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رئي�س التحرير

عندما ترى اقرب املخلوقات خلالقه يرتك اف�سل موعد لقاء مع ربه ويتجه اىل �ساحة حرب وقتال ويعرف انه �سيقتل من معه. 
لكنه ي�سّر ويذهب اىل مقتله بدل موعد احلج الذي من املفرت�ض ان يكون �سمن احلجاج معززاً مكرماً يحاط باملحبني والهاتفني 

با�سمه والذين يقبلون االيادي واالقدام للتربك بوجوده. 

اغلب املوجودين هم يعرتفون بامامته ويقرون بف�سله ومنزلته. لكنه رف�ض ذلك الوجود وتوجه اىل �ساحة قل فيها النا�سر وكرث 
فيها العدو واخلاذل. 

نرى االمام احل�سني عليه ال�سالم عندما خرج من مكة متوجهاً اىل كربالء وهو يردد »مل اخرج ا�سراً وال بطراً امنا خرجت لطلب 
اال�سالح يف امة جدي« حيث ان امة جده مل تفارق جده اال ب�سع �سنني! 

كان االمام احل�سني عليه ال�سالم وا�سحا يف ا�سالحه وكان ال يرتدد وال تاخذه لومة الئم وال �سفقة وزارة وال عدد الكرا�سي! 

ما ا�سبه اليوم بالبارحة فكثريون هم من يّدعون اال�سالح وما هم اال مف�سدون ولكن ال ي�سعرون.

فاهال و�سهال بقدومك ايها امل�سلح احلقيقي. ويا ليت قومي يعلمون كيف ي�سلحون انف�سهم قبل ان يتهجموا على االخرين 
ويطالبوا باال�سالح.

اهال بك ايها املنقذ



فيمن عجز عن مبا�سرة احلج وكان مو�سرا ان ي�ستنيب ال�سرورة 
ان يحج  ا�ستقره عليه احلج فمات  ان االوىل فيمن  ,كما  يف ذلك 

عن ال�سرورة .
هل يجب تعلم احكام احلج والعمرة؟

,فــالبــد مــن معرفة  الــذاهــب اىل احلــج  نعم يجب على 
بــاأعــمــال احلـــج  واحــكــامــه وان كــان ذلـــك  بــاإر�ــســاد غــريه عند كل 
عمل  ووجود مر�سد ديني يعلمه منا�سك حجة اال�سالم والعمرة 

�سحيحة. ب�سورة 
هل يجب على امل�ستطيع ان ي�سجل يف قرعة احلج وهل 

يجب اذا تعذر االول ان ي�سجل يف احلج التجاري؟
نعم يجب على امل�ستطيع ان ي�سجل يف قرعة احلج لكي 
الت�سجيل ي�ستقر احلج  يبادر اىل  واذا مل  ال ي�ستقر احلج بذمته 
يف ذمته ,نعم اذا تعذر االول وجب عليه يف احلج التجاري اذا كان 

. وم�ستطيعاً  متمكناً 
واجب على املكلف امل�ستطيع ان يحج  حجة اال�سالم �سواء كان 
الذمة من  تــرباء  لكي  التجاري  احلــج  او  احلــج   بوا�سطة  قرعة 

احلج .

متى يجب احلج؟
اذا حتققت  اال�ستطاعة وجب احلج وي�سرتط يف حجة 
والبدنية  املالية  واال�ستطاعة  واحلرية  والعقل  البلوغ  اال�سالم 
وتخليه ال�سرب اأي فتح طريق واأمنه و�سعة الوقت والرجوع اىل 

الكفاية .
 ابي عبداهلل الكليني  بطريقة معترب عن  ال�سيخ  وروي 
َذِلــَك  ِمــْن  َنْعُه  ااْلإِ�ــْســاَلِم مَلْ َيْ َة  َو مَلْ َيُحجَّ َحجَّ َمــاَت  " َمــْن  قــال: 
َنُعُه  جَّ اأَْو �ُسْلَطاٌن َيْ ِحُف ِبِه اأَْو َمَر�ٌض اَل ُيِطيُق ِفيِه احْلَ َحاَجٌة ُتْ

 . " َراِنّياً  اأَْو َن�سْ َفْلَيُمْت َيُهوِدّياً 
متى تب اال�ستنابة يف احلج )اأي اإر�سال �سخ�ض للحج 

عن غريه(؟ 
املــكــلــف احلـــي املــ�ــســتــطــيــع اذا ا�ــســتــقــر عــلــيــه احلـــج ومل 
او هرم يجب عليه  اداء حجة اال�سالم بنف�سه ملر�ض  يتمكن من 
اال�ستنابة الفورية كفورية احلج .وعن امليت امل�ستطيع مات ومل 
يحج حجة اال�سالم وقد تعلق احلج يف ذمته ,وال با�ض با�ستنابة 
االوىل  يكون  ان  ,البــد  ال�سرورة  وغري  ال�سرورة  عن  ال�سرورة 

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

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 
العتبة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����س���ؤون  ق�سم 

احل�سينية املقد�سة

جواب

جواب

جواب

جواب

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

ِ َعلَى النَّا�ِض ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبياًل َوَمْن  احلج من اأهم الفرائ�ض يف ال�سريعة االإ�سالمية, قال اهلل تعاىل: )َوهلِلَّ
َ َغِنيٌّ َعِن اْلَعامَلنَِي(ال عمران 97. ويف املروي عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأنه قال:)من مات ومل يحج حجة  َكَفَر َفاإِنَّ اهللَّ

االإ�سالم مل ينعه من ذلك حاجة تحف به, اأو مر�ض ال يطيق فيه احلج, اأو �سلطان ينعه, فليمت يهودياً اأو ن�سرانياً(.

اأحكام احلج
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ب�سمه تعاىل
يف  بد�أناها  �لتي  �لعقائدية  لل�سل�سلة  �متاما 

�لعدد) 37( نقول :
�ن �مل�سلمني مل يختلفو� على وجود �هلل تعاىل 
�أو على وحد�نيته, بل �ختلفو� يف �سفاته و�فعاله 
وكان �الختالف يف �سفاته �لثبوتية ,فمنهم من 
قال �نها ز�ئدة على �لذ�ت ومنهم من قال �نها 
عني �لذ�ت ,و�حلق �نها عني �لذ�ت ,الن �لقول 
عقدية  مفا�سد  من  يلزم  �ل��ذ�ت  على  بزيادتها 
هذ�  �ن  ,وحيث  تعاىل  وحد�نيته  مت�س  كثرية 
�المر �خت�س به �لعلماء وجتادلو� فيه ,فلم جند 
م�سلحة من طرحه على م�سمع �لقارئ �لكرمي.

�لنبي  ن��ب��وة  ع��ل��ى  �مل�����س��ل��م��ون  يختلف  ومل 
�لع�سمة  رتبة  يف  �ختلفو�  و�من��ا   الكرم�
يف  مع�سوم    �نه  ق��ال   من  فمنهم  �لنبوية 
  مقام �لتبليغ ,ومنهم من قال �ن ع�سمته
مطلقة �سو�ء يف حياته �و يف تبليغه  ,وهذ� �لقول 
�الخري هو �لذي ين�سجم مع قول �لعقل و�ملنطق 

,ومع �سفاته �لقدوة و�ال�سوة.
و�ما �ختالف وكل �الختالف هو ما كان يف 
�المامة ,وهل �نها من ��سول �لدين �م من ��سول 
�ملذهب �و هي فرع من فروع �لدين, ولقد قال 
�جلمهور �نها من فروع �لدين , و��ستدلو� على 

ذلك باأدلة مردودة يف حملها  وقال �المامية هي 
)�المامة(من �ال�سول ,ولكن منهم من قال �نها 
يكون  �ن  �ر�د  من  �ي  فقط  �ملذهب  ��سول  من 
�سيعيا فليوؤمن  باالإمامة كاأ�سل ,وعدم �لقول بها 
ال يخرجه من �لدين ,بل يخرجه من �ملذهب , 
من  �نها  على  علمائنا  من  ذه��ب   من  وهناك 
من  خ��رج  كاأ�سل  يقبل  وم��ن مل  �ل��دي��ن   ��سول 
مرتوك  ,وهذ�  �أدلتهم  �لفئتني  من  ,وكل  �لدين 

الهل �لبحث و�لدر�س وال ي�سح طرحه هنا.
�فرتق  و�لذي  �لبحث,  يف  �لرئي�س  �لقول  �ن 
مبوجبه �مل�سلمون  �ىل فرقتني هو من هو �المام 

�حلق ؟
:ن��ق��ول �ن  �ل�����س��وؤ�ل  ول��ك��ي جنيب على ه��ذ� 
�بي  بن  علي  �ملوؤمنني  �مري  �نه  قالو�  �المامية 
طالب  ,وقال �هل �ل�سنة �خللفاء �لر��سدون 
�دلتهم  �لفرقتني   من  ,ولكل  ت�سل�سلهم  بح�سب 
بدليل  �المامية  �ليه  ذهب  ما  ,و�حلق  �خلا�سة 

ما قاله �هل �ل�سنة يف كتبهم .
وهي  عندهم  معتربة  كتبا  �ل�سنه  الأه��ل  �ن 
�سحيح  هما  �ل�سحاح  ه��ذه  و�أه���م  �ل�سحاح 
�ل���ب���خ���اري و���س��ح��ي��ح م�����س��ل��م ,و�ه������م ه��ذي��ن 
�ل�سحيحني هو �سحيح �لبخاري ,�ذن �العتماد 
كل �العتماد عند �هل �ل�سنه هو �سحيح �لبخاري 

(�وقل  �نف�سهم  به  �لزمو�  مبا  نلزمهم  ,)ولكي 
ف��م��ك(ر�أي��ن��ا �ن نبحث ع��ن حق  )�أدي��ن��ك م��ن 
�لبخاري,  �سحيح  يف    طالب  �بي  بن  علي 
يف  �لفريقني  تفا�سري  ب��ه  ج��اءت  مب��ا  ونع�سده 
�لقر�ن �لكرمي  فظهر لنا هذ� �لعنو�ن )حق علي 
�لبخاري  �لقر�ن �لكرمي و�سحيح  و�أهل بيته يف 
�لغاية  حلقات  �سكل  على  ذلك  نكتب  و�سوف   )

منها:
�أ- تثبيت قلوب �ل�سيعة على �حلق

و�ر�سادهم �ىل �حلق  �ل�سنة  �هل  تنوير  ب- 
من كتابهم �الول و�ملعتمد عندهم قبل غريه.

�لفات نظر  �لقارئ
نلفت نظر �لقارئ �لكرمي �ىل ما يلي:

طرحة  كما  علميا  �ملو�سوع  ه��ذ�  ط��رح   -1
به  ير�د  ,وال  �ملدر�ستني  من  �ل�سابقون  �لعلماء 
�ال معرفة �حلق ,ولي�س فيه طائفية مقيتة  بقدر 
�لفتنة  ل��زرع  ,ولي�س  �حل��ق  �ىل  �ر���س��اد  ه��و  م��ا 

و�لكر�هية و�لعن�سرية .
معادالت  �سكل  على  �لبحث  هذ�  درجنا   -2
�لنتيجة  �ىل  �لو�سول  للقارئ  ليتي�سر  منطقية 

بي�سر و�سهولة.

العقائد�لعقائد
�ل�سيخ علي �لفتالوي
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من له العزة: 
هو  يامن   : �لدعاء  يف   هلل� ر�سول  عن 
رب بال وزير يامن هو عزيز بال ويل يامن هو 
غني بال فقر ,وعن �المام علي : كل عزيز 
د�خ��ل حت��ت �ل��ق��درة فذليل ,وع��ن ر���س��ول �هلل 
ربكم  �ن��ا  ي��وم  كل  يقول  تعاىل  �هلل  �ن   :  

�لعزيز فمن �ر�د عزة �لد�رين فليطع �لعزيز 
العزة للموؤمن :

�الما م �حل�سن: وقد قيل له فيك عظمة 
قال: ال بل هي عزة ,قال �هلل تعاىل : وهلل �لعزة 
 : ولر�سوله وللموؤمنني ,قال �المام �ل�سادق
�ن �هلل فو�َس �ىل �ملوؤمن �موره كلها ومل يفو�س 
�ليه �ن يكون ذليال �ما ت�سمع �هلل تعاىل يقول : 

وهلل �لعزة ....
�ن  ذليال  يكون  ال  و  ع��زي��ز�  يكون  فاملوؤمن 
منه  ي�ستقل  �جلبل  الن  منى�جلبل  �عز  �ملوؤمن 

باملعاول و�ملوؤمن ال ي�ستقل دينه ب�سيء
ت��ب��ارك  �هلل  �ن   :  لباقر� �الم����ام  ع��ن 
يف  �لعز  خ�سال  ث��الث  �مل��وؤم��ن  �عطى  وت��ع��اىل 
�ل��دن��ي��ا و�الخ����رة و�ل��ف��ل��ج يف �ل��دن��ي��ا و�الخ���رة 

و�ملهابة يف �سدور �ل�ساملني
تف�شري العز 00

�المام �ل�سادق : �لعز �ن تذل للحق �ذ� 
عز  �ل�سادق:�ل�سدق  �المام  عن  لزمك,و 
خلق  علي:ح�سن  �المام  ,وعن  ذل  و�جلهل 
و�لقيل,  �لقال  ترك  وعزة  �لتو��سع  من  �ملوؤمن 
�المام  ,وع��ن  �حللم  من  �رف��ع  العز   وعنه
متام  �الم��ر  والة  :)ط��اع��ة   لعابدين� زي��ن 

�لعز(
 

موجبات العز
طاعة اهلل   -1

ع��زً�  �أر�د  م��ن   :  ل�سادق� �الم���ام  ع��ن 
�سلطان  بال  وهيبة  مال  بال  وغنى  ع�سرية  بال 

فلينتقل من ذل مع�سية �هلل �ىل عز طاعته. 
فاأطلبه  �لعز  طلبت  �ذ�   :  علي �الم��ام 
 :د�وود �ىل  تعاىل  �هلل  �أوح���ى  بالطاعة. 
ي�����اد�وود �ين و���س��ع��ت �ل��ع��ز يف ط��اع��ت��ي وه��م 

يطلبونه يف خدمة �ل�سلطان فال يجدونه .
عن ر�سول �هلل : من �أر�د �ن يكون �عز 

�لنا�س فليتق �هلل .
يعزك  �هلل  �م��ر  :�ع��ز   هلل� ر�سول  عن 
�هلل, وعنه :�لتذلل للحق �قرب �ىل �لعز, 
 :  علي �الم��ام  عن   . بالباطل  �لتعزز  من 
�للهي كفى يل عز� �ن �أكون لك عبد� وكفى يل 

فخر� �ن تكون يل ربا .
2- الياأ�س من النا�س 

�ل��َي��اأ���ِس.�الم��ام  مع  �لعز   :  علي �الم��ام 
عز  �لنا�س  �ي��دي  يف  مما  �لياأ�س   :  لباقر�
للموؤمن يف دينه .لقمان : البنه وهو يعظه: 
�ن �ردت �ن جتمع عز �لدنيا فاقطع طمعك مما 
�الأنبياء و�ل�سديقون  بلغ  �لنا�س فامنا  يف �يدي 

ما بلغو� بقطع طمعهم .
3- االن�شاف

�المام علي : �ال �نه من ين�سف �لنا�س 
من نف�سه مل يزده �هلل �ال عز�. 

