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لإلرتباط مع اإلمام الحجة "عج" یکفي أن تصفي قلبک ... :  السید محمد حسن الطباطبائي 

 ... ولتکتن لتو کتان 
ً
 ، یتمکن من جذب هذه األمواج و یظهر التتتصتویتر أی.تا

ً
إن کان القلب صافیا

 ... نحن حرمنا أنفسنا من رؤیتته ... و 
ً
 الیظهر له التصویر واضحا

ً
ا
ّ
القلب غیر صافي و کان مغبر

 ٧٥١إلهیة ، ص في الواقع لم یکن فاصٌل بینه و بین المشتاق له ...

 معارف مهدوية:       

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: 

 

نتابع حديثنا عن أدعية االمام املهدي )عليه السالم(، ومنننهنا الندعناي الن ي و د 
)طهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف ايدينا عن الظلم والرسنةنة، و ن   فيه:

. ه ه العبا ات ال تزال امنتندادال لنلن ن نطنع    ابصا نا عن الفجو  والخيانة، ... الخ(
معالجته لج لة من الظواهر العبادية، حيث تتناول كل ف رة ظاهرتني منتنجنانسنتنني 

)وطنهنر  )كالحرام والشبهة(   العبا ة التي استهللنا بها حديثننا وننعننني بنهنا:
ان هن ه النفن نرة املنزدو:نة اي: النتني تنتننناول  بطوننا من الحرام والشبهة، ...(

، :دير بنا ان نسلط االضاية عليها نظرال ملا ترتتب عليه من  الحرام والشبهة ظاهريت
 االثا  الدنيوية واالخروية. اذن لنتحدث عن الف رة امل كو ة.

من الح ائق العبادية املألوفة )باالضافة اىل الح ائق الطبية( ان للغ اي اثره   الصحة واملرض العضويني فيام ال ينرتنبنط 
ما يعنينا اآلن. طبيعيال مع مالحظة ان ما هو عبادي ال ينننفنصنل عنام هنو  -وليس العضوي -مبوضوعنا، ولكن االثر العبادي 

فان االثر العضوي للحكول يسبب تلفال   خاليا املخ كام انه يسنبنب  -عضوي اي: عندما يتناول الشخص كحوالل والعياذ بالله 
ع ابال اخرويال مام يعني ان ما هو رشعي او عبادي ال ينفصل عام هو عضوي: كام ارشنا ولكن لنتجه االن اىل االثر العنبنادي 

 ؟ )طهر بطوننا من الحرام والشبهة( فامذا نستلهم من عبا ة:
 لَْحَم الِْخنِزيِر. مثالل او الخ و  او الَْ يْتَةَ  من الطعام هو املنهي عن رشعال عىل نحو االلزام كلحم الحرام

وما دام املرشع االسالمي ةد نهانا عن تناول املحرم من الطعام والرشاب فان املفروض هو االلتزام ب لك وه ا يعني ان 
 ري امللتزم سوف يعرض نفسه للع اب وه ا ما ال يرتضيه العاةل لنفسه، واما الطعام املوسوم بالشبهة فانه يعني: منا 
ال نط نئ اىل حليته، اي: الشك فيه لو:ود ةرينة او االحتامل لحرمته، حينئ  فان الوظيفة العبادية تفرض علينا ا:تنابه ايضال، 
نظرال للنصوص الوا دة   ه ا الشأن واملطالبة بالوةوف عند الشبهات حيث املحت النصوص اىل ان النجاة فيها اي:   

تجعل الشخصية    احة من البال، حيث اننه   يسنأل منثنالل:  -من الزاوية النفسية -االحتياط من تناولها، وعل ية االحتياط 
ملاذا   تتناول الطعام املشبوه، بينام يسأل   حالة ما اذا ظهر بان الطعام امل كو   ري محلل. فاذن   الحالتني تظنل 

 ، هنا: )واكفف ايدينا عن الظلم والرسةة( الشخصية املحتاطة   أمان من الع اب. بعد ذلك نوا:ه عبا ة:
 الظلم والرسةة؟ ما هو التجانس بني مفرديت ةد يتسايل ال ا ئ:

