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رئي�س التحرير

حية
تتا

لأف
ا

فعندما  مع�صوم  �إمام  من  تنطلق  �لتي  �ملقولة  هذه  تكن  مل 
�ن يكون هناك ح�صني. يكون هناك يزيد البد 

للأمان  �ر�ض  تكون  �ن  �ملفرت�ض  من  �لتي  �حلجاز  فار�ض 
بيته.  و�هل  ور�صوله  �هلل  �ر�ض  فهي  للمظلومني  وملجاأ  و�ل�صلم 
مع �صديد �الأ�صف ترى يف هذه �الأيام يد �لغدر و�لظلم و�لعدو�ن 
و�لع�صابات �ملتو�جدة يف �ر�ض �حلجاز ما هي �إال �صناعة �اليادي 
�لبطل  �ل�صهيد  �ل�صيخ  �عد�م  فرنى  �صوء�  باالإ�صلم  تريد  �لتي 

 .لنمر� باقر  منر 
و��صكات   لبيت� �هل  مدر�صة  التباع  �لعد�ئي  �لفعل  وهذ� 
�و  م�صلما  يكن  ومل  �ل�صرعية  باحلقوق  و�لطالب  �حلق  �صوت 

�نه نطق حقا. �ل�صلح بل كل جرمه  دعى حلمل 
�منا يدل على �صعف  �صيء  دل على  �ن  فاأ�صكتوه بجرمهم وهذ� 
وخوف �صديد من قبل �زالم �لبادية �لذين ال دين لهم وال حقوق 
�مل�صاب  لهذ�  ر�جعون  �لية  و�نا  فانا هلل  دولية  �ن�صان وال مو�ثيق 

�جللل.

كل يوم عا�شوراء وكل ار�ض كربالء



من �لذي تكون له �لوالية يف 
جتهيز �مليت؟

ما  و�صائر  �مليت  تغ�صيل  يجب 
على  �لو�جبات  من  بتجهيزه  يتعلق 
�و  مبا�صرة  لها  �لت�صدي  قيجب  وليه 
بها  غرية  قيام  مع  وي�صقط  ت�صبيبا 

باذنه 
�حلاكم  مر�جعة  يجب  هل 

�ل�صرعي يف جتهيز �مليت؟
�الحوط �الول �ال�صتئذ�ن من 
للميت  يكن  مل  �ذ�  �ل�صرعي  �حلاكم 
يتي�صر  مل  و�ن  ع  �المام  غري  و�رث 

�حلاكم فمن بع�ض عدد �ملوؤمنني.
بع�صهم  و�دعى  و�لدي  تويف 
�نه له دين عليه فهل يجب �ن �دفع له 

ما�دعاه؟
لها  بينه يطمئن  له  كانت  �ذ� 

فيلزم �لرفع لها و�ال فل يلزم.
��صت�صهاده  قبل  �بني  �أو�صى 
فما  م�صاحله  يف  �أمو�له  ��صرف  �ن 
�حلكم يف ذلك؟ وهل يجب �ن نت�صرف 

بجميع تركه؟ وكيف ن�صرف ذلك؟
وفاته  قبل  �مل�صلم  �و�صى  �ذ� 
من  �لثلث  لها  وجب  �صرعيه  بو�صيه 
من  به  �و�صى  قيما  وي�صرف  تركته 

�لو�جبات و�مل�صتحبات.
وجبت  قد  كانت  �بي  �ن  �علم 
قبل  ومات  و�خلم�ض  �لزكاة  عليه 

دفعها! ماهيو�صيفتي؟
و�لزكاه  �خلم�ض  �خر�ج  يلزم 

من �لرتكه قبل �لق�صمة.

�صلة  و�لدتي  فاتت  قد 
تو�صي  ومل  تق�صها  ومل  و�ل�صيام 

باأد�ئها فهل يجب �خر�ج ما ي�صدها؟
�لورثه  بر�صا  ذلك  كانت  �ذ� 
 – منه  مانع  فل  �لعاقلني  �لبالغني 
�لورثه  ح�ص�ض  من  �الخذ  يجوز  وال 
�لقا�صرين )غري �لبالغني و�ملجانني(.
و�صعة  مكنة  ذو  �والدي  بع�ض 
�ن  و�أريد  كذلك  لي�ض  �ل�صغري  و�بني 
�موت  �ن  قبل  �مو�يل  جميع  �عطيه 

هل يجوز ذلك؟
يجوز ذلك ولكنه مكروه.

قبل  من  منحة  على  ح�صلنا 
من  تعترب  فهل  لل�صهيد  �حلكومة 
�ملري�ث وهل تق�صم على �لعائلة ح�صب 

ما ق�صمته �حلكومة؟
تق�صيم  ح�صب  �ملنحه  توزع 
من  تعترب  وال   – �لدوله  قو�نني 

�ملري�ث. 
زوجها  وتويف  متزوجة  �مر�أة 
بعدها  وتزوجت  �لرتكة  تق�صم  ومل 
مل  �لرتكة  �لتق�صيم  �أر�دو�  وعندما 

يعطوها �صيء فهل يجوز؟
زوجها  من  �لزوجه  ت�صتحق 
�ملتويف �لثمن مع وجود �لولد له – وال 
ترث يف �الر�ض وت�صتحق �لربع ماعد� 
�الر�ض مع عدم وجود �لولد وال يجوز 

غ�صبها حقها.

الديني  املرجع  لفتاوى  طبقًا   االجابة 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اآية  االعلى 

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 

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

امل��������راث
ج1:

ج2:

ج3:

ج4:
ج9:

ج8:

ج5:

ج6:

ج7:

�س1:

�س2:

�س3:

�س4:

�س8:

�س9:

�س5:

�س6:

�س7:
با�صم �هلل وبعد حمده 

جرت �لعادة منذ قدم �ن ياأخذ� �أقرباء 
من يتوفى ماتركة �ذ� خلف �صيئاً وكان 
ولكن  �حلنيف  �الإ�صلم  �قره  مما  ذلك 
بعد �صبطه ب�صكل ال يقع فيه �لتخا�صم 
من  �لذين  �القرباء  بني  و�لنز�عات 
�لو�صلة  بينهم  تقع  �ن  �ملفرت�ض 
والخر  فر�ض  لبع�ض  فجعل  و�للحمة 
نق�صان  �مل�صاألة  وحل  بالقر�بة  مري�ث 
وبني  بالعول  عندهم  �مل�صمى  �لفري�صة 
ملن تعطى �لز�ئد عليها و�حظى بعظهم 
فيها طبقات  �خر وجعل  ومنع  بن�صيب 
يف  ذلك  كل  و�وليات  وترتب  و��صناف 
غاية �ل�صباكة و�لدفة �لتي يقف عندها 
كل ريا�صي حاذق بل فيها داللة على �ن 
ذلك ال يكون �إال من حميط بكل فر�ض 
من فرو�صها وقد �بدع يف ��صتنباط ذلك 
�كت�صبوه من  �لذي  بالنور  ع�صر  �الثنى 

 هل �لنور�
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ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

�حل��ق��ي��ق��ة �ن م�����ص��ال��ة �جل���رب و�الخ��ت��ي��ار 
��صتغلت ب�صوء خلل �لتاريخ حيث �ن �صل�صلة 
م���ن �ل��ع��و�م��ل �جل��ان��ب��ي��ة ك��ان��ت ذ�ت �ث���ر يف 
�الن�صان  �ر�دة  �حلرية  ونفي  �جل��رب  عقيدة 

ب�صورة د�ئمة منها:
العوامل ال�سا�سية: اأ - 

�ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����ص��ا���ص��ة �مل��ت��ج��ربي��ن ول��ك��ي 
ي�صتمرو� يف حكمهم �ال�صتبد�دي ويخمدون 
���ص��ع��ل��ة �ل����ث����ورة ل����دى �مل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ني ك��ان��و� 
ولي�صت  خمتارين  ل�صنا  �ننا  فكرة  ي�صيعون 
لنا �ر�دة يف �عمالنا �ن �لقدر وجرب �لتاريخ 
ه��و �ل����ذي ي��ق��رر م�����ص��رين��ا ف����اذ� ك���ان هناك 
جمموعة من �المر�ء وجمموعه �خرى من 
و�لقدر وجرب  �لق�صاء  �ال�صرى فلنه حكم 

�لتاريخ.
وو��صح كم تقدر هذه �لفكرة على تخدير 
�ل�صيا�صات  ��صتمر�ر  على  وت�صاعد  �ل�صعوب 
�ن  جن��د  و���ص��رع��ا  عقل  بينما  �ال�صتعماريه 

و�لقدر  �لق�صاء  و�ن  �لينا  موكول  م�صرينا 
فالق�صاء  لها  وج���ود  ال  �جل���ربي  مبعناهما 
و�ل����ق����در �الل���ه���ي م��ع��ي��ن��ان ط��ب��ق��ا حل��رك��ت��ن��ا 

و�ر�دتنا و�مياننا وم�صاعينا.
العوامل النف�سية  ب - 

ه��ن��اك ����ص��خ��ا���ض ك�����ص��اىل و���ص��ع��اف غالبا 
�لف�صل يف �حلياء وال يرغبون  يو�جهون  ما 
و�صعفهم  ك�صلهم  �ن  يف  ب���االع���رت�ف  �ب����د� 
و�نف�صهم  ي���ب���د�أو�  ل��ك��ي  ول���ذ�  ف�صلهم  �صبب 
ي��ل��ت��ج��اون �ىل ج��رب وي��ل��ق��ون ب��ذن��ب��ه��م على 
ذلك  ور�ء  من  ليح�صلو�  �الج��ب��اري  �مل�صري 
كنا  م��اذ� نفعل؟ لقد  ك��اذب ويقولون  ه��دوء 
�صيئي �حلظ منذ �لبد�ية �ننا منلك �لكفاءة 
و�ال�صتعد�د ولكن لل�صف ال ي�صعفنا �حلظ.

ج- العوامل الجتماعيه:
 يريد �لبع�ض �ن يكونو� �حر�ر� وينغم�صو� 
ور�ء �صهو�تهم ويرتكبو� �ية خطيئة تن�صجم 
�ل��وق��ت  �ه��و�ئ��ه��م �حل��ي��و�ن��ي��ة ويف نف�ض  م��ع 

ي���ق���ن���ع���ون �ن��ف�����ص��ه��م ب���ان���ه���م غ����ري م��ذن��ب��ني 
ف��ي��خ��دع��ون ب��ذل��ك جم��ت��م��ع��ه��م وه���ك���ذ� ويف 
)�جل��رب(  عقيدة  �ىل  يلتجاأون  �لو�صع  ه��ذ� 
ب��اأن��ه��م جم��ربون  �فعالهم  ب��ذل��ك  ف��ي��ربرون 
كل  �ن  جيد�  نعلم  ولكننا  خم��ريون  ولي�صو� 
تلك �الدع��اء�ت كاذبه و�ن هوؤالء �ال�صخا�ض 
يدعون  مب��ا  �ميانهم  �صعف  جيد�  يعرفون 
�مللذ�ت  ور�ء  ورك�صهم  منافعهم  ه��ي  و�من��ا 
و�ل�������ص���ه���و�ت ه���ي �ل���ت���ي مت��ن��ع��ه��م م���ن ق��ول 

�حلقيقة.
مكافحة  يجب  �ملجتمع  ولتطهري  ول���ذ� 
و�صائل  م��ن  و�صيله  ه��ي  �ل��ت��ي  �جل���رب  ف��ك��ره 
�ال���ص��ت��ع��م��ار و�ال���ص��ت��غ��لل وو���ص��ي��ل��ه لتربيد 

�الكاذيب و��صاعة �لذنوب يف �ملجتمع.   

االجتماعية  العوامل 
وال�سيا�سية 

)نظرية اجلرب(
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احللقة الثانية

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

مفهوم
الر�شا
يف

القراآن
الكرمي

البحث الروائي
البحث  مورد  املباركة  االية  ذكرنا  ان  بعد 
ُ َعْنُهْم  َي اللهَّ الروائي وهي قولُه تعاىل: َر�سِ
 ِ ِ اأَاَل اإِنهَّ ِحْزَب اللهَّ وا َعْنُه اأُْوَلِئَك ِحْزُب اللهَّ َوَر�سُ

ُهُم امْلُْفِلُحوَن )�سورة املجادلة/22(.
ق��راآين  كمفهوم  الر�سا  م��ن  امل���راد  وبينا 
اللغوي  معناه  وبيان  االميان  درجة  اعلى  وانه 
اال�سطالحي، وتف�سري االآية الكرمية اأ�سبحت 
ان  اجل  من  الر�سا  عن  وا�سحة  �سورة  لدينا 
تتكامل لدينا املعرفة اجللية عن املفهوم البد 
االئمة  وهم  وعدله  القراآن  اهل  نتزود من  ان 
الل  �سلوات  اأحاديثهم  و�سندرج  املع�سومني 
املعنى  حتيط  ع��ن��وان  حت��ت  عليهم  و�سالمة 

املراد من هذا املفهوم.

اأ - الر�سا اأقرب العبادة:
اع��ب��د الل يف   : ر���س��ول الل  ع��ن   -1
ما  على  ال�سرب  ففي  ت�ستطع  مل  ف��اإن  الر�سا 

تكره خري كثري. )املحجة البي�ساء 104/5(.
ال�سادق )راأ���س طاعة  االمام  2- عن 
العبد  اأح��ب  فيما  الل  �سنع  مبا  الر�سا  الل 

وفيما كره( )بحار االنوار 28/139/71(
 الل ر���س��ول  يكن  )مل   وعنه  -3
)البحار  غريه(  كان  لو  م�سى  قد  ل�سيء  يقول 

)75/157/71
ب - الر�سا اعلى درجة اليقني  :

)اأعلى   العابدين زين  االم��ام  عن   -1
واأعلى درجة  الورع،  اأدنى درجة  درجة الزهد 
اليقني  واأعلى درجة  اليقني  اأدنى درجة  الورع 

اأدنى درجة الر�سا( )الكايف/4/128/2(
فالبد  الر�سا  اهل  من  يكون  ان  اأراد  فمن 
ان يلتفت اىل نف�سه ويحا�سبها فريى زهدة يف 
اتقن  فان  الدنيا  بحب  تعلقه  عدم  اأي  الدنيا 
 الل خ��وف  يكون  اأي  يتورع  عندما  ذل��ك 
يبداأ  ذل��ك  امت  ف��اذا  املع�سية  م��ن  ل��ه  مانعًا 
اليقني ي�سيء يف قلبه فرييه احلق ويدله  نور 
على اخلري وعندها يح�سل عنده الر�سا وهو 
اع��ل��ى ال��درج��ات وم��ن خ��الل ح��دي��ث االم��ام 
ن��درك  ال  اننا  لنا  يتبني   العابدين زي��ن 
بني  م��ا  �سلكنا  اذا  اإال  العالية  ال��درج��ة  ه��ده 
احلديث من الزهد والورع واليقني وكل منهم 
متعلق باالأخر فال ورع بال زهد كما انه اليقني 

بدونهما.
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)ال��ر���س��ا   ال�سادق االم����ام  ع��ن   -2
مبكروه الق�ساء من اأعلى درجات اليقني(.

ج- ن�سبة الر�سا والميان.
اال�سياء  )اج��در   علي االم��ام  عن   -1
)غ��رر  والت�سليم(  الر�سا  االمي���ان،  ب�سدق 

احلكم 3247(
2- وعنه )نعم قرين االميان الر�سا( 

)غرر احلكم 9901(
يكون  )كيف   احل�سن االم��ام  عن   -3
املوؤمن موؤمنا وهو ي�سخط ق�سمه ويحقر منزلته 

واحلاكم عليه الل( )البحار 25/351/43(
انه  ال�سادق)اعلموا  االم��ام  عن   -4
مل يوؤمن عبد من عبيده حتى ير�سى عن الل 
مااحب  على  به  و�سنع  اإليه  الل  ي�سنع  فيما 

وكره( )البحار  93/217/78(
تعاىل:  قوله   :  الباقر االم��ام  عن   -5
 ...ُموَك ُيَحكِّ َحتهََّى  ُيوؤِْمُنوَن  اَل  َك  َوَربِّ َفاَل   

)�سورة الن�ساء: 65(.
الت�سليم والر�سا، والقنوع بق�سائه. )م�سكاة 

االنوار:18(
را�سيا  يكون  حتى  عبد  اإمي��ان  ي�سدق  فال 

عن الل تعاىل.
د- مايورث الر�سا 

بذكر  االأح��ادي��ث  ج��اء  العنوان  ه��ذا  حت��ت 
حل�سول  امل�����س��اع��دة  ال��ع��وام��ل  م��ن  جمموعة 

الر�سا عند االن�سان.
 :1- العلم فقد جاء عن االمام ال�سادق
)ان اعلم النا�س بالل ار�ساهم بق�ساء الل(. 

)البحار 75/158/71(
فكلما ازداد علم االن�سان بالل تعاىل تعرف 
واختبار  فناء  دار  وانها  الدنيا  حقيقة  على 
له  تعاىل  الل  ق�سم  مبا  ير�سى  عندها  وب��الء 
ان��ه غ��ري خملد  الأن��ه يعرف م��ن خ��الل علمه 

من  الب��د  فانه  باأكملها  الدنيا  ملك  لو  وحتى 
مفارقتها.