4- االخذ باحلق 
ماترك �حلق عزيز   :  لع�سكري� �المام 

�ال ذل وال �خذ به ذليل �ال عز. 
5-: العفو 

مظلمه  من  عفا  من   :  هلل� ر�سول  عن 

�بدله �هلل بها عز� يف �لدنيا و�الخرة 
عن �المام �لباقر : ثالث اليزيد �هلل بهن 
�ملرء �مل�سلم �ال عز� �ل�سفح عمن ظلمه و�إعطاء 

من حرمه  و�ل�سلة ملن قطعه 
6- التوكل 

و�لعّز يجوالن يف  �لغنى   :  لباقر� �الم��ام 
�لتوّكل  فيه  مكان  �إىل  و�سال  ف��اإذ�  �ملوؤمن,  قلب 

��ستوطنا
7- حفظ الل�شان

عن �المام �لكاظم : لرجل قال له �و�سني 
�لنا�س من قيادك  ل�سانك تعز وال متكن  �حفظ 

فتذل رقبتك 
8- كظم الغيظ 

كظم  عبد  من  ما   ل�سادق� �الم��ام  عن 
غيظا �ال ز�ده �هلل عز وجل عز� يف �لدنيا و�الخرة 

9- ال�شرب علة امل�شيبه
على  ���س��رب  م��ن   :  لباقر� �الم����ام  ع��ن 
�مل�سيبة ز�ده �هلل عز وجل على عزة و�دخله جنته 

مع حممد و�هل بيته
10- القناعه 

عن �المام علي : �لقناعه توؤدي �ىل �لعز 
نف�سه عز ومع�سر� ومن  : من قنعت   وعنه,

�سرهت نف�سه ذل مو�سر�,وعنه : �قنع تعز.
�لعز ,عن �المام  ما ينبغي يف �لدعاء لطلب 
م��ك��ارم  يف  دع��ائ��ه  م��ن   :  لعابدين� زي���ن 
�الخالق و�عزين وال تبتلني بالكرب وال ترفعني يف 
�لنا�س درجة �ال حططتني عند نف�س�سي مثلها وال 
حتدث يل عز� ظاهر� �ال �أحدثت يل ذله باطنه 
يف  دعائه  من   :  وعنه بقدرها,  نف�سي  عند 
عند  و�ع��زين  يديك  بني  وذللني   (( عرفه  يوم 

خلقك((

العزة
ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

احللقة الثانيةاحللقة الثانية
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ـــــْوَم  َي "اإِنَّ   : الـــر�ـــســـا  االمــــــام  قــــال 
ُدُمــوَعــَنــا,  َواأَ�ــْســَبــَل  ُجُفوَنَنا,  اأَْقــــَرَح  ــ�ــَســنْيِ  احْلُ

َواأََذلَّ َعِزيَزَنا ِباأَْر�ِض َكْرٍب َو َباَلٍء )1(. 
ان يـــوم عــا�ــســوراء مــن االيــــام املــ�ــســهــورة 
الــتــي عــرف على مــدى االزمــــان والع�سور 
منذ الــيــوم  االول من وقــوع هــذه احلادثة 
الطاهرة  الــذريــة   ن�سل  قتل   على  االليمة 
واأ�ـــســـحـــاب احلــ�ــســني   الـــذيـــن قــتــلــوا 
معهم. وهذه  احلادثة تركت اثراً يف نفو�ض 
وتوجيهات   بتو�سيات  ومواليهم   حمبيهم 

.  عن  االئمة
وهــــذا مـــا جــعــل تــر�ــســيــخ مــرا�ــســيــم هــذا 
اليوم وديومته اىل يومنا هذا  وحتى قيام 

ال�ساعة .
و�سبب هذا البقاء واخللود اوال  م�سيئة 
اهلل  عز وجل  والثاين هو تديد العزاء كل 

عام اي�سا له دور يف هذا البقاء .
التاريخ  �سفحات  يف  قليال   تاأملنا  ولــو 
التاريخية  الــ�ــســور  مــن  اكــرث  على  لوقفنا 
حلوادث دنيوية او �سخ�سية ذكرها القران 

وكانت لها اثرها .
اآدم وخروجه  اهلل  نبي  ق�سة  مثال: 

من اجلنة وبكاوؤه 
عليها حتى اأثرت  
تـــلـــك الــــدمــــع يف 

وجهه.

  يعقوب  النبي  ق�س�ض  من  وكذلك 
وبــكــاوؤه على ولــده يو�سف مــدة من الزمن 

حتى ابي�ست عيناه من احلزن .
واي�سا هناك �سواهد تاريخية اخرى يف 
هذا ال�سدد عندما يتذكر الفرد او املجتمع  
او املال مناقب  رجالهم  و اثارهم  اخلالدة 
بالن�سبة لهم  واما االخرين لرمبا مل تكن 
خالدة  ما ال�سري من ان يقفوا اثره واالخر 

ال عالقة له يف ذلك.
وان كـــان هــنــاك رابـــط مــ�ــســرتك يف اثــر 
هذه الذكرى  اخلالدة  ما ال�سرر  ان تكون  
املرا�سم واحدة كل يعرب عن فهمه للق�سية.
لهذا  ال�سحيح  :الــتــعــبــري  هــنــا  والـــقـــول 
الفهم  كل ح�سب ما ينظر اليه  او يفهمه 
يكن ان يكون هذا يعار�ض هذا كان يكون  
االول يفهمه بكاءاً  والثاين يفهمه اطعاما 

وهكذا... 
فال يكن لواحد منهم ان يطعن باالأخر 
الذي  هو  ال�سحيح  الفهم   ان  ا�سا�ض  على 

ي�سري عليه  وعليه اتباع االخرين معه وال 
االخر اي�سا له احلق يف احلاق االخر اي�سا 
املاآثر  لهذه  ال�سحيح  الفهم  ان  على  اليه 

اخلالدة هي ما يقوم فيه.
قبل  مــن  يــوجــه  الـــذي  النقد  ان  فعليه 
بع�ض اال�ــســخــا�ــض  او اجلــهــات يف كــل عام 
حـــول  مــرا�ــســيــم يـــوم عــا�ــســوراء  و�سعائره 
يتجدد كل مرة  وبطرق ا�سماع النا�ض على 
ان هذه لي�ست من ال�سنة  وال ا�سل لها وال 

داعي لها وال وال....
اقـــــول ان الــنــقــد مـــن االمــــــور اجلــيــدة  
واملمدوحة  ان كان هادفا ولكن اذا كان من 
ال  والت�سهري  واالفـــــراط  الت�سقيط   اجـــل 
داعي  للنقا�ض الأنه وا�سح الهدف يف نقدِه, 
الق�سية   يفهم  ان  يريد  الــذي  الناقد  امــا 
له  ونــوؤيــد  اجـــل  تهذيبها فنحن معه  مــن 
نــقــده  عــنــدمــا يــتــطــرق لق�سية عــا�ــســوراء 

و�سنكمل  احل�سينية  ال�سعائر  وتهذيب 
حول  اهلل  �ساء  ان  الثانية  احللقة  يف 

ال�سعائر احل�سينية  .
________

 بحار االنوار 44 �ض283

ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف 

مرا�شيم عا�شوراء )بني النقد واملعقول(
احللقة االوىل
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اخلطيب
ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

وال�صفات الـذاتـية
و�سائل  عن  �ل�سابق  �لعدد  يف  حتدثت 
تعددت  :كلما  وقلت  �خلطيب  عند  �القناع 
ناجحا  �خلطيب  كان  ت  وكثرُ �لو�سائل  تلك 
�لنا�س  م��ن  ����س��ت��دع��اوؤه  وي��ك��ث  وم��رم��وق��ا 

وذك�����رت 

نكمل  و�الن   , �قناع  و�سائل  خم�س  هناك  
�لباقي:��

�مل�سرف  و�لعلمي   �حلوزوي  �لتاريخ   ��6
يف  ب��ه   ي�ستهر  �ن  ي��ج��ب  �ل���ذي  للخطيب 
و�لثقافية  و�الجتماعية  �لعلمية  �الو�ساط 

�لنا�س وعو�م  �ملجتمع  طبقات  وبني 
�لنقاط  تلك  و�سرح  لبيان  ناأتي  و�الن 

�: فيها  و�لتو�سع  �ل�سابقة 
و�جل��ه��وري  �جلميل  �ل�سوت  �وال: 
و���س��ر جناحه  م��ال �خل��ط��ي��ب  ر�أ����س   :
جميل  ل�سوت  �متالكه  هو   , و�سهرته 
���س��اح��ر وق�����درة ك���ب���رية ع��ل��ى ر���س��م 
�حل�سينية   لالأطو�ر  �للحنية  �الط��ر 
الأن   , تفا�سيلها  بجميع  و�تقانها 
�ل�سخ�سيات  م��ن  �لكثري  ه��ن��اك 
��سو�تا  متتلك  �لتي  �خلطابية 
�سعيفة  ول��ك��ن��ه��ا  ج���د�  جميلة 
�للحني  �الط���ار  �سياغة  يف 
�ن  حيث  �حل�سيني   للطور 
�طار  ح�سيني  ط��ور  لكل 
عن  مييزه  معني  نغمي 
غريه , فمثال هناك 
������س�����وت ج��م��ي��ل 
ج����د� و���س��اح��ر 

هذ�  جمالية  ت�سيع  �ملقتل  ط��ور  يف  ولكنه 
طور  مل��ع��امل  ر�سمه  ع��دم  ب�سبب  �ل�����س��وت 
�خرى  بعبارة  �و  �سحيحة  ب�سورة  �ملقتل 
يف  �لزهر�ء  عبد  �ل�سيخ  روحية  الن�سمع   ,
ذهن  يت�ستت  وبالتايل  �ب��د�,  �لطور  ه��ذ� 
�ن  ترف�س  �ملو�سيقية  �أرُذن���ه  و�ن  �مل�ستمع 
ه��ذ�  ح��ن��ج��رة  م��ن  �ل��ط��ور  ب��ه��ذ�  ت�ستمتع 
�جلميل  �ل�����س��وت  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف  �خل��ط��ي��ب 
لكل  �لنغمية  �الط��ر  �ت��ق��ان  ب��دون   , وح��ده 

طور , ال يكفي وال يجدي نفعا.
وتدريبها بنائها  وكيفية  �ال�سو�ت  �نو�ع 

ه��ن��اك ���س��وت ���س��ع��ي��ف ج����د� وه��ن��اك 
���س��وت و���س��ط )م��ق��ب��ول( وه��ن��اك ���س��وت 
�سعيف  ���س��وت��ه  �ن  ي��ع��ل��م  ف��م��ن  ���س��اح��ر, 
�ن يرتك  ب��ه  و�الج���در  �الح��رى  فمن  ج��د� 
ويكتفي  �مل��ح��ا���س��رة  يف  و�ل���رث���اء  �ل��ن��ع��ي 
للنقد  نف�سه  ���س  ي��ع��رِّ وال  ف��ق��ط   بال�سرح 
�الخرين  قبل  من  و�ل�سخرية  و�ال�ستهز�ء 
�ملياه  يف  للمت�سيدين  م�سوغا  يعطي  وال 
�حل�سينية  للخطابة  �لنقد  لتوجيه  �لعكرة 
من  و�لتنقي�س  �خلطباء  بجل  و�ال�ستهز�ء 
ر�سول  قال  لذلك  �حل�سينية  �ملجال�س  �ساأن 
�لغيبة  �مرٍء جب  �هلل  :) رحم  ر  �هلل 

نف�سه( عن 

احل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة 
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ال�سيخ احمد ال�سيقل 

ِبَعَمٍل,  �إِالاَّ  َق��ْوَل  اَل   :   ِ �هللاَّ ولرُ  َر�سرُ َقاَل 
َة  ٍة, َواَل َقْوَل َوَعَمَل َوِنياَّ َواَل َقْوَل َواَلَ َعَمَل �إِالاَّ ِبَنياَّ

ِة  )1(.   ناَّ اَبِة �ل�سُّ ِباإِ�سَ �إِالاَّ
 , �مل�سمون  بهذ�  كثرية  �أحاديث  وهناك 
وهو �حلث على لزوم �ل�سنة عن �الإمام زين 
�هلّلِ  ِعْنَد  �اْلأَْعَماِل  َل  �أَْف�سَ �إِناَّ   : �لعابدين 

ِة َو�إِْن َقلاَّ )2( .  ناَّ ِمَل ِبال�سُّ َعزاَّ َوَجلاَّ َما عرُ
��سمها  الأن  للجن�س؛  نافية  هنا  و)ال( 
�أد�ئها  يف  تختلف  وه��ي   , �لفتح  على  مبني 
كون  )لي�س( يف  �مل�سّبهة ب  ال  ومدلولها عن 
�لنافية للجن�س تنفي جن�س �ل�سيء وهو �لعمل 
و�لالعمل  �لعمل  �أّن  معناه  وهذ�   , �ملقام  يف 
�سّيان �إن مل يكن �لعمل م�سحوبًا بنّية ح�سنة 
و�ل��و�ق��ع  �حلقيقة  نفي  �ملق�سود  ولي�س   ,

