لألّول: »ما 
حملك على إقرارك على نفسك؟« فقال: يا أمري املؤمنني ما كنت أن أستطيع 
أن أقول وقد شهد عيّل أمثال هؤالء الرجال، وأخذوين وبيدي سّكني ملّطخة 
بالدم، والرجل يتشّحط يف دمه، وأنا قائم عليه، وخفت الرضب فأقررت، 
وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه اخلربة شاة وأخذين البول، فدخلت اخلربة 
فرأيت الرجل يتشّحط يف دمه، فقمت متعّجبا، فدخل عيّل هؤالء فأخذوين، 
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فقال أمري املؤمنني: »خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا 
فقال  فيهما؟« قال: فذهبوا إىل احلسن وقّصوا عليه قّصتهام،  الحكم  ما  له: 
احلسن: »قولوا ألمير المؤمنين: إّن هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا«، 

َما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا﴾ وقد قال اهلل عّز وجّل: ﴿َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

من ال�سنن املهجورة

1-الوليمة عند ختان املولود.

لالمام  مأتم  اقامة  وعدم  جديد  دار  يف  النزول  عند  الوليمة  2-ع��دم 
احلسني

3-عدم القيام بأطعام ذوي امليت ثالثة ايام.

4-عدم االهتامم بتشييع امليت وامليش خلف جنازته والصالة عليه.

5-عدم االهتامم بزيارة املرىض،والقادمني من احلج والزيارة.

6-عدم اللجوء اىل االدعية واالذكار،وايات القران عند املرض والنازلة 
والشدائد.
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رجال خالدون

ا�سماء ال�سفراء الربعة و تراجمهم

ال�سفري الول:
عثامن بن سعيد بن عمرو الَعمري األسدي، امُلكنَّى بأيب َعْمرو السّم�ان 
العسكري. جاء يف موسوعة طبقات الفقهاء: أنه أدرك اإلمام أبا احلسن عيل 
بعده  لقي  ثم  سنة،  عرشة  إحدى  لُه  و  خَدَمُه  قيل:  و   ،اهلادي حممد  بن 
ل هلام، و كان ذا  اإلمام أبا حممد العسكري، و سمع منهام احلديث، و توكَّ
منزلٍة رفيعة عندمها، و كذا أدرك اإلمام املهدي املنتظر، و توّل�ى السفارة 
له زمنًا قصريًا. و كان جلياًل عظيم الشأن، وردت روايات كثرية يف مدحه و 
الثناء عليه، منها ما رواه الشيخ الطويس بسنده إىل أيب عيل أمحد بن إسحاق، 
عن اإلمام أيب حممد العسكري حيث سأله: َمْن ُأعامل، و عّمن آخذ، و 
أّديا فعنّي يؤديان، و ما  ثقتان، فما  ابنُُه  َمْن أقبل؟قال: »الَعْمري و  قول 
الثقتان المأمونان«.  قاال لك فعنّي يقوالن، فاسمع لهما و أطعهما، فاّنهما 
الغريب من  ُدفن يف اجلانب  مائتني، و  توّف�ي يف حدود سنة مخس و سّتني و 
مدينة بغداد، و قربه هناك إىل اآلن يف اجلانب الغريب من مدينة بغداد يف شارع 
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امليدان.

ال�سفري الثاين:
حممد بن عثامن بن سعيد الَعْمري األسدي، امُلكنَّى بأيب جعفر العسكري، 
أثنى اإلمام املهدي عليه و عىل والده، له ُكتب مصنفة يف الفقه مما سمعه 
ُتويف   ،امُلنتظر املهدي  اإلمام  و   العسكري عيل  بن  احلسن  اإلمام  من 
السيد  حّددها  و  طوياًل،  زمنًا  السفارة  توىلَّ  هجرية.   304 أو   ،305 سنة: 
وقد  وفاته  بوقت  يعلم   كان و  سنة  بأربعني   احلسني معروف  هاشم 
فيه  ويقرأ  إليه  ينزل  كان  و  قربًا  لنفسه  فأعدَّ   املهدي اإلمام  بذلك  أخربه 

القرآن، و يقع قربه اليوم يف ساحة اخلالين ببغداد.

ال�سفري الثالث:
بالبغدادي.  ب  ُيلقَّ القاسم، و  بأيب  ُيكنَّى  النوبختي، و  احلسني بن روح 
كان فقيهًا، مفتيًا، بليغًا، فصيحًا، وافر احلرمة، كثري اجلاللة، ذا عقل و كياسة، 
فحّف به الشيعة و عّولوا عليه يف ُأمورهم، و محلوا إليه األموال، و كثرت 
غاشيته حتى كان األمراء و الوزراء و األعيان يركبون إليه، و تواصف الناس 
السفارة من سنة 304 أو 305 هجرية، أي لدى وفاة  عقله و فهمه. توىلَّ 
أيب جعفر العمري السفري الثاين حتى وفاته يف شعبان سنة 326 هجرية، 
أي أكثر من عرشين سنة، و ُدفن يف النوبختّيه التي كانت دارًا لعيل بن أمحد 

النوبختي يف بغداد.
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ال�سفري الرابع:
َمري، امُلكنَّى بأيب احلسن، و امُللقب بالبغدادي. و هو  عيل بن حممد السَّ
آخر السفراء األربعة، توىلَّ السفارة لدى وفاة السفري الثالث احلسني بن روح 
النوبختي، أي سنة 326 هجرية حتى وفاته سنة 329، دفن يف الشارع 
االن  م��زاره  و  عقاب  أيب  هنر  شاطىء  من  قريب  اخللنجي  بشارع  املسمى 
الغيبة  فرتة  إنتهت  و  كام  اخلاصة،  النيابة  إنتهت  وبوفاته  بغداد.  يف  معروف 

الصغرى.

