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االفتتاحية

جاء يف الكالم ان لكل مقدمة نتيجة فاذا كانت املقدمة �ساحلة فالنتيجة �ساحلة وان كانت املقدمة �سيئة 
اأَْهَل  اأَنَّ  َوَلْو    تعاىل:  الإن�سان يف قوله  القراآن يف ترغيب وترهيب  اأتبعها  القاعدة  �سيئة، وهذه  فالنتيجة 
َكاُنواْ  ا  َ بمِ َفاأََخْذَناُهم  ُبواْ  َكذَّ ن  َوَلكمِ َوالأَْر�ضمِ  َماء  ال�سَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت  م  َعلَْيهمِ َلَفَتْحَنا  َواتََّقواْ  اآَمُنواْ  اْلُقَرى 
الأخذ  نتيجة  توجد  واذا كذبنا  الربكات،  لنزلت  واتقينا  اآمنا  اذا  96(، فالحظ  العراف:  ُبوَن)�سورة  َيْك�سمِ

من اهلل با ك�سبنا.
بهذين  والف�سائل  ال�سفات  بجميع  ونتحلى  الرذائل  جميع  عن  نتخلى  ان  لبد  تعاىل  اهلل  اىل  فالو�سول 

املقدمتني نح�سل على نتيجة وهي الو�سول اىل اهلل تعاىل.
حتى جاء عن علماء العرفان، ان �سهر رجب هو �سهر التخلي، و�سهر �سعبان هو �سهر التحلي، من ثم تكون 
هو  النتيجة  حتلي،  ثم  تخلي  او�سح  بعبارة  �سابقتني  بقدمتني  رم�سان  �سهر  يف  تعاىل  اهلل  عند  مقبول 
 الإمام علي �سهر  هو  �سهر رجب  ان   الع�سمة اأهل  الروايات عن  يطابق  ما  الكالم  وهذا  الرتقي 

و�سهر �سعبان هو �سهر النبي الأكرم و�سهر رم�سان هو �سهر اهلل تعاىل وذكره فال ن�سل اىل اهلل تعاىل 
اإل بحمد وعلي وهما اعظم مقدمتني هلل تعاىل، )ياحممد ياعلي، ياعلي يا حممد اكفياين انكما 

كافيان، ان�سراين فانكما نا�سران(. 

الوصول الى اهلل 
بالتخلي و التحلي

موبايل: 07814637315
هاتف:331489

بدالة: 321776 - داخلي: 227
Email: sada9m2013@gmail.com
                   sada2007h@yahoo.com

امل�سرف العام
ـــاحـــب الـــطـــائـــي ـــ�ـــس عـــبـــد ال

رئي�س التحرير
كـــــــــــــرار كـــــــــــرمي زيـــــــــــارة

هيئة التحرير
ــن ــس ــ� ــدك عـــبـــد الـــ�ـــســـاحـــب ال
حــــمــــيــــد رحــــــيــــــم حـــ�ـــســـني
ـــم ـــس ـــا� طــــــالــــــب حمـــــمـــــد ج

التدقيق اللغوي
ــــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر ــــــئ ــــــي ه

التن�سيد الإلكرتوين
ـــاء عـــبـــدالأمـــر الــيــ�ــســاري ع

الت�سميم والإخراج الفني
ـــى كـــــمـــــال �ــســرب ـــف ـــط ـــس ـــ� م

تنفيذ
والن�سر للطباعة  الـــوارث  دار 
التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة
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ال�ضابطة يف معرفة موارد           ماهي 
؟ لِغيبة ا

         غيبة املوؤمن: وهي ان يذكر بعيب 
النا�س،  عن  م�ضتورًا  يكون  مما   غيبته  يف 
ال،  ام  منه  االنتقا�س  بق�ضد  اك��ان  �ضواء 
ن�ضبه،  يف  ام  بدنه،  يف  العيب  اك��ان  �ضواء 
ام يف خلقه، ام يف فعله، ام يف قوله، ام يف 
مما  ذل��ك،  غري  يف  ام  دنياه،  يف  ام  دينه، 
فرق  ال  كما  النا�س  عن  م�ضتورًا  عيبًا  يكون 
بالفعل  ام  بالقول  يكون  ان  بني  الذكر  يف 

العيب.  وجود  عن  احلاكي 

اجت��اه  فعله  ع��ل��يَّ  ي��ج��ب  ال���ذي  م��ا         
اخر؟ يغتاب  �ضخ�س 

ميكن  مل  واذا  ال��ق��ائ��ل  ردع  عليك       
قوله  من  والتذمر  االن��زج��ار  اب��داء  لزمك 

وجوبًا. االحوط  على 

وعلمت  ج��اري  عن  ي�ضاأل  �ضخ�س         
�ضلبي  وجاري  له،  ابنته  يزوج  ان  يريد  انه 

ا�ضنع؟ فماذا  جوانب  عدة  من 
        جتوز الغيبة بق�ضد الن�ضح كما لو 
فيجوز  ام��راأة  تزويج  يف  �ضخ�س  ا�ضت�ضار 
يجوز  بل  عيبها  اظهار  ا�ضتلزم  وان  ن�ضحه 
علم  اذا  ا���ض��ت�����ض��ارة  ب���دون  اب���ت���داًء  ذل���ك 
ب����رت����ب م���ف�������ض���ده ع���ظ���ي���م���ة ع���ل���ى ت���رك 

. لن�ضيحة ا

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني 
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 

ق�سم ال�سوؤون الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
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الــغيـــــــبة

ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

دور العقيدة في سلوك االنسان

كل  من  وجهه  يف  الأبواب  وتغلق  الإن�سان،  حياة  يف  ومعقدة  �سعبة  حوادث  تقع  عندما 
القوة  وبث  مل�ساعدته  ياأتي  تعاىل  باهلل  الإميان  فان  امل�سكالت،  اأمام  بال�سعف  وي�سعر  اجلهات، 

. فيه
ول  بالياأ�ض،  ي�سعرون  ول  �سعفاء،  وحيدين  انف�سهم  يجدون  ل  باهلل  يوؤمنون  الذين  اإن 
اأمامها  وتهون  امل�ساكل،  جميع  فوق  وتعاىل  تبارك  اهلل  قدرة  لأن  والعجز،  بال�سعف  يح�سون 
وحمايته  اهلل  بلطف  امل�ساكل  اأمام  �سامدين  يقفون  وهوؤلء  ب�سيطة،  وت�سبح  الأ�سياء  جميع 
امل�ساعب. على  فينت�سرون  واأمل،  برغبة  وي�سعون  قوى  من  مالديهم  في�ستجمعون  وم�ساعدته 
العزم  يبعث  باهلل  والإميان  لالإن�سان  كبري  عماد  وتعاىل  تبارك  باهلل  الإميان  اإن  نعم 

القلوب. يف  دائماً  الأمل  ينري  تعاىل  باهلل  والإميان  والثبات، 
الياأ�ض  مبعثه  النتحار  لأن  ابداً  النتحار  على  يقدمون  ل  املوؤمنني  فان  ال�سبب  ولهذا 
الحباط  ي�سري  ول  يياأ�سوا  لن  فانهم  املوؤمنون  اأما  بالهزمية،  والح�سا�ض  الأمل،  وفقدان 
اإمنا  والأمل  والثبات  العزم  وهذا  بالهزمية  ي�سعرون  ول  للف�سل  ي�ست�سلمون  ول  نفو�سهم  اىل 
 - الأمور  مقاليد  بيده  الذي  الحد  الواحد  هو  اإنه   باهلل والثقة  واملعرفة  الإميان  مبعثه 

لتحقيقها. الأمل  ويجدوه  وطموحاته  اأهدافه،  لتحقيق  في�سعى  المور-،  كل 

عبادة اهلل والسعي واألمل

...َوَل   الكرمي كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
ُكَل  َياأْ ن  اأَ اأََحُدُكْم  بُّ  اأَُيحمِ ا  َبْع�سً ُكم  بَّْع�سُ َيْغَتب 
)�سورة   /...ْهُتُموُه َفَكرمِ َمْيًتا  يهمِ  اأَخمِ َم  حَلْ

.)12 احلجرات: 
من  التي  الغاية  هو  الكمال  اىل  الو�سول 
واملجتمع  الكائنات،  جميع  تت�سابق  اجلها 
تلك  ادرك  قد  عامة  ب�سورة  اليوم  الب�سري 
والفكار  الطرق  كانت  وان  احلقيقة 
كل  وعلى  خمتلفة...  ذلك  يف  والتفا�سري 
من  نوعني  قننّ  قد  املقد�ض  ال�سارع  فان  حال 
يراه  ما  بح�سب  ذلك  اىل  الو�سول  الو�سائل 
العانة  جانب  يالحظ  فرتاه  املتاأمل 
من  امل�سلحة  القوانني  بت�سريع  للو�سول 
غري  اىل  الرحام  و�سلة  والتعاون  التاآخي 

الب�سر. افراد  بني  يكون  مما  ذلك 
الو�سول  من  املوانع  جانب  يالحظ  وتارة 
اهلل  حرمة  ومما  اخر  وكراهة  بع�ض  بتحرمي 
من  تعد  التي  الغيبة  هو  ذلك  من  تعاىل 
بل  الإ�سالمي  املجتمع  يف  التاآكل  اآفات  اكرب 
يكون  ما  باأب�سع  و�سورها  املجتمعات  مطلق 
اخيه  جثة  على  يجل�ض  �سخ�ساً  اأن  فت�سور 
على  نقف  ان  وميكن  منها،  وياأكل  ميت  وهو 
انعدام  فمنها:  البارزة  الغيبة  م�ساوئ  بع�ض 
وكذلك  غيبته،  اخذ  ومن  املغتاب  بني  الثقة 
واملغتاب  وال�سامعني  الغيبة  اآخذ  بني 
الطراف  زادت  وكلما  ا  جرنّ وَهُلم  وال�سامعني 
توقف  غري  اىل  اكرب  ب�سرعة  املر�ض  انت�سر 
املجتمعي  التفكك  غري  ماذا  ذلك  ونتيجة 

للكمان. امل�ساد  الت�سافل  اىل  يوؤول  الذي 
ويهدينا  ذمل  يجنبنا  ان  تعاىل  اهلل  ن�سال 
وال  حممد  بحق  الكمال  �سراط  اىل 

  حممد

الغيبة  عندي  من  وقعت  اذا   
؟ عليَّ يرتب  الذي  فما 

 ع��ل��ي��ك اال���ض��ت��غ��ف��ار وال��ت��وب��ة 
التوبة  الغيبة  وق��وع  عند  فيجب 
وال���ن���دم واالح������وط ا���ض��ت��ح��ب��اب��ا 
اال����ض���ت���ح���ال م����ن ال�����ض��خ�����س 
على  ت��رت��ب  مل  اذا   – امل��غ��ت��اب 
اال�ضتغفار  او   – مف�ضدة  ذل��ك 

له.
الكثري  ا�ضاهد   املدر�ضة،  يف   
من حاالت  الغ�س يف االمتحانات، 
عن  امل�ضوؤول  اخرب  ان  يجوز  فهل 

ذلك؟
العقد  �ضرائط  ح�ضب  تعمل   

لوظيفي. ا

ي���دور  ج��ل�����ض��ات��ن��ا  ب��ع�����س  يف   
الكتب  بع�س  ن��ق��د  ح��ول  ال��ك��ام 
نف�س  لنقد  احيانًا  نتعر�س  وق��د 
فهل  امل��ي��ت(  او  )احل���ي  ال��ك��ات��ب 

الغيبة؟ من  ذلك  ُيعدُّ 
حتى  للموؤمن  الغيبة  جتوز  ال   
يكون  ان  اإال  ال�ضور  هذه  مثل  يف 
ع��ي��ب ال��ك��ت��اب غ��ري م�����ض��ت��ور عن 
او  حينئٍذ،  ذك��ره  فيجوز  النا�س 
الباطلة  امل��ق��االت  قبيل  من  ك��ان 

اي�ضًا. بها  القدح  فيجوز 
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ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

اقوال املع�سومني يف الدعاء
بعد اأن تطرقنا اىل مفهوم الدعاء يف 
االوىل  احللقة  يف  حيث  الكرمي  القراآن 
اخرنا قوله تعاىل:َواإَِذا �َضاأََلَك ِعَباِدي 
اإَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِنيِّ  ي  َعنيِّ
َلَعلَُّهْم  َوْلُيوؤِْمُنوْا ِبي  َدَعاِن َفْلَي�ْضَتِجيُبوْا ِل 

َيْر�ُضُدوَن/ )البقرة: 186(.
املعنى  االوىل  احللقة  يف  بّينا  حيث 
الدعاء  للفظة  واخلا�س  العام  اللغوي 
الذي وردت  وال�ضياق  النزول  وبينا �ضبب 
فيه االآية الكرمية ثم املعنى اال�ضطاحي 
نذكر  احللقة  هذه  ويف  لها.  التف�ضريي 
احاديث  حتتها  يندرج  خمتلفة  عناوين 
املع�ضومني عن الدعاء لن�ضتكمل املعرفة 

عن هذه العبادة الراقية.
النبياء  �ساح  الدعاء  اوُل: 

واملوؤمنني.
من  جمموعة  العنوان  هذا  حتت  ورد 

االحاديث نذكر منها:
1- عن ر�ضول اهلل: ))اأال اأدلكم 
ويدر  اعدائكم،  من  ينجيكم  �ضاح  على 
ارزاقكم؟ قالوا: بلى يا ر�ضول اهلل، قال: 

�ضاح  فان  والنهار،  بالليل  ربكم  تدعون 
املوؤمن الدعاء((.

))اإن   :ال�ضادق االمام  عن   -2
الدعاء اأنفذ من ال�ضاح احلديد((.

الر�ضا:))عليكم  االمام  عن   -3
ب�ضاح االنبياء فقيل: وما �ضاح االنبياء 

؟ قال: الدعاء((. 
ثانيًا: الدعاء يرد الق�ساء املربم.
احاديث  وردت  العنوان  هذا  حتت 
كثرية ا�ضارت يف طياتها اىل اأن احلذر ال 
الذي  هو  الدعاء  وامنا  الق�ضاء  يقي من 

يرده، ونذكر منها:
يرد  ))ال   :اهلل ر�ضول  قال   -1

الق�ضاء اإال الدعاء((.
2- وعنه: ))اأن احلذر ال ينجي 
القدر  من  ينجي  ولكن  القدر،  من 

الدعاء((.
ثالثًا: الدعاء يدفع انواع الباء.
ومن االحاديث الواردة يف هذا املعنى:
علي:))ادفعوا  االمام  عن   -1
ورود  قبل  بالدعاء  عنكم  الباء  اأمواج 
الن�ضمة  وبراأ  احلبة  فلق  الذي  فو  الباء 

انحدار  من  املوؤمن  اإىل  اأ�ضرع  للباء 
ومن  اأ�ضفلها  اإىل  التلعة  اأعلى  ال�ضيل من 

رك�س الرباذين((.
))من   :ال�ضادق االإمام  عن   -2
بالدعاء  فيه  فتقدم  ي�ضيبه  باء  تخوف 

مل يره اهلل ذلك الباء اأبدًا((.
))ان   :الكاظم االمام  عن    -3
الدعاء ي�ضتقبل الباء فيتوقفان اىل يوم 

القيامة((.
 :العابدين زين  االمام  عن   -4
ال  الباء  الباء  ينزل  ما  بعد  ))الدعاء 

ينتفع به((.
رابعًا: الدعاء �سفاء من كل داء.
عن  احلديث  املعنى  هذا  يف  ورد  وما 
بالدعاء  ))عليك   :ال�ضادق االمام 

فان فيه �ضفاء من كل داء((.
وهنا البد من اال�ضارة اىل ان الدعاء 
كان  فلو  به  االعتقاد  مع  م�ضتجابًا  يكون 
تتحقق  فا  املجيب  بقدرة  �ضاكًا  الداعي 
فهو  للمري�س  الدواء  يف  كما  االجابة، 
مل  فلو  ال�ضحيح  باال�ضتخدام  م�ضروط 

ي�ضتخدمه ب�ضكل �ضحيح فانه ال ي�ضفيه.

خام�سًا: الدعاء مفتاح الجابة:
ورد حتت هذا العنوان عدة احاديث:

اهلل  ))ان   :اهلل ر�ضول  عن   -1
تبارك وتعاىل كان اذا بعث نبيا قال له: 
اذا اأحزنك اأمر تكرهه فاد عنى ا�ضتحب 
ذلك  امتى  اعطى  تعاىل  اهلل  وان  لك، 
اأَ�ْضَتِجْب  يقول:…اْدُعوِن  حيث 

َلُكْم...)�ضورة غافر: 60(
قرع  ))من   :علي االمام  عن   -2

باب اهلل �ضبحانه فتح له((.
 :ال�ضادق االمام  عن   -3
))الدعاء كهف االجابة كما اأن ال�ضحاب 

كهف املطر((.
4- عن ر�ضول اهلل: ))من فتح 
ابواب  له  فتحت  منكم  الدعاء  من  له 

االجابة((.
5- عن ر�ضول اهلل: ))اذا اراد 
يف  له  اأذن  لعبد  ي�ضتجيب  ان  اهلل 

الدعاء((.
�ساد�سًا: البتداء بالدعاء.

هذا العنوان يت�ضمن احلث، باأن يكون 
بالدعاء يف   العبد متوجهًا اىل مواله

جميع احواله، وازمانه، وان يكون يف حال 
ال�ضدة  حال  يف  دعى  اذا  حتى  الرخاء 
من  جمموعة  هنا  ونذكر  له  ي�ضتجاب 

االحاديث.
))تعرف   :اهلل ر�ضول  عن   -1
اىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�ضدة((.

ربه  العبد  2- عنه: ))اذا ذكر 
يف الرخاء اجناه اهلل من الباء((.

 :داوود اىل  تعاىل  اهلل  اوحى   -3
))اذكرن يف ايام �ضرائك حتى ا�ضتجيب 

لك يف ايام �ضرائك((.
4-  عن االمام الباقر: ))ينبغي 
نحوًا  الرخاء  دعاوؤه يف  يكون  ان  للموؤمن 

من دعائه يف ال�ضدة((.
))من   :ال�ضادق االمام  عن   -5
تقدم يف الدعاء ا�ضتجيب له اإذا نزل به 
الباء، و قالت املائكة: �ضوت معروف، 
و مل يحجب عن ال�ضماء، و من مل يتقدم 
به  نزل  اإذا  له  ي�ضتجب  مل  الدعاء  يف 
الباء و قالت املائكة: اإن ذا ال�ضوت ال 

نعرفه((.
�ضابعًا: الدعاء يف كل حاجة.

وهذا يت�ضمن التوجيه للعبد ان ي�ضاأل 
ال�ضغرية  حاجاته  بكل  ربه  ويدعو 
والكبرية فان �ضاحب ال�ضغار هو �ضاحب 
فهو  تعاىل،  عنده  من  �ضيء  فكل  الكبار 
�ضيء  كل  ملكوت  وبيده  الوحيد  اخلالق 
و�ضنذكر جمموعة من االحاديث يف هذا 

امل�ضمون: 
))�ضلوا   :اهلل ر�ضول  عن   -1
اهلل ما بدا لكم من حوائجكم، حتى 
مل  يي�ضره  مل  ان  فانه  النعل  �ض�ضع 

يت�ضري((.
2-  وعنه: ))لي�ضاأل احدكم ربه 
اذا  نعله  �ض�ضع  ي�ضاأله  حتى  كلها  حاجته 

انقطع((.
 :مو�ضى اىل  اهلل  اأو�ضى  فيما   -3
))يا مو�ضى �ضلني كل ما حتتاج اليه حتى 

علف �ضاتك وملح عجينك((.
 :ال�ضادق االمام  عن   -4
))عليكم بالدعاء، فاإنكم ال تقربون اىل 
اهلل مبثله، ال تركوا �ضغرية ل�ضغرها اأن 
هو  ال�ضغار  �ضاحب  ان  بها،  تدعوا 

�ضاحب الكبار((. 

