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االفتتاحية

بالعرتة  ترتبط  ف�ضيلة  ك��ل  طم�س  على  الظاملة  الطغمة  اأت��ب��اع  اع��ت��اد 
الدالة  امل�ضاهد  اأو  ال��رواي��ات  عرب  الف�ضيلة  كانت  �ضواء   الطاهرة

عليهم وعلى عظمتهم الربانية.
حيث ما اكتفوا ُجرما من مالحقتهم والتنكيل بهم وباأتباعهم قا�ضدين 
تلك القبور التي اأذن اهلل اأن ترفع ويذكر فيها ا�ضمه اجلليل لهدمها وحموها 
من على االر�س، جاهلني عدم متكنهم من حموها من على قلوب املوؤمنني 

كافة.
ونحن يف هذا ال�ضهر الف�ضيل، متر علينا هدم قبور اأئمة البقيع الغرقد 
�ضوال  من  الثامن  يف   وال�ضادق والباقر  وال�ضجاد  املجتبى  اأمامنا 
ل�ضنة 1344 للهجرة، وهي الذكرى ال� 98 لهذا امل�ضاب اجللل بل واالإهانة 
اأحبة  قلوب  على  مريرة  ذكرى  وهي   االأعظم الر�ضول  لذات  العظمى 

اأهل بيت النبوة.
وندعو الباري اأن يرزقنا يف الدنيا الت�ضرف ببناء االأ�ضرحة املقد�ضة 

بربكة تعجيل ظهور االإمام املوعود اأرواحنا فداه.

هدم القلوب والقبور

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْضِم اهللهّ
ًفا  َفاِت َع�ضْ {َوامْلُْر�َضاَلِت ُعْرًفا  َفاْلَعا�ضِ
َفْرًقا  َف��اْل��َف��اِرَق��اِت    َن�ْضًرا  ��َراِت  ��ا���ضِ َوال��نَّ  
ا  َ اإِنَّ   ُنْذًرا  اأَْو  ُعْذًرا    ِذْكًرا  َفامْلُْلِقَياِت   

ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع ...} )املر�ضالت 7-1(

قراأها  )م��ن   :ال�ضادق االإم���ام  ع��ن 
)ف اهلل بينه وبني حممٍد عرهّ

التي  باملالئكة  ق�ضمًا  اأي  {َوامْلُْر�َضاَلِت} 
اأي  االأر���س {ُع��ْرًف��ا}   اإىل  اإر���ض��ااًل  اأر�ضلت 
تواليه  يف  ال��ف��ر���س  ك��ع��رف  كونهم  ح��ال  يف 
رقبتها،  على  النابتة  �ضعورها  وهو  وتتابعه، 
باملالئكة  ق�ضمًا  ث��م  اأي  ��َف��اِت}  {َف��اْل��َع��ا���ضِ
ام��ِت��ث��ال  يف  ال��ري��اح  ع�����ض��َف  تع�ضُف  ال��ت��ي 
تاأكيدي                    م�ضدر  ًفا}  {َع�ضْ �ضبحانه  اأم��ره 
ا�ِضَراِت} اأي ق�ضما باملالئكة التي تن�ضر  {َوالنَّ
واالأرزاق  االآج��ال  تن�ضر  اأو  وتب�ضطها،  الكتب 
وما اأمر اهلل تعاىل بن�ضرها، {َن�ْضًرا} م�ضدر 

باملالئكة  ق�ضمًا  اأي  {َفاْلَفاِرَقاِت}  تاأكيدي، 
التي تفرق بني االأ�ضياء باأمر اهلل �ضبحانه {
ِذْكًرا}  تاأكيدي، {َفامْلُْلِقَياِت  َفْرًقا} م�ضدر 
اإىل  ال��ذك��ر  تلقي  التي  باملالئكة  ق�ضما  اأي 
اأَْو  {ُع���ْذًرا  �ضبحانه،  اهلل  ِقَبِل  من  االأنبياء 
ُنْذًرا} اأي الأجل اإعذار اهلل �ضبحانه واإنذاره 
للب�ضر على كفرهم وع�ضيانهم، ق�ضمًا بهوؤالء 
من  ُتوَعُدوَن}  ا  َ {اإِنَّ املالئكة  من  الطوائف 
اأي  {َلَواِقٌع}  والنار  واجلنة  القيامة  اأح��وال 

يقع ال حمالة فال خلف فيه.

�سورة املر�سالت
من هدى الرحمن



ال�ضحيحة؟  بالقراءة  ياأتي  اأن  يجب  هل 
النهج  على  ال�ضحيحة  ب��ال��ق��راءة  االت��ي��ان  يجب  نعم 

العربي.

حكم  هو  ما  ركعت  حتهّى  ال�ضالة  يف  القراءة  ن�ضيت 
؟  �ضالتي 

عليك. �ضيء  ال 
اإح���دى ���ض��ور ال��ع��زائ��م يف �ضالة  ه��ل ي��ج��وز ق����راءة  

الفري�ضة؟ 
االح��وط  على  �ضالته  بطلت  �ضجد  اذا  ولكنه  يجوز 

وجوبًا.

تعيني  يجب  وه��ل  ال�����ض��ورة؟  م��ن  ج��زء  الب�ضملة  ه��ل 
�ضورة؟ الأيهّ  واأنهّها  قراءتها  حني  الب�ضملة 

غري  ال�����ض��ور  م��ن  ج��زء  الب�ضملة  ك��ون  ع��دم  ال��ظ��اه��ر 
. تعينها  يجب  الفاحتة فال  �ضورة 

او  اآي��ة  اإع��ادة  ال�ضالة  يف  القراءة  اثناء  يجوز  هل 
الو�ضو�ضة؟ ب�ضبب  كلمة 

ال يجوز االإعادة. 

ال�ضالة؟ بالقراءة يف  هل يجب اجلهر 
والع�ضائني. ال�ضبح  يف  نعم 

يف  واخ��ف��ت  االأخ��ف��ات  �ضالة  يف  اجهر  م��ن  ماحكم 
�ضالة اجلهر ؟

او  �ضهوًا  ك��ان  ،وان  ال��ق��راءة  بطلْت  عمدًا  ك��ان  ان 
. عليه  ينبغي  جهاًل فال 

ن من الت�ضبيح هل يجزي قراءة احلمد؟ اإذا مل يتمكهّ
. نعم يجزي ذلك 

هل يجوز ذكر اال�ضتعاذة يف القراءة اثناء ال�ضالة؟
اخفاتًا. االحرام  تكبرية  بعد  ُي�ضتحب،  نعم 

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
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القراءة يف ال�صالة
ها  ولكنهّ ال�����ض��الة،  واج���ب���ات  م��ن  وه���ي 
�ضورة  قراءة  عن  عبارة  وهي  بركن،  لي�ضت 
االأحوط  على  بعدها  كاملة  و�ضورة  الفاحتة 
لزومًا، اإالهّ يف املر�س واال�ضتعجال، وكذا يف 
موارد  من  ونحوهما  واخلوف  الوقت  �ضيق 

يجوز  ��ه  ف��اإنهّ عرفيهّة،  كانت  واإن  ال�����ض��رورة 
وترك  احلمد  ق��راءة  على  فيها  االقت�ضار 
�ضيق  ���ض��ورة  يف  ذل��ك  يجب  ب��ل  ال�����ض��ورة، 

الوقت وبع�س موارد اخلوف.
والثانية  االأوىل  الركعة  ال��ق��راءة  وحم��لهّ 

ال�ضورة  م  ق��دهّ واإذا  اليوميهّة،  الفرائ�س  من 
دًا بطلت �ضالته،  على احلمد فاإن كان متعمهّ
اأعادها  الركوع  قبل  وذك��ر  نا�ضيًا  كان  واإن 
الركوع  بعد  ذكر  قد  كان  واإن  احلمد،  بعد 

ت �ضالته. �ضحهّ
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ليتفقه�ا
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اآية اهلل ال�ضيد حممد باقر ال�ضي�ضتاين

ال�ضريعة  و  الدين  بني  التفريق  ���ض��رورة  
التفريق  والفقه االجتهادي وذلك من خالل 
وال�ضريعة  ال��دي��ن  ه��ي  ث��الث��ة،  م��ع��اٍن  ب��ني 
الثالثي  الت�ضنيف  والفقه االجتهادي. وهذا 
وخ�ضو�ضيهّاته من اهم �ضوؤون املعرفة مبعامل 

الدين ...
مبنية  كونية  روؤي��ة  الدين  حقيقة  فان   .1
االن�ضان،  على ثالثية :اخلالق، ور�ضالته اىل 
وب��ق��اء االن�����ض��ان  بعد امل��م��ات ..وه���ي ثوابت 
مع  الديني  املنظور  وف��ق  ب��داأت  التي  الدين 
بداية خلق االن�ضان، وقد قامت عليها االأدلة 
القاطعة واحلجج البالغة ،فال ينبغي ان تكون 
ة للتجديد والتغري االجتهاد واالختالف،  مظنهّ
ى  َو�ضَّ َما  يِن  الدِّ َن  مِّ َلُكم  تعاىل: {�َضَرَع  قال 
ِبِه  ْيَنا  َو�ضَّ َوَما  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  ��ِذي  َوالَّ ُنوًحا  ِبِه 
يَن َواَل  ِقيُموا الدِّ ْن اأَ اإِْبَراِهيَم َوُمو�َضى َوِعي�َضى اأَ
َتْدُعوُهْم  َما  امْلُ�ْضِرِكنَي  َعَلى  َكرُبَ  ِفيِه  ُقوا  َتَتَفرَّ

اإَِلْيِه ...}1 
التعاليم  بها  فنق�ضد  ال�ضريعة  وام��ا   .2
اال�ضالمي  ع  امل�ضرهّ من  ال�ضادرة  الت�ضريعية 
هّحقيقة، بغ�س النظر عن و�ضولها على وجهها 

اىل النا�س اوال. 

وهي انا تثبت لنا يف ما جاء بنحو وا�ضح 
اعمال  اىل  حاجة  دون  من  فيه،  التبا�س  ال 
جهد تخ�ض�ضي )اجتهاد( ميكن ان يخطاأ اأو 
الواردة  ال�ضريعة  االحكام  كما يف   .. ي�ضيب 
ال��ق��ران الكرمي  ��ة يف  ب��دالل��ة وا���ض��ح��ة وب��ي��نهّ
وجوب  اأ�ضل  ذل��ك  وم��ن  امل��ت��وات��رة،  وال�ُضَنة 

ال�ضالة واحلج والزكاة.
من  الق�ضم  ه���ذا  ع��ن  التعبري  وي��ك��م��ن  
ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ث��اب��ت ل��ن��ا ب�����ض��ك��ل ق��اط��ع 
قطعيتها  الت�ضريعية(؛ب�ضبب  ب)احلقائق 

وانتفاء ال�ضك فيها .
3. واأما الفقه االجتهادي فهو الت�ضريعات 
االدوات  مبوجب  الفقهاء  ي�ضتنبطها  التي  
توؤدي  ال  والتي  عندهم،  املتوفرة  االجتهادية 
يف  ت��وج��د  ب��ل  ق��اط��ع��ة،  ب��درج��ة  ثبوتها  اىل 
،كما  �ضواهدها  لها  اأخرى  نظريات  مقابلها 
هو احلال يف امل�ضائل االخالقية. اأو فر�ضيات 

حمتملة ال ميكن نفيهًا قاطعًا .
ومي���ك���ن ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ه����ذا ال��ق�����ض��م ب 
قامت  واإن  الأنها  (؛  الت�ضريعية  )النظريات 
اإال انهّها  جة  عليها بحيث لزم االخذ بها  احلهّ
ال تزيد على النظريهّة وال ترقى اىل م�ضاف 

ية. احلقائق الدينهّ

عر�ضة  ك��ان  اأن  _ب��ع��د  الق�ضم  وه���ذا 
اىل  ُين�ضب  اأن  ي�ضح  _ال  و�ضده  لل�ضواب 
ال�ضرع بنحو جازم ؛فُيوؤخذ الدين وال�ضريعة 
ا هو مما قامت عليه احلجة  مبقت�ضاه ،وانهّ
الفقهاء، ورمبا  املتوفرة لدى  ح�ضب االدوات 
فهم  يف  اآخ��ر  بع�س  من  اأفقه  بع�ضهم  ك��ان 
ال�ضريعة ومقا�ضدها وت�ضريعاتها ،ورب حجة 
فقهية ال تفيد الظنهّ دائمًا _بل غالبًا_ 
ولكن يتعني االخذ بها على وجه مطلق مامل 
ُيعتمد  ما  احلجج  من  بل  بخطئها،  ُيطماأن 
عليه على �ضبيل القاعدة التي تبني الوظيفة 
حكم  ثبوت  على  ت��دلهّ  ان  دون  ،م��ن  العملية 

�ضرعي واقعي بحال. 
ما  الق�ضم  ه��ذا   يف  لوحظ  ف��اإذا  وعليه: 
ُيحرز منافاته مع مبادئ العدالة بنحو قاطع 
عدم  على  دليال  بنف�ضه  ذل��ك  ،ك��ان  ونهائي 
متامية احلجة االجتهادية املعتمدة و�ضرورة 

�ضلوك منحى اجتهادي اآخر يف موردها2.  
الهوام�س:

1- �ضورة ال�ضورى اية 13.
ب��اق��ر  ال�����ض��ي��د حم��م��د  ال����دي����ن،  2- ح��ق��ي��ق��ة 

ال�ضي�ضتاين، �س221.

�ضرورة  التفريق 
بني 

الدين و ال�ضريعة 
والفقه االجتهادي

JuneNumber |51|5

من في��سات   العلماء
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ال�شيخ  عبد احل�شن الطائي

��ِذي��َن  الَّ ��ِري��َن  ��ا���ضِ اخْلَ {اإِنَّ  ت��ع��اىل:  ق��ال 
اَل  اأَ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َواأَْهِليِهْم  اأَنُف�َضُهْم  َخ�ِضُروا 

امْلُِبنُي}1  �ْضَراُن  اخْلُ ُهَو  َذِلَك 
خ�ضرت  .يقال  :نق�ضته  اأخ�ضرته  معنى 

:نق�ضته. واأخ�ضرته  بالفتح  ال�ضي 

عيوبها  (اأي  اأَنُف�َضُهْم  )َخ�ِضُروا  وقوله: 
امْلُِبنُي}  �ْضَراُن  اخْلُ ُهَو  َذِلَك  :{اأَاَل  وقوله 

. املبني  النق�ضان  اأي 
اأحيانا  خ�ضران  كلمة   ه��ذه  وت�ضتخدم 
كاملال  الظاهرية  ال��روة  فقدان  حالة  يف 

ت�ضتخدم  اأخرى  واأحيانا  الدنيوي،  واجلاه 
كال�ضحة  معنوية   ث��روة  ف��ق��دان  حالة  يف 
وال�����ض��الم��ة وال��ع��ق��ل واالمي�����ان وال���ث���واب 
عز  الباري  �ضماه  ال��ذي  ال�ضيء  هو  وه��ذا 
وج���ل )اخل�����ض��ران امل��ب��ني(ف��ك��ل خ�����ض��ران 

القراآن  اخل�سران يف  مفهوم 
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الكرمي  ال��ق��ران  يف  عزوجل  ال��ب��اري  ذك��ره 
اىل  ولي�س  ال��ث��اين  املعنى  اىل  ي�ضري  ان��ا 
اخل�ضران اخلا�س بروات الدنيا وجتارتها 
االثرياء  بتجارة  االن�ضان  القراآن  �ضبه  وقد 
العاملية  التجارة  اأ���ض��واق  يدخلون  ال��ذي��ن 
منهم  ف��ال��ب��ع�����س  ك��ب��رية  اأم����وال  ب���روؤو����س 
يخ�ضر  االخر  والبع�س  كبرية  اأرباحًا  يجني 

. فادحة  خ�ضارة 
تطرقت  املجيد  القران  يف  كثرية   اآيات 
اىل مثل هذا التعبري والت�ضبيه  حيث تو�ضح  
العذاب   من  النجاة  :اإن  التالية  احلقيقة 
هذا  وانتظار  باجللو�س  تتحقق  ال  االلهي 
هو  للنجاة  الوحيد  ال�ضبيل   وان  وذاك، 
اال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال����روة ،وب����ذل اجل��ه��ود 
الن  الكبرية،  التجارة  ه��ذه  يف  وامل�ضاعي 
كل �ضيء يعطي بثمن، وال يعطي باملعاذير.

اأ�ضباب و�ضف  وقد يت�ضاأل البع�س ماهي 
باخل�ضران  وامل��ذن��ب��ني  امل�ضركني  خ�����ض��ارة 

املبني؟
اجلواب هو :

لديهم  ثروة  اأف�ضل  باعوا  :النهم  اواًل 
والعواطف  واالدراك  والعقل  العمر  _اي 

. مقابل  _بدون  االن�ضانية 

 ، ال���روة  تلك  ب��اع��وا  اأن��ه��م  ل��و  ثانيا: 
وال��ع��ق��اب  ال��ع��ذاب  ي�����ض��رتوا  اأن  دون  م��ن 
االمر  لكن  ال�ضيء،  بع�س  هينًا  اأمرًا  لكان 
لتلك  بخ�ضرانهم  اأنهم  اذ  كذلك  يكن  مل 
ع��ذاب��ا  انف�ضهم  ه��ي��اأوا  العظيمة  ال���روة 

وعظمًا. اليمًا 

ميكن  ال  التي  اخل�ضارة  هذه  اأن  ثالثا: 
اخل�ضران  هي  وه��ذه  ثمن  ب��اي  تعو�س  ان 
امل��ب��ني وخ�����ض��ران ال��ن��ف�����س ه���و اإي���راده���ا 
منها  يبطل  بحيث  وال�ضقاء  الهلكة  م��ورد 
بحيث  ال�ضعادة  فيفوتها   الكمال   ا�ضتعداد 
فذكر  االه��ل  خ�ضارة  ام��ا  فيها   يطمع  ال 

احتمالني: ذلك  يف  املف�ضرون 
ب��االأه��ل  :امل����راد  االول  االح��ت��م��ال 

الدنيا. يف  االن�ضان  خا�ضة 

من  باالأهل  املراد  الثاين:  االحتمال 
اأعده اهلل يف اجلنة لالإن�ضان لو اآمن واتقى 

من اأزواج وخدم  وغريهم .

