
: قال رسول اهلل
إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم 
هبما لن تضلوا، كتاب اهلل وعتريت وإهنما 

لن يفترقا حىت يردا علّي احلوض.
املعجم الصغري للطرباين / ج1
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َرْت ــمــاِء َوُكــــوَّ ِاْغــَبرَّ آفــاُق السَّ

َشْمُس الّنهاِر َوأْظَلَم اْلَعْصراِن  

ًفـاأَلْرُض ِمـــْن َبْعـِد النًِّبيَّ َكِئيـبَُْة

َجـفـاِن أَسفـا َعـَلْيـْه َكثِـرَيُة الــــرَّ  

ّفْلَيْبـِكِه َشــــْرُق الِبــالِد وَغــْرُبها

َوْلَيـبــِكــِه ُمــَضُر َوُكــــــلُّ َيمــــاِن  

ـُم ُجـــوُدُه َوْلَيْبـِكـِه الّطــُـوُر املُعـظَّ

َوالَبْيُت ُذو اأْلْستـاِر َواأْلْركــــاِن  

ُسِل اْلمباَرِك ضْوؤهُ  يا خاَتَم الرُّ

َصلَّى َعــــلــْيَك ُمـنــــِزل اْلُقـْرآُن

الصراع األزيل بني اخلري والشر مستمر منذ بدء خلق آدم  ولن ينتهي 
حىت يرث اهلل األرض ومن عليها ويستقطب رموز اخلري كل الطيبني على 
مر الزمن، وقد كان األنبياء والرسل ميثلون القطب والواجهة الرئيسية 
اليت حتث على اخلري املتمثل يف طاعة اهلل سبحانه ويتعرضون يف سبيل 
ذلك إىل شىت صنوف املواجهة والعذاب اليت ميثلها الشيطان وجنوده من 
اجلن واإلنس. وقد اختزلت رسالة اإلسالم العظيمة اليت محلها الرسول 
الكرمي حممد  كل مراحل اإلصالح واخلري يف تأريخ البشــرية يؤازره 
يف ذلك أهل بيته الطيبني الطاهرين واخللَّص من أصحابه األخيار، وقد 
مّروا بنفس املخاضــات واملواجهة األزلية ويف كل مرحلة تتنوع وتتعدد 
أساليب املواجهة من قبل عناصر الشر فمن التصفية اجلسدية واإلبادة 
إىل التزييف وتضليل عوام الناس وطمس احلقائق كما حصل آلل البيت 
مع قيام الدولة األموية بتنوع وســائل الفتك والعنف فتارة بدّس الّسم 
كما صنع معاوية يف اغتياله لإلمام احلسن  وأخرى مبحاصرة اإلمام 
احلســني عليه السالم وقتله وقتل أبنائه وآل بيته وأصحابه  وسيب 
نســائه وأطفاله يوم عاشــوراء، مع مواصلة األمويــني تزييف احلقائق 
وإخفاء ونكران فضائل أهل البيت  وحجبها عن الرأي العام بشــىت 
الوســائل بشــراء الذمم ووعاظ السالطني، ويســتمر هذا الصراع إىل 
  يومنــا هذا وإن اختلفــت األزمنة ودالت الدول ويبقــى أهل البيت
وأتباعهم دون أدىن شــك من ذلك كالشــمس الســاطعة اليت ال حتجب 
حقيقتها احلجب ويبقى اخللص من أتباع أهل البيت فوق الشبهات، رغم 
حماوالت اإلبادة والتضليل، فلن يســتطيع أحفــاد يزيد والتكفري بقطع 
الــرؤوس واأليدي واألحزمة الناســفة واملفخخات الــيت تنتزع أرواح 
األبريــاء العزل أن تثين أتباع أهل البيت عن مواصلة الصمود والســري 
على هنج أيب عبد اهلل احلســني  كما لن يؤدي تزييف احلقائق وشن 
احلمالت الدعائية واإلعالمية عرب الوسائل احلديثة املرئية واملقروءة 
واملســموعة والتعرض لرموزنــا الدينية وحماولــة االنتقاص من قدر 
املرجعية الرشــيدة، نقول لــن يقلل ذلك مــن دور علمائنا األعالم ولن 
تزيدهم إال رفعة وعلوا كما مل يســتطع األمويون ولثمانني عاما بشــتم 
وســب اإلمام علي  من طمــس عظمته وحجب نوره عن اإلنســانية، 
وينبغــي علــى أتباع أهل البيــت أن يســتثمروا هذا الصــراع لالرتقاء 
بأطروحاهتم وإيصال صوهتم إىل اآلخرين من خالل تعرية اقطاب الشر 
وفضح وحشــيتهم أمام الرأي العام واإلعالم العاملي كما استطاع اإلمامان 
احلسن واحلسني  مبسريهتما اجلهادية من فضح النظام األموي الذي 
كان ديدنه التزييف وتضليل األمة وتصفية أخيارها كما أســلفنا ويكون 
لزاما علينا وحنن نتجه إىل قرب أيب عبد اهلل احلسني  يف أربعينيته 
اخلالدة أن نشــعر العامل بأننا أصحاب عقيدة راســخة حتمل كل القيم 
اإلنســانية وتدافع عن كل املظلومني يف العامل وحناول أن نعكس الصورة 
احلقيقية لإلمام احلســني وأصحابه مبا تركوه من عطاء وفيض إنساين 
ممتلــئ بصور التضحيــة والثبات على احلق واإلخــالص يف طاعة اهلل 
واحترام كرامة اإلنســان، دروس إنسانية عظيمة تركها اإلمام احلسني 
 يف واقعة كربالء أيســرها بكاؤه حىت على أعدائه ألهنم سيدخلون 
النار بســببه وحنن إذ نقطع الطريق لتجديد العهد مع احلســني  يف 
أربعينيتــه ينبغي أن ال نغفل مســتوى التحديات الــيت نواجهها وجنعل 
مسريتنا هذه منطلقا لبناء الذات والتغيري واالستعداد للمواجهة بكافة 
أشــكاهلا مع أعداء احلق والعدل كي نكــون أهال لالنتماء واالدعاء بأننا 

