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Nonverbal Techniques
of Oration
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طباعة/دار الوارث للطباعة والن�شر
التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة

االفتتاحية

احلمد هلل الذي جعلنا من �أهل �شهر رم�ضان
هذا ال�شهر الف�ضيل الذي جعلنا اهلل عز وجل �ضيوفا عنده ووفقنا ل�صيامه
وقيامه
وت�شرفت �إدارة معهد اخلطابة بتخريج دفعة جديد من طلبتها لينت�شروا يف
البالد لإر�شاد العباد يف هذا ال�شهر املبارك.
و�شهر رم�ضان �شهر ربيع القران و�شهر التبليغ وجمال�س الوعظ والإر�شاد وهذ
ال�شهر يجتمع فيه اال�سرة واالرحام وفيه ينظم الربنامج العبادي ويكون االلتزام
بدور العبادة �أكرث من بقية �شهور ال�سنة وعلينا �أن نكون جمتهدين يف نيل درجات
الورع والذي يعني على ذلك هو غ�ض الب�صر وحفظ الل�سان و�صم الآذان وكف
اليدين واجلوارح عما حرم اهلل تعاىل.
ونكون ممن يدخل ال�سرور على قلب الإمام املهدي من �آل حممد �صلوات اهلل
عليهم �أجمعني
وبهذا يكون لنا قبول ور�ضا عند من كنا ب�ضيافته واحلمد هلل رب العاملني.

هيئة التحرير

من هدى الرحمن

�سورة املدثر

ال�ك��رمي ،وه��ي من ال�سور املكية ،وا�سمها
يم
ِب ْ�س ِم هّ ِ
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
نذ ْر م�أخوذ من �أول �آية فيها.
} َي��ا �أَ ُّي � َه��ا المْ ُ��دَّ ِّث� ُ�ر ُ ق� ْ�م َف�أَ ِ
�ك َف� َ�ط� ِّه� ْ�ر  وتتحدث عن بدء الدعوة العلنية ،كما
���ك َف � َك�ِّب�رِّ ْ َ و ِث � َي��ا َب� َ
َو َر َّب� َ
ْث ُت�شري �إىل املعاد و�أو�صاف �أهل اجلنة و�أهل
اه ُج ْر َ ولاَ تمَ نُْن َت ْ�س َتك رِ ُ
الر ْج َز َف ْ
َو ُّ
النار وعواقبهما.
ا�صبرِ ْ { املدثر7-1
َ و ِل َر ِّب َك َف ْ
هي ال�سورة الرابعة وال�سبعون �ضمن ومن �آياتها امل�شهورة قوله تعاىلُ } :ك ُّل
اجل ��زء ال�ت��ا��س��ع وال�ع���ش��ري��ن م��ن ال �ق��ر�آن َنف ٍْ�س مِ َب��ا َك َ�س َب ْت َر ِهي َن ٌة{ (امل��دث��ر)38/

مبعنى� :أنّ هلل على كل نف�س حقّ العبودية
بالإميان والعمل ال�صالح.
ورد يف ف�ضل قراءتها روايات كثرية منها
ما َ
(منْ َق َر�أَ فيِ
روي عن الإمام الباقرَ :
ا ْل َف ِر َ
الل
ي�ض ِة ُ�سو َر َة المْ ُ َّد ِّث ِر َكانَ َح ّق ًا َع َلى هَّ ِ
�أَنْ َي ْج َع َل ُه َم َع محُ َ َّم ٍد فيِ َد َر َج ِت ِهَ ،و اَل
ُي ْد ِر ُك ُه فيِ َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َ�ش َقا ٌء �أَ َب��د ًا ِ�إنْ َ�شا َء
هَّ ُ
الل)

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

ال�سجود
يجب ال�سجود يف عدة موا�ضع منها ال�سجود عند قراءة او �سماع اية ال�سجدة وهي اربع موا�ضع يف القران الكرمي (�سورة ال�سجدة:
الآية 15و �سورة ف�صلت :الآية  37و �سورة النجم :الآية  62و �سورة العلق :الآية  )19ويجب ال�سجود يف ك ّل ركعة من ال�صالة �سجدتان،
وهما مع ًا ركن تبطل ال�صالة بنق�صانهما مع ًا عمد ًا �أو �سهو ًا ،وكذا بزيادتهما عمد ًا بل و�سهو ًا �أي�ض ًا على الأحوط لزوم ًا ،وال تبطل
بزيادة واحدة وال بنق�صها �سهو ًا ،واملدار يف حت ّقق مفهــوم ال�ســـجدة على و�ضــع اجلبهة � -أو ما يقوم مقامها من الوجه  -بق�صد التذ ّلل
خا�صة ،وعلى هذا املعنى تدور الزيادة والنقي�صة دون و�ضع �سائر الأع�ضاء على م�ساجدها.
واخل�ضوع على هيئة ّ

وال �ش ��يء عليه .واذا ارتفعت اجلبهة قه ��ر ًا ثم عادت كذلك
�س�ؤال هل يجوز ال�س ��جود على ال�س ��جاد ؟
جواب ال يج ��وز ال�س ��جود على ال�س ��جاد املتع ��ارف يف زماننا مل يح�س ��ب �س ��جدتني .
ه ��ذا.
�س�ؤال �إذا عجزت عن االنحناء التا ّم لل�س ��جود ماذا ا�ص ��نع
�س�ؤال ه ��ل يج ��ب قراءة ذكر مع�ي�ن يف ال�س ��جود عند قراءة يف ال�ص�ل�اة؟
جواب ي�أت ��ي ب ��ه باملق ��دار املمك ��ن بحي ��ث ي�ص ��دق علي ��ه
اية ال�س ��جدة او يف ال�ص�ل�اة ؟
جواب ال يج ��ب ذكر معني يف ال�س ��جود لت�ل�اوة ,ويجب الذكر ال�س ��جود عرف ًا.
يف �س ��جود ال�ص�ل�اة الواجبة .
�س�ؤال اذا مل ا�س ��تطع ال�س ��جود ب�س ��بب وجود د ّمل بجبهتي
�س�ؤال هل يجب ان يكون موا�ض ��ع ال�سجود يف حملها وما هو ماذا ا�ص ��نع؟
جواب اذا كان م�س ��تغرق ًا للجبهة و�ض ��ع �ش ��يء من وجهه
احلك ��مانرف ��عاحده ��ماثن ��اءالذك ��ر؟
جواب يج ��ب ان تكون موا�ض ��ع ال�س ��جود يف حمله ��ا مبقدار على ما ي�ص ��ح ال�سجود عليه واالحوط وجوبا تقدمي الذقنني
الذك ��ر الواجب وال يجوز رفع احده ��ا �أثناء هذه املدة عم ��د ًا عل ��ىالوجنت�ي�ن.
�س�ؤال ماذا ا�صنع اذا �س ��معت اية ال�سجدة اثناء ال�صالة؟
�س�ؤال ارتفعت جبهتي عن امل�س ��جد قهر ًا قبل الذكر ما حكم
جواب اذا �س ��معها م ��ن غري ان�ص ��ات فال �ش ��يء عليه ومع
�ص�ل�اتي؟
جواب اذا كان يف ال�س ��جدة االوىل اتى بال�سجدة الثانية بعد االن�ص ��ات فاالحوط وجوبا ان يومي اليها اثناء ال�صالة ثم
اجللو�س معتدال وان كان يف ال�س ��جدة الثانية م�ضى يف �صالته يعيدها بعد ال�ص�ل�اة.
4
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�رضورة التميز بني
امل�شاعر الفطرية و امل�شاعر االخرى

من فيو�ضات العلماء

�آية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ف � ��إنّ م���ش��اع��ر ال�ن�ف����س االن���س��ان� ّي��ة جت��اه
الأف �ع��ال والت�ص ّرفات املختلفة ال تنح�صر
بامل�شاعر النبيلة التي هي �أ�سا�س الت�شريع
ب��ل هناك م�شاعر ذات منا�شئ �أخ��رى قد
ت�شتبه بع�ضها مع امل�شاعر النبيلة .
ومن ثم تكون امل�شاعر الإن�سان ّية النبيلة
بح�سب املنظور الديني املوافق للت�شخي�ص
ال�ع�ق�ل��ي _ع��ر� �ض��ه ل�لا��ش�ت�ب��اه بامل�شاعر
االخ��رى مما يقت�ضي مزيد ًا من التثبت يف
نوع ال�شعور ,واال�سرت�شاد فيه بالدين .
ان امل�شاعر االن�سانية على ق�سمني :
�أول��ه��ا :م���ش��اع��ر نبيلة مت�ث��ل ال�ق��ان��ون
الفطري يف داخل االن�سان وهي امل�أخذ الأم
للت�شريع الفا�ضل احلكيم ,وه��ذه امل�شاعر
على العموم تو�صف بالو�سطية واالع�ت��دال
,وت�ضمن مراعاتها النظم العامل ,بعيد ًا عن
امل�ضاعفات ال�سلبية .
وثانيهما :م�شاعر �أخ��رى تتجه نحو
الإف� ��راط او ال�ت�ف��ري��ط يف م��وارده��ا ,وم��ن
امثلتها:
 -1ال�شعور بالر ّقة فيما اذا كان نا�شئ ًا
عن ال�ضعف النف�سي  ,كالرقة جتاه املجرم
املحرتف للقتل ,وكذلك رقة النباتيني جتاه
احليوانات واالمتناع عن �أكلها.
وم��ن ه��ذا ال �ب��اب رق��ة بع�ض االم�ه��ات
جتاه الأوالد يف مواقع تقت�ضي احلزم ويودي
الت�ساهل اىل ت���ض��رر ًا ك �ب�ير ًا ,ورق��ة بع�ض
�أول �ي��اء املر�ضى بنحو ميتنعون ع��ن �إج��راء
العملية للمري�ض ب�ق�ط��ع ال��رج��ل او اليد

يف الطالب الك�سول ال��ذي يرغب �أن يعطي
درجة الطالب املثابر ,ويتّهم الأ�ستاذ بتقليل
درجته ع ّما ي�ستحقه ،وي�شعر بالغنب واجلفاء
من تعامله معه ,وكذلك احلال يف �سائر من
هو �أدنى درجة يف �شيء �سواء كان ذلك لقلة
جهده �أم جلريان املقادير به مثل اجلمال يف
ا�صل اخللقة والغني املورث ف�إنه قد ال ير�ضى
با�ستحقاقه ,ويبتلي بهذا الأح�سا�س جتاه من
هو �أعلى منه ,فيوجب ح�سده له وحقده عليه
,وقد ي�ؤدي به ذلك اىل ت�صرفات غري الئقة.
وق��د يكون الت�ساوي ال��ذي يتوقعه امل��رء
كاذب ًا ,مبعنى �أن ما وقع مل يكن ميثل تفريقا
بني الطرفني ولو على �أ�سا�س اختالف م�ستوى
الأهلية بل كان تقدير ًا احلالتني خمتلفتني
نوع ًا ح�سب تنا�سبهما ,كما �إذا وف��ر الأب
لأحد ابنيه جهاز ًا ينا�سب عمله ،ووفر للآخر
ج�ه��از ًا خمتلف ًا بالنظر اىل اختالف عمله
,وكان اجلهاز الأول �أغلى من اجلهاز الثاين
 ,فيع ّد الأب��ن الثاين ه��ذا متيز ًا غري عادل
مما ال
وي�أخذ م�أخذ ًا من نف�سه .مع ان هذا ّ
تقت�ضيه الت�سوية بينهما وفق احتياجاتهما .
وم��ن ذل��ك اي�ض ًا املطالبة بالت�سوية بني
ال��رج��ل وامل� � ��ر�أة يف ب�ع����ض امل��ج�ل�ات رغ��م
اختالفهما يف تكوين ما النف�سي والبدين,
وف �ي �م��ا �أوك � ��ل اىل ك ��ل م�ن�ه�م��ا م ��ن م�ه��ام
ووظائف .2
الهوام�ش:

مما فيه حفظ حياته .ومن هذا
�أنحو ذلك ّ
الباب ر ّقة عا ّمة النا�س عن إ�ج��راء العقوبة
امل�ستح ّقة على �أ�سبابها كما قال تعاىل َ } :و اَل
الل �إِن ُكنت ُْم
َت�أْ ُخ ْذ ُكم بِهِ َما َر ْ�أ َف � ٌة فيِ ِد ِين هَّ ِ
الل َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخر{ .1
ُت�ؤ ِْم ُنونَ ِب هَّ ِ
واالمثلة على ذلك كثرية  ..ومنها يت�ضح
�أن لي�س ك��ل �شعور بالرقة ��ش�ع��ور ًا فا�ض ًال
ونبي ًال ,بل منه ما ين�ش�أ عن ال�ضعف النف�سي,
وال يحمد عقباه ,وي�ستتبع مفا�سد الحقة.
 -2ال�غ�ل�ظ��ة ال���ش��دي��دة يف ال�ت�ع��ام��ل مع
اخلطيئة �أو اخلط�أ الي�سري ,كغليظة بع�ض
الآب��اء مع �أوالده��م ب�أ�ساليب غري م�شروعة
ت�ت�رك �آث ��ار �سلبية ج�سدية ونف�سية على
الطفل.
فمن اخلط�أ اعتبار كل اعتبار كل �شعور
مندفع من احلفاظ على قيمة فطرية �شعور ًا
ف��ا��ض� ً
لا ,ب��ل ق��د ين�ش�أ ذل��ك االن��دف��اع عن
حم�ض االنفعال وي�ترك م�ضاعفات �سلبية
�أك�بر ,كما يف ح��االت االندفاعات ال�شديدة
ال��زائ��دة على اقت�ضاء �أ�سبابها من منظور
الت�شريع الإلهي .
 -3الأنانية ,ف��إن الإن�سان الأن��اين يرى
ع�ل��ى الآخ��ري��ن م��ن ال��واج �ب��ات �أك�ث�ر مما
يجب عليهم ,وامل�شاعر التي تن�ش�أ عن ذلك
لي�س فطرية  ,بل من�ش�ؤها حب االمتياز عن
الآخرين واال�ستعالء عليهم ب�أي وجه كان,
وان ك��ان االن���س��ان االن ��اين ي��زع��م �أن ذلك
� -1سورة النور اية 2
ا�ستحقاق ل��ه وي��رى يف منعه عنه ظلم ًا له
 -2م��ن كتاب حقيقة ال��دي��ن ���ص 101لل�سيد
و�إحجاف ًا به.
 -4الرغبة يف الت�ساوي من غري تقدير حممد باقر ال�سي�ستاين.
امل��ؤه�لات الفارقة  ,كما
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علوم قران

مفهوم التفكر
ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

قال تعاىل} :ا َّل ِذينَ َي ْذ ُك ُرونَ اللهّ َ ِق َي ًاما
َو ُق ُعودًا َو َع َل َى ُج ُنو ِب ِه ْم َو َي َت َف َّك ُرونَ فيِ َخ ْل ِق
ال�سَّ َما َو ِات َوالأَ ْر� �ِ�ض َر َّب َنا َما َخ َلق َْت َهذا
اب ال َّنا ِر {.1
َب ِاط ًال ُ�س ْب َحا َن َك َف ِق َنا َع َذ َ
املعنى اللغوي للتفكر :
فكر :تردد القلب يف ال�شيء
وتفكر اذا ردد قلبه معترب ًا ورجل
فكري :كثري الفكر
الآي ��ة امل�ب��ارك��ة ت�ب�ين �أن ح��ال �أب��رار
امل�ؤمنني هو ذكر اهلل �سبحانه ,
والتفكري يف �آياته واال�ستجارة باهلل من
عذاب النار ,و�س�ؤال املغفرة واجلنة ,و�أن
اهلل ا�ستجاب لهم و�سريزقهم ما �س�ألوه
حيث �أن الآيات بعد هذه الآية تبني دعاء
امل�ؤمنني واحلاحهم على اهلل تعاىل} :
َر َّب َنا �إِ َّن َك َمن ُت ْد ِخ ِل ال َّنا َر َف َق ْد �أَ ْخزَ ْي َت ُه َو َما
ن�صارٍ{.
ِل َّلظالمِ ِ َني ِمنْ �أَ َ
ل َمي ِان
} َّر َّب َنا ِ�إ َّن َنا َ�سمِ ْع َنا ُم َنا ِد ًيا ُي َنا ِدي ِل ْ ِإ
�أَنْ � ِآم ُنوا ِب َر ِّب ُك ْم َف� َآم َّنا َر َّب َنا َف ْاغ ِف ْر َل َنا
الَ ْب َرا ِر
ُذ ُنو َب َنا َو َك ِّف ْر َع َّنا َ�س ِّي َئا ِت َنا َو َت َو َّف َنا َم َع ْ أ
َر َّب َنا َو�آ ِت َنا َما َو َعد َّت َنا َع َلى ُر ُ�س ِل َك َو اَل ُت ْخ ِز َنا
َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِ�إ َّن َك اَل ُت ْخ ِل ُف المْ ِي َعا َد{
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم �أَنيِّ اَل �أُ ِ�ضي ُع
ا�ست ََج َ
} َف ْ
6
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َع َم َل َع ِام ٍل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َب ْع ُ�ض ُكم
اج ُروا َو�أُ ْخ ِر ُجوا ِمن
ِّمن َب ْع ٍ�ض َفا َّل ِذينَ َه َ
ِد َيار ِِه ْم َو�أُ ُ
وذوا فيِ َ�س ِبي ِلي َو َقا َت ُلوا َو ُق ِت ُلوا
َ ألُ َك ِّف َرنَّ َع ْن ُه ْم َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم َو َ ألُ ْد ِخ َل َّن ُه ْم َج َّن ٍات
الَ ْن� َه��ا ُر َث َوا ًبا ِّمنْ ِع ِند
تجَ ْ � ِ�ري ِمن تحَ ْ ِت َها ْ أ
الل َو هَّ ُ
اب اَل َي ُغ َّر َّن َك
هَّ ِ
الل ِع َند ُه ُح ْ�سنُ ال َّث َو ِ
َت َقلُّ ُب ا َّل ِذينَ َك َف ُروا فيِ ا ْل ِبلاَ ِد َمتَا ٌع َق ِلي ٌل ُث َّم
َم�أْ َواهُ ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ�س المْ ِ َهادُ{.2
ف�لا ي�ق��ا���س ح��ال امل��ؤم�ن�ين بحالهم,
ف��الآي��ة م��ورد البحث ذك��رت يف بدايتها
(ا َّل ِذينَ َي ْذ ُك ُرونَ هَّ َ
الل ِق َي ًاما َو ُق ُعودًا ) وقوله
تعاىل:الذين ي��ذك��رون اهلل قياما وقعود
�إل��خ �أي ي��ذك��رون اهلل يف جميع حاالتهم
من القيام والقعود واال�ضطجاع ،وقد مر
البحث يف معنى الذكر والتفكر ،وحم�صل
معنى الآيتني �أن النظر يف �آيات ال�سموات
والأر���ض واختالف الليل والنهار �أورثهم
ذكرا دائما هلل فال ين�سونه يف حال ،وتفكرا
يف خلق ال�سموات والأر�ض يتذكرون به �أن
اهلل �سيبعثهم للجزاء في�س�ألون عندئذ
رحمته وي�ستنجزون وعده .3
وقد تبني من الآيات �أنهم �إمنا ح�صلوا
االعتقاد باهلل واليوم الآخر وب�أن هلل ر�سال
بالنظر يف الآيات و�أما تفا�صيل ما جاء به

