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االفتتاحية

وداعا يا علوي

بدموع حرى وبنفو�س حزينة ودع العامل الإ�سالمي فقيده العامل واال�ستاذ ال�سيد
ٍ
عادل العلوي.
كان رحمه اهلل يد�أب على �إظهار �أدعية و�أحراز �أهل البيت مع �إظهار
ف�ضلهم وبيان مكارم �أخالقهم.
وجمع بني الدر�س واخلطابة والت�أليف حيث كتب يف ذلك الكثري ويف �أبواب
متعددة.
حقا �إنه مثال العلم والتقوى ،و ُيحزن على فقده ،حيث يقول النبي الأكرم:
ُ
يام ِة) ويف
�سالم ال ُت َ�س ُّد مِ ِبث ِل ِه �إىل َي ِوم ال ِق َ
(ما َق َب َ�ض اهلل عالمِ ًا �إ ّال كانَ َثغ َر ًة فيِ الإِ ِ
�سالم ُثل َم ٌة ال َي ُ�س ُّدها
رواية عن �أمري امل�ؤمنني�( :إذا ماتَ العالمِ ُ ُث ِل َم فيِ ا ِلإ ِ
يام ِة) ،والعامل هو القلب الناب�ض يف ج�سد العالمَ  ،بل هو العقل
َ�شي ٌء �إىل َي ِوم ال ِق َ
املفكر ،والر�أ�س املدبر لهذه احلياة ،فالعلماء هم ُخال�صة الب�شرية ،ولذا قال
ال�سماءِ ،و َي�ستَغ ِف ُر َل ُه ُم
ر�سول اهلل( :ال ُع َلما ُء َو َر َث ُة الأَن ِبياءُِ ،ي ِح ُّب ُهم �أه ُل َّ
حر �إذا ماتوا).
احليتانُ فيِ ال َب ِ
و�إن القلب ليحزن والعني لتدمع وال نقول �إال ما ُير�ضي اهلل
ت�ع��اىل و�إن ��ا لفراقك مل�ح��زن��ون ،وح�شرك اهلل م��ع م��ن كنت
تتوالهم يف الدنيا حممد و�آله الطاهرين ،وجعل روحك مع
�أرواح ال�سعداء.

من هدى الرحمن

�سورة الن�ساء

�سورة الن�ساء ،هي ال�سورة الرابعة �ضمن
اجلزء الرابع واخلام�س وال�ساد�س من القر�آن
ال �ك��رمي ،وه��ي م��ن ال���س��ور امل��دن�ي��ة ،وا�سمها
م�أخوذ من الآية الأوىل.
ت�ت�ح��دث ه��ذه ال �� �س��ورة ع��ن ال��دع��وة �إىل
الإمي��ان ،وعن ق�ص�ص الأمم املا�ضية ،وعن
الأي �ت��ام ،وق��ان��ون الإرث ،وال�ق��وان�ين العامة
حلفظ الأم��وال ،والقوانني املتع ّلقة بالزواج،
وع��ن �أهمية الهجرة ووجوبها عند مواجهة
جمتمع فا�سد غري قابل للت�أثري فيه.
ومن �آياتها امل�شهورة �آية �أويل الأمر ،و�آية
التيمم ،و�آية املحارم ،و�آية نفي ال�سبيل.
ورد يف ف�ضل قراءتها روايات كثرية ،منها

}م��نْ َق � َر�أَ
ما َ
روي عن النبي الأكرمَ :
َ
ُ�سو َر َة ال ِّن َ�سا ِء َف َك�أ مَّ َنا ت ََ�ص َّد َق َع َلى ُك ِّل ُم�ؤ ِْم ٍن
َو ُم�ؤ ِْم َن ٍة َور َِث ِم َرياث ًا{
ن�ت�ن��اول بع�ض الآي� ��ات امل���ش�ه��ورة يف هذه
ال�سورة منها:
� -1آية املحارم:
}ح� ِّ�ر َم� ْ�ت َع َل ْي ُك ْم �أُ َّم� َه��ا ُت� ُك� ْ�م
قوله تعاىلُ :
َو َب َنا ُت ُك ْم َو�أَ َخ َوا ُت ُك ْم � {...إىل متام الآية رقم
 ،23ه���ؤالء ه��نّ املحرمات يف الآي ��ة ،فح ّرم
اهلل تعاىل �سبع ًا بالن�سب ،و�سبع ًا بال�سبب،
فاملحرمات من الن�سب( :الأم�ه��ات والبنات
والأخوات والعمات واخلاالت وبنات الأخ وبنات
الأخت) ،واملحرمات بال�سبب� :أي غري الن�سب

من منا�شئ التحرمي ،وهي( :امل�صاهرة وما
يتعلق بها كجمع الأختني ،والر�ضاع ،واالعتداد،
وا�ستيفاء العدد ،والكفر ،والإحرام ،واللعان).
� -2آية اويل الأمر:
َ
قوله تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا �أ ِطي ُعو ْا
َهّ َ
الل َو�أَ ِطي ُعو ْا ال َّر ُ�س َ
ول َو�أُوليِ الأَ ْم ِر ِمن ُك ْم)...
�أجمع مف�سروا الإمامية �أنّ داللة الآي��ة تُ�شري
على ع�صمة �أويل الأم ��ر ،و�أنّ امل��راد ب ��أويل
الأمر �أهل البيت ،وقد ورد عن النبي
(منْ �أَ َط َاع ِني َف َق ْد َ�أ َطا َع
الأكرم� أنه قالَ :
َ
للهَّ
اللهَّ َ َ ،و َم��نْ َع َ�ص يِان َف� َق� ْ�د َع َ�صي ا َ ،و َم��نْ
�أَ َطا َع َع ِل ًّيا َف َق ْد �أَ َط َاع ِنيَ ،و َمنْ َع َ�صي َع ِل ًّيا َف َق ْد
َع َ�ص يِان).

ليتفقهوا

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

القيام يف ال�صالة
ال�ق�ي��ام يف ال���ص�لاة وه��و ام��ا ان يكون
واجب ركني وتبطل ال�صالة برتكه عمدا او
�سهوا واما ان يكون واجب ولكن لي�س بركن
وتبطل ال�صالة برتكه عمدا وال تبطل برتكه
�سهوا  .اما الواجب الركن وهو القيام حال
تكبرية الإح ��رام وك��ذا عند ال��رك��وع ،وهو

املعب عنه بالقيام
الذي يكون الركوع عنه  -رّ
كب لالفتتاح وهو
املتّ�صل بالركوع  -فمن رّ
جال�س بطلت �صالته ،وكذا �إذا ركع جال�س ًا
�سهو ًا و�إن قام يف �أثناء الركوع متق ّو�س ًا ،ويف
غري هذين املوردين ال يكون القيام الواجب
رك�ن� ًا كالقيام بعد ال��رك��وع ،والقيام حال

القراءة �أو الت�سبيح ،ف�إذا قر�أ جال�س ًا �سهو ًا
�أو �س ّبح كذلك ُث� َّ�م قام ورك��ع عن قيام ُث َّم
�صحت �صالته ،وكذا �إذا ن�سي القيام
التفت ّ
بعد الركوع حتّى خرج عن ح ّد الركوع ف�إ ّنه
ال يلزمه ال��رج��وع ،و�إن ك��ان ذل��ك أ�ح��وط
ا�ستحباب ًا ما مل يدخل يف ال�سجود.

�س�ؤال �إذا مت ّكن من القيام ومل يتم ّكن من ال��رك��وع عن
الهوي للركوع
�س�ؤال �إذا هوى لغري الركوع ُث َّم نواه يف �أثناء
ّ
قيام ما حكم �صالته؟
واكمل �صالته ما حكم �صالته ؟
جواب �إذا متكن من القيام ومل يتمكن من الركوع قائما
جواب تبطل �صالته.
وكانت وظيفته ال�صالة قائما� .صلى قائما ،و�أوم�أ للركوع.
والأحوط ا�ستحبابا �أن يعيد �صالته مع الركوع جال�سا،
الهوي غفل
�س�ؤال �إذا هوى �إىل الركوع عن قيام ويف �أثناء
ّ
و�إن مل يتمكن من ال�سجود �أي�ضا �صلى قائما و�أوم�أ لل�سجود
حتّى هوى لل�سجود ما حكم �صالته ؟
جواب اذا كانت الغفلة عن الركوع بعد التوقف �شيئ ًا ما يف �أي�ضا.
حد الركوع �صحت �صالته .
�س�ؤال �إذا دار الأمر بني القيام يف اجلزء ال�سابق والقيام
واذا كانت الغفلة قبل التوقف يف حد الركوع ب��أن هوى
لل�سجود بال توقف فعلية العودة للقيام ثم الركوع وال �شيء يف اجلزء الالحق يف ال�صالة ؟
جواب ي�ق��دم ال�ق�ي��ام ال��رك�ن��ي ان وج��د وا ّال ق��دم القيام
عليه.
ال�سابق .
�س�ؤال هل يجب االنت�صاب يف القيام وما حكم اذا انحنى
�س�ؤال ه��ل يجب يف ال�ق�ي��ام �إ� �س��دال املنكبني ،و�إر� �س��ال
�أو مال �إىل �أحد اجلانبني ؟
جواب يجب االنت�صاب حال القيام ف�أذا انحنى �أو مال بطل اليدين ،وو�ضع الك ّفني على الفخذين قبال الركبتني اليمنى
و�ضم �أ�صابع الك ّفني؟
قيامه.
على اليمنى والي�سرى على الي�سرىّ ،
جواب ه ��ذا ك �ل��ه م��ن م���س�ت�ح�ب��ات ال �ق �ي��ام ول�ي���س��ت من
الواجبات .
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قال ر�سول اهلل:ف�إِذا ا ََح َّب اهلل عبداًِ ،ا ْب َ
تالءه ِب ِ

من فيو�ضات العلماء

ات�صاف اخلالق
باحلياة
والقدرة
والعلم
�آية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

� ّأن اهلل ت� �ع ��اىل ي � ّت �� �ص��ف
ب��احل �ي��اة ال��دائ �م��ة وال �ق��درة
ال�شاملة والعلم املحيط _
كما تن ّبه عليه عظمة الكون
والكائنات _مبا ي�ص ّح معه
القولّ � :إن عظمة اهلل تعاىل
مم��ا
وق ��درت ��ه وع �ل �م��ه �أك �ب�ر ّ
يقدّره االن�سان او ميكن �أن
يتخ ّيله _كما ورد يف الآيات
القر�آن ّية_.
وال ي � ��زال ي �ت �ب� نّ
ّي� � �ص��دق
هذا املعنى وعمقه يوماً بعد
يوم مبا ينك�شف �شيئاً ف�شيئاً
من ابعاد ق��درة اهلل تعاىل..
ك��ال�ع�م��ق ال��زم � ّن��ي ال�سحيق
للعامل ،وام�ت��داد ال�ك��ون من
خ�لال �آالف امل� ّ�ج��رات ،التي
ت�شمل ك��ل واح��د منها على
قال ر�سول اهلل:ما زلتُ اَنا ومِنَ

بع�ض االجتاهات من اعتبار
غ ��راب ��ة ج �م �ل��ة م ��ن امل �ع��ارف
واالح � �ك� ��ام ال��دي �ن � ّي��ة وع ��دم
م��أل��وف� ّي�ت�ه��ا م��ؤ��ش��راً م�سبقاً
ع �ل��ى ب �ط�لان �ه��ا؛ ك��ا��س�ت�ب�ع��اد
�إع � � � ��ادة اهلل الإن � �� � �س� ��ان اىل
احل�ي��اة ب�ع��د مم��ات��ه يف ن�ش�أة
�أخ � ��رى ،ف� � �� ّإن َم ��ن ي�ستبعد
مب��ن ر�أى �شيئاً
ذل��ك �أ��ش�ب��ه َ
مما
من امل�صنوعات الرائعة ّ
وق��ع ع�ن��ده م��وق��ع االع�ج��اب
واالك�ب��ار ،ف�أنكر �صنع �شيء
ب��دي��ع �آخ� ��ر؛ الع �ت �ق��اده ب� �� ّأن
هذا �أرقى �صنيع يف جماله.1
الهوام�ش:

م�لاي�ين ال�ن�ج��وم وال�ق��وان�ين
امل�ع� ّق��دة احل��اك�م��ة يف احل�ي��اة
والكامنة خلف ظواهرها _
وخ�صو�صاً الفيزيائ ّية منها
مم� ��ا ت�ك���ش��ف ع��ن ت�ن��ا��س��ق
_ ّ
مذهل للكون مل يزل مو�ضع
�إع� �ج ��اب ال �ع �ل �م��اء ال�ن��اب�غ�ين
 ..ع�ل��ى �أن االك�ت���ش��اف��ات مل
تنته وال تكاد تنتهي يف هذا
ال�سياق.
الطبيعي ان
وبذلك فمن
ّ
ال ي�ستطيع الإن���س��ان �إدراك
ابعاد ما هو مقدور هلل تعاىل
مم��ا
مم ��ا مل ي���ش�ه��ده ب �ع��د؛ ّ
ّ
ك ��ان ي�ن�ب�غ��ي ع�ل�ي��ه الت�سليم
 -1م��ن ك�ت��اب حقيقة الدين
ب�إخبار الغيب فيه.
وم � � ��ن اخل � � �ط � � ��أ يف ه� ��ذا لل�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين
ط� ،2ص.42
ال� ��� �س� �ي ��اق م� ��ا جت � ��ري ع�ل�ي��ه
النّبيني ِم ْن َقبلي وامل�ؤمننيَ ،م ْب َتل َ
ب ْن ي�ؤُذينا.بحار الأنوار .228 /64
ني مِ َ
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علوم قران

مفهوم الذلة يف القر�آن
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم } َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
� َآم ُنوا َمنْ َي ْر َت َّد ِم ْن ُك ْم َعنْ ِدي ِن ِه َف َ�س ْو َف َي ْ�أ ِتي
اللهَّ ُ ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َن ُه �أَ ِذ َّل ٍة َع َلى مْالُ�ؤ ِْم ِن َني
�أَ ِع َّز ٍة َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ ُي َج ِاهدُونَ فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ
َولاَ َي َخا ُفونَ َل ْو َم َة لاَ ِئ ٍم َذ ِل َك َف ْ�ض ُل اللهَّ ِ ُي�ؤْ ِتي ِه
َمنْ َي َ�شا ُء َواللهَّ ُ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم{.1

الذي هو وليهم وهم �أوليا�ؤه ,وعن ترفعهم
من االعتناء مبا عند الكافرين من العزة
الكاذبة التي ال يعب�أ ب�أمرها الدين كما �أدب
بذلك نبيه يف قوله }لاَ تمَ ُ دَّنَّ َع ْي َن ْي َك
ِ�إلىَ َما َم َّت ْع َنا ِب� ِه �أَ ْز َو ًاج ��ا ِّم ْن ُه ْم َولاَ حَ ْ
ت��زَ نْ
َع َل ْيهِ ْم َواخْ ِف ْ�ض َج َن َاح َك ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِننيَ{.2
ولعل تعدية }�أذلة{ بعلى لت�ضمينه معنى
احلنان �أو احلنو كما قيل ,على العك�س من
�أول�ي��اء من دون امل�ؤمنني ال يخلو من تعليق
القلب بهم تعلق املحبة واملودة ،وكيف يحتوي
قلب هذا �ش�أنه على حمبة اهلل وقد قال تعاىل
}ما َج َع َل اللهَّ ُ ِل َر ُج ٍل ِمنْ َق ْل َبينْ ِ فيِ َج ْو ِف ِه{.3
َ
ومن لوازم هذا التويل ان يتذلل امل�ؤمنني
ل �ه ��ؤالء ال�ك�ف��ار ,وان يتعزز على امل�ؤمنني
ويرتفع عنهم.
لذلك فان التذلل ح�سب هذا الفهم فهو
خف�ض اجلناح وهو ممدوح اذا كان للم�ؤمنني
خ�صو�ص ًا اذا كان امل�ؤمنون هم االب واالم
واالخوة واالرحام.