للمقام  وان�ضب  اأوج��ه  الثاين  االحتمال 
ف���ان ال��ن�����ض��ب وك���ل راب��ط��ة م��ن ال��رواب��ط 
القيامة  يوم  مقطوعة  االجتماعية  الدنيوية 
َيْوَمِئٍذ}2  َبْيَنُهْم  اأَن�َضاَب  {َفاَل  تعاىل:  قال 
�َضْيًئا}3    َنْف�ٍس  لِّ َنْف�ٌس  ِلُك  مَتْ اَل  {َيْوَم  وقال: 
اأُوِتَي  َمْن  ا  مَّ {َفاأَ تعاىل:  قوله  اي�ضا  ويوؤيده 
ِح�َضاًبا  ُيَحا�َضُب  َف�َضْوَف    ِبَيِميِنِه  ِكَتاَبُه 

َم�ْضُروًرا}4  اأَْهِلِه  اإِىَل  َوَينَقِلُب    َي�ِضرًيا 

الروائي: البحث   
معنى  بيان  املع�ضومني يف  وقد جاء عن 

اخل�ضارة. 
1- ر�ضول اهلل:)اخلا�ضر من غفل 

املعاد(.   اإ�ضالح  عن 
طلب  يف  عمره  )املنفق   :عنه  -2

التوفيق(.  عادم  ال�ضفقة  خا�ضر  الدنيا 

اأخ�ضر من  3-عن االمام علي :)ما 
لي�س له يف االخرة من ن�ضيب(  .

:)اأخ�����ض��رك��م   علي االم���ام  4-ع���ن 
اأظلمكم(.

من  النا�س  علي:)اأخ�ضر  5-االإمام 
قدر على اأن يقول احلق ومل يقل(.

ْن  اأَ علي:)اْحَذْر  االم����ام  6-ع���ن 
ِعْنَد  َوَي��ْف��ق��َدَك  َيِتِه  َمْع�ضِ ِعْنَد  اهلُل  َي��َراَك 

ا�ِضِريَن( اخْلَ ِمَن  َفَتُكوَن  َطاَعِتِه 

الهوام�س:
1- �ضورة الزمر اية 15

101 اية  املوؤمنون  2-�ضورة 
19 اآية  3-�ضورة االنفطار 

4- �ضورة االن�ضقاق اية 7_8_9
الري�ضهري  _حم��م��د  احل��ك��م��ة  5-م���ي���زان 

ج1�س74
الري�ضهري  _حم��م��د  احلكمة  م��ي��زان   -6

ج1�س74
الري�ضهري  _حم��م��د  احلكمة  م��ي��زان   -7

ج1�س74
الري�ضهري  _حم��م��د  احلكمة  م��ي��زان   -8

ج1�س74
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ال�شيخ علي الفتالوي

ور�ضوله  تعاىل  اهلل  ح��ب  االأول:  املطلب 
 لبع�ضهما، وحبهما لعليٍّ

ت��ع��اىل  اهلل  ح����ب  االأول:  امل���ق�������ض���د 
ور�ضوله اأحدهما لالآخر

ت��ع��اىل  اهلل  ح����ب  االأوىل:  امل����ع����ادل����ة 
 لر�ضوله

يحب  ت��ع��اىل  اهلل  اإنهّ  االوىل:  امل��ق��دم��ة 
وال�ضابرين  واملتقني  واملتطهرين  املح�ضنني 
على  بناًء  واملق�ضطني  واملجاهدين  واملتوكلني 

ما تقدم.
املقدمة الثانية: وهذه ال�ضفات ات�ضف بها 
ر�ضول اهلل بل له كامل ال�ضفات بدليل 

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيم}1. قوله تعاىل {واإِنَّ
.النتيجة: اإنهّ اهلل تعاىل يحب ر�ضوله
املعادلة الثانية: حب ر�ضول اهلل هلل 

تعاىل.
اهلل  يحبون  اآمنوا  الذين  االوىل:  املقدمة 
اآَمُنوا  ِذيَن  تعاىل: {...َوالَّ قوله  بدليل  تعاىل 

اأَ�َضدُّ ُحبًّا هلل...}2.
�ضيد   اهلل ر�ضول  الثانية:  املقدمة 

املوؤمنني يف كلِّ �ضفة ح�ضنة.
النتيجة: اإنهّ ر�ضول اهلل اأ�ضد حبًا هلل 

تعاىل.

املق�ضد الثاين: حب اهلل تعاىل ملن اأحبه 
. النبيُّ

.املعادلة: حب اهلل تعاىل للح�ضنني
  النبيِّ ع��ن  ورد  االوىل:  امل��ق��دم��ة 
احلديث  يف  كما   احل�ضنني يحب  ��ه  اأنهّ
��ه  اأنهّ املحمدي  �ضلمان  عن  امل��روي  ال�ضريف 
َي��ُق��وُل يِف   وَل اهلل��� ��ِم��ْع��ُت َر����ضُ ق���ال: ���ضَ
: »اللَُّهمَّ اإِينِّ اأُِحبُُّهَما  �َضنْيِ �َضِن َواحْلُ احْلَ

ُهَما«3. ُهَما َواأَِحبَّ َمْن اأََحبَّ َفاأَِحبَّ
اهلل    النبيُّ دع��ا  الثانية:  املقدمة 
تعاىل بحب من اأحب احل�ضنني وهو ال�ضادق 

امل�ضدق.
احل�ضنني  يحب  تعاىل  اهلل  اإنهّ  النتيجة: 

ومن اأحبهما.
ور�ضوله  تعاىل  اهلل  حب  الثاين:  املطلب 

 الأنَّه على حق لعليٍّ
ت��ع��اىل  اهلل  ح����ب  االأول:  امل���ق�������ض���د 

ور�ضوله ملن يتبعهما
تعاىل  يتبع اهلل    االأُوىل: عليٌّ املعادلة 

. َّوالنبي
البخاري  �ضحيح  يف  ورد  االوىل:  املقدمة 
يف  كما  ور�ضوله:  تعاىل  اهلل  يحب  عليًا  اأنهّ 

حديث خيرب )يحب اهلل ور�ضوله(4.
املقدمة الثانية: ومن يحب اهلل تعاىل البد 

، كما يف قوله تعاىل:{اإِْن  اأْن يتبع النبيَّ
ِبُعوِنى ُيْحِبْبُكُم اهلُل}5. بُّوَن اهلَل َفاتَّ ُكْنُتْم حُتِ

واآله،    للنبيهّ متبٌع  عليًا  النتيجة:اإنهّ 
ح به النبيُّ  الأنهّه يحب اهلل تعاىل وهذا ما �ضرهّ

االأكرم كما يف احلديث ال�ضابق.
املعادلة الثانية: اهلل تعاىل يحب عليا
متبٌع   عليًا اإنهّ  االوىل:  امل��ق��دم��ة 

. للنبيهّ
  النبيَّ  يتبع  وم��ن  الثانية:  املقدمة 
ُكْنُتْم  اإِْن  يحبه اهلل تعاىل لقوله تعاىل: {ُقْل 

ِبُعوين ُيْحِبْبُكُم اهلل...}6. بُّوَن اهلَل َفاتَّ حُتِ
النتيجة: اإذن عليٌّ يحبه اهلل تعاىل.

على   علي االإم���ام  ال��ث��اين:  املق�ضد 
احلق.

يف  ال��ك��م��ال  ���ض��ف��ات  االأُوىل:  امل��ع��ادل��ة 
. عليٍّ

يحب  ت��ع��اىل  اهلل  اإنهّ  االوىل:  امل��ق��دم��ة 
.عليًا

يحب  ال  تعاىل  اهلل  اإنهّ  الثانية:  املقدمة 
واملف�ضدين  والكافرين  والظاملني  املعتدين 
واخلائنني وامل�ضرفني وامل�ضتكربين واملختالني 
والفرحني، كما ورد ذلك يف االآيات الكرمية 

التالية:

حق الإمام واأهل بيته يف �سحيح البخاري
املبحث الثاين
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اهلِل  �َضِبيِل  يِف  {َوَقاِتُلوا  تعاىل:  اهلل  قال 
ُيِحبُّ  اَل  اهلَل  اإِنَّ  َتْعَتُدوا  َواَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم  ِذيَن  الَّ

امْلُْعَتِديَن}7.
َفَقْد  َق��ْرٌح  �َض�ْضُكْم  مَيْ {اإِْن  تعاىل:  وق��ال 
اُم ُنَداِوُلَها َبنْيَ  َم�سَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوِتْلَك االأَيَّ
ِذيَن اآََمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم  ا�ِس َوِلَيْعَلَم اهلُل الَّ النَّ

امِلِنَي}8. �ُضَهَداَء َواهلُل اَل ُيِحبُّ الظَّ
�ُضوَل  َوالرَّ اهلَل  اأَِطيُعوا  {ُقْل  تعاىل:  وقال 

ْوا َفاإِنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن}9. َفاإِْن َتَولَّ
ق��ال ت��ع��اىل: {َوَق���اَل���ِت اْل��َي��ُه��وُد َي���ُد اهلِل 
ا َقاُلوا َبْل َيَداُه  َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت اأَْيِديِهْم َوُلِعُنوا مِبَ
َكِثرًيا  َوَلَيِزيَدنَّ  َي�َضاُء  َكْيَف  ُيْنِفُق  َمْب�ُضوَطَتاِن 
َوُكْفًرا  ُطْغَياًنا  َك  َربِّ ِمْن  اإَِلْيَك  اأُْنِزَل  َما  ِمْنُهْم 
َيْوِم  اإِىَل  اَء  َواْلَبْغ�ضَ اْل��َع��َداَوَة  َبْيَنُهُم  َواأَْلَقْيَنا 
اأَْطَفاأََها  ِلْلَحْرِب  َن��اًرا  اأَْوَق���ُدوا  ُكلََّما  اْلِقَياَمِة 
اهلُل َوَي�ْضَعْوَن يِف االأَْر�ِس َف�َضاًدا َواهلُل اَل ُيِحبُّ 

امْلُْف�ِضِديَن}10.
ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة  وقال تعاىل: {َواإِمَّ
ُيِحبُّ  اَل  اهلَل  نَّ  اإِ ��َواٍء  ���ضَ َعَلى  َل��ْي��ِه��ْم  اإِ َف��اْن��ِب��ْذ 

اِئِننَي}11. اخْلَ
ِزيَنَتُكْم  ُخُذوا  اآََدَم  َبِني  {َيا  تعاىل:  وقال 
ُه  ِعْنَد ُكلِّ َم�ْضِجٍد َوُكُلوا َوا�ْضَرُبوا َواَل ُت�ْضِرُفوا اإِنَّ

اَل ُيِحبُّ امْلُ�ْضِرِفنَي}12.
َي��ْع��َل��ُم  اهلَل  اأَنَّ  َج����َرَم  {اَل  ت��ع��اىل:  وق���ال 
�����ُه اَل ُي��ِح��بُّ  وَن َوَم����ا ُي��ْع��ِل��ُن��وَن اإِنَّ ���رُّ َم���ا ُي�������ضِ

يَن}13. امْلُ�ْضَتْكرِبِ
ُت�ْضِرُكوا  َواَل  اهلَل  {َواْع��ُب��ُدوا  تعاىل:  وقال 
اْلُقْرَبى  َوِب��ِذي  اإِْح�َضاًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  �َضْيًئا  ِبِه 
اْلُقْرَبى  ِذي  ���اِر  َواجْلَ ��اِك��نِي  َوامْلَ�����ضَ َواْل��َي��َت��اَم��ى 
َواْب��ِن  ْنِب  ِباجْلَ اِحِب  َوال�ضَّ ��ُن��ِب  اجْلُ ���اِر  َواجْلَ
ُيِحبُّ  اَل  اهلَل  اإِنَّ  اُنُكْم  اأَمْيَ َمَلَكْت  َوَما  ِبيِل  ال�ضَّ

َتااًل َفُخوًرا}14. َمْن َكاَن ُمْ
َق��ْوِم  ِم��ْن  َك��اَن  َق���اُروَن  وق��ال تعاىل: {اإِنَّ 
َتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما اإِنَّ  ُمو�َضى َفَبَغى َعَلْيِهْم َواآَ

ِة اإِْذ َقاَل َلُه  َبِة اأُوِل اْلُقوَّ ُه َلَتُنوُء ِباْلُع�ضْ َمَفاحِتَ
َقْوُمُه اَل َتْفَرْح اإِنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ اْلَفِرِحنَي}15.

 �ضفة من  النتيجة: اإذن لي�س يف عليٍّ
هذه ال�ضفات املذكورة.

عليه  عليًا  خا�ضم  من  الثانية:  املعادلة 
ال�ضالم ظامل ومعتد

 لي�س بظامل اأو معتد اأو  املقدمة1: عليٌّ
مف�ضد اأو كافر اأو غري ذلك من ال�ضفات 

ال�ضيهّئة.
.املقدمة2: وقد خا�ضم القوم عليًا 

فهو   عليًا خا�ضم  من  اإذن  النتيجة: 
الظامل واملعتدي.

الهوام�س:
1- �ضورة القلم، االآية: 4.

2- �ضورة البقرة، االآية: 165.
العباد:  على  اهلل  حجج  معرفة  يف  االإر�ضاد   -3

ج2، �س28.
4- �ضحيح البخاري: ج10، �س436.

5- �ضورة اآل عمران، االآية: 31.

6- �ضورة اآل عمران، االآية: 31.
7- �ضورة البقرة، االآية: 190.

8- �ضورة اآل عمران، االآية: 140.
9- �ضورة اآل عمران، االآية: 32.

10- �ضورة املائدة، االآية: 64.
11- �ضورة االأنفال، االآية: 58.

12- �ضورة االأعراف، االآية: 31.
13- �ضورة النحل، االآية: 23.

14- �ضورة الن�ضاء، االآية: 36.
15- �ضورة الق�ض�س، االآية: 76.
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ال�شيخ ر�شا الطويرجاوي

لقد جاءت هذه العبارة القيمة يف تعريف 
املظفر  ر�ضا  حممد  ال�ضيخ  املنطق  ا�ضتاذ 
للخطابة وهي: )اقناع اجلمهور باالأمر الذي 
ُيتوقُع الت�ضديق به( فما الذي يق�ضده العالمة 
رحمه اهلل يف ذلك ؟ اأي ما الذي يق�ضده من 

كلمة: اقناع اجلمهور؟.
.اقناع اجلمهور

اقناع اجلمهور : هو ار�ضاءه وجعله يوافق 
اخلطيب  بها  ج��اء  ال��ت��ي  ال��ف��ك��رة  على  كليًا 
واألقاها عليهم وحدثهم بها، حيث ان اجلمهور 
اخلطيب  عليهم  ي��ط��رح  اأن  قبل  املتلقي  و 
اأم��ره من تلك  تلك الفكرة كان يف حرية من 
وهي  حولها  حتوم  �ضبابية  هناك  اأو  الفكرة 
غري وا�ضحة وغري را�ضخة، وقلوُبهم وجلٌة من 
اأما بعد ان  ت�ضديقها وتطبيقها واالأخذ بها، 
الفكرة  بتلك  وحتدث  املنرب  اخلطيب  ارتقى 
ميتلكها،  التي  العديدة  بالو�ضائل  واقنعهم 
كال�ضوت اجلميل واال�ضارات الوا�ضحة ليديه 
�ضوته  ون��ربات  وجهه  تقا�ضيم  مع  واملتوالفة 
وقوة البيان ، فانه هنا قد ح�ضل الغر�س الذي 

جاء من اأجله اخلطيب لبيان فكرة معينة .
.اأدوات االقناع

ه���ي جم��م��وع��ة م���ن االل���ي���ات واال���ض��ل��ح��ة 
اخلطيب  ميتلكها  ان  يجب  التي  والو�ضائل 
ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  اي�����ض��ال  يف  لي�ضتعملها 
هذه  وتختلف  اجلمهور،  على  يريدعر�ضها 
االليات كمًا وعددًا من خطيب اىل اآخر ومن 

هذه االأدوات هي :-
و  االأ�ضا�ضية  االل��ة  وه��و   -: ال�سوت  اأ���� 
وجناح  اخلطيب  جن��اح  يف  الفعالة  و  املهمة 

