
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمــد اللــه ونشــكره كمــا 
ــّد  ــي ال تع ــه الت ــه وآالئ ــى نِعم ــتحقه عل ــه مس ــو أهل ه
ــن  ــرين م ــابعة والعش ــنة الس ــي الس ــن ف ــى ونح وال ُتحص
تأســيس وعمــر هــذه الصحيفــة المباركــة )صحيفــة 
ــة  ــذه الحرك ــا ه ــذ أن بدأن ــن÷( ومن ــوت الكاظمي ص
ــغ  ــع التبلي ــن مجم ــًا م ــي إنطالق ــاط الثقاف ــة والنش الديني
واإلرشــاد العالمــي اإلســالمي وفــي الســنوات التــي مّرت 
حاولنــا وال نــزال بحــول اللــه وقوتــه وال حول وال قــوة إاّل 
باللــه العلــي العظيــم أن نأتــي بــكل جديــد نافــع 
ــدر  ــباب بالق ــيما الش ــة وال س ــف األم ــي تثقي ف

المســتطاع وإن لــم يكــن بالمســتوى المطلــوب  والمــراد 
ــد  ــن العقائ ــة م ــم الثقافي ــع والمفاهي ــتى المواضي ــي ش ف
واألخــالق والعرفــان فــي ضــوء القــرآن الكريــم والعتــرة 
الطاهــرة بأقــالم وبيــان علمائنــا األعــالم والمفكريــن 
اإلســالميين فــي الســاحة العلميــة والدينيــة مــن الماضيــن 
ــا اآلن فنــّود أن  رحمهــم اللــه والباقيــن حفظهــم اللــه، وأّم
نواكبكــم فــي المســير ونتمنــى حضوركــم معنــا وحضورنا 
ــي  ــي والثقاف ــال العلم ــذا المج ــي ه ــم ف ــم لنخدمك معك
أكثــر فأكثــر وهــذا يتحقــق برفدكم المــادي والمعنــوي وال 
ســيما دعمنــا بدعائكــم بالتوفيــق والســداد وجزاكــم اللــه 

ــر. ــس التحري ــرًا.                                            .رئي خي

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــماوات  ــور الس ــه ن ــم )الل ــه الكري ــم كتاب ــي محك ــم ف ــه الحكي ــال الل ق
واالرض مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا المصبــاح ()النــور: 33 ( قــال رســول اللــه|: 
كتــب علــی عــرش اللــه الحســين مصبــاح الهــدی وســفينة النجــاة ( وقــال|: 
ــي  ــا ورد ف ــب كم ــة ( ال ري ــة مكتوم ــن معرف ــن المؤمني ــي بواط ــين ف ان للحس
القــرآن الكريــم والســنةالمطهرة واألحاديــث الشــريفة أّن عظمــة اإلنســان 
ــا  ــان م ــة كل إنس ــه ومعرفته،فقيم ــو بعلم ــا ه ــه إنم ــّموه ورفعت ــه وس وفضل
ُيحســنه ويعرفــه،وإن أفضلكــم يــوم القيامــة أفضلكــم معرفــًة، وال قيمــة للعلــم 

والمعرفــة لــوال العمــل الصالــح، وقيمــة العمــل الصالــح باإلخــالص، 
التتمة: صفحة 8وباإلخــالص يكــون الَخــالص كمــا يكــون 

أقسام المعرفة الحسينية
بقلم: سماحة السيد عادل العلوي                                                                   صد ر حد یثًا: صحيفة حق )فارسية(

الحــّق، هــي صحيفــة  صحيفــة 
ــع  ــن مجم ــدر ع ــة، تص ــة ثقافّي أخالقّي
التبليــغ واإلرشــاد اإلســالمي العالمــي 
ــية   ــة الفارس ــة، باللغ ــم المقدس ــي ق ف
الســيد  وبتأســيس ورعایــة ســماحة 

ــوي. ــادل العل ع
وتعنــي هــذه الصحيفــة، بوعــي 
المجتمــع الدینــي مــن ناحيــة األخــالق 
الکمــال  إلــی  وإیصالــه  والعرفــان، 

وّدي  بــکالٍم  هــذا  وکّل  المطلــوب، 
ومــوّدة وحــروٍف مــن نــور، منشــئها من 
القــرآن الکریــم ومــن األنــوار األربعــة 

عشــر^.
ویمکــن تصّفحهــا وقرائتهــا، لــکّل 
ــوع  ــد الرج ــّزاء، بع ــّراء األع ــن الق م

ــوم(. ــع )التبليغ.ک ــی موق إل
وهــذا کّلــه مــن فضل 
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ــي  ــة ف ــة ومتنوع ــوث مهّم ــاالت وبح ــا مق وفيه
ســّت واحــات مــن أبــرز الکّتــاب والمفّکریــن منهم: 

سماحة السيد منير الخباز 
سماحة السيـد حسن الخباز 

سماحة السيد حسـن نصـر الله
سماحة السيـد عـادل العـلـوي 

سماحة السيد حسين الشـاهـرودي  
سماحة السيد فالح عبد الرضـا الموسوي

سماحة السيد أحمد الحسيني اإلشكوري 
الدكتور فارس العامر 

نبيـهة علي حسن مدن 
سماحة الشيخ حسين شرعيـات

سماحة المرحوم السيد علي العلوي 
سماحة الشيخ عبد الجليل المكراني
سماحة الشيخ حسين عبيد القريشي 

الدكتور علي رمضان األوسي و...



السؤال: كيف تقّيمون رسالة الزيارة األربعينية؟
ــذه  ــق ه ــنًة تتأل ــد س ــنًة بع ــة، س ــي الحقيق ــواب: ف الج
ــارة ویتحــرك شــعب بأکملــه؛ إذ إن حصــة األســد فــي  الزی
ــة، وأزفُّ  ــزة خاص ــه مي ــذا ل ــن وه ــي للعراقيي ــارة ه الزی
ــي  ــعب الت ــذا الش ــة ه ــي، لغالبي ــعب العراق ــرى للش البش
تتحــرك نحــو الحســين×، وبحمــد اللــه تعالــى لــم تقتصــر 
ــن  ــر م ــا کثي ــح عليه ــدأ ینفت ــيعة وب ــى الش ــارة عل ــذه الزی ه

ــًا. ــلمين أیض ــر المس ــن غي ــل م ــنة ب الس
الفــرد  بنــاء  تمثــل حاضنــة إلعــادة  الزیــارة  هــذه 
الطریقــة  علــى  بنــاٌء  العراقــي،  والشــعب  العراقــي، 
ــد  ــم! ق ــفافًا. نع ــعبًا ش ــفافة وش ــًا ش ــج نفس ــينية، تنت الحس
ُیالحــظ علــى بعــض الــزّوار مــن الشــباب أو غيرهــم بعــَض 
التصرفــات التــي ال تنســجم مــع هــذه الظاهــرة الحســينية، 
ــاك  ــة، إذ هن ــنوات القادم ــي الس ــم ف ــروا عليه ــول: انتظ فأق
نمــو عميــق فــي المجتمــع العراقــي فضــاًل عــن المجتمــع 

ــم. ــن العال ــي م ــذي یأت ــيعي ال الش
الشــيعة ليســوا کمــا یصورهــم الجاهلــون، فکتــب 
الشــيعة وتراثهــم بيــن أیــدي الجميــع، صحيــح هنــاك مــن 
یکّفــر مــن االخریــن کــردِّ فعــل، ولکــن یجــب أن نالحــظ 
الخــط العــام الــذي یمثلــه العلمــاء، واليــوم مرجعيــة 
النجــف وقــد أیدتهــا کلُّ المرجعيــات فــي العالــم بمــا فيهــا 
مرجعيــة إیــران أیــدوا هــذا النهــج الــذي رفعتــه المرجعيــة 
فــي العــراق فــي قيــادة االمــة، وهــذا النهــج هــو الــذي یعبــر 

عــن التشــيع.
ــة  ــذه المرجعي ــلکتها ه ــي س ــف الت ــة الالعن ــي طریق ه
ــکًا أو  ــذا تکتي ــدَّ ه ــن أن یع ــه، وال یمک ــر ل ــکل ال نظي بش

ــة. ــه المرجعي ــًة تمارس تقي
هنــاك محــاوالت لجــّر التشــيع الــى مــا ال ُتحمــد 
واالمــام  التشــيع،  فــي  شــاذة  خطــوط  هنــاك  عقبــاه، 
الصــادق× حينمــا یقــول: )التقيــة دینــي ودیــن آبائــي( ال 
یــدل علــى النفــاق وانمــا یــدلُّ علــى التعایــش الســلمي الن 
ــة،  ــز هدای ــي کرم ــة األول والثان ــد بالخليف ــن یعتق ــاك م هن
ــن  ــر ع ــي أن أعّب ــي ال ینبغ ــك، وبالتال ــي ذل ــه ف ــد أخالف وق

ــلبية. ــه بس ــي أمام رأی
أســس  اإلســالم  التعایــش،  مــن  للمجتمــع  بــدَّ  ال 
التعایــش مــع المســيحيين، والمســيحيون ُیألهــون المســيح، 
ولکننــا حينمــا نلتقــي بهــم ال نعطــي موقفــًا ســلبيًا، 
وإنمــا نفتــح معهــم حــوارًا فــي جــّو المحبــة.
إن مشــروعنا واضــح، العراقــيُّ اليــوم 

یتربــى علــى منهــج الحســين عبــر منهــج المرجعيــة الــذي 
ــم ــه العال عرف

ــذا  ــاذا ه ــول: لم ــي وأق ــم السياس ــب العال ــا أخاط وأن
ــة؟ ــى المرجعي ــاح عل ــن االنفت ــردد م الت

إذا کنتــم صادقيــن فــي تحریــر االنســان مــن الدکتاتوریة 
فــو اللــِه ال توجــد تجربــة أنضج

وأفضل من تجربة العراق.
وأذکــر مــا قالــه غســان ســالمة )وزیــر الثقافــة الســابق 
ــا نتحــدث مــع بریمــر  ــا کن ــة(: عندم فــي الحکومــة اللبناني
ــه أمــن وال  بالدســتور کان یضحــك، الن العــراق بلــد ال في
فيــه کهربــاء وال فيــه بنزیــن وعندمــا نتحــدث مــع العراقييــن 
لــم یکــن أحــد یذکــر الدســتور، ولکــن حينــا ذهبنــا لزیــارة 
الســيد علــي السيســتاني /برفقــة )ســيرجيو دي ميلــو(/ کان 
الموضــوع الوحيــد هــو الدســتور. وقــال لنــا بالعربيــة: أنــا 
أریــد دســتور، هــذا مطلبــي الوحيــد، ولکــن أریــد دســتورا 

یکتبــه عراقيــون ُمنتخبــون مــن الشــعب.
فدهشوا من سعة أفق هذه المرجعية.

ــون  ــة یعيش ــف المرجعي ــيرون خل ــم یس ــيعة وه إن الش
ــي  ــف( وه ــة )الالعن ــة، أطروح ــة الواضح ــذه األطروح ه
الخــط العــام الــذي یمثلــه الشــيعة وتمثلــه وتحملــه وتعيشــه 
هــذه الزیــارة المليونيــة. بدليــل أن ال حادثــَة عنــف تحصــل 

فــي هــذه الزیــارة بــل ُتســتهدف وهــي عــزالء.
ــهم،  ــيرة أنفس ــاب المس ــرى ألصح ــالة أخ ــاك رس وهن
أنکــم تمثلــون خــط الحســين× وأنتــم شــعب ُیبنــى 

الســتقبال ابــن الحســين×.
الســؤال: ذكرتــم أن هنــاك رســالة الهيــة عالميــة 
هــي رســالة االمام الحســين امتــدادًا لرســالة األنبياء، 
ــم  ــب أنه ــن النواص ــت م ــل البي ــداء أه ــالة ألع رس
ســيأولون الــى مــا آل اليــه معاويــة ويزيــد، ورســالة 
بّينتــم فيهــا مــا فــي الزيــارة األخيــرة مــن نمــوٍّ كمــي 
ونوعــي ورســالة إيجابيــة لمســتقبل العــراق الزاهر، 
ــي  ــوره ف ــالل مح ــن خ ــد م ــيني مؤي ــتقبل حس مس
ــالة  ــل رس ــي تحم ــرف الت ــف االش ــة النج مدرس

الســلم والــال عنــف.
ننتقــل الــى األهــداف، فمــا الــذي ينبغــي علــى 
ــذه  ــل ه ــن لحم ــاء والمبلغي ــم والخطب ــة العل طلب

ــع؟ ــى المجتم ــا ال ــالة وايصاله الرس
ــف  ــرك التکلي ــم، یتح ــة العل ــبة لطلب ــواب: بالنس الج
العقلــي )وأنــا لســت فــي مســتوى أن أعطــي تکليفــًا 

ــع  ــن موق ــم وم ــب العل ــه طال ــا یحمل ــار م ــرعيًا( باعتب ش
مرتبطــة  الحــوزة  أن  باعتبــار  بالمرجعيــة  االرتبــاط 
ــؤوليتها  ــب مس ــى جن ــدت /ال ــة تص ــة والمرجعي بالمرجعي
العامــة  والسياســية  االجتماعيــة  للمســؤولية  العلميــة/ 

فبينــت الموقــف.
طالب العلم الذي یتعاطى الدرس عليه أمران:

األول: أن یحمــل الرؤیــة الواضحــة لمشــروع الالعنــف 
فــي المجتمــع ليوضحــه فــي قضایــا ثــالث: القضيــة 
ــات  ــزول لالنتخاب ــتور والن ــى الدس ــز عل ــى: الترکي األول
وعــدم التفریــط بالصــوت. والقضيــة الثانيــة: الحفــاظ علــى 
الممتلــکات العامــة للدولــة ســواء المواطنيــن أو الموظفين. 
والقضيــة الثالثــة: التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة، وایصــال 
المعلومــات اليهــا؛ إذ ان المرجعيــة أفتــت بوجــوب التعاون 

مــع األجهــزة األمنيــة فيمــا یتعلــق باالمــن.
الثانــي: طلــب العلــم وهــي وظيفتــه األساســية، فعليــه 
ان ینفتــح علــى کل دراســة جدیــدة تتعلق بالحســين×، وال 
یحســب أحــٌد مــن طــالب العلــم أن حقــل ســيرة النبــي| 
ــه،  ــتغرق اغراض ــد اس ــاء ق ــيرة األنبي ــه^ وس ــل بيت وأه

أبــدًا.
ــًا  ــين عام ــذ خمس ــي، إذ من ــال تجربت ــع ح ــن واق ــا م أن
وأنــا أبحــث، فقــد اتخــذت قــرارًا مــع نفســي أن )یــا ســامي 
اجعــل ذهنــك بمــا یمتلــك مــن طاقــات وقفــًا على الحســين 
ــين  ــد خمس ــرم( وبع ــن مح ــى م ــرة األول ــام العش ــي األی ف
ــا  ــل منه ــذا الحق ــي ه ــدًا ف ــد جدی ــث أج ــن البح ــًا م عام
ــا  ــت فيه ــل البي ــيعة أه ــا کل ش ــي یقرؤه ــارة )وارث( الت زی

ــدة. ــي جدی معان
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الحســين× وأخــوه الحســن وأبــوه علــى× والتســعة 
مــن ذریتــه، هــذه المنظومــة التــي ترتبــط بمحمــد|، منظومــة 
ــراث  ــت ت ــي ورث ــة الت ــذه المنظوم ــه، ه ــل بيت ــد| وأه محم
ــرآن  ــد کالق ــتنباطي ال ینف ــي واالس ــا الدراس ــاء، عطاؤه األنبي
الکریــم، کمــا أن القــرآن ال تنتهــي خزائنــه، ســيرة النبــي وأهــل 
ــي أن  ــك ینبغ ــث؛ لذل ــا أن نبح ــا وعلين ــي خزائنه ــه ال تنته بيت
تولــى أهميــة ألي دراســة جدیــدة ویتــم تمحيصهــا؛ فقــد یکــون 
صاحــب الدراســة قــد اشــتبه فيهــا، وقــد یکــون قــد ُوفــق لفتــح 

ــه. ــث في ــل البح ــا أن نواص ــد علين ــف جدی مل
أمــا الخطبــاء: هــم مــن جهــة طــالب علــم فيصــدق عليهــم 
ــم  ــرى أنه ــة أخ ــن جه ــم، وم ــب العل ــى طال ــدق عل ــا یص م
العاطفــة( والنبــي|  اضطلعــوا بمهمــة )اإلبــکاء( و)إذکاء 
یقــول: )ان لقتــل الحســين حــرارة فــي قلــوب المؤمنيــن ال تبــرد 
ــاس  ــاك أن ــة، وهن ــر الدمع ــب غزی ــق القل ــن رقي ــدًا(. فالمؤم اب
ــف  ــعر او وص ــات الش ــالل ابي ــن خ ــحن م ــى ش ــون ال یحتاج

ــك. ــوا بذل ــه نهض ــد الل ــاء بحم ــة، والخطب الواقع
ــًا  وا /خصوص ــرَّ ــاء أن َیَتح ــوا الخطب ــة أدع ــي الحقيق ــا ف أن
ــع  ــجمة م ــرة ومنس ــون معب ــال/ أن تک ــان الح ــات لس ــي ابي ف
ــه  البحــث العلمــي، إذ إن الحســين× فــي ذلــك اليــوم بــرز من
مــن الصمــود والثبــات والجــرأة مــا لــم ُیعهــد مــن شــخص آخــر 
یقــول الــراوي )و اللــه مــا رأیــت مکثــورًا قــط قــد ُقتــل ولــُدُه و 
ــًا و ال أجــرَأ  ــُه أربــَط جأشــًا و ال أمضــى جنان أهــُل بيتــه وأصحاُب