النبي فمن طريق االمي��ان بالر�سول فهم
على الفطرة فيما يحكم به الفطرة وعلى
ال�سمع والطاعة فيما فيه ذلك.
فتبني لنا �أهمية التفكري و�أن��ه نعمة
عظيمة يرتقي بها االن�سان لذلك قال
ر��س��ول اهلل:تفكر �ساعة خ�ير من
عبادة �سنة. 4
قال �أم�ير امل�ؤمنني :التفكر يدعو
�إىل الرب والعمل به.5
وع ��ن �أم�ي�ر امل�ؤمنني ي�ق��ول:ن�ب��ه
بالتفكر قلبك ،وج��اف عن الليل جنبك،
واتق اهلل ربك.6
وع��ن الإم� ��ام ال�صادق� :أف�ضل
العبادة �إدمان التفكر يف اهلل وقدرته.7
هنا يقدح ال�س�ؤال يف اذهان الكثريين
عن كيفية التفكر يف اهلل .هل هوه التفكر
يف ذات اهلل فال بد ان نعرف �أن��ه لي�س
امل ��راد بالتفكر يف اهلل ه��وه التفكر يف
ذاته �سبحانه فانه ممنوع منه لأنه يورث
احل�يرة والده�ش وا�ضطراب العقل ,بل
امل��راد منه النظر اىل �أفعاله وعجائب
�صنعه وبديع �أم��ره يف خلقه ف�أنها تدل
على جالله وكربيائه وتقدي�سه وتعاليه
وتدل على كمال عمله وحكمته وعلى نفاذ
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علوم قران
م�شيئته وقدرته واحاطه بالأ�شياء ومعيته
لها.
وهذا تفكر اوىل االلباب الذين ذكرهم
اهلل تعاىل يف كتابه يف الآية مورد البحث
ويف موا�ضع كثرية فتلك الآي��ات جمازي
التفكر يف اهلل ويف قدرته لأويل العلم ال
ذاته �سبحانه.
ويف احلديث امل�شهورعن النبي:
تفكروا يف خلق اهلل وال تفكروا يف اهلل؛
ف�إنكم لن تقدروا قدره.8
الإم� ��ام الباقر� :إي��اك��م والتفكر
يف اهلل ،ولكن �إذا �أردمت �أن تنظروا �إىل
عظمته فانظروا �إىل عظيم خلقه.9
وق��ال االم��ام الباقر :من نظر يف
اهلل كيف هو هلك. 10
وام ��ا التفكري ال ��ذي ي��دع��وا اىل الرب
والعمل فهو �أعم من هذا فانه ي�شمل التفكر
يف احل�سنات وال�سيئات ف��ان العبد اذا
تفكر يف ح�سناته هل هي تامة �أو ناق�صة
موافقه لل�سنة �أو خمالفة لها خال�صة عن
ال�شرك او م�شوبة بهما ,فان هذا التفكري

ي��دع��وه الحم��ال��ة اىل �إ�صالحها وت��دارك نتفكر؟  ،قال  :متر باخلربة مرة �أو بالدار
ما فيها من اخللل وكذلك �إذا تفكر يف فتقول � :أين �ساكنوك؟ �أين بانوك؟ ما لك
�سيئاته وم��ا يرتتب عليها من العقوبات ال تتكلمني.12
والبعد عن اهلل ,يدعوه ذلك اىل االنتهاء
الهوام�ش:
عنها وتدارك ما �أتى بها بالتوبة والندم.
� -1سورة ال عمران �آية .191
واذا تفكر يف �صفات اهلل تعاىل و�أفعاله
� -2سورة ال عمران �آية.197_192
من لطفه بعباده واح�سانه اليهم ب�سوابغ
 -3امليزان م�4ص.89_88
النعماء وب�سطه االالء والتكليف دون
 -4خمت�صر املحجة البي�ضاء �ص .308
الطاقة والوعد لعمل قليل بثواب جزيل
 -5نف�س ال�صدر ال�سابق.
وت�سخريه له ما يف ال�سموات واالر�ض وما
 -6بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج ٦٨
بينهما اىل غري ذلك يدعوه هذا التفكري
رب والعمل به والرغبة يف  -ال�صفحة .٣١٨
ال حمالة اىل ال ّ
 -7خمت�صر املحجة البي�ضاء �ص .308
الطاعات واالنتهاء عن املعا�صي .
 -8خمت�صر املحجة البي�ضاء �ص.308
وق��د �أ� �ش��ار االم���ام الر�ضا اىل
 -9خمت�صر املحجة البي�ضاء�ص. 308
اهمية التفكر بقوله :يقول لي�س العبادة
 -10بحار الأن��وار  -العالمة املجل�سي  -ج
ك�ثرة ال���ص�لاة وال �� �ص��وم� :إمن��ا العبادة
 - ٣ال�صفحة .٢٦٤
التفكر يف �أمر اهلل عز وجل.11
 -11الكايف ج� 2ص.55
و �سئل ال�صادق :عما يروي النا�س
 -12الكايف ج�2ص.54
�أن تفكر �ساعة خري من قيام ليلة كيف

قال الإمام الكاظم�:أوجب العمل عليك ما �أنت م�س�ؤول عن العمل به .بحار الأنوار
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العقائد

منزلة الإمام علي عند النبي كما يف �صحيح البخاري

حديث الت�سبيح
ال�شيخ علي الفتالوي

َعن ا ْبن �أَ ِبى َل ْي َلى َح َّد َث َنا َع ٌّلي �أَنَّ َف ِاط َم َة
ْ 
ا�ش َت َك ْت َم��ا َت ْل َقى ِم��نَ ال� َّر َح��ى ممَِّ ا
ت َْط َحنُ َ ،ف َب َل َغ َها �أَنَّ َر��ُ�س� َ
�ول اهلل� أُ ِت� َ�ى
ِب َ�س ْب ٍيَ ،ف َ�أ َت ْت ُه ت َْ�س�أَ ُل ُه َخ��ا ِد ًم��ا َف َل ْم ُت َوا ِف ْقهُ،
َف َذ َك َر ْت ِل َعا ِئ َ�ش َةَ ،ف َجا َء ال َّن ِب ُّيَ ف َذ َك َر ْت
َذ ِل َك َعا ِئ َ�ش ُة َلهَُ ،ف َ�أتَا َنا َو َق ْد َد َخ ْل َنا َم َ�ض ِاج َع َنا،
«ع َلى َم َكا ِن ُك َما» َحتَّى
َف َذهَ ْب َنا ِل َن ُق َوم َف َق َال َ
َو َج� ْ�دتُ َب� ْر َد َق َد َم ْي ِه َع َلى َ�ص ْدرِى َف َق َال «�أَ َال
�أَ ُد ُّل ُك َما َع َلى َخيرْ ٍ ممَِّ ا َ�س�أَ ْل ُت َما ُه� ،إِ َذا �أَ َخ ْذتمُ َ ا
َم َ�ض ِاج َع ُك َما َف � َك�ِّبرِرِّ َ ا َ
اهلل �أَ ْر َب � ًع��ا َو َث� َ
لا ِث�ينَ،
َو ْاح َم َدا َث َال ًثا َو َث َال ِثنيََ ،و َ�س ِّب َحا َث َال ًثا َو َث َال ِثنيَ،
َف�إِنَّ َذ ِل َك َخيرْ ٌ َل ُك َما ممَِّ ا َ�س�أَ ْل ُت َما ُه».1
علي وفاطمة
املعادلة الأُوىل :مكانة ٍّ
عند الر�سول
النبي لبيت
املقدمة االوىل  :قدوم ِّ
علي وفاطمة ح�سب احلديث.
ٍّ
النبي �إىل بيته
املقدمة الثانية :من ق�صده ُّ
بهذه الطريقة فهو ذو مكانة عنده.
8
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لعلي وفاطمة مكانة عند ر�سول
النتيجةٍّ :
اهلل.
علي وفاطمةاملحل
املعادلة الثانيةٌّ :
املنا�سب لهذا الت�سبيح
النبي علي ًا وفاطمة
املقدمة االوىل :ع ّلم ُّ
ت�سبيح الزهراء.
امل�ق��دم��ة الثانية  :ال ي�ضع
النبي
ُّ
احلكمة يف غري حملها.
علي وفاطمة هما املحل
النتيجة� :إذن ٌّ
املنا�سب لهذا الت�سبيح.
علي وفاطمة على احلق
املعادلة الثالثةٌّ :
يف احلال واال�ستقبال
علي وفاطمة هما املحل
املقدمة االوىلٌّ :
املنا�سب لهذا الت�سبيح.
النبي �أ ّنهما خالف
املقدمة الثانية :لو علم ُّ
ذلك ملا حباهما بالت�سبيح.
النتيجة� :إذن هما على احلق يف احلال
واال�ستقبال.

املعادلة الرابعة :حمال �أن يكون خ�صم
علي وفاطمة على حق.
املقدمة االوىل :علي وفاطمة على احلق
يف احلال واال�ستقبال.
املقدمة الثانية :اختلفا مع بع�ض القوم.
النتيجة� :إذن القوم على باطل ال�ستحالة
�أن يكون الطرفان على حق وهما خمتلفان.
حديث املنزلة
يه َق َ
ال
يم ْبنَ َ�س ْع ٍد َع ْن َ�أ ِب ِ
عن �إِ ْب َر ِ
اه َ
ال َّن ِب ُّيِ ل َع ِل ٍّي «�أَ َما َت ْر َ�ضى �أَ ْن َت ُكونَ
و�سى».2
ِمنِّي مِ َ
بن ِْز َل ِة هَ ا ُرونَ ِم ْن ُم َ
املعادلة الأُوىل :ق��ول
النبي لي�س
ِّ
الت�شبيه بالباطل
لعلي
النبي ق��ال ٍّ
املقدمة االوىل ُّ :
�« أنت مني مبنزلة هارون من مو�سى».
علي
املقدمة الثانية :لو كانت �صفات ٍّ
خمالفة للع�صمة والتطابق مع ما عليه هارون
من مقام وف�ضيلة عند مو�سى على نبينا و�آله
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العقائد
وعليه ال�سالم.
النبي
ال�ن�ت�ي�ج��ة :ي �ل��زم م��ن ق ��ول ِّ
الت�شبيه ال �ب��اط��ل ،وه ��ذا حم ��ال لع�صمة
النبي.
ِّ
لعلي ما لهارون من
املعادلة الثانيةٍّ :
الكماالت واملقامات والرتبة بعد مو�سى.
امل� �ق ��دم ��ة االوىل :حم � ��ال �أن ي���ش�ب��ه
النبي� شخ�ص ًا على باطل �أو �سيكون
ُّ
بنبي مع�صوم.
على باطل ٍّ
املقدمة الثانية� :شبه علي ًا بهارون.
علي لي�س على باطل وله ما
النتيجةٌّ :
لهارون من الكماالت واملقامات والرتبة بعد
مو�سى.
امل �ع��ادل��ة ال �ث��ال �ث��ة :اخل�لاف��ة والإم��ام��ة
لعلي على قومه
ٍّ
علي له ما لهارون من
املقدمة االوىلٌّ :
الرتبة واملقام والكمال بعد مو�سى.
املقدمة الثانية  :لهارون اخلالفة والإمامة
َ
}...قال ُمو�سى
على قومه بدليل قوله تعاىل:
لأَخي ِه ه��ا ُرونَ اخْ ُلفْني يف َق ْومي َو َ�أ ْ�ص ِل ْح َوال
َت َّت ِب ْع َ�س َ
بيل المْ ُف ِْ�سدين.3{...
لعلي اخلالفة والإمامة
النتيجة� :إذن ٍّ
على قومه.
علي لي�س على باطل
املعادلة الرابعةٌّ :
لعلي اخل�لاف��ة
امل �ق��دم��ة االوىل ٍّ :
والإمامة على قومه.
املقدمة الثانية:
النبي ال يخ ّلف
ُّ
م��ن ه��و على ب��اط��ل ملخالفة ذل��ك لع�صمة
النبي.
ِّ
النتيجة� :إنّ علي ًا لي�س على باطل.
املعادلة اخلام�سة :من خالف علي ًا
وخا�صمه على باطل
املقدمة االوىل :علي لي�س على باطل.

عن الإمام

املقدمة الثانية� :أق��وا ٌم خالفوا علي ًا
وخا�صموه.
النتيجة :املخالفون واملخا�صمون هم على
باطل.
ال�شبهة الأُوىل
النبي خ ّلف علي ًا يف املدينة
ُّ
ولي�س بعد وفاته
النبي علي ًا يف مكان
املقدمة االوىل :خلف ُّ
حمدد ووقت حمدد.
املقدمة الثانية  :ومن كان كذلك �ستنتهي
النبي كما �أ ّن �ه��ا ال تتعدى
خالفته ب��رج��وع ِّ
املدينة.
النتيجة� :إذن ال يفيد احلديث �أنّ علي ًا
للنبي بعد وفاته.
خليفة ِّ
جواب ال�شبهة الأُوىل
لعلي مطلق
املقدمة االوىل � :إنّ قول ِّ
النبي ٍّ
غري مقيد بقيد.
املقدمة الثانية� :إذا كان الكالم مطلق ًا
يلزم منه اال�ستمرارية.
النبي م�ستمرة
علي من ِّ
النتيجة� :إنّ منزلة ٍّ
حتى بعد وفاته.

فقط ،بل قال له «�أنت مني مبنزلة هارون من
مو�سى» ،من الآن.
املقدمة الثانية :وهارون كان يخلف مو�سى
يف غيابه دائم ًا.
النبي عند
النتيجة� :إذن ٌّ
علي �سيخلف َّ
غيابه �سواء كان يف غزوة تبوك �أو بعد وفاته.
النبي
ثاني ًا :لي�س من احلكمة �أن يجعل ُّ
لعلي يف وقت حمدد وق�صري
هذه املنزلة ّ
النبي
املقدمة االوىل :ك ُّل ت�صرف ِّ
وقوله فيه حكمة.
النبي هذا القول
املقدمة الثانية  :وقد قال ُّ
علي للإمرة لأ ّنه �سبق و�أنْ ترك
لبيان منزلة ٍّ
غريه خليفة على املدينة يف بع�ض غزواته،
ومل يقل لهم ذلك.
النبي �أنْ يقول �إنّ
النتيجة� :إذن ال يريد ُّ
علي مني هكذا يف هذا الوقت فقط
منزلة ٍّ
ويف هذا املكان فقط خللو ذلك من احلكمة.
علي
ثالث ًا :حديث املنزلة بيان ف�ضيلة ّ
النبي �إىل يوم الدين
بعد غياب ِّ
امل�ق��دم��ة االوىل  :ذك��رت كتب احلديث
مب��ا فيها ال�ب�خ��اري ه��ذا احل��دي��ث كمنقبة
لعلي.
ٍّ
املقدمة الثانية  :فلو مل يكن فيها ف�ضيلة
لعلي ملا ذكروها.
ٍّ
ال�ن�ت�ي�ج��ة� :إنّ ح��دي��ث امل �ن��زل��ة ف�ضيلة
لعلي ولي�س ف�ضيلته �إ ّال ب�ي��ان منزلة
ٍّ
النبي للأُ َّمة.
علي بعد غياب ِّ
ٍّ

ال�شبهة الثانية
امل �ق��دم��ة االوىل  :ال �ق��رائ��ن املحيطة
باحلديث تقت�ضي تقييده.
النبي يف غزوة تبوك
املقدمة الثانية :قاله ُّ
فقط ويف املدينة.
علي على املدينة
النتيجة� :إذن خالفة ٍّ
الهوام�ش:
فقط ويف وقت الغزوة فقط.
� -1صحيح البخاري :ج� ،11ص.213
جواب ال�شبهة الثانية
� -2صحيح ال�ب�خ��اري :ج�� � ،12ص ،473برقم
النبي عند غيابه �سواء
�أو ًالٌّ :
علي �سيخلف َّ
.3706
كان يف غزوة �أو بعد وفاته
� -3سورة الأعراف ،الآية.142 :
امل �ق��دم��ة االوىل :مل ي �ق��ل
النبي
ُّ
لعلي� أنت خليفتي الآن فقط على املدينة
ٍّ

ال�صادق :ما ت�ساب اثنان �إال انحط الأعلى �إىل مرتبة الأ�سفل .بحار الأنوار
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درو�س يف اخلطابة

اخلطابة
خلطابة :بالفتح م�صدر َ
ا َ
خطب بالفتح
ُ
يخط ْب ،وي�أتي امل�صدر �أي�ض ًا ُخطبة َ
وخ ْطب ًا،
وهو �إلقاء الكالم على الغري ،وجم��از ًا ي�أتي
خطب مبعنى وعظ لأنه ميار�س الوعظ عن
طريق خماطبة النا�س ،وقيل� :أن اخلطبة
ا�سم للكالم و�ضع مو�ضع امل�صدر كما عليه
جمع من اللغويني.
وا��س��م الفاعل منه اخلطيب وه��و ال��ذي
يلقي ال �ك�لام ،واجل�م��ع خطباء ،و�إذا قيل
رج��ل خطيب� :أي ح�سن ا ُ
خلطبة ،ويقال:
فالن �أخطب �أهل زمانه �إذا مل يكن هناك
�أح�سن منه يف اخلطابة �أ�سلوب ًا �أو م�ضمون ًا،
واخل� ّ�ط��اب ك�ث�ير اخل �ط��اب��ة ،وامل���ؤن��ث منه
ّ
اخلطابة ،واخلطبة عند العرب هو الكالم
امل�سجع ونحوه.
املنثور ّ
واخلطابة هذه �إحدى �أغرا�ض علم املنطق
وال�ت��ي ت�سمى بال�صناعات اخلم�س ،وهي
 10العدد| |54رم�ضان 1443هـ

�صناعة ال�شعر� ،صناعة املغالطة� ،صناعة
الربهان� .صناعة اجلدل و�صناعة اخلطابة.
وج��اء تعريفها يف املنطق :ب�أنها �صناعة
علمية مي�ك��ن بوا�سطتها �إق �ن��اع اجلمهور
بالأمر الذي يتوقع ح�صول الت�صديق به بقدر
الإمكان.1

العالمة ال�شيخ حممد �صادق الكربا�سي

املمار�س لتلك القدرة على �إيفاء الغر�ض عرب
التكلم مع النا�س م�شافهة ،فعلى هذا تعترب
اخلطابة فن ًا من فنون علم املنطق ،وهذا ال
ينايف كونها فن ًا من فنون الأدب لأن الأدب
هو حم�صل ا�ستخدام جوانب خمتلفة للعديد
من العلوم كاملنطق والنحو واللغة وال�صرف
يف �إطاره اخلا�ص.

