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االفتتاحية

�شهر الرحمة والغفران
-بفايرو�سه  والعباد  البالد  اجتاح  الذي  الوباء  عام  يف  علينا  يِهلُّ 
و�سفه  �سهرا  واملغفرة  الرحمة  �سهر  وهو  املبارك،  اهلل  �سهر  القاتل- 
النبي الأكرم يف خطبة له يف اآخر جمعة من �سهر �سعبان قائال: 
ُهَو  �َسْهٌر  َوامْلَْغِفَرِة،  ْحَمِة  َوالرَّ َكِة  ِباْلَبَ اهلِل  �َسْهُر  اإَِلْيُكْم  اأَْقَبَل  َقْد  ُه  ِ)انَّ
ُل اللََّياِل،  اِم، َوَلَياِليِه اأَْف�سَ ُل الأَيَّ اُمُه اأَْف�سَ ُهوِر، َواأَيَّ ُل ال�سُّ ِعْنَد اهلِل اأَْف�سَ
َياَفِة اهلِل، َوُجِعْلُتْم  اَعاِت، ُهَو �َسْهٌر ُدِعيُتْم ِفيِه اإَِل �سِ ُل ال�سَّ َو�َساَعاُتُه اأَْف�سَ

، اأَْنَفا�ُسُكْم ِفيِه َت�ْسِبيٌح، َوَنْوُمُكْم ِفيِه ِعَباَدٌة..( ِ ِفيِه ِمْن اأَْهِل َكَراَمِة اهللَّ
قلوبنا  وتوجه  بدعواتنا  الف�سيل  ال�سهر  ه��ذا  ن�ستقبل  نحن  فها 
بال�سحة  مر�سانا  على  مين  اأن  الرحيم،  ال��روؤف  اهلل  اإل  واأنف�سنا 
والعافية، واأن يرفع عن بالدنا وبالد امل�سلمني و�سعوبهم كل بالء ووباء، 
واأن يرحم من م�سى منهم �سحية هذه اجلائحة اإنه �سميع جميب، كما 
ونرجو من خدام العرتة الطاهرة بالجتهاد املكثف طوال هذا ال�سهر 
الف�سيل خلدمة املجتمع وُهم على منابر �سيد ال�سهداء و وعظهم 
وحثهم ملا فيه النفع لهم، فاإن العقول بهذا ال�سهر مهيئٌة ل�ستقبال ما 
واآله  حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد  يرثيها، 

الطاهرين.

��َب��اإِ  ال��نَّ َع���ِن    ��اءُل��وَن  َي��َت�����سَ {َعمَّ 
َكالَّ    َتِلُفوَن  ُمْ ِفيِه  ُهْم  ��ِذي  الَّ   اْلَعِظيِم 
�َسَيْعَلُموَن  ُثمَّ َكالَّ �َسَيْعَلُموَن })�سورة النباأ(

َع��مَّ  ق���راأ  م��ن   :الأكرم النبي  ع��ن 
يوم  ��راب  ال�����سّ ب��رد  اهلل  �سقاه  ��اَءُل��وَن،  َي��َت�����سَ

القيامة.
"عن ما" مركبة  َيَت�َساءُلوَن} اأ�سله  {َعمَّ 
ثم  و"ما" ال�ستفهامية،  "عن" اجلارة،  من 
مرجهما،  لقرب  امليم  يف  ال��ن��ون  اأدغ��م��ت 
وحذفت الألف من "ما" على ما هي القاعدة 
"ما"  على  دخ��ل��ت  اإذا  مطلقًا  حذفها  م��ن 

حرف جر.

بع�سهم  الكفار  يت�ساءل  ذا  عّما  واملعنى 
ملا  ق��ال��وا:  املجمع  يف  ق��ال  فقد  بع�ض؟  ع��ن 
بعث ر�سول اهلل واأخبهم بتوحيد اهلل تعال 
وبالبعث بعد املوت وتال عليهم القراآن جعلوا 
ي�ساأل بع�سهم بع�سًا-  بينهم -اأي  يت�ساءلون 
على طريق الإنكار والتعجب فيقولون: "ماذا 
اأت���ى به؟  ال���ذي  ب��ه حممد؟ وم��ا  ج��اء 
واملراد  َيَت�َساءُلوَن(،  )َعمَّ  تعال  اهلل  فاأنزل 
ق�سة  اأية  تقول:  كما  التفخيم،  بال�ستفهام 
هذه؟ اإذا اأردت تفخيمها، وورد يف جملة من 
الأحاديث اأن املراد بالنباأ العظيم هو الإمام 

.اأمري املوؤمنني
َباإِ اْلَعِظيِم}، اأي  ثم جاء اجلواب {َعِن النَّ

اخلب املهم، وهو ما يتعلق باملبداأ واملعاد.

{الَِّذي}، اأي النباأ الذي {ُهْم}، اأي هوؤلء 
َتِلُفوَن}  الكفار {ِفيِه}، اأي يف ذلك النباأ {ُمْ
فمن ُم�سدٍق له باعتبار كونه من اأهل الكتاب 

-اأو من اأ�سبههم- ومن مكذب له.
وزعموا،  قالوا  كما  الأم��ر  لي�ض   { {َك���الَّ
وامل��ع��اد  وال��ر���س��ال��ة  التوحيد  اأن��ك��روا  حيث 
��دِق  و���سِ تكذيبهم  ع��اق��ب��ة  ��َي��ْع��َل��ُم��وَن}  {���سَ

.الر�سول
} لي�ض  } ل��رتت��ي��ب ال��ك��الم {َك����الَّ {ُث����مَّ
كما زعموا، {�َسَيْعَلُموَن} عند موتهم  الأمر 
اأخب  كما  كان  الأم��ر  اأن  القيامة  يوم  يف  اأو 
���س��الل  يف  ك���ان���وا  واأن���ه���م   ،الر�سول

وانحراف، وهذا تهديد ِبعقب تهديد.

من هدى الرحمن
�شورة النب�أ



هل ي�سرتط اجلهر بتكبرية الحرام؟ 
ل ي�سرتط. 

اإّل  اأيام عمرها  امراأة كانت ت�سلي لفرتة �سنني طويلة من 
اأنها كانت تتلفظ بالنية وتكرر تكبرية الإحرام وبعدها اكت�سفت خطاأ 
�سالتها طيلة تلك الفرتة ، فما هو حكم ال�سالة التي �سلتها يف تلك 

الفرتة؟ 
بتكبرية  ال�سالة  يف  الدخول  قبل  بالنية  بالتلفظ  باأ�ض  ل 
زوجًا  املكّرر  العدد  كان  فان  الإحرام  تكبرية  تكرار  واأما  الإحرام 
كان  واإن  ق�ساوؤها  فيجب  ال�سالة  بطالن  اإل  وي��وؤدي  باطلة  فهي 

فردًا فال�سالة �سحيحة واأي�سًا ل تبطل ال�سالة بزيادتها �سهوًا. 

اي  الحرام؟ ويف  تكبرية  قبل  ال�سبعة  التكبريات  ما حكم 
مو�سع تكون؟ وهل يجوز ان تكون بعد تكبرية الحرام؟ 

ان يجعل  الول  والحوط  تكبريات  ب�سبع  التيان  ي�ستحب 
ال�سابعة تكبرية الحرام مع التيان بغريها بق�سد القربة املطلقة.

او  عمدًا  الإح��رام  تكبرية  حال  الرجلني  حتريك  حكم  ما 
�سهوًا؟

اإذا  اإذا مل يكن عن عمد وتبطل  ل تبطل بعدم ال�ستقرار 
كان عن عمد. 

امراأة كانت ت�سلي لفرتة طويلة من دون تكبرية الحرام 
فما هو حكمها؟ 

بقولها  انتهاءها  تعتقد  وكانت  القامة  تذكر  كانت  اذا 
بالتكبري بعدها  )قد قامت ال�سالة( فتنوي الدخول يف ال�سالة 

�سلواتها.  �سحت 

 ماحكم �سالة من كان يتلفظ بالنّية بعد تكبرية الحرام 
ويقول )ا�سلي �سالة ال�سبح قربة ال اهلل تعال( او ياأتي  بالإقامة، 
او  اعادتها  عليه  يجب  وه��ل  وال�سورة؟  الفاحتة  بقراءة  يبداأ  ثم 

ق�ساوؤها، اذا �سدر منه ذلك عن جهل؟ 
اذا كان جاهاًل مق�سرًا فعليه العادة او الق�ساء واذا كان 

قا�سرًا �سحت �سالته ول تلزمه �سجدتا ال�سهو على ال�سح. 

تكبرية  اإتيان  حال  يف  يده  يحرك  اأن  للم�سلي  يجوز  هل 
الإحرام مع اإ�ستقرار البدن ؟ 

جتوز احلركة الي�سرية ويجوز رفع اليد واإنزالها . 

الديني  املرجع  لفتاوى  طبقًا   االجابة 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اآي��ة  االعلى 

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 
العتبة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����س���ؤون  ق�سم 

احل�سينية املقد�سة

جواب

جواب
جواب

جواب

جواب
جواب

جواب

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

تكبرية الإحرام
وت�سّمى تكبرية الفتتاح، و�سورتها: )اهلل اأكب( ول يجزئ مرادفها بالعربّية، ول ترجمتها بغري العربّية، واإذا مّتت َحُرَم ما ل يجوز فعله 
من منافيات ال�سالة، وهي ركن تبطل ال�سالة بنق�سها عمدًا و�سهوًا، وتبطل بزيادتها عمدًا، فاإذا جاء بها ثانية بطلت ال�سالة فيحتاج اإل 
ثالثة، فاإن جاء بالرابعة بطلت اأي�سًا واحتاج اإل خام�سة، وهكذا تبطل بال�سفع وت�سّح بالوتر، ول تبطل ال�سالة بزيادتها �سهوًا، ويجب الإتيان 
بها على النهج العربّي - ماّدًة وهيئًة - واجلاهل يلّقنه غريه اأو يتعّلم، فاإن مل  ميكن ولو ل�سيق الوقت اجتزاأ مبا اأمكنه منها واإن كان غلطًا ما 

مل  يكن مغرّيًا للمعنى، فاإن عجز جاء مبرادفها، واإن عجز فبرتجمتها على الأحوط وجوبًا يف ال�سورتني الأخريتني.
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اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

يتمّيز هذا الق�سم عن باقي الحكام الت�سريعية يف الدين مبيزات ثالث جتعله  يف غاية الأهمية 
يف الدين ..

امليزة االأوىل : اأن الآداب العبادية  مظهر الإميان  باحلقائق الكبى  املثبتة يف  الروؤية الدينية  
والرباط الوا�سل بني  الن�سان وخالقه واحلياة الأخرى ، با�ستح�سار هلل �سبحانه وتعال و�سفاته 
وعظمته، وتر�سيخ الإميان بر�سائله ال اخللق ،وا�ستذكار املوت والدار الآخرة ،واللتفات ال �سرورة 
اّدخار الأعمال ال�ساحلة لها ،وال�ستمداد من كل هذه املعاين .. وقد ُروي يف احلديث اأن:)ال�سالة 

عمود الدين (1.
امليزة الثانية: اأن الآداب العبادية متثل اأهم الف�سائل الإن�سانية واأعمقها، فهي لي�ست على حد 
�سائر الطاعات ول املع�سية فيها على حد �سائر املعا�سي، ملا يف العمل بها من الإذعان هلل �سبحانه 
الن�سو�ض  ذلك  على  نّبهت  كما  وجميله،  لإنعامه  التنّكر  من  فيها  املع�سية  ويف  واخللق،  بالإنعام 

الدينّية. 
يف  �سواء  احلياة،   يف  ال�سحيح  الفا�سل  ال�سلوك  عماد  العبادية  الآداب  اأن  الثالثة:  امليزة 
والإح�سان  الآخرين  على  العتداء  كتجنب  النبيلة،  القيم  من  بو�سوح  العقل  يدركها  التي  امل�ساحة 
اليهم والوفاء بالعهد والأمانة ورعاية الفقراء والأيتام ومراعاة العفاف يف القول واملظهر  وال�سلوك 

ونحوها .. اأو يف امل�ساحة التي ورد ال�سرع بتعيني الوظيفة فيها.
�ساأن  اأن من  اإل  الإن�ساين  ال�سمري  اأودع يف  واإن كان قد  الف�سيلة  امليل ال  :اأن  والوجه يف ذلك 
دومًا  الإن�سان  مع  كونه  ال  _واللتفات  العبادية  الآداب  يف  _امل�ستجد  �سبحانه  باهلل  الإميان 
اأعماله.. من  نتاج  ليلقى  بعد هذه احلياة  ،واأنه �سريجع ال خالقه  واأفعاله  اأحواله  واطالعه على 
�ساأن هذا الإميان اأن يثري دوافع النبل والف�سيلة يف النف�ض الإن�سانية ويحّفزها اأ�سعافًا م�ساعفًة 2. 

الهوام�س:
1-املحا�سن ج1 �ض 44،286.ولحظ تهذيب الحكام ج2�ض:237.

2- منهج التثبت يف الدين )حقيقة الدين(، ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين �ض116.

امتياز الآداب العبادية 
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ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

 ُ اهللَّ ُيْخِلُف  َل   ِ اهللَّ تعال:{َوْعَد  اهلل  قال 
ا�ِض َل َيْعَلُموَن} 1  َوْعَدُه َوَلِكنَّ اأَْكرَثَ النَّ

بال�سر  والوعيد  باخلري  ي�ستعمل   الوعد 
الوعد  ا�ستعمل  ورمب��ا  املعنيني،  بني  للفرق 
اجلواهري:  قال  والت��ب��اع   ل��الزدواج  فيهما 

الوعد ي�ستعمل يف اخلري وال�سر.
اأما تف�سري الآية: غر�ض ال�سورة هو الوعد 
اللهي  القطعي بن�سرة  دينه وقد قدم عليه 
ن�سر الروم على الفر�ض يف ب�سع �سنني من 
حني النزول لي�ستدل باإجناز هذا الوعد على 
اجن��از ذل��ك  ال��وع��د  وك��ذا يحتج ب��ه  ومن 
بيوم  وع��ده  �سينجز  اأن��ه  على  العقل  طريق  

القيامة ل ريب فيه.
والآي����ة امل��ب��ارك��ة م���ورد ال��ب��ح��ث فيها {
العامل  حم��ذوف   مطلق  مفعول  اهلل}  وعد 
الوعد  واخ���الف  وع���دًا  اهلل  وع��د  والتقدير 
تاأكيد  وقوله {وع��د اهلل}  اإجن���ازه   خ��الف 

وتقرير للوعد ال�سابق يف قوله:
{�سيغلبون} و {يفرح املوؤمنون} كما اأن 
وتقرير  تاأكيد  وعده}  اهلل  يخلف  :{ل  قوله 

لقوله {وعد اهلل}.
وقوله {ل يخلف اهلل وعده} كقوله :{ان 
وان مل  الوعد  وخلف  امليعاد}  يخلف  ل  اهلل 
عند  يح�سن  رمبا  نه  ل  بالذات  قبيحاً   يكن 
ال�سطرار لكنه �سبحانه ل ي�سطره �سرورة 

فال يح�سن منه خلف الوعد يف حال.
على ان خلف الوعد يالزم النق�ض دائما 
وي�ستحيل النق�ض عليه تعال .على اأنه تعال 
وهو  امليعاد  يخلف  ل  بانهْ  كالمه  يف  اأخ��ب 
قائل:  عزمن  القائل  وهو  ال�سادقني  اأ�سدق 

)واحلق اأقول(.
َيْعَلُموَن}  َل  ا�ِض  النَّ اأَْك��رَثَ  {َوَلِكنَّ  وقوله: 

اأي هم جهالء ب�سوؤونه تعال ل يثقون بوعده 
اأمثالهم ممن ي�سدق ويكذب  ويقي�سونه اإل 

وينجز ويخلف.
البحث الروائي 

حول   املع�سومني احاديث  ج��اءت 
من  طائفة  كل  متعددة،   مواقف  يف  الوعد 
هذه الحاديث تبني جانب من جوانب مفهوم 
الحاديث  ه��ذه  جمموع  ومبالحظة  الوعد، 
ت�سبح ال�سورة وا�سحة عن الوعد و�سنذكر 
عناوين  �سمن  احل��دي��ث��ي��ة  ال��ط��وائ��ف  ه���ذه 

ماأخوذة من كل طائفة .
1-  العدة دين:

   �سمن هذا العنوان وردت جمموعة من 
الحاديث نذكر بع�سها :

ملن  ويل  دين،  العدة   :النبي عن  اأ- 
وعد ثم اأخلف، ويل ملن وعد ثم اأخلف، ويل 

ملن وعد ثم اأخلف2.
بيت  اأه���ل  اإن���ا   :الر�سا الإم���ام  ب- 
ر�سول  �سنع  كما  دينا  علينا  وعدنا  ما  نرى 

.3اهلل
2- الوعد اأحد الرقن:

اأح��د  علي:الوعد  الإم�����ام  ع��ن  اأ- 
الرقني، اإجناز الوعد اأحد العتقني4.