مقدمــًا منــه؛ و اللــه مــا رأیــت قبلــه و ال بعــده مثلــه(.
ــن  ــار م ــد انه ــه ق ــين ان ــّور الحس ــاعر ان یص ــوز للش ــال یج ف
الحــزن والعاطفــة، الن مشــهد الحســين× مشــهد جهاد، مشــهد 
غلبــة، مشــهد إبــاء، ال ُیســلِّم نفســه ذليــاًل، بــل یؤســس للجهــاد.
أنــا عنــدي متابعــات لإلمــام الحســين× فــي االســفار 
ــول:  ــين یق ــان الحس ــن لس ــدث ع ــص یتح ــاك ن ــة، هن القدیم
)جعلــت وجهــي کالصــّوان( )ســفر إشــعيا/اصح50 ف7( 
، وهــو مثــل یضــرب  والصــوان هــو الحصــى الــذي ال ُیقــدُّ

وللصمــود. للشــجاعة 
الخطبــاء هــم حملــة العاطفــة، وظيفتهــم تحریــك العاطفــة؛ 
لــذا ینبغــي أن یکــون منبرهــم قائمــًا علــى نتائــج البحــث 
ــرون  ــم مفک ــن، وفيه ــم باحثي ــوا کله ــى أن یکون ــي، ونتمن العلم
فــي الحقيقــة؛ بــل کل خطيــب مفکــر، أنــا هکــذا أعتقــد، ولکــن 
یحتــاج الــى أدوات وارضيــة صالحــة مــن اجــل ان یتحــرك ذهنــه 
باتجــاه التفکيــر، وعليهــم مســؤولية التعبئــة الجماهيریــة باتجــاه 

ــر. ــب المنب ــو صاح ــين وه الحس
الســؤال: مــا الــذي يجــب علــى الحكومــة والبرلمان 

فــي إيصال هــذه الرســالة؟

الجــواب: إذا أرادت القــوى السياســية أن تبنــي العــراق 
ــل  ــرة والعق ــذه الظاه ــرة؛ الن ه ــذه الظاه ــى ه ــا ان ترع فعليه
ــان  ــؤالء وجه ــة، ه ــو المرجعي ــذي ه ــا ال ــر له ــي المفک العلم

ــدة. ــة واح لحقيق
إذ إن الشــيعة مــن وجــٍه هــم الحــوزة العلميــة ورمزهــا 
ــب  ــل بالمواک ــعب یتمث ــم ش ــر ه ــه آخ ــن وج ــة، وم المرجعي

الحســينية، ویشــکالن وجــودًا متکامــاًل.
الحکومــة تتعامــل بيد مــع العلمــاء والوجــوه المفکــرة، وبيد 
أخــرى مــع الشــعب، وعليهــم أن یدرســوا هــذا الشــعب خــالل 
عشــر ســنوات، وســوف یجــدون تالحمــًا واضحــًا بيــن الشــعب 
والمرجعيــة، وعلــى الحکومــة أن تضيــف تالحمهــا وتتبنــى هــذا 
التالحــم وترعــاه وتســتفيد منــه. مــن وجــه عليهــا أن تمــدَّ یدهــا 
ــت  ــا أثبت ــا؛ ألنه ــن توجيهاته ــتفيد م ــة لتس ــتمرار للمرجعي باس

جــدارًة فــي توجيهاتهــا، وتمــد یدهــا وقوتهــا لحمایــة هــذه
الظاهرة.

ــوا  ــد وفق ــش ق ــن والجي ــوى االم ــإن ق ــه، ف ــد لل والحم
ــد  ــك، وق ــى ذل ــکورون عل ــم مش ــيرة وه ــذه المس ــة ه لحمای
االتجــاه،  هــذا  فــي  إمکاناتهــا  لوضــع  الحکومــة  وفقــت 
وندعوهــا الــى المزیــد، وســرُّ بقــاء الحکومــة إذا أرادت أن تبقــى 
ــعب  ــوم الش ــعبها، والي ــدم ش ــا تخ ــدار م ــو بمق ــد ه ــٍر خال بذک
ــيرة؛  ــذه المس ــى ه ــب/ یتبن ــيعة فحس ــول الش ــي /ال أق العراق
ــاء علــى الشــعب العراقــي، وهــؤالء  ــون فهــم غرب أمــا االرهابي
وان انتســبوا الــى العــراق فهــم انتســبوا الــى طــرف آخــر یمثلــه 
ــل  ــن نس ــوا م ــم ليس ــون ولکنه ــم عراقي ــدام وه ــة کص الظلم

ــم. ــون خطه ــن یحمل ــاء الذی األنبي
ــل  ــاء، نس ــل األنبي ــن نس ــي م ــعب العراق ــم أن الش لعلمک
ــه  ــذي حفظ ــاء ال ــط األنبي ــى خ ــم عل ــم، وه ــوح وإبراهي آدم ون

ــه. ــوا من ــينية ليس ــرة الحس ــه الظاه ــذي یواج ــين× فال الحس
الســؤال: مــا هــي األهــداف التــي ال بد مــن الوصول 
اليهــا مــن خــالل المواكــب والهيئــات والعتبــات 

ــين×؟ ــالة الحس ــظ رس ــة حف ــي قضي ــة ف المقدس
الجــواب: فــي الواقــع أن الهيئــات والمواکــب نهضــت 
بدورهــا فــي احتضــان وتوفيــر مــا یحتاجــه الزائــر، وهــذا نــوع 
ــدم  ــه ویخ ــن أموال ــق م ــا ینف ــان حينم ــًا فاإلنس ــاء أیض ــن البن م

ــه. ــفُّ نفس ــر تش الزائ
ــا أدعــوا لهــم باالســتمرار فــي هــذه الخدمــة ویضيفــوا  وأن
اليهــا االنفتــاح علــى الجانــب الثقافــي ال أن یفکــروا فقــط فــي 
الخدمــة المادیــة، کمــا أن المرجعيــة فــي هــذه الســنة حثــت على 

الصــالة فــي أوقاتهــا مــع توصيــات أخــرى، وبالتالــي تتبنــى 
المواکــب الحســينية والهيئــات المدنيــة المختلفــة 

مــع خدمــة الزائــر المادیــة خدمــًة ثقافيــة.

تتمة:   رسالة الزیارة االربعينية في العراق:

أدّور عـالمجالــــس ویــــن مــــا  ویــــــن

ــين ــى حس ــي عل ــزه ویبجـ ــاصب عـ والنــّ

إجيــــت أحضــر أویاکــــم وآهمــل العيـــن

وأدّور کـــــل مکــــــان البـــــي عـزّیــــــه

*******

ــون ــس واليـلـطمـــــــ أدّور عــالمجالــ

أنــــا إبــکل مجلــس أحضــر بيـــه تنعــــون

ــرون ــراح تقــ ــي ش ــى أبن ــمع عل ــد أس أری

ــه ــه الشجّيـــ ــزن واآله والونـّــــ الحـــــ

*******

ــوح ــر النــّـــ ــالمجالس وآحضــ أدّور عــ

علــــى إبنــــي الظـّـــل ثلــث تيـّــام مطروح

إنکســر َکـــلبي وَبَعـــد مــــا تحمـــل الــّروح

وإجيــــت أشبــــع لطــــم بثـنيــــن إدّیــــه

*******

أدّور عـــالمجالــــس بيـــــهه خــــــــّدام 

نــــذر للخدمــــه روحــــه وشــــد الحـــزام

ــوام ــن وعــ ــن إسنيـ ــون الحسيــ یخدمـــ

وإجيــــــت أعــــرف خــــدم إبـــن الزجّيــه

*******

أدّور عــالمجالــــس وآعــــــرف الجــاي

على مصــــاب الحسيـــن ویبجــــي وّیـــاي

وأشوفــــن مــــن یــوزع الجـــاي والمــــاي

وأسجــــل الحاضریــــن إبهـــــل مسّيـــــه

*******

أدّور عــالمجالــــس ویـــــن مــا جـــــان

وأنــوحـــــن عــالذبيــــح المـات عطشان

وعلى الّراحـــت َسبــــي وطبــّـــت الدیوان

أویلـــي إمنـذکــــر إسکينـــــه ورقيــّـــــه

*******

أدّور عـــالمجالس وآتبـــــع الصـّـــــــوت

وأطــب کـــل المــــآتـم حتـّى البيـــوت

أدّور عالمجالس

لسان حال موالتنا الزهراء÷

  رسالة الزیارة االربعينية في العراق
حوار مع سماحة السيد سامي البدري
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الســؤال: هــل كربــالء مأســاة؟! أم هــي إنجــاز 
سياســي عظيــم؟ أم أنهــا مأســاة وإنجــاز معــًا؟!

ــي  ــا ف ــا يوقعن ــيني م ــر الحس ــاء المنب ــن خطب ــمع م ــا نس إنن
ــذاك، أو  ــذا، أو ب ــدث به ــذا الح ــير ه ــي تفس ــا ف ــن أمرن ــرة م حي

ــًا؟ ــا مع بهم
ــرة،  ــالف النظ ــن اخت ــؤال م ــي الس ــا ورد ف ــواب: إن م الج
ــة كربــالء، صحيــح بــال ريــب، وليــس هــو  والتعاطــي مــع قضي
ــي  ــا ه ــذة إنم ــن المؤاخ ــه ولك ــد نفس ــي ح ــذة ف ــع مؤاخ موض

ــه ــود علي ــار والجم ــى االقتص عل
ــية،  ــة سياس ــا قضي ــى أنه ــالء، عل ــم كرب ــن يفه ــاك م فهن
ــد مــن تحليلهــا والتعاطــي معهــا وفلســفتها مــن  ــة. وال ب تاريخي
ــه  ــره أن ــى، ويعتب ــذا المنح ــى ه ــر عل ــرة. ويص ــذه النظ ــالل ه خ
هــو االتجــاه العلمــي، والفكــري، والتاريخــي، والسياســي، 
ــدار  ــا بمق ــاط به ــون االرتب ــد أن يك ــه ال ب ــرى أن ــكري. وي والعس

ــذات. ــاه بال ــذا االتج ــي ه ــا ف ــان منه ــتفيده اإلنس ــا يس م
ــعائر،  ــي ش ــث ه ــن حي ــالء م ــع كرب ــى م ــن يتعاط ــاك م وهن
والتحــزن علــى  الحــزن  بواجــب  والقيــام  وعمــل عبــادي، 
ــم  ــت عليه ــل البي ــاط بأه ــق االرتب ــا. وتعمي ــهدين فيه المستش
ــى  ــر عل ــو يقتص ــك، فه ــل ذل ــك، وألج ــالل ذل ــن خ ــالم م الس
عنصــر المأســاة، فــي جميــع حاالتــه ومظاهــره، ثــم علــى رعايــة 
تلــك العالقــة اإليمانيــة بأهــل البيــت عليهــم الســالم وتعميقهــا.
االتجاهيــن،  هذيــن  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا  إن  ونقــول: 
ــس  ــالء، ولي ــاة كرب ــا لمأس ــي وعين ــدًا ف ــان ج ــيان ومهم أساس
مــن الخطــأ االهتمــام بهمــا، والتركيــز عليهمــا لكــن الخطــأ هــو 
ــر  ــض اآلخ ــا، ورف ــزام أحدهم ــا، والت ــا بينهم ــي فيم ــة التناف رؤي
ــي  ــالء ف ــر كرب ــو حص ــر، وه ــأ آخ ــه خط ــاف إلي ــة يض ــن جه م

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م ــن االتجاهي ــوص هذي خص
والحقيقــة هــي أن علينــا أن نفهــم كربــالء علــى أنهــا هــي 

اإلســالم كلــه، بمختلــف شــؤونه ومجاالتــه، وال يصــح 
تحجيــم كربــالء وحصرهــا فــي اتجــاه خــاص، 
ــا  ــيء مم ــالء كل ش ــي كرب ــا فف ــة بعينه ــي زاوي أو ف

ــه  ــى نيل ــعى إل ــة، وتس ــالب الحقيق ــس ط ــتهيه أنف تش
ــق الهــدى إذ فيهــا: عقــول أهــل االســتقامة علــى طري

العقيدة اإلسالمية
وفيها الشريعة، في كثير من مجاالتها

وفيها سياسات اإلسالم 
وفيها مفاهيم القرآن،

وفيها تفسير، وتأويل آيات من كتاب الله،
وفيها شذى اإلمامة، وعبق النبوة ،

وفيها مهمات األنبياء، وإنجازات 

األوصياء، ومسؤولياتهم وصالحياتهم،
وفيهــا تجليــات علــوم األئمــة، ودرجــات عصمتهــم، وروائع 
ــخصية  ــى الش ــالء تبن ــي كرب ــم ف ــائر مواصفاته ــم، وس كراماته

ــة، ــالمية المتوازن ــانية واإلس اإلنس
ــأ  ــيس، وتنش ــف واألحاس ــاعر، والعواط ــاغ المش ــا تص وفيه

ــب  ــن الطي ــث م ــا الخبي ــز فيه ــل، ويمي ــى وتتكام وتترب
فيها النظرية السياسية، وفيها المفاهيم العقيدية،

العقائــدي،  والموقــف  السياســية،  الممارســة  وفيهــا 
واإلنســاني. والدينــي،  واألخالقــي، 

سياســي،  تاريخــي،  حــدث  مجــرد  كربــالء  وليســت 
ــي  ــا ننته ــي حينم ــي تنته ــاة، لك ــرد مأس ــي مج ــكري، وال ه عس
ــأ  ــا نش ــبابها، ولم ــة ألس ــالت التاريخي ــض التحلي ــم بع ــن تقدي م
ــف  ــن نتوق ــزاء، أو حي ــم الع ــن مراس ــي م ــا ننته ــا، أو حينم عنه

ــكاء. ــن الب ع
وال هــي مجــرد نشــاط سياســي، حتــى إذا وقفنــا علــى بعــض 

معطياتــه الفكريــة، ال نعــود بحاجــة إليــه.
ــه،  ــي مفاعيل ــري، تنته ــرف فك ــرد ت ــت مج ــا ليس ــا أنه كم
وتنحصــر آثــاره فــي حــدود مــا نرســم لهــا مــن آفــاق وتصــورات.
ــين×،  ــام الحس ــدها اإلم ــا يجس ــين إنم ــالء الحس إن كرب
ــه النبــي األكــرم|: إن الحســين مصبــاح هــدى،  الــذي قــال عن

ــاة. ــفينة نج وس
ينيــر  مصبــاح  والتائهيــن إنــه  للضاليــن  الــدرب 

فــي مختلــف مواضــع التيــه 
والضــالل.

إن اإلمــام الحســين× هــو النهــج الــذي تســلكه، والقاعــدة 
التــي تلتــزم بهــا، لتصــل مــن ثــم إلــى غاياتــك، وتتلمــس 
ــا،  ــش آفاقه ــي تعي ــدة الت ــة والقاع ــالل الضابط ــن خ ــل م التفاصي
ــك  ــه تل ــتملت علي ــع اش ــي كل موق ــا ف ــن تجلياته ــتفيد م وتس
ــال  ــدة، ف ــن القاع ــل ع ــل لتض ــي التفاصي ــرق ف ــاق، وال تغ اآلف

ــه. ــتضيء ب ــة لتس ــور الهداي ــد ن تج
إننــا نحتــاج إلــى اإلمــام الحســين× حاجتنــا إلــى النــور فــي 

ظلمــة الليــل البهيــم.
وذلــك كلــه يجعلنــا نفهــم أن كربــالء ليســت مجــرد حــدث 
ــم  ــه، ث ــم بالبحــث عن ــم، نهت ــخ القدي مســجون فــي قمقــم التاري
نــودع نتائــج بحثنــا فــي بطــون الكتــب واألســفار، التــي ال يلتفــت 
ــار النســيان، ويضــرُّ بهــا الهجــران،  أحــد إليهــا، ويعبــث بهــا غب
ــي  ــم ف ــخ القدي ــاتذة التاري ــض أس ــارات لبع ــض زي ــن بع إال م
دراســاتها  لحاجــة  الجامعــات؛  فــي  أو  الدينيــة،  الحــوزات 

ــة. األكاديمي
وربمــا يعطــف عليهــا فريــق مــن النــاس ممــن عــرف عنهــم 
ــاة، ألنهــم يريــدون أن  أنهــم يعيشــون علــى هامــش الحي
يعيشــوا الزهــو الفــارغ مــن خــالل ذكريــات أمجــاد 
الماضــي، التــي لــم يكــن لهــم شــرف صنعهــا، أو 
ــأ  ــا نش ــيء مم ــاء ش ــوا عن ــا، وال تحمل ــهام فيه اإلس
ــا  ــات، أو م ــن تبع ــا م ــا لحقه ــار، وم ــن آث ــا م عنه

ــؤوليات. ــات ومس ــن واجب ــه م فرضت
إن كربــالء ـ كمــا قلنــا ـ ليســت كذلــك، بــل 
هــي اإلكســير الــذي يعيــد صناعــة النــاس، ويجعــل 
ترابهــم ذهبــًا، مــن خــالل مــا لــه مــن دور كبيــر فــي 
ــاء مشــاعرهم، وعواطفهــم،  صناعــة إنســانيتهم، وبن

ــم. ــق دينه ــم بحقائ ــهم، وتعريفه وأحاسيس
.والحمد لله رب العالمين.

