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مقدمة الناشر

من بين العناوين التي يمكن لذهن اإلنسان أن يحشدها عند 

ربه  إلى  العبد  تقرّب  في  تساهم  التي  العوامل  في  التأّمل 

وتنفرد  األولوية،  عرش  على  المعرفة  مقولة  تتربع  سبحانه، 

تتحقق  كي  لإلنسان  منه  بد  ال  الذي  األساس  المدخل  بكونها 

اإللهي،  القرب  درجات  إلى  تالًيا  ويصل  العبودية،  حقيقة  فيه 

وهو الهدف الذي ألجله خلق الله الخلق وأوجدهم.

كما  الخلق،  غايات  أسمى  لله  المطلقة  العبودية  بكون  تسليمنا  فمع 

بد  فال  ِلَۡعُبُدونِ ﴾)))،    إِلَّ نَس  َوٱۡلِ   نَّ ٱۡلِ ۡقُت 
َخلَ ﴿ َوَما  تعالى:  قوله  دّل 

المعرفة  على  متوقًفا  العبودية  طريق  سلوك  بكون  أيًضا  التسليم  من  لنا 

ولهذا،  سبحانه.  الله  وهو  العبودية،  هذه  ومتعّلق  السلوك  هذا  بمنتهى 

العباد،  من  لله  مطلوب  وأّول  الواجبات  أوجب  سبحانه  الله  معرفة  كانت 

الديِن  »أّوُل  قال:  حيث   المؤمنين وأمير  الموّحدين  مولى  بّين  كما 

معرفُته«)))، وكما ورد عن سيد الشهداء حيث قال: »أيها الناس إن الله 

عّز وجّل ِذكرُه ما خلق العباد إال ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه 

سورة الذاريات، اآلية 56�  (1(

)2)  الشريف الرضي، نهج البالغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين وأوامره، الخطبة 1�
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سالمَة  اإليمان  مالُك  كان  ولهذا  ســواه«)))،  ما  عبادة  عن  بعبادته  استغنوا 

السلوك  حسَن  ال  به،  ويؤمن  رّبه  اإلنسان  يعرف  أن  أي  وصحته،  االعتقاد 

وصالَح األعمال مع أي اعتقاد اّتفق.

فمن هذا كله ُيستشّف أن الله يريد من العباد أن يعرفوه، وأن سلوك 

طريق سعادتهم وحظوتهم عنده ينحصر بسلوكهم طريق معرفته أواًل. وفي 

اإلطار عينه يندرج ما ورد عن أبي عبد الله الصادق من الدعاء: »الّلهمَّ 

َعرِّفني نفَسَك«))).

وفي سياق توفير العناصر الالزمة إلتمام هذا الهدف العظيم وتكميل 

وحيًدا  الغمار  هذا  في  اإلنسان  يترك  ال  أن  نفسه  على  الله  آلى  الصورة، 

مع  ترافق  ما  إذا   - الكفيَل  العقَل  جهٍة،  من  فوهبه،  مرشد،  أو  دليٍل  دون 

وأرسل  به،  وتعريفه  بارئه  إلى  اإلنسان  بإرشاد   - نقية  وفطرة  سليم  قلب 

إليه، من جهة أخرى، الرسل الهداة الموَكلين بمهمة هداية العباد وَسوقهم 

إلى معرفة بارئهم ومعرفة سبيل تحقيق سلطانه في األرض من خالل بيان 

أحكامه في الحوادث كافة.

محطاته  بمختلف  البشري  التاريخ  شهد  الحقيقة،  هذه  من  وانطالًقا 

إلى  منهم  كلٌّ  دعا  وقد  كافة،  األرض  بقاع  في  واألوصياء  األنبياء  ظهور 

زمانه،  أهل  واستعدادت  قابليات  مع  تناسب  ما  وفق  وعبادته  الله  معرفة 

فكانت الشرائع السماوية تتعاقب الواحدة تلو األخرى، وتتكامل مع مرور 

وصل  حتى  سابقتها،  على  كمال  عناصر  شريعة  كل  تضفي  بحيث  الزمن 

الله  بعثه  الذي   ،الله عبد  بن  وسّيدهم محمد  الرسل  خاتم  إلى  األمر 

محمد باقر المجلسي، بحار األنوار، الجزء 23، الصفحة 83�  (1(

)2)  المصدر نفسه، الجزء 92، الصفحة 326�
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 مقّدمة الناشر

واالقتداء  اتباعه  جميًعا  الناس  على  وفرض  الرساالت،  وأكمل  الشرائع  بأتم 

 المعصومين بنبّوته وبوالية أوصيائه من األئّمة  بسّنته، وجعل اإليمان 

شرًطا من شروط اإليمان وأصاًل من أصول االعتقاد.