من املفاهيم التي وردت يف القران الكرمي
ه��و مفهوم ال��ذل وه��ذا املفهوم م�ت��داول يف
املجتمع ب�شكل وا��س��ع و�أي�ضا م��ن �شعارات
الثورة احل�سينية هو �شعار هيهات منا الذلة
وجن��د الكثري عندما يتعامل مع االخرين
يحاول �أن يحفظ نف�سه من االذالل بقوله
ال �أذل نف�سي لفالن وقد يبلغ م�ستوى الفهم
لهذا املفهوم بان يطبق ب�شكل خاطئ فنجد
البع�ض يف تعامله مع امل�ؤمنني بل مع �أبيه
وام��ه واخوته يبتعد عن الذلة التي يفهمها
ح�سب ادراك��ه لذلك الب��د من ال��رج��وع اىل
القر�آن الكرمي ملعرفة هذا املفهوم من خالل
معرفة معناه وكيفية تطبيقه  ،فنجد يف هذه
الآية املباركة�} :أذل ٍة َع َلى مْالُ�ؤ ِْم ِن َني �أَ ِع َّز ٍة َع َلى البحث الروائي:
ا ْل َكا ِف ِرينَ { التي وردت يف �سورة املائدة حيث يف هذا البحث ومن خالل تتبع احاديث
تبني هذه االيه املباركة معنى الذلة احلقيقي املع�صومني وجدنا ان مفهوم الذلة بع�ضه
وجمال تطبيقها فقد بني املف�سرون بان �أذلة �سلبي منهي عنه وبع�ضه ايجابي م�أمور به
و�أعزة هي جمع للذليل والعزيز وهما كنايتان لذلك نذكر مناذج منها :
عن خف�ضهم اجلناح للم�ؤمنني تعظيما هلل
6
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-1الذلة ذات املعنى ال�سلبي :
�أ -ع��ن االم� ��ام ال�صادق :ال ينبغي
للم�ؤمن �أن ي��ذل نف�سه ,قيل له وكيف يذل
نف�سه ؟ قال :يتعر�ض ملا ال يطيق فيذلها .
ب -ع��ن االم ��ام ال�صادق :ال ينبغي
للم�ؤمن �أن يذل نف�سه قال مف�ضل بن عمر
:قلت مبا يذل نف�سه؟ قال يدخل فيما يعتذر
منه.
ج -عن ر�سول اهلل: من �أقر بالذل
طائع ًا فلي�س منا �أهل البيت.
د -ع��ن االم � ��ام علي:الطمع �أح��د
الذلني.
ه�ـ -عن االم��ام ال�صادق  :من �أحب
احلياة ذل.
و -عن ر�سول اهلل�: أذل النا�س
من �أهان النا�س.
 -2الذلة ذات املعنى االيجابي:
وهي خف�ض اجلناح للم�ؤمن وللأرحام.
ورد عن االمام ال�صادق وقد قال له
رجل� :إنه قد وقع بيني وبني قوم منازعة يف
امر و�إين �أريد �أن �أتركه فيقال يل :ان تركك
ل��ه ذل ،ف�ق��ال االم ��ام ال�صادق :امنا
الذليل الظامل.
هذا احلديث فيه �أ�شاره اىل ان الذليل هو
الظامل هو العا�صي �أما ح�سب الفهم العريف
فلو مت�سك ه��ذا الرجل بظلمه ف�إنه عزيز

َدب ،وللم�ؤمن امتحانٌ  ،وللأنبياء درجةَ ،وللأولياءِ
عن امري امل�ؤمنني  :انّ
البالء للظامل ا ٌ
َ

كرامة .بحار الأنوار  235 /64ح.54

علوم قران
بنظر العرف ولكنه ذليل بنظر اهلل تعاىل
لذلك يخ�ضع هذا املفهوم لالرتباط بطاعة
اهلل تعاىل فاخل�ضوع يف طاعة اهلل للم�ؤمن
وللأرحام فهو عزة عند اهلل ولي�س بذلة.
وعندما ي�صبح هذا املفهوم وا�ضح لدينا
عندها ن�ست�شعر الذلة احلقيقية ونح�صن
�أنف�سنا عنها ونبتعد عن الوهم الذي يعي�ش ُه
الكثريون عندما ت�شتبه عليهم املفاهيم
وينطلقون يف ممار�ساتهم وردود �أفعالهم
من الوهم فرتى البع�ض يطلب العزة من
موقع الذلة فيقع فيما يحاول االبتعاد عنه
فبعد ان التج�أنا للقران الكرمي و�صحح لنا
فهنا للذلة �أ�صبحت لدينا ر�ؤي��ة وا�ضحة
ف�إذا واجهتنا مواقف من االباء واالمهات
واالخوان ت�شوها اخل�ضوع لهم وترك بع�ض
احلقوق فال ُيح�سب ذلك من الذل فهي من
بر الوالدين ومن �صلة الرحم وال نت�صلب
يف م��واق�ف�ن��ا م��ع االرح� ��ام وم ��ع امل��ؤم�ن�ين
ب��داع��ي ال �ع��زة ف��ال�ع��زة تعني ال�صالبة،
وال�صالبة تكون مع االعداء فيكون ال�شعار
�أذل��ة على امل�ؤمنني �أع��زة على الكافرين
وعندما نقر�أ �شعار االمام احل�سني يف
معركته اخلالدة �ضد طغاة ع�صره حيث
قال(هيهات منا الذلة )فلنتعمق يف واقعة
ه��ذا ال�شعار وم�ت��ى ق��ال��ه ه��ل ق��ال��ه مقابل
امل�ؤمنني مقابل رفاقه واهله كال ،بل قاله
و�أو�ضح ال�سبب حيث قال ان العدو قد ركز
بني اثنتني بني ال�سلة والذلة وهيهات منا
الذلة .فرنى هنا اجلهة املقابلة هي العدو
واخليارات املطروحة خيارين ال ثالث لهما
اما احلرب �أو اخلنوع واخل�ضوع للعدو فهنا
وق��ع االخ�ت�ي��ار اال� �ض �ط��راري على احل��رب
مع علم االم��ام احل�سني بنتائج هذه
احلرب ولكن اخل�ضوع واال�ست�سالم مبعنى
الذلة ه��ذا ام��ر م�ستحيل يقبل به االم��ام
احل�سني ف�ت�رك ل�ل�أج �ي��ال الالحقة

��ش�ع��ار ًا حياني ًا ومفهوم ًا جلي ًا ف�لا يقبل
امل��ؤم��ن بالذلة �إذا كانت من االع��داء من
امل�شركني فاخل�ضوع واال�ست�سالم للعدو هو
ذلة مرفو�ضة فلذلك من املنطلق القر�آين
واملنطلق احل�سيني ي�صبح لدينا مفهوما
وا�ضحا جليا للذلة والب��د �أن ينعك�س هذا
الفهم عمليا على �سلوكنا فال نقبل بالذلة
اذا كانت من االعداء من املجرمني �أما من
االخوان واالهل وامل�ؤمنني فاخل�ضوع لهم هو
لي�س ذلة مبعناها املرفو�ض.
الهوام�ش:
� -1سورة املائدة اية .54
� -2سورة احلجر اية .88
� -3سورة االحزاب اية .4

عن �أمري امل�ؤمنني َ :ما املُ ْبتلى الّذي قد ِا�شْ َتدَّ ِبه البالء ِب�أَ ْح َو َج �إِ ىَل الدُّ َعاءِ ا َّل ِذي لاَ ي�أْ َمنُ ا ْل َبلاَ

َء .نهج البالغة ،احلكمة.302
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منزلة الإمام علي
عند النبي
كما يف �صحيح البخاري
املبحث الثالث

ال�شيخ علي الفتالوي

النتيجة� :إذن الرجل ال��ذي فتح اهلل على
يديه م�سدد منه تعاىل.
علي م�سدد من اهلل
املعادلة الثانيةٌّ :
تعاىل
املقدمة االوىل :الرجل الذي فتح اهلل على
يديه م�سدد منه تعاىل.
املقدمة الثانية :ال��رج��ل ال��ذي فتح اهلل
علي بن �أبي طالب ح�سب
على يديه هو ٌّ
احلديث.
علي م�سدد م��ن اهلل
النتيجة� :إذن ٌّ
تعاىل.
علي على
املعادلة الثالثة :حمال �أن يكون ٌّ
باطل
املقدمة االوىل :من كان م�سدد ًا من اهلل
تعاىل حمال �أن يكون على باطل.
علي م�سدد من اهلل تعاىل.
املقدمة الثانيةٌّ :
النتيجة :حمال �أن يكون علي ًا على
باطل.

حديث الراية
وب ْبنُ
َح َّد َث َنا ُق َت ْي َب ُة ْبنُ َ�س ِع ٍيدَ ،ح َّد َث َنا َي ْع ُق ُ
َع ْب ِد ال َّر ْح َم ِنَ ،عنْ �أَ ِبي َحاز ٍِمَ ،ق َال� :أَخْ رَ َب يِن
َ�س ْه ُل ْبنُ َ�س ْع ٍد� ،أَنّ َر ُ�س َ
هللَ ،ق َال َي ْو َم
ول ا ِ
َخ ْي رَ َب« :لأُ ْع ِطينَ َّ هَ ِذ ِه ال َّرا َي َة َغدً ا َر ُج ًال َي ْفت َُح
اهلل َو َر ُ�سو َل ُه َو ُي ِح ُّب ُه ُ
ُ
اهلل َع َلى َي َد ْي ِهُ ,ي ِح ُّب َ
اهلل
ا�س َيدُو ُكونَ َل ْي َل َت ُه ْم
َو َر ُ�سو ُلهُ»َ ،ق َالَ :ف َباتَ ال َّن ُ
ا�س َغ َد ْوا َع َلى
�أَ ُّي ُه ْم ُي ْع َطاهَ اَ ،ف َل َّما �أَ ْ�ص َب َح ال َّن ُ
هللُ كلُّ ُه ْم َي ْر ُجو �أَنْ ُي ْع َطاهَ ا،
َر ُ�س ِول ا ِ
َف َق َال�« :أَ ْي��نَ َع ِل ُّي ْبنُ َ�أ ِبي َطا ِل ٍب»َ ،ف ِق َيل :هُ َو
َيا َر ُ�س َ
هلل َي ْ�شت َِكي َع ْي َن ْي ِهَ ،ق َالَ « :ف�أَ ْر َ�س ُلوا
ول ا ِ
ِ�إ َل ْي ِه»َ ،ف ُ�أ ِت َي ِب ِهَ ،ف َب َ�صقَ َر ُ�س ُ
هلل فيِ
ول ا ِ
َع ْي َن ْي ِهَ ،و َد َعا َل ُه َف�َب�رَ َ َ�أَ ،حتَّى َك َ�أنْ لمَ ْ َي ُكنْ ِب ِه
َو َج ٌعَ ،ف�أَ ْع َطا ُه ال َّرا َي َةَ ،ف َق َال َع ِل ٌّيَ « :يا َر ُ�س َ
ول
هلل� ،أُ َقا ِت ُل ُه ْم َحتَّى َي ُكو ُنوا ِم ْث َل َنا؟»َ ،ف َق َال:
ا ِ
«ا ْن ُف ْذ َع َلى ر ِْ�س ِل َك َحتَّى َت ْن ِز َل ِب َ�س َاحتِهِ ْمُ ،ث َّم
ا ْد ُع ُه ْم ِ�إلىَ ا ِلإ� ْ��س� َ
لا ِمَ ،و�أَخْ �ِبهرِ ْ هُ � ْ�م مِ َبا َي ِج ُب
هلل ِفي ِه.1 »...
َع َل ْيهِ ْم ِمنْ َحقِّ ا ِ
الق�سم الأول من حديث الراية « :لأُعطني
ال�شبهات:
الراية غد ًا رج ًال يفتح اهلل على يديه »
علي م�سدد يف
املعادلة الأوىل :الرجل الذي فتح اهلل على ال�شبهة الأُوىلٌّ :
خيرب فقط
يديه م�سدد منه تعاىل.
علي غري م�سدد يف غري
املقدمة االوىل :قال«لأُعطني الراية املعادلة الأوىلٌّ :
خيرب.
غد ًا رج ًال يفتح اهلل على يديه».
علي م�سدد يف فتح خيرب
املقدمة الثانية :ومن يفتح اهلل على يديه املقدمة االوىلٌّ :
فقط.
فهو م�سدد منه تعاىل.
8
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الء ِزينٌ للم�ؤ ِم ْن وكرا َمهٌ
عن الإمام ال�صادق  :ا ْل َب ُ

املقدمة الثانية :لي�س هناك قرينة على
ت�سديده يف غريها.
علي غري م�سدد يف غري خيرب.
النتيجةٌّ :
علي غري م�سدد يف باقي
املعادلة الثانيةٌّ :
احلروب
علي غري م�سدد يف غري
املقدمة االوىلٌّ :
خيرب.
لعلي حروب غري خيرب.
املقدمة الثانيةٍّ :
علي غري م�سدد يف تلك
النتيجة� :إذن ٌّ
احلروب.
علي
املعادلة الثالثة :يحتمل يف حق ّ
الباطل
املقدمة االوىل :من كان غري م�سدد من
قبل اهلل تعاىل دائم ًا يحتمل يف حقه الباطل.
علي غري م�سدد من قبل
املقدمة الثانيةٌّ :
اهلل تعاىل دائم ًا.
النتيجة� :إذن يحتمل يف حقه الباطل.
ج����واب ال�����ش��ب��ه��ة :حم���ال �أن ي�ك��ون
علي على باطل حلب اهلل ور�سوله له
ٌّ
امل �ع��ادل��ة الأوىل :اهلل ور� �س��ول��ه يحبان
علي ًا.
املقدمة االوىل� :إذن الرجل الذي يفتح اهلل
تعاىل عليه يف خيرب يحبه اهلل ور�سوله
ح�سب احلديث.
املقدمة الثانية :كان الرجل الذي فتح اهلل
تعاىل على يديه هو علي ًا فقط.