االمر الذي جاء من اجله ، فكلما كان �ضوت 
اخلطيب جمياًل وم�ضقواًل و�ضداحًا وفيه من 
وميتلك  الكثري  ال�ضوتية  والزخارف  الُعرب 
ب�ضمة من احلزن والدفء فانه يكون خطيبًا 
ن�ضمع  عندما  فكلنا  ومعروفًا  وم�ضهورًا  المعًا 
  الوائلي  ال�ضيخ  املرحوم  الدكتور  �ضوت 
ال�ضيخ  املقد�س  املرحوم  �ضوت  اأو  بعيد  من 
من  نتذكر  فاإننا   الكعبي ال��زه��راء  عبد 
واأي��ام  الطف  معركة  االأ���ض��وات،  تلك  خ��الل 
عا�ضوراء ، وال�ضعائر احل�ضينية وكل ما يتعلق 
من  ك��ل  فعلى  ل��ذل��ك   احل�ضني ب��االإم��ام 
عليه  ومرموقًا  ي�ضبح خطيبًا جيدًا  اأن  يريد 
التدريب  خ��الل  م��ن  و�ضقله  �ضوته  برتبية 
اأ�ضرحها  ���ض��وف  ال��ت��ي  ال��ت��م��ري��ن��ات  ببع�س 
ال�ضوت(  لتقوية  )متارين  مبحث  يف  الحقًا 
حيث ان عملية بناء ال�ضوت م�ضابهة لعملية 
)كمال  ريا�ضة  يف  والع�ضالت  اجل�ضم  بناء 
الريا�ضة  بهذه  الالعب  اأن  حيث  االأج�ضام( 
اأول ما ياأتي اىل ممار�ضة تلك الريا�ضة يكون 
املمتدة  التمارين  بعد  ولكن  نحيفًا،  ج�ضمه 
على طوا ل �ضنني عديدة فانه ينَمي ع�ضالت 
ج�ضمه وت�ضبح لديه كتل كبرية  من اللحوم 
ورفع  والتمرين  التدريب  ونتيجة  وال�ضحوم 

االأثقال، فكذلك اي�ضا  ميكن اأن جنري نف�س 
بكرة  وذل��ك  الب�ضري  ال�ضوت  على  ال�ضيء 
التمارين التي �ضاأو�ضحها الحقا  لي�ضبح لدينا 

�ضوت �ضخم .
يكون  عندما   -: النطق  �سالمة   �� ب 
عند  ال��ك��الم(  )اآل����ة  ال��ل�����ض��ان  خ��ْل��ق  طبيعة 
فان  خلقي  ت�ضوه  ب��اأي  م�ضابة  غري  اخلطيب 
ونطق  ال��ك��الم  اأث��ن��اء  اخل��ط��ي��ب  ينفع  ذل���ك 
االأحرف فمن الالزم على اخلطيب اأن يكون 
واللعثمة وغري  والفاأفاأة  بالتاأتاأة  غري م�ضاب 
بال�ضكل  احل��روف  خ��روج  معوقات  من  ذل��ك 
عنده  ك��ان  فمن   ، االإن�ضان  فم  من  املطلوب 
واحدة من تلك االأمرا�س ال�ضوتية فانه فقد 
احدى اأهم اأدوات االقناع واال�ضتمالة للجمهور 
ذلك  على  وم��رك��زًا  منتبهًا  امل�ضتمع  ويبقى 
البحث  وين�ضى  من اخلطيب  الكالمي  العيب 

الذي يطرحه ذلك اخلطيب على املنرب .
اأمثلة على عيوب النطق

�س مادة  اخَلطابة  على اال�ضتاذ الذي يدرِّ
البداية  من  املبتديء  اخلطيب  �س  ي�ضخِّ ان 
وي�ضتمع اليه ثم يقررله  هل ي�ضلح ان يكون 
اخلطابة  عملية  جلعل  وذلك   ، ال  اأم  خطيبًا 
واال���ض��ت��ه��زاء  النقد  ع��ن  بعيدة  احل�ضينية 

ما معنى
اقناع اجلمهور 
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باملاء  يرتب�ضون  الذين  املغر�ضني  قبل  من 
ال�ضايف ولي�س العكر واأن اليتعر�س اخلطيب 
 ( اي�ضا  م�ضتقبال  واال�ضتهزاء   النقد  اىل 
وال   ، ف��اأف��اًء   : يكون  ال  ان  يجب  فاخلطيب 
وال   ، اأعجم  ،وال  األكًن  ،وال  األثغًا  وال   ، تاأتاًء 
اأحكل،فالتاأتاء : هو الذي ي�ضعب عليه النطق 
بحرف التاء فريدده عدة مرات عند النطق 
 ، مثال  تعال   : يقول  اأن  يريد  فعندما   ، ب��ه 
ي�ضعب  الذي  هو   : ،والفاأفاء  تتتعال  فيقول 
عليه التلفظ بحرف الفاء فيكرره عند النطق 
يقول:  َفَعل  قول  يقول  ان  اأراد  اذا  فمثاًل  به 
َفَفَفَفَعل ،وااللثغ : هو الذي يتعذر عليه النطق 
اآخ���ر واحل����روف التي  ب��ح��رف ف��ُي��ْب��دل��ه اىل 
تدخلها اللثغة اأربعة : القاف وال�ضني والالم 
ينطق  اأن  اأراد  اذا  بالقاف  ،فااللثغ  وال��راء 
 : اأبدله طاء فيقول بدل قلت  القاف  بحرف 
طلت ، وبدل عاقل عاطل،واالألثغ بال�ضني اذا 
اأراد اأن ينطق بحرف ال�ضني اأبدله ثاء فيقول 
 ، بثم اهلل   : الرحيم  الرحمن  ب�ضم اهلل  بدل 
فاأذا  بالالم  االألثغ  واأم��ا  حثن   : ح�ضن  وبدل 
اأراد اأن يتلفظ حرف الالم اأبدله ياًء فيقول 
بدل جمل :جمي ، وبدل عادل : عادي، وبدل 
موالي : موياي ،واأما االلثغ بالراء فهو اأنواع ، 
فبع�ضهم يبدل حرف الراء ياًء فاذا اأراد اأن 
يقول : رعد قال يعد،ومنهم من يبدل حرف 
الراء غينًا ، فاذا اأراد اأن يقول :بررة قال : 

بغغة .
فاذا   ، ظ��اًء  ال��راء  حرف  يبدل  وبع�ضهم 
اأراد اأن يقول : عرب ، يقول : عظب ،ومنهم 
ان  اراد  ،ف���اذا  ال���راء ذاال  يبدل ح��رف  م��ن 

يقول : مرة ، يقول :مذة .
واالألكن : هو الذي ال يقيم العربية لعجمة 
يف  العجم  ح��روف  بع�س  يدخل  اأي  ل�ضانه 
حروف العرب مثل حرف ) ك، ج ،پ ،ز ( 
تقول  كاز  وبدل  باري�س   : تقول  پاري�س  فبدل 

غاز وهكذا.
اأي  ُحلكه  ل�ضانه  ال��ذي يف  هو   : واالأح��ك��ل 
بع�س  يبدل  وال��ذي  الكالم  يبني  فال  عجمة 

احلروف العربية اىل اأخرى بعدم ا�ضتطاعته 
والظاء  وال�ضاد  ال��ذال  ح��روف  وهي  نطقها 
اأن يقول ذات  اأرا  فينطقها جميعًا زاي فاذا 
قال :  زات اأو اذا اأراد اأن ي��قول  غ�ضب قال: 
الناجح  اخلطيب  وكذلك   ،1) هكذا  غ��زب 
الذي تكون اأ�ضنانه �ضاملة وخ�ضو�ضًا االأمامية 
احلروف  اأداء  يف  كبري  اأث��ر  لها  والتي  منها 

ب�ضورة �ضحيحة و�ضليمة .
النطق  �ضالمة  اأن  واأق����ول  اأع���ود  ل��ذل��ك 
اجلمهور  يف  امل��وؤث��رة  االأ�ضلحة  من  والل�ضان 
من ناحية قبولهم ورف�ضهم للمادة املطروحة 
يف ال��ب��ح��ث ح��ي��ث ق����ال اأم�����ري امل��ت��ح��دث��ني 
 :  اب���ي طالب ب��ن  ع��ل��ي  واأم���ريال���ك���الم 
)َمفر�ُس الكالم: القلب، وم�ضتودعه: الفكر، 
وج�ضمه:  الل�ضان،  ومبديه:  العقل،  ومقويه 
احلروف، وروحه: املعنى، وحليته: االعراب، 
 ونظامه: ال�ضواب(2 وقال اأمري املوؤمنني
(3وق��ال  اجلنان  ترجمان  الل�ضان   ( اي�ضًا 
ترتجم  )االل�ضن   : اأي�ضًا   املوؤمنني اأمري 

عما جتنه ال�ضمائر (4
ج����- ج��م��ال وج���ه اخل��ط��ي��ب : من 
اخلطيب  وج��ه  مقبولية  ج��دًا  املهمة  االم��ور 
وجه  اىل  تنظر  النا�س  الن  �ضورته،  وح�ضن 
اخلطيب عندما يكون على املنرب وي�ضتمعون 
ظاهرة  عاهة  وجهه  يف  ك��ان  اأذا  اأم��ا   ، منه 
اأو  االأ�ضنان  بروز  اأو  والفم  االأن��ف  كاعوجاج 
اأي ت�ضوه خلقي فان هذا يكون منفرًا للمتلقي 
واأبرز  اأهم  وللجمهور وبذلك يفقد اخلطيب 
كان  ،فمن  لديه  املتي�ضرة  االق��ن��اع  اأ�ضلحة 
طريق  فليرتك  وجهه  يف  ظاهرة  عاهة  فيه 
اأخ��ر  م�����ض��روع  ط��ري��ق  اىل  ويتجه  اخل��ط��اب��ة 

حفظا لكرامته وللمنرب احل�ضيني .
وال�����س��ج��اع��ة  احل��اف��ظ��ة  ق���وة  د- 
لديه  اخلطيب  كان  كلما  البيان:  وح�سن 
كالن�ضو�س  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  واف���را  خزينا 
واالآي���ات واالأح��ادي��ث وال��رواي��ات، ك��ان لديه 
التي  ال��ذخ��رية  من  ين�ضب  ال  فعااًل  �ضالحًا 
العقل اجلمعي  االقناع وماطبة  تعينه على 

للجمهور ، وهذه احلافظة تعتمد على الذنوب 
بدرجة 100 ٪ حيث ان ارتكاب الذنوب من 
تلك  جتعل  اهلل(   �ضامح  )ال  اخلطيب  قبل 
وذهنه  باله  يف  واملخزونة  املحفوظة  العلوم  
 :اهلل ر�ضول  قال  حيث  ومُتحى  تذهب 
) ان العبد ليذنب الذنب فين�ضى العلم الذي 
اأن  اخلطيب  من  مطلوب  وكذلك   ،5) علمه 
يكون �ضجاعًا وغريمرتدد يف حماربة  الظلم 
والف�ضاد وان ال يكون متهورا على املنرب وان 
ر�ضول  ق��ال  حيث  البيان  ح�ضن  لديه  يكون 
حيث  ل�ضحرًا(6  البيان  من  )ان   :اهلل
فيقول:  املعنى  ه��ذا  اجل���رزي  اب��ن  لنا  يبني 
، وهو  لفظ  باأبلغ  املق�ضود  البيان هو اظهار 
الك�ضف  وا�ضله   ، القلب  وذك��اء  الفهم  من 
، وقيل معناه ان الرجل يكون عليه  والظهور 
فيقلب  خ�ضمه  من  بحجته  اق��وم  وهو  احلق 
ال�ضحر  معنى  الن  نف�ضه  اىل  ببيانه  احل��ق 
بقلب  ولي�س   ، االن�ضان  عني  يف  ال�ضيء  قلب 
االعيان ، اال ترى ان البليغ ميدح ان�ضانا حتى 
ي�ضرف قلوب ال�ضامعني اىل حبه ، ثم يذمه 

حتى ي�ضرفها اىل بغ�ضه (7.

الهوام�س:
حممد  الدكتور   ، احل�ضينية  اخلطابة  فن   -1
من  نقلها  وق��د   ،  30  -  28 ���س   ، املقد�ضي  ب��اق��ر 
كتاب القامو�س املحيط وكتاب ل�ضان العرب وكتاب 
ج1،  للجاحظ  والتبيني  البيان  وكتاب   ، ال�ضحاح 

�س48.
الواحد حممد  ، عبد  ت�ضنيف غرر احلكم   -2

اآمدي ، �س 211.
3- امل�ضدر ال�ضابق ، عبد الواحد حممد اآمدي 

، �س 209
4- بحار االأنوار ، حممد باقر املجل�ضي ، ج2 ، 

�س 56.
5- بحار االأنوار ، حممد باقر املجل�ضي ، ج2 ، 

�س 56.
ب��اق��ر  ،ال���ع���الم���ة حم��م��د  ب����ح����اراالن����وار   -6

املجل�ضي،�س 218
ح�ضني  االن����وار،  بحار  يف  احل��دي��ث  غريب   -7

احل�ضني البريجندي،ج1 ،�س106
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ال�شيخ حممود ال�شايف 

رواي��ات  يف  امليت  على  البكاء  بيان 
العامة

املغر�ضني  قبل  م��ن  واحل��دي��ث  ال��ق��ول  ان 
حول البكاء والنوح على املوتى والبكاء عليهم 
واجللو�س على القبور . فاليك عزيزي القارئ 
الكرمي جمموعة من هذه االحاديث الواردة يف 
كتاب )العقد الفريد( للعالمة احمد بن عبد 
ربه االندل�ضي . وما جاء فيه من االحاديث حول 
هذا ال�ضاأن وهذا يدلنا على ان هذه الظواهر 
يقراأها  هي  االمامية  ال�ضيعة  بها  يقوم  التي 
الوهابية  ه���وؤالء  ولكن  اي�ضا  العامة  اب��ن��اء  
ومما  ال�ضنن  ه��ذه  عن  ان�ضلخوا  والتكفريية 
يروى ان االحنف مر بامراأة تبكي ميتا ورجل 
ينهاها فقال له : دعها فانا تندب عهدا قريبا 

و�ضفرا بعيدا .
 ق��ال��وا مل��ا ت��ويف اب��راه��ي��م ب��ن النبي
بكى عليه، ف�ضئل عن ذلك فقال : تدمع العني 

ويحزن القلب، وال نقول ما ي�ضخط الرب .
ومر النبي بن�ضوة من االن�ضار يبكني 
ميتا فزجرن عم ، فقال له النبي: دعهن 
دامعة  والعني  م�ضابة  النف�س  ف��ان  عمر،  يا 

والعهد قريب .
وملا بكت ن�ضاء ال املدينة على قتلى احد قال 
النبي ولكن حمزة ال باكية له ذلك اليوم 
، ف�ضمع ذلك ال املدينة ، فلم يقم لهم ماأمت اىل 
اليوم االهّ ابتداأ الن�ضاء فيه البكاء على حمزة .  

وقال النبي: لوال ان ي�ضق على �ضفية، 
ما دفنته حتى يح�س من حوا�ضل الطري وبطون 

ال�ضباع .
بن  عمر  اىل  مقرن  بن  النعمان  نعي  ومل��ا 
اخلطاب و�ضع يده على را�ضه و�ضاح : يا ا�ضفا 

على النعمان .

باليمامة،  بن اخلطاب  زيد  ا�ضت�ضهد  وملا 
كعب  بن  ع��دي  بني  من  رج��ل  �ضحبه  وك��ان 
فرجع اىل املدينة، فلما راه عمر دمعت عيناه 

وقال : وخلفت زيدا ثاويا واتيتني1 ؟
وجدت  اال  ال�ضبا  هبت  ما   : عمر  وق��ال 
قال:  م�ضيبة  ا�ضابته  اذا  وكان  زيد،  ن�ضيم 

قد فقدت زيدا ف�ضربت2.
بن  عمر  اي��ام  الوليد  بن  خالد  ت��ويف  ومل��ا 
امتنع   – هجرة  بينهما  وك��ان   – اخلطاب 
ذلك  انتهى  فلما   ، عليه  البكاء  من  الن�ضاء 
اىل عمر، قال: وما على ن�ضاء بني املغرية ان 
مل  ما  �ضليمان  ابي  على  دموعهن  من  يرقن 

يكن نفع وال لقلقة.
الن�ضاء/ما  ع��ن��ده  وذك���ر  م��ع��اوي��ة  وق���ال 

مر�س املر�ضى وال ندب املوتى مثلهن .
وقال ابو بكر بن عيا�س : نزلت بي م�ضيبة 

اوجعتني فذكرت قول ذي الرمة : 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة

من الوجد او ي�ضفي �ضجى البالبل
فخلوت ، وبلوت  ، و�ضلوت3.

وقال الفرزدق يف هذا املعنى :
امل تري�اين ي���وم )ج���و �ضويق���ة(4

بكيت فنادتني هنيدة ما  ليا
فق�ل���ت له�ا ان البك���اء ل�راحة

به ي�ضتفي من ظن ان ال تالقيا
قعيدكم��ا اهلل ال���ذي انت�م�ا له

امل ت�ضمعا )بالبي�ضتني(5 املناديا
حبيب دعا والرمل بيني وبينه

فا�ضمعن���ي �ضق��ي�ا لذلك داعيا

اىل هنا نكتفي يف هذا العدد ونتكلم  يف 
احللقة  القادمة عن الوقوف عند املقابر 

الهوام�س:
امل�ضلمني  راية  بن اخلطاب يحمل  زيد  كان   -1
يوم اليمامة ، وكان قد جعل ي�ضتد بالراية ويتقدم 
�ضاب  ثم  الرجال-  فرار  بعد  العدو-  نحر  يف  بها 
ميم  ابو  قتله  وقد  الراية  ووقعت  قتل  حتى  ب�ضيفه 
اب��ي  خ��الف��ة  يف  12ه����  �ضنة  ذل���ك  ك���ان  احلنفية 

بكر)ر�س( .
2- يف طبقات ابن �ضعد ان ال�ضبا لتهب فتاتيني 

بريح زيد بن اخلطاب .
3- الكامل للمربد 1/ 118.