. أتباع ألهل البيت

 من رثاء السيدة فاطمة الزهراء
 ألبيها 
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نعتقـــد أن اإلمـــام كالنـــي جيب أن يكـــون معصومًا من مجيع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من ســـن الطفولة 
إىل املوت عمدًا وسهوًا كما جيب أن يكون معصومًا من السهو 
واخلطأ والنسيان ألن األئمة حفظة الشرع والقوامون عليه 

حاهلـــم يف ذلـــك حـــال النـــي � والدليـــل الـــذي اقتضانا أن 
نعتقد بعصمة األنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة 

األئمة بال فرق من العمل بوظائفه ويكون وجوده كالعدم .
واحلـــق وجوب العصمة ألنه كمـــا أن وجود اإلمام لطف كذلك 
تكـــون العصمـــة لطفـــًا ، بـــل لطفية وجـــوده ال تتحقـــق بدون 

عصمة .
وهكذا احملقق القمي قدس ســـره قال : واإلمام عند اإلمامية 
جيـــب أن يكـــون معصومـــًا باألدلة اليت مـــرت يف عصمة الني 
وعليه فال حاجة يف اثبات العصمة يف اإلمام إىل إطالة الكالم 
مبثـــل ما أشـــار إليـــه احملقـــق الطوســـي حيث قـــال يف جتريد 
اإلعتقـــاد : وامتنـــاع التسلســـل يوجب عصمتـــه وألنه حافظ 
للشـــرع ولوجـــوب اإلنكار عليه لـــو أقدم علـــى املعصية فيضاد 
أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه والحنطاط درجته عن 

أقل العوام .
هـــذا كله مـــع الغمض عن األدلة اخلاصـــة الدالة على عصمة 
األئمة عليهم الســـالم كحديـــث الثقلني املتواتر عن الني � 

أنه قال:
�إنـــي تـــارك فيكم الثقلـــني كتاب اهلل وعرتتي أهـــل بييت ما أن 

متسكتم بهما لن تضلوا أبدًا�
الدال على مصونية الكتاب والعرتة عن اخلطأ .

وكيـــف كان فالـــكالم يف متعلـــق العصمة أيضًا واضـــح بعد ما 
عرفـــت مـــن وحدة الدليل يف بـــاب النبوة واإلمامـــة فكلما كان 
النـــي معصومـــًا عنـــه يكـــون اإلمـــام معصومـــًا عنـــه فاإلمـــام 
معصـــوم عـــن الذنـــوب صغـــرة كانـــت أم كبـــرة حـــال اإلمامة 
وقبلها وعن السهو والنسيان واخلطأ وعن الذمائم األخالقية 
بل النقصات املنفرة ولو كانت ِخلقية أو نســـبية كدناءة اآلباء 

وعهر األمهات وغرها .
فهـــم كالشـــموس املنـــرة الحتجـــب أصالتهـــم غيـــوم خفيفـــة 
متقطعة وال حتى الكبرة منها فشعاعهم خيرق أقوى احلجب 

رغمًا على أنوف العدى الظاملني الطغاة .
املصادر

بداية املعارف اإلهلية يف شرح العقائد اإلمامية
للشيخ حممد رضا املظفر  

نعتقد أن النبوة  وظيفة إهلية  وسفارة ربانية  جيعلها عقيدتنا في عصمة اإلمام
اهلل  تعــاىل  ملن ينتجبه وخيتــاره من عباده الصاحلني 
وأولياءه الكاملني  يف إنســانيتهم , فريســلهم  إىل سائر 
الناس لغاية إرشــادهم إىل ما فيه منافعهم  ومصاحلهم  
يف الدنيا واآلخرة  ولغرض  تزنيههم  وتزكيتهم  من درن  
مســاوئ  األخالق  ومفاسد  العادات  وتعليمهم  احلكمة  
واملعرفة  وبيان طريق السعادة  واخلري  لتبلغ  اإلنسانية 
كماهلــا الالئق  هبا  فترتفــع  إىل درجاهتا  الرفيعة  يف 

الدارين  دار الدنيا و دار اآلخرة .
ونعتقد أن قاعدة اللطف توجب ببعث اخلالق اللطيف 
بعباده رسله هلداية  البشر  وأداء  الرسالة  اإلصالحية  
وليكونوا ســفراء  اهلل وخلفاءه كما نعتقد انه تعاىل مل 
جيعل للناس حق تعيني  النيب أو ترشــيحه أو انتخابه  
وليــس هلم اخلرية يف ذلك  بل أمر كل ذلك  بيده تعاىل 
ألنه)اعلم حيث جيعل رســالته( كما ونعتقد أن األنبياء 
معصومون قاطبة  وكذلك األئمة  عليهم مجيعا التحيات  

الزاكيات.
 والعصمــة: هي التزنه عن الذنوب واملعاصي صغائرها  
وكبائرهــا  وعــن اخلطأ والنســيان  وان مل ميتنع عقال 
على النيب أن يصــدر منه ذلك بل جيب أن يكون مزنها 
حىت عمــا ُينايف املرَوءة  كالتبذل بــني الناس  من أكل  
يف الطريق أو ضحك عال  وكل عمل يستهجن  فعله عن 