 :النبي بايعت  احلمي�ساء:  اأب��و  ب- 
يومي  فن�سيته  مكانا  فواعدته  يبعث  اأن  قبل 
 :فقال الثالث،  اليوم  فاأتيته يف  والغد، 
يا فتى لقد �سققت علي، اأنا هاهنا منذ ثالثة 

اأيام، 5 فمن بعد ل بدله ان يلتزم بوعده.
3- ما ال ينبغي من الوعد: 

اأ - الإمام علي: )ل تعدن عدة ل تثق 
من نف�سك باإجنازها(6 .

ب - الإمام ال�سادق: )ل تعدن اأخاك 
وعدا لي�ض يف يدك وفاوؤه (7.

4- ذم خلف الوعد :
ل  نذر  املوؤمن  ر�سول اهلل:)عدة  اأ- 

كفارة له(8.
املوؤمن  ال�سادق:)عدة  الإم��ام  ب- 
فبخلف  اأخلف  فمن  له،  كفارة  ل  نذر  اأخ��اه 
اهلل بداأ، وملقته تعر�ض، وذلك قوله: {يا اأيها 

الذين اآمنوا مل تقولون مال تفعلون}9.
يعد  اأن  اخل��ل��ف  عنه:)لي�ض  ج- 
اأن  اخللف  ولكن  يفي،  اأن  نيته  ومن  الرجل 

يعد الرجل ومن نيته اأن ل يفي(10.
وه��و قادر  ب�سيء  اآخ��اه  املوؤمن  وع��د  ف��اذا 
كان  واذا  له  يفي  اأن  له  بد  فال  اليفاء  على 
ناويا لالإيفاء وح�سل مانع من ذلك فال يعد 
لعدم  ناوي  اذا وعده وهو  للوعد ولكن  خلف 
اليفاء فهذا خلف الوعد  وهو اثم كبري حيث 
ي�سفه ر�سول اهلل بانه نذر ل كفارة له  

والنذر من الواجبات فيكون ترك واجب .
الهوام�س:

1- �سورة الروم اية 6.
2- ميزان احلكمة، حممد الري�سهري ج4، �ض 

.3572
�ض  ج4،  الري�سهري  حممد  احلكمة،  3-ميزان 

.3573
4- ميزان احلكمة، حممد الري�سهري ج4، �ض 

.3574
5- نف�ض امل�سدر.
6-نف�ض امل�سدر.
7-نف�ض امل�سدر.
8-نف�ض امل�سدر.
9-نف�ض امل�سدر.

10-نف�ض امل�سدر.

مفهوم  الوعد
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ال�سيخ علي الفتالوي

اِبُقوَناأُولِئَك  اِبُقوَن ال�سَّ قال تعال: {َوال�سَّ
ِعيم}1. اِت النَّ ُبون يِف َجنَّ امْلَُقرَّ

االآيات  يف   االأول: حقه املق�سد 
يف  الواقعة  �سورة  من   )12-11-10(

كتب ال�سنة.
تعاىل:                     قوله  يف  عبا�س  ابن  قال  اأ: 
اِبُقوَن} يو�سع بن نون �سبق  اِبُقوَن ال�سَّ {َوال�سَّ
اإل مو�سى، وموؤمن اآل ي�ض �سبق اإل عي�سى، 
ر�سول  اإل  �سبق   طالب اأبي  بن  وعلي 

.2اهلل

ب: عن ابن عبا�س يف قوله تعاىل: 
يف  نزلت  قال:  اِبُقوَن}  ال�سَّ اِبُقوَن  {َوال�سَّ
النجار  وحبيب  فرعون،  اآل  موؤمن  حزقيل 
طالب،  اأبي  بن  وعليِّ  ي�ض،  يف  ذكر  الذي 
اأف�سلهم  وعليٌّ  اأُّمته،  �سابق  منهم  رجل  وكّل 

�سبقًا3.

املق�سد الثاين: حقه يف االآيات 
يف  الواقعة  �سورة  من   )12-11-10(

كتب ال�سيعة.

اأ: قال �سليم بن قي�س الهاليل: 
اأَْن�ُسُدُكُم   ...«  :املوؤمنني اأمري  )قال 

اهلَل �ُسِئَل َر�ُسوُل اهلِل َعْن َقْوِلِه 
ُبوَن}  اِبُقوَناأُولِئَك امْلَُقرَّ اِبُقوَن ال�سَّ {َوال�سَّ
يِف  اهلُل  اأَْنَزَلَها   :اهلِل َر�ُسوُل  َفَقاَل 
اهلِل  اأَْنِبَياِء  ُل  ْف�سَ اأَ َواأََنا  َياِئِهْم  َواأَْو�سِ الأَْنِبَياِء 
ُل  اأَْف�سَ َطاِلٍب  اأَِبي  ْبُن  َعِليُّ  ي  يِّ َوَو�سِ َواأَِخي 
َياِء«، َفَقاَم َنْحٌو ِمْن �َسْبِعنَي َبْدِرّيًا ُجلُُّهْم  الأَْو�سِ
ِمْنُهْم  امْلَُهاِجِريَن  ِمَن  ُتُهْم  َوَبِقيَّ اِر  الأَْن�سَ ِمَن 
َواأَُبو  َزْيٍد  اْبُن  َوَخاِلُد  َهاِن  يِّ التَّ ْبُن  اْلَهْيَثِم  اأَُبو 
ْبُن  اُر  َعمَّ امْلَُهاِجِريَن  َوِمَن  اِريُّ  الأَْن�سَ اأَيُّوَب 

حق الإمام علي

يف �سورة الواقعة
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�َسِمْعَنا  َقْد  ا  اأَنَّ َن�ْسَهُد  َفَقاُلوا:  ُه  َوَغرْيُ َيا�ِسٍر 
َر�ُسوَل اهلِل َيُقوُل َذِلك...(4.

ْبِن  �َسِن  احْلَ َعِن  َقْي�ٍض  ْبِن  �ُسَلْيِم  وَعْن 
} َوَجلَّ  َعزَّ  َقْوِلِه  يِف   اأَِبيِه َعْن  َعِليٍّ 
ُبونَ }،  امْلَُقرَّ اِبُقوَناأُولِئَك  ال�سَّ اِبُقوَن  َوال�سَّ
َواإَِل  اهلِل  اإَِل  اِبِقنَي  ال�سَّ اأَ�ْسَبُق  »اإِينِّ  َقاَل: 
َواإَِل  اهلِل  اإَِل  ِبنَي  امْلَُقرَّ ْقَرُب  َواأَ َر�ُسوِلِه، 

َر�ُسوِله«5.
ا�ٍض  َعبَّ اْبِن  َعِن  الكويف:  فرات  قال  ب: 
اِبُقوَن  {َوال�سَّ ِذْكُرُه  َجلَّ  َتَعاَل  َقْوِلِه  يِف 
ُبونَ } َقاَل: �َساِبُق َهِذِه  اِبُقوَناأُولِئَك امْلَُقرَّ ال�سَّ
.6ِة اأَِمرُي امْلُوؤِْمِننَي َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب الأُمَّ
عن  البحراين:  ها�سم  ال�سيد  قال  ج: 
ال�سحاك بن مزاحم، عن ابن عبا�ض، قال: 
�ساألت ر�سول اهلل عن قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ  
ُبوَن  امْلَُقرَّ اأُولِئَك  اِبُقوَن  ال�سَّ اِبُقوَن  {وال�سَّ

جبئيل  ل  »قال  فقال:  ِعيِم}  النَّ اِت  َجنَّ يِف 
اجلنة  اإل  ال�سابقون  هم  و�سيعته  عليٌّ  ذاك 

املقربون من اهلل بكرامته«7.
د: قال الفي�س الكا�ساين: 

 قال: »وال�سابقون ال�سابقون  عن عليٍّ
 الباقر وعن  نزلت«؛  يّف  املقربون  اأولئك 
يف حديث: »ونحن ال�سابقون ال�سابقون ونحن 

الآخرون«8.
املق�سد الثالث: املعادالت التي ت�سري 

اإىل معطيات االآية
ال�سابقني  من    عليٌّ الأُوىل:  املعادلة 

املقربني.
باأّن  الكرمي  القراآن  �سّرح  املقدمة1: 
و�سيكون  املقربني  ال�سابقني  من   عليًا
م�سريه يف اجلنان ح�سب كتب الفريقني يف 

ما �سبق ذكره.

اأقواٌم. املقدمة2: اختلف مع عليٍّ
ومن  حق  على   عليًا اإّن  النتيجة: 
خالفه على باطل، لأّنه من ال�سابقني املقربني 
الثنان  يكون  اأن  وحمال  اجلنة،  اأهل  ومن 

على حق وهما متلفني.

الهوام�س:
1- �سورة الواقعة، الآيات: 12-10.
2- التف�سري باملاأثور: ج7، �ض467.

3- فتح القدير: ج2، �ض769. الدر املنثور: ج8، 
�ض7. روح املعاين: ج15، �ض202.

4- كتاب �سليم بن قي�ض: ج2، �ض757.

5- كتاب �سليم بن قي�ض: ج2، �ض936.
6- تف�سري فرات الكويف: �ض463.

�ض253.  ج5،  القراآن:  تف�سري  يف  البهان   -7
تف�سري نور الثقلني للحويزي: ج5، �ض209.

ج5،  الكا�ساين:  للفي�ض  ال�سايف  تف�سري   -8
�ض120.
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احلمد،  ول��ه  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
و�سايا  م��ن  تبقى  م��ا  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  نكمل 

للخطباء.
1- اخلطيب واأ�سول التالوة:

من غري لئق  جدًا اأن يقراأ اخلطيب الآية 
ق��راءة  املحا�سرة  بها  يفتح  التي  القراآنية 
واإذا  الإع��راب واحلركات،  خاطئة من حيث 
قراأها �سحيحة من حيث الأعراب واحلركات 
فعليه ان يطبق عليها اأ�سول التالوة مع العلم 
اإن الذي يقّوي حجة اخلطيب لإقناع اجلمهور 
ه��و الآي���ة ال��ق��راآن��ي��ة، وال���ذي ي��ق��ّوي البحث 
وال��ذي  القراآنية،  الآي��ة  هو  للنا�ض  املطروح 
القراآنية،  الآي��ة  هو  املحا�سرة  وُينّور  ُيزين 
والذي يوفق وي�سدد اخلطيب على املنب هو 

القراءة ال�سحيحة لالآية القراآنية.
بل  ل  اخلطيب  عزيزي  عليك  يجب  اإذن 
التالوة  اأُ�سول  تدر�ض  اأن  واملحتم  املوؤكد  من 
وت��ع��رف  ال���ق���راآن  ع��ل��وم  وت��در���ض  وحتكمها 
املحكم واملت�سابه منه وت�سبط اإعراب الآيات 
اأو  ال�سدة  مثل  الواحدة  احلركة  لأن  اأي�سًا، 
ُتغرّي  القراآن  يف  وغريها  ال�سمة  اأو  الفتحة 

حتى احلكم الفقهي امل�ستخرج من الآية.
كل  اأّن  جند  القراآين  النظام  يف  وكذلك 
حملها  يف  و�سعت  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  كلمٍة 
كلمة  اأي��ة  ت�سد  اأن  ميكن  ل  بحيث  الطبيعي 
الأبعاد  نف�ض  تعطي  اأن  ول  مكانها،  اأخ��رى 

والظالل التي كانت تعطيها تلك الكلمة.
واإليك بع�ض النماذج الإي�ساحية:

ال��ك��رمي وه��و يتحدث عن  ال��ق��راآن  ي��ق��ول 

املالئكة  ب�سرته  اأن  بعد   زكريا ق�سة 
َي��ُك��وُن ِل  ���َى  اأَنَّ بيحيى ق��ال: {َق��اَل َربِّ 
َقاَل  َعاِقٌر  َواْمَراأَِتي  اْلِكَبُ  َبَلَغِنَي  َوَقْد  ُغاَلٌم 
جند  فهنا  ��اء}1   َي�����سَ َم��ا  َيْفَعُل  اهلّلُ  َك��َذِل��َك 
{َي��ْف��َع��ُل}  كلمة  ي�ستخدم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
وي��ق��ول ال���ق���راآن ال��ك��رمي ���وه��و ي��ت��ح��دث عن 
املالئكة  ب�سرتها  اأن  بعد   مرمي ق�سة 
َوَلٌد  ِل  َيُكوُن  ��ى  اأَنَّ َربِّ  {َقاَلْت   :بعي�سى
َيْخُلُق  اهلّلُ  َك��َذِل��ِك  َق��اَل  َب�َسٌر  �َس�ْسِني  مَيْ َومَلْ 
ُكن  َلُه  َيُقوُل  ا  َ َفاإِنَّ ْم��ًرا  اأَ ى  َق�سَ اإَِذا  َي�َساء  َما 
َفَيُكوُن}2، وهنا جنُد القراآن ي�ستخدم كلمة 