لمِ ْن َع َق َل .م�صباح ال�شريعة ب�/ 87ص.183

العقائد
ال �ن �ت �ي �ج��ة� :إذن اهلل ور� �س��ول��ه يحبان
علي ًا.
علي على
املعادلة الثانية :حمال �أن يكون ٌّ
باطل.
املقدمة االوىل :حمال �أن يحب اهلل تعاىل
رج ًال يعلم �أ ّنه �سيكون على باطل.
املقدمة الثانية :اهلل تعاىل يحب علي ًا.
علي على باطل.
النتيجة :حمال �أن يكون ٌّ
امل �ع��ادل��ة ال�ث��ال�ث��ة :ع�ل��ي م���س� ّدد يف تلك
احلروب
املقدمة االوىل :حمال �أن يكون علي
على باطل.
املقدمة الثانية :خا�ض علي حروب
�أخرى غري خيرب.
النتيجة� :إذن علي م�س ّدد يف تلك احلروب.
ال�شبهة الثانية :ال يحب اهلل تعاىل
علي ًا با�ستمرار ولي�س هو على حق دائم ًا
املقدمة االوىل :ورد يف حق غريه �أنّ اهلل
تعاىل يحبهم �أي�ض ًا.
املقدمة الثانية :ومنهم من خالف علي ًا
رغم حم ّبة اهلل تعاىل لهم.
النتيجة� :إذن البد �أن يكون احلب من اهلل
لعلي �أو لغريه يف وقت دون �آخر وهذا
تعال ٍّ
يعني عدم ا�ستمرارية احلب لعلي.
جواب ال�شبهة
املقدمة االوىل :حب اهلل تعاىل لعلي
م�ستمر غري منقطع.
املقدمة الثانية :من كان حب اهلل تعاىل له
م�ستمر غري منقطع فال ترتفع عنه احل�صانة
الإلهية.
النتيجة� :إنّ احل�صانة الإلهية مل ترتفع
عن علي.

علي لي�س دائم ًا على
ال�شبهة الثالثةٌّ :
حق.
امل �ق��دم��ة االوىل :ع �ل� ٌّ�ي ارت �ف �ع��ت عنه
احل�صانة كما تقدم.
املقدمة الثانية :يقع الباطل ممن ارتفعت
عنه احل�صانة.
علي يقع منه الباطل فلي�س
النتيجة� :إذن ٌّ
دائم ًا على حق.
جواب ال�شبهة:
�أو ًال:
املقدمة االوىل� :إنّ احل�صانة الإلهية مل
ترتفع عن علي كما تقدم.
امل �ق��دم��ة ال�ث��ان�ي��ة :وم ��ن مل ت��رت�ف��ع عنه
احل�صانة الإلهية ال يقع يف الباطل.
النتيجة� :إذن علي لن يقع يف الباطل.
ثاني ًا:
امل �ق��دم��ة االوىل :علي ل��ن ي�ق��ع يف
الباطل.
املقدمة الثانية :ومن مل يقع يف الباطل
فهو على حق دائم ًا.
النتيجة� :إذن علي على حق دائم ًا.
املعادلة الرابعة :ل��زوم حب اهلل تعاىل
لعبد يعلم ب�سوء عاقبته لوقوعه يف الباطل

بالء َا َ
النْبياءُ ،ث َّم الذّ ينَ
ّا�س ً
عن الإمام ال�صادق :انّ ا ََ�شدَّ الن ُ

املقدمة االوىل� :إذا قلنا �إنّ احلب من اهلل
تعاىل للعبد ي�صح �أن يكون يف وقت دون �آخر.
املقدمة الثانية� :إذا قلنا �إنّ اهلل تعاىل
يعلم العواقب وما ت�ؤول �إليه الأُمور بال نهاية
لعلمه.
النتيجة :يلزم �أنَّ اهلل تعاىل يحب عبد ًا
وهو يعلم �سوء عاقبته لوقوعه يف الباطل.
املعادلة اخلام�سة :حم��ال �أن يحب اهلل
عبد ًا وهو يعلم �أ َّنه �سيقع يف الباطل
املقدمة االوىل� :إذا قلنا �إنّ اهلل تعاىل
�أحب عبد ًا مع علمه ب�أ ّنه �سيكون على باطل.
املقدمة الثانية :اهلل ال يحب الباطل وال
يحب الظامل.
النتيجة :حمال �أن يحب اهلل عبد ًا وهو
يعلم �أ ّنه �سيقع يف الباطل.
املعادلة ال�ساد�سة :من يخالف علي ًا
على باطل.
املقدمة االوىل :حمال �أن يحب اهلل عبد ًا
يعلم منه الوقوع يف الباطل.
امل �ق��دم��ة ال �ث��ان �ي��ة :واهلل ت �ع��اىل يحب
علي ًا.
علي لي�س على باطل
النتيجة� :إذن ٌّ
ومن خالفه هو على باطل.
الهوام�ش:

� -1صحيح البخاري :ج��� ،10ص ،56باب ،38
ب��اب غ��زوة خيرب ،احل��دي��ث رق��م � .4210صحيح
البخاري��� :ص ،799ح  ،4210طبعة :بيت الأفكار
الدولية للن�شر والتوزيع ،الريا�ض.

يل ُو َن ُهم .بحار الأنوار  200 /64ح.3
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درو�س يف اخلطابة

املنرب
ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

املنرب ( :ا�سم �آلة على زنة ِم ْف َعل كمِ رْبد
بالك�سر وه��و م��رق��اة اخل��اط��ب وامن��ا �سمي
باملنرب الرتفاعه وعلوه ,يقال  :نربة ال�شيء
انربته نرب ًا �إذا رفعته) 1وقال ابن الأنباري:
(النرب عند العرب ارتفاع ال�صوت يقال نرب
الرجل نربة اذا تكلم بكلمة فيها علو)�.2إذن
املنرب مكان مرتفع �سواء �صنع من �أي �شيء
وم��ن عليه يرفع �صوته �أي�ض ًا �أي �أن املنرب
هو املكان الذي يرفع عليه ال�صوت لي�ستمع
النا�س لذلك ال�صوت.
�شكل املنرب
م��ن ال��ل�ازم ع��ل��ى ���ص��ان��ع امل��ن�بر �أن
يراعي االم��ور التالية ب�شكل وهيئة
املنرب وذلك جلعل من يرتقيه مرتاح ًا
وم�ست�أن�س ًا ولن ي�صيبه �أي تعب فمن
تلك الأمور:
1ــ �أن يكون مرتفع ًا بحيث �أن اجلال�س
حتته ي��رى اخلطيب ب��و��ض��وح وب ��دون جهد
يذكر.
2ـ��ـ املقعد ال��ذي يجل�س عليه اخلطيب
يف �سطح املنرب من ال�لازم �أن يكون وا�سع ًا
وي�ستوعب ج�سم اخلطيب بكامله بحيث
يتحرك بحرية تامة على ظهر املنرب و�أن
تكون امل�سافة بني ظهر اخلطيب واخل�شبة
التي ي�سند اليها ظهره متنا�سقة فال هي
بالبعيدة جد ًا وال هي بالقريبة جد ًا بحيث
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عن �أمري امل�ؤمنني  :ف�إِنْ اتاكم ُ
ِية ْ
فاق َبلوا ،واِنْ
اهلل ِبعاف ٍ

فا�صربوا .نهج البالغة ،خطبة.98
ُا ْب ِت ْلت ُْم ْ

درو�س يف اخلطابة
�إذا كانت بعيدة عن ظهره ف�إنه �سيتعب �إذ
يحتاج �أثناء �أداء املجل�س لأن ي�سند ظهره
لريتاح ,و�إذا كانت قريبة ج��د ًا من ظهره،
�أي م�ساحة جلو�س اخلطيب �ضيقة جد ًا ف�إنه
�سيتحدد اخلطيب يف جلو�سه ومل يكن عنده
م�ساحة ليتحرك فيها.
3ــ من الالزم �أن تكون الدرجة اخل�شبية
( اخل�شبة ) ال�ت��ي ي�ضع اخل�ط�ي��ب عليها
�أقدامه وهو جال�س يقر�أ املجل�س � ,أن تكون
قريبة جد ًا من املقعد الذي يجل�س عليه �أي
تكون امل�سافة بني املقعد وتلك الدرجة على
الأق��ل مب�سافة � 50سم فقط وبذلك �سوف
ت�صل ق��دم اخل�ط�ي��ب لتلك اخل�شبة بكل
راح��ة وي�سند ج�سمه بوا�سطة �أقدامه على
تلك الدرجة وبذلك يح�صل على اطمئنان
وحمافظة على قوته وطاقته �أث�ن��اء �أدائ��ه
للمجل�س حيث �أن اخلطيب عندما تكون
امل�سافة كبرية بني مكان جلو�سه والدرجة
التي ي�ضع عليها �أقدامه كبرية � ,سي�ضطر
اىل ت��رك قدميه متد ِلية يف ال �ه��واء ومل��دة
�ساعة مث ًال وهي مدة املجل�س وبالتايل ف�إن
قد مي اخلطيب �ستتورمان وتنتـفخان وي�شعر
ذلك اخلطيب ب�أ مل كبري جد ًا ،ولتاليف تلك
امل�شكلة �،أما �أن ي�ضع اخلطيب �أي عل ٍو حتت
يظم
�أق��دام��ه كالو�سادة �أو خ�شبة و�أم��ا �أن َّ
قدميه ويجل�س مرتبع ًا على املنرب و كانه
جال�س على الأر�ض �أو يجل�س كهيئة ال�صالة
ليتالفى التعب والتورم.
4ــ �أن ال يكون عالي ًا ج��د ًا بحيث ي�صل
ر�أ�س اخلطيب اىل �سقف البناية التي انعقد
فيها املجل�س ,وذل��ك �سيكون اخلطيب يف
مو�ضع النقد واال�ستهزاء ،وكذلك فالهواء
ال��ذي ي�ستن�شقه اخلطيب يف ذل��ك املكان
�سيكون ملوثا وغ�ير نقي وق��د اجتمع دخان
ال�سكائر والبخور وزفري اجلال�سني فيه.
5ـ��ـ �أن يكون يف املنرب وبالتحديد على
ميينه م�ك��ان� ًا ل��و��ض��ع ق��دح امل ��اء وامل�ن��ادي��ل
عن �أمري امل�ؤمنني

الورقية ولو�ضع بع�ض الكتب �أن �أراد اخلطيب
ا�ستعمالها �أثناء املجل�س.
6ــ �أن تكون ما�سكة الالقطة (اال�ستاند)
قد و�ضعت وثبتت على اجلهة الي�سرى من
امل�ن�بر وذل��ك جلعل اجل�ه��ة اليمنى فارغة
�أمام حركة وا�شارات اخلطيب عندما يريد
�أن ي�ستعمل اليد اليمنى للإ�شارة والتو�ضيح
�أثناء �شرحه للمحا�ضرة فعندما تكون تلك
املا�سكة ق��د و�ضعت يف اجلهة اليمنى من
املنرب ف��ان ذل��ك �سيحدد اخلطيب عندما
يريد ان ي�ؤ�شر وي�شري ب�أي ا�شارة لذلك من
املهم جد ًا االنتباه لتلك امل�س�ألة.

من اخلطيب ويرتك اجلمهور اجلال�س على
ي�ساره  ,ك�أن يكون اجلمهور الذي على ميني
املنرب فيهم �شخ�صيات مرموقة �أو �أ�صحاب
�أموال و�أمالك ويرتك اجلمهور الذي هو على
ي�ساره لأنهم فقراء ولي�س فيهم �أي �شخ�صية
� ,سيجعل اجلمهور املن�سي ،وال��ذي هو يف
اجلهة الي�سرى ،ال يهتم بالبحث وال ينتبه
اليه ويكون يف قلبه �شي ٌء يحمله على اخلطيب
وبالتايل �سوف ُتن�سى جهة من جهات املجل�س
وهذا ي�شكل خلال وا�ضحا يف ادارة املجل�س
وااللقاء و�ضعفا يف اي�صال املعلومة للمتلقي.
اذن م��ن ال�ل�ازم على اخلطيب الناجح
عندما يرتقي املنرب �أن ي�ساوي بالنظرات
اىل جميع �أم��اك��ن املجل�س وال يهتم بجهة
دون �أخرى �أما من الناحية الأخرى  ,فعندما
نختار �أن ن�ضع املنرب يف ال�ضلع الق�صري ولكن
�أي ظلع منهما ؟ لأنه يف كل جمل�س او ح�سينية
او جامع يوجد ظلعان ق�صار؟.
نعم ن�ضع املنرب يف الظلع الق�صري والبعيد
عن باب الدخول املخ�ص�ص للجمهور � ,أي
من ال�لازم �أن يكون املنرب بعيد ًا عن باب
الدخول بحيث ان الذي يدخل اىل املجل�س
ف�إنه يرى قفا اجلماهري ولي�س وجوههم �أو
مبعنى �آخر يرى وجه اخلطيب فقط �أمامه
�أما وجوه اجلمهور فانه ال يراها فهو عندما
يدخل يجب �أن يرى �أظهر اجلال�سني فقط
ووجوههم متجهة نحو اخلطيب.

مكان املنرب
ان مكان و�ضع املنرب احل�سيني وتعيينه
بالن�سبة ملكان املجل�س الذي �سيقام فيه امل�أمت
مهم ج��د ًا ج��د ًا وكلما ك��ان و�ضعه باملكان
ال�صحيح �أع �ط��ى للمجل�س هيبة وت ��أث�ير َا
وي�ساعد اخلطيب يف �أي�صال املعلومات التي
يحملها ويجعله مرتاح ًا وغري متكدر وفكره
غري م�شغول ب�أي �شيء �سوى املعلومة اخلا�صة
بالبحث  ,اذن �أين يو�ضع املنرب؟.
نعم يو�ضع يف الظلع الق�صري من املكان
ال��ذي يقام فيه املجل�س �,أي اذا كان لدينا
جامع �أو م�سجد �أو ح�سينية طول �أ�ضالعها
 30م × 10م فيو�ضع املنرب يف الظلع الق�صري
من املكان � ,أي يو�ضع يف الظلع ال��ذي يبلغ
طوله � 10أمتار وذلك عندما يرتقي اخلطيب
املنرب وهو يف ذلك املكان ف�سيكون عليه من الهوام�ش:
 -1جممع البحرين  ,فخر الدين الطريحي ,
ال�سهل ال�سيطرة على جميع �أما كن املجل�س
وجمع احلا�ضرين فال يحتاج اىل �أن يدير ج�, 3ص 487
 -2ل�سان العرب ,ابن من�ضور ج� , 14ص ,18
ر�أ�سه اىل اليمني �أو الي�سار �إال قلي ًال لي�سيطر
وكتاب ت��اج العرو�س  ,حممد بن حممد بن عبد
ويرى احلا�ضرين ب�سهولة حتى ينظر اليهم ,
الرزاق الزبيدي ،ج� , 14ص
لأنه من �شروط قبول اخلطيب عند اجلمهور
هو توزيع النظرات عليهم بالت�ساوي وعدم
الرتكيز على جهة دون �أخرى  ,فمن كان يهتم
مثال باجلمهور الذي يجل�س باجلهة اليمنى

الء بالدُّ عاء .نهج البالغة ،خطبة .142
 :اِد َفعوا
ُ
امواج ا ْل َب َ
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�شبهات وردوود