مهمة الأربعة:
لون حلقة االتصال بني اإلمام املهدي و بني شيعته  كان السفراء يشكِّ
أسئلتهم،  و  حمبيه  و  شيعته  رسائل  إليه  حيملون  فكانوا  األقطار،  خمتلف  يف 
ثم يأتون إليهم باجلواب، و من مهامهم أيضًا أهنم كانوا يستلمون احلقوق 
تقتضيه  ما  حسب  هبا  يترصفون  أو   ،اإلمام إىل  حيملوهنا  و  الرشعية 
املصلحة. و قد استمرت سفارة السفراء األربعة ُقرابة 70 عامًا، أي من سنة 

260# و حتى سنة 329#، و هي الفرتة التي ُتعرف بفرتة الغيبة الصغرى.
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نظم حديث الك�ساء

النساء  خ��ري  فاطمة  لنا  حديث اهل الفضل اصحاب الكساءروت 
ق��د ج��ائ��ن��ي ي��وم��ا م��ن االي���امت������ق������ول:ان س���ي���د االن������ام 
ب��دين  يف  ارى  اين  يل  انحلنيف��ق��ال  ق��د  ال��ي��وم  اراه  ضعفا 
وف���ي���ه غ��ط��ي��ن��ي ب����ال ت����واينق��وم��ي ع���يل ب��ال��ك��س��ا ال��ي��امين 
لبيته  وق����د  ف��ج��ئ��ي��ه  غطيته ق���ال���ت  وب��ال��ك��س��ا  م���رسع���ه 
كالبدر  وج��ه��ه  ارن���و  ع��رش وك��ن��ت  ل���ي���ال  ب���ع���د  ارب������ع  يف 
ي��س��ري م��ن زم��ن  اب���و حم��م��د احلسن ف��ام م��ىض اال  ات���ى  ح��ت��ى 
اج���د  اين  ام������اه  ي����ا  رائ�����ح�����ة ط���ي���ب���ة اع���ت���ق���د ف���ق���ال 
ال���������ويص امل������رت������ىض ع��يل ب���اهن���ا رائ���ح���ة ال��ن��ب��ي اخ��ي

الكسا  ذا حتت  هو  ها  نعم  م���د ث���ر ب���ه م��غ��ط��ى واك��ت��س��ىقلت 
مسلام  اب���ن���ه  ن���ح���وه  مكرماف���ج���اء  ل��ه:ادخ��ل  ق��ال  مستاذنا 
اال  ال��ق��ل��ي��ل  اال  م���ىض  مستقالف���ام  السبط  احل��س��ني  ج��اء 
ع��ن��دك  اش�����م  ام  ي����ا  رائ��ح��ة ك��اهن��ا امل��س��ك ال��ذك��ي ف���ق���ال 
رشف��ا  م��ن��ه  اوالك  م��ن  املصطفى وح���ق  ال��ن��ب��ي  ري���ع  اظ��ن��ه��ا 
هذا  ال��ك��س��اء  حت��ت  نعم  الذا قلت  ف���ي���ه  اخ������وك  ب��ج��ن��ب��ه 
معنا ف��اق��ب��ل ال��س��ب��ط ل���ه س��ت��اذن��ا  ل���ه:ادخ���ل  ق���ال  م��س��ل��ام 
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االس��د وم��ا م��ىض م��ن س��اع��ة اال وقد  الغضنفر  اب��ومه��ا  ج��اء 
النجبا  اهل�����داة  االئ���م���ة  الكسااب����و  اصحاب  راب��ع  املرتىض 
وم���ن هب��ا زوج���ت يف ال��س��امء ف���ق���ال ي����ا س���ي���دة ال��ن��س��اء 
رائ��ح��ة  مح����اك  يف  اش����م  فائحة اين  ال��ن��دي  ال����ورد  ك��اهن��ا 
البرش  سيد  عرف  شذاها  واعتمر حيكي  وط��اف  لبى  من  وخري 
التحفا  الكساء  حتت  نعم  اكتنفا قلت  وف��ي��ه  شبليك  وض���م 
عاجال ف���ج���اء ي��س��ت��اذن م��ن��ه ق��ائ��ال  ف��ادخ��ل  ق���ال  اادخ����ن 
مسلمة  نحوهم  فجئت  ق����ال ادخ����يل حم��ب��ؤة م��ك��رم��ة قالت 
اجتمعوا ف��ع��ن��دم��ا هب��م اض����اء امل��وض��ع  الكساء  حتت  وكلهم 
العىل ن���ادى ال���ه اخل��ل��ق ج��ل وع��ال  ال��س��اموات  ام��الك  يسمع 
وب��ارت��ف��اع��ي ف���وق ك��ل ع��ايل اق���س���م ب���ال���ع���زة واجل�����الل 
مبنية  رف��ع��ت��ه��ا  س���ام  م���ن  مدحية م���ا  ال��ث��رى  ارض  ول��ي��س 
م��ن��ريا  ق���م���را  خ��ل��ق��ت  نوراوال  اض��اءت  شمسا  وال  كال 
ترسي ول��ي��س ب��ح��ر يف امل��ي��اه جي��ري  البحار  فلك  وال  ك��ال 
الكسا  حتت  هم  من  الج��ل  ملتبسا اال  ام��ره��م  ي��ك��ن  مل  م��ن 
ومن  رب  يا  قلت  االم��ني  ابن ق��ال  لنا  بحقهم  الكسا؟  حتت 
الرسالة  م��ع��دن  ه��م  يل  وم��ه��ب��ط ال��ت��ن��زي��ل واجل��الل��ة ف��ق��ال 
وبعلها  ف��اط��م��ة  ه���م  نسلها وق����ال  واحل��س��ن��ان  واملصطفى 
املنزل وق��ل��ت ي���ارب���اه ه��ل ت����اذن يل  لذلك  االرض  اهبط  ان 
سادسا  الكساء  حتت  وح��ارس��ا فاغتدي  خ��ادم��ا  جعلت  ك��ام 
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مسلام  ف��ج��اءه��م  ن��ع��م  م��س��ل��ام ي��ت��ل��و ع��ل��ي��ه��م ان���ام ق����ال 
هبا  خ��ص��ك��م  اهلل  ان  منبتها ي���ق���ول  غ����دا  مل���ن  م��ع��ج��زة 
س��الم��ه  ال��ع��ال  رب  وخ��ص��ك��م ب��غ��اي��ة ال��ك��رام��ه اق���راك���م 
ومفهام  م��ع��ل��ن��ا  ي��ق��ول  ام���الك���ه ال���غ���ال ب���ام ت��ق��دم��ا وه���و 
حبيبي  ي���ا  ق��ل��ت  ع���يل  النصيب ق����ال  م���ن  جل��ل��وس��ن��ا  م���ا 
اصطفاين  وال���ذي  النبي  واجتباين ق��ال  ب��ال��وح��ي  وخصني 
معرش م��ا ان ج���رى ذك���ر هل���ذا اخل��ري  خ��ري  االش��ي��اع  حمفل  يف 
ال��رمح��ة  االل�����ه  وان������زل  وف��ي��ه��م ح��ف��ت ج���ن���ود مجة اال 
تفرقوا م��ن امل��الئ��ك ال����ذي ص��دق��وا  م��ا  ال��ده��ر  يف  حترسهم 
مه���وم ك���ال ول���ي���س ف��ي��ه��م م��ه��م��وم  ك���ش���ف  وع����ن����ه  اال 
ي��رى  ق��ض��اءه��ا ع��ل��ي��ه ق���د ت��ع��رسا ك��ال وال ط��ال��ب ح��اج��ة 
حاجته  ال��ك��ري��م  اهلل  ق��ىض  ساحته اال  فضال  الرضوان  وان��زل 
طابوا ق���ال ع��يل ن��ح��ن و االح��ب��اب  ق��دم��ا  ال��ذي��ن  اشياعنا 
الكعبة  ورب  ن��ل��ن��ا  ب��ام  ف��ل��ي��ش��ك��رن ك����ل ف�����رد رب���ه ف��زن��ا 
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اأ�سبح ال�سبط جديال يف الرمال