التجانس هو   االيدي حيث ميكن لليد ان تعتدي عىل اآلخر مادام الشخص يحن نل ننزعنة عندواننينة اي ينتنلن ذ  الجواب:
الرسةة، ان النيند هني السنا ةنة، والنيند هني  بالعدوان عىل اآلخر سواي أكان العدوان عضويال او كان العدوان ماديال وهو:

املعتدية هنا يتعني عىل ةا ئ الدعاي االّ ميّر عابرال عىل ه ه العبا ة حيث يحسب الكثريون ان النعندوان النبندذ وكن لنك 
املعروفة، بينام االمر يتجاوز ذلك اىل دةائق السلوك ال ي يند ج ضن نننه النعندوان،  الرسةة العدوان املادي يت ثل  

ف ثالل نجد ان املعامالت االةتصادية ت رتن   الكثري منها بشبهات  بوية او ان االخ  لحبة واحدة هي رسةة ايضال باالضافنة 
 ايضننال. الرسننةننة اىل املننام سننات املننتننصننلننة بننالننغننام والننخننداع ونننحننوهننام مننام يننجننحننف بننحننق االخننر ويننننند ج ضنن ننن

، وهاتان العبا تان  )وا ض  ابصا نا عن الفجو  والخيانة واسدد اسامعنا عن اللغو والغيبة( بعد ذلك نوا:ه عبا ة:
 بحا:ة اىل ال اي االضاية عليهام وه ا ما نحدثك به الح ال ان شاي الله.

وسنواهنا منن املنحنظنو ات  والظلم والرسنةنة الحرام والشبهة ختامال نسأله تعاىل ان يجعلنا م ن ال يجنح اىل
 سائلني الله تعاىل ان يوف نا اىل مام سة الطاعة والتصاعد بها اىل النحو املطلوب.



ناشط: فريق الكاظمي يخطط لمجزرة فتي تشتريتن 
المقبل ويكشف عن جوكر اشترى منزال فتارهتا بت ت  

 ان كان يوصيهم بشراء سكائر له

 حدث اليوم:

 براعم االنتظار يهتمون بالطعام احلالل

 براعم  األنتظار.. أمانت ا:

 وظائف األنتظار:

 م تظروا الفرج ال ييأسون
 

ورد في الروايات اإلسالمية بت تبتارة "انتتتظتار 
الفرج"، واعتبر اإلستالم هتذا اإلنتتتظتار عتبتادة 

 من أف.ل ال بادات .
 

متتبتت أ انتتتتتظتتار التتفتترج يتتمتتكتتن إستتتتتنتتبتتا تته متتن 
مفهوم قرآني آختر هتو "حترمتة التيت   متن 

 روح الله"
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فالمجموعة المؤمنة بالنصر اإللهي ال تفق  
األمتتل متتهتتمتتا قستتال التتظتترو  وال تستتلتتم 
 نفسها للي   وال بث ب ي حال من األحوال .

حتذر اإلعتتالمتتي والتتنتتاشتتط فتتي ستتاحتتات 

التتتتتظتتاهتتر حستتيتتن الشتتلتت ، الستتبتتال، متتن 

مجزرة يخطط لها أح  مسؤولي فتريتق 

رئتتيتتو التتوصراء مصتتطتتفتت  التتكتتاظتتمتتي 

بتتمتتنتتاستتبتتة متترور عتتام عتتلتت  انتتطتتالق 

 التظاهرات في تشرين األول المقبل.
 

وقال الشل  في منشور عل  صتفتحتتته 

أحتتتت  “ إن ”  التتتتفتتتتيتتتتستتتتبتتتتو “ بتتتتمتتتتوقتتتتع 

المسؤولين في فريق التكتاظتمتي متن 

الذين ركبوا الموجة باسم المتظاهريتن 

المساكين يقوم حاليا بتتتوصيتع األمتوال 

حت  يصنع فريق م.تاد داختل الستاحتة 

بتتتهتتت   احتتت اي متتتجتتتزرة فتتتي تشتتتريتتتن 

 ”.القادم
 

وخا ب الشلت  رئتيتو التوصراء بتالتقتول: 

