51
جملة �شهرية ت�صدر عن ق�سم اخلطابة احل�سينية
يف العتبة احل�سينية املقد�سة

�شوال /1442حزيران 2021

االفتتاحية

هدم القلوب والقبور

6

مفهوم اخل�سران يف القر�آن

امل�شرف العام
ال�ش��يخ عبد امله��دي الكربالئي
رئي�س التحرير
ال�ش��يخ عب��د ال�ص��احب الطائي
مدير التحرير
حم����م����د ع����ل����ي ال�������ص���ي���ق���ل

12

م�شروعية البكاء

�سكرتري التحرير
ط������ال������ب حم�����م�����د ج���ا����س���م

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

8

حق الإمام و�أهل بيته
يف �صحيح البخاري

ال�شيخ علي الفتالوي

10

مامعنى اقناع اجلمهور؟
ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

را�سلونا على
ق�سم اخلطابة احل�سينية
 07435000225داخلي225 :

هيئة التحرير
ال�������ش���ي���خ حم����م����ود ال�������ص���ايف
ال�����ش��ي��خ ح�����س��ن ع��ب��د ال��ر���ض��ا
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن
ف����ا�����ض����ل ع����ل����ي����وي ح�����س�ين

ال�شيخ حممود ال�صايف

14

من هدى الرحمن

التدقيق اللغوي
ه������ي������ئ������ة ال������ت������ح������ري������ر

هدم قبور االئمة

الت�صميم والإخراج الفني
م�����������ص�����ط�����ف�����ى ������ش�����ـ�����ـ�ّب��ر
م�صدر الفهر�سة :
رقم ت�صنيف :LC
ال��������ع��������ن��������وان :
ب��ي��ان امل�����س��ؤول��ي��ة:
ب��ي��ان��ات ال��ن�����ش��ر :
ال��و���ص��ف امل�����ادي :
�سل�سلة ال��ت��ت��اب��ع :

IQ-KaPLI rda
bp7.5 .M357
�صدى اخلطباء  :جملة �شهرية تعنى بثقافة املنرب احل�سيني .
ق�سم اخلطابة احل�سينية .
كربالء  :العتبة احل�سينية املقد�سة  -ق�سم اخلطابة احل�سينية .
جملة .
�شهرية .

ت��ب�����ص��رة ع���ام���ة :
ت�������ب���������������ص�������رة :
م�صطلح مو�ضوعي :
م�صطلح مو�ضوعي :
م�صطلح مو�ضوعي :
م�����ؤل����ف ا�����ض����ايف :

ال�سنة العا�شرة ,العدد�( 51شوال /1442حزيران . ) 2021
البيانات م�أخوذة من العدد ( 50ني�سان . )2021
اال�سالم-الوعظ واالر�شاد-دوريات .
اخلطباء احل�سينيون-مقاالت و حما�ضرات .
ال�شيعة االمامية  -دوريات .
العتبة احل�سينية-ق�سم اخلطابة احل�سينية .

متتالفهر�سةمنقبلالن�شريفمكتبةالعتبةاحل�سينيةاملقد�سة

اع�ت��اد �أت�ب��اع الطغمة الظاملة على طم�س ك��ل ف�ضيلة ترتبط بالعرتة
الطاهرة� سواء كانت الف�ضيلة عرب ال��رواي��ات �أو امل�شاهد الدالة
عليهم وعلى عظمتهم الربانية.
حيث ما اكتفوا ُجرما من مالحقتهم والتنكيل بهم وب�أتباعهم قا�صدين
تلك القبور التي �أذن اهلل �أن ترفع ويذكر فيها ا�سمه اجلليل لهدمها وحموها
من على االر�ض ،جاهلني عدم متكنهم من حموها من على قلوب امل�ؤمنني
كافة.
ونحن يف هذا ال�شهر الف�ضيل ،متر علينا هدم قبور �أئمة البقيع الغرقد
�أمامنا املجتبى وال�سجاد والباقر وال�صادق يف الثامن من �شوال
ل�سنة  1344للهجرة ،وهي الذكرى الـ  98لهذا امل�صاب اجللل بل والإهانة
العظمى لذات الر�سول الأعظم وهي ذكرى مريرة على قلوب �أحبة
�أهل بيت النبوة.
وندعو الباري� أن يرزقنا يف الدنيا الت�شرف ببناء الأ�ضرحة املقد�سة
بربكة تعجيل ظهور الإمام املوعود� أرواحنا فداه.

ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن
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طباعة/دار الوارث للطباعة والن�شر
التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة

�سورة املر�سالت
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم
ِب ْ�س ِم هّ ِ
ع��ن الإم ��ام ال�صادق( :م��ن قر�أها
ا�ص َف ِ
} َوالمْ ُ ْر َ�سلاَ ِت ُع ْر ًفا َ فا ْل َع ِ
حممد)
ات َع ْ�ص ًفا ع ّرف اهلل بينه وبني
ٍ
َ وال� َّن��ا� ِ��ش� َر ِات َن ْ�ش ًرا َ ف��ا ْل� َف��ا ِر َق� ِ
�ات َف ْر ًقا } َوالمْ ُ ْر َ�سلاَ ِت{ �أي ق�سم ًا باملالئكة التي
َ
َ فالمْ ُ ْل ِق َي ِ
}ع � ْر ًف��ا{ �أي
ات ِذ ْك ًرا ُ ع ْذ ًرا �أ ْو ُن ْذ ًرا � إِ مَّ َنا �أر�سلت �إر��س��ا ًال �إىل الأر���ض ُ
وعدُونَ َل َوا ِق ٌع ( {...املر�سالت )7-1
ُت َ
يف ح��ال كونهم ك�ع��رف ال�ف��ر���س يف تواليه
وتتابعه ،وهو �شعورها النابتة على رقبتها،
�ات{ �أي ث��م ق�سم ًا باملالئكة
} َف��ا ْل� َع��ا�ِ��ص� َف� ِ
ُ
تع�صف ع���ص� َ�ف ال��ري��اح يف ام� ِت�ث��ال
ال �ت��ي
}ع ْ�ص ًفا{ م�صدر ت�أكيدي
�أم��ره �سبحانه َ
} َوال َّن ِا�ش َر ِات{ �أي ق�سما باملالئكة التي تن�شر
الكتب وتب�سطها� ،أو تن�شر الآج��ال والأرزاق
وما �أمر اهلل تعاىل بن�شرهاَ } ،ن ْ�ش ًرا{ م�صدر

ات{ �أي ق�سم ًا باملالئكة
ت�أكيديَ } ،فا ْل َفا ِر َق ِ
التي تفرق بني الأ�شياء ب�أمر اهلل �سبحانه }
ات ِذ ْك ًرا{
َف ْر ًقا{ م�صدر ت�أكيديَ } ،فالمْ ُ ْل ِق َي ِ
�أي ق�سما باملالئكة التي تلقي ال��ذك��ر �إىل
}ع� ْ�ذ ًرا �أَ ْو
الأنبياء من ِق َب ِل اهلل �سبحانهُ ،
ُن ْذ ًرا{ �أي لأجل �إعذار اهلل �سبحانه و�إنذاره
للب�شر على كفرهم وع�صيانهم ،ق�سم ًا به�ؤالء
وعدُونَ { من
الطوائف من املالئكة }�إِ مَّ َنا ُت َ
�أح��وال القيامة واجلنة والنار } َل َوا ِق ٌع{ �أي
يقع ال حمالة فال خلف فيه.

ليتفقهوا

من فيو�ضات العلماء

االجابة طبق ًا لفتاوى املرجع الديني
االعلى �آي��ة الله العظمى ال�سيد علي
احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)
ق�سم ال��� �ش ��ؤون ال��دي��ن��ي��ة يف العتبة
احل�سينية املقد�سة

القراءة يف ال�صالة
وه ��ي م��ن واج��ب��ات ال �� �ص�لاة ،ولك ّنها
لي�ست بركن ،وهي عبارة عن قراءة �سورة
الفاحتة و�سورة كاملة بعدها على الأحوط
لزوم ًا� ،إلاّ يف املر�ض واال�ستعجال ،وكذا يف
�ضيق الوقت واخلوف ونحوهما من موارد

ال���ض��رورة و�إن كانت عرف ّية ،ف��إ ّن��ه يجوز
االقت�صار فيها على ق��راءة احلمد وترك
ال �� �س��ورة ،ب��ل يجب ذل��ك يف � �ص��ورة �ضيق
الوقت وبع�ض موارد اخلوف.
وحم � ّل ال�ق��راءة الركعة الأوىل والثانية

من الفرائ�ض اليوم ّية ،و�إذا ق� ّدم ال�سورة
على احلمد ف�إن كان متع ّمد ًا بطلت �صالته،
و�إن كان نا�سي ًا وذك��ر قبل الركوع �أعادها
بعد احلمد ،و�إن كان قد ذكر بعد الركوع
�صحت �صالته.
ّ

�س�ؤال هل يجوز اثناء القراءة يف ال�صالة �إع��ادة �آي��ة او
�س�ؤال هل يجب �أن ي�أتي بالقراءة ال�صحيحة؟
جواب نعم يجب االت�ي��ان ب��ال�ق��راءة ال�صحيحة على النهج كلمة ب�سبب الو�سو�سة؟
جواب ال يجوز الإعادة.
العربي.
�س�ؤال

�س�ؤال هل يجب اجلهر بالقراءة يف ال�صالة؟
جواب نعم يف ال�صبح والع�شائني.

ن�سيت القراءة يف ال�صالة حتّى ركعت ما هو حكم
جواب ؟
�صالتي
�س�ؤال ال �شيء عليك.
�س�ؤال ماحكم م��ن اجهر يف �صالة الأخ�ف��ات واخ�ف��ت يف
جواب ه��ل ي�ج��وز ق ��راءة �إح ��دى ��س��ور ال�ع��زائ��م يف �صالة
�صالة اجلهر ؟
الفري�ضة؟
�س�ؤال
بطلت ال�ق��راءة ,وان ك��ان �سهو ًا او
يجوز ولكنه اذا �سجد بطلت �صالته على االح��وط جواب ان ك��ان عمد ًا ْ
جه ًال فال ينبغي عليه .
وجوب ًا .
جواب
�س�ؤال ه��ل الب�سملة ج��زء م��ن ال���س��ورة؟ وه��ل يجب تعيني
الب�سملة حني قراءتها و�أ ّنها ل ّأي �سورة؟
جواب ال�ظ��اه��ر ع��دم ك��ون الب�سملة ج��زء م��ن ال���س��ور غري
�سورة الفاحتة فال يجب تعينها .
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�س�ؤال �إذا مل يتم ّكن من الت�سبيح هل يجزي قراءة احلمد؟
جواب نعم يجزي ذلك .
�س�ؤال هل يجوز ذكر اال�ستعاذة يف القراءة اثناء ال�صالة؟
جواب نعم ُي�ستحب ،بعد تكبرية االحرام اخفات ًا.

احل�سني :القنوع راحة االبدان .بحار الأنوار  -ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٨

�ضرورة التفريق
بني
الدين و ال�شريعة
والفقه االجتهادي
�آية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

��ض��رورة التفريق بني الدين و ال�شريعة
والفقه االجتهادي وذلك من خالل التفريق
�ان ث�لاث��ة ,ه��ي ال��دي��ن وال�شريعة
ب�ين م �ع� ٍ
والفقه االجتهادي .وهذا الت�صنيف الثالثي
وخ�صو�ص ّياته من اهم �ش�ؤون املعرفة مبعامل
الدين ...
 .1فان حقيقة الدين ر�ؤي��ة كونية مبنية
على ثالثية :اخلالق ,ور�سالته اىل االن�سان،
وب�ق��اء االن���س��ان بعد امل�م��ات ..وه��ي ثوابت
الدين التي ب��د�أت وف��ق املنظور الديني مع
بداية خلق االن�سان ,وقد قامت عليها الأدلة
القاطعة واحلجج البالغة ,فال ينبغي ان تكون
مظ ّنة للتجديد والتغري االجتهاد واالختالف,
قال تعاىلَ :
}�ش َر َع َل ُكم ِّمنَ الدِّ ِين َما َو َّ�صى
وحا َوا َّل� ِ�ذي �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك َو َما َو َّ�ص ْي َنا ِب ِه
ِب ِه ُن ً
ي�سى َ�أنْ َ�أ ِقي ُموا الدِّ ينَ َولاَ
و�سى َو ِع َ
�إِ ْب َر ِاه َيم َو ُم َ
َت َت َف َّر ُقوا ِفي ِه َكبرُ َ َع َلى المْ ُ ْ�ش ِر ِك َني َما ت َْد ُعوهُ ْم
�إ َل ْي ِه 1{...
ِ
 .2وام��ا ال�شريعة فنق�صد بها التعاليم
الت�شريعية ال�صادرة من امل�ش ّرع اال�سالمي
ّحقيقة ،بغ�ض النظر عن و�صولها على وجهها
اىل النا�س اوال.
عن الإمام

وه ��ذا الق�سم _ب�ع��د �أن ك��ان عر�ضة
لل�صواب و�ضده _ال ي�صح �أن ُين�سب اىل
ال�شرع بنحو جازم ؛ف ُي�ؤخذ الدين وال�شريعة
مبقت�ضاه مّ
,وانا هو مما قامت عليه احلجة
ح�سب االدوات املتوفرة لدى الفقهاء ,ورمبا
ك��ان بع�ضهم �أفقه من بع�ض �آخ��ر يف فهم
ال�شريعة ومقا�صدها وت�شريعاتها ,ورب حجة
فقهية ال تفيد الظنّ دائم ًا _بل غالب ًا_
ولكن يتعني االخذ بها على وجه مطلق مامل
ُيطم�أن بخطئها ،بل من احلجج ما ُيعتمد
عليه على �سبيل القاعدة التي تبني الوظيفة
العملية ،م��ن دون ان ت� ّ
�دل على ثبوت حكم
�شرعي واقعي بحال.
وعليه :ف ��إذا لوحظ يف ه��ذا الق�سم ما
ُيحرز منافاته مع مبادئ العدالة بنحو قاطع
ونهائي ,ك��ان ذل��ك بنف�سه دليال على عدم
متامية احلجة االجتهادية املعتمدة و�ضرورة
�سلوك منحى اجتهادي �آخر يف موردها.2
الهوام�ش:

وهي امنا تثبت لنا يف ما جاء بنحو وا�ضح
ال التبا�س فيه ,من دون حاجة اىل اعمال
جهد تخ�ص�صي (اجتهاد) ميكن ان يخط�أ �أو
ي�صيب  ..كما يف االحكام ال�شريعة الواردة
ب��دالل��ة وا��ض�ح��ة وب�ي� ّن��ة يف ال �ق��ران الكرمي
وال�س َنة امل�ت��وات��رة ,وم��ن ذل��ك �أ�صل وجوب
ُ
ال�صالة واحلج والزكاة.
وي�ك�م��ن التعبري ع��ن ه��ذا الق�سم من
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال �ث��اب��ت ل �ن��ا ب���ش�ك��ل ق��اط��ع
ب(احلقائق الت�شريعية)؛ب�سبب قطعيتها
وانتفاء ال�شك فيها .
 .3و�أما الفقه االجتهادي فهو الت�شريعات
التي ي�ستنبطها الفقهاء مبوجب االدوات
االجتهادية املتوفرة عندهم ,والتي ال ت�ؤدي
اىل ثبوتها ب��درج��ة ق��اط�ع��ة ,ب��ل ت��وج��د يف
مقابلها نظريات �أخرى لها �شواهدها ,كما
هو احلال يف امل�سائل االخالقية� .أو فر�ضيات
حمتملة ال ميكن نفيه ًا قاطع ًا .
ومي �ك��ن ال �ت �ع �ب�ير ع ��ن ه���ذا ال �ق �� �س��م ب
� -1سورة ال�شورى اية .13
(النظريات الت�شريعية )؛ لأنها و�إن قامت
 -2ح �ق �ي �ق��ة ال���دي���ن ،ال �� �س �ي��د حم �م��د ب��اق��ر
ا ّ
حلجة عليها بحيث لزم االخذ بها �إال ا ّنها
ال�سي�ستاين� ،ص.221
ال تزيد على النظر ّية وال ترقى اىل م�صاف
احلقائق الدي ّنية.