يشالأصبح السبط جديال يف الرمال)1( ع��س��ال  رأس  يف  رأس���ه 
الثرىب���أيب م���ن ج���ده خ���ري ال���ورى ب��وغ��اء  ف��وق  م��ن  ث��اوي��ا 
الضاللع���اري���ًا ش���ل���وًا خم���ىل ب��ال��ع��را أي��دي  أط��امره  سلبت 
الدماب���أيب م���ن ك���ظ أح���ش���اه ال��ظ��ام فيض  من  السيف  وسقاه 
أب��د ال��ده��ر وم���وري ي��ا جبالف��ان��ط��وي ط��ي س��ج��ٍل ي��ا سام
الطفوفوالبيس يا شمس أبراد الكسوف يوم  عىل  حزنا  وانديب 
كاساحلتوف ُسقي  قد  الزاللفحسنٌي  ماء  عن  الزرقاء  بني  من 
ت���راه ع��ي��ن��ي��ك  أن  ل���و  ض���ت اخل��ي��ل ق��راهح���ي���دٌر  دام��ي��ًا ق��د رَّ
رداه  ال��ق��وم  سلب  ق��د  الشامل ع��اري��ًا  ري��ح  أش���الءه  فكست 

)1( من ديوان حممد عيل ال كمونه احلائري.
حممد عيل ال كمونة احلائري: ابن كمونة تويف يف 1282 ه� / 1865 م حممد عيل بن حممد األسدي 
آل  أكثر شعره يف  آل كمونة. شاعر فحل، من مشاهري شعراء كربالء ووجهائها،  النجفي،  احلائري 
البيت. ينتمي إىل بيت زعامة ورئاسة وثروة ووجاهة، تويف بمرض الوباء يف كربالء ودفن يف احلائر 
احلسيني. مجع أحفاده من بعده جمموع أشعاره يف ديوان أسموه الآليل املكنونة يف منظومات ابن كمونة.
اقول هلم ديوان معروف يف كربالء املقدسة يقع يف سوق الزينبية سابقًا يقصده اجلميع من خمتلف 
االمام  عزاء  جمالس  فيه  وتقام  الديوان  ذلك  يف  حتل  عشائرية  منازعات  حصلت  واذا  العراق  مدن 
احلسني يف شهر رمضان املبارك وشهر حمرم احلرام وكان حينذاك يرقي املنرب الشيخ حمسن ابو احلب 
التوسعه  الكربالئي رمحهم اهلل، وبعد  الشيخ صالح اخلفاجي  الشيخ هادي  املرحوم  قرأ  وبعد وفاته 

املباركه للصحن احلسيني الرشيف انتقل الديوان خلف املخيم احلسيني هذا ما ادركته وشاهدته.
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النساء  هاتيك  بالطف  م���ع���والت ب���ني ن����وح وب��ك��اء وت��رى 
السامء  ب��آف��اق  ال��ن��دب  أه��ال  تلحق  م��ا  منها  ع��ي��ن��اك  ل���رأت 
هفا    ال��س��وط  متنها  يف  واملصطفى ك��ل��ام  ب��امل��رت��ىض  هتفت 
العجفا  ال��ن��ي��اق  رح��ال أرك��ب��وه��ن  غ��ري  ع��ىل  فيها  ورسوا 
اجلسوم  تلك  ع��ىل  كالنجوم أوق��ف��وه��ن  ذراه���ا  م��ن  فتهاوت 
الصنال ه����ذه جت��ث��و وه��ات��ي��ك ت��ق��وم  بني  ما  األوص��ال  تلثم 
حسني  يا  تنادي  الكربى  عني زينب  أي  يف  لقى  اجلسم  أنظر 
الوتني  مقطوع  العباس  الشامل وأخ��ي  يمناه  بعد  م��ن  قطعوا 
احلجال  لربات  ذا  من  أخي  رب��ق��وه��ن وأرك���ب���ن اجل���امل يا 
للعيال   حي��ام��ي  م��ن  أم��ي  الرجالي��اب��ن  ب��ني  م��ا  البيداء  تقطع 