2- ح�سن الثقة بالل. فقد جاء عن االمام 
بالل(.  الثقة  ح�سن  الر�سا  )ا�سل   علي

)غرر احلكم 3085(
فان ا�ساءت الظن بالل توؤدي اىل الت�سكيك 
بعدالته وهذا يوؤدي اىل عدم القبول بحظه من 
الثقة بالل  الدنيا فيوؤدي اىل ال�سخط وح�سن 
بعدالة  االمي��ان  اىل  ذلك  عك�س  ي��وؤدي  تعاىل 
الل وقدرته ورحمته و�سكره على نعمته وهذا 

يوؤدي اىل الر�سا مبا ق�سم واأعطى.
���س��دق ال��ي��ق��ني. فقد ج��اء ع��ن االم��ام   -3
مل  م��ن  بالق�ساء  ير�سى  )ك��ي��ف   :علي

ي�سدق يقينه(. )غرر احلكم/6993(
ال��ع��ب��د حتى  ق��ل��ب  ي��دخ��ل يف  ف��ال��ي��ق��ني ال 
ي�سري   علي ف��االإم��ام  زاه���دًا  ورع���ًا  يكون 
اهل  عند  يح�سل  ال  بالق�ساء  الر�سا  ان  اىل 
هذا  نتيجة  النهم  الدنيا  يف  واملتعلقني  ال�سك 
فقدها  من  يخافون  فهم  الدنيا  وحب  التعلق 
اأما من قطع  نازلة  اذا نزلت بهم  في�سخطون 
ورعا  فيكون  زاه��دا  وا�سبح  بالدنيا  عالئقه 
قلبه  يف  ثابتا  يكون  اأي  يقينه  ي�سدق  عندها 
فال يتزلزل عند نزول الق�ساء بل يكون را�سيا 
كما كان االمام احل�سني يف كربالء ثابت 
تام  يقني  على  النه  الل  بق�ساء  را�سيا  القدم 
قال  فقد  وفعله  بقوله  ذل��ك  ع��ن  وع��رب  بربه 
ما  بعد  وا�سدها  املواقف يف كربالء  يف احلك 
اإلهي ر�سي  واالن�سار  االحبة  فقد  اأ�سابه من 

بق�ساءك.
ه�- ثمرات الر�سا :

عند  وج���دت  اذا  نف�سانية  �سفة  ال��ر���س��ا 
يف  وم��ادي��ة  معنوية  وثمار  اث��ار  فلها  االن�سان 
الدنيا واالخرة وهذا ما جنده من خالل تتبعنا 

االحاديث املع�سومني.
1- اال�سطفاء: ان الل تعاىل يجعل الرا�سي 

بق�سائه بدرجة امل�سطفني من عباده.
فعن ر�سول الل: اذا احب الل عبدا 
ابتاله فان ال�سرب اجتباه وان ر�سي ا�سطفاه. 

)البحار/ 26/142/82(
)اأعطوا   الل ر�سول  عن  الثواب:   -2
الل  بثواب  تظفروا  قلوبكم  من  الر�سا  الل 
ت��ع��اىل ي���وم ف��ق��رك��م والف���ال����س( )م�����س��ت��درك 

الو�سائل: 2331/412/2(
االم�����ام  ع����ن  ال�����دع�����اء:  ا���س��ت��ج��اب��ة   -3
يف  يهج�س  ال  ملن  ال�سامن  )انا   :احل�سن
له(  في�ستجاب  الل  يدعو  اأن  الر�سا  اإال  قلبه 

)البحار 75/159/71(
)من   :الل ر�سول  عن  القناعة:   -4
ر�سي من الدنيا مبا يكفيه كان اي�سر ما فيها 

يكفيه( )البحار/ 6/169/77( 
5- راحة البدن: عن االمام علي: )من 
بدنه(  ا���س��راح  ل��ه  ق�سم  مب��ا  الل  م��ن  ر�سي 

)البحار: 27/139/17(
ر�سي  )م��ن   :عنه احل���زن:  ع��دم   -6
)نهج  م��اف��ات��ه(.  ع��ل��ى  ي��ح��زن  ب���رزق الل مل 

البالغة: احلكمة349( 
)غرر  احل��زن(  ينفي  )الر�سا   :وعنه

احلكم: 410( 
7- ذهاب الهم: عن االمام علي: )نعم 
الطارد للهم الر�سا بالق�ساء( )غرر احلكم: 

)9909
 :علي االم��ام  عن  الهنئ:  العي�س    -8
ق�سم الل  كان مبا  النا�س عي�سًا من  )ان هناأ 

له را�سيًا( )غرر احلكم: 3397(
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ال�سيخ حممود ال�سايف

 ُ اللهّ َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر  اأَمَلْ    تعاىل:  قال 
ُلَها َثاِبٌت  َبٍة اأَ�سْ َبًة َك�َسَجرٍة َطيِّ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ
ِحنٍي  ُك��لهَّ  اأُُكَلَها  ُتوؤِْتي  َماء  ال�سهَّ يِف  َوَفْرُعَها 

َها )اإبراهيم/24( ِباإِْذِن َربِّ
�ساأن  امل��ب��ارك��ة يف  االآي���ة  ب��ي��ان ه��ذه  ان 
االط���ي���اب وا����س���ح���اب ال��ن�����س��ب ال��رف��ي��ع 
)عزوجل(  الل  �سرب  ،حيث  وال�سريف 
بهذه االآية مثل ال�سجرة الطيبة ، والقراآن 
او�سح يف نف�س االآيات البينات نقي�س هذه 

ال�سجرة وعرب عنها ب�)اخلبيثة ( .
و�سئل اأبا جعفر الباقر عن قول الل 
) مثال كلمة طيبة (؟ قال : ) ال�سجرة 
ر�سول الل وا�سلها ن�سبه ثابت يف بني 
ها�سم ، وفرع ال�سجرة علي بن ابي طالب 
  وغ�����س��ن ال�����س��ج��رة  ف��اط��م��ة 
وفاطمة  علي  ول��د  م��ن  االئ��م��ة  وث��م��ره��ا   ،
)عليهم ال�سالم ( ، و �سيعتهم ورقها  وان 
من  فت�سقط  ليموت   �سيعتنا  م��ن  امل��وؤم��ن 
فتورق  ليولد  املوؤمن  وان   ، ورق��ة  ال�سجرة 
ال�سجرة ورقة (                                                           

وام����ا امل�����ادي ف��ق��د ب��ي��ن��ه ل��ن��ا االم����ام 
وام��ا   ، ال���رواي���ات  ه��ذه  ال�����س��الم يف  عليه 
جذورها  ؛ه��ي  ا�سلها  ثبوت  خ�سو�سيات 

التي حتملها و ترتفع هي فوقها مكينة 

العوا�سف  فيها  توؤثر  ان  الميكن  را�سخة 
كما   ’ القا�سية  ال��زم��ن  ع��وام��ل  و  العالية 
عاليه  واغ�سانها  ال�سماء  يف  فرعها  ان 
مرتفعة اىل ال�سماء ، ويعلوها اىل ال�سماء 
ان  كما  واف��ي��ائ��ه��ا  بظاللها  ت��ط��رح  حيث 
ثمرة االغ�سان العالية تكون اطيب وانقى 

واف�سل من غريها .
 وخ�سو�سيات اإتاء اكلها كل حني ، فهي 
ا�سارة اىل انها يف عطاء دائم وم�ستمر يف 
كل وقت وزمان متى ا�ستهيت ثمرتها جتد 

ذلك امامك ويف متناول يدك .
وف�سر املف�سرون )الكلمة الطيبة ( بانها 

وق��ال   ) الل  اأال  اآل��ه  )ال  التوحيد  كلمة 
االوام��ر  اىل  ت�سري  انها  البع�س 

اخ��رون  وا���س��ار   ، األالآلهية 
ب��ان��ه��ا االمي������ان ال���ذي 
حم���ت���واه      ومفهومه 
 ،  ) اأالالل  )الاأل��������ه 
وف�سر ها البع�س بانها 

وعرب   ، املوؤمن  �سخ�س 
اخ�����رون ب��ان��ه��ا ال��ط��ري��ق��ه 

والربامج العلمية . 
مكارم  ال�سيخ  ق��ال  ال�����س��دد  ه��ذا  ويف 

ال�������س���ريازي : ان��ه��ا ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع ه��ذه 
معناها  يف   ) )ال��ك��ل��م��ة  الن   ، االق������وال 
ولهذا   ، امل��وج��ودات  جميع  ت�سمل  الوا�سع 
                                                                   .  ) الل  )كلمة  للمخلوقات  يقال  ال�سبب 
، فالنتيجة  و)الطيب ( كل طاهر ونظيف 
انه ي�سمل كل �سنة ود�ستور  املثال  من هذا 
وبرنامج وطريقة وكل عمل وكل اإن�سان ... 

ونظيف   طاهر  موجود  كل   : واخلال�سة 
وذي بركة وجميعها ك�سجرة طيبة ...

�ل�شجرة �لطيبة يف �لقر�آن 
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

ت��اأث��ري  ل��ه��ا  �ل��ق�����ص��ة  �أن  ���ص��ك وال ري���ب  ال 
مبا�صر وال �صيما �ذ� كانت من �لو�قع فتجد 
تخلو  �خل���ط���ب���اء ال  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ه���ن���اك  �ن 
وكذلك  ق�صتني  �و  ق�صة  من  حما�صر�تهم 
هناك �لكثري ممن �ألفو� وجمعو� ق�ص�صاً يف 
جميع �الأبو�ب وعلى جميع �الأ�صعدة فمنهم 
م���ن �ل���ف )ق�����ص�����ض �ل��ع��ل��م��اء( و�غ���ل���ب تلك 
�لق�ص�ض عن )�صربهم، حلمهم، ت�صاحمهم، 
طلبهم للعلم( هناك ق�ص�ض من و�قع �حلياة 
ح���ول ع��ق��وق �ل��و�ل��دي��ن، �خل��ي��ان��ة، �الأم��ان��ة، 

�لغدر، �لوفاء، �حلر�ض، �لرياء،....
بل  �لق�صة  ل�صماعه  يتفاعل  �مل�صتمع  �ن 
و�لدليل  طويل  زمنا  ذهنه  يف  عالقة  تبقى 
ع��ل��ى ذل����ك �ن �غ���ل���ب �ل���ذي���ن ي��ج��ل�����ص��ون يف 
ق�ص�صاً  ي��ت��د�ول��ون  و�مل��ج��ال�����ض  �ل����دوو�وي����ن 
وحكايات ووقائع رمبا ع�صائرية �و حكومية 

عالقة يف �ذهانهم من ع�صر�ت �ل�صنني.

ان  لبد  اخلطابة  عامل  يف  والق�سة 
تكون كالتي:

�ملو�صوع  لنف�ض  مطابقة  تكون  �ن  اوًل: 
�لذي تتكلم فيه وتعترب هذه �لق�صة ك�صاهد 
وال باأ�ض �ن تكون �لق�ص�ض على نحو �حلكاية 
فمثًل �ذ� كنت تتكلم عن �لغدر وعدم �لوفاء 
ال باأ�ض �ن تذكر هذه �لق�صة �لق�صرية ولكن 
ثلثة  �ن  فيقال  ومعناها  مبحتو�ها  كبرية 
من �لثري�ن وقعو� يف حفرية وكانت �لو�نهم 
����ص��ود و�بي�ض و�ح��م��ر وك���ان ه��ن��اك ����ص��د قد 
وقع يف نف�ض �حلفرية فقال �الأ�صد للثورين 
�الأ����ص���ود و�الح���م���ر �ن ه���ذ� �ل���ث���ور �الأب��ي�����ض 
بلونه  �ل�صائدون  ي�صتدل  و��صح ورمبا  لونه 
قال  ثم  فاكله،  �فعل،  قاال  �كلته،  فلو  علينا، 
للثور �الأحمر �أن لوين على لونك فلو �ذنت 
يل �ن �تخل�ض من �لثور �الأ�صود، فاكله، ثم 
قال �لثور �الأحمر �علم �ين �كلك ال حمالة 

فقال بل �نا �كلت من �ل�صاعة �لتي �كل فيها 
�لثور �الأبي�ض وهذ� �لكلم داللة على خيانة 

�ل�صديق �و �ل�صريك �و �الأخ.
وفعالة  م��وؤث��رة  �لق�صة  تكون  �ن  ثانيا: 

وي�صتح�صن �ن تكون غري م�صموعة
ثالثا: عدم �الكثار يف �ملحا�صرة �لو�حدة 

باأكرث من ق�صتني �و �كرث.
ر�بعاً: �ن تكون �الأولوية لق�ص�ض �الأنبياء 

�الو�صياء �لعلماء �التقياء
خام�صا: �البتعاد عن �لق�ص�ض �ل�صخ�صية 
ذك��ر  ي�صتح�صن  ول��ك��ن  فيها  ف��ائ��دة  ال  �ل��ت��ي 
�لق�ص�ض �لتي فيها عربة كما جرى للخطيب 
يف �ملطار �و �لبلد �لفلين �و �لزمان �ملن�صرم 

�و دخل �لبيت.

اخلطيب والق�صة املنربية
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عالء الطائي 

�ل��دك��ت��ور عناية  �ل��ه��ن��دي،  �ل��ع��امل  ينقل 
�هلل �مل�صرقي، حادثة ح�صلت معه، فيقول: 
وكانت   ،1٩٠٩ �صنة  �أي���ام  م��ن  �أح���د  ي��وم  يف 
بيتي  من  وخرجت  بغز�رة،  متطر  �ل�صماء 
�مل�صهور  �لفلكي  �أرى  ب��ي  و�إذ�  م��ا،  حلاجة 
بجامعة  �الأ�صتاذ   ، جينز(  جيم�ض  )�ل�صيد 
متاأبطاً   ، �لكني�صة  �إىل  ذ�ه��ب��اً  ك���ام���ربدج، 

�الإجنيل و�ملّظلة ، فدنوت منه
ف�ّصلمت  علي،  ي��رد  فلم   ، عليه  و�ّصلمت 
مرة �أُخرى ، ف�صاألني : )ماذ� تريد ّمني ؟ 

(. فقلت له : �أمرين  يا �صيدي.
�إب��ط��ك؛  حت��ت  مّظلتك  �أن  ه��و   : �الأول 
�مل��ط��ر ؟! فابت�صم  ���ص��دة  �ل��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 

�ل�صيد جيم�ض، وفتح مّظلته فور�ً.
فقلت له:

و�الآخر: هو ��صتفهامي عن �لذي يدفع 
�أن  �ل��ع��امل  رج���ًل  مثلك  ذ�ئ���ع �ل�صيت يف 

يتوجه �إىل �لكني�صة!؟
و�أمام هذ� �ل�صوؤ�ل تّوقف �ل�صيد جيم�ض 
�أن ترت�صف  �ليوم  حلظة، ثم قال: )عليك 

�صاي �مل�صاء عندي( .
�مل�����ص��اء،  يف  د�ره  �إىل  و���ص��ل��ت  وع��ن��دم��ا 
خرجت )�ل�صيدة جيم�ض( �ل�صاعة �لر�بعة 

متاماً، و�أخربتني �أن
�ل�صيد جيم�ض ينتظرين.

وجدت  غرفته،  يف  عليه  دخلت  وعندما 
عليها  مو�صوعاً  �صغرية،  من�صدة  �أم��ام��ه 

يتفكر،  ���ص��ارد�ً  �ل�صيد  وك���ان  �ل�����ص��اي،  ع��دة 
�صاألني: )ماذ� كان  �صعر بوجودي  وعندما 

�صوؤ�لك؟(.
عن  ي�����ص��رح  ب���د�أ  ردي،  ينتظر  �أن  ودون 
ت��ك��وي��ن �الأج�������ر�م �ل�����ص��م��اوي��ة ، ون��ظ��ام��ه��ا 

�ملده�ض ، و�أبعادها
وف��و����ص��ل��ه��ا غ��ري �مل���ح���دودة ، وط��رق��ه��ا، 
�أن��و�ره��ا  وط��وف��ان  وجاذبيتها،  وم��د�ر�ت��ه��ا 
يهتز  قلبي  �أن  �صعرت  �إنَّني  ّحتى   ، �ملذهلة 

بهية �هلل وجلله.
و�أما �ل�صيد جيم�ض ، فوجدت �صعر ر�أ�صه 
مق�صعر�ً، و�لدموع تنهمل من عينيه، ويديه 
ترتعد�ن من خ�صية �هلل، و�صمت فجاأة ، ثم 
بد�أ يقول: يا عناية �هلل، عندما �أُلقي نظرة 
على رو�ئع خلق �هلل، يبد�أ وجودي يرتع�ض 
من �جللل �الإلهي، وعندما �أركع �أمام �هلل 

، و�أقول له: )�إّنك عظيم(.
ك��ّل ج��زء م��ن كياين ي�صتجيب  �أن  �أج��د 
ل��ه��ذ� �ل����دع����اء، و�أ����ص���ع���ر ب�����ص��ك��ون و���ص��ع��ادة 
ع��ظ��ي��م��ني، و�أح�������ض ب�����ص��ع��ادة ت��ف��وق ���ص��ع��ادة 
يا عناية �هلل  �أَفِهمت   م��رة،  �أل��ف  �الآخرين 

خان  ملاذ� �أذهب �إىل �لكني�صة ؟
وي�����ص��ي��ف �ل��ع��لم��ة ع��ن��اي��ة �هلل ق��ائ��ًل: 
ل��ق��د �أح����دث����ت ه����ذه �ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل ث�����ورة يف 
تاأّثرت  �أعماقي، فقلت له: )يا �صيدي لقد 
ذكرمتوها،  �لتي  �لعلمية  بالتفا�صيل  جد�ً 
�ملقد�ض   كتابي  �آي���ات  م��ن  ب�صيء  ��رت��ن��ي  وذكَّ

�لقر�آن  فلو �صمحتم يل قر�أتها عليكم( .
فهز ر�أ�صه قائًل: بكّل �صرور.

���َب���اِل ُج���َدٌد  ِ ف��ق��ر�أت عليه :{..َوِم�����َن �جلجْ
َو�ُنَها َوَغَر�ِبيُب �ُصوٌد  َتِلٌف �أَلجْ جْ ٌر خمخُّ ِبي�ٌض َوُحمجْ
َتِلٌف  ��َع��اِم خُمجْ أَنجْ َو�بِّ َو�الجْ  َوِمَن �لنَّا�ِض َو�ل��دَّ
ِعَباِدِه  ِم��نجْ   َ �هللَّ �َصى  َيخجْ ��ا  َ �إِمنَّ َكَذِلَك  ��َو�ُن��ُه  �أَلجْ

َ َعِزيٌز َغُفوٌر})�صورة فاطر/28-27( ُعلََماء �إِنَّ �هللَّ �لجْ
ف�صرخ �ل�صيد جيم�ض قائًل: ماذ� قلت 
؟! : �إمّنا يخ�صى �هلل من عباده �لعلماء ؟! 
مده�ض ! غريب وعجيب جد�ً !! �إن �الأمر 
�لذي ك�صفت عنه در��صة وم�صاهدًة ��صتمرت 

خم�صني �صنة ! من �أنباأ حممد�ً به ؟! هل
؟ لو كان  ما ق��ر�أت علي يف �لقر�آن ّحقاً 
�الأم����ر ك��ذل��ك ، ف��اك��ت��ب ���ص��ه��ادة م��نِّ��ي: �أن 

�لقر�آن كتاب موحى من عند �هلل .
لقد   : قائًل  جيم�ض  �ل�صيد  وي�صتطرد 
يك�صف  �أن  ميكنه  وال   ، �أُم���ي���اً  حم��م��د  ك���ان 
عن هذ� �ل�صر بنف�صه، ولكن �هلل هو �لذي 
�أخربه بهذ� �ل�صر... مده�ّض .. ! وغريب ، 

وعجيب جد�ً !!

