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اجلهاد  بخ�صو�ص  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  واعالن  �صدور  بعد 
اخلطابية  املوؤ�ص�صة  دور  ياأتي  هنا   . وحرماته  العراق  ار�ص  عن  والدفاع 
م�صامني  و�صرح  بيان  من  دوره��م  ي��اأخ��ذوا  ب��اأن  اهلل  اعزهم  اف��راده��ا  بكل 

العظيمة. الفتوى  هذه 
وان  والوطن  املرجعية  لنداء  تلبية  الطاقات  بتهيئة  بدورنا  نقوم  وان 
ونزيد من  ن�صد عزمهم  نكون يف مقدمتهم  وان  املجاهدين  افواج  نواكب 

. القتال  �صاحات  يف  معنوياتهم 
اأن املجاهدين عندما يروا ثلة طيبة من خطباء املنرب احل�صيني  حيث 
القدرات  يعزز  ان  �صاأنه  فهذا من  ,والقتال  ب�صاحات اجلهاد  يف مقدمتهم 

. املقاتل  لهذا  واملعنوية  القتالية 
لهم  اهلل  اعزهم  املجاهدين  املقاتلني  مع  واخلطباء  العلماء  اأذن وجود 
اي��ام  اال  ,وم��اه��ي  تعاىل  اهلل  ب��اأذن  ر  امل���وؤزَّ الن�صر  لتحقيق  الفاعل  ال��دور 
والليايل  االي��ام  ه��ذه  ن�صتغل  ان  فيجب   احل�صني اي��ام  علينا  وت��ط��ل 
والغلبة  والن�صر  االعمى  االره��اب  ملواجهة  طاقاتنا  بت�صخري  العظيمة 
وان�صار  للم�صت�صعفني  قبلة ً  العراق  ,ويبقى   املوؤمنني امري  ل�صيعة 

اأجمعني( . )�صلوات اهلل عليهم  حممد وال حممد 

فتوى
الجهاد الكفائي

رئي�ض التحرير   

االفتتاحية



 ن��رج��و ب��ي��ان م��ا ه��و ال��ت��ع��ري��ف 
عندنا؟ للجهاد  ال�شرعي 

اجل��ه��اد م��اأخ��وذ م��ن اجَل��ه��د – 
من  اأو  وامل�شقة  التعب  مبعنى   – بالفتح 
ال��ط��اق��ة،  مبعنى   – بال�شم   – اجل��ه��د 
كلمة  لإع����اء  ال��ق��ت��ال  ه��ن��ا  ب��ه  وامل����راد 

الميان  �شعائر  واإقامة  ال�شام 
ظله(  )دام  ال�شيد  �شماحة  ذكر 
فهل  دفاعي  جهاد  هو  اجلهاد  ه��ذا  ان 

للجهاد؟ انواع  هناك 
ق�شمني: اىل  اجلهاد  يق�شم   

ي�شمى  م���ا  او  ال��ه��ج��وم��ي  اجل���ه���اد   -1
الطلب. جهاد  او  بالإبتدائي 

الدفاعي. اجلهاد   -2
واج��ب��ًا  ال��دف��اع  ك��ون  معنى  م��ا   

؟ ئيًا كفا
يتعلق  الذي  الوجوب  به  ويراد   
بامتثال  عنهم  وي�شقط  املكلفني  بجميع 
ال��ب��ع�����ض وع��ن��د ت���رك اجل��م��ي��ع ي��ع��اق��ب 
من  له  ت�شدى  اإذا  املقام  ويف  اجلميع، 
وه��و  ال��غ��ر���ض  لتحقيق  ال��ك��ف��اي��ة  ف��ي��ه��م 
ي�شقط  ومقد�شاته  و�شعبه  العراق  حفظ 

الباقني.  عن 
ع��ل��ى  ي����ك����ون  ه�����ل اجل�����ه�����اد   
اخرى  فئات  هناك  ام  فقط  الكافرين 

قتالهم؟ يجب 
ق���ت���ال���ه وه���م  ي���ج���ب  ف���ي���م���ن   

ال���ط���وائ���ف ك����ل ب��ح�����ش��ب ال�������ش���واب���ط 
وهم: وال�شرائط، 

امل�شركون  الكفار  االأوىل:  الطائفة   -1
الكتاب. اهل  غري 

من  الكتاب  اأهل  الثانية:  الطائفة   -2
الكفار.

���ش��واء  ال��ب��غ��اة  ال���ث���ال���ث���ة:  ال��ط��ائ��ف��ة   -3
الطائفة  اأو   المام على  بغاة  كانوا 
ال��ط��ائ��ف��ة الأخ�����رى من  ال��ب��اغ��ي��ة ع��ل��ى 

. مل�شلمني ا

وما حكمها؟ املرابطة  معنى  ما   
احل��دود  حلفظ  الإر���ش��اد  ه��ي   
الكفار  هجمة  من  امل�شلمني  باد  وثغور 
وجت����ب امل���راب���ط���ة ل����دى وق�����وع ال��ب��اد 
ِقَبل  من  اخلطر  معر�ض  يف  الإ�شامية 

الكفار.
واجبنا  يكون  الوقات  بع�ض  يف   
ميكن  ول  ال�شبح  �شاة  لوقت  م�شتوعبًا 
ولو  نغفل  ان  او  امل��وق��ع  ذل��ك  ن��رك  ان 

ن�شنع؟ فماذا  الوقت  لبع�ض 
مل  اإذا  ب���الإمي���اء  م��ن��ه  ت�����ش��ح   
ي���ت���م���ك���ن م����ن ادائ�����ه�����ا ع���ل���ى ال���وج���ه 
اإذا  التيمم  يكفي  وه��ك��ذا  الخ��ت��ي��اري، 
يف  امل��اء  با�شتعمال  ال��وق��ت  ف��وت  خ��اف 

الطهارة. حت�شيل 

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني 
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 
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دوافع التحرك 
بغ�ض  م��ع��ني  ام��ر  ن��ح��و  الن�����ش��ان  ح��رك��ة  ان 
ال��ن�����ش��ر ع��ن ال��ع�����ش��وائ��ي��ه لب��د ل��ه��ا م��ن داف��ع 
هذه  وق��وة  �شرعة  وتختلف  ل��ذل��ك  ومقت�شي 
اراد  اذا  الدافع فمثا  باأختاف ذلك  احلركة 
ذلك  يدفعه  عط�شه  ب��ه  لي�شد  امل��اء  الن�����ش��ان 
واذا  ذاك  عط�شه  ب�شبب  امل��اء  نحو  ليتحرك 
يتحمل  ل  ان  ب��درج��ة  ال��ع��ط�����ض  ���ش��دي��د  ك���ان 

وهكذا �شبق  مما  ا�شد  للماء  طلبه  �شيكون 
من  يكون  اي�شا  تعاىل  هلل  المتثال  وداف��ع 
او  عقوبته  م��ن  اخل���وف  او  ر���ش��اه  ط��ل��ب  ب��اب 
من  مينع  ل�شيء  انه  واملفرو�ض  باجلنة  الفوز 
و�شيام  �شاة  من  تعاىل  به  امره  مبا  التيان 
املقت�شي  ان  ح��ي��ث  �شبيله،  يف  وج��ه��اد  وح��ج 
هذه  يف  الن  فنحن  م��رت��ف��ع،  وامل��ان��ع  م��وج��ود 
انواعه  بكافة  اجلهاد  مقت�شي  عندنا  املرحلة 
ام���ا م��ن اجل���ان���ب  ال��دي��ن��ي ف��ه��و ك��م��ا ت���رون، 
واجل���ان���ب ال���روح���ي ف��ه��اه��ي ا���ش��م��ى م��ع��اين 
ال��دي��ن  ن�����ش��رة  اج���ل  م��ن  وال��ب��ذل  الت�شحية 
جمال  فايوجد  الوطني  واجلانب  وامل��ذه��ب، 
الفوز  ام��ا  مرحلة  امل��رح��ل��ة  ك��ون  يف  للنقا�ض 
الرواح  تلك  كل  خ�شارة  واما  والثبات  بالوطن 
هذا  كرامة  لجل  ُبذلت  التي  الزاكية  والدماء 
املا�شي  جراح  من  يعاين  يزال  ل  الذي  الوطن 
الن يف  ت���رون  ف��م��اذا  واحل��ا���ش��ر،وع��اط��ف��ي��ا 
ب��ي��ئ��ت��ن��ا ال��ت��ي ن��ع��ي�����ض ف��ي��ه��ا :ع���وائ���ل ه��ج��رت، 
ن�شاء  حق،  بغري  ُقتلّوا  ورجال  مرعوبة،  اطفال 
اهلل  اإل  يح�شيه  ل  م��ا  اىل  معيل  ب��ا  ارام���ل 
اجلبني  لها  يندى  ل  التي  احل��الت  من  تعاىل 

. عرقا  يت�شبب  بل 

ليتفقهوا



العدل اإللهي

ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

ان  ال��ك��رام اىل  ال��ق��راء  ن��ظ��ر   نلفت 
احل���ل���ق���ات ال����ق����ادم����ة ����ص���ت���ك���ون ح���ول 
ان  فيه  ال�صك  ومما  االإلهي(  )العدل 
خ�صو�صيات  االإلهي(  )العدل  ل�صفة 
خ���ا����ص���ة م����ن ب����ني ال�������ص���ف���ات ال��ف��ع��ل 
اىل  العقيدة  بعلماء  اأدى  مما  االإلهي 
م�صتقلة  وب�صورة  بالتف�صيل  بحثها 
ا�صتقاللها  نالحظ  التي  الدرجة  اىل 
م��ن ب��ني اأ���ص��ول ال��دي��ن وان��ه��ا ذك��رت 
م��ن ب��ني اأ����ص���ول ال��دي��ن اخل��م�����ص��ة يف 
حني انها واحده من ال�صفات بح�صب 
مباحث  يف  دجمها  وينبغي  ال��ظ��اه��رة 
االأ������ص�����م�����اء  ب����ح����ث  يف  اهلل  م����ع����رف����ة 

وال�صفات.
ان بحث اخل�صو�صيات قبل البحث 
ح���ول ا���ص��ل امل�����ص��ال��ة غ��ري مم��ك��ن ل��ذا 
ون���ك���ت���ف���ي ه��ن��ا  ب���ع���د  م����ا  ���ص��ن��ك��ل��ه اىل 
من  االإلهي  العدل  م�صالة  ان  بالقول 
امل�����ص��ائ��ل ل��ه��ا ع��الق��ة ب��ا���ص��ل االمي���ان 
املعاد  ومب�صالة  جهة  من  اهلل  بوجود 
من  النبوة  ومب�صالة  اأخرى  جهة  من 
ج���ه���ة ث���ال���ث���ة ومب�������ص���ائ���ل م����ن ق��ب��ي��ل 
والتفوي�ص  واجلرب  والعقاب  الثواب 

االحكام  وفل�صفة  والتنويه  والتوحيد 
وغ���ريه���ا م���ن ج��ه��ة راب���ع���ة ل����ذا ف��ق��د 
ُفيمكن ان يغري االعتقاد بهذا االأ�صل 
املعارف والعقائد  او نفية �صكل جميع 

الدينية.
اإ���ص��اف��ة اىل ه���ذا ف���ان اث���ر ال��ع��دل 
الب�صري يف م�صالة  املجتمع  االإلهي يف 
ال����ع����دال����ة االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ع����دال����ة 
االأخ��الق��ي��ة وامل�����ص��ائ��ل ال��رب��وي��ة غري 

لالنكار. قابل 

ومن هنا فان عامل اخلليقة الكبري 
الب�صري  واملجتمع  العدل  على  يقوم 
من  البد  ولذا  بدونه  قائما  يبقى  لن 

ومعناة. العدل  ماهية  البحث يف 
خمتلفيني: معنيني  للعدل  ان 

الكلمة  لهذه  الوا�سع  املعنى   -1

او  مو�سعه  يف  ال�سيء  و�سع  وهو 
مبعنى اخر )التزان والتعادل(:
يف  املتحكم  ه��و  للعدل  املعنى  ه��ذا  ان 
ج��م��ي��ع م��ع��امل اخل��ل��ي��ق��ة وامل��ن��ظ��وم��ات 
االن�������ص���ان  ب�����دن  ال�������ذرة ويف  وداخ�������ل 
ما  وهذا  واملوجودات  االحياء  وجميع 
ب��ق��ول��ه:   االأعظم ال��ن��ب��ي  ع���ن���اه 

واالأر�ص( ال�صموات  قامت  )بالعدل 
للعدل:  املعنى الخر   -2

وه���و )م���راع���اة ح��ق��وق االخ���ري���ن( 
يعني  الظلم  هو  لها  املقابلة  والنقطة 
����ص���ل���ب ح����ق����وق االخ�����ري�����ن م�����ن ق��ب��ل 
لالخرين  اع��ط��اءه  او  نف�صه  �صخ�ص 
البع�ص  حقوق  اإعطاء  اأي  التفرقه  او 
وم���ن���ع���ه���ا ع����ن االخ�����ري�����ن وم�����ن ه���ذا 
يت�صح ان املعنى الثاين خا�ص واملعنى 

االأول علم.
ال��ع��دل  امل���الح���ظ ه���و ان  وال�������ص���يء 
تعاىل  هلل  بالن�صبة  �صادقان  مَبعنييه 
املق�صود يف  الثاين هو  املعنى  وان كان 
اهلل  �صاء  ان  �صرنى  كما  البحوث  هذه 

تعاىل.
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الحلقة ارابعة

املع�سومني  اأحاديث  يف  وردت 
الآداب  مـــن  ــة  ــوع ــم جم  
الدعاء  يت�سمنها  ان  لبد  التي 

كالتي: وهي 
ر����ش���ول  ق����ال  ــمــلــة:  الــبــ�ــس  -1
ب�شم  وله  اأ دعاء  يرد  اهلل:))ل 

الرحيم((. الرحمن  اهلل 
م�����ام  الإ ع����ن  ــمــجــيــد:  ــت ال  -2
ل  دع���اء  ك��ل  ))ان   :ال�شادق

ابر((. فهو  متجيد  قبلُه  يكون 
لة  واآ حممد  على  ال�سالة   -3
اهلل:))�شاتكم  ر�سول  عن 
ْل  وزك�����اة  ل��دع��ائ��ك��م  ج���اب���ة  اإ ع��ل��ي 

. ) ) لكم عما
قال:))كل   علي م��ام  الإ وعن 
دع���اء حم��ج��وب ح��ت��ى ي�����ش��ل��ى ع��ل��ى 

حممد((. واآل  حممد 
ال�شادق:))من  مام  الإ وعن 
ف��ل��ي��ب��داأ  ح��اج��ة  اهلل  اإىل  ل���ه  ك��ان��ت 
ل  ي�شاأ ثم  له  واآ حممد  على  بال�شاة 
على  ب��ال�����ش��اة  ي��خ��ت��م  ث��م  ح��اج��ت��ه، 
من  كرم  اأ اهلل�  فان  ل��ه،  واآ حممد 

الو�شط،  وي��دع  ال��ط��رف��ني،  يقبل  ن  اأ
ل��ه  واآ حممد  على  ال�شاة  كانت  ذ  اإ

عنه((. حُتَجب  ل 
بال�ساحلني:  ال�ست�سفاء   -4
الكاظم:))اذا  م�����ام  الإ ع���ن 
ف��ق��ل:  اهلل  ع��ن��د  ح��اج��ة  ل���ك  ك��ان��ت 
حم��م��د  ب���ح���ق  ا���ش��ئ��ل��ك  اين  ال���ل���ه���م 
ن��ًا من  ���ش��اأ ع��ن��دك  ل��ه��م��ا  ف��ان  وع��ل��ي 

. ) ) ن ل�شاأ ا
ع��ن  بــالــذنــب:  قــــــرار  الإ  -5
:))اإمنا  ال�������ش���ادق  م�������ام  الإ
ب��ال��ذن��ب  ق������رار  ث���م الإ ه���ي امل���دح���ة 
مب��دح��ه  ن��ب��داأ  ي  اأ ل��ة((،  امل�����ش��اأ ث��م 
ل  ن�شاأ ث��م  بذنوبنا،  نقر  ث��م  ت��ع��اىل، 

. تنا جا حا
اهلل:  اىل  ـــرع  ـــس ـــ� ـــت ال  -6
ن��ب��ي��ه  ب���ه  ت���ع���اىل  اهلل  وع����ظ  ف��ي��م��ا 
ادع��ن��ي  ع��ي�����ش��ى  عي�شى:))يا 
له  لي�ض  الذي  الغريق  احلزين  دعاء 
ل  ت�شاأ ول  �شلني  عي�شى  ي��ا  م��غ��ي��ث، 
ومني  الدعاء،  منك  فيح�شن  غريي 
مت�شرعا  ل  اإ ت��دع��ن��ي  ول  الج��اب��ة، 

متى  ف��ان��ك  واح���د  ه��م  وه��م��ك  اإيل 
اأجبك((. كذلك  تدعني 

ع��ن  ركــعــتــني:  يــ�ــســلــي  ان   -7
تو�شاأ  ال�شادق:))من  م��ام  الإ
ركعتني  �شلى  ث��م  الو�شوء  فاأح�شن 
جل�ض  ثم  و�شجودها،  ركوعها  ف��اأمت 
ر�شول  على  و�شلى  اهلل  على  ثنى  فاأ
ح��اج��ت��ه،  اهلل  ل  ����ش���اأ ث���م    اهلل 
ومن  م��ظ��ان��ه،  م��ن  اخل��ري  طلب  فقد 
يخب((. مل  مظانه  من  اخلري  طلب 

�ــســيــئــًا  يــ�ــســتــ�ــســغــر  ل  ان   -8
م���������ام  مــــن الــــــدعــــــاء: ع������ن الإ
وتعاىل  ت��ب��ارك  اهلل  علي:))ان 
ف��ا  دع����وت����ه  يف  ج����اب����ت����ه  اإ خ����ف����ى  اأ
فرمبا  دعائه  من  �شيئا  ت�شت�شغرن 

تعلم((.  ل  نت  واأ اإجابته  وافق 
مطلوبه:  ي�ستكرث  ل  اأن   -10
اهلل:))واأخفى  ر����ش���ول  ع���ن 
ت�شت�شغرن  ف��ا  دع��وت��ه  يف  ج��اب��ت��ه  اإ
اإجابته  وافق  فرمبا  دعائه  من  �شيئا 

تعلم((. ل  نت  واأ

الدعاء اآداب 
ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

 مفهوم الدعاء يف القراآن الكرمي
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يعنيه  مما  مطلوبة  يكون  اأن 
اهلل  ل  ن�������ش���اأ ان  ف���اب���د  ــه:  ــم ــه وي
فعن  النافعة:  املهمة  �شياء  الأ تعاىل 
بنه  لأ و�شيته  ))يف   :علي مام  الإ
فيما  لتك  م�شاأ ولتكن    :احل�شن
وينفى  جماله  لك  يبقى  مما  يعنيك 
ول  لك  يبقى  ل  وامل��ال  وباله،  عنك 

له((. تبقى 

ر�شول  عن  الدعاء:  نعيم   -11
فليعَمّ  ح��د  اأ دع��ا  ذا  ))اإ  اهلل
ل���ل���دع���اء، وم���ن ق��دم  وج����ب  اأ ف��ان��ه 
ن  اأ ق��ب��ل  خ��وان��ه  اإ م��ن  رب��ع��ني رج��ا  اأ
ويف  فيهم  له  ا�شتجيب  لنف�شه  يدعو 

. ) ) نف�شه
بالإجابة:  الظن  ح�سن   -12
اهلل  اهلل:))ادعوا  ر�شول  عن 

بالإجابة((. موقنني  وانتم 
الــدعــاء:  يف  الجــتــمــاع   -13
ال�شادق:))ما  م�����ام  الإ ع���ن 
رب���ع���ة ع��ل��ى ام����ر واح����د،  اأ اج��ت��م��ع 
ع��ن  ت���ف���رق���وا  ل  اإ  اهلل ف���دع���وا 

الجابة((.
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ال���ب���اري ���ش��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل  ذك���ر 
لهم  املبغ�ض  وكذلك  وليائه  لأ املحب 
وال��ث��اين  م��ن��ني  ب��امل��وؤ ول  الأ وو���ش��ف 
ب��امل��ن��اف��ق��ني وح���دد م��ك��ان امل��ن��اف��ق��ني 
ك��ت��اب��ِه  ق���ال يف  ال��ق��ي��ام��ة ح��ي��ث  ي���وم 