*****
السبا يف  ع��يل  آل  األب��اأص��ب��ح��ت  أرب���اب  ال��ي��وم  عنها  أي��ن 
نبا ال��س��اع��د وال��س��ي��ف  كمباأي��م��ن  وال��ده��ر  السبط  وج���واد 
صهوته ع��ن  وان��ق��ض  العباف��ه��وى  أصحاب  خامس  وق��ىض 
الثرى للظباخ��رَّ وال��دي��ن ع��ىل وج��ه  هن��ب��ا  وال���دي���ن  ف���غ���دا 
دم���ه ح��ت��ى ط��ال وج���ه ال��رب��ىوب����رى ش��م��ٌر ط����اله ف��ج��رى
السام وج��ه  يف  ال��ك��رب  الشهباف��أث��ار  ف���وارى  ال���رض  ُع��ث��رُي 
إض��ط��ربون��ع��ى ال��ك��ريس وال��ع��رش له عليه  احل���زن  وم���ن 
ح���لَّ وال���وع���د دن���ا واق��رتب��اف���ك���أن ال����ف����زع األك������رب ق��د
ار من واحدودباوع��ل��ي��ه ال��ف��ل��ك ال������دوَّ انحنى  ال��دور  أول 
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منسكباوب���ك���اه ع���وض ال���دم���ع دم���ًا دم����ه  ج�����اري  م��ث��ل 
جسمه ي����وار  مل  ل��و  ال��ري��ح هباوال���ث���رى  ع��اص��ف  ل��دع��اه 
ال��ذي وامل����وت  اهلل  ق��ض��اء  أبىي��ا  ل��و  عليه  امل���وت  ق��ىض  م��ا 
رهباومه���ام���ًا أروع������ًا م���ن ب��أس��ه ��ت  غ��صَّ ال��ده��ر  هل���وات 
القضا حم��ت��وم  مثل  يغالب  غ��ل��ب��امل  إال  األق���������دار  مج����ج 
به ال��ك��ف��ر  أدرك  وب���ن���ي���ه م��ن��ت��ه��ى م����ا ط��ل��ب��اوف����ري����دًا 
انتحبابعد م��ا غ��ص ب��ه ال��ك��ون ن��دًى وع��ل��ي��ه  ن��دب��ا  غ���ص 
الظبا روى  م��ا  ب��ع��د  ق���ط���ع���ت���ه ب���ش���ب���اه���ا إرب�����اوق��ت��ي��ال 
ى س��غ��ب��اوط���ع���ي���ن���ًا ي��ت��ل��ظ��ى ع��ط��ش��ًا ورصي����ع����ًا ي���ت���ل���وَّ
القنا ف���وق  راس����ه  اخلطباوخ��ط��ي��ب��ًا  اخل��ط��ب��اء  ت���روي  ع��ن��ه 
الغيهباوب����ه ال���رم���ح هت����ادى م��رح��ًا ب��س��ان��ه  ج���ىل  ح��ي��ث 
بعدما ن���ورًا  الشمس  ك��س��ف��ت وال����ب����در ملَّ����ا غ��رب��اوأع���ار 
ك��اب��د ال����ذل وق����اس ال��ن��وب��اب��ع��د م���ا ع����زَّ مح����اه ج��ان��ب��ًا
يدخله ال  ال��ق��دس  روح  أدب����اك��ان  ب�������إذن  إال  زائ����������رًا 
حجبه ح��رب  أرج��اس  املجتبيهتكت  ب��ن��ات  ع��ن��ه  ون��ض��ت 
أب�����رزت ح�����ارسًة ب��ع��د اخل��ب��اأب�����رزت ب��ع��د اخل��ب��ا ح���ارسُة
عطشا ت��ل��ظ��ى  أط���ف���ال  ون�����س�����اء ت����ت����ل����ّوى س��غ��ب��اب���ني 
وسبا وس��ب��ًا  رضب����ًا  أي����دي سباك��اب��دت  ف��رق��ه��ا  وال�����ردى 
زينبًا السبايا  يف  أنسى  زينبالست  أنسى  لست  السبايا  يف 
املرتىض اب��اه��ا  ال��ن��دب  ي���ا أب���ي���ًا ع��ل��مَّ ال���ن���اس اآلي���ات��ن��دب 
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ام��رءًا أبكى  رزؤك���م  يكن  وج������رى م���دم���ع���ه م��ن��س��ك��ب��اأن 
م��ن رزئ��ك��م ذا  السحباف��أب��ن ك��م��ون��ة  جاري  الدمع  بمجاري 
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ال�سعر العامي

عزيز علي -اليحجي ال�سدق
واهلل يامجاعه الدنيا مقلوبة

سكتوا اخاف احجي وابتيل النوبة
ال ال بطلت راح احلف التوبة

ما احجي الصدق ما اسلك دروبة
شيفيد احلجي ويه ل اذنه مقطوبة
واليحجي الصدق طاقيته منقوبة

هاليوم اجلذب رايج عىل عيبه
والغشاش راهي وايده بجيوبه
والينافق بخيت ورجله بركوبه

واحلر الكريم حماسنه ذنوبه
هاي شلون كذبه شلون مكتوبه
واليحجي الصدق طاقيته منقوبه

*****
واجلاهل االبرت نال مطلوبه
والعامل حقوقه اليوم منهوبه
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واالجنبي مكرم كلها من صوبه
وابن البلد دي يلعبون بيه طوبه
لو يدري العبد ياناس شق ثوبه

