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االفتتاحية

هيئة التحرير

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
.كان اللقاء متجددا يف عددنا هذا ونحن ن�ستقبل �سهر اهلل احلرام �سهر احلج، وزيارة قرب النبي امل�سطفى

وهذا العدد اجلديد يحكي لنا ا�ستقبال �سهر احلزن والبكاء �سهر حمرم احلرام ومبا اأن املجلة خمت�سة باخلطباء 
.وما يخ�ص املنرب احل�سيني، علينا اأن نهتم بهذا الإعالم املهم الذي يهتم بهذا املجال واإحياء نه�سة الإمام احل�سني

ويعد هذا ال�سهر -ذي احلجة-  ممهد ملا بعده من �سهري الأحزان حمرم و�سفر.
فيجدر بنا جميعا الهتمام به على اخل�سو�ص يف اإحياء املنا�سبات الدينية والعقائدية ومن اأهمها ذكرى يوم عيد 

اهلل الأكرب عيد الغدير الأغر.
ومن بعده ياأتي �سهر الأحزان �سهر حمرم احلرام حيث ذكرى �سهادة �سبط النبي امل�سطفى املقتول ظلما وامل�سحوق 

ج�سده بحوافر اخليول املرتوك على الرم�ساء ثالثة اأيام حقدا، واملحمول راأ�سه على ال�سنان فخرا..
ف�سالم عليه وعلى اأولده واإخوته واأ�سحابه اآلف التحية وال�سالم

ل فرجهم يارب العاملني. واحلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين وعجِّ

من هدى الرحمن

)�صورة الع�صر(
�سورة الع�سر، هي ال�سورة الثالثة بعد املائة 
�سمن اجلزء الثالثني من القراآن الكرمي، وهي 
من ال�سور املكية، ا�سمها ماأخوذ من الآية الأوىل 
)من   :النبي عن  ونقل  ال�سورة،  ه��ذه  يف 
قراأها ختم اهلل له بال�سرب، وكان من اأ�سحاب 
عاقبته  ُتخَتم  ال�سورة  يقراأ هذه  من  اأّن  احلّق( 
بال�سرب، وُيح�سر يف القيامة مع اأ�سحاب احلّق، 
هم  املوؤمنني  من  املراد  باأّن  الروايات  يف  وجاء 

.الذين يوؤمنون بولية اأهل البيت
)حمتواها(

ورد يف كتب التف�سري اأّن �سورة الع�سر ُتلّخ�ص 
القراآنية، وجتمع �ستات مقا�سد  جميع املعارف 
القراآن يف اأوجز بيان، فاإَنّ اأعظم ما يف الإن�سان 

واأهم ما اأنعم اهلل به هو اأنه تعاىل اأعطاه القدرة 
الكافية الوافية على اأن يكون مالكًا اأو �سيطانًا، 
له  احلرية  جعل  تعاىل  واأن��ه  خا�سرًا،  اأو  رابحًا 
ال�سقاء  اأن يختار لنف�سه ما ي�ساء من  وحده يف 

واخل�سران، والربح وال�سعادة.
)نتناول بع�س االآيات يف هذه ال�سورة 

منها(
ِر} اأي َق�سمًا بالع�سر، اأي ع�سر  1- {َواْلَع�سْ
اأو   اأو ع�سر احلجة الدهر  اأو ع�سر  النبوة 
ب�  �سبحانه  حلف  كما  لل�سبح،  املقابل  الع�سر 

اأ�سبه. "ال�سحى" وما 
{َل��ِف��ي  بطبيعته  ����اَن}  اْلإِن���������سَ {اإِنَّ   -2
نحو  ي��ت��درج  اإذ  م�ستمرة،  خ�سارة  ��ٍر}اأي  ُخ�����سْ

فاإن  اأخالقه يف النحطاط،  تتدرج  الفناء، كما 
تكالبه  زاد  اأك��ر  الدنيا  يف  دخل  كلما  الإن�سان 
ورذائله، بالإ�سافة اإىل اأن كل �ساعة تذهب ومل 
من  ذهب  اإذ  خا�سرًا،  كان  فيها  الإن�سان  يعمل 
اأرقى  راأ�ص ماله -الذي يتمكن به من حت�سيل 

الدرجات- هباًء وهدرًا.
وما  ور�سوله  باهلل  اآَم��ُن��وا}  ��ِذي��َن  الَّ {اإِلَّ   -3
اِت}  احِلَ {ال�سَّ الأع��م��ال  {َوَع��ِم��ُل��وا}  به  ج��اء 
 { قِّ ِباحْلَ ْوا  {َوَتَوا�سَ ال�سيئات،  ي�سوبها  ل  التي 
احلق  ي��الزم  ب��اأن  بع�سُا  بع�سهم  اأو���س��ى  ب��اأن 
ي�سربوا  باأن   { رْبِ ِبال�سَّ ْوا  {َوَتَوا�سَ به  ويعمل 
على مكاره الدنيا، وذلك بال�سرب عن املع�سية 

وال�سرب على الرزية.



ما هي �سالة امل�سافر؟
ميكن القول يف تعريف �س���الة امل�سافر باأنَّها ق�سر ال�سالة 
���ي امل�سافر �سالة الظهر  الرباعي���ة املفرو�س���ة اإىل ركعتني، اأي، ي�سلِّ
والع�س���ر والع�ساء ركعتني فقط، واأن يبقي �سالة الفجر واملغرب على 
حالهم���ا، كما ميك���ن للم�سافر اأن يجمع بني �سالت���ي الظهر والع�سر 

وبني �سالتي املغرب والع�ساء في�سليهما يف وقت واحد.
 هل يجوز للم�سافر ق�سر �سالة املغرب اأو الفجر؟ 

ل يج���وز للم�ساف���ر اأن يق�س���ر �س���الة املغ���رب والفج���ر يف 
الإ�سالم، بل ي�سليهما كما هما، املغرب ثالث ركعات والفجر ركعتني.

هل يجوز للم�سافر اأن يجمع بني �سالة الع�سر واملغرب؟
ل يج���وز، لأنَّ اجلمع للم�سافر ل يكون اإلَّ بني �سالتي الظهر 

والع�سر، وبني �سالتي املغرب والع�ساء.
هل يجوز للم�سافر اأن يجمع بني �سالة الع�سر والظهر؟

نعم، يجوز.

ه���ل يجوز للم�ساف���ر اأن يق�سر يف �س���الة الظهر والع�سر 
وكيف يكون الق�سر؟

يج���ب للم�سافر اأن يق�سر يف �سالة الع�سر والظهر ويكون 
الق�س���ر ب���اأن ي�سلِّي كلَّ واح���دة منهما ركعتني فقط ب���دًل من اأربع 

ركعات.
م���ن ق�سد الإقامة يف مكان ع�سرة اأّيام ُثّم عدل عن ق�سد 

او غري ق�سد ما حكمة؟
اذا كان ق���د �سل���ى �س���الة رباعية فيبقى عل���ى متام  حتى  

ي�سافر من حمل اقامته وال فعلية ان يعدل اىل �سالة الق�سر.
اإذا كان يف اأّول الوق���ت حا�سرًا فاأّخ���ر �سالته حّتى �سافر 

فهل ي�سلي ق�سر ام متام؟
بل ي�سلي ق�سرًا.

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

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال

�سالة امل�سافر 
)الظهر  الرباعّية  ال�سلوات  ر  يق�سّ اأن  امل�سافر  على  وج��ب 
والع�سر والع�ساء(، فت�سبح ثنائّية ك�سالة ال�سبح توؤّدى بركعتني. 

�سروط: وللتق�سري 
امل�سافة، ومقدارها )44 كيلومرتًا تقريبًا(  االأّول: ق�سد قطع 
ذهابًا واإيابًا، اأو ملّفقة من الذهاب والإياب. وحتت�سب امل�سافة من 
اآخر  وهو  عرفًا،  م�سافرًا  جتاوزه  بعد  ال�سخ�ص  يعّد  الذي  املو�سع 

غالبًا. املدينة 
الثاين: ا�ستمرار الق�سد بعدم العدول عنه يف الأثناء.

ما  مكان  يف  اأّي��ام  ع�سرة  الإقامة  امل�سافر  ينوي  ل  اأن  الثالث: 
ثالثني  وعدمها  الإقامة  يف  م��رتّددًا  فيه  ميكث  اأو  امل�سافة،  اأثناء 
يومًا، واأي�سًا اأن ل ميّر بوطنه اأو مقّره يف الأثناء، لأّن املرور بالوطن 

واملقّر والنزول فيهما يقطعان ال�سفر.

احلرام  ارتكاب  يق�سد  فال  �سائغًا،  �سفره  يكون  اأن  الرابع: 
ب�سفره.

اخلام�س: اأن ل يكون �سفره لال�سطياد لهوًا.
ال�ساد�س: اأن ل يكون مّمن بيته معه كاأهل البوادي.

�سفرّية  مهنة  له  من  �سواء  ال�سفر،  كثري  يكون  ل  اأن  ال�سابع: 
بلٍد  و�سكناه يف  بلٍد  كان عمله يف  ومن  واأمثالهما،  واملاّلح  كال�سائق 

اآخر ويتوّجه كّل يوم اإىل مقّر عمله ويعود، واأمثاله.
البلد  ع��ن  يبتعد  اأي  ال��رتّخ�����ص،  ح��ّد  اإىل  ي�سل  اأن  الثامن: 
مناطقه  يف  املتواجدون  البلد  ذلك  اأهل  نظره  عن  يتوارى  مبقدار 

ومرافقه. ال�سكنّية 

جواب

جواب

جواب

�سوؤال

�سوؤال

�سوؤال
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ليتفقه�ا

قال االإمام علي:َر�ُسوُلَك َتْرُجَماُن َعْقِلَك, َوِكَتاُبَك اأَْبَلُغ َما َيْنِطُق َعْنَك. ميزان احلكمة - حممد الري�سهري - ج 2 - �س 1082.