وقولهم �صناعة� :أي ملكة يقدر �صاحبها
بوا�سطتها على الإيفاء بغر�ضه ،وفيما نحن واخل �ط��اب��ة ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى �أم � ��ور ث�لاث��ة:
فيه تكون اخلطابة ق��درة التكلم مع النا�س اخلطيب ،اجلمهور ،واملادة .و�سنحاول �إلقاء
ب�شكل ي�ف��ي ب��ال�غ��ر���ض امل �ط �ل��وب ،وعرفها ال�ضوء الكا�شف على كل واحدة منها �إن �شاء
احل ��ويف :ف��ن م�شافهة اجل�م�ه��ور واق�ن��اع��ه اهلل تعاىل.
وا�ستمالته.2
املنرب
وقال �أر�سطو :اخلطابة هي القوة القادرة ول�ت�لازم كلمة املنرب م��ع كلمة اخلطابة
يف ه��ذه الأي��ام فال بد من �شرحها يف ذيل
على الإقناع.3
احلديث عن كلمة اخلطابة ولو ب�إيجاز.
فيت�ضح مما �سلف ذكره �أن اخلطابة هو فاملنرب :ا�سم �آل��ة على زنة مفعل كمربد
العمل الذي يقوم به اخلطيب ،واخلطيب هو بالك�سر ،وه��و مرقاة اخلاطب و�إمن��ا �سمي

قال الإمام الكاظم:من مل يجد للإ�ساءة م�ض�ضا مل يكن للإح�سان عنده موقع .بحار الأنوار

درو�س يف اخلطابة
باملنرب الرتفاعه وعلوه ،يقال :نربت ال�شيء
�أنربته نرب ًا �إذا رفعته4.
وق��ال اب��ن االن �ب��اري :النرب عند العرب
ارتفاع ال�صوت ،يقال :نرب الرجل نربة �إذا
تكلم بكلمة فيها علو ًا ومنه قول ال�شاعر ـ من
الكامل ـ:
�إين لأ�سمع َنرب ًة ِمن قولها
علي �سرورا.5
ف�أكاد �أن يغ�شى ّ
ولعل الت�سمية ج��اءت من التداعي بعلو
ال�صوت وعلو املكان وارتفاعهما ،فاملنرب
مكان مرتفع ومن عليه يرفع اخلطيب �صوته.
وم��ن ا�شتقاقاته :ان�ت�بر مبعنى ارت�ق��ى،
بعالقة املالب�سة ،يقال :انترب اخلطيب �أي
ارتقى فوق املنرب ونرب ال�شيء �إذا رفعه.6
ورمبا اطلقت النربة على احلرف املهموز
لأن الهمزة توجب ارت�ف��اع احل��رف �أو �أنها
ترتفع عليه ،ومن هنا يعلم �أن �أ�صل النرب هو
االرتفاع ،فيقال للورم �إذا ارتفع يف اجل�سد
نرب وانترب.7
ومن امل�ؤ�سف جد ًا �أن ت�سمع من هنا وهناك
نعرة ب��إرج��اع الكلمات العربية �إىل �أ�صول
غري عربية ،ومن تلك قولهم� :أن املنرب كان
�أ�صله « َو ْنبرَ » وهي كلمة حب�شية وملا ا�ستعربت
�أبدلت واوها ميم ًا ف�أ�صبحت «منرب» وقالوا
ب�أن «ونرب» عند الأحبا�ش تعني الكر�سي.
�إن ه��ذه ال�ن�ع��رات وم��ع الأ� �س��ف ه��ي من
تزريق بع�ض امل�ست�شرين يف ذهنية الكاتب
العربي غري املطلع على تراثه �أو املت�شوق
�إىل ظاهرة التجدد ولو على ح�ساب الواقع
واحلقيقة ،وقد ف�صلنا احلديث عن املنرب يف
حمله.8

ه��ذا وق��د ع � ّرف بع�ض املت�أخرين املنرب
بقوله( :ب�ن��اء ثابت م��ن خ�شب �أو حجر).
وع � ّرف��ه �آخ� ��رون «ب ��أن��ه م��رق��اة متنقلة لها
درج��ات» 9وكالهما لي�سا بتعريف �شامل بل
الأف�ضل �أن يقال� :إنه مرقاة اخلطيب لي�شمل
الثابت منه واملتنقل وما له درج وما لي�س له،
و�إن ك��ان الغالب وج��وده فيه ،واجلمع منه
منابر .وعلى �أي��ة حال ف��إن �أول منرب �صنع
يف الإ�سالم هو منرب ر�سول اهلل حيث
ك��ان �إذا خطب ق��ام ف��أط��ال ،فقيل �أوت��ي له
بجذع نخلة فحفر له و�أقيم �إىل جنبه قائم ًا
فكان ي�ستند �إليه 10ورمبا ا�ستند �إىل �أعمدة
امل�سجد التي كانت من جذع النخلة.

وكان الإمام ال�سجاد(ع) �أول من ا�ستخدم
ال�ك��ر��س��ي يف ا�ستقبال ال�ن��ا���س لنعي �أب�ي��ه
احل�سني ومن عليه كان يحدث النا�س
مب��ا ج��رى على �أب�ي��ه و�أه ��ل بيته و�أن���ص��اره
بكربالء ،وب�ين يديه ب�شر بن ح��ذمل ين�شد
ال�شعر ،تقول الرواية« :فخرج من الف�سطاط
وبيده خرقة مي�سح بها دموعه وخلفه مو ً
ىل
ومعه كر�سي فو�ضع له وجل�س عليه وه��و ال
يتمالك من ال َعربة وارتفعت �أ�صوات النا�س
بالبكاء من كل ناحية يعزونه ف�ضجت تلك
البقعة �ضجة �شديدة ف�أوم�أ بيده �أن ا�سكتوا
ف���س�ك�ت��ت ف��ورت �ه��م ف�خ�ط��ب ف�ي�ه��م خطبة
م�ؤثرة»14
وذل��ك عند دخوله املدينة .واحلمد هلل
رب العاملني .
للحديث تتمه

ويبدو �أن الأ�صحاب الحظوا �أن وقوف
الر�سول ي�سبب ل��ه امل�شقة والتعب
ف�صنعوا ل��ه م�ن�بر ًا م��ن الطني وك��ان ال��ذي
�صنعه متيم الدارمي ،وفيه قال النبي :الهوام�ش:
 -1املنطق للمظفر ٣٦٩
(ان �أتخذ منرب ًا فقد اتخذه �أبي �إبراهيم ،وان
 -2فن اخلطابة /املقدمة
�أتخذ ع�ص ًا فقد اتخذها �أبي �إبراهيم).11
 -3معجم اخلطباء  ١/٢٧/عن كتاب اخلطابة
ومل��ا كانت ال�سنة ال�سابعة للهجرة ورد
الر�سطو
املدينة رجل يقال له ك�لاب ،كان يف خدمة
 -4راجع جممع البحرين ٣/٤٨٧
ع��م النبي العبا�س ب��ن عبد املطلب
 -5ل�سان ال �ع��رب _ ١٤/١٨ت��اج العرو�س
ً
ف�صنع للنبي منربا من اخل�شب ذو ١٤/١٦٤
درجتني ومقعد ًا ،فكان الر�سول يجل�س
 -6تاج العرو�س ١٤/١٦٧
على مقعد املنرب وقيل غري ذلك).12
 -7العني ٦/٨١
و�آخر منرب �صنع للر�سول هو الذي
عمله �سلمان و�أبو ذر وعمار يف الثامن ع�شر
من ذي احلجة يف ال�سنة العا�شرة للهجرة
حيث ق��ام امل�ق��داد و�سلمان و�أب��و ذر وعمار
بو�ضع الأح�ج��ار �أو �أق�ت��اب اجلمال بع�ضها
فوق الآخ��ر لريتقي الر�سول عليها يف
غدير خم ويخطب النا�س بخطبة الغدير
املعروفة13.

عن �أمري امل�ؤمنني

 :من ولده الفقر �أبطره الغنى.بحار الأنوار

 -8راجع القامو�س املحيط ٢/١٩٤/
 -9دم�شق من �سنة  ١٠٧٥اىل �سنة ١١٥٤
 -10جملة املجمع العلمي العربي بدم�شق ١٢٤
عام ١٣٧٣
 -11خطباء املنرب احل�سيني  ١/٦٦عن وفاء
الوفا١/٣٨٩
 -12امل�ساجد يف اال�سالم ١٩٣
 -13وفاء الوفا ١/٣٨٩
-14مقتل احل�سني للمقرم ٣٧٤
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�شبهات وردوود
م�رشوعية البكاء
الق�سم الرابع

		 زيارة القبور
ال�شيخ حممود ال�صايف
(ن�ضر اهلل وجهك  ,و�شكر لك �صالح �سعيك ,رحمتك ،ومهاده جنتك .ثم ان�صرفت).7

كما بينا يف العدد ال�سابق م�شروعية البكاء
وزيارة القبور نكمل يف هذا العدد ما تبقى
من �شواهد و اقوال يف زي��ارة القبور �شبهة
م��ردودة ,وقف حممد بن احلنفية على قرب
احل�سن بن علي فخنقته العربة ثم
نطق فقال( :يرحمك اهلل ابا حممد ,فلئن
عزت حياتك فلقد هدت وفاتك ولنعم الروح
روح �ضمه بدنك ولنعم ال�ب��دن ب��دن �ضمه
كفنك ,وكيف ال يكون كذلك وانت بقية ولد
االنبياء ,و�سليل الهدى وخام�س (ا�صحاب
الك�ساء) 1غذتك اكف احلق وربيت يف حجر
اال�سالم فطبت حيا وطبت ميتا ,وان كانت
انف�سنا غ�بر طيبة بفراقك ,وال �شاكة يف
اخليار لك).2
امل��دائ��ن��ي ق���ال مل ��ا دف���ن ع �ل��ي ب ��ن اب��ي
طالب فاطمة متثل عند قربها
فقال :
لكل اجتماع من خليلني فرقة
وكل الذي دون املمات قليل
وان افتقادي واحد بعد واحد
دليل ان ال يدوم خليل3
ووقفت عائ�شة على قرب ابي بكر فقالت :
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فقد كنت للدنيا مذال بادبارك عنها ,وقد
كنت للأخرة معزا ب�أقبالك عليها ولئن كان
اجل احلوادث بعد ر�سول اهلل رز�ؤك ,
واعظم امل�صائب بعد فقدك – ان كتاب اهلل
ليعد بح�سن ال�صرب فيك ,وح�سن العو�ض
منك ,فانا اتنجز موعود اهلل بح�سن العزاء
عليك ,وا�ستعي�ضه منك باال�ستغفار لك,
فعليك ال�سالم ورحمة اهلل  ,توديع غري قالية
حلياتك ,وال زاري��ة على الق�ضاء فيك ثم
ان�صرفت). 4
ملا هلك اال�سكندر قامت اخلطباء على
را� �س��ه ف�ك��ان م��ن ق��ول�ه��م (اال��س�ك�ن��در ك��ان
ام�س انطق منه اليوم وهو اليوم اوعظ منه
ام�س).5
وق��ف حممد اب��ن �سليمان على قرب ابنه
فقال ( :اللهم اين ارجوك له واخافك عليه
فحقق رجائي وامن خويف).6
وقفت �أعرابية على قرب �أبيها فقالت):
يا �أبت� ،إنّ يف اهلل تبارك وتعاىل من فقدك
عو�ضا ،ويف ر�سول اهللمن م�صيبتك
�أ�سوة.
ثم قالت :اللهم نزل بك عبدك مقفرا من
الزاد ،خم�شو�شن املهاد ،غنيا عما يف �أيدي
العباد ،فقريا �إىل ما يف يديك يا جواد ،و�أنت
رب خري من نزل به امل�ؤ ّملون ،وا�ستغنى
�أي ّ
بف�ضله امل �ق � ّل��ون ،وول� ��ج يف ��س�ع��ة رحمته
امل��ذن�ب��ون؛ اللهم فليكن ق��رى عبدك منك

اق��ول  :ب�ه��ذه االخ �ب��ار اردت ب�ي��ان راي
العامة وعلمائها بهذا اخل�صو�ص كي القي
احل�ج��ة ال��دام �غ��ة ع�ل��ى م��ن ي��دع��ي ان ه��ذه
االفعال هي بدعة ولي�ست من ال�سنة وكذلك
اقف على الكثري من هذه االمور يف كتب غري
ه��ذا امل�صدر امل��ذك��ور وامل ��أخ��وذ منه وعلى
الباحث واملتتبع عليه البحث وي�ضع ن�صب
عينيه امل ��ر�ؤة واالن���ص��اف دون تع�صب او
حقد ف�إن امل�سلم امل�ؤمن مل يكن حقود ًا و ال
متع�صب ًا لغري اهلل .
واحلمد هلل رب العاملني
الهوام�ش:
( -1ا� �ص �ح��اب ال �ك �� �س��اء) :ه��م ر� �س��ول اهلل
وفاطمة وعلي بن اب��ي طالب وولداهما احل�سن
واحل�سني وكان ر�سول اهلل قد جللهم بك�ساء
ودع��ا لهم فقال :اللهم ه ��ؤالء اه��ل بيتي فاذهب
عنهم الرج�س وطهرهم تطهريا.
 -2العقد الفريد .342/1
 -3ن�سب هذان البيتان يف ( تعليق من امايل
ابن دريد ) ل�شقران العذري وانظر الكامل للمربد
.1390 /3
 -4العقد الفريد�ص.197
 -5العقد الفريد �ص .199
 -6عيون االخبار .316 /2
 -7العقد الفريد �ص .200

قال الإمام الكاظم:لو ظهرت الآجال الفت�ضحت الآمال .بحار الأنوار

درر املع�صومني
عن �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب يف و�صيته لولده احل�سن قال:
رت يف �أعمالهم َ
رت يف �آثارهم حتى
،و�س ُ
،وف َّك ُ
رت ُع ُم َر َمن كان قبلي ،فقد ن ََظ ُ
(( �أي بني �إين و�إن مل �أكن َع َّم ُ
رت يف �أخبارهم ِ
دت ك� ِأحدهم ،بل ك�أين مبا انتهى �إ َّ
،ونفعه ِمن
أمورهم قد َع َّم ْر ُت مع �أولهم �إىل �آخرهم
ُ
ُع ُّ
،فعرفت َ�صف َو ذلك ِمن ك َدره َ
يل ِمن � ِ
،فا�ستخل�صت لك من كل �أمر نخيله ،وتوخيت لك جمي َل ُه  ،و�صرفت عنك جمهو َل ُه  ،ور�أيت حيث عناين من �أمرك ما يعني
َ�ض َر ِره
ُ
الوالد ال�شفيق و�أجمعت عليه من �أدبك� ،أن يكون ذلك و�أنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ،ذو نية �سليمة ونف�س �صافية)) 00
نهج البالغة � :ص393
ت�ق��دم معنا يف ال �ع��دد ال���س��اب��ق ب�ي��ان وج��ه
م��ن وج ��وه احلكمة يف ه��ذه الو�صية اجلليلة
املرتبطة ب�أهمية قراءة الت�أريخ ،ال�سيما ت�أريخنا
الإ�سالمي احلافل ب��أح��داث ووق��ائ��ع مف�صلية
�أُخْ �� ِف� َ�ي علينا �أغلبها ،ح�ي��ث ت�ب�ّيننّ لنا هناك
مدى ارتباط ذلك بالعقيدة من جهتي الوالية
لهم وال�ب�راءة من �أع��دائ�ه��مَ ،و ْل َنختُم
الكالم ح��ول ه��ذه الو�صية العظيمة بالوقوف
َ
على وجه �آخر من وجوه احلكمة فيها فنقول:
ال �شك يف �أن مدر�سة احلياة هي �أ�ضخم
م��در��س��ة ين�ش�أ الإن �� �س��ان فيها وي�ستقي منها
الكثري من عوامل تكوين �شخ�صيته حتى قيل:
"الإن�سان ابن بيئته"  ،ويف هذه املدر�سة الكثري
من احلوادث والوقائع التي يحولها الإن�سان �إىل
وعبرَ �،سيما تلك احلوادث التي تتعدى
درو�س ِ
ح ��دود ع��امل احل �ي��اة ال��دن�ي��ا لرتتبط بالعامل
الأخ��روي ،وتخرق حجب العامل املادي لرتتبط
بعامل التجرد ،ومن هنا جند ال�شعوب مبختلف
�أطيافها وتنوع ثقافاتها ت��ويل اهتمام ًا كبري ًا
لق�ص�ص املا�ضني ،حتى راح��ت تن�سج الكثري
ملحات �أخالقية
منها من وحي اخليال وت�ض ّمنها ٍ
�أو �إن�سانية �أو بطولية �أو غري ذلك ،م�ستعملة لها
كو�سائل تربوية وب ّناءة للأجيال جي ًال بعد جيل0
ويف ح�ضارتنا الإ�سالمية جند القر�آن الكرمي
ي �ج��اري ه��ذه ال���س�يرة العقالئية با�ستعماله
الق�ص�ص كعامل ت��رب��وي ب� ّن��اءٍ ل�ل�أم��ة �أف ��راد ًا
وجمتمع ًا ،لكنه يفارقها من جهتني لهما غاية
الأهمية:
اجلهة الأوىل :هي �أن الق�ص�ص القر�آين
بجميع م�صاديقه مل يكن �ضرب ًا من اخليال وال