القراآن
الكرمي فـــي مفهوم

الدعاء
الثانية الحلقة 
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ال�سيخ حممود ال�سايف

المنزلة في حديث المنزلة

احلمد هلل رب العاملني وال�ضاة وال�ضام 
كثريًا،  كثريًا  ت�ضليمًا  و�ضلم  واآله  حممد  على 
من  اجمعني  اعدائهم  على  الدائم  واللعن 

االولني واالخرين اىل قيام يوم الدين.
اأمري  طالب  ابي  بن  علي  لاإمام  ان 
اهلل  عند  خا�ضة  ومكانة  منزلة   املوؤمنني
ه بكل  عند نبيه وخامت ر�ضله، وخ�ضّ
فاختاره  و�ضرف،  ف�ضيلة  بكل  وحباه  مكرمة، 
عبد  بن  حممد  ر�ضله  خلامت  وخليفة  و�ضيًا 
اهلل فكان االإمام الذي فر�ضت طاعته، 

ووجب االقتداء به.
وهذا مما جعل الكثري ممن كان يف زمانه 
ابي  بن  لعلي  واملنزلة  الف�ضائل  هذه  يخافون 
مناقبة  من  اخلافقني  ماأ  وما   طالب

وف�ضائل �ضرية حياته العطرة.
ولو اراد الباحث ماأ النظر اىل الن�ضو�س 
م�ضرحة  وال�ضنة  الكتاب  يف  جاءت  التي 
مبناقبه وما نقله العلماء يف كتب التاريخ 
وال�ضرية من ماآثر ما يغنيه �ضيت�ضح له اأن تلك 
 لت�ضري اىل خ�ضائ�ضه الن�ضو�س جاءت 

.ومنزلته عند اهلل تعاىل ور�ضوله
الن�ضو�س  تلك  حول  احلديث  كرث  وقد 
اثباتًا ونفيًا وت�ضحيحًا وت�ضعيفًا، حيث لعبت 
االهواء يف هذه االحاديث من قبل املخالفني 
له، فلم يبق ن�س من هذه ن�ضو�س اال وطعنوا 

فيه، او تاعبوا به ليحرف عن معناه او لينفى 
املن�ضف  الباحث  جعل  مما  وهذا  �ضدوره، 
احلقيقة  على  يقف  كي  ويدور  حوله  يبحث 

التي غريها التاريخ وكتابه.
 و�ضناأخذ واحد من هذه االحاديث ال�ضريفة 
ورد  حقيقته  واثبات  عليه  الوقوف  ونحاول 

�ضبهته وهو حديث )املنزلة(.
ق�سة احلديث:

هذا  ن�س  �ضبب  هي  تبوك  غزوة  ان 
احلديث، حيث اإن هذه احلادثة جعلت النبي 
امل�ضطفى عازمًا على غزوة الروم، وانه 
اهل  �ضمعه  ما  وهذا  تبوك،  اىل  �ضيتوجه 

املدينة وا�ضتعد اليها اهلها.
هذه  مثل  يف  املواقف  اختلفت  وكالعادة   
املنا�ضبات جماعة يتحم�ضون للجهاد وجماعة 
او  يتاأ�ضفون لعدم متكنهم من اجلهاد ل�ضبب 
باأ�ضباب  يتعذرون  يتقاع�ضون  وجماعة  الآخره 
الفر�ضة  يتحنّي  من  هناك  واي�ضًا  واهية، 
اعلن  مبكر  وقت  ويف  باالإ�ضام،  لاإ�ضرار 
الفر�ضة  ليتيح  عزمه  عن   النبي

لل�ضحابة لا�ضتعداد.
بني  املدينة  واهل  امل�ضلمني  ان  حني  ويف 
عهد  حديث  وبني  االميان،  م�ضتكمل  موؤمن 
من  بعد  اجلديد  الدين  يتمكن  ومل  بالدين، 
تعي�س يف  اجلاهلية  الروا�ضب  والتزال  نف�ضه، 

فقد  رهبة  االإ�ضام  دخل  من  وبني  اعماقه، 
من  التمكن  بعدم  بالتظاهر  املنافقني  اخذ 
الظروف،  حلراجة  اجلهاد  اىل  اخلروج 
االإ�ضام.  يف  للكيد  اال�ضتعداد  هو  واملخطط 
لغر�س  ال  اجلي�س  مع  منهم  الق�ضم  وخرج 

اجلهاد بل لتخذيل املجاهدين. 
وهذه اخلطة كانت من الفريقني - اخلارج 
اخذه  من  البد  خطرًا  ت�ضكل   - معًا  والباقي 
بنظر االعتبار؛ الن من �ضاأن هوؤالء اثارة الفنت 

وامل�ضاكل بني امل�ضلمني.
املخطط  ان   النبي على  يخف  مل 
البد  فكان  معًا  واخلارج  الداخل  من  الهجوم 
للنبي ان يخلف مكانه على املدينة من 
الظروف  تلك  كل  مع  فيها  الو�ضع  ي�ضبط 
البالغة ال�ضعوبة؛ ليخمد كل حركة يقوم بها 
املنافقون، وهذا مع النبي امل�ضطفى ان 
يختار من ينوب عنه، ومن يكون خليفة مكانه 
و�ضفوة  ا�ضرته  يف  يجد  ومل  املدينة،  يف 
ا�ضحابه من يليق باأداء هذه املهمة ال�ضعبة، 
بن  علي  املرت�ضى  �ضوى  باأعبائها  والنهو�س 
الراأ�س  منزلة  منه  هو  الذي   طالب ابي 
�ضرح  ان  بعد  باملدينة  فاأخلفه  اجل�ضد  من 
بذلك النبي: )البد ان اقيم او تقيم(،)1(

ويف قول اخر قال له: )ان املدينة ال 
ت�ضلح اال بي اوبك(.)2(

ن�س احلديث :
من   امل�ضطفى النبي  خرج  ان  بعد 
املدينة �ضرح امام املاأ بن�س احلديث فروي 
يف  بالنا�س  خرج  )ثم  قال:  عبا�س  ابن  عن 

غزوة تبوك فقال له علي : اأخرج معك؟ 
فقال له النبي: )ال( 

 :اهلل نبي  له  فقال   ،علي فبكى 
)اأما تر�ضى اأن تكون مّني مبنزلة هارون من 
اأن  ينبغي  ال  اإنه  بنبي،  ل�ضت  اأنك  اإال  مو�ضى 

اأذهب اإال واأنت خليفتي()3(.
 قال ابن اإ�ضحاق )وخلف ر�ضول اهلل
باالإقامة  واأمره  اأهله  اأبي طالب على  بن  علي 
فيهم وا�ضتخلف على املدينة �ضباع بن عرفطة 
اأخا بني غفار فاأرجف املنافقون بعلي بن اأبي 
طالب وقالوا ما خلفه اإال ا�ضتثقاال له وتخففا 
منه فلما قال ذلك املنافقون اأخذ علي �ضاحه 
ثم خرج حتى اأتى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و 
زعم  اهلل  نبي  يا  فقال  باجلرف  وهو  �ضلم 
ا�ضتثقلتني  اأنك  خلفتني  اإمنا  انك  املنافقون 
وتخففت مني فقال كذبوا ولكني اإمنا خلفتك 
ملا ورائي فارجع فاخلفني يف اأهلي واأهلك اأفا 
تر�ضى يا علي اأن تكون مني مبنزلة هارون بن 

مو�ضى اإال اأنه ال نبي بعدي()4(
رد ال�سبهة: 

امنا  هذا احلديث  ن�س  من  ذكرته  ما  ان 
جاء مثله الكثري ولكن مل يكن هو ال�ضحيح بل 
جعل فيه امراأ اخر حيث ال تن�ضجم الروايات 
التي  الظروف  يائم  وال  االحداث  مع طبيعة 
الهام  التاريخي  احلدث  بهذا  احاطت 

واخلطري.
هذا  منت  على  االمر  هذا  يف  والنظر 
على  يخلف  ان  ميكنه   فالنبي احلديث 

االمام  �ضوى  ها�ضم  بني  من  رجل  اي  اهله 
علي الأنها مهمة �ضهلة ميكن ان يقوم بها 
دور علي  االأرجحية على  لها  ولي�ضت  احد  اي 

ابن ابي طالب يف احلرب.
على  ا�ضتخلف  انه  الرواية  يف  ذكر  كذلك 
بن  )حممد  اأنه  عرفطة(  بن  )�ضباع  املدينة 
ام  )ابن  او  الغفاري(  )ابارهم  او  م�ضلمة( 
مكتوم( مما يخالف ما ن�ضت علية الروايات 
املتفق على �ضحتها بني الفريقني، وهذا مما 
 بحجم مهمة االإمام علي ابن ابي طالب
بيت  واهل  اأهله  على  وا�ضتخلف  كلف  اأنه  من 

النبي فقط.
ولكن الواقع ان ا�ضتخافه وابقائه يف 
يف  االمور  �ضبط  منه  الغر�س  كان  املدينة 
احلديث،  ق�ضة  يف  ذكره  ملا  املنورة  املدينة 
باأي عمل تخريبي  القيام  املنافقني من  وردع 
ومينعهم من العبث يف املدينة واهلها، حيث ال 
ميكن الحد الوقوف بوجه هوؤالء �ضوى من كان 

الع�ضد له  من  الذراع  مبنزلة 
كما  لها   النبي فاختاره 
يختاره  اأن  عادته  جرت 
لتربد  و�ضدة  ملواجهة كل كربة 
وهذا  لهبها،  ويتجمد  غائلتها، 
اخلطر  ان  على  يدل  االختيار 

ملحيط   ا

باملدينة وبالداخل اكرث من اخلارج؛ حيث اإن 
ا�ضتغناء النبي امل�ضطفى عنه رغم 
انه �ضاحب اللواء وهو الذي يح�ضم االمر كلما 
االإ�ضام خطر فينازل االقران  احاط بجي�س 
 ،م�ضهودة ومواقفة  االبطال  وي�ضرع 
له،  املا�ضة  للحاجة  املدينة  يف  وا�ضتخافه 
وال�ضرورة التي ابقت ع�ضد الر�ضول يف 
حيث  املوقف  وخطورة  االمر  الأهمية  املدينة 
اىل  اخلروج  من  اهم   فيها بقاوؤه  كان 

.اجلهاد معه
اخر  ن�س  الكرمي  القارئ  عزيزي  واليك 
بني  التمييز  ميكنك  احلديث  هذا  حول 

ال�ضحيح واملحرف واملخلوط.
روى �ضعد بن ابى وقا�س قال: )ان ر�ضول 
اهلل حني خرج يف غزوة تبوك ا�ضتخلف 
ر�ضول  يا  علي:  فقال  املدينة  على  عليًا 
اإال  وجهًا  تخرج  ان  احب  كنت  ما   اهلل

واأنا معك؟
مبنزلة  مني  تكون  ان  تر�ضى  اأو  فقال: 

هارون من مو�ضى غري انه ال نبي بعدي()5(.
التي  االحاديث  هذه  من  الكثري  وهناك 
ميكن  البحث  اول  يف  املذكورة  تخالف 

مراجعته.
واحلمد هلل رب العاملني.

������������������������������������������������������������������
1- املعجم الكبري )ج5 - �س203(
2- كنز العمال )ج13 - �س172(
3- املعجم الكبري)ج12 - �س98(

4- تاريخ االمم وامللوك )ج2 – �س368(
5- م�ضند احمد )ج1 – �س177(
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

اال�سلوب اخلطابي 

اإذ وج�����دت يف  اأم������ور ك���ث���رية  ه���ن���اك 
���س��خ�����ض اخل��ط��ي��ب ف���اإن���ه���ا ت��ع��ت��رب من 
اأ���س��ب��اب ال��ن��ج��اح ال��ت��ي لب��د لكل  �سمن 
بها،  ويت�سف  عنها،  يبحث  اأن  خطيب 
وت�سرفاته  �سلوكه  على  ظاهرة  وتكون 

وعمله اخلطابي.
ي���ح���ت���اج اىل  ال���ع���م���ل  ح���ي���ث ان ه�����ذا 
م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح؛ لن ال��ط��ري��ق �ساق، 
واملهمة �سعبة، وينبغي للخطيب اأن ل 
ع��دة  ي���واج���ه  لأن����ه  ي�ستهني ب��ه��م��ت��ه؛ 
ط��ب��ق��ات م���ن امل��ج��ت��م��ع ي��ج��ل�����س��ون حتت 
جانبه  واىل  الطبيب  فمنهم  م��ن��ربه، 
الفالح وجتد ا�ستاذاً جامعياً يجل�ض اىل 
�������ي، ف��ال��ط��ب��ق��ات غري  ج���ان���ب رج����ل اأمنّ
مت�ساوية والعقول غري متكافئة، ومن 
ان  اخلطيب  على  يتحتم  املنطلق  ه��ذا 

حيث  اخلطابي(  )ال�سلوب  على  يركز 
اأنه من �سمن مقومات اإجناح اخلطيب.

ن��ع��م جن��د ان ل��ك��ل خ��ط��ي��ب اأ���س��ل��وب��ه 
اخل��ط��اب��ي ال���ذي ���س��ار عليه وذل���ك من 

خالل النقاط التالية:
وكيفية  م��ث��اًل،  امل��و���س��وع  اخ��ت��ي��ار  اأ - 
ال����ط����رح، واي�������س���ال ال���ف���ك���رة واخ��ت��ب��ار 
بحثاً  تطرح  فعندما  املوؤثرة،  ال�سواهد 
امل��و���س��وع  ي��ك��ون  اأن  اأو م��و���س��وع��اً لب���د 
اأو  مالئماً ملزاج احلا�سرين، واذواقهم، 
مع  يتعاي�ض  اأن  وال����س���وب  ب���الأح���رى 
ل��ك��رة  وذل����ك  الآين،  ال��ف��ع��ل��ي  ال���واق���ع 
هذا  يعي�سها  التي  وامل�ساكل  البتالءات 
املجتمع، ومع ذلك يحتاج اخلطيب اىل 
انه  يعرف  ان  ي�ستطيع  ال��ذي  الأ�سلوب 
ن���اج���ح، اأو ف���ا����س���ل، وذل�����ك م���ن خ��الل 
نف�سه، فلو كانت لديك ع�سرة  املجتمع 
ليلة  اأول  جمال�ض وكان احلا�سرون يف 

– مثاًل – ويف الليلة  خم�سون �سخ�ساً 
ال��ث��ان��ي��ة اك���ر وال��ث��ال��ث��ة اك����ر، وه��ك��ذا 
اأن  ع���ل���ى  اأن حت���ك���م  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ف����اأن����ك 
اأ���س��ل��وب��ك اخل��ط��اب��ي ن��اج��ح؛ وذل���ك من 
وان�ساتهم  احل��ا���س��ري��ن،  ك���رة  خ���الل 

اإليك، والن�سداد اىل حما�سراتك. 
ف���الأ����س���ل���وب اخل���ط���اب���ي ي��ع��ت��رب ف��ن 
ي�ستطيع اخلطيب من خالله  م�ستقل 
ح�������س���ور جم��ل�����س��ه،  ع���ل���ى  ي��ه��ي��م��ن  اأن 
مير  عندما  �سيما  ول  اإل��ي��ه،  وي�سدهم 
على م�سيبة كربالء، فالبد اأن تكون - 
لأث��ارة الح��زان،  اأيها اخلطيب - �سبباً 
وا�ستدرار الدموع جتعل ال�سامع وكاأنه 
ت��اأخ��ذه  بحيث  ال��واق��ع��ة  م��اأ���س��اة  يعي�ض 
ب��اأ���س��ل��وب��ك اخل��ط��اب��ي اىل ع���ام )61ه����( 

حيث واقعة الطف اآنذاك.

مقومات 
الناجحالخطيب

ا�سم الكتاب: املطالب املهمة يف 
تاريخ النبي والأئمة

ا�سم املوؤلف: اخلطيب علي بن 
احل�سني الها�سمي

اأه���م امل�����س��ادر ال��ت��ي يعتمد  اإن م��ن 
هذا  ه��و  واملحققون  اخلطباء  عليها 
الكتاب حيث ل جتد خطيباً اإل وهذا 
ام��ور  لعدة  وذل��ك  مكتبته  يف  الكتاب 

اهمها:
ال�سخ�سيات  من  فهو  امل��وؤل��ف:   -1

املعروفة خطابة وعلماً وادباً وثقة 
عليها  اع��ت��م��د  ال���ت���ي  امل�������س���ادر   -2
امل���وؤل���ف: ح��ي��ث مل ي��ك��ت��ف��ي ب�����س��ادر 
ع���ل���م���اء ال���ط���ائ���ف���ة ام�����ث�����ال ال�����س��ي��خ 

 املفيد وال�����س��ي��خ   الطو�سي
املناقب، بل  ا�سوب يف  وابن �سهر 
العامة،  رواي��ات من علماء  راح يذكر 
اأم��ث��ال ال��ط��ربي واب���ن اجل���وزي واأب��و 

الفرج ال�سفهاين وغريهم.
ويف ه�����ذا ال���ك���ت���اب ���س��ت��ج��د ه��ن��اك 
فاطمة  ال�سيدة  ح��ول  ك��ام��اًل  ف�ساًل 
ال���ن���ب���ي  ب�������س���ع���ة   الزهراء
 سبطيه� واأم   الكرم
ال��ت��ي   املوؤمنني اأم�����ري  وزوج������ة 
مظلومة  �سهيدة  الدنيا  من  خرجت 

فمن �سمن ف�سول الكتاب:
وت���رج���م���ة ح��ي��ات��ه��ا:  1- ولدت����ه����ا 
وتت�سمن الرتجمة زواجها وال�سعار 

من  زف��اف��ه��ا  ي���وم  بحقها  قيلت  ال��ت��ي 
عليها(  اهلل  ���س��ل��م��ة)ر���س��وان  اأم  ق��ب��ل 
وعائ�سة وحف�سة ومعاذ بنت �سعد بن 

معاذ.
2- خطبة الزهراء بعد اأن غ�سبوا 

)فدك( واخلالفة منها.
وك��ي��ف��ي��ة  ووف���ات���ه���ا  و���س��ي��ت��ه��ا   -3

ت�سييعها ودفنها لياًل
ق�سائد  ه��ن��اك  �ستجد  م��الح��ظ��ة: 
ع�������س���م���اء يف اخ�����ر ال���ك���ت���اب ج��م��ع��ه��ا 
رائ��ع��ة  ق�����س��ي��دة  م��ن��ه��ا   ،املوؤلف
العاملي  �سادق  احل�سني  عبد  لل�سيخ 

يقول فيها:
                                   

خذ يف مديحك للبت��ولمِ               حظني من طوٍل وط��ولمِ
قل للقريحة يف مه����ذٍب               مدحة في�سي و�سي�����������لي 
قل للبتول عظيم ف�سلٍ              مل يدن�ض بالف����������������س�ولمِ
هي قبل ك��������������������ل مك��ونٍ              قنديُل ع�ر�ض اجللي������������لمِ
��دة لن���سوة ك���ل جي���������������لمِ هي �سفوة للخل������ق �سي���  
��ن ونع���������مة للم�ست�������نيلمِ هي رح�����م�����ة للم�سلمي������   
يف ي�����������وم امله��������������������������������ولمِ و�سفي����عة مر�س����������ية هلل   

 

في  المهمة  المطالب 
تاريخ النبي واألئمة
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قدميًا  فكانت  علمية،  ب�ضواهد  مطعمة  تكون  اأن 
خمت�ضرة على الكتب واملجات، اأما االآن �ضارت 
خال  من  عليها  احل�ضول  ال�ضهل  من  املعلومة 
ك���رثة امل�����ض��ادر واالإن����رن����ت، والب����د م��ن ذك��ر 
�س على ا�ضا�س امل�ضيبة،  امل�ضيبة؛ الأن املنرب ا�ضيِّ
امل�ضيبة  ت��وازن بني ذكر  يكون هناك  ان  فيجب 
واالزم��ن��ة،  االمكنة  بح�ضب  املهمة  وامل��وا���ض��ي��ع 
 الزهراء ا�ضت�ضهاد  اي��ام  يف  ذلك  فمثال 
االي��ام  بقية  اأم��ا  امل�ضيبة،  ذك��ر  على  فنقت�ضر 
امل�ضيبة،  او  االإر�ضاد  او  بالنُّ�ضح  فنبداأ  العادية 
وذك��ر  امل��و���ض��وع  ب��ني  ت���وازن  ي��ك��ون  ان  فينبغي 

امل�ضيبة.
متاعب  واج��ه��ت��م  ه��ل 
وم�ضاعب يف م�ضريتكم اخلطابية، 

اإال تخربونا ب�ضيء من ذلك؟
طبيعي،  ال�����ض��يء  ه��ذا 
اأيُّ طريق يبداأ به االن�ضان البد ان 
يواجه م�ضاكل و�ضعوبات، نعم فقد 
ك��ث��رية فتحدث  ���ض��ع��وب��ات  الق��ي��ن��ا 
عندك هفوات ونقاط �ضعف عندما 
يبني البع�س لك ذلك بطريقة ما، 
ي�ضتقبل  ف���االإن�������ض���ان  ف����راج����ع، 
امل��ج��ت��م��ع، وامل�����ض��اك��ل م���وج���ودة، 
فاخلطيب  ج���دًا،  مهمة  واملعلومة 
لكي يتجنب ذلك او ُيقلل منه  يجب 
عليه ان تكون عنده ا�ضتقامة واإملام 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ح��ت��ى ي��ت��خ��ل�����س من 

امل�ضاكل ويكون خطيبًا متمكنًا. 
م���ا ه���و اال����ض���ل���وب االأم����ث����ل ال���ذي 
يف  كطريق  وتتخذونه  اخلطيب  ب��ه  تن�ضحون 

م�ضريتكم اخلطابية؟
حقيقًة ذلك ح�ضب قناعة النا�س، اإّن 
القراءة  وميار�س  يبداأ  اأن  ُيريد  الذي  اخلطيب 
على �ضكل مقدمات، او جمال�س �ضغرية فعليه ان 
املنرب،  على  والتمرين  الدرا�ضة  من  ب�ضيء  يبداأ 
ق��ارئ  امل��ث��ال  �ضبيل  فعلى  ذوق���ك،  ح�ضب  وان��ت 
يتعلم  حتى  يقلده  ويبداأ  �ضخ�ضًا  يختار  القراآن 
ويتدرج يف التقليد اإىل ان ي�ضري ا�ضتاذًا وياأخذ 

طريقه، واالآن يف االأزمنة االخرية كادت تنح�ضر 
فكرة النجاح يف اأّنه ُيقلد اخلطيب الفان وهذا 
غري �ضحيح، وال�ضحيح اأن يقلد فقط للممار�ضة، 
ولي�س ليحفظها وهذا احلفظ لي�س ناجحًا، فا 
بد له من ان ي�ضمع ويتمرن ال اأن يحفظ حما�ضرة 

وياأتي ويلقيها! 
املواقف لدى خطباء املنرب احل�ضيني 
كثرية جدًا فهل مرت بكم موقف موؤثر، اأو حمرج 

مثا او ماأزق وتخل�ضتم منه ؟
ميكن ان حتدث للكثري من اخلطباء 
متمر�ضًا  اخلطيب  كان  واإن  املواقف،  هذه  مثل 

املبتدئ  اخلطيب  واأما  منها،  يتخل�س  ان  فعليه 
يقراأ  ال��ذي  فاخلطيب  ح��ذرًا،  يكون  ان  بد  فا 
اجلال�ضني  احد  ياأتي  او  مزعجًا،  �ضوتًا  وي�ضمع 
يف  يتفنن  اأن  عليه  يجب  املجل�س  عليه  ويف�ضد 
االأمر  بداية  يف  املجال�س  احد  اذكر  فاأنا  ذلك، 
ح�ضر احد امل�ضايخ وقد كان اديبًا فاعر�س 
بيان  على  اعرا�ضه  وك��ان  املجل�س،  اثناء  عليَّ 
ن�س حول فاطمة الزهراء، فهو فاجئني 
يف ذلك، فبادر احد اجلال�ضني واجابه، واحلمد 

هلل.