م�رشوعية الدعاء وزيارة القبور
الق�سم الثاين

ال�شيخ حممود ال�صايف

ذكرنا يف العدد ال�سابق م�شروعية البكاء
على امليت وهنا �سنتناول م�شروعية الدعاء
وزيارة القبور.
ذهب البع�ض حرمة الوقوف على القبور
وانه ال ي�صح بح�سب ال�سنة.
ولكن املدون يف كتب التاريخ جنده عك�س
قولهم .
ق��ال بع�ضهم  :خرجنا م��ع زي��د ب��ن علي
نريد احلج  ,فلما بلغنا (النباج) 1و�صرنا
اىل مقابرها ,التفت الينا فقال :
لكـــل انـــا�س مقـبـر بفنــائهـم
فهم ينق�صون والقبور تزيد
فما ان تزال دار حي قد اخربت
وقـرب ب�إفناء البيوت جديد
هم جية االحـيـاء امنا مـزارهــم
فـدان وامــا امللـــتــقـى فبعيد2
وق��ال م��ررت بزيد الرقا�شي وهو جال�س
بني املدينة واملقربة  ,فقلت له  :ما اجل�سك
ههنا؟ ق��ال :انظر اىل هذين الع�سكرين ,
فع�سكر يقذف االحياء ,وع�سكر يلتقم املوتى
؟ ث��م ن��ادى ب��أع�ل��ى ��ص��وت��ه :ي��ا اه��ل القبور
املوح�شة التي قد نطق اخلراب وفنا�ؤها ومهد
الرتاب بنا�ؤها  ,فمحلها مقرتب ,و�ساكنها
مغرتب ,ال يتوا�صلون توا�صل االخ��وان ,وال
يتزاورون تزاور اجلريان ,قد طحنهم بكلكله
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البلى ,واكلهم اجلندل والرثى .
وكان علي بن ابي طالب كرم اهلل وجهه
اذا دخ��ل امل �ق�برة ق��ال  :ام��ا امل �ن��ازل فقد
�سكنت ,وام��ا االم ��وال فقد ق�سمت  ,وام��ا
االزواج فقد نكحت  ,فهذا خرب ما عندنا ,
(فليت �شعري ما عندكم) 3؟ ثم قال  :والذي
نف�سي بيده ,لو اذن لهم يف الكالم لقالوا :
(الخربوكم) 4ان خري الزاد التقوى.5
وك��ان علي ب��ن اب��ي طالب اذا دخل
املقربة ق��ال :ال�سالم عليكم يا اهل الديار
امل��وح���ش��ة وامل �ح��ال امل �ق �ف��رة ,م��ن امل��ؤم�ن�ين
وامل ��ؤم �ن��ات ,اللهم اغفر لنا ولهم وجت��اوز
بعفوك عنا وعنهم ث��م ي�ق��ول  :احل�م��د هلل
الذي جعل لنا االر�ض كفاتا احياءا وامواتا,
واحلمد هلل الذي منها خلقنا واليها معادنا
وعليها حم�شرنا طوبى ملن ذكر املعاد  ,وعمل
ور�ضي عنه اهلل
احل�سنات  ,وقنع بالكفاف ,
ّ
عز وجل6.
وكان النبي اذا دخل املقربة قال:
(ال�سالم عليكم دار قوم م�ؤمنني ,وان��ا ان
�شاء اهلل بكم الحقون).
وكان احل�سن الب�صري اذا دخل املقربة
ق��ال  :اللهم رب ه��ذه االج���س��اد البالية و
والعظام النخرة ,التي خرجت من الدنيا
وه��ي ب��ك م�ؤمنة ,ادخ��ل عليها روح��ا منك

عن �أمري امل�ؤمنني  :اَلحْ مدُ هلل ا َّلذي َج َع َل تمَ

و�سالما منا .7
وك��ان علي بن الف�ضل اذا دخ��ل املقربة
يقول :اللهم اجعل وفاتهم جن��اة لهم مما
يكرهون واج�ع��ل ح�سابهم زي��ادة لهم مما
يحبون .
للحديث تتمه.....
الهوام�ش:

 -1النباج مو�ضع لبني كريز قرب مكة.
 -2االب �ي��ات يف ع�ي��ون االخ �ب��ار  – 66/3ومل
ين�سبها – ورواية البيت الثاين فيه
وما ان يزال ر�سم دار قد اخلقت
وبيــت مليــت بالفــنـاء جديــد
 -3يف �شرح النهج والبيان والتبيني  :فما خرب
ما عندكم
-4يف �شرح النهج ( :الخ�بروك��م) ويف البيان
والتبيني ( :الخربوا).
 -5ه��ذا اخل�بر وال��ذي بعده من ك�لام لالمام
علي بن ابي طالب ر�ضي اهلل عنه قاله وقد رجع
من �صفني ,فا�شرف على القبور بظاهر الكوفة
– �شرح نهج البالغة – ق�صار احلكم رقم 130
ويف البيان والتبيني  131/3و  136ف�صل اخلربين
كما يف اال�صل ،ويف العقد الفريد ،اب��ن عبد ربه
الأندل�سي�،ص.343
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ْحي�ص ذنوب �شيعتِنا يف الدّ نيا مِب ْح َنتِهم .بحار الأنوار  232 /64ح.48

درر املع�صومني
عن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب قال� ( :أي بني �إين و�إن مل �أكن َع َّم ُ
رت ُع ُم َر َمن كان قبلي
رت يف �أخبارهم  ،و�سِ ُ
رت يف �أعمالهم  ،و َف َّك ُ
فقد َن َظ ُ
رت يف �آثارهم حتى ُع ُّ
دت ك�أحدِ هم  ،بل ك�أين مبا
انتهى �إ َّ
يل مِ ن �أمورِهم قد َع َّم ْر ُت مع �أولهم �إىل �آخرهم  ،فعرفتُ َ�صف َو ذلك مِ ن كدَره  ،ونف َعه مِ ن
َ�ض َررِه  ،فا�ستخل�صتُ لك من كل �أمر نخيله  ،وتوخيت لك جميلَ ُه  ،و�صرفت عنك جمهو َل ُه  ،ور�أيت
حيث عناين من �أمرك ما يعني الوالد ال�شفيق و�أجمعت عليه من �أدبك� ،أن يكون  ،ذلك و�أنت مقبل
العمر ومقتبل الدهر  ،ذو نية �سليمة ونف�س �صافية)0نهج البالغة � :ص393
ال�شيخ فاروق اجلبوري

كثرية هي ال�شبهات التي يثريها �أع��داء
مذهب �أه��ل البيت وال�ت��ي يداعبها
بع�ض اجلهلة و�أتباع كل ناعق ممن يدعون
الثقافة واالنفتاح بنوع من القبول وي�س ِّلموا
بها ويدعون لتبنيها غفلة منهم �أو تغاف ًال عن
احلقيقة0
ولعل من �أبرز تلك ال�شبهات ما يدعو �إليه
البع�ض من �ضرور ِة قط ِع ال�صل ِة بني الأمة
الدخول �إىل
الإ�سالمية وبني ما�ضيها وعدم
ِ
وفتح ملفاته
�أروق��ة الت�أريخ ِ
ونب�ش �أوراق ��ه ِ
القدمية؛ من قبيل م�أ�ساة االع�ت��داء الآث��م
على الزهراء ،وانقالب الأمة و�سلب
اخل�لاف��ة وارت� ��داد الكثري م��ن ال�صحابة،
و�شهادة الإمامني احل�سنني وما جرى
عليهما من م�صائب ال�سيما تلك التي ترتبط
ب�سيد ال�شهداء �أب��ي عبد اهلل احل�سني
وعياله وم��ا ج��رى عليهم يف واق�ع��ة الطف
الأل �ي �م��ة  ،ون �ح��و ذل ��ك م��ن ح� ��وادث متثل
منعطفات خطرية يف م�سار الأم��ة  ،حيث
ي َّدعي ه�ؤالء �أن مثل هذه الق�ضايا قد ت�ؤدي
�إىل تفرق الأمة وت�شتت جمعها و�شقِّ ع�صاها
بح�سب زعمهم ،و�أن املفرت�ض بنا �أن نر�ص
ونوحد الكلمة ولو ب�إبقاء النا�س
ال�صفوف ِّ
على غفالتها !0
والإجابة عن هذه ال�شبهة الواهية جندها
يف طيات هذا املقطع من الو�صية العظيمة
ال�ت��ي متثل رائ �ع��ة م��ن روائ ��ع وح�ك��م امل��وىل
�أم�ير امل�ؤمنني التي �أو��ص��ى بها لولده

الإم��ام احل�سن املجتبى ،حيث يتعر�ض
الإمام ف�ي��ه �إىل جنبتني مهمتني يف
قراءتنا للتاريخ :
اجلنبة الأوىل :هي تلك التي ترتبط
باملنهجية ال�صحيحة وامل�ف�تر��ض��ة عق ًال
و�شرع ًا يف كيفية ق��راءة الإن���س��ان الواعي
للت�أريخ ،حيث ين ِّبه� إىل ع � ّدة م�سائل
فيها:
�أ ــــ منها �ضرورة ربط احلا�ضر باملا�ضي
،و�أهمية االطالع على �سرية املا�ضني �سواء
كانوا من هذه الأم��ة �أم من خارجها ،مما
يعني �أهمية ع��دم االن�صات ـــــ ف�ض ًال عن
عدم االن�صياع ــــــ لأ�صوات الدعاة �إىل ترك
مراجعة الت�أريخ وحوادثه و�أحداثه0
ب ــــ � �ض��رورة اج �ت �ن��اب الت�سطيح يف
قراءتنا للت�أريخ  ،و�أن من ال�ضروري جد ًا �أن
ننظر يف �أعمال الذين �سبقونا �إىل احلد الذي
يجعل الناظر كواحد من تلك الأجيال والأمم
ال�سالفة ل�شدة اطالعه وتع ّمقه يف معرفة
�أخبارهم  ،بل يرتقى الإمام يف �ضرورة
معرفة �أخبارهم �إىل حد التعاي�ش معهم من
خالل ال�سري يف �آثارهم وديارهم والوقوف
على ما تركوه خلفهم  ،فلي�س الوقوف على
مثل قرب علي كالوقوف على قرب معاوية،
وال الوقوف على قرب يزيد ــــ �إن كان له قرب
يذكر ــــ كالوقوف على قرب احل�سني،
ف�إن لكل وقفة �أثرها ولكل موقف من مواقف
املا�ضني ت�أثريه يف النفو�س 0

ْبالء يكونُ
عن �أمري امل�ؤمنني  :عِ نْد َتناهِ ي ال ُ

الف ََرج بحار الأنوار .12 /78

ج ـــــ كما �أن يف قوله ( و�سرتُ يف
�آثارهم ) تنبيه مهم �إىل �أنه لي�س كل ما يف
الت�أريخ جتده م�سطور ًا يف كتب امل�ؤرخني فقد
يغفل امل�ؤرخ �أو يتغافل ويبيع ذمته فال ينقل
الكثري من احلقائق التاريخية واحل��وادث
املهمة على الرغم من خطورتها �أو عظيم
حي على
َخ ْط ِرها  ،وما بيعة الغدير �إال �شاهد ٌّ
ذلك  ،وما �أكرث ال�شواهد ! 0
د ــــ و�أخ�ير ًا ير�شدنا الإم��ام �إىل م�س�ألة
مهمة جد ًا وهي �أن على قارئ الت�أريخ التفكري
مبا يقف عليه من �أخبار املا�ضني �إيجابية
كانت �أم �سلبية  ،فلي�س كل ما يف كتب الت�أريخ
�صحيح ًا  ،ولي�س كل م�ؤرخ �أمين ًا �أو مع�صوم ًا
يف نقله فقد ت�شتبه عليه الأوراق �أو ت�ستميله
الدنيا بزخارفها فيز ّيف احلقيقة لهذا ال�سبب
�أو ذاك فيجعل من مثل معاوية كاتب ًا للوحي
و�أمين ًا عليه  ،ويجعل من مثل احل�سني
قتي ًال ب�سيف ج ّده!! ،ولذا َن َّبه� إىل ذلك
بقوله  (( :ونظرتُ يف �أخبارهم )) �إر�شاد ًا
منه �إىل �ضرورة الدرا�سة والتحقيق والتعامل
بحذر ومو�ضوعية فيما ُينقل �إلينا كي ال نكون
�صرعى الت�سليم الأعمى لأقالم امل�ؤرخني0
�أما اجلنبة الثانية :وهي التي تتعلق
بفل�سفة ق��راءة الت�أريخ يف نظر امل��وىل �أمري
امل�ؤمنني ف�ه��ذا م��ا �سنتعرف عليه يف
ال�ع��دد ال �ق��ادم م��ع اجل��زء ال�ث��اين م��ن بيان
كالمه� أعاله0
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الإمام حممد اجلواد

ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

والدته:
ولد الإم��ام اجلواد� سنة  195هـ .يف
املدينة املنورة .وقد اختلفت كلمة امل�ؤرخني
يف اليوم وال�شهر اللذين ولد فيهما الإم��ام
اجلواد ،فذهب امل�شهور ومنهم ال�شيخ
الطو�سي يف م�صباح املتهجد �إىل �أنّ والدته
كانت يف العا�شر من �شهر رجب لكن �أكرث
امل�صادر تذكر �أنّ تاريخ والدة الإمام كان يف
�شهر رم�ضان املبارك ،فقال البع�ض ولد يف
 15رم�ضان ,وقال �آخرون يف  19رم�ضان.

ن�سبه ال�شريف:
هو الإم��ام حممد بن علي بن مو�سى بن
جعفر ب��ن حممد ب��ن علي ب��ن احل�سني بن
علي بن �أبي طالب بن عبد املطلب بن ها�شم
بن عبد مناف ، هو ثالث املحمدين
الأرب �ع��ة املع�صومني الأث�ن��ى ع�شر � ،أولهم
حم�م��د ر� �س��ول اهلل وث��ان�ي�ه��م الإم ��ام
اخلام�س حممد بن علي الباقر وثالثهم
هو الإمام اجلواد ورابعهم احلجة الثاين
ع�شر الإمام حممد بن احل�سن املهدي،
وام��ا ام��ه فكانت �أم ول��د يقال لها �سبيكة،
ودرة ،وريحانة  ،ثم �سماها الإم��ام الر�ضا القابه:
ُلقب االمام باجلواد ،والتقي ،والقانع،
خيزران ،وهي �أف�ضل ن�ساء زمانها وكانت من
اهل بيت مارية القبطية زوجة النبي الأكرم واملرت�ضى ،واملختار ،واملتوكل ،واملنتجب،
والنجيب ،واملتقي ،والزكي ،وغريها.
ووالدة �إبراهيم بن ر�سول اهلل.

 14العدد| |52حمرم 1443هـ

بالء َا َ
النْبياءُ ،ث َّم الذّ ينَ
ّا�س ً
عن الإمام ال�صادق  :انّ ا ََ�شدَّ الن ُ

االدلة على �إمامته:
تعددت وت�ضافرت ال��رواي��ات التي تقول
بان الإمام الر�ضا ن�ص على امامة ولده
حممد اكرث من مرة  ،وبع�ضها ي�شدد على
ان �أب��اه الر�ضا ن�ص على �إمامته قبل
والدته� ،أي وهو ما يزال جنين ًا يف بطن امه.
نذكر منها :
روى ال�شيخ املفيد يف الإر��ش��اد ،عن
حممد ع��ن اخل�ي�راين ع��ن ابيه ق��ال  :كنت
واق �ف � ًا ب�ين ي��دي �أب ��ي احل�سن الر�ضا
بخرا�سان فقال قائل  :يا �سيدي �إن كان كون
ف�إىل َمن ؟ قال �( :إىل ابي جعفر ابني) فك�أن
القائل ا�ست�صغر �سن ابي جعفر فقال
�أبو احل�سن� إن اهلل �سبحانه بعث عي�سى
بن مرمي ر�سو ًال نبي ًا �صاحب �شريعة يف ا�صغر
من ال�سن الذي فيه �أبو جعفر.