اآية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

للكون  م��دب��ر  ك��ون��ه  اخل���ال���ق  ����س���اأّن  يف 
وال��ك��ائ��ن��ات وه���ي ت�����س��م��ل ع��ل��ى اأم����ور من 

جملتها:
لوجود  اخلالق  افا�سة  االول:  االم��ر 
ل��وج��ود  م��ف��ي�����ص  ت��ع��اىل  اهلل  اأّن  ال���ك���ون: 
ال��ك��ائ��ن��ات ع��ل��ى ن��ح��و دائ���م ،و���س��ائ��ق لها 
وخ�سائ�سها  الكائنات  فلي�ص  غاياتها، 
وبقاوؤها   وج��وده��ا  ،ب��ل  لذاتها  تبقى  بالتي 
 َ اهللَّ {اإِنَّ  ت��ع��اىل:  ق��ال   ، منه  مب��دد  ره��ن 
َوَلِئن  َت��ُزوَل  اأَن  َواْلأَْر���صَ  َماَواِت  ال�سَّ �ِسُك  مُيْ
َبْعِدِه}1  ن  مِّ اأََح��ٍد  ِم��ْن  اأَْم�َسَكُهَما  اإِْن  َزاَلَتا 
واإفناءها متى  اإزالتها  اأّن بيده �سبحانه  كما 
�ساء واأّن اأراد ،فمثلها بالن�سبة اليه �سبحانه 
كمثل الطاقة املحتاجة اىل املدد الدائم من 

امل�سدر املولد لها .
العقل  ،ف��اإن  العقل  ينفيه  ل  مم��ّا  وه��ذا 
ال�سياء  ا�ستمداد  كيفية  يعرف  ل  كان  وان 
العقل  معرفة  عدم  ،لكن  �سبحانه  اهلل  من 
اأننا جند من  �سيما  ،ل  له  نافيه  بذلك غري 

اأنف�سنا اأننا ل نعلم حقيقة كثري من ال�سياء  
قد  ،فنحن  اآث��اره��ا  خ��الل  من  نثبتها  التي 
قّوة  هو  ال�سقوط  يوجب  ما  ان  مثال  نعلم  
القوة،  تلك  حقيقة  جنهل  ولكننا  اجلاذبّية 
والقوى   العنا�سر  �سائر  يف  احل��ال  وهكذا  
كلمات  يف  ل��ذل��ك  اأ���س��ري  ،ول��ق��د  املكت�سفة 
قوله  �سدق  ،وق��د  الطبيعة  علماء  م�ساهري 
تعاىل: {َوَما اأُوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِلياًل}2. 
وهذا الأمر يقع يف مقابل قول من يعتقد 
�سنن  ع��ل��ى  ال��ك��ائ��ن��ات  خ��ل��ق  ت��ع��اىل  اهلل  اأن 
واأحال اأمرها اليها فال دخالة له يف دوامها 

وبقائها .
لأزمة  اخلالق  امتالك  الثاين:  االأمر 
اأزّمة  ميلك  تعاىل  اهلل  اأن   : الكائنات  اأمور 
فيها  الت�سرف  له  ،فياأتي  الكائنات  اأم��ور 

على خالف املعتاد منها ..
ل�سننها،  الوا�سح  اخلرق  �سبيل  على  اإّما 
كولدة  الكرامة  اأو  باملعجزة  ُي�سمى  ما  وهو 
عي�سى ابن مرمي من غري اأٍب ،وانفالق 

و�سالمًا  بردًا  النار  وكون   البحر ملو�سى
ابراهيم على 

واإّما على ا�سا�ص  توجيه العوامل الطبيعية 
اىل منحى حمدد مل  النف�سية  او  اخلارجية 
اليه لول التدخل اخلا�ص ،مثل  تكن لتتوجه 
اإثر  توجيه ال�سحاب اىل الر�ص الياب�سة يف 
،وتوجيه  ال�ست�سقاء  ب�سالة  اخللق  تو�ّسل 
اأّم مو�سى اىل القائه يف  اليّم مّما كان 

�سببًا حلفظ ولدها ورجوعه اليها .
والنحل  امللل  اغلب  يف  اخللق  ي��زل  ومل 
ال�سدة  موا�سع  يف  اخل��ال��ق  اىل  يتوّجهون 
ال�سدائد  عنهم  يفرج  اأن  ع�سى  وال�سطرار 
وال�سباب  ميلكها  التي  املنافذ  خ��الل  من 

فها كيف ي�ساء3.  التي ُي�سرٍّ
الهوام�س:

1- �سورة فاطر 41
2-�سورة ال�سراء 85

ال�سيد  اهلل  لآي��ة  الدين  حقيقة  كتاب  من   -3
ال�سي�ستاين. باقر  حممد 

اخلالق حقيقة كون 
للكون  مدبرا 
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ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

ْكَمَة  َت احْلِ ْكَمَة َمن َي�َساُء َوَمن ُيوؤْ {ُيوؤِْتي احْلِ
وُل���و  لَّ اأُ ��ُر اإِ كَّ ا َك��ِث��رًيا َوَم���ا َي��ذَّ َف��َق��ْد اأُوِت����َي َخ���رْيً

اْلأَْلَباِب}1
اللغوي للحكمة  املعنى 

عن  الن�سان  يرفع  الذي  العلم  احلكمة: 
فعل القبيح م�ستعار من حكمة اللجام  وهي ما 

احاط بحنك الدابة ومنعها اخلروج .
حكمة  و�سميت  امل��ع��اين  فهم  واحلكمة: 

لأنها مانعة من اجلهل .
�ساحب  ،وفالن  والعقل  الفهم  واحلكمة: 

احلكمة اإذا كان متقنا لالأمور 
 واحلكيم: املتقن لالأمور 
ْكَمَة َمن َي�َساُء} {ُيوؤِْتي احْلِ

احلكمة: نوع يدل على نوع املعنى ،فمعناه 
او نوع من المر  النوع  من الحكام  والتقان 
املحكم املتقن الذي ل يوجد فيه ثلمة ول فتور.
العقلية  املعلومات   يف  ا�ستعماله   واغلب 
احلقة ال�سادقة التي ل تقبل البطالن والكذب 
الذي بني  البيان  اأن  تدل على   واجلملة  البتة  
اهلل به حال الأنفاق  بجميع علله واأ�سبابه  وما 

حياة  حقيقة  يف  ال�سالح  الث��ر  من  �سيتتبعه 
الن�سان هو من احلكمة، فاحلكمة هي الق�سايا  
ا�ستمالها   حيث  من  للواقع   املطابقة  احلقة 
احلقة  كاملعارف   الن�سان  �سعادة   على  بنحو 
اللهية يف املبداأ واملعاد واملعارف  التي  ت�سرح 
م�سا�سها   جهة   م��ن  الطبيعي  ال��ع��امل  حقائق 
ب�سعادة الن�سان  كاحلقائق الفطرية التي هي 

اأ�سا�ص الت�سريعات الدينية .
اأُوِتَي  َفَقْد  ْكَمَة  احْلِ ُيوؤَْت  {َوَمن  تعاىل:  قوله 
فاعل  اأبهم  وقد  ظاهر،  املعنى  َكِثرًيا}،  ا  َخرْيً
على  تدل  عليه  ال�سابقة  اجلملة  اأن  مع  اليتاء 
اأن  على  الكالم  ليدل  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأن��ه 
فالتلب�ص  الكثري  اخلري  من�ساأ  بنف�سها  احلكمة 
بها يت�سمن اخلري الكثري، ل من جهة انت�ساب 
التيان  انت�ساب  جمرد  فاإن  تعاىل،  اإليه  اتيانه 

ل يوجب ذلك كاإيتاء املال.
اْلُكُنوِز  ِمَن  وقال تعاىل: يف قارون {َواآَتْيَناُه 
ِة}2،  اْلُقوَّ اأُوِل  َبِة  ِباْلُع�سْ َلَتُنوُء  ُه  َمَفاحِتَ اإِنَّ  َما 
اخلري  دون  الكثري  اخل��ري  اإليها  ن�سب  وامن��ا 
ال�ساأن  ارتفاع  مطلقا، مع ما عليه احلكمة من 

اهلل  بعناية  خمتوم  الم��ر  لن  الم��ر  ونفا�سة 
بالعاقبة  م��راع��ي  ال�����س��ع��ادة  وام���ر  وت��وف��ي��ق��ه، 

واخلامتة.
قوله تعاىل: {وما يذكر اإل اأولوا الألباب}

مبنزلة  الن�����س��ان  يف  لأن���ه  العقل  ه��و  ال��ل��ب 
ا�ستعمل  املعنى  ه��ذا  وعلى  الق�سر،  من  اللب 
املعروف  مبعناه  العقل  لفظ  وكاأن  القراآن،  يف 
ولذلك  بالغلبة  امل�ستحدثة  الأ�سماء  من  اليوم 
منه  ا�ستعمل  واإمن���ا  ال��ق��راآن  يف  ي�ستعمل  مل 

الفعال مثل يعقلون.
اإىل  النتيجة  م��ن  الن��ت��ق��ال  ه��و  وال��ت��ذك��ر 
والآية  نتائجه،  اإىل  ال�سيء  من  اأو  مقدماتها، 
على  يتوقف  احلكمة  اقتنا�ص  اأن  على  ت��دل 
فال  العقل،  على  يتوقف  التذكر  واأن  التذكر، 

حكمة ملن ل عقل له3. 
البحث الروائي :

قال ر�سول اهلل :كلمة احلكمة ي�سمعها 
املوؤمن خري من عبادة �سنة.

ري��ا���ص  احل���ك���م   :علي الإم������ام  ع���ن 
النبالء. 
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ونزهة  العقالء،  رو�سة  احلكمة   :وعنه
النبالء .

القلب  يف  تنبت  �سجرة  احلكمة   :وعنه
الل�سان.  وتثمر على 

 وعنه: من عرف احلكم مل ي�سرب على 
الزدياد منها .

وعن امل�سيح: اإن احلكمة نور كل قلب.
�ساأن احلكيم:

عن ر�سول اهلل: كاد احلكيم اأن يكون 
نبيا. 

اأ���س��رف  احل��ك��م��اء   :علي الم����ام  ع��ن 
واأ�سرعهم  �سربا،  واأك��ره��م  اأنف�سا،  النا�ص 

عفوا، واأو�سعهم اأخالقا. 
 احلكمة �سالة املوؤمن :

���س��ال��ة  احل��ك��م��ة   :علي الإم������ام  ق���ال 
تكونوا  امل�سرك  عند  ول��و  فاطلبوها  امل��وؤم��ن، 

اأحق بها واأهلها.
ف��اإن  ك��ان��ت،  اأن��ى  احلكمة  خ��ذ   :وعنه
يف  فتلجلج  امل��ن��اف��ق  ���س��در  يف  ت��ك��ون  احلكمة 
يف  �سواحبها  اإىل  فت�سكن  تخرج  حتى  �سدره 

�سدر املوؤمن.
فخذ  امل��وؤم��ن،  �سالة  احلكمة   :وعنه

احلكمة ولو من اأهل النفاق.
وعن ر�سول اهلل: كلمة احلكمة �سالة 

املوؤمن، فحيث وجدها فهو اأحق بها .
 ما ال ينبغي للحكيم فعله

لي�ص   :علي الإم��ام  عن  االب��ت��ذال:   -1
بحكيم من ابتذل بانب�ساطه اإىل غري حميم.

بحكيم  لي�ص   :عنه البخيل:  ق�سد   -2
من ق�سد بحاجته غري كرمي .

من  بعاقل  لي�ص   :عنه االن��زع��اج:   -3  
ول بحكيم من  ف��ي��ه،  ال���زور  ق��ول  م��ن  ان��زع��ج 

ر�سي بثناء اجلاهل عليه.
4- عدم املداراة: عنه: لي�ص بحكيم من 

مل يداِر من ل يجد ُبّدًا من مداراته .
ب��امل��ع��روف: ع��ن ر�سول  امل��ع��ا���س��رة  5- ع���دم 
اهلل: لي�ص بحكيم من مل يعا�سر باملعروف 
له  اهلل  يجعل  حتى  معا�سرته،  من  له  لبد  من 

من ذلك خمرجا.