احل�سني  :ال�شرف التقوى .بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٨
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علوم قران

علوم قران

مفهوم اخل�سران يف القر�آن
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

وقولهَ :
(خ ِ�س ُروا �أَن ُف َ�س ُه ْم )�أي عيوبها واجلاه الدنيوي ,و�أحيانا �أخرى ت�ستخدم
ق��ال ت�ع��اىل�} :إِنَّ الخْ َ ��ا� ِ��س� ِ�ري��نَ ا َّل� ِ�ذي��نَ
َخ ِ�س ُروا �أَن ُف َ�س ُه ْم َو�أَ ْهلِيهِ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َ�ألاَ
وقوله �}:أَلاَ َذ ِل َك هُ َو الخْ ُ ْ�س َرانُ المْ ُ ِبنيُ{ يف حالة ف�ق��دان ث��روة معنوية كال�صحة
َذ ِل َك هُ َو الخْ ُ �س َرانُ المْ ُ ِبنيُ{ 1
وال �� �س�لام��ة وال �ع �ق��ل واالمي � ��ان وال��ث��واب
�أي النق�صان املبني .
ْ
معنى �أخ�سرته :نق�صته .يقال خ�سرت وت�ستخدم ه��ذه كلمة خ�سران �أحيانا وه��ذا هو ال�شيء ال��ذي �سماه الباري عز
يف حالة فقدان ال�ثروة الظاهرية كاملال وج ��ل (اخل �� �س��ران امل �ب�ين)ف �ك��ل خ���س��ران
ال�شي بالفتح و�أخ�سرته :نق�صته.
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الرفق مفتاحه .بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٨
به ا ِ
وع ِي َيت ِ
الر�أي َ
حل َيل كان ّ
احل�سني َ :من �أَحجم َعن ّ

ذك��ره ال�ب��اري عزوجل يف ال�ق��ران الكرمي
امن��ا ي�شري اىل املعنى ال�ث��اين ولي�س اىل
اخل�سران اخلا�ص برثوات الدنيا وجتارتها
وقد �شبه القر�آن االن�سان بتجارة االثرياء
ال��ذي��ن يدخلون �أ��س��واق التجارة العاملية
ب ��ر�ؤو� ��س �أم� ��وال ك �ب�يرة ف��ال�ب�ع����ض منهم
يجني �أرباح ًا كبرية والبع�ض االخر يخ�سر
خ�سارة فادحة .
�آيات كثرية يف القران املجيد تطرقت
اىل مثل هذا التعبري والت�شبيه حيث تو�ضح
احلقيقة التالية �:إن النجاة من العذاب
االلهي ال تتحقق باجللو�س وانتظار هذا
وذاك ,وان ال�سبيل الوحيد للنجاة هو
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ث�روة ,وب� ��ذل اجل�ه��ود
وامل�ساعي يف ه��ذه التجارة الكبرية ,الن
كل �شيء يعطي بثمن ,وال يعطي باملعاذير.
وقد يت�س�أل البع�ض ماهي �أ�سباب و�صف
خ���س��ارة امل�شركني وامل��ذن�ب�ين باخل�سران
املبني؟
اجلواب هو :
او ًال :النهم باعوا �أف�ضل ثروة لديهم
_اي العمر والعقل واالدراك والعواطف
االن�سانية _بدون مقابل .
ثانيا :ل��و �أن�ه��م ب��اع��وا تلك ال�ث�روة ،
م��ن دون �أن ي �� �ش�تروا ال �ع��ذاب وال�ع�ق��اب
لكان �أمر ًا هين ًا بع�ض ال�شيء ,لكن االمر
مل يكن كذلك اذ �أنهم بخ�سرانهم لتلك
ال�ث�روة العظيمة ه �ي ��أوا انف�سهم ع��ذاب��ا
اليم ًا وعظم ًا.
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ثالثا� :أن هذه اخل�سارة التي ال ميكن
ان تعو�ض ب��اي ثمن وه��ذه هي اخل�سران
امل �ب�ين وخ �� �س��ران ال �ن �ف ����س ه��و �إي ��راده ��ا
م��ورد الهلكة وال�شقاء بحيث يبطل منها
ا�ستعداد الكمال فيفوتها ال�سعادة بحيث
ال يطمع فيها ام��ا خ�سارة االه��ل فذكر
املف�سرون يف ذلك احتمالني:
االح��ت��م��ال االول :امل� ��راد ب��الأه��ل
خا�صة االن�سان يف الدنيا.

-3عن االمام علي(: ما �أخ�سر من
لي�س له يف االخرة من ن�صيب) .
-4ع ��ن االم ��ام علي�(: أخ���س��رك��م
�أظلمكم).
-5الإمام علي�(:أخ�سر النا�س من
قدر على �أن يقول احلق ومل يقل).
-6ع ��ن االم���ام
علي(:اح َذ ْر َ�أنْ
ْ
اك ُ
َي � َر َ
اهلل ِع ْن َد َم ْع ِ�ص َي ِت ِه َو َي� ْف�ق� َ�د َك ِع ْن َد
ا�س ِرينَ )
َط َاع ِت ِه َف َت ُكونَ ِمنَ الخْ َ ِ

االحتمال الثاين :املراد بالأهل من
�أعده اهلل يف اجلنة للإن�سان لو �آمن واتقى
من �أزواج وخدم وغريهم .

الهوام�ش:
� -1سورة الزمر اية 15
�-2سورة امل�ؤمنون اية 101
�-3سورة االنفطار �آية 19

االحتمال الثاين �أوج��ه وان�سب للمقام
ف��ان ال�ن���س��ب وك��ل راب �ط��ة م��ن ال��رواب��ط
-5م �ي��زان احل�ك�م��ة _حم �م��د الري�شهري
الدنيوية االجتماعية مقطوعة يوم القيامة ج�1ص74
اب َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ{ 2
ن�س َ
قال تعاىلَ } :فلاَ �أَ َ
 -6م �ي��زان احلكمة _حم�م��د الري�شهري
3
وقالَ } :ي ْو َم لاَ تمَ ْ ِل ُك َنف ٌ
ْ�س ِّل َنف ٍْ�س َ�ش ْي ًئا{ ج�1ص74
وي�ؤيده اي�ضا قوله تعاىلَ } :ف َ�أ َّما َمنْ �أُو ِت َي
 -7م �ي��زان احلكمة _حم�م��د الري�شهري
ِكتَا َب ُه ِب َيمِ ي ِن ِه َ ف َ�س ْو َف ُي َح َ
ا�س ُب ِح َ�سا ًبا ج�1ص74
ريا َ و َين َق ِل ُب �إلىَ �أَ ْه ِل ِه َم�س ُرو ًرا{ 4
َي ِ�س ً
ْ
ِ
 -8م �ي��زان احلكمة _حم�م��د الري�شهري
� -4سورة االن�شقاق اية 9_8_7

البحث الروائي:
وقد جاء عن املع�صومني يف بيان معنى
اخل�سارة.
 -1ر�سول اهلل(:اخلا�سر من غفل
عن �إ�صالح املعاد).
 -2عنه( :املنفق عمره يف طلب
الدنيا خا�سر ال�صفقة عادم التوفيق).

ج�1ص74

احل�سني  :من �أحبك نهاك  ،ومن �أبغ�ضك �أغراك .بحار الأنوار  -ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٨
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املبحث الثاين



حق الإمام و�أهل بيته يف �صحيح البخاري
ال�شيخ علي الفتالوي

املطلب الأول :ح��ب اهلل تعاىل ور�سوله
لعلي
لبع�ضهما ،وحبهما ٍّ
امل��ق�����ص��د الأول :ح� ��ب اهلل ت �ع��اىل
ور�سوله� أحدهما للآخر
امل� �ع ��ادل ��ة الأوىل :ح� ��ب اهلل ت �ع��اىل
لر�سوله
امل �ق��دم��ة االوىل� :إنّ اهلل ت �ع��اىل يحب
املح�سنني واملتطهرين واملتقني وال�صابرين
واملتوكلني واملجاهدين واملق�سطني بنا ًء على
ما تقدم.
املقدمة الثانية :وهذه ال�صفات ات�صف بها
ر�سول اهلل بل له كامل ال�صفات بدليل
قوله تعاىل }و ِ�إ َّن َك َل َعلى ُخ ُل ٍق َع ِظيم{.1
النتيجة� :إنّ اهلل تعاىل يحب ر�سوله.
املعادلة الثانية :حب ر�سول اهلل هلل
تعاىل.
املقدمة االوىل :الذين �آمنوا يحبون اهلل
تعاىل بدليل قوله تعاىلَ ...} :وا َّل ِذينَ � َآم ُنوا
�أَ َ�ش ُّد ُح ًّبا هلل.2{...
املقدمة الثانية :ر�سول اهلل� سيد
امل�ؤمنني يف ِّ
كل �صفة ح�سنة.
النتيجة� :إنّ ر�سول اهلل� أ�شد حب ًا هلل
تعاىل.
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املق�صد الثاين :حب اهلل تعاىل ملن �أحبه
النبي.
ُّ
املعادلة :حب اهلل تعاىل للح�سنني.
النبي
امل�ق��دم��ة االوىل :ورد ع��ن
ِّ
�أ ّن��ه يحب احل�سنني كما يف احلديث
ال�شريف امل��روي عن �سلمان املحمدي �أ ّن��ه
�ول اهللَ ي � ُق� ُ
ق ��ال��َ � :س��مِ � ْع��تُ َر�� ُ�س� َ
�ول فيِ
الحْ َ َ�س ِن َوالحْ ُ َ�سينْ ِ « :ال َّل ُه َّم �إِنيِّ �أُ ِح ُّب ُه َما
َف�أَ ِح َّب ُه َما َو�أَ ِح َّب َمنْ �أَ َح َّب ُه َما».3
النبي اهلل
املقدمة الثانية :دع��ا
ُّ
تعاىل بحب من �أحب احل�سنني وهو ال�صادق
امل�صدق.
النتيجة� :إنّ اهلل تعاىل يحب احل�سنني
ومن �أحبهما.
املطلب الثاين :حب اهلل تعاىل ور�سوله
لعلي لأ َّنه على حق
ٍّ
امل��ق�����ص��د الأول :ح� ��ب اهلل ت �ع��اىل
ور�سوله ملن يتبعهما
علي يتبع اهلل تعاىل
املعادلة الأُوىلٌّ :
والنبي .
َّ
املقدمة االوىل :ورد يف �صحيح البخاري
�أنّ علي ًا يحب اهلل تعاىل ور�سوله :كما يف
حديث خيرب (يحب اهلل ور�سوله).4
املقدمة الثانية :ومن يحب اهلل تعاىل البد

النبي ،كما يف قوله تعاىل�ِ }:إنْ
�أنْ يتبع َّ
اهلل َفا َّت ِب ُعو ِنى ُي ْح ِب ْب ُك ُم ُ
ُك ْنت ُْم تحُ ِ ُّبونَ َ
اهلل{.5
للنبي و�آله،
النتيجة�:إنّ علي ًا متب ٌع ّ
النبي
لأ ّنه يحب اهلل تعاىل وهذا ما �ص ّرح به ُّ
الأكرم كما يف احلديث ال�سابق.
املعادلة الثانية :اهلل تعاىل يحب عليا
امل �ق��دم��ة االوىل� :إنّ علي ًا متب ٌع
للنبي.
ّ
النبي 
املقدمة الثانية :وم��ن يتبع َّ
يحبه اهلل تعاىل لقوله تعاىلُ } :ق ْل ِ�إنْ ُك ْنت ُْم
تحُ ِ ُّبونَ َ
اهلل َفا َّت ِب ُعوين ُي ْح ِب ْب ُك ُم اهلل.6{...
علي يحبه اهلل تعاىل.
النتيجة� :إذن ٌّ
املق�صد ال �ث��اين :الإم ��ام علي على
احلق.
امل �ع��ادل��ة الأُوىل� � :ص �ف��ات ال �ك �م��ال يف
علي.
ٍّ
امل �ق��دم��ة االوىل� :إنّ اهلل ت �ع��اىل يحب
علي ًا.
املقدمة الثانية� :إنّ اهلل تعاىل ال يحب
املعتدين والظاملني والكافرين واملف�سدين
واخلائنني وامل�سرفني وامل�ستكربين واملختالني
والفرحني ،كما ورد ذلك يف الآيات الكرمية
التالية:
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َم َفاتحِ َ ُه َل َت ُنو ُء ِبا ْل ُع ْ�ص َب ِة �أُ يِول ا ْل ُق َّو ِة ِ�إ ْذ َق َال َل ُه
َق ْو ُم ُه َال َت ْف َر ْح �إِنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب ا ْل َف ِر ِحنيَ{.15
علي� صفة من
النتيجة� :إذن لي�س يف ٍّ
هذه ال�صفات املذكورة.
املعادلة الثانية :من خا�صم علي ًا عليه
ال�سالم ظامل ومعتد
علي لي�س بظامل �أو معتد �أو
املقدمةٌّ :1
مف�سد �أو كافر �أو غري ذلك من ال�صفات
ال�س ّيئة.
املقدمة :2وقد خا�صم القوم علي ًا.
النتيجة� :إذن من خا�صم علي ًا فهو
الظامل واملعتدي.

هلل
قال اهلل تعاىلَ } :و َقا ِت ُلوا فيِ َ�س ِب ِيل ا ِ
ا َّل ِذينَ ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم َو َال َت ْع َتدُوا �إِنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب
المْ ُ ْعت َِدينَ {.7
وق��ال تعاىل�ِ } :إنْ يمَ ْ َ�س ْ�س ُك ْم َق � ْر ٌح َف َق ْد
َم َّ�س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِم ْث ُل ُه َو ِت ْل َك الأَ َّي ُام ُن َدا ِو ُل َها َبينْ َ
ا�س َو ِل َي ْع َل َم ُ
اهلل ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َو َيت َِّخ َذ ِم ْن ُك ْم
ال َّن ِ
ُ�ش َه َدا َء َو ُ
اهلل َال ُي ِح ُّب َّ
الظالمِ ِنيَ{.8
وقال تعاىلُ } :ق ْل �أَ ِطي ُعوا َ
اهلل َوال َّر ُ�س َ
ول
َف ِ�إنْ َت َو َّل ْوا َف ِ�إنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب ا ْل َكا ِف ِرينَ {.9
هلل
ق��ال ت �ع��اىلَ } :و َق ��ا َل � ِ�ت ا ْل � َي � ُه��و ُد َي�� ُد ا ِ
َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت �أَ ْي ِديهِ ْم َو ُل ِع ُنوا بمِ َ ا َقا ُلوا َب ْل َي َدا ُه
َم ْب ُ�س َ
وطت َِان ُي ْن ِفقُ َك ْي َف َي َ�شا ُء َو َل َي ِز َيدنَّ َك ِث ًريا
ِم ْن ُه ْم َما �أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي َك ِمنْ َر ِّب َك ُط ْغ َيا ًنا َو ُك ْف ًرا
َو�أَ ْل َق ْي َنا َب ْي َن ُه ُم ا ْل� َع� َ�دا َو َة َوا ْل َبغ َْ�ضا َء �إِلىَ َي ْو ِم الهوام�ش:
ا ْل ِق َي َام ِة ُك َّل َما �أَ ْو َق �دُوا َن��ا ًرا ِل ْل َح ْر ِب �أَ ْط َف�أَهَ ا
� -1سورة القلم ،الآية.4 :
اهلل َو َي ْ�س َع ْونَ فيِ الأَ ْر ِ�ض َف َ�سادًا َو ُ
ُ
اهلل َال ُي ِح ُّب
� -2سورة البقرة ،الآية.165 :
المْ ُف ِْ�س ِدينَ {.10
 -3الإر�شاد يف معرفة حجج اهلل على العباد:
وقال تعاىلَ } :و�إِ َّما ت ََخا َفنَّ ِمنْ َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة ج� ،2ص.28
َف��ا ْن� ِب� ْ�ذ ِ�إ َل� ْي��هِ � ْ�م َع َلى ��َ�س � َواءٍ ِ�إنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب
� -4صحيح البخاري :ج� ،10ص.436
الخْ َ ا ِئ ِننيَ{.11
� -5سورة �آل عمران ،الآية.31 :
وقال تعاىلَ } :يا َب ِني �آَ َد َم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم
� -6سورة �آل عمران ،الآية.31 :
ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد َو ُك ُلوا َو ْ
ا�ش َر ُبوا َو َال ُت ْ�س ِر ُفوا �إِ َّن ُه
� -7سورة البقرة ،الآية.190 :
َال ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِفنيَ{.12
� -8سورة �آل عمران ،الآية.140 :
وق��ال ت �ع��اىلَ } :ال َج� � َر َم �أَنَّ َ
اهلل َي� ْع� َل� ُ�م
� -9سورة �آل عمران ،الآية.32 :
َم ��ا ُي����ِ�س�� ُّرونَ َو َم� ��ا ُي � ْع � ِل � ُن��ونَ ِ�إ َّن� � � ُه َال ُي� ِ�ح� ُّ�ب
� -10سورة املائدة ،الآية.64 :
المْ ُ ْ�س َت ْكبرِ ِ ينَ {.13
� -11سورة الأنفال ،الآية.58 :
وقال تعاىلَ } :و ْاع� ُب� ُدوا َ
اهلل َو َال ُت ْ�ش ِر ُكوا
� -12سورة الأعراف ،الآية.31 :
ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا َو ِب� ِ�ذي ا ْل ُق ْر َبى
� -13سورة النحل ،الآية.23 :
ين َوالجْ َ ��ا ِر ِذي ا ْل ُق ْر َبى
� -14سورة الن�ساء ،الآية.36 :
�ام��ى َوالمْ َ�� َ��س� ِ
َوا ْل� َي� َت� َ
�اك� ِ
ال�ص ِاح ِب ِبالجْ َ ْن ِب َوا ْب� ِ�ن
� -15سورة الق�ص�ص ،الآية.76 :
َوالجْ َ ��ا ِر الجْ ُ � ُن� ِ�ب َو َّ
ال�س ِب ِيل َو َما َم َل َك ْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم �إِنَّ َ
اهلل َال ُي ِح ُّب
َّ
َمنْ َكانَ خُ ْ
متَا ًال َف ُخو ًرا{.14
وق��ال تعاىل�ِ } :إنَّ َق ��ا ُرونَ َك��انَ ِم��نْ َق � ْو ِم
و�سى َف َب َغى َع َل ْيهِ ْم َو َ�آ َت ْي َنا ُه ِمنَ ا ْل ُك ُنو ِز َما �إِنَّ
ُم َ
عن الإمام