ْرِك  ال��دَّ يِف  مْلَُناِفِقنَي  ا نَّ  اإِ   الكرمي: 
َل��ُه��ْم  ���َد  َل���ن جَتِ َو ��اِر  ال��نَّ ِم��َن  ��َف��ِل  ���شْ الأَ

.)145 الن�شاء:  )�شورة   رًيا َن�شِ
ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب  يف  ُي���ذك���ر  ومم����ا 
هو  واخل��ا���ش��ة  العامة  ل��دى  وال�����ش��ريَّ 

يف   امل�شطفى ال��ن��ب��ي  ح��دي��ث 
امل��ن��اف��ق��ني من  لء  ه���وؤ وف���رز  حت��دي��د 
بهذا  هويتهم  وحتديد  املوؤمنني،  بني 
ب��ي��ن��ه��ا  ال���ت���ي  ب���ال���ق���اع���دة  ال���و����ش���ف 
يريد  مل��ن  م��ي��زان��ًا  وجعلها   لنا

ال�سيخ حممود ال�سايف

حديث الحب والبغض في 
 حق علي بن ابي طالب

8
 هـ

14
35

ة -
عد

الق
ذو 

27

روافد علمية

د
دو

ور
ت 

ها
�شب



م���ن���اف���ق���ًا  و  اأ م����ن����ًا  م����وؤ ي����ك����ون  ان 
ل  اإ ي��ح��ب��ك  ل  ))ان����ه   :فقال

منافق((. ال  يبغ�شك  ول  من  موؤ
لهم  مبينًا  املاأ  م��ام  اأ ذلك  وكان 
اب��ي  ب��ن  ع��ل��ي  ن المي���ان يف ح��ب  ب���اأ
ال��ن��ف��اق،  ب��غ�����ش��ه  ويف   ،طالب
ان  اىل  ال���ده���ر  م����دى  ع��ل��ى  وه����ذا 
ع��ل��ى  احل��ج��ة  ول��ي��ه  اهلل�  ي��ظ��ه��ر 
من   ع�شر ال��ث��اين  الم���ام  خلقه 
وق���د   احل�شني الم�������ام  ول�����د 
وك���ر  احل����دي����ث  ن�������ض  يف  اخ���ت���ل���ف 
رواة  م����ن  ح���ول���ه  وال����ق����ال  ال���ق���ي���ل 
م��ن��ه��م من  ح��ي��ث  وال�����ش��ن��د  احل��دي��ث 
وذكر  ال��رواة  ت�شل�شل  حديث  ذك��ره 
ت��وث��ي��ق��ه��م ع��ن��ده،  ت��وث��ي��ق��ه��م وع���دم 
غري  بجعل  حرفه  من  منهم  وكذلك 
وه��ذه  فيه   طالب اب��ي  ب��ن  علي 

الن�شو�ض. بع�ض 
احمد  من  كل  احلديث  ن�ض  روى 
و���ش��ح��ي��ح   84 ������ض  1 ج م�����ش��ن��ده  يف 
 1 ج ماجة  واب��ن   131 ���ض  1 ج م�شلم 
 117 �ض  8 ج الن�شائي  و�شنن   114 �ض
 : قال   : حبي�ض  بن  زر  عن  واخرين 
 - ع��ن��ه  اهلل  ر���ش��ي   - ع��ل��ّي��ا  ���ش��م��ع��ُت 
وب��راأ   ، ة  احلبَّ َفَلَق  وال��ذي   «  : يقول 
م���يِّ  الأُ ال��ن��ب��يِّ  ل��ع��ه��ُد  ن���ه  اإِ  ، الن�شمة 
ول  م��ن،  م��وؤ ل  اإِ يحبُّني  ل  ن��ه  اأ  : اإِيلَّ 

منافق«. ل  اإِ ني  ُيْبِغ�شُ
اخ��ت��اف  امل�������ش���ادر  ب��ع�����ض  ويف 
امل��ع��ن��ى  ول���ك���ن  ال���ل���ف���ظ  يف  ي�������ش���ري 

واحد. والق�شد 

 :قال ان����ه  اخ����ر  ل���ف���ظ  ويف 
الن�شمة  وب��راأ  احلبة  فلق  ))وال��ذي 
انه  ايل:   اهلل ر�شول  لعهد  انه 
ل  اإ يبغ�شك  ول  موؤمن.  ل  اإ يحبك  ل 

 .)1 ( منافق((
اب�����ن ح��ج��ر  ي���ع���ل���ق ع���ل���ي���ه  ومم�����ا 
حديث  على  �شرحة  يف  الع�شقاين 
احلديثني:  يف  وقوله  بقول:  الراية: 
ور���ش��ول��ه  اهلل  ي��ح��ب  ع��ل��ي��ًا  ))ان 
بذلك  راد  اأ ور�شوله((  اهلل  ويحبة 
م�شلم  فكل  ل  واإ املحبة  حقيقة  وجود 
ه��ذه  م��ط��ل��ق  ع��ل��ي يف  م���ع  ي�����ش��رك 
بقوله  تلميح  احل��دي��ث  ويف  ال�شفة 
اهلّلَ  ��بُّ��وَن  حُتِ ُكنُتْم  ن  اإِ ُق��ْل    تعاىل: 
ل  اآ )�شورة    اهلّلُ ُيْحِبْبُكُم  ِبُعويِن  َفاتَّ

.)31 عمران: 
ت��ام  ع��ل��ي��ًا  ن  اأ اإىل  ���ش��ار  اأ ن��ه  ف��ك��اأ
ح��ت��ى   اهلل ل���ر����ش���ول  ت����ب����اع  الإ
ولهذا  له  اهلل  حمبة  ب�شفة  ات�شف 

)2 الإميان.) عامة  حمبته  كانت 
وذك���ر احل��دي��ث اي�����ش��ًا وب�����ش��ورة 
ب��ع��ل��ى...  ب���و  اأ و���ش��ع وب��ل��ف��ظ ا���ش��م��ل  اأ
ال����ه����م����داين ق����ال:  ع����ن احل�������ارث 
�شعد  حتى  جاء   : عليًا يت  ))راأ
ثم  عليه،  واث��ن��ى  اهلل  فحمد  امل��ن��ر 
نبيكم  ل�شان  على  اهلل  ق�شاء  ق��ال: 
من.  موؤ ال  يحبني  ل  الأميانه 
خاب  وق��د  منافق.  ل  اإ يبغ�شني  ول 

.)3 ( افرى((  من 
احلديث  ه��ذا  ل�شحة  نظرنا  ول��و 
رواه  ممن  الكثري  جدنا  لو  وتواتره 

هذا  يف   طالب اب��ي  ب��ن  علي  يف 
ال��ن�����ض ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن اف��رى يف 
لي�ض  ممن  غريه  اىل  ون�شبُه  حتريفه 
له  احل���ب  يف  ا���ش��ل  ول  وج���ود  ل��ه��م 

البغ�ض. �شوى 
ال�������ش���ب���ق���ل���ي  روى  مم�����ا  ه�������ذا 
عن  باملثل  ع�شاكر  واب��ن  واخلطيب 
ب��ك��ر  ب���ا  اأ ي��ح��ب  ))ل  ق���ول���ه:  ج��اب��ر 
ل  اإ يبغ�شهما  ول  م��ن  م��وؤ ال  وع��م��ر 

)4 (  . منافق(( 
ان  لء  ل��ه��وؤ ميكن  كيف  اع��رف  ول 
مل  مب��ا  ور���ش��ول��ه  اهلل  ع��ل��ى  ي��ف��روا 

�شلطان. من  به  اهلل  ينزل 
العاملني. رب  هلل  واحلمد 

: م�ض ا لهو ا
����������������������������������������������

46 احلق/�ض ميزان  علي   -1
90 �ض  7 الباري/ج فتح   -2

347 �ض  1 بعلى/ج ابي  م�شند   -3
572 �ض  11 العمال/ج كنز   -4
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

االسلوب االمثل 
لخطيب المنبر

ويف  الق�شة  ويف  الكام  يف  ال�شلوب 
من  تختلف  ح��ال��ة  التعبري  ويف  ال�شعر 
ان�������ش���ان لآخ�����ر وذل�����ك ح�����ش��ب ق��اب��ل��ي��ة 
التعبري،  وع��ل��ى  ال��ك��ام  ع��ل��ى  الن�����ش��ان 
نقاط  ع��دة  على  يعتمد  ال�شلوب  وه��ذا 

اهمها:- لعل 
فالإن�شان  الوا�شعة:  الثقافة  اوًل: 
ن��ف�����ش��ه يف ���ش��ت��ى م��ي��ادي��ن  ي��ث��ق��ف  ال���ذي 
وعلى  ال��ك��ام  على  ق��ادر  جت��ده  احل��ي��اة 
ق���وة ال��ب��ي��ان واق��ن��اع امل��ق��اب��ل، وث��ق��اف��ة 
ال��ذي  امل��ج��ال  على  تقت�شر  ل  الن�شان 
ع��ادات  على  يتطلع  ان  ب��د  ف��ا  فيه  ه��و 
ال�������ش���ع���وب وت���ق���ال���ي���ده���م وط��ق��و���ش��ه��م 
بني  يقارن  ان  ي�شتطيع  حتى  ودياناتهم 
هو  م��ا  ب��ني   ، �شار  ه��و  وم��ا  نافع  ه��و  م��ا 
بالأمر  لي�ض  فهذا  وما هو خاطئ  �شحيح 

ال�شواب. بعني  فهو  املعيب 
ثــانــيــًا: الح��ت��ك��اك وامل��خ��ال��ط��ة مع 
ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع ف���ه���ذا الم����ر مي��ن��ح 

اط��اع��ا  اخل��ط��ي��ب  �شيما  ول  الن�����ش��ان 
�شلبيات  ع��ل��ى  ك��ام��ل��ة  ودراي�����ة  وا���ش��ع��ا 
امل��ج��ت��م��ع، وم����ن خ����ال ه����ذه احل��ال��ة 
بال�شكل  معاجلتها  اخلطيب  ي�شتطيع 
يف  ي��ق��راأ  ت��ارة  اخلطيب  فتجد  الأم��ث��ل، 
امل��ج��ت��م��ع امل��ت��م��دن امل��ت��ح�����ش��ر وت����ارة يف 

وثقافة. ومتدنا  حت�شرًا  اقل  جمتمعات 
لفئة  ي��ن��ح��از  ل  ان  اخل��ط��ي��ب  وع��ل��ى   
ان  ب��ل  اآخ��ر،  دون  وملجتمع  اخ��رى  دون 
من  دع��وة  يلبي  ان  عليه  حتتم  مهمته 
امل��ادي��ة  الع��ت��ب��ارات  خلفه  ت��ارك��ًا  دع��اه 
ايها  فاعلم  وال�شخ�شية،  والجتماعية 
لكل  انكما  املبلغة  ايتها  وانتي  اخلطيب 
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ول��ك��ل ط��ب��ق��ات��ه، وق��د 
اتفق  بعدما  اخلطباء  احد  عن  �شمعت 
يقراأ  ان  على  املجال�ض  ارباب  بع�ض  معه 
فاأجابهم  املوا�شم  م��ن  مو�شم  عندهم 
يل  �شتعلقون  هل  قائًا:  عجيب  ب�شوؤال 
وهل  وال�شوارع؟!  ال�شاحات  يف  فتات  ل 

ومبا  القنوات  بع�ض  على  من  نقل  هناك 
فف�ض  بذلك  ت�شمح  ل  املادية  حالتهم  ان 
هذا  عندهم،  يقراأ  ومل  بينهم  التفاق 
الذي  بالمر  ول  الناجح  ال�شلوب  لي�ض 
نظرة  اخلطيب  اىل  ينظر  املجتمع  يجعل 
يف  املهمة  والنقطة  والعجاب،  الكبار 
در����ش���ن���ا ه����ذا ح����ول ا����ش���ل���وب ال��ط��رح 
ي�شتطيع  الذي  املقنع  واملنطق  املو�شوعي 
قلوب  اىل  خاله  من  ي�شل  اأن  اخلطيب 
يحافظ  ان  ي�شتطيع  بحيث  ال��ن��ا���ض.. 
ي���ن���ا  ع��ل��ى ح�����ش��ور م�����ش��ت��م��ع��ي��ه وك����م راأ
اىل  ال��ن��ا���ض  ح�����ش��ور  ق��ل��ة  ب���اأن  و�شمعنا 
اجل��اف  ال���ش��ل��وب  وراء  م��ن  امل��ج��ال�����ض 

اخلطباء... لبع�ض  اململة  والطريقة 
المثل  ال�شلوب  ولكم  لنا  اهلل  ا�شال 
ال��ه��داي��ة  ط���ري���ق  ع��ل��ى  ي�����ش��ددن��ا  وان 

. وال�شواب 
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 ابو طالب ثالث من اسلم

ثالث   طالب ابو  الكتاب/  ا�سم 
ا�شلم من 

احل�شيني نبيل  ال�شيد  املوؤلف/  اأ�سم 
الفكرية  ال�����ش��وؤون  ق�شم  ــدار/  ــس اأ�
املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  والثقافية 

والبحوث الدرا�شات  �شعبة 
ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
اىل  حياتهم  تعر�شت  التي  ال�شامية 
اأولئك  �شيما  ول  والت�شويه،  التدلي�ض، 
لها  ك��ان  ال��ت��ي  وال�شخ�شيات  الف���ذاذ 
اأمثال  الإ�شام،  ن�شرة  يف  الكبري  الدور 
ووال��د   النبي ع��م   طالب اب��و 
بن  علي  ال���ش��ام  وف��ت��ى  ال���ش��ام  بطل 

ابي طالب، وقد تعر�ض اىل كام ل 
منطق  اىل  ول  علمي،  دليل  اىل  ي�شتند 
ه��ذا  ك���ل  يف  ال�����ش��ب��ب  اإن  اإل  ع��ق��ل��ي، 
  علي لولده  عداوؤهم  وهو  معروف، 
و�شيوخهم،  �شاداتهم  قتل  عليًا  ان  حيث 
ان  ال  الإ�شام،  ن�شرة  اأجل  من  وذلك 
واج��داده��م  اآبائهم  دي��ن  على  بقاءهم 
من  لكل  والعداء  احلقد  يحملون  جعلهم 

الن�شب. او  باحل�شب   لعلي ينت�شب 
عن  ي��داف��ع  ان  اخلطيب  واج��ب  وم��ن 
ان  وعليه  الإ�شامية،  ال�شخ�شية  هذه 
حياة  تناولت  التي  امل�شادر  على  يطلع 
وهناك  عنه،  والدفاع   ،طالب ابي 

م�����ش��ادر ع���دي���دة وك���ث���رية ول��ع��ل ه��ذا 
اأج��َلّ  م��ن  ه��و  ب��ه  نّعرُفك  ال��ذي  الكتاب 
ب���ي  ال��ك��ت��ب ال���ت���ي ك��ُت��ب��ت ع���ن ح���ي���اة اأ
الكتاب  موؤلف  واأن  خ�شو�شًا   طالب
واملحققني  اجل��ي��دي��ن  ل��ف��ني  امل��وؤ م��ن  ه��و 
ال���ن���اج���ح���ني، ح���ي���ث اأحت������ف امل��ك��ت��ب��ة 
من  وهو  موؤلفاته،  من  بكثري  ال�شامية 
 احل�شني المام  معهد  يف  ال�شاتذة 
اخلطيب  عزيزي  لك  بد  فا  للخطابة 
الكتاب  ه��ذا  اق��ت��ن��اء  امل��ب��ل��غ��ة  ع��زي��زت��ي 
ال��ق��ي��م، وال���ت���زود م��ن��ه خ��دم��ة ل��ل��دي��ن 
ودف���اع���ا ع���ن امل���ذه���ب وال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
العلي  باهلل  ال  توفيقنا  وما  ال�شامية 

  . لعظيم ا

ابو جنات ال�سدي
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الرحيم  ال��رح��م��ن  اهلل  ب�شم  امل��ق��دم��ة: 
وعلى  �شيدنا حممد  على  وال�شام  وال�شاة 
ال��ب��داي��ة  يف  ال��ط��اه��ري��ن  الطيبني  بيته  ال 
ونقول  ترحيب  اج��م��ل  ب�شماحتكم  ن��رح��ب 
اخلطباء  �شدى  جملة  يف  و�شها  اها  لكم 
متمنني  اخلطيب  وابداعات  اخلطيب  �شوت 
ل��ك��م زي�����ارًة م��ق��ب��ول��ة حل���رم اب���ي ع��ب��داهلل 

. احل�شني
القارئ  تعريف  �شماحتكم  نود من 
من  ونبذة  ال�شخ�شية  هويتكم  على  الكرمي 

حياتكم ون�شاأتكم ودرا�شتكم؟  
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد 
واله  حممد  على  اهلل  و�شلى  العاملني  رب  هلل 
اأن  ون�شاأله  تعاىل  توكلنا على اهلل  الطاهرين 

يوفق اجلميع ملا فيه ر�شاه انه �شميع جميب.
عنه  �شاألتموين  ملا  فبالن�شبة  بعد...  ام��ا 

ال�شيخ  فانا  ال�شخ�شي  اجلانب  يعد  وال��ذي 
ول��دت  ق��د  العمريي  �شلمان  احل��اج  ب��ن  علي 
يف مدينة الرفاعي من حمافظة ذي قار من 
الكادميية  الدرا�شة  اكملت  1958م  مواليد 
عندما تخرجت من معهد اعداد املعلمني يف 
املحافظة، وعملت يف التعليم خلم�ض �شنوات 
بع�ض  ح�شلت  وب��ع��ده��ا  م��در���ش��ة،  ك��م��دي��ر 
الق�شايا ال�شيا�شية يف زمن النظام ال�شابق ول 
اريد ان اذكركم بتلك اليام التي كفانا اهلل 
القب�ض  القي  حيث  �شرها  والعراقيني  تعاىل 
عليَّ وتعر�شت اىل التعذيب يف تلك ال�شجون 
بعد  ح��ال  كل  على  هلل  واحلمد  امل�شوؤومة... 