اأفعال حكيمة
احلكمة  ح���د   :علي الم����ام  ع���ن   -1
الإعرا�ص عن دار الفناء، والتوله بدار البقاء.
اأن  احلكمة  من   :علي الإم��ام  عن   -2
دون��ك،  مل��ن  ت�ستذل  ول  ف��وق��ك،  م��ن  ت��ن��ازع  ل 
يخالف  ول  ق��درت��ك،  يف  لي�ص  ما  تتعاطى  ول 
ل�سانك قلبك، ول قولك فعلك، ول تتكلم فيما 
وتطلبه  الإقبال  عند  الأم��ر  ترتك  ول  تعلم،  ل 

عند الإدبار.
كلمة  واأح�����س��ن   :علي الإم����ام  ع��ن   -3
حكم جامعة اأن حتب للنا�ص ما حتب لنف�سك، 

وتكره لهم ما تكره لها. 
راأ�س احلكمة 

 :اهلل ر���س��ول  ع��ن  اهلل:  خ�����س��ي��ة   -1
خ�سية اهلل راأ�ص كل حكمة.

الرفق  اإن   :عن ر�سول اهلل 2-الرفق: 
راأ�ص احلكمة.

 :الإم���ام علي ال���دي���ن: ع��ن  3- ح��ف��ظ 
حفظ الدين ثمرة املعرفة وراأ�ص احلكمة 

 :الإم���ام علي 4- جت��ن��ب اخل����دع: ع��ن 
راأ�ص احلكمة جتنب اخلدع.

5- لزوم احلق: عن الإمام علي: راأ�ص 
احلكمة لزوم احلق وطاعة املحق.

زي���ن  الإم����������ام  ع�����ن  اهلل:  6-خم��������اف��������ة 
العابدين: راأ�ص احلكمة خمافة اهلل.

ما يورث احلكمة 
من   :ال�سادق الإم��ام  عن  1-ال��زه��د: 
قلبه،  يف  احلكمة  اهلل  اأث��ب��ت  الدنيا  يف  زه��د 

واأنطق بها ل�سانه.
اأحمد!  يا  امل��ع��راج:  حديث  يف  اجل���وع:   -2
علمته  ل�سانه  وحفظ  بطنه  اأجاع  اإذا  العبد  اإن 
حجة  حكمته  تكون  كافرا  ك��ان  واإن  احلكمة، 
له  حكمته  تكون  موؤمنا  كان  واإن  ووب��ال،  عليه 
ن���ورا وب��ره��ان��ا و���س��ف��اء ورح��م��ة، فيعلم م��ا مل 
ما  فاأول  يب�سر،  يكن  ما مل  ويب�سر  يعلم  يكن 
عيوب  عن  ي�ستغل  حتى  نف�سه  عيوب  اأب�سره 
يدخل  ل  حتى  العلم  دق��ائ��ق  واب�����س��ره  غ��ريه، 

عليه ال�سيطان .
تكمل  ال�سهوة  اأغلب   :علي الإم��ام  عن 

لك احلكمة.

ما مينع احلكمة  
التخمة   :علي الإمام  عن  التخمة:   -1

تف�سد احلكمة، البطنة حتجب الفطنة.
يتحمل  ال��ق��ل��ب   :اهلل ر����س���ول  ع��ن��ه 
احلكمة  ميج  القلب  البطن،  خلو  عند  احلكمة 

عند امتالء البطن.
جتتمع  ل   :علي الإم���ام  ال�����س��ه��وة:   -2

واحلكمة. ال�سهوة 
طعاما  اأك���ل  م��ن   :اهلل ر���س��ول  وع���ن 

لل�سهوة حرم اهلل على قلبه احلكمة.
 :ال�سادق الإم���ام  ع��ن  ال��غ�����س��ب:   -3
ميلك  مل  ومن  احلكيم،  لقلب  ممحقة  الغ�سب 

غ�سبه مل ميلك عقله.
اإن   :الكاظم الإم���ام  عن  ال��ت��ك��ر:   -4
ال�سفا،  يف  ينبت  ول  ال�سهل  يف  ينبت  ال��زرع 
ول  املتوا�سع،  قلب  يف  تعمر  احلكمة  فكذلك 
جعل  اهلل  لأن  اجل��ب��ار،  املتكرب  قلب  يف  تعمر 

اآلة العقل. التوا�سع 
5-ال������ط������ب������اع ال�����ف�����ا������س�����دة: ع����ن الإم������ام 
ال��ط��ب��اع  يف  ت��ن��ج��ع  ل  احل��ك��م��ة   :الهادي

الفا�سدة.
 املحافظة على احلكمة

اعطائها  ب��ل  ل��ل��ج��ه��ال   اع��ط��ائ��ه��ا  ع���دم    
متنحوا  ل   :الكاظم الإم���ام  :ع��ن  لأهلها 
اأهلها  اجلهال احلكمة فتظلموها، ول متنعوها 

فتظلموهم.
�سيعوا  احلكماء  علي:اإن  الإم��ام  عن 

احلكمة ملا و�سعوها عند غري اأهله
عند  العلم  وا���س��ع   :اهلل ر���س��ول  ع��ن 
واللوؤلوؤ  اجلوهر  اخلنازير  كمقلد  اأهله  غري 

والذهب4. 

الهوام�س:
1- �سورة البقرة اية 269.

2- �سورة الق�س�ص اية 76.
3- امليزان احلكمة م2�ص399.
4- ميزان احلكمة م1�ص670.
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ال�سيخ علي الفتالوي

ف�������س���ائ���ل  االأول:  امل����ط����ل����ب 
تثبت  التي  واملعادالت   فاطمة

 حق االمام عليٍّ

املق�سد الأول: ف�سائل فاطمة يف 
البخاري �سحيح 

َدُة ِن�َساِء اأَْهِل  »َفاِطَمُة �َسيِّ ِبيُّ َقاَل النَّ
ِة«1. نَّ اجْلَ

َعٌة  َب�سْ »َفاِطَمُة   : اهلِل  َر�ُسول  قال 
َبِني«2.  اأَْغ�سَ َبَها  اأَْغ�سَ َفَمْن  ي،  ِمنِّ

 اهلل ر�سول  قال  قالت:  عائ�سة  عن 
نْيَ  َتْر�سَ َل  اأَ َفاِطَمُة  »...َي��ا   :لفاطمة
َدَة  َدَة ِن�َساِء امْلُوؤِْمِننَي - اأَْو - �َسيِّ اأَْن َتُكويِن �َسيِّ

ِة«3. ِن�َساِء َهِذِه الأُمَّ
املق�سد الثاين: املعادلت التي تثبت حق 

 عليٍّ

ن�ساء  �سيدة  )فاطمة  حديث  اأواًل 
اأهل اجلنة(

ِن�َساِء  َدُة  �َسيِّ »َفاِطَمُة   : ِبيُّ النَّ َق��اَل 
ِة«4. نَّ اأَْهِل اجْلَ

مطهرة   فاطمة الأُوىل:  املعادلة 
وم�سطفاة.

من  اأف�����س��ل   فاطمة امل��ق��دم��ة1: 
مرمي لأّنها �سيدة ن�ساء اأهل اجلنة.

وا�سطفى  تعاىل طهر  اإّن اهلل  املقدمة2: 
ق��اَل��ِت  {َواإِْذ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  يف  ك��م��ا  م��رمي 
َرِك  َطفاِك َوَطهَّ امْلَالِئَكُة يا َمْرمَيُ اإِنَّ اهلَل ا�سْ

ِن�ساِء اْلعامَلني}5. َطفاِك َعلى  َوا�سْ
النتيجة: اإذن فاطمة مطّهرة وم�سطفاة.

 فاطمة خ�سوم  الثانية:  املعادلة 
على باطل.

اإّن فاطمة على حق يف كلِّ ما  املقدمة1: 
ي�سدر منها لأّنها �سيدة ن�ساء اأهل اجلنة.

اأقوامًا. املقدمة2: خا�سمت فاطمة 
النتيجة: اخل�سوم هم على باطل.

اأف�سل   فاطمة الثالثة:  املعادلة 
من جميع الن�ساء

اأّن    النبيِّ عن  ورد  الوىل:  املقدمة 
فاطمة �سيدة ن�ساء اأهل اجلنة.

املقدمة الثانية: يف اجلنة مرمي وخديجة 
واآ�سيا.

ومن  منهن  اأف�سل  فاطمة  اإذن  النتيجة: 
الن�ساء. جميع 

 فاطمة اأفعال  الرابعة:  املعادلة 
واأقوالها حق

م��ط��ّه��رة  ف��اط��م��ة  اإّن  الوىل:  امل��ق��دم��ة 
وم�سطفاة.

اأفعال   لفاطمة الثانية:  املقدمة 
واأقوال ومواقف.

اأفعالها ومواقفها واأقوالها  اإذن  النتيجة: 
�سيدة  تعاىل  اهلل  يجعلها  اأن  ل�ستحالة  حق 

ن�ساء اأهل اجلنة وهي على باطل.

املعادلة اخلام�سة: اإّن عليًا على حق
مع  وق���ف���ت  ف��اط��م��ة  الوىل:  امل��ق��دم��ة 

علّي يف حمنته.
فاطمة  تقف  اأن  حمال  الثانية:  املقدمة 

 مع الباطل.
النتيجة: اإذن علّي على حق.

ثانيًا: حديث )فاطمة ب�سعة مني 
اأغ�سبني( اأغ�سبها  فمن 

َعٌة  َب�سْ »َف��اِط��َم��ُة   :اهلِل ��ول  َر���سُ ق��ال 
َبِني«6.  اأَْغ�سَ َبَها  اأَْغ�سَ َفَمْن  ي،  ِمنِّ

املعادلة الأوىل: فاطمة ل تغ�سب اإل 
باحلق

  النبيِّ ع��ن  ورد  الوىل:  امل��ق��دم��ة 
اأغ�سبني. اأغ�سبها  فاطمة ب�سعة مني فمن 

يغ�سب  ل    النبيُّ الثانية:  املقدمة 
اإّل باحلق.

حق الإمام علّي
 من خالل ف�ضائل اأهل البيت

يف �ضحيح البخاري
املبحث الرابع
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اإّل باحلق،   اإذن ل تغ�سب فاطمة النتيجة: 
 لهوى فاطمة. واإّل يلزم اأن يكون غ�سب النبيِّ

 على حق املعادلة الثانية: عليٌّ
املقدمة1: ل تغ�سب فاطمة اإّل باحلق.

لأجل   فاطمة وقد غ�سبت  الثانية:  املقدمة 
. عليٍّ

اأن  يلزم  واإّل  ح��ق،  على    عليٌّ اإذن  النتيجة: 
يكون غ�سبها باطاًل.

ثالثًا: حديث )�سيدة ن�ساء املوؤمنن(
 ع���ن ع��ائ�����س��ة ق���ال���ت: ق����ال ر����س���ول اهلل
َتُكويِن  اأَْن  نْيَ  َتْر�سَ اأََل  َفاِطَمُة  »...َيا   :لفاطمة
ِة«7. َدَة ِن�َساِء َهِذِه الأُمَّ َدَة ِن�َساِء امْلُوؤِْمِننَي - اأَْو - �َسيِّ �َسيِّ
كل  يف  ح��ق  على   فاطمة الأُوىل:  املعادلة 

واأفعالها اأقوالها 
»يا فاطمة األ  ُ املقدمة الوىل: ورد عن النبيِّ

تر�سني تكوين �سيدة ن�ساء املوؤمنني«.
  النبيُّ ميتدح  اأن  حم��ال  الثانية:  املقدمة 

اأحدًا يفعل اأو يقول باطاًل.
اأقوالها  ك��لِّ  يف  ح��ق  على  فاطمة  اإذن  النتيجة: 

واأفعالها.