 اهلل وفقكم  التي  ال��دول  ماهي 
للقراءة والتبليغ فيها؟ 

من  انطاقتي  ك��ان��ت  امل��ن��رب  ب��داي��ة 
اإيران، وبعدها قراأت يف لبنان، و�ضوريا، وُعمان، 
وكذلك يف االم��ارات، وغريها من دول اخلليج، 
ويف  تايلندا،  يف  وك��ذل��ك  ال��ك��وي��ت،  يف  وبعدها 

العراق يف النجف وكرباء املقد�ضة.
يف  احل�ضيني  امل��ن��رب  ارت��ق��ي��ت��م  ه��ل 
�ضحن �ضيد ال�ضهداء؟ وهل وجدمت فرقًا بني 

هذا املكان املقد�س واالأماكن االخرى؟ 
احلمد هلل ارتقيته اأول مرة قبل اربع 
�ضنوات يف �ضهر رجب االأ�ضب وكانت 
عندي ع�ضر لياٍل وكانت اأي�ضًا عندي 
فحقيقًة  م�ضهد،  اإىل  طريان  تذكرة 
اقراأ  اأن  الدعوة  هذه  فوجئت يف  انا 
ال�ضهداء فلّبيت  يف �ضحن �ضيد 
بداًل  لياٍل  �ضَت  وقراأت  الدعوة،  هذه 
مرة  اأول  تلك  وك��ان��ت  ع�ضرة،  م��ن 
 ،ارتقي املنرب اأمام �ضيد ال�ضهداء
كنُت  امل�ضائب  بع�س  اأّن  فاأتخّطر 
اق����روؤه����ا وا����ض���ت���اأذن م���ن االإم�����ام 
يف   - ب��ال  يف  وك��ان   ،احل�ضني
امل�ضيبة  اق���راأ  اأن   - الليال  بع�س 
م��ن  ب���ع���ن���اي���ة  واذا  ال���ف���ان���ي���ة 

احل�ضني اقراأ �ضيئًا اآخر.
توجهونها  اخ��رية  كلمة 
نحن  لنا  توجهونها  وكلمة  للخطباء 
من  لنجعلها  اخل��ط��ب��اء  ���ض��دى  جم��ل��ة  ك����ادر 

التوجيهات البناءة؟
رقمًا من اخلطباء، وهم  اعد  اأنا ال 
اخوتي، وا�ضاتذتي، وزمائي، ولكن االن�ضان كل 
تعبريًا  ازداد  واملذهب  للدين  اإخا�ضًا  ازداد  ما 
ومن  �ضبحانه  اهلل  من  اكرث  وتوفيقًا  واخا�ضًا 
واالإمام احل�ضني. اما بالن�ضبة لكادر املجلة 
وال�ضكر  جهودكم،  واأثمن  ا�ضكركم  انا  حقيقًة 
 ،اهلل احل�ضني عبد  ابي  من  يكون  واجل��زاء 
فهذا تعظيم ل�ضعائر اهلل، ون�ضاأل اهلل اأن يوفقكم 

يف ذلك.

ن��ح��ن وال���ق���ارئ ال��ك��رمي ن��ري��د ان 
كانت  وكيف  ال�ضخ�ضية،  بطاقتكم  على  نتعرف 
له  ك��ان  وم��ن  احل�ضينية  اخلطابة  يف  بدايتكم 

الدور يف اتخاذكم لهذا ال�ضلك؟
ان��ا علي ب��ن احل���اج ر���ض��ا م��ن بيت 
كان  ال��ذي  ال�ضاد�س  اجلد  اىل  ن�ضبة  ريفي  ال�ضَّ
ا�ضمه احلاج �ضريف، وم�ضقط راأ�ضنا هو النجف 
اأما  ع��ام 1969 ميادي.  والدت��ي يف  اال���ض��رف، 
والدييِّ  ان  ارى  فانا  ال�ضوؤال  من  الثان  ال�ضطر 
هما اللذان دفعا بي اىل املجال�س احل�ضينية، وانا 
تلك  م��ن  اح��ف��ظ��ه  م��ا  اردد  ك��ن��ت  ال�ضغر  م��ن 
ف�ضجعتني  تراقبني،  الوالدة  وكانت  املجال�س، 
االخ��وة  بع�س  من  بت�ضجيع  وكذلك  ذل��ك،  على 
احلني،  ذلك  منذ  بالقراءة  فبداأت  واالق���ارب، 

وخدمة  الطريق  لهذا  وفقنا  ال��ذي  هلل  واحلمد 
 .اهل البيت

اخلطابة  �ضلك  ات��خ��ذوا  قد  الكثري 
ال��داف��ع  ول��ك��ن   ،ال�ضهداء ���ض��ي��د  خل��دم��ة 
نحو  ال�ضريفي  ال�ضيخ  داف��ع  ه��و  فما  خمتلف، 

ذلك؟ 
كانت  الطفولة  منذ  انا  احلقيقة  يف 
اقراأ  وكنت  احل�ضيني،  املنرب  مع  عاقة  عندي 
 ، لاأقارب بع�س املجال�س، وكان لهم الف�ضل عليَّ
وبعد ذلك تدرجت واكملت الدرا�ضة االعدادية، 
وانتقلت من مرحلة الطفولة اىل مرحلة البلوغ، 
�ضجعني  والذي  واملقامات،  االبيات  اقراأ  فكنت 
ال�ضاعر  اجلامعي  اال���ض��ت��اذ  ك��ان  ب��ي��دي  واأخ���ذ 
ع��ب��ا���س ت���رج���م���ان، وك���ذل���ك ال�����ض��ي��د م��ه��دي 

الطبطبائي، وبع�س العلماء االخرين، وكان ذلك 
بداية دخول للحوزة العلمية، واحلمد هلل ُوِفقنا 

لذلك.
لذكر  امل��ن��رب  ي��ك��ون  ان  ت����رون  ه��ل 
امل�ضيبة فقط اأم اأّن هناك اأمور وواجبات اخرى 

ترتب على اخلطيب؟
َيذكر  كان  القدمية  االزمنة  لعله يف 
احل�ضينية  ال�ضرية  ُتذكر  اأو  امل�ضيبة،  املنرب-   -
حديث  خ���ال  م��ن  او  امل�����ض��ي��ب��ة،  اىل  وي��دخ��ل 
تاريخي وي�ضتنبط امل�ضيبة منه ويربطها بالواقع 
او بالق�ضية التي يعي�ضها املجتمع، اأما يف الوقت 
من  ال��ك��ث��ري  اىل  اخل��ط��ي��ب  فيحتاج  احل��ا���ض��ر 
امل��ع��ل��وم��ات واالط����اع، وحت��ت��اج امل��وا���ض��ي��ع اىل 
تفا�ضري وعلمية، وكثري من املوا�ضيع الدينية البد 

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

اجلواب

اجلواب

اجلواب

اجلواب

ال�سيخ ال�َسريفي

اجلواب

اجلواب

اجلواب
اجلواب

الخطيب الشيخ

طالب حممد جا�سم

فا�سل عليوي ح�سني

علي الَشريفي

 ، هو اخلطيب ال�سيخ علي بن احلاج ر�سا ال�َسريفي 
ولد يف العراق يف حمافظة النجف الأ�سرف �سنة: 
)1969م(، عا�س طفولته يف كنف والديه ، واكمل 
يف  العلمية  احلوزة  دخل  ثم  الإعدادية  الدرا�سة 
ــل  اأه ــة  ــدم وخ احل�سيني  املــنــرب  يف  حــبــًا  ــــران  اإي

. البيت

كلمة اخرًا
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ابو ح�سني ال�سدي

جميل كمال

الدرس الثالث

ال�سيخ ح�سن ملكي

الغيرة و الحمية

اخلطيب الورع املتقي هو الذي يقربك اىل اهلل 
ما  اثمن  اعاروه  الأنهم  م�ضتمعيه  يحرم  والذي 
تختاره  ان  يجب  فهذا من  العقل،  وهو  اال  ميلكون 

وت�ضتمع اليه بل تن�ضت له...
هو  اخلطب  ا�ضتماع  من  الهدف  وليكن 
تغري  ان  ميكن  التي  العملية  النقاط  ا�ضتخا�س 
م�ضرية الفرد يف احلياة،  وعلى امل�ضتمع ان يفر�س 
نف�ضه انه هو املعنى باخلطاب الذي يتوجه للعموم.
فعن ابي جعفر: )من ا�ضغى اىل ناطق فقد 
عبد  فقد  اهلل  عن  يوؤدي  الناطق  كان  فان  عبده، 

اهلل(. الكايف/4
يف  املتكررة  احلقيقة  هذه  ن�ضيان  ينبغي  وال 
معلومة  يجري  قد  تعاىل  اهلل  اأن  وهي  حياتنا 
ملا  قا�ضد  غري  متكلم  ل�ضان  على  للفرد  �ضرورية 
تعاىل يجعل يف ذلك خطابًا ملن  ولكن اهلل  يقول، 
يريد ان يوقظه من غفلة من الغفات القاتلة، او 

يردعه عن منكر من املنكرات امل�ضتهجنة.
جمال�س  يف  التنوع  عن  نبحث  ان  ولنحاول 
ولكل  اخلا�س،  مو�ضوعه  جمل�س  لكل  اإذ  العزاء، 

خطيب تاأثريه على النا�س..
لذا جتنب اي من الدوافع الباطلة مثًا:

التع�ضب جلهات  او  املجال�س،  ا�ضحاب  ار�ضاء 
�ضوى  له  مربر  ال  الذي  القلبي  امليل  او  معينة، 
نزول  باأن  ولنعتقد  الر�ضال..  ال  الذاتي  االرتياح 
الربكات املادية واملعنوية مرتبط بن�ضبة طردية مع 

هذه النوايا التي ال يعلمها اإال اهلل تعاىل. 

ا�ضئلة تطرح وا�ضتف�ضارات حتتاج اىل االي�ضاح ولعل من اهمها،  هناك 
هل ان املنرب احل�ضيني لي�س له دخل يف ال�ضيا�ضة ام ان ذلك من مهماته وما 

يخ�ضه فيكون له دورًا يف طرح ما يدور بالبلد من اختافات �ضيا�ضية؟.
اأن الدين ال ينفك عن ال�ضيا�ضة، ونحن ناحظ اأن مراجعنا العظام-رفع 
ومعتمديهم،  وكائهم  خال  من  اخلطباء  يوجهون  �ضاأنهم-  تعاىل  اهلل 
ا�ضتقرار  تخ�س  التي  االمور  بع�س  لبيان  املبلغني  موؤمترات  يف  وكلماتهم 

البلد، وحقن الدماء، ون�ضرة الدين واملذهب.
 ولعل هذه االيام التي يعي�ضها املجتمع العراقي ايام حا�ضمة، وذلك لقرب 
انتخاب من ميثلهم يف الربملان، واإن فتاوى املراجع وا�ضحة حول عدة امور 
واال�ضلح  النزيه  وانتخاب  بيعها،  وحرمة  االإلكرونية(  )البطاقة  منها 
يعترب  املنرب  ان  املنابر، حيث  على  البد من طرحها  االمور  وهذه  واالكفاأ، 
تعاىل  اهلل  العظام-رفع  وملراجعنا  واملذهب  للدين  االعامية  الواجهة 
�ضقوط  �ضاعة  من  علمائنا  فتاوى  مع  ونتعاي�س  ناحظ  ونحن  �ضاأنهم-، 
اأنهم هم الذين حافظوا على وحدة هذا  الانظام واىل يومنا هذا، حيث 
لاآية  م�ضداق  خري  وكانوا  الفنت،  نار  واطفاأوا  الطبقات،  املتعدد  الن�ضيج 

ْلَحْرِب اأَْطَفاأََها اهلّلُ})�ضورة املائدة: 64(. الكرمية: {ُكلََّما اأَْوَقُدوْا َناًرا ليِّ
نعم، بحكمتهم وعقولهم وورعهم اأطفاأوا ومازالوا يطفاأون نريان الفنت 
والتفرقة واالقتتال، فكيف يكون املنرب بعيدًا عن ال�ضيا�ضة، والدين هو الذي 

مُينهج ال�ضيا�ضة وال�ضيا�ضني؟

المنبر الحسيني
ووصايا العلماء

االختيار املوضوعي 
للخطيب

اأنه   املوؤمنني اأم��ري  االإم��ام  عن  روي 
قال: )اإّن اهلل يغار للموؤمنني واملوؤمنات فليغر 
القلب(.  فاإّنه منكو�س  يغار  اإّنه َمن ال  املوؤمن 

م�ضكاة االنوار-ج1-�س180.
الغرية لغَة: )م�ضدر َغاَر( وهو تعلق �ضديد 
َمْيله  خ�ضية  دائ��م  وقلق  احلبيب،  ب�ضخ�س 

ه َحميَّة. ل�ضخ�سٍ اآخر، قد ي�ضاركه يف ُحبيِّ
وا�ضطاحًا: هي ال�ضعي يف املحافظة على 
الدين، والن�ضاء، واالأوالد، واالأموال، وهي من 
فعلى  وقوتها،  النف�س  وكرب  ال�ضجاعة  نتائج 
قدر احلمية تكون ال�ضجاعة وثمرة ال�ضجاعة 
لكل  ب�ضيط  اإىل حتليل  اأتينا  فاإن  الغرية،  هي 

ق�ضم من االأق�ضام املوجود يف التعريف لقلنا:
1( الغرة على الدين:

اأن يجتهد املوؤمن يف حفظه من املبتدعني 
فيه، ويرد عنه ال�ضبهات الواردة عليه، وي�ضعى 
الغيور اأن ين�ضر معامل دين اهلل احلنيف، 
من حال اأو حرام وغري ذلك، وال يت�ضامح اأو 
ي�ضتهني يف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
مب��راع��ات  ب��ه  يلتزم  ال  م��ن  وع��ن  نف�ضه  ع��ن 

�ضروطه الواردة يف الكتب ال�ضرعية.
2( الغرة على الن�ساء:

منها  النوع  هذا  كثرية جدا يف  والروايات 
م�ضكاة  يف   الطرب�ضي ال�ضيخ  رواه  م��ا 
عن  ال�ضاد�س  الف�ضل  م��ن  ����س239  االأن���وار 
احل�ضن  الأب��ي  )قلت  ق��ال:  عّمار  بن  اإ�ضحاق 
االأّول: للرجل تكون اجلارية اأو اجلواري 
عليها  يقفل   :االإمام ق��ال  امل����راأة،  اأو 
قال  قال:  منه،  وي�ضدد عليهن غريًة  االأب��واب 

غيورًا   اإبراهيم ك��ان   :اهلل ر�ضول 
واأنا اأغري منه، وجدَع اهلُل اأنف َمن ال يغار من 
ِمْن  َطَرفًا  ْو  اأَ اأَْن��َف��ُه  :َقَطَع  )ج��دع  املوؤمنني(. 

اأَْطَراِفِه(. 
3( الغرة على الأولد:

واأقل ما ميكن القول يف هذا االأمر اأن يهتم 
يكون  بحيث  ال�ضغر  منذ  ولب�ضهم  باأكلهم 
وخال  بل  احلال  من  واأ�ضرته  اأبنائه  غذاء 
االأب  يزرع  اأن  اآخر  جانب  ومن  ال�ضبهة،  من 
اأب��ن��ائ��ه ال��غ��رية م��ن نعومة  ال��غ��ي��ور يف ق��ل��ب 

اأظفارهم.
 ومن اأغري اخللق بعد النبي االأعظم
يحيى  ي��ق��ول  حيث   املوؤمنني اأم���ري  ه��و 
املازن: )كنُت جوار اأمري املوؤمنني مدًة 
ت�ضكنه  ال��ذي  البيت  م��ن  وبالقرب  م��دي��دة، 
لها  راأي�����ُت  م��ا  اهلل  ف��و  اب��ن��ت��ه،   زينب
اإذا  وكانت  �ضوتًا،  لها  �ضمعُت  وال  �ضخ�ضًا، 
 اأرادت اخلروج لزيارة جّدها ر�ضول اهلل
ميينها  ع���ن   واحل�ضن ل���ي���ًا  ت���خ���رج 
واأم������ري  ����ض���م���ال���ه���ا  ع����ن   واحل�ضني
اأمامها، فاإذا قربت من القرب   املوؤمنني
فاأخمد   املوؤمنني اأمري  �ضبقها  ال�ضريف 
�ضوء القناديل، ف�ضاأله احل�ضن مرًة عن 
ذلك فقال: اأخ�ضى اأْن ينظر اأحٌد اىل �ضخ�س 
جعفر  لل�ضيخ  الكربى  زينب  زينب(./  اأختك 

.النقدي
اأما يف عدم الغرية واحلمية:

االأت��ع��اب  �ضيواجه  عنها  تخلى  م��ن  ف���اإن 
يف  ال�ضديدة  والعقوبات  الدنيا  يف  النف�ضية 

يف  مهما  �ضيكون  اأن���ه  ونتيجته  االآخ�����رة، 
من  عليه  املحافظة  يلزم  ما  على  املحافظة 
الدين والعر�س واالأوالد واالأموال، ورمبا يوؤدي 

االإهمال اإىل اأن يكون والعياذ باهلل ديوثًا.
كما نقل عن الر�ضول االأعظم?: )اإذا غري 
الرجل يف اأهله اأو بع�س مناكحه من مملوكته 
القندر  يقاله  طائرًا  اإليه  اهلل  بعث  يغر،  فلم 
ميهله  ث��م  ب��اب��ه،  عار�ضة  على  ي�ضقط  حتى 
اأربعني يومًا، ثم يهتف به: ان اهلل غيور يحب 
ك��ل غ��ي��ور، ف���اإن ه��و غ��ار وغ��ري واأن��ك��ر ذلك 
راأ�ضه  على  ي�ضقط  حتى  ط��ار  واإال  ف��اأك��ربه، 
عنه،  يطري  ثم  عينيه  على  بجناحيه  فيخفق 
فينزع اهلل منه بعد ذلك روح االإميان، وت�ضميه 

املائكة: الديوث(.
�ضيطانا  )ان  قال:   عبداهلل اأبي  وعن 
يقال له: القفندر اإذا �ضرب يف منزل الرجل 
الرجال  عليه  ودخل  بالرِبَبط  �ضباحا  اأربعني 
و�ضع ذلك ال�ضيطان كل ع�ضو منه على مثله 
من �ضاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فا يغار 
ي��غ��ار(./  ف��ا  ن�����ض��اوؤه  ت��وؤت��ى  بعد ه��ذا حتى 

الو�ضائل باب وجوب الغرية على الرجال
ال��رواي��ة  م��ن  ن�ضتخرجه  ال��دي��وث  ومعنى 
ة  اجلنَّ )اإنَّ   :االأكرم النبي  عن  االآتية 
ليوجد ريحها من م�ضرية خم�ضمائة عام، وال 
يجدها: عاق، وال ديوث..، قيل: يا ر�ضول اهلل، 
اإمراأته  تزن  الذي   :قال الديوث؟  وما 