.ذلك وفقت ملنر �شيد ال�شهداء
دخلت احلوزة العلمية يف النجف ال�شرف 
احل�شينية  اخل��ط��اب��ة  جم��ال  يف  ع��ام��ل  وان���ا 
من  امل��دن  بع�ض  خلدمة  حينها  كلفت  وق��د 

يف  بدايتي  كانت  وق��د  ان��ذاك  املرجعية  قبل 
)25�شنة(  تقريبًا  ق��رن  رب��ع  منذ  اخلطابة 
من  ه��ذا  ميونا  اىل  اخلدمة  تلك  وا�شتمرت 

ذلك احلني بحمد اهلل تعاىل.
وتعتر  يعترها  بداية  لكل خطيب 
هي املنطلق الول يف حياته اخلطابية فكيف 
كانت بدايتكم ومن هو �شاحب الف�شل عليكم 

وهل هناك من تاثرمت بخطابته؟
 ن����ع����م... ك��ن��ت ���ش��ب��ي��ا م��ازم��ا 
للم�شاجد فمنذ طفولتي وانا اتردد على ذلك 
املعروف  ال�شيخ  خطيبه  ك��ان  ال��ذي  امل�شجد 
)عبد ال�شاحب عودة الهايل( وقد كان 
ذلك الرجل احد زماء ال�شيخ عبد الزهراء 
 هذا  الكعبي وال�شيخ هادي الكربائي 
واحت�شنني  وعلمني  بي  اعتنى  الذي  الرجل 
�شاة  ك��ل  بعد  التعقيبات  اق���راأ  كنت  حيث 

ال�سوؤال

ال�سوؤال

اجلواب

اجلواب

علي العميري 

الخطيب الشيخ

طالب حممد جا�سم

م�سطفى كمال �سرب


ه��و ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي ب��ن احل����اج ���ص��ل��م��ان ال��ع��م��ريي , 
ق��ار  ال��رف��اع��ي يف حم��اف��ظ��ة ذي  ول���د يف م��دي��ن��ة 
االكادميية  ال��درا���ص��ة  اكمل  م   1958 مواليد  م��ن 
التعليم  وع��م��ل يف  امل��ع��ل��م��ني  م��ع��ه��د  م��ن  ت��خ��رج  و 
يف  العلمية  احل��وزة  دخ��ل  وبعدها  �صنوات  خم�ص 

ح�صينياً  خطيباً  وتخرج  االأ�صرف  النجف 
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قراءة  كيفية  اىل  ووجهني  �شوتي  فا�شتح�شن 
النعي  ذلك  بعد  وعلمني  املنرية  الق�شيدة 
نف�شي  اعتر  وان��ا  كثريا  بي  واهتم  والط��وار 
الف�شل  كل  الف�شل  فله   ثماره من  ثمرة 
على بعد اهلل تعاىل واحل�شني وقد ق�شيت 
كما  �شانعًا يف فن اخلطابة  الزمن  فرة من 
هو املعتاد عند اخلطباء وارتقيت املنر �شيئا 

ف�شيئا كل ذلك برعاية اهلل تعاىل.
ب��ع�����ض اخل��ط��ب��اء ي��ق��ت��ل��ون ال��وق��ت 
ال�شامع  لدى  معروفة  ا�شبحت  قد  مبوا�شيع 
فهل توؤيدون ذلك ام ت�شجعون الطرح العلمي 

احلديث؟
منهجية  يف  توؤثر  امور  عدة  هناك 
اخلطيب لبد من مراعاتها من حيث الثقافة 
منها زمانية فلكل زمن جيل له ثقافة خا�شة 
به وغالبا ما تكون خمتلفة عن غريها ومنها 
ثقايف  طابع  لها  ومنطقة  دول��ة  فكل  مكانية 
معاير لاأخرى، فا ي�شاوي اخلطيب يف مادته 
واملناطق  الري���اف  يف  يقراأ  عندما  وطرحه 
احل�شينية  العتبة  يف  ي��ق��راأ  وعندما  النائبة 
من  املقامني  هذين  بني  �شتان  مثا  املقد�شة 
الثقافة تقريبا يف تلك الرياف  ت�شاوي  حيث 
بالن�شبة  الف��ك��ار  وت��ن��وع  واخ��ت��اف  و���ش��ع��ة 
�شيد  القول  ذلك  وي�شري  احل�شينية  للح�شرة 
النبياء  معا�شرة  )ام��رن��ا   :اخلطباء
فاأنا  عقولهم(  قدر  على  النا�ض  نخاطب  ان 
مثا عندما اذهب اىل منطقة او حمافظة او 
ا�شاأل عن م�شاكلهم وما هي  دولة لأقراأ فيها 
ان  توجهاتهم دينيًا واجتماعيًا و�شيا�شيًا قبل 

اقراأ يف ذلك املكان.
هناك بع�ض املواقف التي متر على 
اخلطيب احل�شيني ل تن�شى، واخرى قد تكون 
عليكم  مرت  فهل  جهادي  موقف  عن  معرة 

مثل تلك املواقف؟
يف ال��واق��ع امل��واق��ف ك��ث��رية، ولكن 
بتغيري  يتعلق  الول  م��ن��ه��ا،  اث��ن��ني  ���ش��اأذك��ر 
ال�شطدام  عند  املفاجئ  املحا�شرة  ا�شلوب 

�شكر،  قلعة  منطقة  يف  ذل��ك  ك��ان  م��ا،  ب��اأم��ر 
  تعاىل:  قوله  حول  ملو�شوع  تهياأت  قد  كنت 
َواْلَيْوِم  ِباهلّلِ  اآَمَن  َمْن  اهلّلِ  َم�َشاِجَد  َيْعُمُر  ا  َ اإِمنَّ
وتعرفون   ،)18 التوبة:  )�شورة   ...الآِخِر
احتكاكه  حيث  م��ن  املو�شوع  ه��ذا  متعلقات 
ان  وقبيل  مبا�شرة،  بها  وم�شا�شه  باحلكومة 
ا�شعد اىل املنر اتاين �شاحب املجل�ض وقال 
بان رجال المن كلهم موجودون يف املجل�ض، 
حفاظا  املو�شوع  تغيري  من  اذن  حني  فابد 
على املجل�ض واملوجودين فيه، وبت�شديد رباين 
ذلك  ل��ق��راءة  ُوف��ق��ُت   احل�شني وب��رك��ات 
بتغيري  ولكن  الكرمية  الآي��ة  وبنف�ض  املجل�ض 
املو�شوع  الول مع اخذ ملحات منه، ومع ذلك 
ا���ش��ت��دع��اين رج���ال الم���ن، وق��د ك��ف��اين اهلل 

تعاىل �شرهم.
والثاين من املواقف هو انني كنت اقراأ يف 
املجل�ض  الظباط يف  احد  واتاين  املدن  احدى 
ال�شماعات  يف  لتقراأ  اليوم  انت  يل:-  وق��ال 
 – له  فقلت  النعي!  ب��دون  وتقراأ  اخلارجية، 
وقد تاأثرت كثريا من ذلك: انا خطيب ح�شيني 
 ، نعٍيّ او  �شماعة  بدون  اق��راأ  ان  تريدين  كيف 
وان كان ولبد فانا اليوم ل اقراأ- وكان يعرف 
راأى ا�شراري  ان  اأق��راأ- وبعد  ما معنى ان ل 
ويوميا  رادي���و  ل��دي  اأن  يل:  ق��ال  ذل��ك  على 
ال�شيخ  حما�شرة  ا�شمع  مل  ما  ب��ايل  يهداأ  ل 
العامة-  ابناء  من  الرجل  -وكان   الوائلي
من  ول��ك��ن  مني  لي�شت  الوام����ر  ه��ذه  ول��ك��ن 
القل  على  فاأرجو  املحافظة،  على  امل�شوؤولني 
بعد  هلل  واحلمد  فقط،  ال�شماعات  تلغي  ان 

 .ذلك وقراأت ونعيت على �شيد ال�شهداء
�شيد  �شحن  يف  املنر  ارتقيتم  هل 

ال�شهداء وما هو �شعوركم وهل وجدمت فرقًا؟
يف �شحن �شيد ال�شهداء مرات 
وبالتاأكيد  م��رة،  املئة  اىل  ت�شل  قد  وم��رات 
�شاحب  عند  تقراأ  ان  بني  �شا�شع  فرق  هناك 
امل�شيبة وبني ان تقراأ يف غري ذلك املكان، 
تتجلى  ال�شريف  ال�شحن  يف  اق���راأ  فعندما 

امل�شائب  واذك��ر  الطف  معركة  �شور  امامي 
 ،المام احل�شني على  التي مرت  واملحن 
 ،البيت واأج�شدها بكلمات خدمة اهل 
وات��ف��اع��ل م��ع ال��ن��ا���ض ال��ذي��ن ي��ذوب��ون ب��ك��اءًا 
وح�شرًة على واقعة الطف وم�شائب ابي عبد 

  .اهلل احل�شني
كلمة اخرية توجهونها اىل اخلطباء 

وكذلك اىل كادر جملة �شدى اخلطباء؟
ان  اراد  اذا  احل�شيني  اخلطيب 
له ان ميتلك قلوب الخرين، وان  ينجح لبد 
يتنا�شى نف�شه ولقبه وكنته او انه ميتلك كذا او 
علمه كذا، يتنا�شى كل ذلك ولأجل ذلك برز 
اهل البيت وخلدوا يف هذا الكون لنهم 
همتهم  كل  وكان  انف�شهم  على  يوؤثرون  كانوا 
اهلل تعاىل ودينة ول يتحدثون عن انف�شهم ول 

م�شاكلهم..
يطرحه  ال���ذي  امل��ج��ل�����ض  او  وامل��ح��ا���ش��رة 
اخل��ط��ي��ب ي��ل��زم ان ي��ن��ج��ذب ال��ي��ه ال��ن��ا���ض 
على  املو�شوع  يطرح  ان  وقبل  معه  ويتفاعلون 
العلم  اه��ل  على  يعر�شه  ان  يفر�ض  املنر 
يف  وينجح  اخلطيب  ي��رز  وب��ذل��ك  وامل��ع��رف��ة 
تكون  امن��ا  اخلطباء  اخطاء  واغلب  طريقه 
الن�شان  ي�شل  وقد  بالراأي  لتفردهم  نتيجة 
اىل الغرور عند البع�ض واأ�شاأل اهلل ان يع�شم 

كل اخلطباء من الزلل واخلطاأ.
اما العاملني يف هذه املجلة ا�شاأل اهلل تعاىل 
ان يوفقهم وانا ا�شد على عزمهم واحلمد هلل 

رب العاملني.
بال�شكر  ن��ت��ق��دم  ه���ذا  ل��ق��اءن��ا  خ��ت��ام  ويف 
اجل���زي���ل ل�����ش��م��اح��ة اخل��ط��ي��ب ال�����ش��ي��خ علي 
الفر�شة واعطائه  اتاحته لهذه  العمريي على 
�شكرنا  ونكرر  عمله  برامج  من  الوقت  ه��ذا 

وتقديرنا ل�شماحتكم.
عليكم  وال�شام  جزيًا  �شكرا  ا�شكركم 

ورحمة اهلل وبركاته
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الدرس الخامس)) الغضـــــــــب ((

ال�سيخ ح�سن ملكي

النبي  ع��ن  ال�����ش��ري��ف  احل��دي��ث  ج���اء يف 
مكارم  لأمت��م  بعثت  ))اإمن��ا  ق��ال:   الأكرم

الأخاق(( جممع البيان ، ج 1 ، �ض 333
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب 
العاملني و�شلى اهلل على حممد واآله الطاهرين 
واللعن الدائم على اأعدائهم اأجمعني اإىل قيام 

يوم الدين.
تغ�شب،" ثاثة  ل  تغ�شب،  ل  تغ�شب،  "ل 
ذهن  يف   الأكرم النبي  قلدها  ج��واه��ر 
 النبي من  طلب  حيث  الأ�شخا�ض  اأح��د 
اإىل  ج��اء  اأع��راب��ي��ًا  اأن  روي  فقد  الن�شيحة، 
ر�شول اهلل فقال: )يا ر�شول اهلل، عَلّْمني 
اأ���ش��اف��ر ف��اأك��ون يف  �شيئًا واح���دًا ف���اإين رج��ل 
البادية، فقال له ر�شول اهلل: ل تغ�شب، 
 فا�شتي�شرها العرابي، فرجع اإىل النبي
فقال: يا ر�شول اهلل علَّمني �شيئًا واحدا فاإين 
 :اأ�شافر فاأكون يف البادية فقال له النبي
ل تغ�شب، فا�شتي�شرها العرابي فرجع فاأعاد 
تغ�شب،  ل   :اهلل ر�شول  فاأجابه  ال�شوؤال 
عن  اأ�شاأل  ل  وق��ال:  نف�شه  اإىل  الرجل  فرجع 
ن�شحني  ق��د  وج��دت��ه  اإين  ه���ذا  ب��ع��د  ���ش��يء 
وحذرين لئا اأفري حني اأغ�شب، و لئا اأقتل 

حني اأغ�شب(.
ي��وؤدي  الغ�شب  ف��اإن  املبجل-  اأخ��ي   - نعم 
يف  ال�����ش��واب  وع���دم  ال��ه��اك  اإىل  ب�شاحبه 
اتخاذ القرارات، واأّن الغ�شب مفتاح كلِّ �شوء، 
»الغ�شب  ق��ول��ه:   اهلل ر���ش��ول  ع��ن  وروي 
ُيف�ِشد الإميان كما ُيف�شد اخللُّ الع�شل«، ولعّل 

قد  ف��اإن��ه  غ�شبه  يف  ي�شتد  حينما  ال�شخ�ض 
ويكفيك يف  ي�شعر،  ل  وهو  يق�شي على حياته 
ال�شخ�ض  اأفعال  يف  تتاأّمل  اأن  الغ�شب  ة  مذمَّ
حني غ�شبه وت�شرفاته امل�شينة والتي ل يقبلها 
ر�شول  ا�شتو�شى  رج��ا  اأن  وروي  عاقل،  كل 
اهلل فقال: »ل تغ�شب قط، فاإن فيه 

منازعة ربك«.
برفع  الغ�شب  تفريغ  اأن  البع�ض  ويعتقد 
من  ُيح�ّشن  املقابل  الطرف  وجه  يف  ال�شوت 
لاأ�شف  يعلم  ول  ويريحه،  الغا�شب  اأح��وال 
دائًما  لي�شت  الغ�شب  ع��واق��ب  ب���اأّن  ال�شديد 
الأغلب  على  الغا�شبني  وان  خا�شة  مريحة، 
ال���واج���ب عليهم  اأن����ه ك���ان م���ن  ي��ك��ت�����ش��ف��ون 
الت�شرف بطريقة منا�شبة اأكر، ولكن كما هو 

معروف )ل يغني الندم بعد اإراقة الدم(.
من اأنواع عالج الغ�صب:

1( اأن ي�شافح الغا�شب خ�شمه خ�شو�شًا 
ذي الرحام فعن الأ�شبغ بن نباتة قال: �شمعت 
اأح��دك��م  ))اإن  ي��ق��ول:   املوؤمنني اأم���ري 
ليغ�شب فما ير�شى حتى يدخل به النار، فاأميا 
رجل منكم غ�شب على ذي رحمه فليدن منه، 
فاإن الرحم اإذا م�شتها الرحم ا�شتقرت، واإنها 
احلديد،  انتقا�ض  ينتق�شه  بالعر�ض  متعلقة 
من  واقطع  و�شلني،  من  �شل  اللهم  فينادي 
 َ ُقوا اهللَّ قطعني، وذلك قول اهلل يف كتابه َواتَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم  الَِّذي َت�َشاَءُلوَن ِبِه َواْلأَْرَحاَم اإِنَّ اهللَّ

.َرِقيًبا

اأن  اأو  مكانه  من  الغ�شبان  يتحرك  اأن   )2
يجل�ض من فوره على الأر�ض ففي الرواية عن 
املوؤمنني: ))اأميا رجل غ�شب وهو  اأمري 
يذهب  فاإنه  ف��وره،  من  الأر���ض  فليلزم  قائم 

رجز ال�شيطان((.
الإمي��ان  يحرق  الغ�شب  ب��اأن  يعتقد  اأن   )3
ويدمره يقول : ))الغ�شب يف�شد الإميان 

كما يف�شد اخلل الع�شل((.
4( ويعتقد اأن اإبلي�ض اللعني يتخذ الغ�شب 
حبل مينع به النا�ض من الدخول للجنة فمما 
م�شيادي،  و  وهقي  ))الغ�شب  اللعني:  قاله 
وبه اأ�شد خيار اخللق عن اجلنة وطريقها((. 
هي  الغ�شب  ع��دم  نتيجة  اأن  وك��ذل��ك   )5
اجلنة، فعن الإمام جعفر بن حممد  قال: 
))من مل يغتب فله اجلنة، ومن مل يغ�شب فله 

اجلنة، ومن مل يح�شد فله اجلنة((.
فاإن  ال�شريفة  الروايات  يف  تبني  كما  اإذن 
الغ�شب ل يجني �شاحبه �شوى الندم، اإما يف 
الدنيا اأو يف الآخرة، وكاهما من الأمور التي 
ل يقبلها العقل اأن يعمر الإن�شان هذه ال�شنني 

ثم يحرقها بغ�شبة واحدة.
على  لل�شري  نوفق  اأن   اهلل م��ن  نرجو   
خطى اأهل بيت الع�شمة والطهارة واأن ن�شتلهم 

من مكارم اأخاقهم �شلوات اهلل عليهم.
دم��ت��م ب��رع��اي��ة الإم����ام امل��وع��ود اأرواح��ن��ا 

ملقدمه الفداء.
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البكاء 
تاأ�سي

جمال كمال

نتباكى، ابو اديان ان  فلنحاول  للبكاء،  ُن��َوَف��ْق  مل  اذا 
م��ااأمل  على  والتلهف  احل���زن  مبظهر  ونتظاهر 
باجلال�شني  العتناء  عدم  مع   ال�شهداء ب�شيد 
حولنا. فالبكاء هو اأ�شوة بعظماء الأنبياء كيعقوب 

...ونبينا حممد  واآدم ونوح  وايوب 
ذلك  من  مينعنا  ان  ابلي�ض  تلبي�ض  من  فان 
يعامل  ان  الدب  من  ولي�ض  ال��ري��اء..!!  بدعوى 
يف  حتى  الوعظ  ك�شاعة  النعي  �شاعة  امل�شتمع 

ل�شتماع... طريقة 
هي  القلب  رقة  ان  جدًا:  هامة  ماحظة  وهنا 
�شابقة،  وثقافية  روحية  تفاعات  وح�شيلة  نتاج 
حياته  يف  لنف�شه  تربويًا  منهجًا  ميتلك  ل  فالذي 
الفكري  اجل��م��ود  ح��ال��ة  يعي�ض  ان  الطبيعي  م��ن 
م�شكلة  وهنا  العاطفي...  اجلفاف  اىل  اإ�شافة 

لبد لها من حل..
))فعلى  ويقول:  يوؤكد   الر�شا امامنا  فهذا 
عليهم  البكاء  فان  الباكون؛  فليبك  احل�شني  مثل 

.14 ال�شيعة:  و�شائل  العظام((  الذنوب  يحط 
نعي مبجرد  ياأتي من غري  الذي  البكاء  ان  كما 
ارقى  اأي  بكاء مقد�ض؛  امل�شيبة هو  بداية  ال�شماع 
ب�شوت  البع�ض  يتاأثر  قد  لأنه  للنعي!..  البكاء  من 
باب  من  الن�شان  يبكي  عندما  ولكن  اخلطيب، 
من  بحارًا  تطفئ  الدمعة  هذه  فان  الولئي  احلب 

اهلل�.     غ�شب 

هناك قول �شريف ومعروف لاإمام 
وهو:  ال�شادق  اهلل  عبد  اأب��ي 

)���ش��ي��ع��ت��ن��ا خ��ل��ق��وا م���ن ف��ا���ش��ل 
حمبتنا  مباء  وعجنوا  طينتنا 
لفرحنا...ويحزنون  يفرحون 

حلزننا(
الفرح  يف�شر  كيف  فياترى 

ل��ف��رح��ه��م واحل����زن حل��زن��ه��م؟ 
ق���د ي��ج��ه��ل ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ا���ض 

ف��ل�����ش��ف��ة األ���ف���رح، واحل�����زن، وك��ي��ف 
وذل��ك  امل��ف��ردات  ه��ذه  م��ع  ال��ف��رد  يتفاعل 

الدراك، وهذان  الثقافة وعدم  قلة  ناحية  تكون من  التي قد  ا�شباب،  لعدة 
حياة  على  باأغ�شانها  تفي  وحيث  اجل��ه��ل،  �شجرة  م��ن  ينبعان  الأم���ران 
فمن  نف�شه،  على  منطويا  ويكون  متع�شبا،  ويكون  متخلفا  فيكون  الأن�شان 
والأحزان  الأفراح  فل�شفة  للمجتمع  يو�شحوا  اأن  واملبلغات  اخلطيب  واجب 
مع اآل البيت فالبع�ض يت�شور اأن كل �شيء مباح له طاملا اأن املنا�شبة 
وكذلك  اأخاقية  ل  حركات  يظهر  يغني-  يرق�ض-  ي�شفق-  اإمام-  ولدة 
ال�شاة  من  الواجبة  برك  ياأمره   الإمام اأن  يت�شور  والبكاء  باحلزن 
عدم ايذاء الوالدين ب�شبب بع�ض الفعال وغري ذلك بدون مزاحمة لإحياء 
امل�شوؤول  موافقة  غري  من  واأ�شابيع  اأي��ام��ًا  مدر�شته  ي��رك  اأن  اأو  ال�شعائر 
بيته  باأهل   الإمام �شّحى  التي  القيم  هذه  الو�شعي  القانون  خمالفة 
امل�شوؤولية على  تقع  انف�شنا اخلطباء  نرى  كثرية  �شلبيات  وهناك  اأجلها،  من 

التوفيق.      اهلل  ومن  وبيانها  لإي�شاحها  عاتقنا 

الرابعة احللقة 

فل�شفة ال�شعائر
احل�شينية
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املاأمون يدرك حراجة املوقف:
ت��ل��ك ه��ي ب��اخ��ت�����ش��ار ح��ال��ة احلكم 
املاأمون،  وحالة  ع��ام.  ب�شكل  العبا�شي 
خ��ا���ض.. يف  ب�شكل  وظ��روف��ه يف احلكم 
تلك الفرة من الزمن.. اأن الو�شع كان 
بالن�شبة اإىل املاأمون، ونظام حكمه، قد 
اإىل  امل��اأم��ون  و�شول  بعد  ���ش��وءًا،  ازداد 
كان  التي  الأخطار،  وت�شاعفت  احلكم، 
يواجهها، واأ�شبح � هو وعر�شه � يف مهب 

الريح. وحتت رحمة الأنواء..
ماذا ميكن للماأمون اأن يفعل:

ول��ك��ن.. وب��ع��د اأن جن��ح امل��اأم��ون يف 
الو�شول اإىل ما كان يتمناه، وهو احلكم 
بنو  به  ير�شى  ل  كان  واإذا  وال�شلطان، 
اأبيه، ول العلويون، ول العرب، واإذا كان 
به،  ثقتهم  �شعفت  ال��ع��رب،  غ��ري  حتى 

وتزعزع مركزه يف نفو�شهم.
العلويني،  ث��ورات  كانت  اإذا  واأي�شًا.. 
م��ن كل  غ���ريه���م.. تظهر  ع��ن  ف�����ش��ًا 
بل  الكثريون،  كان  واإذا  ومكان..  جانب 

عامة امل�شلمني مل يبايعوا له بعد..