يل ُو َن ُهم .بحار الأنوار  200 /64ح.3

�شذرات منربية
وروى ال�شيخ ال�صدوق يف عيون �أخبار
الر�ضا عن الإمام الر�ضا� أنه قال � :أبو
جعفر و�صيي وخليفتي يف �أهلي .
وك��ان الإم ��ام الر�ضا يخاطب ابنه
هذا بالتعظيم  ،وما يذكره �إال بكنيته "ابي
جعفر" وه��و �صبي قليل ال�سن يف مقايي�س
الب�شر ومفاهيمهم .
وك��ان الإم��ام الر�ضا ي�أمر ا�صحابه
بال�سالم على ابنه ابي جعفر بالإمامة
والإذع��ان له بالطاعة  ،وك��ان ي�ؤكد وي�شدد
على ذلك .
وروي اي�ض ًا ان ع��م الإم ��ام الر�ضا
علي بن جعفر ال�صادق ال��ذي عرفناه
من جملة ابناء الإم��ام ال�صادق ، كان
ذات يوم جال�سا يف م�سجد ر�سول اهلل
باملدينة امل�ن��ورة ومعه ا�صحابه � ،إذ دخل
عليه اب��و جعفر اجلواد ، ف��وث��ب علي
ب��ن جعفر ب�لا ح��ذاء وال رداء  ،فقبل
يده وعظمه  ،فقال له ابو جعفر يا عم
 ،اجل�س رحمك اهلل فقال  :يا �سيدي كيف
اجل�س وان��ت قائم ؟ فلما رجع �إىل جمل�سه
جعل ا�صحابه يوبخونه ويقولون  :انت عم
�أبيه  ،وتفعل ه��ذا الفعل ؟ فقب�ض علي بن
جعفر على حليته وقال لهم  :ا�سكتوا � ،إذا
كان اهلل عز وجل مل ي�ؤهل هذه ال�شيبة و�أهل
هذا الفتى وو�ضعه حيث و�ضعهِ � ،أنك ُر ف�ضله؟!
نعوذ باهلل مما تقولون ! بل انا له عبد !!

ُ�سمي باملربقع الن��ه ك��ان ي�سرت وج��ه عن
النا�س ويلقي برقع ًا عليه ،ولذلك قيل له
امل�برق��ع ،وك��ان ي�سرت وج��ه خوف ًا من �شرار
بني العبا�س الذين كانوا يرت�صدون للعلويني
و�أبنائهم.
والأن�ث�ي��ان هما فاطمة ولعلها املعروفة
احلكيمة ،امل��دف��ون��ة يف ��س��ام��راء والثانية
�أم��ام��ة .وه��ذا ق��ول ال�شيخ املفيد وزاد
ال�شيخ ال�ط�بر��س��ي ع�ل��ى ذل��ك م��ن البنات
حكيمة وخديجة وام كلثوم .

يبكي على م�صابـ ِه حمرا ُبـ ُه
كـــ�أنـــ ُه �أ�صـــابــــ ُه مـ�صــا ُب ُه
وي ٌل لها مما َجنت يداها
و يف �شـقـاهــا تبــعـت �أباها
وبقي الإم��ام بعد ا�ست�شهاده ثالثة �أيام
ّ
على �سطح داره اىل �أن علم النا�س ف�أنزلوه
وغ�سلوه و�شيعوه ودف �ن��وه اىل ج��ان��ب جده
االمام الكاظم:
ظــل ثلـــث ايـام مـــرمـــي
وال َكـرابة احل�ضر عنده
�أيغ�سلــة وج�ســمة ي�شـيـلـة
وبـيـــدة �أواريــه بـلـحــده
بال�شم�س مطروح ج�سمة
مثـل �أبــو ال�سجـاد جـدة
بالغا�ضرية من تــم رميـة
فــــــــــوك الــــــوطــــيـــــــة
وجيو�ش �أمية ابخيم جدك
�صــــاحـــــوا الفـــرهـــــود
و�شعــلـــو بـــيــــهــا الـــنـــار
والــــحـــــرم مـــحـــتـــارة

�شهادته:
عا�ش االم��ام اجلواد على امل�شهور
خم�س ًا وع�شرين �سنة و�أرب�ع��ة �أ�شهر و�ست ًا
وع �� �ش��ري��ن ي ��وم� � ًا ف �ق��ط ,ع��ا� �ص��ر الإم� ��ام
اجلواد بقية حكم امل�أمون بعد ا�ست�شهاد
الإمام الر�ضا وق�سم ًا من ملك املعت�صم،
وكان بنو العبا�س يخافون من الإمام
وينقمون عليه م��ن علمه وح��ب النا�س له،
فكانوا دائمي ال�سعاية والد�س له واالفرتاء
عليه حتى متكنوا من و�ضع ال�سم له بوا�سطة
زوجته ام الف�ضل وق�ضى �شهيدا مظلوما يف
حكم الواثق على اقوال لكن امل�شهور يف زمن بيه �أعلى اجلواد �أجروح مايات
و�أح�س ال َكاع بيه اليوم مايات
املعت�صم ،يف �آخر يوم من �شهر ذي القعدة
الف و�سفــة عمـــامــة ليـه مـايت
عام  220هـ.
حني الــوافـتـــه اليـــوم املــنـــية
ق�ضى �شهيد ًا فهو يف �شبـاب ِه
ّد َ�س �إليـه ال�سـم يف �شرابـ ِه
زوجاته واوالده
ق�ضى بعيد الدار عن بـالد ِه
تزوج الإمام اجلواد� أم الهادي والدة
و عـن عيــالــه و عـن �أوالد ِه
الإم ��ام العا�شر .وام الف�ضل بنت امل��أم��ون
تبكي على غـربـتـ ِه الأم ُ
ـالك
العبا�سي.
تنوح يف �صريرها ال ُ
أفالك
اما اوالده فهم �أربعة :ذكران وانثيان،
ُ
والذكران هما �أبو احل�سن علي الهادي
الإمام بعده ،واخوه مو�سى املعروف مبو�سى ق�ضى �شهيد ًا و بكــا ُه اجلـو ُد
كـــــ�أنــــــ ُه بـنـــفـ�سـ ِه يـــجــو ُد
املربقع .
عن الإمام ال�صادق :اِنَّ

عظيم ا َ
عظيم البالء .الكايف .376 /3
الجر لمَ َ َع
ُ
ُ
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اخالقنا

احللم و العفو ي�صلحان الروح
ال�شيخ حممود ال�صايف

ايها القارئ الكرمي بعد التحية وال�سالم...
احللم من املحبوبات لدى �صاحبها وعند
النا�س اذا ك��ان يف مو�ضعه واذا ك��ان بغري
مو�ضعه كان اح�سن ..
وهو �ضبط النف�س عند هيجان الغ�ضب
واالنفعال فيك�سر �شوكة الغ�ضب من غري ذل
او تكليف .
واحللم والعفو يحمالن �صاحبهما على
ترك االنتقام ممن اغ�ضبه مع قدرته على
ذلك .
وهذه ال�صفة امنا تدل على كمال العقل
وق��وة االرادة عند �صاحبها لل�سيطرة على
النف�س من الغ�ضب واالنتقام والتهور وغريها
من االمور التي جتر النف�س االمارة بال�سوء
�صاحبها اليها .
واحل��ل��م وال �ع �ف��و م��ن � �ص �ف��ات االن �ب �ي��اء
واملر�سلني وكذلك االئمة� صفاتهم
احللم والعفو  .وهي ال�صفة املحمودة التي
تزين �صاحبها حتى ي�صبح حمبوبا عند
اجلميع ويف املجتمع.
ح�ي��ث ق ��ال النبي :ان اهلل يحب
احلليم .. 1احللم والعفو ه��و م��ن ا�شرف
االخ�لاق واحقها ب��ذوي االلباب ملا فيه من
�سالمة العر�ض وراحة اجل�سد .
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ل ��ذا روي ان جربائيل ن ��زل على
حممد فقال :يا حممد اتيتك مبكارم
االخالق يف الدنيا واالخرة ( خذ العفو وامر
باملعرف واعر�ض عن اجلاهلني)
فقال :ما هذا يا جربائيل ؟
فقال :ال ادري حتى ا�سال العامل ...
ثم عاد وقال  :يا حممد ربك ي�أمرك ان ت�صل
من قطعك .وتعطي من حرمك  .وتعفو عمن ال�صائم القائم :واي���ض��ا ي�ن��ال بهذا
ظلمك.2
احللم الدرجة كما قال ر�سول اهلل( :ان
وما ينفع احلليم يف حلمه انه يكون حمبوبا الرجل امل�سلم ليدرك باحللم درجة ال�صائم
بني النا�س خل�صال تكون فيه وهي -:
القائم) واحللم والعفو كفاهما �شرفا انهما
مما و�صفا اهلل �سبحانه وتعاىل بهما نف�سه
العابد :والعبودية هلل عز وجل �شرف واهلل يحب احلليم كما انه يحب العفو.
ومن امل�سلمات دون اي امر �شركي ان كان
ظاهرا او خفي.
كظم الغي�ض واالح�سان:
فروي عن االمام الر�ضا :اتقوا اهلل ،من االم��ور التي ينبغي للم�سلم ان يكون
وعليكم بال�صمت وال�صرب واحللم فانه ال مالزما لهذه اخل�صال فال يكون احللم اال
يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما.3
مع العفو وال يكون العفو اال مع كظم الغي�ض
وال يكون كظم الغيظ اال من االح�سان .
العقل :وكما ان العقل لي�س بالكرب او فقال النبي يف كظم الغي�ض  :من
ال�صغر وامنا يكون ب�أمور واحد منها احللم  .كظم غي�ضا وهو يقدر على انفاذه ملأه اهلل
حيث قال االمام الر�ضا :وال يكون عاقال امنا و اميانا.6
حتى يكون حليما.4
وق��ال اي�ضا :من كظم غي�ضا وهو
قادر على انفاذه دعاه اهلل تعاىل يوم القيامة
على ر�ؤو���س اخلالئق وخ�يره ان يختار من
االميان  :وهو معرفة امور عديدة واداء
اع�م��ال امل �ع��روف وامل�ستحبات م��ع الواجب
ومنها احللم كما بينه النبيانه قال :
ال يكمل اميان امل�ؤمن حتى تكون فيه ثالث
خ�صال حلم يردعه عن اجلهل ،وورع يحجزه
عن املعا�صي  .وكرم يح�سن به �صحبته.5

عن الإمام ال�صادق :اِنَّ َ
اهلل اِذا ا ََح َّب َع ْبداًَ ،غتَّهُ ِبالبالءِ

َغ ّت ًا .الكايف  /253 /2ح.6

اخالقنا
ق��ال :فيقوم عنق م��ن النا�س فتتلقاهم اعاذنا اهلل واياكم من الغ�ضب وجعلنا
احلور العني ما اراد.7
مما ذكرهم اهلل يف كتابه ونبيه يف حديثه
ومم��ا قاله يف ه��ذا امل �ج��ال :من املالئكة فيقولون وما كان ف�ضلكم ؟
كظم غي�ضا وهو يقدر على انفاذه وحلم عنه فيقولون - :كنا ن�صل من قطعنا ،ونعطي انه حميد جميد واحلمد هلل رب العاملني.
الهوام�ش:
من حرمنا ،ونعفو عمن ظلمنا .
اعطاه اهلل اجر �شهيد.8
 -1االخالق والآداب اال�سالمية �ص146
ق ��ال  :ف�ي�ق��ال ل�ه��م �� :ص��دق�ت��م ادخ �ل��وا
 -2نور احلقيقة ونور احلديقة �ص210
العفو :فهو عز للم�ؤمن وزك��اة للظفر ،اجلنة.10
(-3م�ستدرك الو�سائل ج� 2ص)304
حيث ق��ال النبي :عليكم بالعفو فان
 -4م�ستدرك الو�سائل ج� 2ص304
العفو ال يزيد العبد اال عزا ،فتعافوا يعزكم احللم :قال بع�ض االدب��اء (:من غر�س
 -5م�ستدرك الو�سائل ج� 2ص304
�شجر احللم اجتنى ثمرة ال�سالمة)11 .
اهلل.9
 -6م�ستدرك الو�سائلج� 2ص88
وروي عن االم��ام زين العابدين انه وقال ال�شاعر :
 -7م�ستدرك الو�سائل ج� 2ص.88
 -8الو�سائل ج� 2ص. 224
ق��ال :اذا كان يوم القيامة جمع اهلل تعاىل من يدعي احللم اغ�ضبه لتعرفه
 -9الو�سائل ج� 2ص.223
ال يعرف احللم اال �ساعة الغ�ضب
االولني واالخرين يف �صعيد واحد ،ثم ينادي
 -10الو�سائل ج� 2ص.223
مناد  :اين اهل الف�ضل ؟
 -11نور احلقيقة ونور احلديقة �ص. 210

وجل َج َع َل وليهُ فيِ
عن الإمام ال�صادق :اِنّ اهلل عزّ ّ

الدُّ نيا َغ َر�ض ًا ِل َعدُ ِّوه .الكايف /250 /2ح.5
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�شهداءاملنرباحل�سيني

ال�شهيد ال�شيخ باقر العيداين
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

لي�ست العربة بالكرثة وال َكم دائم ًا� ،إمنا
النتائج هي امل��ؤث��رة يف م�سرية ال�شعوب
والأمم الناه�ضة ،ففي تاريخ ال�شعوب،
هنالك ت�ضحيات ج�سام ،ولكن النتائج
متوا�ضعة ،ورمبا كانت خميبة للآمال .ويف
العراق؛ تع ّلم الر�سالة الأباة من مدر�سة
�أهل البيت ،،الت�ص ّدي لالنحراف
ومواجهة الباطل ،اينما كان .فكانوا مثل
قطرات املطر جتمعت حتى حتولت اىل
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�سيل هادر من الدماء الزكية  .ومن ه�ؤالء
الر�ساليني االبطال ،ال�شهيد ال�شيخ باقر
العيداين ،اح��د �شهداء املنرب احل�سيني
من مدينة الب�صرة.
هو ال�شيخ باقر ابن املال عبد اهلل ابن
ال�شيخ �سلطان العيداين ،من خطباء املنرب
احل�سيني ,ولد يف ق�ضاء �شط العرب يف
مدينة الب�صرة ع��ام 1937م .والتحق
بالدرا�سة يف احل ��وزة العلمية بالنجف

الأ� �ش��رف ،منذ نعومة �أظ �ف��اره ،وات�صل
بف�ضالء احلوزة و�أ�ساتذتها ونهل من معني
علمها قرابة الع�شر �سنوات ،بعدها عاد
�إىل حمافظة الب�صرة واجت��ه �إىل خدمة
املنرب احل�سيني ،ملتزم ًا مهمة الوعظ
والإر��ش��اد يف خمتلف مناطق املحافظة.
وكان يخ�ص�ص وقت ًا خا�ص ًا بعد كل جمل�س
ح�سيني ،ال�ستقبال �أ�سئلة اجلمهور يف
امل�سائل ال�شرعية.