العرف العام.
كمــا ونعتقد أن النــيب جيب أن يكــون متصفا  بأكمل 
الصفــات  اخللقيــة والعقليــة وأفضلها من الشــجاعة 
والسياسة  والتدبري  والصرب والفطنة  والذكاء  حىت ال 
يدانيه بشر سواه فيها  ألنه لوال ذلك ملا صح ان تكون له 
الرئاســة العامة على مجيع اخللق وال قوة إدارة العامل 

كله.
كما جيــب أن يكون طاهر املولد  أمينــا صادقا مزنها 
عــن الرذائل قبل بعثته أيضا لكــي تطمئن إليه القلوب  
وتركن إليه النفوس  بل لكي يســتحق هذا املقام  اإلهلي 

العظيم.

�عقائدنا اإلمامية يف ثوهبا اجلديد/الشيخ حممد رضا املظفر �     

من عقائدنا

عقيدتنا في النبوة

� يتعلق اخلمس بالفوائد واالرباح املستحصلة  من جتارة  
او صناعة او حيازة او اي مكسب اخر .

� ماميلكـــه الشـــخص بهديـــة او وصيـــة ومـــا يأخـــذه  مـــن 
املعونات  واملساعدات من غر اخلمس والزكاة.

� ال يثبـــت اخلمـــس فيما متلكه املرأة مـــن املهر  وما ميلكه 
الـــزوج عوضا عـــن الطـــالق  اخللعي وما يعـــوض به اجملين 

عليه من ديات االعضاء.

� اذا زاد ما اشـــرتاه للمؤونة من احلنطة والشـــعر  والسكر 
والســـمن  وجب عليه اخراج مخســـه , اما املؤن  اليت حيتاج 
اليهـــا – مـــع بقـــاء عينهـــا -  اذا اســـتغنى  عنهـــا  فالظاهر  
عـــدم وجـــوب اخلمـــس فيهـــا  اذا كان االســـتغناء عنهـــا بعد 
السنة, وان كان  االستغناء  عنه يف اثناء  سنته فإن كان مما 
يتعارف اعداده للسنني اآلتية كالثياب  الصيفية والشتوية  

مل جيب  اخلمس فيه ايضا.

� جيب على املرأة  اخراج مخس  ما ترحبه بكســـب او غره 
يف اخـــر الســـنة اذا مل تصرفـــه يف مؤونتها  لقيـــام زوجها او 
غرها  بها , بل اذا علمت  بعدم احلاجة اليه يف اثناء السنة  
- فاالحوط وجوبا- املبادرة  اىل اخراج مخسه  وكذلك غر 

املرأة  اذا علم  بذلك.

� اليشـــرتط يف ثبـــوت  اخلمـــس  كمـــال اخلمـــس  املالـــك  
بالبلوغ   والعقل  , فيثبت  يف ارباح الصي  واجملنون  وعلى 
الولـــي اخراجـــه منهـــا  وان  مل خيرجه وجـــب عليهما ذلك  
بعـــد البلـــوغ  واالفاقـــة , نعـــم اذا كان  الصـــي املميز مقلدا 
ملـــن ال يرى ثبوت اخلمس يف مال غـــر البالغ فليس  للولي 

اخراجه منه.

� يقســـم اخلمـــس نصفـــني )نصـــف لالمـــام ( خاصـــة 
ويســـمى )ســـهم اإلمـــام ( ونصـــف لأليتام الفقـــراء من 
اهلامشيني واملســـاكني وأبناء الســـبيل منهم ويســـمى )سهم 
السادة ( ونعين باهلامشي من ينتسب إىل هاشم جد الني 

األكرم  من جهة األب .

� وال بد من سهم اإلمام  من إجازة احلاكم 
الشـــرعي يف صرفه أو تســـليمه 
إيـــاه ليصرفـــه يف وجوهـــه أن 
األعلـــم  املرجـــع  هـــو  يكـــون 
املطلع على اجلهات العامة .    

دام ظله الوارف
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يا قدوة الثوار  واألحرار قد تألقت يف 
مساء  هذا الش���رف  رم���زًا للبطوالت  

وعنوانًا للتضحية والفداء 
فقد رأيت احلكم األموي  الس���حيق 
يس���وس اجملتمع  حنو الدمار الشامل  
يس���حق  الكرام���ات ويقض���ي عل���ى 
احلري���ات  وميت���صّ  األق���وات ويقود 
اجملتمع  إىل حياة بائس���ة  ال ظّل فيها 
للعدل االجتماعي  والعدل السياس���ي  
, فرفع���ت راية  التحرير مع أخيك أبي 
األح���رار  وس���يد الش���هداء  الذي 
جّس���د آم���ال الش���عوب  وطموحاته���ا  
, وس���عى لتحري���ر إرادته���ا , وإع���ادة 

كرامتها . 
لق���د وقف���ت م���ع أخي���ك يف خن���دق 
واح���د  فرفعتم���ا كلم���ة اهلل اهلادفة 
اىل كرامة اإلنس���ان وبناء حياة آمنة 
مستقرة ال ظّل فيها للظلم والطغيان.