 هل كربالء مأساة؟!
سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي

ــة أم  ــد ثابت ــوراء، مفاس ــد عاش ــاذا بع س1/ م
ــب  ــذا المكاس ــاء ه ــبيل إلبق ــو الس ــا ه ــة م مؤقت
ــال  ــى إقب ــاظ عل ــل للحف ــو الح ــا ه ــة وم العظيم

ــاره؟ ــدم إدب ــب وع القل
ــوي  ــببه عض ــون س ــذي یک ــار ال ــواب: إن اإلدب الج
ــر  ــية ال ضي ــة أو النفس ــات البدني ــل اإلرهاق ــي، مث أو بدن
ــة ولکــن المشــکل والمقلــق هــو  فيهــا، فهــي حرکــة مؤقت
ذلــك الــذي ســببه المعصيــة والذنــوب التــي رانــت علــى 
القلــب؛ فأضحــت قلوبــا قاســية إن األلطــاف اإللهيــة 
ــة فــي نفــس اإلنســان  ــد لهــا مــن مــوارد صالحــة کامن الب
المؤمــن، وهــذه الذنــوب تقتــل تلــك الجــذور حيــث أنــه 
ــا  ــر مهم ــة والتأثي ــت الفاعلي ــة، ارتفع ــت القابلي إذا ارتفع
بلغــت شــدتها ولهــذا نالحــظ بــأن القــرآن الکریــم یصــف 
ــات  ــًا إذا تليــت عليهــم آی ــزدادون إیمان ــن بأنهــم ی المؤمني
اللــه ســبحانه وتعالــى، أمــا غيرهــم فــال تزیدهــم إال ضالال 
ــة  ــن وقل ــود العي ــن جم ــتکي م ــذي یش ــإن ال ــي، ف وبالتال
ــتکي  ــه، ویش ــاق نفس ــي أعم ــث ف ــه أن یبح ــل؛ علي التفاع

ــوال. ــوب واألح ــب القل ــو مقل ــى؛ فه ــه تعال ــى الل إل
س2/ للمــرأة دور فــي حركــة الوعــي الرســالي، 
فهــل ممــن الممكــن إعطاؤنــا نمــاذج عمليــة خاصة 

ممــن كانوا فــي ركاب الحســين×؟
الجــواب: إن موالتنــا زینــب÷ ضربــت أروع المثــل 
لــدور المــرأة الرســالي، بمــا قامــت بــه فــي واقعــة الطــف 
ــذي  ــام، ال ــب العظ ــن المصائ ــه م ــا تحملت ــة، وبم األليم
ــا÷  ــظ فيه ــي نالح ــال الرواس ــا الجب ــن حمله ــوء ع تن
ــراوي  ــول ال ــن، یق ــن رائعتي ــن خصلتي ــت بي ــا جمع أنه
ــت  ــد جمع ــم، فق ــا( نع ــق منه ــرة أنط ــم أر خف ــا: )ل عنه
بيــن عنصــري الحيــاء والعفــة، والعمــل الرســالي ویصــف 
ــکب  ــا تس ــا کأنم ــا، بأنه ــى خطبته ــتمع إل ــذي اس ــك ال ذل
ــد  ــًا ق ــأن علي ــن ب ــى ظ ــن×، حت ــر المؤمني ــن کالم أمي ع
ــا إلــى هــذه النقطــة المهمــة:  ــره ونلفــت هن خــرج مــن قب
ــل  ــن التکام ــه م ــت إلي ــا وصل ــب÷ م ــيدة زین ــأن الس ب
والرقــي الروحــي، کان حصليــة جهودهــا واجتهادهــا فــي 
ســنوات طویلــة، منــذ استشــهاد أمهــا الزهــراء÷، وهــي 
تعمــل علــى إکمــال نفســها: علمــًا، وعمــاًل، والتفاتــًا إلــى 

ــن. ــا رب العالمي مواله
س3/ نرجــو من ســماحتكم إخبارنــا بحادثة معبرة 

متعلقة بالمجالس الحســينية نلتمس فيهــا الِعبرة؟

الجــواب: هــذه الحادثــة وقعــت فــي أرض خراســان، 
ــن  ــذي کان م ــخصيًا، وال ــا ش ــن صاحبه ــمعتها م ــد س وق
الخطبــاء المتميزیــن بقــوة التأثيــر وإثــارة المشــاعر، حتــى 
ــن کل  ــة م ــتنزل الدمع ــيطة، یس ــات بس ــم بأبي ــه تکل ــو أن ل
ــا  ــى أنه ــدرة، إل ــك الق ــزي تل ــب یع ــك الخطي ــتمع ذل مس
ــالء -مــع  ــى کرب ــام شــبابه، فقصــد إل ــة فــي أی ــت أمني کان
فيهــا تلــك األیــام مــن المشــقة- وســأل أبــا عبــد اللــه× 
بــأن یعطيــه القــدرة فــي التأثيــر فــي النفــوس، بحيــث لــو 
أن شــمرًا )لــع( کان مــن المســتمعين یمکنــه أن یؤثــر فــي 
ــين×  ــاه الحس ــن بج ــاه رب العالمي ــل أعط ــه وبالفع قلب
ــه امــرأة  تلــك الموهبــة وفــي إحــدى الســنوات طلبــت من
عجــوز، بــأن یقيــم لهــا العــزاء مــع نســوة یجتمعــن معهــا 
فــي الليــل، فوافــق علــى کراهــة -بســبب اإلرهــاق والتعب 
مــن کثــرة المجالــس- بــأن یأتيهــا آخــر الليــل ولکنــه فــي 
تلــك الليلــة قــد غلبــه التعــب فنــام ولــم یذهــب؛ فــرأى في 
عالــم الرؤیــا اإلمــام الرضــا× یعاتبــه علــى تــرك مجلــس 
تلــك العجــوز فاســتيقط حــاالً وکان الوقــت متأخــرًا، 
وذهــب إلــى المــرأة التــي کانــت تنتظــره جالســة وحدهــا، 
ــك  ــا ذل ــوة، فأحي ــن النس ــا م ــن کان معه ــض م ــد أن انف بع
المجلــس لهــذه العجــوز المســکينة، ولقــد کان مــن أميــز 
ــا  ــکاًء وهن ــه تفاعــاًل وب ــي أقيمــت فــي حيات المجالــس الت
ــر  ــه ذک ــد في ــس یعق ــاص أي مجل ــدم انتق ــى ع ــارة إل إش

ــت^. ــل البي أه
س4/ مــا ســبب جفــاف الدمــوع، وعــدم 

الشــهداء×؟ فــي مجالــس ســيد  التفاعــل 
ــد اللــه الحســين× ال  الجــواب: إن مجالــس أبــي عب
ــتفادة  ــر االس ــك عنص ــة، فهنال ــألة الدمع ــى مس ــر عل تقتص
العلميــة، والتأثــر الفکــري بمــا یقولــه الخطيب، واســتيعاب 
ــة  ــبة لحال ــة وبالنس ــورة المبارک ــذه الث ــن ه ــدروس م ال
الرقــة القلبيــة، ینبغــي التفریــق بيــن مســألة الرقــة، ومســألة 
ــر  ــه، وینکس ــرق قلب ــن أن ی ــن الممک ــان م ــة فاإلنس الدمع
فــؤاده ولکــن لعوامــل صحيــة، یعيــش حالــة مــن حــاالت 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــي ف ــه یکف ــه، فإن ــي وعلي ــاف الدمع الجف
الرقــة الباطنيــة والتباکــي أمــا إذا کان الســبب هــي الذنــوب 
ــون  ــأن یک ــن، ب ــد رب العالمي ــه أن یعاه ــي، فعلي والمعاص
ــن کل  ــالع ع ــورائية، باإلق ــة العاش ــي المدرس ــن خریج م
ذلــك ولنعلــم أن مــن عالمــات قبــول العــزاء هــو الخــروج 

بهــذه الثمــرة.

س5/ هــل تنصحــون بحضــور المجالــس، 
لمــن ال يعتقــد بإمامــة األئمــة^ من المســلمين؟.
الحســينية هــي مجالــس  المجالــس  إن  الجــواب: 
ــة  ــة خصب ــة ثری ــي أرضي ــلمين، وه ــکل المس ــة ل مفتوح
ــيرة،  ــيرًا، وس ــا: تفس ــف حقوله ــي مختل ــة ف ــة الدیني للثقاف
ــة إن  ــول المعرف ــن حق ــك م ــر ذل ــًا، وغي ــًا، وعرفان وفقه
اإلمــام الحســين× هــو حفيــد النبــي|، ومصــادر 
ــه×  ــکاء علي ــل الب ــي فض ــا ورد ف ــة بم ــلمين ثری المس
فلمــاذا نجــد هــذا التأثــر مــن غيــر المســلم الــذي ال 
یعتقــد بالدیــن، فــي حيــن أنهــم أولــى بذلــك؟! لنحــاول 
ــادئ  ــلوب ه ــل، بأس ــرف المقاب ــر للط ــذا الفک ــال ه إیص
ــإن  ــى کلٍّ ف ــم وعل ــدال العقي ــن الج ــدًا ع ــي، بعي موضوع
ــة  ــت الحج ــوم، أکمل ــة الي ــة الهائل ــائل التثقيفي ــذه الوس ه
علــى جميــع المتصدیــن لعالــم التثقــف والفهــم فــي هــذا 

ــال. المج
ــر  ــي تطوي ــات ف ــن مقترح ــم م ــل لك س6/ ه

ــيني؟ ــزاء الحس ــة الع ــة إقام عملي
الجــواب: نعــم، نحــن نعتقــد بضــرورة مواکبــة العصــر 
ــة، کمــا هــو الموضــوع  ــاء الشــعائر الدیني ــة إحي فــي عملي
ــل  ــاك عاق ــه هن ــد بأن ــوة، ال أعتق ــداد الق ــألة إع ــي مس ف
ــك  ــل وکذل ــاط الخي ــك برب ــن التمس ــد م ــه الب ــرى بأن ی
بالنســبة إلــى إحيــاء مجالــس الحســين× فباإلضافــة إلــى 
ــر  ــض العناص ــال بع ــن إدخ ــد م ــة، الب ــم التقليدی المراس

المجتمــع  مــع حالــة ووعــي  المتناســبة  التطویریــة 
ــد  ــدع قصائ ــًا أن نبت ــاول أیض ــه ولنح وحاجت

بليغــة ومؤثــرة، مــن أجل 

  ماذا بعد عاشوراء؟
حوار سماحة الشيخ حبيب الکاظمي
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هلم  خصم  اليوم  إين  رب   .61

القضا يوم  وذا  مظلومًا  جئت 

ــينية،  ــب الحس ــي المواک ــف ف ــارة العواط إث
ــط. ــعوریة فق ــعاریة الش ــة ش ــا حال وإعطائه

اإليمانيــة  النمــاذج  مــن  س7/ 
فــي الثــورة الحســينية، هــو ارتبــاط 
ــه عــز وجــل فــي كل  الحســين× بالل
المراحــل والظــروف، التــي مــر عليهــا 
مــن المدينــة إلــى مكــة إلــى كربــالء مــا 

ــك؟ ــى ذل ــم عل ــو تعليقك ه
الجــواب: إن أئمتنــا^ هــم حملــة لــواء 
فــي  یعيــش  کان  والحســين×  التوحيــد، 
یــوم عاشــوراء أجــواء الشــهادة ومــن یعيــش 
ــة  ــي حال ــون ف ــد وأن یک ــواء، الب ــذه األج ه
المناجــاة مــع رب العالميــن ولکــن صلــة 
ــذا  الحســين× بالدعــاء هــي صلــة قدیمــة ل
نالحــظ فــي یــوم عرفــة، والنــاس بإحرامهــم 
علــى صعيــد عرفــة، ال یمکنهــم التخلــي عــن 
ــام  ــة لإلم ــاء عرف ــا: دع ــن هم ــن مهمي معلمي
ــوم  ــي ی ــين× ف ــارة الحس ــين×، وزی الحس
ــود  ــات خل ــن موجب ــة م ــذا حقيق ــة وه عرف

ــين×. ــر الحس ذک
ــوراء  ــن عاش ــاً م ــون يوم س8/ أربع
الحســين إلــى حيــن أربعينيــة اإلمــام×، 
هي فتــرة مــن الممكــن أن يعمق اإلنســان 
صلتــه باإلمــام الحســين×، فهــل لكــم 

مــن مقترحــات فــي هــذا الشــأن؟
ــة، بإمــکان  الجــواب: فــي هــذه األربعيني
اإلنســان أن یقــوم بحرکــة فکریــة: فيقــرأ 
ــف  ــهداء× کي ــيد الش ــة لس ــيرة العملي الس
مــع  ســلوکه  کان  وکيــف  حياتــه،  کانــت 
ــماحته،  ــراء، وس ــع الفق ــه م ــاس، وتعامل الن
ــزام  ــك بااللت ــة: وذل ــرى عاطفي ــوه وأخ وعف
ــه:  ــي زیارت ــرأ ف ــن نق ــوراء فنح ــارة عاش بزی
)اللهــم اجعلنــي وجيهًا عندك بالحســين×(! 
ــذه  ــه ه ــي حق ــتجيبت ف ــا اس ــو أن أحدن فل
ــرة! ــا وآخ ــًا دني ــم کان محظوظ ــوة، ک الدع

الشــعور  تفســرون  مــاذا  س9/ 
الــذي يــراود اإلنســان بعــد االنتهــاء من 
والمواســم  المجالــس  هــذه 

العظيمــة؟

ــس  ــن أن مجال ــم م ــى الرغ ــواب: عل الج
ــکاء، وال  ــب وب ــس نحي ــين×، مجال الحس
یخلــو األمــر مــن تــأذي باطنــي إال أننــا 
نالحــظ هــذا الشــعور الــذي ینتــاب المعــزي 
ــده  ــذي یج ــه ال ــو نفس ــس، وه ــد المجل بع
ــر،  ــد الفط ــي عي ــاره، وف ــاعة إفط ــم س الصائ
وبعــد انتهــاء الحــج إن هــذه الحالــة مــن 
واألنــس  الباطنــي،  واالرتيــاح  الســرور، 
الشــدید؛ ســببها نظــرة رب العالميــن، والتفاته 
إلــى عبــاده ومــع ذلــك ال ینبغــي المبالغــة فــي 
هــذا األمــر، بــل إن عليــه الســيطرة علــى هــذه 
ــرج  ــى ه ــر إل ــول األم ــال یتح ــاعر؛ کي المش
ــن  ــا م ــل کن ــل قلي ــا قب ــل بأنن ــرج، فنغف وم
المعزیــن، وأن هــذا الشــهر هــو شــهر أحــزان 

ــت^. ــل البي أه
س10/ مــاذا تقترحــون إلضفــاء 
البعــد التوحيــدي للمجالس الحســينية؟
الجــواب: إن علــى المؤمــن قصــد القربــة 
ــس  ــور مجال ــد حض ــزة، عن ــة المرک الواضح
الحســين× وصــالة رکعتيــن تحية المســجد، 
إذا کان المجلــس مقــام فــي مســجد ثــم 
الســجود للــه شــکرًا، بعــد االنتهــاء مــن 
المجلــس واســغالل ســاعة اإلقبــال بعــد 
ــة  ــوع الجاری ــث الدم ــس -حي ــاء المجل انته
- بالمناجــاة مــع رب األربــاب، فهــذه فرصــة 
ــرة  ــرر م ــوم أن تتک ــن المعل ــس م ــة، ولي ذهبي

ــرى. أخ
األخــوة  تنصحــون  مــاذا  س11/ 
المقيميــن فــي المهجــر فــي مجــال 
االرتبــاط بالحســين× ومجالــس عزائه؟
ســبحانه  اللــه  الذاکــر  إن  الجــواب: 
ــن  ــل بي ــو کالمقات ــن، ه ــن الغافلي ــى بي وتعال
الفاریــن إن إقامــة عــزاء أهــل البيــت^ 
ــد  ــا عن ــا وزنه ــة، له ــالد النائي ــك الب ــي تل ف
ــة  ــات الجاری ــن الصدق ــي م ــى وه ــه تعال الل
البليغــة، فــي دفــع البــالء عــن اإلنســان وقــد 
نقــل لــي أحدهــم بأنــه أقــام ذکــر الحســين× 
النائيــة، حيــث  الجــزر  مــن  فــي جزیــرة 
اصطحــب معــه مســجاًل، وأخــذ یســمع عــزاء 

الحســين× بيــن األدغــال الموحشــة.

تتمة:  ماذا بعد عاشوراء؟:
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 كربال ال زلت كربًا و بال
الشاعر: السيد محمد علي الحکيم

بسم الله الرحمن الرحيم
العالميــن  رّب  للــه  الحمــد 
أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة 
خلــق اللــه محمــد وآلــه الطاهریــن  یــا 

أدرکنــا. الزمــان  صاحــب 
خــّدام  األعــزاء  األخــوة  إلــى 
الحســين موکــب أهالــي الکاظميــة فــي 
ــا  ــن عليهم ــن الجوادی ــينية اإلمامي حس
ــالم  ــدس س ــهد المق ــي مش ــالم ف الس

ــه. ــه وبرکات ــم ورحمت ــه عليه الل
أمــا بعــد: فإنطالقــًا مــن مســؤولية 
اإلماميــن  لحســينية  التوليــة  مقــام 
الجوادیــن  عليهمــا الســالم والموکــب 
ــام محــرم الحــرام  ــي أی ــام فيهــا ف المق
الظــروف  ولعــدم  الخيــر  وصفــر 
ــة  ــات مــن أجــل هيئ المتاحــة لإلنتخاب
أمنــاء الموکــب فــي هــذه الســنة 1439 

ــل  ــن أج ــر وم ــرم وصف ــهري مح ولش
تمشــية األمــور علــى النظــم )وعليکــم 
بنظــم أمرکــم( وعلــى أحســن مــا یــرام 
ــؤالء  ــت ه ــى. نصب ــه تعال ــاء الل إن ش
األخــوة الکــرام خــّدام الحســين× 
ــًا  ــب موقت ــاء للموک ــة األمن ــم هيئ بإس
ولشــهري محــرم صفــر فــي هــذه 
ــي: ــا یل ــا کم ــم کم ــنة 1439 وه الس

1 ـ مسؤول الموكب األخ 
كاظم الحسني.