فهل  ت���ق���دم.  م���ا  اآخ����ر  اإىل  وه���ك���ذا 
تلك  كل  جت��اه  يقف  اأن  للماأمون  ميكن 
العوا�شف، والأنواء التي تتهدده، ونظام 

حكمه، مكتوف اليدين؟!
وم�����اذا مي��ك��ن ل��ل��م��اأم��ون ب��ع��د ه��ذا 
باحلكم  حمتفظا  ليبقى  ي��ف��ع��ل،  اأن 
وال�شلطان، الذي هو اأعز ما يف الوجود 

عليه؟!.
اإنقاذ املوقف!. كيف؟!

كان املاأمون يدرك: اأن اإنقاذ املوقف 
يتوقف على:

1 � اإخماد ثورات العلويني، الذين كانوا 
يتمتعون بالحرام والتقدير، ولهم نفوذ 

وا�شع يف جميع الفئات والطبقات..
على  ال��ع��ل��وي��ني  م��ن  يح�شل  اأن   �  2
العبا�شيني.  خافة  ب�شرعية  اع��راف 
وليكون بذلك قد اأفقدهم �شاحا قويا، 

لن يقر له قرار، اإذا اأفقدهم اإياه..
وذل��ك  العطف،  ه��ذا  ا�شتئ�شال   �  3
ال��ت��ق��دي��ر والح��������رام ال�����ذي ك��ان��وا 
يوم  عن  يومًا  ي��زداد  وكان  به،  يتمتعون 

نهائيًا،  النا�ض  نفو�ض  � من  ا�شتئ�شاله   �
ال���راأي  اأم����ام  ت�شويههم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
العام، بالطرق، والأ�شاليب التي ل تثري 
الكثري من ال�شكوك وال�شبهات، حتى ل 
ول  حت��رك،  اأي  على  ذلك  بعد  يقدرون 
يجدون املوؤيدين لأية دعوة لهم، ويكون 
� �شهًا  الق�شاء عليهم بعد ذلك نهائيًا 

ومي�شورًا..
4 � اكت�شاب ثقة العرب وحمبتهم..

اخلرا�شانيني،  تاأييد  ا�شتمرار   �  5
وعامة الإيرانيني له.

واملت�شيعني  العبا�شيني،  اإر���ش��اء   �  6
لهم، من اأعداء العلويني.

ب�شخ�ض  ال��ن��ا���ض  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز   �  7
املاأمون، الذي كان لقتله اأخاه اأثر �شيء 

على �شمعته، وثقة النا�ض به.
الذي  ياأمن اخلطر  اأن  واأخ���ريًا..   �  8
كان يتهدده من تلك ال�شخ�شية الفذة، 
ورعبًا..  فرقًا،  كانت متاأ جوانبه  التي 
األ  واأن يتحا�شى ال�شدام امل�شلح معها. 
وهي �شخ�شية الإمام الر�شا ، واأن 

ويل العهد ؟ ؟
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والق�شاء  منها،  للتخل�ض  الطريق  ميهد 
عليها، ق�شاء مرمًا، ونهائيًا.

ل بد من العتماد على النف�ض:
وب��ع��د ه����ذا.. ف���اإن م��ن ال��وا���ش��ح اأن 

املاأمون كان يعلم قبل كل اأحد، اأنه:
مل يكن ي�شتطيع اأن ي�شتعني يف مواجهة 
تلك امل�شاكل بالعبا�شيني، بني اأبيه، بعد 
اأن كانوا ينقمون عليه، قتله اأخاه، العزيز 
عليهم، وعلى العرب، وبعد مواقفه، التي 
تقدم بيان جانب منها جتاههم.. واأي�شا 
ياأمنون  ول  ب��ه،  يثقون  ل  كانوا  اأن  بعد 

جانبه، ب�شبب موقفهم ال�شابق منه.
اأن��ه مل يكن فيهم  والأه���م م��ن ذل��ك 
اأن  ي�شتطيع  ال��ذي��ن  الأك��ف��اء،  ال��رج��ال 
اأنهم  ذل��ك  على  يدلنا  عليهم،  يعتمد 
بيعته  ب�شبب  املاأمون،  ثاروا على  اأن  بعد 
�شخ�شًا  فيهم  يجدوا  مل   ، للر�شا 
املغني(،  �شكلة  )ابن  من  واأكفاأ  اأعظم، 
املزامري  اأ�شحاب  من  اأن��ه  مع  فبايعوه، 

والرابط.
وفيه يقول دعبل:

نعر ابن �شكلة بالعراق واأهل���ه
فهف���ا اإليه كل اأطل�ض مائ���ق

اإن كان اإبراهيم م�شطلعا به�ا
فلت�شلحن من بعده ملخ��ارق

اأنى يكون. ولي�ض ذاك بكائن
يرث اخلافة فا�شق عن فا�شق

اأي الأ�ساليب اأجنح:
وبعد ذلك.. فاإنه من الوا�شح اأنه: مل 
يكن لينقذ املوقف بالق�شوة والعنف، وهو 
ال�شيئة  نتائجه  من  املاأمون  يعاين  الذي 

ما يعاين.
العلويني  لأن  واحل��ج��اج،  املنطق  ول 
بت�شجيع  الأم��ة،  بناء على ما �شاع عند   �
من خلفائها، من اأن ال�شبب يف ا�شتحقاق 
 �منه الن�شبية  القربى  هو  اخلافة، 
حجة  اأق��وى  هذا:  على  بناء  العلويني  اإن 
اعرافًا  ميتلكون  لأنهم  العبا�شيني،  من 
للخافة  امل�شتحق  ب��اأن  منهم  �شريحًا 

.( هوالأقرب ن�شبا اإىل النبي
اأو  العبا�شيون،  اأراد  ما  واإذا  ه��ذا.. 
واجل��دارة  بالأهلية  الحتجاج  غريهم 
يدانيهم  ل  العلويني  ف��اإن  الأم��ة.  لقيادة 
يتمتعون  كانوا  ملا  وذل��ك  ذل��ك،  اأح��د يف 
لقيادة  الذاتية  والأهلية  به من اجلدارة 

الأمة قيادة �شاحلة و�شليمة..
واأما الن�ض فمن هو ذلك الذي يجروؤ 
اأنه كله يف  على ال�شتدلل به، وهو يرى 
 شالح اآل علي، واأئمة اأهل البيت�

منهم باخل�شو�ض.
وه��ك��ذا.. ن��رى وي��رى امل��اأم��ون: اأن��ه مل 
يكن لينقذ املوقف اأي من تلك الأ�شاليب، 
ول غريها من الطرق والأ�شاليب امللتوية، 
من  اأ�شافه  اتبعها  التي  والااإن�شانية، 

قبل.
واإذن.. فا بد واأن يعود ال�شوؤال الأول 

ليطرح نف�شه بكل جدية.
للماأمون  ميكن  ماذا  هو:  وال�سوؤال 
دعائم  من  يقوي  وكيف  يفعل؟!  اأن  اإذن 
حكمه، الذي هو بالن�شبة اإليه كل �شيء، 
ل  حتى  ���ش��يء..  ب��ع��ده  ول  قبله،  ولي�ض 
يطمع فيه طامع، ول تزعزعه العوا�شف، 
ول تنال منه النواء، مهما كانت هوجاء 

وعاتية؟!.
خطة املاأمون:

اإنقاذ  اأجل  من  املاأمون  اتبع  اأن  وكان 
على  يتوقف  اأن��ه  عرفت  ال��ذي  موقفه، 
الحتفاظ  اأج���ل  وم��ن  ث��م��ان��ي��ة..  ن��ق��اط 
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باخلافة لنف�شه، واأن تبقى يف بني اأبيه 
وغيبيا،  جديدًا،  اأ�شلوبًا   � اتبع  قد  كان   �
قبل..  من  معروفًا  ول  ماألوفًا،  يكن  مل 
واأح�شب اأن مل يتو�شل اإليه اإل بعد تفكري 
طويل، وتقييم عام و�شامل للو�شع الذي 
كان يعي�شه، وامل�شاكل التي كان يواجهها.
من  وفريدة  غريبة  خطته  كانت  لقد 
نوعها، وكانت يف غاية الإتقان، والإحكام 

يف نظره.
فبينما نراه من جهة:

ل يذكر اأحدًا من اخللفاء، ول غريهم 
يتحرج  ه��و  ب��ل  ب�����ش��وء،  ال�شحابة  م��ن 
م��ن امل�����ش��ا���ض ب��غ��ري ال�����ش��ح��اب��ة، وحتى 
اخل��روج  يف  حالهم  ك��ان  الذين  باأولئك 
معروفًا  ال�شريعة،  وتعاليم  الدين،  على 
وذلك  يو�شف«!  بن  »كاحلجاج  وم�شهورًا 
من اأجل اأن ل يثري عواطف اأولئك الذين 
يلتقي معهم فكريًا و�شيا�شيًا، وم�شلحيًا، 
امل�شتقبل  يف  ل��ه  يكونون  �شوف  وال��ذي��ن 

الدرع الواقي، واحل�شن احل�شني..
لنا  ي���روي  كما   � ي��ق��ول  اإل��ي��ه  فا�شتمع 
ل  اأن��ه  وظنوا   ..« ل��ه:  املعا�شر  التغلبي 
يجوز تف�شيل علي اإل بانتقا�ض غريه من 
اأنتق�ض  اأن  اأ�شتجيز  ما  واهلل،  ال�شلف! 
بال�شلف  فكيف  ي��و���ش��ف،  ب��ن  احل��ج��اج 

الطيب؟!«
وكذلك نراه يركن اإىل راأي يحيى بن 
اأكثم، الذي قال له � عندما اأراد الإعان 
اأن  »وال��راأي   :� املنابر  على  معاوية  ب�شب 
ول  عليه،  هم  ما  على  كلهم  النا�ض  تدع 
الفرق،  من  فرقة  اإىل  متيل  اأن��ك  تظهر 

فاإن ذلك اأ�شلح يف ال�شيا�شة، واأحرى يف 
التدبري..«، ثم يدخل عليه ثمامة، فيقول 
»يا ثمامة، قد علمت ما كنا  املاأمون:  له 
دبرناه يف معاوية، وقد عار�شنا راأي هو 
واأبقى ذكرًا يف  اأ�شلح يف تدبري اململكة، 

العامة الخ.«.
 ، الر�شا  قتل  على  يقدم  ون���راه 
غريهم،  العلويني  من  واآلف  واإخ��وت��ه، 
بالق�شاء  وقواده  لأمرائه،  اأمرًا  وي�شدر 

عليهم، وف�ض جمعهم، كما �شياأتي.
على  عامله  اإىل  ير�شل  كذلك..  ونراه 
دعي  التي  املنابر،  بغ�شل  ياأمره  م�شر، 
 .. الر�شا  الإم���ام  هو  لعلوي  عليها 
ل��ن��ا هنا  اإىل غ��ري ذل���ك مم��ا ل جم���ال 

ل�شتق�شائه..
بينما نراه كذلك..

نراه من جهة ثانية :
ي��ق��دم ع��ل��ى الإع����ان ب����راءة ال��ذم��ة 
ممن يذكر معاوية بن اأبي �شفيان بخري 
 ، اأي اأنه اأراد اأن يجعل تف�شيل علي
والراءة من معاوية دينًا ر�شميًا، يحمل 
ال��ن��ا���ض كلهم ع��ل��ي��ه، ك��م��ا ك���ان احل��ال 

بالن�شبة لق�شية خلق القراآن..
واإن  معاوية،  ب�شب  الإع���ان  وق�شية 
كان الإق��دام عليه يف �شنة 212 ه . لكن 
تف�شيله عليًا، على جميع اخللق، وتقربه 

لولده، واإظهاره الت�شيع 
اأيامه.  اأول  من  كان  اإمنا  لهم  واحلب 
ويكفي  ك��ث��رية،  اأم���ور  ذل��ك  على  يدلنا 
هجاء ابن �شكلة له، وهجاوؤه لبن �شكلة 
�شاهدًا على ذلك. ف�شًا عن الكثري من 

الأمور الأخرى غريه.
مل يبق اإل خيار واحد:

اإن  نقول:  اأن  هنا:  القول  نافلة  وم��ن 
مما  للداء،  املاأمون  فهم  على  يدل  ذلك 
�شاعده على معرفة الدواء، الذي جترعه 
التي مل  القا�شية،  � رغم مرارته  املاأمون 
من  يعقبها  �شوف  مبا  اأب��دًا  لتقا�ض  تكن 
بكل   � جترعه   � وه��ن��اء  وطماأنينة  راح��ة 

ر�شا، ورجولة، و�شجاعة.
اإن املاأمون واإن كان قد ثقل عليه اأمر 
اأ���ش��رة هي  وم��ن  ل��رج��ل غ��ري��ب،  البيعة 
اأقوى واأخطر املناف�شني للحكم العبا�شي 
يف تلك الفرة.. ولكن ما احليلة له بعد 
اأن مل يعد اأمامه اأي خيار يف ذلك. اإل اإذا 
اأراد اأن يتغابى اأو يتعامى عن ذلك الواقع 
التي  خافته،  اإليه  و�شلت  الذي  املزري 
اأ�شعة  تلتهمه  اأن  يلبث  ل  ظا،  اأ�شبحت 

ال�شم�ض امل�شرقة، فتحوله اإىل �شراب.
لن  اأن��ه  راأى  اأن  بعد  ل��ه..  احليلة  م��ا 
تنقاد له الرعية والقواد، ولن ت�شتقيم له 
الأمور اإل اإذا اأقدم على مثل تلك اللعبة 

اجلريئة.
ولقد �شرح املاأمون نف�شه للريان، بعد 
اأن اأخره الريان باأن النا�ض يقولون: باأن 
الف�شل  تدبري  من  كانت  لاإمام  البيعة 
يا  ويحك   ..(( بقوله:  �شرح   � �شهل  ب��ن 
ريان، اأيج�شر اأحد اأن يجئ اإىل خليفة، قد 
له  وا�شتوت  والقواد،  الرعية،  له  ا�شتقامت 
اخلافة، فيقول له: اإدفع اخلافة من يدك 

اإىل غريك؟(( اأيجوز هذا يف العقل؟!..
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طالب حممد جا�سم

ون�سبه: ا�سمه 
فرحان  ال�شيخ  اخلطيب  ال�شهيد  ه��و 

جنل احلاج عبد علي البغدادي 
ودرا�سته: ن�ساأته 

ال�شيوخ، يف  1957م يف حملة  عام  ولد 
والده  اأح�شان  يف  ون�شاأ  الكاظمية،  مدينة 

الذي كان من الك�شبة الخيار. 
دخ���ل ���ش��ه��ي��دن��ا م��در���ش��ة الب��ت��دائ��ي��ة 
ال��درا���ش��ة حتى  ووا����ش���ل  ال��ك��اظ��م��ي��ة  يف 
اجلامعة  دخ��ل  وبعدما  الإع��دادي��ة  اأكمل 
منها  وتخرج  ���ش��ن��ة1975م  امل�شتن�شرية 
ح��ائ��زا ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 
حمافظة  يف  م��در���ض  وع��ني  الريا�شيات 
موؤثرا  التدري�ض  رف�ض  ان��ه  اىل  ك��رب��اء 
العلمية  احلوزة  ودخل  احلوزوية  الدار�شة 
بع�ض  على  وح�شر  امل�شرفة  الكاظمية  يف 

العام الفا�شل ومنهم: 
.1- املرحوم ال�شيخ حامد الواعظ

حممد  ال�شيخ  ال�شهيد  امل��رح��وم   -2
.شادق اخلال�شي�

احلجازي  عدنان  ال�شيد  العامة   -3
امني مكتبة ال�شريف الر�شي.

خطابته:
البيئة  الكثري من خطابته من  ا�شتفاد   
الكاظمية  ب��ل��دة  وه���ي  ف��ي��ه��ا  ن�����ش��اأ  ال��ت��ي 
وحم��ات��ه��ا  ارج���اءه���ا  يف  تنت�شر  وال��ت��ي 

التي  واحل�شينيات  امل�شاجد  م��ن  الكثري 
ذكرى                           لأحياء  العامرة  املجال�ض  يف  تعقد 

.اآل حممد
م�شاهري  املنابر  تلك  يرتقي  كان  حيث 
اخلطباء من الكاظمية وغريها كاخلطيب 
ال��وه��اب  وع��ب��د  ال��وائ��ل��ي،  اح��م��د  ال�شيخ 
الكا�شاين، والعامة ال�شيخ حامد الواعظ 
�شهيدنا  تاأثر  فقد  وغريهم من اخلطباء، 
وم�شتثمرًا  م�شتفيد  الأج����واء  ت��ل��ك  م��ن 
م��ن��ه��م، ف���ك���ان مي���ت���از ب���ق���وة ال���ذاك���رة 
م�شتمعيه  يف  م��وؤث��را  وخطيبا  واجل���راءة 
ف��ه��و ادي���ب و���ش��اع��ر وخ��ط��ي��ب ح��ي��ث ك��ان 
ين�شم ال�شعر القري�ض والدارج، يف اإقامة 
ت�شد  التي  �شيما  ول  احل�شينية  ال�شعائر 
اجلائرة  ال�شلطة  قبل  من  املراقبة  فيها 

وكان ل يبايل بالتهديد واملخاطر. 
موؤلفاته:

ق���د ا���ش��ت��ف��اد ���ش��ه��ي��دن��ا م���ن درا���ش��ت��ه 
احل���وزوي���ة والأك���ادمي���ي���ة وم��ط��ال��ع��ت��ه يف 
لدينه  خ��دم��ة  ف��ق��دم  امل��وؤل��ف��ات  خمتلف 
الطبيعة  علماء  وه��ي:  كتباته  خ��ال  من 
من  وامل�شادفة،  ال��ك��ون  ب��اهلل،  والمي���ان 
اخلالق اهلل ام املادة؟ �شاة اجلمعة بني 
وجهاد   زينب والتخيري،  الوجوب 
وح��ج��اب   زينب امل�����ش��ل��م��ة،  امل����راأة 

امل�شلمة. املراأة 
ا�ست�سهاده: 

رغم  امل��ن��ري  ج��ه��اده  �شهيدنا  وا���ش��ل 
الت�شديد  م���ن  ب��ه��ا  م���ر  ال��ت��ي  ال���ظ���روف 
بعد  �شراحه  اأطلق  ثم  اعتقل  ثم  واملراقبة 
اأخرى  مرة  اعتقل  ثم  ال�شديد،  التعذيب 
/1980/5م  بتاريخ11  اعتقاله  اآثر  وعلى 
وذل���ك ث��ن��ا م�����ش��ارك��ت��ه يف زي����ارة الم���ام 
وق�شى  ال�شم  له  د�ض  حيث   احل�شني
1980م  ب��ت��اري��خ5/13/  م�شموما  �شهيدا 
بالغة  اث���ارا  ب��دن��ه  يف  ال�شم  اث��ر  ان  بعد 
ون�شرته  احل��ق  �شبيل  يف  ذل��ك  متحما 
والثبات على ولية اآل حممد و�شيعه 
 جثمانه الطاهر من قبل اعداد كبريه 
من اجلماهري املوؤمنة.  با�ض الرحباوي يف

الشهيد الشيخ 
فرحان البغدادي
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ابو ح�سني ال�سدي

اب�������و احل���������ص����ن ع�������الء ال����دي����ن 
احللي  احل�����ص��ني  ب��ن  ع��ل��ي  ال�صيخ 
وادي��ب  فا�صل  ع��امل  ال�صفيهيني 
كامل وهو من املعا�صرين لل�صهيد 

االول املقتول �صنة 786 ه� .
ج���م���ع ب����ني ال��ف�����ص��ي��ل��ت��ني ع��ل��م 
غزير وادب بارع بفكر نابغ ونظر 
���ص��ائ��ب وف�����ص��ل ب���اه���ر ف��ه��و م��ن 

. صعراء اهل البيت�
ال�صيخ  اخلطيب  امل��رح��وم  ق��ال 
من  االول  اجل����زء  يف  ال��ي��ع��ق��وب��ي 
احل�صن عالء  ))ابو   : )البابليات( 
املعروف  احل�صني  بن  علي  ال�صيخ 
�صدور  يف  املتويف  ب�)ال�صفيهيني( 
الثامن  ال��ق��رن  م��ن  االول  ال��رب��ع 
يف  قربه  حيث  احللة  يف  واملدفون 

املحلة )املهدية( (( .