أن���ت  يا أب���ا الفضل  كن���ت هبة من 
اهلل هل���ذه األم���ة  فق���د فتح���ت  هل���ا 
آفاقًا مش���رقة من احلرية  والكرامة  
وعّلمتها  إنَّ التضحية جيب إن تكون 

خالص���ة هلل وبعي���دة كّل البع���د ع���ن الرغبات  
والعواطف  وس���ائر امليول اليت مآهلا إىل الرتاب  
األصيل���ة كان���ت  اإلس���امية   ال���روح  وبه���ذه 
تضحيتك  يا أبا الفضل قد اتسمت بالدفاع عن 
احلق  والذّب عن القيم واملبادئ  وهذا هو السر 
يف خل���ود تضحيتك وتفاعلها مع عواطف الناس 

على امتداد التاريخ.
س���ام اهلل عليك ففي حياتك وشهادتك  ملتقى 
جلمي���ع القيم اإلنس���انية وحس���بك أنك وحدك 
إمنوذجًا رائعًا لش���هداء الطّف الذين احتّلوا قّمة 

الشرف واجملد  يف دنيا اإلسام.
  س���ام اهلل عليك حني اغرتف���ت من املاء غرفة  
لتش���رب منه وتذكرت عطش اخيك  ومن معه  
م���ن النس���اء واألطف���ال  فرمي���ت امل���اء من يدك  

وامتنعت أن تروي عطشك وقلت:
يا نفس من بعد احلسني هوني

وبعده ال كنت أو تكوني
هذا احلسني وارد املنون

وتشربني بارد املعني
              تا هلل ما هذا  فعا ل ديين

إن اإلنسانية تقف بكل إجال  واحرتام  لتحّيي 
هذه الروح العظيمة  اليت تألقت يف دنيا الفضيلة  
واإلسام  وهي تلقي على األجيال أروع الدروس  
عن الكرامة اإلنس���انية، إن ه���ذا اإليثار الذي 
جت���اوز حدود الزم���ان وامل���كان كان من ابرز 
الذاتي���ات يف خل���ق أب���ي الفض���ل  فل���م متكنه 
عاطفت���ه املرتعة بالوالء أن يش���رب من املاء قبله   
وأخريًا اقتحم صفوف أعداء اهلل وشّذاذ اآلفاق 

اقتحام���ًا رهيب���ًا حني أحاط���وا به من 
كل جان���ب ليمنعوه م���ن ايصال املاء 
إىل عطاشى آل النيب   وأشاع فيهم 

القتل والدمار  وهو يرجتز: 
ال أرهب املوت إذا املوت رقا
حتى أوارى يف املصاليت لقى

نفس���ي لس���بط املصطف���ى الطهر وقا        
اني  أنا العباس أغدو بالسقا 
وال أخاف الشّر يوم  امللتقى

وكان يف���ر اجلمي���ع م���ن ب���ني يدي���ه 
ذّكره���م  فق���د  الف���زع    يطارده���م 
ببط���والت أبيه فاتح خيرب  إاّل أن وغدًا 
خبيث���ًا كمن له من وراء خنلة فضربه 
على ميين���ه فقطع تلك اليد الكرمية 
ال���يت كان���ت تفيض ّب���رًا وكرمًا مل 

يعن بها  وراح يرجتز:
واهلل إن قطعتم مييين

إني أحامي أبدًا عن ديين
 وعن إماٍم صادق اليقنِي

جنل النيّب الطاهر  األمني 
 

ث���م كمن ل���ه أخر فقطع يس���اره فرباها  ومحل 
القربة بأس���نانه وجعل  يرك���ض ليوصلها  إىل 
العطاشى وهو حيملها بأسنانه وبينما هو هكذا 
إذ أصاب القربة س���هم  فأريق املاء  وكان عنده 
اش���دّ  م���ن قطع يديه  ثم ش���ّد علي���ه رجس من 
أع���داء اهلل  فعاه بعمود من حديد  على رأس���ه 
الش���ريف  ففل���ق هامته وه���وى إىل األرض  وهو 
ي���ؤدى حتيته ووداع���ه األخري إىل أخي���ه  قائا: 

عليك ميّن السام أبا عبد اهلل ..
وأخريًا وداعًا يا قمر بين هاشم 

وداعًا يا فجر كل ليل 
وداعًا يا رمز املواساة والوفاء 

س���ام عليك يوم ولدت , ويوم استشهدت , ويوم 
ُتبعث حّيًا                 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إن اإلمــام احلســني وقف ليعــاجل مرضا من 
أمــراض األمة  كمــا وقف من قبلــه اإلمام 
احلســن   ليعاجل  مرضــا آخر من أمراض 
األمــة بينما قــدر لإلمام احلســن أن يعاجل  
مرض الشــك يف األمة اإلسالمية  اليت بدأت  
يف عهد أمري املؤمنني،  تشك يف اخلط الرسايل  
الذي ســار عليه قادة أهل  البيت  واستفحل  
لديهــا هذا الشــك حــىت حتــول  إىل حالة 

مرضية  يف عهد اإلمام احلســن  ,  وعاجل 
اإلمام احلســني  حالة مرضية أخرى  هي 
انعــدام  اإلرادة  مع وضوح  الطريق  , فاألمة 
اإلســالمية  اليت كانت تشــك  أو اليت بدأت 
تشــك  يف واقــع  املعركــة  القائمــة  داخل  
اإلطار اإلســالمي  بني اجلناحني  املتصارعني  
اتضح هلا بعد هذا الطريق  لكن هذا الطريق 
اتضحــت  هلا معامله  بعــد أن  فقدت إرادهتا  

وبعــد أن نامت  واســتطاع  الذين اغتصبوها  
وســرقوا  شخصيتها  وزوروا إرادهتا  وأباحوا  
كرامتهــا  اســتطاعوا أن  ميوهــوا عليها وان 
جيعلوهــا غري قادرة على مواجهة  موقف من 
هذا القبيــل  هذه احلالة املرضيــة  الثانية 
عاجلهــا اإلمــام احلســني وكان الطريق 
الوحيــد لعالج هذه احلالــة هو اخلط  الذي 

سار عليه سيد الشهداء  وهو الشهادة.