بدع ًا من الت�أليفات ،بل كان ق�ص�ص ًا م�أخوذا
من �صميم الواقع حيث ميثل يف كل ق�صة منه
حلقة م��ن حلقات ال���ص��راع ال��دائ��ر ب�ين �أه��ل
احلق و�أه��ل الباطل _بني حزب اهلل وحزب
ال�شيطان_ ،م�ؤكد ًا بذلك احلقيقة القائلة
ب�أن "الق�صة كلما كانت واقعية كلما كانت �أ�شد
ت ��أث�ير ًا يف النفو�س و�أدخ ��ل يف حتقق الغر�ض
املن�شود من وراء �سوقها"  ،ول��ذا ق��ال تعاىل:
اب
} َل َق ْد َكانَ فيِ َق َ�ص ِ�صهِ ْم ِع�ْبَرْ َ ٌة ِ ألُوليِ َْ أ
ال ْل َب ِ
َما َكانَ َح ِدي ًثا ُيفْترَ َى َو َل ِكنْ ت َْ�ص ِديقَ ا َّل ِذي َبينْ َ
يَدَ ْي ِه َو َتف ِْ�ص َيل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َوهُ ��دً ى َو َر ْح� َم� ًة ِل َق ْو ٍم
ُي�ؤ ِْم ُنونَ {10
اجلهة الثانية :هي �أن القر�آن يزاوج يف
ق�ص�صه بني الق�ضاء على رذائل الأخالق ،وبني
غر�س ف�ضائلها يف النفو�س ،فنجده تارة يعر�ض
ق�ص�ص ال�صاحلني داع�ي� ًا �إىل االق�ت��داء بهم
�ص َع َل ْي َك ِمنْ �أَ ْن َبا ِء
؛فيقول تعاىلَ } :و ُك� اًًّّل� َن ُق ُّ
ال ُّر ُ�س ِل َما ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف�ؤَاد ََك َو َجا َء َك فيِ هَ ِذ ِه الحْ َ ُّق
َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك� َرى ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِننيَ{، 2و�أخرى يتناول
ق�ص�ص املف�سدين حمذر ًا من اتباع م�سريتهم
�ص َع َل ْي َك
فيقول جل �ش�أنهِ } :ت ْل َك ا ْل ُق َرى َن ُق ُّ
ات َف َما
ِمنْ �أَ ْن َبا ِئ َها َو َل َق ْد َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُل ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َن ِ
َكا ُنوا ِل ُي�ؤ ِْم ُنوا مِ َبا َك َّذ ُبوا ِمنْ َق ْب ُل َك َذ ِل َك َي ْط َب ُع
هَّ ُ
وب ا ْل َكا ِف ِرينَ { 3ويقول تعاىل �أي�ض ًا:
الل َع َلى ُق ُل ِ
} َوا ْت� ُ�ل َع َل ْيهِ ْم َن َب�أَ ا َّل� ِ�ذي �آَ َت ْي َنا ُه َ�آ َيا ِت َنا َفا ْن َ�س َلخَ
ِم ْن َها َف�أَ ْت َب َع ُه ال�شَّ ْي َطانُ َف َكانَ ِمنَ ا ْل َغا ِوينَ َ و َل ْو
ال ْر ِ�ض َوا َّت َب َع
ِ�ش ْئ َنا َل َر َف ْع َنا ُه ِب َها َو َل ِك َّن ُه �أَخْ َلدَ ِ�إلىَ َْ أ
هَ َوا ُه َف َم َث ُل ُه َك َم َث ِل ا ْل َك ْل ِب �إِنْ تحَ ْ مِ ْل َع َل ْي ِه َي ْل َهثْ �أَ ْو
تَترْ ُ ْك ُه َي ْل َهثْ َذ ِل َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذينَ َك َّذ ُبوا ِب�آَ َيا ِت َنا
�ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ {40
َفا ْق ُ�ص ِ�ص ا ْل َق َ�ص َ

ال�شيخ فاروق اجلبوري

�إن ق�ص�ص ال �ت ��أري��خ ال�ب���ش��ري امل�صريية
واملف�صلية �إمنا هي ق�ص�ص واقعية ،وكل واحدة
منها متثل �آي� ًة من �آي��ات اهلل الكونية ؛�صاحل ًا
كان بطلها �أم طاحل ًا ،وف��رد ًا �أم جمتمع ًا ،قال
تعاىل َ }:وا َّل ِتي �أَ ْح َ�ص َن ْت َف ْر َج َها َف َنفَخْ َنا ِفي َها
وح� َن��ا َو َج َع ْل َناهَ ا َوا ْب َن َها �آَ َي � ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ{5
ِم��نْ ُر ِ
،ويف فرعون وم�صريه يقول تعاىلَ } :فا ْل َي ْو َم
ُن َن ِّج َ
يك ِب َبدَ ِن َك ِل َت ُكونَ لمِ َنْ َخ ْل َف َك �آَ َي ًة َو�إِنَّ َك ِث ًريا
ا�س َع��نْ �آَ َيا ِت َنا َل َغا ِف ُلونَ { ،6وكنموذج
ِم��نَ ال َّن ِ
لق�ص�ص اجلماعات يقول ع ّز وج ّلَ } :ق ْد َكانَ
َل ُك ْم �آَ َي � ٌة فيِ ِف َئ َتينْ ِ ا ْل َت َقتَا ِف َئ ٌة ُت َقا ِت ُل فيِ َ�س ِب ِيل
هَّ ِ
الل َو�أُخْ � َرى َكا ِف َر ٌة َي َر ْو َن ُه ْم ِم ْث َل ْيهِ ْم َر�أْ َي ا ْل َعينْ ِ
َو هَّ ُ
الل ُي�ؤَ ِّي ُد ِب َن ْ�ص ِر ِه َمنْ َي َ�شا ُء �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َل ِعبرْ َ ًة
الَ ْب َ�صارِ{،7ولذا على الإن�سان توظيفها
ِ ألُوليِ ْ أ
واال�ستفادة منها متام ًا "كما ي�ستفيد من �آيات
القر�آن املجيد" يف تهذيب نف�سه وحتديد م�ساره
وتقرير م�صريه عن طريق االعتبار واالتعاظ
ب �ح��ال امل��ا��ض�ين ،ق ��ال الإم� ��ام ال�سجاد:
(( .....ف�إن ال�سعيد من ُو ِع َظ بغريه،8))....
وبهذا يت�ضح لنا �س ّر عناية �أمري امل�ؤمنني
بالت�أريخ ومراجعته0
الهوام�ش:
� -1سورة يو�سف 111 :
� -2سورة هود 120 :
� -3سورة الأعراف 101 :
� -4سورة الأعراف 176 , 175 :
� -5سورة الأنبياء 91 :
� -6سورة يون�س 92 :
� -7سورة �آل عمران 13 :
 -8الكايف  :ج� ، 8ص 74
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يف رثاء االمام علي



ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

ب�سم اهلل ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م و�صلى اهلل �أنهدم ركن الهدى والدين
حني الوكع داحي الباب
عليك يا ابا عبداهلل يا رحمة اهلل الوا�سعة
ياليتنا كنا معكم فنفوز فوز ًا عظيما
يف رث��اء �أم�ير امل�ؤمنني ال�شاعر� :أبو ركن الهـدى وركـن الـدين
وانتــه االبــو وحـاميها
الأ�سود الدوئلي يقول :
م�صابك خلة هاي النا�س
�أال يا عــني ويحـــك فا�سعــدينـا
يــا مـكـثــر بــواجـيــهـا
�أال فـابـــك �أمـيــر املــ�ؤمنـيـنـــــا
�أنتــه االبــو لكل مــ�سـكـــني
رزئنا خـري مـن ركـب املـطـايـــا
ولــاليـتــــام والــيـــهـــا
و جال بها و من ركب ال�سفينا
نبــكـة مــن عكــب عينــاك
و من لب�س النعال و من حذاها
نبجي والدمع �سجاب
و مــن قــر�أ املثـــاين واملئــيــنــا
فكل منــاقـب اخلــيـــرات فــيــه
وي�صور لنا �شاعر اهل البيت ال�سيد حممد
وحــب ر�ســـول رب الـعـــاملــيـنـا
ال�سيد زاه ��ر اخل�ط�ي��ب ل���س��ان ح��ال االم��ام
وكــــنــــا قـــبـــل مــقـــتلـه بـخيــر
نــرى مــولــى ر�ســول اهلل فيـنا احل�سن يخاطب احلوراء زينب:
يزينـب راح حامـيـنـة او ولـيـنـة
يقيـم الديــن ال يــرتـــاب فـــيــه
يـزيـــنــب والـيــتـــم بــــني عـــلــيـنــه
ويقـ�ضـي بالـفـرائ�ض م�ستيبنا
و�ضـلـيـنـه بـ�س ن�صـفــج بــديـنـة
و يدعـو للجمـاعـة مــن عــ�صاه
واحل�ســـــني هــــالــــــزايد ونـــيـــــنة
وينهك قطيع ايدي ال�سارقينا
يعبا�س خربين اعلى �أبو ح�سني
ولــيـ�س بكاتــم علـــمــا لـــــديــــه
يـزيـنـب يكــلـهــا ويــهــمــل العــيـن
ولـم يـخــلــق مـن املتــجـبـريـنـا
�شخبـرج يخــوية الرا�س ن�صـني
�أال �أبــلـــغ معـــاويــة بــن حـــرب
وجبـنــة الطـبـيـب �أي�شـوفه الـحـني
فـال قـرت عـيـون الـ�شـامـتـيــنا
�شافة و�صفك يخـتـي بــاليـديـن
�أيف �شـهــر ال�صيـام فجعتمـونـا
يكلة �أو�صي بو�صيتك يا ابو ح�سني
بـخـيـر النــا�س طــرا �أجـمـعينا
لبونة علي جن كرب البيت
�شيبك ياعلـي اخمـ�ضـب
ابوذيات لل�شاعر ابو فاطمة الطائي يقول:
و�سـفـة �أب�سيف املرادي
بكرث ما �أاهلل ودك و�أنعم اعليك
�صــــاح و�صــــوت الناعــي
بجيت و�شويف رايح و�أنعمة عليك
ب�أ�سمك بال�سمة ينادي
ببوية حظني دايف وانعم اعليك
را�سك منـج�سـم ن�صــني
من اتــراب الكبــر نـــام علـى ادية
و�سفـة ياو�صي الهادي
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طحت عالكاع من كالوا علي طاح
ويجن البيت واركانه علي طاح
�سيف ايل فطر را�سة وعليه طاح
يريته ابرا�سي وافدية املنية
امل�صيبة:
ق��ال :ومل ي��زل تلك ال ّليلة قائم ًا وقاعد ًا،
وراك�ع� ًا و��س��اج��د ًا ،يخرج �ساعة بعد �ساعة،
ال�سماء ،ويق ّلب طرفه �إىل الكواكب،
وينظر يف ّ
ّثم يعود �إىل �صالته ،ويقول :ال ّلهم بارك يل
يف امل��وت؛ ويكرث من ق��ول ال ح��ول وال ق��وة � اّإل
العلي العظيم ,وي�ستغفر اهلل كثري ًا،
ب��اهلل ّ
ث� ّ�م نع�س ون��ام �ساعة ,ث� ّ�م ا�ستيقظ و�أ�سبغ
الو�ضوء ،ونزل �إىل ال ّدار ،ويف ال ّدار و ٌّز �أهدي
�إىل احل�سن ،فل ّما ن��زل ،خرجن ورا َءه
يرفرفن ،و�صرخن يف وجهه ،فقال :ال �إله � اّإل
اهلل ،حم ّمد ر�سول اهلل� ،صوائح تتبعها نوائح،
ث� ّ�م ق��ال :يا بن ّية ,مل ال تطلقني من لي�س له
ل�سان؟ دعيهن ي�أكلن من ح�شائ�ش الأر���ض،

قال الإمام الكاظم :من ا�ستوى يوماه فهو مغبون .بحار الأنوار

�شذرات منربية
ال�سالم �أراد ال ّذهاب معه فلم ير�ض ،ودخل
�أمري امل�ؤمنني امل�سجد ،و�ص ّلى يف امل�سجد
باقي ليلته..
ّثم �إ َّنه عال ا ِمل ْئ َذنة ،و�أ ّذن :اهلل �أكرب,
اهلل �أكرب( ,ك�أنمّ ا يقول لل ّنا�س :الوداع الوداع..
أذان لأم�ير امل��ؤم�ن�ين) ,فل ّما نزل
ه��ذا �آخ��ر � ٍ
عن ا ِمل ْئ َذنة جعل ي�س ّبح اهلل تعاىل ويق ّد�سه،
ال�صالة ال� ّ���ص�لاة ،ث� ّ�م ت�ق� ّدم �إىل
ث� ّ�م ن��ادىّ :
ال�سجدة
املحراب ،حتّى �ص ّلى ،وركع و�سجد ّ
الأوىل ،ورفع ر�أ�سه ،ف�ضربه ال ّلعني ابن ملجم،
وتع ّمد ّ
بال�ضربة ر�أ�سه ,فوقعت فيه ,ف�ش ّقته
ال�سجود ،فوقع �أمري امل�ؤمنني عليه
�إىل مو�ضع ّ
ال�سالم يف حمرابه يخور بدمه على وجهه،
ولزم ر�أ�سه..
ورب الكعبة!
ونادىُ :فزت ِّ
وق��ال :ب�سم اهلل وب��اهلل ,وعلى م ّلة ر�سول
اهلل� ،أخربين بذلك حبيبي ر�سول اهلل.

�أبتاه من قتلك؟ قال :قتلني ال ّلعني ابن ملجم.
�إىل �أن قال :قال حم ّمد بن احلنف ّيةّ :ثم قال
�أب��ي :احملوين �إىل م�صلاّ ي .فحملناه �إليه،
وال ّنا�س من حوله قد �أ�شرفوا على الهالك،
ف�ضج
ما بني نادب ونادبة ،وباك وباكية ،قالّ :
ال ّنا�س بالبكاء من وراء احلجرة ،ففا�ضت
دم��وع �أم�ير امل�ؤمنني عند ذل��ك ،وجعل ينظر
بعينه �إىل �أهل بيته.
قال :حم ّمد بن احلنف ّية :بتنا ليلة الع�شرين
ال�س ّم يف
من �شهر رم�ضان عند �أبي ،وقد نزل ّ
بدنه ,وكان ي�ص ّلي تلك ال ّليلة من جلو�س ،فلم
يزل يو�صينا بو�صاياه ،ويعزّينا بنف�سه ،فل ّما
�أ�صبحنا ،ا�ست�أذن ال ّنا�س عليه ،ف ��أذن لهم
�إذن � ًا عا ّم ًا -فدخلوا عليه ،وجعلوا ي�س ّلمونعليه وهو ير ّد ،وهو يقول :ا�س�ألوين قبل �أن
تفقدوين ،وخ ّففوا �س�ؤالكم ،قال :فبكى ال ّنا�س
عند ذلك ،و�أ�شفقوا �أن ي�س�ألوه.