2 ـ السيد أبو معن الحيدري.
3 ـ األخ أبو ناصر الفرجي.

4 ـ األخ محمد الصادقي.
5 ـ األخ أبو علي الملكوتي.

6 ـ األخ ناصر أفشار.
7 ـ األخ حميد مهمانواز.
8 ـ السيد معن الحيدري.
9 ـ األخ محسن الحسني.

10 ـ األخ علي بخشي.
11 ـ األخ مرتضى الحامدي.

األعــزاء  األخــوان  وبمعونــة 

ــي  ــهداء× األخ عل ــيد الش ــّدام س خ

حســني  جــواد  واألخ  مهمانــواز 

أميــن  واألخ  الزاغــي  ذر  أبــو  واألخ 

الصمــدي  ضرغــام  واألخ  الحســني 

واألخ محمــد رضاالریــان وســماحة 

الســيد علــي الحــداد وبرعایــة ســماحة 

الســيد غالــب الحيــدري وســماحة 

ــع  ــيني، وجمي ــب الحس ــيد صاح الس

ــه  ــب بخدمات ــي الموک ــاهم ف ــن یس م

أن  دون  مــن  والمخلصــة  الخالصــة 

ــق  ــه أن یوّف ــأل الل ــمه، وأس ــر إس یذک

اإلمــام  ثــورة  حــق  ألداء  الجميــع 

الحســين ونهضتــه الخالــدة فــي عمــود 

ــينية  ــعائر الحس ــة الش ــي إقام ــن ف الزم

التــي هــي مــن شــعائر اللــه، ومــن 

ــوى  ــن تق ــا م ــه فإنه ــعائر الل ــم ش یعظ

القلــوب.

النصــب  هــذا  إّنمــا  وأخيــرًا 

ــد  ــط وبع ــهرین فق ــًا ولش ــون موّقت یک

محــرم وصفــر علــى األخــوات القيــام 

بانتخابــات لهيئــة أمنــاء جدیــدة ولمــدة 

ثــالث ســنوات ویکتــب أســمائهم فــي 

المراکــز القانونيــة فــي الجمهوریــة 

ــرى  ــد ی ــکل واح ــّق ل ــالمية ویح اإلس

ــيينية  ــة الحس ــة الخدم ــه طاق ــي نفس ف

واللــه  الشــریف  إســمه  یرّشــح  أن 

ــد  ــا أن الحم ــر دعوان ــتعان وآخ المس

عجــل  اللهــم  العالميــن  رب  للــه 

لوليــك الفــرج والنصــر والعافيــة.

العبد 
عادل  السيد علي العلوي الکاظمي 

الحوزة العلمية ـ قم المقدسة
20   ذو الحجة 1438 هـ ق

 إنتصاب هيئة األمناء لهيئة الکاظمين
حسينة اإلمامين الکاظمين÷ - مشهد المقدسة



التربــوي؟! األســلوب 
ــي األدب،  ــن ذاك األعراب ــم م ــم× َعِل ــام العظي اإلم
وتوّســم فيــه الفطنــة وحســن التربيــة، فــأراد أن ُیعّلــم 
النــاس وَمــْن هــم حولــه، أو األُّمــة وَمــْن یأتــي بعــده، بهــذا 
ــفافّية  ــن ش ــف ع ــيط، الکاش ــواري البس ــلوب الح األس
اإلمــام×، ومــدى کرمــه وتواضعــه ألبنــاء ُأّمتــه، ال ســيما 
ــرف وأدب،  ــن ظ ــده م ــا عن ــرج م ــة، فأخ ــب الحاج طال

ــاع. ــال ومت ــن م ــه م ــب من ــا طل ــاه م وأعط
حاشــى  للســائل،  إهانــة  ذلــك  فــي  إّن  ُیقــال:  ال 
لإلمــام× ؛ وهــو الــذي یقــول فــي هــذا البــاب: )) 
صاحــُب الحاَجــِة َلــْم ُیکــِرْم وْجَهــُه َعــْن ُســؤالَِك، َفأکــِرْم 

ِه (()4(. َردِّ َعــْن  َوْجَهــَك 
وبهــذا األســلوب وهــذه الطریقــة أکــرم األعرابــي أّیمــا 
ــار  ــأ، وص ــى الم ــه عل ــه وعلم ف فضل ــرَّ ــن ع ــرام حي إک
ــين×،  ــام الحس ــنّة اإلم ــراث وس ــن ت ــه م ــه وقّصت حدیث
وکفــاه فخــرًا، ومــن ناحيــة ُأخــرى فإّنــه أخــذ المــال عــن 
ــًا  ــذا أیض ــة، وه ــئلة الثالث ــرف األس ــه ع ــتحقاق ؛ ألّن اس
ــًا  ــًا وثقافّي ــا علمّي ــل کّل أمورن ــأن نجع ــام ب ــن اإلم درس م
ــي  ــتواه الثقاف ــه، ومس ــدر علم ــان بق ــّدر اإلنس ــي ُیق ؛ لک

ــي. ــي والروح واإلیمان
عطاء المعروف بقدر المعرفة

اإلمــام  عــن  ُأخــرى  وروایــة  حادثــة  وهــذه 
ــل  ــل وأکم ــون أجم ــا تک ــين×، ربم الحس

مــن األولــى، أنقلهــا لــك عزیــزي القــارئ 
ــدة أو  ــة واح ــّن أن القّص ــى ال تظ ؛ حّت

ــة. ــة یتيم الروای
ــد  ــة قص ــن البادی ــًا م روي أّن أعرابي

ــالم  ــه الّس د علي ــرَّ ــه ف ــلَّم علي ــين× فس ــام الحس اإلم
ــا؟ ((. ــَم َقَصْدَتن ، في ــيُّ ــا أعرابِ ــال: )) ی وق
قال: قصدتك في دیة مسّلمة إلى أهلها.

قال×: )) أَقصْدَت أَحدًا َقْبلي؟ ((.
قــال: قصــدت عتبــة بــن أبــي ســفيان فأعطانــي 
خمســين دینــارًا فرددتهــا عليــه، وقلــت لــه: ألقصــدنَّ َمــْن 

ــرم. ــك وأک ــر من ــو خي ه
قال عتبة: وَمْن هو خير منّي

وأکرم ال ُأمَّ لك؟
ــا عبــد اللــه بــن  ــا الحســين بــن علــّي، وإّم فقلــت: إّم
جعفــر ) ابــن أبــي طالــب (، وقــد أتيتــك بــدءًا لتقيــم 

بهــا عمــود ظهــري، وترّدنــي إلــى أهلــي.

فقــال الحســين×: )) والــذي َفَلــَق الحبَّــَة، وْبــَرأ 
النََّســَمَة، َوَتَجّلــى بالعَظَمــِة، مــا فــي ِمْلــِك اْبــِن بنــِت نبّيــَك 
ــي أْســأُلَك عــن  ــا غــالُم، وإّن ــاه ی ــِه إّی ــاِر فأعطِ ــا دین إالّ مِئت
ــا أْتَممُتهــا َخْمَســمئَة  ــَت أجبَتنــي عنْه ثــالِث ِخصــاٍل إْن أن

ــاٍر ((. دین
ــي،  ــى علم ــًا إل ــك احتياج ــي: أکّل ذل ــال األعراب فق
ــف  ــالة، ومختل ــدن الرس ة، ومع ــوَّ ــت النُُب ــل بي ــم أه أنت

المالئکــة؟!
فقــال اإلمــام الحســين×: )) ال، ولکــْن َســِمعُت 
ــَدِر  ــروَف بَق ــوا المع ــول: أعط ــه| یق ــول الل ــّدي رس ج

المْعِرَفــة ((.
فقال األعرابي: فسْل، وال حول وال قوّة إالّ بالله.

فقــال اإلمــام الحســين×: )) مــا أْنجــى ِمــَن الَهَلَکــِة؟ 
.))

فقال: التوّکل على الله.
؟ ((. فقال×: )) ما أْرَوُح لِلُمهمِّ

فقال: الّثقة بالنفس.
فقال×: )) أيُّ شيٍء خيٌر للعبِد في حياتِه؟ ((.

قال: عقل یزینه حلم.
فقال×: )) َفإْن خانُه ذلَك؟ ((.

مــال  فقــال: 
ســخاء  یزینــه 

. ســعة و
فقال×: )) فإْن أْخطأُه ذلك؟ ((.

قال: الموت والفناء خير له من الحياة والبقاء.
قــال الــراوي: فناولــه الحســين خاتمــه وقــال: )) بعــُه 
بمئــة دینــاٍر ((. وناولــه ســيفه، وقــال: )) بْعــُه بمئتــي دیناٍر، 

واذهــْب فقــْد أْتممــُت لــَك خمســمئة دینــاٍر ((.
فأنشأ األعرابي یقول:

قلقُت وما هاجني مقلُق     وما بي سقاٌم وال موبُق
الشــعُر  ســول     ففاجأنــي  الرَّ ولکــن طربــُت آلِل 

والمنطــُق
ــاَم إذا  ــي األن ــالم     وُمعط ــدُر الظ ــاُم وب ــَت الهم فأن

ــوا أملق
ــِه  ــن وصف ــَر ع ــات     فقصَّ ــاَز بالمکرم ــذي ف ــوَك ال أب

ــبُُّق الس
ــَت الجــواُد ومــا  وأنــَت ســبقَت إلــى الطّيبــات        فأن

تلحــُق
بکــم فتــَح اللــُه بــاَب الهــدى     وبــاُب الضــالِل بکــم 

ــُق)5( مغَل
ــي  ــي یع ــم ؛ لک ــا للعال ــزم عرضه ــدروس یل ــذه ال ه

ــت^. ــل البي ــج أه منه
ــب  ــذه ترویهــا کت ــة مــن ه ــرى قریب ــة ُأخ ــاك روای وهن
التاریــخ والفضائــل لــم أنقلهــا ؛ لکفایــة هــذا الــذي 
ــة  ــدروس األخالقّي ــة، وال ــة التربوّی ــن الدالل ــه م ــن في نح
الرائعــة لإلمــام الحســين× فــي تقدیــر العلــم واالهتمــام 
ــع  ــکّل تواض ــم، وب ــان المتعّل ــرام اإلنس ــة، واحت بالثقاف
وروح شــّفافة وأریحّيــة ال مثيــل لهــا، فســالم اللــه عليــك 

ــوم. ــين المظل ــه الحس ــد الل ــا عب ــا أب ی
ـــــــــــــــــــ
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ــًا  ــه نظری ــيني وأهميت ــر الحس ــع المنب ــا م ــؤال: أنن الس
ــح  ــا یوض ــال. ربم ــًا ف ــا عملّي ــل، أم ــزأ نتفاع ــكل مجت وبش
ة هــو أن العالــم ینــأى بنفســه عــادة عــن  هــذه الحقيقــة الُمــرَّ
المنبــر الحســيني، فهــل التصــدي لهــذا المنبــر نقــص- معــاذ 
ــن  ــد ع ــع الي ــرًا، فلنرف ــاالً وفخ ــال؟ إذا کان کم ــه- أم کم الل

ــب(!! ــم و روَزُخون)خطي ــف: عال ــذا التصني ه
ــتحل  ــا س ــس، عنده ــراءة المجال ــاء لق ــدَّ العلم  ولَيتص
کثيــر مــن اإلشــکاالت تلقائيــًا. ســتحل مشــکلة المضمــون 
ــتحل  ــاب، وس ــمولية الخط ــکلة ش ــند، ومش ــکلة الس ومش
مشــکلة وقــت النــاس الــذي یهــدر نتيجــة هــذا التصنيــف. 
ــذا  ــع ه ــاول ترقي ــًا نح ــًا فعبث ــدي نقص ــذا التص وإذا کان ه

ــص!! النق
بسم الله الرحمن الرحيم

ــن  ــا أوالً م ــد لن ــد؟: ال ب ــب نری ــواب: *أي خطي الج
اإلتفــاق علــى الموقــع الــذي یحتلــه الخطيــب فــي تصورنــا، 
ــة  ــه العلمي ــه ومؤهالت ــن مواصفات ــدث ع ــا أن نتح ليمکنن

ــا. ــة وغيره والفکری
إن الخطيــب الــذي ُیجعــل قســيمًا للمحاضــر غيــر 

الخطيــب الــذي یمکنــه أن یحاضــر.
وقــد اســتوقفتني الواقعيــة التــي تبــدت مــن خــالل 
ــة عمــل المحــور الثالــث. ــن فــي ورق الســؤالين المطروحي

* السؤاالن:
1- مــا هــي المواصفــات والمؤهــالت العلميــة والفکریة 
وغيرهــا، التــي ینبغــي أن تتوافــر فــي شــخصية المحاضــر أو 
خطيــب المنبــر الحســيني، والتــي یســتطيعان مــن خاللهــا أن 

یخاطبــا النــاس بالفکر الســليم؟
2- مــا هــو المطلــوب مــن المحاضــر، ومــا هــو 
ــوزع  ــف ن ــيني، وکي ــر الحس ــب المنب ــن خطي ــوب م المطل

المهمــات بينهمــا؟ کيــف یتکامــالن؟
یتنــاول  أن  المنبــر  خطيــب  مــن  المطلــوب  وهــل 
موضوعــات فکریــة إلــى جانــب لغــة النعــي والســرد 

الطــف؟ لواقعــة  التاریخــي 
أم أن المطلوب منه اإلقتصار على العزاء فقط؟
وهل یفرق في ذلك بين مجلس ومجلس؟ إلخ

ــع  ــجم م ــؤالين ینس ــن الس ــون هذی ــك أن مضم وال ش
ــر  ــن: المحاض ــام عنواني ــا أم ــذي یجعلن ــم، ال ــع القائ الواق

ــيني. ــر الحس ــب المنب وخطي
والســؤال الــذي ال بــد مــن طرحــه، هــل ینبغــي التکيــف 
البحــث عــن مواصفــات  الواقــع، وبالتالــي  مــع هــذا 

ــوف  ــي الصف ــى ف ــم دوره ليبق ــم تحجي ــذي ت ــب ال الخطي
ــاء؟ ــر العلم ــوف غي ــة، صف الخلفي

ــاة  ــطء وأن ــع وإن بب ــذا الواق ــر ه ــن تغيي ــد م ــه ال ب أم أن
ــار؟ ــول انتظ وط

ــم  أود أوالً أن أتســاءل عــن مســتند هــذا التصنيــف القائ
ــر،  ــيمًا للمحاض ــب قس ــل الخطي ــذي یجع ــاطنا ال ــي أوس ف
بــل وقســيمًا غيــر متکافــيء!! بــل إن الســبب فــي التصنيــف 
ــتوى  ــب دون مس ــى أن الخطي ــات إل ــو اإللف ــق، ه والمنطل

ــم! ــر! أو العال المحاض
* ما هو المستند في هذا التصنيف؟

ليــس ثمــة مســتند مــن کتــاب أو ســنة، وبالتالــي 
ٍل، نتيجــة مســار عملــي ال  فالتصنيــف عمليــة تَکــّوٍن وَتشــکُّ

ــًا. ــتندًا ملزم ــون مس ــح أن یک یصل
وأود ثانيًا أن أذکر باختصار بالثوابت التالية:

1- أن قضية عاشوراء هي قضية اإلسالم کله.
2- أن اإلسالم محمدي البدء حسيني اإلستمرار.

3- أن کل ما عندنا هو من برکات عاشوراء.
إذا الحظنــا مــا تقــدم وتوافقنــا علــى أن برکات عاشــوراء 
تعنــي بــرکات المنبــر الحســيني )مباشــرة وبالواســطة(، 
ــر الحســيني  ــد وظيفــة المنب ــا أمــام تحدی نکــون قــد أصبحن

التــي تتلخــص بمــا یلــي:
توعيــة األمــة علــى اإلســالم وتحصينهــا مــن اإلنحراف، 
بمعنــى أن المنبــر الــذي یعهــد إليــه بإعــادة صياغــة األمــة هو 

بالدرجــة األولــى: المنبر الحســيني،
وتأتي جميع المنابر األخرى في الدرجة الثانية.

یقول اإلمام الخميني&:
رمــز بقــاء اإلســالم وانتصــار )هــذه( النهضــة المحافظــة 
ــهداء  ــيد الش ــزاء س ــم ع ــاجد، ومراس ــراس المس ــى مت عل

ــزاء. ــراءة الع وق
وهنا یأتي دور هذا السؤال:

ــر  ــي المنب ــا نول ــة، أنن ــات العجيب ــن المفارق ــس م ألي
ــي  ــي الوقــت نفســه ف ــة قصــوى، ونمعــن ف الحســيني أهمي

ــر؟  ــذا المنب ــب ه ــش دور خطي تهمي
کيف نوفق بين هذا وذاك؟

المنبــر الحســيني فــي مجــال التواصــل مــع النــاس وعلى 
ــریة  ــة البش ــإن الکتل ــر األول، ف ــو المنب ــدد ه ــتوى الع مس
األضخــم التــي تصغــي لمنبــر هــي کتلــة المنبــر الحســيني.
والمنبــر الحســيني علــى مســتوى قدســية القضيــة یتناول 
أقــدس قضيــة، قضيــة ســيد الشــهداء×، قلــب المصطفــى 

الحبيــب ونفســه وروحــه|: حســين منــي وأنا من حســين.
والمنبر الحسيني على مستوى الثواب له الصدارة.