التخطيط الحسيني
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اس���تبان للرس���ول  بصورة مكشوفة تصميم 
بع���ض الصحاب���ة على صرف اخلاف���ة عن أهل 
البيت  فرأى أن يعزز بيعة يوم الغدير العامة 
ويدعمها بإثبات خطي فقال: ) ائتوني بالكتف 
وال���دواة ألكت���ب لكم كتابًا ل���ن تضلوا بعده 

أبدًا(.
ي���ا هل���ا م���ن نعم���ة كب���رية عل���ى املس���لمني إن 
الكتاب يضمن للمس���لمني سامتهم من الفنت 
واألزم���ات على امتداد التاريخ إن���ه التزام بذلك 
من س���يد الكائنات وأنه صيانة لألمة من الزيغ 

واالحنراف والرتدي يف جماهل احلياة.
عل���م بع���ض الصحابة ما يري���ده النيب من نصب 
اإلم���ام خليف���ة عل���ى املس���لمني فق���ال: حس���بنا 

كتاب اهلل.
أن���ه مهامج���ة صرحية لرس���ول اهلل ال���ذي قرن 
س���عادة أمته بالتمس���ك بالكت���اب والعرتة فقد 

حذف العرتة وذكر الكتاب.
 إن املتأم���ل يف ه���ذا ال���كام يطل عل���ى الغاية 
املنش���ودة هلذا القائل وهي صرف النيب  عن 
الكتاب���ة يف ح���ق اإلمام أم���ري املؤمنني  فلو 
كان يعتقد إن النيب يريد أن يوصي باحملافظة 
على الطق���وس الدينية ملا رد علي���ه بهذه اجلرأة 
ووق���ف بصابة دون تنفيذ رغبته، على أي حال 
فق���د كث���ر اجلدل ب���ني القوم فطائف���ة حاولت 
تنفيذ ما أمر به النيب  وطائفة أخرى أصرت 
على معارضتها للرسول  واحليلولة بينه وبني 
الكتاب���ة وذل���ك خوف���ًا عل���ى ف���وات مصاحلها 
وأطماعها وانطلقت بعض الس���يدات من أمهات 

املؤمنني وغريهن من وراء السرت , فأنكرن على 
 القوم هذا املوقف املتس���م باجلرأة على النيب
 وهو يف الس���اعات  األخرية من حياته  فقلن هلم:
)اال تس���معون  م���ا يق���ول رس���ول اهلل ( ) إال 

)تنفذون ما يريد رسول اهلل
فث���ار أحده���م وص���اح بالنس���اء قائ���ا: )إنكن 
صوحيبات يوس���ف إذا مرض عصرتن أعينكن 
  وإذا ص���َح ركب���نت  عنقه( فرمقه الرس���ول

بطرفه غضبانًا وصاح به:
) دعوهن فإنهن خري منكم ( .

وب���دا ص���راع رهي���ب ب���ني الق���وم وكادت تفوز 
اجلبه���ة ال���يت أرادت الكتاب���ة فانربى ش���خص 

فس���دد س���همًا ملا أراده النيب  فقال: وياهلول 
ما قال: إن النيب ليهجر !!!

ما أعظم هذه اجلرأة على النيب .  ما أقس���ى 
ه���ذا االعتداء على مركز الن���يب  يا هلا من 

كلمة حتمل مجيع ألوان الشر!!
أمل يس���مع هذا القائل كام اهلل يف شأن النيب 
العظي���م ق���ال تع���اىل )) ماض���ل صاحبكم وما 
غوى . وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى 

علمه شديد القوى (( النجم 5-2 
أمل مت���ر عليه هذه اآلية يف مس���و مكانة النيب 
 ))إنه لقول رس���ول كري���م ذي قوة عند ذي 

العرش مكني ((
بل���ى واهلل ! لق���د مسع هذا القائل م���ا أنزل اهلل 
تعاىل من آيات بينات يف ش���أن رس���وله الكريم 
ولكن األطماع السياسية والتهالك على اإلمرة 
والس���لطان دفعت القائل إىل ه���ذا املوقف الذي 
جر املس���لمني إىل  الفنت واألزم���ات وألقاهم يف 
ش���ر عظي���م وكان اب���ن عب���اس إذا ذكر هذا 
احلادث يذوب أس���ى ولوعة ويبكي حتى تسيل 
دموع عينيه على خديه وهو يقول : يوم اخلميس 

وما يوم اخلميس ؟ 
ومن املؤكد إن اب���ن عباس إمنا غرق بالبكاء 
ألنه على علم بأن النيب أراد أن ينص على خافة 

اإلمام أمري املؤمنني .
لق���د اتهم���وا النيب باهلج���ر وع���دم الوعي وهذا 
طعن صريح بش���خصية الرسول األعظم، األمر 
ال���ذي دعا أن يعرض ع���ن الكتابة حفاظًا على 

قداسة النبوة. 