�أ ّما ال ّنا�س ،ف�أحاطوا بامل�سجد ،ودخلوا على
�أمري امل�ؤمنني ،وهو ي�ش ّد ر�أ�سه مبئزره ،وال ّدم
ً
فو�صل �إىل الباب فر�آه مغلقا ،فعالج يف فتحه يجري على ر�أ�سه وحليته ،وهو يقول :هذا ما
فانح ّل مئزره..،
وعد اهلل ور�سوله ،و�صدق اهلل ور�سوله..
فجعل ي�ش ّده بيده ،ويقول:
�أُ ْ�شــ ُد ْد َحيا ِز َمي َـك ِل ْلـ َم ْو ِت
ق��ال ال � � ّراوي :فا�صط ّكت �أب ��واب امل�سجد
وال تجَــْزَ ْع ِمـنَ الـموت
و�ضجت املالئكة بالبكاء ،وه ّبت ريح
َ ْ بال ّنا�سّ ،
ـــــ�إنَّ املــَــــــ ْوتَ القــِيــكـــا
فـَ ِ
ال�سماء،
�سوداء مظلمة ،ون��ادى جربئيل يف ّ
َّ
َ
�إِذا حـــــَل بــــِنــــا ِديــــــا ب�صوت ي�سمعه ك ّل قائم وم�ستيقظ ،وهو يقول:
ّثم قال :ال ّلهم بارك يل يف املوت.
(ت�ه� ّدم��ت واهلل �أرك���ان ال �ه��دى ،وانطم�ست
قالت �أ ّم كلثوم :كنت �أم�شي خلفه ،فلما
عم امل�صطفى ،قتله
ّ �أع�لام التّقى ،قتل ابن ّ
�سمعته يقول ذلك ،قلت :واغوثاه بك يا �أبتاه� ،أ�شقى الأ�شقياء) .قال :ف�سمعت �أ ّم كلثوم نعي
ّ
�أراك تنعى نف�سك منذ الليلة .قال :يا بن ّية� ,إنّ جربئيل ،فلطمت خ ّدها ،و�صاحت :وا �أبتاه ،وا
ً
للموت دالالت وعالمات يتبع بع�ضها بع�ضا ،عل ّياه ،وا حم ّمداه..
ّثم فتح الباب وخرج ،قالت �أ ّم كلثوم :وجئت
�إىل �أخي احل�سن ،وقلت له :قد كان من �أمر
ف ��أخ��ذ احل�سن ب��ر�أ���س �أب �ي��ه ،وو��ض�ع��ه يف
�أبيك ال ّليلة كذا وكذا ،وقد خرج يف هذه ال ّليلة.
مغمى عليه ،فبكى احل�سن بكا ًء
حجره ،وهو ً
فلحقه احل�سن عليه ال�سالم قبل �أن يدخل �شديد ًا ،ودموعه تتناثر على وجه �أبيه ،ف�أفاق
ّ
امل�سجد ،وقال :يا �أبه ,من ذا الذي �أخرجك �أمري امل�ؤمنني فنظر �إليه ،وقال :يا ولدي،
ال�ساعة �إىل امل�سجد؟ ق��ال :يا بنيَّ,
يف ه��ذه ّ
علي ،و�أنت تقتل م�سموم ًا ،ويقتل �أخوك
�أتبكي ّ
لأج��ل ر�ؤي��ا �أهالتني ُ
,وذ ِك��ر �أنّ احل�سن عليه
بال�سيف ظلم ًا وعدوان ًا؟ ّثم قال :يا
احل�سني ّ

ق��ال :وجمع �أب��ي �أه��ل بيته و�أوالده ،ونحن
ننظر �إليه ،و�إىل بدنه ،ورجليه وقد احم ّرتا،
فكرب ذلك عليناّ ،ثم عر�ضنا عليه الأكل ،ف�أبى
�أن ي��أك��ل ،وجبينه ير�شح ع��رق� ًا ،وه��و مي�سح
جبينه ،فقلت :يا �أبتاه� ،أراك مت�سح جبينك؟!
بني� ,إنّ امل�ؤمن �إذا نزل به املوت،
فقال :يا ّ
عرق جبينه ،و�سكن �أنينهّ ،ثم جمع عياله ،وهو
يقول� :أ�ستودعكم اهلل ،اهلل خليفتي عليكمّ .ثم
�أو�صى احل�سن واحل�سني،
ّثم ا�ستقبل القبلة ،وغ ّم�ض عينيه ،وم ّد يديه
ورجليه ،وقال� :أ�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل ،وحده
ال �شريك له ,و�أ�شهد �أنّ حم ّمد ًا عبده ور�سوله،
ّثم ق�ضى نحبه �,أي وا �إماماه وا عل ّياه.
�أفراكك �صـعــب ياداحــي البـاب
خ َله الــدمــع عـالـوجن �سجاب
و�أم�صاب فكدك اعظم ام�صاب
جـــانـــون الـــة بــحــ�شاي ياياب
مـــا يــطــفــه ليـــــل نهــــار لهـــاب
ال غاب �شخ�صك ريت ال غاب

عجل ما وعد فقد هنئ العطية .بحار الأنوار
قال الإمام الكاظم :من ّ
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عمل التك�سب عبادة

ال�شيخ حممود ال�صايف

اي �ه��ا ال� �ق ��ارئ ال� �ك ��رمي ب �ع��د التحية
وال�سالم...
ان االت �ك��ال على النف�س بعد التوكل
على اهلل م��ن امل�م�ي��زات يف حياة �سلوك
االن�سان دون غريه من املخلوقات ,والعمل
والتك�سب يف الدنيا وان كان معدودا من
املباحات من وجه ,فانه من الواجبات من
وجه اخر ,فعلى االن�سان ان يهتم ويجتهد
يف �سبيل التك�سب واحل�صول على العمل
برمته تك�سبا ح�لاال فهو يعد عبادة كما
قال النبي( :العمل عبادة)
لذا قال عز وجل } َوالمْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ َوالمْ ُ�ؤ ِْم َناتُ
وف
َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل� َي��ا ُء َب ْع ٍ�ض َي� ْ�أ ُم� ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َو َي � ْن � َه � ْونَ َع� ِ�ن المْ ُ�ن� َك� ِ�ر َو ُي� ِق�ي� ُم��ونَ ال�صَّلاَ َة
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َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َو ُي ِطي ُعونَ هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه �أُو َل ِئ َك
َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم هَّ ُ
الل ِ�إنَّ هَّ َ
الل َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم{1
وه��ذا الت�شارك بني الرجل وامل��ر�أة واحد
من اوجه التعامل ال�صحيح وامل�شروع وان
ال يتفرغ للعبادة ويدعها ت�أخذ منه م�أخذ
فيتعطل عن املكا�سب فيكون ممن يت�صدق
عليه م��ن منافع النا�س وي�ضيق عليهم
معا�شهم ,وال يرد اليهم نفعا ,ومثل ه�ؤالء
مل يكن لهم علم ي�ؤخذ وال عمل �صالح يف
الدين يقتدى به �سوى انهم يعيلون على
االخرين بذريعة العبادة والتن�سك وال يكن
همه اال عاريه بطنه وفرجه.
ومثل ه�ؤالء ال ي�ستحق امل�ساعدة ان مل
يكن لهم عذرا �شرعيا .

والك�سب احل�لال ي�أخذ ب�صاحبه اىل
النجاة وال�صدق واحراز قبول النا�س عنه.
واما اذا كان فيه �شيء من الغ�ش واحلرام
ال ي�ك��ون اال عاقبة ام��ره اخل���س��ران وان
ال�شيطان يكون �شريكه يف البيع وال�شراء .
وينبغي للعامل ان يراعي بع�ض االمور
امل�شروعة يف التعامل مع االخرين وهي -:
التفقه بالدين:
عرفنا ان اال�سالم ميجد العمل ويثني
على العامل ,وان العمل مبنزلة اجلهاد يف
�سبيل اهلل ومبنزلة العبادة والتفقه بالدين
واحكام العمل وب��ال��ذات التعامل يقودنا
اىل اكت�شاف ومعرفة العمل ال�سليم الذي

قال الإمام الكاظم�:إذا �أراد اهلل بالذ ّرة (بالنملة) �شرا �أنبت لها جناحني فطارت ف�أكلها الطري .بحار الأنوار
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ويغفر اهلل له يوم القيامة مغفرة مل تخطر
على قلب ب�شر) .6
وقال االمام الباقر( :ان يقول املرء
اذا اجته اىل ال�سوق ،اللهم اين ا�سالك من
خريها وخري اهلها) .7
وع�ل��ى التاجر امل ��ؤم��ن ان ينتبه لهذه
امل�سالة كي ال ت�ستغرقه املعامالت وعقد
ال�صفقات عن ذكر اهلل واداء الفرائ�ض
الدينية .

ال حرمة فيه وال اثم وبالتايل معرفة ا�صول
الك�سب احلالل.
وقال االمام علي( :من اجتر بغري
فقه ارتطم يف الربا) .2
ويروي عن اال �صبغ بن نباته � :سمعت
عليا على امل�ن�بر ي�ق��ول( :ي��ا مع�شر
التجار الفقه ثم املتجر ,الفقه ثم املتجر,
واهلل للربا يف هذه االمة اخفى من دبيب
ال�ن�م��ل ع�ل��ى ال���ص�ف��ا � �,ص��ون��وا ام��وال�ك��م
بال�صدقة ,التاجر فاجر والفاجر يف النار
اجتناب الق�سم واحللف :
اال من اخذ احلق واعطى احلق) .3
وم��ن هنا ف��ان التعرف على االحكام ام��ا الق�سم واحل�ل��ف ي�ك��ون فعال غري
ال�شرعية فيما يتعلق باملعامالت ال��واردة م��رغ��وب ب��ه م��ن ناحية وج��ه نظر اغلب
يف الر�سائل العملية وكتب الفقه �شرط النا�س واالخر يريد بحلفه اقناع امل�شرتي
الزم قبل الدخول يف عامل ال�سوق والك�سب .او غريه على ترويج ب�ضاعته وت�صريفها
وهذا غري الئق يف ا�سواق امل�سلمني وعند
امل�سلمني وعلى العامل والبائع والتاجر ان
اجتناب االحتكار :
ان االحتكار يف املواد الغذائية وغريها ال يجعل الق�سم هو را�س ماله .
م��ن اقبح م��ا ميار�سه التجار يف ال�سوق قال اهلل تعاىل َ }:و اَل تجَ ْ َع ُلوا هَّ َ
الل ُع ْر َ�ض ًة
والعمل به ومل يكن هذا مو�صوف بالعبادة ِّ ألَيمْ َ ا ِن ُك ْم �أَن َت�َبّرَ ُّ وا َو َت َّت ُقوا َو ُت ْ�ص ِل ُحوا َبينْ َ
ا�س َو هَّ ُ
الل َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم{ .8
و�شانه �شان العمل ال�شريف ,وامنا العك�س ال َّن ِ
واال�سالم رف�ض هذا العمل والنبي وعلى هذا الن�ص يعد الق�سم واحللف
ا�ستنكره ب�شدة وقال( :من احتكر يف ال�ش�ؤون املادية وبخا�صة البيع وال�شراء
الطعام ارب�ع�ين يوما فقد ب��رئ م��ن اهلل امرا مذموما ,وقال االمام الكاظم:
ث�ل�اث ال ي�ن�ظ��ر اهلل ت �ع��اىل ال�ي�ه��م ي��وم
وبرئ اهلل منه ).4
واما اذا طلب الرزق من اهلل فعليه ان القيامة( :احدهم رجل اتخذ اهلل ب�ضاعة
ي�صل مبا وجهه اال�سالم يف هذا املجال ال يبيع اال بيمني وال ي�شرتي اال بيمني) .9
حيث قال النبي( :من جلب طعاما
ذكر العيوب -:
فباعه ب�سعر يومه فك�أمنا ت�صدق به).5
من اد�أب البيع اي�ضا ان ال يتكتم املرء
الدعاء وذكر اهلل �سبحانه -:
واي���ض��ا يعد ال��دع��اء يف العمل ا�شبه على عيوب ما يريد بيعه ,ومن يفعل ذلك
ب��ال�ب�رك��ة ب ��ه ح �ي��ث ج� ��اء ع �ل��ى ل���س��ان فقد مار�س الغ�ش وهذا ما حرمته ال�شريعة
النبي ان��ه ق��ال( :م��ن ذك��ر اهلل يف و�شددت على انكاره .
ال�سوق خمل�صا عند غفلة النا�س و�شغلهم
مبا فيه الكتاب ,كتب اهلل له احلق ح�سنة

االن�صاف :
اي�ضا م��ن اد�أب البيع وال���ش��راء التي
يتوجب االل�ت��زام بها هو الأن�صاف ,اي
ال�ع��دال��ة يف البيع  ,ف�لا يجوز ا�ستغالل
حاجة امل�شرتي وا�ستغالله  ,كما ال يجوز
للم�شرتي اي�ضا ا�ستغالل ا�ضطرار البائع
ب�ضاعته .
الت�ساهل مع الفقراء -:
م��ن الآداب اال�سالمية يف العمل هو
رعاية الفقراء وال�ضعفاء وامل�ساكني وذوي
الدخل املحدود (اي ارحم ترحم),وقال
النبي( :رح���م اهلل ام� ��راء �سهل
البيع � ,سهل ال�شراء �,سهل الق�ضاء� ,سهل
االقت�ضاء ) .10
ون�سالك اللهم مبحمد وال بيت حممد
ان توفقنا وال�ع��ام�ل�ين ب��ال��رزق احل�لال
والتك�سب مبا فيه ر�ضاك ور�ضا حممد
وال بيت حممد انك انت ال�سميع املجيب.
واحلمد هلل رب العاملني .
الهوام�ش:
� -1سورة التوبة اية .71
 -2بحار االنوار ج�1ص.93
 -3الكايف ج� 5ص.154
 -4احياء علوم الدين ج� 2ص.25
 -5احياء علوم الدين ج� 2ص.370
 -6بحار االنوار ج� 100ص.102
 -7الكايف ج�5ص.155
� -8سورة البقرة .224
 -9الكايف ج�5ص.162
 -10الو�سائل ج� 17ص.450

قال الإمام الكاظم:اخليانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق .بحار الأنوار
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�شهداءاملنرباحل�سيني

ال�شهيد ال�شيخ مرت�ضى الربوجردي
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ا�سمه ون�سبه:
ال�شيخ مرت�ضى ابن ال�شيخ علي حم ّمد
ابن ال�شيخ حم ّمد �إبراهيم الربوجردي,
ول��د يف ال�سابع ع�شر من جمادى الأُوىل
1348ﻫ بالنجف الأ�شرف.
�أبوه ال�شيخ علي حم ّمد ،قال عنه ال�شيخ
حم ّمد هادي الأميني يف معجم رجال
الفكر والأدب يف النجف« :ع��امل كبري،
جمتهد جليل ،جامع املعقول واملنقول،
ومن �أ�ساتذة الفقه والأُ�صول والأخ�لاق،
أبي
تقي �صالح خيرّ متوا�ضعّ � ،
ورع زاهد ّ
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النف�س ،كرمي ال�صفات ،ط ّيب احلديث ،املعنى و�سهولة العبارة �إذ كان ـ رحمه اهلل
� �ص��اب��ر حم �ت �� �س��ب ،مل ت �ك��ن ل �ل��زخ��ارف ـ يتحا�شى ا�ستخدام العبارات ال�صعبة
وامل�ع�ق��دة وب �ه��ذا ك��ان در� �س��ه �سه ًال ويف
احلياتية لديه �أ ّية قيمة).
متناول جميع الطلبة ،والجل ذلك كانت
درو� �س��ه يف الفقه واال� �ص��ول م��ن �أف�ضل
درا�سته وتدري�سه:
بد�أ بدرا�سة العلوم الدينية يف م�سقط درو�س البحث اخلارج يف النجف اال�شرف.
ر�أ�سه ،وا�ستم ّر يف درا�سته حتّى نال درجة
االجتهاد ،و�صار من العلماء الأع�لام يف من �أ�ساتذته:
النجف ،كما قام بتدري�س العلوم الدينية �أبوه ال�شيخ علي حم ّمد ،ال�س ّيد حم�سن
احل�ك�ي��م ،ال�س ّيد �أب��و القا�سم اخل��وئ��ي،
فيها.
ومن اخل�صائ�ص التي امتاز بها در�س ال�شيخ ح�سني احل � ّل��ي ،ال�شيخ جمتبى
�آي��ة اهلل ال�بروج��ردي ه��ي ال��دق��ة ومتانة اللنكراين.
قال الإمام الكاظم�:أداء الأمانة وال�صّ دق يجلبان الرزق .بحار الأنوار

�شهداءاملنرباحل�سيني
من تالمذته:
ال�س ّيد منري اخل ّباز القطيفي ،ال�س ّيد
الفهري ،ال�س ّيد علي ر�ضا ال�س ّيد حم ّمد
�صادق احلكيم ،ال�س ّيد جعفر ال�س ّيد عبد
ال�صاحب احلكيم ،ال�س ّيد ح�سني ال�س ّيد
عالء الدين احلكيم ،االخوين ال�شهيدين
ال�شيخ علي وال�شيخ قا�سم واع��ظ زاده
اخلرا�ساين ،جنله ال�شيخ حم ّمد مهدي،
ال�شيخ جن��اح البغدادي ،ال�شهيد ال�س ّيد
حم ّمد �صالح علم الهدى ،الإخوان ال�س ّيد
علي وال�س ّيد حم ّمد القزويني ،ال�شيخ علي
الدهنيني ،ال�شيخ علي ال�شيخ حم ّمد تقي
اجلواهري.
من �أقوال العلماء فيه:
1ـ قال ال�شيخ حم ّمد هادي الأميني
يف معجم رجال الفكر والأدب يف النجف:
(من �أعالم العلماء واملجتهدين ،و�أ�ساتذة
الفقه وا ُال� �ص��ول ،وم��ن �أج�ّل�ااّ ء اجلامعة
النجفية اليوم ،ويف طليعة �أ�ساتذتها ،ورع
تقي خ�ّي�رّ �صالح ،ط ّيب احل��دي��ث ،عذب
ّ
البيان .وبلغ مرتبة عالية من الف�ضيلة
والعلم ،ت�ص ّدى للبحث والتدري�س وكتابة
املوا�ضيع الفقهية ،ومل ي��زل يف النجف
مو�ضع التقديرُ ،يوا�صل جهاده العلمي).
2ـ ق ��ال ال���س� ّي��د اجل�ل�ايل يف فهر�س
الرتاث( :و�صار من �أفا�ضل تالمذة �س ّيدنا
الأُ�ستاذ�أي ال�س ّيد اخلوئي ـ ،وكان على
جانب كبري من الورع والتقوى).

من �صفاته و�أخالقه:
كان ال يعتني بالدنيا وزخارفها،
ومي�ي��ل �إىل الب�ساطة يف العي�ش ،وك��ان
يحتاط كثري ًا يف �صرف الأموال ال�شرعية،
وك ��ان ك��ذل��ك ��ش��دي��د ال�ع�ن��اي��ة بالفقراء
واملحتاجني ،حتّى �أ ّنهم ـ �أحيان ًا ـ ي�أتون
و ُيطرقون بابه يف �أوقات مت� ّأخرة من الليل
فيرُ ّحب بهم ،و ُيق ّدم لهم ما يقدر عليه،
هذا بالإ�ضافة �إىل الرواتب ال�شهرية التي
خ�ص�صها مل�ساعدة الفقراء واملحرومني،
ّ
وع��وائ��ل امل�سجونني يف زن��زان��ات نظام
�صدام البائد يف العراق.
�أ ّم� ��ا ع��ن والئ ��ه لأه ��ل البيت،
وباخل�صو�ص �س ّيد ال�شهداء ،فيكفينا
القول �إ ّن��ه كان ملتزم ًا بزيارة عا�شوراء
يومي ًا ،وكذلك ك��ان م�ستم ّر ًا على زي��ارة
مرقد الإمام احل�سني و�أخيه �أبي الف�ضل
العبا�س يف ل�ي��ايل ا ُ
جل �م��ع ،منذ
�أوائ��ل �شبابه �إىل �أك�ثر من خم�سني �سنة
من عمره ال�شريف.
يتهجد �إىل
و�أ ّما عن عبادته ،فقد كان ّ
بقلب
اهلل تعاىل و ُيناجيه يف جوف الليل ٍ
حم�ت�رق ،وك��ان ت�ه� ّ�ج��ده غ��ال�ب� ًا يف غرف ٍة
مظلمة متام ًا ،وعندما ُ�سئل عن ال�سبب
قال�( :أُريد �أن �أتذ ّكر ُظلمة القرب).
وكان يقيم �صالة اجلماعة يف ال�صحن
احليدري.