{َيْخُلُق}.
املو�سوعني؟ اجلواب:  الفرق بني  فما هو 
ال��ولدة  ع��وام��ل  كانت   زكريا ق�سة  يف 
والزوجة وغريها  الزوج  الطبيعية من وجود 
يف  موانع  هناك  كانت  ولكن  العوامل،  من 
الطريق واهلل �سبحانه وتعال رفعها، ولذلك 
كان التعبري )الفعل( متامًا كما لو اأن العلم 
ال�سيخ  واإعادة  العقم  لرفع  اإل عالج  تو�سل 
خلقًا  يعتب  ل  فهذا  وق��درة  ق��وة  �سباه  اإل 
عن  العقبة  رف���ع  )ف��ع��اًل(  واإن����ا  للجنني، 
الطريق، اأما يف ق�سة مرمي فلم تكن 
كان  واإن��ا  متوفرة  الطبيعية  ال��ولدة  عوامل 
تكوينًا اإعجازيًا يرتبط بالغيب، ومن هنا كان 

التعبري عنه ِب� )اخللق(.
2- الثقل العلمي:

يعتقد بع�ض اخلطباء اإن ذكر امل�سطلحات 
الفقهية  وامل�سطلحات  املعقدة  الفل�سفية 
ومعر�ض  �سري  اأثناء  يف  ال�سرفة  احلوزوية 

م�ستح�سن  عمل  ه��و  احل�سينية  املحا�سرة 
وعامل م�ساعد لإجناح املحا�سرة، وهذا يعدُّ 
امل�ستمع  جتعل  التي  اجل�سيمة  الأخطاء  من 
�سمع  اإذا  بل  ل  املحا�سرة،  من  وينفر  مي��لُّ 
اليوم  �سيقراأ  اخلطيب  فالن  اأن  اأخ��رى  مرة 
املجل�ض فال ياأتي اأ�ساًل للمجل�ض، لأنه يحمل 
ُيعدُّ  ه��ذا  وبالتال  مقبولة،  غري  فكرة  عنه 

خ�سارة للمجال�ض احل�سينية.
والذي ي�ستخدم هذه امل�سطلحات املعقدة 

واملبهمة هو واحٌد من ثالثة اأ�سخا�ض:
�ح�سب  امل�ستمع  ليجعل  يتعمد  اإما  الأول: 
ت�سور ذلك اخلطيب- يقول يف قرارة نف�سه 
اأن هذا اخلطيب حاذق وعامل ومملوٌء بالعلم 
معاين  يعرف  ل  هو  احلقيقة  ويف  واملعرفة، 
هذه امل�سطلحات ول يعرف تف�سريها، ولكن 
والن�سب  الكذُب  هو  وهذا  �سمعها من غريه 
والحتيال بعينه، لأن هذا اخلطيب يتقم�ض 
�سخ�سية لي�ست من م�ستواه العلمي والثقايف 
يقول:   امل�سطفى واحلبيب  واملعريف، 
اإل  َيهِدي  دَق  ال�سِّ ف��اإنَّ  دِق  ِبال�سِّ )عَليُكم 
َيزاُل  وما  ِة،  اجَلنَّ اإل  َيهِدي  الِبَّ  واإنَّ   ، ال��ِبِّ
ُيكَتَب  حّتى  دَق  ال�سِّ وَيَتَحّرى  َي�سُدُق  ُجُل  الرَّ
َف��اإِنَّ  َواْل��َك��ِذَب،  ��اُك��ْم  َواإِيَّ يقا،  دِّ �سِ اهلّلِ  عنَد 
اْلَكِذَب يهِدي اإَِل اْلُفُجوِر. واإَن اْلُفُجوُر يهدي 
ُجَل َيْكِذُب ويتحرى  اِر، َو وما يزال الرَّ اإَِل النَّ

اًبا(. ِ َكذَّ الكذب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهللَّ
واأما الثاين: يطرح هذه امل�سطلحات يف 
�سري املحا�سرة وهو يعرف معانيها حقًا وقد 
در�سها يف حياته احلوزوية فعاًل، ولكن ُيلقيها 

و�سايا للخطباء
احللقة الثانية 

ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي
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على اأُذن امل�ستمع ليقولوا اأن هذا اخلطيب ذو 
�سمعة وم�ستوى رفيع جدًا اإل اأخره من املدح 
والثناء والإطراء، وهذا هو الرياء بعينه من 
ال�سرك وامل�سرك ل يغفر له {اإِنَّ اهلّلَ َل َيْغِفُر 
اأَن ُي�ْسَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن َي�َساء..
وُي��ن��ادى عليه يف  ال��ن��ار  }3  وه��و خ��ال��د يف 
ر�سول  قال  حيث  اأ�سماء  باأربعة  القيامة  يوم 
اهلل )فاتقوا اهلل واجتنبوا الرياء، فاإنه 
القيامة  ي��وم  يدعى  املرائي  اإن  ب��اهلل  �سرك 
غادر!  يا  فاجر!  يا  كافر!  يا  اأ�سماء:  باأربعة 
ول  اأج��رك،  وبطل  عملك،  حبط  خا�سر!،  يا 
كنت  اأج��رك ممن  فالتم�ض  اليوم  لك  خالق 

تعمل له(.
واأما الثالث: فيتناولها يف �سري املحا�سرة 
لغياب املفردة الكالمية التي ترفع حاجته يف 
نق�ض  وهو  تو�سيحه  يريُد  ملا  امل�ستمع  اإفهام 
يف �سخ�سية اخلطيب و�سمعته وعيب يف اآلية 

الإلقاء وفن اخلطابة.
فماذا ن�سنع اأذن؟ علينا اأن نتعامل بحذٍر 
املحا�سرة  يف  الكالمية  املفردات  مع  �سديد 
عليه  نرمي  ب��اأن  الكرمي  امل�ستمع  نرهق  ول 
الثقل العلمي وليكن ال�سرح موافقا مل�ستويات 
واإدراك���ه���م  فهمهم  وم���ق���دار  احل��ا���س��ري��ن 
املو�سوع  اخ��ت��ي��ار  ليكن  وك��ذل��ك  وبيئتهم، 

مالئمًا متامًا للمنا�سبة املقاُم فيها املجل�ض.
واإمن���ا  مهنيًا  خطيبًا  ت��ك��ن  ال   -3

ر�ساليا:
احل�سينية  املبادئ  ح�ساب  على  جتامل  ل 
وعلى  الأ�سلية  املحمدية  والأخالق  ال�سريفة 
احل�سيني  للمنب  ال�سادقة  املهنية  ح�ساب 
واأع��ل��م اأن���ه م��ا م��ن ن��ب��ي ول و���س��ي ول من 

احلواريني اإل ُقتل من اأجل اأنه كان مع احلق 
وتكلم احل��ق وك��ان هو احل��ق ومل ت��اأخ��ذه يف 
احلق  كلمة  اإع��الء  �سبيل  يف  لئ��م  لومة  اهلل 
 احل�سني ال�سهداء  �سيد  و�سيحا�سبك 
تتكلم  مل  اإذا  �سديدًا  ح�سابًا  القيامة  ي��وم 
هو   احل�سني لأن  باحلق  وت�سدح  احلق 
احلق بعينه هو الذي بدمه رفع راية احلق يف 
والعنجهية،  والطغيان  والظلم  الباطل  �سماء 
وٌل  فاأنك  املنب  على  ف��اإذا خفت من احلق 
فمن  اأولياءه  ف  يخوِّ ال�سيطان  لأن  لل�سيطان 
اهلل  م��ن  اأوًل  ي��خ��اف  اأن  للخطيب  الأج���در 
يقول  وتعال  تبارك  فاحلق  وتعال  �سبحانه 
َفاَل  اأَْوِل��َي��اءُه  ُف  ُيَخوِّ ْيَطاُن  ال�سَّ َذِلُكُم  ��ا  َ {اإِنَّ
وؤِْمِننَي}4، فاإين  َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن اإِن ُكنُتم مُّ
اأرى ق�سم من اخلطباء يخاف من قول احلق 
لأن فيه بع�ض احل�سابات املادية او ال�سيا�سية، 
دينه،  يف  متهم  ف��اإن��ه  دن��ي��اه  ل��ه  �سفت  فمن 
ومن ر�سيت عليه جميع اأ�سناف النا�ض فهو 
منافق، فالذي يظن اأنه اإعالن احلق والدفاع 
عنه �سي�سيبه الفقر والفاقة فقد اأ�ساء الظن 
ُه  لَّ َيْجَعل   َ اهللَّ َيتَِّق  {َوَم��ن  يقول:  واهلل  باهلل 
َوَمن  َيْحَت�ِسُب  َل  َحْيُث  ِمْن  َرًجاَوَيْرُزْقُه  َمْ
َ َباِلُغ اأَْمِرِه  ِ َفُهَو َح�ْسُبُه اإِنَّ اهللَّ ْل َعَلى اهللَّ َيَتَوكَّ
ُ ِلُكلِّ �َسْيٍء َقْدًرا}5 فقد ورد عن  َقْد َجَعَل اهللَّ
َخريًا  وُقل  َخريًا،  )اأبِلغ   :الكاظم الإمام 
َعُة؟ فقاَل  َعًة. قال الراوي: وَما الإِمَّ ول َتُكن اإمَّ
الإمام: ل َتُقل اأَنا َمَع الّنا�ِض، واأَنا َكواِحٍد ِمَن 
اأيَُّها  يا  ق��اَل:    ِ اهللَّ َر���س��وَل  اإنَّ  الّنا�ِض، 
وجَنُد  َخرٍي  جَنُد  جَن��داِن:  ُهما  ا  اإنَّ الّنا�ُض، 
َمن  اإَليُكم  اأَح��بَّ  رِّ  ال�سَّ جَن��ُد  َيُكن  َفال   ، �َسرٍّ

جَنِد اخَلرِي(.
الرجال  واإن��ا  بالرجال  يعرف  ل  فاحلق 
اإل  ج��اء  رج��اًل  اأن  ورد  فقد  باحلق  تعرف 
فقال   اأبي طالب بن  علي  املوؤمنني  اأمري 
كانوا  اجلمل  اأ�سحاب  اأن  اأظ��ن  اأت��راين  له: 
��َك  اإِنَّ َح���اِرُث،  )َي��ا   :فقال ظاللة؟  على 
َتَك، َومَلْ َتْنُظْر َفْوَقَك َفِحْرَت! اإِنََّك  َنَظْرَت حَتْ
َتَعِرِف  َومَلْ  اأه��َل��ُه،  َفَتْعِرَف  ��قَّ  احْلَ َت��ْع��ِرِف  مَلْ 

اْلَباِطَل َفَتْعِرَف َمْن اأََتاُه، اأعرف احلق تعرف 
اأهله واأعرف الباطل تعرف اأهله(.

يعرف  ل  )احل���ق  ي��ق��ول:  الفقهاء  واأح���د 
يج�سدون  ال��ذي��ن  ال���رج���ال  اإل  ب��ال��رج��ال، 
ه��وؤلء هم احلق  احلق من خالل ع�سمتهم 
مع  �سرت  احلق  مع  �سرت  ف��اإذا  جم�سدًا(. 
 لأن ر�سول اهلل علي بن اأبي طالب

يقول: )علي مع احلق واحلق مع علي(.
امل����ادة  اأن  ت��ع��رف  اأن  ي��ج��ب   -4
الأوائل  الع�سر  حما�سرات  يف  املطروحة: 
من �سهر حمرم احلرام تكون ال�سفة الغالبة 
اأه��داف  وبيان  وال��رث��اء  احلما�ض  هي  فيها 
وقراءة م�سائب   الإمام احل�سني �سورة 
من  والإك��ث��ار  واأ�سحابه   احل�سني اأه��ل 

النعي.
فتكون  رم�����س��ان  �سهر  جم��ال�����ض  يف  اأم���ا 
الفقه  من  الإك��ث��ار  هو  فيها  الغالبة  ال�سفة 
ال�سنة  اأي��ام  �سائر  اأم��ا  وال�سرية،  والعقائد 
اإذا كانت املنا�سبة م�س�سة  اإّل  فهو مري 
 املع�سومني اأح���د  ���س��ه��ادة  ل��ذك��رى 
ال�سرد  �سفتها  م��ا  نوعا  املحا�سرة  فتكون 
اآية  اأخذ  اأو  املع�سوم،  هذا  حلياة  التاريخي 
قراآنية وتف�سره من معاجم التف�سري ثم جتعل 
الإمام املع�سوم -الذي هو �ساحب الذكرى- 

م�سداقا لهذه الآية وهكذا.
و�سلى اهلل على حممد واأهل بيته الطيبني 

الطاهرين.

الهوام�س:
1- �سورة اآل عمران اآية 40.
2- �سورة اآل عمران اآية 47.

 3- �سورة الن�ساء اآية 48.
4- �سورة اآل عمران اآية 175.

5- �سورة الطالق اآية 3-2.
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ال�سيخ حممدعلي الطائي

َوَر�ُسوُلُه   ُ اهللَّ َوِليُُّكُم  ���ا  َ {اإِنَّ تعال:  ق��ال 
اَلَة َوُيوؤُْتوَن  ِذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوا الَّ َوالَّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}1 . الزَّ
تناولنا يف العدد ال�سابق حول اخت�سا�ض 
ال  وتطرقنا    علي بالأمام  الولية  اية 

ال�سكالت التي يطرحها بع�ض امل�سككني .
الآية  بان  قيل  ال�ساد�سة:  اال�سكالية 
ل��و ك��ان��ت ت��دل على اث��ب��ات ال��ولي��ة ل��الأم��ام 
بها  مت�سك   علي الم��ام  لكان   علي

و�ستدل بها لثبات ظالمته .
احل��دي��ث��ي��ة  ال���درا����س���ة  ان  اجل�����واب: 
والروائية ال�ساملة ميكن ان تر�سدنا لل�سواهد 
 علي الم��ام  ان  على  الدالة  التاريخية 
ا�ستدل بهذه الآية لأثبات وليته  ومن ذلك ما 
جاء يف م�سند )ابن مردوية ()وكنز العمال 
( ونقل يف كتاب الغدير عن كتاب �سليم ابن 
)ان  مفاده  مف�سل  حديث  الهالل  القي�ض 
علي حني كان من�سغال يف حرب �سفني 
حت���دث يف م��ي��دان احل���رب ام���ام ج��م��ع من 
حقة  اثبات  يف  عدية  بدلئل  م�ستدل  النا�ض 
 وكان من جمل ما �ستدل به المام علي
هذه الآية الكرمية ويف كتاب غاية املرام نقال 
عن ابي ذر ر�سي اهلل ان علي ا�ستدل يف 

يوم ال�سورى يف هذه الآية .