واليحجي الصدق طاقيته منقوبه
ماطول العجوز القرعه والعوبه

سمت نفسها سوسو وهللوبه
بس ماظل عمر يسوه ياحبوبه

حت االسامء شو صبحت مقلوبه
لويب عاد ياروحي فرد لوبه

واليحجي طاقيته منقوبه
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تراجم علماء

ال�سيد اأبو القا�سم اخلوئي
اهلجري.  الرابع عرش  القرن  التقليد يف  الشيعة ومراجع  فقهاء  أبرز  من 
الكثري من  يديه  النجف األرشف وخترج عىل  العلامء يف  كبار  يد  تتلمذ عىل 
األعالم والشخصيات العلمية تسنّم البعض منهم سّدة املرجعية الشيعية بعد 

رحيل أستاذه اخلوئي.

العلمية وكان  الرائجة يف احلوزة  العلوم  الكثري من  السيد اخلوئي  تعّلم 
والتفسريية  والرجالية  والفقهية  األصولية  نظرياته  وتعّد  فيها،  بارزًا  أستاذًا 

من النتاجات الفكرية التي يشار إليها بالَبنان

صنّف السيد اخلوئي الكثري من املؤلفات أشهرها كتاب البيان يف تفسري 
القرآن وموسوعة معجم رجال احلديث.

عديدة  لسنني  العامة  الشيعة  مرجعية  مقام  اخلوئي  السيد  اهلل  آية  تسنّم 
صّب اهتاممه خالهلا عىل نرش اإلسالم يف سائر بقاع املعمورة، كام شّيد الكثري 

من املؤسسات العلمية والثقافية يف شّتى بلدان العامل.

ولدته ون�سبه
ولد السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي منتصف شهر رجب سنة 1317 
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ه� يف مدينة خوي التابعة ملحافظة آذرباجيان الغربية شامل غريب إيران يف أرسة 
أكرب  عيل  السيد  والده   .الكاظم موسى  اإلمام  اىل  نسبها  يرجع  عاملة، 
اخلوئي من العلامء البارزين ومن تالميذ الشيخ عبد اهلل املامقاين يف النجف 

األرشف.

لألمور  فيه  ليتصدى  خوي  موطنه  إىل  راجعا  قفل  دراسته  أتم  أن  بعد 
االجتامعية والدينية، وبعد أن حدث االختالف الشديد بني األّمة بسبب - 
حادثة املرشوطة- هاجر والده إىل النجف األرشف سنة 1328ه�، والتحق 
به السيد اخلوئي سنة 1330 ه�، برفقة أخيه األكرب املرحوم السيد عبد اهلل 

اخلوئي، و بقية أفراد عائلته. 

اأبناءه
1- السيد مجال الدين اخلوئي: وهو االبن األكرب للسيد اخلوئي الذي بذل 
عمره يف خدمة مرجعية والده، تويف يف طهران إثر إصابته بمرض الرسطان 
سنة 1984م ودفن إىل جوار مرقد السيدة فاطمة بنت اإلمام الكاظم يف 
مدينة قم. له مجلة من املؤلفات منها: رشح كفاية األصول، بحث يف الفلسفة 
املتنبي،  املراد يف رشح جتريد االعتقاد، رشح ديوان  الكالم، توضيح  وعلم 

ديوان شعر باللغة الفارسية.

ملؤسسة  عامًا  أمينًا  1989م  سنة  اختري  اخلوئي:  تقي  حممد  السيد   -2
السيد اخلوئي، وممثال لوالده إّبان االنتفاضة الشعبانية إلدارة املناطق املحررة 
من سيطرة النظام. تعّرض بعد فشل االنتفاضة الشعبانية ملضايقات السلطة 
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وفرضت عليه مع والده اإلقامة اجلربية، وأخريًا تعرض حلادث سري مشكوك 
فيه يف 21/ 7/ 1994 م. له إضافة اىل تقريرات دروس والده الفقهية كتاب 

االلتزامات التبعية يف العقود. 

3-السيد عبد املجيد اخلوئي: ترك العراق بعد فشل االنتفاضة الشعبانية 
تقي تصّدى إلدارة مؤسسة  السيد حممد  أخيه  وفاة  وبعد  لندن  إىل  متوجها 
السيد اخلوئي. عاد اىل العراق ومل متض سوى فرتة وجيزة حتى قتل يف عملية 

إرهابية يف النجف األرشف. 

ال�سيد اخلوئي يف اأيام �سبابه
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الدرا�سة وحت�سيل العلم
النجف  السيد عبد اهلل اخلوئي صوب  السيد اخلوئي بمعية أخيه  توجه 
االرشف سنة 1330 ه� وله من العمر 13عامًا فالتحق بوالده هناك ورشع 
بتحصيل علوم اللغة واملنطق وخترج من مرحلة السطوح العالية، وحينام بلغ 
احلادية والعرشين من العمر حرض الدراسات العليا يف احلوزة العلمية عند 
آية اهلل شيخ الرشيعة األصفهاين. ومل يقترص حضوره عىل هذا العامل الكبري 
بل حرض أبحاث علامء آخرين اشار اىل البعض منهم يف كتابه معجم رجال 

احلديث.