املصدر:
حياة احملرر األعظم الرسول األكرم

باقر شريف القرشي

ية يوم الخميس ز ر

   العقيلة زينب بنت علي بن أيب طالب �
وقــد كان هلــا دور عظيم يف إمتــام النهضة 

احلسينية. 
� الرباب الكلبية  وهي زوجة اإلمام احلسني  

وقد أحبها حبا شديدا حيث قال: 
لعمرك إنين ألحب دارا

     حتل هبا سكينة والرباب
أحبهما وابذل جل مايل

     وليس لالئمي فيها عتاب
� رملة وهي زوجة ســيد شــباب أهل اجلنة  
اإلمام احلســن  وكانــت حاضرة  يف ارض 

كربالء يوم عاشوراء. 
� الســيدة سكينة بنت اإلمام احلسني  وأمها 
الرباب بنــت امرئ القيس وقــد ذبح أخوها 

عبد اهلل الرضيع  فذهلت 
وقد أنشد احلســني فيها هذه األبيات عندما 

رآها تبكي عند توديعه
سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي 

منك البكاء إذا احلمام دهاين
ال حترقي قليب بدمعك حسرة

ما دام مين الروح يف جثماين

  أم كلثــوم  الكــربى  بنــت اإلمام علي �
شاركت مع النساء يف الطف وهلا خطبة بالغة 

يف الكوفة.
� فاطمة بنت اإلمام احلسن  وهي إحدى 
العلويــات املخــدرات  عَمها اإلمام احلســني  
وزوجها اإلمام السجاد  وولدها اإلمام الباقر 
 وقــد حضــرت معركة الطف  وشــاهدت 
مــا جرى على ال البيت وقتل أخيها القاســم  

وبقية األبطال.
  فاطمــة الكربى  بنت اإلمام احلســني �
أمها :أم إســحاق  بنــت طلحة  بن عبيد اهلل  
التيمي وقد أودع احلســني وصيته عندها يوم 

عاشوراء. 
� ليلى الثقفية _ وهي ليلى بنت أيب مَرة بن 
مســعود  الثقفي  أمها ميمونة بنت أيب سفيان  
بن حرب  وهي زوجة ســيد شباب أهل اجلنة  
اإلمام احلســني  وأم ولده األكرب علي األكرب 
الذي استشهد  مع والده يف الطف وكانت تنظر 
لولدها  وزوجها  يذحبان  وهي حمتسبة  ذلك 

يف سبيل اهلل .
� األسدية )زوجة علي بن مظاهر( :مؤمنة 
موالية ألهل البيت  حضرت واقعة الطف  مع 

زوجها.  
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إن اإلم���ام  امله���دي  م���ن احلقائ���ق الثابتة  عند 
املس���لمني  على اختاف مذاهبهم  وهو املصلح  
األك���رب  واملنق���ذ األعظم للبش���رية  من ش���تى  
أنواع  االحنراف  وهو الذي  ميأل األرض قسطا 

وعدال  بعد امتائها  ظلما وجورا.
وقد قام اإلمام الرضا  قام بدوره ومسؤوليته  
يف توجي���ه األنظار إىل حقيقة املبدأ اإلس���امي 
املتمث���ل يف قضي���ة اإلمام املهدي  لق���رب العهد 

بوالدته  وغيبته.
 وق���د ج���اءت  الرواي���ات  مطابقة مل���ا صدر عن 
الرس���ول من أحاديث حيث قال: )لو مل يبق 
م���ن الده���ر إال يوم لبع���ث اهلل رج���ا من أهل 
بييت ميأله���ا  عدال كما ملئت جورا(.وقد قام 
اإلم���ام الرض���ا   باإلش���ارة والتأكيد  هلذا  
املبدأ  اإلسامي  عند املقربني لديه  وقد بلغت  
النص���وص  اخلاصة  باإلم���ام  الرضا  عن هذه 
القضي���ة  اإلس���امية  كم���ا أحصاها  مس���ند 

اإلمام  الرضا  ستة وثاثني نصًا، منها:
عن أي���وب بن نوح قال قلت  للرضا  إّنا  1 -
لنرج���و  أن تكون صاحب هذا األمر  وان 
ي���رده اهلل عز وج���ل  إليك من غري س���يف  

فقد بويع لك  وضربت الدراهم بامسك.

فق���ال :  م���ا منا احد اختلف���ت إليه الكتب  
وس���ئل ع���ن املس���ائل  واش���ارت إلي���ه  األصابع  
ومحل���ت إليه األم���وال  إال اغتي���ل أو مات على 
فراش���ه  حت���ى يبعث  اهلل عز وج���ل  هلذا األمر  
رجا خفّي املولد  واملنشأ غري خفَي  يف نسبه.

ع���ن حممد بن أبي يعقوب  البلخي قال  2 -
: مسعت أبا احلس���ن الرضا  يقول)انه 

س���يبتلون مب���ا ه���و اش���َد واك���رب  يبتلون  
باجلن���ني يف بطن أمه  والرضيع حتى يقال 

غاب ومات  ويقولون :ال إمام ..(

وص���رح - 3 خبصوصية  اإلمام املهدي  
بأن���ه  الثال���ث م���ن ول���ده فق���ال )كأن���ي 
بالش���يعة  عند  فقدهم  الثالث  من ولدي  
يطلب���ون  املرع���ى  فا جيدون���ه , فقال له 
علي بن احلسن بن فَضال: ومل ذلك يا ابن 
رس���ول اهلل  قال : الن إمامهم  يغيب عنهم 
.. لئ���ا يكون يف عنقه ألحد بيعة  إذا قام 

بالسيف.