عن الإمام ال�صادق :المْ�ؤمِنُ ال مي�ضي عليه َا ْربعونَ َل ً
يلةِ ،الاّ َع َر َ
�ض َلهُ

يذكر بِهِ  .الكايف  254 /2ح.11
امر يحزُ نُه
ٌ
ّ

�شهداءاملنرباحل�سيني
لقد كان ال�شهيد ال�شيخ العيداين �شديد
احل��ب لأه��ل ب�ل��ده ،وي�ب��دي بالغ احلر�ص
على هدايتهم وت�سليحهم بالوعي والثقافة
الدينية ،فكان ّ
يف�ضل التبليغ داخل العراق
على خارجه ،ال�سيما وانه يرى �أبناء جلدته
يف املناطق النائية مبحافظة الب�صرة
يحتاجونه �أكرث ،يف بيان �أمور دينهم .ومن
�أب��رز �صفاته التي ع��رف بها اجتماعي ًا؛
جتنبه املحرمات ،ووقوفه عند ال�شبهات
حتى �أنه ا�شرتى قطعة �أر�ض �سكنية ،ثم
ات�ضح فيما بعد �أنها عائدة ل�شخ�ص �آخر.
االم��ر ال��ذي ا�ستوقف ال�شهيد ،و�أخ��ذ
يبحث ع��ن مالكها احل�ق�ي�ق��ي ،وات�ضح
�أن��ه قد مات وتفرق �أبنا�ؤه يف حمافظات
العراق ،فذهب �إىل ورثته كلهم ،و�أر�ضاهم
جميع ًا ثم ت�صرف بالأر�ض.
اىل جانب هذه اخل�صلة االميانية ،كان
ال يقبل باجلور والظلم ،وال يخاف يف اهلل
لومة الئ��م ،فتعر�ض �إىل م�ضايقات من
قبل النظام البعثي ،ولكنه مل يلن لهم،
حتى تعر�ض �إىل ال�سجن يف مديرية �أمن
الب�صرة .وبالرغم من مطالبات ال�سلطات
البعثية ب�أن يت�ضمن جمل�سه مدح ًا وثنا ًء
لل�سلطات احلاكمة ،وجتنب احلديث عن
الظلم والطغيان� ،إال ان التجاهل كان
جوابه ،بعد خروجه من ال�سجن ،فوا�صل
طريقه دون اخلوف من تكرار االعتقال.
باملقابل ،كان يحر�ص على التوا�صل مع
طلبة اجلامعات من امل�ؤمنني املخل�صني،
ويتداول معهم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية،
وكيفية الت�ص ّدي للأفكار الدخيلة ،مثل
املارك�سية والقومية وتفنيدها ،يف وقت
ك��ان التيار املارك�سي قد ج��رف ع��دد ًا ال
ي�ستهان ب��ه م��ن طلبة اجل��ام �ع��ات .كما

تتم م��داول��ة امل�سائل الدينية وت�شجيع
الطلبة على االلتزام بتعاليم الدين وقيمه
وم �ب��ادئ��ه ،وه ��ذا م��ا ك��ان ميثل مقاطعة
�صريحة مع ما كان تروج له ثقافة النظام
�آنذاك ،االمر الذي دعا �سلطات «الأمن»
ملراقبته ع��ن ك�ث��ب ،وب�ين ف�ترة و�أخ ��رى
ُي�ستدعى �إىل م��دي��ري��ة �أم ��ن الب�صرة،
لتوجيه التحذيرات والتهديدات اليه لثنيه
عن مهمته الر�سالية .لي�س هذا وح�سب؛
بل كانت لل�شيخ ال�شهيد لقاءات مع وجهاء
امل��ؤم�ن�ين والطليعة امل��ؤم�ن��ة م��ن اع�ضاء
احلركة اال�سالمية ،وكان هذا يتم خالل
املجال�س احل�سينية التي ُي��دع��ى اليها،
وبعد انتهاء املجل�س ،يبقى عدد معني من
احل�ضور ويتم اللقاء اخلا�ص يف ظروف
�أمنية �صعبة.
وق � ��د ر�� �ص ��د �أزالم ال� �ن� �ظ ��ام ه��ذه
التحركات ،عندما اند�سوا يف احل�ضور يف
هذه املجال�س ،والحظوا بقاء البع�ض عند
انتهاء املجل�س ،وقد �ش ّنت �سلطات «الأمن»
حملة اعتقال ملجموعة من �أولئك ال�شباب
امل ��ؤم��ن ومنهم ال�شيخ ال�شهيد عندما
ك��ان يف جمل�س ع��زاء مبنطقة احلكيمية
مبحافظة الب�صرة.
ويف عام  1987م قرر ال�شهيد ،الرحيل
�إىل مدينة النجف الأ�شرف ،عندما فقدت
مدينة الب�صرة� ،أمنها خالل احلرب.
وبينما ه��و م�شغول بنقل الأث ��اث من
داره يف ق�ضاء �شط ال�ع��رب (التنومة)
و�إذا ب�سيارة تقف بالقرب منه ،وينزل
منها عدد من جالوزة النظام ،ثم تقدم
�أحدهم و اجت��ه اىل ال�شهيد ،ال��ذي كان
واق�ف� ًا قريب ًا من �سيارة احلمل ،و�أطلق
عليه عدة عيارات نارية ،ف�سقط ال�شهيد

عن الإمام ال�صادق :انَّ َ
لية ،ومييتُهُ بكلّ
اهلل عزّ وجل ي ْبتلي امل�ؤمِنَ ِبكلّ َب ٍ

يف احل��ال ،م�ضرج ًا بدمائه,ومن حكمة
اهلل �سبحانه وت�ع��اىل �أن��ه جعل يف �أمتنا
�أع��داد ًا ال حُت�صى من ال�شهداء ،ومنهم
ال �� �ص �ح��اب��ة والتابعني ،وذل ��ك
ليكونوا قدو ًة ملن بعدهم من جيل ال�شباب
والأط �ف��ال وحتى الكبار ،ولتفعل مثلهم
الأج�ي��ال املتتابعة جي ًال بعد جيل ،فنيل
ال�شهادة ال ي�أتي ب�سهول ٍة ،و�إمنا يحتاج �إىل
ونف�س م�ؤمن ٍة تعرف ما تريد،
ني ٍة �صادق ٍة ٍ
وتطلب احلياة وال تخ�شى املوت ،فال�شهيد
يهم بالدفاع عن مبادئه ال�سامية
قبل �أن ّ
التي �أم��ره اهلل تعاىل بها ،يجعل يف نيته
ري وبركة.
الن�صر �أو ال�شهادة ،وكالهما خ ٌ
ال�شهيد ي�صنع جمد الأمم وكرامتها،
و ُيحلق بالأوطان �إىل �أعلى املراتب ،فمن
ُيقدم دمه فدا ًءُ ،يخيف الأعداء حتى و�إن
رحلت روحه �إىل الرفيق الأعلى ،لأنه ي�ؤدي
لأعدائه ر�سال ًة وا�ضح ًة ب�أن ال�شهيد �سيتلوه
باق ما دامت النفو�س
�شهيد ،و�أن اخلري ٍ
ت��أب��ى ال��ذل وامل�ه��ان��ة وتبحث ع��ن عزتها
وت�ضحي بدماء �أبنائها الطيبني ،فالرتاب
ال��ذي ال يختلط بدم ال�شهيد ال ميكن �أن
يكون تراب ًا عطر ًا ،والأر�ض التي ال ُيدفن
فيها �شهيد ال ميكن �أن ت��دوم ،فال�شهيد
هو القنديل امل�ضيء يف ظلمة احلياة ،وهو
رجل املهمات ال�صعبة ،وهو زوادة الوطن
وم�ستقبله امل�شرق  ,رح��م اهلل �شهدائنا
االب��رار الذين هم رمز الوحدة والدفاع
عن الدين اال�سالمي ومبادئ ر�سول اهلل
واهل البيت. 
الهوام�ش:
 -1املكتبة احليدرية .

هاب عقلهِ  .الكايف  256 /2ح.22
َمي َت ٍة ،وال ي ْبتله بِذِ ِ
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�صدى ال�شباب

ال�شباب واحلرب الناعمة
احللقة الأوىل

الإ�صالحية الراف�ضة للف�ساد واالن�ح��راف
يف خمتلف امليادين وامل�ج��االت هو عن�صر
ال���ش�ب��اب ،ول �ه��ذا جن��د ت��رك�ي��ز امل�صلحني
والدعاة من�ص ّب ًا عليهم ،فعن �إ�سماعيل بن
عبد اخلالق ق��ال� :سمعت �أب��ا عبد اهلل
أتيت
يقول لأب��ي جعفر الأح��ول و�أن��ا �أ�سمعَ � :
الب�صر َة؟ ،فقال  :نعم  ،ق��ال :كيف ر�أي� َ�ت
النا�س �إىل هذا االم� ِ�ر و دخو َلهم
م�سارع َة ِ
هلل �إنهم لقلي ٌل ،ولقد فعلوا و�إن
فيه؟ ،قال  :وا ِ
ذلك لقلي ٌل ،فقالَ :
أحداث ف�إنهم
عليك بال ِ
�أ�سر ُع �إىل ك ّل خري .....اخلرب.2
ولعله �إىل ذلك ترمي الدرا�سات احلديثة
يف ع�ل��م االج �ت �م��اع ح�ي��ث ُت���ص� ِّن� ُ�ف ��ش��رائ� َ�ح
املجتمع من حيث حركته التفاعلية �إىل ثالثة
�أ�صناف :
�أ� .صنف يت�أثر وال ي��ؤث��ر  ،وت�ل��ك حالة
يعي�شها الإن�سان يف مرحلة الطفولة حيث
ي �ك��ون (ك ��الأر� ��ض اخل��ال�ي��ة م��ا �أل �ق��ي فيها
قبلته) ،فهو لي�س لديه القدرة على التقدمي
والعطاء ،بداهة �أنه يعي�ش فراغ ًا فكري ًا تام ًا
ُيعجزه عن العطاء والت�أثري يف الآخرين0

�إن املتتبع حلركة ال��ر��س��االت ال�سماوية
ي�ل�ح��ظ وب���ش�ك��ل وا� �ض��ح م ��دى ت��رك�ي��ز تلك
ال��ر� �س��االت على عن�صر ال�شباب م��ن بني
العنا�صر املكونة للمجتمعات ب�صورة عامة،
فاهتمام الأنبياء والر�سل من�صب
وب�شكل وا�ضح على ال�شباب �أو ًال وبالذات،
وه ��ذا م��ا مي�ك��ن تلم�سه وب�شكل ج�ل��ي من
خالل ت�سليط ال�ضوء على الر�سالة اخلامتة
وك�ن�م��وذج ملجموع ر� �س��االت ال�سماء حيث
ا��س�ت�ه��دف ال�ن�ب��ي الأكرم يف دع��وت��ه
ال�شريفة العنا�صر ال�شابة قبل �أن يتوجه
بالدعوة لعامة النا�س ،ولذا كان �أول م�ؤمن
به منهم هو امل��وىل �أم�ير امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب ،ثم تواىل بعد ذلك جمع من
ال�شباب من �أمثال عمار بن يا�سر وزيد بن
حارثة وجعفر بن �أب��ي طالب و�أ�سماء بنت
عمي�س ونحوهم من فتيان العرب وفتياتهم،
ومما ي�ؤيد ذلك ما روي عنه من �أنه
قال�( :أو�صي ُكم ِب ُّ
ال�ش ّب ِان َخ�ير ًا َف�إِ َّن ُهم �أ َر ُّق
�أف ِئ َد ًة� ،إنَّ اللهَّ َ َب َع َثني َب�شري ًا و َنذير ًا َفحا َل َف ِني
ال�ش ُ
ال�ش ّبانُ وخا َل َف ِني ُّ
ُّ
يوخ) ،1وبالتايل فالبد
ودواع
لهذا االهتمام والتكريز من �أ�سباب
ٍ
تبعث على ال�ت��أم��ل وت��دع��و ل�ل��وق��وف عليها ب .و�صنف يت�أثر وي�ؤثر ،وذلك هو �صنف
ال�شباب فهو كما ميكن �أن ي�ستفيد ف�إنه
ومعرفتها 0
ميكن �أن يفيد غريه ،وكما ي�أخذ ف�إن ب�إمكانه
وميكن تلخي�ص تلك الدواعي والأ�سباب العطاء والتقدمي وخدمة الب�شرية0
بثالثة �أمور :
الأول� :أن ال�ع�ن���ص��ر الأوح � ��د ال��ذي ج .و�أما ال�صنف الأخري فهو الذي ي�ؤثر
ميكن �ضمان ا�ستجابته وقبوله للدعوات وال يت�أثر ،وتلك �شريحة ال�شيوخ وكبار ال�سن،
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عن الإمام ال�صادق :انَّ اهل الحْ ق مل يزالوا ُم ُ
نذ كانوا يف �شِ دّ ةٍ ،ا ّما انّ

ال�شيخ فاروق اجلبوري

�إذ ال �شبهة يف تكامل ن�ضجه الفكري بح�سب
ما ينا�سب ذاته وثقافته وبيئته التي ن�ش�أ فيها
تكام ًال ميتنع معه و�إىل ح��د كبري قابليته
للتغيري والتفاعل والتعاطي مع ما هو جديد
على ال�ساحة الفكرية مما يرتبط بالعقيدة
واالجتماع والأخ�ل�اق وغريها من جماالت
احلياة �إال ما ندر0
الثاين� :إن القوة والطاقة التي تكتنزها
مرحلة ال�شباب لهي مفقودة يف مرحلتي
الطفولة وال�شيخوخة ،وه��ذه حقيقة ثابتة
بالبداهة وت�شهد لها التجربة والوجدان ،وبها
ي�ص ّرح القر�آن الكرمي حيث يقول ع ّز وج ّل:
}اللهَّ ُ ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ َ�ض ْع ٍف ُث َّم َج َع َل ِمنْ
َب ْع ِد َ�ض ْع ٍف ُق َّو ًة ُث َّم َج َع َل ِمنْ َب ْع ِد ُق َّو ٍة َ�ض ْع ًفا
َو َ�ش ْي َب ًة َيخْ ُلقُ َما َي َ�شا ُء َوهُ َو ا ْل َع ِل ُيم ا ْل َق ِدي ُر{،3
وعليه وحيث �أن الهدف من بعثة الأنبياء
والر�سل لي�س فقط �إيجاد جماعة �صاحلة يف
كل ع�صر بل الأمر يتعدى ذلك �إىل �ضرورة
�إيجاد جماعة م�صلحة ت�أخذ على عاتقها
م�س�ؤولية ال��دع��وة وتتحمل �أع�ب��اء الر�سالة
ون�شرها كما قال تعاىل َ } :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة
وف َو َي ْن َه ْونَ
َي ْد ُعونَ ِ�إلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُم ُرونَ ِب مْ َال ْع ُر ِ
َع ِن مْالُ ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم مْالُ ْف ِل ُحونَ { ،4ف�إنه لي�س
لها ــــ واحل��ال هذه ــــ �إال ال�شباب ،ويكفيك
�شاهد ًا على ذلك ن�صرة الدين ب�سيف فتى
الإ� �س�لام اخل��ال��د علي ب��ن �أب��ي طالب
حتى دانت العرب بح ّد �سيفه ونادت ال�سماء
بف�ضل ن�صرته ،حيث �أت��ى جربي ُل� إىل
طويلة .بحار الأنوار .214 /67
وعافية
قليلة
ذلك اِىل مدّ ة
ٍ
ٍ
ٍ