)معجم  بال�ضمان  م��و���ض��ع  ���ض��وي��ق��ة:  ج��و   -4
البلدان(.

5- البي�ضتني مو�ضع فوق زبالة عن ابي عمرو. 
وقال ابو عبيدة: اراد البي�ضة فثنى بغريها كما قالوا 
)معجم  دارم  لبني  بال�ضمان  والبي�ضة  برامتني 

البلدان (

م�شروعية البكاء
الق�شم االول
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ال�شيخ حممد علي الطائي

 :قاَل اأمرُي امْلُوؤِْمننَي علي بن اأبي طاِلب
ِعْنَد  َمواِطَن:  َخْم�َضة  ِعْنَد  عاَء  الدُّ اإْغَتِنُموا 
ُن��ُزوِل  وِعْنَد  ااْلذاِن،  وِعْنَد  اْل��ُق��ْراآِن،  ِق��راءة 
هاَدة، وِعْنَد  نِي ِلل�ضَّ فَّ اْلَغيِث، وِعْنَد اْلِتقاِء ال�ضَ
دُوَن  ِحجاٌب  َلها  َلي�َس  ُه  َفِانَّ امْلَْظُلوِم،  َدْع��َوة 
اْلَعْر�ِس. )بحار االنوار، العالمة املجل�ضي،ج90، �س343(

هناك جمموعة من العوامل التي توؤثر يف 
كمال الدعاء، فرغم اأن الدعاء جيد ومطلوب 
يف كل مكان وزمان وحال، اإال اأنهّ هناك بع�س 
االأحوال يكون الدعاء فيها ذا اأثر اأكرب، وهذه 
اأكمل بع�ضها له  املوؤثرات التي جتعل الدعاء 
عالقة  له  وبع�ضها  ال��دع��اء،  بزمان  عالقة 
ميكن  اأخ��رى  عوامل  اإىل  باالإ�ضافة  مبكانه، 
اأكمل  خاللها  من  دعاءه  يجعل  اأن  لالإن�ضان 

الدعاء، وتف�ضيل ذلك ما يلي.
من اأف�سل االأوقات
جوف الليل:  -1

ُثمَّ  َر  َتَطهَّ َمن   :ال�ضادق االإم��ام  عن 
َكَم�ضِجِدِه،  ��ُه  وِف��را���ضُ ب��اَت  ِفرا�ِضِه  اإىل  اأوى 
َعنُه  َتناَثَرت  اهلَل  َفَذَكَر  اللَّيِل  ِمَن  قاَم  َف��اإِن 
َر  َفَتَطهَّ اللَّيِل  اآِخ��ِر  ِم��ن  ق��اَم  َف��اإِن  َخطاياُه، 
لهّى  لهّى َركَعَتنِي، وَحِمَد اهلَل واأثنى َعَليِه و�ضَ و�ضَ
اإالهّ  �َضيئا  اهلَل  َي�����ض��اأَِل  مَل   ، ِبيِّ النَّ َعَلى 
ِبَعيِنِه،  َي�ضاأَُلُه  ��ذي  الَّ ُيعِطَيُه  اأن  ��ا  اإمهّ اأعطاُه، 

ِخَر َلُه ما ُهَو َخرٌي َلُه ِمنُه. ا اأن َيدَّ واإمهّ
زوال ال�سم�س:  -2

زاَل���ِت  اإذا   :ال�ضادق االإم����ام  ع��ن 
واأب���واُب  ماِء  ال�ضَّ اأب����واُب  ُف��ِت��َح��ت  م�ُس،  ال�ضَّ
َفقال  الِعظاُم،  احَل��واِئ��ُج  َيِت  وُق�ضِ اجِل��ن��اِن، 
َفقاَل: ِمقداَر ما  َوقٍت؟  اأيِّ  اإىل  الراوي: 

اًل. �ضِّ ُجُل اأرَبَع َرَكعاٍت ُمرَتَ لِّي الرَّ ُي�ضَ
بن الطلوعن:  -3

اأَِجيُبوا   :املوؤمنني اأم��ري  االإم���ام  عن 
ُطُلوِع  َب��نْيَ  ِفيَما  ْزَق  ال���رِّ َواْطُلُبوا    ِ اهللَّ داِع��َي 

ُه اأَ�ْضَرُع يِف َطَلِب  نَّ ْم�ِس، َفاإِ اْلَفْجِر اإِىَل ُطُلوِع ال�ضَّ
اَعُة  ْرِب يِف ااْلأَْر�ِس، َوِهَي ال�ضَّ ْزِق ِمَن ال�ضَّ الرِّ
ِع��َب��اِدِه،  َب��نْيَ  ْزَق  ال���رِّ ِفيَها   ُ اهللَّ َيْق�ِضُم  ��ِت��ي  الَّ
،  َفاإِنَّ  ِ َواْنَتَظُروا اْلَفَرجَ  َوال َتْياأَ�ُضوا ِمْن َرْوِح اهللَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ اْنِتَظاُر اْلَفَرِج  اأََحبَّ ااْلأَْعَماِل اإِىَل اهللَّ
ِ َعزَّ  ُلوا َعَلى اهللَّ َما َداَم َعَلْيِه اْلَعْبُد امْلُوؤِْمُن، َتَوكَّ
لَّْيُتُموَها، َفِفيَها  َوَجلَّ ِعْنَد َرْكَعَتِي اْلَفْجِر اإَِذا �ضَ

َغاِئَب. ُتْعَطُوا الرَّ
ال�����س��م�����س وق��ب��ل  ق��ب��ل ط��ل��وع   -4

الغروب:
َقبَل  ك��اَن  اإذا   :ال�ضادق االإم��ام  عن 
عاِء،  م�ِس وَقبَل الُغروِب َفَعَليَك ِبالدُّ ُطلوِع ال�ضَّ
َك، وال  َواجَتِهد وال مَتَتِنع ِب�َضيٍء َتطُلُبُه ِمن َربِّ
َيفَعُل  اهلَل  َف��اإِنَّ  َوادُع  ُاعطاُه،  َتُقل: هذا ما ال 

ما َي�ضاُء.
5- بعد ال�سلوات املكتوبة:

هلِل  ى  اأدهّ )َم����ن   :اهلل ر���ض��ول  ع��ن 
َمكتوَبًة، َفَلُه يف اأَثِرها َدعَوٌة ُم�ضَتجاَبٌة(.

يوم اجلمعة:  -6
اجُلُمَعِة  َي���وَم  اإنَّ   :اهلل ر���ض��ول  ع��ن 
احَل�َضنات،  فيِه  اهلُل  ُي�ضاِعُف  ���اِم،  االأَيهّ ُد  �َضيِّ
َرجات،  الدَّ فيِه  وَيرَفُع  ئاِت،  يِّ ال�ضَّ فيِه  ومَيحو 

َعوات. وُت�ضَتجاُب ِفيِه الدهّ
ليال االإحياء:  -7

 كان علي( :الكاظم االإم��ام  عن 
يف  َنف�َضُه  ُج��ُل  ال��رَّ َغ  ُي��َف��رِّ اأن  ُيعِجُبني  يقول: 
َنِة اأرَبَع َلياٍل: َليلَة الِفطِر، وَليلَة االأ�ضحى،  ال�ضَّ
ِمن  َليلٍة  َل  واأوهّ �َضعباَن،  ِم��ن  �ضِف  النِّ وَليلَة 

َرَجٍب(
من اأف�سل االأحوال:

عند قراءة القراآن:  -1
ْمرًا  روي عن اأبي احل�ضن: اإَِذا ِخْفَت اأَ
َفاْقَراأْ ِماَئَة اآَيٍة ِمَن اْلُقْراآِن ِمْن َحْيُث �ِضْئَت، ُثمَّ 

اٍت. ي اْلَباَلَء، َثاَلَث َمرَّ ُقِل: اللُهمَّ اْك�ِضْف َعنِّ

يف �ساحات اجلهاد وال�سهادة:  -2
 :املوؤمنني اأم���ري  ع��ن  ال���رواي���ة  ف��ف��ي 
ِعنَد  َمواِطَن:  َخم�َضِة  ِعنَد  عاَء  الدُّ )ِاغَتِنُموا 
ُن��زوِل  وِعنَد  االأَذاِن،  وِعنَد  ال��ُق��راآِن،  ِق���راَءِة 
هاَدِة، وِعنَد  نِي ِلل�ضَّ فَّ الَغيِث، وِعنَد الِتقاِء ال�ضَّ
دوَن  ِحجاٌب  َلها  َلي�َس  نَّها  َفاإِ امَلظلوِم،  َدع��َوِة 

الَعر�ِس.
3- عند اجتماع املوؤمنن:

َره��ٍط  ِم��ن  ما   :ال�ضادق االإم��ام  عن 
اأرَب��ع��نَي َرُج����اًل، اج��َت��َم��ع��وا َف���َدَع���ُوا اهلَل عز 
مَل  َف��اإِن  َلُهم،  اهلُل  ا�ضَتجاَب  اإالَّ  اأمٍر  وجل يف 
وجل  عز  اهلَل  َيدعوَن  َفاأَرَبَعٌة  اأرَبعنَي  َيكونوا 
مَل  ن  َفاإِ َلُهم،  اهلُل  ا�ضَتجاَب  اإالَّ  اٍت،  َم��رهّ َع�ضَر 
ًة،  َمرَّ اأرَبعنَي  اهلَل  َيدُعو  َفواِحٌد  اأرَبَعًة  َيكونوا 

اُر َلُه. َفَي�ضَتجيُب اهلُل الَعزيُز اجَلبهّ
من اأف�سل االأمكنة
1- مكة املكرمة:

اأََح��ٌد  َوَق��َف  عن االإم��ام الر�ضا: )َم��ا 
امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َفاأَمَّ َلُه  ا�ْضُتِجيَب  اإِالَّ  َباِل  اجْلِ ِبِتْلَك 
ا  َواأَمَّ اآِخَرِتِهْم /اأُْخَراُهْم/  َلُهْم يِف  َفُي�ْضَتَجاُب 

اُر َفُي�ْضَتَجاُب َلُهْم يِف ُدْنَياُهْم. اْلُكفَّ
2- امل�ساجد:

ِباإتياِن  عَليُكم   :ال�ضادق االإم��ام  عن 
وَمن   ، االأر���سِ يف  اهللهّ  ُبيوُت  فاإنهّها  امَل�ضاِجِد، 
َرُه اهلُل ِمن ُذنوبِه وُكِتَب ِمن  را َطهَّ اأتاها ُمَتَطهِّ

عاِء(. الِة والدُّ وا فيها ِمن ال�ضَّ اِرِه َفاأكِرُ ُزوهّ
:مراقد اأهل البيت  -3

عن النبي االأكرم: االأو�ضياء منهّي.. 
تي، وبهم مُيطرون، وبهم يدفع  بهم ُتن�ضر اأُمهّ
وقال  دعائهم،  ُي�ضتجاب  وبهم  عنهم،  اهلُل 
َو  اأَْفَلَح،  ِبَنا   َ َدَعا اهللَّ االإمام الباقر: َمْن 

َنا َهَلَك َو ا�ْضَتْهَلَك. َمْن َدَعاُه ِبَغرْيِ

اغتنموا الدعاء
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ال�شيخ عبد ال�شاحب الدك�شن

راً  وح��زينا مْر بالبق��يعِ  مك���دهّ
وابعثْ  عزاءكَ  �ضارخا ي�ضجينا

ُمذ غادروا اآل النبي دي�اره��م
غ���َدتْ  الدي���ارُ  طل��ولها يب����كينا

غدَر الزم���انُ  بع��رتةٍ  نب��وي���ة
�ضار احل�ض���ا يف ذكرهمْ  يدمينا

اأبكي البقيعَ  ومهجتي جيا�ضة
حين���اً  واأبك��ي الط���فهّ فيها حينا

فلقدْ  وجدنا �ضلوةً  ببكائنا
ك�����ال وال غ��ري البك��������ا ي�ض��لي���نا

وقال :ال�ضاعر ال�ضيخ حيدر اال�ضدي:
اللي���له اآل �ضع���ود حكم��ت جوره���ا

وه�دمت من اآل الر�ض�ول بوره�ا
اللي��له ه��دم قب���ور ائم��ة لل���ر�ض��اد

احل�ض��ن والباقرقرب زين العباد
وجعفر ال�ضادق ل�ضان اأهل الر�ضاد

هذي اأهل بيت الر�ضاله ونورها

قب����ور اإبراهي����م اإب���ن ط���ه االأم��ني
وقب�ر فاط��م اُ م اأمي��ر املوؤمن��ني

وقربرمز الوف����ه ذي���چ اُ م الب��ن����ني
وقرب مر�ضعة النبي من نزورها

وم�ضجد الزه��ره وقرب حمزه اإنهدم
ولقب��ر اآمن��ه ُام �ض����ي����د االُ م��م

وبع�س زوجات الن�بي ومن��ه��م عل��م
ذي��چ مع��روف��ه ب� بذله��ا ودروها

ع��ل��ى م���دى ال��ت��اري��خ ل��ق��د ب��ن��ى اأ���ض��ح��اب 
مبان  ال�ضيعة  وخا�ضة  االإ�ضالمية  املذاهب 

على قرب بع�س كبارهم وعلمائهم وقاداتهم، 
ول��ه��ذا االأم���ر ت��اري��خ ع��ري��ق ي��ب��داأ م��ن �ضدر 
وال���رواي���ات  امل�����ض��ادر  وبح�ضب  االإ����ض���الم، 
مل ي��الِق ه��ذا االأم���ر اأي اع��رتا���س م��ن قبل 
الوهابيني  يعتقد  ولكن  والتابعني،  ال�ضحابة 
البيئة  يهيء  القبور  على  البناء  ت�ضييد  ب��اأنهّ 
يف  ال�ضرك  وبالتال  امل���زارات  تلك  لعبادة 
اإىل حترميهم  اأدى  االأم��ر  وهذا  اهلل.  عبادة 
يفعل  من  كل  تكفري  بل  القبور،  على  البناء 
االأ���ض��رح��ة  ق��ب��ور ه��ذه  ي���زور  اأو حتى  ذل��ك 

واملقامات امل�ضَيهّدة عليها.

البناء على القبور يف القراآن
متعِلهّقة  اآي���ة  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  يف  وردت 

مب�ضاألة البناء على القبور، وهي:
ُبْنَياًنا  َعَلْيِهم  اْبُنوا  {َفَقاُلوا  تعاىل  قوله 
ِذيَن َغَلُبوا َعَلى اأَْمِرِهْم  بُُّهْم اأَْعَلُم ِبِهْم َقاَل الَّ رَّ

�ْضِجًدا}.1 َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّ

موقف ال�سيعة من بناء القبور
حرمة  ن��ف��يهّ  على  ال�ضيعة  علماء  اأج��م��ع 
البناء على القبور، �ضواءا كان البناء مبعنى 
ت�ضييد القباب والغرف على القرب، اأو مبعنى 
عليه،  الرخام  وو�ضع  وتطِييِنه  ه  ي�ضِ �ضِ جَتْ
اأنهّ  اإالهّ  مب��ق��دار،  االأر����س  ع��ن  يرتفع  بحيث 
وتطيني  جت�ضي�س  كراهة  عندهم  امل�ضهور 
ك��ذال��ك  و  َق����وٍل،  اب���ت���داءا ع��ل��ى  اإالهّ  ال��ق��ب��ور 
وكرهوا  اندرا�ضها،  بعد  خا�ضًة  جتديدها 
وا�ضتحبوا  عليها،  والتظليل  ت�ضنيمها  اأي�ضا 

ت�ضطيح القرب وتربيعه ور�سهّ املاء عليه .
القباب  بناء  يف  باأ�ًضا  َي���َرْون  ال  وك��ذال��ك 

االأنبياء  قبور  على  وباخل�ضو�س  واملقامات، 
واالأو�ضياء  وال�ضاحلني، لو�ضوح اأنهّه م�ضداق 
من م�ضاديق تعظيم �ضعائر اهلل  عندهم، ويف 

مايلي بع�س كلمات علماء وفقهاء ال�ضيعة:
اأن  اأح�����بهّ  وال  ق�����ال:)  ج��ن��ي��د:  اب���ن   -1
وال  زينة  ذالك  الأنهّ  �س،  يج�ضهّ وال  �س  يف�ضهّ
باأ�س بالبناء عليه و�ضرب الف�ضطاط ل�ضونها 

ومن يزورها(.2
جت�ضي�س  ق��ال)  الطو�ضي:  ال�ضيخ   -2
القبور والبناء عليه يف املوا�ضع املباحة مكروه 
اإجماعًا، ويكره جتديد القبور بعد اندرا�ضها، 

والباأ�س بتطيهّنها ابتداء(.3
ال�ضبهات  )م���ن  اخل��م��ي��ن��ي:  االإم����ام   -3
اأ�ضابع  اأرب��ع  مبقدار  االأر���س  عن  القرب  رفع 
القرب،  تربيع  ومنها:  جة،  مفَرهّ اأو  م�ضمومة 
مبعنى ت�ضطيحه وجعله ذا اأربع زوايا قائمة، 

ويكره ت�ضنيمه بل االأحوط تركه (.4
وم���ن امل���ك���روه���ات، جت��دي��د ال��ق��رب بعد 
ان��درا���ض��ه، اإالهّ ق��ب��ور االأن��ب��ي��اء  واالأو���ض��ي��اء  

وال�ضلحاء والعلماء. 
فال�ضيعة يقولون :لو كان البناء على القبور 
حمرما لكان من باب االولوية اأ ن ي�ضري املوىل 

تعاىل حلرمة هذا الفعل .