 على حق املعادلة الثانية: عليٌّ
اأقوالها  كلِّ  يف  حق  على  فاطمة  الوىل:  املقدمة 

واأفعالها.
املقدمة الثانية: ن�سرت فاطمة عليًا باأقوالها 

واأفعالها.
 على حق. النتيجة: اإذن عليٌّ

الهوام�س:
1- �سحيح البخاري: ج12، �ص56.
2- �سحيح البخاري: ج12، �ص57.
3- �سحيح البخاري: ج21، �ص50.
4- �سحيح البخاري: ج12، �ص56.

5- �سورة اآل عمران، الآية: 42.
6- �سحيح البخاري: ج12، �ص57.
7- �سحيح البخاري: ج21، �ص50.
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العالمة ال�سيخ حممد �سادق الكربا�سي

تاريخ اخلطابة
الإن�سان  تاريخ  اإىل  اخلطابة  تاريخ  يعود 

نف�سه1.
التي  ال��ت��ع��ب��ري  و���س��ائ��ل  اإح����دى  ه��ي  اإذ   
ول  حياته،  جم��الت  يف  الإن�سان  ا�ستعملها 
�سك اأنها اأقدم من ال�سعر، وهما فّنان اأدبّيان 

ا�ستعملهما العرب كبقية الأمم2 .
وبينهما  الأغ��را���ص  من  بغر�ص  لالإيفاء 
اخلطيب  يف  كما  وجه  من  وخ�سو�ص  عموم 
وال�ساعر فاإن بع�ص ال�سعراء خطباء وبع�سهم 

لي�سوا بخطباء والعك�ص بالعك�ص3.
فقد  اليونانيون،  باخلطابة  اعتنى  وممن 
قام علماوؤهم بدرا�ستها، ومنهم اأر�سطو حيث 
بحث مو�سوع اخلطابة واأ�س�سها وتق�سيماتها 
الثالثة ال�ست�سارية والق�سائية وال�ستدللية 

ح�سب تق�سيماته .
لها  فكانت  اجلاهلية  يف  اخلطابة  واأم��ا 
اخلطابي  ال���س��ل��وب  وك���ان  ل��دي��ه��م،  مكانة 
هو  ولعله  الكالم،  يف  ال�سجع  يعتمد  عندهم 
ال�سلوب املف�سل عند العرب البلغاء، ولذلك 
القراآن  يف  املتبع  هو  الأ�سلوب  هذا  ان  نرى 
اأف�سل  عليهم  البيت  اأه��ل  وك��الم  احلكيم 

ال�سالة وال�سالم4.
وتختلف اخلطبة باختالف الغر�ص الذي 
�سيقت اإليه فرمبا كانت حما�سية اإذا اأن�ساأت 
يف جم���ال احل���رب وال��ق��ت��ال، ورمب���ا كانت 
قومهم  اأجماد  ذكر  تناولت  ما  اإذا  تفاخرية 
ذلك  غري  كانت  ورمبا  بلدهم،  اأو  اآبائهم  اأو 
اأو  اإ�سالح  اأو  ممات  اأو  زواج  يف  كامل�ستعملة 
تهناأة اأو الق�ساء اأو ما �سابه ذلك، ول معنى 
الغر�ص  تتبع  لأنها  معينة  مبوارد  لتحديدها 

الذي لأجله تن�ساأ اخلطبة.

ويف الإ����س���الم ت��ن��وع��ت الأغ���را����ص، وق��د 
اإىل  ال��دع��وة  يف   الر�سول ا�ستعملها 
العامة  الإ���س��الم��ي��ة  املنا�سبات  ويف  ال��دي��ن 
فقد  اخلطبة  ولأهمية  اخلا�سة،  والدينية 
بع�ص  يف  العبادة  من  ج��زءًا  الإ�سالم  جعلها 
كخطبة  ال��وج��وب  ب�سبغة  و�سبغها  امل���وارد 
اجلمعة والعيدين ولهذا اأ�سبحت اخلطبة يف 
ال�سعر  اأكر من  وازدهرت  الإ�سالم مميزة، 
العمل  ���س��اأٌن ه��اٌم يف جم��الت  لها  واأ���س��ب��ح 

الإ�سالمي بل و�سائر املجالت.
الأع��راف  بع�ص  ه��ّذب  الإ���س��الم  اإن  نعم 
بالأن�ساب  التفاخر  م�ساألة  ومنها  اجلاهلية 
وه��ذب  ل��ل��دي��ن،  ب��الت��ب��اع  ت��ف��اخ��ٌر  فجعلها 

احلما�ص عما كان عليه يف اجلاهلية.
جعفر  ال�سيخ  املعا�سر  اخلطيب  وي��ق��ول 
الهالل : »اإن الإ�سالم اأ�ساف اإىل الأغرا�ص 
اخل��ط��اب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت، اأرب���ع���ة اأغ��را���ص 
والرتبوية  والوعظية  التبليغية  ه��ي  اأخ���رى 
الن�سبة  لهذه  دليل  ل  ولكن  وال�سيا�سية«5 
يف  اأي�سًا  م��وج��ودة  كانت  فقد  للح�سر  ول 
اجلاهلية اإل اأنها كانت باأ�سلوب اآخر كاخلطب 
ال�سيا�سية مثاًل، وهناك اخلطب العلمية التي 
اأيام  على  تكن  مل  مما  الإ�سالميون  مار�سها 
باأغرا�ص  حت�سر  ل  اأن  فالأف�سل  اجلاهلية 

معينة بل تذكر من باب املثال.
اخلطابة يف الإ�سالم و�سائر الأديان وامللل
اخلطابة  اأن  اإىل  الدار�سني  بع�ص  يذهب 
ان��ت��ب��ه ك��راك�����ص اإىل  اأن  َب�����داأَت م��ن��ذ  َك��َف��ْن 
�سرورتها وذلك حني مّثل اأهال �سرياكو�ص، 
اإىل  رجعتهم  ب��ع��د  ال��ي��ون��ان  حم��اك��م  اأم����ام 
وذلك  اأمالكهم  على  ال�ستيالء  اإثر  ديارهم 

قام  وعندها  ه� )446 ق.م(  ق.  عام 1102 
بعده  ومن  الق�سائية  اخلطابة  اأ�س�ص  بو�سع 
انتيفون  اأمثال:  اليونان  يف  اخلطباء  ت��واىل 
الذي و�سع اأ�س�ص اخلطابة ال�سيا�سية والذي 
اأعدم على اأثره، وكركيا�ص  الذي رّبى جياًل 
و�سع  ال��ذي  لي�سيا�ص  وايتكا  اخلطباء،  من 
بع�ص اخلطب الق�سائية اإىل جانب عدد من 
ال�ساعر  دوكل�ص   وامپه  ال�سيا�سية،  اخلطب 
دور  بعدهم جاء  ومن  اليوناين،  والفيل�سوف 
خطباء  اأك��رب  من  عد  وال��ذي  اي�سوقراط�ص  
للمدر�سة  موؤ�س�سًا  يعد  كما  الع�سور  تلك 
و�سع  ال��ذي  اأر�سطو   بعده  وج��اء  اخلطابية، 
ق.ه�   974 عام  قبل  واملوؤَلف  اخلطابة  كتاب 
)322 ق. م(، وقد تخرج من مدر�سته العديد 

من اخلطباء من اأبرزهم دمو�سنت .
ك���اأول  �سي�سرو  فا�ستهر  روم���ا  يف  واأم����ا 
خطيب لروما، ثم جاء دور مارك انطوين  اإل 
اأن الدور الثقايف يف اأوروبا توقف يف غ�سون 
اأفقها  يف  يلوح  وقد  الو�سطى،  القرون  فرتة 
اأكرهم من  اأن  اإل  الأ�سماء  بع�ص  اخلطابي 

الفرن�سيني6.
دون  ب��ال��ع��رب  خا�سة  اخل��ط��اب��ة  تكن  مل 
�سائر الأمم ول بامل�سلمني دون �سائر امللل بل 
ي�ستخدمون  امل�سلمني  وغري  العرب  غري  كان 
والوطنية  الدينية  مهرجاناتهم  يف  اخلطابة 

كالأعياد واحلروب.
هذه  ي�ستخدمون   الأنبياء وك��ان 
النا�ص  اإىل  ال�سماء  مبادئ  لإب��الغ  الو�سيلة7 
هذه  وعرب  والرتبوي،  الإر���س��ادي  باأ�سلوبهم 
الطريقة ا�ستطاعوا هداية الإن�سان، ولكن ل 
نعهد اأنها كانت بالقوة التي اأعطاها الإ�سالم  
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 حممد الر�سول  اأوله��ا  التي  وباملكانة 
حيث اأنه بداأ دعوته بخطابه التاريخي 
ثم  الأق���رب���ني   ع��ل��ى ع�سريته  األ��ق��اه  ال���ذي 
مل  اأن��ه  اإل  امل�سركني،  يخاطب   ا�ستمر
املدينة  اإىل  اذنًا �ساغية، فهاجر  يجد فيهم 
مل  اإن  والأن�����س��ار  املهاجرين  يخاطب  وب��داأ 
نقل كل يوم فلي�ص اأقل يف كل اأ�سبوع ل�سالة 
اأنها  ح��ٍد  اإىل  الإ���س��الم  بها  واهتم  اجلمعة، 
اأ�سبحت جزءًا من العبادة يف �سالة اجلمعة 

و�سالة العيدين.
وقد ا�ستخدمها الر�سول يف اإ�سالح 
املجتمع وتربيته والدعوة اإىل اهلل ويف حروبه، 

كما ا�ستخدمها يف املنا�سبات الدينية.
باخلطاب  دعوته   الر�سول بداأ  وقد 
يف اأول يوم من دعوته وختم دعوته باخلطاب 
خطاب  اأه��م  ولعل  حياته،  من  ي��وم  اآخ��ر  يف 
ال��ذي  ه��و   الر�سول خطبه  جماهريي 
الدين  به  اأكمل  وال��ذي  خم  غدير  يف  خطبه 
ور�سي بالإ�سالم دينًا للب�سرية جمعاء لن�سب 

الإمام اأمري املوؤمنني للولية .
الإ�سالم  يف  واحلكام  اخللفاء  اعتاد  وقد 
ب��خ��ط��اب ج��م��اه��ريي  ي���ب���دوؤوا ع��ه��ده��م  اأن 
عادة  فيه  فيحددون  احلكم،  توليهم  مبجرد 

�سيا�ستهم املزمع على تطبيقها.
خطابة  واخللفاء  الأئ��م��ة  اأك��ر  من  ولعل 
كان  حيث   املوؤمنني اأم���ري  الإم����ام  ه��و 
واخل��ط��اب��ة  ل��ل��غ��اي��ة،  ح�سا�سًا  ع��ه��دًا  ع��ه��ده 
النا�ص  لتوعية  الوحيدة  �سبه  الو�سيلة  كانت 
ح�سب  خطاباته  ق�سمت  ول��و  واإر���س��اده��م، 
ولكن  خمتلفة  اأغرا�سها  لكانت  الأغ��را���ص 
واملعرفة  واحلما�سة  ال�سيا�سة  عليها  غلبت 

والرتبية.
الم����ام  جن��ل��ه  اإىل  ن��ظ��رن��ا  م���ا  واإذا 
بخطابه  نه�سته  ب��داأ  قد  ن��راه   احل�سني
يف  اجل��م��اه��ري  على  األ��ق��اه  ال���ذي  التاريخي 
للنه�سة  الأول  بيانه  مبثابة  هو  وال��ذي  منى 
�سد الطاغية يزيد ثم تلت خطاباته اإحداها 
تلو الأخرى ومل يتوقف عنها وهو يف طريقه 
ا�ست�سهاده، وما  اإىل قبيل  اإىل كربالء وحتى 
امل�سوؤولية  ا�ستلم عنه هذه  ا�ست�سهد حتى  اأن 

حواريه وتكفلوا بالأمر نيابة عنه8.
واأما اأدب اخلطابة يف الإ�سالم فاملالحظ 
اأنه مرتكز على ال�سجع يف الكالم �سواء  فيه 
اأه��ل  خ��ط��اب��ات  اأو يف  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  يف 
البيت، مما يوحي باأن هذا اللون من 
الأدب هو املميز عندهم لكرة ا�ستخدامهم 

له.
اأحيانًا  فيه  ف��رى  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ف��اأم��ا 
وتارة  واحدة  قافية  على  كاملة جاءت  �سورة 
قافية  على  تاأتي  اأك��ر  اأو  اآيتني  كل  اأن  ن��رى 

واحدة وهكذا.