ا يخ�شى اهلل من عباده العلماء اإنمَّ
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هل ن�سيَت �إمام 
زمانك ؟؟ احل�شد... اآفةوَعناء

اأبو ح�سني اال�سدي

جميل كمال

بع�س  ح��ت��ى  ب��ل  اخل��ط��ب��اء  بع�س  ب��ني  ال�سائعة  االم��را���س  م��ن 
منها  التخل�س  من  البد  اآفة  وهو  احل�سد  مر�س  هو  الدين  الرجال 
هذا  يطرح  ورمبا  لغريه  قدوة  ان  ينبغي  ذكرنا  وكما  اخلطيب  الن 
املو�سوع يف يوم من االأيام من خالل حما�سراته فن�سيحتي لنف�سي 
وال  درجة  منك  اعلى  هو  من  حت�سد  ال  ان  اخلطيب  اأيها  ولك  اأوال 
واملوقف  ل�سواب  امل�سدد  ان  واعلم  اخلري  له  متنى  بل  منه  تنتق�س 
عامل  او  �ساعر  او  اخلطيب  من  وماجند  االحد  الواحد  هو  للر�ساد 
والعلم فيقول: الل  والورع  التقوى  وا�سا�سه  اال  التوفيق  له كان هذا 
اأُوُتوا  ِذيَن  َوالهَّ ِمنُكْم  اآَمُنوا  ِذيَن  الهَّ  ُ …َيْرَفِع اللهَّ   العزيز:  يف كتابه 

)11 املجادلة:  )�سورة   …َدَرَجاٍت اْلِعْلَم 
ولكن  الل  رفعهم  وع��ل��م��اء  اخل��ط��ب��اء  ب��ل  اأن��ا���س��ا  ان  جن��د  وك��م 
ال��ذي  م�ستوى  اىل  الل  فاأنزلهم  الرفعة  ه��ذه  على  يحافظوا  مل 
ال�سريف ينظرون  املنرب  املح�سوبني على هذ  ي�ستحقونه فنجد بع�س 
يف  اجتماعهم  كان  اذا  خ�سو�سًا  قاتلة  نظرة  الل  رفعهم  من  اىل 
على  �سلبا  ينعك�س  ال�سيئ  االنطباع  وهذا  منا�سبة  او  املحفل  نف�س 
وقد  مكانته  ويفقد  واحرامه  قدره  من  فيقلل  احلا�سد  �سخ�سية 
قال نبينا االعظم: )من ا�سلح فيما بينه وبني الل ا�سلح الل 

النا�س(. وبني  بينه  فيما 
نيته اأ�سلح الل عال  �سريرته  اأ�سلح  ومن 

ومن كانت االخرة همه كفاه الل موتة االخرة 

�سيد  بوا�سطة  زماننا   باإمام لرنتبط 
املعزي  ان    احل�سني  االإم��ام  ال�سهداء 
االأوىل هو حفيده  بالدرجة  املو�سم  يف هذا 
وهو  اأال  املع�سوم  حفيده  هو  اأال  املع�سوم 

. ساحب االمر احلجة املنتظر�
ال��ذي  االأمل  درج���ة  ا�ستح�سار  ف��ح��اول 
اخلبري  بانه  وذل��ك  ال�سريف  قلبه  يعت�سر 
 املطلع مبا جرى على جده �سيد ال�سهداء
يف واقعة الطف اذن ان ما و�سل الينا رغم 
اىل  بالن�سبة  القليل  اال  ميثل  ال  فداحته 
يعد  هنا  وم��ن  تعاىل  الل  ال  على  ماجرى 
ان  ول��ك  البكائني  من   املهدي اإمامنا 
 ال�سهيد جده  يندب  من  حال  تت�سور 

خالل هذه القرون املتطاولة...
املخل�سني  وعلماوؤنا  جمتهدينا  من  فكم 
البكاء  ح��ال  يف  وه��و  زم��ان��ه��م  اإم���ام  راأوا 
امل��وؤمل��ة فالق�سية  اأي���ام ع��ا���س��وراء  وال��ع��زاء 

متواترة...
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طالب حممد جا�سم

ولدته ون�سبه: 
ولد �ل�صهيد �ل�صعيد يف مدينة �صامر�ء 
و�لده  كان  عندما  1٩32م  �صنة  �ملقد�صة 
يدر�ض  �حليدري  �أحمد  �ل�صيد  �هلل  �آية 
هناك ون�صاأ على طلب �لعلم ب�صغف بالغ 
و�صوق كبري، وهو من �أ�صرة �آل �حليدري 
و�لعلم،  و�جلهاد  بال�صهادة  عرفت  �لتي 
�ل�صيد  �ملرجع  �لثائر  �الإمام  فجده 
باجلهاد  �أفتى  �أول من  مهدي �حليدري 
�لعر�ق  �الإجنليز  دخل  عندما  �إليه  ودعا 
عام 1٩14م وخرج بنف�صه و�أوالده يتقدم 
تو�بع  من  �لقرنة  جبهة  يف  �ملجاهدين 
�لب�صرة وكان عمره يزيد على �لثمانني 

�صنة.  
درا�سته ون�ساطه:

�الأولية  �ملر�حل  جتاوز  �أن  بعد 
�الأ�صرف  �لنجف  �إىل  هاجر  للدر��صة 
غريه  يد  وعلى  و�لده  يد  على  ليدر�ض 
ن�صيباً  نال  حتى  �لعظام،  �ال�صاتذة  من 
على  وح�صل  و�ملعرفة،  �لعلم  يف  و�فر�ً 
�لنف�صية  �ملو�هب  من  كبري  ق�صط 
بعدها  �لعالية..  �الأخلقية  و�لكماالت 
عاد �إىل �لكاظمية و�ن�صرف �إىل �لدر��صة 
علمائها  درو�ض  وح�صر  و�لتح�صيل 
�الأعلم كال�صيد �أحمد �لك�صو�ن و�ملريز� 

علي �لزجناين، كما در�ض عنده عدد من 
�إىل بغد�د  �نتقل  �لطلب و�ملثقفني. ثم 
�إماماً للجماعة يف م�صجد عثمان  و�صار 
بن �صعيد ظهر�ً وم�صجد �جلعيفر ليًل، 
للوعظ  �ملنرب  يرقى  كان  ما  وكثري�ً 
بقوة  ميتاز  وكان  و�لتعليم،  و�الإر�صاد 
�الأ�صلوب وح�صن �لتاأثري و�صعة �الطلع، 
�حلديثة  بالثقافات  �ملام  له  وكان 

و�ملد�ر�ض �لفكرية �جلديدة.
كان �أحد �أع�صاء جماعة علماء بغد�د 
ن�صاطاتها  يف  ي�صارك  وكان  و�لكاظمية 
�جلماعة  �صلة  يوؤم  و�أخذ  وفعالياتها، 
وكان  �ل�صريف،  �لكاظمي  �ل�صحن  يف 
�لذين  �لعلماء  �ولئك  من  �ل�صهيد 
و�جلاهلية  �الحلادي  للمد  ت�صدو� 
يف  للموت  �أنف�صهم  وعر�صو�  �جلديدة 
�أركانه  وتثبيت  �لدين  عن  �لذود  �صبيل 
ندوة  يقيم  وكان  �أ�صرته،  علماء  كبقية 
يف  �حليدري  �آل  ح�صينية  يف  �أ�صبوعية 
من  نخبة  مع  باال�صرت�ك  �لكاظمية 
�ملوؤمنني للوقوف بوجه �لتيار �ل�صيوعي، 
عدة  بالقتل  �لتهديد  �إىل  تعر�ض  وقد 

مر�ت.
وكان رحمة �هلل عليه معروفاً بجر�أته 
و�صر�حته وله مناق�صات وحماججات مع 

بع�ض �ملخالفني و�ملتجرئني على عقائد 
�حلكم  �إىل  �لبعثيون  جاء  وملّا  �ل�صيعة، 
ملخالفتهم  �ل�صهيد  تعر�ض  1٩68م  عام 
للإ�صلم بالنقد علناً دون خوف ووجل.  

موؤلفاته:
�حليدري  ح�صن  �ل�صيد  لل�صهيد 
�ملو��صيع  خمتلف  يف  متفرقة  موؤلفات 

منها:
 1 �� كتاب �أحو�ل �الإمام �لر�صا

2 �� كتاب جو�مع �لعلم.
3 �� ر�صالة يف �لقو�عد �لقر�آنية.

4 �� مناق�صة مع �لدكتور �أحمد �أمني يف 
كتاب �صحى �الإ�صلم.

5 �� كتابات فقهية ��صتداللية )�الأحو�ل 
�ل�صخ�صية(.  
اعتقاله:

�صد  و�لبطولية  �ل�صجاعة  وملو�قفه 
�صهرين  ملدة  �عتقلوه  �لكفرة  �لبعثيني 
تقريباً، وكان ذلك يف �صهر كانون �لثاين 
�أخذ  من  يتمكنو�  مل  وملا  1٩83م،  عام 
تاأييد للنظام �ملجرم د�ّصو� له �ل�صم �ملوؤّثر 
مري�صاً  و�أخرجوه  �لبعيد!  �ملدى  على 
حتى  �أخرى،  وي�صتفيق  تارة  وعيه  يفقد 
�صنة  حزير�ن  �صهر  يف  ربه  ند�ء  لبى 

1٩68م �صهيد�ً مظلوماً.

الشهيد الخطيب
السيد حسن الحيدري
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ال�سيخ ح�سن ملكي

النبي  عن  ال�سريف  احلديث  يف  ج��اء 
لأمت��م  بعثت  ))اإمن���ا  ق��ال:   الأكرم

مكارم الأخاق(( جممع البيان , ج 1 , �س 333

رب  لل  احلمد  الرحيم  الرحمن  الل  ب�سم 
الطاهرين  واآل��ه  حممد  على  الل  و�سلى  العاملني 
قيام  اإىل  اأجمعني  اأعدائهم  على  الدائم  واللعن 

يوم الدين.
من  منه  وال��ت��ح��رز  اخُل��ل��ق  ���س��وء  اجتناب  اإن 
االأمور املهمة لالرتقاء على �سلم مكارم االأخالق، 
يبتعد عن  فاإنه  �سوء اخللق  املرء  يجتنب  فاإن مل 
اخلالق بع�سيان اأوامره االأخالقية واملخلوق ب�سوء 
الِع�سرة مع وهو مطلوب عقالئي ومن املرغوبات 
دائم  اخللق  �سيء  اأن  املالحظ  ومن  االإن�سانية، 
التنوع يف الذنوب واإن مل تكن من الكبائر اإال اأنه 
ال�ستمراره  ال�سغائر  من  التخل�س  من  يتمكن  ال 
دام  ما  للتوبة  يوفق  ال  ذلك  والأج��ل  اخللق  ب�سوء 
الكلينيعن  ال�سيخ  روى  وق��د  اخللق،  �سيء 
اأب��ى   :قال« ق���ال:   ال�سادق االإم����ام 
قيل:  بالتوبة،  ال�سيء  اخُللق  ل�ساحب   الل
وكيف ذاك يا ر�سول الل؟ قال: الأنه اإذا تاب ِمن 
ذنب وقَع يف ذنب اأعظم منُه« الكايف ج2، �س242 
فاإنه  دوم��ًا،  بًا  معذهّ يعي�س  االأخ��الق  ُء  و���س��يِّ ح2، 
داخل البيت غالبا ما ينفذ طاقته الأ�سغر امل�ساكل 
وتثور ثائرته على ال�سغار قبل الكبار وي�سوء خلقه 
فالقتل  فال�سرب  بال�ستم  فيبتداأ  حد،  اأبعد  اإىل 
يعي�سه  ال��ذي  العذاب  واأم��ا  ب��الل،  والعياذ  جهال 
خارج نطاق البيت والعائلة فاإنه لن يوفق يف عمله 
من  حملها  التي  املراكمة  لل�سلبيات  درا�سته  اأو 
ال�سيخ  اإىل خارجه وهكذا، ويف ذلك روى  البيت 

الكليني عن االإمام ال�سادق قال: »َمن 
���س242  ج2،  ال��ك��ايف:  نف�سُه«  ب  ع��ذهّ ُخلقه  �ساء 
اأبي  عن  نقل  كما  ذلك  على  ال�سواهد  ومن  ح4، 
عبد الل قال: »اأتي ر�سول الل فقيل 
الل  ر�سول  فقام  مات  قد  معاذ  بن  �سعد  اإن  له: 
وقام اأ�سحابه فحمل فاأمر بغ�سل �سعد وهو قائم 
وحمل  وكفن  اأنحنط  فلما  الباب  ع�سادة  على 
حذاء  بال   الل ر�سول  تبعه  �سريره،  على 
وال رداء، ثم كان ياأخذ مينة ال�سرير مرة وي�سرة 
ال�سرير مرة حتى انتهى به اإىل القرب فنزل ر�سول 
وجعل  اللنب،  عليه  و�سوى  حلده  حتى   الل
يقول: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا، ي�سد به 
ما بني اللنب، فلما اأن فرغ وحثا الراب عليه و�سوى 
قربه قال ر�سول الل: اإين ال علم اأنه �سبيلى 
اإذا  اإليه البلى، ولكن الل يحب عبدا  وي�سل 
عليه  الربة  �سوى  اأن  فلما  فاأحكمه،  عمال  عمل 
اأم �سعد من جانب: هنيئا لك اجلنة فقال  قالت 
ر�سول الل: يا اأم �سعد مه! ال جتزمي على 
فرجع  قال:  �سمة.  اأ�سابته  قد  �سعدًا  فاإن  ربك، 
ر�سول  يا  فقالوا:  النا�س  ورجع   الل ر�سول 
الل لقد راأيناك �سنعت على �سعد ما مل ت�سنعه 
اإنك تبعت جنازته بال رداء وال حذاء!  اأحد  على 
فقال: اإن املالئكة كانت بال حذاء وال رداء، 
ال�سرير  مينة  تاأخذ  وكيف  قالوا:  بها،  فتاأ�سيت 
مرة وي�سرة ال�سرير مرة، قال: كانت يدي يف يد 
جربئيل اآخذ حيث ما اأخذ، فقالوا: اأمرت بغ�سله 
�سعدا  اإن  قلت:  ثم  و�سليت على جنازته وحلدته 
اأ�سابته �سمة، فقال: نعم اإنه كان يف خلقه 
واإن  ���س298،  ج70  االأن��وار  بحار  �سوء«  اأهله  مع 

يكون  اخللق  �سيئ 
ال��ذي ال يرُكه  ه  َع���دوهّ اأ���س��ري 
اأينما حلهّ كما هو حال املدمن 
ع��ل��ى ال��ت��دخ��ني ف��اإن��ه اأ���س��ري 

ال�سجائر بل وذليل له، واأي�سًا روى يف الكايف 
ال�سريف عن االإمام ال�سادق قال: »اإنهّ �سوء 
الع�سل،  اخللُّ  ُيف�سُد  كما  االإمي��ان  لُيف�سد  اخُللق 
فاإنه  العظيمة  الليل  ب�سالة  ي�سرع  اأن  اأراد  فاإن 

مينع ذلك غالبا ب�سبب �سوء خلقه«
االأف�سل  فاإنهّه  احل�سنة  االأخ��الق  �ساحب  ��ا  اأمهّ
روى  فقد  �سجية،  واالأك����رم  اخل��ل��ق  م��ن  �سفاتا 
قال:   بن احل�سني االإمام علي  الكليني عن 
ميزان  يف  ُي��و���س��ُع  م��ا   :الل ر���س��ول  »ق���ال 
اخُللق«  ُح�سن  م��ن  اأف�����س��ُل  القيامة  ي��وم  ام��رئ 
النبي  وقال يف حق  ح2،  الكايف ج2 �س81، 
 عظيم ُخ��ُل��ق  َل��َع��ل��ى  واإنهّك   :االأعظم
�سورة القلم: االآية 4، وقال ر�سول الل: »اإنهّ 
جمل�سًا  القيامة  يوم  منهّي  واأقربُكم  اإيلهّ  ُكم  اأحبهّ
ح1  ���س81  ج2  ال��ك��ايف  اأ���س��ول  ُخلقًا«  اأح�سُنكم 
باب ُح�سن اخللق، »اأ�سبُهُكم بي، اأح�َسُنكم خلقًا« 
اأمري  وق��ال  االأن��وار: ج71، ���س375 و387،  بحار 
اخُللِق يف ثالث: اجتناِب  »ُح�سن   :املوؤمنني
العيال«  على  ع  والتو�سُّ احل��الل،  وطلِب  املحارم، 

بحار االأنوار: ج71، �س394
نرجو من الل اأن نوفق لل�سري على خطى 
من  ن�ستلهم  واأن  والطهارة  الع�سمة  بيت  اأه��ل 

مكارم اأخالقهم �سلوات الل عليهم.
ملقدمه  اأرواحنا  املوعود  االإمام  برعاية  دمتم 

الفداء.