احل�سني  :درا�سة العلم لقاح املعرفة .بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٨
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درو�س يف اخلطابة

درو�س يف اخلطابة

ما معنى

اقناع اجلمهور

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

لقد جاءت هذه العبارة القيمة يف تعريف
ا�ستاذ املنطق ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر
للخطابة وهي( :اقناع اجلمهور بالأمر الذي
ُيتوق ُع الت�صديق به) فما الذي يق�صده العالمة
رحمه اهلل يف ذلك ؟ �أي ما الذي يق�صده من
كلمة :اقناع اجلمهور؟.
.اقناع اجلمهور
اقناع اجلمهور  :هو ار�ضاءه وجعله يوافق
كلي ًا على ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ج��اء بها اخلطيب
و�ألقاها عليهم وحدثهم بها ،حيث ان اجلمهور
و املتلقي قبل �أن ي�ط��رح عليهم اخلطيب
تلك الفكرة كان يف حرية من �أم��ره من تلك
الفكرة �أو هناك �ضبابية حتوم حولها وهي
غري وا�ضحة وغري را�سخة ،وقلو ُبهم وجل ٌة من
ت�صديقها وتطبيقها والأخذ بها� ,أما بعد ان
ارتقى اخلطيب املنرب وحتدث بتلك الفكرة
واقنعهم بالو�سائل العديدة التي ميتلكها,
كال�صوت اجلميل واال�شارات الوا�ضحة ليديه
واملتوالفة مع تقا�سيم وجهه ون�برات �صوته
وقوة البيان  ,فانه هنا قد ح�صل الغر�ض الذي
جاء من �أجله اخلطيب لبيان فكرة معينة .
�.أدوات االقناع
ه��ي جم �م��وع��ة م��ن االل� �ي ��ات واال��س�ل�ح��ة
والو�سائل التي يجب ان ميتلكها اخلطيب
لي�ستعملها يف اي �� �ص��ال امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
يريدعر�ضها على اجلمهور ،وتختلف هذه
االليات كم ًا وعدد ًا من خطيب اىل �آخر ومن
هذه الأدوات هي -:
�أـ��ـ ال�صوت  -:وه��و االل��ة الأ�سا�سية و
املهمة و الفعالة يف جن��اح اخلطيب وجناح
10العدد||51ذيالقعدة 1442هـ

عن الإمام

االمر الذي جاء من اجله  ,فكلما كان �صوت
اخلطيب جمي ًال وم�صقو ًال و�صداح ًا وفيه من
ال ُعرب والزخارف ال�صوتية الكثري وميتلك
ب�صمة من احلزن والدفء فانه يكون خطيب ًا
المع ًا وم�شهور ًا ومعروف ًا فكلنا عندما ن�سمع
�صوت الدكتور املرحوم ال�شيخ الوائلي 
من بعيد �أو �صوت املرحوم املقد�س ال�شيخ
عبد ال��زه��راء الكعبي ف�إننا نتذكر من
خ�لال تلك الأ� �ص��وات ,معركة الطف و�أي��ام
عا�شوراء  ,وال�شعائر احل�سينية وكل ما يتعلق
ب��الإم��ام احل�سني ل��ذل��ك فعلى ك��ل من
يريد �أن ي�صبح خطيب ًا جيد ًا ومرموق ًا عليه
برتبية �صوته و�صقله م��ن خ�لال التدريب
ببع�ض ال�ت�م��ري�ن��ات ال �ت��ي � �س��وف �أ�شرحها
الحق ًا يف مبحث (متارين لتقوية ال�صوت)
حيث ان عملية بناء ال�صوت م�شابهة لعملية
بناء اجل�سم والع�ضالت يف ريا�ضة (كمال
الأج�سام) حيث �أن الالعب بهذه الريا�ضة
�أول ما ي�أتي اىل ممار�سة تلك الريا�ضة يكون
ج�سمه نحيف ًا ,ولكن بعد التمارين املمتدة
على طوا ل �سنني عديدة فانه ين َمي ع�ضالت
ج�سمه وت�صبح لديه كتل كبرية من اللحوم
وال�شحوم ونتيجة التدريب والتمرين ورفع

الأثقال ,فكذلك اي�ضا ميكن �أن جنري نف�س
ال�شيء على ال�صوت الب�شري وذل��ك بكرثة
التمارين التي �س�أو�ضحها الحقا لي�صبح لدينا
�صوت �ضخم .
ب ــ �سالمة النطق  -:عندما يكون
طبيعة خ � ْل��ق ال�ل���س��ان (�آل� ��ة ال �ك�لام) عند
اخلطيب غري م�صابة ب��أي ت�شوه خلقي فان
ذل��ك ينفع اخل�ط�ي��ب �أث �ن��اء ال �ك�لام ونطق
الأحرف فمن الالزم على اخلطيب �أن يكون
غري م�صاب بالت�أت�أة والف�أف�أة واللعثمة وغري
ذل��ك من معوقات خ��روج احل��روف بال�شكل
املطلوب من فم الإن�سان  ,فمن ك��ان عنده
واحدة من تلك الأمرا�ض ال�صوتية فانه فقد
احدى �أهم �أدوات االقناع واال�ستمالة للجمهور
ويبقى امل�ستمع منتبه ًا وم��رك��ز ًا على ذلك
العيب الكالمي من اخلطيب وين�سى البحث
الذي يطرحه ذلك اخلطيب على املنرب .
�أمثلة على عيوب النطق
على اال�ستاذ الذي يد ِّر�س مادة ا َ
خلطابة
ان ِّ
ي�شخ�ص اخلطيب املبتديء من البداية
وي�ستمع اليه ثم يقررله هل ي�صلح ان يكون
خطيب ًا �أم ال  ,وذلك جلعل عملية اخلطابة
احل�سينية بعيدة ع��ن النقد واال��س�ت�ه��زاء

احل�سني  :املوت خري من ركوب العار والعار خري من دخول النار واهلل من هذا وهذا جار .بحار الأنوار ج  - ٤٤ال�صفحة ١٩٢

من قبل املغر�ضني الذين يرتب�صون باملاء
ال�صايف ولي�س العكر و�أن اليتعر�ض اخلطيب
اىل النقد واال�ستهزاء م�ستقبال اي�ضا (
فاخلطيب يجب ان ال يكون  :ف ��أف��ا ًء  ,وال
ت�أتا ًء  ,وال �ألثغ ًا ,وال �ألكنً ,وال �أعجم  ,وال
�أحكل,فالت�أتاء  :هو الذي ي�صعب عليه النطق
بحرف التاء فريدده عدة مرات عند النطق
ب��ه  ,فعندما يريد �أن يقول  :تعال مثال ,
فيقول تتتعال ,والف�أفاء  :هو الذي ي�صعب
عليه التلفظ بحرف الفاء فيكرره عند النطق
به فمث ًال اذا �أراد ان يقول قول َف َعل يقول:
َف َف َف َف َعل ,وااللثغ  :هو الذي يتعذر عليه النطق
ب�ح��رف ف� ُي� ْب��دل��ه اىل �آخ��ر واحل���روف التي
تدخلها اللثغة �أربعة  :القاف وال�سني والالم
وال��راء ,فااللثغ بالقاف اذا �أراد �أن ينطق
بحرف القاف �أبدله طاء فيقول بدل قلت :
طلت  ,وبدل عاقل عاطل،والألثغ بال�سني اذا
�أراد �أن ينطق بحرف ال�سني �أبدله ثاء فيقول
بدل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  :بثم اهلل ,
وبدل ح�سن  :حثن و�أم��ا الألثغ بالالم ف�أذا
�أراد �أن يتلفظ حرف الالم �أبدله يا ًء فيقول
بدل جمل :جمي  ,وبدل عادل  :عادي ,وبدل
موالي  :موياي ,و�أما االلثغ بالراء فهو �أنواع ,
فبع�ضهم يبدل حرف الراء يا ًء فاذا �أراد �أن
يقول  :رعد قال يعد،ومنهم من يبدل حرف
الراء غين ًا  ,فاذا �أراد �أن يقول :بررة قال :
بغغة .
وبع�ضهم يبدل حرف ال��راء ظ��ا ًء  ,فاذا
�أراد �أن يقول  :عرب  ,يقول  :عظب ،ومنهم
م��ن يبدل ح��رف ال��راء ذاال ،ف��اذا اراد ان
يقول  :مرة  ،يقول :مذة .
والألكن  :هو الذي ال يقيم العربية لعجمة
ل�سانه �أي يدخل بع�ض ح��روف العجم يف
حروف العرب مثل حرف ( ك ,ج ,پ ,ز )
فبدل پاري�س تقول  :باري�س وبدل كاز تقول
غاز وهكذا.
والأح�ك��ل  :هو ال��ذي يف ل�سانه ُحلكه �أي
عجمة فال يبني الكالم وال��ذي يبدل بع�ض
عن الإمام

احلروف العربية اىل �أخرى بعدم ا�ستطاعته
نطقها وهي ح��روف ال��ذال وال�ضاد والظاء
فينطقها جميع ًا زاي فاذا �أرا �أن يقول ذات
قال  :زات �أو اذا �أراد �أن يــقول غ�ضب قال:
غ��زب هكذا ) ،1وكذلك اخلطيب الناجح
الذي تكون �أ�سنانه �ساملة وخ�صو�ص ًا الأمامية
منها والتي لها �أث��ر كبري يف �أداء احلروف
ب�صورة �صحيحة و�سليمة .
ل��ذل��ك �أع ��ود و�أق� ��ول �أن �سالمة النطق
والل�سان من الأ�سلحة امل��ؤث��رة يف اجلمهور
من ناحية قبولهم ورف�ضهم للمادة املطروحة
يف ال �ب �ح��ث ح �ي��ث ق� ��ال �أم�ي��ر امل�ت�ح��دث�ين
و�أم�ي�رال��ك�ل�ام ع�ل��ي ب��ن اب ��ي طالب: 
فر�س الكالم :القلب ,وم�ستودعه :الفكر,
َ
(م ُ
ومقويه العقل ,ومبديه :الل�سان ,وج�سمه:
احلروف ,وروحه :املعنى ,وحليته :االعراب,
ونظامه :ال�صواب) 2وقال �أمري امل�ؤمنني
اي�ض ًا ( الل�سان ترجمان اجلنان )3وق��ال
�أمري امل�ؤمنني� أي�ض ًا ( :االل�سن ترتجم
عما جتنه ال�ضمائر )4
ج���ـ -ج��م��ال وج���ه اخل��ط��ي��ب  :من
االم��ور املهمة ج��د ًا مقبولية وج��ه اخلطيب
وح�سن �صورته ,الن النا�س تنظر اىل وجه
اخلطيب عندما يكون على املنرب وي�ستمعون
منه � ,أم��ا �أذا ك��ان يف وجهه عاهة ظاهرة
كاعوجاج الأن��ف والفم �أو بروز الأ�سنان �أو
�أي ت�شوه خلقي فان هذا يكون منفر ًا للمتلقي
وللجمهور وبذلك يفقد اخلطيب �أهم و�أبرز
�أ�سلحة االق�ن��اع املتي�سرة لديه ،فمن كان
فيه عاهة ظاهرة يف وجهه فليرتك طريق
اخل�ط��اب��ة ويتجه اىل ط��ري��ق م���ش��روع �أخ��ر
حفظا لكرامته وللمنرب احل�سيني .
د -ق���وة احل��اف��ظ��ة وال�����ش��ج��اع��ة
وح�سن البيان :كلما كان اخلطيب لديه
خزينا واف ��را م��ن امل�ع�ل��وم��ات كالن�صو�ص
والآي ��ات والأح��ادي��ث وال��رواي��ات ،ك��ان لديه
�سالح ًا فعا ًال ال ين�ضب من ال��ذخ�يرة التي
تعينه على االقناع وخماطبة العقل اجلمعي

للجمهور  ,وهذه احلافظة تعتمد على الذنوب
بدرجة  ٪ 100حيث ان ارتكاب الذنوب من
قبل اخلطيب (ال �سامح اهلل) جتعل تلك
العلوم املحفوظة واملخزونة يف باله وذهنه
تذهب وتمُ حى حيث قال ر�سول اهلل:
( ان العبد ليذنب الذنب فين�سى العلم الذي
علمه ) ,5وكذلك مطلوب من اخلطيب �أن
يكون �شجاع ًا وغريمرتدد يف حماربة الظلم
والف�ساد وان ال يكون متهورا على املنرب وان
يكون لديه ح�سن البيان حيث ق��ال ر�سول
اهلل( :ان من البيان ل�سحر ًا) 6حيث
يبني لنا اب��ن اجل��رزي ه��ذا املعنى فيقول:
البيان هو اظهار املق�صود ب�أبلغ لفظ  ,وهو
من الفهم وذك��اء القلب  ,وا�صله الك�شف
والظهور  ,وقيل معناه ان الرجل يكون عليه
احلق وهو اق��وم بحجته من خ�صمه فيقلب
احل��ق ببيانه اىل نف�سه الن معنى ال�سحر
قلب ال�شيء يف عني االن�سان  ,ولي�س بقلب
االعيان  ,اال ترى ان البليغ ميدح ان�سانا حتى
ي�صرف قلوب ال�سامعني اىل حبه  ,ثم يذمه
حتى ي�صرفها اىل بغ�ضه ).7
الهوام�ش:

 -1فن اخلطابة احل�سينية  ,الدكتور حممد
ب��اق��ر املقد�سي ��� ,ص  , 30 - 28وق��د نقلها من
كتاب القامو�س املحيط وكتاب ل�سان العرب وكتاب
ال�صحاح  ,وكتاب البيان والتبيني للجاحظ ج،1
�ص.48
 -2ت�صنيف غرر احلكم  ,عبد الواحد حممد
�آمدي � ,ص .211
 -3امل�صدر ال�سابق  ,عبد الواحد حممد �آمدي
� ,ص 209
 -4بحار الأنوار  ,حممد باقر املجل�سي  ,ج, 2
�ص .56
 -5بحار الأنوار  ,حممد باقر املجل�سي  ,ج, 2
�ص .56
 -6ب � �ح� ��اراالن� ��وار ،ال� �ع�ل�ام ��ة حم �م��د ب��اق��ر
املجل�سي�،ص 218
 -7غريب احل��دي��ث يف بحار االن ��وار ،ح�سني
احل�سني البريجندي،ج�، 1ص106

احل�سني  :اعلم �أن مالك ال تبقى له  ،وال يبقى عليك  ،فكله قبل �أن ي�أكلك  .بحار الأنوار  -ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٨
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درر املع�صومني

�شبهات وردوود

م�شروعية البكاء
الق�سم االول

ال�شيخ حممود ال�صايف

وملا ا�ست�شهد زيد بن اخلطاب باليمامة,
وك��ان �صحبه رج��ل من بني ع��دي بن كعب
فرجع اىل املدينة ,فلما راه عمر دمعت عيناه
وقال  :وخلفت زيدا ثاويا واتيتني 1؟
وق��ال عمر  :ما هبت ال�صبا اال وجدت
ن�سيم زيد ,وكان اذا ا�صابته م�صيبة قال:
قد فقدت زيدا ف�صربت.2
ومل��ا ت��ويف خالد بن الوليد اي��ام عمر بن
اخلطاب – وك��ان بينهما هجرة – امتنع
الن�ساء من البكاء عليه  ,فلما انتهى ذلك
اىل عمر ,قال :وما على ن�ساء بني املغرية ان
يرقن من دموعهن على ابي �سليمان ما مل
يكن نفع وال لقلقة.
وق ��ال م�ع��اوي��ة وذك ��ر ع�ن��ده الن�ساء/ما
مر�ض املر�ضى وال ندب املوتى مثلهن .
وقال ابو بكر بن عيا�ش  :نزلت بي م�صيبة
اوجعتني فذكرت قول ذي الرمة :
لعل انحدار الدمع يعقب راحة
من الوجد او ي�شفي �شجى البالبل
فخلوت  ,وبلوت  ,و�سلوت.3
وقال الفرزدق يف هذا املعنى :
امل تريـاين يـــوم (جـــو �سويقـــة)4
بكيت فنادتني هنيدة ما ليا
فقـلـــت لهـا ان البكـــاء لـراحة
به ي�شتفي من ظن ان ال تالقيا
قعيدكمــا اهلل الـــذي انتـمـا له
امل ت�سمعا (بالبي�ضتني) 5املناديا
حبيب دعا والرمل بيني وبينه
فا�سمعنـــي �سقــيـا لذلك داعيا