الهوام�س:
التي  الوحيدة  الو�سيلة  هو  النطق  ان  حيث   -1
جاءت مع خلقة الن�سان و�ستظل معه اىل ان ينتهي 

.
2-قال احلويف يف كتابه فن اخلطابة:41 )لقد 
حفظها خط اآ�سور امل�سماري وقيدها خط الفراعنة 
ال�سيا�سي  اليونان  تاريخ  رواها  ثم   ، الهريوغليفي 
وبها   ، امل��ي��الد  قبل  ال�سابع  ال��ق��رن  منذ  والدب���ي 
لها  وكان   ، لتعاليمه  الهندية  اجلموع  بوذا  اخ�سع 
مكانها العظيم يف جمامع العرب قبل ال�سالم ويف 

ا�سواقهم الدبية بنوع خا�ص(

3-  املنجد يف العالم / �ص492
ال�سالمي  الدب  كتابه  يف  م��ع��روف  ذك��ر   -4
منذ  ع��رف��وا  ال��ع��رب  )ان   11/ ال���س��الم  �سدر  يف 
جاهليتهم بانهم اهل ف�ساحة وبيان وان  اخلطابة 
الجتماعية  مواقفهم  من  كثري  يف  عدتهم   كانت  

وال�سيا�سية(
1/ال�سفحة  العدد   : احل�سني  ر�سالة  جملة   -5

162 املقالة بعنوان )اخلطابة احل�سينية(
6- اداب �سخن : 16 /24 

)ان  ال��ع��م��دة:66/1  يف  ر�سيق  اب��ن  ي��ذك��ر   -7
ال�سعر لن  الدعوة �سارت فوق  اخلطابة يف ع�سر 
فلذلك   ، لل�سعر  مك�سبا   وا�سبح  به  اجت��ر  ال�سعر 
ال�ساعر  منزلة  من  ارفع  اخلطيب  منزلة  ا�سبحت 

يف تخليد املاثر وحماية الع�سرية (
)حديث  احل�سينية  اخل��ط��ب  ب���اب   راج���ع   -8

احل�سني( من هذه املو�سوعة .
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ال�سيخ حممود ال�سايف 

ال�سموات  الراأي على ان  العلماء يف   اختلف 
ال�سبع هي اكر ح�سب وجهات النظر واختالف 
 � الدنيا  ال�سماء  يقول  من  فمنهم  فيها   الآراء 
وهو الف�ساء الف�سيح املُحيط بالأر�ص � هي التي 
تعاىل:  بقوله  م�ست�سهدا  الكواكب  بزينة  َتزينَّت 
َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها  {اأََفَلْم َيْنُظُروا اإِىَل ال�سَّ
اَها}1 والظاهر يقت�سي الرتكيز فيها، واإْن  نَّ َوَزيَّ
كان ِمن املُحتمل جَتّللها مبا ُت�ِسّع عليها الكواكُب 

من اأنوار .
� مبا  اأّن هذا الف�ساء الوا�سع الأرجاء  ويبدو 
فيه من اأجَنم زاهرة وكواكب م�سيئة لمعة � هي 
ال�سماء الأُوىل الدنيا، ومن ورائها ف�ساءات �ستٌّ 
يف اأبعاٍد ُمرتامية، هي مليئة باحلياة ل يعلم بها 
�ِسوى �سانعها احلكيم �سبحانه وتعاىل يف قوله: 

{ َوَما اأُوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم اإِلَّ َقِلياًل}2 .
بع�ص  ح��اول  القوم:  حم��اولت  بع�ص  واإليك 
القراآن على  الوارد يف  التعبري  تطبيق  الُقدامى 
هي  ال��ت��ي  الأف���الك  لهيئة  بطلميو�ص  فر�سّية 
 ، الأر���ص  ح��ول  َح�سبه  فيما  الكواكب  َم���دارات 
ولكن من غري َجدوى ؛ لأّن الأفالك يف مزعومته 
ت�سعة ؛ وِمن َثمَّ اأ�سافوا على ال�سماوات ال�سبع � 
لَيكتمل  ؛  العر�ص والكر�سي   � القراآن  الواردة يف 
وفر�سّيٍة  القراآن  بني  التطابق  ويح�سل  الت�سع 

اأ�سا�ُسها احَلد�ُص والتخمنُي املجّرد.
واأّما املحَدثون فحاولوا التطبيق على النظرة 
نواة  هي  ال�سم�ص  حيث  احلديثة،  الكوبرنيكّية 
منظومتها والُكرات دائرة حولها ومنها الأر�ص 

مع قمرها.
هي  ال�سبع،  بال�سماوات  املُ���راد  اأّن  َزَع��م��وا 
الأج����رام ال�����س��م��اوّي��ة، ال��ُك��رات ال��دائ��رة حول 
ال�سم�ص، ُترى فوق الأر�ص يف اأُفقها. فال�سماوات 
� يف تعبري القراآن على هذا الفر�ص � هي الأجرام 
 � ُيقال  اأْن  العالقة يف جّو ال�سماء )وكان جديرًا 

َبدَل ال�سماوات � ال�سماوّيات(.
هذا  ال��ط��ن��ط��اوي:  ال�سيخ  ي��ق��ول  ذل��ك  ويف 
ال�سماوات.  من  اليوم  الإن�سان  عرفه  الذي  هو 

َفَقاي�َص بني ما َذَكره علماء الإ�سكندرّية بالأم�ص، 
اهلّل  عظمة  اإّن  الآن،  الإن�سان  عرفه  ما  وي��ن 

جَتّلت يف هذا الزمان..
التعبري  منها:  اإليه،  ُوّجهت  اأ�سئلًة  يورد  ُثمَّ 
اأّن العدد غري حا�سر، ف�سواء  بال�سبع، فيجيب: 
كّل  اإذ  ؛  �سحيح  كّله  فذلك  األفًا  اأو  �سبعًا  ُقلت 

ذلك من فعل اهلّل داّل على جماله وكماله.
اإّن ما قلناه لي�ص الق�سد منه  واأخريًا يقول: 
فاإّنه  للمباحث)العلمّية(  ال��ق��راآن  َيخ�سع  اأْن 
املذهب  َبطل  كما  احلديث  املذهب  َيبطل  رمّبا 
التطبيق؛  واإمّنا  فوق اجلميع،  فالقراآن  القدمي، 
منه  ينفروا  ول  بالعلم  امل��وؤم��ن��ون  لياأن�ص  ك��ان 

لظاهر خمالفته لألفاظ القراآن يف نظرهم.
يف  راي  ال�سهر�ستاين   الدين  هبة  ولل�سّيد 
كّل  من  َفَفر�ص  للتطبيق،  اأُخ��رى  حماولة  ذلك 
اأر�سًا  الأر���ص  ومنها  ال�سم�ص  حول  دائ��رة  ُكرة 
�سبع  اأََر�سون  فهناك  �سماًء،  بها  املحيط  واجلّو 
و�سماوؤها  اأر�سنا  يف  الأُوىل:  �سبع،  و�سماوات 
الثانية:  بها، والأر�ص  الهوائي املحيط  الغالف 
هي الُزهرة و�سماوؤها الغالف البخاري املحيط 
وال���ث���ال���ث���ة: ع��ط��ارد و���س��م��اوؤه��ا املحيط  ب��ه��ا، 
بها،  املحيط  و�سماوؤها  امل��ّري��خ  ال��راب��ع��ة:  بها، 
بها،  املحيط  و�سماوؤها  امل�سرتي  اخل��ام�����س��ة: 
ال�ساد�سة: ُزحل و�سماوؤها املحيط بها، ال�سابعة: 

اأورانو�ص و�سماوؤها املحيط بها.
مقالت  عليه  تنطبق  املُختار  ترتيبنا  ق��ال: 
ال�سريعة الإ�سالمّية وُيوافق الهيئة الكوبرنيكّية.

روى علي بن اإبراهيم عن احل�سني بن خالد 
)قلت  ق�����ال3:   الر�سا احل�����س��ن  اأب���ي  ع��ن 
َماء  {َوال�سَّ وجل  عز  اهلل  قول  عن  اأخ��ربين  له: 
اإىل  حمبوكة  »هي   :فقال ُبِك}4،  احْلُ َذاِت 
الأر�ص« و�سبك بني اأ�سابعه، فقلت: كيف تكون 
الَِّذي   ُ {اهللَّ تعاىل:  واهلل  الأر���ص  اإىل  حمبوكة 
 :َماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد َتَرْوَنَها}5  فقال َرَفَع ال�سَّ
َعَمٍد  {ِب��َغ��رْيِ  يقول  اهلل  األي�ص  اهلل  »�سبحان 
َتَرْوَنَها} فقلت: بلى، فقال: »َثّم عمد ولكن 

ل ترونها«، قلت: كيف ذلك جعلني اهلل فداك؟ 
عليها  اليمنى  و�سع  ث��م  الي�سرى  كّفه  فب�سط 
الدنيا  وال�سماء  الدنيا  اأر���ص  »هذه   :فقال
ال�سماء  فوق  الثانية  والأر�ص  قّبة،  فوقها  عليها 
والأر���ص  قّبة،  فوقها  الثانية  وال�سماء  الدنيا 
الثالثة  وال�سماء  الثانية  ال�سماء  ف��وق  الثالثة 
فوقها قّبة، والأر�ص الرابعة فوق ال�سماء الثالثة 
وال�سماء الرابعة فوقها قبة، والأر�ص اخلام�سة 
فوقها  اخلام�سة  وال�سماء  الرابعة  ال�سماء  فوق 
اخلام�سة  ال�سماء  فوق  ال�ساد�سة  والأر���ص  قبة، 
وال�سماء ال�ساد�سة فوقها قبة، والأر�ص ال�سابعة 
فوقها  ال�سابعة  وال�سماء  ال�ساد�سة  ال�سماء  فوق 
ال�سماء  فوق  اهلل  تبارك  الرحمن  وعر�ص  قّبة، 
�َسْبَع  {َخ��َل��َق  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ول  وه��و  ال�سابعة 
ْم���ُر  اْلأَ ُل  َي��َت��َن��زَّ ِمْثَلُهنَّ  ْر�����صِ  اْلأَ َوِم���َن  ��َم��اَواٍت  ���سَ

.6{ َبْيَنُهنَّ
�سّيدنا  �َسلكها  التي  هي  ال�سليمة  الطريقة 

العاّلمة الطباطبائي، يقول:
الكرمية  الآي����ات  ظ��اه��ر  م��ن  املُ�ستفاد  اإّن 
ًا اأّن ال�سماء الدنيا هي عامل النجوم  ولي�ست ن�سّ
هي  ال�سبع  ال�سماوات  واأّن  فوقنا،  والكواكب 
ومل  الُنجوم،  عامل  مّنا  اأقرُبها  متطابقة  اأج��واء 
َي�سف لنا القراآن �سيئًا ِمن ال�سّت الباقية �ِسوى 
العلوية  الأَج��رام  بها  امل��راد  ولي�ص  ِطباق،  اأّنها 

�سواء من َمنُظومتنا ال�سم�سّية اأوغريها.
وه���ذا م���ااأردن���ا ب��ي��ان��ه وت��و���س��ي��ح ب��ره��ان��ه . 