يف  ب���ان  ق��ي��ل  ال�سابعة:  اال�سكالية 
يف  والحقية  الولوية  مبعنى  الولية  تف�سري 
الآي��ات  لكون  ال�سياق  مع  يتنافى  الت�سرف  
ال��ت��ي �سبقت وت��ل��ت ه��ذه الآي���ة حت��دث��ت عن 

الولية باملعنى املحبة والن�سرة .
اجلواب: من املعلوم ان الآيات القراآنية 
وبح�سب  ت��دري��ج��ي��ة  ب�����س��ورة  ن��زول��ه��ا  �سبب 
�سلة  ذات  دائ��م��ا  ت��ك��ون  املختلفة  ال��وق��ائ��ع 
بالأحداث التي نزلت الآيات يف �ساأنها ملعنى 
لي�ست  املتعاقبة  الآيات  او  الواردة  الآيات  ان 
دائما ذات مفهوم مرتابط كما ل ت�سري دائما 
ان  ك��ث��ريا  يح�سل  ول��ذل��ك  واح���د  معنا  ال 
نرى اآيتني متعاقبتني حلادثتان متلفتان او 
الآي��ات وحدة  يكون  ل  فبذلك  لنزول  �سببان 
:ومبا  ال�سحيح  والتدبر  التدقيق  بعد  �سياق 
ُ} فدللة ت�سبب نزولها  َوِليُُّكُم اهللَّ ا  َ ان {اإِنَّ
جاءت يف �ساأن ت�سدق المام على اثناء 
الركوع بينما الآيات ال�سابقة والالحقة نزلت 
العتماد  ال ميكن  لذلك  اخ��رى  اح��داث  يف 

هنا على وحدة ال�سياق يف الآيات .
وهناك نوع من التنا�سب بني الآية والآيات 
الخ���رى  الآي����ات  ك���ون  وال��الح��ق��ة  ال�سابقة 
ت�سمنت احلديث عن الولية مبعنى الن�سرة 
والعانة، بينما الآية مو�سوع البحث حتدثت 

ومن  والت�سرف  القيادة  مبعنى  الولية  عن 
يف  واملت�سرف  والزعيم  القائد  ان  البديهي 
الوقت  نف�ض  يف  يكون  معينة  جماعة  ام��ور 
حاميا وحمبا ونا�سرا للجماعة  اأي ان م�سالة 

الن�سر واحلماية من لوازم الولية املطلقة 
اال�سكالية الثامنة: ت�سال البع�ض عن 
 علي الم��ام  منه  ح�سل  ال��ذي  امل�سدر 
ان  قال  والبع�ض  النفي�ض  اخل��امت  ذلك  على 
من  ن��وع  العالية  القيمة  بتلك  خ��امت  ارت���داء 

ال�سراف "
ب�سان  ال���واردة  املبالغات  ان  اجل��واب: 
 المام ب��ه  ت�سدق  ال��ذي  اخل��امت  قيمة 
ومل  ال�سحة  من  لها  ا�سا�ض  ل  الركوع  اثناء 
يف  ج��اء  وم��ا  �سحيح  دل��ي��ل  اأي  عليها  يقم 
انه كان يعادل خراج  قيمة ذلك اخلامت بال 
منها  ال���س��ط��ورة  ال  اق��رب  مبالغة  ال�سام 
ال احلقيقة  ا�ساف ال ذلك الرواية ولعل 
هذه الرواية او�سعت من اجل ت�سوية حقيقة 

الق�سية ال�سلية واثارة الريبة حولها.
وب��ه��ذا مي��ك��ن ان  ن�����س��ت��دل ب��ه��ذه الآي���ة 
م��و���س��وع ال��ب��ح��ث  بثبوت ال��ولي��ة والم��ام��ة 
لأمري املوؤمنني وكونه الحق والأول بعد 

النبي  واحلمد هلل رب العاملني.  
الهاوم�س: 

1- �سورة املائدة  اية 55

اخت�صا�ص اية الولية بحق
الإمام علي

احللقة الرابعة 
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

اأن��ه   املوؤمنن اأم���ري  ع��ن  روي 
اإن  ؛  خمالطًة  النا�َس  قال:))خالطوا 
وا  م معها بكوا عليكم ,واإن ِع�ستم حنٌّ متُّ

اإليكم((1 

ربانية  مدر�سة  يف  تلميذا  تكون  عندما 
واآل  حممد  فيها  معلموك  ،وي��ك��ون  ق��راآن��ي��ة 
مدار�ض  اأعظم  يف  اإذن  فاأنت   حممد
فهي   ، التاأريخ  مر  وعلى  الب�سرية  التنمية 
املدر�سة الوحيدة التي ت�سنع منك �سخ�سية 
�سبق  ك��م��ا  ال���داري���ن  وت�����س��ع��د يف  ع��ظ��ي��م��ة 
اأبي الغفاري و�سلمان واملقداد  لأ�سالفك من 
وم��ال��ك الأ���س��رت ،وح��ب��ي��ب وزه���ري ونحوهم 
ربانيني  علماء  بتخريجها  اليوم  تفعل  ،وكما 
دان لهم العامل من �سرقه اإل غربه بالف�سل 

والكمال0 
وجوهرة  ثمينة  دّرة  على  نقف  نحن  وها 
اأمري  �سياغة  من  الجتماع  علم  يف  نفي�سة 
 الأكرم النبي  علم  وارث   املوؤمنني
والقائل: ))اإن ر�سول اهلل اأّدبه اهلل عزَّ 
وجلَّ ،وهو اأدبني ، واأنا اأوؤدُب املوؤمنني ،واأورث 

الأدَب املكرمني((2.
اأيدينا  بني  ال��ذي  احلديث  من  والغر�ض 
حياة  ت��ك��ون  اأن  ���س��رورة  ع��ل��ى  التنبيه  ه��و 

ر�ساليًة  حياًة  ال�سخ�سية  الجتماعية  املوؤمن 
مالطته  وطيب  معا�سرته  بح�سن  ،فيك�سب 
قلوب النا�ض ومودتهم له وتاأثرهم  به ،دون 
اأن يخرجه ذلك عن احلق الذي هو عليه، اأو 
�سواء على  الذي هم عليه  الباطل  يدخله يف 
ال�سعيد العقائدي اأم الأخالقي اأم الفقهي0

ومبعنًى اآخر فاإن وظيفة املوؤمن ل تق�سر 
ال�سالة  من  اخلا�سة  الفردية  الأعمال  على 
حتمل  اإل  تتعداها  بل   ، ونحوهما  وال�سيام 
فيها  بعث  ال��ت��ي  الر�سالة  م��ن  ج��زء  اأع��ب��اء 
املوؤمن  يكون  ب��اأن   امل�سطفى احلبيب 
داعية اإل ربه تبارك وتعال، واأن يكون ذلك 
مع جميع النا�ض واأن اختلفوا معه يف الديانة 
لينال  يوفق  اأن  ،ع�سى  اخُلُلق  اأو  املذهب  اأو 
روي  ،فقد  منهم  لواحد  ول��و  الهداية  مقام 
اأمري  اإل  الراية  اأن ر�سول اهلل ملّا دفع 
املوؤمنني لفتح خيب )).... انفذ على ر�سلك 
حتى تنزل ب�ساحتهم، ثم ادعهم اإل ال�سالم 
فاأخبهم مبا يجب عليهم من حق اهلل تعال 
فيه ،فو اهلل لن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا 

خري لك من اأن تكون لك ُحمر النعم((3 
 البيت اأه���ل  ح��ر���ض  نلم�ض  ول���ذا 
فعن  الر�سالية،  الوظيفة  هذه  جت�سيد  على 
اأم��ري  اأن   اآبائه ،ع��ن  اهلل  عبد  اأب���ي 

له  فقال  ذّميًا  رج��اًل  �ساحب   املوؤمنني
اأريد  فقال:  ؟  اهلل  عبد  يا  تريد  اأي��ن  الذمي 
الكوفة فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه 
:األ�ست  الذمي  له  فقال   ،املوؤمنني اأمري 
زعمت اأنك تريد الكوفة؟، فقال له: بلى فقال 
له الذمي : فقد تركت الطريق؟ فقال له: قد 
علمت ، قال :فلم عدلت معي وقد علمت ذلك 
؟ فقال له اأمري املوؤمنني: هذا من متام 
ح�سن ال�سحبة اأن ي�سيع الرجل �ساحبه هنيئة 
اإذا فارقه وكذلك اأمرنا نبينا فقال له 
الذمي: هكذا قال؟ قال: نعم ،قال الذمي: ل 
جرم اإنا تبعه من تبعه لأفعاله الكرمية فاأنا 
اأمري  اأين على دينك ورجع الذمي مع  اأ�سهد 

املوؤمنني فلما عرفه اأ�سلم((0
 

ن�ساأله تعال اأن يوفقنا جميعا للتاأ�سي بهم 
نكون  " حتى  عليهم  و�سالمه  اهلل  "�سلوات 
بف�سله  �سبيله  اإل  والقادة  اإليه  الدعاة  من 

وبف�سل ال�سالة على حممد واآله حممد 0

الهوام�س:
1- و�سائل ال�سيعة :ج12 ،�ض13.
2- ميزان احلكمة:ج1،�ض580.

3-�سحيح البخاري :ج4،�ض206. 

ُح�شُن املخ�لطة مع الن��س
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

 سيد محمدبن االمام علي الهادي�
هو ال�سيد اأبو جعفر حممد بن الإمام علي 
الهادي بن حممد اجلواد بن علي الر�سا بن 
مو�سى الكاظم بن جعفر ال�سادق بن حممد 
الباقر بن علي زين العابدين بن احل�سني بن 
الإمامة  �سليل   ،طالب اأب��ي  بن  علي 
الذين  الر�سالة  ومعدن  الوحي  بيت  وربيب 
اأذهب اهلل عنهم الرج�ض وطهرهم تطهريًا.

ولد يف قرية يقال لها )�سريا( يف املدينة 
اأ�ّس�سها  القرية  املنورة عام )212ه�(، وهذه 
على   ، الكاظم  بن جعفر  مو�سى  الإمام 
اأميال من املدينة املنّورة وقد ولد  بعد ثالثة 
فيها ثالثة من الأئمة املع�سومني هم: الإمام 
علي بن مو�سى الر�سا والإمام حممد بن علي 
 الع�سكري احل�سن  والإم���ام  ال��ه��ادي 
بينهم  اأولده����م وم��ن  ف�ساًل ع��ن ع��دد م��ن 

�سيدنا حممد بن علي الهادي.
ترعرع ال�سيد حممد يف كنف والده الإمام 
علي الهادي النور العا�سر من �سل�سلة الأنوار 
فن�ساأ  بالإمامة  عليهم  املن�سو�ض  الإلهية 
على التقوى والورع والعلم والعبادة، اأّما اأّمه 
عّب  التي  )�سليل(،  الطاهرة  ال�سيدة  فهي 
م�سلولة  بقوله:)�سليل  الهادي  الإم��ام  عنها 
و�سمو  منزلتها  لعلو  والأجنا�ض(  الآفات  من 

مقامها.
اأربعًا  اأبيه  رعاية  يف  حممد  ال�سيد  عا�ض 
كافية  ال�سنوات  تلك  وكانت  عامًا،  وع�سرين 
ل�سخ�سية  الوا�سحة  ال�سورة  لأن جتعل منه 
منهما  والك��ت�����س��اب   ،واأخيه اأب��ي��ه 
كما  احلميدة،  وال�سفات  الأخ���الق  مكارم 
اخللفاء  م��ن  خم�سة  حممد  ال�سيد  عا�سر 
واملنت�سر،  واملتوكل،  الواثق،  هم  العبا�سيني 

حممد  ال�سيد  تويف  وقد  واملعتز  وامل�ستعني، 
يف خالفة الأخري، كما عا�سر �سيدنا الكثري 
الأئمة  التي جرت على  الأليمة  من الأحداث 
بيته  اأه��ل  على  جرى  وما   الطاهرين
يحيى  خروج  منها  وماآ�ٍض،  واآلم  فجائع  من 
جعفر  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  يحيى  ب��ن  عمر  ب��ن 
الطيار بالكوفة �سنة )248ه�(، على ال�سلطة 
راأ�سه  وُحمل  ُقتل  وال��ذي  اجلائرة  العبا�سية 
نًا  متديِّ هذا  يحيى  وكان  لب،  و�سُ بغداد  ال 
ورعًا �سديد احلب لأهل بيته من العلويني بارًا 
والكرم،  الأمثال يف اجلود  بالنا�ض وم�سرب 
بن  ال�سيد حممد خروج احل�سن  كما عا�سر 

زيد العلوي يف طب�ستان �سنة )250ه�(.
وغريها  العلوية  الثورات  هذه  جاءت  وقد 
العبا�سية  ال�سلطة  جل���ور  طبيعية  نتيجة 
ال�سيد  فكان  وا�ستبدادها،  وقمعها  وطغيانها 
عمومته  اأب��ن��اء  على  يجري  م��ا  ي��رى  حممد 
من العلويني من قتل و�سلب وت�سريد و�سجن 
وتعذيب، فيتلقى تلك ال�سدمات بقلب املوؤمن 
اإل اهلل، وف�ساًل عن  اأمره  املفّو�ض  ال�سابر 
كل هذه ال�سدمات والنكبات فقد كان �سيدنا 
وما جرى  واأخ��اه يف حمنتيهما  اأب��اه  ي�سارك 
يحيى  حملهما  عندما  الرتحيل  من  عليهما 
املتوكل  الع�سكري يف عهد  القائد  بن هرثمة 
قا�سياه  وما  �سامراء  اإل  املنورة  املدينة  من 

من اخللفاء العبا�سيني.

يف مواجهة االإنحراف
واإ�سافة اإل هذا ال�سغط ال�سيا�سي الذي 
مار�سه العبا�سيون �سد الأئمة من اأهل البيت 
اأخ��رى  حمنة  هناك  كانت  فقد  واأتباعهم، 

ابتدعت  التي  ال�سالة  التيارات  ظهور  وهي 
الفكري  ال�سذوذ  واإف�ساء  املنحرفة  الآراء 
على  العبا�سية  ال�سلطة  دع��م  �ساعد  ال��ذي 
فظهرت  البيت،  اأه��ل  فكر  ملحاربة  انت�ساره 
الإ�سالم  مبادئ  عن  وانحرفت  �سّذت  فرق 
املع�سومني،  ب��الأئ��م��ة  امل��ت��م��ث��ل  ال�سحيح 
يح�ّض  وه��و  تتفاقم  �سيدنا  معاناة  فكانت 
ب���اأن���ه م���ن امل��ك��ّل��ف��ني ب��ح��ف��ظ ���س��ري��ع��ة ج��ده 
لكن  وال��ب��دع،  ال�����س��اللت  م��ن   حممد
كل تلك النكبات واملاآ�سي التي تعّر�ض لها مل 
متنعه من اأن يب�سط اأ�سعة علمه الإلهي على 
امل�ستقيم  ال�سراط  اإل  واإر�سادهم  النا�ض 
من  فكان  ال�سواب  ج��ادة  اإل  واإرج��اع��ه��م 
علماء اآل حممد وف�سالئهم، ومما يدل على 
اإن  ال�سيعة كانت تعتقد  اإن من  ف�سله وعلمه 
هذه  اأن  اإل  ال��ه��ادي،  اأبيه  بعد  فيه  الإم��ام��ة 
اأخيه احل�سن  اإل  الفرقة ا�سمحلت ورجعت 
الهادي  الإم���ام  عّرفهم  اأن  بعد  الع�سكري 
وبخا�سة  بعده  من  عليه  املن�سو�ض  بالإمام 
بعد وفاة ال�سيد حممد يف حياة اأبيه الهادي.

جميئه اإىل �سامراء
 تركه الإمام الهاديطفاًل يف املدينة 
املنّورة ملّا ا�سُتدعي واأُتي به اإل العراق، وملّا 
لروؤية  �سامراء  اإل  قدم  حمّمد  ال�سّيد  كب 
اإل احلجاز،  ال��رج��وع  ع��زم على  ث��ّم  اأب��ي��ه، 
� على ت�سعة فرا�سخ من  فلّما بلغ منطقة بلد 
 � بغداد  بطريق  دجيل  منطقة  من  �سامراء 

مر�ض وُتويّف.