وهو يعلم بها(./ اخل�ضال-37.
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وم�ضات منربية اخالقنا



ان نعرف ما معنى  بداية االمر يجب  يف 
كلمة )م�ضحف( حتى منيز ماذا نق�ضد، 
امل�ضحف:  لكلمة  املعنى اال�ضطاحي  ان 
بني  ي�ضم  الذي  اأي  الكتب،  جامع  هو 
دفتيه جمموعة من االأوراق، �ضواء كانت 
باطلة،  كانت  اأو  �ضحيحة،  امل�ضامني 
فكلمة امل�ضحف مبثابة الكتاب.. والكتاب 
يف حد نف�ضه لي�س لفظًا مقد�ضًا، اإمنا هو 
اهلل  فكتاب  خمتلفة..  ملعاٍن  جامع  لفظ 
يطلق  وكذلك  م�ضحفًا،  ي�ضمى  وجل  عز 
كتاب من اهلل عز  فهو  كتاب،  ا�ضم  عليه 

وجل.
و�ضامه  اهلل  �ضلوات  فاطمة  فم�ضحف 
من  جمموعة  عن  عبارة  كان  عليها، 
هناك  لي�س  فاإذًا  جلدتني،  بني  الكتابات 
لفاطمة  م�ضحف  وجود  على  دليل  اأي 
من  بداًل  اأو  اإ�ضافًة   الزهراء
م�ضحف امل�ضلمني اأبدًا، فاهلل تعاىل يقول 
ْكَر  ْلَنا الذيِّ ا َنْحُن َنزَّ يف كتابه الكرمي: }اإِنَّ
اِفُظوَن{؛ فمن خال هذه االآية  ا َلُه حَلَ َواإِنَّ
جند اأن هناك وعدا اإلهيًا بحفظ القراآن 
زمان،  دون  بزمان  يقيده  ومل  الكرمي، 
ياأتيه  ال  القراآن  هذا  اأن  ذلك  ومعنى 
ولو  خلفه،  من  وال  يديه  بني  من  الباطل 
كان يف هذا القراآن اأي زيادة اأو نق�ضان، 

مل ميكن اال�ضتدالل به، اإمنا يتم التم�ضك 
بالقراآن بظهور اآياته، من باب اأن القراآن 
يقّيد  وعاّمه  بع�ضًا،  بع�ضه  يف�ضر  ظاهره 
خا�ضه، ومطلقه يقيد مقيده، وحتى اأئمة 
اال�ضتدالل،  مقام  يف   الهدى
ظواهره،  يف  الكرمي  بالقراآن  مت�ضكوا 
وهذه �ضنة علمائنا طوال التاأريخ، وداأبهم 
التم�ضك باآيات الكتاب الكرمي يف االأبواب 

الفقهية املختلفة.
قراآنًا،  يكن  مل   فاطمة فم�ضحف 
عن  ورد  قد  التعبري  وهذا 
من  ف�يه  ما  )واهلل   :املع�ضومني
يف  لي�س  وهو  واحد(،  حرف  قراآنكم 

هو  واإمنا  الكرمي،  القراآن  مقابل 
فاطمة  موالتنا  يد  يف  كان  كتاب، 
�ضلوات اهلل و�ضامه عليها، حيث 
 ،اأنه بعد وفاة اأبيها امل�ضطفى

دخل عليها من احلزن والغم، ما ال 
فاأنزل  وتعاىل؛  �ضبحانه  اهلل  اإال  يعلمه 

هم  واملائكة  َملكًا،  عليها  تعاىل  اهلل 
حياة  يف  التاأريخ  طوال  الوا�ضطة 
فقد  االأنبياء،  وغري   االأنبياء
ْوَحْيَنا اإِىَل  اأوحى اهلل اإىل اأم مو�ضى: }َواأَ
َعَلْيِه  ِخْفِت  َذا  َفاإِ ِعيِه  ْر�ضِ اأَ اأَْن  ُمو�َضى  اأُميِّ 
اإىل  اأوحى  قد  {، وكذلك  اْلَيميِّ يِف  َفاأَْلِقيِه 

اإَِلْيِك  ي  }َوُهزيِّ  :مرمي ال�ضيدة 
ْخَلِة ُت�َضاِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا{. ِبِجْذِع النَّ
القراآن  ق�ضايا  من  متعارفة  ق�ضية  فهذه 
الكرمي، اأن يبعث اهلل عز وجل املعلومات 
واالأوامر من خال َمَلك من املائكة، ف�لو 

ف�ر�ضنا اأن ذلك امللك 
جربئ�ي�ل،  ه��و 

ف����ال����ق����در 
مل�ضلَّم  ا

ن  اأ

ال  جربئيل 
ينزل على غري 

االأنبياء يف الر�ضاالت، 
اأما اإذا كان هلل عز وجل 

اهلل،  اأول��ي��اء  من  وليَّة  اإىل  معينة  تو�ضية 
ج��اء  ف������اإذا   ،فاطمة ك��م��والت��ن��ا 
يب�ضرِك  وجل  عز  اهلل  اإن  وقال:  جربئيل، 
بكذا وكذا.. فهل هذا ي�ضادم اأ�ضًا ع�ق�ليًا 
)ال  قال:   فالنبي قراآنيًا؟..  ن�ضًا  اأو 
ينزل  ال  جربئيل  فامللك  ب��ع��دي(..  نبي 
ولي�س  بالر�ضالة،  اأو  بالت�ضريع 
اأن ينزل  هناك ما مينع 
بو�ضية  جربئيل 
م����������������������ن 

ال��و���ض��اي��ا، ع��ل��ى اإم���ام 
.مع�ضوم بعد النبي

اهلل  �ضلوات  الزهراء  فاطمة  فم�ضحف 

م�ضتقبلية  معلومات  عن  عبارة  هو  عليها، 
على ما �ضيجري على هذه االأمة، وهذا من 
اهلل عز وجل، باإلهام من امَللك، وكتابة من 
االأمر  فاإذا كان   ،املوؤمنني علي اأمري 
وال  املقولة،  هذه  يف  اإ�ضكال  فا  كذلك، 
مب�ضحف  ال�ضماع  عند  ي�ضتنكر  اأن  ينبغي 
لفظة  عن  عبارة  فامل�ضحف  فاطمة، 
بني  مكتوب  اأي  على  تطلق  م�ضركة، 
للمع�ضومني -�ضلوات اهلل  ولي�س  جلدين، 
القراآن  مقابل  يف  كتاب  عليهم-  و�ضامه 
الأُخذ  االأمر؛  هذا  لهم  كان  فلو  الكرمي، 

عليهم من قبل طواغيت ع�ضرهم.
له   ال�ضادق االإم����ام  اأن  ول��و 
زي��ادة  وق���راآن  ال�ضر،  يف  كتاب 
ع��ن ه��ذا ال���ق���راآن؛ مل��ا جل��اأ 
اخل�������ض���وم الإع��ت��ق��ال��ه��م، 
و�����ض����ّم����ه����م، ون���ف���ي���ه���م، 
واإب���ع���اده���م، واإي��ق��اع��ه��م 
اأن ي�ضدر  بال�ضجون، فيكفي 
مر�ضوم من خليفة امل�ضلمني، بكفر 
من يعتقد باأن هناك قراآنا اآخر، وكما هو 
امل�ضلمني،  م��ن  طبقة  ه��ن��اك  ب��اأن  معلوم 
قالت بخلق اأو بحدوث القراآن، وقد ح�ضل 
ما ح�ضل من القتل والتعذيب، فكيف مبن 
القراآن  مبقابل  م�ضحفا  هناك  باأن  يقول 

االأم���ر يف حياة  ه��ذا  ك��ان  فلو  ال��ك��رمي؟، 
اأئمتنا؛ ال�ضتهر اأمره، ولكانت هناك 
لهذه  ال��روي��ج  على  اخل�ضوم  م��ن  رغ��ب��ة 

املقولة.
عديدة،  مواقف  يف  كانوا  الهدى  فاأئمة 
االأمر،  هذا  تثبيت  جهدهم  بكل  يحاولون 
فاالإمام علي كان متهما بدم عثمان، 
فلو كان له دعاوي، باأن هناك قراآنًا 
هذه  لكانت  حمّرفًا؛  اأو  ناق�ضًا  اأو  زائدًا 
 علي اإ�ضقاط  يف  تاأثريًا  اأكرث  التهمة 
من عيون النا�س، ولكانت اأكرب تهمة ميكن 
�ضد  وغريه  معاوية  ي�ضتعملها  اأن 

االإمام فهذا املعنى مل يتفق اأبدًا.
هو  قلنا:  كما  فاطمة  م�ضحف  اإن  فاإذن، 
امل�ضتقبل،  باأخبار  اإخبار  فيه  كتاب علمي، 
وباإلهام من اهلل عز وجل.. واإن كان ملهمه 
ملك خا�س با�ضم معني، فهذا لي�س باالأمر 
املهم، ويجب اأن يعلم ذلك، من يجهل هذه 
املعان، واأما من هو لي�س بجاهل، اإمنا هو 
اأمره  نوكل  اأن  فاالأف�ضل  ومعاند،  مبكابر 
يوم  ع�ضريًا  ح�ضابًا  ليحا�ضبه  ربه،  اإىل 
القيامة، اإذا و�ضعت املوازين الق�ضط، واإال 

فهذه رواياتنا ومنطقنا ال غبار عليه.

ال�سيخ ح�سام البغدادي

 ح�ق�ي�ق�ة م�ص�ح�ف ف�اط�م�ة ال�زه�راء
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   ابو بنني الكربائيطالب حممد جا�سم

ون�سبه:  ا�سمه   
ال�����ض��ي��خ حم��م��د  ال��ع��ام��ة  ه���و 
ع���������ض����م ك�����ان ع���امل���ا  ح�������ض���ني االأ
وذوق  وق���اد،  ف��ه��م  ذا  ف��ا���ض��ا، 
تتلمذ  م�ضتقيم،  وف��ك��ر  ���ض��ل��ي��م، 
اال�ضر  من  ع�ضره،  م�ضايخ  على 
من  �ضلهم  اأ ال�ضهرية،  النجفية 
كثري  حمل  وق��د  احل��ج��از،  قبائل 
الكرمية  اال�ضرة  هذه  رجال  من 
ال��ف�����ض��ي��ل��ة، و���ض��ارك��وا يف  ع��ب��اء  اأ
ل��ه��م م��ك��ان��ة  ال��ع��ل��وم، وح�����ض��ل��ت 
ومنهم  واالأدب،  العلم  يف  را�ضية 
على  ال��زع��ام��ة  من�س  �ضغل  م��ن 
ب��ذك��ر زع��ي��م  م����ة. ون��ق��ت�����ض��ر  االأ
ال��ك��ب��ري  ����ض���رة وف��ق��ي��ه��ه��ا  ه���ذه االأ

ح�ضني:  حممد  ال�ضيخ 

ال�������ض���ي���د ب��ح��ر  ت����خ����رج ع���ل���ى 
ال���رواي���ة ع��ن��ده،  ال���ع���ل���وم، ول���ه 
ال�������ض���ي���خ ك��ا���ض��ف  وب����ع����ده ع���ل���ى 
خم�ضة  منظومات  ول��ه  الغطاء، 

الفقه. يف 
مرت�ضى  ال�ضيخ  �ضتاذه  اأ ك��ان 

.االن�ضاري
عبا�س  ال�ضيخ  ت��ام��ذت��ه  وم��ن 
ك��ا���ض��ف  ل  اآ ح�����ض��ن  ال�����ض��ي��خ  ب���ن 

 .لغطاء ا
لفات  املوؤ من  عدد   لل�ضيخ

الفقه.  يف  واملنظومات 
ال�������ض���ي���خ ق����د�����س ����ض���ره  ق�����ال 
ال�ضيخ  العامة  ب��ي��ات  اأ خمم�ضًا 

جنف:  ح�ضني 
يا من العقل حار فيه وتاها

حار يف و�ضف من به اهلل باها 
اإن يلمني العذول فيك �ضفاها

مل اأمل فيك من دعاك اإلها 
ودعا النا�س للعلو ا�ضتباها 

ا�ست�سهاده:  
قد�س  حممد  ال�ضيخ  ا�ضت�ضهد 
ق���رى احل��ل��ة  م��ن  ق��ري��ة  ���ض��ره يف 
ت�ضمى  ال��ت��ي  )ح�����ض��ك��ة(  ت�����ض��م��ى 
العا�ضر  اليوم  يف  الدغارة  اليوم 
ي��ق��راأ  1288ه������� وه����و  م���ن ع����ام 
م�����ام احل�����ض��ني  ق�����ض��ة م��ق��ت��ل االإ
ح��د  اأ ق��ت��ل��ه  ح��ي��ث   ،ال�ضهيد
ال���رك���ي  ال���ع���ه���د  اجل���ن���ود ع���ل���ى 
اإىل  ج��ن��ازت��ه  ون��ق��ل��ت  ال���ب���ائ���د، 

بها. وُدِفن  �ضرف  االأ النجف 

محمد  ال��ش��ي��خ  ال��ش��ه��ي��د 

س���ره( )ق�����دس  األع��س��م  حسين 

ال�سيخ  ب��ن  ���س��ري��ف  ال�����س��ي��خ  ه��و 
حم�������م�������د ح�������������س������ن )�������س������اح������ب 
فا�سل  عامل  النجفي،  اجلواهر( 
دي�������ب م���ت�������س���لنّ���ع يف  اأ ث���ق���ة ع������ادل 
م��ت��ع��ظ��اً  واع����ظ����اً  وك������ان  دب،  الأ
�����س����ي����د  حم�������اف�������ل  اىل  ي�������رغ�������ب 
ف��ي��ه��ا  وال����وع����ظ   ال�سهداء
�سانه. ورفعة  علمه  غزارة  على 

: ته تذ �سا ا
���س��ي��د  امل����ريزا  ي���د  ت��ت��ل��م��ذ ع��ل��ى 
املتوفى  ال�سريازي  ح�سن  حممد 
ي���د  ( وع�����ل�����ى  1312ه���������������� �����س����ن����ة )

ال�����س��ي��خ حم��م��د ح�����س��ني  ال����س���ت���اذ 
 ) 1308ه� ( �سنة  املتويف  الكاظمي 
وال�����س��ي��خ ه��ادي ب��ن حم��م��د ام��ني 
�سنة  امل��ت��ويف  النجفي  ال��ط��ه��راين 
ي���د ال����س���ت���اذ  ( وع���ل���ى  1321ه��������� (
امل��ت��ويف  م����ريزا ح�����س��ني اخل��ل��ي��ل��ي 

.) 1326ه� ( �سنة 
ثاره: اآ

مل���ع���روف  ا ����ف ك���ت���اب اجل���ام���ع  لَّ اأ
يتكفل  ال��ذي  الح��زان(  ب�)مثري 
ال��واردة يف  ال�����س��ح��ي��ح��ة   الخ��ب��ار 
 املع�سومني الئمة  وفيات 

ال��ف��ت��ي��ة  وم�������س���ارع م���ن ق��ت��ل م���ن 
.احل�سني الحرار  ابي  مع 

: ته فا و
�����س����رف يف  الأ ال��ن��ج��ف  ت����ويف يف 
����س���ه���ر رم�������س���ان  ل���������س����اب����ع م�����ن  ا
1314ه����� ودف���ن يف  ���س��ن��ة  مل���ب���ارك  ا
م�������ق�������ربة �������س������اح������ب اجل�������واه�������ر 
����س���رف  الأ ال���ن���ج���ف  يف  مل���ع���روف���ة  ا
يف  ا�����س����ه����ره����م  اولداً  واع�����ق�����ب 
حم�سن  ال�����س��ي��خ  وال��ت��ق��ى  ال��ف�����س��ل 

الر�سول. عبد  ال�سيخ  ثم 

الشيخ شريف
الجواهري
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ابو زهراء ال�سدي 

: ن�سبه 
حممد  احلاج  ابن  كاظم  ال�ضيخ  هو 
ولد  التميمي  البغدادي  مراد  احلاج 
القرية  راأ�س  �ضنة)1134ه�( يف حملة 
وثراء  وعلٍم  اأدٍب  بيت  يف  ببغداد، 
�ضنوات  �ضبع  مقعدًا  طفولته  يف  وبقي 
امل�ضي بعد ذلك ومل يذكر  ا�ضتطاع  ثم 

�ضيء. �ضبابه  احد عن 
درا�سته:

والفقه،  العربية،  العلوم  در�س 
ع�ضره،  ف�ضاء  يد  على  واال�ضول، 
عن  وانقطع  باالأدب،  تولع  ولكنه 

ال�ضعر  ينظم  واخذ  الدر�س،  متابعة 
عامًا. الع�ضرين  يبلغ  ومل 

�سعره:
اللفظ،  جزالة  بني  �ضعره  يف  يجمع 
الركيب،  ور�ضانة  اال�ضلوب،  وجمال 
يقراأ ق�ضيدة  والذي  لديباجة،  وح�ضن 
من �ضعره ال يركها حتى ينتهي منها، 
على  تربو  التي  الهائية  �ضاحب  وهو 
عرفت  التي  بيت  خم�ضمائة  من  اكرث 

ومطلعها. باالأزرية 
قباها قباب  ال�ضم�س يف  ملن 

�ضياها بروح  الدجى  اجل�ضم  �ضف 

الذاكرة،  قوي  الذهن،  وقاد  كان 
العلماء  لدى  كان حمرم اجلانب  كما 
ال�ضيد مهدي بحر  اأن  والوجهاء، حتى 
العلماء  اكرث  على  يقدمه  كان  العلوم 
يف  باعه  ولطول  املناظرة  يف  لرباعته 
على  والأطاعه  واحلديث،  التف�ضري 

ال�ضري. تاريخ 
وفاته:

ودفن يف مقربة  1313ه�  �ضنة  تويف 
املقد�ضة. الكاظمية  يف  ا�ضرته 

الشيخ
كاظم االزري

ومن ق�سائده :

ثـِر اأ ذا  يـنفك  ل  الـدهــر  و�ســــــارم  الـغــر     يـــُد  ابـلـــَتْها  الـمـعالــم  هــــَي  

الـدثِر الر�سـم  اَل  و�ســـوؤ وخـلـنــــي   ناحية   احلبَّ  دعوى  عنك  دْع  �سـعُد  يـا  

بـالزهِر كــام  الآ نـاحـــية  ا�ســـــراق  بـهـم     الزمـاِن  ا�سراُق  كـان  ولـى  الأ يـن  اأ

يـجِر لـم  الـدهُر  عـلـــيه  حــــــًرّ  واأي  مكـتــرٍث   غـيــر  عـليهـــم  الـزماُن  جـاَر  

كِر بـالأ الـغـلمان  تـاعـــبـــت  كـمــــا  حـادثــــــُة       مـجـــاد  بـالأ تـاعـَب  وكــم 

تذِر ولـم  تـرتك  فـلم  الـكـرام  عـلــى   دوائـــــــُره   دارت  فـلـــٌك  حــبـــــــذا  ل  

الـخطِر عـُــر�سة  اإل  دم  اآ ابـــن  هـــل  عـجــب   فــــا  مـقـــدار  مـنك  يـنْل  ن   واإ

الـِخَرِ خــــرة  عـــلًيّ  بــاآل  خـانــــت   يــــدًا   الزمــان  مـكر  مـن  تـاأمن  وكـيف  

ثِر الأ عـلى  يـ�سري  خـلفهم  والـمـوُت  ركائبهم      �سارت  ولـى  الأ الـقروم  فـدي  اأ

القدِر من  يـجري  مـا  عـلم  وعـندهم   ثـــــووا   كـربـــــاء  مغانـي  فـي  كم  لـله 

ثِر اأ من  �سفيان  لبـــني  يتــركــــوا  مل  مي�سكهم    اهلل  ق�ســـاُء  فلــــول  �ســــاروا 

وال�سمِر الــبي�س  غـــر  خمـاليب  ول  اأجــٌم    الوغــــى  لكـــّن  ال�ســـود  هــــــم 

الـــزهـِر نـجـــم  لـاأ فـلـك  نـــها   كـــــاأ دجـى   بدور  منهم  حوت  كم  كـربا  �سـل 

ومـنت�سِر حـام  مــن  نـــامل  الأ �سـفــر  مـنفـردا   ال�ســــام  حـاميـة  نـ�س  اأ لــم 

مـنك�سِر �سـدع  وعـلـــــــيها  مغـــمـورة  ا�ستقامتها   بـعد  مـن  الـدين  قـناة  راأى  

مـنجرِب غـر  كــ�سرًا  ويـجـــرب  مـ،نها   مـجتـــمع     غـر  �سـما  يـجمع  فـقــــــــام 