بيان البكاء على امليت يف رواي��ات
العامة
ان ال�ق��ول واحل��دي��ث م��ن قبل املغر�ضني
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�سي  .وما جاء فيه من االحاديث حول
هذا ال�ش�أن وهذا يدلنا على ان هذه الظواهر
التي يقوم بها ال�شيعة االمامية هي يقر�أها
اب �ن��اء العامة اي�ضا ولكن ه� ��ؤالء الوهابية
والتكفريية ان�سلخوا عن ه��ذه ال�سنن ومما
يروى ان االحنف مر بامر�أة تبكي ميتا ورجل
ينهاها فقال له  :دعها فانا تندب عهدا قريبا
و�سفرا بعيدا .
ق��ال��وا مل��ا ت��ويف اب��راه�ي��م ب��ن النبي
بكى عليه ,ف�سئل عن ذلك فقال  :تدمع العني
ويحزن القلب ,وال نقول ما ي�سخط الرب .
ومر النبي بن�سوة من االن�صار يبكني
ميتا فزجرن عم  ,فقال له النبي :دعهن
يا عمر ,ف��ان النف�س م�صابة والعني دامعة
والعهد قريب .
وملا بكت ن�ساء ال املدينة على قتلى احد قال
النبي ولكن حمزة ال باكية له ذلك اليوم
 ,ف�سمع ذلك ال املدينة  ,فلم يقم لهم م�أمت اىل
اليوم ا ّال ابتد�أ الن�ساء فيه البكاء على حمزة .
وقال النبي :لوال ان ي�شق على �صفية,
ما دفنته حتى يح�ش من حوا�صل الطري وبطون
ال�سباع .
ومل��ا نعي النعمان بن مقرن اىل عمر بن
اىل هنا نكتفي يف هذا العدد ونتكلم يف
اخلطاب و�ضع يده على را�سه و�صاح  :يا ا�سفا
احللقة القادمة عن الوقوف عند املقابر
على النعمان .
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عن الإمام

الهوام�ش:

 -1كان زيد بن اخلطاب يحمل راية امل�سلمني
يوم اليمامة  ,وكان قد جعل ي�شتد بالراية ويتقدم
بها يف نحر العدو -بعد فرار الرجال -ثم �ضاب
ب�سيفه حتى قتل ووقعت الراية وقد قتله ابو ميم
احلنفية ك��ان ذل��ك �سنة 12ه� �ـ يف خ�لاف��ة اب��ي
بكر(ر�ض) .
 -2يف طبقات ابن �سعد ان ال�صبا لتهب فتاتيني
بريح زيد بن اخلطاب .
 -3الكامل للمربد .118 /1
 -4ج��و ��س��وي�ق��ة :م��و��ض��ع بال�صمان (معجم
البلدان).
 -5البي�ضتني مو�ضع فوق زبالة عن ابي عمرو.
وقال ابو عبيدة :اراد البي�ضة فثنى بغريها كما قالوا
برامتني والبي�ضة بال�ضمان لبني دارم (معجم
البلدان )

احل�سني  :ال ت�صفن مللك دواء ف�إن نفعه مل يحمدك و�إن �ضره اتهمك  .ميزان احلكمة  -حممد الري�شهري  -ج  - ٢ال�صفحة ٩٤٢

ال�شيخ حممد علي الطائي

اغتنموا الدعاء

َ
قال �أم ُري المْ ُ�ؤ ِْمن َني علي بن �أبي طا ِلب:
واطنَ ِ :ع ْن َد
� ْإغ َت ِن ُموا ال ُّدعا َء ِع ْن َد َخ ْم َ�سة َم ِ
ُول
وع ْن َد ا ْال ِ
ذانِ ،
ِق��راءة ا ْل � ُق � ْر� ِآنِ ،
وع ْن َد ُن�ز ِ
وع ْن َد
ا ْل َغ ِ
ال�ص َّف ِني ِل َّل�شها َدةِ ،
يثِ ،
وع ْن َد ا ْل ِتقا ِء َ
جاب د ُونَ
ي�س َلها ِح ٌ
َد ْع � َوة المْ َ ْظ ُل ِومَ ،ف ِا َّن ُه َل َ
ا ْل َع ْر ِ�ش( .بحار االنوار ،العالمة املجل�سي،ج� ،90ص)343
هناك جمموعة من العوامل التي ت�ؤثر يف
كمال الدعاء ،فرغم �أن الدعاء جيد ومطلوب
يف كل مكان وزمان وحال� ،إال �أنّ هناك بع�ض
الأحوال يكون الدعاء فيها ذا �أثر �أكرب ،وهذه
امل�ؤثرات التي جتعل الدعاء �أكمل بع�ضها له
عالقة بزمان ال��دع��اء ،وبع�ضها له عالقة
مبكانه ،بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخ��رى ميكن
للإن�سان �أن يجعل دعاءه من خاللها �أكمل
الدعاء ،وتف�صيل ذلك ما يلي.
من �أف�ضل الأوقات
 -1جوف الليل:
عن الإم��ام ال�صادقَ :من ت ََط َّه َر ُث َّم
�سج ِد ِه،
�أوى �إىل ِف ِ
را�ش ِه ب��اتَ و ِف��را� ُ��ش� ُه َك َم ِ
َ
قام ِمنَ ال َّل ِيل َف َذ َك َر اهلل تَنا َث َرت َعن ُه
َف ��إِن َ
�ام ِم��ن � ِآخ� ِ�ر ال َّل ِيل َفت ََط َّه َر
َخطايا ُهَ ،ف ��إِن ق� َ
وحمِ َد َ
و�ص ّلى
و�ص ّلى َرك َع َت ِنيَ ،
اهلل و�أثنى َع َلي ِه َ
َ
َ
َ
َع َلى ال َّن ِب ِّي ،لمَ َي���س��أ ِل اهلل َ�شيئا �إ ّال
عط َي ُه ا َّل��ذي َي�س�أَ ُل ُه ِب َعي ِن ِه،
�أعطا ُه� ،إ ّم��ا �أن ُي ِ
ري َل ُه ِمنهُ.
و�إ ّما �أن َي َّد ِخ َر َل ُه ما هُ َو َخ ٌ
 -2زوال ال�شم�س:
ع��ن الإم� ��ام ال�صادق� :إذا زا َل � ِ�ت
َّ
�واب
ال�سما ِء و�أب � ُ
م�سُ ،ف� ِت� َ�ح��ت �أب�� ُ
ال�ش ُ
�واب َّ
�ان ،و ُق ِ�ض َي ِت َ
ظامَ ،فقال
اجل�ن� ِ
ِ
احل��وا ِئ� ُ�ج ال ِع ُ
قت؟ َف َ
قالِ :مقدا َر ما
الراوي� :إىل �أيِّ َو ٍ
عات ُمترَ َِّ�س ًال.
ُي َ�ص ِّلي ال َّر ُج ُل �أر َب َع َر َك ٍ
 -3بني الطلوعني:
عن الإم��ام �أم�ير امل�ؤمنني� :أَ ِجي ُبوا
داع� َ�ي اللهَّ ِ َو ْاط ُل ُبوا ال�� ِّر ْز َق ِفي َما َب�ْي�نْ َ ُط ُلو ِع
ِ
عن الإمام

ا ْل َف ْج ِر �إِلىَ ُط ُلو ِع َّ
ال�ش ْم ِ�سَ ،ف ِ�إ َّن ُه �أَ ْ�س َر ُع فيِ َط َل ِب
ال ِّر ْز ِق ِمنَ َّ
ال�س َاع ُة
ال�ض ْر ِب فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ضَ ،و ِه َي َّ
ا َّل� ِت��ي َيق ِْ�س ُم اللهَّ ُ ِفي َها ال� � ِّر ْز َق َب�ْي�نْ َ ِع� َب��ا ِد ِه،
َوا ْنت ََظ ُروا ا ْل َف َر َج َوال َت ْي�أَ ُ�سوا ِمنْ َر ْو ِح اللهَّ ِ َ ،ف�إِنَّ
الَ ْع َم ِال �إِلىَ اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل ا ْن ِت َظا ُر ا ْل َف َر ِج
�أَ َح َّب ْ أ
َما َد َام َع َل ْي ِه ا ْل َع ْب ُد المْ ُ�ؤ ِْمنُ َ ،ت َو َّك ُلوا َع َلى اللهَّ ِ َع َّز
َو َج َّل ِع ْن َد َر ْك َعت َِي ا ْل َف ْج ِر ِ�إ َذا َ�ص َّل ْي ُت ُموهَ اَ ،ف ِفي َها
ُت ْع َط ُوا ال َّر َغا ِئ َب.
 -4ق��ب��ل ط��ل��وع ال�����ش��م�����س وق��ب��ل
الغروب:
عن الإم��ام ال�صادق� :إذا ك��انَ َق َبل
روب َف َع َل َ
ُطلو ِع َّ
يك ِبال ُّدعاءِ،
م�س و َق َبل ال ُغ ِ
ال�ش ِ
َواج َتهِ د وال تمَ َت ِنع ِب َ�شيءٍ تَط ُل ُب ُه ِمن َر ِّب َك ،وال
َت ُقل :هذا ما ال ُاعطا ُهَ ،واد ُع َف��إِنَّ َ
اهلل َيف َع ُل
ما َي�شا ُء.
 -5بعد ال�صلوات املكتوبة:
هلل
(م���ن �أ ّدى ِ
ع��ن ر� �س��ول اهللَ :
َمكتو َب ًةَ ،ف َل ُه يف �أ َث ِرها َدع َو ٌة ُم�ستَجا َب ٌة).
 -6يوم اجلمعة:
�وم ا ُ
جل ُم َع ِة
ع��ن ر��س��ول اهلل� :إنَّ َي� َ
�ضاع ُف ُ
َ
اهلل في ِه َ
احل َ�سنات،
�امُ ،ي ِ
َ�س ِّي ُد الأ ّي� ِ
ئات ،و َير َف ُع في ِه ال َّد َرجات،
ال�س ِّي ِ
ويمَ حو في ِه َّ
َجاب ِفي ِه ال ّد َعوات.
و ُت�ست ُ
 -7ليايل الإحياء:
عن الإم��ام الكاظم( :كان علي
ف�س ُه يف
يقولُ :ي ِ
عج ُبني �أن ُي� َف� ِّر َغ ال� َّر ُج� ُ�ل َن َ
طر ،و َليل َة الأ�ضحى،
ال�س َن ِة �أر َب َع َل ٍ
يالَ :ليل َة ال ِف ِ
َّ
�صف ِم��ن َ�شعبانَ  ،و�أ ّو َل َليل ٍة ِمن
و َليل َة ال ِّن ِ
َر َج ٍب)
من �أف�ضل الأحوال:
 -1عند قراءة القر�آن:
َ
روي عن �أبي احل�سن�ِ :إ َذا ِخف َْت �أ ْمر ًا
َفا ْق َر�أْ ِما َئ َة �آ َي ٍة ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآن ِمنْ َح ْيثُ ِ�ش ْئ َتُ ،ث َّم
ُق ِل :الل ُه َّم ا ْك ِ�ش ْف َع ِّني ا ْل َبلاَ َء ،ثَلاَ َث َم َّر ٍات.

 -2يف �ساحات اجلهاد وال�شهادة:
ف�ف��ي ال��رواي��ة ع��ن �أم�ي�ر امل�ؤمنني:
واطنَ ِ :ع َند
م�س ِة َم ِ
( ِاغ َت ِن ُموا ال ُّدعا َء ِع َند َخ َ
�زول
وع َند الأَ ِ
ذانِ ،
ِق��را َء ِة ال� ُق��ر� ِآنِ ،
وع َند ُن� ِ
وع َند
ال َغ ِ
ال�ص َّف ِني ِل َّل�شها َد ِةِ ،
يثِ ،
وع َند ال ِتقا ِء َّ
جاب دونَ
ي�س َلها ِح ٌ
ظلومَ ،ف ِ�إ َّنها َل َ
َدع� َو ِة ا َمل ِ
ر�ش.
ال َع ِ
 -3عند اجتماع امل�ؤمنني:
عن الإم��ام ال�صادق :ما ِم��ن َره� ٍ�ط
ين َر ُج �ل� ًا ،اج� َت� َم�ع��وا َف� َ�د َع�� ُوا َ
اهلل عز
�أر َب �ع� َ
َجاب ُ
اهلل َل ُهمَ ،ف��إِن لمَ
وجل يف � ٍ
أمر �إ َّال ا�ست َ
َيكونوا �أر َبع َني َف�أَر َب َع ٌة َيدعونَ َ
اهلل عز وجل
َجاب ُ
اهلل َل ُهمَ ،ف ِ�إن لمَ
َع�ش َر َم� ّر ٍات� ،إ َّال ا�ست َ
دعو َ
اهلل �أر َبع َني َم َّر ًة،
َيكونوا �أر َب َع ًة َف ِ
واح ٌد َي ُ
َجيب ُ
اهلل ال َعزي ُز َ
اجل ّبا ُر َلهُ.
َف َي�ست ُ
من �أف�ضل الأمكنة
 -1مكة املكرمة:
(م��ا َو َق� َ�ف �أَ َح � ٌد
عن الإم��ام الر�ضاَ :
َ
يب َل ُه َف�أ َّما المْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ
ا�ست ُِج َ
ِب ِت ْل َك الجْ ِ َب ِال ِ�إلاَّ ْ
اب َل ُه ْم فيِ � ِآخ َرتِهِ ْم �/أُخْ َراهُ ْمَ /و�أَ َّما
َف ُي ْ�ست ََج ُ
اب َل ُه ْم فيِ ُد ْن َياهُ ْم.
ا ْل ُك َّفا ُر َف ُي ْ�ست ََج ُ
 -2امل�ساجد:
إتيان
عن الإم��ام ال�صادق :ع َلي ُكم ِب� ِ
�ساج ِد ،ف�إ ّنها ُبيوتُ هّ
الل يف الأر� ِ��ضَ ،ومن
ا َمل ِ
�أتاها ُمت ََط ِّهرا َط َّه َر ُه ُ
اهلل ِمن ُذنوب ِه و ُك ِت َب ِمن
ال�صال ِة وال ُّدعاءِ).
ُز ّوا ِر ِه َف�أكثرِ ُ وا فيها ِمن َّ
 -3مراقد �أهل البيت:
عن النبي الأكرم :الأو�صياء م ّني..
بهم ُتن�صر �أُ ّمتي ،وبهم يمُ طرون ،وبهم يدفع
ُ
اهلل عنهم ،وبهم ُي�ستجاب دعائهم ،وقال
الإمام الباقرَ :منْ َد َعا اللهَّ َ ِب َنا �أَ ْف َل َحَ ،و
ا�س َت ْه َل َك.
َمنْ َد َعا ُه ِب َغيرْ ِ َنا هَ َل َك َو ْ

احل�سني  :اعمل عمل رجل يعلم �أنه م�أخوذ باالجرام  ،جمزي باالح�سان .ميزان احلكمة  -حممد الري�شهري  -ج  - ٢ال�صفحة .٩٤٢
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هدم قبور االئمة
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

م ْر بالبقــيع ِ مكـــ ّدرا ً وحــزينا
وابعث ْ عزاءك َ �صارخا ي�شجينا
ُمذ غادروا �آل النبي ديـارهــم
ـــدت ْ الديـــار ُ طلــولها يبــــكينا
غ َ
غد َر الزمـــان ُ بعــرتة ٍ نبــويـــة
�صار احل�شـــا يف ذكرهم ْ يدمينا
�أبكي البقيع َ ومهجتي جيا�شة
حينـــا ً و�أبكــي الط ّ
ـــف فيها حينا
فلقد ْ وجدنا �سلوة ً ببكائنا
كـــــال وال غــري البكــــــــا ي�ســليـــنا

على قرب بع�ض كبارهم وعلمائهم وقاداتهم،
ول�ه��ذا الأم ��ر ت��اري��خ ع��ري��ق ي�ب��د�أ م��ن �صدر
الإ�� �س�ل�ام ،وبح�سب امل �� �ص��ادر وال��رواي��ات
�لاق ه��ذا الأم��ر �أي اع�ترا���ض م��ن قبل
مل ي ِ
ال�صحابة والتابعني ،ولكن يعتقد الوهابيني
ب��أنّ ت�شييد البناء على القبور يهيء البيئة
لعبادة تلك امل ��زارات وبالتايل ال�شرك يف
عبادة اهلل .وهذا الأم��ر �أدى �إىل حترميهم
البناء على القبور ،بل تكفري كل من يفعل
ذل��ك �أو حتى ي ��زور ق�ب��ور ه��ذه الأ��ض��رح��ة
واملقامات امل�ش َّيدة عليها.