ــوب  ــط الذن ــهداء× یح ــيد الش ــى س ــکاء عل ــإن الب ف
ــا. ــر عندن ــذا المنب ــة ه ــي عظم ــذه ه ــام، ه العظ

إال أن فارســه، وربانــه، والقائــد، هــو »خطيــب«!! َیْقُصــر 
- لدینــا - عــن أن نصفــه بأنــه محاضــر.

ــة  ــي ورق ــوارد ف ــف ال ــي التوصي ــت ف ــکلة ليس والمش
ــة. ــة واقعي ــرت ورق ــا ذک ــي کم ــر، فه المؤتم

المشــکلة فــي فهمنــا الســائد، الــذي ال بــد مــن تصحيحه 
أیهــا األعــزاء، إن هــذا یضعنــا أمــام حتميــة إعــادة اإلعتبــار 

لخطيــب المنبــر الحســيني.
ــر  ــًا للمنب ــار عملي ــا اإلعتب وال یتحقــق ذلــك إال إذا أعدن

الحســيني نفســه.
ــًا  ــه نظری ــيني وأهميت ــر الحس ــع المنب ــا م ــى أنن الُمدع

ــال. ــًا ف ــا عملي ــزأ، أم ــکل مجت وبش
ة هــو أن العالــم ینــأى  ربمــا یوضــح هــذه الحقيقــة الُمــرَّ
ــذا  ــدي له ــل التص ــيني، فه ــر الحس ــن المنب ــادة ع ــه ع بنفس

ــر نقــص- معــاذ اللــه- أم کمــال؟ المنب
إذا کان کمــاالً وفخــرًا، فلنرفــع اليــد عــن هــذا التصنيف: 
عالــم و روَزُخون)خطيــب(!! ولَيتصــدَّ العلمــاء لقــراءة 
المجالــس، عندهــا ســتحل کثيــر مــن اإلشــکاالت تلقائيــًا.

ستحل مشکلة المضمون ومشکلة السند، ومشکلة 
شمولية الخطاب، وستحل مشکلة وقت الناس الذي یهدر 

نتيجة هذا التصنيف.
فعبثــًا  نقصــًا  التصــدي  هــذا  کان  وإذا 

هــذا  ترقيــع  نحــاول 
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 شخصية الخطيب، والدور المنشود
سماحة الشيخ حسين كوراني

التتمة: صفحة 6

تتمة: األخالق الحسينّية:



! ! لنقــص ا
ــادة  ــوب إع ة - وج ــرَّ ــة الُم ــذه الحقيق ــح ه ــا یوض وربم
اإلعتبــار للمنبــر الحســيني - أن کّل قــراء العــزاء، المحاضــر 

منهــم والعالــم والخطيــب، هــم نتــاج أنفســهم.
فليس ثمة مؤسسة تعنى بهم.

الحــوزة مؤسســة تعنــى فــي أحســن الحــاالت بالفقيــه، 
وهــي ال تعنــى بالمبلِّــغ، ســواًء کان خطيبــًا حســينيًا أم غيــره.

***
إن مــن أبســط مســتلزمات التعاطــي مــع المنبر الحســيني 
بمــا یتناســب مــع الموقــع المتســالم علــى أنــه لــه، أو ینبغــي 
لــه، أن تشــهد أوســاطنا، خاصــة فــي هــذا العصــر الخمينــي- 
ــن  ــطر م ــتوى ش ــاتيًا بمس ــالً مؤسس ــد، عم ــي الواع الخامنئ
ــه فهــو أن تصبــح الحــوزة کلهــا  الطمــوح، أمــا الطمــوح کّل

معهــدًا للمنبــر الحســيني.
إن غيــاب العمــل المؤسســاتي یعنــي أن الحــوزة أهملت 
المنبــر الحســيني، فتصــدى لهــذا الشــأن مــن تصــدى، جزى 

اللــه المخلصيــن منهــم خير الجــزاء.
وجاءت النتيجة ال تخلو من سلبيات کثيرة.

الخطبــاء،  أیــدي  علــى  نشــد  أن  علينــا  یتعيــن  وإذ 
المحاضریــن والقــراء والعلمــاء الذیــن قامــوا بهــذا الواجــب 
الکفائــي، ونشــکرهم علــى إبقــاء هــذه المجالــس مســتمرة 
ــى أن  ــدد عل ــا أن نش ــإن علين ــيني، ف ــاء الحس ــة بالعط نابض
ــن  ــق المتصدی ــى عات ــع عل ــيني ال تق ــر الحس ــلبيات المنب س
لهــذا المنبــر بمقــدار ما تقــع علــى العلمــاء الذین لــم یتصدوا 
لتدویــن الســيرة الحســينية، والمجالــس الحســينية، والمقتــل 

ــوراء. ــوم عاش ــى ی ــذي یتل ال
وعلــى عاتــق الشــعراء الذیــن یمکنهــم تقدیــم الخاطــرة 

الشــعریة المناســبة.
ْوا، بذلــوا مــا أمکنهــم، والذیــن کان  إن الذیــن تصــدَّ
باســتطاعتهم أن یبذلــوا المزیــد ولــم یفعلــوا، هــم المطالبون.
ــذي  ــب« ال ــون »الخطي ــرى، أن یک ــة أخ ــذه مفارق إن ه
صنفنــاه فــي مقابــل المحاضــر مســؤوالً عــن ســلبيات المنبر 

الحســيني.
علــى أن هــذا ال یعفــي الخطبــاء مــن المســألة کليــًا، إال 

أنــه یقلــص مســاحة مســاءلتهم إلــى حــد کبيــر.
* أصحــاب الســماحة: إذا توافقنــا علــى أن خطيــب 
ــوان یمکــن أن یکــون مصداقــه العالــم  ــر الحســيني عن المنب
الــذي یحاضر وینشــد شــعرًا فــي الحســين× فيبکي 
وُیبکــي، اختلفــت جذریــًا مواصفــات هــذا 

الخطيــب »ومؤهالتــه العلميــة والفکریــة وغيرهــا« وأصبحنــا 
ــة: ــات التالي ــام المواصف ــى- أم ــد األدن ــي الح - وف

ــر  ــا ینف ــود م ــدم وج ــمل ع ــو یش ــان، وه ــودة البي 1- ج
منــه فــي طریقــة حدیثــه، أو تلفظــه ببعــض المفــردات وقدرته 

علــى إیصــال الفکــرة بوضــوح.
2- مَلکــة علــم النحــو، فــإن األخطــاء الفاضحــة تســقط 
الخطيــب فــي عيــن مســتمعيه القادریــن علــى التمييــز، وهــم 
ــاور  ــح رأي ومح ــکلون مفاتي ــم یش ــى أنه ــة إل ــر باإلضاف کث

تقویــم.
3- رصيــد محفوظــات هــام مــن القــرآن الکریــم، 
الوقائــع  الدعــاء،  البالغــة،  نهــج  الشــریف،  الحدیــث 

المختلفــة. المواضيــع  الشــعر،  التاریخيــة، 
4- مســتوى علمــي متقــدم »بحــث خــارج أو مــا یقــرب 
منــه«، والهــدف هــو القــدرة علــى إعــداد بحــث تتوفــر فيــه 
ــا  ــخيص م ــى تش ــدرة عل ــي، والق ــث العلم ــروط البح ش

ــال(. ــام مق ــکل مق ــال )ل ــن المق ــال م ــتدعيه الح یس
5- الجَلــد العلمــي، مواصلــة المطالعــة، البحــث، الصبر 
ــاس  ــة الن ــي خيان ــع ف ــى ال یق ــر حت ــاة التحضي ــى معان عل

ــيني. ــر الحس والمنب
ــا  ــينية وم ــيرة الحس ــوع الس ــة بموض ــة الوافي 6- اإلحاط
ــع  ــن مواضي ــه م ــل مع ــه ویتداخ یالمس
کالوالیــة، التاریــخ، التفســير، 

إلــخ.
وهــذا یســتدعي قــراءة واعيــة لکتــب المقتــل، ولمصــدر 
واٍف علــى األقــل مــن کتــب الســيرة، والحدیــث، والتفســير.
اًء علــى اإلمــام الحســين×،  7- أن یکــون الخطيــب بــکَّ
وعلــى األقــل ممــن یبکونــه، حتــى ال تســهم المجالــس فــي 

المزیــد مــن قســوة قلبــه، وقســوة قلــوب المســتمعين.
ــي  ــك یعن ــة، وذل ــى الموعظ ــًا عل ــون حریص 8- أن یک
ــان  ــة اإلیم ــق بتقوی ــي تتعل ــع الت ــى المواضي ــرص عل الح
باللــه تعالــى، واإلحســاس بحضــوره عــز وجــل، واإلیمــان 
ــتعداد  ــالق، واإلس ــب األخ ــًا، وتهذی ــن عموم ــول الدی بأص
للــدار اآلخــرة، ویتوقــف ذلــك علــى أن یکــون لــه برنامجــه 
العبــادي الخــاص بــه الــذي یــزوده بالوقــود اإلیمانــي الــذي 
تحتاجــه رحلــة التبليــغ وهــي جلــوس فــي موقــع المصــوم! 

أللهــم أعنــا علــى أنفســنا.
ــلمين  ــوم المس ــل هم ــن حم ــك ع ــه ذل 9- أن ال یصرف
ومتابعــة قضایاهــم، واإلســهام فيهــا مــن موقــع التوعيــة علــى 
ــح  ــية وتصف ــداث السياس ــه لأح ــن متابعت ــو ره ــل، وه األق

ــدة علــى األقــل. جری
ــتدعي  ــذا یس ــادًا مریحًا،وه ــه ج ــون مجلس 10- أن یک
تجنــب الخفــة والمــزاح، وتجنــب اإلطالــة، ویســتدعي 
ــبة،  ــة المناس ــتمع کالقص ــح المس ــر تری ــهاد بعناص اإلستش
والحدیــث الملفــت، أو الطرفة المستســاغة. وهــذا یقتضي أن 
یکــون للخطيــب أرشــيفه الخــاص من القصــص، والشــواهد 

ــزة. ــة، الممي ــة، والعملي العلمي
11- أن یتعامــل مــع التکــرار، کأکل لحــم الميتــة، وهــذا 
یتوقــف علــى کثــرة الحفــظ، وعلــى التحضيــر، وعلــى 

ــس. ــي کل مجل ــرأ ف ــا ق ــجيل م ــه لتس ــاص ب ــيف خ أرش
12- أن ال یتخــذ الحســين× مجــرد وســيلة لتحصيــل 
ــى  ــوا إل ــن خرج ــون الذی ــك الکوفي ــل أولئ ــا فع ــال، کم الم
کربــالء للکســب مــن خــالل إصــالح الســيوف والخيــم ومــا 
شــابه، وقــد أصبــح هــذا المــرض وبــاًء ال ینجــو منــه إال النزر 

. ليسير ا
* ولــم أورد شــرط اللغــة، أو شــرط الدخــول فــي عالــم 
ــب  ــي الغال ــر ف ــوب، ألن األول یقتص ــة والحاس المعلوماتي
ــة  ــن حاج ــم م ــي أع ــارج، والثان ــى الخ ــافرین إل ــى المس عل
الخطيــب، فهــو- مثــالً - شــرط الزم لــکل مــن أراد أن یتقــن 
عملــه الفکــري والثقافــي والتحقيقــي بالخصــوص، کمــا لــم 
أورد بعــض الشــروط األخــرى المماثلــة ألســباب التخفــى.
ــر  ــر غي ــا ذک ــکل م ــى، ف ــه تعال ــي الل ــام: أن یتق والخت

التقــوى.
.والحمد لله رب العالمين.

ــألة  ــن مس ــّدث ع ــد أن تتح ــا تری ــم، عندم ــي الکری أخ
ــوم  ــإّن الل ــة بهــا، وإالّ ف ــدَّ لــك مــن اإلحاطــة العلمي فــال ب
ــة  ــك أي قضي ــدري، وکذل ــث ال ت ــن حي ــك م ــوف ُیطال س
مــن القضایــا تریــد أن تدرســها فــال شــك فــي أّنــك یجــب 
ــون  ــي ال یک ــا ؛ لک ــع نواحيه ــن جمي ــًا م ــتغرقها بحث أن تس

ــز. ــك مغم ــي بحث ــص، وف ــتك نق بدراس
ــد أن تتناولهــا  ــأّي شــخصيٍة تری وهکــذا األشــخاص، ف
ــا  ــى تتقّمصه ــك حّت ــتهلکها بذات ــك أن تس ــث، علي بالبح
ــة  ــروف االجتماعي ــة بالظ ــل اإلحاط ــتطعت، أو ال أق إن اس
ُتعطــي  حّتــى  ؛  ومالبســاٍت  ومکانــًا  زمانــًا  والحياتيــة 

ــودًا. ــرًا ومجه ــًا وفک ــك بحث ــا من ــخصية حّقه الش
ــمل  ــض یش ــوان عری ــع وعن ــث واس ــالق: بح فاألخ
الحيــاة  فــي  وعکســها  الخلقيــة  الفضائــل  جميــع 
ــش  ــذي نعي ــع ال ــى  أرض الواق ــا عل ــة، وتطبيقه االجتماعي

ــه. في
دراســة  أخالقّيــة  مفــرداٍت  تــدرس  أن  أردت  فــإذا 
مجــّردة، فــإن المســألة تختــّص بالفلســفة والمفاهيــم 
ــزاع  ــم وانت ــك المفاهي ــق تل ــا إذا أردت تطبي ــة، وأّم الصورّی
صــور وشــواهد عليهــا بتجســيدها فــي الحيــاة العاّمــة، فــإّن 
األمــر یخــرج مــن التصــّور إلــى التصدیــق، ومــن المجــّرد 
ــي  ــك ه ــق، وتل ــى التطبي ــة إل ــن النظری ــع، وم ــى الواق إل

ــالق. ــة لأخ ــفة العملي الفلس
والفلســفة األخالقّيــة المجــّردة ال نریدهــا ؛ ألّننــا ال 
ــًا  ــًا عملي ــا منهج ــا إالّ إذا اّتخذناه ــي حياتن ــا ف ــتفيد منه نس
ــا  ــى حياتن ــا عل ــا وحدوده ــق حروفه ــا، ونطّب ــير بهداه نس
ــن  ــز ع ــي عج ــم الت ــردات والمفاهي ــك المف ــة، تل اليومي
تطبيقهــا کامــاًل إالّ األشــخاص الکاملــون فــي شــخصياتهم 

ــانّية. اإلنس
ــود  ــن وج ــّول م ــذي یتح ــو ال ــل: ه ــخص الکام فالش
ــه  ــن ذات ــّرد م ــه یتج ــاني ؛ ألّن ــعار إنس ــى ش ــخصي إل ش
للحــّق ولوجــه الحــّق الــذي یمّثلــه، فيکــون ممثــاًل للحــّق 
ومحــورًا لــه فــي حياتــه کّلهــا، کمــا قــال الرســول األعظــم 
محمــد| لإلمــام علــي بــن أبــي طالــب× فــي أکثــر مــن 
ــي  ــع عل ــّق م ــّق والح ــع الح ــي م ــث: )) عل ــع، وحدی موق

ــا دار (()1(. ــه حيثم ــدور مع ی
فاإلمــام علــي× صــار محــورًا للحــّق یــدور معــه أینما 
ــن  ــة م ــهادة المبارک ــذه الش ــل ه ، فمث ــلَّ ــا ح ــه وحيثم توّج
ــریة  ــا البش ــخصية عرفته ــم ش ــانّية األّول، وأعظ ــز اإلنس رم
عبــر العصــور، بحــّق خليفتــه ووصّيــه واإلمــام القائــد 

ــاالت  ــة، وح ــارات نورانّي ــا إش ــده، تعطين ــن بع ــة م لُأّم
ــي  ــتثنائية، فُتضف ــخصيات االس ــك الش ــط بتل ــّية ُتحي قدس

ــًا. ــًا خاّص ــا رونق ــة کّله ــاة األُّم ــى حي ــم وعل عليه
ــي  ــل ف ــخص الکام ــو الش ــول: ه ــد الرس ــام بع فاإلم
األُّمــة اإلســالمّية، وهــو قّمــة القيــم الفاضلــة العاليــة لُأّمــة.
ــا  ــي تّتخذه ــة الت ــة العالي ــة الخّفاق ــو الرای ــي: ه وبالتال
ــن أن  ــة، وال یمک ــاد والنورانّي ــة والرش ــعارًا للهدای ــة ش األُّم

ــامخة ال ــّردة ش ــون إالّ متف تک
ــة  ــن، وهــذا یجعلــك فــي حال یشــين أو یســيء لآلخری
مراقبــة دائمــة لنفســك وتصّرفاتــك، وحتــى کلماتــك یجــب 

أن تکــون موزونــة بميــزان الذهــب.
وُیروى عن اإلمام× شعرًا بهذا المعنى:

أفلَح عبٌد ُکشف ال     ـغطاُء عنُه ففطن
وقّر عينًا َمْن رأى     أّن البالَء في اللسن
فما زَن ألفاظه         في کّل وقٍت ووزن

وخاَف من لسانه     غربًا حدیدًا فخزن)2(
ــه  ــن عيني ــتار ع ــع الس ــذي رف ــو ال ــح: ه ــد المفل فالعب
ــن  ــکًا م ــّد فت ــي أش ــان ه ــات اللس ــم أّن آف ــه، فعل وبصيرت
مخاطبــة الســنان باإلنســان ؛ ولــذا وزن ألفاظــه، فلــم 
ــه،  ــه ویعين ــا ینفع ــبحانه، أو م ــه س ــر الل ــّدث إالّ بذک یتح

ــة. ــوارد القليل ــذه الم ــر ه ــي غي ــه ف ــن لحيي ــه بي وخزن
لإلمــام  التربــوي  المقــام  فــي  یطــول  والحدیــث 
ــه  ــن نفس ــث ع ــد الحدی ــکالم عن ــنعيد ال ــين×، وس الحس
القدســية بــإذن اللــه، ولکــن قبــل أن أتجــاوز أخــي الکریــم، 
ــر عــن عظمــة ســّيد  ــي تعّب ــادرة الت ــة الن إليــك هــذه الحادث
شــباب أهــل الجنّــة، ومــدى تقدیــره ألهــل العلــم واألدب.