وكان العباس���يون يدرك���ون إن قضية اإلمام 
املهدي  حقيقة إسامية   ال بد منها  ويتخوفون  
م���ن زوال  حكمه���م عل���ى يدي���ه ل���ذا كان���ت 
الروايات  يف ش���أنه يف غاية السرية  والكتمان  
ولعل إش���خاصهم  لائمة  إىل مركز حكمهم  
وعاصمته���م كان قائم���ا عل���ى أس���اس  ترقب 
والدة  امله���دي  والقض���اء علي���ه يف مهده  إن مل 

ميكنهم  احليلولة دون والدته.

فاملأمون أش���خص اإلم���ام الرضا  
إىل خراس���ان وأش���خص ابن���ه 
أيض���ا     اجل���واد  اإلم���ام  
إىل بغ���داد بع���د انتقال  مركز 

خافت���ه  إليه���ا  ولع���ل تزوجي���ه  
ابنت���ه كان باعتب���ار  لإلم���ام م���ن 
ه���ذا اهل���دف  إضاف���ة إىل حماولة 

اختاط  النس���ب بني  العباسيني 
وأئم���ة  أهل البيت  فضا عن 

احلضور  داخل  حياتهم  
الشخصية  ليكونوا  

عل���ى معرف���ة  مب���ا 
يس���تجد يف حي���اة  
وهذه  البي���ت  أهل 
ال���يت  املواق���ف  
كان���ت تب���در من 
الس���لطة  هي اليت 
اإلم���ام   جعل���ت  

املهدي  خيتفي دون أن تقوم  السلطات  باعتقاله  
وهي نتيجة  للتخطيط الدقيق  الذي كان  قد 
بدأه اإلمام الرض���ا  وتلميحاته وتصرحياته 
الس���رية يف خصوص  اإلمي���ان باملهدي  ووالدته  
وامس���ه  وق���د تابع األئم���ة  من بع���ده نفس 
التخطيط  دون ان  تشعر بهم السلطات القائمة 
. وخاص���ة الق���ول : أن اإلمام الرضا قد رس���م 
مستقبل الرسالة بالتمهيد هلا من خال الوصية 
بإمام���ة ابنه اجلواد ثم علي اهلادي ثم احلس���ن 
العسكري ثم ابنه اإلمام املهدي لتواصل األمة 
والءها وتستمر يف انتمائها الفكري والعاطفي 

والسلوكي .
 املصدر:

 أعام اهلداية     علي بن موسى الرضا
 اجملمع العاملي ألهل البيت      

اإلمام

والعقيدة املهدوية

مي���زة اخ���رى لإلم���ام احلس���ني  نرويها هنا 
نق���ًا عن كتاب )كام���ل الزيارات ( وهي قول 
س���يدتنا زين���ب الك���ربى : )وليجتهدن أئمة 
الكف���ر وأش���ياع الضالة يف حموه وتطميس���ه 

فا يزداد أثره إال ظهورًا وأمره إال علوًا( .
إضع���اف  إىل  يؤدي���ان  والقم���ع  التص���دي  إن 
واضمح���ال الس���لطة وحت���ى الفك���ر أحيان���ا 
  ولك���ن بالنس���بة ملواكب س���يد الش���هداء
كان األم���ر على العكس فكلما كان القمع 
والضغط يشتدان ، كان نورها يشتد ويقوى ، 
وكلم���ا كان عدد املعارض���ني واملتصدين هلذه 
املواكب يزداد كانت املواكب أكثر رسوخًا 

وصابة.
   يف املاض���ي كان���ت طقوس حم���رم واجملالس 
احلسينية مقتصرة على املناطق الشيعية وأحيانًا 

بع���ض املناط���ق اإلس���امية أم���ا اآلن وبس���بب 
السياسات اليت اّتبعت حملو هذه الطقوس نرى أن 
النطاق اجلغرايف إلقامة هذه الطقوس واملراسم 
بدأ يتس���ع ليشمل خمتلف أرجاء العامل مبا فيها 
الب���اد غري اإلس���امية وهذا ه���و معنى الظهور 
ال���وارد يف الرواي���ة ونتيجة هلذا اإلنتش���ار أصبح 

  الذي���ن مل يس���معوا باس���م اإلمام احلس���ني
يتعاطف���ون معه ومع أهداف���ه يف الثورة وحماربة 
الظلم وبدأوا يدخلون يف اإلس���ام وأصبحوا هم 

أنفسهم عامًا مهما يف إقامة هذه الشعائر .
نقطة أخرى تش���ري إليها السيدة زينب  أيضًا 
وه���ي عل���و األمر الوارد يف الرواي���ة أعاه ) وهو 

كل ما يرتبط باملواكب احلسينية ( .
ففي األيام الس���الفة كانت جمالس العزاء تقام 
يف احملات الس���كنية واحلس���ينيات والتكايا 
و..... إىل آخره، فكان احلاضرون هلذه املراسم 
ه���م الذين يش���هدون وقائعها أم���ا اليوم ويف ظل 
التق���دم الكب���ري يف وس���ائل اإلتص���ال ميكن 
جلمي���ع الن���اس مش���اهدتها ع���ن طريق وس���ائل 
اإلعام كالتلفاز وغريه ، وأن يشهدوا وقائعها 

عن كثب وهذا هو معنى علو األمر .
املصدر:

نفحات اهلداية 
السيد صادق احلسيين الشريازي 

  نور اهلل 
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ان كلم���ة رقية تعين االرتق���اء  مبعنى الصعود 
اىل االعل���ى والرتقي ,وهي بنت االمام احلس���ني 
 وحس���ب الروايات يقال كان عمرها ثاث 
او ارب���ع س���نوات   ويف بع���ض االخبارمخس او 