وطـِر مـن  لـلحلم  ومــــا  لـديــــك  ال   وطــــن   من  للعلـــم  مـا  الـنبيني  ابـن  يـا 

الغرِر من  اغلى  العلـــى  حـــياة  عـلى  هـــم    الــــذين  الغــــر  ابــــائك  وحــــق 

والثِر بالعني  معـــروفـــة  ال�سمــ�س  معرفة   فقـــد  عـــن  فــــا  يقتـــلوك  ان 

ال�سوِر �سائر  عنها  تغِن  لــم  كاحلــمد  ومغربها    الدنيــــا  م�ســــرق  يف  كنت  قد 

احلجِر  حمــجر  حتــى  واهلل  ابكــيت  دمـــًا    عليــك  تبــــكي  ل  املحـــــاجر  اي 
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ب���ن���ا����س���ب���ة ذك��������رى وف��������اة ال�������س���ي���دة 

���س��ه��ر  م����ن  اخل���ام�������ض  يف   زينب

رج��������ب ال��������س�������ب ن������ذك������ر ب����ع���������ض م���ن 

الطاهرة. ال�سيدة  بحق  )البوذيات( 

ي��ق��ول ال�����س��اع��ر امل��ب��دع الدي����ب ج��اب��ر 

: الكاظمي 

اأن���������ه زي�����ن�����ب ������س�����ربي ه�����اج�����ة م��ن��ي

وج����م����ر ال����ن����ار امل�������س���اي���ب ه�����اج م��ن��ي

ه����اج����م����ن����ي ث��������الث��������ة  يف  ث��������الث��������ة 

اأم���ي���ة اآل  وج���ي�������ض  وك���رب���ل���ة  زم������اين 

اأم���ا ���س��اع��ر اأه���ل ال��ب��ي��ت ال�����س��ي��خ عبد 

: الدك�سن  ال�ساحب 

ت�����س��ب ال����ن����ار م����ن ج���دم���ي ل���ه���ا م���اي

وي���اه���ي ال��ت��و���س��ل اب��ه��م��ه��ا ل��ه��ا م��اي

م��اي ل��ه��ا  م��ا يح�سل  ح�����س��ني  اأط��ف��ال 

ال��ع��ط�����ض واخل����وف ج��م��ع��وه��ن ���س��وي��ه

اأم�����ي�����ة اأح�����ق�����اده�����ا ب����زي����ن����ب ���س��ف��ت��ه��ا

وج����ث����ريه ه���م���وم ب����ت ح���ي���در ���س��ف��ت��ه��ا

ا������س�����م ع����ب����ا�����ض م������ا ف���������ارك ���س��ف��ت��ه��ا

رب���������ت اوي�������������اه ب�������ت ح������ي������در ����س���وي���ه

ال�سيخ  م��رت�����س��ى  احل�����س��ني  خ���ادم  اأم���ا 

: الدراجي  را�سي 

امل�����������س�����اي�����ب ع������ذب������ن زي������ن������ب ل����ون����ه

ي���������ذوب ال���������س����خ����ر ل������و ون��������ت ل���ون���ه 

ع�����ل�����ي�����ه ت������ه������ون ه��������ل �������س������دة ل����ون����ه

ت���������س����وف ال�����ك�����اف�����ل ب�����ه�����اي امل�������س���ي���ه

ب������وق������ار حت����ج����ب����ت ط����ل����ع����ت ع���ل���م���ه���ا

وه�������ي م������ن ح�����ي�����در احل���������ره ع��ل��م��ه��ا

ت�������س���وف ����س���ل���ون م����ن ط����اي����ح ع��ل��م��ه��ا

ال���زچ���ي���ة  ب���ن���ت  ال���ع���ل���م  فوگ  ه�����وت 

من قبلة الدين حيث البيُت واحلرُم                         قد ا�ضرق الك�������ون للمي����اد واالمُم
 

لفاطمٍ  قد دوى رك��ن احلطي����م لها                        �ضّق اجل����دار وبي����ت اهلل حمت�������ضُم
 

جوف العتيق اناخ ال�����رّب م�ضجعها                        ف��اأّي بي���������تٍ  ال�����ى املول�����ود يبت�ضُم
حتى دوت كعب���ة اال�ض���ام معلن�������ة                        اهلل اكب���ر ه�����ّل ال�ض����ارُم اخل�����ذُم
هّل بن ها�ضم حي���ث الط����ور يلثم��ُه                        ول����ّف ملب����ضه جب���ري���ل واخل��������دُم

�
قد هّل ن����ور عل���ي امل����رت�ضى الق�����ا ً                        هذا قري������ن ر�ض���ول اهلل واحل�������كُم
ه����ذا ع�ل����ٌيّ ويف املعم����ور مول���������دُه                        ب���اأي فخ���رٍ  تدي�������ن العْرب والعجُم
ماذا اق���ول عظي����م اخلل�������ق ادب���ُه                        اإّن الك����������ام اذا مي������ضي �ض���يّتهُم

عب����ٌد وخي�������ر عب����اد اهلل اجم��عهْم                        من بع�����د احم��د وهو ال�ضيف والقلُم
هو الكت��������اب ون�����ور احل����ق حكمتِه                        حُبّ الول������ي ر�ض�������اعا لي�س ينفطُم
يا اآية اهلل �ضي���ف امل�ضطفى العربي                        و�ضه��وة املج������د يف كف�����ّيه يلت�����جُم
حبوت قدراً  تعي��د ال�ضم�س ان افلت                        ان�ت االمام وعطر امل�ضطفى ال�ضبُم
لو ع��د اه�����ل التقى يوم���اً  مناقب����ُه                        يكف����ي الت���ول�����د يف الت�اريخ يرت�ضُم
يا مول����داً  به����ت االك����وان طلعت�����ُه                        اأيف احلط����يم يك����ون ال�ط���لق واالمُل
عر�س ال�ضماء ول��وح احلفظ يعرف���ُه                        من قبل اآدم حيث اخللق منع����������دُم
ه���ذا ال����ذي خت��م الق����راآن اآي��ت�������ُه                        وهو الول باأمر اهلل والع����������������ل�������ُم
مل يع�رف ال�ض�رك يوم�����ا يف تق��لب���ِه                        هيه��ات ت��دن���ضه االرجا�س وال�ضنُم
يا راية الدين عن���د املوبق���ات ي���رى                        وذو فق���������ارٍ  ل����ه املي���دان ينق�����ضُم

�ضوالت ب��درٍ  ب���ذي االل���باب باقي���ةً                        قد نا�ضف القتل حيث الن�ضر يغتنُم
هو ال���ذي ق���اتل اجل��ي�ضان يف اأح���دٍ                        ون�����ادى جربيل هذا الفار�س العظُم
كف����اه ع��زاً  وذا االح���زاب اجتمعوا                        ح���ني ب�����ن ودٍ  ين����ادي مال���������ه نعُم
عّم ال�ض���كون ك����اأّن امل�����وت ن��ازله��م                           �ضق ال�ضفوف جميبا ً ها انا اخل�ضُم
م���ن �ض���ربةٍ  اف��لق البت����ار ه����امته                            انه������ى القتال وجي�س ال�ضرك ينهزُم
يا �ض���������ربةً  اث��قل املي����زان حمملُه                        يبقى �ض�����داها لي����وم النفخ يحت��دُم
يف خيربٍ  اقل�������ع االب������واب �ض��اعده                        ويف حننيٍ  هن���اك الف�ض�����ل والهم�ُم

قد اشرق الكون
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جواد ح�سني ال�سكيني

زينب خالد ها�سم
فوزية عمران عبا�س

َهب اأن �ضخ�ضًا ما كان خادمًا 
للملك، اأال تراه يفتخر على االأخرين 
الأنه قريب من م�ضدر القوة واملال اأو 

الوجاهة؟ فكيف اذا كان عبدًا هلل 
تعاىل؟ ال�ضك ان مثل هذا االإن�ضان ال 

تهمه الدنيا وال يخ�ضى يف اهلل لومة 

الئم، وله احلق يف ذلك.
 ال�ضادق االمام  اىل  رجل  جاء 
احلال  �ضديد  هو  من  اأرى  )اإن  قال: 
يف  نف�ضي  واأرى  العي�س،  عليه  م�ضيقًا 
�ضعة من الدنيا ال امد يدي اإىل �ضيء اإال 
هو  من  اأرى  وقد  ُاحب،  ما  فيه  راأيت 

فقد  عنه،  ذلك  �ضرف  قد  مني  اأف�ضل 
من  ا�ضتدراجًا  ذلك  يكون  اأن  خ�ضيت 
 :االأمام فقال  بخطيئتي؟  ل  اهلل 

اإما مع احلمد فا واهلل(.

عبادة                 فخر و�سرف

قال االإمام جعفر ال�ضادق: )كل جزع 
على  والبكاء  اجلزع  �ضوى  مكروه  وبكاء 

.)احل�ضني
كل   البيت اهل  روايات  خال  من 
املجال�س املقامة على احل�ضني من البكاء 
اقامة  وكذلك  االئمة  لباقي  اثر  له  يوجد  مل 
جمال�س العزاء عليه مل يرتب عليه اثر كما له 
لباقي االأئمة فكل االأئمة على رغم ما 
وا�ضطهاد  ظلم  من  وا�ضابهم  حلقهم 
واغت�ضاب حلقوقهم يقولون: )ال يوم كيومك 

يا ابا عبد اهلل(. 
االإ�ضرار  هذا  مَلَ  وهو:  مهم  �ضوؤال  هناك 
على االإمام احل�ضني اكرث من باقي اأهل 

البيت ؟
هناك عدة ا�ضباب منها..

على  للحفاظ  و�ضائل  عدة  هناك   -1
الدين وكانت و�ضيلة االإمام احل�ضني اأكرث 
اكرث  الن  الدين،  على  للحفاظ  وو�ضواًل  اثرًا 
بالنف�س  اجلهاد  و�ضيلة  هي  تاأثريًا  الو�ضائل 
من  والعيال  بالنف�س،  جاهد   فاحل�ضني
الطفل  وحتى  واالأطفال  واالوالد  الن�ضاء 
الر�ضيع قدمه، وكان عن طيب نف�س ور�ضى، 
�ضلحت  )ما   :ال�ضادق االمام  ويقول 

الدنيا اال باجلهاد(.
بينت   احل�ضني االإمام  نه�ضة   -2
و�ضوح  وا�ضحًا  وا�ضبح  الباطل  من  احلق 
اإن  تقول  املوؤكدة  الروايات  ان  كما  ال�ضم�س، 
�ضيدا   واحل�ضني احل�ضن  االإمامان 
فان  يقول  من  وهناك  اجلنة،  اأهل  �ضباب 
وفان كها اأهل اجلنة، فهل القاتل واملقتول 

يف اجلنة؟!.
مروان  بن  امللك  عبد  يقول  من  وهناك 
خليفة اهلل تعاىل ونبيه حممد، ور�ضول 
اأداها  اهلل جاء حامًا ر�ضالة من اهلل 
تكّبد  من  فهو  امللك  عبد  اما  االأمر،  وانتهى 
اف�ضل  امللك  عبد  فيكون  الدين!  اإكمال  عناء 
من ر�ضول اهلل، وهناك من يقول باأن املاأمون 
 الر�ضا لاإمام  الوالية  واأعطى  �ضيعي 
ووفى بعهده، وغريها من االقاويل واالباطيل 

التي �ضيعت و�ضوح احلق.
الباطل فعلينا  لو اردنا ان منيز احلق من 
نكت�ضف  فاأننا   احل�ضني االإمام  بنه�ضة 
 احل�ضني خال  من  االإ�ضام  حقيقة 
خال  من  نك�ضفها  االإ�ضام  �ضفقة  وحقيقة 
�ضفقة االإمام احل�ضني الحظوا قول احلق 
يقول:  حيث   احل�ضني باالإمام  املتمثل 
قول  والحظوا  حق(،  والنار  حق  )اجلنة 
اهلل(  )لعنة  �ضعد  بن  بعمر  املتمثل  الباطل 
ونار(،  جنة  خالق  اهلل  ان  )يقولون  يقول: 

األي�س هذا �ضك باهلل تعاىل؟
ها�ضم  )لعبت  يقل:  اأمل  اهلل(  )لعنة  ويزيد 
بامللك ال خرب جاء وال وحي نزل(، األي�س هذا 

�ضك يف اهلل ور�ضوله فاأي باطل هذا؟!
 فاحل�ضني عا�ضوراء  يف  وا�ضح  فاحلق 
انا  )ال�ضت  يقول:  فكان  احلجة  عليهم  األقى 
اأ�ضاألوا  وفان،  فان  ا�ضاألوا  نبيكم  بنت 
كباركم( بينما اهل الباطل ماذا كانوا يقولون 
ولكن  تكون،  َمن  نعرف  )اإنا  اجابوا:  ومباذا 
اإما اإن تنزل عند حكم يزيد )لعنه اهلل( ومن 
الفاجر  الفا�ضق  اخلمر  �ضارب  يزيد؟  هو 
بيوت  اأحرقوا  اأو  وفجوره  بف�ضقه  واملعلى 

الظاملني(.
ان   احل�ضني االإمام  �ضفقة  والحظوا 
بالقتال،  يبداأهم  اأن  يكره  كان  االإمام 
عن  ف�ضاألوه  يبكي  العا�ضر  ليلة   وكان
هوؤالء  يدخل  ان  اكره  )اأن  فقال:  ال�ضبب؟ 
بقتال(  ابداأهم  ان  واكره  ب�ضببي  النار  القوم 
الذي   احل�ضني االإمام  �ضفقة  هي  فهذه 
يريد لهم اخلري واالإ�ضاح والنجاة، ويريدون 
نزور  عندما  اننا  الحظوا  والهاك،  القتل  له 

 .االئمة كلهم عدا االإمام احل�ضني
 علمهم هو  الثالث  ال�ضبب   -3
يف  نقراأ  فعندما  تتكرر،  ال   نه�ضته باأن 

زيارته هذه العبارة:
ثاأره،  وابن  اهلل  ثار  يا  عليك  )ال�ضام 
الوتر هو  تف�ضري  ان  املوتور(، فاحظ  والوتر 
اما ال ثان له اأو ال نظري له. مثًا: ان كل اهل 
اخت�ضت  ال�ضفة  هذه  لكن  كرماء  البيت 
اأهل  كرمي  املجتبى  احل�ضن  باالإمام 
�ضادقون  كلهم  البيت  واأهل   البيت
جعفر  باالإمام  اخت�ضت  ال�ضفة  هذه  لكن 
ال�ضادق وكذلك اأهل كلهم �ضهداء لكن 

.هذه ال�ضفة اخت�ضت باالإمام احل�ضني
اىل   ال�ضادق االإمام  وا�ضار   -4
 احل�ضني االإمام  بقتل  )اأن  بقوله:  ذلك 

قتل اخلم�ضة الطيبني(.

اخت�س  وقد  ب�ضفة،  خمت�س  اإمام  فكل 
واجلهاد،  بال�ضهادة   احل�ضني االإمام 
ف�ضام عليه يوم ولد ويوم ا�ضت�ضهد ويوم يبعث 

حيًا.

خ�سو�سية االمام احل�سني عند االئمة
وول  امرهم،  وول  للم�ضلمني  خليفة   النبي بعد  يكن  من 
اهلل يف ار�ضه، وو�ضي ر�ضول اهلل، نعم فقد كرثت الروايات بخ�ضو�س 
من  عدد  هناك  وكذلك  طالب  ابي  بن  علي  االمام  املوؤمنني  امري 
االآيات الكرمية التي تدل على احقية االمام علي من غريه، وتخ�ض�س 
االمام علي خلافة امل�ضلمني ولقربه من ر�ضول اهلل ومن هذه االآيات 

نذكر هذه االآية املباركة:
ْن اأَْعَناٍب  اٌت ميِّ َتَجاِوَراٌت َوَجنَّ َويِف االأَْر�ِس ِقَطٌع مُّ

اء  ْنَواٍن ُي�ْضَقى مِبَ ْنَواٌن َوَغرْيُ �ضِ َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �ضِ
َها َعَلى َبْع�ٍس يِف االأُُكِل  ُل َبْع�ضَ َواِحٍد َوُنَف�ضيِّ

 َيْعِقُلوَن َقْوٍم  ليِّ اَلآَياٍت  َذِلَك  يِف  اإِنَّ 
)�ضورة الرعد: 4(.

جملة  يف  االآية  هذه  مف�ضر  ذكر 
االمام  ف�ضل  على  الدالة  االآيات 

اخرجه  ذلك  يوؤيد  ومما   علي
�ضواهد  )483(ه�،  احل�ضكان  احلاكم 

قال  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  ب�ضنده  التنزيل 
�ضمعت ر�ضول يقول لعلي- )يا علّي، النا�س 

ر�ضول  قراأ  ثّم  واحدة،  �ضجرة  من  واأنت  واأنا  �ضّتى،  �ضجر  من 

ْنَواٍن  ْنَواٌن َوَغرْيُ �ضِ ْن اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �ضِ اٌت ِمّ اهلل :َوَجنَّ
 :واالآية الكرمية متعلقة بقول الر�ضول اهلل اآٍء َواِحٍد ُي�ْضَقى مِبَ
)ُخلق النا�س من اأ�ضجار �ضّتى، وُخلقت اأنا وعلّي من �ضجرة واحدة(، 

وهذا احلديث ذكر بعده الفاظ منها.
يا علي النا�س من �ضجرة �ضتى وانا وانت من �ضجرة واحدة.   -1
خلقت انا وانت من �ضجرة انا ا�ضلها وانت فرعها، وذكرت   -2
هذه هي االلفاظ كلها عن الر�ضول وقد اخرج 
ال�ضيوطي  منهم  املف�ضرين  عن  احلديث  هذا 
واخرج احلاكم  املنثور  الدر  )911ه�( يف 
ر�ضول  �ضمعت  قال  جابر  عن  و�ضححه 
علّي،  )يا  لعلّي:  يقول   اهلل
النا�س من �ضجر �ضّتى، واأنا واأنت من 
ر�ضول  قراأ  ثّم  واحدة،  �ضجرة 
َوَزْرٌع  اأَْعَناٍب  ْن  ِمّ اٌت  َوَجنَّ  :اهلل
اآٍء  مِبَ ُي�ْضَقى  ْنَواٍن  �ضِ َوَغرْيُ  ْنَواٌن  �ضِ َوَنِخيٌل 
الثعلبي  عن  تف�ضريها  جاء  واي�ضا   ،)َواِحٍد
الذهبي  واقره  البيان  الك�ضف  يف  )437(ه�  او   )427(

)748(ه� ومل يعلق عليه.