�خلارجي بل نفي �العتبار .
و�أتعب  �سخمًا  كتابًا  �أل��ف  �سخ�سًا  �أّن  لو 
له  يكتب  �أن  لعامل  قّدمه  ثم  تاأليفه  نف�سه يف 
تقري�سًا , ولكن �لعامل �كت�سف بعد مطالعته 
�لعلمية  �لناحية  من  له  قيمة  ال  �أّن��ه  �لكتاب 
كتابة  ع��ن  ل�ساحبه  و�ع��ت��ذر  و�ملو�سوعية 
�لتقري�س قائاًل : �إّن هذ� لي�س بكتاب ! فماذ� 
يرُفهم ؟ هل نفي �لو�قع للكتاب ككتاب موؤلف 
من �أور�ق كتبت عليها عبار�ت وخطوط , �أم 
نفي توّفر �لكتاب على �ل�سروط �لتي ت�ستحق 

بها �أن ي�سمى كتابًا كما ينبغي .
�إذً� ما كتبه �لكاتب يف �ملثال هو كتاب, ويف 
�ل�سروط  وفق  �أي  بكتاب,  لي�س  نف�سه  �لوقت 

�لتي يعتربها �أهل �لفن . 
يجب  : هكذ�  نقول  �ملثال  �ت�سح هذ�  �إذ� 
�أن نفهم مر�د �الأحاديث �ل�سريفة �لتي تقول 

ال عمل �إال بنية .   
�لنية �طار �لعمل , فالعمل ال لون له , مثل 
�ملاء �ل�سايف و�إن �لنية هي ذلك �ل�سيء �لذي 
مينحه لونه  �أي ال يجدي �لقول و �الإق��ر�ر و 
�إال بعمل و ال يجدي �لقول و �لعمل  �العتقاد 
م�سوبة  غ��ري  ت��ع��اىل,  هلل  خال�سة  بنية  �إال 
�لنية  و  �لعمل  و  �ل��ق��ول  ينفع  وال   , بالرياء 
من  باالأخذ  �أي   , �ل�سنة  باإ�سابة  �إال  جميعاً  
�ل�سنة , و �الإتيان مبا يو�فقها. َواَل َقْوَل َوَعَمَل 

ِة . ناَّ اَبِة �ل�سُّ ِباإِ�سَ َة �إِالاَّ َوِنياَّ
قد  �ملعنى  ه��ذ�  يو�سح  مثال  �أق��رب  ولعل 
�أمري  �الإم��ام  ع��ادو�  �لذين  �أولئك  يف  جت�ّسد 
�ملوؤمنني و�سهرو� �سيوفهم يف وجهه بنّية 

�لتقرب �إىل �هلل تعاىل ! 
يرُت�سور قبول عمل من �سهر �سيفه  فكيف 
يف وجه �الإمام �أمري �ملوؤمنني وهو ميز�ن 
�الأعمال يوم �لقيامة ؟! )3(  �أي مبودة �أمري 
ثقلها  ليعرف  �لعباد  �أعمال  ت��وزن  �ملوؤمنني 
َلْت  َثقرُ َمْن  ا  {َفاأَماَّ  : تعاىل  �هلل  قول  ويتحقق 
ْت  ا َمْن َخفاَّ ماَّ َيٍة  َو�أَ َو يِف ِعي�َسٍة َر��سِ هرُ َفهرُ َمَو�ِزينرُ

هرُ َهاِوَيٌة } . )4(   هرُ  َفاأرُمُّ َمَو�ِزينرُ
�سئل  �إن��ه   :اِدِق �ل�ساَّ �اْلإَِم���اِم  َع��ِن  ورد 
�مْلَ��َو�ِزي��َن  عرُ  َوَج��لاَّ : {َوَن�سَ َع��زاَّ   ِ َق��ْوِل �هللاَّ َع��ْن 
��مرُ  هرُ  : َق���اَل   . �ْل��ِق��َي��اَم��ِة})5(  ِل��َي��ْوِم  �ْلِق�ْسَط 

)6(. ويف رو�ي��ة : نحن  ��َي��اءرُ �اْلأَْن��ِب��َي��اءرُ َو�اْلأَْو���سِ
�مْلَو�ِزيَن �ْلِق�ْسط  . )7(  

�ملعيار  هو  �سيء  كل  ميز�ن  الأن  وذل��ك     
فميز�ن  �ل�سيء,  ذلك  قدر  يعرف  به  �ل��ذي 
كل  ق��در  به  ي��وزن  ما  �لقيامة:  ليوم  �لنا�س 
وخلقه  عقيدته  ح�سب  على  وقيمته  �إن�سان 
ولي�س  ك�سبت,  مبا  نف�س  كل  لتجزى  وعمله, 
�إذ بهم وباتباع  �الأنبياء و�الأو�سياء,  �إال  ذلك 
يعرف  و�سريتهم  �آثارهم  و�قتفاء  �سر�ئعهم 
و�سيئاتهم,  ح�سناتهم  وق��در  �لنا�س  مقد�ر 
وو�سي  �الأم��ة  تلك  نبي  هو  �أم��ة  كل  فميز�ن 
ثقلت  فمن  بها,  �أت��ى  �لتي  و�ل�سريعة  نبيها 
ح�سناته وكثت, فاأولئك هم �ملفلحون, ومن 
خفت وقلت ح�سناته, فاأولئك �لذين خ�سرو� 
�أنف�سهم, �أي: �سيعو� فطرتهم ب�سبب ظلمهم 

عليها, بتكذيبهم �الأنبياء و�الأو�سياء )8( . 
1- بحار �الأنو�ر : 67 / 208.

2- �لكايف : 1 / 70 .

3- ��سارة ملا جاء يف زيارة �أمري �ملوؤمنني حني يقف 

 , �اْلْعماِل  ميز�ِن  َعلى  المرُ  َ�ل�ساَّ  : فيقول  �لباب  على  �لز�ئر 

�أنظر : �ملز�ر : 185. 

4- �لقارعة : 6 � 9.  

5- �الأنبياء: 47. 

6- �أنظر :  تف�سري نور �لثقلني : 3 / 430 .

7- بحار �الأنو�ر : 7 / 243 .

8-  تف�سري �ال�سفى : 1 / 360 .

العمل بال�سنة 
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)م�شلم اول ال�شهداء _ وولداه اآخر ال�شهداء (
اول     عقيل  بــن  م�سلم  �سيدنا  يعترب 
بــداأت عالماتها  التي  الواقعة   ال�سهداء يف 
احل�سني  ب�سفري  الــكــوفــيــون  غـــدر  اأن  مــنــذ 
واالزقــة  اال�ــســواق  يف  و�سحبوه  وقتلوه 
وذلك بعد ما بايعوه  اأمرياً عليهم و�سفرياً 
لالأمام  احل�سني  ,فبقتلهم له تعترب ان 
بــداأت بوادرها وانقدحت   واقعة  الطف قد 
املــلــفــت  للنظر  ان م�سلم  �ــســرارتــهــا  ومــن 
ال�سهيد الوحيد من  بن عقيلمل يكن 
اآل  اآل عقيل فقد كان هناك جمموعة من 
  عقيل ا�ست�سهدوا مع اأمامهم احل�سني

ح�سب ما ذكر املوؤرخون  اأ�سمائهم وهم:
1-جعفر بن عقيل

2-جعفر بن حممد بن عقيل
3-عبد  الرحمن بن عقيل

4-عبد اهلل االكرب بن عقيل
5-عون بن عقيل

6- مو�سى بن عقيل
7-حممد بن م�سلم بن عقيل

8- حممد بن ابي �سعيد بن عقيل
وكذلك نالحظ اأن م�سلم اول ال�سهداء وله 
القوم على اخليام  ولــدان هربا بعد هجوم 
القب�ض  األــقــي  حــتــى  وجهيهما  عــلــى  وفـــرا 
كاملة  �سنة  زيـــاد  ابـــن  و�سجنهما  عليهما 

واأووا اىل  �سراحهما   ال�سجان  اطلق   حتى 
بــيــت امـــــراأة  كـــان زوجــهــا مــن قــــادة جي�ض 
وذبحهما   فاأخذهما   بهما  فعلم  زيــاد   ابــن 
فــيــعــتــربان  مــظــلــومــني  �ــســهــيــديــن  فم�سيا 
املدة  تلك  بعد  ولــو  بكربالء  ال�سهداء  اخــر 

الطويلة .
:  فنذكر بداية �سيدنا م�سلم

اأعظْمُت فيــَك َعزيــــَة الُزّهـــــاِد
يا قائداً �َسّحى على ا�ستعداِد

يا ُم�سِلماً ورَد اخلُطوَب لوحدِه
ـــــَم جاِئـــــٌع اأو �ســـــاِد كيمــــا َينعَّ

اأبليَت يف ال�سرِب البالَء فاأنَت ِمن
َبيِت ال�سجاعِة ِطيبِة االأجداِد

كاَن ال�سفرَي وُحّجًة وم�ســــــاِبراً
فـــــاأَتْتُه غاأئلــــٌة مـــــن الُفــــــ�ّساد

هو هادٌئ اإذ حا�سرتُه جحــــاِفٌل
هــــو خا�ســــٌع ليـــَل الّلقا امليعاِد

هو فار�ٌض ُذِهــَل العـــــدا ليمــــيِنه
هو هــــازٌئ باملـــــــوِت واالأ�سداِد

هو  ُموؤمن  ملَء الوجوِد وُكنِهه
هو ُم�ســــــلٌم ذو ِعّفٍة و�َسداِد

�سْل َطْوَعَة ال�َسّماَء عن اأو�ساِفِه
ُتنبيَك عن تقوى بني الُعّباِد

ك�سد م�سلم الكوفة  اأومن نزلــــها
اأخذ لنب الو�سي البيعة اأمن اأهلها 

عكب مابايعـت  خانـــــــــــت الكفـــــــــار
اأمب�سلـــــــم ويل كلبي اووكف حمتار 

وحيد اأم�سه وبعد مايندل  الــــدار 
واأجــــه األطـــــوعة وعلى اأمية �سئلها 

عكب ما�سرب �سل حاير  ومرتاب
اوطوعــة اأطلعت وتنا�سدة اأبرتتاب

�سنهي وكفتك هذي على البــــــــــاب
ا�سوفـــــن وكفــــــتك مـــــاهي اأمبحلها 

�سذرات منربية

 م�سلم بن عقيل
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)م�شلم اول ال�شهداء _ وولداه اآخر ال�شهداء (
ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

�سكت م�سلم اأوردت ليــــــه تناديــــــه
تكلة الهك كوم اأو�ساحت  اأعليه 

يكلها ال�سيف  عندج ما ت�سيفيه
وهـــــو يجــــــازيـــج  ودموعه يهلها 

غريب اأواليل بهل  االر�ض ديره
تكلــــه اأ�سوفـــــها ال�سخ�سة تديرة 

يبعد  اأهلي هلك من يا ع�ســـــرية 
وخاطـــرها انك�سر من  �سولفلها 

يكلها   وظاكت ابعينة األو�سيــــــعة
اآنــــة البــــــي غــــــدر خانت ال�سيعة 

عكب ما بايعــــــت  نكثـــــــــت البيعة
او م�ســـــلم عرفتة  اوبات ابنزلها

نـــعـــم ايـــهـــا االحــــبــــة ملــــا عــلــم  
بوجود  زيــاد  ابــن  اللعني 
ببيت  م�سلم  �سيدنا 
طــوعــة اأر�ـــســـل له 
قوامها  كتيبة 
500�سخ�ض 
من خرية 

و�سف  كيف  لنقراأ  ,ولكن  الكوفة  فر�سان 
�ساعر اهل البيت ال�سيخ مهدي  اخل�سري 

�سجاعة �سيدنا م�سلم :
مثل طحن الرحى اب�سيفة  طحنها

و�سبــــة الكــــــوفة ونواحيها ورجنها 
او�سلت كل فر�ض ت�سحـــــب ر�سنــــــها

تــــــــر�ض خيـــــــــالها ابحــــــافر رجلها  
ينب عم احل�ســــــــني الكـــــل ينـــــــــادون

ي�سلــــم بالبـــــخت لتخاف ما مون 
بجة وماتهل جللة ادمــوع العيـــــون

جلن يبجي على ابن �سيد ر�س�سلها 
ب�سفوفهم   قتلهم  واكـــرث  جمعهم  فــهــزم 
له حفرة  ان حفروا  اال  يــقــدروا عليه  ومل 
اللعني  زيـــاد  ابـــن  اىل  واخــــذوه  وقـــع فيها 
فامر ب�سرب عنقه ورمي ج�سده من اعلى 

الق�سر و�سحبه يف اال�سواق .
واملكدر ك�سة و�ساعــــت اخبـــارة 

رموه الكوم من ق�سر االمارة
وهاين اجنتل بعده وبكت دارة 

مظلـــمه والبعد واحد ي�سلها  

هذا ما جرى على �سيدنا م�سلم بن عقيل 
 وامـــا ولــــداه فــقــد ذبــحــا عــلــى �ساطي  
فا�سل  البيت  اهــل  ال�ساعر  وهــذا  الــفــرات 

عبا�ض احلياوي يقول :
ريتك ي�سلم حا�سـر ت�ســـــــوف

من فروا اأطفالك من اخلوف
كطعوا البـــــيدة بدمـع مذروف

واللــــون منــــــــهم اآه خمطــــوف
وبحالــــــــــــهم ما واحـــــد يـــروف

راحــــو�سحـــاية بحـــد ال�سيوف
واما ل�سان حال اأمهما تقول :
روحي فركــــــة اأوالدي ت�سلهــــا

ودمـــــوعي دمـــة اأعيـــــــوين ت�سلها 
�ستكول اأمكم اذا وحدة ت�سلها 

اأب�سفر لو �سافحوا ترب الوطية 

 م�سلم بن عقيل
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�جلمعة 21 حزير�ن 2019
كربالء / �ل�سباح