يا ليت �شع�ري م��ا ف�ش����يلُة م������ّدٍع
حك�����م ال�خ���اف�ة اإذ تق�����دم اأول

اأبعزل�ِه عن���د ال�ش������اة موؤّخ����را؟
ول����و ارت��ش���اه نب����ي�ّه لن يع�����زل

اأم رّده ف�ي ي�����وم ب�ع�������ث ب���������راءٍة
م����ن بع�د ق�طع م�شافٍة متعّجا؟

اإن ك��ان اأوح�����ى اهلل ج���ّل جال����ه
لن�ب���ي�ه وح�ي������ًا اأت������������اه م����نّزل

اأَن ل ي�وؤّديه������ا �ش����واك ف��رت���شي
رجًا كرمي�ًا م�نك خريًا مف�شا

اأفهل م�ش�ى ق��شدًا به���ا متوّجه�����ًا
اإل عل�������ّي؟ ي�ا خل�ي��ل����ي ا�ش������األ

اأم ي���وم خي�����ر اإذ ب�راي������ة اأح�م�د
وّل���ى لعم����ُرك خائف��ًا م�ت�وّجا؟

وم�شى به�ا الث���اين ف����اآب يجّره���ا
ح���������ذر ال�مني�ة هارب���ًا ومهرول

ه�����ا �شالت���مها وق����د نك�ش����اب��ها
متخ����اذل��������ني اىل النبي واأقبا

من كان اأوردها احلتوف �شوى اأبي 
ح�شن وق�ام به�ا ال�مقام املهول ؟

واأب�������اد مرح�ب�هم وم�����ّد ي�م�ينه
قل����ع الرت��اج وح�ش�ن خي�ر زلزل

يا عّلة الأ�شي�اء وال��شبب ال������ذي 
معن����ى دق������يق �شف�ات��ه ل�م ي�عقا

اإل ملن ك�شف الغ�ط����اء ل����ه ومن
�ش���ق ال�حج������اب م�جّردًا وت�و�ش�ا

يكفيك فخ������رًا اأن دي���ن م�ح�مد 
لول ك���م��الك ن�ق�شه ل�������ن ي��كم�ا

وف�راي�ض ال�شل��وات ل��������ول اأّنها
ق��رنت بذك�رك فر�شه�ا ل�ن ي�قبا

ي�ا من اإذا ع�ّدت مناق�����ب غي�ره 
رج�ح����ت م�ن����اقب�ه وكان الأف�شا

اإين لأعذر حا�شديك عل�ى ال�ذي 
ا اأولك رّب���ك ذو ال�ج�����ال وف��شّ

اإن ي�ح�شدوك عل�ى ع�اك فاإن�ما 
مت�شافل الدرجات ي�ح�شد م�ن عا

علي بن احل�سني احللي

ومن روائع �سعره هذه الق�سيدة الرائعة:
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اأبو بنني الكربالئي

ا�سمه ولقبه:
هو ال�صيخ مو�صى بن ال�صيخ حم�صن 
بن  ح�صني  ال�صيخ  بن  علي  ال�صيخ  بن 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ال��ع�����ص��ام��ي ال��ن��ج��ف��ي 

املعا�صر.
ولدته ون�ساأته:

ول�����د يف م���دي���ن���ة ال���ن���ج���ف ب���ح���دود 
���ص��ن��ة 1300ه��������, ون�������ص���اأ يف ب��ي��ت ال��ع��ل��م 
بالتاريخ  والف�صيلة والقدا�صة واحاط 
من  و�صار  واالإر�صاد  والوعظ  وال�صرَي 
والفقهاء  امل��وج��ه��ني  اخل��ط��ب��اء  اأع��ظ��م 
ال��ب��ارع��ني, وك���ث���رياً م��ا ي��رت��ق��ي امل��ن��رب 
ال���ن���ا����ص اىل اح���ك���ام دي��ن��ه��م  ب��ت��وج��ي��ه 

واالأخالق االإ�صالمية احلميدة.

واأق��وال��ه  اأع��م��ال��ه  يف  �صريحا  وك���ان 
ي�صدر  ما  املراأ�صني  بع�ص  على  ينكر 
وناقداً  حوا�صيهم,  اعمال  ومن  منهم 
�صدرت  التي  االأو���ص��اع  من  كثري  على 
يف ال���ن���ج���ف اال�����ص����رف ف���ل���ه���ذا ا���ص��ب��ح 
م��ب��غ��و���ص��اً ع��ن��د ط��ائ��ف��ة م���ن ال��ن��ا���ص, 
والكتاب  املوؤلفني,  االب��ج��ال  من  وك��ان 
وامل�����ص��ن��ف��ني, وت��ت��ل��م��ذ ع��ل��ى م��در���ص��ني 
والظروف  الزمن  حاربه  وقد  اأعاظم, 
ابعده  حتى  �صرو�ص  ب��ح��رب  القا�صية 
ع����ن ب���ل���ده وم�����ص��ق��ط راأ�����ص����ه ال��ن��ج��ف 

االأ�صرف.
ا�ساتذته:

م��ريزا  احل���اج  االأ���ص��ت��اذ  بحث  ح�صر 

حم�������ص���ن اخل����ل����ي����ل����ي امل�����ت�����وف�����ى ���ص��ن��ة 
)1326ه��������( وت��ت��ل��م��ذ ع��ل��ى ي���د ال�����ص��ي��د 
ح�����ص��ني ب��ن ال�����ص��ي��د م��ه��دي ال��ق��زوي��ن��ي 
وكذلك  �صنة)1325ه�(  املتوفى  احللي 
ال�صيخ  بحث  االأخ��رية  اأيامه  يف  ح�صر 
اح���م���د ب���ن ال�����ص��ي��خ ع���ل���ي ب���ن ال�����ص��ي��خ 
املتويف  الغطاء  كا�صف  ال  ر�صا  حممد 

�صنة)1344ه�(.
وفاته: 

التا�صع  يف  املقد�صة  كربالء  يف  تويف 
وال��ع�����ص��ري��ن م���ن ���ص��ه��ر رم�����ص��ان �صنة 
ال��ن��ج��ف  اىل  ج��ث��م��ان��ه  وح���م���ل   ,1335

 .االأ�صرف واأقرب فيه

ال�شيخ
مو�شىالع�شامي
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االم��ام حممد اجل��واد هو تا�صع ائمة 
ولد  العاملني,  يف  اهلل  وخليفة  امل�صلمني 
يف املدينة املنورة ليلة اجلمعة يف التا�صع 
ع�����ص��ر م��ن ���ص��ه��ر رم�����ص��ان امل���ب���ارك اويف 
الن�صف منه, او العا�صر من �صهر رجب 
وتدل بع�ص االدعية املاأثورة على والدته 
يف �صهر رجب �صنة 195ه� وقب�ص ببغداد 
يوم  االق���وال  بع�ص  على  بال�صم  �صهيدا 
ذي  �صهر  اواخ���ر  يف  الثالثاء  اأو  ال�صبت 
القعدة �صنة 220 ه� ودفن يف بغداد 
يف اجلانب الغربي يف مقابر قري�ص اىل 
وكان   بن جعفر ج��ده مو�صى  جنب 
عمره ال�صريف يوم وفاة ابيه �صبع �صنوات 
واربعة ا�صهر وعا�ص بعد ابيه �صبع ع�صر 
وهي  امامته وخالفته,  م��دة  وه��ي  �صنة 
ب��ق��ي��ة م��ل��ك امل����اأم����ون و����ص���يء م���ن ملك 

املعت�صم وتويف يف اول ملك املعت�صم. 
االإم��ام  و�صماها  )�صبيكه(  ا�صمها  امه 
انها من بيت  الر�صا )اخليزران( وروي 

)مارية القبطية(. 
جده  الأن  الثاين  جعفر  ابو  كنيته: 
بابي  اي�����ص��ا  يكنى   الباقر حم��م��د 

جعفر. 
لقبه: اجلواد التقي املنتجب القانع.

نق�ض خامته: نعم القادر اهلل. 

 مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد   الإمام حممد اجلواد 
ابو ح�سني ال�سدي
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 مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد   الإمام حممد اجلواد 
ع��ل��ي  االإم�����������ام  الربـــعـــة:  اولده 
الهادي - مو�صى - فاطمة – اأمامه. 

اأُت�قتل يا ابن ال�صفي�����ع املط���اع
ويا ابن امل�صابيح وابن الغرر

ويا ابن ال�صريعة وابن الكتاب
وي���ا اب��ن الرواية وابن االأثر

منا�صب لي�ص����������ت مبج��هول�������ة
بب���دو الب�����الد وال باحل��ص���ر

مهذبة من جميع اجله��������������ات
وم���ن كل عائب��������ة او ك�����������در

يف رثاء المام اجلواد  لالأديب 
ــعــروف  الــ�ــســيــد �ــســالــح الــنــجــفــي امل

بالقزويني.
ون��صَّ ال�ر�صا اأنَّ اجل�������������واد خليفتي

ع�ليك����م ب����اأمر اهلل ي�ق���صي ويحكُم
َّم ال�ن�ا�ص هادي��ا ه�و اب�ُن ث����������الٍث كل���

ك�م����ا  ك�����ان يف امله����ِد امل�ص�����يح يكّلم
وكم لك يا ابن امل�صطفى بان معجٌز

ب�����ه  ك���ٌل اأن����ف م��ن اأعاديك مرًغم
و�صاه����������������رك املاأم������ون ملا ب��دت ل�����ه

معاجزك الالتي بها النا�ص �صلموا
م�صيت فال قل����������������ب املك������ارم هاج����ع

علي���ك وال ط�����������رف املع����ايل مهوم
ب�فقدك  ق�د اأث�كل����ت �صرع����ة اأح���م���ٍد

ف��ص������رعته  ال�غ�����������راُء ب�ع������دك اأي�ُم
ع�فا  بعدك االإ�ص���الم ح��زن��ا واأطفاأت

م��ص����ابيُح  دي�ن اهلل فالكون مظلم
ف�يا  لك مفقودا ذوت به��جُة اله���دى

ل����ه وه�����وت م�����ن هالة املجد اأجنم

واما �ساعر اهل البيت عبد ال�سادة 
الديراوي ال�سعد فيقول :

اويلي على اجلواد املات م�صموم
ك�صه عمره الك�صري امبحن واأهموم

ك�صة عمره ابكدر وابي�تم واح�����������زان
بجت جلله يويلي االن�ص واجلان 

امن اأهل البيت اأهو اك�صر عمر جان
النجمه التا�صعة جان امن النجوم 

التا�صع جان من انوار املدينة
ال�صبهه���م حممد بال�صفينه

الو االهم حفظ اح���كام دين��ه
وربح دارينها والربح معلوم

ابو الهادي اجلواد ا�صجان ذنبه
وب�ص�مه املعت�ص�����م كل�����ي ا�صيطلبه 

حر ال�صم مرد جب����دت�����ه وكلب��ه
وبكه الهادي ينوحه ابكلب مالوم 

ك�صه نحبه واإله جان امن ال�صنني
 ي���وم ا�صهادت�����ه ال�صابعة وع�صرين 

و�صافه كرب حينة وعاجل����ه الب��ني
ويومه على الهادي جان اأ�صد يوم 

اهل  �ساعر  يقول  الأبوذية  يف  واأمــا 
مال  حممد  ال�سيخ  املــرحــوم  البيت 

اهلل:
ياه���������������و الراد للدي����نه وج��اه���ا

اله جبلت وخلتله وجاها
اجلواد اللي اأرتفع �صيته وجاها

عليه جرت حرب من كل نويه 

زم�������������انك ال تظ�����ن لل�صه�م داره
 ويح�ك ل�صبغ اأهدوم احلزن داره 

على اللي ظل طريح بو�صط داره
ثل��ث ي��تام م���رم���ي وي�ص��������ع �صّيه

ح�سن  حممد  البيت  اهل  �ساعر  واأما 
الدك�سن  فيقول : 

هالدينه فال ت�ص����حب باجل���واد
اتبدي مايها ومتلخ باجلواد 

اأنه اأمن اأذكر م�صايبنه باجلواد
ا�ص���فج م���ن ول��م كلبي بديه

ابرا�صه ويه الدهر م�صي جوادك
وتدري بيه الأن يبغ�ص جوادك 

ينب مو�صى الر�صا بعدك جوادك
ك�ص�اها اأوياه ابو افعال الرديه 
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فا�سل عليوي ح�سني

قال اهلل :- ق�شمت فاحتة الكتاب بيني 
لعبدي  ون�شفها  يل  فن�شفها  عبدي  وبني 
اهلل  )ب�شم  العبد  قال  اإذا  �شاأل،  ما  ولعبدي 
عبدي  بداأ   :اهلل قال  الرحيم(  الرحمن 
باأ�شمي وحق علي ان اأمتم له اموره واأبارك له 
يف اأحواله، فاإذا قال )احلمد هلل رب العاملني( 
النعمة  ان  وعلم  حمدين عبدي  اهلل  قال 
التي له من عندي وان البايا التي رفعت عنه 
نعم  اإىل  له  ا�شيف  اين  اأ�شهدكم  فبطويل 

الدنيا  بايا  عنه  وادفع  الآخرة،  نعم  الدنيا 
قال  فاإذا  الآخرة،  بايا  عنه  دفعت  كما 
)الرحمن الرحيم(قال اهلل �َشهد يل اين 
الرحمن الرحيم اأ�شهدكم لأوفرن من رحمتي 
حظه ولأجزلن من عطائي ن�شيبه، فاإذا قال 
ا�شهدكم  اهلل  قال  الدين(  يوم  )مالك 
كما اعرف اين مالك يوم الدين لأ�شهلن يوم 
ح�شناته،  ولأتقبلن  ح�شابه،  احل�شاب 
)اإياك  قال:  فاإذا  �شيئاته،  عن  ولأجتاوزن 
يعبد،  اإياي  عبدي  �شدق  اهلل:  قال  نعبد( 

ا�شهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل 
من خالفه يف عبادته يل، فاإذا قال: )واإياك 
ن�شتعني( قال اهلل: بي ا�شتعان واإيل اإلتجاأ 
على  ولأغيثنه  اأمره،  على  لأعينه  اأ�شهدكم 
�شدائده ولأخذن بيده يوم القيامة، فاإذا قال 
اآخر  -اإىل  امل�شتقيم(  ال�شراط  )اإهدنا 
لعبدي،  هذا  جاله  جل  اهلل  قال  ال�شورة- 
ولعبدي ما �شاأل قد ا�شتجبت لعبدي اأعطيته 

ما اأمل واآمنته مما منه وجل.  

عن  الواردة  الروايات  اكدت  كما  كثريا   
الفرج  انتظار  على   املع�شومني الئمة 
))احب   املوؤمنني امري  عن  ورد  فقد 
الفرج((  انتظار  تعاىل  اهلل  اىل  العمال 
على  يكون  ان  لبد  المر  لهذا  واملنتظر 
ا�شتعداد تام لن�شرة �شاحب الزمان �شلوات 

اهلل عليه.
ليكون املوؤمن منتظرا لإمام زمانه  لبد 
له اأوًل من ان يكون اآما بظهوره هذا المل هو 

الذي يبعث على النتظار.
النتظار  ا�شا�ض  ان  نقول  ان  ن�شتطيع  اذن 
الذي  الن�شان  ان  ثم  بالظهور...  المل  هو 
�شوف   املهدي الإمام  )اأن  بروحية  يعي�ض 
العقيدة  هذه  نف�ض  قليلة(  اأيام  بعد  يظهر 

جتعله ي�شتعد لتلك اليام فيبداأ باإعداد نف�شه 
ليكون من ان�شاره واعوانه �شلوات اهلل عليه.

والذي يطمح باأن يكون من ان�شار �شاحب 
ينزع حب  ان  �شيء  كل  قبل  عليه   الزمان
الدنيا من قلبه لن اهل الدنيا ل ن�شيب لهم 
 وقد ورد عن الإمام ال�شادق يف دولته
يف تف�شري قوله تعاىل: َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث 
 يٍب ْنَيا ُنوؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه يِف اْلآِخَرِة ِمن نَّ�شِ الدُّ
)�شورة ال�شورى: 20( قال: ))لي�ض له يف دولة 

احلق مع القائم ن�شيب((
المام  بظهور  المل  ان  وا�شحًا  �شار  وقد 
والنتظار  النتظار،  على  باعث   املهدي
واول   لأيامه ال�شتعداد  على  باعث 
بعد  القلب  من  الدنيا  حب  اإخراج  ال�شتعداد 

على  يكون  لن  امل�شتعد  هذا  ي�شعى  ذلك 
بحيث  والكفاءة  العلم  املطوب  من  امل�شتوى 
ثورته  يف   الزمان �شاحب  عليه  يعتمد 

املباركة.
الإمام  الأمل بظهور  نف�ض  اأن  فانظر كيف 
لأهل  املوايل  الن�شان  من  يجعل   املهدي

البيت ان�شانًا عا�شقا للتكامل.
وكما قال بع�ض العلماء:

املهدي  وبفكر  باملهدوية  العتقاد  ))ان 
املوعود ارواحنا فداه يحيي المل يف القلوب، 
يعرف  ل  العقيدة  بهذه  يوؤمن  الذي  والن�شان 
لثقته  وذلك  ابدًا،  قلبه  اىل  طريقا  الياأ�ض 
بحتمية وجود نهاية م�شرقة، فيحاول اي�شال 
نف�شه اإليها با وجل من احتمالت الخفاق((

ماذا نستفيد من االمام المهدي وهو غائب

�ُسوَرَة احَلْمِد

العبد واملعبود
براء عايد عط�سان

احللقة الرابعة
االمل بظهور االمام املهدي يبعث على العمل

االحاديث 
القد�سية

بني
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زينب خالد

من  يوم  كل  يف  مرات  خم�ض  يردد  نداء 
حناجر املوؤذنني وامل�شلني، نداء هو دعوة من 
نحو  والإ�شراع  لل�شعي  املوؤمنني  لعباده  اهلل 
الغاية  نحو  ال�شمى،  الهدف  نحو  الفاح 
واملطلب لكل موؤمن يوقن بلقاء ربه، ويدرك اأن 
هذه احلياة الدنيا هي دار ممر، واأن الآخرة 

هناك هي امل�شتقر .
القراآن  يف  الفاح  كلمة  وردت  وقد  هذا 
الكرمي اأربعني مرة باأكر من �شيغة، وال�شيغ 
الحاديث  الآيات  يف  بالفاح  ارتبطت  التي 
كثرية مل يقت�شر م�شمونها على التعبد وذكر 
العقيدي  اجلانب  وبباقي  به  والميان  اهلل 
مناحي  كل  يف  الإن�شان  ل�شلوك  طالت  وامنا 
عطائه  موا�شم  من  املوؤمن  فح�شاد  احلياة، 

وعبادته هو احل�شاد املطلق، ح�شاد ل 
الدنيا  يف  واطمئنان  �شعادة  هو  يتجزاأ 

وثواب يف الخرة 
والفاح لي�ض معناه جناح اأو ربح يف زمن 

او مكان ما، ولي�ض ثورة جمعت ول من�شب 
اأو موقع بل هو م�شار �شحيح ممتد من الولدة 
حتى املمات ويف اللغة الفاح هو ال�شق والفوز، 
لرمي  �شقها  اأي  الر�ض  فلح  يقال  هنا  ومن 
البذور فيها وافلح الن�شان اأي فاز وجنا وظفر 

مبا يطلب ويجلب له اخلري.
املوؤمن  عبادة  بني  وا�شحة  العاقة  ان 
الفاح  عمل  وبني  ربه  اىل  وكدحه  و�شعيه 
من  هو  الفاح  عي�شة،  لقمة  لتاأمني  وكدحه 
يف  لريمي  بها  ويعتني  ويحرثها  الر�ض  ي�شق 
اثامها بذوره وكله رجاء وامل يف ان يح�شد 
والكد  واحد  فاملنطلق  جيدًا،  مو�شمًا  لعياله 
لنيل  البذور  زراعة  واحد  وال�شلوب  وال�شعي 

مو�شم ح�شاد جيد.
اذا  لنف�شه  وظامل  وغبي  جاهل  هو  وكم 
ويعرف  بجودتها  يثق  ل  بذورًا  الفاح  اختار 
اأر�ض  يف  بذوره  رمى  اذا  اأو  تثمر  ل  قد  اأنها 
ميتة اأو �شخرية، فاح كهذا لن يح�شد غري 

الذي  الن�شان  هو  وهكذا  واخل�شارة  اخليبة 
ان  عن  ويغفل  ربه  وعن  نف�شه  عن  يغفل 
عن  ورد  كما  الآخرة((  مزرعة  ))الدنيا 

 ر�شول اهلل
اأما الذي يتبع نهج املفلحني الذي ر�شمه لنا 
القراآن فاأن مثل ذلك الزارع العاقل وح�شاده 
�شك  ول  ومعروف  معلوم  واملرجتى  املاأمول 
قُّ َفَمن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه  فيه: َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ احْلَ

َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن )�شورة العراف: اآية8(
اأيها الحبة:

اإن ر�شل الميان وا�شحة ول لب�ض فيها، كن 
ثوبًا  لي�ض  فالدين  الفاح  واعيًا واخر طريق 
ومعاملة  �شاحلة  وحياة  حب  الدين  نرتديه، 
اىل  وهو  وا�شتقامة  وع�شمة  ورفق  ون�شيحة، 
ذلك �شمام اأمان لعي�ض كرمي وهو حرب �شد 
وثورة  والنحراف  والف�شاد  والبغ�ض  احلقد 
من اجل احلياة وبناء الآخره اعاننا اهلل على 

ذلك وهذا هو الفاح املبني. 