واحلمد هلل رب العاملني 

الهوام�ص:
1-  �سورة ق اية 6.

2-  �سورة ال�سراء اية 85.
3-  م�سند الإمام الر�سا )ع( _ج 1 - ال�سفحة 

.372
4-  �سورة الذاريات اية 7.

5-  �سورة الرعد اية 1_2.
6-  �سورة الطالق اية 12.

اختالف الراي يف ال�سماوات ال�سبع
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

: قال الإمام اجلواد
) يوُم العدِل على الظامِل اأَ�سدُّ ِمن يوِم اجلوِر على املظلوم(
 م�ستدرك الو�سائل : ج 12 �ص97

اليوم  اأنه  هو  القيامة  يوم  خ�سائ�ص  من   
ل  ب��ارئ��ه��ا  اإىل  اخل��الئ��ق  ف��ي��ه  حت�سر  ال���ذي 
بها من  اأنيط  فيما  للمحا�سبة على تق�سريها 
احل�سابات  ولت�سفية  ب��ل  فح�سب،  واج��ب��ات 
بينها اأي�سًا، فهو اليوم الذي يلتقي فيه الظامل 
باملظلوم والقاتل باملقتول وال�سارق مبن �سرقه 
وهكذا يف  منه حقه،  اغت�سب  والغا�سب مبن 
كل معتٍد فاإنه �سيلتقي مبن اعتدى عليه ليحكم 
اهلل بينهم بالعدل والق�سط والق�سا�ص، حتى 
نطحتها  ممن  للنطيحة  َلَيقت�صُّ  �سبحانه  اأنه 
 :ر�سول اهلل قال  قال:   الباقر ؛فعن 
اء نطحتها َقرناء اإل قاَد لها اهلل  )ل تبقى َجَمّ
الوجه  يظهر  وب��ذل��ك  القيامة(1،  ي��وم  منها 
قوله  يف  التالقي  بيوم  اليوم  ذلك  ت�سمية  يف 
ُيْلِقي  اْل��َع��ْر���ِص  ُذو  َرَج��اِت  ال��دَّ {َرِف��ي��ُع  تعاىل: 
وَح ِمْن اأَْمِرِه َعَلى َمْن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر  الرُّ
َعَلى  َيْخَفى  َل  َب��اِرُزوَن  ُهْم  َيْوَم    التَّاَلِق  َيْوَم 
اْلَواِحِد   ِ هلِلَّ اْلَيْوَم  امْلُْلُك  مِلَِن  �َسْيٌء  ِمْنُهْم   ِ اهللَّ

اِر}2. اْلَقهَّ
طابعًا  ذل��ك  من  احل��ذر  �سدة  جند  ولهذا 
 ،اأهل بيت الع�سمة �سائدًا على �سلوك 
فعن اإبراهيم بن علي ،عن اأبيه قال: )َحجْجُت 
مع علي بن احل�سني فالتاثِت عليه الناقُة 
قال:  ثم  بالق�سيب،  اإليها  ،فاأ�سار  �سريها  يف 
جند  بل  عنها(3،  يده  ورد  الق�سا�ص  لول  اآه 
احلذر،  ذلك  على  داأب��وا  قد  �سيعتهم  خوا�ص 
قال  اأن��ه   املحمدي �سلمان  عن  ورد  فقد 
خلادم له م�سيٍء :)لول الق�سا�ُص يوَم القيامِة 
ل�سدة  اإل  ذل��ك  ولي�ص  ���س��رب��ًا(4،  َلأَوج��ع��ُت��َك 

وحتذيراتهم   البيت اأه���ل  ت��اأك��ي��دات 
النبي  اأن   (  ال�سادق عن  ورد  فقد  منه، 
جهازها،  وعليها  معقولة  ناقة  اأب�سر   
غدا  فلي�ستعد  م��روه  �ساحبها؟،  اأي��ن  ف��ق��ال: 

للخ�سومة!!(50
ومن هنا كان لزامًا على الإن�سان مراجعة 
دار  يف  ذم��ت��ه  وتفريغ  وت�سفيتها  ح�ساباته 
هنا  الت�سفية  و�سائل  فاإن  الآخ��رة  قبل  الدنيا 
اأكر واأ�سهل منها هناك، واأن يجتنب فيما بقي 
عمره التعدي على حقوق الآخرين وظلمهم فاإن 
ع�سري،  واحل�ساب  ي�سري  غري  هناك  التدارك 
مر�ص  ويف  فاإنه   الأكرم بالنبي  متاأ�سيًا 
)معا�سَر  ق��ال:  ثم  فخطب  املنرب  �سعد  وفاته 
اأ�سحابي؛ اأيَّ نبّي كنُت لكم؟، اأمل اأجاهْد بني 
ْر  ُيْعفَّ اأمل  رباعيتي؟،  ُتك�َسر  اأمل  اأَظ��ُه��رك��م؟، 
وجهي؟،  حرِّ  على  الدماُء  َت�ِسل  اأمَل  جبيني؟، 
قومي؟،  ُجّهال  مع  واجلهَد  ال�سدَة  اأُكاِبد  اأمل 
اأربط حجر املجاعة على بطني؟، فقالوا:  اأمل 
واأَق�سَم  اإن ربي حَكم  يا ر�سول اهلل، قال:  بلى 
رجل  اأيَّ  اهلَل  فاأن�سُدكم  ظامٍل  ظلُم  يجوَزه  األ 
كانت له ِقَبَل حممٍد مظلمٌة اإّل قام فالق�سا�ص 
يف دار الدنيا اأحب اإل من الق�سا�ص يف دار 
،فقام  والأنبياء  املالئكة  روؤو���ص  على  الآخ��رة 
اإليه رجل يقال له �سوادة بن قي�ص فقال: اإنك 
على  واأن��ت  ا�ستقبلتك  الطائف  من  اأقبلت  ملا 
املم�سوق  الق�سيب  وب��ي��دك  الع�سباء  ناقتك 
فاأ�ساب  الراحلة  تريد  واأنت  الق�سيب  فرفعت 
منزل  اإىل  ق��م  ل��ب��الل:   فقال ب��ط��ن��ي، 
فاطمة فاأتيني بالق�سيب املم�سوق، فلما م�سى 

اأما  قال:  به؟،  يريد  وما  فاطمة:  �ساألت  اإليها 
اأهَل الدين والدنيا، ف�ساحت  اأنه يوّدُع  علمِت 
وَرَد  فلما  اأبتاه،  يا  ك  لغمِّ واغماه  تقول:  وهي 
اإليه قال: اأين ال�سيخ؟، قال: ها اأنا ذا يا ر�سول 
فاقت�ص حتى  ،ف��ق��ال:  واأم���ي  اأن��ت  ب��اأب��ي  اهلل 
تر�سى، فقال ال�سيخ : فاك�سْف ل عن َبطِنَك، 
ثم قال: اأتاأذن ل اأن اأ�سع فمي على بطنك ؟!، 
من  الق�سا�ص  مبو�سع  اأعوذ  فقال:  له،  فاأذن 
بطن ر�سول اهلل، فقال: اللهم اعُف عن �سوادَة 

بِن قي�ٍص كما عفى عن نبيك حممد(60
اإن جولة الظامل على املظلوم مهما تطاولت 
جولة  بخالف  انق�ساء  من  لها  فالبد  اأيامها 
ما  باقية  اأب��دي��ة  فاإنها  ال��ظ��امل  على  املظلوم 
ال�����س��م��وات والأر������ص ،ول����ذا ورد عن  دام���ت 
وجهها  التي  ر�سالته  يف   الكاظم الإم��ام 
من زنزانته اإىل الطاغية الر�سيد قائاًل فيها: 
اإل  ال��ب��الء  م��ن  ي��وم  عني  ينق�سي  ل��ن  )اإن���ه 
انق�سى عنك معه يوم من الرخاء حتى نف�سي 
فيه  يخ�سر  انق�ساء  له  لي�ص  ي��وم  اإىل  جميعا 

املبطلون(70
الهوام�س:
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

اهلل  �سلى  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
عليك يا ابا عبداهلل  يا رحمة اهلل الوا�سعة  

ياليتنا  كنا معكم فنفوز فوزًا عظيما 
:ق�سيدة  بحق المام الكاظم 

بغداُد ذكُرِك مثُل اجل�مِر َيكوين�ي
 وح�اُل َم�ْن في�ِك يا بغداُد ُيبكيني

بغ�داُد اُي �س��ج��ني ب��ات يف  ق��ع��ر 
ال�س�ج�ونِ ت�ن�ع�اه اأرواُح امل��الي����نِي

ل بارك اهلُل يف ع�س�ر بِه ح�ك�م�ت
بن��و ال�س�اللة اأخ��واُن ال�س�ي�اطنِي

ل بارك اهلُل يف �سج�ٍن ب�ه خ�م�دْت
ان�واُر ق��د�ٍص لن��ا م���ن اآل ي�ا�س��نِي

ِته ان كنت ت�ساأُل عن مو�سى وغ�سّ
فقم لبغداَد وا�ساأل �سجَن هاروِن

يا ح�ب�َص ه�اروَن ه�ذا اب�ُن فاطم�َةِ
وجّدُه امل�سطفى من جاء بالديِن 

يا حب�َص هاروَن كم فيك ابُن حيدرٍة
ي�س�ّبُه ال�وغُد ب�ني احل�ني واحلنِي 

اأمثُل مو�سى ق�سى يف ال�سجن مغرتبا
يا عنُي ويُحك �سّبي كي ُتعينيني

الكاظُم الغ�ي�َظ واملُغ���س�ي عل�ى وجٍع
واملعط�يَّ امل���اَل اآلَف امل��س��اك���نِي

ي�س���ي����ُح ي���ارّب خّل��سن��ي الي��ك اأّيا
خمّل�َص النبِت من ماٍء ومن طنِي

يامن به يو�س��ٌف يف اجل�ّب حني دع��ا
اجن��اه ربِّ م��ن الأع�داء جّن�يني 

 ن�سبه ال�سريف :
المام مو�سى بن الإمام جعفر بن الإمام 
حممد بن الإمام علي بن الإمام احل�سني 

.بن الإمام علي بن ابي طالب
عام  �سفر  �سهر  من  ال�سابع  ي��وم  ول��د 

128ه�، املوافق 745م ولد مو�سى الكاظم 
لها  ُي���ق���ال  ق��ري��ة  يف   جعفر ب���ن 
حكم  اأي���ام  واملدينة  مكة  ب��ني  )الأب����واء( 
م���روان ب��ن حم��م��د.  وب��ع��د ف��رتة وجيزة 
م��ن ولدت����ه ارحت���ل اأب����وه الإم�����ام جعفر 
فاأطعم  املنورة  املدينة  اإىل   ال�سادق
النا�ص اإطعامًا عامًا ملدة ثالثة اأيام تيمنًا 
المام  وك��ان    الكاظم مو�سى  ب��ولدة 
خا�سة  وحمبة  عناية  يوليه   ال�سادق
اأنه حينما �ُسئل عن مدى حبه لولده  حتى 
ولٌد  ل  لي�ص  اأن  )وددت  اأج��اب:  الكاظم 

غريه لئال ي�سركه يف حبي اأحد(.
اأمه: حميدة الرببرية.