�لطلبة  �لعليا,  �لدينية  �ملرجعية  دع��ت 
�ىل ��ستثمار �لعطلة �ل�سيفية وعدم ت�سييع 
�الت�سال,  و�سائل  بع�س  با�ستخد�م  �لوقت 
حمذرة من خماطر �اللعاب �اللكرتونية على 

�ل�سباب.
�ملهدي  عبد  �ل�سيخ  �ملرجعية  ممثل  وقال 
�ألقاها  �لتي  �جلمعة  خطبة  يف  �لكربالئي, 
�ل�سريف:  �حل�سيني  �ل�سحن  د�خ���ل  م��ن 
"نو�جه غزوً� من �لقنو�ت �لف�سائية و�سبكات 
�اللكرتونية  و�الألعاب  �الجتماعي  �لتو��سل 
�ىل  ي�سهرون  �الب��ن��اء  جتعل  �لتي  �جل��ذ�ب��ة 

�ل�سباح وتعطل �سبل تطورهم وتنميتهم".
�لعطلة  بدء  �الأي��ام  هذه  "ن�سهد  و�أ�ساف 
�و  و�مل��د�ر���س  �جل��ام��ع��ات  لطلبة  �ل�سيفية 
�لطلبة  لبع�س  �لنهائية  �المتحانات  ق��رب 
وهذ� يعني �نتهاء مو�سم �سهدت فيه �لكو�در 
عددهم  يقدر  �ل��ذي��ن  و�لطلبة  �لتدري�سية 
من  حالة  يف  خالله  كانو�  مو�سما  باملاليني, 
و�لكتابة  و�ملطالعة  و�ل�سهر  و�الجتهاد  �جلد 
بناة  ه��م  �لطلبة  ف��ه��وؤالء  و�ل��ت��ه��ي��وؤ  و�ل��ف��ك��ر 

�ل�سباب  "مرحلة  �ن  مو�سحًا  �مل�ستقبل", 
و�الب���د�ع  و�ل��ت��األ��ق  و�لن�ساط  �حليوية  متثل 
�ل�سحيح  للبناء  ثمينة  فر�سة  وهي  �لفكري 

و�لناجح".
"�لطالب  �ن  �ىل  �ل��ك��رب��الئ��ي  ول��ف��ت 
من  ومتعبًا  �ساقًا  مو�سمًا  ي�سهد�ن  و�ال�ستاذ 
ياأخذ  �الن�سانية  �لطبيعة  وح�سب  �لدر��سة 
�الن�سان ق�سطًا من �لر�حة لكي ي�ستعد ملو�سم 

�لك�سل  تعني  ال  �لر�حة  ولكن  و�أ�سق  �أ�سعب 
"�لفر�غ  �ن  مو�سحًا  للطاقات",  و�لتعطيل 
يجب  نعمة  �لعطلة  يف  �لطالب  يعي�سه  �لذي 
حياة  لبناء  �لطاقة  هذه  با�ستثمار  �غتنامها 
م�سوؤولية  �سيتحمل  كونه  ناجحة  �سخ�سية 

قيادية ووظيفية و�أ�سرية".
�لطلبة  "�إدخال  �ن  بالقول:  و��ستطرد 

و�لطالبات دور�ت �لتقوية يف �لدرو�س خالل 
�لعطلة �ل�سيفية �أمر مطلوب ولكن يجب �ن 
بناء �سخ�سياتهم فهم  �آخر وهو  �أمر  يقابله 
يف خطر عظيم ب�سبب ما غز�نا من �لقنو�ت 
و�الأل��ع��اب  �ل��ت��و����س��ل  و���س��ب��ك��ات  �لف�سائية 
�أمله  "عن  معربًا  �جلذ�بة",  �اللكرتونية 
و�ملعلمني  و�ملدر�سني  �جلامعات  �أ�ساتذة  من 
مع  �ل�سنة  �آخ���ر  يف  �الج��ت��م��اع  �مل��د�ر���س  يف 
على  و�لتنبيه  و�لتالميذ  و�لطالبات  �لطلبة 
�لعطلة  فر�سة  �غتنام  يف  �ملهم  �الم��ر  ه��ذ� 
وحتذيرهم  �ل�سحيح  �ال�سلوب  وتعليمهم 
�ملف�سدة  �الإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  من  كثري  من 
�ىل  دعا  كما  و�خالقيا".  عقائديًا  و�ل�سارة 
"حثهم على ��ستغالل نعمة �ل�سباب و�لفر�غ 
وعدم ت�سييع �لعطلة يف �أمور �سارة �و لي�س 
حتى  �جلميع  م�سوؤولية  وه��ذه  ج��دوى  ذ�ت 
وهو  �ملاأمول  �لنجاح  و�لطالبة  �لطالب  ينال 
�لعلمي �لتخ�س�سي  ال يقت�سر على �جلانب 
بناء  وبالتايل  �ملتكامل  �لبناء  من  جزء  فهو 

وت�سكيل جمتمع ز�هر متقدم".

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

املرجعية حتذر من خطر االألعاب االإلكرونية على ال�شباب
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�ل�سومرية نيوز 2019/07/12
جددت �ملرجعية �لدينية �لعليا, �جلمعة, 
�لع�سائرية  �ل�سلوكيات  لبع�س  �ن��ت��ق��اده��ا 
حتت  "جمحفة"  مبالغ  �خذ  تت�سمن  و�لتي 
��سم"�لف�سل" لقاء م�ساحلة بني �سخ�سني 
�أن هذه  �ىل  نوهت  فيما  بع�س,  مع  ت�ساجر� 

�ملبالغ �أغلبها "�أكل مبالغ بالباطل".
�حمد  ك��رب��الء  يف  �ملرجعية  وكيل  وق��ال 
�إن  �جلمعة,  �سالة  خطبة  خ��الل  �ل�سايف 
ومهم  حافل  تاأريخ  لها  �لعر�قية  "�لع�سائر 
ولها وقفات م�سرفة وكثرية, فممكن �ن تقفز 
للذ�كرة كيف كان موقفها يف ثورة �لع�سرين, 
�ي�سا  �لع�سائر  هبت  �ملتاأخرة  �ل�سنني  ويف 
بق�سية  ومقد�ساته  �لعر�ق  �ر�س  للدفاع عن 
زمر  �سد  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  �ف��ت��اء 
د�ع�س, ��سافة �ىل �الخالق و�ملاآثر �ملحمودة 
وقد  وغ��ريه��ا,  و�ل�سجاعة  و�جل��ود  كالكرم 

تكونت يف هذه �لع�سرية جمموعة من حلقات 
بها  يجتمع  �مل�سائف  كانت  عندما  �لرتبية 
وجهاء �لع�سرية ويجل�س �بناء �لع�سرية ممن 
مل تخربه �حلياة وي�ستمع �لتوجيه و�لن�سيحة 

ل�سقل �سخ�سيته".
�ال�سياء  "بع�س  �أن  �ل�����س��ايف,  و�أ���س��اف 

بد�أت موؤخر� تربز وت�سيء �ىل ��سم �لع�سرية, 
بها  ون�سمع  نر�ها  وكنا  �لنبيلة  �لقيم  وتلك 
بحيث ��سبح بع�س �فر�د �لع�سرية يف حرجة 
بع�س  و����س��ب��ح��ت  ينقل  ومم���ا  ي�سمع  مم��ا 
�لذي  �لتكوين  هذ�  على  تتطفل  �لت�سرفات 

نعتز به, وهذ� �لتطفل �لع�سرية بريئة منه", 
تاأخذ  ��سبحت  �الم��ور  "هذه  �أن  �ىل  الفتا 
هذه  �ملجاالت,  بع�س  يف  طيبة  غري  م�ساحة 

�المور و�ن قلت توؤثر".
"هناك ت�سرفات  �أن  و�أ�سار �ل�سايف �ىل 
م���ن غ���ري �ل�����س��ح��ي��ح �ن ت��ب��ق��ى م��ث��ل ح��ال��ة 
���ل �ال  �الح��ت��ك��اك )�ل�����س��ج��ار( و�ل��ت��ي ال حترُ
مببالغ كبرية وجمحفة حتت م�سمى �لف�سل, 
�مل�ساكل  ه��ذه  �فتعال  يت�سيد  م��ن  و��سبح 
بهدف �ال�ستفادة �ملادية, كما ��سبح �ملو�سوع 
ماديًا بحتًا ويعز علينا ذلك, �ن هذه �ملبالغ 
من �لباب �ل�سرعي �غلبها �كل مال بالباطل, 
يلملمو�  �ن  ي��ح��اول��ون  �ل��ق��وم  وج��ه��اء  ن��ع��م 
�مل�سكلة وتت�سالح �الطر�ف, �مام �ن تتحول 
�مل�سائل �ىل جهة مادية بحتة ومن يدفع بهذ� 
تلك  �ملاآثر و�ال�سول على  �الجتاه هو خالف 

�لع�سائر".

روود�و - �أربيل
�ليوم �جلمعة, من  �لعليا,  �لدينية  �ملرجعية  حذرت 
�سيوع ظاهرة �النتحار �لتي تز�يدت يف �الآونة �الأخرية.

وقال ممثل �ملرجعية يف كربالء �ملقد�سة, �ل�سيخ عبد 
�ملهدي �لكربالئي, يف خطبة �جلمعة, �إن "على �الن�سان 
نف�سه, ومن عالمات عدم رحمة  �ن يكون رحيمًا على 
�الن�سان لنف�سه هي �نت�سار ظاهرة �النتحار يف �لعر�ق, 
كما �ن �سيوع ظاهرة �النتحار يف �لبالد يوؤ�سر على خلل 

يف �ملجتمع وموؤ�س�سات �لدولة".
كما �أكد �ن "ظاهرة �النتحار تعد م�سوؤولية �جلميع, 

كما ينبغي بناء �ملجتمع وحفظه من �ملهالك”.
فئة  لدى  خا�سة  �النتحار  ظاهرة  موؤخرً�  وتز�يدت 
خطري  موؤ�سر  يف  �مل��دن  غالبية  يف  �لعر�قي  �ل�سباب 

لالو�ساع �الأن�سانية �لتي ت�سهدها �لبالد.

RT قناة رو�سيا �ليوم
�تهم عبد �ملهدي �لكربالئي ممثل �ملرجع �ل�سيعي علي �ل�سي�ستاين "متنّفذين 
يف �لدولة" ب�"حماية" جتار خمدر�ت, وحّذر مما �أ�سماها "مر�كز �لف�ساد" يف 

�لعا�سمة بغد�د. 
وقال �لكربالئي خالل خطبة �سالة �جلمعة من �لعتبة �حل�سينية يف كربالء 
�إذ� مل تو�سع لها  �أكث �مل�ساكل �الجتماعية خطورة  "ظاهرة �ملخدر�ت من  �إن 

معاجلات, وتناميها ب�سكل �سريع يدعو �إىل �لقلق �لبالغ".
و�أ�ساف �أن "ترويج �ملخدر�ت يجري بني فئة �ل�سباب و�ل�سابات ال�ستنز�ف 

طاقاتهم و�إماتة هذه �الأمة باعتبارهم �ل�سريحة �الأكث فعالية فيها".
وم��اك��رة  خ��ادع��ة  باأ�ساليب  ي��ج��ري  للمخدر�ت  "�لرتويج  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
وجاذبة بنف�س �لوقت, منها تقدمي �حلبوب �ملخدرة لتخفيف �لتوتر و�الكتئاب 

و�ال�سطر�ب عند بع�س �ل�سباب الإيقاعه يف فخ �ملخدر�ت يف ما بعد".
ودعا �لكربالئي �إىل "مزيد من �الهتمام وو�سع معاجلات للظاهرة من قبل 

�جلهات �ملعنية ومنظمات �ملجتمع �ملدين".

املرجعية تنتقد بع�س ال�شلوكيات الع�شائرية باأخذ مبالغ جمحفة مبا يعرف ب�"الف�شل"

حتذر  الدينية  املرجعية 
من �شيوع ظاهرة االنتحار 

يف العراق
يف  "متنّفذين  يتهم  ال�شي�شتاين 
املخدرات جتار  الدولة" برعاية 
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

كم هي عظيمة �سخ�سية �حلبيب �مل�سطفى 
 حتى جعلت منها  �ل�سماء  خري قدوة و��سوة 

للعاملني جميعا .
�ولئك  حتى  �جلميع  �درك��ه��ا  حقيقة   تلك 
�لكاتب  فنجد   , وبدينه  ب��ه  يوؤمنون  ال  �ل��ذي��ن 
يختار  �المريكي   )مايكل  هارت(  �لن�سر�ين 
ت��اري��خ  ع��رب  �سخ�سية   م��ائ��ة  �ف�����س��ل  ���س��م��ن  
�الطالق  على  �ملائة  �ف�سل  يختار  ,ثم  �لب�سرية 
,وجند �ملفكر و�لفيل�سوف �ال�سكتلندي  )توما�س 
كارليل(  وهو �لذي يعتنق مذهب )�لال �أدرية ( 
يكتب فيه كتابه �ملعروف )حممد  �المثل �العلى 

( وغري هوؤالء �لكثري .
�ل�سمائل  م��ن    �ل��ن��ب��ي  �سخ�سية  �ن 
و�خل�سائ�س و�ملز�يا مامل يوجد يف �سخ�سيته 
, فهو حقا    �الط���الق  �ل��ع��امل��ني  على  م��ن  �ح��د 
�الكمل بكل ما تعنيه هذه �لكلمة من بني جميع 

�خلالئق .
وهلل در �لقائل :

ك�سف �لدجى بجم��اله            بل����غ �لعال بكماله
ح�سنت جميع خ�ساله            �س�������لو� عليه و�آلة

�لهم �سِلّ على حممد و�آل حممد , ولعل من 
�برز تلك �خل�سائ�س و�خل�سال :

عن  روي  فقد   , �لبهي  �جل��م��ال  ذل��ك   -1
�المام �ل�سادق  قال : ��ستاأذنت )زليخا( 
على يو�سف فقيل لها �إنا نكره �أن نقدم بك عليه 
ملا كان منك �إليه قالت �إين ال �أخاف من يخاف 
�هلل فلما دخلت قال لها يا )زليخا( مايل �أر�ك 