االأدّلة الروائية:
رواي����ات  ال�ضيعة  ��ف��ات  م�����ض��نهّ يف  وردت 
من  ثواب  على  التاأكيد  خ�ضو�س  يف  كثرية، 
بيته  واأهل  االأكرم  الر�ضول  قبور  ويزور  ر  ُيَعمهّ
 الطيبني الطاهرين ،ان االمام ال�ضادق
قيل له : ياأبن ر�ضول اهلل ما ملن زار قرب اأمري 
املوؤمنني- وَعَمَر ُتربته قال: يا اأبا عامر 

هدم قبور االئمة
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ان  احل�ضني  ج��ده  عن  اأبيه  عن  اأب��ي  حدثني 
العراق  باأر�س  َلُتْقَتَلَنهّ  واهلل  له:  قال  النبي  
زار  ملن  ما  اهلل  ر�ضول  يا  قلت:  بها،  وتدفن 
قبورنا وَعَمَرَها وتَعاَهَدَها ؟ فقال ل: يا اأبا 
احل�ضن اإنهّ اهلل  جعل قربك وقرب ولدك بقاًعا 
ًة من عر�ضاتها ، واإنهّ  ة وَعر�ضَ من بقاع اجلنهّ
و�ضفوته  خلقه  من  جنباء  قلوب  جعل  اهلل  
ُنهّ اإليكم وحتتمل امَلَذَلهّة واالأََذى  من عباده حَتِ
زيارتها  ون  وُيكِرُ قبوركم  َفَيْعِمُرون   ، فيكم 
لَر�ُضوِله  ِمنهم  م��ودًة  اهلل   اإىل  منهم  تقرًبا 
ب�َضَفاَعتي  وَن  و�ضُ امَلخ�ضُ علي    يا  اأولئك   ،
وال������َواِرُدون ح��و���ض��ي، وه��م زواري غ��دا يف 
ة، يا علي  َمن َعَمَر قبوركم وتعاهدها ،  اجلنهّ
ا اأََعان �ضليمان بن داود  على بناء بيت  َ فكاأَنهّ
املقد�س، ومن زار قبوركم َعَدَل ذلك له ثواب 
االإ�ضالم، وخرج من  ة  َحجهّ بعد  ة  َحجهّ �ضبعني 
ولدته  كيوم  زيارتكم  من  يرجع  حتى  ذنوبه 
من  يَك  ِبهّ وحُمِ اأول��ي��اءك  ْر  وَب�ِضهّ فاأب�ضر  ��ه،  اأمهّ
اأُذن  وال  راأت  الَعني مبا ال عني  ة  وُق��َرهّ عيم  الِنهّ
�ضمعت وال خطر على قلب ب�ضر ، ولكن ُحَثاَلًة 
بزيارتكم  قبوركم  اَر  ُزَوهّ وَن  ُ َيَعرِيهّ ا�س  الَنهّ من 
ِتي  اأَُمهّ اأولئك �ِضرار  ِبِزَناَها،  ُ الزانية  ُتَعرَيهّ كما 

ي.5 ال َناَلْتُهم �َضَفاعتي، واَل َيِرُدوَن َحْو�ضِ
خ��ت��ام��ا ن��ق��ول ل��ع��ن اهلل م��ن اف��ت��ى بهدم  
العاليات  واملنارات   ال�ضامات  القباب  تلك 
ال��ذي  ال��ي��وم  و�ضياتي  الوا�ضحات  وال��ق��ب��ور 

يرتفع به لبناء على قبورهم.

 ولقد اجاد ال�ضيخ عبد االمري املن�ضوري :
يلي تزورون الب��قيع اأم�ن املدين��ة

َكبور كلها اأمهدمة اأو وح�ضة وحزينة 
كرب احل�ضن مهدوم يا ويلي عليه

وال���ضادق املظل���وم  والب���اقر اأبي����ة
واأم البنني الطاهرة احلرة االأبية

وبت اأ�ضد اأم ال�ضغيم الطيبة احلنينة
�ضابره هدموا كبة الهادي وفوؤاده

ذاك االم��ام الع�ضك�ري �ضيد ال�ضاده 

وهدم����وا دور امل�ضطفى دور العب��ادة 
والظل��م طال�ت �ضولته وطالت ا�ضنينه 

وح�ضني هدموا كبته  وهدموا �ضريحة
ال ما كفاه��م ذبح��ته وجثته اجلريحة

�ضلت ثل���ث تي���ام عالغ��ربة ط��ريح���ة
كيلة ال�ضهم من طيحته و�ضربة جبينة

الهوام�س:
1- �ضورة الكهف اية 21

�س   2 ج  ال�ضيعة،  متلف  احللي،  العالمة   -2
315، كتاب ال�ضالة، يف الدفن.

يف   ،187 ���س   ،1 ج  املب�ضوط،  الطو�ضي،   -3
اأحكام اجلنائز.3 

الطهارة،  الو�ضيلة، كتاب  4- اخلميني، حترير 
م�ضتحبهّات  يف  القول  الدفن،  يف  االأم��وات،  اأحكام 

الدفن ومكروهاته، �س 76.
5-  تهذيب االحكام لل�ضيخ الطو�ضي ج6 �س22
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ال�شيخ احمد ال�شايف

الن�صيحة
احل�ضد  و  احلقد  �ضد  ه��ي  الن�ضيحة 
و  للم�ضلمني،  اهللهّ  نعمة  بقاء  اإرادة  وه��ي 
تطلق  قد  و  اإليهم.  ال�ضر  و�ضول  كراهة 
فيه  م��ا  اإىل  اإر���ض��اده��م  على  االأخ��ب��ار  يف 
م�ضلحتهم و غبطتهم، و هو الزم للمعنى 

االأول1. 

االخالق  ذمائم  من  واحل�ضد  واحلقد 
ويف  مقابلهما املدح والن�ضيحة وهي عالج 
ملن يريد ان يتخل�س من حالة احل�ضد التي 

عنده باي درجة من درجاته.

اذ  م�ضداقان  له  للم�ضلمني  والن�ضح 
للم�ضلمني  اخلري  يحب  ان�ضان  يكون  ت��ارة 
حتول  وال  عندهم  اخلري  يبقى  ان  ويريد 
يف  ارادة   لديه  اي  يريد(  )فهذا  عنهم 
عنده  بارزة  الن�ضيحة  تكون  واخرى  قلبه 
عن طريق ار�ضاد  امل�ضلمني وحمايتهم من 
خري  لديه  �ضديقي  ارى  ان��ا  فمثال  ال�ضر 
�ضواء كان خري مال او خري جاهي فاأواًل 
زاده  واق��ول  بقاء هذا اخلري عنده  امتنى 
له باخلري فهذا احلب  ادع��و  و  اهلل خ��ريًا 
للخري الذي �ضميناه ن�ضيحة �ضد احل�ضد 
وهذا احلب ميكن ان يتطور وي�ضبح ار�ضادًا 

عمليًا نقول له نا�ضحني احفظ اموالك من 
فيه  ما  اىل  وار�ضده  فان�ضحه   ، ال�ضرقة 
كان  زي��ادت��ه  فيه  وم��ا  ه��ذا اخل��ري  حفظ 
اقول ا�ضتثمر اموالك كي تزداد اموالك ، 
وان كان عندك جاه فان�ضحه باال�ضتفادة 
النا�س فان  من هذا اجلاه لق�ضاء حوائج 
فار�ضده  وهكذا  النا�س  عند  يزيد  جاهك 
على  تنطبق  كما  فالن�ضيحة  ذل��ك،  اىل 
االول كذلك تنطبق على الثاين يعني كما 
ان االول م�ضداق للن�ضيحة كذلك الثاين 

م�ضداق لها هذا مما ال�ضك فيه.

والنعمة  اخل���ري  ي��ح��ب  ال����ذي  ان  ث��م   
اأي  اخلري  هذا  يف  �ضريك  فهو  للم�ضلمني 
ان اهلل �ضبحانه وتعاىل يعطيه ثوابًا كثواب 
راأي��َت  فلو  اخلري  بهذا  عليهم  انعم  ال��ذي 
احببت  وانت  ل�ضخ�س  اعطى هدية  احدا 
ال��ذي  م��ع  �ضريك  ف��ان��ت  الت�ضرف  ه��ذا 

اعطاه .

احب  م��ن   النبي ع��ن  روي  فقد 
عمل قوم ا�ضركه اهلل يف عملهم اذن هذا 
من االمور التي ميكن لالإن�ضان ان يكت�ضبها 

بال تعب مع �ضدق النية.
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بعدما   النبي بح�ضرة  رجل  وقال 
ذكرت ال�ضاعة : ما اعددت لك منها كرة 
�ضالة او �ضيام اال اين احب اهلل ور�ضوله 

فقال : )انت مع من احببت(. 
بعد  امل�ضلمون  ف��رح  فما  ال���راوي  ق��ال 
اذ اكر ثقتهم  يومئذ  ا�ضالمهم كفرحهم 

كانت بحب اهلل وحب ر�ضوله2.
 

ملتزمني  كانوا  ملا  امل�ضلمني  فان  وفعال 
ا�ضا�س  ع��ل��ى  ال��ر���ض��ول  وح���ب  اهلل  ب��ح��ب 
كانوا  لكن  وقليلة  متفاوتة  اعمالهم  ان 
جمتمعني على ق�ضية واحدة وهي حب اهلل 
وحب الر�ضول لذلك كانوا على هوًى واحد 

مع تفاوت يف االعمال. 

ق��ال  ق���ال:   اأب���ي ع��ب��د اهلل و ع��ن 
ر�ضول اهلل: اإن اأعظم النا�س منزلة 
اأر�ضه  يف  اأم�ضاهم  القيامة  يوم  اهلل  عند 

بالن�ضيحة خللقه3. 
الرجل  اهلللين�ضح  ر�ضول  وق��ال 

منكم اخاه كن�ضيحته لنف�ضه4. 
على  للموؤمن  يجب   :الباقر وق��ال 

املوؤمن الن�ضيحة5. 
يف  هلل  بالن�ضح  عليك   :وقال
خلقة فلم تلقاه بعمٍل اف�ضل منه6.

عند  االع��م��ال  اف�ضل  اذن 
اهلل هي الن�ضيحة للخلق7.

من   اهلل ر�ضول  وق��ال 
�ضعى يف حاجة اخيه مل ين�ضح 

فقد خان اهلل ور�ضوله. 
من م�ضى يف حاجة اخية ثم 
مل ينا�ضحه فيها كان كما خان 

اهلل ور�ضوله . 

من  للموؤمن  املوؤمن  خيانة  و 
اجلرائم الكربى فاذا ا�ضت�ضارك 
عليك  وج��ب  ق�ضية  يف  ان�ضان 
ان تن�ضحه وال يجوز ان تخونه 
خ�ضمك  اهلل  يكون  بل  وتغ�ضه 
يوم القيامة بل حتى لو �ضاحمه 
ال�ضخ�س فاهلل ال ي�ضاحمه يقول 

خنتني هذا عبدي.

لرجل  اهلل�ضهد  ر�ضول  ان  وروي 
م���ن االن�����ض��ار ب��ان��ه م���ن اه���ل اجل��ن��ة . 
 . اجلنة  اه��ل  من  ه��ذا  ا�ضبح  كيف  قالوا 

فقال: مل اجد عنده غ�س وال خيانة.
ما  للموؤمن  يحب  امل��وؤم��ن   :وقال

يحب لنف�ضه. 
وقال: اي�ضا ال يوؤمن احدكم حتى 

يحب الأخيه ما يحب لنف�ضه8.

تدل على  الروايات وغريها  فاأذن هذه 
االن�ضان  وان  وح�ضنها  الن�ضيحة  وج��وب 
يزيل  بها  او  املراتب  اعلى  اىل  بها  ي�ضل 
اعلى  الو�ضول اىل  التي متنع من  العوائق 
و�ضلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد  املراتب. 

اهلل على حممد واله الطاهرين9.

الهوام�س:
1- جامع ال�ضعادات املوؤلف : الرناقي، املوىل 

حممد مهدي    اجلزء : 2  �ضفحة : 219
2- جامع ال�ضعادات - حممد مهدي الرناقي 

- ج 2 - ال�ضفحة 164
3- الكايف ج 2 �س 208.

4- الكايف - ال�ضيخ الكليني - ج 2 - ال�ضفحة 
208

5- الكايف - ال�ضيخ الكليني - ج 2 - ال�ضفحة 
208

6- بحار االأنوار - العالمة املجل�ضي - ج 72 
- ال�ضفحة 182

7- �ضل�ضلة حما�ضرات ال�ضيخ احمد ال�ضايف 
من كتاب جامع ال�ضعادات.

8- بحار االأنوار - العالمة املجل�ضي - ج 71 
- ال�ضفحة 222

9- �ضل�ضلة حما�ضرات ال�ضيخ احمد ال�ضايف 
من كتاب جامع ال�ضعادات.
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اإعداد/فا�شل عليوي ح�شني

ال�سهيد ال�سيد 
 حممد ح�سن الر�سوي

والدته:
ولد اآية اهلل ال�ضيد حممد ح�ضن الر�ضوي 
يف  1325ه����  �ضنة  الهند  يف  لكنو  مدينة  يف 
�ضلطان  مدر�ضة  ودخل  عريقة  علمية  اأ�ضرة 
على  فيها  العالية  ال�ضطوح  واأكمل  املدار�س 
ال�ضيد  اآية اهلل  والده  وتتلمذ عند  اأ�ضاتذتها 
حم��م��د ه���ادي ال��ر���ض��وي، وع��م��ه اآي���ة اهلل 
ثم  الر�ضوي،  باقر  حممد  ال�ضيد  العظمى 
هاجر اإىل العراق ليوا�ضل درا�ضته، فح�ضر 
عند اأ�ضاطينها، فح�ضر عند املريزا النائيني 
واآقا �ضياء العراقي وال�ضيخ اإبراهيم الر�ضتي 
اأبو  وال�ضيد  الر�ضتي  عبداحل�ضني  وال�ضيخ 
احل�����ض��ن اال���ض��ف��ه��اين وال�����ض��ي��د اأب���و ت��راب 

اخلون�ضاري، حتى بلغ رتبة االجتهاد.
فا�ضتغل  راأ����ض���ه،  م�ضقط  اإىل  ع���اد  ث��م 
العليا  وال�ضطوح  ال�ضطوح  يف  بالتدري�س 
والوعظ واالإر�ضاد اإىل اأن هاجر اإىل العراق 
ع��ام 1370ه����،  وذل��ك  ك��رب��الء،  فا�ضتوطن 
والبحث  ال�ضطوح  بتدري�س  كذلك  وا�ضتمر 

اخلارج اإىل اأواخر حياته.
الرو�ضة  يف  اجلماعة  اإمامة  يقيم  وك��ان 

العبا�ضية املقد�ضة مدة ق�ضرية.
ن�سبه: 

اإىل  وا�ضطة  وع�ضرين  ب�ضت  ن�ضبه  ينتهي 
 .علي اجلواد بن  الهمام حممد  االإمام 

اآية  بن  ال�ضيد حممد هادي  اهلل  اآية  فوالده 
اهلل  اآي��ة  بن  احل�ضن  اأب��و  حممد  ال�ضيد  اهلل 
اآية اهلل ال�ضيد  العظمى ال�ضيد علي �ضاه بن 
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بن  �ضالح  ال�ضيد  العالمة  ب��ن  �ضاه  �ضفدر 
ال�ضيد جواد بن ال�ضيد باقر بن ال�ضيد �ضالح 
بن ال�ضيد �ضادق بن ال�ضيد مهدي بن ال�ضيد 
بن  حممد  ال�ضيد  بن  قا�ضم  ال�ضيد  بن  حاج 
ال�ضيد ح�ضني القمي )�ضاحب املزار املعروف 
يف ك�ضمري جد ال�ضادة الر�ضوية الذي هاجر 
بن  حممد  ال�ضيد  بن  ك�ضمري(  اإىل  قم  من 
ال�ضيد  بن  منهاج  ال�ضيد  بن  اأحمد  ال�ضيد 
بن  علي  ال�ضيد  بن  قا�ضم  ال�ضيد  بن  ج��الل 
ال�ضيد حبيب بن ال�ضيد ح�ضني بن ال�ضيد اأبو 
حممد  ال�ضيد  بن  قم  نقيب  اأحمد  عبداهلل 
اأبو  بن  اأحمد  ال�ضيد  املكارم  اأبو  بن  االأع��رج 
الهمام  االإم����ام  ب��ن  امل��ربق��ع  مو�ضى  جعفر 

.حممد بن علي اجلواد

اوالده:
ولد  ال��ر���ض��وي:  مهدي  حممد  ال�ضيد   .1
يف لكنو عام 1346 ه�. در�س املقدمات عند 
ار�ضله  ثم  املدار�س  �ضلطان  وا�ضاتذة  وال��ده 
والده اإىل النجف ليكمل درا�ضته اإىل اأنه اعتلهّ 