ما الذي تنتظره لطرد هذه األم ات يتا “ 

هل تري  أن ت خذ دور “، م.يفا ”كاظمي

متتن جتتانتتب آختتر كشتتف ”.  التتذي ستتبتتقتت 

متتظتاهتر جتوكتر قتام “ الشل  عن وجود 

 624بشتتراء بتتيتتال فتتي صيتتونتتة بتتمتتبتتلتت  

هتتتذا “ ، متتتبتتتيتتتنتتتا أن ” متتتلتتتيتتتون  ديتتتنتتتار 

 ”.المتظاهر كان يوصينا عل  سكائر
 

اشتر  في قناة وكالة انباء براثتا عتلت  

 التلجرام



 ماهي ح ود الحزن عل  مصيبة الحسين عليه السالم . االمام المه ي نموذجا .
 

للحزن درجات تنبع من حالة الوعي ل ى الحزين ، والحزن أي.ا عل  ق ر المحزون عليه صتحتيتن ان 
المصيبة واح ة كما عبر عنها الله ت ال  :    ف صابتكم مصيبة الموت   ولكن الحزن عتلت  متوت 
نبي ليو مثل الحزن عتلت  متوت انستان عتادي الن التنتبتي او االمتام او الشتختصتيتة الت تلتمتيتة 
والسياسية واالقتصادية يكون له اثر في حياة النا  وعتلت  قت ر هتذا االثتر... تتكتون التفتاجت تة 

 ويكون الحزن.
 

ولكن بما أن االنسان له االسوة بمن ي تق  بهم ويقل هم وينتمي لهم ف ليته ان يتنتظتر إلت  
هذه االسوة ماذا تصنع في حاالت الفرح والحزن لكي يكون عمتلته متطتابتقتا لتمتن يتتت ست  بته . 
 لمن يت سون بهم متظتاهتر التفترح والترقتا وضترب الت فتو  والصتيتام واالكتتتحتال 

ّ
فالب ض سن

وغيرها فرحا بمصيبة مقتل حفي  رسول الله وسي  شباب اهل الجنة فمثال  هن   ام م اوية سنال الفرح واالكتحال عن  متقتتتل حتمتزة است  
الله ورسوله ، وعائشة عن ما وصلها خبر مقتل االمام علي عليه السالم فرحال وانش ت ش را كانها تغني  ربا وشمتال بتمتقتتتل االمتام ، 
ولالمويين اعيادهم التي سنوها فرحا بمقتل االمام علي والحسن والحسين عليهما السالم . ولكن النبي محم   ص  واالئمة متن بت ت ه 
تنتيتال بتهتا التبتشتريتة 

ُ
سنو لمن يت سون بهم الحزن والبكاء والتفجع عل  مصيبة الحسين عليه السالم ألنها من المصتائتب التكتبترى التتتي م

 نبيه الكريم  ص 
ُ
ه
ّ
 وهو ب اية االمتحان اإللهي للنا  إذن فإن الحزن تشريع إلهي سن

 من بين كل ذل  نقول :
 

ما هي ح ود الحزن عل  مصيبة الحسين عليه السالم وب اية نقول : أن الذي سن هذا الحزن عل  الحسين هتو متحتمت  رستول التلته  ص  
  فنحن نت س  برسول الله  ص  والصحابة في البكاء عتلت  التحتستيتن     2حينما اخبره الوحي بمقتل الحسين وناوله ب .ا من تربة كربالء  

والحسين هو اول شخا في هذا ال الم تم البكاء عليه في حياته . وهكذا تتالال مناسبات الحزن عتلت  ايت ي االئتمتة التمت تصتومتيتن متن 
نش  بين ي ي االمام ، ثتم متجتالتو وعتزاء وكتلتمتا جتاء عصتر واشتتت  