على  الكالم  إذ  المعرفة،  عنوان  إلى  بالعودة  إال  يتم  ال  الكالم  ولكن 

اإليمان بنبوة النبي وبإمامة أوصيائه ال يستقيم دون فرض معرفة 

النبوة واإلمامة من حيث المبدأ والمفهوم، ومعرفة النبي واإلمام من حيث 

التشّخص والمصداق.

مقدمًة   - والمصداق  المفهوم  لجهة   - اإلمامة  معرفة  تصبح  وعليه، 

في  أهميتها وضرورتها  تكتسب  ذلك  ومن  بالله،  المعرفة  لتحقق  ضروريًة 

حياة كل إنسان مؤمن، ويصبح من النافل القوُل: كّلما كانت معرفة العبد 

أتّم. وعليه، فعلى اإلنسان أن يعمل دائًما  أتّم، كانت معرفته برّبه  بإمامه 

على االرتقاء بهذه المعرفة.

هذا الكتاب

أعاله، وهو »معرفة  المطروح  العنوان  فلك  الكتاب في  تدور مطالب هذا 

اإلمام«، وهو يحوي مجموعة دروس عاشورائية آلية الله الشيخ محمد تقي 

الحرام  محرّم  شهر  في  ألقاها  كان  المسألة،  هذه  حول   اليزدي مصباح 

قد  المجازّية  الهدى  مصباح  حسينّية  كانت  حيث  هـ ،   (44( العام  من 

أقامت مجلًسا عاشورائيًّا بصورٍة مجازّية في األّيام العشرة األوائل من هذا 

يومي  درٍس  على  المجلس  واشتمل  والعصر،  الظهر  صالَتي  بعد  الشهر 

لسماحة الشيخ، وقد حملت هذه الدروس عنوان »المعرفة الحسينية«.
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الشيخ  فيه  سّلم  الذي  العام  هو  هـ   (44( فالعام  معلوم،  هو  وكما 

العلمية،  الشيخ  آثار  آخر  تعتبر  الدروس  فهذه  بارئها،  إلى  الطاهرة  روحه 

حياته  الشيخ  يختم  بأن  تعّلقت  قد  سبحانه  الله  مشيئة  تكون  وبهذا، 

وشرح  علومهم  وبيان   البيت أهل  خدمة  في  أمضاها  التي  المباركة، 

وهو   ،الشهداء سيد  وخصوًصا   معهم الرابطة  بتكريس  كلماتهم، 

لعمري خير ما يرجو العبد الموالي أن يختم الله عمره عليه.

العلمية  المادة  هذه  توفير  في  ضرورة  من  وجدناه  مما  وانطالًقا 

المهّمة بين أيدي القّراء من أهل الوالية والعشق لسيد الشهداء، وبعد 

استقصائنا وعلمنا أن هذه الدروس لم يتم تقريرها ونشرها بلغتها األصلية 

بهذه  القيام  مسؤولّية  عاتقنا  على  وحملنا  بدورنا  أقدمنا  بترجمتها،  لنقوم 

إلتمام  ممكن  جهد  كّل  وبذلنا  الجّد  ساعد  عن  فشّمرنا  المباركة،  المهّمة 

هذا العمل وإصداره في شهر محرم الحرام من العام 443) هـ . وقد كانت 

مراحل العمل على هذا الكتاب على الشكل التالي:

)- سماع الدروس وتفريغها بلغتها األصلّية دون أي تعديل.

)- ترجمة الدروس ترجمًة حرفيًة دقيقًة دون تعديل.

3- تقرير الدروس بلغة علمّية تناسب اللغة البحثّية التي تختلف عن 

اللغة الخطابّية، وقد شملت هذه المرحلة جملة تعديالت هي:

3.أ- ترتيب المطلب المطروح في كل درس بحيث يأخذ نسًقا بحثًيا 

أخرى  موارد  إلى  مواردها  من  والفقرات  الجمل  بعض  نقل  فتم  مّتسًقا، 

أوفق مع ضمان تسلسل األفكار المطلوب.

3.ب- حذف التكرار والزوائد التي ال تفيد المطلب مزيد إفادة.
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إلى  الخطابة  مع  تنسجم  صياغة  من  العبارات  صياغة  تعديل  3.ج- 

صياغة تنسجم مع الكتابة.

كل ذلك مع االلتزام التام بما ورد في كالم الشيخ، بحيث لم ُتَضف 

 في عملية التقرير أي عبارة أو فكرة غير منسجمة مع ما أورده الشيخ

أو غريبة عما طرحه.

4. إخضاع الدروس لقراءة ثانية شملت ما يلي:

4.أ- إجراء التصحيحات اللغوية واإلمالئية الالزمة.

مع  يتناسب  بما  الكتاب  عبارات  على  التعديالت  بعض  إضفاء  4.ب- 

مزاج قّراء العربية.