وتوفى عام 1368 ه�.
ولد  ال��ر���ض��وي:  احل�ضن  اب��ن  ال�ضيد   .2
امل��ق��دم��ات  در����س  ه����.   1350 ع���ام  لكنو  يف 
ع��ن��د وال����ده وا���ض��ات��ذة ���ض��ل��ط��ان امل��دار���س 
اإىل العراق عام 1370 ه�.  وهاجر مع والده 
وا�ضتوطن كربالء واكمل درا�ضته لدى والده 
اآي��ة  اأب��ح��اث  وح�ضر  النجف  اإىل  هاجر  ث��م 
وال�ضيد  ال�ضاهرودي  ال�ضيخ حممود  العظمى 
الزجناين  باقر  واملريزا  اخلوئي  اأبوالقا�ضم 
ثم بطلب من ال�ضيعة االإثني ع�ضرية اخلوجه 
هاجر اإىل كرات�ضي واقام اجلمعة واجلماعة 
يف جامع كارادر بكرات�ضي، وتويف يف �ضعبان 
عدة  در�س  الر�ضوي  مرت�ضى  ابنه  1429ه�، 
اجلمعة  ي�ضلي  واالن  قم،  مدينة  يف  �ضنوات 

يف اأحد م�ضاجد كرات�ضي يف باك�ضتان.
ولد يف  الر�ضوي:  ال�ضيد حيدر مهدي   .3

لكنو عام 1354 ه�. ثم هاجر مع والده عام 
املقدمات  ودر���س  كربالء  وا�ضتوطن   .1370
وال�ضطوح عند والده وغريه من ا�ضاتذة حوزة 
كربالء ثم هاجر اإىل النجف واكمل ال�ضطوح 
وال�ضيد  ال�ضاهرودي  ال�ضيخ  اأبحاث  وح�ضر 
 25 ت��ويف  ال��زجن��اين  عميد  وال�ضيخ  اخلوئي 
جمادي االأوىل 1413 هجرية . ودفن يف وادي 
ال�ضالم يف قم يف املقربة املرع�ضية، واعقب 
من الذكور الذين �ضلكوا طريق العلم حممد 
ال�ضيخ  تالمذة  من  الر�ضوي  وعلى  الر�ضوي 

الوحيد اخلرا�ضاين وح�ضني الر�ضوى.
الر�ضوي: ولد يف لكنو  ال�ضيد �ضليمان   .4
عام  وال��ده  مع  وهاجر  ه�جرية   1358 ع��ام 
من  وق�ضًما  املقدمات  ودر���س  هجرية   1370
النجف  اإىل  هاجر  ثم  وال��ده  عند  ال�ضطوح 
�ضم�س  ال�ضيخ  عند  وح�ضر  ال�ضطوح  واكمل 
العظمى  اآية  واملكا�ضب عند  الواعظي  الدين 
اأب��ح��اث  وح�ضر  ال�ضي�ضتاين،  علي  ال�ضيد 
 20 يف  اخلوئي  وال�ضيد  ال�ضاهرودي  ال�ضيخ 

ربيع الثاين 1407 ه�.

تاأليفاته:
1 � �ضرح الريا�س، مطوط.

2 � �ضرح العروة الوثقى، مطوط.

3 � �ضرح كفاية االأ�ضول، مطوط.
4 � لئال البحرين، مطوط.
5 � �ضرح املكا�ضب، مطوط.

اأخالقه وتقواه:
توا�ضعه  ب�ضدة  يعرفه  كان  عرفه  من  كل 
زخ��ارف  عن  البعد  كل  ويبتعد  ورع��ه  ة  و�ضدهّ
قرب  ب��ج��وار  ي��دف��ن  اأن  يتمنى  وك���ان  ال��دن��ي��ا 
ال�ضلوات  ويوا�ضب على  ال�ضهداء  �ضيد  جده 
للفقراء  مفتوحًا  بابه  وك��ان  وقتها  اأول  يف 
وكان  والكبري  ال�ضغري  يجال�س  واملحتاجني 
بن  احل�ضني  وم��واله  لقرب جده  الزيارة  دائم 

بذكر  اال�ضتغال  دائ��م  )وك���ان   علي
اهلل تعاىل حتى اأنه عندما اأخرجوه من حتت 
وكان  املنزل  عليه  ُق�ضف  عندما  االأنقا�س 
اخلا�ضة  ومكتبته  اال�ضتقبال  غرفة  يف  نائمًا 
م�ضغول  وهو  االأنقا�س  حتت  من  فاأخروجه 
والزمان،  الع�ضر  ب�ضاحب  والتو�ضل  الذكر 
والتدري�س،  باملطالعة  اال�ضتغال  كثري  وك��ان 
جمل�ضه  يف  احلا�ضرين  يحدث  كان  ودائمًا 

.)بروايات اأهل البيت

جملة من تالمذته:
.1 � ال�ضيد حممد علي الطب�ضي

.2 � ال�ضهيد ال�ضيخ عبدالر�ضا ال�ضايف
.3 � ال�ضهيد ال�ضيخ اأحمد �ضذره

4 � ال�ضيد ح�ضني ال�ضرع.
5 � ال�ضيد ابن احل�ضن الر�ضوي.
6 � ال�ضيد حيدر مهدي الر�ضوي.

7 � ال�ضيد �ضليمان الر�ضوي.
8 � ال�ضيد اأبو الف�ضل.

9 � ال�ضيخ حممد ر�ضا اال�ضفهاين.
10 � ال�ضيد را�ضي.

11 � ال�ضيد حممد اخلر�ضان.

وفاته:
1991م  ع��ام  ال�ضعبانية  االنتفا�ضة  يف 
قبل  من  املقد�ضة  كربالء  يف  منزله  ق�ضف 
واأ�ضيب بر�ضو�س يف ج�ضمه  البعثية  القوات 
ال��ظ��روف  تلك  يف  معاجلته  اإم��ك��ان  ول��ع��دم 
احلكومية  ال��ق��وات  دخلت  اأن  اإىل  ال�ضعبة 
مدينة كربالء وبعد ا�ضبوعني، متت معاجلته، 
اإال اأنه تويف على اثره يف 7 ذو القعدة 1411ه� 

ودفن يف الوادي احل�ضيني القدمي1. 
الهوام�س:

1- املكتبة احليدرية.
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ها نحن يف احللقة االأخرية من �ضل�ضلة 
))ه���وي���ة يف م��ه��ب ال���ري���ح(( و���ض��رنك��ز 
املحطات  واأه���م  اآخ���ر  ع��ن  فيها  ال��ك��الم 
الهوية  امتالك  يف  االأخ��الق  دور  وهو  اأال 
واإن���ا جعلناها  واالإ���ض��الم��ي��ة،  االإمي��ان��ي��ة 
جلريان   ������ االأهم  كونها  مع   ������� االأخ��رية 
اأكرها  املحطات  اآخر  تكون  باأن  العادة  
تذكرًا لالإن�ضان حيث يكون قريب عهد بها 
اأهم  كونها  اأما   ، التوديع  والأنها حمطة   ،
االإ�ضالمية  الر�ضالة  وروح  جوهر  ف��الأن 
كلها اإنا هو االأخالق ، اإذ بها فقط تربز 
انعدامها  ك��ان  ول��ذا   ، االإن�ضان  اإن�ضانية 
واإن   ، كلها  االإن�ضانية  جلوهر  ان��ع��دام��ًا 
قال  ل��ذا  اآدم��ي��ة،  وال�ضورة  الهياأة  بقيت 
اإنا بعثت الأمتم مكارم   (( :النبي

االأخالق ((1.

عليه احلبيب  م��ا  ذل��ك  ي��وؤك��د  وال���ذي 
اإىل  و���ض��ل  اإن���ا  ف��اإن��ه   ،امل�ضطفى
والتقدمي على  والتعظيم  االأف�ضلية  مرتبة 
وجمال  نف�ضه  ب�ضمو  تعاىل  خلقه  �ضائر 

روحه وكمال ذاته وح�ضن خلقه مع اخلالق 
واملخلوق حتى �ضهد اهلل له بذلك فقال عزهّ 
من قائل: ))واإنك لعلى خلق عظيم((2 0

املحمدية  احلقيقة  لنا  عك�ضت  لقد 
من  والبعد  ال��ق��رب  ب��اأن  وا�ضحة  ���ض��ورة 
يتوقفان  اأن���ا  وت��ع��اىل  �ضبحانه  احل���ق 
االأخ���الق  مب��ك��ارم  التحلي  م��ق��دار  ع��ل��ى 
العبد  كان  فكلما  عدمه،  من  وحما�ضنها 
والعك�س  اأق���رب،  ك��ان  كلما  بها  متحليًا 
 :اهلل ر���ض��ول  ق��ال  ول���ذا  بالعك�س، 
))عليكم بح�ضن اخللق فاإن ح�ضن اخللق 
و�ضوء اخللق  واإياكم  يف اجلنة ال حمالة، 

فاإن �ضوء اخللق يف النار ال حمالة((3 0

فمما ال�ضك فيه هو كون النار حمرمة 
اإال  املوؤمنني،  على   ����� الفر�س  وبح�ضب   �����
واإال  اخللق،  ح�ضن  على  موقوف  ذلك  اأن 
االإميانية  االإن�ضان من هويته  فمتى جترد 
بد  فال  وعلى هذا  النار،  اأن مت�ضه  اأمكن 
�ضوء  ذم  يف  ال��واردة  الروايات  تعليل  من 

اخللق باأن ذلك ملا له من مدخلية مبا�ضرة 
يف فقد �ضاحبه لهويته االإميانية ب�ضهادة 
جملة من االأخبار، منها على �ضبيل املثال 

ال احل�ضر:

 ����� امل��ا���ض��ي  احل�ضن  اأب���ي  ع��ن  م��ا   .1
����� قال: )) لي�س منا   االإمام الكاظم
من مل يحا�ضب نف�ضه يف كل يوم فاإن عمل 
ح�ضنا ا�ضتزاد اهلل واإن عمل �ضيئا ا�ضتغفر 
اأن  �ضك يف  وال  اإليه ((4،  وتاب  منه  اهلل 
املوؤمن  واأولويات  ال�ضرورية  االأعمال  من 
اهلل  يحا�ضبه  اأن  قبل  لنف�ضه  حما�ضبته 
 و�ضاياهم �ضريح  هو  كما  تعاىل 

ل�ضيعتهم.

2. ما يف املوثق عن ال�ضكوين ، عن اأبي 
 قال : قال ر�ضول اهلل عبد اهلل
لي�س منا من ماكر م�ضلما ((5،  واحلديث 
من  نوع  كل  ي�ضمل  ومطلق  عام  ترى  كما 

املكر واخلداع0

ال�شيخ فاروق اجلبوري

دور ح�شن اخللق يف حت�شيل 

الهوية االإميانية 
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3. عن اأبي الربيع ال�ضامي قال : دخلت 
غا�س  وال��ب��ي��ت   اهلل عبد  اأب���ي  على 
باأهله فيه اخلرا�ضاين وال�ضامي ومن اأهل 
االآفاق فلم اأجد مو�ضعا اأقعد فيه فجل�س 
ق��ال:  ث��م  متكئا  وك��ان   عبداهلل اأب��و 
))يا �ضيعة اآل حممد اعلموا اأنه لي�س منا 
مل  ومن  غ�ضبه  عند  نف�ضه  ميلك  مل  من 
من  ومالقة  �ضحبه  من  �ضحبة  يح�ضن 
رافقه وجماورة من  ومرافقه من  خالقه 
جاوره ومماحلة من ماحله ، يا �ضيعة اآل 
حممد اتقوا اهلل ما ا�ضتطعتم وال حول وال 
يعترب  احلديث  وهذا   ،6)) باهلل  اإال  قوة 
من جوامع الكلم يف التحذير من م�ضاوئ 
االأخالق ، ولوال خطورتها ملهّا خاف االإمام 
على �ضيعته منها وملهّا اأكد الو�ضية بالتقوى 

فيها قدر امل�ضتطاع 0 

اهلل  عبد  اأب��ي  عن   ، ال�ضكوين  عن   .4
لي�س   :  ر�ضول اهلل ق��ال  ق��ال:   

منا من اأخلف باالأمانة ((7 0

االإمام  اأوج��ز  فقد  للقول  وكمجمل   .5
املو�ضوع  يف  االأخ��الق  دور   ال�ضادق
حائزًا  معها  العبد  يكون  كلية  ب�ضابطة 
ور�ضوله  اهلل  حلزب  االنتماء  هوية  على 
وعليهم  عليه  اهلل  �ضلى   " بيته  واأه���ل 
ومن  عليهم  حم�ضوبًا  اأجمعني"   فيكون 
�ضيعتهم واإال فال ، فعن علي بن اأبي زيد ، 
 عن اأبيه قال : كنت عند اأبي عبد اهلل
فدخل عي�ضى بن عبد اهلل القمي فرحب 

به وقرب من جمل�ضه ، ثم قال : يا عي�ضى 
بن عبد اهلل لي�س منا - وال كرامة - من 
يزيدون  اأو  األف  مائة  فيه  م�ضر  يف  كان 
وكان يف ذلك امل�ضر اأحد اأورع منه((8 0

ت�����ض��األ: ق��د تقدم يف االأح��ادي��ث  وق��د 
(( يف  ا  منهّ لي�س   (( عبارة  تكرار  اأع��اله 
كلمات اأهل البيت فما ع�ضاه يكون 

مرادهم من ذلك ؟0
القا�ضي  واجل��واب عن ذلك ما ذكره 
ق���ال: ))....  ح��ي��ث  امل��غ��رب��ي  ال��ن��ع��م��ان 
 :اختلف النا�س يف معنى قول النبي

))من غ�ضنا فلي�س منا((0 
اأه��ل  م��ن  لي�س  يعني   : ق��وم  فقال   .1

ديننا 0
لي�س  يعني   : اآخ����رون  ق��وم  وق���ال   .2

مثلنا0
3. قال قوم اآخرون : لي�س من اأخالقنا 
اأخ���الق  م��ن  لي�س  ذل���ك  الأن  فعلنا  وال 

االأنبياء وال�ضاحلني 0
اآخ��رون : مل يتبعنا على  4. وقال قوم 
   :  اإبراهيم بقول  واحتجوا   ، اأفعالنا 

ُه ِمنِّي}9 0 {َفَمن َتِبَعِني َفاإِنَّ
الوجوه  واأ�ضاف: فاأي وجه من هذه   ،
منهى  ب��ه��ا  ف��ال��غ�����س   مراده ك���ان 

عنه((10 0 

يقوى  الذي  اأقوال،  اأربعة  واأقول: هذه 
يف النف�س انح�ضار املعنى املراد يف االأول 
املعنى،  يف  اإليه  ع��داه  ما  ورج��وع   ، منها 
والت�ضبه  التمثل  جند  الثاين  القول  ففي 

 بيته واأه�����ل  ب��ال��ن��ب��ي  وال��ت��اأ���ض��ي 
وال��ث��ال��ث  ��ن،  وال��ت��ديهّ ال��دي��ن  ه��و حقيقة 
ع��ني ال��ث��اين ه��و ع��ني اأخ����الق االأن��ب��ي��اء 
اإال  دين  ال  اإذ  الرابع  وكذا  وال�ضاحلني، 

باتباعهم، فتعني االأول منها0
وي�����ض��ه��د ل���ه م���ا ع���ن م���والن���ا االإم����ام 
الذي  ))امل��وؤم��ن  ق��ال:  حيث   الر�ضا
اأ�ضاء ا�ضتغفر ،  اإذا اأح�ضن ا�ضتب�ضر واإذا 
وامل�ضلم الذي ي�ضلم امل�ضلمون ل�ضانه ويده 
، لي�س منا من مل ياأمن جاره بوائقه((11.
فاأنت ترا رتب قوله : "لي�س منا" 
 ������� املعنى  فكاأن   ، للم�ضلم  تعريفه  على 
واهلل العامل ������� اأن هوية امل�ضلم لي�س اأهاًل 

لها َمن مل ياأمن جاره بوائقه0 

ح�ضن  جميعًا  يورثنا  اأن  تعاىل  ن�ضاأله 
وبف�ضل  بف�ضله  اأهله  من  ويجعلنا  اخللق 

ال�ضالة على حممد واآل حممد 0
 الهوام�س:

1-ميزان احلكمة : ج1، �س804.
2-القلم : 4.

3-الو�ضائل : ج12، �س122.
4-الكايف : ج2 ، �س453.
5-الكايف : ج2، �س337.

6- الكايف : ج2، �س637.
7-الكايف : ج5، �س133.

8-الكايف: ج2، �س78.
9-�ضورة اإبراهيم اآية 36.