ُ
ب   قتل الحسين     وخرجال من بيوتهم المق سة ، فاصبحال ش را ي

الظلم فيه عل  اتبا  الحسين     قام شي ة الحسين بالتنو  في اظهار مظتاهتر التحتزن عتلت  هتذه التمتصتيتبتة إلت  أن حتل عصتر االمتام 
المه ي عجل الله ت ال  فرجه الشريف وهنا توقف التشريع في ق.ية االمام الحسين حتيتث ستن التمتهت ي  عتج  الستنتن االختيترة تتتت ألن 
قول الم صوم حجة علينا تتت واض ا ح ود الحزن عل  الحسين فنستطيع ان ن ر  ح ود الحزن عل  التحتستيتن متن ختالل تتتتبتع متا جتاء فتي 
 صيارة الناحية المق سة  حيث توفر لنا هذه الزيارة رؤية شاملة كاملة لح ود الحزن ، ونتوقف عن  متقتطتع متن هتذه التزيتارة التتتي يتقتول 
 
ً
ت  صتبتاحتا

ّ
فيها االمام المه ي  عج  مخا با ج ه الحسين عليه السالم : ولئن أخترتتنتي الت هتور واعتاقتنتي عتن نصتر  التمتقت ور فت نت بتن
 حت  أموت بلوعة المصاب وغصة االكتئاب  .

ً
 عل  ما دها  وتلهفا

ً
 حسرة علي  وت سفا

ً
 علي  ب ل ال مو  دما

ّ
 ومساًء وألبكين

 
 إذن من النا أعاله نقرأ ع ة أمور منها :

 
تتثتتبتتال  تتول عتتمتتره الشتتريتتف بتتقتتولتته :  ولتتئتتن أختترتتتنتتي التت هتتور . فتتهتتو يتت تتتتتر  هتتنتتا بتت نتته متتع التت هتتور. أوال :

ُ
 أن االمتتام التتمتتهتت ي ي

قول االمام المه ي  واعاقني عن نصر  المق ور  . ان أن هنا  امر مق رعينه الله للمه ي ويوم م ين ي خذ فتيته االمتام التثت ر  ثانيا :
 من قتلة الحسين .

بين حجم مصيبة الحستيتن بتحتيتث ان امتامتا مت تصتومتا  ثالثا :
ُ
ال ح ود للحزن عل  الحسين     حيث يقول :  ف ن بن  صباحا ومساًء . وهذا ي

 يبكي عل  هذه المصيبة ليل نهار ، فهتل بتكتيتنتا نتحتن شتيت تتته لتيتل ونتهتار وهتل استتتحت.ترنتا التحتزن فتي كتل شت ن متن شتؤون حتيتاتتنتا 
 عتلتيت  بت ل الت متو   راب ا :

ّ
ا لق االمام المه ي الحزن ا القا حت  لوأدى إل  الموت من ش ة الحزن ونقرأ هذا في قتولته :  وألبتكتيتن

 حت  أموت بلوعة المصاب وغصة االكتئاب  .
ً
 عل  ما دها  وتلهفا

ً
 حسرة علي  وت سفا

ً
 دما

 
 وفي هذا القول ع ة وجوه منها :

أن قول االمام المه ي  عج  انه يبكي ب ل ال مو  دما ، ي ني سو  اخوض في دماء اع ائ  وانتقم ل  منهم واعجل بارواحتهتم إلت  
النار. ولربما نستشف من خالل هذا النا ان ال ماء إذا خرجال بكاءا وحزنا عل  الحسين وب ي وسيلة فال حترمتة فتيتهتا، حتتت  لتو أدى ذلت  

 إل  الموت بلوعة المصاب.
 

الوجه اآلخر ان لغة ال م غير لغة ال مو  ، ألن الت م متن أقتوى عتوامتل التتتحتريت  فتي التمتجتتتمت تات ، وهتو مصت ر اثتارة  تاغتيتة تتلتهتب 
مشاعرالنا  وتش رهم ب ظم المصاب وف احة الخسارة بمقتل االمام الحسين  ص . فمن كل متا تتقت م نترى أن االمتام التمتهت ي  عتج  

 وهو آخر إمام في سلسلة الم صومين وضع لنا اسو الحزن عل  الحسين ورسم لنا ح ود هذا الحزن.
 