وفاته
تويف السيد اخلوئي يوم السبت املوافق الثامن من شهر صفر سنة 1413 
ه� عن عمر ناهز الرابعة والتسعني يف مدينة الكوفة ودفن يف مسجد اخلرضاء 

.يف حرم اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ومن اراد التفصيل جيد القارئ الكريم مراده يف كتب الرجال عن حياة 
السيد مفصال وعن اساتذته وتالمذته ونشاطاته...
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جنازة ال�سيد اخلوئي قد�س �سره ال�سريف وال�سيد ال�سي�ستاين ي�سلي عليها
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ال�سيد اخلوئي مع ال�سيد حم�سن احلكيم قد�س اهلل �سرهما

ال�سيد اخلوئي قد�س �سره مع ال�سيد علي ال�سي�ستاين دام اهلل ظله
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ال�سيد اخلوئي مع ال�سيد عبد العلى ال�سبزواري وال�سيد حممد تقي اخلوئي 
وال�سيدعبد املجيد اخلوئي قد�س اهلل �سرهم

�سماحة ال�سيد اخلوئي وجنله ال�سيد جميد اخلوئي ) قد�س �سرهما (
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ال�سيخ عبد الر�سا ال�سايف يف مكتبته اخلا�سة

ال�سيخ عبدالر�سا ال�سايف

الشهادة عنوان الفخر وتاج العز ووسام الرشف، وليس من تضحية من 
أجل العقيدة والقيم واملبادئ أغىل من أن يضحي اإلنسان نفسه ويبذل روحه 

ويرخص دمه ويقدمه عىل منحر اإلباء والرفض ومذبح الكرامة والعقيدة.

هويته ومولده:
الصايف  حسني  حممد  الشيخ  بن  عيل  الشيخ  بن  عبدالرضا  الشيخ  هو 
اجللبي الكربالئي، وقد استقبلت هذه األرض الطاهرة ميالده عام 1352ه� 
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- 1933م، فكان مسقط رأسه يف بلد العلم والعلامء والشهادة والشهداء، 
ويف أجوائها نمت مداركه، ويف بيئتها شب ونشأ وترعرع عىل اهلدى والتقى 
والورع والكرامة، وانتهل من روافد العلم واألدب ما بنى شخصيته املنربية 

عىل أساس راسخ وبناء متني.

درا�سته:
العلم  م��دارج  نحو  طريقه  له  املرتجم  خطيبنا  شق  حياته  بواكري  منذ 
والكامل، وانكب عىل الدرس والتحصيل العلمي والثقايف والتزود من علوم 
ومعارف أهل بيت النبوة، وتدرج يف املناهج احلوزوية حتى نال قسطًا 
وافرًا، وأسس شخصيته تأسيسًا متقنًا، وتلقى علومه عىل أكابر الشخصيات 
احلسيني  مهدي  املريزا  السيد  أمثال  العلمية  احلوزات  يف  العلامء  وفطاحل 
الشريازي، والشيخ حممد عيل سيبويه، والشيخ يوسف اخلراساين، والسيد 

حمسن اجلاليل، وسواهم من أبرز العلامء األعالم.

ثم تصدى للتدريس بنفسه يف املدرسة اهلندية واملدرسة احلسنية واستمر 
منهمكًا  بالعلم،  مشتغاًل  املباركة  حياته  أواخر  حتى  والتدريس  الدرس  يف 

.برتبية جيل من رواد العلم واملعرفة ومحلة لواء أهل البيت

خطابته:
اهتاممًا  املنرب احلسيني  من مشاهري اخلطباء يف كربالء، وقد أوىل خطابة 
بالغًا يف مسريته التبليغية حاماًل رسالة احلسني، منطلقًا من ساحة كربالء، 
وكانت تعقد خلطابته يف كربالء املجالس الغفرية، وجتتمع حتت منربه اجلموع 
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احلاشدة.

مواعظه  الستامع  اجلامهري  فتدفقت  كربالء  خ��ارج  املنابر  ارتقى  ثم 
يف  منديل  ومدينة  السعدية  وناحية  احلسينية  ناحية  يف  قرأ  فقد  وتوجيهاته، 
حمافظة دياىل، كام مارس خدماته احلسينية يف حمافظة البرصة وغريها من مدن 

.العراق خطيبًا خملصًا يف خدمة سيد الشهداء

متثيله للمرجعية الدينية:
ثقتهم، وقد زوده  الدين وموضع  ملراجع  الصايف معتمدًا  كان اخلطيب 
العلمية  ومنزلته  ملكانته  تشهد  ووكاالت  وشهادات  بوثائق  منهم  الفطاحل 

واالجتامعية، ومن تلكم الوكاالت:

.1- وكالة مرجع الطائفة اإلمام السيد حمسن احلكيم

.2- وكالة زعيم احلوزة العلمية اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي

.3- وكالة الشيخ يوسف اخلراساين

4- وكالة السيد السبزواري طاب ثراه.

5- وكالة الشيخ حممد عيل سيبويه رضوان اهلل عليه.

الفضل  أيب  حرم  يف  إمامًا  اجلامعة  صالة  يقيم  له  املرتجم  خطيبنا  وكان 
نحو  فانعطف  ذلك،  من  منعوه  املقبور  النظام  أزالم  ولكن   ،العباس
الدينية فيه بعد وفاة أستاذه الشيخ  مسجد احلاج صالح عوز مقياًم للشعائر 
عبدالرحيم القمي رمحه اهلل، واستمر عىل ذلك حتى شهادته عام 1409# ق.
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موؤلفاته:
تصدى خطيبنا الشهيد السعيد ملهمة التأليف والتصنيف، فكتب وألف 

وصنف يف خمتلف العلوم واملعارف، ومن مؤلفاته وكتاباته:

1- تقريرات أساتذته يف األبحاث اخلارجية يف الفقه واألصول.

2- أبحاث ومواضيع يف األدب والفلسفة واالجتامع نرشت يف املجالت 
الكربالئية.

3- كتاب يف األخالق عنوانه: األخالق النفيسة.

.4- بالغة اإلمام احلسن

5- االسالم يف الطب احلديث.

6- املأساة العظمى يف عامل اخللود.

7- رشح اللمعة.

8- أخذ الثار يف أحوال املختار.

9- الكشكول.