من  فرعية  بعناوين  درس  كل  في  المطروحة  المباحث  تزويد  4.ج- 

شأنها أن تعين أكثر على تنظيم البحث وترتيبه.

5. إخضاع النص لقراءة أخيرة لم تشمل أي تعديالت، كان الهدف منها 

االطمئنان إلى سالمة المتن ودقة العبارة.

نسأل  فيه،  ورد  ما  كل  على  ونثني  الكتاب  بمضمون  نشيد  إذ  ونحن 

أو تقصير، وأن تشملنا  فيه من قصور  ما  بذلناه على  ما  منا  يقبل  أن  الله 

عناية صاحب هذا الشهر، مصباِح الهدى وسفينة النجاة.

الكتاب  ما ساهم في إخراج هذا  كّل  أن نشكر  الختام  يفوتنا في  وال 

جزاه   - ومترجمها  الدروس  مقّرر  الفاضل  األخ  سّيما  ال  عليه،  هو  ما  على 

الله خيرًا - على ما بذل من جهد حثيث في تدوين المطالب ببيان سلس 

الكتاب،  هذا  صاحِب  الكبير،  األمة  لفقيد  سبحانه  الله  نسأل  وأن  ودقيق؛ 

وأن  يتوّلى،  كان  من  مع  يحشره  وأن  الدرجات،  وعلو  والمغفرَة  الرحمَة 

 مقّدمة الناشر
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يجزيه خير الجزاء عنّا وعن كل من انتفع وسينتفع من بحر علومه إلى يوم 

الدين، إنه سميع مجيب.

إدارة التحرير

دار المعارف الحكمية

22 ذو الحجة 1442 هـ



15

مقّدمة


َوآِلِه  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  اللَُّه  َوَصلَّى  اْلَعاَلِميَن،  رَبِّ  ِللَِّه  اْلَحْمُد 

اهرين. الطَّ

َحلَّْت  الَّتي  األْرواِح  َوَعَلى  اللَِّه،  َعْبِد  أبا  یا  َعَلْیَك  الُم  السَّ

اللَّْیُل  َوَبِقَي  َبقیُت  ما  أَبًدا  اللَِّه  َسالُم  ِمّني  َعَلْیَك  ِبِفَناِئَك، 

الُم َعَلى  ِلِزیارَِتُکْم. اَلسَّ اْلَعْهِد ِمّني  َوالنَّهاُر، َوال َجَعَلُه اللَُّه آِخَر 

أَْصحاِب  َوَعلى  اْلُحَسْیِن،  أَْوالِد  َوَعلى  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِلّي  َوَعلى  اْلُحَسْیِن 

اْلُحَسْیِن.

صلوات  البيت  أهل  بعناية  وبالتوّسل   - الوريقات  هذه  في  سنسعى 

عليه  الله  )صلوات  الحسين  اإلمام  الشهداء  وبسّيد  أجمعين،  عليهم  الله 

حلول  وبمناسبة  الخصوص،  وجه  على  المعصومين)  وأبنائه  آبائه  وعلى 

أجِر  من  المحرومين  من  نكون  ال  ولكي  به،  المرتبطة  األليمة  األّيام  هذه 

بحٍث  تقديم  إلى   - بواليته  والمتمّسكين  بعنايته  والمتوّسلين   َخَدَمته

هذا  ببركة  علیه)  الله  )صلوات  لعّله  األّيام،  بهذه  يرتبط  وموجٍز  مختصٍر 

العمل المتواضع ُيلقي نظرَة عنايٍة ورأفٍة علينا وعلى دنيانا وعاقبتنا وحياتنا 

األبدّية.
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وحيث إّن كلَّ ما يمكن أن ُيقال في حّق سّيد الشهداء قليٌل، وال 

يوفي حّق الخدمة، خاّصًة بالنسبة إلى أمثالنا من المقّصرين في تأدية هذا 

الحّق العظيم وإحياء عزاء سّيد الشهداء والذين لم ينالوا سوى اليسير من 

التوّجه في  ُينتظُر أن نقّدَم الشيء الذي يستحّق  التوفيق، فال  بركات ذلك 

سوف  األحوال،  جميع  في  ولكّننا   ،الحسين اإلمام  عن  الحديث  مقام 

الذي  المقدار  ضمن  العظيم،  اإلمام  بهذا  مرتبطة  قبساٍت  بضع  نستعرض 

يوّفقنا الله لتأديته، وبقدر ما تشملنا عناية أهل البيت )صلوات الله عليهم 

أجمعين)، لعّلنا نحظى بعذٍر على تقصيرنا عند سّيد الشهداء، وتناُلنا نظرة 

عناية منه، كيف ال، وباب الحسين واسٌع وُمتَرٌع؟ ومن هنا فإّننا نسأل 

الله تعالى أن يوّفقنا لوروِد هذا الحوض المبارك والتزّوِد من معين عنايات 

أهل البيت لدنيانا وآخرتنا.