�سبع الدجيل
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كراماته:
ال�سريف كرامات  لقد ظهرت من مرقده 
يق�سده  لهذا  كتب،  عّدة  لها  واأُّلفت  كثرية، 
وهكذا   ،البيت اأه��ل  وحمّبو  ال�سيعة 
مرقده  فتجد  والزيارة،  للتّبك  ال�سّنة  اأهل 
اهلل  اإل  احلوائج  باب  لأّن��ه  بالزّوار،  عامرًا 

تعال. من اأقوال ال�سعراء فيه:
1� ق���ال ال�����س��ّي��د حم��ّم��د ج��م��ال ال��دي��ن 

الكلبايكاين:
َجي��ل َمن زاَره  مرقٌد يف الُدّ

كان لآل النبي فيه موا�سي
كم له من مناقَب قد جتّلْت

ب�َسن��اها للدهر كالنبا�ِض

مل اأ�سّف��ْعه يف اأُم��������ورَي اإل
وق�س�اها الإله دون مكا�ِض

�سريُحك رو�سة والن�ا�ض فيها
بب��حر ال�ن��ور يغم��رها �سع�اُع

َجي��ل ف���داك ن���اٍء فيا �سبع الُدّ
عن الأوط���ان اإذ عّزت بقاُع

اإل بل������ٍد اأت���وق ف�ه��ل ت���راين
اأرى م��ولَي ينف���ّض الن�����زاُع

فيا ابَن الطهر والنجوى طباٌع
فكم تاقت اإل النجوى طباُع

يا �سبع الدج�يل ال�دوم ي�ّمة 
جب��ري وت�ن�ك��ض  احل��اج�ات مّية 

اأن����ادي فاطم��ة مهم��وم مّي�ة 
واأجيت احل�سرته راعي احلمية 

ابو جعفر يزيل ال�سيم والهم 
اهل بيت النبي اأبرار والهم 

اثر ولكل كل�ب يل��ج��م والهام 
يح�سرونه امليت وكت املنية 

تاريخ وفاته ومكان دفنه: 
التي  بلد  مدينة  252ه،  الثانية  جمادى   29
وق��به  ب��غ��داد،  �سمال  ك��م   85 ح���وال  تبعد 

معروف ُيزار.
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ال�سيخ حممود ال�سايف

وال�سالم  التحية  بعد  الكرمي  القارئ  ايها 
ان �سهر رم�سان الكرمي قيل عنه انه )ربيع 
املتعلقة  الطقو�ض  هذه  من  فواحد  القران( 
ال��ق��ران  امل��ب��ارك ه��و  ال�سهر  ب��اأع��م��ال ه��ذا 
ث��ان��ي��ا وغ��ريه��ا من  ال��ك��رمي اول وال���دع���اء 

العمال العبادية كال�سلوات امل�ستحبة ...
المور  بع�ض  نبني  ان  العدد  بهذا  ونريد 

التي تتعلق بقراءة القران الكرمي .
الدليل، بدل  النبي:) هو  حيث قال 

على خري �سبيل(
وعنه اي�سا : )القران هدى من ال�ساللة 

وتبيان من العمى وا�ستقالة من العرثة(. 
وج��اء عن الم��ام علي ق��ال: ) وفيه 
غريه(وعنه  ج��الء  للقلب  وم��ا  القلب،  ربيع 

اي�سا قال: ) ول تك�سف الظلمات ال به (
القران  لقراءة  ان   -: القراءة  كيفية 
اللتفات  ال��ق��ارئ  على  يرتتب  وام��ور  كيفية 

اليها ومنها :-
من  على  الواجب  من  الو�سوء:  ا�سباغ 
ان  الكرمي   القران  ق��راءة  ال  التوجه  يريد 
ي�سبغ الو�سوء لأنه كالم اهلل العظيم لقوله: 

ُروَن } ُه اإِلَّ امْلَُطهَّ �سُّ {لَّ مَيَ
القبلة  ا�ستقبال  ان   : القبلة  ا�ستقبال 
هو من امل�سلمات يف اداء الواجبات العبادية 
وج��ل  ع��ز  اهلل  ك���الم  ه��و  ال���ق���ران  ان  فبما 
اثناء  القبلة  ي�ستقبل  ان  للقارئ  فالف�سل 

القراءة ان ا�ستطاع .

االن�سات عند القراءة: من الواجبات 
ان  ال��ق��ران  ق��رء  اذا  وال�سامع  ال��ق��ارئ  على 
}  : قال  حيث  له  وي�ستمعون  له  ين�ستوا 
ُتوْا..} َواإَِذا ُقِرىَء اْلُقْراآُن َفا�ْسَتِمُعوْا َلُه َواأَن�سِ

ا�ستمع  :)م��ن   ال�سادق الم��ام  وعن 
حرفا من كتاب اهلل من غري قراءة كتب اهلل 
له ح�سنة، وحمى عنه �سيئة، ورفع له درجة(

ال��ت��دب��ر ب��ال��ق��راءة: ان ال��ت��دب��ري يف 
القراءة يعطيك النفتاح يف كل �سيء ومنها 
��ُروَن  َي��َت��َدبَّ {اأََف���اَل  تعال:  ق��ال  حيث  القلب. 
والقفال  اأَْقَفاُلَها}،  ُقُلوٍب  َعَلى  اأَْم  اْل��ُق��ْراآَن 
امل�سبقة  الف��ك��ار  ب�سور  املت�سورة  القلبية 
وحجب  اق��ف��ال   فهي  الن�سان  يحملها  التي 
حتول دون ان ي�ستقبل القارئ الروؤى القراآنية 
والب�سائر الربانية بذهنيه متفتحة نا�سجة. 
والتدبر يف كلمات القراءة هو تاأمل يف الآيات.
ال��ق��راءة:  �سرعة  وع��دم  الرتتيل 
ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل} ويعد الرتتيل  قال: {َوَرتِّ
هو اقرب ال الرتكيز والتاأمل، وقد جاء عن 
ترتيال،  القران  ال�سادق:)ورتل  المام 
امثاله  وتفكر يف  ووع��ي��ده(،  وع��ده  عند  قف 
ومواعظه ويف تف�سري هذه الآية . قال المام 
ال�سعر،  هذي  تهذه  ول  تبينًا  بينه   :علي
قلوبكم  افزعوا  ولكن  الرمل،  نرث   تنرثه  ول 

القا�سية، ول يكن هم احدكم اخر ال�سورة.
وهذا يعني �سرعة القراءة ونرث الرمل هو 

التباطوؤ فيها بحيث ل ترتبط كلماتها.

�سدق  وهو  القراءة:  بعد  الت�سديق 
النبي  ر���س��ول��ه  و���س��دق  العظيم  العلي  اهلل 
ال�ساهدين  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  ون��ح��ن  الم���ني 

واحلمد هلل رب العاملني .
ول  الم��ني،  ولر�سوله  هلل  الت�سديق  وه��و 
ينبغي لقارئ القران ان يختم دون الت�سديق 
كما ل ميكن له البدء بالقراءة دون الب�سملة 

يف اي اية من القران الكرمي.
ال�سروريات  من  والتي هي  النقاط  وهذه 

يف كيفية قراءة القران الكرمي 
ان  ه��و  وا�سحة  ا�سباب  الكيفية  ول��ه��ذه 
امل�سلمني  نحن  لنا  بالن�سبة  الكرمي  القران 
يقراأه  عاديا  لي�ض  بالأخ�ض  الدين  ولعلماء 

الن�سان كما يقرا الق�س�ض والروايات.
بل انه كتاب دين ور�سالة ح�سارة، ودعوة 
العلماء  اع��ت��ب  ول��ذل��ك  ال��ك��رمي��ة،  للحياة 
ر�سالة  وجوهرة  الدين  خال�سة  هو  القران 
لالأ�سف  ولكن  للب�سر،  وتعال  �سبحانه  اهلل 
الدر  امل�سدر  هذا  مع  امل�سلمون  تعامل  لقد 
بجميع الإفادات، �سواء على �سعيد الروح او 
على �سعيد الثقافة وغري ذلك، تعاملوا معه 
ب�سورة غريبة ل تليق مع مقام هذا امل�سدر 
الكبري، فبع�سهم هجر القران هجرا كبريا، 
وبقراته  باآياته  للرتمن  معه  تفاعل  وبع�سهم 
التفاعل  ه��ذا  زاد  واذا  جت��وي��ده،  او  ال�سبع 
ارت��ب��ط��وا ب��ه يف اوق���ات حم���دودة ل��الزم��ات 
اهميته  الكثري  جت��اه��ل  وه��ك��ذا  والم����وات، 

الكرمي القران  نقراأ  كيف 
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الب�سرية،  امل�ساكل  كافة  حل  يف  احلقيقية 
�سطحيا  يعتب  اخ��ر  بتعامل  عنه  وعو�سوا 
اي�سا . مع العلم ان القران له باطن وظاهر 
وبطن،  ظهر  )ل��ه   :النبي ق��ال  حيث 

فظاهره حكم وباطنه علم(.
وباطنه  انيق  )ظاهره   :اي�سا وقال 

عميق، ل حت�سى عجائبه ول تبلى غرائبه(
فعلى القارئ للقران يعمل بالقران �سلوكا 
وان  بها  ويتحلى  املباركة  وباآياته  به  ويتطبع 
والتي  ال��وا���س��ح��ة   حقيقته  ع��ن  يف�سله  ل 
)ليكن  ق��ال:  حيث   علي الم��ام  ذكرها 
القران(، فان  كل كالمكم ذكر اهلل وقراءة 
اف�سل  العمال  اي  �سئل:   اهلل ر�سول 

عند اهلل ؟. 
ول�سانك  متوت  وانت  القران  قراءة  قال: 

احلديث ميكن  وبهذا  اهلل(،  ذكر  من  رطب 
الول  هو  ان��ه  على  البيان  ه��ذا  يف  وقفة  لنا 
والخر يف حياتنا اليومية ومن الواجب علينا 
نتعامل  ول  وتعاملنا،  حياتنا  من  ن�سلخه  ان 
او  كمعاين،  ل  بالغة  ح��روف  ان��ه  على  معه 
على انه م�سدر لالأدب العربي ل كتوجيهات 
الخرى  العلوم  من  غريها  او  مفعمة،  وروح 
احلديثة كالتاريخ والجتماع والوراثة والبيئة 
يف�سل عن ال�سلوكيات التي ينبغي ان ينطبع 
ان عظمة  بها. مع علم  ويتحلى  الن�سان  بها 
هذه  كل  على  يحتوي  ان��ه  يف  تكمن  ال��ق��ران 

المور املتقدمة بل واكرث من ذلك . 
)كتاب  ق��ال:   احل�سني الم���ام  وع��ن 

اهلل عز وجل على اربعة ا�سياء : على العبارة 
فالعبارة  واحل��ق��ائ��ق،  واللطائف  وال���س��ارة 
واللطائف  ل��ل��خ��وا���ض،  وال����س���ارة  ل��ل��ع��وام، 
لالأولياء واحلقائق لالأنبياء(، وبهذه املواعظ 
الن�سائح  ه���ذه  خ��ت��ام  ع��ل��ى  ن��اأت��ي  الرب��ع��ة 
العاملني  م��ن  يجعلنا  ان  ت��ع��ال  ون�����س��ال��ه 
بالقران واملتحدثني به واملوقرين له كما قال 
اف�سل كل �سيء دون  القران   ( :النبي

اهلل، فمن وقر القران فقد وقر اهلل (.
واحلمد هلل رب العاملني
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اإعداد/فا�سل عليوي ح�سني

اآي��ة اهلل  ابو كاظم ج��واد جنل  ال�سّيد  هو 
�سب  اآل  من  حممد  ال�سيد  ابن  علي  ال�سّيد 
بالفقاهة  معروفة  علمية  عريقة  ُا�سرة  وهي 

والزعامة. 
اأبوه ال�سّيد علي، موؤ�ّس�ض املدر�سة ال�سبية 

لطلبة العلوم الدينية يف النجف الأ�سرف.
والدته

ولد يف ليلة ال�سبت 13 جمادى الثاين �سنة 
)1352 ه�( يف مدينة النجف الأ�سرف.

 درا�سته
م�سقط  يف  الدينية  العلوم  بدرا�سة  ب��داأ 
راأ�سه، انخرط يف �سلك طلبة العلوم الدينية 
وهو يف �سن �سغرية وتتلمذ على يد جمموعة 

من العلماء واخلطباء نذكر منهم:
ح�سني  حم���ّم���د  ال�����س��ي��خ  اخل��ط��ي��ب   �  1

الفخراين اأخذ عنه فنون اخلطابة.
امل��ق��دم��ات  ع��ل��ي��ه  در�����ض   والده  �  2

وال�سطوح.
القا�سم  اأب��و  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآي��ة   �  3

البحث  عنده  ح�سر   اخلوئي املو�سوي 
اخلارج يف الفقه واُل�سول.

4 � ال�سّيد ن�سر اهلل امل�ستنبط ح�سر عنده 
البحث اخلارج يف الفقه واُل�سول. .

من اأقوال العلماء فيه:
1� قال ال�سيخ علي اخلاقاين يف �سعراء 
مطبوع،  و�ساعر  �سهري،  )خطيب  ال��غ��ري: 
وخطيب  ذك���ي،  اأدي����ب  متتّبع…  واأدي�����ب 
يتح�ّس�سها  ال��ت��ي  الآلم  ع��ن  ُي��ع��ّب  ���س��ج��اع، 
جمتمعه، ويندفع يف ت�سوير ما يراه �ساحلًا 
لقومه بلهجة يتغّلب عليها احلما�ض، ويتخّللها 

لون من الثورة النف�سية(.
 الأميني هادي  حمّمد  ال�سيخ  قال   �2
النجف:  يف  والأدب  الفكر  رج��ال  معجم  يف 
جمّدد،  �ساعر  متكّلم  خطيب  فا�سل  )عامل 
وجاهد  ال�سعر،  نظم  متتّبع،  م���وؤّرخ  م��وؤّل��ف 
عقيدته  �سبيل  يف  ول�سانه  ونف�سه  بقلمه 
الإ�سالم  ُيعتب بحّق  الذي  وت�سّيعه،  ور�سالته 

توجيهية  وموا�سيع  بحوثًا  كتب  ال�سحيح، 
واأدبية يف ال�سحف دّلت على تفّوقه العلمي، 

ون�سوجه الأدبي(.
من �سفاته واأخالقه

وتوا�سعه  احل�سنة  باأخالقه   ُعرف
اجل��م وخ��دم��ات��ه امل��ع��روف��ة كما ك��ان اأدي��ب��ًا 
بارعًا ، كما ُعرف بجهاده اأمام اأعداء الدين 
والف�سيلة اأّيام املّد ال�سيوعي الكافر، وكذلك 
وقوفه اأمام حكومة البعث الكافرة، كما كان 
 ،من املوؤّيدين املعروفني لالإمام اخلميني
ال�سّيد  ال�سهيد  ت��اأب��ني  يف  خطبته  وم��ن��ه��ا 
م�سجد  يف  ُعقد  ال��ذي  اخلميني،  م�سطفى 
عالقته  وكذلك  الأ�سرف،  بالنجف  الهندي 
امل��م��ّي��زة ب��ال�����س��ه��ي��د ال�����س��ّي��د حم��ّم��د ب��اق��ر 
ال�سّيد  دخل  اإذا  كان  اأن��ه  حيث   ال�سدر
ال�سهيد جمل�سه يقطع ال�سّيد جمل�سه ويحرتم 

ال�سّيد ال�سهيد رغم ُانوف البعثيني الكفرة. 