واالمام المه ي ال يزال حيا بيننا يت ه  محبي الحسين وعزاء الحسين ويب   عنهم االخطار واالمراض ويتتت تهت هتم بتالتطت تام متن ختالل 
البركة التي تحل ببركة وجوده المبار  ، فكل مظاهر االمان والسالم والتهت وء وحتالتة التختشتو  التذي يت تم هتذه التحتشتود التمتلتيتونتيتة 
الراك.ة إل  قبر ج ه في كربالء ، إنما هي دليل عل  وجود المه ي المبار  في هذا المحفل ال ظيتم فت تلت  الترغتم متن هتذا الت ت د 
الهائل من الزائرين إال ان  ترى بركة كبيرة في وفرة الط ام ووسائل النقل وانسيابية في الت تزاء وعت م انتتتشتار االمتراض بتيتن التزائتريتن 
وقلة وقو  الحوادي حت  في اص ب الحاالت التي مرت عل  ال راق من تفجير وقتل فإن مسيرة الحسين محفوظة بتبتركتة وجتود االمتام 
صاحب ال صر والزمان عجل الله ت ال  فرجه الشريف وهذا من اكبر المصاديق عل  وجوده الشريف بتيتنتنتا ويت لتنتا عتلت  ذلت  آختر رستالتة 
صتيتبتهتم عتمتا قتريتب ، وهتو 

ُ
بشرهم بقرب ظهورة ويطلب منهم الصتبتر عتلت  فتتتنتة ستو  ت

ُ
ارسلها المه ي عليه السالم إل  شي ته ي

ا غير مهملين لمراعاتكم وال نتاستيتن لتذكتركتم، ولتو ال ذلت  لتنتزل بتكتم الت واء 
ّ
التوقيع الذي ظهر من الناحية المق سة فيقول فيه :   إن

ه وظاهرونا عل  انتياشكم من فتنة ق  أنافال عليكم يهل  فيها من حم أجتلته ويتحتمت  عتنتهتا متن أدر  
ّٰ
واصطلمكم األع اء، فاتقوا الل

 نوره ولو كره المشركون  .
ّ
ه متم

ّٰ
 أمله،وهي أمارة اصو  حركتنا ومناقشتكم ألمرنا و نهينا، و الل

 
 المصادر .

: فتإن  اللما بل  عائشة قتل علي قالال : ف لقال عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا باإلياب المسافر . ثم قالال من قتله فقيل رجل متن متراد فتقتالت -1
  اريتي  نائيا فق  ن اه ن ي ليو في فيه التراب ، فقالال صينب بنال أبي سلمة اتقولين هذا ل لي فقالال إنني أنستي فتإذا نستيتال فتذكترونتي ، رواه تت

،ومتقتاتتل 157-3والتكتامتل فتي التتتاريت  البتن االثتيترج 251ص  3،الكامل في التاري  لتلتشتيتبتانتي ج 64-3،والطبقات البن س  ج 77-7و ج 151ص  3الطبري ج 
 . 62الطالبيين البي الفرج االصبهاني 

 
ها قالال : خرج رسول الله  صل  الله عليه وآله  إل  أصحابه ، والتربة في ي ه ، وفيهم أبو بكر ، وعمر ، وعلي ،  -2

ّ
حذيفة ، وعمار والرواية عن عائشة أن

 ، وجتا
ّ

 ابني الحسين يقتل ب  ي ب رض الطتف
ّ
بتهتذه التتتربتة ،  ءنتي، وأبو ذر ، وهو يبكي ، فقالوا : ما يبكي  يا رسول الله  ! فقال : " أخبرني جبرائيل ، أن

 فيها م.ج ه. المص ر : مجمع الزوائ  
ّ
ال  147/  3، الم جم الكبير  177/  1ف خبرني أن

ّ
 11، سبل التهت ى والترشتاد  244/  1فيض الق ير  123/  12، كنز ال م

ة  73/ 
ّ
 . 14/  3، ينابيع المود

 
 .7  ح 31  ب 176ص  53.البحار : ج 317: 2. االحتجاج  517ص  3مست ر  الوسائل : ج  -3

 343ص  2م ادن الحكمة : ج 
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