10- دعائم االإ�ضالم : ج2، �س28.
11- عيون اأخبار الر�ضا لل�ضدوق : ج2 

، �س27.
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اإعداد/طالب حممد جا�شم 

 البيت اأه���ل  :م���ودة  الكتاب  ا���ض��م 
وف�ضائلهم يف الكتاب وال�ضنة

ا�ضم املوؤلف: ال�ضيد تقي يو�ضف احلكيم 
عدد ال�ضفحات 136

البد  موا�ضيع  عدة  الكتاب  هذا  ويت�ضمن 
للقارئ الكرمي  والطالب العلم اال�ضتفادة من 
القيمة  واالطالع على موا�ضيعه  الكتاب  هذا 
وان   ،البيت واه��ل  النبي  تخ�س  التي 
حب اهل البيت مفرو�س وطاعة  على 
بيته  واهل  الر�ضول  حق  ف��اإنهّ  املوؤمنني  العباد 
على اأتباعه حلق عظيم ، يتفاوت ااَلفراد يف 
معرفته وم�ضتويات اأدائه، ولي�س من �ضك فاإنهّ 
 حبه هو من اأوىل هذه احلقوق ، اإنهّ حبه
فرع حلب اهلل تعاىل، وكالهما من بديهيات 
االميان واأولوياته، كما ان حبه  ي�ضتلزم 
لديه  منزلة  واأقربهم  به  النا�س  اأوىل  حب 
هم بحمل اأمانته واأداء ر�ضالته ، وبهذا  واأخ�ضهّ
 ، احللقات  متالزمة  احل��ب  �ضل�ضلة  تتكامل 
وبدون ذلك فلي�س ثمة حب هلل وال لر�ضوله.. 
ومن هنا قال: » احبوا اهلل ملا يغذوكم 
به من نعمه، واحبوين بحب اهلل، واأحبوا اأهل 
به هم  النا�س  واأوىل  بيته  واأه��ل  بيتي حلبي« 

الذين اختارهم حني اأمره اهلل.
الكتاب على عناوين عديدة  ويحتوي هذا 

منها:
الف�ضل ااَلول من هم اأهل البيت ؟

اللغة  يف  ال��ب��ي��ت  :اأه�����ل  ااَلول  امل��ب��ح��ث 
واال�ضطالح :

اأواًل: اأهل البيت يف اللغة والعرف.
الكتاب  ا�ضطالح  يف  البيت  اأه��ل  ثانيا: 

ة. وال�ُضنهّ
املبحث الثاين: اأهل البيت يف اآية التطهري

 : وامل�����ض��ادر  ال���رواة  ب��ني  الك�ضاء  حديث 
رواة احلديث من الفريقني، م�ضادر حديث 
الك�ضاء، �ضحة احلديث، الت�ضكيك يف مفهوم 

اأهل البيت.

الف�ضل الثاين: حبهّ اأهل البيت يف 
ة الكتاب وال�ُضنهّ

املبحث ااَلول: حب اأهل البيت: يف القراآن 
الكرمي . 

املبحث الثاين: حبهّ اأهل البيت يف 
رة ة املطههّ ال�ُضنهّ

املبحث الثالث :حب اأهل البيت يف 
ال�ضعر العربي

 الف�ضل الثالث :ف�ضائل اأهل البيت
ة يف القراآن وال�ُضنهّ

 البيت اأهل  ف�ضائل  ااَلول:  املبحث 
يف القراآن الكرمي،

علٌي يف القراآن.
 املبحث الثاين: ف�ضائل اأهل البيت

رة. ة املطههّ يف ال�ُضنهّ

ال��ف�����ض��ل ال���راب���ع: م��ع��ط��ي��ات ح���بهّ اأه���ل 
.البيت

 البيت اأه��ل  اخلام�س:  الف�ضل 
بني الغلو والبغ�س.

مودة اأهل البيت
وف�ضائلهم 

يف الكتاب وال�ضنة
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Sheikh Ameer Yaseen Alwali  

An orative speech makes use 
of a variety of semantic mark-
ers to involve the audience and 
emphasize the message. The se-
mantic markers include the emo-
tional words and the feature of 
repetition (repetition of words or 
sentence patterns). These words 
and ideas appeal to the feelings of 
the audience and can have posi-
tive or negative connotations. The 
choice of these words which are 
packed with emotion can  influ-
ence  an   audience   for   or against 
an addresser's ideas, to be with or 
against them. 

These words include the follow-
ing:     

 1- Words with positive conno-
tation  The choice of warm fuzzy 
words can help to get the audi-
ence on the orator side.  4-Imag-
ine the perfect scene, not a care 
in the world, walking down the 
street hand in hand with adoring 
parents….they stop and buy you as 
1.50 triple scoop choc dipped ice 
cream…. .  

2-Words with negative conno-
tation These weasel words have 
the opposite effects to positively 
charge emotive words. 5-From 
a distance you see them appear, 
dressed in black, hair like knot-

ted liquorices. Their top lips quiv-
er and sneer in unison like Elvis 
with a toothache. They see you 
and appear to scowl and grunt 
at each other and point at you 
accusingly(ibid).  

 Contrast / juxtaposition   
The use of positive and nega-

tive words in close proximity can 
highlight and improve the effec-
tiveness of orators ideas.  6-Your 
'nice' day is now ruined. The triple 
scope ice cream melts then drips 
all over your black jersey and up 
yourselves. 4- Repetition The ora-
tors make their speeches more in-
teresting, vibrant and memorable 
by using the feature of repetition. 
As the audience relies only on 
memory, the speaker often resorts 
to repetition to enable his listeners 
to follow him and retain the main 
points of the speech. Repetition 
is also resorted to in order to per-
suade the audience(ibid).  

 Repetition of words 
 
The repetition of the same lin-

guistic form is used to hammer 
home a point and make it memo-
rable.  7-Trust is an important con-
cept in society. If you can't trust 
friends not to blab your secrets 
all over school, if you can't trust 

teachers not to blast you for some-
thing that he or she let someone 
away with yesterday; if parents 
can't trust you enough to let  

 you borrow the car-how can 
you survive in the modern world. 

 Repetition of sentence struc-
ture (parallel structure) 

  Repetition can be regarded as 
the most typical stylistic device 
of the oratorical style. Phrases, 
groups of words or parallel struc-
tures are repeated for the purpose 
of making an effect on the audi-
ence.  8-I have a dream. I have a 
dream that the sons and daughters 
of former slaves and the sons and 
daughters of former slave owners 
will sit down at the table of broth-
erhood.  9-We shall fight them on 
the beaches, we shall fight then 
on land and in the air.  5-List-
ing The orators tend to use lists 
in order to emphasize important 
points. 10-Instead of this school 
rule change affects all students, 
say this new school rule change af-
fects form 1s' , form 2s' , form 3s' , 
form 4s' , form 6s' , and even form 
7s'..  

The source:-The Rhetoric of 
Oratory in English and Arabic: An 
Applicable Study to One of Imam 
Ali's Oration

Semantic Markers of 

Oration  
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ال�شيخ ابو عبدالر�شا ال�شايف

تخ�س  مهمة  ق�ضية  نبني  اأن  لنا  ميكن 
اإن يفهموا  احلكام واأ�ضحاب القرار وعليهم 
لهم  ير�ضمون  كي  واأنواعهم  النا�س  اأ�ضناف 
اإ�ضرتاتيجية املعاملة معهم كل ح�ضب �ضنفه: 
النا�س يف  االأ�ضفهاين)  الراغب  لنا  فبني 

ذلك على ثالثة ا�ضرب .. 
بال  الدنيا  يف  املنهمكون  منهم  �ضنف    
امل�ضمون  وهم   .. العقبى  اإىل  منهم  التفات 
ونحوهما  ال��دواب  و�ضر   .. الطاغوت  عبدة 
غاية  لهم  مالفون  و�ضنف   .. االأ�ضماء  من 
التفات  غري  من  العقبى  ي��راع��ون  املخالفة 
متو�ضط  ،و�ضنف  الدنيا  م�ضالح  اإىل  منهم 

بينهما قد وفوا الدارين حقهما..(1.
   لذا يلزم على الذي يت�ضدى لهكذا اأمور 
عليه اإن يلتفت اإليها ويتعامل معها كل ح�ضب 
خا�س  �ضربان  النا�س  الن  ومكانته  �ضنفه 

وعام. 
املعارف  من  تخ�ض�س  قد  فاخلا�س: من 
مبا  االأعمال  ومن  التقليدات  دون  باحلقائق 
به  يق�ضد  ما  دون  امل��اأوى   جنة  اإىل  به  يبلغ 

على احلياة الدنيا.
اإذا اعترب بذلك فالذين ير�ضون  والعام: 
االإعمال  اأكر  ومن  بالتقليدات  العارف  من 
اعتربنا  واإذا  دنيوية  منفعة  اإىل  ي��وؤدي  مبا 

باأمور الدنيا . 

مبا  البلد  من  يتخ�ض�س  من  فاخلا�س: 
يتحرم بافتقاده اإحدى ال�ضيا�ضات املدنية. 

والعام: من ال يتحرم بافتقاده �ضيء منها. 
   وهم من وجه اآخر ثالثة خا�ضة وعامة 
واأو�ضطهم امل�ضمون يف كالم العرب بال�ضوقة  

فاخلا�س: هو الذي ي�ضو�س وال ي�ضا�س 
والعام: الذي ي�ضا�س وال ي�ضو�س 

وهو  فوقه  م��ن  ي�ضو�ضه  ال��ذي  وال��و���ض��ط: 
ثالثة  اأخ���رى  جهة  وم��ن  دون���ه  م��ن  ي�ضو�س 

ا�ضرب : ملكي و�ضيطاين وان�ضي. 
فامللكي: الذي ي�ضتعمل القوة العاقلة بقدر 

جهده وهم املوؤمنون حقاً . 
القوة  ي�ضتعمل  ال���ذي  ه��و  وال�����ض��ي��ط��اين: 

ال�ضهوية من غري تلفت اإىل مقت�ضى العقل 
واالإن�ضي: الذي خلط عمالً  �ضاحلاً  واآخر 

�ضيئا 2.
   هذه �ضورة مو�ضحة لعدة اأوجه الأ�ضناف 
االإن�����ض��ان على  واأي�����ض��ًا �ضنف ه��ذا  ال��ن��ا���س 
ل�ضان احلكماء حيث قال بع�س احلكماء اأما 
بع�س  اأخ��الق  من  خلق  وفيه  اإال  اإن�ضان  من 
االإن�ضان  ليكون  النباتات   وبع�س  احليوانات 
م�ضاركا ً لها يف اجلن�ضية وان كان مباينًا لهما 

يف النوعية . 
وعابث  ك��االأ���ض��د  غ�ضوم  ال��ن��ا���س  فمن     
كاخلنزير  و���ض��ره  كالثعلب  وخ��ب  ك��ال��ذئ��ب 

وخ��ا���ض��ع ك��ال��ك��ل��ب وج���ام���ع ك��ال��ن��م��ل ووق���ح 
الوفا  كطري  واأليف  كاحلمار  وبليد  كالذباب 
وغيور  والنمر  كاالأ�ضد  وانف  كال�ضرقة  ومنع 
ح�ضن  ومنهم  ك��احل��م��ام   ه���ادل  و  كالديك 
بخالف  ومنهم  ك���االأت���رج   وامل��خ��ري  املنظر 
قبيح  وم��ن��ه��م   . وال��ب��ل��وط  كالعف�س  ذل���ك 
ومنهم  واللوز  كاجلوز  املخرب  وح�ضن  املنظر 
ح�ضن املنظر قبيح املخرب كاحلنظل والدفلى 
وامل��وؤم��ن اخل��ري ه��و يف احل��ي��وان��ات كالنحل 
ف��ال يقطف ثمراً   االأ���ض��ج��ار  اأط��ب��اب  ي��اأخ��ذ 
ب�ضرا  ثم يعطي  يوؤذي  وال يك�ضر �ضجرا  وال 
ويطيب  طعمه  ويحلوا  نفعه  يكر  ما  النا�س 
ريحه  ويف االأ�ضجار هو كاالأترج يطيب حمال 
واملنافق  ورائحة وطعما  وورف��ا  وع��ودا  ون��ورا 
وال�ضرير هو يف احليوانات كالقمل واالأر�ضة  
فال  الك�ضوت  مثل  كالك�ضوت.  االأ�ضجار  ويف 
اأ�ضل وال ورق وال ن�ضيم وال ظل وال زهر  يف�ضد 
قل  التي  وكالثمرة  االأ�ضجار  ويبي�س  الثمار 

ورقها وكر �ضوكها و�ضعب مرتقاها3.
الهوام�س:

1- الذريعة:  �س 402 
2- الذريعة: �س 163 – 164 
3- الذريعة: �س 165 – 166

الراأي يف اأ�صناف النا�س
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ميثم عبد الزهرة اجل�شعمي

هذه هي الثورة ...
تنتهي  ال  ث�����ورٌة   احل�ضني ف���االإم���ام 
بهذِه  ثورتُه  خلَد  وقد  والظاملني،  الظلم  على 

القطرات الثالث.
دٍم  م��ن  ق��ط��رٌة  ه��ي  االأوىل:  القطرٍة 
تغلي  زال��ت  ، وال  اأر���س كربالء  �ضقطْت على 
تلك قطرة دم احل�ضني يف اأر�س كربالء 
عرف  و�ضيعي  وم��وال  حمب  كل  قلب  يف  بل 
احل�ضني بل يف قلب كل اإن�ضان حر  عرف 
 ، احلرية  معنى  هو  وما  االإن�ضانية،  معنى  ما 

ومعنى الكرامة.
احلرب  قطرة  وه��ي  الثانية:  القطرة 
التي �ضجلت لنا ماأ�ضاة الطف وكل ما ح�ضل 
على تلك حبات الرمل حيث نينوى والنواوي�س 
ال�ضهادة،  ع�ضق  رم��ل  حبة  ك��ل  على  وكتبت 
وكل   ، والفداء   ، والرجولة  الت�ضحية  ومعاين 
القيم واملثل واالأخالق ، وكل ما ي�ضد االإن�ضان 
اىل معاين ال�ضمو والرفعة والرتفع عن اخل�ضة 

واحلقارة والذلة واخل�ضوع واخلنوع .
امللحمة  تلك  و�ضف  عن  عاجز  القلم  نعم 
اخلالدة، وعن ما وراِئها من ا�ضرار ، الأنها فعل 

اهلل )وفعل اهلل ال ميكن اأن يدركه العقل(. 
اأن يحيط  امل���ح���دود  ال��ع��ق��ل  ل��ه��ذا  واأن����ى 

ب)الالحمدود(.
وكتبت  حللت  ومهما  العقول  عجزت  نعم 
الواقعة  اإىل فل�ضفة هذه  اأن ت�ضل  ال ت�ضتطيع 
العظيمة ) فلو كانت االأ�ضجار اقالمًا والبحار 
م��دادًا ، وجميع العقالء واملفكرون واملحللون 

كتابًا ملا ادركوا �ضر هذه الواقعة(. 

وذلك الأنها كلمة اهلل وكلمات اهلل ال نفاد 
لها.

الف  ال�ضر يف معركة ح�ضلت قبل  واإال ما 
ونيف من ال�ضنني وما زالت جذوتها تتكرر يف 
كل عام ، وكلما خبت اتقدت من جديد ، وكم 
حاول اأئمة الكفر والنفاق والطغاة على خنقها 

واخماد �ضوتها 
فال تزداد اإال تاألقًا وعلوا . 

�ضاحة  �ضهدتها  امل��ع��ارك  من  كثري  بينما   
الب�ضرية، ورمبا ال تكن اقل �ضرا�ضًة مما ح�ضل 
يف ك��رب��الء لكنها ان��دث��رت و���ض��ارت يف خرب 
كاَن، بينما واقعة كربالء مل يطوها الن�ضيان 
، ومل تبَق حبي�ضة الكتب واالأ�ضفار بل هي حيٌة 

�ضاخ�ضٌة يف كل اأر�س ويف كل زمان .
على  ُف��ِط��َر  قلب  كل  يف  تغلي  حرارتها  بل 
النقاء والطهارة وحب اخلري وال�ضالح، مامل 

تلوثه الرتبية الفا�ضدة، والبيئة املوبوءة.
الدمعة،  قطرة  هي  الثالثة:  القطرة 
فللدمعة ر�ضالة ال ت�ضتطيع الكلمات اأن تو�ضلها، 
و�ضفها،  ع��ن  االأل��ف��اظ  تعجز  معنى  للدمعة 
للدمعة حقيقة ال ميكن تزييفها، للدمعة �ضفرة 

لي�س كل اإن�ضان يعرف حلها.
اإن الدمعَة �ضالٌح يكون ام�ضى من ال�ضيف، 
اإن الدمعَة بحد ذاتها هي ثورٌة وانقالٌب على 

الواقع الفا�ضد.
اخل��ل��وات من  تبكي هلل يف  اأن���ك  ت��رى  اإال 
ذنوبك ومعا�ضيك، فهذه الدموع ثورة وانقالب 
على النف�س املري�ضة ال�ضعيفة اأمام ال�ضهوات 
والغرائز، وهي ثورٌة على واقع فا�ضد اأنت ع�ضته 

يف 
حالة 

����ض���ع���ف وغ����ي����اب 
العقل. 