قد تغري لونك قالت �حلمد هلل �لذي جعل �مللوك 
مبع�سيتهم عبيد� وجعل �لعبيد بطاعتهم ملوكا 
فقال لها ما �لذي دعاك �إىل ما كان منك قالت 
ر�أي��ت  ل��و  كيف  فقال  يو�سف  ي��ا  وجهك  ح�سن 
�آخر �لزمان  نبيا يقال له حممد يكون يف 
و�أ�سمح  خلقا  مني  و�أح�سن  وجها  مني  �أح�سن 
�أين  علمت  وكيف  ق��ال  �سدقت  قالت  كفا  مني 
�سدقت قالت الأنك حني ذكرته وقع حبه يف قلبي 
فاأوحى �هلل عز وجل �إىل يو�سف �أنها قد �سدقت 
و�إين قد �أحببتها حلبها حممد� �سلى �هلل عليه 

و�آلة فاأمره �هلل عز وجل �أن يتزوجها. 
)�نا  �لقائل  وهو  ال؟  ,وكيف    علمه   -2

مدينة �لعلم وعلي بابها( 
�ل�سادقني  فعن    ع��ب��ادت��ه  ومنها   -3
�ذ�   هلل� ر�سول  قاال)كان  �ل�سالم  عليهما 
حتى  رجليه  ��سابع  على  ق��ام  عليه  �هلل  �سلى 
تورمت ,فاأنزل �هلل تعاىل ) طه ما �نزلنا عليك 

�لقر�ن لت�سقى ( 
4- ومنها  �سجاعته بابي هو و�مي فعن �مري 
ونحن  بدر  يوم  ر�أيتنا  لقد  قال)   ملوؤمنني�
 , �لعدو  �إىل  �أقربنا  وهو   بر�سول �هلل نلوذ 

وكان من �أ�سد �لنا�س يومئذ باأ�سا . 
�ىل غ���ري ذل����ك م���ن �ل�����س��ف��ات �حل��م��ي��دة 
مل  ذل��ك  وم��ع  كله  ,ه���ذ�  �لعظيمة  و�خل�����س��ال 
,و�منا خ�س�س  منها  �سيء  �لقر�ن يف  ميتدحه 

�خالقه باملدح دون غريها :
قيمة  ال  ,�ذ  حقا  �لتاأمل  �إىل  يدعو  �مر  �نه 

مامل  �لعبادة  �و  �ل�سجاعة  �و  �جلمال  �و  للعلم 
يتحلى �ساحبها باخللق �لطيب .

بل هو �مر  يدعونا �ىل مر�جعة �ور�قنا  ,فاين 
نحن  �مل�سلمون من تلك  �الخالق �لعظيمة؟ وهل 

يخفى علينا �سيء منها ؟
�المم   رق��ي  ب��ان  �مل�سلمون  نحن  نعلم  �أمل 
و�نحطاطها  �منا يقرتن باأخالقها ؟ �فال تدري 
�ن �لنف�س ال �سبيل لكمالها مامل تتحلى مبكارم 

�الخالق ؟
�نف�سنا  م��ر�ج��ع��ة  �ىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ح��ق��ا 
�ىل  ن��ع��ود  �ن  �ىل  بحاجة  نحن   , و�و���س��اع��ن��ا 
ر�سول لن�سري  خلفه لرنقى فرد� وجمتمعا ,فاأما 

�خالقنا �و �لدمار .
�ن مدينة �فالطون �لتي بناها يف خميلة مل  
�لتي  �لف�سيلة  الن  هذ�  يومنا  �ىل  �لنور  تب�سر 
نغر�س  �ن  فعلينا  لها  ماز�لت مفقودة  �ر�ده��ا  
بذور �لف�سيلة لنعمر �ملدينة �لفا�سلة  �ن �ردنا 

�سعادة �لد�رين .
عند  كالمه   يف  �سوقي  �ىل  لنت�سمع   ختاما 

�الخالق عرب هذه �البيات :
�إمنا �الأمم �الأخ�������الق ما بقيت

فاإن هم ذهبت �أخالقهم ذهبو�
و �إذ� �أ�سيب �لقوم يف �أخالقهم

فاأق�������م عليهم ماأمت�����ا و عويال
�سالح �أمرك لالأخالق مرجع�ه

فق����ّوم �لنف�س باالأخ�الق ت�ستقم

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  َو�إِنَّ
القلم)٤(
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ال�سيخ ح�سن ملكي

خلق �هلل تعاىل �الإن�سان و�أعطاه من �لقدر�ت 
�جل�سمانية ومنها حتمل �ل�سعاب, �إال �أن �لب�سر 
�ختلفو� يف �سرف قو�هم �إىل ق�سمني, منهم من 
يتحمل �ل�سعاب الأجل �ملاديات فقط ومنهم من 
ومنها  �الإلهية  �الأو�م��ر  طاعة  الأجل  ي�ستخدمها 
�ل�سعاب  يتحمل  فاالأول ال  �الكت�ساب باحلالل, 
�الإلهية  �الخ��ت��ب��ار�ت  �أو  ب��ال��ع��ب��اد�ت  �ملرتبطة 
ولعله  يكدح  ت��ر�ه  بينما  �بتالء!  الأق��ل  ويت�سجر 
كانت  مهما  �ملتو��سل  �لعمل  من  فرتتني  ياأخذ 
�سعوبتها الأجل �ملادة �لبحتة, وين�سى �أمر� مهما 
�أمر�  �أن �هلل تعاىل حينما يختربه ويق�سي  وهو 
ما يف حقه فاإن فيه �خلري و�إن مل تدركه �لعقول, 
للموؤمن يف كل  ع��ز وج��ل  م��ن �هلل  ف��اإن �خل��ري 
�أحو�له, فعن �الإمام �لباقر: )يف ق�ساء �هلل 
عّز وجّل كّل خري للموؤمن(, فرت�ه ي�ستعجل بنطق 
�سبحانه  �هلل  مع  �الدب  فيها  ير�عي  ال  كلمات 
�ملثال-  فر�س  �أمر�س -على  لو مل  يقول:  حيث 
�أن  �إال  �لفالنية,  �ل�سفقة  �أرب��ح  �أن  ال�ستطعت 
�لبالء �لذي �أتى بغري وقته �سبب يل �خل�سارة!! 
وال يعلم �مل�سكني باأنه تعاىل هو �لرز�ق �لعليم ال 
�لتجارية, لذلك قال �الإمام  �أو حنكته  �ل�سفقة 

�ل�سادق: )�إن �مل�سلم ال يق�سي �هلل عّز وجّل 
ق�ساء �إال كان خريً� له, و�إن ملك م�سارق �الأر�س 

ومغاربها كان خريً� له(.
تعاىل  �هلل  على  وي�ستكي  ي�سجر  تارة  وت��ر�ه 
بذكر  فياأخذ  غ��ريه  يبتِل  ومل  �ب��ت��اله  مل��اذ�  �أن��ه 
�مل�ساعب �لتي يو�جهها هنا وهناك, وال يتنا�سى 
لو علم  و و�هلل  بالبالء حمفوفة,  د�ر  �لدنيا  �أن 
ماله من �الأجر يف �ل�سرب على ق�ساء �هلل لطلب 
�ملزيد من �الختبار�ت وهناك رو�ية عن �الإمام 
�ل�سادق: )لو يعلم �ملوؤمن ما له يف �مل�سائب 
بل  باملقاري�س(,  يقر�س  �أن  لتمنى  �الأج��ر,  من 
يكتب عند �هلل من �ل�سهد�ء �لذين بذلو� �لنفي�س 
يف �سبيله فعن �أحدهما قال: )ما من عبد 
م�سلم �بتاله �هلل عّز وجّل مبكروه و�سرب �إال كتب 

�هلل له �أجر �ألف �سهيد(.
ذكر �بن �أبي عمري عن بع�س �أ�سحابه رفعه 
�لبحر,  �ساحل  على  مي�سي  مو�سى  بينما  ق��ال: 
وتكلم  �ساجد�,  لل�سم�س  فخر  �سياد  ج��اء  �إذ 
مملوءة,  فاأخرجها  �سبكته  �ألقى  ثم  بال�سرك, 
فاأخرج  �أعادها  ثم  مملوءة  فاأخرجها  فاأعادها 
�آخر  جاء  ثم  م�سى,  ثم  �كتفى  حّتى  ذلك  مثل 

فتو�ساأ ثم قام و�سلى وحمد �هلل و�أثنى عليه, ثم 
�ألقى �سبكته فلم تخرج �سيئًا, ثم �أعاد فلم تخرج 
�أعاد فخرجت �سمكة �سغرية, فحمد  �سيئًا, ثم 
 :مو�سى فقال  و�ن�سرف,  عليه  و�أثنى  �هلل 
لل�سم�س  و�سلى  بك  فكفر  جاء  عبدك  رّب  )يا 
فاأخرجها  �سبكته,  �ألقى  ثم  بال�سرك,  وتكلم 
ثم  فاأخرجها مم��ل��وءة,  �أع��اده��ا  ث��م  مم��ل��وءة, 
�أع���اده���ا ف��اأخ��رج��ه��ا م��ث��ل ذل���ك ح��ّت��ى �كتفى 
و�أ�سبغ  فتو�ساأ  �ملوؤمن  عبدك  وجاء  و�ن�سرف, 
�ألقى  ثم  و�أثنى,  ودعا  وحمد  �سّلى  ثم  �لو�سوء 
يخرج  فلم  �أع��اد  ثم  �سيئًا,  يخرج  فلم  �سبكته 
�سمكة �سغرية فحمدك  فاأخرج  �أعاد  ثم  �سيئًا, 
و�ن�سرف( !؟, فاأوحى �هلل جل جالله �إليه: )يا 
مو�سى �نظر عن ميينك( فنظر مو�سى فك�سف 
له عّما �أعده �هلل تعاىل لعبده �ملوؤمن فنظر, ثم 
ي�سارك( فك�سف  �نظر عن  له: )يا مو�سى  قيل 
قال  ثم  فنظر,  �لكافر  لعبده  �هلل  �أعده  عّما  له 
وال  �أعطيته,  ما  هذ�  نفع  ما  مو�سى  )يا  تعاىل: 
�سّر هذ� ما منعته(, فقال مو�سى: )يا رّب 

حّق ملن عرفك �أن ير�سى مبا �سنعت(.

باب
�شدة 
ابتالء
امل�ؤمن
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والدته ون�شاأته 
�ل�����س��ّي��د قا�سم  �ل�����س��ع��ي��د  �ل�����س��ه��ي��د  ول����د 
ع��ام)1890م( )1308 ه�( يف مدينة �لنجف 
�الأ�سرف, وكان �البن �لثالث من �أبناء �ل�سيد 
�لتا�سعة من  تويّف و�لده وهو يف  حممد �سرّب, 
�ل�سريفة  �لعلمية  �لتحق باحلوزة  �لعمر, وقد 
و�ملباركة يف نف�س تلك �ل�سنة حيث �سلك طريق 
�أجد�ده, ويف ِظّل تلك �الأجو�ء �الإميانية �بتد�أ 
م�سريته �لعلمية �جلادة و��ستطاع مبا ميتلك 

من فهم وقابلية عالية على تلقي �ملعلومات. 
اأ�شرته: 

�لعلمية  �لعلوية  �لعر�ق  �أ�سر  من  �سرَبّ  �آل 
�لتي يّت�سل ن�سبها باالإمام زين �لعابدين عليه 
�ل�سالم  قال جعفر �آل حمبوبة :�آل �سرب ��سرة 
�قدم  من  ,وه��ي  �لهجرة  يف  قدمية  عر�قية 
�لطو�ئف �لعلوية �لقدمية يف �لعر�ق و�أعر�قها 
يف �لعروبة و�قدمها يف �لهجرة وكان مقرها 
حتى  بها  بقيتهم  ت��زل  ومل  �حللة  يف  �ال�سلي 

�ليوم  وبها عرفت ومنها تفرعت .  
درا�شته اأ�شاتذته: 

�ب��ت��د�أ ب��درو���س �مل��ق��دم��ات ك��در���س �لنحو  
وعلوم �لعربية وقر�ءة �لقر�آن على يد �أ�ساتذة 
�لعالية  �ل�سطوح  بدرو�س  �سرع  وبعدها  �أكفاء 
و�لدر�س �خلارج, فدر�س على يد كبار �لعلماء 

منهم: 
1� �ل�سيخ حممد ح�سني �لنائيني )1276ه � 

1355ه(.
2� �ل�سّيد �أبو �حل�سن �الإ�سفهاين )1277 � 

1365 ه�(
3 � �ل�سيخ علي �الإيرو�ين.

4� �ل�����س��ّي��د حم��ّم��د �حل�����س��ن��ي �ل��ب��غ��د�دي 
)ت1392ه�(

 �1301( �ل�ساهرودي  حممود  �ل�سّيد   �  5
1394ه�(

موؤلفاته :
�أنها �سودرت  �أال  موؤلفات  لل�سيد عدة  كان 

على  �لبائد  نظام  �من  ق��و�ت  مهاجمة  �أثناء 
د�ره فاأحرقو� مكتبته و�سرقو� ما وجد فيها من 

خمطوطات له ولغريه,  نذكر منها:
1� �ملوؤمنون يف �لقر�آن .
2� �سرح نهج �لبالغة .

�لفقه  يف  �أ���س��ات��ذت��ه  لبع�س  ت��ق��ري��ر�ت   �3
و�الأ�سول .