سوء الخلق
الدر�س التا�سع

13

December(32) 2015

اخال قــنا



الغايل  ب��ذل��وا  ج��ن��ودا  احل�سيني  للمنرب 
والنفي�س يف �سبيل اعالء كلمة احلق و�سدى 
هو  اخل��ط��ب��اء  ه���وؤالء  واح���د  )ع(  احل�سني 
حيث  امل��وىل  ن��زار  �سيد  ب��ن  ح�سني  ال�سيد 
طرح  ومت  رائ��ع  من  اكرث  لقاء  معه  اجرينا 
�سخ�سه  على  التعرف  منها  اال�سئلة  بع�س 

الكرمي وهو:
اب��ن  ن���زار  ال�سيد  اب���ن  ح�سني  ال�سيد   
ال�سيد علي املوىل وينتهي ن�سبه اىل االمام 
مو�سى بن جعفر حيث ينحدر من هذه 
كربالء  مدينة  يف  ولد  الطاهرة،  ال�ساللة 
وكانت  1907ه���(  �سنة،)1987م  املقد�سة 
تاأثر  وقد  املباركة  املدينة  هذه  من  بدايته 

بطبيعة هذه املدينة، 

اخلطابة  يف  بدايتكم  كانت  كيف 
احل�سينية ومن كان له الف�سل على ذلك ؟

اخل��ط��اب��ة  ب���داي���ت���ي يف  واق����ع����ا 
يف  ابي  مع  اجتول  وكنت  مبكرة  احل�سينية 
املجال�س احل�سينية الن والدي خطيبًا وكانت 
ال�سنة  يف  املنرب  الرت��ق��اء  كمقدمة  بدايتي 
الثامنة من عمري وبعدها تتلمذت على يد 
الكبري، واحلمد لل  االأث��ر  له  وك��ان  وال��دي 
انا انحدر من �ساللة ت�ستهر بخدمة االمام 
هم  وع��م��ام��ي  وج���دي  ف��اب��ي   احل�سني
انا  لل  واحلمد   احل�سني االمام  خدام 
فهذه  احل�سينية  اخلطابة  منار�س  واخوتي 

نعمه من نعم الل �سبحانه وتعاىل.
وبعد ذلك تاثرت ب�سخ�سية اأخرى 

وهو ال�سيخ باقر املقد�سي وكنت ا�ستمع اليه 
اقلد  وب��داأت  وحما�سراته  �سوته  ويعجبني 
�سوته يف بداية االمر وبعد ذلك �سيئا ف�سيئا 
�سقوط  وب��ع��د  احل�سينية  اخل��ط��اب��ة  ك��ون��ت 
العلمية وكان  البائد دخلت احلوزة  النظام 
الدينية  الدرا�سة  وهويت  �سنة   16 عمري 
يف  12ع��ام  مايقارب  اليوم  الل  بحمد  وانا 
البد  اخلطيب  الن  احل���وزوي  ال�سلك  ه��ذا 
عالقة  هناك  ان  باعتبار  حوزويًا  يكون  ان 
خا�سة وهناك نواة يبذرها اخلطيب حينما 
يدخل احلوزة العلمية باعتباره يكون قاعدة 
وهذه القاعدة من خاللها ينطلق يف اجواء 

املنرب احل�سيني.

ال�سيد ح�سني املوىل

طالب حممد جا�سم 
طالل �سعد
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م���ن ب��ع��د م�����س��ي ه����ذه ال�����س��ن��ني ال�سوؤال
مل�ستم  او  وجدمت  ماذا  احل�سينية  باخلدمة 

من ذلك ؟
واقعا مل�ست �سرفا عظيما اليوم يف 
)ياوجهيًا  نقول  نقراأ  حينما  التو�سل  دعاء 
الوجاه  هذا  الل(  عند  لنا  ا�سفع  الل  عند 
 البيت اه��ل  اإال  يناله  مل  م��ق��ام  ه��و 
له  باعتبار   احل�سني االمام  وخ�سو�سا 
 ال�سادق االم��ام  ويقول  خا�سة  مكانة 
ف��ه��ذا ال���وج���اه ال����ذي ح�����س��ي ب���ه االم���ام 
اليوم  وجت��د  خلدامه  اأعطاه   احل�سني
ول��الإم��ام  لل  يخل�س  عندما  خطيب  ك��ل 
تبارك  الل  ان  جت��د  ���س��وف   احل�سني
وا���س��ع��ة وكل  اأب����واب  ام��ام��ه  يفتح  وت��ع��اىل 
ذلك الأنه اخل�س خلدمة االمام وكما يقال 
)اخل�س ملن تخدم فان املخدوم اخل�س لك 

بدمه(.
هل تف�سلون ان يكون املنرب لذكر 
وواج��ب��ات  ام��ور  هناك  اأم  فقط  امل�سيبة 

اخرى ترتب على اخلطيب؟
ان االمام احل�سني هو ِعربة وَعربة 
وبناءًا على هذه الق�سية البد ان ال تنح�سر 
الرثاء ولكن نحن ال نهمل هذا  على جانب 
اجلانب باعتباره جانب ميثل مظلومية اهل 
البيت ونحن نرى ان االمام ال�سادق 
ك��ان  حينما   الر�سا االم����ام  وح��ت��ى 
ين�سده  كان  ما  دعبل اخلزاعي  على  يدخل 
هذه االأمور �سوى الرثاء يقول له عرج على 
التي  م�سيبة جدي فهذه امل�سيبة هي 
فتحت للعامل الطريق من اجل الو�سول اىل 
ينبغي  فال  هذا  وعلى   احل�سني االم��ام 
ان ال نهمل جانب الرثاء وكذلك ان النهمل 
الوعظ واالإر�ساد مع مراعاة يف بع�س االأيام 

وخا�سة ايام �سهري حمرم و�سفر.  

هل واجهتم متاعب وم�ساعب يف 
�سيء  تذكرون  حبذا  اخلطابية،  م�سريتكم 
لبقية  ال�سرب  يف  در�سا  بذلك  ليكون  منها 

اخلطباء؟
لي�س  احل�سينية  اخلدمة  مهنة  ان 
االن�سان  لكن  امل�ساعب  م��ن  ���س��يء  فيها 
وان  حتى  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  يخو�س  عندما 
ال�سعوبات  ال�سعوبات فهذه  واجهته بع�س 
يف  ولكن  احل�سني  االم��ام  خدمة  اج��ل  من 
حماربة  هناك  ك��ان  البائد  النظام  اأي���ام 
للمنرب  امل��ق��ب��ور  ال��ن��ظ��ام  ازالم  ق��ب��ل  م��ن 
طريق  على  ثبتوا  اخلطباء  وان  احل�سيني 
بهم  ع�سفت  ومهما   احل�سني االم��ام 
الطريق،  هذا  على  ثبتوا  لكنهم  العوا�سف 
وعلى اخلطيب ان ال يكون متملكا اىل جانب 
من اجلوانب ولعله البع�س ينتمون اىل هذه 
اجلهة او تلك فهوؤالء ال ينتمون اىل مدر�سة 
االم��ام  مدر�سة  الن   احل�سني االم���ام 
احل�سني وا�سعه يف اقامتها ومفاهيمها 
او اخر وال ميكن  وال تخت�سر على �سخ�س 
للمنرب احل�سيني ان يجريهّ من جهة معينه، 
االر�ساد  التوجيه  ال�سالح  املنرب  بها  اأ�س�س 
من اجل ان ي�سل اىل هدفه وهو خدمة اهل 

البيت االطهار.   
م���ا ه���و اال���س��ل��وب االم���ث���ل ال���ذي 

تعتمدونه يف حت�سري املجال�س احل�سينية؟
اع��ت��م��ده طبعا  ال����ذي  االأ���س��ل��وب 
م��وج��ود ع��ن��د م��ن ه��و اك���رث ع��ل��م��ًا وخ���ربًة 
اأقول  ولكن  احل�سينية  املجال�س  يف  وجتربًة 
يف حت�سري املجال�س لي�س من االمر ال�سعب 
لعل اخلطيب يف بداية االمر ي�ست�سعب ذلك 
الق�سية  ان  يك�سف  الزمن  م��رور  مع  ولكن 
جوانب  وهناك  ال�سهولة  مبنتهى  اأ�سبحت 
البيت مل تطرح وكذلك  كثرية يف حق اهل 
تطرح  مل  التي  ال�سبهات  من  جملة  هنالك 

فيجب على اخلطيب ان يطرح هذه االأمور 
لالإن�سان  احلقيقية  امل��ع��امل  تكت�سف  التي 
العقائدية  االأم�����ور  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ع  مل  ال����ذي 
والفقهية والتاريخية لعله يقع يف �سبهة واذا 
بينا له هذه االأمور تنفتح افاقه وكذلك نبني 

جيال متكامال دينيا وعقائديا.
 هل الرتقائكم املنرب احل�سيني يف 
�سحن �سيد ال�سهداء يوجد لكم �سعورا 

خا�سا اأم كبقية املنابر؟
املنرب  اخلطيب  ارتقى  اذا  قطعا 
فهو  ال�سهداء  �سيد  �سحن  يف  احل�سيني 
وانا  العجيبة  الروحانية  من  بحالة  ي�سعر 
واحلمد  م��رة  م��ن  اك��رث  ال�سرف  ه��ذا  نلت 
م�سجل  هو  اأق��ول��ه  �سيء  كل  ان  وا�سعر  لل 
االن�سان  مبعني   احل�سني االم��ام  عند 
)ا�سهد  ل��الإم��ام  يقول  زائ��را  ياأتي  عندما 
يعني  ج��واب��ي(  وت���رد  ك��الم��ي  ت�سمع  ان��ك 
ي�سمع االمام كلمات الزائر فكيف اخلطيب 
ال�سريف  �سحنه  يف  املنرب  يرتقي  عندما 
ال�سهداء،  �سيد  ي�سمعها  يقولها  كلمة  وكل 
امل�سيبة  نتخيل  امل�سيبة  اىل  ناأتي  وعندما 
م�سرع  هو  فهذا  اعيوننا  مراآة  امام  كاأنها 
�سرع  وه��ن��ا  ج���اءت  زي��ن��ب  وه��ن��ا  احل�سني 
االمام وال بيته وا�سحابهم االكرام، 
�سور  وه��ي  ال�سور  ه��ذه  امامنا  فتتج�سد 
وجه  على  كاالأ�ساحي  وهم  كربالء  �سهداء 
امل�سيبة  هذه  ي�ست�سعر  فاخلطيب  االأر���س، 
ولكل مكان له خ�سو�سية ولكن �سحن �سيد 

ال�سهداء له اخل�سو�سية املثلى. 
بال�سكر  نتقدم  اللقاء  نهاية  ويف 
واجلزيل ل�سماحة ال�سيد ح�سني املوىل على 
اتاحته هذا الوقت الثمني ون�سال الباري ان 

يوفقنا جميعا ملا يحب وير�سى
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طالل �سعدطالب حممد جا�سم 

ِحيِم {َذِلَك َوَمن  ْحَمِن الرهَّ ِ الرهَّ ِب�ْسِم اللهّ
اْلُقُلوِب  َتْقَوى  ِمن  َها  َفاإِنهَّ  ِ اللهَّ �َسَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ

}احلج/32
وال  يجتمعون  عندما  املوؤمنني  من  ثلة 
يعرف احدهم االخر ويتعارفوا يف اجلامع 
وعالقة  الل  يف  ح��ب  بينهم  فيما  وت��ك��ون 

اأ�سا�سها اجلامع فهي طاهرة طيبة.
املقد�سة  ك��رب��الء  ج��وام��ع  اق���دم  اح���د 
يف  يقع  وال��ذي   ال�سجاد االم��ام  جامع 
كربالء  مدينة  مركز  يف  النجارين  �سوق 
امل��ق��د���س��ة ه��و م��ن اجل���وام���ع ال��ت��ي جتمع 
وي�سبح  ك��ث��ريًا  الل  فيها  وي��ذك��ر  املوؤمنني 

بحمده.
باملتويل  والتقينا  اجل��ام��ع  اىل  دخلنا 
�سادق  حممود  احل��اج  وه��و  اجل��ام��ع  على 

ال�سيباين وكان لنا حديثًا معه.

حممود  ل��ل��ح��اج  االأول  ���س��وؤال��ن��ا  ف��ك��ان 
ت��اأ���س��ي�����س اجل��ام��ع وت��اري��خ��ه، فكان  ع��ن 
�سنة  اجل���ام���ع  ت��اأ���س�����س  احل�����اج:  ج����واب 
1905م��ي��الدي��ة، م��ن ق��ب��ل احل���اج مهدي 
ح��وايل  م�ساحته  وتبلغ  ال�سيباين  �سالح 

400مر مربع.
لل�سالة  املوؤمنني  ي��اأم  اإم��ام  جامع  لكل 
اجلامع  اأئ��م��ة  ع��ن  ث��اين  ���س��وؤال  لنا  فكان 

اأئمة  من  يذكر  انه  ال�سيباين  احلاج  فقال 
اجل��زائ��ري  ال��واح��د  عبد  ال�سيد  اجل��ام��ع 
ال�سيخ  بعده  وم��ن  اجلماعة  �سالة  ام��ام 
�سالة  ام��ام  ام��ا  الدك�سن،  ال�ستار  عبد 
اجلماعة احلايل هو ال�سيخ زهري اال�سدي 
والذي ينوب عنه ال�سيخ �سادق ال�سوداين.
�سابقًا يف زمن الطغيان قبل عام 2003 
م كانت توجد وزارة با�سم وزارة االأوقاف 
كل  على  م�سيطرة  ال����وزارة  ه��ذه  وك��ان��ت 
ن�سر  حيث  العراق  يف  وامل�ساجد  اجلوامع 
عنا�سر املخابرات داخل اجلوامع ومعرفة 
للظلم  امل��ن��اه�����س��ني  امل��وؤم��ن��ني  حت��رك��ات 

والعدوان.
ف��ك��ان اجل���ام���ع واح����د م���ن اجل��وام��ع 
االأوق���اف،  وزارة  قبل  من  عليه  امل�سيطر 
وبعد �سقوط ال�سنم رجع احلق اىل اهله، 

جامع الإمام ال�سجاد
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���س��ادق  حم��م��ود  احل���اج  امل��ه��م��ة  فا�ستلم 
ال�سيباين، وبهذا اخل�سو�س حدثنا قائال: 
االوق���اف  وزارة  اىل  ت��اب��ع  اجل��ام��ع  ك���ان 
اجلامع،  على  مبا�سرة  املتولية  هي  فكانت 
ومعي  اجلامع  على  املتويل  فانا  االن  ام��ا 
اثنان من املوظفني يف الوقف ال�سيعي وهم 

ال�سيد فائق الطويل وطالب قندي.
وي��ح��زن��ون  لفرحنا  ي��ف��رح��ون  �سيعتنا 
كل  ينطلق  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  م��ن  حل��زن��ن��ا. 
اجلوامع واحل�سينيات يف العامل االإ�سالمي 
برنامج  جامع  فلكل  الل،  �سعائر  الإحياء 
جامع  وب��رن��ام��ج  ال�سعائر،  ه��ذه  الإح��ي��اء 
حمفل  هو  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االم��ام 
وكذلك  يوميا  اجلماعة  �سالة  بعد  قراين 
بن  كميل  دع��اء  من  اجلمعة  ليلة  مرا�سم 
عليهم  االئ��م��ة  منا�سبات  وك��ذل��ك  زي���اد، 
ال�سالم من وفيات ووالدات وذكر �سريتهم 
العطرة ومناقبهم املباركة. هذا الربنامج 

يكون على مدار ال�سنة.

عام  بعد  ا�سبح  ال��ذي  ال��ي��وم  االنفتاح 
2003م حيث �سار املمنوع احلكومي مباحًا 
الدينية،  والكتب  واالدعية  الزيارات  مثل 
املو�سوع  ه��ذا  فعن  اجل��وام��ع  ح��ال  كذلك 

حتدث لنا احلاج حممود ال�سيباين:
�سنة  قبل  ك��ان  حيث  كبريًا  الفرق  ك��ان 
كانت  ال��ب��ائ��د  ال��ن��ظ��ام  زم���ن  يف  2003م 
امل�سلني  وقلة  ممنوعة  اجلماعة  �سالة 
ياأتون اىل  الذين  ياأتون اىل اجلامع وحتى 
ال�سالة يحا�سبون ويتعر�سون اىل امل�ساكل 

واالعتقال من قبل ازالم الطاغية.
ب��داأت  2003م  �سنة  بعد  لل  واحل��م��د 
اىل  ياأتون  وامل�سلون  اجلامع  يف  ال�سالة 
وا�سبحت  اعدادهم  ي��زداد  وب��دا  اجلامع 
ب��داأ  وك��ذل��ك  اجل��م��اع��ة،  �سالة  فيه  تقام 
قدمي  بناءه  كان  حيث  اجلامع  يف  االعمار 
وقام الوقف ال�سيعي بر�سد مبلغ من املال، 
وجزاهم  جديد  من  بناءه  اع��ادة  مت  وق��د 
الل خري اجلزاء بني فرة واخرى يتابعون 

احتياجات اجلامع.