البناء على القبور يف القر�آن
وقال :ال�شاعر ال�شيخ حيدر اال�سدي:
وردت يف ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي �آي ��ة متع ِّلقة
الليـــله �آل �سعـــود حكمــت جورهـــا
وهـدمت من �آل الر�سـول بورهـا مب�س�ألة البناء على القبور ،وهي:
قوله تعاىل } َف َقا ُلوا ا ْب ُنوا َع َل ْيهِ م ُب ْن َيا ًنا
الليــله هــدم قبـــور ائمــة للـــر�شــاد
احل�ســن والباقرقرب زين العباد َّر ُّب ُه ْم �أَ ْع َل ُم بِهِ ْم َق َال ا َّل ِذينَ َغ َل ُبوا َع َلى �أَ ْم ِر ِه ْم
َل َنت َِّخ َذنَّ َع َل ْيهِ م َّم�س ِجدً ا{1.
وجعفر ال�صادق ل�سان �أهل الر�شاد
ْ
هذي �أهل بيت الر�ساله ونورها
موقف ال�شيعة من بناء القبور
�أج �م��ع علماء ال�شيعة على ن�ف� ّ�ي حرمة
قبــــور �إبراهيــــم �إبـــن طـــه الأمــني
وقبـر فاطــم ا ُم �أميــر امل�ؤمنــني البناء على القبور� ،سواءا كان البناء مبعنى
ت�شييد القباب والغرف على القرب� ،أو مبعنى
وقربرمز الوفــــه ذيـــچ ا ُم البــنــــني
ي�صه وتط ِيي ِنه وو�ضع الرخام عليه،
وقرب مر�ضعة النبي من نزورها تجَ ْ ِ�ص ِ
وم�سجد الزهــره وقرب حمزه �إنهدم
بحيث يرتفع ع��ن الأر� ��ض مب�ق��دار� ،إ ّال �أنّ
ولقبــر �آمنــه ُام �ســــيــــد اال ُمــم امل�شهور عندهم كراهة جت�صي�ص وتطيني
�ول ،و ك��ذال��ك
وبع�ض زوجات النـبي ومنــهــم علــم
ال�ق�ب��ور �إ ّال اب��ت��داءا ع�ل��ى َق� � ٍ
ذيــچ معــروفــه بـ بذلهــا ودروها جتديدها خا�ص ًة بعد اندرا�سها ،وكرهوا
�أي�ضا ت�سنيمها والتظليل عليها ،وا�ستحبوا
ع�ل��ى م��دى ال �ت��اري��خ ل�ق��د ب�ن��ى �أ��ص�ح��اب ت�سطيح القرب وتربيعه ور�شّ املاء عليه .
املذاهب الإ�سالمية وخا�صة ال�شيعة مبان وك��ذال��ك ال َي� � َر ْون ب� ًأ�سا يف بناء القباب
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واملقامات ،وباخل�صو�ص على قبور الأنبياء
والأو�صياء وال�صاحلني ،لو�ضوح �أ ّنه م�صداق
من م�صاديق تعظيم �شعائر اهلل عندهم ،ويف
مايلي بع�ض كلمات علماء وفقهاء ال�شيعة:
 -1اب ��ن ج �ن �ي��د :ق� ��ال (:وال �أح� � ّ�ب �أن
يف�صّ �ص وال يج�صّ �ص ،لأنّ ذالك زينة وال
ب�أ�س بالبناء عليه و�ضرب الف�سطاط ل�صونها
ومن يزورها)2.
 -2ال�شيخ الطو�سي :ق��ال( جت�صي�ص
القبور والبناء عليه يف املوا�ضع املباحة مكروه
�إجماع ًا ،ويكره جتديد القبور بعد اندرا�سها،
والب�أ�س بتط ّينها ابتداء)3.
 -3الإم� ��ام اخل�م�ي�ن��ي( :م��ن ال�شبهات
رفع القرب عن الأر���ض مبقدار �أرب��ع �أ�صابع
م�ضمومة �أو مف َّرجة ،ومنها :تربيع القرب،
مبعنى ت�سطيحه وجعله ذا �أربع زوايا قائمة،
ويكره ت�سنيمه بل الأحوط تركه )4.
وم ��ن امل��ك��روه��ات ،جت��دي��د ال �ق�بر بعد
ان��درا� �س��ه� ،إ ّال ق�ب��ور الأن �ب �ي��اء والأو� �ص �ي��اء
وال�صلحاء والعلماء.
فال�شيعة يقولون :لو كان البناء على القبور
حمرما لكان من باب االولوية �أ ن ي�شري املوىل
تعاىل حلرمة هذا الفعل .
الأد ّلة الروائية:
وردت يف م���ص� ّن�ف��ات ال�شيعة رواي ��ات
كثرية ،يف خ�صو�ص الت�أكيد على ثواب من
ُي َع ّمر ويزور قبور الر�سول الأكرم و�أهل بيته
الطيبني الطاهرين ،ان االمام ال�صادق
قيل له  :ي�أبن ر�سول اهلل ما ملن زار قرب �أمري
وع َم َر ُتربته قال :يا �أبا عامر
امل�ؤمننيَ -

احل�سني  :ال تقولن يف �أخيك امل�ؤمن �إذا توارى عنك �إال ما حتب �أن يقول فيك �إذا تواريت عنه .ميزان احلكمة  -حممد الري�شهري  -ج  - ٢ال�صفحة .٩٤٢

حدثني �أب��ي عن �أبيه عن ج��ده احل�سني ان
النبي قال له :واهلل َل ُت ْق َت َل َّن ب�أر�ض العراق
وتدفن بها ،قلت :يا ر�سول اهلل ما ملن زار
وع َم َرهَ ا وت َعاهَ َدهَ ا ؟ فقال يل :يا �أبا
قبورنا َ
بقاعا
احل�سن �إنّ اهلل جعل قربك وقرب ولدك ً
ر�ص ًة من عر�صاتها  ،و�إنّ
من بقاع اجل ّنة َ
وع َ
اهلل جعل قلوب جنباء من خلقه و�صفوته
من عباده تحَ ِ ُّن �إليكم وحتتمل ا َمل َذ َّلة والأَ َذى
فيكم َ ،ف َي ْعمِ ُرون قبوركم و ُيكثرِ ُ ون زيارتها
تقر ًبا منهم �إىل اهلل م��ود ًة ِمنهم ل َر ُ�سو ِله
و�صونَ َ
ب�ش َف َاعتي
خ�ص ُ
� ،أولئك يا علي ا َمل ُ
وال � � � َوا ِردُون ح��و��ض��ي ،وه��م زواري غ��دا يف
اجل ّنة ،يا علي َمن َع َم َر قبوركم وتعاهدها ،
فك� َمّ َأنا �أَ َعان �سليمان بن داود على بناء بيت
املقد�س ،ومن زار قبوركم َع َد َل ذلك له ثواب
�سبعني َح ّجة بعد َح ّجة الإ�سالم ،وخرج من
ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته
�أ ّم��ه ،ف�أب�شر و َب ِّ�ش ْر �أول�ي��اءك ومحُ ِ ِّب َ
يك من
ال ِّنعيم و ُق � َّرة ال َعني مبا ال عني ر�أت وال �أُذن
�سمعت وال خطر على قلب ب�شر  ،ولكن ُح َثا َل ًة
من ال َّنا�س َي َع ِرّ ُيونَ ُز َّوا َر قبوركم بزيارتكم
كما ُت َع َرّ ُي الزانية ِب ِز َناهَ ا� ،أولئك ِ�شرار �أُ َّم ِتي
ال َنا َل ْت ُهم َ�ش َفاعتي ،و َال َي ِردُونَ َح ْو ِ�ضي5.
خ�ت��ام��ا ن�ق��ول ل�ع��ن اهلل م��ن اف�ت��ى بهدم
تلك القباب ال�شاخمات واملنارات العاليات
وال�ق�ب��ور الوا�ضحات و�سياتي ال�ي��وم ال��ذي
يرتفع به لبناء على قبورهم.

وهدمــــوا دور امل�صطفى دور العبــادة
� -1سورة الكهف اية 21
والظلــم طالـت �صولته وطالت ا�سنينه
 -2العالمة احللي ،خمتلف ال�شيعة ،ج � 2ص
وح�سني هدموا كبته وهدموا �ضريحة
ال ما كفاهــم ذبحــته وجثته اجلريحة  ،315كتاب ال�صالة ،يف الدفن.
 -3الطو�سي ،املب�سوط ،ج ��� ،1ص  ،187يف
�ضلت ثلـــث تيـــام عالغــربة طــريحـــة
�أحكام اجلنائز3.
كيلة ال�سهم من طيحته و�ضربة جبينة
 -4اخلميني ،حترير الو�سيلة ،كتاب الطهارة،
الهوام�ش:

�أحكام الأم��وات ،يف الدفن ،القول يف م�ستح ّبات
الدفن ومكروهاته� ،ص .76
 -5تهذيب االحكام لل�شيخ الطو�سي ج� 6ص22

ولقد اجاد ال�شيخ عبد االمري املن�صوري :
يلي تزورون البــقيع �أمـن املدينــة
َكبور كلها �أمهدمة �أو وح�شة وحزينة
كرب احل�سن مهدوم يا ويلي عليه
والــ�صادق املظلـــوم والبـــاقر �أبيــــة
و�أم البنني الطاهرة احلرة الأبية
وبت �أ�سد �أم ال�ضغيم الطيبة احلنينة
�سابره هدموا كبة الهادي وف�ؤاده
ذاك االمــام الع�سكـري �سيد ال�ساده

عن الإمام احل�سني :ال متارين حليما وال �سفيها  ،فان احلليم يقليك  ،وال�سفيه ي�ؤذيك .بحار الأنوار ج  - ٧٠ال�صفحة ٤٠٦
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اخالقنا
وقال رجل بح�ضرة النبي بعدما
ذكرت ال�ساعة  :ما اعددت لك منها كرثة
�صالة او �صيام اال اين احب اهلل ور�سوله
فقال( : انت مع من احببت).
ق��ال ال ��راوي فما ف��رح امل�سلمون بعد
ا�سالمهم كفرحهم يومئذ اذ اكرث ثقتهم
كانت بحب اهلل وحب ر�سوله.2

الن�صيحة
ال�شيخ احمد ال�صايف

الن�صيحة ه��ي �ضد احلقد و احل�سد
وه��ي �إرادة بقاء نعمة هّ
الل للم�سلمني ،و
كراهة و�صول ال�شر �إلیهم .و قد تطلق
يف الأخ �ب��ار على �إر��ش��اده��م �إىل م��ا فيه
م�صلحتهم و غبطتهم ،و هو الزم للمعنى
الأول.1
واحلقد واحل�سد من ذمائم االخالق
ويف مقابلهما املدح والن�صيحة وهي عالج
ملن يريد ان يتخل�ص من حالة احل�سد التي
عنده باي درجة من درجاته.

عملي ًا نقول له نا�صحني احفظ اموالك من
ال�سرقة  ،فان�صحه وار�شده اىل ما فيه
حفظ ه��ذا اخل�ير وم��ا فيه زي��ادت��ه كان
اقول ا�ستثمر اموالك كي تزداد اموالك ،
وان كان عندك جاه فان�صحه باال�ستفادة
من هذا اجلاه لق�ضاء حوائج النا�س فان
جاهك يزيد عند النا�س وهكذا فار�شده
اىل ذل��ك ،فالن�صيحة كما تنطبق على
االول كذلك تنطبق على الثاين يعني كما
ان االول م�صداق للن�صيحة كذلك الثاين
م�صداق لها هذا مما ال�شك فيه.

والن�صح للم�سلمني له م�صداقان اذ
ت��ارة يكون ان�سان يحب اخلري للم�سلمني
ويريد ان يبقى اخلري عندهم وال حتول
عنهم (فهذا يريد) اي لديه ارادة يف
قلبه واخرى تكون الن�صيحة بارزة عنده
عن طريق ار�شاد امل�سلمني وحمايتهم من
ال�شر فمثال ان��ا ارى �صديقي لديه خري
�سواء كان خري مايل او خري جاهي ف�أو ًال
امتنى بقاء هذا اخلري عنده واق��ول زاده فقد روي ع��ن النبي م��ن احب
اهلل خ�ير ًا و ادع��و له باخلري فهذا احلب عمل قوم ا�شركه اهلل يف عملهم اذن هذا
للخري الذي �سميناه ن�صيحة �ضد احل�سد من االمور التي ميكن للإن�سان ان يكت�سبها
وهذا احلب ميكن ان يتطور وي�صبح ار�شاد ًا بال تعب مع �صدق النية.
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و ع��ن �أب ��ي ع�ب��د اهلل ق ��ال :ق��ال
ر�سول اهلل� :إن �أعظم النا�س منزلة
عند اهلل يوم القيامة �أم�شاهم يف �أر�ضه
بالن�صيحة خللقه.3
وق��ال ر�سول اهلللين�صح الرجل
منكم اخاه كن�صيحته لنف�سه.4
وق��ال الباقر :يجب للم�ؤمن على
امل�ؤمن الن�صيحة.5
وقال :عليك بالن�صح هلل يف
بعمل اف�ضل منه.6
خلقة فلم تلقاه ٍ
اذن اف�ضل االع �م��ال عند
اهلل هي الن�صيحة للخلق.7
وق��ال ر�سول اهلل من
�سعى يف حاجة اخيه مل ين�صح
فقد خان اهلل ور�سوله.
من م�شى يف حاجة اخية ثم
مل ينا�صحه فيها كان كما خان
اهلل ور�سوله .

ث��م ان ال ��ذي ي�ح��ب اخل�ي�ر والنعمة
للم�سلمني فهو �شريك يف هذا اخلري �أي
ان اهلل �سبحانه وتعاىل يعطيه ثواب ًا كثواب
ال��ذي انعم عليهم بهذا اخلري فلو ر�أي� َ�ت
احدا اعطى هدية ل�شخ�ص وانت احببت
ه��ذا الت�صرف ف��ان��ت �شريك م��ع ال��ذي
اعطاه .

احل�سني :ال تتكلمن فيما ال يعنيك  .بحار الأنوار ج  - ١ال�صفحة ٣٤٩

وفعال فان امل�سلمني ملا كانوا ملتزمني
ب�ح��ب اهلل وح��ب ال��ر� �س��ول ع�ل��ى ا�سا�س
ان اعمالهم متفاوتة وقليلة لكن كانوا
جمتمعني على ق�ضية واحدة وهي حب اهلل
وحب الر�سول لذلك كانوا على هوىً واحد
مع تفاوت يف االعمال.

و خيانة امل�ؤمن للم�ؤمن من
اجلرائم الكربى فاذا ا�ست�شارك
ان�سان يف ق�ضية وج��ب عليك
ان تن�صحه وال يجوز ان تخونه
وتغ�شه بل يكون اهلل خ�صمك
يوم القيامة بل حتى لو �ساحمه
ال�شخ�ص فاهلل ال ي�ساحمه يقول
خنتني هذا عبدي.
عن الإمام

وروي ان ر�سول اهلل�شهد لرجل
م��ن االن �� �ص��ار ب��ان��ه م��ن اه ��ل اجل �ن��ة .
قالوا كيف ا�صبح ه��ذا من اه��ل اجلنة .
فقال :مل اجد عنده غ�ش وال خيانة.
وقال :امل��ؤم��ن يحب للم�ؤمن ما
يحب لنف�سه.
وقال :اي�ضا ال ي�ؤمن احدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنف�سه.8
ف�أذن هذه الروايات وغريها تدل على
وج��وب الن�صيحة وح�سنها وان االن�سان
ي�صل بها اىل اعلى املراتب او بها يزيل
العوائق التي متنع من الو�صول اىل اعلى
املراتب .واحلمد هلل رب العاملني و�صلى
اهلل على حممد واله الطاهرين.9
الهوام�ش:
 -1جامع ال�سعادات امل�ؤلف  :الرناقي ،املوىل
حممد مهدي اجلزء � 2 :صفحة 219 :
 -2جامع ال�سعادات  -حممد مهدي الرناقي
 ج  - ٢ال�صفحة ١٦٤ -3الكايف ج � ٢ص .٢٠٨
 -4الكايف  -ال�شيخ الكليني  -ج  - ٢ال�صفحة
٢٠٨
 -5الكايف  -ال�شيخ الكليني  -ج  - ٢ال�صفحة
٢٠٨
 -6بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج ٧٢
 ال�صفحة ١٨٢� -7سل�سلة حما�ضرات ال�شيخ احمد ال�صايف
من كتاب جامع ال�سعادات.
 -8بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج ٧١
 ال�صفحة ٢٢٢� -9سل�سلة حما�ضرات ال�شيخ احمد ال�صايف
من كتاب جامع ال�سعادات.