�صدى ال�شباب
يوم بد ٍر فقال� ( :إن هذه لهي
النبيَ 
امل��وا��س��اة فقال النبي� :إن��ه مني و�أن��ا
منه  ،فقال جربئيل  :و�أنا منكما  ،ف�سمعوا
�صوت ًا ينادي ال �سيف �إال ذو الفقار وال فتى
�إال ع �ل��ي) ،5فاحلا�صل �إذن �أن ال�صالح
والإ�� �ص�ل�اح ك�لاه�م��ا م �ق��رون��ان بال�شباب
ومتوقفان عليه يف حتققهما ووجودهما 0
الثالث  :ما ُيع َرف بعمارة الأر�ض ،ف�إن
م��ن ب�ين �أه��م الغايات التي ٌخ� ِل��قَ الإن�سان
لأجلها هي هذه املهمة ال�شاقة التي ا�صطدمت
قبل بدئها باعرتا�ض املالئكة كما ين�ص عليه
قوله تعاىل َ } :و�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة �إِ يِّن
الَ ْر��ِ�ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا �أَتجَ ْ َع ُل ِفي َها
َج ِاع ٌل فيِ ْ أ
َمنْ ُيف ِْ�س ُد ِفي َها َو َي ْ�س ِف ُك الدِّ َما َء َو َن ْحنُ ُن َ�س ِّب ُح
�ال ِ�إ يِّن �أَ ْع� َل� ُ�م َما لاَ
ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ�س َل� َ�ك َق� َ
َت ْع َل ُمونَ {� ،6إال �أن احلق �سبحانه وتعاىل ـــــ
ول�سبق علمه ـــــ كان يرى يف ذرية �آدم
ُث َّل ًة طاهر ًة قادر ًة على ذلك النهو�ض مبهمة
اخلالفة وعلى �أمت وجه0
ومما يجدر التنبيه �إليه هنا ذلك الوهم
�أو التوهم الذي يحاول �أعداء الإ�سالم وبع�ض
اجلهلة الت�سويقَ له وترويجه  ،وهو �ضرورة
ف�صل الدين عن الدنيا و�أن العبادة �شي ٌء
�شيء �آخ��ر ،وي�ستدلون لذلك ب�أننا
والعمل ٌ
خلقنا للعبادة ال غ�ير حيث ي�ق��ول تبارك
ال ْن� �� � َ�س ِ�إلاَّ
وت�ع��اىلَ } :و َم ��ا َخ� َل� ْق��تُ الجْ ِ ��نَّ َو ِ ْ إ
ُون{.7
ِل َي ْع ُبد ِ
وليت �شعري فل�ست �أدري �أي منافاة تلك
التي يراها ه�ؤالء بني العمل والعبادة؟ ،وكيف
َ
العمل وعمارة
إ�سالم
يتنافيان وقد جعل ال ُ
البالد والأوط��ان وت�شييد �صروح احل�ضارة
على م�ستوى الزراعة وال�صناعة والتجارة
وغري ذلك مما يخدم الب�شرية و ُي�سهم يف
ُرق ّيها وتكاملها وقربها من احلق �سبحانه

م�صداق ًا من م�صاديق العبادة وجزئي ًا من
جزئياتها ؟! ،وي� ��ؤدي ذل��ك م��ا ع��ن زكريا
بن �آدم  ،عن �أبي احل�سن الر�ضا قال:
(ال ��ذي يطلب م��ن ف�ضل اهلل ع��ز وج��ل ما
يكف به عياله �أعظم �أج��را من املجاهد يف
�سبيل اهلل عز وجل ) ،8ف�إذا كان هذا مقام
من يعمل ليخدم �أ�سر ًة فما بالك مبن يعمل الهوام�ش:
-1جواهر احلكمة للري�شهري  :ج� ،1ص20
ليخدم �أمة �أو يخدم الإن�سانية جمعاء ؟! 0
-2الكايف  :ج� ، 8ص0 93
ول��وال �أن العمل مق ّد�س و�أن��ه م��ن جملة
� -3سورة الروم �آية .45
مهام الإن�سان التي ُك ّلف بها ملا كان هنالك
�-4سورة �آل عمران �آية .104
معنى لتزويده بالعلم ،قال تعاىل } :ا ْق � َر ْ�أ
ً
 -5نظم درر ال�سمطني ل�ل��زرن��دي احلنفي:
َ
َو َر ُّب� َ�ك ْ أ
ال ْك � َر ُم  ا َّل� ِ�ذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم َ ع َّل َم �ص. 120
ال ْن َ�سانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم{. 9
ْ إِ
� -6سورة البقرة �آية .30
وب �ع��د ك��ل ه��ذا ف�ق��د ب��ات م��ن الطبيعي
�-7سورة الذاريات �آية .56
-8الكايف  :ج� ، 5ص.88
ج��د ًا �أن ي�صبح ال�شباب ال�شغل ال�شاغل

عن الإمام ال�صادق :ا مَِّنا امل�ؤمنُ مِبنْزلةِ ك ّفةِ امليزان ،كلّما زيدَ يف اميانِهِ زيدَ يف بالئِهِ .

لل�شيطان وحزبه وهو الذي �أخذ على عاتقه
م�س�ؤولية منع الإن�سان من ال�صالح ف�ض ًال
عن الإ�صالح ،وعن العمل مبا يخدم م�سرية
الب�شرية ،و�أما كيفية ذلك فهذا ما �سنتعرف
عليه يف احللقات القادمة �إن �شاء اهلل تعاىل0

�-9سورة القلم �آية 3ــ.5
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كتاب يف �سطور



رو�ضة املحبني يف �أحوال �أمري امل�ؤمنني
�إعداد/طالب حممد جا�سم

ا�سم الكتاب :رو�ضة املحبني يف �أح��وال
�أمري امل�ؤمنني.
ا�سم امل�ؤلف :عي�سى بن ح�سني علي �آل
ك ّبة.
تعريف يف امل��ؤل��ف :احل��اج حممد ح�سن
كبة ابن احلاج حممد �صالح كبة ن�ش�أ يف بلدة
الكاظمية ببغداد ورب��اه وال��ده تربية عالية
ملا كانت تلوح عليه من �آي��ات النبل والذكاء
والنبوغ واحاطه بجماعة من �أجلة العلماء
واالدب � ��اء ح�ت��ى ف ��رغ م��ن حت�صيل ال�ع�ل��وم
العربية وب��رع يف نظم ال�شعر والإن�شاء ومل
يتجاوز الع�شرين من عمره ،وله م�ساجالت
�شعرية مع كثري من ادباء و�شعراء زمانه.
تدرج يف درا�سة العلوم الدينية والفقهية
على يد جمموعة من علماء الدين االفا�ضل
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حتى نال درجة االجتهاد ب�شهادة العديد من
العلماء االفا�ضل يف زمانه ،وكان جمدا يف
التدري�س والت�صنيف وكان جمل�س تدري�سه
حافال بطالب العلم وق��د تخرج على يده
الكثري من الف�ضالء وله م�ؤلفات منها حتفة
الطالب وتذكار احلزين وحتفة االحباب.
وقد رتب هذا الكتاب (رو�ضة املحبني يف
�أحوال �أمري امل�ؤمنني.)
على مقدمة و�أبواب وختام وهي :
املقدمة :يف الرتغيب اىل ما ا�شتمل عليه
هذا الكتاب .
 -1ال�ب��اب االول  :وفيه ف�صول خم�سة
وهي:
الف�صل االول :يف والدته.
الف�صل الثاين :يف ن�سبه من قبل �أبيه
وامه. 
وال �ف �� �ص��ل ال �ث��ال��ث :يف ا� �س �م��ه وكنيته
و�ألقابه.
الف�صل الرابع :يف �صفاته.
الف�صل اخلام�س :يف ذكر �أوالده و�أزواجه
وامهات �أوالده.
 -2الباب الثاين :وينق�سم اىل ف�صلني :
الف�صل االول :يف �سبقه اىل اال�سالم .
الف�صل الثاين :ويف بيان بع�ض الن�صو�ص
عليه باخلالفة واالمامة .
 -3الباب الثالث :يف بع�ض الآي��ات التي
نزلت فيه.
 -4الباب الرابع  :وفيه ف�صول ثالثة:

الف�صل االول :يف زه��ده وقناعته
بالي�سر.
الف�صل الثاين :يف عبادته.
الف�صل الثالث :يف ا�ستجابة دعائه.
 -5الباب اخلام�س وفيه اربعة ف�صول:
الف�صل االول :يف يقينه.
الف�صل الثاين :يف عفوه و�صفحه.
والف�صل الثالث :يف �إ�شفاقه وعطفه.
الف�صل الرابع :يف توا�ضعه.
-6ال � �ب� ��اب ال� ��� �س ��اد� ��س :يف ف���ص��اح�ت��ه
وبالغته.
 -7الباب ال�سابع :يف ف�ضله وتف�ضله.
-8ال��ب��اب ال �ث��ام��ن :يف �سخائه وج��وده
وكرمه.
 -9الباب التا�سع :يف نبذة من معجزاته
الباهرة التي حار فيها ذو العقول.
 -10الباب العا�شر :يف ق�ضاياه وما �أهدى
قومه اليه مما �أ�شكل عليهم.
 -11الباب احل��ادي ع�شر :يف ذك��ر من
�سبه وما �أخرب بوقوع ذلك بعده وما ظهر من
كراماته.
 -12الباب الثاين ع�شر :يف �شجاعته يف
حروبه وغزواته ,وجندته البن عمه يف
ايام حياته.
واما اخلتام يف ا�ست�شهاده.

ايوب �َ س ْب َع َ�سنني ِبال َذنْب.
عن الإمام ال�صادق ِ :ا ْبتلي َ

اخل�صال .46 /2

The Husseiny's orator

Phonological
Markers
of Oration

Part Seven

Sheikh Ameer Yaseen Alwali

In the name of Allah most Gracious most Merciful
Peace be upon Mohammad and
his progeny.
The speaker normally tries to
make his main ideas, keywords
and phrases
memorable by using certain
sound effects and phonological
devices. Thus, for the
sake of a successful oration, a
number of these phonological elements can be
identified as follows:( Alliteration, assonance, onomatopoeia,
and rhyming)
(Harris,2005:1-35).
1- Alliteration
Alliteration is the recurrence of
initial consonant sounds. The repetition can be
juxtaposed (and then it is usu-
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ally limited to two words):
- Ah, what a delicious day!
This two-word alliteration calls
attention to the phrase and fixes it
in the
reader's or hearer's mind, and so
is useful for emphasis as well as art
(Harris,2005:32).
2- Assonance
Assonance is the repeating of
vowel sounds for aural effect and
memorability
as in :
-laugh, laugh, cackle and guffaw. That Sam-I-am, That Sam-Iam, I do not like,
That
Sam-I-am
(Harris,2005:33).

.262 /2 اخل�صال

3 - Onomatopoeia
Onomatopoeia is where the

words used sound like the thing or
concept being
described as in :
-Wind swishing or moaning in
the treetops-frost crunching underfoot -cock a
doodle doo woof woof.
4- Rhyming
Words sounding similar that
are pleasant to the ear...they also
appeal because
the listener can almost predict a
part of the speech as in :
Chocolate chips, greasy dips
and dairy whips these are the
foods that little
teenagers are made of (ibid).
The source:-The Rhetoric of
Oratory in English and Arabic: An
Applicable Study to One of Imam
Ali's Oration

ْ ُ َم َع َجمي ِع ما يبتلي ِبه لمَ ْ نانَّ اَيوب: عن الإمام ال�صادق
.ي�ست َلهُ رائحة

ملتقى الكرامات

فقدت الب�رص  ..ولكن مل تفقد الأمل
�إعداد/م�صطفى كمال

ن�ع�م��ة ال �ب �� �ص��ر ،ت �ل��ك ال�ن�ع�م��ة الإل �ه �ي��ة
العظيمة التي منّ بها على عباده ،جوهرة
مكنونة ال يعرف كنهها �إال من فقدها ،وال
يعرف قيمتها �إال من حرم اال�ستفادة منها،
فيكون الفاقد لها قد ابتلي ببالء كبري وهول
عظيم ال يعرف مقداره �إال من ا�ضاعه ويئ�س
من رجوعه ،وهذا ما ح�صل مع الفتاة(منى
جمعة) وهي يف ريعان �شبابها� ،إذ تعر�ضت
حل ��ادث م ��أ� �س��اوي �أدى �إىل فقدانها هذه
النعمة ،ف�أ�صبحت فاقدة للب�صر ،ومل تفلح
معها ع�لاج��ات االط �ب��اء وم��راج�ع��ة مراكز
االخت�صا�ص..
يف الثالث من �شهر �شعبان املعظم وبعد �أن
و�صلت �أ�سرة الفتاة(منى) �إىل طريق م�سدود
يف وجود العالج الناجح لأبنتها ول�سنتني من
امل�ح��اوالت وم��ا رافقها من م�شاعر الأ�سى
واحل� ��زن مل���ص��اب اب�ن�ت�ه��م ،ع �ق��دت ال�ع��زم
للتوجه �إىل مالذ امل�ؤمنني و�سيد املوحدين
علي ب��ي �أب��ي طالب ،ال��ذي ح�ب��اه اهلل
تعاىل بالكرامات العظيمة واملنزلة الرفيعة..
فتوجهت ا� �س��رة (م �ن��ى) يف اليوم
التايل �إىل مثوى افئدة امل�ؤمنني� ،إىل ار�ض
النجف اال�شرف ،وهي تقطع تلك امل�سافة
الطويلة من ار�ض مدينة مي�سان-حيث كانت
تقطن تلك اال��س��رة -تلك املدينة املعروفة
بحبها العميق ومت�سكها املنقطع النظري
ب�أهل البيت ،ووالئهم املطلق لهم..
فحثت اخلطى ب�ساعات طويلة وه��ي تقطع
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مئات الكيلومرتات ،وق��د امتزجت قلوبهم
ب ��آي��ات ال��دع��اء واالب�ت�ه��ال �إىل ال �ب��اري عز
وجل بفكرهم ،و�أ�صبحت �شغلهم ال�شاغل،
�إىل ان و�صلت �إىل م���ش��ارف مدينة امري
امل�ؤمنني ،فتعلقت ال �ق �ل��وب بحبائل
الرحمة الإلهية ،وعنوان املغفرة ،واختارت
امل���س�ير ب�سكينة لت�صل �إىل ذل��ك امل��رق��د
ال�شامخ مرقد امري امل�ؤمنني.
وما �أن و�صلت �أ�سرة (منى) �إىل املوقف
املوجود يف نهاية �شارع الطو�سي وتراءت لها
تلك القبة ال�شاخمة ملرقد �أمري امل�ؤمنني)
حتى اجه�شت بالبكاء ،ودخلت بذلك العامل
امللكوتي املهيب� ،إذ ال وجود للماديات فيه،
وراحت الطم�أنينة وال�سكينة تدخل يف قلبها
امل�سكني الذي اعيته احزان م�صاب ابنتهم
(منى) ،فراحت تتوجه بكل كيانها �إىل ذلك
ال�ق��رب الإل �ه��ي ،و�أخ ��ذت تنتقل يف ال�شارع
امل�ؤدي �إىل املرقد الطاهر بكل �سكينة ووقار
�إىل ان و�صلت �إىل باب الدخول ،فا�ست�أذنت
ا�ستئذان الدخول ،ثم اطلقت لعيونها الدموع
وذه �ب��ت �إىل م��رق��د �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين والذوا
بال�ضريح املقد�س حتى تعالت �أ�صواتهم
بالتكبري وال�صالة على حممد و�آل حممد
بخ�شوع و�صدق و�إمي��ان يهز �شغاف القلب
ل�صدقه فتقدم �أحد ذويها منها وقربها من
ال�ضريح املقد�س ،وما �أن �أم�سكت بال�ضريح
وراحت تكرب وت�صلي على حممد و�آل حممد
وهي تبكي بكا ًء ح��ار ًا ،حتى وج��دت نف�سها

�أن النور ع��اد �إىل عينيها مب�شيئة اهلل عز
وج��ل ف��راح��ت تهتف بال�صالة على حممد
و�آله وتردد ب�صوت يخنقه العربة (لقد �أنعم
اهلل تعاىل علي ب � ّرد ب�صري ب�شفاعة �أمري
امل�ؤمنني ،فكرب النا�س ب�أعلى �أ�صواتهم
ممن كان قريب ًا منها ،ومع تكبريات ذويها،
ف�أبتهج اجلميع ب�شفاء هذه البنت الطاهرة
ب�إذن اهلل تعاىل وبربكة �أمري امل�ؤمنني1.
الهوام�ش:

 -1مكتبة الرو�ضة احليدرية.