املبارك و�سهري حمرم  ول�سهر رم�سان 
و���س��ف��ر ب��رن��ام��ج خ��ا���س الغ��ل��ب اجل��وام��ع 
وعن  كذلك،   ال�سجاد االمام  وجلامع 
ال�سيباين  احل���اج  ل��ن��ا  حت���دث  ال��ربن��ام��ج 

قائاًل: 
ال���ربام���ج امل��ت��ب��ع��ة يف ���س��ه��ر رم�����س��ان 
على  ق���راآين  حمفل  ي��وج��د  حيث  امل��ب��ارك 
وبعد  الظهرين  �سالة  بعد  ال�سهر  ط��ول 
الع�ساءين وكذلك جمال�س ح�سينية يف ايام 
ا�ست�سهاد االمام علي عليه ال�سالم، اما يف 
�سهر حمرم و�سفر حيث توجد هيئة تابعة 
على  وتوزيعه  االك��ل  بطبخ  تقوم  للجامع 
الزوار ايام العا�سر وخالل زيارة االربعني 
وتقدم  البطانيات  بتوزيع  تقوم  وك��ذل��ك 

اماكن مبيت اىل الزوار.
وب���ع���د االط�����الع ع��ل��ى اه����م مم��ي��زات 
اجلامع �سكرنا القائمني على هذا اجلامع 

املبارك ووفقهم الل لكل خري.
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ابو زهراء االأ�سدي

�سما يرمي علينه الدهر ب�سراك 
حا�سة نروح �سوب امل�سو ب�سراك 

الوالينه ن�س�����د ون�سيح ب�سراك
ابن�ور الل��ي ب���زغ ه����اي امل�س�����ية

اريد احجي ب�سراحه مو ب�سارة
مي���وت احلاق���د احل�ا�سد ب�سارة 

اري����د انطيك��������م الليله ب�س����ارة
ال�س������ادق مول����دة ياجلعفري����ة

  
انولد �سخ�سك �سم�س لليل ونهار

ونزل غيث العدل وياك ونهار

تفل�س �سرح ذاك الظلم ونهار
�سبح فيه ع�سر للجاهليه

هليله انول����د ق��������راآن ن���اطق
من نور العر�س جعفر ال�سادق

وبهاي امل�سية  هل  والح  �سيه
من نور العر�س جعفر ال�سادق

من نور اجلاللة �سع�سع النور
و�سار بكل �سرف لل�سيعة د�ستور 

كل كل���ب اليحبه الليلة م�س��رور
وخلدمة ام���امة ب�سرف منذور 

نور ابن الزجية  هل  والح  خيه
من نور العر�س جعفر ال�سادق

من نور العر�س هل نورة هله�ل
وتع��رف من حنانة وحبة منهل 

يبقة بكل وك����������ت ويظل االول
نت�سرف بخدمت��������ة وعنه يقبل

باأنواره البهية  هل  والح  �سيه
من نور العر�س جعفر ال�سادق

مهدي  ال�سيخ  االدي��ب  لل�ساعر  الق�سيدة 
اآل العالمة االوحد  ابن املرحوم ال�سيخ ح�سن 
احل�سن  �سهادة  يف  اجلناجي  ح�سر  ال�سيخ 

: الع�سكري

على الع�سكري امل�سلم تلتهب نارة
�سمة املعتمد وم�ست حتن دارة

    
ام�ست حتن وال�سايح علي كرب

كلبه امن امل�سايب ذاب وتفطر
لو هم البكلبة ابطورجان  انطر

ومن االر�س جان اندر�ست اآثارة
    

جان اتدكدك ابهمة  اأو در�س كل طود
بحر العلم جف ون�سف بحر اجلود

راعي الزود يرهة اأعلى البحر ويزود
كنز احللم بدر الت�سطع اأنوارة

   
بدر اوغاب جنل امل�سطفى اأبرجة

اب�سامرة عليه ت�سمع غدت �سجة 
وكل االر�س واالكوان مرجته

وال�سيعه عليه اأتنوح ون�سارة
    

كام وغ�سلة املهدي اأبكلب مالوم
وينوح اعلى اأبوه وترك طيب النوم 

بال�سرداب غاب ابن احل�سن لليوم
ميته اإبلوح غوجة وياخذ بثارة

    
ميته ابن احل�سن يظهر ويطلب ثار

يوم الغا�سرية او ي�سب بيها النار 

ياخذ ثار جده او جتلة االن�سار
واهلة الغربت ويه العدة اأي�سارة

 
ال�سيخ  املرحوم  البيت  اه��ل  ال�ساعر  وام��ا 

حممد ح�سن امللقب بالدك�سن
على �سدري لدك اب�سخر والهام 

وا�سحن قهر دوم  دوم والهام 
ك�ساها الع�سكري بال�سيم والهام

تاليها انغدر �ساك املنية
 

لهيمن وا�سكن اوية او اأوحو�س غابات
على اللي من اوطنها غ�سب غابات

روح الع�سكري هاليوم غابات
اأب�سامرة ك�ساها بكل اذية

سهادة الإمام احل�سن الع�سكري� 

 ولدة الإمام ال�صادق  ولدة الإمام ال�صادق 
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ولد    �لهدى    فالكائنات    �صي�������������اء
�لروح    و�مللأ    �مللئ����������ك    حول�����������ه
و�لعر�ض   يزهو   و�حلظرية   تزدهي
وحديقة   �لفرقان   �صاحكة    �لرب�����ا
و�لوحي  يقطر  �صل�صل  م���ن  �صل�ص��ل
نظمت �أ�صامي �لر�صل  فهي  �صحيف��ة
��صم  �جلللة   يف   بدي����ع   حروف���������ه
يا  خري  من  جاء   �لوج������ود   حتي�����ة
بيت   �لنبيني   �ل��������ذي    ال    يلتق��������ي
خري   �الأب����وة    حازه�����������م    لك    �آدم
هم   �أدركو�   ع���ز   �لنب����وة   و�نته��������ت
خلقت  لبيتك   وهو   خمل������������وق   لها
بك   ب�صر   �هلل   �ل�صم����اء    ف������������زينت
وبد�    حمي����������������اك    �لذي     ق�صماته
وعليه   من   ن���ور   �لنب������������������وة   رونق
�أثنى  �مل�صيح  عليه  خل�������������������ف  �صمائه
يوم  يتيه  على   �لزمان   �صب�����������������احه
�حلق  عايل   �لرك�������������ن   فيه   مظفر
ذعرت  عرو�ض  �لظامل���ني   فزلزل����������ت
و�لنار   خاوية   �جل�����������و�نب    ح�ولهم
و�الآي    ترتى    و�خل�������و�رق    جم�����������ة
نعم   �ليتيم   بدت   خمايل   ف�ص�����������له
يف  �ملهد  ي�صت�صقى  �حلي����ا  برجائ����������ه
 ز�نتك  يف  �خلل��������ق  �لعظيم   �صمائل
�أما  �جلم�������ال  فاأنت  �صم�ض   �صم�����ائه

و�حل�صن  من  ك�������رم   �لوجوه   وخريه 
فاإذ�  �صخوت  بلغت  باجل������ود  �مل��������دى
و�إذ�     عفوت     فق������������ادر�     ومق����در�
و�إذ�   رحمت   فاأن�����������������������ت   �أم   �أو   �أب
و�إذ�  غ�صبت  فاإمنا   ه����������������ي   غ�صبة
و�إذ�     خطبت     فللمن����������������ابر     هزة
�صلى عليك �هلل  ما  �صح����ب  �لدجى

وفم     �لزم��������������ان     تب�صم     وثن�����اء
للدين     و�لدني��������������������ا     به      ب�صر�ء
و�ملنتهى     و�ل�ص�����������درة      �لع�صماء
بالرتجمان       �ص���������������������ذية        غناء
و�للوح    و�لقلم     �لب�������������ديع     رو�ء
يف   �للوح   و��صم   حمم��������د   طغر�ء
�ألف   هنالك   و��صم   ط�����������������ه    �لباء
من مر�صلني �إىل �لهدى  بك  جاوؤو�
�إال    �حلنائف     في������������ه     و�حلنفاء
دون    �الأنام     و�أح���������������رزت     حو�ء
فيها     �إليك     �لع��������������������زة     �لقع�صاء
�إن    �لعظائم    كفوؤه����������������ا    �لعظماء
وت�صوعت    م�صكا    ب��������������ك    �لغرب�ء
حق     وغرته     ه������������������������دى     وحياء
ومن    �خلليل    وه�����������������ديه    �صيماء
وتهللت       و�هت���������������زت        �لعذر�ء
وم�ص������اوؤه        مبحم����������������د        و�ص�����اء
يف  �مللك  ال  يعل�������������و   عليه   ل������������و�ء
وعلت    على    تي�����������جانهم    �أ�صد�ء
خمدت   ذو�ئب����������������ها    وغا�ض    �ملاء
جربيل     رو�ح      بها      غ�������������������������د�ء
و�ليتم    رزق     بع�ص�����������������������ه     وذكاء
وبق�صده      ت�صتدفع       �لب����������������������اأ�صاء
 يغرى    بهن     وي��������������ولع     �لكرماء
وملحة    �ل�ص���������ديق    منك    �أياء
م���������������������ا     �أوتي     �لقو�د     و�لزعماء
وفعلت   ما   ال    تفعل    �الأن���������������������و�ء
ال    ي�صتهني    بعف���������������وك    �جلهلء
هذ�ن  يف   �لدنيا   هم����������������ا   �لرحماء
يف  �حلق  ال  �صغن  وال   بغ�ص�����������������اء
تعرو    �لندي    وللقل����������������وب     بكاء
حاد     وحنت     بالف����������������������ل     ورقاء

 والدة النبي حممد
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املدرب: احمد ال�سهر�ستاين

وتنمية  ال���ذات  بتطوير  ن�سمع  م��ا  كثري 
مهاراتنا وقدراتنا هذا لكي ن�سري يف طريق 
االبداع ون�ساعد على تطوير االخرين ، ولكن 
ما ينق�سنا هنا هو اذا كان االن�سان جائع 
تقدير  يكن  مل  او  ب��االأم��ان  �سعوره  ع��دم  او 
هل �سيجتاز كل هذه العقبات ويبداأ بتطوير 
وحتقيق ذاته ؟ لنتعرف على الراحل االوىل 

التي تو�سلنا لتحقيق ذاتنا . 
ه��ن��ال��ك ه��رم��ا و���س��ع ل��ل��ح��اج��ات 
الن�سانية متكون من خم�سة مراحل 

تو�سلنا اىل حتقيق الذات .

ا�سا�سية  بقاعدة  الهرم  يبداأ  اول:-   
الف�سيولوجية  احلاجات   ( هي:  لالنطالق 
( وتتمثل باالأكل وال�سرب واحلاجة للجن�س 
وال��ن��وم ..ال��خ وه��ذه احل��اج��ات كل ان�سان 
ومن  ا�سباعها  يف  االول  وهمه  اليها  يحتاج 

ثم االنتقال اىل املرحلة الثانية .
ثانيا :- احلاجة اىل االمان ، تتكون يف 
هذه املرحلة فكرة لالإن�سان باأنه يحتاج اىل 
االمان يف حرية الراأي حرية العي�س واالمان 
الوظيفي وبهذه ال�سعور اكيد انه �سيبدع الأنه 
يف حالة العك�س اي عدم وجود االمان فيكون 
تفكري يف اجتاه واحد وال ي�ستطيع االبداع او 

حتقيق ذاته.
ثالثا :- احلاجات االجتماعية 
، �سعور االن�سان يف هذه 
املرحلة حول 

املجتمع  واالخراط يف داخل  العائلة  تكوين 
ع�سرية  اىل  وانتماءاته  �سداقات  وتكوين 
بطبعه  االن�سان  الن  معينة  فئة  او  نقابة  او 

اجتماعي فال ي�ستطيع العي�س مبفرده .
رابعا :- حاجات التقدير ، هذه املرحلة 
تقدير  يف  رغباته  ا�سباع  اىل  الفرد  يحتاج 
االخرين له وان يراه النا�س مب�ستوى معني 
اىل  علمية  درج��ة  م��ن  كاالنتقال  ب��ه  يليق 
م�ساعدة  او  وظائف  يف  االنتقال  او  اخ��رى 
انطباع جيد عليه  النما�س  لياأخذ  االخرين 
ي�سل  االربعة  املراحل  هذه  اإكمال  وبعد   .
البلوغ يف احلاجات لي�سل اىل  اىل مرحلة 

املرحلة اخلام�سة وهي:
ال���ذات،  لتحقيق  احل��اج��ة  خام�سا:- 
ي��ب��ح��ث ع���ن ذات����ه وي���ط���ور م���ن م��ه��ارات��ه 
�سابقا  يكت�سفها  مل  التي  قدراته  واكت�ساف 
وبهذا   . يوازن جميع جوانب احلياة  وكيف 
ف����اإن االن�����س��ان ع��ن��دم��ا ي��ري��د ب��ل��وغ ذات��ه 
عليه  يجب  جيد  �سكل  ومعرفتها 
ا���س��ب��اع رغ��ب��ات��ه يف امل��راح��ل 
عليه  لي�سهل  ال�سابقة 
اىل  ال�����و������س�����ول 
حتقيق الذات

الحتياجات الإن�صانية
و

تطوير الذات
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ال�سيخ ح�سن ملكي

ع��ن �حل�����ص��ني ب��ن خ��ال��د ع��ن �الإم����ام �أب��ي 
�حل�صن �لر�صا قال: �صيعتنا �مل�صّلمون 
الأم�����رن�����ا، �الآخ���������ذون ب���ق���ول���ن���ا، �مل��خ��ال��ف��ون 

الأعد�ئنا، فمن مل يكن كذلك فلي�ض منا.
بنّي �الإمام �لر�صا م�صاألة �النت�صاب 
وه��م  )���ص��ي��ع��ت��ن��ا(  ق�����ال:  ح��ي��ث   لهم
وبايعو�  �صايعو�  �لذين  �صابقا-  ذكرنا  -كما 
ي�صريو�  ب���اأن   ملوؤمنني� �أم���ري  وت��اب��ع��و� 
ره وه���م )�مل�����ص��ّل��م��ون  ع��ل��ى نهجة ووف���ق ����َص���وجْ
الأم�����رن�����ا( و�ل��ت�����ص��ل��ي��م �أك������رث و�أع����ظ����م م��ن 
و�الإذع��ان  �خل�صوع  هو  فالت�صليم  �النقياد، 
�لعزيز:  كتابة  حمكم  يف   هلل� ذك��ر  كما 

��ُم��وَك  ��ى ُي��َح��كِّ �����َك اَل ُي���وؤجِْم���ُن���وَن َح��تَّ )َف����َل َوَربِّ
ُف�ِصِهمجْ  �أَنجْ يِف  َيِجُدو�  اَل  ُثمَّ  َنُهمجْ  َبيجْ �َصَجَر  ِفيَما 
�صورة  ِليًما(  َت�صجْ َوُي�َصلُِّمو�  َت  يجْ َق�صَ ا  مِمَّ َحَرًجا 
�لن�صاء �الآية 65، في�صلمو� ملا ياأتي من �أو�مر 
�آل  �أو�م��ر  �لطاهرة ويف ذلك تقدمي  �لعرتة 
ورغباتهم،  �أو�م���ره���م  على   حممد
�ملخالفون  بقولنا،  قال:)�الآخذون  ثم 
�ل�صيعي  يختار  �أن  يريد  فحينما  الأعد�ئنا( 
وه��و   لبيت� الأه����ل  ر�أي  ر�أي�����ني  ب���ني 
ما  ينتخب  ف��اإن��ه  �آخ��ر  ور�أي  �حل��ق  �ل�صائب 
و�إن   لطاهرة� �ل��ع��رتة  �إل��ي��ه  �أ����ص���ارو� 
كان �لر�أي �الآخر ي�صري �إىل �ل�صو�ب ظاهر� 

لكن فيه �لنق�صان �ملخفية ل�صاحب �لر�أي �أو 
�ملتناول له، ومنثل مثاال ب�صيط لذلك وهو 
�صرب  وتركه  �ل��زالل  للماء  �لعاقل  �نتخاب 
 ملاء �مل�صفى من �لكدورة، وبني �الإمام�
يف �خل��ت��ام ق��ي��د م��ن ق��ي��ود �الن��ت�����ص��اب خلري 
�الأنام وهو )فمن مل يكن كذلك فلي�ض منا(.
فرنجو� من �هلل بربكة دعو�ت �الإمام 
�آل  �صيعة  من  لنكون  يوفقنا  �أن   ملوعود�
حممد قلبا وقالبا �إنه �صميع جميب 
و�ل�صكر  �لعاملني  رب  هلل  و�حلمد  �ل��دع��و�ت، 

لوليه �ملهدي �الأمني.

احللقة الثالثة)الشيعة هم(
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من كرامات الإمام احل�سني يف اأربعينيته ... طفٌل مي�سي بعد علة 

�سارع  يف  اخلدمية  املواكب  احد  من 
حائر  من  اأمتار  ب�سع  ُبعد  وعلى  ال�سدرة، 
حافة  وعلى   ، ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام 
ال�ساعة الرابعة من ع�سر يوم االربعني ، حيث 

ا�سوات املتهجدين بني م�سبهّحا وملبيا .
 "  : قائال  بدمعه  يلبي  وهو  باأحمد  واذا 

لبيك يا ح�سني " .
ت�سعفه قدماه  الذي كان جلي�سا، مل  احمد 
ت�سيطر  راحت  اإذ  امل�سي،  على  ال�سغريتان 
عليه م�ساعرا �ستى، وهو يندب املوىل املقد�س 
ب�سوت  ال�سالم  عليه  احل�سني  الل  عبد  ابي 
 ، الزالل  دمعه  خالطها  بفرحة  م�سرئب  عال 
على  امل�ساعر  تكد�س  فرط  من  يرتع�س  وهو 

قلبه ال�سغري .
انا   ، جدي  يا  موالي  يا  ح�سني  يا  "لبيك 
فاطمة  باأمك  عليك  اق�سم   ، خدامك  احد 
فلي�س  الكفني  بقطيع  عليك  اق�سم   ، الزهراء 
 ، حمنتي  من  انقذتني  ما  اإال   ، انت  اال  يل 
و�سدة مر�سي هذا ، اتيتك زائرا عارفا بحقك 

، فاأ�سف علتي بحق عليل كربالء " .
واإذا   ، ذلك  على  حلظات  اال  مت�سي  مل 
باأحمد يقف على قدميه مم�سكا بالعمود الذي 
جانبه ، ول�سانه لهجا ب� " اللهم �سل الل على 
حممد وال حممد " ، وهو يكرر ذلك مرة تلو 

االأخرى .
 � وعيه  بن�سف  وهو   � احمد  فتح  ان  ما 
املرة  هذه  ليذهل   ، بالدمع  املبللتني  عينيه 
كل  من  به  احاطوا  الذين  النا�س  زحمة  من 
ناحية ، مُنكبني على بركات  االإمام احل�سني 
التي الم�سته منذ �سويعة ، اإذ اخذوا مي�سحون 
مبالب�سه تربكا وتكرما ، وهم يبكون وينادون 
" ، ومل يكد ينجو من اكف  " لبيك يا ح�سني 
املتربكني الوالهني اإال بعد ان تدخلت جمموعة 

من االخوة متطوعي احل�سد ل�سعبي ، ليو�سلوه 
اىل احد املواكب اخلدمية القريبة .