احل�سني :مالك �إن مل يكن لك كنت له ،فال تبق عليه ف�إنه ال يبقى عليك وكله قبل �أن ي�أكلك .بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٧
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�شهداءاملنرباحل�سيني

�شهداءاملنرباحل�سيني

ال�شهيد ال�سيد
حممد ح�سن الر�ضوي 
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

والدته:
ولد �آية اهلل ال�سيد حممد ح�سن الر�ضوي
يف مدينة لكنو يف الهند �سنة 1325ه �ـ يف
�أ�سرة علمية عريقة ودخل مدر�سة �سلطان
املدار�س و�أكمل ال�سطوح العالية فيها على
�أ�ساتذتها وتتلمذ عند والده �آية اهلل ال�سيد
حم�م��د ه ��ادي ال��ر� �ض��وي ،وع �م��ه �آي ��ة اهلل
العظمى ال�سيد حممد باقر الر�ضوي ،ثم
هاجر �إىل العراق ليوا�صل درا�سته ،فح�ضر
عند �أ�ساطينها ،فح�ضر عند املريزا النائيني
و�آقا �ضياء العراقي وال�شيخ �إبراهيم الر�شتي
وال�شيخ عبداحل�سني الر�شتي وال�سيد �أبو
احل���س��ن اال��ص�ف�ه��اين وال���س�ي��د �أب ��و ت��راب
اخلون�ساري ،حتى بلغ رتبة االجتهاد.
ث��م ع��اد �إىل م�سقط ر�أ���س��ه ،فا�شتغل
بالتدري�س يف ال�سطوح وال�سطوح العليا
والوعظ والإر�شاد �إىل �أن هاجر �إىل العراق
فا�ستوطن ك��رب�لاء ،وذل��ك ع��ام 1370ه �ـ،
وا�ستمر كذلك بتدري�س ال�سطوح والبحث
اخلارج �إىل �أواخر حياته.
وك��ان يقيم �إمامة اجلماعة يف الرو�ضة
العبا�سية املقد�سة مدة ق�صرية.
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فوالده �آية اهلل ال�سيد حممد هادي بن �آية
ن�سبه:
ينتهي ن�سبه ب�ست وع�شرين وا�سطة �إىل اهلل ال�سيد حممد �أب��و احل�سن بن �آي��ة اهلل
الإمام الهمام حممد بن علي اجلواد .العظمى ال�سيد علي �شاه بن �آية اهلل ال�سيد

احل�سني :من �أح�سن �أح�سن اهلل �إليه  ،واهلل يحب املح�سنني  .بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٧

�صفدر �شاه ب��ن العالمة ال�سيد �صالح بن
ال�سيد جواد بن ال�سيد باقر بن ال�سيد �صالح
بن ال�سيد �صادق بن ال�سيد مهدي بن ال�سيد
حاج بن ال�سيد قا�سم بن ال�سيد حممد بن
ال�سيد ح�سني القمي (�صاحب املزار املعروف
يف ك�شمري جد ال�سادة الر�ضوية الذي هاجر
من قم �إىل ك�شمري) بن ال�سيد حممد بن
ال�سيد �أحمد بن ال�سيد منهاج بن ال�سيد
ج�لال بن ال�سيد قا�سم بن ال�سيد علي بن
ال�سيد حبيب بن ال�سيد ح�سني بن ال�سيد �أبو
عبداهلل �أحمد نقيب قم بن ال�سيد حممد
الأع��رج بن �أبو املكارم ال�سيد �أحمد بن �أبو
جعفر مو�سى امل�برق��ع ب��ن الإم� ��ام الهمام
حممد بن علي اجلواد.
اوالده:
 .1ال�سيد حممد مهدي ال��ر��ض��وي :ولد
يف لكنو عام  1346هـ .در�س املقدمات عند
وال��ده وا�ساتذة �سلطان املدار�س ثم ار�سله
والده �إىل النجف ليكمل درا�سته �إىل �أنه اعت ّل
وتوفی عام  1368هـ.
 .2ال�سيد اب��ن احل�سن ال��ر��ض��وي :ولد
يف لكنو ع��ام  1350ه �ـ .در� ��س امل�ق��دم��ات
ع �ن��د وال� ��ده وا� �س��ات��ذة ��س�ل�ط��ان امل��دار���س
وهاجر مع والده �إىل العراق عام  1370هـ.
وا�ستوطن كربالء واكمل درا�سته لدى والده
ث��م هاجر �إىل النجف وح�ضر �أب�ح��اث �آي��ة
العظمی ال�شيخ حممود ال�شاهرودي وال�سيد
�أبوالقا�سم اخلوئي واملريزا باقر الزجناين
ثم بطلب من ال�شیعة الإثني ع�شرية اخلوجه
هاجر �إىل كرات�شي واقام اجلمعة واجلماعة
يف جامع كارادر بكرات�شي ،وتويف يف �شعبان
1429هـ ،ابنه مرت�ضى الر�ضوي در�س عدة
�سنوات يف مدينة قم ،واالن ي�صلي اجلمعة
يف �أحد م�ساجد كرات�شي يف باك�ستان.
 .3ال�سيد حيدر مهدي الر�ضوي :ولد يف

لكنو عام  1354هـ .ثم هاجر مع والده عام
 .1370وا�ستوطن كربالء ودر���س املقدمات
وال�سطوح عند والده وغريه من ا�ساتذة حوزة
كربالء ثم هاجر �إىل النجف واكمل ال�سطوح
وح�ضر �أبحاث ال�شيخ ال�شاهرودي وال�سيد
اخلوئي وال�شیخ عميد ال��زجن��اين ت��ويف 25
جمادي الأوىل  1413هجرية  .ودفن يف وادي
ال�سالم يف قم يف املقربة املرع�شية ،واعقب
من الذكور الذين �سلكوا طريق العلم حممد
الر�ضوي وعلى الر�ضوي من تالمذة ال�شیخ
الوحيد اخلرا�ساين وح�سنی الر�ضوی.
 .4ال�سيد �سليمان الر�ضوي :ولد يف لكنو
ع��ام  1358هـجرية وهاجر مع وال��ده عام
 1370هجرية ودر���س املقدمات وق�س ًما من
ال�سطوح عند وال��ده ثم هاجر �إىل النجف
واكمل ال�سطوح وح�ضر عند ال�شیخ �شم�س
الدين الواعظي واملكا�سب عند �آية العظمی
ال�سيد علي ال�سي�ستاين ،وح�ضر �أب�ح��اث
ال�شيخ ال�شاهرودي وال�سيد اخلوئي يف 20
ربيع الثاين  1407هـ.
ت�أليفاته:
 1ـ �شرح الريا�ض ،خمطوط.
 2ـ �شرح العروة الوثقى ،خمطوط.
 3ـ �شرح كفاية الأ�صول ،خمطوط.
 4ـ لئايل البحرين ،خمطوط.
 5ـ �شرح املكا�سب ،خمطوط.
�أخالقه وتقواه:
كل من عرفه كان يعرفه ب�شدة توا�ضعه
و�ش ّدة ورع��ه ويبتعد كل البعد عن زخ��ارف
ال��دن�ي��ا وك��ان يتمنى �أن ي��دف��ن ب �ج��وار قرب
جده �سيد ال�شهداء ويوا�ضب على ال�صلوات
يف �أول وقتها وك��ان بابه مفتوح ًا للفقراء
واملحتاجني يجال�س ال�صغري والكبري وكان
دائم الزيارة لقرب جده وم��واله احل�سني بن

عن الإمام احل�سني :من نف�س كربة م�ؤمن فرج اهلل عنه كرب الدنيا واالخرة.

علي( وك ��ان دائ��م اال�شتغال بذكر
اهلل تعاىل حتى �أنه عندما �أخرجوه من حتت
الأنقا�ض عندما ُق�صف عليه املنزل وكان
نائم ًا يف غرفة اال�ستقبال ومكتبته اخلا�صة
ف�أخروجه من حتت الأنقا�ض وهو م�شغول
الذكر والتو�سل ب�صاحب الع�صر والزمان،
وك��ان كثري اال�شتغال باملطالعة والتدري�س،
ودائم ًا كان يحدث احلا�ضرين يف جمل�سه
بروايات �أهل البيت).
جملة من تالمذته:
 1ـ ال�سيد حممد علي الطب�سي.
 2ـ ال�شهيد ال�شيخ عبدالر�ضا ال�صايف.
 3ـ ال�شهيد ال�شيخ �أحمد �شذره.
 4ـ ال�سيد ح�سني ال�شرع.
 5ـ ال�سيد ابن احل�سن الر�ضوي.
 6ـ ال�سيد حيدر مهدي الر�ضوي.
 7ـ ال�سيد �سليمان الر�ضوي.
 8ـ ال�سيد �أبو الف�ضل.
 9ـ ال�شيخ حممد ر�ضا اال�صفهاين.
 10ـ ال�سيد را�ضي.
 11ـ ال�سيد حممد اخلر�سان.
وفاته:
يف االنتفا�ضة ال�شعبانية ع��ام 1991م
ق�صف منزله يف كربالء املقد�سة من قبل
القوات البعثية و�أ�صيب بر�ضو�ض يف ج�سمه
ول�ع��دم �إم �ك��ان معاجلته يف تلك ال�ظ��روف
ال�صعبة �إىل �أن دخلت ال�ق��وات احلكومية
مدينة كربالء وبعد ا�سبوعني ،متت معاجلته،
�إال �أنه تويف على اثره يف  7ذو القعدة 1411هـ
ودفن يف الوادي احل�سيني القدمي.1
الهوام�ش:
 -1املكتبة احليدرية.

بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٧
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هويتنا

هويتنا

دور ح�سن اخللق يف حت�صيل
الهوية الإميانية
ال�شيخ فاروق اجلبوري

ها نحن يف احللقة الأخرية من �سل�سلة
((ه��وي��ة يف م�ه��ب ال ��ري ��ح)) و��س�نرك��ز
ال�ك�لام فيها ع��ن �آخ��ر و�أه ��م املحطات
�أال وهو دور الأخ�لاق يف امتالك الهوية
الإمي��ان�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة ،و�إمن��ا جعلناها
الأخ�يرة ـــــــ مع كونها الأهم ــــــ جلريان
العادة ب�أن تكون �آخر املحطات �أكرثها
تذكر ًا للإن�سان حيث يكون قريب عهد بها
 ،ولأنها حمطة التوديع � ،أما كونها �أهم
ف�ل�أن جوهر وروح الر�سالة الإ�سالمية
كلها �إمنا هو الأخالق � ،إذ بها فقط تربز
�إن�سانية الإن�سان  ،ول��ذا ك��ان انعدامها
ان�ع��دام� ًا جلوهر الإن�سانية كلها  ،و�إن
بقيت الهي�أة وال�صورة �آدم�ي��ة ،ل��ذا قال
النبي� (( :إمنا بعثت لأمتم مكارم
الأخالق )).1
وال ��ذي ي��ؤك��د ذل��ك م��ا عليه احلبيب
امل�صطفى ،ف��إن��ه �إمن��ا و��ص��ل �إىل
مرتبة الأف�ضلية والتعظيم والتقدمي على
�سائر خلقه تعاىل ب�سمو نف�سه وجمال

20العدد||51ذيالقعدة 1442هـ

روحه وكمال ذاته وح�سن خلقه مع اخلالق اخللق ب�أن ذلك ملا له من مدخلية مبا�شرة
واملخلوق حتى �شهد اهلل له بذلك فقال ع ّز يف فقد �صاحبه لهويته الإميانية ب�شهادة
من قائل(( :و�إنك لعلى خلق عظيم)) 0 2جملة من الأخبار ،منها على �سبيل املثال
ال احل�صر:
لقد عك�ست لنا احلقيقة املحمدية
��ص��ورة وا�ضحة ب ��أن ال�ق��رب والبعد من  .1م��ا ع��ن �أب ��ي احل�سن امل��ا��ض��ي ـــــ
احل��ق �سبحانه وت �ع��اىل �أمن ��ا يتوقفان الإمام الكاظم ـــــ قال (( :لي�س منا
ع�ل��ى م �ق��دار التحلي مب �ك��ارم الأخ�ل�اق من مل يحا�سب نف�سه يف كل يوم ف�إن عمل
وحما�سنها من عدمه ،فكلما كان العبد ح�سنا ا�ستزاد اهلل و�إن عمل �سيئا ا�ستغفر
متحلي ًا بها كلما ك��ان �أق ��رب ،والعك�س اهلل منه وتاب �إليه )) ،4وال �شك يف �أن
بالعك�س ،ول ��ذا ق��ال ر� �س��ول اهلل :من الأعمال ال�ضرورية و�أولويات امل�ؤمن
((عليكم بح�سن اخللق ف�إن ح�سن اخللق حما�سبته لنف�سه قبل �أن يحا�سبه اهلل
يف اجلنة ال حمالة ،و�إياكم و�سوء اخللق تعاىل كما هو �صريح و�صاياهم
ف�إن �سوء اخللق يف النار ال حمالة)) 0 3ل�شيعتهم.
فمما ال�شك فيه هو كون النار حمرمة
ـــــ وبح�سب الفر�ض ـــــ على امل�ؤمنني� ،إال
�أن ذلك موقوف على ح�سن اخللق ،و�إال
فمتى جترد الإن�سان من هويته الإميانية
�أمكن �أن مت�سه النار ،وعلى هذا فال بد
من تعليل الروايات ال��واردة يف ذم �سوء

 .2ما يف املوثق عن ال�سكوين  ،عن �أبي
عبد اهلل قال  :قال ر�سول اهلل
لي�س منا من ماكر م�سلما )) ،5واحلديث
كما ترى عام ومطلق ي�شمل كل نوع من
املكر واخلداع0

عن الإمام احل�سني :من تعجل الخيه خريا وجده �إذا قدم عليه غدا.

بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٧

به وقرب من جمل�سه  ،ثم قال  :يا عي�سى
 .3عن �أبي الربيع ال�شامي قال  :دخلت بن عبد اهلل لي�س منا  -وال كرامة  -من
على �أب��ي عبد اهلل وال�ب�ي��ت غا�ص كان يف م�صر فيه مائة �ألف �أو يزيدون
ب�أهله فيه اخلرا�ساين وال�شامي ومن �أهل وكان يف ذلك امل�صر �أحد �أورع منه))0 8
الآفاق فلم �أجد مو�ضعا �أقعد فيه فجل�س
�أب��و عبداهلل وك��ان متكئا ث��م ق��ال :وق��د ت���س��أل :ق��د تقدم يف الأح��ادي��ث
((يا �شيعة �آل حممد اعلموا �أنه لي�س منا �أع�لاه تكرار عبارة (( لي�س م ّنا )) يف
من مل ميلك نف�سه عند غ�ضبه ومن مل كلمات �أهل البيت فما ع�ساه يكون
يح�سن �صحبة من �صحبه وخمالقة من مرادهم من ذلك ؟0
خالقه ومرافقه من رافقه وجماورة من واجل��واب عن ذلك ما ذكره القا�ضي
جاوره ومماحلة من ماحله  ،يا �شيعة �آل ال�ن�ع�م��ان امل�غ��رب��ي ح�ي��ث ق ��ال....(( :
حممد اتقوا اهلل ما ا�ستطعتم وال حول وال اختلف النا�س يف معنى قول النبي:
قوة �إال باهلل )) ،6وهذا احلديث يعترب ((من غ�شنا فلي�س منا))0
من جوامع الكلم يف التحذير من م�ساوئ  .1فقال ق��وم  :يعني لي�س م��ن �أه��ل
الأخالق  ،ولوال خطورتها ملّا خاف الإمام ديننا 0
على �شيعته منها وملّا �أكد الو�صية بالتقوى  .2وق ��ال ق��وم �آخ� ��رون  :يعني لي�س ن�س�أله تعاىل �أن يورثنا جميع ًا ح�سن
مثلنا0
فيها قدر امل�ستطاع 0
اخللق ويجعلنا من �أهله بف�ضله وبف�ضل
 .3قال قوم �آخرون  :لي�س من �أخالقنا ال�صالة على حممد و�آل حممد 0
 .4عن ال�سكوين  ،عن �أب��ي عبد اهلل وال فعلنا لأن ذل ��ك لي�س م��ن �أخ�ل�اق
الهوام�ش:
 ق��ال :ق��ال ر�سول اهلل : لي�س الأنبياء وال�صاحلني 0
-1ميزان احلكمة  :ج� ،1ص.804
 .4وقال قوم �آخ��رون  :مل يتبعنا على
منا من �أخلف بالأمانة ))0 7
-2القلم .4 :
�أفعالنا  ،واحتجوا بقول �إبراهيم: 
-3الو�سائل  :ج� ،12ص.122
 .5وكمجمل للقول فقد �أوج��ز الإمام } َف َمن َت ِب َع ِني َف�إِ َّن ُه ِم ِّني{0 9
-4الكايف  :ج� ، 2ص.453
ال�صادق دور الأخ�لاق يف املو�ضوع  ،و�أ�ضاف :ف�أي وجه من هذه الوجوه
-5الكايف  :ج� ،2ص.337
ب�ضابطة كلية يكون العبد معها حائز ًا ك ��ان مراده ف��ال�غ����ش ب �ه��ا منهى
 -6الكايف  :ج� ،2ص.637
على هوية االنتماء حلزب اهلل ور�سوله عنه))0 10
-7الكايف  :ج� ،5ص.133
و�أه ��ل بيته " �صلى اهلل عليه وعليهم
-8الكايف :ج� ،2ص.78
�أجمعني" فيكون حم�سوب ًا عليهم ومن و�أقول :هذه �أربعة �أقوال ،الذي يقوى �-9سورة �إبراهيم �آية .36
�شيعتهم و�إال فال  ،فعن علي بن �أبي زيد  ،يف النف�س انح�صار املعنى املراد يف الأول
 -10دعائم الإ�سالم  :ج� ،2ص.28
عن �أبيه قال  :كنت عند �أبي عبد اهلل منها  ،ورج��وع ما ع��داه �إليه يف املعنى،
 -11عيون �أخبار الر�ضا لل�صدوق  :ج2
فدخل عي�سى بن عبد اهلل القمي فرحب ففي القول الثاين جند التمثل والت�شبه � ،ص.27