�سعره:
خاض جتربة الشعر، وله ديوان شعري يف رثاء أهل البيت ومقاصد 

وأغراض الشعر األخرى، ومن ذلك ختميسه للبيتني الشهريين:

وللنفوس لنرص السبط قد بذلوايا ابن األىل بعراص الطف قد نزلوا
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تنهمل العني  ودم��وع  باألمس كانوا معي واليوم قد رحلواناديتهم 
وخلفوا يف سويدا القلب نريانا

من طيبة ومضوا عني وما انقطعواهم البدور ملحو الرشك قد طلعوا
رجعواقلبي هلم باألسى واحلزن ينصدع وإن  عادوا  لئن  نذر عيل 

ألزرعن طريق الطف رحيانا
وله بديعية يف اإلمام احلسني من )220( بيتًا مطلعها:

واحرْم كإحراميِ َم�ن قد حلَّ يف احل��رميِيا قاص�َد الط�فِّ ُطْف ف�ي روضةيِ احلََرميِ
َس�ْت ش���رف�ًا ث��وى هب��ا سب��ُط ط��ه سي��ُد األمميِفتلك روض�ُة ق��دٍس ُق�دِّ

اأولده وخلفه:
مدير  الصايف  أمحد  الشيخ  أجاّلء هم:  أبناء  الصايف مخسة  الشيخ  خّلف 
مدرسة اإلمام احلسني يف العتبة احلسينية املقدسة والشيخ حممود الصايف، 
وعبد احلميد الصايف باإلضافة اىل الشهيدين حممد الصايف وحممد عيل الصايف، 
فقد اعتقال وتم تنفيذ حكم اإلعدام هبام ليلتحقا بركب الشهداء والصديقني 

وحسن أولئك رفيقًا عام 1991م.

و�سام ال�سهادة:
الذين  اجلالدين  أي��دي  عىل  الشهادة  رتبة  ون��ال  ال��رشف  وس��ام  أح��رز 
وتقربوا  استدعوه  فقد  وعدوانًا،  ظلاًم  الردى  كؤوس  األمة  أحرار  جرعوا 
املشاركة  عن  واالمتناع  الرفض  موقفه  فكان  وحمافلهم،  بمناسباهتم  إليه 
سجوهنم،  يف  وزجه  كربالء  أمن  مديرية  يف  العتقاله  دفعهم  مما  واحلضور، 
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وجرعوه أنواع التعذيب حتى ارتفعت روحه إىل بارئها يف التاسع والعرشين 
الرشيف  جسده  وألقوا  1989/7/3م،  املوافق  1409ه�  القعدة  ذي  من 
العباس، وُدفن يف جامع احلاج صالح عوز  البساتني يف حي  يف طريق أحد 
الرشيفني من جهة مرقد أيب  اليوم يف منطقة بني احلرمني  يف كربالء، وقربه 
الفضل العباس وبعد التوسعة اجلديدة للحائر أصبح قربه ضمن مدخل 

.  باب صاحب الزمان يف مرقد أيب الفضل العباس

وقد رثاه الشيخ حممد عيل داعي احلق رمحه اهلل بقوله:

ال��ن��داءا فلبيت  ال��داع��ي  وال��وف��اءادع��ى  الشهامة  وج��س��دت 
وك���ن���ت هل���ا ب���ال ن���د ك��ف��اءاوأدي�����ت ال��رس��ال��ة ب��اج��ت��ه��اد

وقد أرخ وفاته األستاذ عبدالستار حمسن بقوله:

ل���ك م���ن ب��ن��ي امل��خ��ت��ار هنجق�����رب ب�����ه ع���ف���ي���ت وه���ج���ا
تنجوي���ب���ق���ى م����ش����ع����ًا خم����ل����دًا احل����رش  يف  ب���ه  ع���م���اًل 

)ع��ب��دال��رض��ا م����واله ي��رج��و(وب���������ه ي�����ظ�����ل م������ؤرخ������ًا 
وهكذا كانت عاقبته عىل خري وخامتته الشهادة، فرحل حمفوفًا بالرمحات 

والرضوان.
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ف�سيلة ال�سيخ ال�سايف يف �سفرة مع جملة من اأهل العلموالف�سيلة

ف�سيلة ال�سيخ طيب اهلل ثراه يلقي در�سا يف املدر�سة احل�سنية يف كربالء
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ال�سيخ عبد الر�سا ال�سايف على �سطح مدر�سة البقعة واإىل خلفه قبة مرقد 
ال�سيد املجاهد

ال�سيخ املرتجم له مع لفيف من طلبة العلوم الدينية
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ال�سيخ املرتجم له مع جملة من طلبة العلوم الدينية يف �سفرة �سياحية
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حا�سب نف�سك 

قال االمام عيل: »حاسبوا أنفسكم من قبل ان تحاسبوا«. 

وقال االمام الصادق: »ليس منا من لم يحاسب نفسه ولو باليوم مره 
ان كان خيرًا استزاد وان كان شرًا استأنف العمل«.

اجب على ذلك  اإ�ساأل نف�سك 

نيابة عن علامءك االحياء واالموات يف املشاهد املقدسة؟ • هل زرت 

• هل يومًا ذكرت اهلل عىل كل حال؟ 

• هل صليت عىل حممد وال حممد يوميًا؟

• هل قرأت يوميًا جزًء من القرآن؟

اليومية؟ • هل عملت بسنن األنبياء واالوصياء يف جمال حياتك 

• هل تنفلت بالصلوات املندوبة؟

• هل صمت تطوعًا؟

• هل قضيت من واجبات )صالة وصيام(؟

• هل قضيت عن أهلك من أداء واجبات؟ 
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• هل حرضت تشييع جنائز اموات املسلمني؟