ن�شاطه الديني ومواقفه :
ال تخفى �أهمية �لتبليغ و��ستقر�ر �لعلماء يف 
�ملدن و�ملناطق و�سعور� بهذه �مل�سوؤولية  �نتقل 
�إىل  عمره  من  �الأربعينات  يف  �ل�سيد  �سماحة 
مدينة �لنعمانية بوكالة من �ل�سّيد �ال�سفهاين 
لل�سّيد  وك��ي��اًل  �أ�سبح  ث��ّم   , م(   1935( ع��ام 
حم�سن �حلكيم  بعد وفاة �ل�سّيد �الأ�سفهاين 
ومن ثم وكيال لل�سيد �خلوئي  وكان من وكالء 
�ل�سدر  باقر  حممد  �ل�سيد  �ل�سهيد  �ل�سيد 

)1353� 1400ه�( ومن �ملقربني له جد�.
�لوعي  ون�سر  �لديني  بالتبليغ  �هتم  حيث 
�ملوؤثرة  �لوعظية  مبحا�سر�ته  �ل�سيد  و�متاز 
�لتاأثري �لكبري على م�ستمعيه,  و�لتي كان لها 
و�أ�س�س مركز تعليم �لبنات يف �لنعمانية � وهو 
� ثم تعهدت به جمعية  م�سروع ر�ئ��د يف وقته 

�ل�سندوق �خلريي لل�سيد مرت�سى �لع�سكري.
 كان �ل�سيد �سديد �لتعّلق باأهل �لبيت

كان  حيث    �حل�سني  �الإم���ام  وب��ال��ذ�ت 
كربالء  مدينة  �إىل  جمعة  ليلة  ك��ل  ي��ذه��ب 
كما   ,حل�سني� �الإم��ام  لزيارة  �ملقّد�سة 
ِجد مع كفن �ل�سهيد كي�س كتب عليه : )هذه  ورُ
�لقرب,  وكتفي يف  ترُن�سر على �سدري  �ملناديل 
على  ج��رت  �لتي  �ل��دم��وع  بها  فت  جَفّ الأّن��ن��ي 
كان   عا�سور�ء  ),ويف  �حل�سني  �الإم���ام 
يف   يقر�أ ق�سة مقتل �الإم��ام �حل�سني

ديو�نه �خلا�س بكتاب )مثري �الأحز�ن(.
ق�شة اعتقاله و�شهادته :

1979م,  ع��ام  رج��ب  �سهر  �نتفا�سة  ويف 
حممد  �ل�سهيد  لالإمام  �لبيعة  وف��ود  حتركت 

باقر �ل�سدر )قد�س �سره( ومن بينها موكب 
�أهايل �لنعمانية يتقدمه �ل�سيد �سرب.

ويف يوم �جلمعة �مل�سادف 1979/6/15م 
ويف �ل�ساعة �لثانية بعد منت�سف �لليل �عتقله 

جالوزة �الأمن �ملجرمون بطريقة ماكرة.
جرت حماكمته �ل�سورية و�لهزلية بو��سطة 
�ملجرم م�سلم �جلبوري يف �ل�ساد�س من �سعبان 
1399 ه� وبكل خ�سا�سة قال : )حكمتك �ملحكمة 
�إعد�مًا رميًا بالر�سا�س فابت�سم �ساخرً� بهذ� 
ليلٍة كنت  م��ن  �أجملها  : )م��ا  ق��ائ��اًل  �جل��الد 
�هلل  �سبيل  يف  تل  �أقرُ �أن  عمري  طول  �أنتظرها 
على يد �أ�سر خلق �هلل �إنها و�هلل �ل�سهادة و�أن 

. ) أكون مثل جدي �حل�سني�
وقد و�سلت �خل�سة باحلكومة �جلائرة �إىل 
�أِيّ  عدم ت�سليم جثمانه �لطاهر فلم يرُعلم يف 

مكان دفن, لكنه يف قلوب حمبيه د�ئما.
�أقام �أبناء �لنعمانية مز�رً� رمزيا له الإحياء 
�سرقت  �ل��ت��ي   � د�ره  هيكلية  ب��اإع��ادة  ذك���ر�ه 
�إىل  وبيعت  �إعد�مه  بعد  ومكتبته  حمتوياتها 
�حد �أذناب �لبعث �لبائد حيث �سم ما تبقى 
من مقتنيات �ل�سهيد وخا�سة عمامته �ل�سريفة 

�لتي و�سعت يف �سندوق زجاجي يف �ملز�ر .

فا�سل عليوي ح�سني

ال�شهيد 
ال�شيد قا�شم �شرب      
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طالب حممد جا�سم 

��سم �لكتاب : �هل �لبيت مكانتهم 
نهج  يف  منهم  �الم���ة  وم��وق��ف  وف�سلهم 

�لبالغة
��سم �ملوؤلف : ب�سام كامل ز�جي �لزبيدي 

يف  �لبالغة  نهج  علوم  موؤ�س�سة  ����س��د�ر 
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة, �ال�سد�ر)57(
�لطبعة �الوىل : 1438هجرية_ 2017م

��سم �ملطبعة : د�ر �لكفيل للطباعة و�لن�سر 
و�لتوزيع  )�لعر�ق _كربالء �ملقد�سة (

�سل�سلة �لر�سائل �جلامعية _�لعر�ق  
وحدة �لدر��سات �لتاريخية )12(

وهذ� �لكتاب يعد من �لكتب �ملهمة للقارئ 
�لكرمي   

خل�ست  �لتي  �لدر��سة  هذه  �همية  وتاأتي 
مكانة �هل �لبيت وف�سلهم وموقف 
�ل��ب��الغ��ة  ,  �الم���ة منهم يف  ك��ت��اب  نهج 
وق�سمت هذه �لدر��سة  �ىل �ربعة ف�سول :

نهج  ك��ت��اب  يت�سمن  االول:   الف�شل 
وجامعه  وم�سادره  وم�سامينه   �لبالغة 
�ل�سريف �لر�سي ويت�سمن �ملباحث  �التية:
نظرة  �لبالغة  نهج  :كتاب  االول  املبحث 
ع��ام��ة وي�����س��م )ك���ت���اب ن��ه��ج �ل��ب��الغ��ة , 
وم�سامني كتاب نهج �لبالغة من �خلطب 

و�ل��ك��ت��ب و�ل��و���س��اي��ا و�ل��ع��ه��ود و�حل��ك��م 
و�ملو�عظ, ومكانة كتاب نهج �لبالغة عند 

�لعلماء و�ملفكرين و�لباحثني (
املبحث الثاين    : حياة �ل�سريف �لر�سي 

و�سريته �لعلمية  .
املبحث الثالث :م�سادر ومميز�ت و�سروح  

كتاب نهج �لبالغة .

 لبيت� :�ه���ل  ال��ث��اين  الف�شل 
�ملباحث  ,وي�سمل   �لبالغة  نهج  كتاب  يف 

�التية:
�للغة  يف  و�اله����ل  :�الآل  االول  املــبــحــث 

و�ال�سطالح .

 املبحث الثاين :مفهوم �هل �لبيت
يف �لقر�ن �لكرمي و�ل�سنه .

 املبحث الثالث:  مفهوم �هل �لبيت
يف كتاب نهج �لبالغة .

ال��ف�����ش��ل ال���ث���ال���ث :م����ك����ان����ه �ه���ل 
�لبالغة,  نهج  ك��ت��اب  يف   لبيت�

وي�سم ثالثة مباحث :
 لبيت� �هل  :مكانه  االول  املبحث  

يف �لقر�ن �لكرمي و�ل�سنة .
 لبيت� �هل  :مكانة  الثاين  املبحث 

يف كتاب نهج �لبالغة .
 الثالث :مكانة �هل �لبيت املبحث 

�لعلمية  يف كتاب نهج �لبالغة.
 الف�شل الرابع : ف�سل �هل �لبيت

وموقف �المة منهم يف كتاب نهج �لبالغة 
,وي�سم �ملباحث �التية : 

املبحث االول :ف�سل �هل �لبيت يف كتاب 
نهج �لبالغة .

املــبــحــث الـــثـــاين :م��وق��ف �الم���ة م��ن �هل 
�لبيت  

اهل البيت
مكانتهم وف�ضلهم وموقف االمة منهم 

يف نهج البالغة 
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

االإ�سالمية  للهوية  االأول  املكون  يف 
) )التوحيد 

�إِالاَّ �هلل( َلَه  �إِ هرُ اَل  �أَناَّ قال تعاىل :) َفاْعَلْم 
. )1(

وباإيجاز   �� �الأوىل  �حللقة  يف  عرفنا 
حياة  يف  �لهوية  �أهمية  مدى   �� �سديد 
�أمة  من  ما  و�أنه   , و�ل�سعوب  �الأمم 
�إال   �� �الإ�سالمية  �أمتنا  ذلك  يف  مبا   ��
�ل�سرورة  من  بات  فقد   , هويتها  ولها 
على  تعاىل  بعونه  نتعرف  �أن  مبكان 
تلك  بني  وح�سارة  كاأمة  هويتنا  مكونات 
�أن  علينا  ذلك  قبل  ولكن   , نظري�تها 
�الإ�سالم على  �لهوية يف  �أن  ندرك جيدً� 

: نحوين 
التي  العامة  الهوية  تلك  هو   : االأول 

0  ) االإ�سالمية  الهوية   ( نطلق عليها 

اخلا�سة  الهوية  تلك  هو   : والثاين 
التي نطلق عليها ) الهوية االإيانية(0

هو  �لتق�سيم  هذ�  �إىل  يدلنا  و�لذي 
 (  : تعاىل  قوله  يف  �لكرمي  �لقر�آن 
و�  وؤِْمنرُ ترُ مَلْ  ْل  قرُ ا  �آََمناَّ �اْلأَْعَر�برُ  َقاَلِت 
�اْلإِمَيانرُ  ِل  َيْدخرُ َومَلاَّا  �أَ�ْسَلْمَنا  ولرُو�  قرُ َوَلِكْن 
اَل  وَلهرُ  َوَر�سرُ  َ �هللاَّ و�  ِطيعرُ ترُ َو�إِْن  ْم  لرُوِبكرُ قرُ يِف 
وٌر  َغفرُ  َ �هللاَّ �إِناَّ  �َسْيًئا  ْم  �أَْعَماِلكرُ ِمْن  ْم  َيِلْتكرُ
بني  فرقًا  �لقر�آن  جعل  فقد  َرِحيٌم()2(, 
بالتلفظ  �الأوىل  ترُنال  باأن  �لهويتني؛ 
�لثانية  تنال  بينما   , �لل�ساين  و�لقول 

0 �لقلب  �لر��سخ يف  باالعتقاد 
غري �أن ذلك ال يعني عدم �أهمية �لهوية 
�� معقود هنا  �� �أ�سال  �الأوىل , بل �لكالم 
�لثانية  لتح�سيل  �الأ�سا�س  الأنها  عنها 
بال �سك , ومن دونها ال ميكن الأحد نيل 

مرتبة �الإميان بالغًا ما بلغ �إميانه , فاإن 
تعاىل  به  �العرت�ف  ويظهر  يعلن  من مل 
فال   �� �لتقية  حال  غري  يف   �� وبوحد�نيته 
�ملجرد,  �لقلبي  و�عتقاده  الإميانه  قيمة 
�لكرمية,  �الآية  تر�سد  هذ�  �إىل  ولعله 
ِبَها  و�  َوَجَحدرُ  (  : تعاىل  قوله  �أعني 
ْر  َفاْنظرُ  � لرُوًّ َوعرُ ْلًما  ظرُ ْم  هرُ �سرُ �أَْنفرُ َو��ْسَتْيَقَنْتَها 
فاإن   ,)3( �مْلرُْف�ِسِديَن(  َعاِقَبةرُ  َكاَن  َكْيَف 
�لعلم  مر�تب  �أعلى  هو  و�لذي   �� �ليقني 
  �� و�إذعانها  �لنف�س  وت�سديق  و�ملعرفة 
للحكم ب�سالح هوؤالء ومت  كافيًا  يكن  مل 
كمف�سدين  تعاىل  قبله   من  ت�سنيفهم 
به  �لل�ساين مبا جاءهم  لعدم �عرت�فهم 
تتجلى  وبذلك   , تعاىل  �آياته  من  نبيهم 
لنا �إحدى �سور �حلكمة من ور�ء فر�س 
�لقولية  �ل�سرعية  و�لعباد�ت  �لتكاليف 

هوية يف مهب الريح
الثانية  احللقة   
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ودالئل  �لعقيدة  كو��سف  من  فاإنها 
ريب0 بال  �لهوية 

�إن كلمة �لتوحيد �لتي كانت �أ�سرية يع�س 
متو��سلة,  لقرون  نو�جذه  �الإن�سان  عليها 
مائة  لتحريرها  �ل�سماء  �أنفذت  بعدما 
جدوى  دون  نبي  �ألف  وع�سرين  و�أربعة 
على  وفقط  فقط  �أخريً�  حتررت  قد   ,
�حلبيب  و�ملر�سلني  �الأنبياء  �أ�سرف  يد 
و�آله  عليه  �هلل  "�سلى  حممد  �مل�سطفى 
و�سلم" , وبذلك �أ�سبح �الإن�سان �أ�سريها 

0! �أ�سريته  كانت  بعدما 
�أن  على  �ملف�سرين  كلمة  �جتمعت  لقد 
تعاىل:  قوله  يف  �لطيبة  بالكلمة  �ملر�د 
َمَثاًل  رُ  �هللاَّ َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر����������  �أَمَلْ   (
َثاِبٌت  لرَُها  �أَ�سْ َبٍة  َطيِّ َك�َسَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة 
لاَّ ِحنٍي  َلَها كرُ وؤِْتي �أرُكرُ َماِء . ترُ َها يِف �ل�ساَّ َوَفْرعرُ
ا�ِس  ِللناَّ �اْلأَْمَثاَل  رُ  �هللاَّ ِربرُ  َوَي�سْ َها  َربِّ ِباإِْذِن 
�لتوحيد  كلمة  هو   )4(  ) وَن  ررُ َيَتَذكاَّ ْم  َلَعلاَّهرُ
�الإ�سالم  �سجرة  متثل  �لتي  هي  فاإنها 
ثمرة  �هلل  باإذن  تثمر  و�لتي  �لطيبة 

0 �الإميان ملن قالها �سادقًا 
فاإنها  مثمرة  �لتوحيد  كلمة  تكون  ولكي 
له  حمي�س  ال  قيودً�  قائلها  على  تفر�س 
تلك  �ملوؤمنني  �أمري  �أجمل  وقد   , عنها 
�لقيود بقوله : ) �أول �لدين معرفته 
وكمال  به,  �لت�سديق  معرفته  وكمال   ,
توحيده  وكمال   , توحيده  به  �لت�سديق 
نفي  له  �الإخال�س  , وكمال  له  �الخال�س 
�أنها  �سفة  كل  ل�سهادة  عنه,  �ل�سفات 
غري �ملو�سوف, و�سهادة كل مو�سوف �أنه 
�سبحانه  �هلل  و�سف  فمن  �ل�سفة,  غري 
ومن   , ثّناه  فقد  قرنه  ومن  قرنه,  فقد 