حي على �لفالح 

حي على �لفالح
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غفران عدنان
الإمياين  امل�شلكي  التخلف  مظاهر  ابرز  من 
الهتمام  عدم  هو  الأيام  هذه  يف  ال�شائع 
هذا  وخطورة  ال�شبح  �شاة  لداء  للقيام 
المر انه اخذ بالنت�شار دون توقف او مراجعة 
من  الكثري  عند  عاديًا  الأمر  بات  حتى 
مل  انه  يقول  من  يوم  كل  فت�شمع  امل�شلمني، 
ا�شابيع،  منذ  وقتها  يف  ال�شبح  �شاة  ي�شل 
وكاأنه خر عادي، وهذا يدل على الردي يف 
اهمال  اىل  ا�شافة  والتدين  اللتزام  �شعيد 
اهلل  �شاء  التي  ال�شام  اركان  من  ركن 

لعباده..
دون  ب�شرعة  تعالج  ان  يجب  الظاهرة  وهذه 
اهمال او تراٍخ لأن م�شاعفاتها خطرية جدا 
وليجوز التغا�شي عنها او اهمالها او التقليل 

من �شانها 

وهناك عدة خطوات ميكن للم�سلم اذا 
اعتياديًا  يزداد  او  يعتاد  ان  اتبعها 
ال�سبح  ل�سالة  القيام  على  ومواظبة 
تبارك  باهلل  ال�ستعانة  بعد  نذكرها 

وتعاىل ومنها: 
مبكرًا،  النوم  على  الن�شان  يعمل  ان   -1
وترك  ذلك  على  احلر�ض  يف  واملجاهدة 
ينايف  ذلك  لن  متاأخرة  �شاعات  اىل  ال�شهر 

الفطرة ال�شوية.
وروي عن مولنا ر�شول اهلل: ))انه كان 
�شبب  ولعل  الع�شاء  بعد �شاة  يكره احلديث 
الكراهة بعد �شاة الع�شاء خوفه من ان يوؤدي 

ذلك اىل ال�شهر.
2-  عدم الكثار من الطعام قبل النوم، لأن 
وان  الثقيل  النوم  ا�شباب  من  الكثري  الطعام 
وخ�شر  كثريًا  ونام  كثريًا  تعب  كثريًا  اكل  من 
من  التخفيف  على  الن�شان  فليحر�ض  كثريًا 

طعام الع�شاء وهذا هو املروي.
�شاة  تاأدية  على  اكيد  عزمًا  العزم    -3
النائم  لأن  ذلك  على  النية  عقد  اأي  الفجر، 
كامليت ل يدري هل ي�شتيقظ ام تقب�ض روحه 
الفجر ثم  اداء �شاة  ينو  نائم ومن مل  وهو 

ادركه املوت مات على �شوء.
قبل  والو�شوء  الطهارة  على  احلر�ض    -4
ا�شتقبال  من  النوم  باآداب  والقيام  النوم 
القبلة وذكر اهلل تعاىل وال�شتغفار وحما�شبة 

النف�ض.
5-  قراءة الذكار التي تقال قبل النوم 
ومنها ذكر اهلل تعاىل و قراءة اية 
وقراءة  الكر�شي 
من  الأخرية  الآيات  

�شورة الكهف من الية 107 اىل الية 110.
الثياب  بلب�ض  ين�شح  ال�شتاء  ف�شل  يف    -6
املنا�شبة التي ت�شعر بالدفء وعدم التخفيف 
منها حتى ل يثبطه الرد عن القيام كلما رفع 

الغطاء، وهذا المر جمرب ونافع.
بالأهل  لل�شاة  القيام  على  الإ�شتعانة    -7
الخوان  وتوا�شي  املعارف  من  وال�شاحلني 
َعَلى  َوَتَعاَوُنوْا  تعاىل:  قال  اجلريان  وتعاون 

اْلرِّ َوالتَّْقَوى )�شورة املائدة:اآية 2(.
َاِة  ِبال�شَّ اأَْهَلَك  َواأُْمْر    تعاىل:  وقال         

َطِرْ َعَلْيَها.. ( )�شورة طه: اية 132( َوا�شْ
التنبيه(  )�شاعة  امل�شاعدة  الو�شائل  من   -8
والأف�شل ان تو�شع يف مكان بعيد من الغرفة 
�شيطانه  النائم جتعل  قريبة من  و�شعها  لأن 
ي�شري له ان يطفئها متذمرا منها او راغبًا يف 
فهو  بعيده  تكون  عندما  واأما  نومه،  امتام 

ملزم بالقيام لأداء واجبه.
الل�شان  وحفظ  املعا�شي  عن  البتعاد   -9
مبا  وا�شغالها   اجلوارح  و�شائر  وال�شمع 
هذا  يف  فيما  والتفكر  العبادة  من  يخ�شها 
العلم،  كتب  ومطالعة  املخلوقات،  من  الكون 
يف  ال�شبب  عن  ال�شلف  احد  �شئل  وهكذا 
فقال  الليل  ل�شاة  القيام  عن  عجزهم 

قيدتكم ذنوبكم.
10- ان يدرك ما ورد يف ف�شل القيام ل�شاة 
العظيم  الجر  من  الفجر  و�شاة  الليل 
وبركات  خريات  ذلك  ففي  اجلزيل  والثواب 

وكرامات ل يدركها اإل من تذوقها.
وقال تعاىل: اإِنَّ َنا�ِشَئَة اللَّْيِل ِهَي اأَ�َشدُّ َوْطًءا 
َهاِر  َالنَّ يِف  َلَك  اإِنَّ  }املزمل/6{  ِقيًا  َواأَْقَوُم 

�َشْبًحا َطِويا )�شورة املزمل: اية 7-6(    

؟كيف تقوم لصالة الصبح 
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ام امري املو�سوي
))انه احل�شن ))�شماه به ر�شول اهلل

ابوه: علي امري املوؤمنني
اأمه: فاطمة الزهراء

)كنيته: اأبو حممد )كناه بها ر�شول اهلل
األقابه: التقي، الزكي، ال�شبط.

:  عبادته
حج خم�ض وع�شرون حجة ما�شيا وان النجائب 
لتقاد معه، وكان اإذا ذكر املوت بكى، واإذا ذكر 
بكى،  والن�شور  البعث  ذكر  واإذا  بكى،  القر 
واإذا ذكر املمر على ال�شراط بكى واإذا ذكر 

العر�ض على اهلل تعاىل �شهق �شهقة يخ�شى 
ترتعد  �شاته  يف  قام  واإذا  منها  عليه 

فرائ�شه بني يدي ربه�
:  كرمه

�شائا  نراك لترد  �شيء  لأي  �ُشئل مرة 
وان كنت على فاقة؟

فقال: اأين هلل �شائل، وفيه راغب، وانا 
واإن  �شائًا،  وارد  �شائًا  اأكون  ان  ا�شتحي 
اهلل تعاىل عودين عاده ان يفي�ض نعمه علي 
وعودته ان افي�ض نعمه على النا�ض فاخ�شى 

اإن قطعُت العادة ان مينعني العادة.
: من اجوبته

�شئل عن ع�شرة اأ�شياء بع�شها ا�شد من 
اأ�شد �شيء خلق اهلل احلجر، واأ�شد  بع�ض، 
من  واأ�شد  احلجر،  به  يقطع  احلديد  منه 
من  واأ�شد  احلديد،  تذيب  النار  احلديد 

النار املاء، واأ�شد من املاء ال�شحاب، واأ�شد من 
من  واأ�شد  ال�شحاب  حتمل  الريح  ال�شحاب 
الريح امللك الذي يردها، واأ�شد من امللك ملك 

املوت الذي مييت امللك،
الذي مييت ملك  املُوت  املِوت  واأ�شد من ملك 

املوت، واأ�شد من املوت اأمر اهلل الذي يدفع
املوت.

:  من حكمه
قال: الفر�شة �شريعة الفوت بطيئة العود.

:  ومن دعائه
))اللهم اإنك اخللف من جميع خلقك، ولي�ض 
اأح�شن  من  اإلهي  منك،  خلف  خلقك  يف 
الذي  فا  فبخطيئته،  اأ�شاء  ومن  فرحمتك، 
اأح�شن ا�شتغنى عن رفدك ومعونتك، ول الذي 

اأ�شاء ا�شتبدل بك وخرج من قدرتك. 
اأمرك،  اإىل  اهتديت  وبك  عرفتك،  بك  اإلهي 
ولول اأنت مل اأدِر ما اأنت، فيا من هو هكذا ول 
حممد،  واآل  حممد  على  �شل  غريه  هكذا 
يف  وال�شعة  عملي،  يف  الخا�ض  وارزقني 
رزقي. اللهم اجعل خري عمري اآخره، وخري 
األقاك  يوم  اأيامي  وخري  خوامته،  عملي 
اأحب  يف   - علي  املن  -ولك  اأطعتك  اإلهي 
والت�شديق  بك،  الميان  اإليك،  ال�شياء 
ال�شياء  اأبغ�ض  يف  اأع�شك  ومل  بر�شولك، 
بر�شولك،  والتكذيب  بك  ال�شرك  اإليك 

فاغفر يل ما بينهما يا أرحم الراحمني.
ومن جميل ما قال يف الزهد )�شعر(  

لك�شرة من خ�شي�ض اخلبز ت�شبعني  
و�شربة من قراح املاء تكفيني

وطمرة من رقيق الثوب ت�شرين  
حيا واإن مت تكفيني لتكفيني

تعاىل  اهلل  جعلنا  اآخرا  ولي�ض  اأخريا 
ائمة  خطى  على  ال�شائرين  من  واإياكم 
يوم  قيام  اىل  ظامليهم  اهلل  ولعن  الهدى 

الدين. 

وم�سات من حياة رابع اأ�سحاب الك�ساء
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الإ�ستعداد للجهاد

))اآية اجلهاد((
ا�ْشَتَطْعُتم  ا  مَّ َلُهم  وْا  َواأَِعدُّ تعاىل:  اهلل  قال 
ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهلّلِ  َباِط اخْلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ مِّ
َتْعَلُموَنُهُم اهلّلُ  ُكْم َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم َل  َوَعُدوَّ
اهلّلِ  �َشِبيِل  يِف  �َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقوْا  َوَما  َيْعَلُمُهْم 

ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَنُتْم َل ُتْظَلُموَن الأنفال 60.
تو�سيح املعاين:

كناية عن   :ْيِل اخْلَ َب��اِط  رِّ َوِمن  ٍة  ُقوَّ ن  مِّ
ال�شتعداد الكامل يف خمتلف امليادين.

ُتْرِهُبوَن: تخيفون.
: الفوز بعظيم الثواب يف الآخرة. ُيَوفَّ

الإ�سارات وامل�سامني:
الــدفــاعــي  ـــوب ال�ــســتــعــداد  1- وج

ال�سامل بالقدر املمكن:
ب�شيء  للظفر  ال�شيء  تهيئة  "الإعداد" 
ما  "القوة" يف احلرب، كل  واملراد من  اآخر، 
اأنواع الأ�شلحة،  ميكن به احلرب والدفاع من 
وقوله  التدريب،  ومراكز  امل��دّرب��ني  وال��رج��ال 
جلميع  عام  اأم��ر   ،...َلُهم وْا  َواأَِعدُّ تعاىل 
النا�ض بتهيئة القوى احلربية قدر ا�شتطاعتهم 
املوجودة  الأعداء  ملواجهة  اإليه  يحتاجون  وما 
يف  "القوة"  ��رت  وُف�����شِّ امل��ف��ر���ض،  اأو  بالفعل 
ال���رواي���ات ب��ال�����ش��اح، وال�����ش��ي��ف، وال��ر���ض، 
ال�شاب  مبظهر  )ليظهر  بال�شواد،  واخل�شاب 
اأفراد  بيان  باب  من  وذلك  والرمي  الفتي(، 

الإعداد.
 وعليه: فالقّوة لفظ كلي عام �شامل لكافة 
القتالية  الأدوات  التي تظهرها  القوة  مظاهر 
اأو التي يتمتع بها املقاتل واقعًا اأو ظاهرًا كما 
تعّلم  يقت�شي  وه��ذا  ال��رواي��ات،  من  ي�شتوحى 

عليه  متعارفًا  اأ�شبح  كما  الع�شكرية  الفنون 
وامتاك  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شات  يف  حديثًا 
التي  احلربية  واخلطط  احلديثة،  الأ�شلحة 

تتوافق مع اأر�ض املعركة وجغرافيا الطبيعة.
القوى  اأن���واع  ك��ّل  امتاك  اآخ���ر:  ومبعنى 
والقدرات املادية واملعنوية، وهذا ي�شمل عملية 
�شنع املدافع باأنواعها، والبنادق، والدبابات، 
املركبات  واإن�شاء  واملفخخات،  والطائرات، 
ويجب  ا�شات.  الغوَّ ومنها  باأنواعها  احلربية 

تعّلم الفنون وال�شناعات ذات ال�شلة.
النا�ض يف  ا�ستعداد عامة  اأهمية   -2

الدفاع:
هذه  يف  للنا�ض  اخلطاب  توجيه  يف  ال�شّر 
الآية، بعدما كان اخلطاب يف الآيات ال�شابقة 
هًا اإىل النبي ، اأّن احلكومة الإ�شامية  موجَّ
الأف��راد  حقوق  تراعي  اإن�شانية  حكومة  هي 
التي  الأه��داف  اإرادتهم، ومن �شمن  وحترم 
هي  وحتطيمها  ا�شتهدافها  اإىل  العدو  ي�شعى 
حقوق الأفراد ومنافعهم. ولهذا فعلى الأفراد 

اأن تدافع عن م�شاحلها، وحقوقها.
نعم، هناك جزء من ال�شتعدادات ل تقوى 
اإىل  حت��ت��اج  ل��ك��ون��ه��ا  احل��ك��وم��ات،  اإل  عليه 
عظيمة،  وجتهيزات  كبرية،  مالية  ا�شتطاعة 
تكون على عاتق  اأن  الأمور ميكن  ولكن بع�ض 
الأفراد، مثل تعّلم العلوم احلربية، فالتكليف 

يف التعلم موجه اإىل اجلميع.
3- وجوب الدفاع عن احلدود:

مرابطة  بوجوب  اأي�شًا  اأم��ر  الآي��ة  هذه  يف 
وهي   - وحدودها،  الباد  ثغور  يف  الفر�شان 
مداخل الأعداء ومنافذ مهاجمتهم-، واملراد 

دائم  جي�ض  الإ�شامية  لاأّمة  يكون  اأن  هنا 
على  العدو  فاجاأها  اإذا  عنها  للدفاع  م�شتعّد 
اأ�شا�ض  اخليل  كانت  ال�شابق  ففي  غ��ّرة،  حني 
املناورة  على  وقدرتها  ل�شرعتها  اجلي�ض  هذا 
والتحّرك، واإي�شالها الأخبار من ثغور الباد 
عّظم  ولذلك  اأرجائها،  و�شائر  عا�شمتها  اإىل 

ال�شارع اأمر اخليل واأمر باإكرامها.
الهجوم  عن  وثنيه  العدو  اإرهاب   -4

من نتائج ال�ستعداد ال�سامل:
ُكْم هي  جملة ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهلّلِ َوَعُدوَّ
ا  وْا َلُهم مَّ يف مقام التعليل لقوله تعاىل َواأَِعدُّ
ا�ْشَتَطْعُتم، بعبارة اأخرى الهدف من وجوب 
الدفاع ورفع م�شتوى القدرة على القتال لي�ض 
التي  املدّمرة  الأ�شلحة  باأنواع  النا�ض  تزويد 
العباد،  وتقتل  ال��ب��اد،  وحت��رق  امل��دن  تهدم 
اأرا�شي الآخرين  ا�شتغال  ولي�ض الهدف منه 
وال�شتعمار  ال�شتعباد  وتو�شعة  وممتلكاتهم، 
عدّو  ترهيب  ذلك  من  الهدف  بل  العامل،  يف 

اهلل وعدّو امل�شلمني.
5- اأ�سالة ال�سلح يف الإ�سالم:

اإن تقييد الإعداد بق�شد ترهيب الأعداء، 
دليل على اأف�شلية جعله �شببًا ملنع احلرب على 
جعله �شببًا لإيقاد نارها، فاهلل عّز وجّل يقول: 
ميتنعوا  اأن  ع�شى  الأع��داء  ملواجهة  ا�شتعدوا 

عن الإقدام على قتالكم.
القتالية  القدرة  اإظهار  وجــوب   -6

اأمام العدو )ال�ستعرا�ض(:
خوف العدو من القدرة الع�شكرية ي�شتلزم 

معرفته بالقدرة القتالية لأهل الإميان.
ا�شتعرا�ض  امل�شلمني  على  يجب  وعليه:   

كرار كرمي زيارة
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قواهم بنحو ما يف مقابل العدو.
الــدفــاعــي  ــداد  ــع ــت ــس ال� ـــدف  ه  -7

ال�سامل حفظ الإ�سالم وامل�سلمني:
بكلمة   اهلِل َعُدوَّ  ع���ب���ارة  اق�����ران 
منافع  وج��ود  ع��دم  اإىل  اإ���ش��ارة   ،ُكْم َعُدوَّ
وال��دف��اع  اجل��ه��اد  يف  �شخ�شية  واأغ���را����ض 
ال��ه��دف ه��و ح��ف��ظ ر�شالة  ب��ل  الإ���ش��ام��ي، 

الإ�شام الإن�شانية وامل�شلمني.

الع�سكري  ال�ــســتــعــداد  وجـــوب   -8
ملواجهة العدو غري املعروف:

ي�شتفاد من هذه الآية وجوب عدم الكتفاء 
اللتفات يف  واإمّنا  املعروفني،  الأع��داء  بلحظ 
اخلطط والرامج اإىل العدو املجهول اأي�شًا . 
َل  ُدوِن��ِه��ْم  ِمن  َواآَخِريَن  من  املق�شود  واأّم��ا 
رون  َتْعَلُموَنُهُم ففيه خاف، حيث ذكر املف�شِّ
اأقواًل اأ�شاروا فيها اإىل يهود بني قريظة، وكّل 

من مل يعرف امل�شلمون اأّنه عدّوهم.
اجلهاد  على  املــوؤمــنــني  ترغيب   -9
الدفاعي  ال�ستعداد  لتح�سيل  باملال 

ال�سامل:
يقت�شي متويل، وكان  العّدة  اإعداد  ملّا كان 
اأ�شا�ض  على  ي��ق��وم  ك��ّل��ه  الإ���ش��ام��ي  ال��ن��ظ��ام 
اجلهاد  اإىل  ال��دع��وة  اقرنت  فقد  التكافل، 
بالدعوة اإىل اإنفاق املال يف �شبيل اهلّل، فح�ّض 
امل��ال  اإن��ف��اق  على  امل��ق��ام  ه��ذا  تعاىل يف  اهلل 
َوَما  ف��ق��ال:  القتال  على  يعني  مم��ا  وغ��ريه 
 ،اإَِلْيُكْم ُتنِفُقوْا ِمن �َشْيٍء يِف �َشِبيِل اهلّلِ ُيَوفَّ 
اأي ومهما تنفقوا من �شيء نقدًا كان اأو غريه، 
قليًا كان اأو كثريًا يف اإعداد القوة للمجاهدين 
واملرابطني يف �شبيل اهلل، يعطكم اهلل جزاءه 

وافيًا تامًا ول ينق�ض من جزائه �شيء.
10- تو�سيع ن�ساط املوؤمنني لتح�سيل 

ال�ستعداد الدفاعي ال�سامل:
ي�شمل  وا���ش��ع  م��دل��ول  لها  "�شيء"  كلمة 
اأعّم من كلمة  ، وهي  الفكر...  املال،  ال��روح، 
يِف  �َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقوْا  َوَما  الآي��ة  يف  "خري" 

هنا  اخل��ري  لأّن   ،اإَِلْيُكْم ُي���َوفَّ  اهلّلِ  �َشِبيِل 
من�شرف اإىل املال.