علي يف �لقر�آن
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مدينة عبد الرزاق

فا�سل عليوي

ال�ضاة من اهم العبادات واولها، وهي �ضحيفة 
اأعماله،  و�ضفينة  وهويته،  اإميانه،  وعنوان  املوؤمن، 
فال�ضاة اإن قبلت قبل ما �ضواها، وان ُرّدت رد ما 
وال�ضاة  عنه،  العبد  ُي�ضاأل  ما  اأول  وهي  �ضواها، 
فالعبد  تعاىل،  اهلل  اىل  ومعراجه  تقي،  كل  قربان 
يت�ضل به من خال ال�ضاة قال تعاىل:   َحاِفُظوْا 
ِ َقاِنِتنَي  َاِة اْلُو�ْضَطى َوُقوُموْا هلِلّ َلَواِت وال�ضَّ َعَلى ال�ضَّ
 الر�ضول وع��ن   ،)238 البقرة:  /)�ضورة 
قال: )ما من عبد اهتم مبواقيت ال�ضاة وموا�ضع 
وانقطاع  املوت  عند  ال��روح  له  �ضمنت  اإاّل  ال�ضم�س 
ال��ه��م��وم واالح�����زان وال��ن��ج��اة م��ن ال���ن���ار(، وق��ال 
اي�ضًا: )اعُبِد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه 
يكون  ان  احلديث  هذا  من  ي�ضتفاد  ي��راك(،  فاإنه 
فيها م�ضاهد جلمال اجلميل م�ضتغرقًا يف  ال�ضالك 
القلب  م�ضامع  ان  حيث  املحبوب،  ح�ضرة  جتليات 
ت�ضم عن املوجودات االخرى وتنفتح عني الب�ضرية 
ي�ضاهد  فا  اجل��ال،  لذي  اخلال�س  اجلمال  على 
غريه ويكون م�ضغواًل باجلملة باحلا�ضر تعاىل، 
وق���د او����ض���ح اه���ل ال��ب��ي��ت م��ع��ان 
اىل  اأولها  من  ال�ضاة 
اخ�������ره�������ا، 

وهذه بع�س املقتطفات من حدائقهم الغّناء بالعلم 
باب  بلغت  )اإذا  ق��ال:   ال�ضادق عن  واملعرفة 
امل�ضجد فاعلم اأنك ق�ضدت باب بيت ملك عظيم ال 
مبجال�ضة  ي���وؤذن  وال  امل��ط��ه��رون،  اإال  ب�ضاطه  يطاأ 
ب�ضاط  اإىل  القدوم  وهب  ال�ضديقون،  اإال  جمل�ضه 
خدمة امللك فانك على خطر عظيم اإن غفلت هيبة 
العدل  من  ي�ضاء  ما  على  ق��ادر  اأن��ه  واعلم  امللك، 
برحمته  عليك  عطف  ف��ان  وب��ك  معك  والف�ضل 
وف�ضله َقِبل منك ي�ضري الطاعة، واآجرك عليها ثوابا 
كثريًا، واإن طالبك با�ضتحقاقه ال�ضدق واالخا�س 
عدال بك، حجبك ورد طاعتك واإن كرثت، وهو فعال 
ملا يريد، واعرف بعجزك وتق�ضريك وفقرك بني 
 ، املوؤان�ضة  و  له،  للعبادة  توجهت  قد  فانك  يديه، 
عليه  تخفى  ال  اأنه  ولتعلم  عليه،  اأ�ضرارك  واعر�س 
اأ�ضرار اخلائق اأجمعني و عانيتهم ، وكاأنك اأفقر 
عباده بني يديه، واأخل قلبك عن كل �ضاغل يحجبك 
عن ربك فانه ال يقبل اإال االطهر واالخل�س. وانظر 
ا�ضمك، فان ذقت من حاوة  اأي ديوان يخرج  من 
رحمته  بكا�س  ،و�ضربت  خماطباته  ولذيذ  مناجاته 
فقد  واإجابته،  عليك  اإقباله  ح�ضن  من  وكراماته 
واإال  واالمان،  االمن  فلك  فادخل  �ضلحت خلدمته، 
فقف وقوف م�ضطر قد انقطع عنه احليل، وق�ضر 
ف����اإذا علم  ع��ن��ه االم����ل، وق�����ض��ى عليه االج����ل، 
اهلل من قلبك �ضدق االلتجاء اإليه نظر 
والعطف  وال��راأف��ة  الرحمة  بعني  اإل��ي��ك 
كرمي  ف��ان��ه  وير�ضى  يحب  مل��ا  ووف��ق��ك 
يحب الكرامة لعباده امل�ضطرين اإليه 
ب��اب��ه لطلب  ع��ل��ى  امل��ح��رق��ني 
  :مر�ضاته، قال اهلل
ُي��ِج��ي��ُب  �������ن  اأَمَّ  
اإَِذا  ���َط���رَّ  امْلُ�������ضْ
��ُف  َدَع����اُه َوَي��ْك�����ضِ
/ �����وَء  ال�����������ضُّ
)����ض���ور ال��ن��م��ل: 

62( بحار االأنوار، ج80، �س374.
-  وعنه: )من قراأ القراآن ومل يخ�ضع هلل، 
ومل يرق قلبه، وال يكت�ضي حزنا ووجا يف �ضره، فقد 
خ�ضرانا  وخ�ضر  تعاىل،  اهلل  �ضاأن  بعظيم  ا�ضتهان 
مبينا، فقارئ القراآن يحتاج اإىل ثاثة اأ�ضياء: قلب 

خا�ضع، وبدن فارغ، ومو�ضع خال(.
على  رك��وع��ا  هلّل  عبدا  يركع  )ال   :وعنه  -
واظّله يف ظال  بهائه  بنور  اهلّل  زّينه  ااّل  احلقيقة، 
اّول  وال��ّرك��وع  ا�ضفيائه،  ك�ضوة  وك�ضاه  كربيائه، 
وفى  للّثان.  �ضلح  ب��االّول  اتى  فمن  ثان،  وال�ّضجود 
يح�ضن  ال  ومن  ق��رب،  ال�ّضجود  وفى  ادب،  الّركوع 

االدب ال ي�ضلح للقرب(. 
اهلل،  على  ثناٌء  )الت�ّضهد   :اي�ضًا وعنه   -

فكن عبدا له بال�ضر خا�ضعا له بالفعل(. 
 - وعنه اي�ضًا: )معنى ال�ضام يف دبر كل 
�ضاة: االم��ان، اي من ادى امر اهلل تعاىل، و�ضنة 
نبيه  خا�ضعا هلل خا�ضعا فيه، فله االمان من 

باء الدنيا، وبراءة من عذاب االخرة(. 
- وما تفي�س به الكلمات املاأثورة عنهم مما يعد 
من اآياتهم االإعجازية ال  يعد وال يح�ضى واأ�ضفاه انا 
املطيعون  املغرورون  الطبيعة  بخدر  الغافلون  نحن 
على  �ضرب  مما  االأم���ور،  كل  يف  ال�ضيطان  الأوام��ر 
اذاننا، فا يقظة لنا من نومتنا الثقيلة، ال خروج لنا  
مقامات  م��ن  ننتفع  مل  فنحن  الن�ضيان  وادي  م��ن 
ان  يكاد  ال  مما  القليل  اال   ،االئمة ومعارف 
 يذكر فلنتدارك انف�ضنا وليكن قائدنا احل�ضني
فهو يف ا�ضعب املواقف مل يرك ال�ضاة ومل يتهاون 
بخ�ضوع  ي�ضلون  فكانوا   وا�ضحابه هو  بها 
منهم  نحن  واين  عليهم  تنهال  واحلجارة  وال�ضهام 
فا �ضهام علينا وال حجارة ولكن �ضاتنا حتتاج اىل 

مراجعة فال�ضاة ال�ضاة عباد اهلل.
 واآخر و�ضية او�ضى بها �ضادق اهل البيت
وهو على فرا�س املوت اذ جمع اهله وقال لهم: )اإن 

�ضفاعتنا ال تنال م�ضتخفًا بال�ضاة(. 

اأعزهم اهلل  ال�ضيعة  من اال�ضئلة املوجهة اىل 
م�ضى  وقد  عنكم  غائب  باإمام  توؤمنون  انكم 
على غيبته اكرث من الف �ضنة، و مازلتم حتى 
اليوم تتحدثون عنه وتذكرون ف�ضائله وتدعون 
له، بل وتنتظرون ظهوره يخرج ومياأ االر�س 

ق�ضطًا وعداًل؟.
وماهي  ينفعكم؟  ماذا  غائب  وهو  اليوم  لكن 

اال�ضتفادة املرجوة منه؟
ثم بعد ذلك جتراأ بع�ضهم بالقول اأنه ال فرق 
 مع غيبته وبني  بني وجود االمام املهدي 
عدم وجوده ا�ضا ففي كا احلالتني ال ميدنا 

ب�ضيء...
والبع�س االخر بنى على هذه الفكرة الباطلة 
عقائد فر�ضية حيث قال: مبا اأننا ال ن�ضتفيد 
منه وهو غائب فا �ضرورة من وجوده، لذلك 
ال مانع من القول بان االإمام املهدي يولد 

يف اخر الزمان!
وامنا اهتزت هذه اال�ضئلة يف نفو�س ا�ضحابها؛ 
النهم هجروا معرفة اهلل وهجروا كتابه، 
الذي  نفو�ضهم،  يف  بالغيب  االإمي��ان  و�ضعف 
ط��امل��ا اأك���د عليه ال��ق��راآن ال��ك��رمي، واالإم���ام 
به،  االمي��ان  ينبغي  ال��ذي  الغيب  من  املنتظر 

،ق��ال:  القا�ضم  اب��ي  بن  يحيى  رواي��ة  يف  كما 
�ضاألت ال�ضادق: عن قول اهلل :امل 
  ْلُمتَِّقنَي  ليِّ ِفيِه ُهًدى  َرْيَب  اَل  اْلِكَتاُب  َذِلَك   
ِذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب... )�ضورة البقرة: 3-1(.  الَّ
فهو  والغيب  علي  �ضيعة  )املتقون   :قال

احلجة الغائب(.
من  اال�ضتفادة  عدم  على  ه��وؤالء  ا�ضتدل  لقد 
عن  غائب  ان��ه  بقولهم:   املهدي االإم���ام 

االب�ضار وال ميكن اال�ضتفادة من الغائب.
هل كان ما ل يرى ال�ستفادة منه؟
اأن اهلل يحدثنا يف كتابه العزيز عن:

فهم   ،)5 النازعات:  )�ضورة   اأَْمًرا َراِت  َفامْلَُدبيِّ    
املائكة الذين يدبرون امور العباد و�ضوؤونهم 

من �ضنة اىل �ضنة باأذن اهلل تعاىل.
اذن املائكة يدبرون امورنا مع اأننا ال نراهم 
وال ن�ضمع ح�ضي�ضهم، ثم ان ملك املوت الذي 
يومنا  اىل  ادم  منذ  اخلائق  ارواح  يقب�س 
احلا�ضر و�ضوف يقب�س ارواح الباقني اىل يوم 
القيامة واإن كنا ال نراه ال ن�ضتطيع اإنكار تاأثريه 

يف حياة الب�ضرية!
اك��رث م��ن ذل���ك، اهلل م��ن��زه ع��ن امل���ادة، 
وبالتال ال ميكن ان يرى بهذه العيون املادية 

فهل نقول اأنه ال تاأثري له يف هذا الكون واحلال 
انه خالق ومدبر كل �ضيء...

 هكذا هو وجود �ضاحب الع�ضر والزمان
اقت�ضت  وقد  بوجوده  موجوده  الكائنات  فكل 
يغيب  ان  الربانية  وااللطاف  االلهية  احلكمة 
عن االب�ضار فهل هذا يعني ان الكائنات قد 

ا�ضتقلت وا�ضتغنت بوجودها؟
ال! بل انها حمتاجة اليه يف كل حني، وهذا ما 
ي�ضتفاد من الرواية االإمام ال�ضادق حيث 
يقول: )واعلموا اأن االأر�س ال تخلوا من حجة 
هلل ولكن اهلل �ضيعمي خلقه عنها بظلمهم، 
خلت  ولو  اأنف�ضهم  على  وا�ضرافهم  وجورهم 
ل�ضاخت  واح��دة من حجة هلل  �ضاعة  االر���س 
ب��اه��ل��ه��ا، ول��ك��ن احل��ج��ة ي��ع��رف ال��ن��ا���س وال 
النا�س  يعرف   يو�ضف كان  كما  يعرفونه، 
َعَلى  َح�ْضَرًة  َيا    تا:  ثم  منكرون،  له  وهم 
ِبِه  َك��اُن��وا  اإِالَّ  ��وٍل  ���ضُ رَّ ��ن  ميِّ َياأِْتيِهم  َم��ا  اْل��ِع��َب��اِد 

ون    )�ضورة ي�س: 30(.  َي�ْضَتْهِزوؤُ

ماذا ن�ستفيد من االمام املهدي
احللقة الثانية

الصالة عمود الدين
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ي�ضتاأثر املنرب احل�ضيني باهتمام امل�ضلمني 
من ال�ضيعة وغريهم اأما على امل�ضتوى ال�ضيعي 
في�ضتاأثر باهتمام خمتلف �ضرائحهم الأ�ضباب 
جزاًء  املنرب  اأ�ضبح  اأن  بعد  فالبع�س  خمتلفة 
من ح�ضارة ال�ضيعة و�ضغل حيزًا من ثقافتهم 
يريده موؤ�ض�ضة تتحرك وفق ال�ضوابط العلمية 
معنى  فهو  واملفارقات  الثغرات  من  وتخلوا 
يتوفر  وهو  �ضيما  ال  للمنرب  العلمية  بال�ضفة 
به  تت�ضف  علم  بغري  قبوله  ميكن  ال  ما  على 
والتاريخ  واالحكام  العقائد  من  مواده 
علمًا  بكونه  االهتمام  وهكذا  والنظريات 
ذات  على  املحافظة  مظاهر  من  مظهر 
م�ضمونها  عن  والدفاع  الثقافية  ال�ضيعية 

املفر�س ان يكون �ضليمًا.
وراء  من  ين�ضد  كان  ملا  االآخر  والبع�س 
اال�ضتماع املنرب اأن يح�ضل على االجر والثواب 
الدينية  واملفردة  ال�ضائبة  النظرية  وي�ضتلهم 
ذلك  كل  فان  الديني  مبحتواه  تت�ضل  التي 
يف  نقي  نقله  يف  موثوق  املنرب  على  موقوف 
حتليله:  يف  امل�ضتطاع  جهد  �ضائب  م�ضادرة 
يتاأتى ملن ي�ضتمع ملنرب ال  الثواب ال  بداهة ان 
بذلك(  علمه  )مع  ال�ضفات  هذه  فيه  تتوفر 
فلم يبقى اذًا اإال احلر�س على املنرب ال يفرط 
فيما  باأملة  ال�ضماع  يفجع  ال  حتى  االمانة  يف 

ق�ضد له من الثواب.
وثالث يرى يف املنرب وجمهوره منتداه الذي 
يجمع بني الفائدة وال�ضلوى والتوا�ضل والتزاور 

يف موا�ضم عديدة من ال�ضنة جتيب عنده على 
مطالب متنوعة وهكذا باقي ال�ضرائح تنوعت 
حول  والتقت  املنرب  يف  احلر�س  يف  اهدافها 
اهمية وجوده اإن هذه املح�ضلة مل تكن وليدة 
املنرب يف  تراكم م�ضامني  فرة ق�ضرية ومل 
مئات  عرب  تكثف  تراكم  هو  بل  ق�ضري  زمن 

ال�ضنني يف م�ضرية املنرب.
اما  ال�ضيعية  ال�ضرائح  عند  هو  ما  هذا 
املهتمون من املذاهب االإ�ضامية باملنرب فهم 

ق�ضمان:
عن  التعرف  يريد  ق�ضم  الأول:  الق�سم 
التي  واملك�ضوفة  العارية  الفعالية  هذه  طريق 
تربز ال�ضيعي يف ممار�ضاته العقائدية بو�ضوح 
لريى  التقية  اأو  الت�ضر  دعوى  فيها  ميكن  وال 
لهذه  ينا�ضب  ما  �ضحة  ميدانيًا  ولي�ضمع 
على  البع�س  يحر�س  فعاليات  من  الطائفة 
ت�ضويرها بانها ال تلتقي واالإ�ضام بحال من 
من  �ضورة  على  قبولها  ميكن  وال  االحوال 
الباحث  حر�س  املنرب  على  فحر�ضه  ال�ضور 
على  منه  يطل  ووا�ضح  �ضادق  امل�ضدر  عن 
اجلدل  حولها  وكرث  لاآخرين  ن�ضبت  ق�ضايا 

واملنرب يوفر له بابا لذلك.
لعله  باملنرب  يرب�س  الثاين:  والق�سم 
مادة  منها  يتخذ  الزالت  من  زلة  مي�ضك 
للتهريج وين�ضى جميع ايجابيات املنرب وجهاده 
يف �ضبيل العقيدة والدعوة اىل اهلل تعاىل ومن 
املوؤ�ضف ان بع�س املنابر قد ال يكون متثبتًا يف 

نقله او يكون مت�ضرعا يف احكامه اأو لي�س على 
لهذا  يوفر  مو�ضوعات  من  يعاجله  مبا  علم 
املترب�س مادة للتهريج ويتخذ منه هذا املهرج 
تعميمًا ال مربر له وينتزع منه احكامًا ما ينعت 
هذا املنربي بنعوت غري �ضحيحة وقد جاءن 
يحملون  غرينا  ومن  منا  واحد  من  اكرث 
�ضلفيني  خلطباء  م�ضجلة  �ضرائط  باأيديهم 
يحملون فيها على بع�ضهم فينعتونه اواًل بانه 
من علماء ال�ضيعة وهو ال �ضلة له بالعلم انهم 
يح�ضبون ان من لب�س عمة كربية ويح�ضن ان 
ي�ضوغ بع�س االلفاظ من العلماء، وقد تتبعوا 
املوؤلفات  بع�س  عن  ينقلونه  وما  هوؤالء  اأقوال 
الأهل ال�ضنة فلم يجدوا له اثرًا فانتزعوا حكمًا 
كما  يكذبون  ال�ضيعة  علماء  كبار  ان  مفاده 
العلوم  ابعاد  ا�ضاروا اىل نظريات يف خمتلف 
لي�ضت �ضحيحة واح�ضائيات لي�ضت م�ضبوطة 
فئة  كل  ان  لهم:  فقلنا  منابركم  هذه  وقالوا 
تخت�س بعلم او عمل البد ان يوجد فيها منوذج 
من هذا القبيل فلي�س من ال�ضحيح ان يحكم 
ان  واتذكر  فرد.  بت�ضرفات  كاملة  فئة  على 
ملنع  علماوؤكم  يت�ضدى  ال  مل  قال:  احدهم 
امثال هوؤالء من اخلطابة؟ فقلت لهم: النهم 
ال ميلكون قوة تنفيذية كما متلكون انتم ولذلك 

ال قدرة لهم على �ضبط مثال هذه االمور.
ان مما يبعث على االأمل ان ال تكون هناك 
بحمل  يقوم  املنرب  على  يقال  ما  على  رقابة 
ر�ضالتنا للجماهري وينبغي ان ي�ضعر مب�ضوؤولية 

بو�ضعنا  ذلك  و�ضلة  الفكرة  وخطر  الكلمة 
ككل. لقد ا�ضبح العامل مكانا واحدا تنتقل فيه 
ا�ضبح  كما  الربق  ب�ضرعة  والفكرة  الكلمة 
بها  نقوم  التي  الفعاليات  خمتلف  من  يقراأنا 
علينا  ي�ضلط  فالكفر  املجهر  حتت  نحن 
ام  متطرفون  اننا  هل  كلمة  ليقول  االأ�ضواء 
هم  االأخرى  املذاهب  من  واإخوننا  معتدلون، 
االخرون قد ارهفوا اأ�ضماعهم القتنا�س كلمة 
الدنيا  ليماأوا  عندنا  خمرف  من  ولو 
والت�ضر وراءها على طريقتهم يف  بال�ضجيج 

رفع بع�س القم�ضان وامل�ضاحف.
حالة  املنرب  يعد  مل  ذكرته  ما  على  وبناًء 
�ضوابط  او  قيود  بدون  منار�ضها  خا�ضة 
وب�ضورة عفوية تقوم على الت�ضاهل والت�ضامح 
بينما هي توثق بامل�ضجات وت�ضبح مادة قابلة 
امري  و�ضدق  اتهام،  مادة  منها  ت�ضاغ  الن 
يف  )الكام  قال:  عندما   علي املوؤمنني 
وثاقك ما مل تتكلم به فاذا تكلمت به �ضرت يف 
حترف  جهات  وجود  مع  خ�ضو�ضًا  وثاقه(، 
لهدفهًا  حتقيقًا  ويهمها  مو�ضعه  عن  الكلم 
وتلغم  االجواء  ت�ضمم  ان  ورائها  من  وهدف 
االمثلة  االف  من  مثا  و�ضاأ�ضرب  القاعدة 

التي متتا بها ال�ضاحة هذه االيام:
االوربية  العوا�ضم  يف  انت�ضرت  �ضنني  منذ 
العراقيني واغلبهم من  �ضرائح من املهرجني 
ومنها  �ضعائرهم   هناك  ومار�ضوا  ال�ضيعة 
جمال�س تعقد لذكر واقعة الطف وخالها يتم 
امل�ضلمني  وبداأ كثري من  والفكر  العقيدة  ن�ضر 
يح�ضر  غريهم  ومن  االخرى  املذاهب  من 
امثال هذه املجال�س ويظهر ان ذلك �ضق على 
ك�ضفت  املجال�س  الن  الطائفية  ابواق  بع�س 
واالفكار  والن�ضب  ادعاءاتهم  زيف  من  كثريا 
ن�ضطت  وعندئذ  ال�ضيعة  عن  يروجونها  التي 
وتغلق  ايديهم  الزمام من  يفلت  لئّا  االقام 
بالطائفية فانهمر �ضيل  التي تتجر  احلوانيت 
فئة  متولها  التي  والكا�ضيتات  املن�ضورات  من 
ال�ضيعة  تكفري  على  حتر�س  وكلها  معروفة 

واخت�ضارًا للدرب اأروى لك واحدة من هذه 
االدلة:

جيء ال مبن�ضور على �ضكل كتيب بقلم ابو 
اديب الفل�ضطيني هكذا كتب عليه وانا احتفظ 
به عندي يف لندن لقد حر�س هذا الكتاب على 
ائمتنا يحكمون بحكم  يهود وحتى  اننا  تاأكيد 
يف  جاءت  رواية  ذلك  على  والدليل  اليهود 
اذا  املهدي  االمام  ان  مفادها  الكايف  �ضحيح 
وداود  وداود،  �ضليمان  بحكم  يحكم  ظهر 
يحكمان  الكاتب  ا�ضتظهر  كما  و�ضليمان 
بالتلمود فمن هاتني املقدمتني ينتج ان املهدي 
يحكم بالتلمود، وال يحكم بالتلمود اإال اليهود، 
�ضندها  �ضامة  بناًء على  الرواية  ان  يف حني 
االآية  املفاد  اىل  ت�ضري  املعار�س  من  وخلوها 
يِف  َيْحُكَماِن  اإِْذ  َو�ُضَلْيَماَن  َوَداُووَد  الكرمية: 
ا  َوُكنَّ اْلَقْوِم  َغَنُم  ِفيِه  َنَف�َضْت  اإِْذ  ْرِث  احْلَ
ْمَناَها �ُضَلْيَماَن َوُكاًّ  ْكِمِهْم �َضاِهِديَن  َفَفهَّ حِلُ
)�ضورة   …َوِعْلًما ُحْكًما  اآَتْيَنا 