تقدیره ألهل العلم واألدب
ــال:  ــي× وق ــن عل ــين ب ــاء الحس ــًا ج ــال: إّن أعرابي ُیق
یابــن رســول اللــه  قــد ضمنــُت دیــة کاملــة وعجــزت عــن 
أدائهــا، فقلــت فــي نفســي: أســأل أکــرم النــاس، ومــا رأیــت 

أکــرم مــن أهــل بيــت رســول اللــه|.
فقــال اإلمــام الحســين×: )) یــا أخــا العــرب، أســألك 
ــك  ــدة أعطيت ــن واح ــت ع ــإن أجب ــائل، ف ــالث مس ــن ث ع
ثلــث المــال، وإن أجبــت عــن اثنتيــن أعطيتــك ثلثــي 

ــکّل ((. ــك ال ــکّل أعطيت ــن ال ــت ع ــال، وإن أجب الم
ــأل  ــك یس ــه، أمثل ــول الل ــن رس ــي: یاب ــال األعراب فق

ــرف؟! ــم والش ــت العل ــل بي ــن أه ــت م ــي وأن مثل
ــول  ــّدي رس ــمعُت ج ــى، س ــين×: )) بل ــال الحس فق

ــة ((. ــدر المعرف ــروف بق ــول: المع ــه| یق الل
فقــال األعرابــي: ســْل عّمــا بــدا لــك، فــإن أجبــُت وإالّ 

تعّلمــُت منــك، وال قــّوة إالّ باللــه.
فقال اإلمام: )) أيُّ األعماِل أفضُل؟ ((.

فقال األعرابي: اإلیمان بالله.
فقال اإلمام: )) َفما النَّجاُة مَن المهَلکة؟ ((.

فقال األعرابي: الثقة بالله.
ُجَل؟ ((. ُن الرَّ فقال اإلمام: )) َفما ُیزیَّ

فقال األعرابي: علم معه حلم.
فقال اإلمام: )) َفإْن أْخطأُه ذلَِك؟ ((.

فقال األعرابي: مال معه مروءة.
فقال اإلمام: )) َفإْن أْخطأُه ذلِك؟ ((.

فقال األعرابي: فقٌر معه صبر.
فقال اإلمام: )) َفإْن أْخطأُه ذلَِك؟ ((.

ــماء  ــن الس ــه م ــزل علي ــة تن ــي: فصاعق ــال األعراب فق
ــك. ــٌل لذل ــه أه ــه ؛ فإّن فتحرق

إليــه بصــّرة  فضحــك اإلمــام الحســين× ورمــى 
فيهــا ألــف دینــار، وأعطــاه خاتمــه وفيــه فــصٌّ قيمتــه مئتــا 
هــَب إلــى ُغَرماِئــك،  درهــم، وقــال: )) یــا أعرابـِـّي، أْعــِط الذَّ

ــَك ((. ــي نَفَقتِ ــَم ف ــِرِف الخاَت واْص
ــُه َأْعَلــُم  فأخــذه األعرابــي وانصــرف وهــو یقــول: ) اللَّ

ــُل ِرَســاَلَتُه ()3(. ــُث َیْجَع َحْي
ــي،  ــي والعلم ــدرس العمل ــذا ال ــل ه ــمعت بمث أس

األخــالق  وهــذه  الرفيــع،  الُخلــق  وهــذا 
وهــذا  العاليــة، 
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تتمة: شخصية الخطيب، والدور المنشود:
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رات سماحتكم في تقسيم  السؤال: ما هي مؤشِّ
البحوث األصولية؟ وما هو مقدار اعترافكم 

بالتقسيمات الموجودة؟
الجــواب: لقــد طــرح مجموعــة مــن األصولييــن هــذا 
الموضــوع، ولســُت الوحيــد فــي هــذا الميــدان. یوجــد فــي 
ــادر  ــا: مص ــيان: أحدهم ــان أساس ــنة بحث ــل الس ــب أه کت
ــرى  ــة األخ ــنة و... والحج ــاب والس ــل: الکت ــریع، مث التش
تأتــي بمعنــى األمــارات والطــرق واألصــول العمليــة، 
ــذا  ــق. ل ــعة والضي ــل للس ــظ قاب ــن لف ــارة ع ــول عب واألص
فــإن هــذه الحجــة تّتخــذ أحيانــًا بمعنــى مصــادر للتشــریع، 

ــاب. ــل الکت مث
ومــن الطبيعــي أن أهــل الســنة یعتبــرون اإلجمــاع 
ــة  ــد األزمن ــاء أح ــي أن علم ــك یعن ــریع، وذل ــدرًا للتش مص
ــض  ــود بع ــبب وج ــه بس ــى أن ــوا عل ــوا واّتفق ــو اجتمع ل
ــذا  ــة، فه ــى األضحي ــّج تلغ ــف الح ــي تکتن ــاکل الت المش
یعتبــر حّجــة، أي إنــه مصــدر تشــریع، مثــل الکتــاب، وهــذا 
یعنــي أن فقهــاء ذلــك الوقــت لهــم الحــّق فــي أن یجتمعــوا، 
ــه  ــو بنفس ــًا، وه ــم إجماع ــر قراره ــيئًا یعتب روا ش ــرَّ وإذا ق
ــًا  ــنّة. طبع ــاب والس ــى الکت ــّدم عل ــه أن یتق ــة، وبإمکان حّج
هنــاك َمــْن بحــث فــي هــذا الموضــوع، وجعــل األمــر فــي 

ــّص أو... ــود ن ــدم وج ــي ع ــد أو ف ــص أو التقيي التخصي
البحــث اآلخــر الــذي یــدور حــول الحّجيــة هــو بحــث 
ــث  ــك بح ــدالالت، وکذل ــر وال ــل: الظواه ــارات، مث األم
حجيــة خبــر الواحــد فــي الطــرق، والــذي یعنــي هــل أننــا 
ــادر  ــا المص ــه| أم ال؟ فبحث ــول الل ــنّة رس ــع س ــي م نلتق
هــذان والطــرق األخــرى واألمــارات یوجــد بهــا اختــالف 
مــن الناحيــة التاریخيــة، حيــث إن بحــث مصــادر التشــریع 
قــد تــّم تناولــه فــي القــرن األول مــن اإلســالم، منــذ زمــان 
الخلفــاء، وعلــى الخصــوص فــي أیــام عمــر، وأصــل 
مشــکلته التــي وجــد علــى أثرهــا هــي التوّســع اإلســالمي، 
ــاب  ــي الکت ــودة ف ــر موج ــدة غي ــور جدی ــتحداث أم واس
والســنّة. فمــا کان مــن عمــر ومجموعــة مــن المســلمين معه 
ــن فــي هــذا الموضــوع؛ کــي یجــدوا  إالّ أن عرضــوا نقطتي
لــه حــالًّ: إحداهــا أن یّتخــذ عمــر مجلســًا استشــاریًا یتکــون 
ــن،  ــن المهاجری ــر م ــة عش ــخصًا: خمس ــن ش ــن ثالثي م
ــن  ــعد ب ــر وس ــة والزبي ــن× وطلح ــر المؤمني ــال: أمي أمث
أبــي وقــاص و...؛ ومثلهــم مــن األنصــار، یعرضــون عليهم 
المســائل المهمــة، وهــؤالء یعلنــون النتيجــة النهائيــة علــى 
ــة  ــخيص مصلح ــع تش ــبيٌه بمجم ــر ش ــذا األم ــر. وه المنب

النظــام. وهــذا أصبــح متعّلقــًا باإلجمــاع، وقــد اعتبــره أهــل 
ــا.  الســنة أحــد مصــادر التشــریع، وبــدأت فکرتــه مــن هن

وأحيانــًا یبــدي الخليفــة رأیــه فــي القضایا والمناســبات 
المختلفــة، »وأقــول فيهــا برأیــي«، ویقــال: إّنــه أطلــق عليــه 
ــًا.  ــذا أیض ــم ه ــهم لدیه ــنة أنفس ــل الس ــرأي. وأه ــم ال اس
وفــي أوائــل القــرن الثانــي أصبــح اســمه )قيــاس(. لــذا فإن 
ــا  ــران أضيف ــذان العنص ــد. ه ــيٌء واح ــرأي ش ــاس وال القي
ــتندان  ــا یس ــریع، وکالهم ــادر التش ــي مص ــر ف ــطة عم بواس
ــي  ــِرْد ف ــم ی ــا ل ــم أن حکمهم ــدة، رغ ــدة واح ــى قاع إل
الکتــاب والســنّة. وهــذا األمــر یعتبــر بالنســبة إليهــم بســيطًا 
ــة  ــن الصحاب ــودًا ونح ــون: إذا کان موج ــم یقول ــّدًا؛ ألنه ج
فَمــْن منــا قــد ســمعه مــن النبــّي|؟ لذلــك هــم یقولــون 
ــّد،  ــذا الح ــى ه ــي إل ــألة تنته ــٌد، والمس ــمعه أح ــم یس ل
ــب،  ــى الکت ــع إل ــث نرج ــا، بحي ــل زمانن ــس مث ــر لي واألم
ونقــول: مــن الجائــز أن هنــاك روایــًة لــم تصــل إلــى أیدینــا، 

ــل. ــذا القبي ــن ه ــياء م وأش
 والشــافعي ینقــل فــي کتابــه المعــروف الرســالة، 
ــخة  ــا نس ــد لدین ــول، ویوج ــاب أص ــر أول کت ــذي یعتب وال
ــأله  ــر یس ــى عم ــاء إل ــي ج ــر أعراب ــًا أو غي ــه، أّن أعرابي من
ــرًا  ــْن کان حاض ــم َم ــل منک ــر: ه ــال عم ــألٍة فق ــن مس ع
عنــد رســول اللــه| ليقــول أنــه ســمع َمــْن یســأل رســول 
ــکل.  ــذا الش ــه به ــؤال، وکان جواب ــذا الس ــل ه ــه| مث الل
ــل:  ــب الرج ــت؟ فيجي ــمعته أن ــل س ــر: ه ــتطرد عم ویس
ــل  ــمعه الرج ــا س ــواب م ــن الج ــن ليک ــول: حس ــم، فيق نع
ــل  ــه. فأه ــذي قلُت ــي ال ــوا قول ــه|، وَدُع ــول الل ــن رس م
الســنّة ال یعتقــدون اعتقادنــا بأميــر المؤمنيــن×؛ إذ کيــف 
یعقــل أن عمــر الــذي کان مــع النبــّي| فــي مّکــه ووالــد 
ــخصًا  ــع أن ش ــذا م ــل ه ــوٍع مث ــمع بموض ــم یس ــه ل زوجت
ــًا، بالرغــم  ــًا قــد ســمع بــه، وهــم ال یعــّدون هــذا عيب عادّی
ــل:  ــك إذا قي ــد ذل ــرعة، وبع ــر بس ــم األم ــد حس ــه ق ــن أن م
ــه،  ــا قال ــع عّم ــذا یرج ــال هک ــد ق ــه| ق ــول الل إن رس
أو التبریــر الــذي أبــداه، أو... هــم أیضــًا ال یــَرْون أن 
ــاًء،  ــّد ده ــر یع ــذا األم ــإن ه ــال ف ــى أّي ح ــًا. وعل ــذا عيب ه

ــذر. ــي الح ــى توّخ ــاج إل ویحت
ــارات.  ــوث األم ــو بح ــول ه ــن األص ــر م ــم آخ قس
ــى  ــاًء عل ــا بن ــي وجدناه ــة الت ــول العملي ــرق واألص فالط
البحــوث التــي قمنــا بهــا أن هــذه المســائل قــد تــّم 
ــه فــي أواخــر القــرن  ــر فــي القــرن الثانــي؛ ألن تناولهــا أکث
األول ـ ســنة 80هـــ، وفــي زمــان اإلمــام الســجاد×، تــّم 

ــوا ینقلــون  ــاول الفقــه فــي العالــم اإلســالمي. لــم یکون تن
ــاء  ــتهر فقه ــاء، واش ــه والفقه ــرز الفق ــْن ب ــث، ولک الحدی
ــدود 200 ـ 230  ــى ح ــان إل ــك الزم ــن ذل ــنة م ــل الس أه
ــان  ــال: زم ــبيل المث ــى س ــث(، وعل ــرن الثال ــل الق )أوائ
ــي  ــه، وف ــدأ الفق ــنة 90هـــ ب ــي س ــواد×. فف ــام الج اإلم
حــدود ســنة 180 ـ 190هـــ بــدأ العمــل باألصــول. فهــذه 
األصــول شــاؤوا أم أبــوا انتشــَرْت بيــن فقهــاء أهــل الســنة. 
ــل  ــا توص ــٍم بم ــى عل ــوا عل ــال کان ــة الح ــيعة بطبيع والش
ــر  ــداٌر کبي ــك مق ــل ذل ــم قب ــنة، وکان لدیه ــل الس ــه أه إلي
ــة،  ــات متفرق ــة روای ــى هيئ ــة عل ــائل األصولي ــن المس م
ــح إن  ــر الواض ــن غي ــة^. وم ــن األئم ــتوفوها م ــد اس ق
ــم  ــى الرغ ــدّون. وعل ــي م ــاب أصول ــا کت ــد لدین کان یوج
ــوم  ــر المعل ــه مــن غي ــدر فإّن ــيد حســن الص ــه الس ــا نقل مّم
أّنــه یوجــد کتــاب مــدون وموجــود یمکــن أن یرتکــز عليــه 
بحــٌث علمــي. طبعــًا کان مصــدر جميــع العلــوم اإلســالمية 
هــم أهــل البيــت^، وال مجــال للبحــث فــي هــذا األمــر. 
ــالة  ــس إالّ رس ــا فلي ــن أیدین ــود بي ن موج ــدوَّ ــاب م ــا کت أم
ــادر  ــإن المص ــذا ف ــا. ل ــن أیدین ــودة بي ــافعي، والموج الش
لت الطــرق  ــة، وتشــکَّ ــت فــي عهــد الصحاب والمــوارد کان
ــه کان  ــإن الفق ــه ف ــاء. وعلي ــد الفقه ــي عه ــارات ف واألم
ــوا  ــه، وقام ــارات من ــذوا األم ــاؤوا وأخ ــم ج ــًا، وه ن مدوَّ
ــب  ــا تراق ــا أن بحوثن ــوم بم ــوث. والي ــذه البح ــل ه بفص
ــق  ــد؛ طب ــا أعتق ــب م ــنة، حس ــل الس ــه أه م ــا یقدِّ ــادة م ع
ــير أن  ــن العس ــریع، فم ــادر التش ــة بمص ــوث المتعلق البح
؛  نصــل إلــى اّتفــاٍق مــع أهــل الســنة. فنزاعنــا ليــس لــه حــلٌّ

ــن  ــي ب ــون: إن عل ــم تقول ــون: إنک ــم یقول ألنه
ــي  ــب کان یّدع ــي طال أب

ــرآن  ــي الق ــاءت ف ــد ج ــکام ق ــع األح أن جمي
ــه  ــر أن ــد عم ــرى یعتق ــة أخ ــن ناحي ــنة. وم والس
ــا أن  ــأِت یجــب علين ــم ی ــه ل ــأِت، وبمــا أن ــم ی ل
ــن  ــاع، ونح ــاس واإلجم ــي القي ــه ف ــد حکم نج
ــر  ــّل عم ــا نج ــن، وأیض ــان صحابّيي ــر االثن نعتب
مــن  المؤمنيــن.  أميــر  وکذلــك  ونحترمــه، 
الطبيعــي أن عمــر هــو الرجــل المعظَّــم عندهــم، 
مونــه علــى غيــره. وإذا کان هنــاك َمــْن یقول  ویقدِّ
ــون:  ــرة یقول ــة األخي ل بالعکــس فإنهــم بالمحصِّ
ــب  ــي المذه ــذا فف ــة. ل ــن الصحاب ــا م کالهم
الشــيعي علــى خــالف مــا یعتقــده أهــل الســنّة، 
وهــو أن القيــاس واإلجمــاع ليــس حجًة بنفســه. 
ــي  ــرن الثان ــي الق ــائل ف ــن مس ــع م ــا وق ــا م أم
ــه؛ ألنهمــا ليســا مــن أطــر  فيمکــن التوافــق علي
ــذا،  ــي ه ــون ف ــًا یختلف ــم أیض ــب، وه المذه
ولهــم آراء متعــددة؛ ألنــه بيــن الســنّة َمــْن یقــول: 
ــرون ال  ــوب، وآخ ــى الوج ــة عل ــر دالل إّن لأم