من  القادم   ، املو�سوي  كاظم  فالح  احمد 
مدينة بغداد وبالتحديد من حي العامل فيها ، 
دخل للتو عامه الثالث ع�سر ، يرافقه يف ايام 
عمره مر�س ال�سلل الرعا�سي الذي �ساء اكرث 
 ، امل�ست�سفى  ارقده  مما   ، االأخرية  االإيام  يف 

ع�سيا على حاذق االأطباء ومتمر�سهم .
 : احمد  يقول   ، الربيء  الطفويل  ب�سوته 
اىل  القادمني  الزائرين  ا�سارك  ان  نويت   "
ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد  جدي  مرقد 
الإحياء اربعينه هذه ، حيث اين تعودت ومنذ 
احل�سني  جدي  خدمة  يف  ا�سارك  ان  �سغري 
كربالء  مدينة  اىل  توجهت   ، الكرام  وزائريه 
مع اهلي وعمومتي وا�سدقائي ، حتى  قطعت 
قرابة م�سافة )1000( م جال�سا مرة وحمموال 
يف اخرى ، اال ان �سوء حالتي دفع باأهلي اىل 
نوبة بكاء  تنتاب احمد  � وهنا  للبيت  ارجاعي 
اأنني  اإال   ، للبيت  اعادتي  مت  وفعال   � وح�سرة 
زيارة  اىل  اذهب  ان  الثاين  اليوم  يف  قررت 
حايل  ول�سان  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام 
يقول " يا جدي احل�سني ، تعودت ان ازورك يف 
كل عام وا�سارك يف خدمة زائريك وحمبيك 
عليك  اق�سم   ، �سوء  تزداد  حالتي  هي  وها   ،
يف  مرادي  علي  �سهلت  اال  ال�سهيد  بر�سيع 
ابي  ا�ستاأذنت  ان  وبعد   ، " زيارتك وخدمتك 
يف ذلك ، عزمت مع اهلي على التوجه �سوب 
احل�سيني  ملوكبنا  و�سوال  املقد�سة  كربالء 

الواقع يف �سارع ال�سدرة  ".
 : عينيه  ترقرق  والدمعة  احمد  اكمل  ثم 
بحالة  املقد�سة  كربالء   و�سلت  قد  كنت   "
�سحية متعبة، وما ان حل ع�سر يوم االربعني 

ذابلة  بعيون   ، املوكب  يف  جلو�سي  واثناء 
ترمق ال�سريح املقد�س ، فاذا بي ارى ابواب 
حيث   ، مفتوحة  باإذراع  ت�ستقبلني  ال�سريح 
مقربا  القاين  بلونه  ي�سيئ  املقد�س  ال�سباك 
مني ، يف م�سهد مل ارى فيه هذه املاليني من 
النا�س حتى بان ال�سريح املقد�س قريب مني 
ببكاء  احل�سني  جدي  انا�سد  اخذت   ، جدا 
�سهيدك  بحق  الل  يا  ا�سفني   " اأن  ودعاء 
" بعد ان مللت  املظلوم احل�سني عليه ا�سالم 

من العالج واالطباء " .
والد احمد ال�سيد فالح املو�سوي الذي ابلي 
بفقد زوجته ومر�س ابنه ، اكد باأن حالة ابنه 
قد : " �ساءت وتدهورت وبدا ي�ستكي من ثقل 
عن  ف�سال  القيام  او  امل�سي  و�سعوبة  راأ�سه 
بدنه  اع�ساء  ورعا�س يف جميع  انحناء ظهره 
االأطباء يف  اكرب  اجتهد يف حماولة عالجه   ،
اأنهم  ، بل  ، لكن دون جدوى  العا�سمة  بغداد 

مل ي�ستطيعوا حتى ت�سمية علته " .
يف  احمد  �سارك   "  : احمد  ابو  وا�ساف 
تقدمي الطعام للزائرين الوافدين اىل كربالء 
االأطباء  مراجعة  برك  الزمني  ان  بعد   ،
ال�سهيد  احل�سني  احلبيب  بطبيبه  واالكتفاء 
اجواء  ذروة  ويف   ، وال�سالم  ال�سالة  عليه 
يوم  ع�سر  وبالتحديد   ، املباركة  الزيارة 
وي�سيح  وينحب  يبكي  باأحمد  واإذا  اخلمي�س 
ب�سوت عال " لبيك يا ح�سني " وب�سكل مكرر 
، �ساألته : ما بك ابني احمد ؟ ، واذا به يقف 
و�سط  عيونه  ي�ستبيح  والدمع  قدميه  على 
�سلوات وتربيكات ودموع املوؤمنني ممن احاط 
بها  التي حظي  احل�سني  بكرامات  للتربك  به 

احمد ، فقام مي�سي بعد علة " .
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بتوجيه من االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي افتتح ق�سم الهدايا 
والنذورات موقع جديد لعر�س الهدايا والنفائ�س 

امام الزائرين وت�سهيل اقتناءها للراغبني.
ق�سم  رئي�س  معاون  القرعاوي(  )جماهد  وقال 
مع   " احل�سينية  العتبة  يف  والنذور  الهدايا 
مليونية  زيارة  كل  يف  الزائرين  اعداد  تزايد 
ب�سكل  للق�سم  كبري  اعداد  توافد  ي�ساحبها  التي 
جديد  موقع  فتح  ا�ستوجب  الذي  االمر  م�ستمر 
احل�سيني  ال�سحن  يف  والنذور  الهدايا  لق�سم 

ال�سريف باإ�سافة م�ساحة جديدة تقدر ب�)110( 
مر مربع، مبينا ان املوقع ي�سم معار�س حديثة 
جمهزة باأحدث التقنيات العلمية التي تتيح للزائر 
�سحيحة  ب�سورة  املعر�س  يف  التجوال  الكرمي 
وان�سيابية عالية ف�سال عن تخ�سي�س ق�سم منه 

ملبيعات اال�ستثمار لق�سم الهدايا والنذور.

جديد  ماهو  كل  يقدم  املعر�س  ان  واأ�ساف 
احل�سني  االمام  مرقد  اىل  الوافدين  للزائرين 
ت�سجل  ثمينة  ونفائ�س  هدايا  من  ال�سالم  عليه 

مو�سحا  املكان،  هذا  يف  وت�سع  الهدايا  �سمن 
ان املبيعات التي ترد من هذا الق�سم تذهب اىل 

تعمري املرقد ال�سريف.
الهدايا والنذور يعد من االأق�سام  يذكر ان ق�سم 
امل�ساريع  يرفد  مهم  رافد  تعد  التي  املهمة 
اخلدمية والعمرانية يف العتبة املقد�سة عن طريق 
وت�سجيلها  والعينية(  )املادية  الهدايا  ا�ستقبال 
لتنظيم  مثبتة  دقيقة  واإح�ساءات  جداول  فق 
االأموال والهدايا املقدمة من قبل الزائرين لدعم 
امل�ساريع العمرانية واخلدمية يف العتبة املقد�سة.

العتبة الح�سينية تطبق اأنظمة الدرا�سة الحديثة في مدار�س الوارث

انطلق معهد  تاأ�سي�سه يف عام 1482 ه�،  منذ 
يف  للخطابة  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام 
العتبة احل�سينية املقد�سة الإن�ساء جيل خطابي 
مواهب  ول�سقل  واملذهب  للدين  خدمة 
ال�سباب واإبراز مواهبهم اخلطابية وتعليمهم 
لن�سر  وذلك  اخلطابة  فن  يف  الدرو�س  اهم 
مظلومية االمام احل�سني عليه ال�سالم يف كل 

بقاع املعمورة.
ال�سنة  لهذه  الدرا�سي  العام  بداية  ففي 
ال�سيخ  للمعهد  العام  املدير  �سرح  1437ه�، 
الذي  احلمد  لل  الطائي:  ال�ساحب  عبد 
�سيد  بجوار  وخ�سنا  النعمة  بهذه  علينا  َمن 
ال�سهداء عليه اف�سل ال�سالة وال�سالم، بداأنا 
عامنا الدرا�سي هذا بعد عطلة حمرم و�سفر 
افتتاح  مت  احلمد  ولل  جدد،  طلبة  با�ستقبال 
فرع للمعهد يف دولة لبنان وان �ساء الل �سيتم 
من  نرى  ملا  وخارجه  العراق  يف  افرع  افتتاح 
الفائدة للخطباء االأعزاء لتعلم فن اخلطابة.

علي  ال�سيد  املدير  معاون  مع  اللقاء  ومت  هذا 
اخلطيب حيث بني لنا املواد الدرا�سية للطلبة 
حتديث  واخر  حني  بني  مي  الل  بحمد  قائاًل: 
للدرو�س واملواد يف املعهد وا�ستقطاب اأ�ساتذة 
ابتعاث  يتم  احلمد  ولل  للمادة  وكفوؤين  جدد 
�سوت  الإعالء  وذلك  البلد  لعموم  اخلطيب 

االمام احل�سني عليه ال�سالم.
ملكي:  ال�سيخ ح�سن  باالأ�ستاذ  التقينا  وكذلك 
توفقنا  فداه  ارواحنا  الزمان  �ساحب  بربكة 
هذه ال�سنة لل�سروع بالدرو�س اخلا�سة بطالب 
ويف   ، للخطابة   احل�سني االمام  معهد 
حتت  الدرو�س  �ستكون  الدرا�سية  ال�سنة  هذه 
عنوان )�سلم العر�س( وهي عبارة عن جمموع 
الربانني  علماء  كتب  من  ماأخوذة  موا�سيع 
اإ�سافة  مع  اخلطابة  جمال  يف  كتبوا  الذي 
على  مو�سوع  لكل  املنا�سبة  ال�سواهد  بع�س 
املوا�سيع  هذه  مثل  انتخاب  يف  وال�سبب  حدا 
خطيب  لكل  املهمة  املقدمات  معرفة  هو 
يت�سرف ويرتقي منرب �سيد ال�سهداء ومن 
هذه الدرو�س )التوجه اىل الل تعاىل( وهذا 
الركيزة  للطالب  يبني  تفا�سيله  مع  البحث 
�سلمة  وهي  لل�سعود  االأوىل  ال�سلمة  او  االأوىل 
يجمع  ان  يجب  حيث  تعاىل  الل  اىل  التوجه 
وقلبة  وخطيب  متحدثا  انه  يف  فكرة  كل 
 حممد النبي  عرب  تعاىل  بالل  مرتبط 
ي�سعدها  �سالمل  فهي  الدرو�س  بقية  وهكذا 

الطالب حتى ي�سل اىل العر�س وارجو من الل 
لبيان  اوفق  املع�سومنيان  تعاىل بربكة 
الراث  من  ي�ستفيدوا  ان  وللطلبة  املطالب 
املع�سومني و�سلى الل على حممد وال 

الطيبني الطاهرين. 
وقال الطالب ال�سيخ اأحمد مهدي عبد: يقوم 
للخطابة  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام  معهد 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة باعداد اخلطباء 
احلوزوية  الدرو�س  وبع�س  منتظم  منهج  وفق 
واخلطابية وعلى ايدي اأ�ساتذة اكفاء جزاهم 
الل خريا، ولعل اهم در�س يف املعهد هو در�س 
االأ�ستاذ  م�سامعنا  على  يلقيه  الذي  االطوار 
وكذلك  الل  وفقه  الطويرجاوي  ر�سا  ال�سيخ 

جميع االأ�ساتذة.  
الراعية  املوؤ�س�سات  من  املعهد  ويعترب  هذا 
لن�سر  وكذلك  احل�سينية  للخطابة  االوىل 
الغلب  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام  �سدى 
يف  للمعهد  فرع  فتح  الل  بحمد  ومت  البقاع، 
�سيكون  �ساء الل  وان  لبنان  مدينة بريوت يف 

للمعهد فروع اكرث داخل وخارج العراق. 

ب���داي���ة ال���ع���ام ال���درا����س���ي 
الم���ام  معهد  ف��ي  ال��ج��دي��د 
ال��ح�����س��ي��ن ع��ل��ي��ه ال�����س��ام 

للخطابة
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�سحافة عاملية: هدف تركيا �سم �سمال �سوريا والعراق

نائب: نعمل على ا�ستجواب وزير الدفاع ملعاقبته �سابطًا 
رفع تقريرًا عن القوات الرتكية

6 ربيع الول 1437 ه� املوافق 2015/12/18 م

�سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف
28 �سفر 1437 ه� املوافق 2015/12/11 م

�سدى اجلمعة
االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  ع�سو  تركيا 
)الناتو ( و هي حليف وثيق للواليات املتحدة 
يف حربها االإقليمية على االإرهاب، و تقاتل 
بحجة  العراق  و  �سوريا  �سمال  يف  الكرد 
يطمع  طويلة  فرة  منذ  داع�س.  حماربة 
مناطق  من  غريها  و  حلب  ب�سم  اأردوغان 
�سمال �سوريا، و كذلك املناطق احلدودية مع 
االإ�ستيالء  النهائي هو  ان هدفه  اذ  العراق 
يف  القيهّمة  النفط  حقول  على  وال�سيطرة 
ودباباتها  تركيا  قوات  من  املئات  املو�سل. 
املو�سل  قرب  مواقع  من  تعمل  ومدفعيتها 
القوات  وتدريب  داع�س  حماربة  بحجة 
العراقية دون تخويل من بغداد. تنوي اأنقرة 
اإر�سال املزيد من قواتها اخلا�سة والقتالية 
داع�س  م�سلحوا  �سيطر  بال�سالح.  املدججة 
املو�سل،  مدينة  على   2014 حزيران  منذ 
هو  اأنقرة  هدف  للنفط.  البارز  املنتج 
بالتواطوؤ  رمبا   – املدينة  على  ال�سيطرة 
وهو  ل�سمها  اأوىل  خطوة  – يف  داع�س  مع 
التدخل  بغداد.  من  حتديًا  �سيواجه  ما 
يف  اأردوغان  هدف  اأحبط  الفعال  الرو�سي 
�سوريا، حيث ت�سيطر القوة اجلوية الرو�سية 

اجلوي  املجال  على  �سواريخها  ومنظومة 
ل�سوريا ولها القدرة على مواجهة اأي تهديد 
لعملياتها بفاعلية مدمرة، و�سرد ح�سب ما 
تقت�سيه الظروف ما يزيد من خطر تو�سيع 
االإقليمية اىل �سراعات عاملية  ال�سراعات 

مبا يف ذلك اإ�ستخدام االأ�سلحة النووية. 
غري  ب�سورة  تعمل  الركية  القوات 
بغداد  واأمهلت  العراق.  �سمال  يف  قانونية 
اأكد  حيث  لالإن�سحاب  �ساعة   48 اأنقرة 
العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س 
العراقية دون  االأرا�سي  اأنها متواجدة على 
املهلة  اإنتهت  حكومته.  موافقة  و  معرفة 
مكانها  يف  التزال  الركية  القوات  لكن 
االآن  حتى  �سحبها.  اأردوغان  يرف�س  حيث 
حتاول بغداد واأنقرة حل امل�سكلة من خالل 
القنوات الدبلوما�سية قبل رفع الق�سية اىل 
جمل�س االأمن، و قد طلب العبادي من اأمني 
اإ�ستخدام  �ستولتنبريغ  جينز  الناتو  عام 
�سالحيته للطلب من تركيا االإن�سحاب فورًا 

من االأرا�سي العراقية. 
عن : غلوبال ري�سريت�س

ترجمة: جريدة املدى

لي�س الأيهّ دولٍة اإر�سال جنودها اىل اأرا�سي دولٍة اأخرى بذريعة 
م�ساندتها يف حماربة االإرهاب ما مل يتمهّ االتهّفاق على ذلك بني 

حكومتي البلدين ب�سكٍل وا�سٍح و�سريح.
وعدم  العراق  �سيادة  حماية  عن  م�سوؤولٌة  العراقية  احلكومة 
الدواعي  كانت  مهما  عليها  يتجاوز  طرٍف  اأيهّ  مع  الت�سامح 

رات. واملربهّ
الظروف  وا �سفوفهم يف هذه  ير�سهّ اأن  الكرام  املواطنني  على 
اأيهّ  اأفعالهم جتاه  ردود  تكون  واأن  البلد،  بها  التي ميرهّ  الع�سيبة 

جتاوز على ال�سيادة العراقية من�سبطة وفقًا للقوانني.
العالقات مع جميع  اأف�سل  له  تكون  اأن  اىل  ي�سعى  العراق  اإنهّ 
دول اجلوار ويرغب يف املزيد من التعاون معها يف خمتلف ال�سعد 

واملجاالت.
التي  امل�ساعدات  و�سول  م�ستمرهّ  وب�سكٍل  تتابع  اأن  الدولة  على 
َدت لها ميزانيٌة خا�سة اإذ اأنهّ هناك اأعدادًا كثرية من النازحني  ُر�سِ

مل ي�سلها �سيٌء اأ�ساًل.
القادرين على حمل  لل�سباب  الدعم  املزيد من  بذل  البدهّ من 
لتنظيم �سفوفهم  وال�سعي  وال�سالح  والذخرية  املال  ال�سالح من 
اجلي�س  من  اإخوتهم  مبعيهّة  االإرهابيهّني  دحر  من  نوا  يتمكهّ حتى 

واملتطوهّعني.

اأق�سى  ببذل  العالقة  ذات  اجلهات  على  اأخرى  ًة  مرهّ د  نوؤكهّ
اجلهود لت�سهيل معامالت عوائل ال�سهداء وتب�سيط اإجراءاتها.

تكثيف  اىل  ٌة  مدعوهّ العراقية  واالأطراف  القوى  خمتلف  اإنهّ 
ُتف�سي اىل  ة وطنية  للتوافق على خطهّ وزيادة م�ساعيها  جهودها 
ية التي ال تزال ترزح حتت �سلطة ع�سابات  حترير االأجزاء املتبقهّ

داع�س االإرهابية.
اإنهّ خال�س العراق وجتاوزه الأو�ساعه ال�سعبة الراهنة ال يكون 
الُعليا  وا بامل�سالح  اإذا ما اهتمهّ اأنف�سهم  اأيدي العراقيهّني  اإالهّ على 

موها على م�ساحلهم ال�سخ�سية والفئوية. لبلدهم وقدهّ
ال�سهداء  العديد من عوائل  ُي�ْسَمُع من �سكوى  املوؤ�سف ما  من 
�سات احلكومية  من تعقيد االإجراءات الر�سمية لدى بع�س املوؤ�سهّ

يف اإجناز معامالتهم حل�سولهم على حقوقهم و�سرف رواتبهم.
ندعو اأقرباء وع�سائر ال�سهداء اأن يكونوا عونًا و�سندًا لعوائلهم 
يد  اليهم  وا  ميدهّ واأن  حقوقهم  حت�سيل  يف  وزوجاتهم  واأيتامهم 

العون وامل�ساعدة مهما اأمكنهم ذلك.

عبد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  ك�سف 
ال�ستجواب  م�ساع  عن  اللويزي،  الرحمن 
ل�"معاقبته"  العبيدي  خالد  الدفاع  وزير 
�سابط ا�ستخبارات رفع تقريرا عن القوات 
الركية يف املحافظة، فيما اأ�سار اإىل وجود 
قائد  جتاه  للعبيدي  �سيا�سي"  "موقف 

عمليات نينوى.
على  جدي  ب�سكل  "نعمل  اللويزي  وقال 
قيامه  خلفية  على  الدفاع  وزير  ا�ستجواب 
مبعاقبة �سابط ا�ستخبارات رفع تقريرا عن 
�سنفه"،  من  ونقله  الركية  القوات  وجود 
�سخ�سي  موقف  اأي  وجود  "عدم  موؤكدا 
بالرف�س  �سوتنا  اأننا  بدليل  الوزير  جتاه 
ا�ستجوابه  بجل�سة  عنه  الثقة  �سحب  على 

نعيد  جعلتنا  احلادثة  هذه  لكن  بالربملان، 
النظر بالعبيدي".