ال�سهيد اخلطيب
ال�سيد جواد �سرب
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االأماكن التي بّلغ فيها
ا�ستهر �سّيدنا العاّلمة كخطيب بارز حيث 
كان يرتقي املنب احل�سيني يف بيوت املراجع 

العظام نذكر منهم:
اأيام اقامته   بيت الإمام اخلميني �  1

يف النجف الأ�سرف.
.2 � بيت الإمام احلكيم
.3 � بيت ال�سّيد اخلوئي

.4 � بيت ال�سّيد ال�سهيد ال�سدر
كما وكان ي�سافر ال البلدان اُلخرى غري 
)�سوريا،  منها:  اأهاليها  من  بطلب  العراق 
بالإ�سافة  واإي��ران(  عمان  البحرين،  لبنان، 

ال املدن العراقية.
من ن�ساطاته

1� تربية جمموعة كبرية من اخلطباء.
2� الإ�سراف على جمعية منتدى الن�سر.

3� توّليه للمدر�سة ال�سّبية.
ال�سهيد،  زي��د  اأ�سرحة:  ترميم  توّليه   �4
ُر�سيد  ال�سحابي  زياد،  بن  كميل  ال�سحابي 

الهجري.
الدولية  امل�سابقات  لإقامة  التخطيط   �  5
ل��ل��ت��األ��ي��ف ح����ول ���س��خ�����س��ي��ة الإم������ام اأم���ري 
كربالء  يف  تقام  كانت  والتي   املوؤمنني

املقد�سة.
 �سعره 

كان �ساعرًا اأديبًا، وله اأ�سعار يف مدح 
ورثاء اأهل البيت، ومن �سعره يف مدح 

:الإمام علي
عنُه �سل حمكَم الكتاِب و�سائل

اآَل عمراَن واأ�ساأل الأنفال
َمن ببدٍر وتلَك اأّوُل حرٍب

قد راآها وقد اأراها الوبال
َمن دحا الباَب َمن باأُحٍد تلّقى

عمَد الديِن حنَي زاَل ومال
َمن ق�سى غرُيُه على ال�سرِك قل ل

َمن لعمرٍو بيوٍم �ساَل و�سال
�سولًة تف�سُل العبادات ُطّرًا

و�سما �ساأوها وعّز منال

ولكم موقٌف يرّن باأُذِن الدهِر
والدهُر منُه يلقى انذهال

هكذا فلتُك البطولُة دومًا
هكذا هكذا واإّل فال ل

جنله
ال�سّيد حمّمد اأمني، هو خطيب مبّلغ اأديب 

�ساعر موؤّلف.
موؤلفاته

اخلطيب ال�سهيد ال�سيد جواد �سب له اآثار 
مدونة وعديدة ومفيدة منها:

 احل�سني �سعراء  اأو  الطف  1-اأدب 
يف  النفي�سة  2_املطالب  جملدات(.   10(

فل�سفة الدين )3 جمّلدات(.
3- و�سواهد الأديب )3 جمّلدات(.

4- �سوانح الأفكار يف منتخب الأ�سعار )3 
جمّلدات(.

5- املقتطفات )3 جمّلدات(. 
6-ال�سالة جامعة امل�سلمني. 

.7-عبة املوؤمنني يف مقتل احل�سني
8- نداء اإل اأعالم الفكر.

9- اإل ولدي.
10_ املناهج احل�سينية.

.11- قب�ض من حياة اأمري املوؤمنني
 . 12- اأ�سعة من حياة الإمام ال�سادق

13-ديوان �سعره.
ب�"اأدب  امل��ع��روف��ة  مو�سوعته  واأ���س��ه��ره��ا 
وترجم  جملدات  ع�سرة  ذات  وهي  الطف" 
من   احل�سني رث���اء  يف  ن��ظ��م  م��ن  فيها 
من  املو�سوعة  ه��ذه  وت��ع��ّد  ا�ست�سهاده.  بعد 
العامل  عنها  ي�ستغني  ل  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 
والكاتب واخلطيب ف�سالم على ال�سيد الأديب 
اخلطيب الذي �سار على نهج احل�سني يف 
حياته، وختم دنياه الفانية ببذل دمه الطاهر 
اإع��الء كلمة اهلل يف الر���ض كجّده  يف �سبيل 
احل�سني.. ح�سره اهلل مع احل�سني، ومع 

اآل احل�سني �سلوات اهلل عليهم اأجمعني1 .

اعتقاله 

وا���س��ت��م��ر اخل��ط��ي��ب ال�����س��ي��د ج����واد �سب 
يف  ي��ق��راأ  ب�سغله  وم��ت��ف��رد  م��ت��األ��ق  كخطيب 
مدينة  ويف  والعراق  والكويت  اخلليج  بلدان 
موؤثرًا  منبه  وكان  بالذات  ال�سرف  النجف 
ح�سا�سية  له  �سكل  مما  ال�سباب  نفو�ض  يف 
عند الع�سابات العفلقية فاقتيد ال ال�سجن 
وداهموا منزله مرارًا واعتقلوا اأولده الأربعة ، 
املجاهد  وه��و  اع��دم  احدهم  ب��اأن  علم  وق��د 
ال�سهيد ال�سيد حامد، اأما الثاين وهو ال�سيد 
اطلق  مدة  وبعد   .. اآث��اره  غابت  فقد  �سالح 
ال�سيد جواد �سب ف�سافر ال الكويت  �سراح 
للقراءة وبعد عودته �سجن وعذب بتهمة اأنه 
�سّهر بنظام العفالقة ثم اخلي �سبيله بعدما 
منع من ارتقاء املنب وكان يرى باأنه مل يبق 
على  ب��ه  ي��داه��ن  اأن  ي�ستحق  م��ا  ع��م��ره  م��ن 
يقول(  )كما  لقمته  وان  خ�سو�سًا  مبادئه 
اكتفى  الم��ر  واآخ��ر   ،احل�سني من  كلها 
العفالقة ان ي�ستمر بالقراءة �سريطة ان يدعو 
وطبعًا  العفلقية،  الع�سابة  لرئي�ض  بالن�سر 
هذا العر�ض عر�سوه على الكثري من الدباء 
كان  ال�سرعية  لوظيفته  كا�ستجابة  لكنه 
ال�سواق  ال�سارع ويف  يحا�سر يف احلرم ويف 
ويف بع�ض البيوت وقد هددوه بالت�سفية فلم 
امل�سار  هذا  به  انتهى  ان  ال   ورف�ض  يكرتث 
باأب�سع  ويعامل  ال�سجون  اأقبية  يف  يغيب  ان 
انواع التعذيب، ثم انقطعت اأخباره يف بداية 
على  ُيعرث  ومل  ه��ذا،  يومنا  وال  الثمانينات 
اكت�ساف  من  الرغم  على  ال�سريف  ج�سده 

الكثري من املقابر اجلماعية2. 
الهوام�س:

1- �سعراء الغري 2/ 472، معجم رجال الفكر 
وال�سّنة  الكتاب  يف  علي  ال�سني،  2/ح��رف  والأدب 

244/5
2- موؤ�س�سة �سهدا العراق 
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

املعي�سة  وم��ك��ا���س��ب  امل��ال��ي��ة  ل��ل��م��ع��ام��الت 
مدخليتها الكبرية يف حتديد هوية الإن�سان ، 
 :ولك اأن تت�سور ذلك من خالل قوله
)ال��دي��ن امل��ع��ام��ل��ة(1، ف��احل��دي��ث وم���ن ب��اب 
حمل البع�س على الكل جمازاً نراه يخت�سر 
تدين الإن�سان امل�سلم ويختزله ب�سيء واحد 
مي��ث��ل ح��رك��ت��ه يف جم��ت��م��ع��ه وت��ع��ام��ل��ه مع 
املالية  املعامالت  �سائر وجوه  اأمته يف  اأبناء 
هويته  حتديد  يف  مدخليتها  اإىل  اإ���س��ارة  يف 

وبالتايل تقرير م�سريه 0

وعند التاأمل يف اأبواب املعامالت يتجلى 
ب���و����س���وح م����دى ت���اأث���ريه���ا يف ن��ي��ل ال��ه��وي��ة 
، ولناأخذ  الإن�سان  اأو نفيها عن  الإ�سالمية 
نحو  وعلى  املعامالت  م�ساديق  من  بع�ساً 

املثال ل احل�سر لت�ستيقن ذلك :  

اأبرز  من  ،فاإنها  املالية  اخليانة   : فمنها 
عن  ف�ساًل   ���� الإ�سالمية  الهوية  م�سقطات 
����� ع��ن ك��ل خ��ائ��ن ، ب��ل وك��ل من  الإمي��ان��ي��ة 
تعامل معه يف خيانته بيعاً و�سراًء مع علمه 
خ��ان  وم���ن   ....(  :النبي ف��ع��ن   ، ب��ه��ا 
اأهلها مات  اأمانة يف الدنيا ومل يردها على 
ع��ل��ى غ��ري دي���ن الإ����س���الم ، ول��ق��َي اهلَل وه��و 
عليه غ�سبان فيوؤمر به اإىل النار فيهوى به 
يف �سفري جهنم اأبد الآبدين ، ومن ا�سرتى 
خيانة وهو يعلم اأنها خيانة فهو كمن خانها 

يف عارها واإثمها ، ومن ا�سرتى �سرقة وهو 
يعلم اأنها �سرقة فهو كمن �سرقها يف عارها 
واإثمها !!(2، فانظر اإىل قوله مات على غري 
اأن من يتعامل  ، وانظر كيف  الإ�سالم  دين 
ك��ان عند اهلل تعاىل  ع��ام��داً  معه فيها عاملاً 

حمكوماً بحكمه 0

 ، ونحوه  البيع  يف  الغ�س   : اأي�ساً  ومنها 
حيث وردت فيه اأعاجيب الروايات وغرائب 
)من  ق��ال:   النبي فعن   ، التحذيرات 
منا  فلي�س  ���س��راء  اأو  ب��ي��ع  يف  م�سلماً  غ�����س 
ويح�سر مع اليهود يوم القيامة ؛ لأنه من 
غ�س النا�س فلي�س مب�سلم ... اإىل ان قال : 
ومن غ�سنا فلي�س منا ���� قالها ثالثاً ����� ، ومن 
اأخ��اه امل�سلم نزع اهللهَّ بركة رزق��ه و�سد  غ�س 

عليه معي�سته ووكله اإىل نف�سه ...(3 0

ومنها كذلك : الر�سوة يف الق�ساء ،قال 
فاأما   ....(: م��روان  بن  لعمار   ال�سادق
الر�سا يا عمار يف الأحكام ، فاإن ذلك الكفر 
اأخي  فتاأمل   ،4ور�سوله العظيم  ب��اهلل 
املوؤمن يف قوله : )ف��اإن ذلك الكفر( لرتى 
قبال  يف   ����� العملي  والكفر  الر�سوة  بني  اأن 
العقائد����  ب��ب��اب  املخت�س  ال��ن��ظ��ري  ال��ك��ف��ر 
عالقة العينية فاإن الكلي يوجد يف اخلارج 
بوجود اأفراده ، وبالتايل يكون حمل الكفر 
على الر�سوة حماًل حقيقياً  كحمل الإن�سان 

ك��اف    ي�ستعمل ول��ه��ذا مل   ، زي���د  ع��ل��ى 
يف  املجاز  يتوهم  ل  حتى  املقام  يف  الت�سبيه 

ال�ستعمال 0

 دور التقوى املعامالتية يف حت�سيل 
الهوية االإميانية

احللقة الرابعة ع�سرة

)1(
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مل   املع�سوم من  اأه��م  نكتة  وهنالك 
ي��ق��ل )واأم����ا ال��ر���س��ا ف��ه��و م��ن ال��ك��ف��ر( لئال 
ي��ت��وه��م ال�����س��ام��ع اأن����ه ب��ع�����س م���ن اأب��ع��ا���س 
الكفر متوقفاً  الكفر وج��زٌء من كلٍّ فيكون 
 ، اخل���ارج  الأج����زاء يف حتققه يف  بقية  على 
فكاأنه يريد  اإفهام ال�سامع باأن الر�سوة 
م�سداق لطبيعة الكفر ، والطبيعة تتحقق 

باأول فرٍد من اأفرادها فيكون جمرد اأخذ 
كافر  باأنه  الآخ��ذ  ات�ساف  يف  كافياً  الر�سوة 

عملياً ، فتاأمل جيداً رعاك اهلل0

وهكذا دواليك يف كل اأكل للمال احلرام 
اأو ال�سحت ؛ كاأكل مال اليتيم ظلماً اأو �سرقة 
املال اأو غ�سبه اأو ا�ستحالله عن غري طيبة 
نف�س من �ساحبه ، ومثل البخ�س والتطفيف 
يف امل��ك��ي��ال وامل����ي����زان ، وم��ث��ل الح���ت���ك���ار يف 
موارد حترميه ، ومثل ا�ستجالب الب�سائع 
اأو تلك املف�سدة لدين امل�سلمني؛   ، الفا�سدة 
واللهو  الغناء  واآلت  وامل��خ��درات  كاخلمور 
والقمار واملالب�س الفا�سحة وبع�س اأطعمة 
الكفار املحرمة يف �سرعنا كلحم اخلنزير اأو 
حلم احليوان غري املُذّكى ، ونحو ذلك مما 
بلبا�س  التلب�س  ورائ��ه غري  ل يتح�سل من 

اأعداء الدين والتجرد عن رداء 
الإ����س���الم ، ول ي��ج��ع��ل��نهَّ امل��ج��ت��م��ع حم��اًل 
ل��ت��ع��ج��ي��ل ع���ق���وب���ت���ه ت����ع����اىل ، ف���ع���ن اأم����ري 
الأم���ة  ه���ذه  ت���زال  )ل  ق���ال:   املوؤمنني
بخري ما مل يلب�سوا لبا�س العجم ويطعموا 
اأطعمة العجم، فاإذا فعلوا ذلك �سربهم اهلل 
بالذل(5، فاإذا كان هذا حال الأمة فما بالك 

مَبن ت�سبب لها يف ذلك ؟!0

مب�سوؤوليته  ي�سعر  اأن  امل�سلم  فعلى  ل��ذا 
لأن�����ه ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ف����رد م���ن ذل����ك امل��ج��ت��م��ع 
واأبناء  رعيته  م�سوؤول عن  وراٍع  الإ�سالمي، 
اأمته ، ول بد له من اأن يكون نا�سحاً معهم 
يف ���س��ائ��ر م��ع��ام��الت��ه وت��ع��ام��الت��ه مبختلف 
جمالتها، ول يتحرى لهم اإل ما فيه �سالح 
الدنيا والآخرة ، فال يكون الدرهُم والديناُر 
مبلَغ هّمته ونهاية بغيته ، ولريت�ِس لهم ما 
يرت�سيه لنف�سه ويكره لهم ما يكرهه لها ، 
فما مثله ومثلهم اإل كالع�سو من اجل�سد ، 
ولي�ست�سعر يف قلبه الرحمة لهم واحلر�س 
عليهم ، قال احلبيب امل�سطفى: )مثل 
وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  يف  املوؤمنني 

تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  اجل�سد،  مثل 
له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى(60 

واأخ���رياً دع��ون��ا نتوقف ع��ن ف��ق��رات هذه 
اأهل  تعاليم  اأي��ن نحن من  للنظر  ال��رواي��ة 
ال���ف���زاري  ج��ع��ف��ر  اأب����ي  ف��ع��ن   البيت
قال: )دعا اأبو عبد اهلل موىًل له يقال 
 : له  وق��ال  دينار  األ��ف  فاأعطاه  له م�سادف 
ف���ان عيايل  اإىل م�سر  ت��خ��رج  ح��ت��ى  جت��ه��ز 
قد ك��روا، ق��ال : فجهزه مبتاٍع وخ��رج مع 
ا�ستقبلتهم  م�سر  م��ن  دن��وا  فلما   ، التجار 
ال��ق��اف��ل��ة خ���ارج���ة م���ن م�����س��ر ف�����س��األ��وا عن 
املتاع الذي معهم ما حاله يف املدينة ،وكان 
ان���ه لي�س مب�سر  ال��ع��ام��ة ف��اأخ��ره��م  م��ت��اع 
اأن ل  وتعاقدوا على  فتحالفوا   ، �سيء  منه 
 ، دي��ن��اراً  الدينار  رب��ح  ينق�سوا متاعهم من 
اأموالهم ان�سرفوا اإىل املدينة  فلّما قب�سوا 
 ف��دخ��ل م�����س��ادف ع��ل��ى اأب����ي ع��ب��د اهلل،
ومعه كي�سان يف كل واحد األف دينار ،فقال 
: جعلت ف��داك هذا راأ���س امل��ال وه��ذا الآخر 
ربح، فقال : ان هذا الربح كثري ولكن 
�سنعوا  كيف  فحدثه  ؟  باملتاع  �سنعتم  م��ا 
وكيف حتالفوا فقال : �سبحان اهلل حتلفون 
بربح  اإل  تبيعونهم  ل  م�سلمني  ق��وم  على 
، ثم قال:  الكي�س  اأخ��ذ  ثم  دي��ن��اراً،  الدينار 
هذا راأ�س مايل ول حاجة لنا يف هذا الربح 
!!،  ثم قال: يا م�سادف جمالدة ال�سيوف 

اأهون من طلب احلالل(7 0   

الهوام�س:
1- رح ر�سالة احلقوق : �س586 0

2- و�سائل ال�سيعة : ج19 ، �س77 0
3- ثواب الأعمال وعقابها : �س284 0

4- و�سائل ال�سيعة : ج17 ، �س95 0
5- جامع اأحاديث ال�سيعة : ج16 ، �س698 0

6- ميزان احلكمة : ج4 ، �س2837 0
7- تهذيب الأحكام : ج7 ، �س13 0 
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اإعداد/طالب حممد جا�سم 

اآداب  يف  واملرجان  اللوؤلوؤ  الكتاب:  ا�سم 
اأهل املنب  

واملحدث  اجلليل  ال��ع��امل  امل��وؤل��ف:   ا�سم 
الطب�سي   ال��ن��وري  ح�سني  العالمة  اخلبري 

)املتوفى 1330هجرية (
تعريب :ال�سيخ ابراهيم البدوي 

 املطبعة :دار البالغة _بريوت 
الطبعة الول 1423 هجرية_2003م

امل��ع��روف  الطب�سي  ال�سيخ  ه��و  امل��وؤل��ف 
املجل�سّيني(  وث��ال��ث   امل��ح��دث��ني  ب)خ��امت��ة 

ويف  املع�سومني  اح��ادي��ث  رواي��ة  يف  لتبحره 
على   عنهم �سدورها  �سحة  تق�سي 
عدة  ،ل��ه  املحدثني  اع��الم  من  �سلفه  خطى 
م��وؤل��ف��ات م��ن اأه��م��ه��ا)ال��ل��وؤل��وؤ وامل��رج��ان يف 
ل�سروط  فيه  املنب(ويتعر�ض  اأه���ل  اآداب 
قراءة العزاء من ال�سدق والخال�ض، وهذا 
،يعد  حجمه  �سغر  من  الرغم  على  الكتاب 
من الكتب النادرة يف مو�سوعه، واجلريئة يف 
طرح م�سالة قراءة العزاء، من حيث تاريخها 
وب��ي��ان  واخ��ال���ض  ���س��دق  م��ن  وم�سمونها، 
يعّلم  البيت.حيث  اه��ل  م�سلومية 
ول   ، علم  بغري  يقولو  ل  اأن  املنب  ق��ّراء  فيه 
يعتمدوا على حمفوظاتهم القدمية فقط ،بل 
يف  ال�سحيحة  امل�سادر  يراجعوا  ان  عليهم 
جعل  يف  ال�سحيحة  واملوا�سيع  الخبار  نقل 
قارئ العزاء النموذج احلقيقي ال�سادق ملن 
يحب المام احل�سني ويعرف ابعاد ثورته 
ويتاأثر مب�سامينها ويحملها طول العمر حتى 

يكون حقًا من خدام المام احل�سني
ويحتوي هذا الكتاب على عناوين عديدة 

منها:
الف�سل الول :يف الخال�ض  وي�سمل على:

 1- مفا�سد عدم الخال�ض .
ق��راءة  يف  الخ��ال���ض  ع��دم  مفا�سد   -2

العزاء.
 3- احلرمان من الثواب اللهي .

4- الدخول يف عداد الك�سبة والتجار.
5- بيع الخرة بالدنيا.

6- الدخول يف عداد واعظ ال�سوء.
تنبيهات الف�سل الول: 

التنبيه الول من جوز الريا يف البكاء على 
. احل�سني

�سوى  اخ���رى  ع��ي��وب  يف  ال��ث��اين  التنبيه 
الخال�ض.

التنبيه الثالث يف تكليف قارئ العزاء . 
الف�سل الثاين وفيه مقامات :
املقام الول يف مدح ال�سدق.

املقام الثاين يف ذم الكذب.
املقام الثالث يف كب مع�سية  الكذب على 

اهلل ور�سوله.
املقام الرابع يف اق�سام الكذب  واحكامها.
املقام اخلام�ض يف ال�سدق يف نقل الخبار 

والق�س�ض.
التنبيهات:

 التنبيه الول وفيه تكليف ناقل الخبار. 
التنبيه الثاين يف لزوم الفح�ض قبل  نقل 

الخبار.
الخبار  نقل  دواع���ي  يف  الثالث  التنبيه 

الكاذبة.
 فروع:

 عدم نقل اخلب الكاذب عن الخرين. 
اقامة  يف  ونحوهم  اوق��اف  متول  تكليف 

جمال�ض العزاء.
الكتب امل�ستملة على نقل الخبار الكاذبة.

اخلامتة: 
يف ذم ال�ستماع ال الخبار الكاذبة.

الل�ؤل�ؤ واملرجان 
اآداب اأهل املنرب  

يف
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Sheikh Ameer Yaseen Alwali  

In the name of Allah most Gra-
cious most Merciful 

Peace be upon Mohammad 
and his progeny. 

The oratorical style is the oral 
subdivision of the publicistic style. 
The most obvious purpose of ora-
tion is persuasion, and it requires 
eloquence. This style is evident in 
speeches on political and social 
problems and also in the speeches 
of judges in courts in law. Thus 
the orator needs to be fluent in 
his speech by having the ability to 
conform in the approved manner 
to many disparate sociolinguistic 
situations. There are some lan-
guage effects used in orative texts 
and speeches. 

 linguistic Features of Oration 
 The linguistic features of ora-

tion covered the syntactic, seman-
tic, and phonological markers, just 

those which play an important 
role in persuading and addressing 
the audience. Direct contact with 
the listeners permits the combi-
nation of the syntactic, semantic 
and phonological markers of lan-
guage.        

 Syntactic Markers of Oration      
The syntactic markers of oration 

can be represented by the follow-
ing : 

 A-  The use of personal pro-
nouns As speakers, we want to 
make our audience agree with us 
in our viewpoints and be against 
things we are against. The deliber-
ate use of including or excluding 
pronouns help speakers do this.  

1- Pronouns to address the au-
dience  These pronouns are basi-
cally used to address the audience 
as a group, but not necessarily to 
persuade them at this stage.  1-You 

are here tonight to witness the fi-
nals of the speech contest, where 
your sons and daughters face up 
to a great challenge.   

2-Pronouns to include the audi-
ence   Speakers want the audience 
to be on their side and agree with 
their statements or ideas  2-We 
came here tonight to choose our 
town symbol. We don't want a hu-
mongous trout as our symbol.  3 
Pronouns    to exclude    the    audi-
ence or   to distance the audience 
3-So our elders want a curfew in 
Waimate. They think it is a good 
idea to have a curfew of 8 o'clock 
on a school night for people of our 
age. Let them have a curfew of 8 
o'clock so they can be out of the 
pubs.   

To be following next month.

Part Five                    

Style of Oration  
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ال�سيخ ح�سني عبد اخل�سر معارج

لكل نبّي اأر�سلُه اهلل تعال اآية عززت 
نبوته وكانت حجة على قومة ومنطلقًا يف 
اأداء ر�سالته ولالخت�سار منهم من جعل 
مع  �سخرة  من  تخرج  ناقة  نبوته،  اآي��ة 
 ولدها باأذن ربها وذلك نبيه �سالح
ومنهم من كّلم فجعل ع�ساُه من ثعبان 
م��ب��ني وي����ده ب��ي�����س��اء ل��ل��ن��ا���س��ري��ن وه��و 
مو�سى ومنهم من جعله يحي املوتى 
ب��اأذن��ه وي��بئ الأك��م��ه والأب��ر���ض باأذنه 
ومعجزة  اية  وجعل   عي�سى وهو  ال 
نبينا الكرمي حممد القران الذي 
و�سفه املعادون بانه جمرد كلمات ولكن 

اهلل  اية  كانت  التي  وهي  الكلمات  هذه 
وكالمه ال عباده على حد �سواء...

اإذن فالقراآن هو كالم اهلل تعال ال 
عباده جميعًا حيث اختلف اخلطاب فيه 
واأخ��رى  اآمنوا}  الذين  اأيها  {يا  فمرة 
��َه��ا اْل��َك��اِف��ُروَن} وم��رة {يا اأيها  {َي��ا اأَُيّ
النا�ض} وهذا دليل على ان القران لي�ض 
النا�ض  خاطب  انا  فقط  امل�سلمني  اآية 
لكل  دين  هو   الإ�سالم  ان  ،كما  جميعًا 
} القوام بدليل قول النبي �سليمان
ا ُم�ْسِلِمنَي}1.  َواأُوِتيَنا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلَها َوُكنَّ

ِفيَها  َوَج��ْدَن��ا  {َفَما   لوط وق��رى 
َغرْيَ َبْيٍت ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}2.  

وقد اأو�سى ر�سول اهلل ب�سرورة 
لقوله  ب��ذل��ك  اهلل  اأم���ر  بعدئذ  ت��الوت��ه 

ُروَن اْلُقْراآَن}3   تعال: {اأََفال َيَتَدبَّ
فا�ستمعوا  ال��ق��راآن  ق��رئ  {واإذا  وقوله 

له...}4 
وقوله:{َنْحُن َنُق�ضُّ َعَلْيَك}5 

ِلّلِتي  ِيْهِدي  اْلُقْراآَن  َهَذا  {اإِّن  وقوله: 
ِهَي اأَْقَوُم}6

اهلل  حت��دى  كذلك  ال�سور  من  وكثري 

القران 
ي�شتكي
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�سبحانه الذين يدعون ان القران كلمات 
ن ُكنُتْم يِف َرْيٍب  وي�ستهينون به فقال {َواإِ
ْلَنا على َعْبِدَنا َفاأُْتوا ِب�ُسوَرٍة...}7   ا َنزَّ َّ ممِّ
اُه}8. وقوله تعال :{اأَْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

اآي��ات��ه  يف  بالتدبر  اهلل  اأو���س��ى  وق��د 
ونواهيه  باأوامره  اللتزام  اأي  وتطبيقه 
 امل���وؤم���ن���ني علي ام����ري  ك����ان  وق����د 
امل�����س��داق الأع��ل��ى ل��ذل��ك ب��ع��د ر���س��ول 
اهلل حيث جاء يف كتب التف�سري ان 
عليا هو القران لقوله: )انا القران 

الناطق(.
او قول ر�سول اهلل: )على قران 
مي�سي على الأر�ض(. ويرى غري املوالني 
ال��ق��ول يف  ه��ذا  ان   البيت لأه��ل 
فيه  مبالغ  ه��و  غ��ريه  او   الر�سول
فيه  يتلى  بيتًا  ان  ع��م��وم��ًا  الغلو  وم��ن 
القراآن فيه اخلري الكثري ما ل يعلمه ال 
اهلل �سبحانه ومن الق�س�ض التي ت�سري 

وتو�سي بقراءة القران. 
كان  بعيدة  نائية  �سغرية  ق��ري��ة  ان 
مل  ولكنهم  الأه��ال  �سيده  م�سجدًا  بها 
وذكر  �سالة  من  لأدامته  اإمامًا  يجدوا 
�ساأنهم  كبار  من  ذلك  فطلبوا  وموعظة 
العمر  متو�سط  رج��ال  لهم  ف��اخ��ت��اروا 
فاأخذ يقيم لهم ال�سالة ويعلمهم تالوة 
ال��ق��ران وادام���ة ال��ذك��ر ف��اأح��ب��وه كثريا 
رم�سان  �سهر  اقبل  فلما  له  واطماأنوا 
كل  بيوتهم  ي�سيفوه  ان  ق��رروا  الكرمي 
ليلة عند احدهم، و�سادف ان دعي ال 
وام��راأه(  )رجل  ب�سيافته  ان�سغلوا  بيت 
على  امل��ال  من  مبلغًا  تركت  قد  وكانت 
الطاولة وحني انتهاء الوليمة )الإفطار( 
زوجها  و�ساألت  جتده  فلم  املبلغ  تفقدت 

ال  بالتهام  ف��اأ���س��اروا  معرفته  فاأنكر 
زوجها  ال��ي��ه  ي��ت��ودد  مل  ولح��ق��ًا  ال�سيخ 
واثقل عليه وجهه واأقل �سالمه لكنه مل 
رم�سان  عاد  النا�ض حتى  بني  به  ي�سهر 
على  القرية  اه��ل  داأب  وكذلك  القادم 
الدور ال هذه  فلما و�سل  ال�سيخ  دعوة 
فقالت  زوجته  ال��زوج  ا�ست�سار  العائلة 
هذا  فلن�سّيفه  ظروف  لدية  كانت  لعله 
وانتهت  ا���س��ت�����س��اف��وه  حينما  و  ال��ع��ام 
الوليمة �ساأله �ساحب الدار امل تالحظ 
وقلة  ك�سائر عهدي  بك  اختالطي  عدم 
ولكن  ب��ال  ال�سيخ  ق��ال  عليك  �سالمي 
ل  يتح  مل  الأم���ور  من  بكثري  ان�سغال 
الفر�سة للتدقيق يف ذلك فقال �ساحب 
كان  دعوناك  حني  املا�سي  العام  ال��دار 
على الطاولة مبلغًا من املال انت اخذته 
الدار  �ساحب  فتعجب  بال  ال�سيخ  فقال 
لئال  تخبنا  مل  مل��ا  فقال  ج��راءت��ه  م��ن 
ال�سيخ  فاأجاب  ونتهمك  الظن بك  ن�سئ 
والدمع يف عينية اثناء ان�سغالكم باإعداد 
فحملت  املبلغ  فطار  ريح  هبت  الطعام 
الورقات النقدية وو�سعتها يف م�سحف 
كان قريبًا مني فقال الرجل ل تبكي فقد 
عذرناك فقال ال�سيخ انا ل ابكي لآتهامي 
بال�سرقة ولكن ابكي لأنكم منذ عام مل 
تفتحوا امل�سحف وتقراأوا القران فذهب 
�ساحب الدار ال امل�سحف فوجد املبلغ 
ناله  ملا  ال�سيخ  من  يعتذر  واخ��ذ  كاماًل 
يقول  وال�سيخ  المل  وخيبة  اخلجل  من 
فعاهد  التالوة  اعلمكم  كنت  الذي  وانا 
على  باملواظبة  ال�سيخ  ال���دار  �ساحب 

تالوة القراآن وعدم التفريط بذلك ...