ــك. ــون ذل یقول
هنــاك نقطــة أخــرى مهمــة جــّدًا، وهــي فــي 
ــاء،  ــالف الفقه ــي اخت ــي ه ــع الت ــذه المواضي ه
ــم  ــم؛ ألنه ــن فقهه ــم م ــوا أصوله ــم انتزع فإنه
بقــوا یکتبــون الفقــه مــا بيــن خمســين إلــى ثمانين 
ســنة، وبعــد ذلــك جــاؤوا وفصلــوا کّل مــا هــو 
ــوا:  ــث قال ــل، حي ــاد بالکام ــي االجته ــر ف مؤث
ــى  ــالً عل ــّي مث ــألة مبن ــذه المس ــي ه ــول ف إن الق
نقطتيــن، ومــن تلکمــا النقطتيــن یأتــي الموضــوع 
ــي  ــي ف ــألة، وال یأت ــذه المس ــي ه ــرد ف ــذي ی ال
ــًا  ــت موضوع ــرى ليس ــة األخ ــرى، والنقط األخ
فــي المســألة، وجــاؤوا إلــى النقــاط التــي ليســت 
ــا  ــا وجعلوه ــوا به ــألة فاحتفظ ــي المس ــة ف داخل
أصــوالً. ولــذا ففــي بحــث المعامــالت قــد بيَّنُت 
ــت  ــد نبه ــدورة ق ــذه ال ــي ه ــرًا، وف ــادة مؤخَّ للس
ــه،  ــم أُقْل ــابقة ل ــدورة الس ــي ال ــك، وف ــى ذل عل
أن هــذا هــو اإلنصــاف، حيــث إن المجموعــات 
ــدة. مثــاًل:  التــي لدینــا فــي الشــریعة ليســت موحَّ
ــدك«،  ــس عن ــا لي ــْع م ــه »ال تبِ ــي الفق ــا ف عندن
ــل ﴿ ــَع﴾، ومث ــل ﴿َوَذُروا اْلَبْي ــًا مث ــا أیض وعندن
ــَکاِح﴾، ولــم یُقــْل هنــا »ال  َوالَ َتْعِزُمــوا ُعْقــَدَة النِّ
تنکحــوا«. طبعــًا یوجــد عندنــا ﴿َوالَ َتنِکُحــوا َمــا 

ــوا  ــم ُیحمل ــابقين ل ــن الس ــْم﴾، ولک ــَح آَباُؤُک َنَک
ــه ال  ــة«، أي أن ــى »الني ــل عل ــة«، ب ــى »العزیم عل
ــت  ــد بين ــي ق ــذا فإنن ــة. وله ــکاح البت ــووا الن تن
ــي، ألّول  ــد المعان ــالت بأح ــث المعام ــي بح ف
المعامــالت  نهــي  فــي  أن مــا یطــرح  مــّرة، 
ــه ال  ــي رأیت ــث إّن ــًا؛ حي ــس أصولّي ، ولي ــيٌّ فقه
أن  یعنــي  وذلــك  المرجــّوة،  الحالــة  یعطــي 
بعــض العلمــاء قــد أشــاروا، ومــن ثــم الحظــت 
ــَکاِح﴾  ــَدَة النِّ ــوا ُعْق ــذا ﴿َوالَ َتْعِزُم ــك. ل ــا ذل أن
أمــر فقهــّي، وليــس أصولّيــًا؛ ألنــه لــم یــأِت فــي 
ــي أي  ــذا ف ــط. ل ــکاح فق ــي الن ــاء ف ــٍر ج کّل أم
موضــع یوجــد هنــاك نقطــة اســتنباط وضعنــا لــه 
ــون  ــکان تک ــي أي م ــة، وف ــة الفقهي ــم النقط اس
هــذه النقطــة ســاریة فــي عــّدة أماکــن أســميناها 
نقطــة أصوليــة. وهــذا التقســيم عملنــا بــه للمــرة 
ــي أن  ــرى ه ــة األخ ــة المهم ــى. المالحظ األول
فــي ذلــك الزمــان الــذي قــد کتــب فيــه الفقــه کان 
ــة، ولکــن بعــد  ــي أمي ــه فــي زمــن بن المقــدار من
ســنة 132هـــ، وعندمــا جــاء بنــو العبــاس فصــل 
فقهــاء أهــل الســنة ـ الذیــن کانــوا فــي العهدیــن 
ــة،  ــوث الحکومي ــن البح ــة ع ــوث الفقهي ـ البح
ــتنباطية،  ــا اس ــى أنه ــه عل ــة الفقي ــوا مکان وعرف
وال یحــّق ألّي فقيــه أن یتدخــل فــي األمــور 
ــه  ــاء نفس ــم أو إعط ــب حاک ــة؛ لتنصي الحکومي
صالحيــات الحاکــم وغيرهــا مــن المســائل. 
ــًا،  ــتنباطيًا وأصولي ــه اس ــح الفق ــد أصب ــذا فق وله
ــرف  ــن الط ــتنباطي. وم ــه االس ــول الفق أي أص
اآلخــر فقــد کان فقــه أهــل البيــت^ نوعــًا مــن 
ــن  ــة بي ــه ممزوج ــًا طبيعت ــي. أساس ــه الوالئ الفق
االســتنباط والوالیــة. ومــن الطبيعــي فإن الشــيعة 
قــد کتبــوا األصــول فــي القــرون األخــرى، ومــن 
ــه  ــول الفق ــوا أص ــد کتب ــعرون فق ــث ال یش حي
االســتنباطي، وحســب مــا أعتقــد فإنــه یجــب أن 
تأتــي فــي األصــول مثــل تلــك المســائل، یعنــي 
ــة  ــائل الوالئي ــي المس ــع ف ــا أن نض ــا ارتأین إذا م
التــي لهــا بعــض الصبغــة العموميــة یجــب 
أن نبيِّــن أصــول وقواعــد الوالیــة، والقواعــد 
ــه  ــذا کل ــع. ه ــة وإدارة المجتم ــة للوالی الفکری
ــك  ــول، وال نمتل ــن األص ــدرج ضم ــب أن ین یج
ــه  ــوا بالتنبي ــم یقوم ــاء ل ــذا اآلن، والعلم ــن ه نح

ــه. علي

ــرى الجمــال الحســيني×، بمــا  ــي ظــّل عرشــه، ي ــر ف فــي عرشــه، وأّن الزائ
ــي. ــفي الملكوت ــهودي والكش ــام الش ــك المق ــع ذل ــب م يتناس

ــارئ  ــي، وق ــت^ الروائ ــل البي ــراث أه ــى ت ــع عل ــى أّن المّطل وال يخف
ــّر  ــد أّن س ــات، يج ــّرواة الثق ــر ال ــا عب ــت إلين ــي وصل ــة اّلت ــورات الروائي المأث
ــن  ــة علــى العــرش اإللهــي والمكتومــة فــي بواطــن المؤمني ــة المكتوب المعرف
وعــرش قلوبهــم، قــد إختــص بهــا ســيد الشــهداء اإلمــام ا لحســين× 
مــن  خصيصــة  ذلــك  ويّعــد  المعصوميــن^،  األئمــة  مــن  غيــره  دون 

ــؤون . ــه ش ــي خلق ــه ف ــره، ولل ــن غي ــا ع ــاز به ــه)6(× يمت خصائص
ــي  ــم الملكــوت الت ــدة ومــن عال ــام هــذه الخصائــص الفري وال يخفــى أم
ــالم،  ــاء األع ــالم العلم ــّف أق ــاب، ويج ــي األلب ــر أول ــول وتحّي ــل العق تذه
ــرب  ــن، وتضط ــاب العارفي ــا ألب ــار فيه ــرام، وُيح ــاء الك ــنة الخطب ــكّل ألس وي
منهــا نفــوس األوليــاء المقّربيــن، وفــي كل حديــث نبــوي كقولــه|: 
)حســين منــي وأنــا مــن حســين( )7(. ينبهــر فيــه أفــكار العظمــاء فــي معرفتــه 
وبيانــه ومقصــوده وتأويلــه وتفســيره، وإظهــار خفايــا معانيــه، ودفائــن أســراره 
ــل  ــي الوص ــه، وكّل يدع ــى غوامض ــوف عل ــه، والوق ــاء لئالي ــه، وابتغ وحكمت
ــوه،  ــب دل ــك بحس ــض، أال أّن ذل ــي والغوام ــى المعان ــول إل ــى والوص بليل
وعلــى مقــداره وقــدره وهّمتــه، يقطــف مــن الدّوحــة الحســينية، فــال األلســن 
قــادرة علــى البيــان، وال األقــالم متمكنــة مــن الّتبيــان، بــل مــا يذكــر هــو مــن 
بــاب االحتمــال أو الظهــور، وكّل يتحّمــل العلــم علــى ســعة وعائــه، فالمقــام 
أدّق مــن الّشــعر، وأحــدُّ مــن الّســيف، ومــن الحديــث الّصعــب المســتصعب، 
الــذي ال يتحّملــه، إاّل َمَلــك مقــّرب، أو نبــّي مرســل، أو مؤمــن إمتحــن 
ــوادي  ــذا ال ــي ه ــة ف ــن الكتاب ــم ع ــروض أن أحج ــان، والمف ــه باإليم ــه قلب الل
والمضمــار، حتــى يتصــّدى لذلــك مــن كان مــن أهلــه، ولكــن نتمثــل بالقنبــرة 
التــي أهــدت لســليمان زمانهــا فخــذ جــراد، واعتــذرت قائلــة: إّن الهديــة علــى 

ــا. ــدر ُمهديه ق
ومــا ســطور يــدي الخاطئــة فــي بيــان وتبيــان عظمــة اإلمــام الحســين× 
وعظمــة معرفتــه العرشــّية، إاّل بحســب كّفــي الغــارف مــن بحــر المعــارف، ال 
ــه ال  ــة، فإّن بمــا فــي الحديــث مــن ِحَكــم وأســرار وحقائــق شــهودية وملكوتّي
يصــل إليــه إاّل األوحــدي مــن الحكمــاء والعارفيــن، ومــن يغــوص فــي بحــر 
معارفهــم^، وهــذا ال يكــون إاّل لمــن أذن لــه الّرحمــن أن ينطــق، وأّنــى لــي 
ــن،  ــا والّدفائ ــن والخفاي ــف بالبواط ــر، فكي ــى الظواه ــف عل ــم أق ــك، ول بذل
ولكــن مــا ال يــدرك كّلــه ال يتــرك جّلــه، وعلــى قــدر العزائــم والِهَمــم تكــون 
ــهداء  ــيد الش ــة س ــي خدم ــمنا ف ــب إس ــى أن يكت ــدام، وعس ــاعي واإلق المس

اإلمــام الحســين×، فنفــوز فــوزًا عظيمــًا.
ــه  ــه علي ــا توفيقــي إاّل بالل ــوزًا عظيمــًا( وم ــا معكــم فنفــوز ف ــا كنّ ــا ليتن )ي

ــب. ــه أني ــت وإلي توكل
فهذه هي أقسام المعرفة وطرقها العامة. 

)6( لقــد ذکــرت جملــة مــن الخصائــص الحســينية فــي کتــاب )األضــواء شــرح وتفســير 
زیــارة عاشــوراء( فــي المجلــد األول، وهــذه خصيصــة أخــرى زیــادة علــى تلــك 

ــدات. ــع مجل ــي أرب ــاب ف ــص، والکت الخصائ
)7( لقــد ذکــرت جملــة مــن معانــي هــذا الحدیــث الشــریف فــي رســالة 

)حســين منــي وأنــا مــن حســين(.
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم اإلتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 تبویب علم األصول وتقسيمه
سماحة السيد أحمد المددي

تتمة: تبویب علم األصول:تتمة: أقسام المعرفة:

التتمة: صفحة 10



والمختــار فــي أخــذ األخبــار بصــورة عامــة أّنــه فــي 
الواجبــات  مــن  والوضعيــة  التكليفيــة  الشــرعية  األحــكام 
والمحرمــات ومــا يلحــق بهمــا مــن المســتحبات والمكروهــات 
ســواء فــي العبــادات أو المعامــالت إّنمــا نأخــذ بخبــر الثقــة مــن 
ــم  ــد العل ــر يقي ــى متوات ــار إل ــم األخب ــه يقس ــند، فإّن ــث الّس حي
ــح  ــى صحي ــم إل ــد ينقس ــر الواح ــاد، وخب ــى أح ــع وإل والقط
ــة األولــى  وموثــق وحســن فــي ضعيــف ويكــون بأقســامه الثالث
ــا  ــه وإّنم ــرعي من ــم الش ــتنبط الحك ــه، ويس ــج ب ــرًا، ويحت معتب
نعمــل بالخبــر الواحــد الجامــع للشــرائط كمــا فــي علــم الفقــه 
وأصولــه، ألّن األحــكام الشــرعّية توفيقّيــة تعّبديــة متوقعــة 
ومشــروعيتها علــى إذن الشــارع المقــّدس، ومــن ثــمَّ فــي 
زمــن الغيبــة الكبــرى يســتنبط ويســتفرغ وســعه الفقيــه الجامــع 
للشــرائط األحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة 
قــول  مــن  المطهــرة  والّســنة  الكريــم  كالكتــاب 
ــل  ــاع والعق ــره، وباإلجم ــه وتقري ــوم وفعل المعص
ــاس  ــه الن ــع إلي ــه، ويرج ــي محّل ــت ف ــو ثاب ــا ه كم
ــة  ــكام الفقهي ــر األح ــي غي ــد، وف ــي التقلي ف
كمــا فــي العقائــد واألخــالق والعلــوم 
األخــرى كالّطــب، فإّنــه نأخــذ 
ــق  ــوق المطاب ــر الموث بالخب
للواقــع وإن كان الســند 
ــد  ــإّن العقائ ــًا، ف ضعيف

ثبوتهــا وإثباتهــا بالبراهيــن العقليــة، واألخــالق باألدلــة الفطريــة، 
ــتعان. ــه المس ــع والل ــة الواق ــا مطابق ــاس فيه ــالك والمقي فالم

ــة: وتكــون مــن خــالل معرفــة فضائــل  6 ـ المعرفــة المناقبّي
ومناقــب وكرامــات ومعاجــز النبــي أو اإلمــام× أو الولــي 
الصالــح أو الولّيــة الصالحــة، وفــي النبــي مّمــا يــدل علــى صــدق 
دعــواه فــي النّبــوة، ليتبــع ويطــاع، وفــي الولــي لُيقتــدى ويتأســى 

ــده(. ــم اقت ــه )فبهداه ب
خــالل  مــن  وتكــون  الفكريــة:  العلميــة  المعرفــة  ـ   7
ــة واألفــكار المطروحــة مــن قبــل  ــا العلمي الرجــوع إلــى القضاي
واألوصيــاء^،  كاألنبيــاء  اإللهّيــة،  والرمــوز  الشــخصيات 
ــوا  ــي×: )تكّلم ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ــا ق ــم، كم ــي كلماته ف
ُتعرفــوا، فــإّن المــرء تحــت طّيــات لســانه(. وهــذا مــن األســاس 
الــذي يعتمــد عليــه فــي معرفــة ودرايــة أي شــخصّية، تــارة مــن 
ــي  ــه العامــة والخاصــة لتلــك الشــخصية ف خــالل دراســة مواقف
حقــول مختلفــة، كمواقفــه فــي السياســة والمواقــف الفكريــة أو 
العلميــة أو االحتجاجيــة أو غيرهــا، وُاخــرى مــن خــالل دراســة 

ــه. ــع أفعال ــه م ــاق أقوال ــدار إنطب ــة ومق ــيرته الّذاتي س
ــل  ــم وأه ــي األعظ ــي النب ــون ف ــة: وتك ــة النّوراني 8 ـ المعرف
بيتــه مــن خــالل اإلطــالع علــى بــدء خلقتهــم النورانيــة^ ومــا 
ــه )بهــم بــدء اللــه وبهــم يختــم( وقــال أميــر  يتعلــق بذلــك، فإّن

ــة(. ــا بالنّورانّي ــي ذر )إعرفون ــن لســلمان وأب المؤمني
ــي  ــيء ف ــة الش ــي معرف ــي تعن ــة: وه ــة الجاللّي 9 ـ المعرف
ــود  ــب الوج ــي واج ــكان، وف ــم اإلم ــي عال ــه ف ــه ومادت صورت
ــالل،  ــات الج ــماء وصف ــة أس ــبحانه معرف ــه س ــو الل ــه وه لذات
ومــا كان مــن ورائهــا الهيبــة والعظمــة والخــوف مثــل )القّهــار( 

و)المنتقــم(.
ــي  ــيء ف ــة الش ــي معرف ــي تعن ــة: وه ــة الجمالي 10 ـ المعرف
عالــم الممكنــات مــن معرفــة جوهــره وباطنــه وحقيقتــه، ومعرفــة 
ــه  ــات جمال ــماء وصف ــة أس ــه معرف ــي الل ــة، وف ــه الفاعلّي عّلت