االنبياء:87:79(
ومفاد الق�ضية اأن غنما لبع�ضهم نف�ضت اي 
رعت ليا بكرم من الكروم فاأف�ضدته فاحتكما 
اىل  الغنم  بت�ضليم   فحكم داود  اىل 
اف�ضدته  ما  ي�ضاوي  ثمنها  الن  الكرم  �ضاحب 
هو؟  ما  فقال:  ارفع؟  اأو   ضليمان� فقال 
قال: تدفع الغنم ل�ضاحب كرمي في�ضتويف من 
ملا  العموم  وعلى  وا�ضوافها  واوالدها  البانها 
كان �ضاحب الغنم �ضامنا ملا اتلف كان عليه 
التعوي�س فعًا اما االنتظار فهو وان كان لي�س 
وهو  التف�ضل  باب  من  مندوب  ولكنه  بواجب 
ارفق بالطرف االآخر، وكا احلكمني �ضائبان، 
ال�ضائب  بني  منافاة  وال  ا�ضوب  الثان  ولكن 
اذًا  بتخلي�س،  الق�ضية  هي  هذه  واال�ضوب 
وداود  �ضليمان  بحكم  االإمام  يحكم  ان  معنى 
امل�ضاألة  ان  ومعلوم  ي�ضتد  وقد  يرفق  قد  ان 
فيها بحوث مو�ضعة يف انه هل يجوز ان يعمل 
ال�ضابقة  ال�ضرائع  بحكم  االإ�ضام  يف  ويحكم 
يف  لها  يرجع  التفا�ضيل  ذلك  يف  وللعلماء 

الذي  التهريج  هذا  من  هذا  فاأين  حملها 
مثل  جمرد  هذا  العموم  وعلى  عليه  اعتادوا 
عندنا  كلمة  كل  ان  على  لتنبيه  هنا  ا�ضوقه 
م�ضتوى  على  نكون  ان  فينبغي  مر�ضودة 

امل�ضوؤولية.
يتلخ�س من كل ما مر: ان املنرب له موقع 
مهم عند خمتلف اجلهات كما ذكرنا فكيف 
ن�ضنع له مكانة م�ضرفة ويف الوقت ذاته نعمل 
ال�ضليمة  مقومات  فيه  تتوفر  بناًء  بنائه  على 
خطوطه  برز  ال  �ضاأعر�س  ما  هذا  ونطوره. 
على  مفتوحًا  الباب  تاركًا  للذهن  تبادر  التي 
اراء  لها  تكون  قد  التي  لاأقام  م�ضراعيه 
قد  التي  ولاأذهان  املو�ضوع  هذا  يف  اأخرى 
خط  يف  جميعًا  دمنا  ما  له  انتبه  مل  ملا  تتنبه 
وراء  من  تعاىل  واهلل  احل�ضيني  املنرب  خدمة 

الق�ضد.
امنا اأعود الأوكد مرة اإن املنرب مل يعد كما 
كبريًا  مدخا  عاد  بل  تخ�ضنا  موؤ�ض�ضة  كان 
للتعرف علينا ودرا�ضة هويتنا واختبار قدراتنا 
الفكرية وحتديد اجتاه مزاجنا، فنحن طائفة 
متيزت بفكر مار�س ال�ضراع منذ ولد وتعر�س 
الأ�ضباب  وذلك  ايامه،  بواكري  من  للماحقة 
كثرية كتب فيها العلماء كتبًا و�ضلط املحققون 
عليها االأ�ضواء وكان وما يزال جوهرها لي�س 
�ضتى  الأ�ضباب  اجلهات  من  لكثري  يروق  مما 
يعطي هذه  البع�س مل  يزال  ال  كله  ومع ذلك 
ينبغي  وما  باملنرب  االإهتمام  من  االمور حقها 
واأنا ل�ضت  ان يكون عليه، كما هو عند غرينا 
بنا�س اأن غرينا عنده من و�ضائل ال�ضبط ما ال 
منلكه كما هو معلوم ولكن نحن عندنا و�ضيله 
هو  ذلك  اال�ضباب:  كل  من  اهم  لعله  و�ضبب 
غري  املنرب  يفتح  فقد  الذات  على  املحافظة 
امل�ضوؤول علينا بابًا من اأبواب جهنم، وال ينبغي 
التهاون يف ذلك من كل فرد فينا وال ينبغي ان 
للمجزرة  طريقه  يف  وهو  يجر  كمن  نكون 
اآل  فكر  من  ثروة  نحمل  انننا  اىل  باالإ�ضافة 

حممد ينبغي اأن ن�ضوغ لها االإناء ينا�ضبها. 
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ال�سيخ حبيب الكاظمي

 تاأمالت يف حياة الأنبياء
 حياة النبي يون�س

17-3
حياة  ع�سارة  يعطينا  الكرمي  القراآن  اإن 
نبيٍّ يف اآيات معدودة، وهذه نعمة كبرية من 
نعم كتاب اهلل عز وجل علينا.. ومن الأنبياء 
-وحياة  بحياتهم  نتاأ�سى  اأن  ميكن  الذين 
هذا النبي، وما جرى عليه عربة لنا جميعاً- 

.نبي اهلل يون��ض
اهلل  نبي  حياة  تناول  قد  تعاىل  اهلل  اإن 
يون�ض يف موا�سع عديدة من كتابه الكرمي، 
الن�ون"،  "ذي  ب�  الآيات  بع�ض  يف  و�سماه 
وكذلك ب� "�ساحب احلوت" فاإذن، هذا النبي 
و�س�احب  النون،  ذو  ت�سميات:  ثالث  له 
يف  حدث  اأهم  اإىل  اإ�سارًة  ويون�ض..  احلوت، 
ا�سمه  ارتبط  العظيم، فقد  النبي  حياة هذا 
باحلوت، وبا جرى عليه يف ظلمات البحر.

الأمم  يحث  الكرمي  القراآن  اأن  يالحظ 
َفلَْوَل  الآية:  تقول  فعندما  واحل�سارات، 
فهي  يون�ض:98(،  َقْرَيٌة…)�سورة  َكاَنْت 
با  واحل�سارات،  الأم�س�ار  اأهل  اإىل  دعوة 
حيث  ذلك،  �سابه  وما  والقرى  املدن  فيها 
اأو  يون�ض؟..  بقرية  تتاأ�سون  ل  ملاذا  تقول: 
بلدة  يف  يون�ض  -ُبعث  يون�ض؟..  بدينة 

نينوى- فهالنّ تاأ�سيتم بهذه القرية؟!..
َفلَْوَل َكاَنْت َقْرَيٌة اآَمَنْت َفَنَفَعَها اإمِمَياُنَها 
َعَذاَب  َعْنُهْم  َك�َسْفَنا  اآَمُنواْ  َّاآ  مَل ُيوُن�َض  َقْوَم  اإمِلَّ 
اإمِىَل  َوَمتَّْعَناُهْم  ْنَيا  الدُّ َياَة  احْلَ يفمِ  ْزيمِ  اخلمِ

القرية  فهذه  يون�ض:98(،  نٍي)�سورة  حمِ
ل  اأنه  حيث  الذنوب..  اأعظم  مار�ست  التي 
همِ  ُر اأَن ُي�ْسَرَك بمِ َ َل َيْغفمِ ذنب كالكفر اإمِنَّ اهللنّ
َي�َساء)�سورة  َن  ملمِ َك  َذلمِ ُدوَن  َما  ُر  َوَيْغفمِ
من  كانوا  يون�ض  فقوم   ..)48 الن�ساء: 
اهلل  اأنبياء  من  لنبي  واملعاندين  امل�سركني، 
التجاأوا  اأنهم  يالحظ  ذلك  ومع  وجل،  عز 
وهذا  واإنابة..  ب�س�دٍق  وجل  عز  اهلل  اإىل 
ارتفع  عليهم،  يقع  اأن  اأو�سك  الذي  العذاب 
يفمِ  ْزيمِ  اخلمِ َعَذاَب  َعْنُهْم  َك�َسْفَنا  عنهم.. 

ْنَيا)�سورة يون�ض: 98(. َياَة الدُّ احْلَ
اإن ما اأ�ساب القرون الغابرة من اخل�سف 
وامل�سخ والتدمي�ر والطوفان وما �سابه، لعله 
يوم  عذابهم  من  يخفف  العامل-  -واهلل 
القيامة؛ لأنهم عذبوا يف الدنيا، ولكل �سيء 
ح�سابه عند اهلل ع�ز وج�ل.. �سحيح اأن هذه 
الأمة اخلامتة، بربكة نبيهم اخلامت �سلوات 
اهلل و�سالمه عليه واآله، مل تعجل عقوباتهم 
عقوبات  ول  م�سخ  ل  اأنه  حيث  الدنيا..  يف 
بربكة  وذلك  الأم�ة،  هذه  يف  ظاهرة 
، لعله  امل�سطفى واآله.. ولكن، على كلٍّ
الناحية  هذه  من  الأقوام  بهوؤلء  حل  ما 
كانت نعمة من هذه الزاوية.. حيث قطعت 
املنكر.. وهي من  حياتهم، ومل ي�ستمروا يف 

موجبات، تخفيف العذاب يوم القيامة.

ملاذا خرج يون�ض مغا�سبا؟.. وقوله: 
(�سورة النبياء:  َر َعلَْيهمِ َفَظنَّ اأَن لَّن نَّْقدمِ
87(، األ ينايف الع�سمة؟.. فكيف يظن اأن ل 
يقدر رب العاملني عليه؟.. وم�اذا جرى عليه 
الدر�ض  هو  وما  والبحر؟..  ال�سفينة  يف 

العملي؟..
العبارات  هذه  فعادًة   ... ونمِ النُّ َوَذا 
َذا  كلمة  مثل  الكرمي،  القراآن  يف  الواردة 
 بال فعٍل م�سبق.. يكون هناك فعٌل  ونمِ النُّ
ر، ميكن اأن يقدر ب�"اذكر".. اأي: اأذكر ذا  مقدنّ
َر  ًبا َفَظنَّ اأَن لَّن نَّْقدمِ َهَب ُمَغا�سمِ النون اإمِذ ذَّ
اهلل  نبي  اإن    )87 النبياء:  )�سورة  َعلَْيهمِ
واطماأن  العذاب،  ب�سائر  راأى  عندما  يون�ض 
القوم  فرتك  بهم،  �سينزل  العذاب  اأن  اإىل 
وكاأنه انتهى التكليف.. حيث اأنه قام �سنوات 
وهو يدعوهم وينذرهم، ولكن بدون جدوى، 
بعد  عليهم  �سيقع  الإلهي  العذاب  وهذا 
قليل.. فمن الطبيعي اأن يعي�ض هذا ال�سعور 
اأمٌر  هناك  ياأت  ومل  التكليف..  انتهى  باأنه 

اإلهي بالبقاء فيهم، ليعدَّ ذلك مع�سية.
على ما يبدو اأن هناك اجتهادا، وا�ستذواقا 
اإذا خرج من  اأنه   ، من نبي اهلل يون�ض 
الالزم  من  وكان  عليه..  ح�ساب  فال  القوم، 
ينتظر  اأن  وجل،  عز  اهلل  يدي  بني  تاأدباً 

الأوامر حلظًة بلحظة،

قيل  واإذا  يذهب،  اإذهب!..  له:  قيل  فاإذا 
اأن  لو  حتى  يبقى..   اأن  فعليه  ابَق!..  له: 
اأن  يعني  ل  فهذا  وجدت،  العذاب  ب�سائر 
لعدم  مغا�سباً  ذهب  ولكنه  القوم..  يرتك 

اإميان قومه.
فهنا    َعلَْيهمِ َر  نَّْقدمِ لَّن  اأَن  َفَظنَّ 
ما  عمدة  اأن  حيث  الآية..  لهذه  توجيهان 
ميكن اأن يثري البع�ض على نبي اهلل يون�ض 
، هو هذه الفقرة ال�سغرية َفَظنَّ اأَن 
.. فالبع�ض قال: باأن امل�راد  َر َعلَْيهمِ لَّن نَّْقدمِ
 اأي كان خروجه  َر َعلَْيهمِ ب� َظنَّ اأَن لَّن نَّْقدمِ
اأن ل نقدر عليه.. فهو مل  خروَج من يظن 
اهلل  اأنبياء  من  نبياً  وكان  الظن،  هذا  يظن 
عز وجل، وهذا املعنى ل ياأتي يف ذهن عامة 
اأن  وهو:  اآخر،  تف�سري  وهناك  املوؤمنني.. 
بل  القدرة،  من  لي�ست    َعلَْيهمِ َر  نَّْقدمِ لَّن 
  يون�ض  اهلل  نبي  كاأن  الت�سييق..  من 
مل  لأنه  عليه،  ن�سيق  لن  �سوف  باأنه  ظن 
مل  الظاهر  بح�سب  فهو  خالفاً،  يرتكب 
واأخ�ذ  راحته  فاأخذ  اإلهياً،  نهياً  يخالف 
قومه..  تاركاً  الأر�ض  وجه  على  يجري 

فو�سل اإىل البحر، وركب مع القوم.
(�سورة  امْلَ�ْسُحونمِ اْلُفْلكمِ  ىَل  اإمِ اأََبَق  اإمِْذ 
رباين،  تعري�ض  اأي�ساً  هنا   )140 ال�سافات: 
فالعبد  اآبق..  عبد  خروج  اخلروج  هذا  كاأن 
اإذا اأراد اأن يخرج من بيت املوىل، ل بد واأن 
ويون�ض  املوىل..  مع  تن�سيق  هناك  يكون 
{؛ اأي ذهب   }اأََبَق اإمِىَل اْلُفْلكمِ امْلَ�ْسُحونمِ

ذهاب عبد اآبق من موله.
نَي)�سورة  امْلُْدَح�سمِ ْن  َفَكاَن ممِ َف�َساَهَم 

التي  ال�سفينة  ابتليت   ،)141 ال�سافات: 
ركبها بالرياح والطوفان، و�سار البناء على 
لأنه  البحر؛  يف  الأثقال  بع�ض  يلقوا  اأن 
ومن  فاقرتعوا،  ال�سفينة..  يف  ثقل  يوجد 
تخرج عليه القرعة يلقى يف البحر.. ولعل 
لأكر من مرة، تاأتي القرعة على نبي اهلل 

  .يون�ض
اأن  اأراد  اإذا  وجل  عز  اهلل  اأن  اإىل  انظروا 
املقدمات  يهيئ  كيف  عبده،  يبتلي 

لالبتالء!..
اأنه  ولو  البحر..  جانب  اإىل  ذهب  اأوًل: 
اإىل  اأو  واٍد،  اإىل  اأو  الرب،  جانب  اإىل  ذهب 
وما  احلوت  بق�سة  ابتلي  ملا  جبل..  اأعلى 

�سابه.
الأعا�سري..  وقت  يف  �سفينًة  ركب  ثانيا: 
ولو اأنه ركب ال�سفينة يف وقت هدوء اجلو.. 

ملا ابتلي با ابتلي.
الأثقال..  تتحمل  ل  �سفينًة  ركب  ثالثا: 
تتحمل  قوية،  �سفينة  كانت  اأنها  ولو 

امل�سافرين.. اأي�ساً ملا ابتلي بهذا البالء.
هذا  ي�سوق  بيديه  وجل  عز  اهلل  وكاأن 
الإن�سان اإىل الغرق.. ولكن كل هذه مقدمات 
ملا وقع فيه.. اإن رب العاملني اإذا اأراد اأن ي�سلب 
فالأمور  نعمة،  اإليك  يجلب  اأو  نعمة،  منك 
 كلها بيده.. انظروا اإىل نبي اهلل مو�سى
وهو طفل �سغري، كيف هياأ املقدمات، ُيْجَعل 
دار  اإىل  املهد  ت�سوق  والأمواج  املهد،  يف 
الرحمن  ي�سوقها  هنا  والأمواج  فرعون.. 
اإىل يون�ض ليغرقه.. واهلل عز وجل هو نف�ض 
الرب الذي  ي�سوق الأمواج، ليو�سل مو�سى 

اإىل ق�سر فرعون.
فاإذن، اإن الأمور بيد رب العاملني.. فالف�ساء 
والهواء والأر�ض وال�سموات، كلها بيد مالك 
حكومتك(..  من  الفرار  ميكن  )ول  الكون 
رب  مع  حياته  ن�سق  اإذا  اأحدنا  فاإن  وعليه، 
العاملني؛ فاإنه يدفع عنه الهلكات، كما دفع 
ينزل  عليه؛  واإذا غ�سب   ..عن مو�سى
عليه النقم، كما ابتلى يون�ض بهذه املقدمات 
يتدخل  لأن  يكفي  كان  اأنه  حيث  البعيدة.. 
وتخرج  الأخرية،  اللحظة  يف  العاملني  رب 

القرعة با�سم �سخ�ض اآخر. 
ولكن انظروا اأي�ساً اإىل العناية الربانية: 
ُع�سٌر وي�سر!.. حيث ياأتي احلوت -ولو جاءه 
عه-  وقطنّ للتهمه  -مثاًل-  القر�ض  �سمك 
َفاْلَتَقَمُه  لي�ستقر يف بطنه..  ويفتح فمه، 
وُت َوُهَو ُملمِيٌم)�سورة ال�سافات: 142(،  احْلُ
  عندئٍذ يلوم نف�سه، فقد اأح�ض يون�ض
باأن اجلو مكفهر، وباأن هناك عالمات لعدم 
الر�سا الإلهي عنه.. هنا اأخ�ذ يون�ض يناجي 
الليل،  هي:  التي  الثالث،  الظلمات  يف  ربه 
وجوف احلوت، واأعماق البحار.. هن�ا اأي�ساً 
اليون�سي  الذكر  فهذا  لنا:  عملي  در�ض 
وال�ساحلني،  الأولياء  اأو�ساط  يف  املعروف 
فقه  علمنا  اإذا  جداً،  املهمة  الأذكار  من  هو 
اأَنَت  اإمِلَّ  اإمَِلَه  لَّ  اأَن  فقال:  الآية.  هذه 
مِنَي)�سورة  املمِ الظَّ َن  ممِ ُكنُت  اإمِينِّ  �ُسْبَحاَنَك 
تهليال،  هناك  اأن  اأي  النبياء:178(،  
ثالثة  فهذه  بالظلم..  واعرتافا  وت�سبيحا، 

عنا�سر يف هذا الذكر اليون�سي:
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املدرب: اأحمد ال�سهر�ستاين

وهذه  علينا  اهلل  نعم  من  نعمة  العقل 
لكل  كمل  وقوانينها  ا�ضولها  لها  النعمة 
او  نظام  له  انه  من  البد  الكون  يف  �ضيء 
كتلوك ميكننا من اال�ضتفادة منه باأق�ضى 
�ضنعها  التي  للحا�ضبة  فكما  ممكن  قدر 
منه  لا�ضتفادة  كتلوك  الب�ضري  العقل 
به  خا�س  كتلوك  احلا�ضبة  ل�ضانع  كذلك 
واول هذه القوانني هي �ضكر املنعم  َلِئن 
ومن  ُكْم/)ابرهيم:7(    الأَِزيَدنَّ �َضَكْرمُتْ 
بعدها التحدث بنعمة اهلل وعدم ا�ضتخدام 
َك  َربيِّ ِبِنْعَمِة  ا  مَّ َواأَ   ال�ضلبية  العبارات 
ْث/ )ال�ضحى/11( ومن بعد ذلك  َفَحديِّ
فيه  العقل  مو�ضوع  طبعا  العقل.  معرفة 
ولكي  التذكر  هو  هنا  يهمنا  وما  ت�ضعبات 
من  البد  ا�ضتفادة  اق�ضى  على  نح�ضل 
فالعقل  التذكر.  والية  الدماغ  معرفة عمل 
واي�ضر  امين  ف�ضني  اىل  ينق�ضم  الب�ضري 
ان  يجب  وحمفزات  مهام  منه  ولكل 
ن�ضتثمرهما  للح�ضول على فائدة فالف�س 

املنطق  امل�ضتقيمة  باخلطوط  يهتم  االي�ضر 
والون الواحد )ا�ضود ابي�س( على العك�س 
واخليال   باالألوان  يهتم  االمين  الف�س  من 
يعانون  املدار�س  اأ�ضحاب  فرنى  وغريها 
الف�س  ي�ضتخدمون  لكونهم  التذكر  من 
ا�ضتفادة  وال  االمين خامل  ويبقون  االي�ضر 
ال�ضتخدام  احلديثة  اال�ضاليب  ومن  منه 
فهي  الذهنية  اخلارطة  هو  معا  الف�ضني 
معا  الف�ضني  ا�ضتخدام  على  تعمل 

فطريقتهما هم كما يلي: 

افقيًا  ناأخذ ورق بي�ضاء ون�ضعها   -1
)مائمة الورقة مع املو�ضوع(.