زوجاته: ال�سيدة تكتم )اأم البنني(
ذريته: قيل ان له ع�سرون ابنًا وثمانية 

ع�سر بنتا.

يف رثاء الإمام الكاظم
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حياته العلمية :
كان عُمر الم��ام  مو�سى بن جعفر 55 
ابيه  منها 20 عامًا يف حياة  عامًا، ق�سى 
المام جعفر ال�سادق و35 بعد وفاته. 
الكربى  العلمية  اأبيه  مدر�سة  ارت��اد  وق��د 
خّرجت  والتي  الكوفة،  يف  اأن�ساأها  التي 

الآلف من العلماء والفال�سفة والفقهاء .
اأواخ��ر  يف  عا�سها  التي  الفرتة  وكانت 
هي   ال�سادق الم���ام  وال����ده   ح��ي��اة 
فيها  �سيطرت  حيث  ح�سا�سة  علمية  فرتة 
ال��ع��ام،  الفكر  على  اليونانية  الفل�سفة 
وتنّوعت  الفكرية  الجتاهات  فيها  وكرت 
العقيدة  �سلب  اإىل  ذل���ك  ام��ت��دت  ح��ت��ى 
 الكاظم الم����ام  ف��ك��ان    ، وال���دي���ن، 
الم��ام  اأبيه  منهج  م�سوؤولية   حتمل  ق��د  
داره  يف  مدر�سته  وك��ان��ت   ال�سادق
من  كثري  فح�سرها  امل��ن��ورة،  املدينة  يف 
عددهم  ق���ّدر  احل��دي��ث،  ورواة  الفقهاء 

ب�)319( عاملًا وفقيهًا.

حياته ال�سيا�سية :
يف   الكاظم مو�سى  الم��ام  اأُعتقل 
زمن حكم اخلليفة املهدي العبا�سي الذي 
الم��ام   باعتقال  املدينة  على  عامله  ام��ر 
اطلق  م��ا  �سرعان  ب��غ��داد،  اىل  وار���س��ال��ه 
�سراحه لن املهدي راأى  حلما افزعه كما 

ذكره الرواة .
ال��ه��ادي(  )مو�سى  اخلليفة  تربع  ومل��ا 
على �سدة احلكم، زاد الت�سنج مع العلويني 
ذهب  التي  ف��خ(  موقعة)  يف  ذل��ك  ليتوج 
الذي  المر  وهذا  العلويني،  ثلة من  فيها  
مو�سى  الم����ام  ع��ل��ى  الت�سييق  م��ن  زاد 
هو  اخلليفة  ي��راه  كان  ال��ذي   الكاظم
بن  علي  بن  للح�سني  واملحر�ص  امل�سوؤول 

احل�سن املثنى واأ�سحابه املقتولني يف فخ.

االعتقال وال�سجن:
اأحد  ال��ه��ادي  وف��اة  بعد  احلكم  ا�ستلم 
.وق��د  ه���ارون  العبا�سيني  اخللفاء  اق���وى 
الو�سع  تاأجيج  يف  هاما  دورا  الو�ساة  لعب 
اإ�سماعيل على هارون  حيث دخل علي بن 
قائال له :"ما ظنت ان يف الر�ص خليفتني 
حتى راأيت عمي مو�سى بن جعفر ُي�سلمون 
الر�سيد  لهارون  يكن  مل  باخلالفة"  عليه 
كر�سيه  يهدد  ان  ميكن  ما  مع  يتهاون  ان 
الم��ام  باعتقال  فامر  عبا�ص  اآل  وحكم 
ي�سلي  وهو  فاعتقل   ،الكاظم مو�سى 

.اىل جنب قرب النبي

ا�ست�سهاده :
�سجن  اإىل   الكاظم الم���ام  ُن��ق��ل 
ال�سندي بن �ساهك ح�سب اأوامر الر�سيد، 
وقد جهد ال�سندي بالت�سييق والتنكيل من 
�سخ�ص المام  ابتغاء ملر�ساة هارون 
عام  اللعني  ال�سم  ذلك  لالأمام  قدم  وقد 
183هجرية  اخلام�ص والع�سرون  من �سهر 
رجب  واخرجوا ج�سده  الطاهر باأمر من 
ملدة  ب��غ��داد  ج�سر  على  وو���س��ع��وه  ه���ارون 
واخذ  الر�سيد  عم  خرج  حتى  اي��ام  ثالثة 
الم��ام  �سيعة  فخرج  ه��ارون  من  الوام���ر 
باللطم والنوح والعويل وهم ينادون وا اأما 
ماه وا�سيداه حتى و�سعوه يف قربه واهالوا 

عليه الرتاب .

نعي الرو�سة الدك�سنية :
يا كلبي عل�ى  الك��اظ�م تل��ج�م

يعيني اأعليه �سّحْي الدمع دم 
غريب وباحلب�ص ويلوج بال�سم 

يتكل��ب ي�س��ار واأن��وب لي�م��ني 
َب�ْص ما طاح  �سدو باب�ه اأع�لي�ة 

ظل وحدة ول واحد كرب ليه 

تكبل مدد اأيده وعدل رجليه 
ْت روحة يويلي وفرَك البني   ك�سَ

ابوذية ال�سيخ �ساحب الدك�سن:
النوايب علي وحدة باأث��ر وحدة

عن �سال بليل وحّدة  وحادي ال�سَ
على الظل ب�سجن هارون وحدة

وتال��ي عل�ى اجل�سر اأ�سبح رمّية 
  

احل�سن  عبد  لل�سيد  النعي  ابيات    
      : ال�سرع

بكه الكاظم عكب عودة امل�سيم 
علي�ه يبج�ي ون��سب للح�زن ماأمت 

ظل جور وهظم يجرع من اأعداه 
وك��ل ع��ام الر�س�يد ب�س�ج�ن خاله 

ملن و�سل لل�سندي وتوله 
حط�ة ب�س��ج��ن مث�ل الل�ي�ل الظلم 

عليه �ساك األهوة ومل من حياته
ول يع��رف وك��ت بي��ه ال�س��الت����ه 

ملن �سّموا وبي �سارت وفاته
عكب ماذاب  جبدة وخل�ص بال�سم 

ثلث تيام  �سل من غري تغ�سيل 
م���اع��ن��ده ع�س�رية النع�سه اأت�سيل 

�سالوا للج�سد اربع  حماميل
وب��ي �س�م��عت النا�ص ووغدت تلتم 

اأ�سحال اأبنة الر�سة ملن ك�سدليه 
وع��اي��ن لل���حديد و�س���اف رج�لي�ه 

ظل يبجي على حاله وينحب اأعليه
حت��ه اأنكت���ل ب�خري��س����ان بال���س��م 

 على الكاظم اأجرن اآه بعداآه 
ولته�ن��ة  ال�س��رب وال��زاد بع���داه

عن اهلة الرج�ص ياحيف بعداه 
وت��ال���ي بال���س���جن �س���اك املن�ي�ة 
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ال�سيخ حممود ال�سايف

ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ {اإِنَّ اللَّ قال تعال: 
َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  يَتاِء  َواإِ َوااْلإِْح�َساِن 
َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َوامْلُنَكِر  اْلَفْح�َساِء  َعِن 

ُروَن}1.  َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ايها القارئ الكرمي بعد التحية وال�سالم...
ان اهلل �سبحانه وتعاىل من �سفاته العدل 
العدل  يرى  ان  ويحب  ظامل  غري  ع��ادل  وهو 
ويزينه  المي��ان  �سفات  من  �سفًة  خلقه  بني 

به.
وال��ع��دل ه��و ال��ك��ف ع��ن ال��ظ��ل��م ورف��ع��ه، 
واعطاء كل ذي حق حقه . واعطاء الن�سان 
ذي  كل  باإعطاء  غريه  مع  وا�ستقامته  �سلوكه 

حق حقه دون بخ�ص او ظلم. 
طريق  �سلوكه  ه��و  نف�سه  م��ع  عدله  وام��ا 

احلق وال�ستقامة يف كل جمالت احلياة . 
خري  �ساعة  )ع��دل   :النبي قال  لذا 

و�سيام  ليلها  قيام  �سنة  �سبعني  عبادة  من 
اهلل  عند  ا�سد  حكم  يف  �ساعة  وجور  نهارها 

من معا�سي �ستني �سنة(2. 
 وقال المام علي:)العدل ا�سا�ص به 

قوام العامل(3.  
يعد  وال���ذي  الظلم.  ه��و  ال��ع��دل  ونقي�ص   
هاوية  اىل  ب�سحابها  وتوؤدي  املذمومات  من 
املنحرف فيكتب عند اهلل عز وجل  ال�سلوك 

من الظاملني.
 : قال  انه   ر�سول اهلل وقد جاء عن 
)... واياكم والظلم فان الظلم عند اهلل هو 

الظلمات يوم القيامة...(4.   
قال المام علي: )من خاف ربه كف 

ظلمه(5.   
يوم  اهلل  ر�سوان  اىل  ال�سبيل  هو  فالعدل 

احل�ساب ويف الدنيا هو زينة للرجل العادل.

انها   الزهراء فاطمة  ال�سيدة  وعن   
قالت: ) فر�ص اهلل العدل ت�سكينًا للقلوب(6.   
وعن المام علي قال :) العدل ي�سلح 

الرعية(7.   
بالعدل   (:علي الم���ام  اي�سا  وق��ال 

تت�ساعف الربكات(8.   

اق�سام العدل :- 
معرفتها  ل��ن��ا  ينبغي  اق�����س��ام  ل��ل��ع��دل  ان 
العادلني  واول  واجبة.  كحقوق  اليها  والنظر 

هو اهلل عز وجل وله علينا حق . 