وال �ت ��أ� �س��ي ب��ال�ن�ب��ي و�أه� ��ل بيته
ه��و حقيقة ال��دي��ن وال �ت��د ّي��ن ،وال�ث��ال��ث
ع�ين ال �ث��اين ه��و ع�ين �أخ �ل�اق الأن �ب �ي��اء
وال�صاحلني ،وكذا الرابع �إذ ال دين �إال
باتباعهم ،فتعني الأول منها0
وي���ش�ه��د ل��ه م��ا ع��ن م��والن��ا الإم� ��ام
الر�ضا حيث ق��ال(( :امل��ؤم��ن الذي
�إذا �أح�سن ا�ستب�شر و�إذا �أ�ساء ا�ستغفر ،
وامل�سلم الذي ي�سلم امل�سلمون ل�سانه ويده
 ،لي�س منا من مل ي�أمن جاره بوائقه)).11
ف�أنت ترا رتب قوله " :لي�س منا"
على تعريفه للم�سلم  ،فك�أن املعنى ـــــــ
واهلل العامل ـــــــ �أن هوية امل�سلم لي�س �أه ًال
لها َمن مل ي�أمن جاره بوائقه0

عن الإمام احل�سني �:إن �أو�صل النا�س من و�صل من قطعه.

بحار الأنوار ج  - ٧٥ال�صفحة ١٢٧
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كتاب يف �سطور

The Husseiny's orator

Semantic Markers of

Oration

An orative speech makes use
of a variety of semantic markers to involve the audience and
emphasize the message. The semantic markers include the emotional 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 positive or negative connotations. The
choice of these words which are
packed with emotion can influence an audience for or against
an addresser's ideas, to be with or
against them.
These words include the following:
1- Words with positive connotation The choice of warm fuzzy
words can help to get the audience on the orator side. 4-Imagine 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 connotation 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 knot23Number |51| June

ted liquorices. Their top lips quiver 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 negative words in close proximity can
highlight and improve the effectiveness 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 orators make their speeches more interesting, 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 persuade the audience(ibid).
Repetition of words
The repetition of the same linguistic form is used to hammer
home a point and make it memorable. 7-Trust is an important concept in society. If you can't trust
friends not to blab your secrets
all over school, if you can't trust
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teachers not to blast you for something 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 structure (parallel structure)
Repetition can be regarded as
the most typical stylistic device
of the oratorical style. Phrases,
groups of words or parallel structures are repeated for the purpose
of making an effect on the audience. 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 brotherhood. 9-We shall fight them on
the beaches, we shall fight then
on land and in the air. 5-Listing 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 affects 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

.�إن �أجود النا�س من �أعطى من ال يرجوه: عن الإمام احل�سني

مودة �أهل البيت
وف�ضائلهم
يف الكتاب وال�سنة

طالب حممد جا�سم/�إعداد

:منها
 يفحب �أهل البيت
ّ :الف�صل الثاين
الف�صل ا َالول من هم �أهل البيت ؟
وال�س ّنة
ُ الكتاب
 يف القر�آن: حب �أهل البيت:�أه� ��ل ال �ب �ي��ت يف اللغة املبحث ا َالول: امل �ب �ح��ث ا َالول
: واال�صطالح
. الكرمي
. �أهل البيت يف اللغة والعرف:�أو ًال
 يفحب �أهل البيت
ّ :املبحث الثاين
ال�س ّنة املط ّهرة
ُ  �أه��ل البيت يف ا�صطالح الكتاب:ثانيا
.وال�س ّنة
ُ
يف حب �أهل البيت: املبحث الثالث
 �أهل البيت يف �آية التطهري ال�شعر العربي:املبحث الثاين
: حديث الك�ساء ب�ين ال ��رواة وامل���ص��ادر
ف�ضائل �أهل البيت:  م�صادر حديث الف�صل الثالث،رواة احلديث من الفريقني
وال�س ّنة
ُ  الت�شكيك يف مفهوم يف القر�آن، �صحة احلديث،الك�ساء
.�أهل البيت
 ف�ضائل �أهل البيت:املبحث ا َالول
,يف القر�آن الكرمي
. يف القر�آنعلي
ٌ
 ف�ضائل �أهل البيت:املبحث الثاين
.ال�س ّنة املط ّهرة
ُ يف
 م�ع�ط�ي��ات ح � ّ�ب �أه��ل:ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع
.البيت
 �أه��ل البيت:الف�صل اخلام�س
.بني الغلو والبغ�ض

١٢1  ال�صفحة- ٧٥ بحار الأنوار ج

م ��ودة �أه��ل البيت: ا��س��م الكتاب
وف�ضائلهم يف الكتاب وال�سنة
 ال�سيد تقي يو�سف احلكيم:ا�سم امل�ؤلف
136 عدد ال�صفحات
ويت�ضمن هذا الكتاب عدة موا�ضيع البد
للقارئ الكرمي والطالب العلم اال�ستفادة من
هذا الكتاب واالطالع على موا�ضيعه القيمة
 وان,التي تخ�ص النبي واه��ل البيت
 مفرو�ض وطاعة علىحب اهل البيت
العباد امل�ؤمنني ف��إنّ حق الر�سول واهل بيته
 يتفاوت ا َالفراد يف، على �أتباعه حلق عظيم
ّ ولي�س من �شك ف�إن،معرفته وم�ستويات �أدائه
 �إنّ حبه، حبه هو من �أوىل هذه احلقوق
 وكالهما من بديهيات،فرع حلب اهلل تعاىل
 ي�ستلزم
  كما ان حبه،االميان و�أولوياته
حب �أوىل النا�س به و�أقربهم منزلة لديه
 وبهذا، و�أخ�صّ هم بحمل �أمانته و�أداء ر�سالته
، تتكامل �سل�سلة احل��ب متالزمة احللقات
..وبدون ذلك فلي�س ثمة حب هلل وال لر�سوله
 « احبوا اهلل ملا يغذوكم:ومن هنا قال
 و�أحبوا �أهل، واحبوين بحب اهلل،به من نعمه
بيتي حلبي» و�أه��ل بيته و�أوىل النا�س به هم
.الذين اختارهم حني �أمره اهلل
ويحتوي هذا الكتاب على عناوين عديدة

.�إن �أعفى النا�س من عفا عن قدرة: عن الإمام احل�سني
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م�شاركات

م�شاركات

ثالث قطرات حتمل �أ�سرار
ق��ط��ر ٌة م��ن دم
قطر ٌة من ِحرب
قطر ٌة من دمع

الر�أي يف �أ�صناف النا�س
ال�شيخ ابو عبدالر�ضا ال�صايف

ميكن لنا �أن نبني ق�ضية مهمة تخ�ص
احلكام و�أ�صحاب القرار وعليهم �إن يفهموا
�أ�صناف النا�س و�أنواعهم كي ير�سمون لهم
�إ�سرتاتيجية املعاملة معهم كل ح�سب �صنفه:
فبني لنا الراغب الأ�صفهاين( النا�س يف
ذلك على ثالثة ا�ضرب ..
�صنف منهم املنهمكون يف الدنيا بال
التفات منهم �إىل العقبى  ..وهم امل�سمون
عبدة الطاغوت  ..و�شر ال��دواب ونحوهما
من الأ�سماء  ..و�صنف خمالفون لهم غاية
املخالفة ي��راع��ون العقبى من غري التفات
منهم �إىل م�صالح الدنيا ,و�صنف متو�سط
بينهما قد وفوا الدارين حقهما.1)..
لذا يلزم على الذي يت�صدى لهكذا �أمور
عليه �إن يلتفت �إليها ويتعامل معها كل ح�سب
�صنفه ومكانته الن النا�س �ضربان خا�ص
وعام.
فاخلا�ص :من قد تخ�ص�ص من املعارف
باحلقائق دون التقليدات ومن الأعمال مبا
يبلغ به �إىل جنة امل ��أوى دون ما يق�صد به
على احلياة الدنيا.
والعام� :إذا اعترب بذلك فالذين ير�ضون
من العارف بالتقليدات ومن �أكرث الإعمال
مبا ي ��ؤدي �إىل منفعة دنيوية و�إذا اعتربنا
ب�أمور الدنيا .
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فاخلا�ص :من يتخ�ص�ص من البلد مبا
يتحرم بافتقاده �إحدى ال�سيا�سات املدنية.
والعام :من ال يتحرم بافتقاده �شيء منها.
وهم من وجه �آخر ثالثة خا�صة وعامة
و�أو�سطهم امل�سمون يف كالم العرب بال�سوقة
فاخلا�ص :هو الذي ي�سو�س وال ي�سا�س
والعام :الذي ي�سا�س وال ي�سو�س
وال��و��س��ط :ال��ذي ي�سو�سه م��ن فوقه وهو
ي�سو�س م��ن دون��ه وم��ن جهة �أخ ��رى ثالثة
ا�ضرب  :ملكي و�شيطاين وان�سي.
فامللكي :الذي ي�ستعمل القوة العاقلة بقدر
جهده وهم امل�ؤمنون حقا ً.
وال���ش�ي�ط��اين :ه��و ال��ذي ي�ستعمل القوة
ال�شهوية من غري تلفت �إىل مقت�ضى العقل
والإن�سي :الذي خلط عمال ً �صاحلا ً و�آخر
�سيئا .2
هذه �صورة مو�ضحة لعدة �أوجه لأ�صناف
ال�ن��ا���س و�أي �� �ض � ًا �صنف ه��ذا الإن �� �س��ان على
ل�سان احلكماء حيث قال بع�ض احلكماء �أما
من �إن�سان �إال وفيه خلق من �أخ�لاق بع�ض
احليوانات وبع�ض النباتات ليكون الإن�سان
م�شاركا ً لها يف اجلن�سية وان كان مباين ًا لهما
يف النوعية .
فمن ال�ن��ا���س غ�شوم ك��الأ��س��د وعابث
ك��ال��ذئ��ب وخ��ب كالثعلب و� �ش��ره كاخلنزير

عن الإمام احل�سني :من جاد �ساد  ،ومن بخل رذل.

وخ��ا� �ض��ع ك��ال�ك�ل��ب وج��ام��ع ك��ال�ن�م��ل ووق��ح
كالذباب وبليد كاحلمار و�أليف كطري الوفا
ومنع كال�سرقة وانف كالأ�سد والنمر وغيور
كالديك و ه��ادل ك��احل�م��ام ومنهم ح�سن
املنظر وامل �خ�ير ك��الأت��رج ومنهم بخالف
ذل��ك كالعف�ص وال �ب �ل��وط  .وم�ن�ه��م قبيح
املنظر وح�سن املخرب كاجلوز واللوز ومنهم
ح�سن املنظر قبيح املخرب كاحلنظل والدفلى
وامل ��ؤم��ن اخل�ير ه��و يف احل�ي��وان��ات كالنحل
ي��أخ��ذ �أط�ب��اب الأ��ش�ج��ار ف�لا يقطف ثمرا ً
وال يك�سر �شجرا وال ي�ؤذي ب�شرا ثم يعطي
النا�س ما يكرث نفعه ويحلوا طعمه ويطيب
ريحه ويف الأ�شجار هو كالأترج يطيب حمال
ون��ورا وع��ودا وورف��ا ورائحة وطعما واملنافق
وال�شرير هو يف احليوانات كالقمل والأر�ضة
ويف الأ�شجار كالك�شوت .مثل الك�شوت فال
�أ�صل وال ورق وال ن�سيم وال ظل وال زهر يف�سد
الثمار ويبي�س الأ�شجار وكالثمرة التي قل
ورقها وكرث �شوكها و�صعب مرتقاها.3
الهوام�ش:
 -1الذريعة� :ص 402
 -2الذريعة� :ص 164 – 163
 -3الذريعة� :ص 166 – 165

ميزان احلكمة  -حممد الري�شهري  -ج  - ١ال�صفحة ٤٨٣

ال�شيخ مظفر علي الركابي

هذه هي الثورة ...
ف ��الإم ��ام احل�سني ث� ��ور ٌة ال تنتهي
خلد ثورت ُه بهذ ِه
على الظلم والظاملني ،وقد َ
القطرات الثالث.
دم
ٍ
القطرة الأوىل :ه��ي ق�ط��ر ٌة م��ن ٍ
�سقطت على �أر���ض كربالء  ،وال زال��ت تغلي
ْ
تلك قطرة دم احل�سني يف �أر�ض كربالء
بل يف قلب كل حمب وم��وايل و�شيعي عرف
احل�سني بل يف قلب كل �إن�سان حر عرف
ما معنى الإن�سانية ،وما هو معنى احلرية ،
ومعنى الكرامة.
القطرة الثانية :وه��ي قطرة احلرب
التي �سجلت لنا م�أ�ساة الطف وكل ما ح�صل
على تلك حبات الرمل حيث نينوى والنواوي�س
وكتبت على ك��ل حبة رم��ل ع�شق ال�شهادة،
ومعاين الت�ضحية والرجولة  ،والفداء  ،وكل
القيم واملثل والأخالق  ،وكل ما ي�شد الإن�سان
اىل معاين ال�سمو والرفعة والرتفع عن اخل�سة
واحلقارة والذلة واخل�ضوع واخلنوع .
نعم القلم عاجز عن و�صف تلك امللحمة
اخلالدة ،وعن ما ورا ِئها من ا�سرار  ،لأنها فعل
اهلل (وفعل اهلل ال ميكن �أن يدركه العقل).
و�أن� ��ى ل �ه��ذا ال�ع�ق��ل امل��ح��دود �أن يحيط
ب(الالحمدود).
نعم عجزت العقول ومهما حللت وكتبت
ال ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل فل�سفة هذه الواقعة
العظيمة ( فلو كانت الأ�شجار اقالم ًا والبحار
م��داد ًا  ،وجميع العقالء واملفكرون واملحللون
كتاب ًا ملا ادركوا �سر هذه الواقعة).