جنله:
ال�شيخ حم ّمد م�ه��دي ،فا�ضل حم ّقق
مب ّلغ حما�ضر� ،أُ�ستاذ فقه و�أُ�صول وتف�سري
يف حوزتي النجف وقم ،كتب تقرير در�س
وال��ده يف الأُ��ص��ول� ،إم��ام جماعة ل�صالة
ال�صبح مب�سجد �أم�ي�ر امل�ؤمنني(عليه
ال�سالم) يف قم.
م�ؤ ّلفاته:
م�ستند العروة الوثقى (تقرير در�س
ال�س ّيد اخلوئي يف الفقه) ( 20جم ّلد ًا)
يحتوي على :ال�صالة ( 10جم� ّل��دات)،
احلج ( 4جم ّلدات) ،ال�صوم (جم ّلدان)،
ال��زك��اة (جم� � ّل ��دان) ،اخل�م����س (جم� ّل��د
واحد) ،الإجارة (جم ّلد واحد(.

ا�ست�شهاده:
مل يتح ّمل الظاملون وج��ود عامل زاهد
��ش�ج��اع ،ل��ه م�ك��ان��ة يف �أو���س��اط احل��وزة
العلمية يف النجف الأ��ش��رف ،فد ّبروا له
م�ؤامرة لت�صفيته� ،إذ قام �أح��د العمالء
ب�إطالق النار عليه بعد عودته من �صالة
اجلماعة التي ك��ان ُيقيمها داخ��ل حرم
الإمام علي(عليه ال�سالم) ،ف�سقط على
�أث��ره��ا م�ض ّرج ًا بدمه �شهيد ًا مظلوم ًا،
وك��ان ذلك يف الرابع والع�شرين من ذي
احل� ّ�ج��ة 1418ﻫ ،و��ص� ّل��ى ع�ل��ى جثمانه
املرجع الديني ال�س ّيد علي ال�سي�ستاين
(دام ظله) ،ودُفن مبقربة وادي ال�سالم
�أخوته:
ال�شيخ حم ّمد �إبراهيم ،قال عنه ال�شيخ يف النجف الأ�شرف ح�سب و�ص ّيته.
حم ّمد هادي الأميني يف معجم رجال
الفكر والأدب يف النجف( :جمتهد فا�ضل
عامل جليل خيرّ ورع �صالح).

قال الإمام الكاظم:من اقت�صد وقنع بقيت عليه النعمة .بحار الأنوار

Number |54| April

19

�شعراء ح�سينيون

ال�شيخ

جا�سم اال�سدي
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

قبيلة بني ا�سد جند ان التاريخ حافل
بالأ�سماء الالمعة ملن دخلوا التاريخ من
�أو�سع �أبوابه من ابناء هذه القبيلة �سو�آءا
ب�شعرهم او ت�ضحياتهم ومن ال�شعراء ابو
امل�ستهل الكميت بن زيد اال�سدي وهو من
�أ�شهر �شعراء الع�صر االم��وي وقد عرف
بوالءه اىل اهل البيت وان�شد اف�ضل
�شعره بحقهم ومن �شعره .

لقد تعودنا وكما وعدناكم �أن نقدم
لكم يف كل عدد من �أعداد جملتنا (�صدى
اخل�ط�ب��اء) �شاعرا ً ح�سيني ًا ون�ب��ذة عن
حياته وجمموعة من �شعره وكما ذكرنا
يف اعداد �سابقة ان الكثري من ال�شعراء
مل ت�سلط اال�ضواء عليهم ورمبا ان هناك
�أبيات تقر�أ وقد �أخذت من فم اخلطباء
ومل يعرف ملن هذه االبيات وذلك ب�سبب
عدم ذكر ال�شاعر من قبل اخلطيب �أو �أن
ي�ضَ �أط َر ُب
االبيات مر�سله وغري مطبوعة .وبعد هذه َط ِربتُ وما َ�شوق ًا �إىل ال ِب ِ
و َال َل ِعـ َب ًا منــي ُ
وذو ال�شَّ ي ِـب َيـل َع ُب
املقدمة نقدم لكم �شاعر ًا ح�سيني ًا واديب ًا
ـــز ٍل
وعامل ًا وخطيب ًا من خطباء املنرب احل�سيني ومل ُيل ِــهـ ِنـي دا ٌر وال َر ُ
�ســـم َمــن ِ
ضَّـب
و�شاعر ًا جهبد ًا ال يقل �شعره عن الكثري
ولــم َي َتطـَ َّر ب ِنــي َبنــا ٌن مخُ َ ـ� ُ
من ال�شعراء الذين قدموا ال�شعر للمنرب وال ال�سَّ ا ِن َحـاتُ ال َبــار َِحــاتُ َع ِــ�شـ َّي ًة
رن �أم َم َّر �أَ َ
ع�ض ُب
وبقي عالقا اىل يومنا هذا .
�أمـَ َّر َ�سـ ِل ُيم ال َق ِ
َو ِلكن �إِىل �أه ِـل ال َف َـ�ضائــِ ِل والـنــ ُّ َهـى
َو َخــ ِري َب ِنـي َحـ َّوا َء وا َ
خل ُري ُيط َل ُب
ال�شيخ جا�سم اال�سدي
ـــي ف�إنَّــ ِنــي
عندما يريد االن�سان ان يفتخر بتاريخ َب ِنـي َها�شــِ ٍم َره ِ
ــــط ال َّن ِب ِّ
ر�ضى ِم َرار ًا و� َ
ِب ِهم و َل ُهم �أَ َ
أغ�ض ُب
�أج � ��داده و�أع �م��ال �ه��م ف�لاب��د ان ي��راج��ع
��ص�ف�ح��ات ال �ت��اري��خ وع �ن��دم��ا ن ��أت��ي اىل
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ويف ع��ددن��ا ه��ذا نتعرف على �شاعر
واديب من �شعراء هذه القبيلة انه ال�شيخ
جا�سم بن ال�شيخ حممد بن فرج اهلل بن
ال�شيخ احمد �آل مال اهلل اال�سدي ولد يف
حمافظة الب�صرة الفيحاء وانتقل اىل
املحمرة و�سكن فيها م��ع �أب�ن��اء عمومته
امثال ال�شيخ عبد الكرمي وال�شيخ �سامل
وال���ش�ي��خ ع �ب��ود وال���ش�ي��خ ع�ب��د ال�صمد,
و�سميت قريتهم (قرية امل�ؤمنني) وقد
�شاع �صيتهم يف اقليم االه ��واز العربية
و�أطلق على ال�شيخ جا�سم ب�أديب املحمرة
وتعلم فن اخلطابة على يد عمه ال�شيخ
ع �ب��ود وق ��ر�أ امل�ق��دم��ات على ي��د ال�شيخ
حممد ال�شيخ عبد الزهرة واكمل درا�سته
يف النجف اال��ش��رف يف مدر�سة االم��ام
احلكيم على يد علماء �شتى حتى عاد اىل
املحمرة خطيب ًا و�شاعر ًا واديب ًا حتى وافته
املنية �سنة 1411ه �ج��ري��ة ودف��ن هناك
رحمه اهلل تعاىل .

قال الإمام الكاظم:من بذر و�أ�سرف زالت عنه النعمة .بحار الأنوار

�شعراء ح�سينيون
زينـب ن�شـدتـه ونــادت الكـرار
�شعره:
يبـوية ويــن كبــر �أمـنـه يلـمغوار
له ديوان ا�سماه الرو�ضة اال�سدية جمع
فيها ع�صارة فكره على غ��راء الرو�ضة يبونة �شلون ت�سكت بعد بالدار
وهي بالدار جانت �شبه الهالل
الدك�سنية فيبتد�أ برثاء النبي حيث
يقول :
يكلـــلــهــا يزينــب ال تنـ�شــديــن
يح َكله من ي�صب الدمع همال
عـن كرب الزجـيـة وين مـاويـن
على �أبن عمه ينوح ومدمعة �سال
يبوية ايكون عاملحنة ت�صربين
تـعـال و�شـــوف ملــن كــعــد يـمـة
جدامج رزية اتزيل االجيال
حبـــة بـوجـنــتـــــه وقبــلـة و�شــمـــة
يــدري � ْأ�س يـفــارك ابــن عـمـه
وـبينة وبني ابن عمة االجل حال و�أم���������ا م����اق����ال����ه ب���ح���ق ع��ل��ي
االكرب ول�سان حال �أبيه االمام
فا�ضت روح ابو ابراهيم بيـدة
وم�سحها املرت�ضى بوجنتة بهيدة احل�سني:
�سمع �صوتة واجاه ح�سني ينعة
من ايده راح ياو�سفة ع�ضـيـده
وذب روحه على اوليدة �أب�سرعة
وها�شم راح عزها و َكو�ض و�شال
يكــلـة ويـهـل مـن العــني دمـــعة
يا�شمـعة ابـوك او �ســور العـيـال
رثاء فاطمة الزهراء:
على �أفرا�ش املر�ض ظلت �شجية
و�صاحت ياعلي عندي و�صية �صاح ب�صوت يوليدي املحروم
عــــن �شـــم الهـــوه والكــلـــب مــالــــوم
و�صيتي باحل�سن وح�سني �أخـيـتة
تباريهم تراهم ياعلي اطفال يبني �شتعذر عـد �أمــك اليــوم
و�شكل الزينب و�سكنة وباجي العيال
بـــعــد مــاو�صتـــة باللــي تريــدة
راحت روحها وماتت �شهيدة هم واحد ح�ضر يالولد ميك
م�سح عن اجلروح التكت دمك
َ
و�صفك بيدة
علي من �شاف حن
متـو�سف عليـهـا �سـور العيال يبني �شلون كلي حـالت �أمـك
�شكـلـهــا و�شـكـل عـمـتك العيال
ون�لاح��ظ ال�شاعر كيف يو�صف حال
االم ��ام علي بعد رج��وع��ه م��ن دفن وهنا جمموعة اب��وذي��ات رحمه
اهلل ت���ع���اىل ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��ل��ة بني
الزهراء.
ها�شم:
دفنها ورد على للبيت وحدة
�شاف الدار وح�شة �شلون ردة �أنه املحد نظر �سبابج ويهلي
ربيبة خدر من زغري ويهلي
ب�س ايتام �ضلت تـحن عنـدة
وهـومــا بينـهـم والدمع ه ّمال

كلت اك�ضي العمـر بالعـز ويهـلـي
�أ�شــو تــالـــي زمـــاين غـــدر بــــيــه
امل�صايب بدن بلم�صابي وختمن
و�أخـــذن در�س من عندي وختمن
انــه بتـمـن يهــالتنـ�شد واخـتـمـن
وت�سـمــوين ابــلدكــم خــــــارجــيــة
نوبة �أنحـب عليــك ابدمــع نوبــن
الك واثــر بـكــلبــي احلزن نوبني
نوب ارعة بـيتامة ح�سـني نوبــيـن
عن امتوين ال�ضرب ا�شكف بديه
رثاء القا�سم: 
من مثلي الدهر طلكها ولدها
عـلــي العــني واخــذ منها ولدها
يبني اال�شد عند �أمـك ولـدهــا
من �أطب دارك وا�شوفنها خلية
بعـدك ما �أريـــدن روح يـــومــال
وال الغريك يحن الكلب يومال
كلت انته التعدل احلمل يومال
اوليدي ان�شاء اهلل واكعد بف ّية
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�صدى ال�شباب

ال�شباب
واحلرب الناعمة
احللقة الثالثة

ال�شيخ فاروق اجلبوري

يف احللقة ال�سابقة تعر�ضنا للتف�سري
الغربي حل��رك��ة ال�ت��أري��خ الإن���س��اين ب�سننه
ومتغرياته و�صراعاته و�أنها ال تعدو كونها
حرك ًة قائم ًة على �أ�س�س مادية ومكت�سبات
دنيوية وه��ي وليدة الظروف املختلفة التي
ت� �ت ��وارد ع �ل��ى الإن �� �س��ان ،وه� ��ذا م��ا ي�ع��رف
بـــ(املادية التاريخية)0
ول �ك��ن م��ا ه��و التف�سري ال� �ق ��ر�آين لتلك
احلركة وفل�سفة ال�صراع املحتدم بني بني
النوع الإن�ساين �أف ��راد ًا وجمتمعات ؟ ،وما
ال��ذي يجب علينا مراعاته كيما ن�صل �إىل
التف�سري املنا�سب لتلك احلركة ؟!0
لقد ح��اول العديد م��ن علماء امل�سلمني
حتديد التف�سري ال�ق��ر�آين ال�صائب حلركة
ال �ت ��أري��خ الإن �� �س��اين ،وت�ب�ن��وا يف ذل��ك ع��دة
نظريات منها مث ًال  :نظرية ابن خلدون يف
مقدمته حول (التعاقب الدوري للح�ضارات)
حيث ي��رى �أن الأمم مت��ر ب�ث�لاث م��راح��ل؛
الأوىل م��رح�ل��ة ال��ب��داوة وه��ي ت�ن���ش��أ على
�أ�س�س (ع�صبية) ،ثم مرحلة التح�ضر وهي
املرحلة التي تلي تكوين املجتمع ومنوه عقلي ًا
وعمراني ًا واقت�صادي ًا ،ثم مرحلة التدهور
حني ت�صل ال��دول واحل�ضارات �إىل الهرم
نتيجة االنغما�س يف الرتف والنعيم(0)1
ومنها نظرية مالك بن نبي ال��ذي يرى
�أن مكونات احل�ضارة ثالثة ه��ي :الإن�سان
 22العدد| |54رم�ضان 1443هـ

هذه النظريات املطروحة يف املقام ال ترتبط
�أ�ص ًال باجلواب عن هذا ال�س�ؤال الذي يرى
ب�أنه �س ُّر تط ّور احلياة االجتماعية للإن�سان
دون �سائر احل �ي��وان��ات� ،إذ اجل ��واب عنه
يك�شف عن العامل املحرك لتطور احلياة
االجتماعية ،والغاية التي تتجه �إليها امل�سرية
الب�شرية(0)4

والرتاب والوقت ،ولكن هذه العنا�صر الثالثة
ال تتفاعل �إال بعامل يو ّفر اجلو لهذا التفاعل،
ور�أى �أن هذا املعامل هو (الفكرة الدينية)،
فالدين مبا ميلكه من ق��درة دافعة يحرك
الإن�سان نحو �صنع احل�ضارة يف وقت ق�صري
ن�سبي ًا ،ثم تعرتي امل�سرية بع�ض ال�شوائب مما
يجعلها غري ق��ادرة على االرتفاع العمودي،
فتطوي مرحلة �أفقية ،وبعد ا�ستفحال تلك
املعوقات تهبط الدفعة الدينية وامل�ستوى والذي نعتقده يف املقام هو �أن �أي تف�سري
الروحي ويتّجه اخلط البياين للم�سرية نحو حلركة الـت�أريخ الإن�ساين ال ميكن له َن ُيل ِّ
حظه
من ال�صواب ما مل يربط تلك احلركة بالبعد
الهبوط(0)2
الغيبي ،فال�صراعات الدائرة يف احل�ضارات
ومنها تف�سريات لعلماء املذهب كال�شهيد �أو بينها وعلى امل�ستويني ال�شخ�صي والنوعي
ال�سعيد حممد باقر ال�صدر ،حيث �أرجع ال ميكن �أن تنف�صل وب�أي حال من الأحوال
حركة الإن�سان واجلماعة الإن�سانية على ظهر ع��ن ثالثة ع��وام��ل ك��ان و�سيبقى لها الأث��ر
الأر�ض� ،إىل عامل واحد وهو (حب الذات) البالغ يف ر�سم م�سار تلك احلركة وحتديد
�أو ما ي�سميه بــ (حب اللذة وبغ�ض الأمل) ،نوعها وتقرير م�صري الإن�سان فيها:
وي��رى �سماحته �أن ه��ذه الغريزة �أ�ص ٌل لكل ف��أم��ا العامل الأول :فهو ح� ّ�ب الإن�سان
الغرائز الأخرى مبا يف ذلك غريزة املعي�شة ،ال�شديد للخري ،قال تعاىل�ِ } :إنَّ ْ ِإ
ال ْن َ�سانَ
فحب ال��ذات يكمن وراء احلياة الإن�سانية ِل َر ِّب ِه َل َك ُنودٌَ و ِ�إ َّن ُه َع َلى َذ ِل� َ�ك َل َ�شهِ يدٌَ و ِ�إ َّن ُه
ُّ
()5
()3
لحِ ُ ِّب الخْ َ يرْ ِ َل َ�ش ِديدٌ{  ،فالإن�سان بفطرته
ويوجهها ب�أ�صابعه 0
كلها ّ
حمب
�وج� ُد وه��و ٌ
وجب ّلته التي ُخ� ِل��قَ عليها ي� َ
وطالب له طلب ًا حثيث ًا ،غري �أن �أكرث
ولل�شهيد مرت�ضى املطهري حماولة للخري
ٌ
غ�ير مكتملة يف التف�سري ال �ق��ر�آين حلركة �أف��راده ــــــ وانطالق ًا من تلك احلقيقة التي
التاريخ د ّونها يف كتابه (املجتمع والتاريخ) ين�ص عليها الذكر احلكيم يف قوله تعاىل:
ال�سو ِء
الذي ر ّكز فيه على رف�ض املادية التاريخية } َو َما �أُ َب ِّر ُئ َنف ِْ�سي �إِنَّ ال َّنف َْ�س َ أل َّما َر ٌة ِب ُّ
يف تف�سري الت�أريخ ،و�أكد �سماحته �أن �أغلب �إِ اَّل َما َر ِح َم َر ِّبي �إِنَّ َر ِّبي َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم{(،)6
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أنف�س ُهم
وبعد انغما�سهم يف عامل املادة تنزَ ع � ُ
ّ
فتتع�شق بهَ } ،و َما
ال�سفلي
�إىل هذا العامل ُّ
ا�س َو َل ْو َح َر ْ�ص َت مِ ُب�ؤ ِْم ِننيَ{(، )7حتى
�أَكْثرَ ُ ال َّن ِ
ينتهي الأم��ر بهم �إىل ال��وق��وع حت��ت طائلة
واحد من �أ�صول الكفر الآتي ذكرها0
ٍ
قال العلاّ مة الطباطبائي ...((:وقيل:
امل���راد �أن الإن �� �س��ان ل�شديد احل��ب للمال
ويدعوه ذل��ك �إىل االمتناع من �إعطاء حق
اهلل واالنفاق يف اهلل ،كذا ف�سروا ،وال يبعد
�أن يكون املراد باخلري مطلقه ويكون املراد
حب اخلري فطري للإن�سان ثم �إنه يرى
�أن َّ
َ
عر�ض الدنيا وزينتها خريا فتنجذب
نف�سه وين�سيه ذلك ر َّبه �أن ي�شك َره
�إليه ُ
..اهـ))(0)8
والعامل ال�ث��اين :يتمثل بارتباط حركة
الت�أريخ ب�أ�صول الكفر الثالثة ،ففي حديث
ل�ل�إم��ام ال�صادق ق��ال�( :أ��ص��ول الكفر
ث�لاث��ة :احل��ر���ص ،واال��س�ت�ك�ب��ار ،واحل�سد؛
ف�أما احلر�ص ف ��إن �آدم حني نهي عن
ال�شجرة حمله احلر�ص على �أن �أك��ل منها
،و�أما اال�ستكبار ف�إبلي�س حيث �أمر بال�سجود
لآدم ف�أبى ،و�أما احل�سد فابنا �آدم حيث قتل
�أحدهما �صاحبه)(0)9
واملراد من �أ�صول الكفر هنا هو �أنها النواة
والبذرة احلاملة للكفر بالقوة وامل�ستعدة لأن
أدم َنها وتخ ّلق بها �إىل مرحلة تثمر
ت�صل َمبن � َ
فيها �صريورته من الكافرين واجلاحدين هلل
تعاىل ،واحلا�صل �أن كل انحراف يف �سلوك
الإن�سان �إمنا يعود �إىل واحد من هذه الثالثة
ح�صر ًا0
و�أم��ا العامل الثالث :فهو ارت�ب��اط تلك
احلركة مب�شروع خالفة الإن�سان يف الأر�ض
وما رافق ذلك امل�شروع من التحدي ال�شيطاين
باحليلولة دون حتققه والبدية �إف�شاله من
خالل احتناك بني الإن�سان و�إلقاء العداوة
والبغ�ضاء بينهم بعدما ف�شل اللعني يف انتزاع