ناأتي بالفكرة اال�ضا�ضية )مو�ضوع   -2
املادة العلمية( ون�ضعها باملنت�ضف. 

�ضكل  واي  دائرة  حولها  نر�ضم   -3
على ان ال يكون خطوط م�ضتقيمة او زوايا.

اىل  الرئي�ضي  العنوان  نفرع   -4
عناوين فرعية وبعدها اىل عناوين ثانوية. 
ر�ضم ال�ضورة املعربة يف كل فرع   -5
او عنوان )الن ال�ضورة تعادل الف كلمة(.

وعدم  املنحنيات  ا�ضتخدام   -6
ا�ضتخدام اخلطوط امل�ضتقيمة.

واالآراء  العقائد  ظهرت  االأم��ة  حكمت  ظروف  لعدة  ونتيجة  اال�ضام  يف 
الواحد ومن ذلك م�ضاألة )ال�ضورى كمبداأ قراآن(  املو�ضوع  املختلفة يف 
املدر�ضة  عند  عنها  االمامية  املدر�ضة  عند  اليها  النظرة  تباينت  حيث 
ال�ضنية و�ضنتطرق اىل راأي املدر�ضتني يف ال�ضورى وذلك يف عدة موا�ضيع 
التي �ضيتم تناولها من خال  ميكن جمعها يف حلقتني وهذه هي االوىل 

عدة نقاط.
1- معنى ال�ضورى:

امل�ضورة هي ا�ضتخراج الراأي برجوع البع�س اىل البع�س، وال�ضورى هي 
/…َواأَْمُرُهْم �ُضوَرى َبْيَنُهْم ... :االمر الذي يت�ضاور فيه قال تعاىل

)ال�ضورى: 38(. 
ولل�ضورى معنيان هما:

االول: ا�ضتك�ضاف واختيار االأمة.
الثان: ترجيح الراأي ال�ضائب واالخذ به.

االم��ور  ففي  االأح���وال  بح�ضب  تختلف  انها  فالظاهر  ال��ع��رف،  يف  وام��ا 
ي�ضت�ضري  ان  الازم  من  لي�س  )اي  الزام  با  اال�ضتطاع  يكفي  اخلا�ضة 
خ�ضو�ضًا  العامة  االم��ور  يف  اما  راجحًا(  ذلك  كان  وان  فيها  ال�ضخ�س 

م�ضاألة احلكم والدولة فهي ملزمة واجبة بالتبادر عند العقاء.
2- جماالت ال�ضورى:

من اهم امل�ضاكل التي تعاجلها ال�ضورى اثنتان:
اأ - مو�ضوع االمرة وم�ضاكل العائلة.

ب -  مو�ضوع احلكومة والدولة وميكن ت�ضورها يف امور كانتخاب احلاكم، 
وحق امل�ضاورة يف احلكم، ومراجعة احلاكم وحق عزله.

3- �ضيغ ال�ضورى: اهمها:
ب�ضوؤون  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضًا  مبا�ضر  بنحو  امل�ضورة  يف  النا�س  م�ضاركة 
احلكم وقرارات ال�ضلطة وهذا هو اف�ضل االنواع او اختيار جمموعة من 
اخلرباء واهل احلل والعقد من قبل النا�س يرجع اليهم احلاكم او تخول 
االمة ذلك احلاكم نف�ضه يف اختيار طائفة من اخلرباء يرجع اليهم او 
ارجاع امل�ضورة اىل جمل�س ال�ضورى الذي تنتخبه االمة لتاأطري القوانني يف 

ال�ضلطة الت�ضريعية 
وفيما يتعلق باأدلة ونطاق ال�ضورى ف�ضوف يتم التطرق لها يف العدد القادم 

اإن �ضاء اهلل تعاىل. 

ل���ه  و اأ خ���اف  ل�����ض��ئ  ا خ����ر  اآ ن  اأ
ي���ة  ل���ن���ه���ا ا و �����ض����م����ان،  ا وه����م����ا 
ية  لكفا وا ية  احلما مثل  م�ضدر 
ل�ضئ  ا منقطع  به  �ضمي  نه  اأ ال  اإ
 ، ه م��ن��ت��ه��ا ي  اأ ي��ت��ه  ن��ه��ا ه��و  ف��ق��ي��ل 
فكما  مل��ب��ت��داأ  ا مل��ن��ت��ه��ى  ا وخ��اف 
ي��ق��ت�����ض��ي  مل���ب���ت���داأ  ا ل���ك  ق���و ن  اأ
ل��ل��ف��ظ  ا ج��ه��ة  م��ن  ف��ع��ل  ء  ب���ت���دا ا

ب��ل��غ  ذا  اإ ل�������ض���ئ  ا ن���ت���ه���ى  ا ق����د  و
ل��ي�����س  و ع��ل��ي��ه  د  ي�����زا ال  م��ب��ل��غ��ا 
ل��ي��ه  اإ م��ن��ت��ه��ى  ي��ة  ل��ن��ه��ا ا ي��ق��ت�����ض��ي 
ن  اأ ي�ضح  مل  ذل��ك  اقت�ضى  ل��و  و
ق��ي��ل  و ي���ة،  ن���ه���ا ل���ل���ع���امل  ل  ي���ق���ا
دي  توؤ لدنيا  ا الن  خرة  االآ ر  لدا ا

وىل. االأ مبعنى  لدنيا  وا ليها  اإ

�ضائقوها  ويعلم  تتوقف  املركبات  فاذا جميع  االأحمر  الون  ي�ضئ 
بان ذلك عامة على خط ال�ضري يف هذه املرحلة، وبعد االإ�ضارة 
مما  لها،  فيتهيئون  االن��ط��اق  املرحلة  ب��اأن  يعلمون  ال�ضفراء 
يعلمون من اأمور التهيئة وباالأخري ي�ضئ االأخ�ضر فيتحرك اجلميع 
بكامل الطماأنينة من جانب عدم وجود ما يخافون منه هذا هو 

عمل اإ�ضارة املرور وباله من عمل بثاثة الوان فقط.
والتوقف  احل��ذر  حا�ضله  مب��ا  االأل���وان  تلك  نف�س  لها  وحياتنا 

واال�ضتعداد واالنتظار والتهيوؤ وباالأخري االنطاق نحو ال�ضعادة.
اللون  ميثل  ما  تكون  �ضرعًا  واملحرمة  عقا  املمنوعة  فاالأ�ضياء 
االأحمر من ناحية العقوبة الدنيوية كال�ضجن بالن�ضبة لل�ضارق اأو 

االخروية واخللود يف النار بالن�ضبة للم�ضرك.
لل�ضاة  والتهيئة  الفرج  االأ�ضفر كانتظار  اللون  وهناك ما ميثل 

واال�ضتعداد لطلب العلم او الذهاب للعمل.
واأخريا ت�ضئ املرحلة اخل�ضراء وم�ضرية اىل ان اأبواب االعتقاد 
اأو���ض��ع  على  مفتوحة  عما  ال�ضالح  وال��ع��م��ل  علما  ال�ضحيح 

اعطتك  قد  م�ضارعها 
االإ�������ض������ارة الع��ت��ن��اق 
امل���ع���ق���ول واك��ت�����ض��اب 
احلال وامل�ضارعة اىل 
اغ���ت���ن���ام ك���ل ف��ر���ض��ة 
م���ت���اح���ة واغ���ت���ن���م���وا 
مر  متر  فاإنها  الفر�س 

ال�ضحاب 

مقارنة املدرستنيالخارطة الذهنية
 مع الشورى

علي عادل ها�سم

 م�سطفى �سرب

احللقة االوىل:

الوان ثالثة 
على  

الطريق  

الفروقات اللغوية
الفرق بني:

آخر الشئ
و

نهايته

املدرب: حممد علي حميد
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عاء عبدالأمر الي�ساري

م�سطفى كمال اياد

وح�ضب  موجز  ب�ضكل  اليمان  العقيق  ينق�ضم 
اأنواع كثرية  اإىل  اآالن يف االأ�ضواق  ما هو متداول 

منها:
العقيق الأحمر:

ويت�ضف  االأحمر  قريبا من  لونه  كان  ما  وهو 
بال�ضفاء وينق�ضم اإىل ق�ضمني رئي�ضيني هما:

اأحمر فاحت واأحمر غامق.
العقيق امل�ضور:

لون  متازج  فيه  يكون  الذي  العقيق  وهو 
طبيعي من اأ�ضل احلجر، وميثل هذا اللون �ضور 
طبيعية كاأن تكون �ضور اإن�ضان اأو حيوان اأو طيور 
اأو نبات واأ�ضكال اأخرى ك�ضورة الكعبة اأو اأ�ضماء 
اهلل احل�ضنى اأو اأ�ضماء اأ�ضخا�س اأو كتابات اأخرى 

متنوعة.
حجر الدم:

بهذا  ي�ضمى   ، ال�ضفافية  عدمي  ملون  حجر   
اال�ضم لاعتقاد ال�ضائد باأنه يفيد حلب�س الدم.

 حجر النمر: 
األوان  من  عادة  يتكون  اللون  قامت  حجر  وهو 

ثاثة )اأبي�س ، رمادي ، اأ�ضود (.
حجر ال�سم�س: 

اإىل  مييل  اللون  �ضفاف  فهو  النوع  هذا  اأما 
اأطلقت عليه هذه  البيا�س ، براق ومكور ال�ضكل 
تعر�س  واإذا  الامع،  لربيقه  نظرًا  الت�ضمية 
حمتفظًا  دافئًا  يظل  النهار  خال  لل�ضم�س 

باحلرارة طوال الليل.
حجر ال�سجني: 

االأرجوان  اللون  اإىل  مييل  حجر  ال�ضجني 

كخرز  ي�ضتخدم   ، المع  بريق  وذو  و�ضغري  مكور 
للحلي منذ قدمي الزمان.

اأماكن تواجد العقيق اليماين:
يتواجد العقيق اليمان يف مناطق متعددة من 
حمافظة  من  وعن�س  اآن�س  منطقة  فمنها  اليمن 
ذمار ومنطقة خوالن من حمافظة �ضنعاء، ومتثل 
اأنواع  معظم  لتواجد  وذلك  املناطق  اأهم  اآن�س 

العقيق فيها وتاأتي بعدها عن�س.
اجلبال  قمم  من  اليمان  العقيق  ي�ضتخرج 
وبطون االأودية فمنه ما يكون قريب من ال�ضطح 
ومنه ما يكون داخل باطن االر�س حتت ع�ضرات 
اأنواع  من  اليمان  العقيق  وي�ضتخرج  االمتار، 
خمتلفة من ال�ضخور، فمنه ما يتواجد يف �ضخور 
من  ي�ضتخرج  ومنه  جدًا،  عالية  �ضابة  ذات 
اليمان  ال�ضابة.العقيق  قليلة  رملية  �ضخور 
هذا احلجر الكرمي ال ياأخذ قيمته من ندرته كما 
هو احلال يف بع�س االحجار فهو موجود بدرجة 
تفوق كثريًا وجود االحجار الكرمية االخرى وامنا 
ياأخذها من اأنواعه وا�ضكاله التي تغذي مثل هذه 
منافعه  عن  تروى  التي  واحلكايات  اال�ضاطري 
واللون  واحلجم  ال�ضكل  يعطي  حيث  وفوائده 
احلجر  داخل  الطبيعة  ن�ضجتها  التي  وال�ضورة 

القيمة والثمن الذي ي�ضتحقه.
فوائد العقيق:

بالعقيق  )تختموا  قال:  انه   النبي عن 
و عنه  بالزينة.  اأحق  اليمنى  و  الفقر  ينفي  فاإنه 
عقيق  بف�س  ركعتني  �ضاة  قال:  ال�ضام  عليه 

تعدل األف ركعة بغريه(.

عن الر�ضا عن اآبائه عليهم ال�ضام قال: 
قال ر�ضول اهلل : )تختموا بالعقيق فاإنه ال 

ي�ضيب اأحدكم غم ما دام ذلك عليه(
باجلزع  )تختموا   :املوؤمنني اأمري  وقال 

اليمان فانه يرد كيد مردة ال�ضياطني(
ل  قال  قال:  علي  بن  احل�ضني  عن 
و  باليواقيت  تختم  بني  :)يا  اهلل  ر�ضول 
الرجل  نظر  كلما  و  مبارك  ميمون  فاإنه  العقيق 
ال�ضاة فيه �ضبعون  و  نورًا  اإىل وجهه يزيد  فيه 
 :اهلل ر�ضول  قال  قال:  عن   ،) �ضاة 
قال اهلل �ضبحانه: )اأن الأ�ضتحي من عبد يرفع 

يده و فيه خامت ف�ضه فريوز فاأردها خائبة(.
كرامات العقيق اليماين:

توارثت جيًا  اليمان  العقيق  فوائد وخوا�س 
يدفع  العقيق  اأن  يرى  من  فهناك   ، جيل  بعد 
واأن   ، بها  االإ�ضابة  من  ويقي  اخلبيثة  االأمرا�س 
منه ما يجلب احلظ ومنه من يطرد ال�ضحر ويقي 
من العني واحل�ضد ومن اأ�ضنافه ما مينح الطاقة 
البني فاإنه ير�ضل  العقيق  اأما   ، والقوة والن�ضاط 
وتعطه  بالنف�س  الثقة  حامله  متنح  اإ�ضعاعات 
 ، اأعدائه  على  االنت�ضار  من  ومتكنه  ال�ضجاعة 
واإذا علقت قطعة من العقيق فوق عظمة ال�ضدر 
فاإن لها تاأثريًا ملحوظًا يف زيادة الذكاء والفطنة 
وت�ضاعد يف ال�ضفاء من احلمى واجلنون واإيقاف 
نوبات ال�ضرع ، ومنه من يجلب الربكة وي�ضتخدم 
ومعاجلة  ال�ضريرة  االأرواح  ولطرد  الدم  حلب�س 
�ضبحانه  اهلل  من  باإرادة  االأع�ضاب  اأمرا�س 

وتعاىل.

العقيق اليماين احلر

قال تعاىل: اإِنَّ ااْلأَْبَراَر َي�ْضَرُبوَن ِمن َكاأْ�ٍس 
َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا/)االن�ضان: 5(

الكبرية  اال�ضجار  من  الكافور  �ضجرة 
املعمرة الدائمة اخل�ضرة، ي�ضل ارتفاعها اإىل 
م�ضتقيمًا يف  ويكون جذعها  حوال 50 مرًا، 
اجلزء ال�ضفلي من ال�ضجرة، لكنه ما يلبث اأن 

يتفرع اإىل اأفرع كبرية بعقد مثلها.
اعناق  ولها  ن�ضبيًا  كبرية  النبات  اأوراق   
11�ضم،  اإىل  طولها  ي�ضل  ومتبادلة،  طويلة 
وعر�ضها حوال 5 �ضم. االأزهار �ضغرية ذات 
لون اأبي�س، وتتجمع يف جماميع بدون اأعناق. 
بنف�ضجي  بلون  ال�ضكل  عنبية  فهي  الثمار  اأما 
مييل اإىل االأ�ضود، وحتتوي كل ثمرة على بذرة 

واحدة.
ال�ضني،  وجنوب  فيتنام،  دول:  وتعترب   
املوطن  هي  تايوان  وجزيرة  اليابان،  وجنوب 

اال�ضلي لهذه ال�ضجرة.
ي�ضتح�ضل  زيت  �ضمن  الكافور  ي�ضتخرج 
ولكن  واالأوراق  االأزهار  من  بالتقطري  عليه 
الق�ضور وخ�ضب  ي�ضتخرج من  االأعظم  اجلزء 
ال�ضاق واجلذر، وكانوا قدميًا يف البلدان التي 
اأو  االأغ�ضان  بتقطيع  يح�ضرونه  تنتجه 
االأخ�ضاب اإىل قطع �ضغرية ثم تو�ضع يف اأواٍن 
كبري  على عدد  الفخار حتتوي  م�ضنوعة من 
من الثقوب، ثم تو�ضع هذه االأوان فوق حمام 
املائي  بخار احلمام  يحمل  يغلي، حيث  مائي 
اآخر من الفخار مربد  الكافور معه اإىل وعاء 
حيث يتجمد الكافور وبعد ذلك ت�ضغط املادة 
املتجمدة اأو املت�ضلبة فيح�ضلون على الكافور 
زيت  وكذلك  بي�ضاء،  نقية  بلورات  هيئة  على 

الكافور. 
ونظرًا الأن الكافور امل�ضتح�ضل عليه يحتوي 
ال�ضوائب، وعلى كمية من الزيت،  على بع�س 
 - الت�ضامي  بعملية  وذلك  بتنقيته،  فيقومون 
ال�ضلب  العملية معناها حتويل اجل�ضم  وهذه 
  - البخار  تربيد  وعند  بخار  اإىل  باحلرارة 
يتكثف اإىل ج�ضم �ضلب نقي جدًا دون اأن مير 

باحلالة ال�ضائلة وهذا هو الكافور النقي.
تنتج  التي  الوحيدة  ال�ضجرة  هي  ولي�ضت 
على  حتتوي  نباتات  عدة  فهناك  الكافور، 
الكبرية املوجودة  بالكمية  لي�س  الكافور ولكن 
التي  النباتات  اأهم  ومن  ال�ضجرة،  هذه  يف 
حتتوي على الكافور اأع�ضاب الاوندة وال�ضيح 
وال�ضا�ضافرا�س  اللبان  وح�ضى  واملرمية 
الزيت  يف  يوجد  الكافور  ان  حيث  والريحان 

الطيار لتلك النباتات.
الكافور يف الطب احلديث؟

ال�ضحية  االأملانية  ال�ضلطات  �ضرحت 
االأمرا�س  لعاج  النقي  الكافور  با�ضتخدام 
الهوائية  ال�ضعب  والتهاب  عال  ال�ضُّ التالية: 
على  تزيد  ال  بجرعات  يوؤخذ  حيث  والربو، 
توؤخذ  اليوم  )06، 13جرام( ثاث مرات يف 
يف  يتواجد  م�ضنع  مزيج  يف  اأو  هي،  كما 

االأ�ضواق. 
يف  النقي  ال�ضلب  الكافور  و�ضع  وميكن 
النار  على  من  يزاح  ثم  يغلي،  ماء  به  وعاء 
مرات  ثاث  مبعدل  املت�ضاعد  البخار  وي�ضم 
امل�ضبع  البخار  �ضم  مدة  وتكون  اليوم  يف 
دهان  ميكن  كما  10دقائق،  حوال  بالكافور 

ال�ضدر مبرهم يحتوي على الكافور. 

وي�ضتعمل الكافور لعاج عدم توازن اجلملة 
الع�ضبية للقلب بنف�س الطريقة ال�ضابقة، كما 
دقات  وتنا�ضق  انتظام  عدم  لعاج  ي�ضتخدم 
القلب، وللتخفيف من اآالم الروماتيزم وذلك 
عن طريق دهن اجلزء امل�ضاب ثاث مرات 

يوميًا.
وي�ضتخدم الكافور �ضد هبوط �ضغط الدم 
اما عن طريق الفم اأو اال�ضتن�ضاق، وكذا �ضد 
القطنية  الفقرات  اآالم  وخا�ضة  الظهر  اآالم 
يحتوي  مبرهم  امل�ضابة  املناطق  تدهن  حيث 

على الكافور.
فوائد زيت الكافور:

احلمى:
لعاج  االأوكالبتو�س  زيت  اأي�ضا  ي�ضتخدم 
احلمى واحلد من درجة حرارة اجل�ضم. هذا 
ال�ضائعة   االأ�ضماء  من  واحدة  يف  ال�ضبب  هو 

لزيت الكافور وهو “حمى النفط”. 
زيت  مع  خلطه  عند  جيد  ب�ضكل  ويعمل   
النعناع، وير�س على اجل�ضم على �ضكل مزيج 

الإزالة العرق وتخفي�س احلرارة.
اجلراثيم املعوية:

زيت االأوكالبتو�س هو طارد للديدان ويعمل 
اإزالة اجلراثيم يف  يف كثري من االأحيان على 
تناول  اأن  الدرا�ضات  اأظهرت  وقد  االأمعاء، 
احلاالت  من  العديد  يردع  الكافور  زيت 
تن�ضاأ  التي  والطفيلية  اجلرثومية،  البكتريية، 
واملناطق  اجل�ضم،  من  خمتلفة  اأجزاء  يف 

املعر�ضة ب�ضكل خا�س مثل القولون واالأمعاء.

الكافـــــــــــــــــــــــــــــور
عاء عبد الأمر
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احجار كرمية�ضحتك



ذكرى وفاة ال�سيدة اأم البنني  يف 13 جمادي الأوىل من عام 64هـ 