الغيبة؟ • هل تركت يومًا 

• هل يومًا زرت مقابر املسلمني؟

• هل يومًا حرضت الصالة عىل اجلنائز؟ 

• هل اديت احلج الواجب ان كنت مستطيعًا؟

• هل اجتنبت عن كل املحرمات؟

• هل زرت العلامء االعالم؟

• هل قمت بالسعي يف قضاء حوائج الناس؟

• هل استخرت اهلل قبل سفرك؟

• هل استرشت والديك؟

• هل قبلت يد والديك عند املغادرة ؟

هل قرأت دعاء السفر عند ركوب حافلت السفر ؟  •

هل قصدت السفر طاعة او جتارة ؟  •

هل رجوت ان يكون بصحبتك خلص اخوانك واحبائك ؟  •

هل سألت اهلل تعاىل ان يرزق اهلك احلج والزيارة ؟  •

هل طبقت التعاليم الطبية عند حدوث الوباء أو املرض املتفيش من   •
االمتناع من االختالط بني الناس.
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امل�سادر

القرآن الكريم  .1

العادات الفتاكة   .2

قمر بني هاشم للسيد عبد الرزاق املقرم  .3

زاد املبلغني للشيخ حمسن عطوي  .4

من شواهد املبلغني للشيخ أكرم اجلزيني  .5

رشح هنج البالغة للشيخ حممد عبده  .6

ديوان عزيز عيل  .7

من منشورات قسم التوجيه الديني يف العتبة العباسية املقدسة  .8

أمايل الصدوق  .9

10. أمايل املفيد

11. ديوان ال كمونة 

12. ضحايا عزاء طويريج 



اني�س امل�سافر120

املحتويات

4 املقدمة   

5 ما ينبغي للم�سافر اذا اغرتب    
7 احلنني اىل الوطن   

9 ما ينبغي للم�سافر عند زيارته للمزارات ...    

11 �سفات ال�سيعة   

15 اآداب الطعام   
15 )يف فضل اطعام الطعام واصطناع املعروف..    

17 يف الزينة والتزين   
17 يف فضل ارتداء املالبس   

19 من الظواهر الفتاكة   
19 نبذه عن التدخني   

23 اأع�ساء البدن وفوائد كل منه   

23 )زعم الطبيعيني وجوابته(    

24 عملية اله�سم وتكون الدم وجريانه يف ال�سرايني والأوردة   

25 »اأول ن�سوء الأبدان: ت�سوير اجلنني يف الرحم«    

26 ماينبغي للمواطن    
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28 من حقوق املواطن   

30 من املدن العراقية   
30 حمافظة نينوى   
31 سنجار    
31 أصل التسمية   
31 سكان سنجار   
32 أهم بلدات القضاء   

34 ن�ساء خالدات   
34     من هي الرباب
34 إسمها ونسبها   
34 أخبارها    
35 ومن وفائها رضوان اهلل عليها.   
37 ليىل الثقفّية   
37 ليىل بنت أيب مّرة عروة بن مسعود الثقفي.    
40 زوجة اإلمام أمري املؤمنني فاطمة بنت حزام...   
40 اسمها ونسبها:   
40 نشأهتا:   
41 االقرتان املبارك:   
41 جممع املكارم:   
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42 وفاهتا:   

45 من وفاء الن�ساء:   
45 عىل العهد باقيٌة   
47 كان حيسبها راعيًة للعهد   
47 ال تنكحي أغّم القفا   
48 ويف سجنه يقول أيضًا:   

50 من ا�سماء اجلنة   

53 ا�سماء النار   

55 خطبة الإمام علي يف و�سف الأ�سحاب   

وب��ي��ان  ال����رذائ����ل  ع���ن  ال��ن��ه��ي  يف   علي الإم������ام  خ��ط��ب��ة 
55     ف�سائل اأهل البيت

56 خطبة الإمام علي يف تهذيب الفقراء..  

58 خطبة المام احل�سن يف ف�سل اأهل البيت   

58 خطبة الإمام احل�سني )ليلة عا�سوراء(   

59 من خطبة الإمام ال�سجاد يف الكوفة   

61 انت وذاكرتك   

63 ا�سماء لها حروف مت�سابهة    

64 �سحايا عزاء طويريج    
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64 تاريخ الركضة ومنشؤها   
66 نبذة عن مسرية الركضة   
67 انتشار الركضة   
67 من ضحايا عزاء طويريج   
70 من شهداء احللة   
71 من شهداء اهلندية )طويريج(   

73 ال�سهادة للمّيت   

74 تاأخري اإ�ستجابة الدعاء   

75 التو�ّسل بالقراآن   

76 ق�س�س ومواعظ   
76 كام تدين تدان:   
76 طاعة الزوج:   
77 عذاب الدنيا أيرس من عذاب اآلخرة:   
80    : قضاء داود
81 قّصة داود وُاوريا:   
82    : قصة سليامن بن داود
84 قصة كريس بلقيس:   
87 من أحيا نفسا فكأّنام أحيا الناس مجيعا:   

88 من ال�سنن املهجورة   
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89 رجال خالدون   
89 اسامء السفراء االربعة و ترامجهم   
89 السفري االول:   
90 السفري الثاين:   
90 السفري الثالث:   
91 السفري الرابع:   
91 مهمة األربعة:   

92 نظم حديث الك�ساء   

95 اأ�سبح ال�سبط جديال يف الرمال   

99 ال�سعر العامي   
99 عزيز عيل -اليحجي الصدق   

101 تراجم علماء   
101    السيد أبو القاسم اخلوئي
101 والدته ونسبه   
102 أبناءه   
104 الدراسة وحتصيل العلم   
104 وفاته   

108 ال�سيخ عبدالر�سا ال�سايف   
108 هويته ومولده:   
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109 دراسته:   
109 خطابته:   
110 متثيله للمرجعية الدينية:   
111 مؤلفاته:   
111 شعره:   
112 أوالده وخلفه:   
113 وسام الشهادة:   

117 حا�سب نف�سك    
117 اجب عىل ذلك     أسأل نفسك 
119 املصادر   