ت�سّد  الــدفــاعــيــة  اجلــهــوزيــة   -11
الأعداء:

احتمل بع�ض املف�شرين اأن جملة َواأَنُتْم َل 
جملة  ع��ل��ى  م��ع��ط��وف��ة  اأن���ه���ا   ُتْظَلُموَن
يكون  التقدير  هذا  على  وبناًء   ،ُتْرِهُبوَن
معنى الآية: اأّنكم اإذا ما اأعددمت القّوة الازمة 
يهجموا  اأن  ف�شيخافون  الأع����داء،  ملواجهة 
واإيذائكم،  ظلمكم  على  يقدروا  ولن  عليكم، 

وبناًء على ذلك فلن ي�شيبكم ظلم اأبدًا.

ِذيَن اآَمُنوْا ُخُذوْا  قال اهلل تعاىل: َيا اأَيَُّها الَّ
.23ِحْذَرُكْم َفانِفُروْا ُثَباٍت اأَِو انِفُروْا َجِميًع

تو�سيح املعاين:
على  التوّزع  اإىل  اإ�شارة   :ُثَباٍت َفانِفُروْا 

فرق متعّددة.
انِفُروْا َجِميًع: اإ�شارة اإىل اخلروج دفعة 

واحدة.
الإ�سارات وامل�سامني:

يف  والحتياط  التيّقظ  �سرورة   -1
مواجهة العدو:

اأ- احِل����ذر: م��ا يحذر ب��ه وه��و اآل��ه احل��ذر 
كال�شاح، ورمبا قيل اإنه م�شدر ك�)احَلَذر(

ب- والنفر: هو ال�شري اإىل جهة مق�شودة، 
فزع  ال�شري  حمل  من  فالنفر  الفزع،  واأ�شله 

عنه، واإىل حمل ال�شري فزع اإليه.
ج- والثبات: جمع ثبتة وهي اجلماعة على 
ل  تفرقة، فالثبات: بعد اجلماعة بحيث تتف�شّ
ثانية عن اأوىل، وثالثة عن ثانية، ويوؤيد ذلك 
 .َجِميًع ان��ِف��ُروْا  اأَِو  ُثَباٍت  َفانِفُروْا  مقابلة 
على   ُثَباٍت َفانِفُروْا  قوله:  يف  والتفريع 
امل��راد  ك��ون  يوؤكد   ِحْذَرُكْم ُخُذوْا  قوله: 
باحلذر اأي ما به احلذر، وهو كناية عن التهيوؤ 
املعنى:  فيكون  اجل��ه��اد.  اإىل  للخروج  التام 
خذوا اأ�شلحتكم، اأي اأعدوا للخروج، واخرجوا 
اخرجوا  اأو  �شرايا،  فرقة  فرقة  عدوكم  اإىل 

اإليهم جميعًا ع�شكرًا.
القتايل  ال�ــســتــعــداد  ــرورة  ــس �  -2  

ملواجهة العدو:
التهّيوؤ  اإىل  تدعو   ِحْذَرُكْم ُخُذوْا  جملة 
املعنى:  فيكون  اجل��ه��اد،  اإىل  للخروج  التام 
خذوا اأ�شلحتكم، اأي اأعّدوا للخروج واخرجوا 
ت�شتوعب  "احلذر" اأي�شًا  وكلمة  اإىل عدّوكم. 
املادية  الو�شائل  اأن��واع  كل  الوا�شعة  مبعانيها 
"احلذر"  اأم��ر  وي�شتمل  الدفاعية،  واملعنوية 
والثقايف،  النف�شي،  ال�شتعداد  على  اأي�شًا 
والق���ت�������ش���ادي، والإم���ك���ان���ي���ات ال��ب�����ش��ري��ة 

والع�شكرية.
3- وجوب اإحداث ت�سكيالت لإعداد 

وتعبئة القوى الع�سكرية:
الأمر الإلهي بتعبئة القوى الع�شكرية، يدّل 
على وجوب اإحداث ت�شكيات وظيفتها اإعداد 

القوى الع�شكرية وتعبئتها.
قبل  املقاتلني  ا�ستعداد  وجــوب   -4

التوّجه اإىل قتال العدو:
بحرف   َفانِفُرو ع��ب��ارة:  ع��ط��ف  اإن 
العطف فاء على جملة ُخُذوْا ِحْذَرُكْم، تدّل 
على وجوب ال�شتعداد بداية، ومن ثّم اخلروج 

ملواجهة العدو.
5- �سرورة اتخاذ التكتيك والت�سكيل 

املنا�سب ملواجهة العدو:
اأحد الدرو�ض امل�شتفادة من الآية، اأّن التهّيوؤ 
والإعداد يختلف باختاف عّدة العدو وقّوته، 
فالرديد يف قوله اأَِو انِفُرو لي�ض تخيريًا يف 
ل  ت�شكُّ بح�شب  الرديد  واإمّنا  اخلروج،  كيفية 
كان  اإذا  اأي  وال��ق��ّوة،  العّدة  حيث  من  العدّو 
فرقًة  اإليهم  اخل��روج  فيجب  قليًا  عددهم 
فيكون  كثريًا  كان  واإن  �شرّيًة(،  )�شرّيًة  فرقًة 

اخلروج اإليهم دفعة واحدة.
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ال�سيخ حبيب الكاظمي

  تاأمالت يف حياة الأنبياء
 حياة النبي ايوب

17___4
كانت عائلة النبي اأيوب    مكونة من 
اأيوب وهو من ن�شل �شيدنا نوح  وزوجته 

 من ن�شل �شيدنا ابراهيم
اأك��ر من  اأي��وب يف  وقد ورد ذكر نبي اهلل 
املوا�شع  الكرمي، ومن هذه  القراآن  مو�شع يف 
ِنَي  ُه اأَينِّ َم�شَّ قوله تعاىل:  َواأَيُّوَب اإِْذ َناَدى َربَّ
الأنبياء/83  اِحِمنَي  الرَّ اأَْرَح���ُم  َواأَن���َت  رُّ  ال�شُّ
رٍّ َواآَتْيَناُه  َفا�ْشَتَجْبَنا َلُه َفَك�َشْفَنا َما ِبِه ِمن �شُ
َوِذْكَرى  ِعنِدَنا  ْن  مِّ َرْحَمًة  َعُهْم  مَّ َوِمْثَلُهم  اأَْهَلُه 
ِلْلَعاِبِديَنالأنبياء/84  اإن هذا نف�ض ال�شلوب 
الأدب  من  ن��وح  اهلل  نبي  يف  �شاهدناه  ال��ذي 
ِمْن  اُبِني  نَّ  اإِ َربِّ  َفَقاَل  ��ُه  بَّ رَّ ُنوٌح  َوَن��اَدى   اإذ
اأَْح���َك���ُم  ن������َت  َواأَ ����قُّ  احْلَ َوْع������َدَك  َواإِنَّ  اأَْه���ِل���ي 
اِكِمنَيهود/45 وكذلك اأيوب عندما  احْلَ
يريد اأن ي�شاأل ربه، ل يقرح على اهلل اقراحا، 
رُّ  ال�شُّ ِنَي  َم�شَّ اأَينِّ  ��ُه  َربَّ  خر جم��رد  واإمن��ا 
يقل:  ومل  اِحِمنَيالأنبياء/83  الرَّ اأَْرَح��ُم  َواأَنَت 
ربي، اأ�شاألك ال�شفاء.. واحلال باأن ما مّر على 

�شيدنا اأيوب يعتر من نوادر الباء.
على  اأي��وب  �شيدنا  ح�شد  اإبلي�ض  اإن 
قربه من اهلل عز وجل، لأن اأيوب كان يف 
حالة جيدة، له زوجة من ن�شل �شيدنا اإبراهيم 
�شابه  وم��ا  وامل��وا���ش��ي  الأولد  م��ن  وله 
اإليك  اأي��وب مل يوؤد  اإن  ي��ارب..  ذل��ك.. فقال: 

�شكر هذه النعمة، اإل مبا اأعطيته من الدنيا، 
فاإذا  النعم..  مقابل  �شكره  ولكن  �شكور،  فهو 
هذا  ق��در  ُيَعلم  فعندئٍذ  النعمة،  منه  �شلبت 
�شكر  اإليك  اأدى  ما  دنياه  حرمته  ولو  النبي، 
نعمة اأبدًا؛ ف�شّلطني على دنياه.. فقيل له: قد 
اإبلي�ض  انحدر  ثم  وول��ده،  ماله  على  �شلطتك 

فلم يبق له ماًل ول ولدًا.
باأو�شاف  اإبلي�ض  ي�شف  الكرمي  القراآن  اإن 

اأخرى اإىل جانب الو�شو�شة، منها:
الن�شيان من خوا�ض  حيث جعل  الن�صيان: 
َقاَل   :الآية هذه  يف  جاء  ما  ح�شب  اإبلي�ض، 
َن�ِشيُت  َف��اإِينِّ  ْخَرِة  ال�شَّ ىَل  اإِ اأََوْي��َن��ا  اإِْذ  ْي���َت  اأََراأَ
اأَْذُك��َرُه  ْن  اأَ ْيَطاُن  ال�شَّ اإِلَّ  اأَن�َشاِنيُه  َوَما  ��وَت  احْلُ
َعَجًباالكهف/63  اْلَبْحِر  يِف  �َشِبيَلُه  ��َخ��َذ  َواتَّ
فاإذن، اإن الن�شيان اأمٌر ما وراء الو�شو�شة، ويف 

القراآن الكرمي ُن�شب اإىل اإبلي�ض.
يوجب  اأن  ال��ب��ع��ي��د  م��ن  ول��ي�����ض  املــر�ــض: 
الكرمية:  الآي����ات  يف  �شياأتي  كما  امل��ر���ض، 
ِنَي  ُه اأَينِّ َم�شَّ َواْذُكْر َعْبَدَنا اأَيُّوَب اإِْذ َناَدى َربَّ
فيه  مبا  َوَعَذاٍب�شاد/41  ٍب  ِبُن�شْ ْيَطاُن  ال�شَّ
اإن  الأولد..  فْقد  وع��ذاب  ال��ب��دين،  ال��ع��ذاب 
بع�ض  يف  امل��وؤم��ن  ي��وق��ع  اأن  ي��ري��د  ال�شيطان 
الكثري،  الأكل  يف  فريغبه  البدنية،  الأمرا�ض 
وعليه،  ي�شره..  ما  اأكل  اأو  بالتخمة،  في�شاب 
اأوق��ع  ال���ذي  ه��و  ال�شيطان  ب���اأن  ال��ق��ول  ف���اإن 

هذه  ففي  �شحيح..  ق��ول  باملر�ض،  الإن�شان 
الأيام، توجد اأمرا�ض كثرية، كتلّيف الكبد اأو 
ما �شابه ذلك من اأثر �شرب اخلمر.. والقراآن 
ْمُر  اخْلَ ���ا  َ اإِمنَّ اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  الَّ اأَيُّ��َه��ا  َي��ا   :يقول
َعَمِل  ْن  مِّ ِرْج�ٌض  َوالأَْزَلُم  اُب  َوالأَن�شَ َوامْلَْي�ِشُر 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن املائدة/90   ال�شَّ
فاإذن، اإن لل�شيطان اأ�شاليب كثرية، يف م�شاألة 
قد  ملا  داع��ي  ول  املر�ض..  يف  الإن�شان  اإيقاع 
يقوله البع�ض: اأن ال�شيطان يف مثل هذه املوارد 
لأنها  ال�شارة،  اجلراثيم  عن  كناية  يكون  قد 
اأي عمل  ال�����ش��ي��اط��ني،  ع��م��ل  وت��ع��م��ل  خ��ف��ي��ة 
اإ�شراري يف خفاء، فهو فعل ال�شيطان.. وهذا 
خاف الظاهر، اأن نقول: باأن املراد بال�شيطان 
يف مثل الأم���را����ض ع��ب��ارة ع��ن اجل��راث��ي��م.. 
وم�شاألة اجلراثيم تقّرب لنا �شورة ال�شيطان، 
كما يف بع�ض الن�شو�ض )يجري من ابن اآدم 
ب��اأن هذه  جمرى ال��دم يف ال��ع��روق(، ناحظ 
اجلرثومة ت�شرح ومترح يف بدن الإن�شان، من 
خمه اإىل قدمه، ول رادع لها؛ لأنه اأ�شغر من 

املجاري الدموية. 
  وبعد كل الباءات بقى �شيدنا اأيوب
يف  قال  اأنه  حتى  املحكم،  القومي  اإميانه  على 
اآخر احلديث -ما م�شمونه-: )اإنك لتعلم اأنه 
مل يعر�ض يل اأمران قط، كاهما لك طاعة، 
فهذا  نف�شي(،  على  هما  باأ�شد  اأخ���ذت  اإل 

احللقة الأوىل
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وم��ع ذلك  ال��ب��اء،  بعد  اإل��ي��ه  ُن�شب  احل��دي��ث 
فجاءه  الكام..  بهذا  وجل  عز  اهلل  يخاطب 
يف  ذلك  �شابه  ما  اأو  غمامة  بوا�شطة  النداء 
احلديث: )يا اأيوب!.. من �شرّيك تعبد اهلل، 
اأن  عليك  مّنة  فهذه  غافلون؟..  عنه  والنا�ض 
جعلناك من الذاكرين(.. اأي واأنت يف �شاعة 
ال�شدة، ويف �شاعة الرخاء، ميكنك اأن تتوّجه 
اإىل رب العاملني بجهد ب�شيط.. األي�ض هذا من 
ِنعم اهلل عليك؟.. وحتمده، وت�شّبحه، وتكّره، 
والنا�ض عنه غافلون؟.. اأمتّن على اهلل مبا هلل 
يف  وو�شعه  ال��راب  فاأخذ  عليك؟..  املنة  فيه 
فعلت  اأنت  رب!..  يا  العتبى  لك  قال:  ثم  فيه 
ذلك بي.. فهذا النبي العظيم اأثبت عبوديته 
وه��ذا هو  الظروف،  هلل عز وجل يف خمتلف 

املطلوب من اأحدنا.
ي�������ق�������ول ت��������ع��������اىل: َوِذْك�����������������������َرى 
ِلْلَعاِبِديَنالأنبياء/84  وال�شر فيما و�شل اإليه 
اأيوب هو ب�شبب حالة العبودية املطلقة.. يقول 
جامع  يف  لعله  كتبهم،  يف  الأخ����اق  علماء 
ال�شعادات وغري ذلك:  اأنه �شتان بني ا�شت�شام 
�شاء  ما  حيث  يقلبه  الغ�ّشال،  يدي  بني  امليت 
من دون �شراخ واأنني.. وبني  احلَمامي عندما 
والتدليك!..  التحميم  اأثناء  الإن�شان  يقلب 

للمزاج،  م��واف��ق  وعمل  رف��ق  هناك  ف��م��ادام 
��ك يف  امل��َدلِّ ي��دي  املُ��دَلّ��ك بني  الإن�شان  ف��رى 
متام ال�شرخاء والت�شليم.. اأما اإذا و�شل اإىل 
يثري  مبا  جرحه،  يدلك  واأخ��ذ  ج��رح،  مو�شع 
والعرا�ض..  بال�شراخ  يبداأ  عندئذ  الأمل، 
اأن  عليه  وج��ل،  عز  اهلل  ي��دي  بني  فالإن�شان 
ال، ل كاملَدلَّك بني  يكون كامليت بني يَدي الغ�شَّ

يدي املُدلِّك.
اأي��وب  اب��ت��اء  تنفي  ال���رواي���ات  بع�ض  اإن 
بذلك الباء املنّفر، لأن بع�ض الروايات 
تقول باأن الديدان اأخذت تخرج من بدنه، وقد 
 : هرب النا�ض منه.. عن الإمام الباقر
)اإّن اأيوب ابُتلي �شبع �شنني من غري ذنب(.. 
اإذ ل داعي للذنب حتى يبتلي الإن�شان.. )واإّن 
الأن���ب���ي���اء ل ي��ذن��ب��ون، لأن���ه���م م��ع�����ش��وم��ون 
مطّهرون، ل يذنبون، ول يزيغون، ول يرتكبون 
:اإّن  (وق���ال  ك��ب��ريًا..  ول  �شغريًا  ذن��ب��ًا 
اأيوب من جميع ما ابُتلي به مل تننت له رائحٌة، 
ول قُبحت له �شورة، ول خرجت منه مّدة من 
دم ول قيح(..  لعل الإمام يريد اأن ينفي هذا 
الت�شوير يف اأذهان البع�ض، لأن هذا ما ينّفر 
النا�ض كما نعلم.. )ول ا�شتقذره اأحٌد راآه، ول 
ا�شتوح�ض منه اأحٌد �شاهده، ول تدّود �شيٌء من 

بجميع  وجّل  عّز  اهلل  ي�شنع  وهكذا  ج�شده.. 
املكرمني  واأول��ي��ائ��ه  اأنبيائه  م��ن  يبتليه  م��ن 
عليه.. واإمنا اجتنبه النا�ض لفقره و�شعفه يف 
تعاىل  رّبه  عند  له  اأم��ره، جلهلهم مبا  ظاهر 
ذك�����ره م���ن ال���ت���اأي���ي���د وال����ف����رج، وق����د ق��ال 
النبي: )اأعظم النا�ض باًء النبياء، ثم 

الأمثل فالأمثل(.
ب�شيدنا  املتعلقة  ال���رواي���ات  م��ن  اأي�����ش��ًا 
اأيوب بعد الباءات املختلفة التي مرت 
)اأي  م�شمونه:  ما  العافية  بعد  �ُشئل  عليه، 

�شيء كان اأ�شد عليك مما مر(؟.. 
ففي حياتنا اليومية يقال للبع�ض: فان له 
بال�شر..  امل��ث��ل  ب��ه  في�شرب  اأي����وب،  �شر 
فقال  وج��ل،  عز  اهلل  عزة  من  عزته  فاملوؤمن 
م�شمون احلديث: )�شماتة الأعداء الذي اأَثر 
بي(.. اإن اأعداء الدين عندما راأوا اأيوب بهذه 
من  حالة  تنتابهم  اأن  الطبيعي  من  ال�شورة، 
ندعو  التي  الأدعية  من  اإن  فاإذن،  ال�شماتة.. 
الن�شو�ض:  بع�ض  فيها  ورد  ق��د  ولعله  بها، 

)اللهم!.. ل ت�شمت بنا ، اأو بي ، الأعداء(.

 مقام النبي ايوب
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حممد علي حميد
هل انت ذكي

وهي  ال  جليلة  نعمه  لاإن�شان  اهلل  وه��ب 
اىل  �شخ�ض  يختلف من  الب�شر  ان  ،ال  العقل 
اخر يف نوع الذكاء فالأطفال يولدون ولديهم 
�شعيف  هو  ما  منها  متعددة  ذهنية  كفاءات 
ما  ُتنّمي  ان  الفعالة  الربية  �شان  ومن  وقوي 
يف  وتعمل  �شعيفة  ك��ف��اءات  من  املتعلم  ل��دى 

الوقت نف�شه على زيادة تنميتها .
ت���ع���ود ن��ظ��ري��ة ال���ذك���اء امل��ت��ع��دد ال��ع��امل 
)جاردنر( بقيامه بتف�شري طبيعة الذكاء حيث 
ا�شتخدم نظرية من ماحظته لاأفراد الذين 
ل  حني  يف  خارقة  عقلية  ب��ق��درات  ي�شتمعون 
درج��ات  على  اإل  الم��ت��ي��ازات  يف  يح�شلون 

متو�شطة او دونها مما جعله يعتقد ان :
اأ_الذكاء موؤلف من كثري من املقدرات .
لديهم  يت�صكل  العاديني  اال�صخا�ص  ب_ 
الذكاء  انواع من عنا�صر  على االقل ثمانية 

امل�صتقبل ن�صبيا .
ال����ق����درات  يف  ي���خ���ت���ل���ف���ون  ال���ب�������ص���ر  ج_ 
بنف�ص  يتعلمون  ال  فهم  ل��ذا  وااله��ت��م��ام��ات 

الطريقة.
انواع من  وبذلك ق�سمها اىل ثمانية 

الذكاءات :
ال�شخ�ض  :ه��ذا  اللغوي  1_الــذكــاء 
لديه قدره متميزة يف احلفظ ي�شتمتع بالكتابة، 

وح��ك��اي��ة ال��ق�����ش�����ض ، وح��ل 
الكلمات املتقاطعة.