سبع سنني .
أش���ار الشيخ املفيد يف االرشاد ان والدة فاطمة 

بنت احلسني هي ام اسحاق  بنت طلحة.
ورد يف بع���ض االخب���ار  ان الس���يدة س���كينة 
قال���ت الح���دى اخواتها ي���وم عاش���وراء: هلمي 
نأخ���ذ برداء والدي  وحنول بين���ه وبني الذهاب 
اىل  املي���دان فلم���ا مس���ع صوته���ن بك���ى  واذا 
بالس���يدة رقية تناديه  قائل���ة ابتاه لن احول دون 
ذهابك اىل امليدان  ولكن قف لي هنيهة الراك 
واتزود منك  فأخذها سيد الشهداء  يف حضنه 
وجع���ل يقبلها  ويصربها واذا بها تقول له : ابتاه  
العط���ش العطش فإن الظمأ قد آملين، فأش���ار 
عليهااالمام احلس���ني  ان تدخل اخليمة ليذهب 
اىل املي���دان ويطلب هل���ا ماء  وما ان اراد س���يد 
الش���هداء  الذه���اب اىل املي���دان حت���ى أخ���ذت 
الس���يدة رقية باذياله من جديد وهي تقول  ابتاه 
اين متضي؟ فأخذها احلسني يف حضنه وطيَّب 

خاطرها.
فم���ن كام )هل���ال بن نافع( ال���ذي كان  يف 
جيش عمر بن سعد قال فيه: كنت واقفا خلف 
صف���وف  العس���كر وبع���د ان ودع االمام عياله 
خرج���ت طفل���ة تعدو خلف���ه ورجاه���ا ترجفان  
وقد تش���بثت  باذيال االم���ام وتقول: ابتاه  انظر 
الَي انين عطش���انة فخاطبها: اهلل يسقيك فإنه 
وكيل���ي عليك���م ,فس���أل ه���ال ب���ن نافع من 
ه���ذه الطفلة فقالوا له انه���ا رقيه صغرية االمام 

احلسني.
وبع���د املعرك���ة واستش���هاد  االم���ام  احرق���وا 
اخلي���ام  فوجدوا  م���ا يق���ارب 23 طفا وطفلة 
كله���م يصيح���ون العط���ش  فبدأوا يس���قوهم 
امل���اء وم���ا ان اخ���ذت امل���اء هرع���ت اىل امليدان 
وقالت امضي اىل والدي الس���قيه املاء فأجابها 
اللع���ني دعي عنك هذا فقد قت���ل ابوك ظمآنا، 
اُ خذت مع االس���ارى اىل الش���ام وهناك كانت 

خرب���ة فوضعوهم فيها وإذا بصياح يعلو املكان 
وبكاء، ص���اح يزيد ماهذه الضج���ة فقالوا له 
ان طفل���ة للحس���ني تطلب رؤية ابيه���ا )وقد رأته 
يف منامه���ا(  فأمر أن ياتوها بالرأس الش���ريف 
فلم���ا رأته قالت ماه���ذا الرأس؟قالوا هذا رأس  
ابي���ك  فحملته من الطش���ت وجعلته يف حجرها  
وه���ي تبك���ي  وتقول:ابت���اه ,ليتين  م���ت دونك  
ابت���اه  عمي���ت قب���ل ان اراك عل���ى ه���ذه احلالة  
,ابت���اه ليت���ين مت وكنت حتت ال���رتاب وال ارى 
حماس���نك خمضوب���ة  بدم���ك, فبقي���ت الطفلة 
تبكي وتنوح حت���ى اغمي عليها وملا حركوها 

وجدوها قد فارقت احلياة .
يوجد هلا مزار يف الش���ام يقص���ده الزائرون من 
مجي���ع احناء العامل وينحن���ون امامها اجاال ملا 
قدمته من رسالة اىل العامل ,اراد االمام احلسني 
ان تك���ون نهضت���ة ش���املة وواس���عة ,فكانت 

باالطفال والنساء والشباب والشيبة 
وقد دفنت يف اخلربة اليت ماتت فيها  حيث 
أراد الظاملون اذالهلم بهذا املكان و لكن شاء 
اهلل س���بحانه ان يكون قبل���ة للعامل فأصبحت 

بابًا للحوائج.
وعند دخولك املقام الش���ريف تق���رأ هذا البيت 
)بقعة َش���رفت بآل النيب وبنت احلسني  الشهيد 

.) رقية
وللعامة الش���يخ عب���د املنعم الفرطوس���ي وهو 

شاعر اهل البيت قصيدة جاء فيها:

انزلوها يف خرب��������ة ليس فيها
غري مهد الثرى وسقف الس����ماِء

ال تقيهم حر اهلجري ب�������������ظل
وهو يصلي وال هلي���������ب ذكاِء

وتراءى احلسني يوما لعين������ي 
طفلٍة عند ساع�����������ة االغفاء

فاستفاقت وطالبت بأبي����������ها
وتعاىل الصراخ بني النس���اء

فأتوها برأس���ه فَأَكب���َّ���������ت
ف���وقه مستغي���ثًة ب������البكاء

شهقت ش���هقًة فمات������ت عليه 
حني اهوت على صعي���د الفناء

َحرَّكوها وما بها من ح��راٍك 
ف������نعاها السجاد للح����وراء

وهي كانت يف اصلها حني تنمى 
خري بنت لس����������يد الشهداء                   
سام عليك يوم ولدت  ويوم اخذت مع االسارى 

ويوم ماتت  ويوم تبعث حية
املصدر:

السيدة رقية بنت االمام احلسني
الشيخ علي الرباني اخللخالي
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