ثّناه فقد جز�أه , ومن جز�أه فقد جهله(
)5(, فال يكمل �لدين �إال مبعرفته تعاىل, 

به  بالت�سديق  �إال  �ملعرفة  تكمل  وال 
و�سلم"  و�آله  عليه  �هلل  "�سلى  وبر�سوله 
باالإخال�س  �إال  �لت�سديق  يكمل  وال   ,
�إال  �الإخال�س  يكمل  وال   , �ساأنه  جل  له 
وفكاكها  �لتوحيد  كلمة  �سر�ح  باإطالق 
�حلق  بتنزيه  �إال  فكاك  وال   , �الأ�سر  من 
ي�ساكل  �أو  يجان�س  ما  كل  ونفي  �سبحانه 

0 وتعاىل  تبارك  عنه  خملوقاته 
و�إلغاء  ن�سخ  ور�ء  �لكامن  �ل�سبب  �إن 
و�لن�سر�نية  �ليهودية  للهويتني  �ل�سماء 
�إمنا  كافرتني  ميتتني  �أمتني  و�عتبارهما 
وعدم  �لتوحيد  بكلمة  �الإخالل  هو  كان 
�إحكامها عن وعي ومعرفة , قال تعاىل: 
َوَقاَلِت   ِ �هللاَّ �ْبنرُ  َزْيٌر  عرُ ودرُ  �ْلَيهرُ َوَقاَلِت   (
ْم  َقْولرُهرُ َذِلَك   ِ �هللاَّ �ْبنرُ  �مْلَ�ِسيحرُ  اَرى  �لناَّ�سَ
و�  َكَفررُ ِذيَن  �لاَّ َقْوَل  وَن  اِهئرُ يرُ�سَ ِباأَْفَو�ِهِهْم 
 , وَن()6(   وؤَْفكرُ يرُ �أَناَّى  رُ  �هللاَّ مرُ  َقاَتَلهرُ َقْبلرُ  ِمْن 
�إِناَّ  َقالرُو�  ِذيَن  �لاَّ َكَفَر  َلَقْد  �أي�سًا : )  وقال 
َلٌه َو�ِحٌد  َلٍه �إِالاَّ �إِ َ َثاِلثرُ َثاَلَثٍة َوَما ِمْن �إِ �هللاَّ
ناَّ �لاَِّذيَن  ولرُوَن َلَيَم�ساَّ ا َيقرُ و� َعماَّ َو�إِْن مَلْ َيْنَتهرُ
وقال  �أَِليٌم()7(,  َعَذ�ٌب  ْم  ِمْنهرُ و�  َكَفررُ
 َ �هللاَّ �إِناَّ  َقالرُو�  ِذيَن  �لاَّ َكَفَر  َلَقْد   (: تعاىل 
َو �مْلَ�ِسيحرُ �ْبنرُ َمْرمَيَ ( )8( وقال تعاىل :  هرُ
�ْلِكَتاِب  �أَْهِل  ِمْن  و�  َكَفررُ ِذيَن  �لاَّ ِن  َيكرُ )مَلْ 
) َنةرُ �ْلَبيِّ مرُ  َتاأِْتَيهرُ َحتاَّى  نَي  ْنَفكِّ مرُ َو�مْلرُ�ْسِرِكنَي 

)9(  �إن عد�د �الأمة و�لفرد من �لكافرين 

هو  �لذي  بالتوحيد  الإخالله  يكون  �إمنا 
هويته  ولفقده   , للدين  �الأوىل  �لدعامة 
خروج  فال   لذ�   , الأمته  �نت�سابه  ودليل 
ومن  �لنور  �إىل  �لظلمات  من  حترر  �أو 

بل   , بالتوحيد  �إال  �الإميان  �إىل  �لكفر 
�سائبة  �لنقي من كل  و�لتوحيد �خلال�س 
�لتوحيد   , تليق ب�ساحة �لقد�س �الإلهي  ال 
0 �أ�سا�س من �لعلم و�ملعرفة  �لقائم على 
�الأعد�ء  ��ستهد�ف  و�سر  �سبب  �إن 
هد�مة  فكرية  مب�ساريع  ل�سبابنا 
�أوىل  حتطيم  هو  ونحوه  كاالإحلاد 
�الإميان  �أ�سا�س  وهدم  �لتدين  دعامات 
�أخرى  وبعبارة   , �ل�سباب  وروح  نف�س  يف 
لينتهي   , �الإ�سالمية  هويتهم  �إ�سقاط 
�الأمة  وموت  فكريًا,  مبوتهم  �الأمر 
��ستقالليتها   ونحر  هويتها  و�سلخ  كلها 
�لفكري  �لتحرر  خديعة  �أعتاب  على 
فما  لذ�   , �حل�سار�ت  وتالقح  و�النفتاح 
تامة  مبعرفة  �مل�سلم  �ل�سباب  يت�سلح  مل 
� وبروؤية  باأ�سول �لدين � ال�سيما �لتوحيد 
مو�جهة  ميكنهم  ال  فاإنه  و��سحة  كونية 
 , �ملف�سدة  �لفا�سدة  �لتيار�ت  هذه  مثل 
من  �سبابنا  وجميع  و�إياكم  �هلل  ع�سمنا 
نلتقي  وحتى   , و�لعمل  �لقول  يف  �لزلل 
ون�ساألكم  �هلل  ن�ستودعكم  �آخر  مكون  يف 

�لدعاء .
�لهو�م�س

 1- �سورة حممد –�س-/19
  2- �سورة �حلجر�ت /14

  3- �سورة �لنمل /14
 4- �سورة �بر�هيم /24_25

5-نهج �لبالغة �خلطبة �الوىل:ج1�س15
6-  �سورة �لتوبة 30

  7- �سورة �ملائدة 37
  8-�سورة �ملائدة 17

  9-�سورة �لبينة1
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اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

�ن �لت�سريع يف �ملنظور �لديني �أمر عميق 
يتجاوز �مل�ستوى �ملنظور يف �لت�سريع �لو�سعي 

�الن�ساين ...
باأد�ة لالإجبار   ��سبه  �الن�ساين  فالت�سريع 
و�الل��ز�م   وممهد للحكم �جلز�ئي كما �ن 
�مل��رتت��ب على خمالفته  �جل��ز�ئ��ي   �حل��ك��م 
تربوية  �ب��ع��اد  ذ�ت   ر�دع���ة  عقوبة  جم��رد 
تربوية  �ب��ع��اد  ذ�ت  تكون  وق��د   , للمجتمع 

للفرد �ي�سا.
و�ما �لت�سريع باملنظور  �لديني فهو يرى 
و��سد�دهما  و�حلكيم  �لفا�سل  �لعمل  �ن 
�خلالدة  �الن�سان  بنية  م��ن  ج��زء�  يكونان 

ولبنة يف وجوده �لد�ئم ,فهو ينمو يف كيانه  
تعاىل:  قال  ,كما  قو�مه  تكوين  يف  وي�ساهم 
ْن  ْم �أَْعَلمرُ مِبَ لٌّ َيْعَملرُ َعَلى �َساِكَلِتِه َفَربُّكرُ ْل كرُ {قرُ

َو �أَْهَدى �َسِبياًل} )�الإ�سر�ء 84 ( هرُ
م���ن غ���ري ف����رق يف ذل�����ك  ب���ني �ط���الع 
و��ستح�سانهم   �لعمل  ه��ذ�  على  �الخ��ري��ن  
َت�ْسَهدرُ  {َي���ْوَم   , ال  �و  عليه  وجماز�تهم  له 
و�  ا َكانرُ م مِبَ لرُهرُ ْم َو�أَْيِديِهْم َو�أَْرجرُ َعَلْيِهْم �أَْل�ِسَنترُهرُ

َيْعَملرُوَن} )�لنور 24(
ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما  َتْقفرُ  {َواَل  تعاىل:  وقال 
�أرُولِئَك  لُّ  كرُ �َد  وؤَ َو�ْلفرُ َر  َو�ْلَب�سَ ْمَع  �ل�ساَّ �إِناَّ  ِعْلٌم 

واًل }اَّ )�الإ�سر�ء36( َكاَن َعْنهرُ َم�ْسوؤرُ

تربية  ت��ك��ون ه��ذه �حل��ي��اة د�ر   وب��ذل��ك 
تربية  فيها  ت��رب��ى  ف���اذ�  لالإن�سان  وت��خ��رج 
ز�كية  ونف�سيا  �سليما  قلبا  �نتجت   ح�سنة 
وكان له درجته ونتاجه يف �حلياة �الخرى, 
ِب��َق��ْل��ٍب  �أََت����ى �هللاََّ  َم���ْن  ت����ع����اىل:{�إِالاَّ  وق���ال 

�َسِليٍم})�ل�سعر�ء89( 
كما و�ن تربى  تربية �سيئة كان قلبه �آثما  

وتلقى  ما ينا�سب ذلك يف �حلياة �الخرى .
فهذه �حلياة ب�سر�ئها و�سر�ئها و�فر�حها 
و�تر�حها هي مر�حل تربوية ميكن �ن يجعل  
�و  �سليمة  تربية  �ىل  �سبيال  منها  �الن�سان 

�سقيمة.

عمق الت�شريع الديني بالقيا�س
مع الت�شريع الو�شعي
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ال�سيخ بالل القبي�سي

ت��ع��د و ال  ك��ث��رية ال  ن��ع��م �هلل ع��ز و ج��ل 
حوله  من  �الن�سان  �لتفت  فكيفما  حت�سى, 
و  �ل�سكر  ت�ستحق  حا�سرة  �هلل  نعمة  وج��د 
يحتاج  �لنعمة  دو�م  �ن  �ذ�  �ملتو��سل  �حلمد 
�سكرمت  )ل��ئ��ن  �الآي����ة  يف  ك��م��ا  �ل�����س��ك��ر  �ىل 
الأزيدكم(1  فلو تاأمل �الن�سان بنعمة �لب�سر 
�لتحرك و نعمة �لطعام  و  �لنطق  و  �ل�سمع  و 
الدرك  �لعافية  و  �ل�سحة  نعمة  و  �ل�سر�ب  و 
معنى �لنعم عليه ال �سيما �ذ�  ر�آها مفقودة 
يف  ورد  كما   باأهميتها  ي�سعر  �الخرين  عند 
يرى  )ال   :لباقر� �الم���ام  ع��ن  �حل��دي��ث 
فيقول  �لبالء  �ن��و�ع  من  �سيئا  به  عبد  عبد� 
�لذي  : �حلمد هلل  ي�سمعه  �ن  ثالثا من غري 
عافاين مما �بتالك و لو �ساء فعل(2  . هذ� 
كله من �لنعم �لدنيوية �ذ� �سح �لتعبري فكيف 
�ذ� تفكر �حدنا بنعمة �لدين و �لعقيدة , �ذ� 
 تفكر بنعمة �لوالية , والية �مري �ملوؤمنني
�ل�سالة  �ف�سل  عليهم  �لكر�م  �لبيت  �هل  و 
�لقر�ن ب�سريح  " �لتي عرب عنها  �ل�سالم  و 
�يها  يا   ( �ملباركة  �الآي��ة  نزلت  حني  �لعبارة 
�لر�سول بلغ ما �نزل �ليك من ربك و �ن مل 
تفعل فما بلغت �لنا�س ر�سالته و�هلل يع�سمك 
من �لنا�س(3  فوقف �لنبي يف غدير خم بعد 
حجة �لود�ع و �وقف �لنا�س و �خذ بيد علي و 
قال من كنت مواله فهذ� علي مواله �للهم و�ِل 
من واله و عاِد من عاد�ه و �ن�سر من ن�سره 
�لفريقني  عند  �مل��ت��و�ت��ر  �حل��دي��ث  �خ��ر  �ىل 
دينكم  لكم  �كملت  )�ليوم  �ية  نزلت  عندها 
و �تتمت عليكم نعمتي و ر�سيت لكم �ال�سالم 

و  �لدين  كمال  ب��اأن  و��سحة  فاالآية  دي��ن��ا(4  
متام �لنعمة بوالية علي عليه �ل�سالم . 