 ن��ع��م ال��دم��وع ث����ورٌة �ضد 
لذلك  وال��ف��ا���ض��دي��ن،  الف�ضاد 

العاملني  ن�ضاء  �ضيدة  اتخذته 
�ضالحًا عندما ُظلمت ومل جتد لها نا�ضرًا وال 

 .ُمعينًا، اإال زوجها اأمري املوؤمنني
وما زالت تلك الدموع ثورًة وانقالبًاو�ضجبًا 
والظلم  الف�ضاد  مفا�ضل  ك��ل  على  وت��ن��دي��دًا 

تذرفها عيون ال�ضيعة على ظالمات اأئمتهم 
االإم���ام  امل��ظ��ل��وم  ال�ضهيد  ع��ل��ى  وخ��ا���ض��ًة 

 .احل�ضني
الذي يقول: )انا قتيل العربة ما ذكرت عنَد 

موؤمن اإال وبكى(. 
قدمت  ي��وم  ال�ضهداء  اأب��ى  عليك  ف�ضالم 
التي  امل��اء  قطرات  من  ب��داًل  الدماء  قطرات 
حرموك منها ، ف�ضقيَت �ضجرَة االإ�ضالِم بتلَك 

الدماء الطاهرة الزكية .
و�ضالٌم عليك اأبى ال�ضهداء يوم قدمَت كل 
ما متلك هلل فاعطاك اهلل من ملك الدنيا مامل 
يعِط احدًا، ف�ضالٌم على تلك قطرة الدم التي 
خ�ضبْت حليتَك، و�ضالٌم على تلك الدمعة التي 
نزلت منَك على فراق اأحبتَك، و�ضالٌم عليَك 

�ضيدي كلما خط القلم قطرات عن �ضهادتَك.

ثالث قطرات حتمل اأ�سرار 
ق��ط��رٌة م��ن دم

قطرٌة من ِحرب 
قطرٌة من دمع 
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اإعداد/م�شطفى كمال
ام��ري  ظ��ه��رت يف �ضحن  ال��ك��رام��ة  ه���ذه 
املوؤمنني و�ضاحب  الكرامة الرجل الذي 
جتاوز اخلم�ضني من العمر قد غرق وجهُه يف 
دموع ال�ضكر هلل تعاىل يف ال�ضحن احليدري 
ال�ضلل،  من  و�ضفاءه  الب�ضر  رده  نعمة  على 
وهو يعي�س تلك االجواء الروحانية اخلا�ضة. 
ي��ن��ق��ل ال����راوي)وه����و اح���د خ��دم��ة اأم��ري 
الكرامة  �ضاحب  نحو  حتركُت  امل��وؤم��ن��ني(، 
ان  فقال  ا�ضمه،  عن  و�ضاألته  عليه  و�ضلهّمُت 
اهال  من  الذهبي(  نا�ضر  )حممد  ا�ضمه 
بغداد، ثم اأخربته بعد ذلك باأين ارغب يف ان 
ا�ضجل كرامة �ضفائه واوثقها يف اإعالم العتبة 
بادرين  ثم  قلياًل،  انتظرت  املقد�ضة،  العلوية 

بالقبول وهو يهزهّ راأ�ضه ايذانًا باملوافقة..
بداية  عليهّ  يق�س  فبداأ  قبالته  فجل�ضت 
وهو  ا�ضهر  ال�ضتة  منه  اخ��ذ  ال���ذي  مر�ضه 
ا�ضابته  دماغية  جلطة  اأث��ر  الفرا�س  طريح 
اإح��دى  اأن  اإذ  ب�ضعوبة،  ي��رى  لتجعله  فجاأة 
عينيه فقدت نعمة الب�ضر واالأخرى ال ترى اإال 
ب�ضعوبة بالغة، واأي�ضًا ت�ضيب جانبه االمين 
امل�ضري طوال  قادٍر على  فتجعله غري  بال�ضلل 

تلك الفرتة.
يقول �ضاحب الكرامة ان ياأ�ضه من رحمة 
 البيت الأهل  ينقطع، وخدمته  اهلل مل 
واالإمام احل�ضني جتري يف عروقه، فهو 
طاملا كتب ال�ضعر فيهم، واعطى نوذجًا من 
املوؤمنني  ام��ري  حق  يف  كتبها  التي  ق�ضائده 
طلبه  ردد  ث��م   ،احل�ضني واالإم�����ام 
–اهل  منهم  العطايا  وا�ضتكمال  باملغفرة 

�ضفعائه  يكونوا  ان  يف   -البيت
يف دار االآخرة..

ف���ي���ق���ول: ب��ع��د ان 
و�ضلت 

بال�ضيارة اإىل بداية �ضارع الطو�ضي والحت يف 
عيني ب�ضي�س من قبة امري املوؤمنني علي بن 
اأبي طالب حاولت ان ابكي فاأح�ض�ضت ان 
اإىل  تدفعني  قلبي  يف  النار  من  �ضعلة  هناك 
املخت�س  الطبيب  ل  ذكره  ح�ضبما  البكاء، 
د الدم يف تلك القنوات الدمعية  بعد ان جتمهّ

نتيجة ح�ضول اجللطة الدماغية..
واأنا ارمق  ال�ضريف  اإىل ال�ضحن  توجهت 
 ابي طالب اء ملرقد علي بن  ال�ضمهّ القبة 
بنظرات متتابعة، واأجر اجلزء املتحرك من 
ج�ضمي باأمل و�ضعوبة اإىل ان و�ضلت اإىل املرقد 
الطاهر، دخلت واأنا ال اأرى ح�ضود الزائرين 
كلها  واحا�ضي�ضي  فقلبي  ح��ول،  املوجودين 
الرحمة  وباب  امل�ضفع،  ال�ضفيع  بذلك  تعلقت 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ه��ا اهلل ت��ع��اىل ل��ن��ا م�����الذًا من 
ال�ضريح  نحو  م�ضريي  اتابع  الدهر،  نائبات 
اإىل  و���ض��ل��ت  ق��د  اين  وي��خ��ي��ل ل  امل��ط��ه��ر، 
اعتنقه  ال�ضباك  ذلك  اإىل  فاندفعت  مبتغاي 
من  الدموع  انهارت  ثم  اأقبله،  واأخ��رى  تارة 
اإىل  انتبه  ولكن مل  املطر،  عيني مثل هطول 
واق��راأ  املنهمر،  الغيث  وه��ذا  الرحمة  تلك 
تعاىل  ب��اهلل  وا�ضتغيث  اأخ���رى،  تلو  ق�ضيدة 

ان ب���ربك���ة ���ض��اح��ب  اإىل  املرقد، 
الدموع، اح�ض�ضت بحرارة 
ع�����روق وج��ه��ي ف��ح�����ض�����ض��ت ب��ان 
تنب�س من  ج���دي���د، وب��ع��د ب��داأت 
ذل��ك  راأي�����ت  باب ان  ان  عرفت 

فتحت الفرج قد 

مني  كان  فما  ا�ضتجيب  قد  الدعاء  واأن  ل، 
مبنزلة  والتو�ضل  ب��ال��دع��اء  احل��ح��ت  ان  اإال 
كلها،  علتي  من  ي�ضفيني  ان  املوؤمنني  ام��ري 
والدموع تلح عليهّ بالنزول، وبقيت على هذه 
احلالة قرابة الن�ضف �ضاعة وانا اعي�س تلك 
االجواء، بداأ اح�ضا�ضي يتغري بالن�ضبة للجزء 
االمين من ج�ضدي والذي كان م�ضابًا بال�ضلل 
يزول،  ب��داأ  فيه  كان  خ��درًا  وك��اأن  الن�ضفي، 
اح�س بنب�س عروقي يتحرك فيها الدماء، بل 
اح�س ابوابًا مقفلة بداأت تتحطم الواحدة تلو 
االأخرى اإىل اأن زالت برمتها، فارتفعت مني 
وال�ضالة  والتهليل  التكبري  ا�ضوات  اإراديًا  ال 
على حممد واآل حممد، فوجدت ان الزائرين 
قد  اأحاطوين من كل جانب وهم ي�ضت�ضمحون 
اال�ضتغفار  ودم��وع  بي  احاطوا  ممن  النا�س 
ان  ا�ضتطع  مل  والتكبري،  التهليل  وا���ض��وات 
التي خنقتني وانا احاول ان  اتدارك عربتي 
ا�ضرت�ضله بال�ضوؤال عن هويته ال�ضخ�ضية وهو 
يرتل ق�ضيدته التي اطلقها ارجتااًل يف مديح 
املوؤمنني، فكيف يخيب من يطرق  امري 
ابواب الرحمة االإلهية، كيف يخيب من ق�ضد 
امرنا  قد  وع��ال  جل  وه��و  بعنوانها  الرحمة 

..ب�ضلوك باب مدينة علم الر�ضول
�ضاحب  اإىل  وق��ل��ت  ق����واي  ا�ضتجمعت 
تزيد على ما حدث؟  ان  الكرامة، هل حتب 
عند  يرجع  ان  يريد  بانه  وق��ال   .. ت��ع��ذرينهّ
لي�ضكر   املوؤمنني املقد�س الأمري  ال�ضريح 
باب الرحمة مرارًا وتكرارًا.. ويطلب �ضفاعته 

الأمر االآخرة..1 
الهوام�س:

 1- املكتبة احليدرية

هطول اأمطار على �ضحراء مل تاألف املاء
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ملتقى الكرامات 

قال االمام الح�سين: اال�ستدراج من اهلل �سبحانه لعبده اإن ي�سبغ عليه النعم, وي�سلبه ال�سكر. حتف العقول �س175



 خرجت من البيت ويف طريقي اىل �ضوق 
القات وبالقرب من �ضوق القات �ضادفت امراأه 
الر�ضيف  على  جال�ضه  ال�ضمراء  الب�ضرة  من 
بيدها )احنا  وتاأ�ضر ل  وبيدها طفل ر�ضيع 
جوعانني( لفت لها وطن�ضتها  وقلت يف نف�ضي 
)هيا من هوؤالء  النا�س اللي كروا بال�ضوارع( 
املقوت  كان  وبينما  املقوت  عند  اىل  وو�ضلت 
يعر�س ل ب�ضاعته؛ تفاجئت ب�ضخ�س يلم�س 
ظهري مناديا ل )يا ابني( التفت له واذا به 
رجل عجوز واقف على عكازه وقدمه اليمني 
منتفخة وفيها م�ضامري وا�ضياخ وقلت له : اهلل 
يعطيك يا حاج واملقوت قال له : يا حاج روح 
لك من هنا .. م�س هو رفا�س كل قليل واجيت 

ال عند مفر�ضي )موقع بيعي(
الف  �ضته  وب�ضعر  القات  اآخ��ذ  انا  وبينما 
واأخرجت  يدي يف جيبي  باإدخال  قمت  ريال 
ومل�س  العجوز  ال��رج��ل  راآن���ا  ري��ال  ال��ف  �ضته 
ظهري مره اخرى وا�ضمعه يقول ل : يا ابني 
يوم  نف�ضي  ابني  ي��ا   ... ع��الج   ح��ق  حمتاج 
واحد ب�س انام وانا مرتاح من وجع رجلي وانا 
مل اعره اي اهتمام واعطيت املقوت الفلو�س 

يقول  العجوز  والرجل  قليله  م�ضافه  وم�ضيت 
ل ب�ضوت حزين : يا ابني ال جتيب ل فلو�س 

لو ما ت�ضدقني ا�ضرتي ل العالج بنف�ضك.
وانا مل اهتم لكالمه ، وم�ضيت يف طريقي 
نحو البيت كان احد االزقه ممتلئة بالقمامة ،  
وبال�ضدفة التفت نحو القمامة وراأيت املراأة 
القمامة  ال�ضمراء وطفلها جال�ضني يف و�ضط 
وياأكلون ما تبقى من غداء اهل احلي ، وقفت 
متحجر منذهل من امل�ضهد وج�ضمي مق�ضعر 
و�ضقط كي�س القات من يدي ودع�ضته برجلي 
مع  موقفي  ك��ان  كيف  وت��ذك��رت   ، تلف  حتى 
وادرك��ت  العجوز  الرجل  وذل��ك  امل���راأة  ه��ذه 
وذلك  انا  االر�س  على هذه  الب�ضر  احقر  ان 
العجوز  للرجل  وجهه  ال��ذي  بكالمه  املقوت 
وقمت  وقتها  اتغري  ان  وق��ررُت  اأمثالنا،  ومن 
مب�ضاعدة املراأة لكي اكون من اف�ضل الب�ضر، 
اقدر  انام ومل  اأن  اأردت  اليوم  نف�س  ليل  ويف 
من  ياأكلون  وهم  وطفلها  للمراأة  موقفي  من 
العجوز  الرجل  وتذكرت كالم ذلك  القمامة 
الذي طلب مني امل�ضاعدة ، وقال ل : يا ابني 
)امتنى انام يوم واحد من دون وجع رجلي ( 

وذهبت مل�ضاعدته يف اليوم التال وباجتاهي 
على  جمتمعني  النا�س  راأي���ت  ال��ق��ات  ل�ضوق 
ا�ضاهد  لكي  بينهم  م��ن  ودخ��ل��ت  الر�ضيف 
مطروح  العجوز  الرجل  وراأيت  يح�ضل  ماذا 
وم�ضكت  ان�ضدمت  )م��ي��ت(  االر����س  على 
الرجل حماوال عدة مرات اأن يقوم و اأ�ضاعده 
وا�ضرتي له العالج واطلب منه ال�ضماح ولكن 
ودموعي  �ضوت  ب��اأق��وى  وبكيت  ج��دوى  دون 
يا رب  باأعلى �ضوتي  بال�ضياح  غزيره وقمت 
�ضاحمني يا رب ، رحل الرجل اإىل ربه ونام 

قرير العني مرتاح من ظلمنا وكربياءنا .
  َقى  َواتَّ اأَْعَطى  َمن  ا  {َفاأَمَّ تعاىل:  قال 
  ِلْلُي�ْضَرى  ُرُه  َف�َضُنَي�ضِّ   �ْضَنى  ِباحْلُ َق  دَّ َو�ضَ
�ْضَنى  ِباحْلُ َب  َوَكذَّ   َوا�ْضَتْغَنى  َبِخَل  َمن  ا  َواأَمَّ
َماُلُه  َعْنُه  ُيْغِني  َوَما    ِلْلُع�ْضَرى  ُرُه  َف�َضُنَي�ضِّ
ى}  نهاية االأمر: اإنهّ جتاهلنا لالآخرين  اإَِذا َتَردَّ
من اأ�ضواأ االأمور التي نقوم بها بالذات االمور 
التي فيها �ضعادتنا وبها تتي�ضر امورنا ح�ضب 
الذين  املحتاجني  م�ضاعدة  وه��ي  ربنا  ق��ول 
يطلبون منا العون ، واالأ�ضواء من ذلك عندما 

نكون حقراء بت�ضرفاتنا نحوهم . 

جعلتني اأترك القات

�شوؤال العدد ال�شابق
اذكر ع�ضرة األقاب لل�ضيدة زينب؟

اجلواب
ال�ضابرة، عقيلة حيدر، ام امل�ضائب، نائبة الزهراء، بطلة كربالء، كعبة 

االأحزان، كافلة االيتام، االآمرة باملعروف، عقيلة بني ها�ضم، احلوراء.

اذكر األقاب االإمام زين العابدين ؟

�سـ�ؤال
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ت���������س����اه����ى ال  م������ن������اق������ب  ل�����ع�����ل�����ي 
ي�������س���اه���ي ع��ل��ي��ًا ال��������ورى  م����ن ت�����رى يف 
رت�������ب�������ة ن�����ال�����ه�����ا ال������و�������س������ي ع���ل���ي
ق���ل���ي���اًل اال  االن������ب������ي������اء  اأت����������ى  م������ا 
ف�������س���ل���ه ال�������س���م�������س ل������الن������ام جت��ل��ت
وم������را�������س ال����ق����ل����وب ع����ن����ه ت���ع���اف���ت
وج���م���ي���ع ال�����ده�����ور م���ن���ه ا����س���ت���ن���ارت
ط������رًا واخل������ل������ق  االآل�����������ه  دون  ه������و 
وه���������و ن���������ور االل�����������ه ي������ه������دي ال����ي����ه
ع���ل���ي���ًا امل������ع������ايل  يف  ق���������س����ت  واذا 
م���ا واذا  ب�����ار������س�����ه�����ا  و����������س���������واه 
غ�������ري م�������ن ك���������ان ن����ف���������س����ه ول�����ه�����ذا
ان��������ب��������اأت اآي�����������ة ال�����ت�����ب�����اه�����ل ع���ن���ه

ح������واه������ا و��������س�������ي  وال  ن������ب������ي  ال 
ب���اه���ى اهلل  ب������ه  ف����ت����ى  اي���������س����اه����ي 
ان���ب���ي���اه���ا ت����ن����ال����ه����ا  ان  ت��������رم  مل 
ات�����اه�����ا م�����ن�����ه  وذاك  ك�����ث�����ري  م�������ن 
ي�����راه�����ا ب�������ه  ب�����ن�����اظ�����ر  راء  ك�������ل 
وال������ت������ع������ايف ق���������س����ى ل����ه����ا ب���ع���م���اه���ا
م������ب������ت������داه������ا وم������ت������ه������ى ف����ت����اه����ا
ع����اله����ا ف����������وق  ع����������اله  اذ  دون������������ه 
ف�����ا������س�����األ امل����ه����ت����دي����ن ع����م����ن ه����داه����ا
ب���������������س�������واه راأي����������ت����������ه ب���������س����م����اه����ا
رب�����اه�����ا ف�����م�����رت�����ق�����اه  ق�������������درًا  زاد 
ب�����اخ�����اه�����ا غ����������ريه  دون  خ�����������س�����ه 
ف�����ا������س�����األ ال�����ع�����ارف�����ن ف����م����ن ت���اله���ا

ال�ساعر حممد ح�سني جنف
هو ابو اجلواد ال�سيخ ح�سن بن حممد بن احلاج جنف علي التربيزي النجفي, 

احد ال�سخ�سيات الفذة يف العلم والورع والتقى

ت�ساهى ال  مناقب  لعلي 