اخلالفة من �أبيهم �آدم ، قال تعاىل:
ا�س ُجدُوا َِ آل َد َم َف َ�س َجدُوا
} َو ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة ْ
ي�س َق َال �أَ�أَ ْ�س ُج ُد لمِ َنْ َخ َلق َْت ِطي ًناَ ق َال
�إِ اَّل �إِ ْب ِل َ
�أَ َر َ�أ ْيت ََك هَ َذا ا َّل ِذي َك َّر ْم َت َع َل َّي َلئِنْ �أَ َّخ ْرت َِن �إِلىَ
ام ِة َ ألَ ْح َت ِن َكنَّ ُذ ِّر َّي َت ُه �إ اَّل َق ِليلاً {()10
َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
ِ
،ويف مو�ضع �آخ��ر قال ج ّل �ش�أنهَ } :ي��ا �أَ ُّي َها
اب
ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إنمَّ َ ا الخْ َ ْم ُر َوالمْ َ ْي ِ�س ُر َو ْ أ
الَ ْن َ�ص ُ
اج َت ِن ُبو ُه
َو ْ أ
الَ ْز اَل ُم ر ِْج ٌ�س ِمنْ َع َم ِل ال�شَّ ْي َط ِان َف ْ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ �إِنمَّ َ ا ُي ِري ُد ال�شَّ ْي َطانُ �أَنْ ُيو ِق َع
َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َْ�ضا َء فيِ الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي ِ�س ِر
الل َو َع� ِ�ن ال�صَّلاَ ِة َف َه ْل
َو َي ُ�ص َّد ُك ْم َعنْ ِذ ْك� ِ�ر هَّ ِ
�أَ ْنت ُْم ُم ْن َت ُهونَ {(0)11

َر ِاك ُعونَ َ و َمنْ َي َت َو َّل هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َوا َّل ِذينَ
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {(0)12
�آَ َم ُنوا َف ِ�إنَّ ِحزْ َب هَّ ِ
والآخر :هو "حزب ال�شيطان" قال تعاىل:
}ا�ست َْح َو َذ َع َل ْيهِ ُم ال�شَّ ْي َطانُ َف َ�أ ْن َ�ساهُ ْم ِذ ْك َر
ْ
ُ
َ
الل �أو َل � ِئ� َ�ك ِح��زْ ُب ال�شَّ ْي َط ِان �أ اَل �إِنَّ ِح��زْ َب
هَّ ِ
ال�شَّ ْي َط ِان هُ ُم الخْ َ ِا�س ُرونَ {(0)13
وم��ع ت�ق��اط��ع الأه � ��داف وال� ��والء يتحول
ال�صراع من �صراع ال�شيطان مع �آدم
حول اخلالفة �،إىل �صراع وتدافع بني الأتباع
واملوالني للطرفني كما �أ ّك��ده قوله تعاىل} :
الل َوا َّل ِذينَ
ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِب ِيل هَّ ِ
َك َف ُروا ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِب ِيل َّ
وت َف َقا ِت ُلوا
الط ُاغ ِ
�أَ ْو ِل � َي��ا َء ال�شَّ ْي َط ِان ِ�إنَّ َك� ْي� َ�د ال�شَّ ْي َط ِان َك��انَ
َ�ض ِعي ًفا{( ،)14فهو �إذن �صراع بني حزب اهلل
وح��زب ال�شيطان ،بني حمور اخلري وحمور
ال�شر ،بني مع�سكر احلق ومع�سكر الباطل،
ومن هنا كانت له ا�سرتاتيجياته وتكتيكاته
اخلا�صة به ،وهذا ما �ستعرفه الحق ًا �إن �شاء
اهلل تعاىل0

�إن هذه العوامل الثالثة ترتبط ببع�ضها
البع�ض حتى ك���أن �أح��ده��ا مقدمة للآخر
،وبالتايل فهي ال تنفك عن جميع ال�صراعات
ال��دائ��رة يف حركة الإن�سان التاريخية؛ �إذ
عليها ُت َخ َّر ُج و ُت َف�سَّ ُر جميع حركات الأنبياء
واملر�سلني و�أو�صيائهم حيث ينطلقون
من حبهم للخري وال�صالح والإ�صالح النابع
عن فطرتهم ال�سليمة والنقية ويدعون �إىل
ال�سالم والتعاي�ش ب�أمن و�إمي��ان ،في َّت ِبعهم الهوام�ش:
 -1مقدمة ابن خلدون :ج 215، 1وما بعدها0
ال�صاحلون الذين مل تتلوث فطرتهم بعوامل
� -2شروط النه�ضة ملالك بن نبي ���:ص 61وما
الف�ساد وعالئق عامل املادة ،لي�شكلوا بذلك
بعدها0
تكت ًال ي�سعى المتثال �أوامر ال�سماء وجت�سيد
 -3فل�سفتنا لل�شهيد ال�سعيد حم�م��د باقر
م�شروع اخلالفة الر ّبانية يف الأر���ض ون�شر
ال�صدر� :ص 32وما بعدها0
العدل و�إقامة الق�سط ،وعلى هذه العوامل
 -4املجتمع والتاريخ للأ�ستاذ ال�شهد مرت�ضى
�أي�ضا َي ُت ُّم تف�س ُ
ري حركة ال�شيطان الذي ك َّونَ املطهري �:ص 187وما بعدها0
 -5العاديات6 :ــــ 8
لنف�سه هو الآخ��ر تكت ًال خا�ص ًا به م�ستغ ًال
 -6يو�سف53 :
�أولئك الذين تلوثت فطرتهم وانغم�سوا يف
 -7يو�سف103 :
عامل املادة ليحقق بهم توعده مبنع م�شروع
 -8تف�سري امليزان :ج�، 20ص347
تلك اخل�لاف��ة املقد�سة ،وليعث يف الأر���ض
 -9الكايف للكليني :ج�، 2ص289
الف�ساد والطغيان وين�شر الظلم واجل��ور،
 -10الإ�سراء 61 :ــــ 62
وبذلك يت�شكل لدينا تكتالن� ،أو حزبان كما
 -11املائدة 90 :ــــ 91
�أ�سماهما اهلل تعاىل؛
 -12املائدة 55 :ــــ 56
 -13املجادلة19 :
�أحدهما :هو "حزب اهلل" ،قال تعاىل:
} ِ�إنمَّ َ ��ا َو ِل ُّي ُك ُم هَّ ُ
 -14الن�ساء76 :
الل َو َر� ُ��س��و ُل� ُه َوا َّل� ِ�ذي��نَ �آَ َم ُنوا
ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ ال�صَّلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم

عن الإمام ال�صادق :قلّه العيال �أحد الي�سارين.
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كتاب يف �سطور

ف�ضل زيارة االمام احل�سني


�إعداد/طالب حممد جا�سم

ا���س��م ال��ك��ت��اب :ف�ضل زي� ��ارة االم ��ام
احل�سني
ا�سم امل�ؤلف:ال�شرف الزاهد ابي عبد
اهلل حم�م��د ب��ن ع�ل��ي ب��ن احل���س��ن العلوي
ال�شجري
اعداد :ال�سيد احمد احل�سيني
ن�شر :مكتبة اية اهلل املرع�شي العامة
املطبعة :اخليام _قم
تاريخ الطبع1403 :هجرية
ترجمة امل�ؤلف ال�شريف الزاهد
�أبي عبد اهلل العلوي:
ه� ��و ال� ��� �ش ��ري ��ف �أب � � ��و ع� �ب ��د اهلل
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حم�م��د ب��ن ع�ل��ي ب��ن احل���س��ن ب��ن ع�ل��ي بن
احل�سني بن عبد الرحمن بن القا�سم بن
حممد البطحاين ابن القا�سم بن احل�سن بن
زيد بن احل�سن بن علي بن �أبي طالب،
العلوي احل�سني ال�شجري الكويف .ن�ش�أ يف
الكوفة املدر�سة ال�ك�بري للحديث والفقه
والعلوم اال�سالمية ,ولد يف رجب عام ،367
وتويف يف ربيع الأول �سنة .445
مت �ت��از النه�ضة احل�سينية بال�سمات
الدينية اخلال�صة و�شاء اهلل تعاىل ان يبقى
حب االم��ام احل�سني ناب�ض على مدى
الع�صور ويف خمتلف املجتمعات اال�سالمية
بل وغري اال�سالمية اي على م�ستوى العامل
وكل هذه العناية من اهلل �سبحانه وتعاىل,
وه ��ذا ال �ك �ت��اب ع �ب��ارة ع��ن جم�م��وع��ة من
الأحاديث والروايات الواردة يف ف�ضل زيارة
�سيد ال�شهداء �أب��ي عبد اهلل احل�سني بن
علي وف�ضل �إق��ام��ة ع��زائ��ه والبكاء
مل�صابه ،وهي �أحاديث رويت عن النبي
حممد واه ��ل ال�ب�ي��ت الطيبني
الطاهرين.
وي�شمل هذا الكتاب على عناوين
عدة فنذكر منها:
 -1م��اروي ع��ن النبي
يف زيارة االمام احل�سني.
 -2م � � ��اروي ع� ��ن ام�ي�ر
امل�ؤمنني يف زي� ��ارة
االمام احل�سني. 
 -3م��ا روي ع��ن احل �� �س��ن بن
علي يف وزيارة االمام احل�سني.

قال الإمام الكاظم:العجلة هي اخلرق .بحار الأنوار

 -4م��اروي عن االم��ام احل�سني يف
زيارته.
 -5ماروي عن علي بن احل�سني يف
زيارة االمام احل�سني. 
 -6ماروي عن ابي جعفر يف زيارة االمام
احل�سني
 -7م ��اروي ع��ن زي��د ب��ن على يف زي��ارة
االمام احل�سني.
 -8م ��اروي ع��ن اب��ي جعفر يف زي��ارة
االمام احل�سني.
 -9م��اروي عن عبداهلل بن احل�سني يف
زيارة االمام احل�سني.
 -10ف�ضل زي��ارة االم��ام احل�سني يوم
عا�شوراء .
 -11ف�ضل زيارة االمام احل�سني يف
اول يوم رجب.
-12ف�ضل زيارة االمام احل�سني يف
الن�صف من �شعبان .
 -13ف�ضل زيارة االمام احل�سني يوم
العيد
 -14ف�ضل زي��ارة االم��ام احل�سني
يوم الغدير
 -15ف���ض��ل زي � ��ارة ال �� �ش �ه��داء م��ن ال
حممد.
 16يف تربة الإمام احل�سني.
 -17يف من زار الإمام احل�سني.
وهذه املوا�ضيع التي تخدم القارئ الكرمي
والأ�ساتذة وط�لاب العلم واالط�لاع عليها
واال��س�ت�ف��ادة منها يف ن�شر تعاليم الدين
اال�سالمي ومذهب اهل البيت.

The Husseiny's orator

Nonverbal
Techniques
of Oration
Sheikh Ameer Yaseen Alwali

The nonverbal techniques of
oration always communicate
the same message in every language. Nonverbal techniques
are those that people can see
but not hear, such as eye contact
and gestures(McManus, 1998:
75-77).
Eye Contact _
By eye contact, a speaker can
engage audience members by
convincing them
that the message is just for
them. The orator can achieve his
goal by looking
directly at the individuals (audience) instead of staring at the
wall or the ceiling. It
is important to talk to those
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people by looking directly into
their eyes, not to tune
into only the people who are
nodding in agreement or those
who are diligently
taking notes. The orator tries
to include everyone who is there
to hear him(ibid).
2_Gestures
Gestures are motions of the
limbs or body that express or
help to express
thought. They can emphasize
or reinforce an idea or opinion.
Gestures add a great
deal to a speech. They add interest and expression and help

to keep the attention of
an audience. The most important aspect about using gestures
is that they need to be
natural and sincere. If you are
speaking to an international audience, make sure that
you are aware of the use and
meaning of gestures in a particular culture. Like
language, gestures and their
meanings vary from country to
country (McManusThe thumb
and forefinger in a circle gesture
that means, "Everything is
great" to Americans, would
mean, "You are worth nothing",
to the French (ibid).

 بحار الأنوار.كرثة الهم يورث الهرم:قال الإمام الكاظم

م�شاركات

طهارة اجلوارح
ميثم عبد الزهرة اجل�شعمي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم و�صلى اهلل على
ر�سول اهلل وال بيته الطيبني الطاهرين اما
بعد.
ان اول ما يبد�أ به امل�ؤمن امل�سلم طهارة
اجل� ��وارح غ�ير امل���ش��روع��ة اي ط �ه��ارة اليد
والعني وهو ان ال ي�سرق وان ال يخون وال يتبع
ال�شهوات ومن كل �شيء غري م�شروع .
ف��االع �ت��دال يف ح��رك��ات ال �ي��د واالرج ��ل
و�سائر اجلوارح هو خري دليل على االعتدال
يف النف�س ,اذ ان النف�س االبية واملحرتمة
وامل���ؤم��ن��ة ال ت�ه�ب��ط اىل م���س�ت��وى اخل�سة
واالنحطاط ،وامنا حتلق يف �سماء الطهارة
والعفة .
ق��ال النبي(: ث�ل�اث اخ��اف�ه��ن من
ب�ع��دي ع�ل��ى ام �ت��ي :ال���ض�لال��ة ب�ع��د املعرفة
ومظالت الفنت و�شهوة البطن وال�ف��رج),1
وجاء يف قوله تعاىلَ } :يا َب ِني �آ َد َم َق ْد �أَ ْنزَ ْل َنا
ا�سا ُي َوارِي َ�س ْو�آ ِت ُك ْم َور ً
ِي�شا{. 2
َع َل ْي ُك ْم ِل َب ً
الإمام الباقر يف تف�سري الآية :-
(ف�أما اللبا�س فالثياب التي يلب�سون ،و�أما
الريا�ش فاملتاع وامل��ال ،و�أم��ا لبا�س التقوى
فالعفاف ،لأن العفيف ال تبدو له عورة و�إن
كان عاريا من الثياب ،والفاجر بادي العورة
و�إن ك��ان كا�سيا من الثياب ،يقول :ولبا�س
التقوى ذلك خري ،يقول :العفاف خري .3
قوله تعاىلَ } :ي��ا َب ِني �آ َد َم ِ�إ َّم��ا َي�أْ ِت َي َّن ُك ْم
ُر ُ�س ٌل ِّمن ُك ْم َي ُق ُّ�صونَ َع َل ْي ُك ْم �آ َيا ِتي{� ،إىل �آخر
الآيتني�ِ " .إ َّما" �أ�صله �إن ال�شرطية دخلت على
ما ،ويف �شرطها النون الثقيلة ،وك��أن ذلك
 26العدد| |54رم�ضان 1443هـ

غريه وهو �إما ذو قبح و�شناعة فالفاح�شة،
و�إما غريه فالإثم ،والق�سم الثاين �إما �شرك
باهلل �أو افرتاء على اهلل �سبحانه.
فن�سال اهلل تعاىل ان يجعلنا من التوابني
واملتطهرين بف�ضله ومنه علينا انه نعم املوىل
ونعم الن�صري واحلمد هلل رب العاملني.