و يقول �ل�ساعر يف بيان نعمة �لوالية :
�ت�����م �هلل نعم����ته علي�������������اْ  

مبا ��سد�ه م������ن نع���������م �ليا
فاأخرجني �جلليل �ىل وجود

و �ح�سن �سورتي ب�سر� �سويا
و نعمت���ه �لعظيمة �ذ� هد�نا

باأن ك����نا تولين�����������ا عل���������يا
ف�����اأن يف �لغ��������دير لنا دليل 

و  فيه �حلق قد ��سحى جليا
و فيه ن�س�����ب �له�ادي علي���ا

باأن كان �خلليف���ة و �لو�س���يا5            
�نها  �لدنيا  يف  �ل��والي��ة  نعمة  �ث��ار  م��ن  و 
تك�سف عن طيب و طهارة �ملولد كما جاء يف 
�حلديث عن ر�سول �هلل  قال ) يا علي 
ال يحبك �ال من طابت و الدته , و ال يبغ�سك 
�ال من خبثت والدته , و ال يو�ليك �ال موؤمن 
و  �ح��ب عليا  ك��اف��ر(6  فمن  �ال  يعاديك  و ال 
�ثارها  ,  من  �ل��والدة موؤمنا  و�اله كان طيب 
�سحة �العمال ف�سرط قبول �العمال �لوالية 
�الم��ام  ع��ن  �مل�سهور  �حل��دي��ث  يف  ج��اء  كما 
�لباقر ) بني �ال�سالم على خم�س : على 
�ل�سالة و �لزكاة و �ل�سوم و �حلج و �لوالية و 
مل يناد ب�سيء كما نودي بالوالية(7 ,و من �ثار 
نعمة �لوالية عند نزع �لروح و يوم �لقيامة و 
 عند �الهو�ل كما يف رو�ية �مري �ملوؤمنني
�ن  �ىل  طويلة  �ل��رو�ي��ة  و  �لهمد�ين  حل��ارث 
يقول �مري �ملوؤمنني )و �ب�سرك يا حارث, 

لتعرفنني عند �ملمات و عند �ل�سر�ط و عند 
ما  و   : ح��ارث  قال  �ملقا�سمة  و عند  �حلو�س 
�ملقا�سمة قال : مقا�سمة �لنار �قا�سمها ق�سمة 
هذ�  و    , �إتركيه  ويل  ه��ذ�  �ق��ول   , �سحيحة 
�البيات  و  �لرو�ية(  �خر  �ىل  فخذيه  ع��دوي 

�لتي كتبها �ل�سيد �حلمريي يف ذلك : 
يا حار همد�ن من ميت يرين 

من موؤم����ن �و من����افق قبال 
يعرفني طرف��ه و �ع��������������رفه

بنع���ته و ��س�م�������ه و ما فعال
و�نت عند �ل�سر�ط تعرف�ن��ي

فال تخ������ف عث��رة و ال زلال 
 ��سقيك من بارد ع�لى �سم����اأ 

تخاله يف �حلالوة و�لع�سل(8 . 
و   علي والي��ة  على  �ي��اك��م  �هلل  ثبتنا 
جعلنا من �ل�ساكرين لهذه �لنعمة و �ملحدثني 
بها كما قالت �الآية ) و �ما بنعمة ربك فحدث 
( و �ي نعمة نحدث بها و نن�سرها �عظم من 

هذه �لنعمة . 
�لهو�م�س : 

1- �سورة �بر�هيم �ية 7 
2- دعو�ت �لرو�ندي

3- �ملائدة �ية 67
4- �سورة �ملائدة �ية 3 

5- �ل�ساعر ف�سيلة �ل�سيخ علي �ل بغد�دي 
�لعاملني 

6- �لكايف �س 18 
7- �لبحار ج 27-�س145

8- �مايل �ل�سيخ �لطو�سي ج 2 -�س 238 

نعمة �لوالية
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من طرائف العرب :
لي�سبح  احلـــمـــام  اىل  �ـــســـاب  ولــــد  دخــــل 

ف�سمعه اأبوه يردد مع نف�سه :
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب ال�سكر علينا ما دعى هلل داع

�سربا  و�ــســربــه  ابـــوه  ام�سكه  خــرج  فلما 
وابوه يقول  والولد ي�سيح وي�سرخ  مربحا 
له كيف تقراأ القراآن وانت ت�سبح يف احلمام 
وعـــــاد عــلــيــه لــيــ�ــســربــه فـــجـــاءت ام الــولــد 
وخل�ست ولــدهــا مــن بــني يـــدي ابــيــه وهــي 
اأبــا حــازم هذا لي�ض من القران   تقول له يا 
بل هذا �سعر ا�ستقبل به اهل املدينة ر�سول 
للمدينة  عندما هاجر من مكة   اهلل
فــجــلــ�ــض االب يــبــكــي فــقــالــت لـــه زوجـــتـــه ال 
عــلــيــك يـــا اأبــــا حــــازم انـــه ولــــدك حــتــى وان 
�سربته فقال ابكي على نف�سي حيث ق�سيت 
ثالثني عاما اقراأها يف ال�سالة �سننا مني 

انها من القران . 
ان الــعــربة مــن ذلـــك تـــدل عــلــى اجلهل 
املــنــاطــق وهــــذه نتيجة  بــعــ�ــض  الــ�ــســائــد يف 

االبتعاد عن القران والعلم والعلماء .

    

العامل )الربت  وهــذه ق�سة طريفة عن 
اأين�ستاين( �ساحب النظرية الن�سبية. فقد 
�سئم الــرجــل مــن تــقــدمي املــحــا�ــســرات بعد 
اجلامعات  مــن  الــدعــوات  عليه  تكاثرت  ان 
كان  وبينما  يوم  وذات  العلمية  واجلمعيات 
�سائق  لــه  ,قــــال  يف طــريــقــه اىل حمــا�ــســرة 
�ــســيــارتــه  اعــلــم يــا �ــســيــدي  انـــك مللت من 
اأنيب  اأن  املحا�سرات فما هو قولك  تقدمي 
عــنــك يف حمــا�ــســرة الـــيـــوم  , خــا�ــســة وانـــا 
�سعري منكو�ض ومنتف مثل �سعرك وبيني 
ا�ستمعت  بالقليل والأنني  وبينك �سبه لي�ض 
لدي  فــان  حما�سراتك  مــن  الع�سرات  اىل 
الــنــظــريــة الن�سبية  بــهــا عــن  فــكــرة البـــاأ�ـــض 
,فاأعجب اأين�ستاين بالفكرة وتبادال املالب�ض 
فــو�ــســال اىل قــاعــة املــحــا�ــســرة حــيــث وقــف 
ال�سائق على املن�سة وجل�ض العامل العبقري 
ال�سفوف  ال�سائق يف  الذي كان يرتدي زي 
اخللفية و�ــســارت املــحــا�ــســرة عــلــى مــا يــرام 
اىل ان وقــف بــروفــ�ــســور وطـــرح �ــســوؤاال من 
به  �سيحرج  بانه  يح�ض  وهــو  الثقيل  الــوزن 
اأين�ستاين  ,هنا ابت�سم هذا ال�سائق امل�ستهبل 
�ــســاذج اىل  �ــســوؤالــك هــذا  وقـــال للربوف�سور 

يجل�ض  الــذي  �سائقي  �ساأكلف  انني  درجـــة  
يف ال�سفوف اخللفية بالرد عليه ,وبالطبع 
الربوفي�سور  جعل  ردا   ال�سائق  قــدم  فقد 

يت�ساءل خجال. 
تدل هذه الق�سة على الرباعة واحلنكة 
والــتــخــلــ�ــض مــن املـــواقـــف احلــرجــة وطـــاأ ملا  

نحتاج اليها يف حياتنا اليومية .

  ق�شة الزوجة املري�شة:
ترقد  مري�سة  الـــزوجـــات  احـــدى  كــانــت 
لزوجها  فقالت  ال�سرير  على  كامال  �سهرا 
عند  الــقــران  تقراأ  ان  يعني  رقية  يل  اعمل 
الزوج  ات�سافى من مر�سي قام  راأ�سي لعلي 
طاب  ما  )فانكحوا  تعاىل  قوله  عليها  قــراأ 
لكم من الن�ساء مثنى وثــالث وربــاع ( واذا 
الغذاء  له  املري�سة قامت وعملت  بالزوجة 
وال�ساي والقهوة وغ�سلت البيت من ال�سطح 
حتى  تغ�سل  ان  واق�سمت  الــ�ــســارع  بــاب  اىل 
الــ�ــســارع لـــوال ان عــمــال الــبــلــديــة ارجــعــوهــا 

وقالوا لها هذا من عملنا.
هــــذا يــــدل عـــلـــى  دهـــــاء بــعــ�ــض الــنــ�ــســاء 
وحر�سهن على بيوتهن وازواجــهــن  وعدم 

املوافقة على الزواج عليهن. 

ا�سرتاحة اخلطيب

�س/ هناك ا�شهر اربعة �شميت باالأ�شهر احلرام ؟ ملاذا �شميت باالأ�شهر احلرام ؟ عدد هذه اال�شهر ؟

جواب ال�سوؤال العدد ال�سابق
)1- ال�سيحة ال�سماوية 2- خروج ال�سفياين 3-خروج اليماين 

4-خ�سف البيداء 5- قتل النف�ض الزكية (

وهناك هدية للفائز االول

�سوؤال العدد

تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية 
مبوعد اق�ساه 10 ذو احلجة1440هـ
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الثقافة العامة



�لعتبة  يف  �حل�سينية  �خلطابة  ق�سم  ب��د�أ 
باللغة  در�����س  �ول  �مل��ق��د���س��ة  �حل�سينية 
�الن��ك��ل��ي��زي��ة يف ق���اع���ة ق�����س��م �خل��ط��اب��ة 
�ل�سيخ  �ال�ستاذ  فيها  حا�سر  �حل�سينية 
�مري �لويل ملجموعة من �ملبلغني و�خلطباء 
�حل�سينيني وبع�س �ل�سباب �لذين �سيعدون 

كمرتجمني للمبلغني.
"بعد  �لويل  �مري  �ل�سيخ  �ال�ستاذ  بني  كما 
�لتوكل على �هلل �لبدء �ليوم بدورة �خلطابة 

يف �للغة �النكليزية وتهدف هذه �لدورة �ىل 
تخرج ثلة من �خلطباء باللغة �النكليزية".

و�سرح �ال�ستاذ حممدعلي �لطائي م�سوؤول 
"هذ�  ب���ان  �لق�سم  يف  �الد�ري�����ة  �ل�سعبة 
وكل  و�مل��ذه��ب  للدين  خدمة  ه��و  �مل�سروع 
�ساء  �ن  ون��ري��د  �الف�سل  تقدمي  ه��و  همنا 
لنا  ميكن  نقطة  �بعد  �ىل  ن�سل  �ن  �هلل 
�لو�سول �ليها لن�سر فكر �هل �لبيت عليهم 

�ل�سالم".

وبني �لطائي "�ن عدد �حل�سور قد جتاوز 
�لثنمانني وقد �سلمنا جميع �لطلبة �ملنهاج 
علما  �لدر��سة,  تدري�سه خالل مدة  �ملقرر 
عليا  �سهاد�ت  حملة  �حلا�سرين  م��ن  �ن 
خمتلف  ويف  و�ل��دك��ت��ور�ه  �ملاج�ستري  م��ن 

�ملجاالت".
�حد  �حل�سينية  �خلطابة  ق�سم  ويعد  هذ� 
�هم �ملوؤ�س�سات �لتي تهتم بال�ساأن �خلطابي 

و�ملنرب �حل�سيني ب�سكل عام.

بدء الدرا�شة باللغة االنلكليزية يف ق�شم اخلطابة احل�شينية
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ن�ساطات الق�سم



ــــــــــان لــــــلــــــعــــــلــــــْن  مــــــــــرفــــــــــوعــــــــــت
بــــــــــــــكــــــــــــــفــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــاًل
هـــــــــــــذا الــــــيــــــتــــــيــــــم املـــــمـــــتـــــحـــــْن 
قـــــــــــــــال الــــــــنــــــــبــــــــي املـــــــــــوؤمتـــــــــــْن 
مـــــــــــنـــــــــــزلـــــــــــًة  جــــــــــــــــنــــــــــــــــٍة  يف 
الــ�ــســجــْن  حمــــو  يف  الـــنـــفـــ�ـــض  يف 
بـــــــــــــــــــٍخ بـــــــــــــــــــٍخ يـــــــــــــــا كــــــــــافــــــــــاًل 
قــــــــد قــــــالــــــهــــــا اأبـــــــــــــو احلـــــ�ـــــســـــْن 
وحـــــــــــْن  رق  .لـــــــــهـــــــــم  قــــــــلــــــــب 
ا�ـــــــســـــــم مــــــــع الـــــيـــــتـــــم اأقـــــــــــــرتْن 
قـــــــــــــــــواًل وفــــــــــعــــــــــاًل �ـــــــســـــــادقـــــــاً
نــــــحــــــن لـــــــــكـــــــــم.. فـــــــــال حـــــــــزْن
ــــــــــيــــــــــاٍع لـــــــلـــــــزمـــــــْن  بـــــــــــــال �ــــــــــس
واجلــــــــــــهــــــــــــل يــــــــتــــــــم وحمــــــــــــْن
مــــــــنــــــــزلــــــــًة حـــــــتـــــــى اطــــــــــمــــــــــاأْن
غــــــــطــــــــت بــــــــــــراعــــــــــــم الــــــــفــــــــْن 
ــــــا�ــــــض غــــــــربــــــــان الــــــفــــــْن  اأعــــــ�ــــــس
مـــــــــن طـــــــــامـــــــــٍع ومــــــــــــن اإحــــــــــــْن 
ــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــادًة مـــــ�ـــــســـــتـــــقـــــبـــــاًل ي
انــــــــتــــــــم رجـــــــــــــــــــاالت الــــــــوطــــــــْن 

ـــــــطـــــــى مــــــعــــــاً  ـــــــبـــــــابـــــــٌة و�ـــــــس �ـــــــس
�ـــــــــــــســـــــــــــاواهـــــــــــــمـــــــــــــا حمـــــــــمـــــــــٌد 
هـــــــــــمـــــــــــا اأنـــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــافــــــــــــــٌل 
مـــــعـــــي  اخلـــــــــــلـــــــــــد  جـــــــــنـــــــــة  يف 
اأعـــــــــطـــــــــى الــــــكــــــفــــــيــــــل اأجــــــــــــره 
مبــــــــــــــــالــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن اأثـــــــــــــــــــــــــٍر 
�ـــــــــــســـــــــــدقـــــــــــت يــــــــــــــــا نــــــبــــــيــــــنــــــا 
لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــك يـــــــــــــــــــا حمــــــــــمــــــــــٌد 
ــــــــــــام يف  ــــــــــــت فــــــاحــــــتــــــ�ــــــســــــن االي
يــــــــــــتــــــــــــم عــــــــــــــلــــــــــــــٌي كــــــــــــافــــــــــــٌل
فــــــلــــــنــــــقــــــتــــــد بــــــاملــــــرتــــــ�ــــــســــــى 
ابــــــــــــنــــــــــــاءنــــــــــــا اأنـــــــــــــتـــــــــــــم هـــــنـــــا
ــــــــــــهــــــــــــدوا وثــــــــــــــابــــــــــــــروا اجــــــــــــت
واٌب اأٌم  فـــــــــالـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

وجــــــــــد  جــــــــــــــد  مــــــــــــــن  واإن 
كــــــــــرثْت  يــــــــبــــــــ�ــــــــضٍ   اأوراق 
قــــومــــوا اأنـــفـــ�ـــســـوهـــا احــتــ�ــســنــْت  
ــــــــــــالدكــــــــــــم  وطـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــروا ب
و�ــــــــــــســــــــــــمــــــــــــدوا جــــــــراحــــــــهــــــــا
عـــــــــــراقـــــــــــنـــــــــــا يــــــــــــرنــــــــــــو لـــــكـــــم 

بقلم  اال�ستاذ ح�سن عرب

ال�شبابة والو�شطى