وذلك لأنها كلمة اهلل وكلمات اهلل ال نفاد يف
حالة
لها.
و�إال ما ال�سر يف معركة ح�صلت قبل الف �� �ض� �ع ��ف وغ � �ي� ��اب
ونيف من ال�سنني وما زالت جذوتها تتكرر يف العقل.
كل عام  ،وكلما خبت اتقدت من جديد  ،وكم
ن�ع��م ال��دم��وع ث� ��ور ٌة �ضد
حاول �أئمة الكفر والنفاق والطغاة على خنقها
الف�ساد وال�ف��ا��س��دي��ن ،لذلك
واخماد �صوتها
اتخذته �سيدة ن�ساء العاملني
فال تزداد �إال ت�ألق ًا وعلوا .
بينما كثري من امل�ع��ارك �شهدتها �ساحة �سالح ًا عندما ُظلمت ومل جتد لها نا�صر ًا وال
الب�شرية ،ورمبا ال تكن اقل �شرا�س ًة مما ح�صل ُمعين ًا� ،إال زوجها �أمري امل�ؤمنني.
يف ك��رب�لاء لكنها ان��دث��رت و��ص��ارت يف خرب وما زالت تلك الدموع ثور ًة وانقالب ًاو�شجب ًا
كانَ  ،بينما واقعة كربالء مل يطوها الن�سيان وت�ن��دي��د ًا على ك��ل مفا�صل الف�ساد والظلم
 ،ومل تبقَ حبي�سة الكتب والأ�سفار بل هي حي ٌة تذرفها عيون ال�شيعة على ظالمات �أئمتهم
وخ��ا� �ص � ًة ع�ل��ى ال�شهيد امل�ظ�ل��وم الإم ��ام
�شاخ�ص ٌة يف كل �أر�ض ويف كل زمان .
بل حرارتها تغلي يف كل قلب ُف� ِ�ط� َر على احل�سني.
عند
النقاء والطهارة وحب اخلري وال�صالح ،مامل الذي يقول( :انا قتيل العربة ما ذكرت َ
م�ؤمن �إال وبكى).
تلوثه الرتبية الفا�سدة ،والبيئة املوبوءة.
القطرة الثالثة :هي قطرة الدمعة ،ف�سالم عليك �أب��ى ال�شهداء ي��وم قدمت
فللدمعة ر�سالة ال ت�ستطيع الكلمات �أن تو�صلها ،قطرات الدماء ب��د ًال من قطرات امل��اء التي
إ�سالم َ
بتلك
للدمعة معنى تعجز الأل �ف��اظ ع��ن و�صفها ،حرموك منها ،
َ
ف�سقيت �شجر َة ال ِ
للدمعة حقيقة ال ميكن تزييفها ،للدمعة �شفرة الدماء الطاهرة الزكية .
قدمت كل
لي�س كل �إن�سان يعرف حلها.
و�سال ٌم عليك �أبى ال�شهداء يوم َ
�إن الدمع َة �سال ٌح يكون ام�ضى من ال�سيف ،ما متلك هلل فاعطاك اهلل من ملك الدنيا مامل
يعط احد ًا ،ف�سال ٌم على تلك قطرة الدم التي
وانقالب على
�إن الدمع َة بحد ذاتها هي ثور ٌة
ِ
ٌ
َ
حليتك ،و�سال ٌم على تلك الدمعة التي
خ�ضبت
الواقع الفا�سد.
ْ
أحبتك ،و�سال ٌم َ
منك على فراق � َ
�إال ت��رى �أن��ك تبكي هلل يف اخل �ل��وات من نزلت َ
عليك
َ
�شهادتك.
ذنوبك ومعا�صيك ،فهذه الدموع ثورة وانقالب �سيدي كلما خط القلم قطرات عن
على النف�س املري�ضة ال�ضعيفة �أمام ال�شهوات
والغرائز ،وهي ثور ٌة على واقع فا�سد �أنت ع�شته

عن الإمام احل�سني �:أو�صيكم بتقوى اهلل واحذركم �أيامه و�أرفع لكم �أعالمه.

بحار الأنوارج  - ٧٥ال�صفحة ١٢١
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ا�سرتاحة اخلطيب

ملتقى الكرامات

ه��ذه ال �ك��رام��ة ظ �ه��رت يف �صحن ام�ير
امل�ؤمنني و�صاحب الكرامة الرجل الذي
جتاوز اخلم�سني من العمر قد غرق وجه ُه يف
دموع ال�شكر هلل تعاىل يف ال�صحن احليدري
على نعمة رده الب�صر و�شفاءه من ال�شلل،
وهو يعي�ش تلك االجواء الروحانية اخلا�صة.
ي�ن�ق��ل ال� ��راوي(وه� ��و اح ��د خ��دم��ة �أم�ير
امل��ؤم�ن�ين) ،حتركتُ نحو �صاحب الكرامة
و�س ّلمتُ عليه و�س�ألته عن ا�سمه ،فقال ان
ا�سمه (حممد نا�صر الذهبي) من اهايل
بغداد ،ثم �أخربته بعد ذلك ب�أين ارغب يف ان
ا�سجل كرامة �شفائه واوثقها يف �إعالم العتبة
العلوية املقد�سة ،انتظرت قلي ًال ،ثم بادرين
بالقبول وهو يه ّز ر�أ�سه ايذان ًا باملوافقة..
علي بداية
فجل�ست قبالته فبد�أ يق�ص ّ
مر�ضه ال��ذي اخ��ذ منه ال�ستة ا�شهر وهو
طريح الفرا�ش �أث��ر جلطة دماغية ا�صابته
فج�أة لتجعله ي��رى ب�صعوبة� ،إذ �أن �إح��دى
عينيه فقدت نعمة الب�صر والأخرى ال ترى �إال
ب�صعوبة بالغة ،و�أي�ض ًا ت�صيب جانبه االمين
بال�شلل فتجعله غري قاد ٍر على امل�سري طوال
تلك الفرتة.
يقول �صاحب الكرامة ان ي�أ�سه من رحمة
اهلل مل ينقطع ،وخدمته لأهل البيت
والإمام احل�سني جتري يف عروقه ،فهو
طاملا كتب ال�شعر فيهم ،واعطى منوذج ًا من
ق�صائده التي كتبها يف حق ام�ير امل�ؤمنني
والإم � ��ام احل�سني ،ث��م ردد طلبه
باملغفرة وا�ستكمال العطايا منهم –اهل
البيت -يف ان يكونوا �شفعائه
يف دار الآخرة..
ف� �ي� �ق ��ول :ب �ع��د ان
و�صلت
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بال�سيارة �إىل بداية �شارع الطو�سي والحت يف
عيني ب�صي�ص من قبة امري امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب حاولت ان ابكي ف�أح�س�ست ان
هناك �شعلة من النار يف قلبي تدفعني �إىل
البكاء ،ح�سبما ذكره يل الطبيب املخت�ص
بعد ان جت ّمد الدم يف تلك القنوات الدمعية
نتيجة ح�صول اجللطة الدماغية..
توجهت �إىل ال�صحن ال�شريف و�أنا ارمق
القبة ال�ش ّماء ملرقد علي بن ابي طالب
بنظرات متتابعة ،و�أجر اجلزء املتحرك من
ج�سمي ب�أمل و�صعوبة �إىل ان و�صلت �إىل املرقد
الطاهر ،دخلت و�أنا ال �أرى ح�شود الزائرين
املوجودين ح��ويل ،فقلبي واحا�سي�سي كلها
تعلقت بذلك ال�شفيع امل�شفع ،وباب الرحمة
ال �ت��ي ج�ع�ل�ه��ا اهلل ت �ع��اىل ل �ن��ا م �ل��اذ ًا من
نائبات الدهر ،اتابع م�سريي نحو ال�ضريح
امل �ط �ه��ر ،وي�خ�ي��ل يل اين ق��د و��ص�ل��ت �إىل
مبتغاي فاندفعت �إىل ذلك ال�شباك اعتنقه
تارة و�أخ��رى �أقبله ،ثم انهارت الدموع من
عيني مثل هطول املطر ,ولكن مل انتبه �إىل
تلك الرحمة وه��ذا الغيث املنهمر ،واق��ر�أ
ق�صيدة تلو �أخ��رى ،وا�ستغيث ب��اهلل تعاىل
املرقد� ،إىل ان
ب�ب�رك��ة ��ص��اح��ب
الدموع,
اح�س�ست بحرارة
ع� ��روق وج�ه��ي
ف�ح���س���س��ت ب��ان
ج ��دي ��د ،وب�ع��د
ب��د�أت تنب�ض من
عرفت ان باب
ان ر�أي � ��ت ذل��ك
فتحت
الفرج قد

�إعداد/م�صطفى كمال

يل ،و�أن الدعاء قد ا�ستجيب فما كان مني
�إال ان احل�ح��ت ب��ال��دع��اء والتو�سل مبنزلة
ام�ير امل�ؤمنني ان ي�شفيني من علتي كلها،
علي بالنزول ،وبقيت على هذه
والدموع تلح ّ
احلالة قرابة الن�صف �ساعة وانا اعي�ش تلك
االجواء ،بد�أ اح�سا�سي يتغري بالن�سبة للجزء
االمين من ج�سدي والذي كان م�صاب ًا بال�شلل
الن�صفي ،وك ��أن خ��در ًا كان فيه ب��د�أ يزول،
اح�س بنب�ض عروقي يتحرك فيها الدماء ،بل
اح�س ابواب ًا مقفلة بد�أت تتحطم الواحدة تلو
الأخرى �إىل �أن زالت برمتها ،فارتفعت مني
ال �إرادي ًا ا�صوات التكبري والتهليل وال�صالة
على حممد و�آل حممد ،فوجدت ان الزائرين
قد �أحاطوين من كل جانب وهم ي�ست�سمحون
النا�س ممن احاطوا بي ودم��وع اال�ستغفار
وا��ص��وات التهليل والتكبري ,مل ا�ستطع ان
اتدارك عربتي التي خنقتني وانا احاول ان
ا�سرت�سله بال�س�ؤال عن هويته ال�شخ�صية وهو
يرتل ق�صيدته التي اطلقها ارجتا ًال يف مديح
امري امل�ؤمنني ،فكيف يخيب من يطرق
ابواب الرحمة الإلهية ،كيف يخيب من ق�صد
الرحمة بعنوانها وه��و جل وع�لا قد امرنا
ب�سلوك باب مدينة علم الر�سول..
ا�ستجمعت ق���واي وق �ل��ت �إىل �صاحب
الكرامة ،هل حتب ان تزيد على ما حدث؟
ت �ع��ذرنيّ  ..وق��ال بانه يريد ان يرجع عند
ال�ضريح املقد�س لأمري امل�ؤمنني لي�شكر
باب الرحمة مرار ًا وتكرار ًا ..ويطلب �شفاعته
لأمر الآخرة1..
الهوام�ش:
 -1املكتبة احليدرية

قال االمام الح�سين :اال�ستدراج من اهلل �سبحانه لعبده �إن ي�سبغ عليه النعم ،وي�سلبه ال�شكر .حتف العقول �ص175

خرجت من البيت ويف طريقي اىل �سوق
القات وبالقرب من �سوق القات �صادفت امر�أه
من الب�شرة ال�سمراء جال�سه على الر�صيف
وبيدها طفل ر�ضيع وت�أ�شر يل بيدها (احنا
جوعانني) لفت لها وطن�شتها وقلت يف نف�سي
(هيا من ه�ؤالء النا�س اللي كرثوا بال�شوارع)
وو�صلت اىل عند املقوت وبينما كان املقوت
يعر�ض يل ب�ضاعته؛ تفاجئت ب�شخ�ص يلم�س
ظهري مناديا يل (يا ابني) التفت له واذا به
رجل عجوز واقف على عكازه وقدمه اليمني
منتفخة وفيها م�سامري وا�سياخ وقلت له  :اهلل
يعطيك يا حاج واملقوت قال له  :يا حاج روح
لك من هنا  ..م�ش هو رفا�س كل قليل واجيت
ال عند مفر�شي (موقع بيعي)
وبينما انا �آخ��ذ القات وب�سعر �سته الف
ريال قمت ب�إدخال يدي يف جيبي و�أخرجت
�سته ال��ف ري��ال ر�آن��ا ال��رج��ل العجوز ومل�س
ظهري مره اخرى وا�سمعه يقول يل  :يا ابني
حمتاج ح��ق ع�لاج  ...ي��ا ابني نف�سي يوم
واحد ب�س انام وانا مرتاح من وجع رجلي وانا
مل اعره اي اهتمام واعطيت املقوت الفلو�س

وم�شيت م�سافه قليله والرجل العجوز يقول
يل ب�صوت حزين  :يا ابني ال جتيب يل فلو�س
لو ما ت�صدقني ا�شرتي يل العالج بنف�سك.
وانا مل اهتم لكالمه  ،وم�شيت يف طريقي
نحو البيت كان احد االزقه ممتلئة بالقمامة ،
وبال�صدفة التفت نحو القمامة ور�أيت املر�أة
ال�سمراء وطفلها جال�سني يف و�سط القمامة
وي�أكلون ما تبقى من غداء اهل احلي  ،وقفت
متحجر منذهل من امل�شهد وج�سمي مق�شعر
و�سقط كي�س القات من يدي ودع�سته برجلي
حتى تلف  ،وت��ذك��رت كيف ك��ان موقفي مع
ه��ذه امل��ر�أة وذل��ك الرجل العجوز وادرك��ت
ان احقر الب�شر على هذه االر�ض انا وذلك
املقوت بكالمه ال��ذي وجهه للرجل العجوز
ومن �أمثالنا ،وق��ررتُ ان اتغري وقتها وقمت
مب�ساعدة املر�أة لكي اكون من اف�ضل الب�شر،
ويف ليل نف�س اليوم �أردت �أن انام ومل اقدر
من موقفي للمر�أة وطفلها وهم ي�أكلون من
القمامة وتذكرت كالم ذلك الرجل العجوز
الذي طلب مني امل�ساعدة  ،وقال يل  :يا ابني
(امتنى انام يوم واحد من دون وجع رجلي )

وذهبت مل�ساعدته يف اليوم التايل وباجتاهي
ل�سوق ال�ق��ات ر�أي��ت النا�س جمتمعني على
الر�صيف ودخ�ل��ت م��ن بينهم لكي ا�شاهد
ماذا يح�صل ور�أيت الرجل العجوز مطروح
على االر� ��ض (م �ي��ت) ان�صدمت وم�سكت
الرجل حماوال عدة مرات �أن يقوم و �أ�ساعده
وا�شرتي له العالج واطلب منه ال�سماح ولكن
دون ج��دوى وبكيت ب��أق��وى �صوت ودموعي
غزيره وقمت بال�صياح ب�أعلى �صوتي يا رب
�ساحمني يا رب  ،رحل الرجل �إىل ربه ونام
قرير العني مرتاح من ظلمنا وكربياءنا .
قال تعاىلَ } :ف�أَ َّما َمن �أَ ْع َطى َوا َّت َقى 
َو َ�ص َّد َق ِبالحْ ُ ْ�س َنى َ ف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُي ْ�س َرى 
ا�س َت ْغ َنى َ و َك َّذ َب ِبالحْ ُ ْ�س َنى
َو�أَ َّما َمن َب ِخ َل َو ْ
َ ف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُع ْ�س َرى َ و َما ُي ْغ ِني َع ْن ُه َما ُل ُه
�إِ َذا َت َر َّدى{ نهاية الأمر� :إنّ جتاهلنا للآخرين
من �أ�سو�أ الأمور التي نقوم بها بالذات االمور
التي فيها �سعادتنا وبها تتي�سر امورنا ح�سب
ق��ول ربنا وه��ي م�ساعدة املحتاجني الذين
يطلبون منا العون  ،والأ�سواء من ذلك عندما
نكون حقراء بت�صرفاتنا نحوهم .

الــــــــــــــــعــــــــــــــدد

�سـ�ؤال

هطول �أمطار على �صحراء مل ت�ألف املاء

جعلتني �أترك القات

اذكر �ألقاب الإمام زين العابدين ؟

�س�ؤال العدد ال�سابق

اذكر ع�شرة �ألقاب لل�سيدة زينب؟

اجلواب
ال�صابرة ،عقيلة حيدر ،ام امل�صائب ،نائبة الزهراء ،بطلة كربالء ،كعبة
الأحزان ،كافلة االيتام ،الآمرة باملعروف ،عقيلة بني ها�شم ،احلوراء.
قال االمام الح�سين :لل�سالم �سبعون ح�سنة ت�سع و�ستون للمبتدئ وواحدة للراد .حتف العقول �ص177
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لعلي مناقب ال ت�ضاهى
ل�����ع�����ل�����ي م������ن������اق������ب ال ت���������ض����اه����ى
م����ن ت�����رى يف ال��������ورى ي�������ض���اه���ي ع��ل��ي � ًا
رت�������ب�������ة ن�����ال�����ه�����ا ال������و�������ص������ي ع���ل���ي
م������ا �أت����������ى االن������ب������ي������اء اال ق���ل���ي� ً
ل�ا
ف�������ض���ل���ه ال�������ش���م�������س ل���ل��ان������ام جت��ل��ت
وم������را�������ض 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
ه������و دون الآل�����������ه واخل������ل������ق ط������ر ًا
وه���������و ن���������ور االل�����������ه ي������ه������دي ال����ي����ه
واذا ق���������س����ت يف امل������ع������ايل ع���ل���ي��� ًا
و����������س���������واه ب�����ار������ض�����ه�����ا واذا م���ا
غ���ي���ر م�������ن ك���������ان ن����ف���������س����ه ول�����ه�����ذا
ان��������ب���������أت �آي�����������ة ال�����ت�����ب�����اه�����ل ع���ن���ه

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

ال�شاعر حممد ح�سني جنف
هو ابو اجلواد ال�شيخ ح�سني بن حممد بن احلاج جنف علي التربيزي النجفي,
احد ال�شخ�صيات الفذة يف العلم والورع والتقى