واأ�ساف اأن "النائب احمد اجلبوري هو 
قام  كونه  العبيدي،  با�ستجواب  �سيقوم  من 
نينوى  مبحافظة  خممور  مع�سكر  بزيارة 
لقائه  الوثائق خالل  وح�سل على عدد من 

بال�سباط".
وتابع اللويزي اأن "هناك موقفا �سيا�سيا 
نينوى  قائد عمليات  الدفاع جتاه  وزير  من 
اأجرى  الوزير  الن  اجلبوري،  جنم  اللواء 
اأثيل  بقيادة  زليكان  ملع�سكر  زيارة  موؤخرا 
النجيفي الذي لي�س لديه اي �سفة ر�سمية، 

ومل يذهب اإىل مقر العمليات".
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العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  اكد 
على  �سيوؤثر  النفط  ا�سعار  انخفا�س  ان 
اىل  م�سريا  "داع�س"،  تنظيم  حماربة 
احلكومي  االنفاق  قل�ست  احلكومة  ان 

الدرجات. اق�سى  اىل 
مع  خا�سة  مقابلة  يف  العبادي  وقال 
"اننا  ال�سينية،  �سينخوا  انباء  وكالة 
وموازنتنا  داع�س،  �سد  حربا  نخو�س 
عليه  كانت  عما   %30 بن�سبة  انخف�ست 
ان  "نامل  ان��ن��ا  مبينا  احلرب"،  قبل 
على  النفط  ا�سعار  انخفا�س  ي��وؤث��ر  ال 
�سيوؤثر". بالتاأكيد  لكن  داع�س،  حماربة 

�سعوبة  "هناك  ان  العبادي  وا�ساف 
االن���ف���اق،  ك���ب���رية يف احل���ف���اظ ع��ل��ى 
االط��ار  ه��ذا  يف  ك��ث��رية  ح��ل��وال  وو�سعنا 
اق�سى  اىل  احلكومي  االنفاق  وقل�سنا 
واجبا،  انفاقا  هناك  ولكن  الدرجات، 
جزء من االنفاق الواجب هو احلرب"، 
م�سريا اىل "اننا علينا ان ندمي احلرب 

عليه". ننت�سر  لكي  داع�س  مع 
زيارتنا  "جزء من  ان  العبادي  وتابع 
ل��ل�����س��ني ه��ي م��ن اج���ل احل��ف��اظ على 

داع�س". حماربة  على  قدرتنا 
وعن فاعلية التحالف الدويل بقيادة 
"داع�س"،  الواليات املتحدة يف حماربة 
ال��دويل  "التحالف  اإن  ال��ع��ب��ادي  ق��ال 
ل��ل��ع��راق ووق���ف معه  ق���دم م�����س��اع��دات 
الفتا  الطموح"،  مب�ستوى  لي�س  ولكن 
الدعم،  من  مبزيد  ناأمل  كنا  "اننا  اىل 
لكن  ومبا�سرا،  �سريعا  دعما  ناأمل  وكنا 

بامل�ستوى  يكن  ومل  بطيئا  ك��ان  الدعم 
املطلوب".

"العراق طلب من  ان  العبادي  وتابع 
للعراق  دعمها  تزيد  ان  التحالف  دول 
االرهابي  التنظيم  ه��ذا  على  للق�ساء 
دول  داع��ي��ا  كله"،  ال��ع��امل  يهدد  ال��ذي 
حربه  يف  العراق  "م�ساعدة  اىل  العامل 
من  كثري  يف  ميتد  ال��ذي  التنظيم  �سد 

العامل". دول 
على  ن��ق��ات��ل  "نحن  ال��ع��ب��ادي  واك���د 
اىل  نحتاج  ول��ك��ن  ك��ع��راق��ي��ني،  االر����س 
ال���ع���راق يف  م���ع  ل��ل��وق��وف  دع���م دويل 
"ال�سني  ان  م�سيفا  داع�س"،  حماربة 
االمن  دائم يف جمل�س  باعتبارها ع�سو 
تلعب دورا مهما يف  ان  ت�ستطيع  الدويل 

اطار حماربة االرهاب".
و�سوت جمل�س النواب، يف 16 كانون 
على  احلا�سرين  باأغلبية   ،2015 االول 
لعام  امل��ال��ي��ة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  م�����س��روع 
تريليونات  ال�105  تتجاوز  بقيمة   2016
تريليون   24 على  يزيد  وبعجز  دينار، 

دينار.

العبادي: انخفا�س ا�سعار النفط �سيوؤثر على حماربة 
تنظيم داع�س

�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربائي
22 �سفر 1437 ه� املوافق 2015/12/04 م

�سدى اجلمعة

ر البنى التحتية االأ�سا�سية ملتطلهّبات الزيارة للح�سود  رغم عدم توفهّ
املليونية من داخل العراق وخارجه اإالهّ اإنهّ العراقيهّني اأثبتوا قدرًة عالية 

يف التغلهّب على امل�ساكل لتحقيق هذا النجاح الباهر.
جبهات  يف  واملتطوهّعني  امل�سلهّحة  اتنا  لقوهّ العظيمة  االنت�سارات 
ين  القتال �سدهّ داع�س ينبغي اأن متثهّل درو�سًا اإ�سافية جلميع املت�سدهّ

للم�سوؤولية يف البلد.
اأربعينية االإمام  اإنهّ دميومة امل�سرية املليونية للزائرين مبنا�سبة 
ُتعطي  االإرهاب  خماطر  من  الرغم  على  ال�سالم(  احل�سني)عليه 

. در�سًا اإميانيًا وطنيًا عظيمًا الأبناء ال�سعب العراقيهّ
واأطفالها من  ون�سائها  الزائرين قد واجهت برجالها  اإنهّ جموع 
يات وم�ساعب كبرية  االأجيال احلا�سرة ومن اأ�سالفهم املا�سني حتدهّ

خالل �سنني طويلة.
رد يف اأعداد الزائرين خالل ال�سنوات االأخرية ال  اإنهّ التزايد املطهّ
ٍر �سروريهّ للخدمات  يتنا�سب مع �سعف وتوا�سع ما ُيقابله من تطوهّ

االأ�سا�سية للزائرين.
بتوفري  واالهتمام  االعتناء  مزيُد  املعنيهّة  اجلهات  على  يتحتهّم 
ة  العامهّ واخلدمات  التحتية  البنى  م�ساريع  الإقامة  الالزمة  املوارد 

وال�سيهّما يف جمال النقل.
البدهّ من وجود جلنٍة ُعليا تقوم مبهامهّ التن�سيق واملتابعة والتنظيم 

ل�سوؤون الزيارة املختلفة.

ٌة واإنهّ النجاح فيها هو  هذه املعركة هي معركٌة وطنيٌة وم�سرييهّ
بتبعاته  انك�ساٍر ال �سمح الل تعاىل �سُيلقي  اأيهّ  واإنهّ  جناٌح للجميع، 

وتداعياته على اجلميع حا�سرًا وم�ستقباًل.
ت مظاهُر املطالبة به  االإ�سالح �سرورٌة ال حمي�س منها واإذا خفهّ
هذه االأيهّام فاإنهّها �ستعود يف وقٍت اآخر باأقوى واأو�سع من ذلك بكثري 

والت حني مندم.
التعليمات  برعاية  اء  االأعزهّ املواطنون  يهتمهّ  اأن  ال�سروريهّ  من 
ة بالوقاية من مر�س الكولريا حمايًة الأنف�سهم واأطفالهم من  اخلا�سهّ

االإ�سابة به.
املعركة مع داع�س متثهّل االأولوية الكربى بالن�سبة اىل العراقيهّني 
جميعًا، الأنهّ نتائجها توؤثهّر ب�سورٍة مبا�سرٍة على حا�سرهم وتر�سم 

مالمح م�ستقبلهم.

�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف
13 ربيع الول 1437 ه� املوافق 2015/12/025 م
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زينب خالد

���ص��ب��ه ب��ع�����ض �حل��ك��م��اء ح���ال �الن�����ص��ان 
و�غ��رت�ره بالدنيا وغفلته عن �ملوت وما 
ب��ع��ده م��ن �الأه�����و�ل و�ن��ه��اك��ه يف �ل��ل��ذ�ت 

�لعاجلة و�لفانية و�ملمتزجة باالكد�ر:-
و�صطه  م�صدود  بئر  يف  م��دىل  �صخ�ض 
ثعبان  �ل��ب��ئ��ر  يف  ذل���ك  ����ص��ف��ل  ويف  بحبل 
ع��ظ��ي��م م��ت��وج��ه �ل���ي���ه م��ن��ت��ظ��ر ���ص��ق��وط��ه 
�لبئر  ذلك  �على  ويف  فاه اللتقامه  فاحت 
جرذ�ن �بي�ض و��صود ال يز�لون يقر�صان 
ذلك �حلبل �صيئا ف�صيئا وال يفرت�ن عن 
قر�صه �نا من �النات وذلك �ل�صخ�ض مع 
�نه يرى ذلك �لثعبان وي�صاهد �نقر��ض 
�حلبل �نا فانا قد �قبل على �لقليل ع�صل 
ق��د ل��ط��خ ب��ه ج���د�ر ذل���ك �ل��ب��ئ��ر و�م��ت��زج 

برت�به و�جتمعت عليه زنابري كثرية وهو 
مبا  ملتذ  فيه  منهمك  بلطعه  م�صغول 
�أ�صابه منه خما�صم لتلك �لزنابري �لتي 
ذلك  �ىل  باأجمعه  باله  �صرف  ق��د  عليه 

غري ملتفت �ىل ما فوقه �ىل ما حتته.
�لعمر  هو  و�حلبل  �لدنيا  هو  فالبئر 
�ملوت و�جلرذ�ن  �لفاحت فاه هو  و�لثعبان 
و�لع�صل  للعمر  �لقار�صان  و�لنهار  �لليل 
�مل��خ��ت��ل��ط ب����ال����رت�ب ه����و ل������ذ�ت �ل��دن��ي��ا 
و�لزنابري هم  و�الالم  باالأقد�ر  �ملمتزجة 

�أبناء �لدنيا �ملتز�حمون عليها.
كما قال �ملحقق �حللي:
يا ر�قد� و�ملنايا غري ر�قدة

وغافل و�صهام �لليل ترميه

مب �إغرت�رك و�الأيام مر�صدة
و�لدهر ق������د م���لأ �الأ�صماع د�عيه

�أما �أرتك �لليايل قبح دخلتها
وغ����درها بال����ذي كان������ت ت�صافيه

رفقا بنف�صك يا مغرور �ن لها
يوما ت�صيب �لنو��صي من دو�هيه

وعن �مري �ملوؤمنني �نه قال:
�لنف�ض تبكي على وقد علم����ت 

�ن �ل�صلمة فيها ترك مافيها
ال د�ر للمرء بعد �ملوت ي�صكنها

�إال �لتي ك���ان قبل �ملوت بانيها

االغرتار بالدنيا والغفلة عن 
املوت
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زينب كاظم �ساكر الوائلي

لقد  ف��ق��ال:  ف���د�ك زدين  ق��ل��ت: جعلت 
َوَم��ن ُيِطِع    ذكركم �هلل يف كتابه فقال: 
َعَم �هلّلُ  َلِئَك َمَع �لَِّذيَن �أَنجْ �ُصوَل َفاأُوجْ �هلّلَ َو�لرَّ
َهَد�ء  يِقنَي َو�ل�صخُّ دِّ َن �لنَِّبيِّنَي َو�ل�صِّ ِهم مِّ َعلَيجْ
نَي َوَح�ُصَن �أُوَلِئَك َرِفيًقا )�صورة  احِلِ َو�ل�صَّ

�لن�صاء/6٩(.
�لنبيني  و�آل���ه  عليه  �هلل  �صلى  فمحمد 
و�أن��ت��م  و�ل�����ص��ه��د�ء،  �ل�صديقني  ون��ح��ن  و، 
�ل�صاحلون، فت�صمو� بال�صلح كما �صماكم 
ف��و�هلل ما عنى غريكم فهل �صررتك  �هلل، 
يا�باحممد قال: قلت: جعلت فد�ك زدين. 
يف  وعدونا  وولينا  �هلل  جمعنا  لقد  فقال: 
 ... ياحممد:  ق��ل  فقال  كتابه  م��ن  �آي��ة 
���ِذي���َن اَل  ��لَ��ُم��وَن َو�لَّ ��ِذي��َن َي��عجْ ��َت��ِوي �لَّ َه��لجْ َي�����صجْ
َباِب )�صورة  أَلجْ ُلو� �الجْ ُر �أُوجْ ا َيَتَذكَّ َ لَُموَن �إِمنَّ َيعجْ

�لزمر/٩(
 ف��ه��ل ���ص��ررت��ك ي��احم��م��د ق����ال: ق��ل��ت: 

جعلت فد�ك زدين. قال: فقال لقد ذكركم 
�هلل يف كتابه فاأعاذكم من �ل�صيطان فقال: 
 ُصلجَْطاٌن� ِهمجْ  َعلَيجْ َلَك  �َض  َليجْ ِعَباِدي  �إِنَّ   

)�صورة �حلجر 42(
و�هلل ما عنى غرينا وغري �صيعتنا، فهل 
جعلت  قلت:  ق��ال:  حممد؟  يا�با  �صررتك 
ف��د�ك زدين، ق��ال: و�هلل لقد ذك��رك��م �هلل 
 :يف ك��ت��اب��ه ف��اأوج��ب ل��ك��م �مل��غ��ف��رة فقال
�أَنُف�ِصِهمجْ  َرُفو� َعلَى  �أَ�صجْ ُقلجْ َيا ِعَباِدَي �لَِّذيَن 
ِفُر  َيغجْ  َ �هللَّ �إِنَّ   ِ �هللَّ ��َم��ِة  رَّحجْ ِم��ن  َنُطو�  َتقجْ اَل 

ُنوَب َجِميًعا )�صورة �لزمر:53( �لذخُّ
�صيعتنا،  وغ���ري  غ��رين��ا  ع��ن��ى  م���ا  و�هلل 
و�إن���ه���ا خل��ا���ص��ة ل��ن��ا ول��ك��م، ف��ه��ل ���ص��ررت��ك 
ي���ا�ب���ا حم��م��د؟ ق����ال: ق��ل��ت ج��ع��ل��ت ف���د�ك 
�أح���د�  �هلل  ��صتثنى  م��ا  و�هلل  ق���ال:  زدين، 
�أمري  خل  ما  �أتباعهم  وال  �الو�صياء  من 
ِني  َم اَل ُيغجْ �ملوؤمنني و�صيعته �إذ يقول: َيوجْ

ًئا َواَل ُهمجْ ُين�َصُروَن �إِالَّ  ىًل �َصيجْ وجْ ىًل َعن مَّ َموجْ
 ِحيُم ��َع��ِزي��ُز �لرَّ ���ُه ُه��َو �لجْ �إِنَّ  ُ ِح���َم �هللَّ َم��ن رَّ

)�صورة �لدخان/42-41(
�أم���ري  ب��ال��رح��م��ة غ���ري  و�هلل م���ا ع��ن��ى 
قال:  ؟.  �صررتك  فهل  و�صيعته،  �ملوؤمنني 
قلت: جعلت فد�ك زدين. قال: فقال علي 
بن �حل�صني عليه �ل�صلم لي�ض على فطرة 
�ال�صلم غرينا وغري �صيعتنا و�صائر �لنا�ض 

من ذلك بر�ء فهل �صفيتك يا�باحممد.

�مل�صادر لهذ� �حلديث
���ض33  �ل��ك��ايف  رو���ص��ة  يف  �لكليني  رو�ه 
ونقله �ملجل�صي من �الخت�صا�ض يف �ملجلد 

�حلادي ع�صر 223
و�تباعهم  �صيعتهم  م��ن  �جعلنا  �للهم 
على  �هلل  و�صلى  نهجهم  على  و�ل�صائرين 

حممد و�له �لطاهرين

االمام ال�شادق يب�رش �شيعته
احللقة الثالثة
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وامنا  مق�سودا  غ�سا  لي�س  فهذا 
غ�س جزاء من عند اهلل.

يحكى �ن قرية �صغرية كان ي�صكن 
فيها رجل فقري م�صدر رزقه �لوحيد 
ه��و �ل��زب��دة �ل��ت��ي ت�صنعها زوج��ت��ه يف 
يبيعا  و�لتي  �صكل كرة وزنها )1كغم( 

لبقال �لقرية. 
يف �حد �الأيام �صك �صاحب �ملحل يف 
وزن هذه �لكر�ت الأنه و�صع فيه �لثقة 

�ك���رث م���ن م���رة ف��ق��ام ب��وزن��ه��ا ف��وج��د 
فاأغ�صبه  غ���م(   ٩٠٠( ت���زن  �ل���و�ح���دة 
�لفقري عندما ح�صر  ذل��ك كثري من 
�لفقري يف �ليوم �لثاين قابله �صاحب 
ب��اأن��ه  ���ص��دي��د وو���ص��ف��ه  �مل��ح��ل بغ�صب 
غ�صا�ض ولن ي�صرتي منه �لزبدة بعد 
�ليوم الأنها �قل من كيلو ب )1٠٠غم( 
على  يده  وو�صع  �لفقري  حزن  حينها 
وج���ه���ه ب��ده�����ص��ة ث����م ق�����ال ل�����ص��اح��ب 

�مل���ح���ل: )ن���ح���ن ي���ا ���ص��ي��دي ال منلك 
كيلو  منك  ����ص��رتي��ت  ولكنني  م��ي��ز�ن��ا 
مثقال  يل  وجعلته  �ل�صكر  م��ن  غ��ر�م 

�زن به �لزبدة(
ه���ك���ذ� �ل���ع���ب���ارة ك��م��ا ت���دي���ن ت���د�ن 
و�مل��ي��ز�ن �ل��ذي ت��زن به �لنا�ض �صياتي 

يوما عليك.