لقد مر من خالل البحث ان القراآن 
وقد  اأجمعني  عباده  ال  اهلل  ك��الم  هو 
الليل  اثناء  بتالوته  تعال  اهلل  اأو�سى 
واطراف النهار والتدبري والتفكر باآياته 
مل��ا ف��ي��ه م��ن اخل���ري وال�����س��الح للب�سر 
خ�سو�سًا وان اللتزام باأوامره الوقوف 
عند نواهيه تبلغ الن�سان مراتب املتقني 
وان نورًا على العر�ض ي�سع من بيت يتلى 
ي�ستكي  مهجورًا  قراآنًا  وان  القران  فيه 
لي�ض  واج��رًا  ثوابًا  للقراآن  وان  اهلل  ال 
اأي�سًا  له  ي�سمع  ملن  وان��ا  فقط  لقارئه 
بدا  ما  وهذا  وتف�سريه  علومه  قرء  وملن 
على المام احل�سني واأ�سحابه ليله 
العا�سر من حمرم 61ه� حتى ان الرواة 
ينقلون ان را�ض المام احل�سني تلى 

القران من فوق الرمح .
املواظبني على قراءة  جعلنا اهلل من 
ومن  اآي��ات��ه  املتفكرين يف  وم��ن  ال��ق��راآن 
حفظته ومدميي تعاليمه ببكة ال�سالة 

على حممد واله الطيبني الطاهرين  

الهوام�س:
1- �سورة النمل اآية 42
2- �سورة الذاريات 36

3- �سورة الن�ساء اآية 82
4- �سورة العراف 204

5- �سورة يو�سف اآية 3
6- �سورة ال�سراء اآية 9
7- �سورة البقرة اآية 23

8- يون�ض اآية 38
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اإعداد/عالء الطائي

روي عن المام الر�سا، عن اأبيه
 قال:جاء رجل اإل جعفر بن حممد
فالن  بن  فالن  هذا  بنف�سك،  اجن  له:  فقال 
تاأخذ  اأنك  وذكر  املن�سور  اإل  بك  و�سى  قد 
عليهم،  لتخرج  النا�ض،  على  لنف�سك  البيعة 
فتب�سم وقال: يا عبد اهلل ل ترع فان اهلل 
اإذا اأراد ف�سيلة كتمت اأو جحدت اأثار عليها 
حا�سدا باغيا يحركها حتى يبينها، اقعد معي 
حتى ياأتيني الطلب، فتم�سي معي اإل هناك 
حتى ت�ساهد ما يجري من قدرة اهلل، التي ل 

معزل عنها ملوؤمن.
فجاوؤا وقالوا: اأجب اأمري املوؤمنني، فخرج 
املن�سور  امتال  وق��د  ودخ���ل،   ال�سادق
تاأخذ  ال��ذي  اأن��ت  ل��ه:  فقال  وغ�سبًا  غيظًا 
البيعة لنف�سك على امل�سلمني، تريد اأن تفرق 
وتف�سد ذات  وت�سعى يف هلكتهم،  جماعتهم، 
بينهم ؟ فقال ال�سادق: " ما فعلت �سيئا 

من هذا "
ق���ال امل��ن�����س��ور: ف��ه��ذا ف���الن ي��ذك��ر اأن��ك 
اإين  املن�سور،  قال  ك��اذب  اإن��ه  فقال:  فعلت، 

فقال  موؤنتك،  نف�سي  كفيت  حلف  اإن  احلفه 
ال�سادق:"اإنه اإذا حلف كاذبا باء باثم"

الرجل  هذا  املن�سور حلاجبه: حلف  قال 
 على ما حكاه عن هذا - يعني ال�سادق
فقال احلاجب: قل: واهلل الذي ل اإله اإل هو، 
 وجعل يغلظ عليه اليمني فقال ال�سادق
يذكر  اأبي  �سمعت  فاإين  " ل حتلفه هكذا،   :
اإن من  قال:  اأنه   ر�سول اهلل عن جدي 
النا�ض من يحلف كاذبا فيعظم اهلل يف ميينه 
وي�سفه ب�سفاته احل�سنى، فياأتي تعظيمه هلل 
البالء،  عنه  فيوؤخر  وميينه،  كذبه  اإثم  على 
عن  اأبي  حدثني  التي  باليمني  احلفه  ولكني 
بها  يحلف  ل  اأن���ه   اهلل ر���س��ول  ج���دي 
حالف اإل باء باثمه"، فقال املن�سور: فحلفه 

اإذا يا جعفر.
اإن كنت  للرجل:"قل   ال�سادق فقال   
وقوته  برئت من حول اهلل  كاذبا عليك فقد 
الرجل،  فقالها  وقوتي"،  حول  اإل  وجل��اأت 
كاذبا  ك��ان  اإن  "اللهم   :ال�سادق فقال 

فاأمته"

ف��م��ا ا���س��ت��ت��م ح��ت��ى ���س��ق��ط ال��رج��ل ميتا 
واح��ت��م��ل، وم�����س��ى واأق���ب���ل امل��ن�����س��ور على 
فقال  ح��وائ��ج��ه،  ع��ن  ف�ساأله   ال�سادق
: "ما ل حاجة اإل اأن اأ�سرع اإل اأهلي، 

فان قلوبهم بي متعلقة"
فقال: ذلك اإليك فافعل ما بدا لك، فخرج 
من عنده مكرما قد حتري منه املن�سور، فقال 
قوم: رجل فاجاأه املوت وجعل النا�ض يخو�سون 
يف اأم���ر ذل��ك امل��ي��ت وي��ن��ظ��رون اإل��ي��ه، فلما 
النا�ض يخو�سون،  ا�ستوى على �سريره، جعل 
�سريره،  على  قعد  اإذا  وحامد  له  ذام  فمن 
اإين  النا�ض  اأيها  يا  وق��ال:  وجهه  وك�سف عن 
لقيت ربي، فلقاين ال�سخط، واللعنة، وا�ستد 
غ�سب زبانيته علي، على الذي كان مني اإل 
جعفر بن حممد ال�سادق، فاتقوا اهلل، 
ول تهلكوا فيه كما هلكت، ثم اأعاد كفنه على 
ف��راأوه ل ح��راك فيه  وجهه، وع��اد يف موته، 

وهو ميت فدفنوه1.
الهوام�ض:

العالمة املجل�سي -  لل�سيخ  الأن��وار  1- بحار 
رحمه اهلل – �ض172ج47

اجُن بنف�سك
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�سوؤال العدد ال�سابق؟
اذكر بع�ض األقاب الإمام الكاظم؟

اجلواب
يلقب بالعبد ال�سالح والزاهد وال�سابر والأمني وباب احلوائج. 

اذكر ع�سرة األقاب لل�سيدة زينب ؟
�سوؤال العدد

 يف يوٍم من الأيام ذهب �سيادان ل�سطياد 
كبرية  �سمكًة  اأحدهما  ا�سطاد  الأ���س��م��اك، 
ال��ع��ودة  وق���رر  �سلته  يف  فو�سعها  احل��ج��م، 
اأين  "اإل  الآخ��ر:  ال�سياد  ف�ساأله  بيته،  اإل 
فقد  للبيت،  "�ساأذهب  ف��اأج��اب:  تذهب؟!" 
الّرجل:  فرّد  جّدًا"،  كبريًة  �سمكًة  ا�سطدت 
اأكرث"،  �سمٍك  ا�سطياد  الأف�سل  من  اإّن   "

فعل ذلك؟" فرّد  علّي  "ومل  ف�ساأله �سديقه: 
الأ�سماك  بيع  ت�ستطيع  عندئٍذ  لأّنك  الّرجل: 
اأبيع  "وملاذا  �سديقه:  ف�ساأله  ال�سوق"،  يف 
نقوٍد  على  حت�سل  "لكي  ق��ال:  الأ�سماك؟" 
اأكرث"، ف�ساأله �سديقه: "وملاذا اأفعل ذلك؟" 
اّدخاره  ت�ستطيع  عندها  "لأّنك  الّرجل:  فرّد 
"ومل  ف�ساأله:  البنك"،  يف  ر�سيدك  وزي��ادة 

اأفعل ذلك؟" فرّد الّرجل: "كي ت�سري غنيًا"، 
ديق: "وماذا اأفعل عندما اأ�سبح  ف�ساأله ال�سّ
يف  عندها  "ت�ستطيع  ال��ّرج��ل:  ف��رّد  غنّيًا؟" 
زوجتك  مع  بوقتك  ت�ستمتع  اأن  الأّي���ام  اأح��د 
"وهذا  ديق العاقل:  واأبنائك"، فقال له ال�سّ
ما اأفعله الآن بال�سبط، ول اأريد تاأجيله حتى 

ي�سيع مني عمري!"

م�صيدة الطموح
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اذه���������ل ال����ع����ق����ل م���ن���ط���ق���ي وج����ن����اين
ك����ي����ف ا����س���ت���ط���ي���ع ق�����ول�����ه وام�����ام�����ي
ف����ال����دي����ُن اأ�����س����ح����ى ث�����اك�����اًل ب���ف���ق���دِه
�����ّن�����ة وال�����ك�����ت�����اُب َت�������ْن�������ُدُب�������ُه ال�����������سُّ
�����َب املُ�����َح�����ّي�����ا ب����ال����دِم �����������سّ ه�������وى خُمَ
ف����ان����دْب َوُن��������ْح واْب��������ِك ِب�����َدم�����ِع ���س��ائ��ِل
ب��������الده يف  اهلل  اأم����������������ِن  ع������ل������ى 
����ْب����َط����ْي����ِه اأخ���������و ال����ن����ب����ِي واأب����������و �����سِ
ه�����ل ف����ي����ُه����ُم م������ِن اق���ت�������س���ى اآث�����������اَرُه
وه������ل َل�����ُه�����ْم م����ن ال����ع����ل����وِم واحِل�����َك�����ْم

ه������ذا م�����ع ال����َغ���������سِّ ع�����ن ال���ن�������س���و����سِ
م����ن اآي�������ة ُت���ْت���ل���ى َوِم���������ْن ن���������سِّ َخ�����رَبْ

����������ْي ��������َح احل�������قَّ ال����ن����ب����يُّ االأُمِّ واأَْو���������سَ
االأم�������ر ب�����ه�����ذا  اأوىل  ت�������رى  َف������َم������ْن 
ف����ك����ي����َف وال������ت������ق������دمُي ل���ل���م���ف�������س���وِل
ق�����د غ���������س����ب����وُه ع�����ن ع����������داٍء َح����ّق����ُه
وع�����ا������سَ ف���ي���ه���م �����س����اب����رًا م�����س��ط��ه��دا
ب�������ج�������وِدِه َك����������ّوَن����������ُه  وال�������������ذي  ال 
ح���ذُر اأو  ُج���ْب���ن���ًا  ِم����ْن����ُه  ذاَك  ك����ان  م���ا 
اأم����ل ال����ع����ال  ل����زي����د وع����م����رو يف  ف���م���ا 
ق���اط���ب���ة ل���ل���خ���ل���ق  ف����ه����م  ال����ن����ب����ي  اآل 
����س���ل���ى االإل���������ه ع���ل���ي���ه���م ك���ل���م���ا ط��ل��ع��ت

ف����ح����ق����ي����ق ب�����������اأن ي���������س����ي����ق ب����ي����اين
ح��������������ادث ه���������د وق�������ع�������ة ارك�����������اين
ط���ام�������س���ًة اأع�������الُم�������ُه ِم��������ْن َب������ْع������ِدِه
وال�����ب�����ي�����ُت واملِ���������ْن���������رَبُ وامل�������ح�������راُب
ب�����س��ي��ف اأ����س���ق���ى االأ���س��ق��ي��ا اب����ن ُم��ْل��ج��ِم
واالأرام��������������ِل االأي��������ت��������اِم  اأب  ع����ل����ى 
ع�������ب�������ادِه ع������ل������ى  اهلل  وح�������ج�������ة 
َج����ْن����َب����ْي����ِه يف  �����������لُّ  حَتُ ������ُه  َوَن������ْف�������������سُ
ُغ������ب������اَرُه َم������ك������ُرَم������ٍة  يف  �����قَّ  ������سَ اأو 
���ْم ���حَّ َع���ْن���ُه وارَت�������سَ ِم���ْع�������س���اُر م���ا ق���د ����سَ

ع����ل����ي����ه ب�����ال�����ع�����م�����وِم واخل���������س����و�����سِ
���َت���ه���ْر َع������ِن ال���ن���ب���ِي امل�����س��ط��ف��ى ق����د ا����سْ
ُخ������مِّ غ������دي������ِر  يف  ُط�����������رًا  ل����ل����ن����ا�����سَ 
�������رْبِ اخْلُ ذا  ي����ا  اإِن�������ك  ِب����وج����د  ف���اح���ُك���م 

��������َن��������ُع��������ُه اأوائ������������������ُل ال�����ع�����ق�����وِل مَتْ
����ْب����َق����ُه َو�����سَ ُق�������ْرَب�������ُه  ُي������راع������وا  ومل 
����رْبًا ع��ل��ى اأَم���������سّ م���ن َوْخ������ز املُ����دى �����سَ
اأْك�������������������رَبَ اآي��������������ٍة ع�����ل�����ى وج����������وده
َخ������ُوْر اأو  ال���ن�������س���اِل  ع����ن  ع����ج����زًا  اأو 
وم�����ا ل���زي���د وع����م����رو يف ال����ه����دى ���س��غ��ل
���س��ف��ن ال���ن���ج���اة مل���ن يف رك��ب��ه��م دخ���ل���وِا
اإب������ُل رغ������ت  اأو  ط����ري  وغ�������رد  ���س��م�����س 
ال�سيخ عبد االأمري اجلمري

يف رثاء االإمام علي بن اأبي طالب