ــاء. ــب والّرج ــس والح ــب األن ــا يوج ــم، مّم ــم والكري كالرحي
ــة  ــى غاي ــف عل ــي الوق ــي تعن ــة: وه ــة الكمالّي 11 ـ المعرف
ــه  ــي الل ــات، وف ــود الممكن ــي وج ــة ف ــة الغائّي ــيء، والعّل الش
ــع صفــات الجــالل  ــة واجــب الوجــود، المســتجمع لجمي معرف
والجمــال، ومعرفــة المبــدء والمعــاد، وإّنــا للــه وإّنــا إليــه 

ــون. راجع
ــا أن ُنقــّرب المفهــوم فــي هــذه المعــارف الثالثــة:  وإذا أردن
الجالليــة والجماليــة والكماليــة، فإّنــه نضــرب لذلــك مثــاالً مــن 
ــد  ــه مــن يــرى مــن بعي ــاب تشــبيه المعقــول بالمحســوس، فإّن ب
ــه يهابــه ويجّلــه، وأنــه كيــف  جبــاًل شــامخًا كجبــل هماليــا، فإّن
ــده،  ــه، وصع ــرب من ــا إقت ــه كلم ــه، إاّل أّن ــود إلي ــن الصع يمك
فإّنــه يــرى جمالــه ويســتأنس بــه ويســتلذ فــي صعــوده، وعندمــا 
ــده ويفتخــر بذلــك،  ــم بل ــل ويضــرب عل ــى قمــة الجب يصــل إل
فإّنــه يــرى جاللــه وجمالــه وأنــه بلــغ القمــة فيهمــا، فهنــا يعــرف 

الجبــل بكمالــه، وإّن إرادة اإلنســان وعزيمتــه وهّمتــه أقــوى 
ــا . ــل همالي وأعظــم مــن جب

ــة  ــة بهندس ــون لوزي ــده عي ــن كان عن ــر: م ــال اآلخ والمث
ــالء،  ــهالء كح ــت ش ــاهد، وإذا كان ــه المش ــع، فيهاب ــرح رائ وط
ــن  ــي م ــن والثان ــالوة العي ــن ح ــاألول م ــا، ف ــتأنس به ــه يس فإن
ــن  ــذا م ــارم فه ــى المح ــر غل ــن النظ ــت ع ــا وإذ توّرع جماله

ــا. كماله
وتكــون  العرفانّيــة:  القلبّيــة  الشــهودية  المعرفــة  ـ   12
بالمكاشــفات والشــهود القلبــي بعــد تزكيــة القلــب، بعــد اإليمان 
ــال  ــة واألعم ــالق الفاضل ــة واألخ ــد الصحيح ــل بالعقائ الكام
الصالحــة ويعــد قداســته وصفائــه، حتــى يكــون كالمــرآة الّصافية 
تنطبــع فيهــا حقائــق األشــياء كمــا هــي بالمكاشــفات الرحمانيــة 
الصادقــة كمــا كان ليوســف الصديــق× ﴿َلــْوال َأْن َرَأى ُبْرَهــاَن 
َربِّــِه﴾)2(، ويكــون كمــا فــي البــرزخ والمحشــر: ﴿َفَكَشــْفنَا َعنْــَك 
ِغَطــاَءَك َفَبَصــُرَك اْلَيــْوَم َحِديــٌد﴾)3(. أو كإبراهيــم الخليــل× ﴿
ــَمَواِت َواألَْرِض﴾)4(. ﴿ ــوَت السَّ ــَم َمَلُك ــِري إِْبَراِهي ــَك ُن َوَكَذلِ

ــَمَواِت َواألَْرِض﴾)5(. ــوِت السَّ ــي َمَلُك ــُروا فِ ــْم َينُظ َأَوَل
ــزداد  ــين×  أن ي ــام الحس ــرف اإلم ــن أراد أن يع ــّد لم فالب
ــًا مــن األرض والفــرش، وعروجــًا إلــى الســماء  ــًة، إنطالق معرف
والعــرش، وعليــه أن يطــوي هــذه المراتــب المعرفتّيــة، فيعــرف 
ــي  ــه، والت ــي بواطن ــة ف ــة المكتوم ــين× بالمعرف ــام الحس اإلم
ــي  ــبحانه، وف ــه س ــرش الل ــن ع ــت م ــي، نزل ــها النزول ــي قوس ف
ــه،  قوســها الصعــودي تصعــد إلــى عــرش اللــه وتكــون فــي ظّل
ــارة اإلمــام  ــواردة فــي زي ــات ال ــة مــن الّرواي كمــا ورد فــي جمل
الحســين×، كمــن يــزوره فــي يــوم عاشــوراء، كأّنمــا زار اللــه 

)2( یوسف: 24.
)3( ق: 22.

)4( األنعام: 75.
)5( األعراف: 185.

ــد  ــه يصع ــى، إلي ــي األعل ــن العل ــول م ــرب والوص ــل والق الني
ــا  ــه كم ــص يرفع ــو الخال ــح وه ــل الصال ــب والعم ــم الطي الكل

ــح. ــل الصال ــع العام يرف
قــال اإلمــام  الصــادق×: ال يقبــل اللــه عمــاًل إاّل بمعرفــٍة، 
وال معرفــة إاّل بعمــٍل، فمــن عــرف دلتــه المعرفــة علــى العمــل، 
ــن  ــق بي ــاط وثي ــاك إرتب ــه، فهن ــة ل ــال معرف ــل ف ــم يعم ــن ل وم
المعرفــة والعمــل وأحدهمــا يــدل علــى اآلخــر مــن بــاب داللــة 
العلــم اإلجمالــي علــى التفصيــل وبالعكــس كالعــام والخــاص.
إاّل  هلكــى،  كُلهــم  النّــاس  الشــريف  الحديــث  وفــي 
ــون  ــون، والعامل ــى، إاّل العامل ــم هلك ــاء كّله ــاءء، والعلم العلم
كّلهــم هلكــى، إاّل المخلصــون، والمخلصــون علــى خطــر 

ــم. عظي
وهــو خطــر الريــاء، فإّنــه كدبيبــة نملة الســوداء علــى صخرة 
الصلمــاء فــي ليلــة الظلمــاء، فمــن يحــّس بدبيــب ومشــي تلــك 
النّملــة؟! ومــا أبــرء نفســي األمــارة بالســوء إاّل مــا رحــم رّبــي، 
وإّن الشــيطان عــدو اإلنســان لبالمرصــاد فقســم منــذ اليــوم األول 
بعــّزة اللــه ليغويــّن بنــي آدم أجمعيــن، إاّل عبــاد اللــه المخلصيــن 

الذيــن أخلصهــم اللــه لنفســه وللــّدار اآلخــرة.
وقــال أميــر المؤمنيــن علــي× لكميــل صاحــب ســّره: يــا 

كميــل مــا مــن حركــة إاّل وأنــت محتــاج فيهــا إلــى معرفــة.
ــى كل  ــة عل ــك واجب ــام زمان ــوله وإم ــه ورس ــة الل فمعرف
مســلم ومســلمة، ومؤمــن ومؤمنــة، فمــن لــم يعــرف اللــه ولــم 
ــة  ــه ومــات، مــات ميت ــم يعــرف إمــام زمان يعــرف الّرســول، ول
ــذاب  ــه الع ــالل، وكان عاقبت ــاق وض ــر ونف ــة كف ــة ميت الجاهلي

ــار. والن
ــم  ــك ل ــي نفس ــم تعرفن ــك،فإّنك إن ل ــي نفس ــم عرفن )الّله
ــي  ــم تعرفن ــك إن ل ــولك، فإّن ــي رس ــم عرفن ــك، الله ــرف نبّي أع
رســولك لــم أعــرف ُحجتك،الّلهــم عرفنــي ُحجتــك، فإّنــك إن 
ــة  ــي ميت ــي الّلهــم ال تمتن ــم تعرفنــي حجتــك ضللــُت عــن دين ل

ــة(. الجاهلي
أقسام المعرفة وأنواعها:

إن كانــت المعرفــة بمنزلــة الجنــس، وللجنــس أنــواع، 
وللنــوع أصنــاف، وللصنــف أفــراد ومصاديــق، فإّنــه قّســم بعــض 
العلمــاء المعرفــة إلــى إثنــي عشــر قســمًا، ونوعــًا هــي أمهــات  

ــا: ــا، فأّوله ــة ودرجاته ــب المعرف ــرق ومرات ط
ــة(  )المعرفــة الِحســّية( وأعالهــا )المعرفــة الشــهودية القلبّي

وبينهمــا معــارف وهــي كمــا يلــي:
ــياء  ــة األش ــى معرف ــي عل ــي تبتن ــّية، وه ــة الحس 1 ـ المعرف
بالحــواس الخمــس الظاهريــة وهــي: الباصــرة، والّســامعة، 
والشــاّمة والذائقــة والاّلمســة وهــذا مــن العلــم التجزبــي 
ــاء  ــاء والكيمي ــاء والفيزي ــب والكيمي ــوم الط كعل

والفيزيــاء ومــا شــابه ولــكّل أدواتهــا، وقــد أشــار اللــه ســبحانه 
ــْم  ــُه َأْخَرَجُك ــى: ﴿َواللَّ ــه تعال ــي قول ــار ف ــمع واألبص ــى الّس إل
ــْمَع  ــْم السَّ ــَل َلُك ــْيئًا َوَجَع ــوَن َش ــْم ال َتْعَلُم َهاتُِك ــوِن ُأمَّ ــْن ُبُط ِم

ــُكُروَن﴾)1(. ــْم َتْش ُك ــَدَة َلَعلَّ ــاَر َواألَْفئِ َواألَْبَص
ــّية  ــة حس ــام× بمعرف ــرف اإلم ــن يع ــاس م ــن الن ــر م وكثي
ــاس ومــن  ــالء خطــب اإلمــام× بالن كمــن يعاشــره، وفــي كرب
ــم  ــعد إنك ــن س ــر ب ــاد وعم ــن زي ــد واب ــكر يزي ــي معس كان ف
ــال:  ــه ق ــول الل ــت رس ــن بن ــك اب ــم إّن ــوا: نعرفك ــي، قال تعرفون
ــم  ــل أبائه ــه قت ــك، ألّن ــًا بأبي ــوا: بغض ــي قال ــاذا تحاربون إذن لم
فــي مثــل بــدر وأحــد وحنيــن وغيرهــا مــن الغــزوات والســرايا 

ــن. ــطين والمارقي ــن والقاس ــرب الناكثي ــي ح وف
ــل:  ــوال: فقي ــى أق ــرة عل ــى الفط ــي معن ــوا ف ــد إختلف 1 ـ وق
ر علــى  معناهــا: العهــد والميثــاق المأخــوذ فــي عالــم الــذَّ

ــى﴾. ــوا َبَل ــْم َقاُل ُك ــُت بَِربِّ ــى ﴿َأَلْس ــه تعال ــي قول ــد ف التوحي
وقيــل: معناهــا: كل مولــود يولــد علــى معرفــة اللــه وعشــق 

الكمــال المطلــق والجمــال والخيــر.
ــة  ــي الحنفّي ــرة يعن ــت^: الفط ــل البي ــن أه ــد ورد ع وق
ــِه َغْيــَر ُمْشــِركِيَن﴾ كمــا ورد: أنهــا  فــي قولــه تعالــى ﴿ُحنََفــاَء لِلَّ
بمعنــى الواليــة، وأنهــا )ال إلــه إاّل اللــه محمــد رســول اللــه علــي 
ــا  ــا، كم ــة وغيره ــالم والمعرف ــا: اإلس ــا ورد أنه ــه، كم ــي الل ول
ــان، وف  ــة البره ــواد أقبس ــي م ــق ف ــم المنط ــي عل ــاه ف ورد معن
ــات  ــا الفطري ــات ومنه ــن األولي ــه م ــي مادت ــكل األول وف يالش

ــا. ــاتها مع ــي قياس ــا الت ــي القضاي وه
ــوة  ــد والنب ــرار التوحي ــة وأس ــارف اإللهي ــب أن المع وال ري
واإلمامــة مكتومــة ومخزونــة فــي فطــرة اإلنســان منــذ آدم وإلــى 

ــه. ــد أهل ــوم عن ــه ومعل ــي محّل ــت ف ــو ثاب ــا ه ــة كم ــوم القيام ي
ــة مفطــور  ــة إلــى جــذور ثالث وترجــع هــذه المعرفــة الفطري
ــال  ــب الكم ــي ح ــا، وه ــا ويتوّله ــه إليه ــان يتوج ــا اإلنس عليه
اللــه  وهــو  المطلــق  والخيــر  المطلــق  والجمــال  المطلــق 
ــكل  ــه، ف ــّل جالل ــده ج ــبح بحم ــيء إاّل ويس ــن ش ــبحانه، وم س
شــيء فــي ســبحه وتســبيحه عاشــق ومحــّب لكمــال المطلــق.
2 ـ المعرفــة التاريخيــة: كمــا فــي معرفــة األشــخاص 
ــخ  ــب التاري ــة كت ــالل مراجع ــن خ ــون م ــخصّيات، وتك والش
والمؤرخيــن بعــد الّتمحيــص والتحليــل العلمــي التاريخــي 

ــمين. ــن الس ــث م ــراج الغ وإخ
3 ـ المعرفــة الفطريــة: وتكــون باألمــور المجبولــة فــي 
ــر  ــي يعب ــدة الت ــه المّوح ــان وفطرت ــة اإلنس ــل خلق ــاس وأص أس
ــِه  ــَرَة اللَّ عنهــا فــي األحاديــث الشــريفة بالباطــن اإلنســاني ﴿فِْط
الَّتِــي َفَطــَر النَّــاَس َعَلْيَهــا﴾ وهــي موجــودة فــي باطــن اإلنســان، 
ــالمتها  ــد س ــام بع ــاق اإلله ــه آف ــح ل ــوده، تفت ــع وج ــي صق وف
ــه  ــة الل ــي معرف ــدة ف ــي العم ــا، وه ــا وتهذيبه ــار عنه ــع الغب ورف
ــة  ــده، ومعرف ــن بع ــام م ــي واإلم ــة النّب ــبحانه، ومعرف ــر س الفاط

)1( النحل: 78.

جميــع الموجــودات، حّتــى لــو لــم يكــن لإلنســان معرفــة عقليــة 
أو نقّليــة وغيرهــا مــن المعــارف، فهــي معرفــة ســبحانّية، ولهّيــة، 
ــاء  ــث األنبي ــل بع ــال الرس ــفة إرس ــن فلس ــة، وم ــة، باطنّي فطري
وإنــزال الكتــب مــن الســماء هــو إثــارة دفائــن العقــول المكنونــة 
والمكتومــة فــي فطــرة اإلنســان وجبّلتــه، وليذّكــروا اإلنســان بمــا 
ــة المجبــول  ــه نحــو هــذه المعرفــة الفطرّي ــه ويحرّكون فــي فطرت
ــوب  ــرة الذن ــر وتســود وتختفــي، نتيجــة كث عليهــا، إاّل أنهــا تغّب
والمعاصــي، وتراكــم الحجــب الظلمانيــة علــى الــروح والقلــب 
ــَه  مــن دون توبــة وإنابــة، حتــى كانــوا كالذيــن ﴿َنُســوا اللَّ
ــة  ــدة والمؤمن ــم الموح ــن فطرته ــُهْم﴾وغفلوا ع ــاُهْم َأْنُفَس َفَأْنَس

ــبحانه. ــه س ــو الل ــق وه ــال المطل ــقة للكم والعاش
4 ـ المعرفــة العقلّيــة: وتكــون بالبرهــان العقلي واإلســتدالل 
العلمــي والبرهــان المنطقــي وإقامــة الحّجــة، قياســًا أو إســتقراءًا 
أو تمثيــاًل، كمــا فــي علــم المنطــق، وتكــون باألفئــدة أي العقول، 
ــات  ــر مقدم ــون بذك ــا تك ــابقة كم ــة الس ــير اآلي ــي تفس ــا ف كم
مــن صغريــات وكبريــات ومــن نتائــج ســليمة متــى مــا ســلمت 

مقدماتهــا بحســب الشــرائط المذكــورة فــي علــم المنطــق.
5 ـ المعرفــة النقلّيــة: وتكــون بالدليــل النقلــي مــن 

ــاج  ــرة ومنه ــنة المطه ــم والس ــاب الكري الكت
العتــرة، مــن األحاديــث والروايــات 

المعتبــرة الصــادرة عــن بيــت 
ــد  ــوة، محم ــي والنُّب الوح
األئمــة  محمــد  وآل 

المعصوميــن^.

م.
 2

01
7 

هـ 
 1

43
9 

فر
ص

و 
م 

حرا
 ال

رم
مح

 .2
22

-2
21

د: 
عد

 ال
ن.

رشو
لع

 وا
عة

ساب
 ال

نة
س

ة. ال
ري

شه
ة. 

في
قا

. ث
ية

الم
إس

ني.
ظم

كا
 ال

وت
ص

م.
 2

01
7 

هـ 
 1

43
9 

فر
ص

و 
م 

حرا
 ال

رم
مح

 .2
22

-2
21

د: 
عد

 ال
ن.

رشو
لع

 وا
عة

ساب
 ال

نة
س

. ال
ية

هر
 ش

ة.
في

قا
. ث

ية
الم

إس
ني.

ظم
كا

 ال
وت

ص

www.facebook.com/s.adel.alawyadelalawy   :متابعتنا عبر موقع فیسبوك علی العنوان التالي 9للتواصل عبر برنامج واتس اًب ارسل كلمة )إشتراك( إلی الرقم التالي:  00989196913442 8

تتمة: أقسام المعرفة: تتمة: أقسام المعرفة:

التتمة: صفحة 10


	_GoBack