ق�صة ق�صرية فيها عربة كبرية
بحار عبد املح�سن العبيدي

{َواأَْوُفوا الَْكيَْل اإَِذا ِكلْتُْم َوِزنُوا 
ِبالِْق�ْسَطا�ِس اْلُ�ْستَِقيِم  َذلَِك َخْيٌ 

} )االإ�رساء 35( َواأَْح�َسُن تَاأِْويلاً
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امرا  الل  )رح��م   املوؤمنني امري  عن  ورد 
اأي���ن ويف اي���ن ويل اي���ن( )اال���س��ف��ار  ع���رف م��ن 

االربعةج8�س355(
خلق الل االن�سان وخلق كل �سيء يف هذا 
خالله  من  يتنف�س  لكي  فالهواء  الجلة  ال��وج��ود 
والقمر  وال�سم�س  واجل��ب��ال  ال���س��ت��م��راره  وامل���اء 
و.....ورد يف احلديث القد�سي:)يابن ادم خلقت 
يف  اليقني  الأجلي(علم  وخلقتك  الأجلك  االأ�سياء 

اأ�سول الدين �س381.
اذا كان كل �سي يف هذا الوجود الأجل االن�سان 

فلماذا خلق االن�سان اذا؟
امري  فينا  يحركه  ال���ذي  ه��و  ال��ت�����س��اوؤل  ه��ذا 
املوؤمنني يف احلديث املتقدم فهو يقول رحم 
تقومي  اح�سن  اأي من  اي��ن؟  ام��را عرف من  الل 
اأين اأي اىل الكمال الالمتناهي ويف اين اأي  وىل 

يف الطريق املو�سل اىل تلك الغاية 
غاية  اىل  لي�سل  االن�����س��ان  خلق   فالل
 عظيمة وهي )خلقتك الأجلي( وقد وعد الل
واخل��ريات  النعيم  الغاية  تلك  نحو  ال�سائرين 

وتوعد املتخلفني عنها اجلحيم ولويالت
اإذا اأراد االن�سان ان ي�سلك اىل الل تعاىل اىل 

اين يتوجه ومن اين يبداأ ومن االخذ بيده؟!
ب�سكل   املهدي االم���ام  ال���دور  يظهر  هنا 
وا�سح فهو �سالم الل عليه االخذ باأيدي ال�ساكني 

 واملديدين اىل الل

عن  ال�سوؤال  مقام  يف  الندبة  دع��اء  يف  ونقراأ 
االمام املهدي نقول : )اين باب الل الذي منه 

يوؤتي، لني وجه الل الذي اإليه يتوجه االولياء(
ق��ال   ال�سادق االم����ام  ع��ن  ح��دي��ث  ويف 
)خرج احل�سني بن علي على اأ�سحابه فقال 
اإال  العباد  ما خلق  ان الل جل ذكره  النا�س  اأيها 
ا�ستغنوا  فاذا عبدوه  فاذا عرفوه عبدوه  ليعرفوه 
ر�سول  يابن  رجل  له:  فقال  �سواه  ما  عباده  عن 
الل  معرفة  ف��م��ا  وام����ي  ان���ت  ب���اأب���ي   الل
الذي  اإمامهم  زم��ان  كل  اه��ل  معرفة   فقال

يجب عليهم طاعته(( بحار االنوارج5�س382.
اذن معرفته االمام املع�سوم هي االأ�سا�س يف 
�سالك  ملا وجد  االمام  ولوال   سلوك اىل الل�

على وجه االأر�س.
ورد يف زيارة يزار بها االمام هذه الزيارة 

ينقلها ال�سيخ عبا�س القمي يف مفاتيح اجلنان.
))ال�سالم عليك يا باب الل الذي ال يوؤتى اإال 
منه، ال�سالم عليك يا �سبيل الل الذي من �سلك 
غريه هلك، ال�سالم عليك يا حجاب الل االأزيل 
القدمي، ال�سالم عليك يا بن �سجرة طوبى و�سدرة 

املنتهى، ال�سالم عليك يا نور الل الذي ال ُيطفاأ، 
ال�سالم عليك يا حجة الل التي ال تخفى، ال�سالم 
عليك  ال�سالم  عنه،  املعرب  الل  ل�سان  يا  عليك 
اأظهر عباده، �سالم من  يا وجه الل املتقلب بني 
عرفك مبا تعرفت به اإليه، ونعتك ببع�س نعوتك 

التي اأنت اأهلها وفوقها.
اأنك احلجة على من م�سى ومن بقي،  اأ�سهد 
واأن حزبك هم الغالبون، واأولياءك هم الفائزون، 
واأنك حائز كل علم،  واأع��داءك هم اخلا�سرون، 
وفاتق كل رتق، وحمقق كل حق، ومبطل كل باطل، 
و�سابق ال يلحق، ر�سيت بك يا موالي اإمامًا هاديًا، 
من  اأتخذ  وال  ب��داًل،  بك  اأبتغي  ال  مر�سدًا،  ووليًا 
دونك وليًا، واأنك احلق الثابت الذي ال ريب فيه، 
ال ارتاب وال اأغتاب الأمد الغيبة، وال اأحتري لطول 
املدة، واأن وعد الل بك حق، ون�سرته لدينه بك 
�سقي  ملن  وويل  بواليتك،  �سعد  ملن  طوبى  �سدق، 
يدافع،  ال  ال��ذي  املطاع  ال�سافع  واأن��ت  بجحودك 
واإع���زاز  ال��دي��ن،  لن�سرة  �سبحانه  الل  ذخ��رك 
امل��وؤم��ن��ني، واالن��ت��ق��ام م��ن اجل��اح��دي��ن، االأع��م��ال 
باإمامتك،  معتربة  والقوال  واليتك،  على  موقوفة 
من جاء بواليتك واعرف باإمامتك قبلت اأعماله، 
و�سدقت اأقواله، وت�ساعف له احل�سنات، ومتحى 
وا�ستبدل  معرفتك،  عن  زل  ومن  ال�سيئات،  عنه 
بك غريك، اأكبه الل على منخريه يف النار، ومل 

يقبل له عماًل، ومل يقم له يوم القيامة وزنًا.((

فا�سل عليوي ح�سني

ماذا ن�ستفيد من االمام املهدي

بالإمام املهدي يعرف اهلل
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طويل  و�الك��ت��ئ��اب  �الح��ب��اط  م��ن  تعاين  جتعلك  حياتك  يف  حتكمت  �ذ�  �صياء  ث��لث  �ن  تعلم  ه��ل 
 4 مبعدل  بها  تهتم  كنت  �ذ�  �لثلثة  هذه  �ل�صيئة  و�لذكريات  �لنا�ض  �ر�ء  و  �ملال  جني  وهي  �ملدى 
ثلثة  مبدة  ن�صريا  �ل�صيخوخة  منك  تقرتب  كما  �ال�صوء  �ىل  تتغري  �صخ�صيتك  فان  يومية  �صاعات 

. ��صهر 
�لنوبات  �و  �لقلبية  بال�صكتة  �ال�صابة  �حتماالت  يقلل  �لنوم  قبل  �ملاء  من  و�حد  كاأ  �ن  تعلم  هل 

. �لقلبية 
و�لذي  �الندروفني  هرمون  �جل�صم  يفرز  �ل�صلة  يف  �خل�صوع  درجة  �ىل  ت�صل  عندما  تعلم  هل 

�الكتئاب  يعالج  �لهرمون  هذ�  مروفني  حبات   6 يعادل 
�صت�صل  غالباً  حتقيقه  تريد  �صي  على  للعمل  يومياً  فقط  �صاعات  �ربع  خ�ص�صت  �ذ�  �نك  تعلم  هل 
�صاعات  �ربع  ق�صاء  �ن  توؤكد  �ل�صيكلوجية  فالوقاعد  تتوقعه  ال  قد  ب�صكل  وجيزة  مبدة  �هد�فك  �ىل 

ً.ً جد�ً  �ملعقدة  و�المور  �مل�صائل  مع  حتى  مبهرة  نتائج  لتحقيق  كفيل  �جلاد  �ليومي  �لعمل  من 

مو�صعنا  من  �لثانية  �حللقة  معكم  وُنكمل 
�خطاء �خطاء �جلمع يف �للغة �لعربية  .

ج- �خلطاأ يف جمع �ملق�صور �أو �ملمدود جمع 
موؤنث �صاملًا:

تكرر �خلطاأ يف كلمتني �ثنتني هما:
الأن  َي��ات؛  ��رَتَ ُم�����صجْ و�صحتها  و�ت،  ��رَتَ ُم�����صجْ  -1
ى، َف��َح��ُق �أل��ف��ه �أن ت��ب��دل ي��اء يف  ��رَتً �مل��ف��رد: ُم�����صجْ

�جلمع؛ الأنها خام�صة يف .
وكما  َر�َو�ت،  َخ�صجْ و�صحتها:  َرَو�ت،  ُخ�صجْ  -2
يف  "لي�ض   : �ل�صريف  �لنبوي  �حل��دي��ث  يف  ذُك��ر 
�الأخ�صر  على  ويطلق  �صدقة".  ��َر�َو�ِت  �خَل�����صجْ
َر�َو�ت،  َر�ء، وجتمع على َخ�صجْ من �لبقول: َخ�صجْ
اَرة، وجتمع  ر، وُخ�صَ َرة، وجتمع على ُخ�صَ وُخ�صجْ

ار. على ُخ�صَ
د- �خللط بني جمع �لتك�صري وجمع �ملوؤنث 

�ل�صامل:
�أن جمع �لتك�صري ين�صب بالفتحة،  �ملعروف 
و�أن جمع �ملوؤنث �ل�صامل ين�صب بالك�صرة. ولكن 
الحظت وقوع خلط بني �لنوعني، وبخا�صة يف 
�لتك�صري،  جمع  معاملة  �مل��وؤن��ث  جمع  معاملة 

ون�صبه بالفتحة .
عن  �أي  عك�صية،  ب�صورة  �خللط  يقع  كذلك 
جمع  معاملة  �لتك�صري  ج��م��ع  معاملة  ط��ري��ق 
�ملوؤنث �ل�صامل، ون�صبه بالك�صرة، كما يبني من 

�الأمثلة �الآتية:
ه�- �خللط بني �ملفرد وجمع �ملوؤنث �ل�صامل:

تنتهي  �لتي  �مل��ف��رد�ت  بع�ض  �خللط يف  كرث 
من  �أنها  توهم  على  مفتوحة  �أو  مربوطة  بتاء 
جمع �ملوؤنث �ل�صامل، فبدال من ن�صبها بالفتحة 

ن�صبت بالك�صرة.
و- �أخطاء جمع �ملفرد جمع تك�صري:
تنوعت �أخطاء هذ� �جلمع ف�صملت:

1- جمع ما قبل �آخره مد:
�ل��ز�ئ��د،  �مل��د  �ل��ق��اع��دة �ل�صرفية ب��ني  ت��ف��رق 
ي��ب��دل ه��م��زة يف �جل��م��ع م��ث��ل �صحيفة  وه����ذ� 
و�صحائف، و�ملد �الأ�صلي، وهذ� يظل دون تبديل 
�لبع�ض  يلفظ  وك��م��ا  وم��ع��اي�����ض.  معي�صة  م��ث��ل 
م�صيق  �مل��ف��رد  �أن  وو����ص��ح  �مل�صائق،  منطقة   :
�أن تبقى كما هي  �أ�صلية. ولذ� يجب  �لياء  و�أن 
�أي م�صايق. ومثل م�صيق كلمات:  �إب��د�ل،  دون 
م�صيف، وم�صري، ومكيدة، �لتي يجب �أن جتمع 

على: م�صايف، وم�صاير، ومكايد.
َعل على ُفَعلء: 2- جمع �أَفجْ

"�أفعل"  بجمع  تق�صي  �ل�صرفية  �ل��ق��اع��دة 
�أحمر  مثل  تك�صري،  جمع  ل"  "ُفعجْ على  �ل�صفة 
مٌّ  م: ويف �لقر�آن �لكرمي: {�صُ ر، و�أبكم وُبكجْ وُحمجْ

ي}. ٌم ُعمجْ ُبكجْ
ومل يطرد �جلمع ُفَعلء �إال يف وزن "َفِعيل" 

ي����رد  ك����م����ا مل  ب�����������ص�����روط، 
�لعلماء  رو�ه  فيما  "ُبلََهاء" 

م��ن ���ص��و�ذ ه��ذ� �جل��م��ع.)ح��ي��ث ُذك���ر يف �ل��ق��ر�آن 
�ِض َوَجَعلجَْنا َلُكمجْ  نَّاُكمجْ يِف �الأَرجْ �لكرمي: }َوَلَقدجْ َمكَّ
ق��ر�أه��ا:  ق��د  �لبع�ض  ك��ان  و�إن  َم��َع��اِي�����َض{،  ِفيَها 
معائ�ض، ���ص��و�ء �جل��م��ع ب��ني �مل��د �الأ���ص��ل��ي و�مل��د 
�للغة  �لتفرقة هي  �أن  �إنكار  دون  ولكن  �لز�ئد، 

�لف�صحى( .
ز- �خل���ط���اأ يف ج��م��ع �مل��ق�����ص��ور ج��م��ع م��ذك��ر 

�صاملًا:
حذفت  �صاملًا  مذكر  جمع  �ملق�صور  جمع  �إذ� 
تعاىل:  ق��ال  عليها،  للداللة  �لفتح  وبقي  �ألفه 
ِم��ِن��ني{، وق��ال:  ُم��وؤجْ ُتمجْ  ُكنجْ �إِنجْ  َن  ��لَ��وجْ �الأَعجْ ��ُت��مجْ  }َو�أَنجْ

َيار{. َ �الأَخجْ َطَفنيجْ ُ�صجْ َدَنا مَلِنجْ �ملجْ }َو�إِنَُّهمجْ ِعنجْ
وع��ل��ى ه��ذ� يظهر خ��ط��اأ م��ن ق���ر�أ �جلملتني 

�الآتيتني ب�صم ما قبل و�و �جلمع:
- "�أنتم م�صتدُعوَن للت�صاور".

- "�صتظلون م�صتبِقني حتى تظهر بر�ءتكم".
ن،  م���������ص����ت����دَع����وجْ ف���ي���ه���م���ا:  "و�ل�صو�ب   -

." َ م�صتبَقنيجْ
ح- جموع �أخرى خاطئة:

"َوَفَيات" . "وِفيَّات" و�صحتها 
"�أودية". "وديان" و�صحتها 

هل 
تعلم 

مروة ال�سالمي

نية
الثا

قة 
حلل

 اأخطاءاجلمع يف اللغة العربيةا
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ال�����س��ل��ط��ة  ت���ن���اول  مت  ان  ب��ع��د 
موجز  عر�س  الن  يتم  التنفيذية  

لل�سلطة الق�سائية وكالتي :
�لت�صريع  ب��ني  وه��ي   : بها  التعريف 
�ملتخلف  عقوبة  �صاأنها  من  الن  و�لتنفيذ 
عن �لقانون ، حيث تقوم بتطبيق �لت�صريع 
�و م�صاديقه وما يتعلق  على مو�صوعاته 
تف�صريية  و  ��صتنباطية  �م��ور  من  بذلك 

و�صكلية وغريها .
ال��ت��ك��وي��ن : وت���ت���ك���ون م����ن �ل��ق�����ص��اة 
�جل���ام���ع���ني ل��ل�����ص��ر�ئ��ط وي���ف���ق���دون ه��ذه 
�ل�صفة بزو�ل �حد �ل�صروط ،  وقد يقال 
: �ن �ل�صرورة �لتنظيمية للدولة تق�صي 
بان يكون هنالك ق�صاة متفرغني لذلك ، 
و�أياً كان �الأمر فان �لقا�صي يكون م�صتقًل 

عن جميع �ل�صلطات �الأخرى.
تخ�ص�ض  مب���ب���د�أ  ب��ال��ع��م��ل  ب���اأ����ض  وال 
�لقا�صي يف جمال معني من حيث �لعمل ، 
وذلك يتبع حاجة �ملجتمع كما كان �المر 
�ل�صلم  عليه  �ل�صادق  �الم��ام  ��صحاب  يف 
ح��ي��ث ه���ن���اك م���ن ه���و ع����امل يف �ل��ع��ق��ائ��د 
و�آخر يف �لتف�صري �و �لفقه �و حتى �لطب 

و�لكيمياء وغريها من �لعلوم .
�ل�صلطة  ه��ذه  تتوىل   : �الخت�صا�صات 
�ل����ت����ي �ق��ت�����ص��ت��ه��ا �ل���������ص����رورة �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
و�ل��ف��ط��ري��ة و�ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
بتطبيق  ت��ت��ع��ل��ق  م��ت��ع��ددة  �خ��ت�����ص��ا���ص��ات 
�ل��ت�����ص��ري��ع��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة الإق����ام����ة �ل��ع��دل 

و�الإن�صاف للمظلوم من �لظامل.
تتعلق  متعددة  �خت�صا�صات  ومت��ار���ض 

بف�ض �خل�صومات وتقرير �حلقوق ، �صو�ء 
�كان ذلك يف �المور �ال�صرية �و �ملالية �و 

�جلنائية وغريها .
ت�صكيلتها  ت��خ��ت��ل��ف  ف��ان��ه��ا  وع��م��وم��ا 
�لذي  �ملتبع  �لنظام  و�خت�صا�صاتها بح�ض 
ي��ك��ون يف �ط����ار �ل�����ص��ري��ع��ة �ال���ص��لم��ي��ة ال 

يحيد عنها قدر �أمنلة.
�صلطات  �لكلم يف  ينتهي  �لقدر  وبهذ� 
�لبحث مل يزل  �لدولة يف �ال�صلم ولكن 
م�����ص��ت��م��ر� يف ن��ظ��ري��ة �حل��ك��م يف �ال���ص��لم 
و���ص��ي��ت��م �ل��ت��ط��رق يف �ل���ع���دد �ل���ق���ادم �ىل 
�ال�صلمية  �ل�صريعة  يف  �حل��اك��م  ���ص��روط 

بعون �لباري وتوفيقه تعاىل .

اأ. علي عادل

�سكت  حني   :  علي الإمام  قال 
اهل احلق عن الباطل , توهم اهل 

الباطل انهم  
على حق .

�لرجل  �أوالد  به  يخت�ض  �البناء  �أن  و�لذرية:  �البناء  بني  �لفرق 
و�أوالد بناته الن �أوالد �لبنات من�صوبون �إىل �آبائهم كما قال �ل�صاعر: 
قيل  ثم  �الب��اع��د  �ل��رج��ال  �أب��ن��اء  بنوهن   * وبناتنا  �أبنائنا  بنو  بنونا 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه  ول��د�  �ل�صلم  للح�صن و�حل�صني عليهما 
�ال�صتعمال،  لكرثة  لهما  ��صما  �صار  ث��م  �لتكرمي  على  و�صلم  و�آل���ه 
و�لذرية تنتظم �الوالد و�لذكور و�الناث و�ل�صاهد قوله : {َوِمن 

َماَن })�النعام 84(، ثم �أدخل عي�صى يف ذريته. ِتِه َد�ُووَد َو�ُصلَيجْ يَّ ُذرِّ
م�سطفى �سرب

ال�سلطات يف الدولة الإ�سالمية
) ال�ضلطة الق�ضائية (

فروقات لغـــويــــة
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