يفيد �أن ال�شرط حمقق ال حمالة ،وامل��راد
بق�ص الآي��ات بيانها وتف�صيلها ملا فيه من
معنى القطع والإبانة عن مكمن اخلفاء
والآي�� � ��ة �إح� � ��دى اخل� �ط ��اب ��ات ال �ع��ام��ة
امل�ستخرجة من ق�صة اجلنة املذكورة هيهنا
وهي رابعها و�آخرها يبني للنا�س الت�شريع
الإلهي العام للدين باتباع الر�سالة وطريق
الوحي ،والأ�صل امل�ستخرج عنه هو مثل قوله الهوام�ش:
 -1الكايف ج� 2ص.79
يف �سورة ط��هَ } :ق� َ
�ال ْاه ِب َطا ِم ْن َها َجمِ ي ًعا
� -2سورة االعراف � ،آية .26
َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع � ُد ٌّو َف��إِ َّم��ا َي ْ�أ ِت َي َّن ُكم ِّم ِّني
 -3ميزان احلكمة  -حممد الري�شهري  -ج ٤
هُ دً ى{ الخ ،فبني �أن اتيان الهدى منه �إمنا
 ال�صفحة .٣٦٢٦يكون بطريق الر�سالة .5
 -4تف�سري امليزان  -ال�سيد الطباطبائي  -ج
وك ��ان �إل �ق��اء اخل �ط��اب ب ��إب��اح��ة الزينة  - ٨ال�صفحة ٨٦00
وطيبات ال��رزق داع�ي��ا لنف�س ال�سامع �إىل
�-5سورة طه� ،آية.123
�أن يح�صل على ما حرمه اهلل ف�ألقى اهلل
�سبحانه يف هذه الآية جماع القول يف ذلك،
وال ي�شذ عما ذك ��ره ��ش��يء م��ن املحرمات
الدينية ،وه��ي تنق�سم بوجه �إىل ق�سمني:
ما يرجع �إىل االفعال وهي الثالثة الأول،
وما يرجع �إىل الأقوال واالعتقادات وهو
الأخري ان ،والق�سم الأول منه ما يرجع
�إىل النا�س وهو البغي بغري
احل � � ��ق ،وم �ن��ه

قال الإمام الكاظم:التدبري ن�صف ال َعي�ش .بحار الأنوار
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حوائج النا�س
ال�شيخ ح�سني عبد اخل�ضر معارج

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ان �سنة من
�سنن اهلل تعاىل يف خلقه ان جعلهم يحتاجون
بع�ضهم بع�ضا يف كل جماالت احلياة وبدون
ا�ستثناء ودون متييز بني �شخ�ص و�آخر ,الكل
فقراء اىل اهلل تعاىل لأنه قا�ضي احلاجات
ملن �س�أله ومن مل ي�س�أله حتننا منه ورحمة...
عن الإمام ال�صادق قال :من ق�ضى
لأخيه امل�ؤمن حاجة ق�ضى اهلل عز وجل له
يوم القيامة مائة �ألف حاجة من ذلك �أولها
اجلنة.1
وقال �أبو جعفر�:أوحى اهلل عز وجل
�إىل مو�سى� :إن من عبادي من يتقرب
�إيل باحل�سنة ف��أح�ك�م��ه يف اجل �ن��ة ،فقال
مو�سى :يا رب ،وما تلك احل�سنة؟ قال مي�شي
مع �أخيه امل�ؤمن يف ق�ضاء حاجته ،ق�ضيت �أم
مل تق�ضى.2
وق��ال االم ��ام احل�سني :اع�ل�م��وا �إن
حوائج النا�س �إليكم ،من نعم اهلل عليكم،
فال متلوا النعم فتتحول اىل غريكم ،ومن
نف�س كربة م�ؤمن فرج اهلل تعاىل عنه كرب
الدنيا واالخرة.3
الإم ��ام ال�صادق :م��ا ق�ضى م�سلم
علي
مل�سلم حاجة �إال ناداه اهلل تبارك وتعاىلّ :
ثوابك ،وال �أر�ضى لك بدون اجلنة.4
ان للنا�س ح��اج��ات ت�ستوجب ق�ضاءها
وكلما كان االن�سان مبكان ميكنه م�ساعدة
االخرين فال يق�صر يف ذلك ملا له من اجر
عظيم عند اهلل.

وق��ال اهلل تعاىل َ }:ي��ا �أَ ُّي � َه��ا ال� َّن��ا�� ُ�س ِ�إ َّن��ا
َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك� ٍ�ر َو ُ�أن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا
الل �أَ ْت َقا ُك ْم
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا �إِنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع َند هَّ ِ
ِ�إنَّ هَّ َ
الل َع� ِل�ي� ٌم َخ�� ِب�ي ٌ�ر{ .5ال�ع�م��ل وخدمة
النا�س وامل�صاهرة من م�صاديق لهذه الآية
ال�شريفة التي حتث على التعارف بني النا�س
من الذكور واالناث وان اختلفوا والكن املعيار
بالتعامل هو تقوى اهلل تعاىل  ,وال نن�سى ان
قمة من �سعى يف ق�ضاء حوائج النا�س لوجه
اهلل هم اهل البيت فقد �أح�سن نبينا
ال �ك��رمي حممد على الب�شرية عامة
وعلى ال�ع��رب وقري�ش خا�صة ب�إخراجهم
من الظلمات اىل النور بف�ضل اال�سالم وقد
ق�ضى لهم حاجات يف الدنيا واالخرة وبذلك
تبعه اهل بيته واما من عامة النا�س
من ي�سري على دينهم فهو اىل خري ان �شاء
اهلل تعاىل ,وكلما تراحم النا�س يف االر�ض
رحمهم اهلل �سبحانه وم��ن اث��ار رحمة اهلل
تعاىل لعباده هم اهل البيت فو�ضعوا الهوام�ش:
 -1ميزان احلكمة ،حممد الري�شهري ،ج،١
�أدعية خا�صة لق�ضاء حوائج النا�س وهم باب ًا
ال�صفحة.٧٠١
للحوائج بعد ر�سول اهلل.
-2جامع ال�سعادات ،حممد مهدي الرناقي ،ج
واذا دعوت اهلل عند االمام احل�سني
 ،٢ال�صفحة .١٧٧
وحتت قبته حيث انها كرامة من اهلل تعاىل
 -3بحار الأنوار ،ج � ،٧٨ص ١٢٧
ان اال يرد �سائال حتت قبته فهو م�ستجاب
 -4ميزان احلكمة ،حممد الري�شهري ،ج،١
,مهما كانت احلاجة الن اهل البيت ال�صفحة ,٧٠١
�أرادوا اال�صالح والعزة للنا�س ف�أعزهم اهلل
� -5سورة احلجرات اية .13
�سبحانه وتعاىل ون�صرهم .

عن الإمام ال�صادق  :من �أيقن باخللف جاد بالعطية.

من خالل ما مر علينا تعرفنا ان للنا�س
ح��اج��ات �أول م��ن ��س�ع��ى يف ق�ضائها هم
ال�صاحلون من عباد اهلل تعاىل كذلك فان
اهلل يجزي بالثواب اجلزيل ملن يق�ضي حاجة
م�ؤمن وقد ترك لنا �أرث اهل البيت
كثري من الو�صايا يف هذا املجال وقد كانوا
ال�سبب يف ق�ضاء حوائج العباد او الدليل على
كيفية ق�ضائها من خ�لال االدعية امل�أثورة
التي تركوها لنا وهم �أبواب رحمة اهلل لعباد ِه
يف ق�ضاء احلاجات وقد �أو�صوا عامة النا�س
ب�إجناز معامالت بع�ضهم وهي يف احلقيقة
�سنة االلهية يف اخللق وهي ال تقت�صر على
عن�صر دون اخر وال فرق بني ذكر و�أنثى .
ان الدعاء حتت قبة االمام احل�سني
ال يرد ن�سال اهلل تعاىل ق�ضاء حوائجنا ما
ظهر منها وم��ا بطن بربكة ال�صالة على
حممد واله الطيبني الطاهرين.

بحار الأنوار

Number |54| April

27

ملتقى الكرامات

انفتاح ابواب حرم
امري امل�ؤمنني للعزاء
قال ال�سيد عبداحل�سني د�ستغيب � :أثناء
جماورتي ملرقد االم��ام �أم�ير امل�ؤمنني
يف النجف اال�شرف وخالل �أيام �شهر حمرم
احلرام عام  1358للهجرة �أ�صدرت حكومة
ال �ع��راق �آن ��ذاك �أم ��ر ًا مبنع جميع مرا�سم
ال �ع��زاء يف ع��ا� �ش��وراء م��ن م���س�يرات ولطم
وندب وما اىل ذلك ،ويف يوم عا�شوراء قامت
القوات احلكومية ب�إقفال �أبواب مقام االمام
�أمري امل�ؤمنني وكل الأب��واب امل�ؤدية �إليه
ملنع �إقامة املرا�سم التي تقام فيه �سنويا بهذه
املنا�سبة اجلليلة ،وكان �آخر باب �أقدموا على
غلقه هو الباب املواجه للقبلة وقبل �أن يغلق
ب�إحكام دخل النادبون من الردهة التي مل
تغلق بعد على �شكل هجوم ،وملا و�صلوا اىل
الأب��واب الداخلية وجدوها مغلقة ،فقاموا
ب�إحياء العزاء وال ّلطم والندب يف الإي��وان
بني البابني ،وبينما هم كذلك �إذ دخل عليهم
جمع م��ن ال�شرطة ومعهم رئي�سهم ودخ��ل
بحذائه الع�سكري اىل الإيوان و�شرع ب�ضرب
املعزين و�أم��ر باعتقالهم ،فهاجمه املعزون
ورف�ع��وه ورم��وه يف �صحن املقام وق��د �أُثخن
باجلراح ومل ي�ستطع احل��راك ،وملا ر�أوا �أنه
من املمكن �أن ت�شن عليهم القوات احلكومية
هجوم ًا انتقامي ًا ومتنعهم من �إقامة العزاء،
فالتج�أوا بخ�ضوع وتو�سل �إىل ب��اب احلرم
املغلق و�شرعوا بالندب �صارخني (ي��ا علي
�إفتح لنا الباب ف�إنا امل�ع��زون بعزاء ولدك
احل�سني.)
ويف حلظة واح��دة فتحت جميع الأب��واب
دفعة واح��دة ،وق��د نقل يل بع�ض املوثوقني
الذين �شاهدوا الأم��ر ب�أنف�سهم �أنّ �صفائح
احلديد التي كانت ممتدة على عر�ض الباب
تغلقه وكانت �أطرافها مرتبطة باحلائط قد
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�إعداد/م�صطفى كمال

من مل ُيقر مبعجزات املرتـ�ضى
مب�سلم
�صـــنو النـــبي فلــــــي�س
ِ
فتحت لنـا الأبــــواب راحـ ُة كفـه
أنعم
�أكرم بتـــلك الراحتــــني و� ِ
�إذ قد �أرادوا مـنع �أربــاب العـزا
ف�إذا الو�ص ُـي بـــراحتيه �أرخوا
بوقوع ما يجري الدم يف حمرم
�أوم�أ فف َـك البـاب حفظ ًا لل ّدم

تقطعت اىل قطعتني ،فدخلوا املعزّين اىل
احلرم املطهر.
وع �ل��م �أه� ��ل ال �ن �ج��ف اال�� �ش ��رف ب��اخل�بر
فاجتمعوا يف احلرم وهرب �أف��راد ال�شرطة
و�أر�سلوا تقرير ًا باحلادث �إىل قيادتهم يف
بغداد ف�أمروهم بعدم التعر�ض لهم ،و�أُقيم
ال�ع��زاء يف ذل��ك العام يف النجف وكربالء
�أكرث من �أي عام م�ضى ،ونظم ال�شعراء يف
هذه املعجزة ق�صائد وذاع �صيتها.1
وقام �أحد الف�ضالء بنق�ش بع�ض �أ�شعاره الهوام�ش:
 -1كرامات امري امل�ؤمنني /مكتبة الرو�ضة
على لوحة علقها على حائط احلرم املطهر
احليدرية
وقد �سجلت ذلك ال�شعر �أنذاك وهو :

قال الإمام الكاظم�:أف�ضل العبادة بعد املعرفة انتظار الفرج .بحار الأنوار

ا�سرتاحة اخلطيب

اك�رس غ�صن اخلوف
و يتمكنوا من التعرف علي م�شكلته و �سبب
�إخفاقه يف الطريان� ،إال �أنهم مل يفلحوا يف
حثه على الإقالع  ،بل ازداد ال�صقر الت�صاقا
بالفرع الذي يقف عليه و مل يربح مكانه قط.
ذات يوم دخل فالح �إىل مزرعة �صاحب
الطري فر�أى ال�صقر حزينا متم�سكا بغ�صنه

يحكى �أن رج�لا �آت��اه اهلل من �إرث �أبيه
امل��ال الوفري و كانت له مزرعة يربي فيها
�أنواع الهوام و كان دائما يهوى جمع الطيور
الكا�سرة و يف يوم من الأيام �أهدي له �صقر
جميل  ،ف��رح �صاحب امل��زرع��ة كثريا
بهذه الهدية الثمينة ،فقد
كان حمبا لها و يجد متعة
و �إث��ارة كبرية يف رعايتها،
تعاقد مع �أحد مدربي اجلوارح
باملنطقة ليدرب �صقره ،وبعد مرور
�أ�شهر جاءه املدرب يخربه �أن �صقره هذا مل
يرتك فرع ال�شجرة منذ �أن ح�ضنتها رجاله،
و رغم كل حماوالت املدرب امل�ستمرة جلعله
يطري �إال �أنه ف�شل معه بكل الطرق.
ف��اح�ت��ار ��ص��اح��ب امل��زرع��ة و ق��ام بجمع
املخت�صني من كل الأنحاء حتى ينظروا يف ف�أخربه بق�صته لعله يفك لغزه .
�أمره و يعتنوا بهذا ال�صقر الدروي�ش و يدربوه
و يف �صباح اليوم التايل ابتهج �صاحب

املزرعة عندما ر�أى ال�صقر يحلق فوقه عاليا
يف ال�سماء  ،هنا انطلق على الفور �إىل الفالح
و �س�أله كيف جعلته يطري بهذه املهارة ؟
�أجاب الفالح بب�ساطة  :كان الأمر ي�سريا
يا �سيدي ،لقد ك�سرت الفرع الذي كان يقف
عليه.
الفوائد امل�ستخل�صة من
الق�صة :
كثري من الأف��راد �أو اجلماعات تقف
على غ�صن من اخل��وف و ال�تردد بل عدم
الرغبة يف التغيري  ،على الرغم من �أنها
متتلك كل الإم�ك��ان��ات و الطاقات الكامنة
و امل�ه��ارات و القدرة على ذل��ك ب ُي�سر تام،
ولكنها ف�ضلت �أن تعيق جناحها و تطورها
بنف�سها ب�سبب اخلوف من املبادرة و انعدام
الإقدام حتى دا�ستها الأقدام.

�سـ�ؤال

الــــــــــــــــعــــــــــــــدد
اذكر القاب االمام الكاظم ؟

�س�ؤال العدد ال�سابق
�س�ؤال العدد ال�سابق/اذكر �ألقاب الإمام ال�صادق؟

اجلواب

ُل ِّقب الإم��ام جعفر بن حممد ب�ألقاب عديدة ميث ّل كل منها مظهر ًا من
مظاهر �شخ�ص ّيته وهذه بع�ض �ألقابه الكرمية :
ـ ال�صادق :ـ ال�صابر ـ الفا�ضل ـ الطاهرـ عمود ال�شرف ـ القائم ـ الكافل ـ املنجي.

قال الإمام الكاظم:لكل �شئ زكاة وزكاة اجل�سد �صيام النوافل .بحار الأنوار
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ن�شاطات الق�سم
ق�سم اخلطابة ُيخرج الدورة اخلطابية الرابعة
اق��ام ق�سم اخلطابة احل�سينية يف العتبة
احل�سينية املقد�سة حف ًال الختتام ال��دورة
اخلطابية الرابعة (دورة االم��ام احل�سن
عليه ال�سالم) على قاعة خامت االنبياء يف
العتبة احل�سينية داخل ال�صحن ال�شريف.
وقال ال�شيخ عبد ال�صاحب الطائي ،رئي�س
ق�سم اخلطابة احل�سينية ،مت بحمد اهلل �إقامة
حفل تخرج  ٣٥خطيب ًا يف الدورة اخلطابية
الرابعة حتت ا�سم رابع املع�صومني (دفعة
االمام احل�سن املجتبى عليه ال�سالم).
وا�ضاف الطائي ،ح�ضر احلفل �شخ�صيات
دينية ب��ارزة وخطابية و�إداري ��ة من العتبة
املقد�سة ( ال�شيخ احمد ال�صايف وال�سيد

 30العدد| |54رم�ضان 1443هـ

�سعد الدين البناء و اخلطيب ال�شيخ زمان
احل�سناوي واخلطيب ال�سيد زي��د ال�شوكي
واخلطيب ال�شيخ اركان التميمي) وغريهم
الكثري من �أ�ساتذة احلوزة وخدمة املنرب من
اخلطباء والرواديد.
وق��د ت�ضمن احل�ف��ل ال �ق��اء ك�ل�م��ات ممثلة
عن �إدارة العتبة املقد�سة ورئا�سة الق�سم
والأ��س��ات��ذة والطلبة واي�ض ًا �إق��ام��ة جمل�س
ح���س�ي�ن��ي خم�ت���ص��ر ال� �ق ��اه اح� ��د ال�ط�ل�ب��ة
اخلريجني من ه��ذه ال��دورة بالإ�ضافة اىل
عر�ض ريبورتاج عن ن�شاطات الق�سم خالل
العام املا�ضي .

وق��ال اال�ستاذ حممد علي حميد ،م�س�ؤول
ال�شعبة االدارية يف الق�سم"،ان هناك برامج
م�ستمرة مع الطلبة اخلريجني فواجبنا لي�س
تخريج اخلطباء فقط بل اال�ستمرار معهم
حتى بعد التخرج ،من خالل برنامج ار�سال
اخلطباء اىل املناطق الفقرية والنائية التي
تقل وتفتقر اىل �إقامة املجال�س احل�سينية يف
عموم العراق.
ويف اخلتام مت توزيع �شهادات التخرج مع
هدايا مالية رمزية للخريجني وت�سليم دروع
ال�شكر والتقدير للأ�ساتذة ملا قدموه من
جمهود متميز لإجناح هذه الدورة.

قال الإمام الكاظم:احلج جهاد كل �ضعيف .بحار الأنوار

ن�شاطات الق�سم
جمال�س الوعظ واالر�شاد خالل �شهر رم�ضان املبارك التي يلقيها طلبة معهد
االمام احل�سني عليه ال�سالم يف ق�سم اخلطابة احل�سينية

�صحن العقيلة زينب

املخيم احل�سيني ال�شريف

لبنان  -بريوت  -اخليمة
قال الإمام الكاظم�:صالة النوافل قربان �إىل اهلل لكل م�ؤمن .بحار الأنوار
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ق�صيدة يف �أحوال الإمام علي بن �أبي طالب
��ل م���ن ���ص��ل��ى و�����ص����ا َم ْ
�أف�������ض� ُ
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َت���ب َب
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و�أَ ْو�� َ�������ض� َ
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ال�شيخ :هادي كا�شف الغطاء
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