2_الذكاء الريا�سي واملنطقي: 
ا���ش��ح��اب ه���ذا ال���ذك���اء ي��ك��ره��ون م���ادة 
يحبون  التعبري يف حني  يحبون  ول  الن�شو�ض 

التفكري يف المور بعمق 
وال��ت�����ش��ام��ي��م .وك��م��ا 
ي���ف���ه���م ال���ع���م���ل���ي���ات 
عقله  يف  احل�����ش��اب��ي��ة 

يف  التجارب  اج��راء  يحب  ل  وكذلك  ب�شهولة 
حتتاج  التي  اللعاب  ويحب  والبيت  املدار�ض 
اىل تفكري كالألغاز املنطقية ،ولديه موهبه يف 

حل امل�شكات .
ــي  3_الـــــذكـــــاء احلــ�ــس
ويطورون  يتعلمون   : واحلركي 
م��ع��رف��ت��ه��م م���ن خ���ال ح��رك��ات 
ما  غالبا  اج�شامهم  واحا�شي�ض 
يكونون  ريا�شني وهوؤلء تنخف�ض 
اذ   %60 30%اىل  م��ن  طاقتهم 

قاموا بال�شتذكار ملدة وهم جلو�ض اويف مو�شع 
غري متحرك .

ــــــــــاء الـــتـــفـــاعـــلـــي  ــــــــــذك 4_ال
يحب  الذكاء  هذا  )الجتماعي(:�شاحب 
العمل  يحبون  ممن  وهو  واجلماعة  الجتماع 

واملذاكرة يف و�شط جمموعة .
ولديه  جنومية  قيادية  �شفات  له  ان  كما 
ا�شدقاء ُكر متنوعون ،كما انه ل يحب البقاء 

منفردا وتعاوين يهتم مب�شاعر الخرين .

5_الذكاء الذاتي ال�سخ�سي : 
بتحفيز  يقوم  ال�شخ�ض  هذا 
ذاته بذاته بدون وجود ا�شخا�ض 
ما  وياأخذ  نف�شه  ي�شجع  ان��ه  اي 
ال�شتقالية  ويحب  بثقه  يقرره 

والتميز املنفرد .
املو�سيقي:  6_الــذكــاء 

���ش��اح��ب ه����ذا ال���ذك���اء 
بتحويل  يقومون  جتدهم 
الكلمات اىل احلان حتى 
الرقام رمبا يحولونه اىل 

ن�شيد .
هذا  ا�شحاب  الب�سري:  7_الذكاء 

الق�شيدة  ي�شكلون  ق��د  ال��ذك��اء 
وفلم  ك�شورة  يحفظونها  التي 
مي����ر ام���ام���ه���م وي���رب���ط���ون���ه���ا 
ب��خ��ي��ال��ه��م. ك��م��ا ي��ح��ب ال��ر���ش��م 

ومييز ال�شكال ب�شرعة وبدقة.
8_الذكاء احليوي )البيئي (:امثال 
والدرا�شة  العمل  بني  اجلمع  ميكنهم  ه��وؤلء 
بالنباتات  ويعتني  الطبيعة  وي��ح��ب  وامل��ت��ع��ة 

واحليوانات ويعتني بها .
فعليه ل يوجد ان�شان غري ذكي فكل ان�شان 
ان  فيجب  الخ��ر  عن  متميز  ذك��اء  ن��وع  لدية 

ل  هذا  لينميه  يكت�شفه 
باقي  وج��ود  يعني عدم 
املتعلم  فعل  ان  الذكاء 
ي��راع��ي  ان  وال���رب���وي 
ال�شتهانة  ،وعدم  ذلك 

بقدراتك الذاتية. 
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 علي عادل ها�سم

�شلطات  ثاث  اىل  احلكم  نظام  يق�شم 
التنظيم  ان  حيث  احل��اج��ة،  م��ن  نا�شئة 
ي�شتدعي  وال��ت��ق��ن��ني  ال��ت��ق��ن��ني،  ي�شتدعي 
قد  امل�شالح  وت�شارب  وباختاف  التنفيذ 
ي�شتدعي  والتجاوز  وه��ذا  جت��اوز،  يحدث 
القانون،  وتطبيق  اخلافات  بني  الف�شل 
الت�شريعية  ال�شلطة  ذل��ك  ع��ن  نتج  مم��ا 

والتنفيذية والق�شائية.
بح�سب  ال�سلطات  تناول  و�سيتم 
ــالم,  ــس املــدر�ــســتــني الآتــيــتــني يف الإ�

وهما: 
املدر�سة ال�سنية : 

اما  والت�شريع  بالوحي  النبوة  تخت�ض 
فيكون  وال��ق�����ش��ائ��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اجل��ان��ب 

. للخليفة كما كان للر�شول
ولكن هذا المر ل يعدوا ان يكون حقائق 

تاريخية وما نريده هنا هو اجلانب النظري 
بح�شب ا�شول هذه املدر�شة.

ت�شرط يف  ل  امل��در���ش��ة  ه��ذه  اأن  وم��ن��ه 
ول  الإج��ت��ه��اد،  ول   الع�شمة،  اخلليفة 
العدالة يف ا�شتمرار عقد اخلافة، والأ�شل 
الإن�شان  �شلطة  ق�شية  يف  عندهم  الأويل 
اإل  الت�شلط  ج��واز  ع��دم  هو  الإن�شان  على 
انهم  يعقل  ان  ميكن  فكيف  معتر  بدليل 
ي�شلمون كافة ال�شلطات اىل اخلليفة الذي 
والعدالة،  والجتهاد  الع�شمة  اىل  يفتقر 

وهذا ما ياأباه العقل قطعًا.
لذلك ناحظ ان جمهور الفقهاء كانوا 
الت�شليم للخليفة بالولية على  حذرين من 
الت�شكيك  يظهرون  بل  الق�شائية،  ال�شلطة 
يف ولية غري املجتهد العادل على ال�شلطة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف��ك��ان��وا ي��ج��ي��زون��ه��ا ب��ع��ن��وان 

ال�شرورة وخوف الفتنة.
ال�شل  وبح�شب  ان��ه  يظهر  ذل��ك  وم��ن 
النظري العام هنا يوجد يف احلقيقة ف�شل 
اخلليفة،  ل�شلطة  تقييد  اي  ال�شلطات  بني 
يتنازل  ان  ترف�ض  كانت  ال��ظ��روف  ولكن 
ف�شهدت  �شلطته،  م��ن  ج��زء  ع��ن  احل��اك��م 
منع  م�شتبدًا  حكمًا  التاريخية  احل��ق��ب 
فا  ظهرت  وان  الظهور،  م��ن  ال�شلطات 
حقيقي،  غري  �شكلي  الأمر  يكون  ان  يعدوا 
ال�شلطات  كافة  ر  َي�شَخّ احلاكم  كان  حيث 
مل�����ش��احل��ه، وي��ق��م��ع امل��ع��ار���ض وي�����ش��ري 

النفو�ض وال�شمائر حل�شابه.
ف�سيتم  المــامــيــة  املــدر�ــســة  امـــا 
من  بعون  القادم  العدد  يف  تناولها 

الباري تعاىل.

 فيالسلطات      اإلسالم
 ال�سلطات
ال�سالم

به  ميدحون  اأم��ر  على  املجتمعة  اجلماعة  الثبة  اأن   
حياته  يف  عليه  اأثنيت  اإذا  تثبته  ال��رج��ل  ثبت  واأ�صلها 
 : اأثنيت عليه بعد وفاته , قال اهلل  اإذا  اأبنته  خالف 
على  الجتماعهم  وذل��ك   , ُثَباٍت)النساء71(  َفاْنِفُروا 

اال�صالم ون�صرة الدين.

حب�َض  رجــٌل  الّنا�ض  خرُي 
اهلِل  �ــســبــيــل  يف  ــُه  نــفــ�ــسَ
يلتم�ُض  اأعـــداَءِه  يجاهُد 
ه. املوَت اأو القتَل يف م�سافِّ

الثبةالفرق بني
الناس

فروقات لغوية

قال ر�سول اهلل  : و

م�سطفىكمال �سرب

27
2014

ايلول
-

م
33

ثقافة عامة



حجم  ذات  مثمرة  �شجرة  ه��ي  امِل�ْشِم�ض 
متو�شط يراوح طولها بني 2 و3 اأمتار، وت�شل 
الأ�شجار املعمرة منها اإىل ما يزيد عن ثمانية 
اأط��راف  مع  قلبي  �شكل  ذات  اأوراق��ه��ا  اأمتار، 
مدببة، طول الأوراق ي�شل ل�10 �شم وعر�شها 
اأوراقها يف اخلريف  ت�شقط  �شم.  و4  ال�3  بني 
ثمار  تن�شج  ال�شيف  ويف  الربيع  يف  وتزهر 
اإىل  مائل  اأبي�ض  لون  اأزهارها ذات  امل�شم�ض، 
اخلوخ  بثمار  �شبيهة  ثمارها  وتبدو  ال��وردي، 
والنكتارين حيث لون امل�شم�ض يكون اأ�شفرا اأو 
برتقاليًا عليه م�شحة حمراء، ولثمرة امل�شم�ض 

نواة واحدة.
املوطن الأ�شلي للِم�ْشِم�ض هو ال�شني، وقد 
انت�شرت زراعته يف اأغلب دول العامل وخا�شة 
الباردة واملعتدلة منها، يزرع على نطاق وا�شع 
يف باد ال�شام حتديدا يف �شورية حيث ت�شتهر 

بامِل�ْشِم�ض احلموي.
الظروف املناخية:

تتاأثر  التي  الأ�شجار  من  امل�شم�ض  اأ�شجار 
ف��رة  خ���ال  خ�شو�شا  اجل��وي��ة  ب��ال��ظ��روف 
درج��ات  ارت��ف��اع  اأن  حيث  وال��ع��ق��د،  التزهري 
الثمار  ومنو  العقد  بعد  ما  فرة  يف  احل��رارة 
وعلى  املح�شول،  على  �شلبيًا  ت��اأث��ريًا  ت��وؤث��ر 
�شفات الثمار، كما اأن زيادة الرطوبة اجلوية 
انت�شار  زيادة  على  ت�شاعد  الفرة  هذه  خال 
الأمرا�ض الفطرية خ�شو�شًا اأمرا�ض البيا�ض 
التجارية  ال�شفات  يف  ت��ده��ور  ت�شبب  ال��ت��ي 

للثمار.
ال�ستعمالت الطبية:

 "A" بفيتامني  غنية  ف��اك��ه��ة  امل�شم�ض 
منه(،   %18 حوايل  اليومية  الإن�شان  )حاجة 
واحل��دي��د   "C"بفيتامني غ��ن��ي  اأن����ه  ك��م��ا 

والبوتا�شيوم. 
مدة  وق�شر  عامليًا  اإنتاجه  لكرة  ون��ظ��رًا 
بقاء الثمار بعد ن�شجها فاإنه عادة ما يجفف 
املجفف  للم�شم�ض  الغذائية  والقيمة  يعلب،  اأو 

اأعلى من امل�شم�ض غري املجفف. 
وظائف  وين�شط  النظر  ي��ق��وي  امل�شم�ض 
باأن  حديثة  علمية  درا�شة  اأف��ادت  وقد  الكبد، 
امل�شم�ض ينفع يف عاج حالت فقر الدم ويقوي 
من  ويقلل  الكبد،  وظائف  وين�شط  الب�شر، 
اأن��ه  كما  ال���دم،  يف  الكولي�شرول  م�شتويات 
يحمي القلب وال�شرايني من الأمرا�ض، ويرجع 
الكاروتينويد"  مركبات"  على  لحتوائه  ذلك 
فيتامني  اإىل  الإن�شان  ج�شم  يف  تتحول  التي 
من  للتخل�ض  ال��ع��ني  حتتاجه  ال���ذي   "A"

املركبات ال�شارة التي توؤذيها.
التي  الفواكه  من  امل�شم�ض  فاكهة  ويعتر 

تتميز بحمو�شة الطعم و�شهولة اله�شم.
�شخ�شيًا اأن�شح با�شتهاك امل�شم�ض بكرة 
لأن��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن م�����ش��ادات 
التي  الفينولية  املركبات  خا�شة  الأك�����ش��دة، 
تاأثري  من  اجل�شم  وقاية  يف  كبريا  دورا  تلعب 
ال�شحية  اأهميتها  اأن  اإل  احل���رة،  ال�����ش��وارد 
البيتاكاروتني  العايل من  اإىل حمتواها  ترجع 
ياأخذ  )اأحيانا  الرتقايل  لونها  عن  امل�شوؤول 
م�شحة  به  تظهر  وقد  الأ�شفر  اللون  امل�شم�ض 
حمراء. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن خا�شية اللون 
اأن  يجب  التي  املهمة  احل�شية  اخل��وا���ض  من 
ت��ث��ري امل�����ش��ت��ه��ل��ك وت�����ش��ج��ع��ه��ه ع��ل��ى اق��ت��ن��اء 

اخل�شروات والفواكه.
قيمته  يعادل  امل�شم�ض  اأن  الأب��ح��اث  توؤكد 
�شنع  يف  تقريبًا  احل��ي��واين  الكبد  الغذائية 
كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�شم�ض 

ويزيد من  الإب�شار،  تن�شيط حدة  ي�شاعد يف 
لوجود  الأمرا�ض  �شد  الدفاعية  اجل�شم  قوة 

فيتامني "A" فيه بن�شب عالية جدًا.
 الفوائد:

ويظهر مما تقدم وغريه ان من الفوائد 
امل�صم�ص: 

1- يحفظ العني ويقوي الب�شر.
2- يفيد يف حالت فقر الدم.

3- ين�شط جهاز مناعة اجل�شم.
4- يقي من الكول�شرول.

ومينع  الدموية  الأوع��ي��ة  على  يحافظ   -5
ظهور الأمرا�ض املتعلقة باجلهاز الدموي.

6- مينع الإم�شاك احلاد ويريح القولون.
7- يقي من �شرطان الرو�شتات.

ومنها  ال��داخ��ل��ي��ة،  الأع�����ش��اء  ين�شط   -8
الطحال والكبد والكلى.

التي  الع�شبية  ال�شطرابات  من  يقلل   -9
والإنهيار  الإره���اق  ح��الت  ت�شببها  اأن  ميكن 

الع�شبي.
اجللدية  الأم��را���ض  م��ن  ال��وج��ه  يقي   -10

وبثور ال�شباب.
11- يغذي ال�شعر ويك�شبه نعومة وحيوية.

املعلومات الغذائية:
حتتوي كل حبة م�شم�ض )35 غ( 

ال�شعرات احلرارية: 17
الدهون: 0.14

الدهون امل�شبعة: 0
الكاربوهيدرات: 3.89

الألياف: 0.7
الروتينات: 0.49

الكول�شرول: 0

املشمش
عالء عبد المري 
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 قد اعتر الياقوت الحمر منذ الع�شور 
الكرمية.  الأحجار  اأثمن  من  القدمية 
الأحمر  ولونه  جلماله  عنه  البحث  يجري 
جمموعة  هو  الياقوت  باحلياة.  الناب�ض 
متنوعة من اللغز املعدنية، التي تعد واحدة 
فهو   الأر�ض  وجه  على  املعادن  ا�شلب  من 
ياأتي يف املرتبة 9 من اأ�شل 10 على مقيا�ض 

ال�شابة.
يف  الحمر  الياقوت  على  العثور  ومت   
للنيبال،  ذلك  يف  مبا  املواقع  من  العديد 
وباك�شتان،  وتاياند،  وفيتنام، 

واأفغان�شتان، وكينيا، وتنزانيا. 
والرومان  اليونانيني  ا�شتخدم  وقد 
بقدرتها  لعتقادهم   الكرمية  الأحجار 
ا�شتخدام  باأن  ويعتقد  ال�شفاء.  على 
الدموية  الدورة  يعزز  اأن  ميكن  الياقوت 
باأن  اي�شًا  ويعتقد  العدوى،  من  واحلماية 

الياقوت يطهر الدم من ال�شموم.
م�سادر الياقوت الأ�سا�سية:

اإفريقيا، ومن  ي�شتخرج من بع�ض دول 
مناجم ووديان جنوب �شرق اآ�شيا، وبع�ض 
اأجزاء »تاياند« التي ُتعد املركز التجاري 
وجتارة  و�شقل  ل�شناعة  العامل  يف  الأول 
الكرمية  الأحجار  من  وغريه  الياقوت 
هو  البورمي  الياقوت  ويظل  الأخرى. 
اللون  جمال  حيث  من  والأف�شل  الأجود 

اأي  ودرجة النقاوة ول ي�شاهيه يف جماله 
ياقوت اآخر على م�شتوى العامل. 

يكون  الياقوت  حجر  عن  التنقيب 
دول  جميع  يف  تقريبًا  واحدة  بطريقة 
املياه  �شخ  طريق  عن  اآ�شيا  �شرق  جنوب 
بكميات كبرية وب�شغط عال جدا يف حفر 
اأعماقها  يف  اخلام  الياقوت  وجود  ُيعتقد 
وحل،  اإىل  الراب  حتول  يتم  اأن  واإىل 
ي�شحب الوحل لياأخذ م�شاره ملناخل كبرية، 
الياقوتية  الكري�شتالت  خالها  من  ُتفرز 

اخلام.

فوائد الياقوت تاأثريات الياقوت 
على �سحة الإن�سان:

يف  باأنواعه  الياقوت  حجر  ي�شتخدم 
عاج حالت كثرية من الأمرا�ض واأهمها: 
اآلم  الظهر،  اآلم  والتهابه،  الكبد  ت�شمع 
�شمور  الع�شلي،  ال�شمور  املفا�شل، 
الدم،  �شكر  فرط  والأن�شجة،  اخلايا 
اأو  ن�شفان  ال�شموم،  من  اجل�شم  تنظيف 
عمل  تن�شيط  القلب،  ت�شرع  الفم،  جفاف 
القلب، دعم الدورة الدموية، تخر الدم، 
الع�شارة  اإفراز  فرط  الدم،  نزف 
ال�شفراوية من الكبد، ا�شطرابات املثانة، 
فقر الدم، الربو، التاأتاأة، ت�شاقط ال�شعر، 

حمو�شة املعدة.

هناك اأربعة اأ�سناف من الياقوت:
1- الياقوت الأحمر
2- الياقوت الأ�شفر

3- الياقوت الأ�شما جنوين 
4- الياقوت الأبي�ض

الأ�سناف  هذه  من  �سنف  وكل 
يق�سم اىل اأنواع مثاًل:

الياقوت الأحمر ينق�سم اىل:
اخلمري،  الياقوت  الوردي،  الياقوت 
البهرماين،  الياقوت  الرماين،  الياقوت 

الياقوت الأرجواين الياقوت اجلمري.
والياقوت الأ�سفر ينق�سم اىل: 

الياقوت  جللناري،  اخللوقي،  الرقيق، 
الرماين، الأترجي، التيني، امل�شم�شي.

والياقوت الأ�شما جنوين ينق�شم اىل:
النيلي  الياقوت  الازوردي،  الأزرق، 
الياقوت  الكحلي،  الياقوت  اأو  الكلي، 

الزيتي، البنف�شجي، ال�شفري.
ي�شتحب  قال:   اهلل عبد  اأبي  وعن 

التختم بالياقوت.
)تختموا   :الر�شا الإمام  عن 
انه   وكما   ،) الفقر  تنفي  فاإنها  بالياقوت 
ي�شهل ق�شاء احلوائج ويقوي القلب يي�شر 
احلوائج  ق�شاء  ي�شهل  املعا�ض  اأ�شباب 
لب�شه  ويورث  القلب  ويقوي  ال�شم  ويدفع 

املهابه والوقار

عالء الطائي
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