ٌ
عن الإمام ال�صادق :اِذا ا َِ�ض َ
عافية.
البالء
الء اِىل ا ْل َبالءِ  ،كانَ مِنَ
ُ
يف ا ْل َب ُ

حتف العقول.357 :

م�شاركات

ليتني كنت �أقر�أ زيارة عا�شوراء �أكرث !!!
ميثم عبد الزهرة اجل�شعمي

يقول ال�شيخ بهجت:
ر�أي��ت ال�سيد القا�ضي يف عامل الر�ؤيا
فقال يل  :ليتني كنت �أقر�أ زيارة عا�شوراء
�أكرث من مرة واحدة يف اليوم.
وقال عندما ُ�سئل:
ت ��وج ��د ق �� �ص ����ص وق�����ض��اي��ا ت��رت �ب��ط
بالأ�شخا�ص الذين داوموا على قراءة زيارة
عا�شوراء ،وتو�سلوا بهذه الزيارة ،ويريد
البع�ض جمع ه��ذه الق�ص�ص وطباعتها،
فما ر�أيكم يف هذا املجال؟
ف��أج��اب قد�س �سره �:إن فقرات ن�ص
زي��ارة عا�شوراء ،هي الدالة على عظمة
هذه الزيارة ،وال �سيما لوحظ ما ورد يف
�سند هذه الزيارة عن الإمام ال�صادق
ل�صفوان حيث قال له (م�ضمون احلديث):
اقر�أ هذه الزيارة والدعاء ،وداوم عليها..
فمن قر�أ هذه الزيارة �ضمنت له �أ�شياء:
قبل اهلل زي��ارت��ه� ،شكر اهلل ،ق�ضى اهلل
جميع حاجاته ،ومل يخيب �أمله ،ومل يرد
طلبه.
يا �صفوان! وج��دت هذه الزيارة بهذا
امل�ضمون عند �أبي ،و�أبي وجدها عند �أبيه،

العلمية وك�ثرة املراجعات �إليهم ،بحيث
�أن �أ�ستاذنا املرحوم احلاج ال�شيخ حممد
ح�سني الأ�صفهاين ،طلب من اهلل -تعاىل-
�أن ال يقب�ض روحه يف �آخر عمره� ،إال وهو
يف حالة قراءة زيارة عا�شوراء ..فا�ستجاب
اهلل دعاءه ،وقب�ض اهلل روحه بعد �أن انتهى
من قراءة هذه الزيارة.1

حتى ي�صل الأم��ر �إىل �أم�ير امل�ؤمنني
وهو ينقلها عن ر�سول اهلل ،والر�سول
ع��ن جربائيل ،وج�برائ�ي��ل ع��ن اهلل
تعاىل ..و�أق�سم اهلل تعاىل �أنه من قر�أ هذه
الزيارة والدعاء ،ف�إنه -تعاىل� -سيقبل
زيارته ودعاءه ويق�ضي حاجته.
وي�ستفاد من �سند ه��ذه ال��زي��ارة ،ب�أن
زي��ارة عا�شوراء من الأحاديث القد�سية،
وه ��ذه الأم� ��ور ه��ي ال�ت��ي دف�ع��ت علماءنا الهوام�ش:
 -1ب�ح��ار الأن� ��وار  -ال�ع�لام��ة املجل�سي -
الكبار و�أ�ساتذتنا� ،أن يقيدوا �أنف�سهم على
قراءتها على الرغم من كرثة ان�شغاالتهم ج�-٩٨ص .٣٠١

ٌ
عن الإمام ال�صادق َ :ل ْن تكونوا ُم�ؤمِن َ
�صيبة.
والرخاء ُم
َ
ني َحتّى تعدُّ وا
البالء نِع َم ٌة ّ

حتف العقول.377 :
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ا�سرتاحة اخلطيب

املحاولة
مفتاح النجاح

طالب يف جامعة كولومبيا الأمريكية نام
يف حما�ضرة ريا�ضيات  ،و بعدها ا�ستفاق
على �صوت الطلبة ملا انتهت املحا�ضرة..
ف��وج��د ال��دك �ت��ور ق��د ك �ت��ب ع �ل��ى ال���س�ب��ورة
م�س�ألتني...
ق��ال يف نف�سه� :أك�ي��د م�سائل ال��واج��ب ،
ونقلها من �أجل حلها يف البيت.
ملا حاول وجد �أنهما �صعبتان جدا  ...لك ّنه
ظل يحاول و يحاول و يذهب �إىل املكتبة ي�أتي
باملراجع ويبحث �إىل �أن ا�ستطاع ب�صعوبة حل
م�س�ألة واحدة فقط.
ويف امل�ح��ا��ض��رة ال�ت��ي ب�ع��ده��ا الح��ظ �أن
الدكتور مل ي�س�أل عن الواجب !

فقام الطالب و �س�أله :يا �سيدي ملاذا مل والزال��ت ه��ذه امل�س�ألة ب��أوراق�ه��ا الأربعة
معرو�ضة يف اجلامعة حتى يومنا هذا.
ت�س�أل على واجب املحا�ضرة ال�سابقة ؟!
ه��ذا ال�ط��ال��ب ق��ام بحل امل�س�ألة ل�سبب
فقال الدكتور  :واجب ؟!
هو مل يكن واجبا � ،إمنا قدمت لكم �أمثلة واحد  ...لأنه مل ي�سمع الدكتور و هو يقول :
ع��ن امل�سائل الريا�ضية ال�ت��ي عجز العلم مل ي�ستطع �أحد �أن يجد ح ّلهما .
والعلماء عن حلها !!
انده�ش الطالب ،و قال  :لكنني قمت بحل �أقنع نف�سه ب�أن البد �أن يتم حلها  ...فلما
ج��رب بعيدا ع��ن ت ��أث�يرات الإح �ب��اط  ،قام
واحدة منهما يف �أربع ورقات!
فنده�ش الدكتور  ،ثم فح�ص احلل فكاد بحلها.
ال ت�سمع ملن يقول لك ال ت�ستطيع ,اعمل
�أن يقع مغما عليه..
و ُ�س ّجل حل امل�س�ألة يف جامعة كولومبيا ك��ل ��ش��يء مهما ك��ان��ت ال�صعوبات و مهما
بلغت حدتها ،فقط حاول وكرر املحاوالت وال
وعرفت با�سمه.
تي�أ�س...

�سـ�ؤال

الــــــــــــــــعــــــــــــــدد

اذكر القاب االمام محمد بن علي الجواد ؟

�س�ؤال العدد ال�سابق
�س�ؤال العدد ال�سابق/اذكر �ألقاب للأمام زين العابدين؟

اجلواب

ال�سجاد ،الزاهد ،الأمني ،املُت َه ّجد ،الزكي...و�أ�شهرها
�س ّيد العابدينّ ،
زين العابدين.
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خم�س َع�شر َه ِخ ْ�ص َلهٌ
قال ر�سول اهلل  :اِذا َع ِم َلتْ ا َّمتي
َ

الء .اخل�صال .594 /2
َح َّل بها ا ْل َب َ

ن�شاطات الق�سم
ق�سم اخلطابة احل�سينية يرفد اال�ستفتاءات ال�شرعية باملرتجمني

بتوجيه مبا�شر م��ن ق�ب��ل رئ�ي����س ق�سم
اخلطابة احل�سينية يف العتبة احل�سينية
املقد�سة ،ال�شيخ عبد ال�صاحب الطائي،
� �ش��ارك جم�م��وع��ة م��ن طلبة معهد االم��ام
احل�سني للخطابة باللغة االن�ك�ل�ي��زي��ة ،يف
ترجمة اال�ستفتاءات ال�شرعية للزائرين اثناء
زيارة العا�شر من املحرم.

وق��ال حممد علي حميد م�س�ؤول ال�شعبة
االداري� ��ة يف الق�سم :بتوجيه مبا�شر من
�سماحة ال�شيخ عبد ال�صاحب الطائي،
وا�شراف ال�شيخ امري ال��ويل ا�ستاذ املعهد،
ومتابعة �شخ�صية� ،شارك االخوة الطلبة يف
اماكن اال�ستفتاءات ال�شرعية داخل ال�صحن
احل�سيني خدم ًة للزائرين االجانب.

قال ر�سول اهلل  :اذا َغ َ�ض َب اهلل عز وجل على ُا ّم ٍة َومل ينْزلْ

وا�ضاف ان ،بعد التن�سيق مع ق�سم ال�ش�ؤون
الدينية امل�س�ؤول عن اال�ستفتاءات ال�شرعية،
با�شر االخ��وة الطلبة ،مبهام عملهم الذي
الق��ى ا�ستح�سان كبري م��ن قبل ال��زائ��ري��ن
االجانب اثناء تواجدهم لأداء الزيارة.

العذاب .اخل�صال/360 :ح.47
ِبها
َ
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َّ
��ر ِك املَ َرحـا
�رم ف��اح� ْ
هـل املُ��ح� ُ
�زن وات� ُ
��ام ق� ْ�د ق�ضى عط�شـ ًا
لـم ت��ـ��د ِر � َّأي �إم� ٍ
ْ
�سيـن ال��ـ��ذي ر َّب����ا ُه ح��ي��ـ��دَ ٌ
ه��ـ� َو ُ
رة
احل ُ
هـ َو ُ
ْ
ظهرت
�سيـن ال��ذي ل���وال ُه م��ا
احل ُ
ٌ
هـ َو ُ
عجزة
�ون ُم
احل�س ُ
ني ال��ذي يف ال��ك� ِ
للعلـم مد َر ٌ
ه��ـ� َو ُ
�سـة
�سيـن ال���ذي
احل ُ
ِ
ٌ
ج��ه��ـ��ا ُد ُه ك��ـ��انَ ي��ـ��و َم ال��ط� ِّ
لحمـة
�ف َم
ُّ
َّفـ�س محُ �َتمرَ َ ٍم
فكـل
��ي الن ِ
ٍ
�شخـ�ص �أب� ِّ
قـد ق��ا َم بال�سيف َ
حيـدرة
اللـيث
مثل
ٍ
ِ
ق��ـ��د ��ُ�س � َّر ح��ي��ـ� ٌ
�درة يف ي��ـ��و ِم م��ـ��ول��ـ� ِ�د ِه
م��ـ��اذا �أق���ـ� ُ
ب�شخـ�ص ك � ُّل��ـ��هُ َك��ـ� َ�ر ٌم
��ول
ٍ
�إنَّ ُ
بـه
��ام ُي�ستنــار ِ
احل�����س��ي��ـ��نَ �إم���ـ� ٌ
ف���ـ� ٌّ
هلل ُم��ـ � ّت��ـ��ب��ـ��ـ� ٌ�ع
��ر ا ِ
���ي لأم���ـ���ـ� ِ
��ذ �أب����ـ� ٌّ
�اع� ُت��ـ��هُ
ه��ـ� َو الإم����ا ُم ال���ذي َف��ـ��ر��ٌ�ض �إط� َ

دم يف ك��رب��ـ�لا ُ�س ِف َحـا
ل��ـ� ْ�م ت��ـ��د ِر � َّأي ٍ
�ط ن��ب� ٍّ�ي ل��ل � ُه��ـ��دى ُذ ِب��ـ� َ�ح��ـ��ا
و � َّأي ���س��ـ��ب��ـ� ِ
و�أح��م��ـ��دٌ
أخ�لاق��ـ� ِ�ه َن َفــحـا
م��ن �
ِ
ِ
فيـه ْ
م��ع��ا ُ
مل ال� ّ�دي� ِ�ن َوالإ���س��ـ�لا ِم م��ا َو َ�ضـحـا
ب��ـ� ِ�ه ا���س��ت��ن��ـ��ا َر وب��ـ��انَ احل���قُّ وا َّت�ضحـا
بر َحـا
العطاء وف��ي� ِ�ه
فيـه
ِ
اخليـر م��ا ِ
ُ
ُ
ف���ـ���� َّأي ن�����ص� ٍ�ر وف��ت��ـ� ٍ�ح ف��ي��ـ� ِ�ه ق��ـ��د َفتحـا
� ْإن را َم َ
نيـل ال� ُع�لا نح َو ُ
ني َنحـا
احل�س ِ
َ
َّ
اجلي�ش حتى �صا َر ُمك َت َ�سحـا
وحطـم
فـرحـا
��ه ُم ِ
وك��ـ��انَ ط��ـ��هَ ب� ِ
�ستب�شـر ًا ِ
حتى ا َ
فيـه ما قدَ حـا
حل��ق��و َد املُ��ع��ادي ِ
وك���ـ���انَ ب���� َّر ًا ت��ق��ـ��ي��ـ� ًا ع��ال��ـ��م��ـ� ًا َ�سمِحـا
قـد �سـا َر �سري ًا جمي ًال ع��اد ًال ُ�س ُجحـا
��ن ت���ـ���و ّال ُه ف��ـ��ق��ـ� ْ�د ر ِب��ح��ـ��ا
وح��� ُّب���ـ���هُ َم���ـ� ْ
ُ
�شاعر �أهل البيت
احلاج جعفر ال�شيخ عبا�س حمندي