االول: طاعة الل.
واهلل   . كل حي  يحتاجه  ما  وه��ب  ان��ه  اأي 
لتعد  الرزاق حيث  وهو  املعطي  هو  �سبحانه 

نعمه ول حت�سى.

ال��ع��دل

زي���ن���ة

للأميان
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وطاعته  عبادته  وه��و  حق  علينا  فيجب   
و�سكره وان مل نفعل ذلك فيكون هذا خالف 

العدالة وهو اجلور. 

الثاين : اداء حقوق النا�س.
اي�سا ان للنا�ص حق علينا يف تاأدية الأمانة 
واداء  املعاملة  والعدل معهم يف  ائتمنونا  اذا 
حق  له  فمن   – حوائجهم  وق�ساء  حقوقهم 
بال�سكر  ولو  اليه  ت��رده  ان  العدل  من  عليه. 

وخالفه يكون قبحا ونكرانا للجميل.

الثالث : حق االموات.
 اأي�سا من اداء ديونهم وتنفيذ و�ساياهم 
الم��ور  ب��ه��ذه  العمل  لن  عليهم،  وال��رتح��م 
والخذ بها وفاء منك لهوؤلء املدفونني حتت 
العدل  من  فهو  بقبورهم  ومقيدين  الر���ص 

وعك�سه يكون جحود اي�سا .

العدل اأ�سا�س احلكم 
حيث  ودوام��ه  احلكم  ا�سا�ص  العدل  وان 

قال المام علي: )اعدل حتكم(9.  
تاأخذ  اي�سا  ال��ع��ادل��ة  ال�سيا�سة  وك��ذل��ك 
يف  ال��وق��وع  م��ن  الم����ان  ب��ر  اىل  ب�ساحبها 
الم��ام  ق��ال  حيث  الدنيا  ام���ور   املنزلقات 
)اللني  ث��الث��ة:  يف  ال��ع��دل  �سيا�سة   علي
يف  واف�سال  عدل،  يف  وا�ستق�ساء  حزم،  يف 

ق�سد(10.  
وكيفية  العدل  نعرف  احلديث  هذا  ومن 

العمل به يف حكمنا، ومنهجنا .

�سفة العادل :-
مل يكن العدل جمرد قول دون فعل بل هو 
ال�سفة   بهذه  يت�سف  من  وعلى  وفعل  ق��ول 
لواقع  مطابقا  ي��ك��ون  ان  فعليه  بها  ويعمل 

العدالة الفعلية.

�سئل المام ال�سادق عن �سفة العدل 
من الرجل؟

فقال : )اذا غ�ص طرفه عن املحارم، 
ول�سانه عن املاأثم وكفه عن املظامل(11.      

لنف�سك  كرهته  )م��ا   :النبي وق��ال 
فاأحبه  لنف�سك  احببته  وم��ا  لغريك  ف��اك��ره 
يف  مق�سطا  حكمك،  يف  ع��ادل  تكن  لأخيك، 
يف  م���ودودًا  ال�سماء،  اه��ل  يف  حمبا  عدلك، 

�سدور اهل الر�ص (.   

العدل  من  الخرين  مع  الح�سان  واي�سا 
والح�سان مع النف�ص اي�سا .

فن�سال اهلل تعاىل ان ينظر الينا بعدله و 
والح�سان.  الف�سل  ذو  انه  وف�سله  باإح�سانه 
الطيبني  بيتة  وال  حممد  على  اهلل  و�سلى 
ال��ط��اه��ري��ن واخ���ر دع��وان��ا احل��م��د هلل رب 

العاملني

الهوام�س:
1- �سورة النحل اية 90.

2- البحار ج75.
3- البحار ج 78.

4- البحار 72.
5- البحار ج72.
6- البحار ج 75.

7- ميزان احلكمة ج3 �ص183.
8- ميزان احلمة ج3 �ص183.

9- ميزان احلكمةج3 �ص184.
ال�سفحة   -  3 ج   - احلكمة  ميزان   -10

1839
10- امل�ستدرك ج11�ص317.

11- البحار ج74�ص64.
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اإعداد/�سيد علي مهدي اخلطيب
�سهر  اقبال  وعلى  ال�سبعينات   �سنني  يف 
املرجع  من  وباأمر  املبارك  رم�سان  الف�سيل 
احل�سيني  حم��م��ود  ال�سيد  وق��ت��ه  يف  الكبري 
من  نخبة  ب��اأر���س��ال  ق��ام   ال�ساهرودي
ال��ع��ل��م��اء و اخل��ط��ب��اء وامل��ب��ل��غ��ني اىل امل��دن 
والنواحي والرياف وكان من �سمنهم ال�سهيد  
احلظ  ل��ه  وا�سبح   سرب� كاظم  ال�سيد 
منطقة  الغربي  اجل���دول  ناحية   يف  الوف���ر 
امامة  باأحياء  فيها  ق��ام  فقد  )الرجيبة(  
العلوم  ون�سر  املحا�سرات  والقاء  اجلماعة 

الدينية الوا�سعة بحيث مل ي�سبق لها مثيل يف 
ال�سابق وقد تعلمنا على يدية الفقه وال�سول 
والخالق ال�سالمية، وقاد وفدا اىل النجف 
ال�سرف يف وفاة ال�سيد ال�ساهروردي يف 
تاأبينه واذكر انه هم�ص يف اذن احد اخلطباء 
وفعال  باملنا�سبة  ال�سعر   من  بيتني  ين�سد  ان 

ان�سد ذلك اخلطيب قائال :
ايها الراحل عنا رحت حممود النقيبه  

�سرخت احلزن تعالت من قلوب  اهل الرجيبة 

وما كان  يقدمه من حما�سرات يف �سهر 
هي  العامة  الرجيبة  ح�سينية  يف  رم�سان 
ال�سور  لبع�ص  وتف�سريه  دليل على علمه  خري 
امل��واع��ظ احلكم واىل  ال��دال��ة على  والآي���ات 
اهل  م�سائب  وذك��ر  الكوريز   اىل  يعرج  ان 
يف  عنه  اع��رف  ماكنت  وام��ا   البيت
املكا�سب  يف  ال��درو���ص  من  ال�سرف  النجف 
وال�سطوح والبحث اخلارج الذي يح�سر عند 
ال�سيد  وكيال عن  كان  وقبله  ال�سيد اخلوئي  
الوكالة  كانت  وبعدها  ال�ساهرودي  حممود 

حجة الإ�سالم وامل�سلمني

 ال�سهيد ال�سيد كاظم �سب
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ذو  وك���ان   اخلوئي ال�سيد  م��ن  ال��ع��ام��ة 
ول  والف�سالء  العلماء  اغلب  قوية مع  عالقة 
�سيما منهم ال�سيد �ساحب احلكيم  وال�سيد 
الدين  �سم�ص  وال�سيخ  ال�ساهرودي  ح�سني 
هو  ا�ست�سهد  الذي  العميدي  مو�سى  وال�سيد 
واأولده يف منطقة الكفل يف مقارعة البعثيني.
ال�سهداء البرار هو اخلطيب  ومن هوؤلء 
اإىل  ينتمي   سرب� كاظم  ال�سيد  ال�سهيد 
الأ�سر  م��ن  وه��ي  العريقة.  �سرب  اآل  اأُ���س��رة 
العلمية الكرمية املعروفة يف النجف الأ�سرف.
بن  الأ�سغر  علي  اإىل  ال�سرة  ن�سب  ي�سل 
احل�سني  الإم���ام  ب��ن  العابدين  زي��ن  الإم���ام 
اأب��ي  ب��ن  علي  الإم����ام  ب��ن  ال�سهيد  ال�سبط 

.طالب

يف   1956 �سنة  اهلل  رحمه  ال�سهيد  ول��د 
ناحية الدغارة حمافظة الديوانية، حيث كان 
اإبراهيم  ال�سيد  حممد  ال�سيد  احلجة  والده 
النجف  يف  العليا  للمرجعية  وكياًل   سرب�

ال�سرف يف تلك املنطقة.

انتدبته  ال��ذي  وال��ده  مع  ذلك  بعد  هاجر 
مدينة  يف  ال�سالمي  للتبليغ  العليا  املرجعية 

خانقني.
هناك اكمل الدرا�سة البتدائية واملتو�سطة 
بال�سافة  الكادميية  النظامية  املدار�ص  يف 
اىل اخذه بع�ص مقدمات العلوم الدينية من 

.والده
�سيدنا  عاد  املتو�سطة  املرحلة  اإكمال  بعد 
حيث  ال���س��رف  النجف  اىل   املرتجم
وح��ي��ث حا�سرة  الأ���س��ل��ي  الأ����س���رة  م��وط��ن 
والفكر  والأدب  ال��ع��ل��م  وج��ام��ع��ة  الإ����س���الم 

واملعرفة واحلوزة العلمية املباركة.

ويف النجف ال�سرف �سرعان ما ملع جنمه 
كطالب متفوق بني اأقرانه، ي�سهد له اأ�ساتذته 

والجتهاد  واجلد  والوعي  والنباهة  بالذكاء 
يف الدرا�سة.

املدر�سة  يف  اأق���ام  الأ���س��رف  النجف  يف 
اأمري  الإم��ام  حرم  مقابل  الواقعة  القزوينية 
و�سوق  القبلة  ب��اب  جهة  م��ن   املوؤمنني

احلوي�ص املعروف.
وك��ان��ت امل��در���س��ة حت��ت اإ���س��راف املرجع 
حممود  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي���ة  ال��ك��ب��ري 

.ال�ساهرودي

يف ذات الوقت وا�سل ال�سهيد درا�سته 
الأكادميية اأي�سًا يف ثانوية التحرير الثقافية.
الأ�سرف،  النجف  يف  اأ�ساتذته  اأب��رز  من 
�سماحة املجتهد الكبري وال�ستاذ القدير اآية 
 ،اهلل املعظم ال�سيخ علي اآزاد القزويني
در�ص عنده ق�سمًا كبريًا من درو�ص ال�سطوح 
وال�����س��ط��وح ال��ع��ال��ي��ة وك����ان ي��ح��رتم��ه غاية 
الح�����رتام وي��ج��ل��ه غ��اي��ة الإج�����الل وي��ع��رف 
ال�ستاذ  ك��ان  كما  والأ���س��ت��اذ.  املعلم  حق  له 
معجبًا  وكان  اأي�سا  ويجله  يحبه   ال�سيخ

بف�سله وذكائه.

تزوج ال�سهيد كرمية اأ�ستاذه اآية اهلل 
القزويني ورزق منها بولدين وبنت.

ال��درا���س��ة  م���راح���ل   ال�سهيد ق��ط��ع 
مرحلة  اىل  لي�سل  وجن��اح  ب�سرعة  املتعددة 
يف  العلمية  احل���وزة  يف  العليا  ال��درا���س��ات 
النجف الأ�سرف اأو ما ي�سمى بالبحث اخلارج 
اأعالم  من  كبريين  علمني  عند  ح�سر  وهنا 

النجف الأ�سرف.
اأبحاث  ال�سهيد  البحث اخلارج ح�سر  يف 
الأ�سرف  النجف  يف  العلمية  احل��وزة  زعيم 
 .اخلوئي القا�سم  اأب���و  ال�سيد  الإم����ام 
الإم���ام  وك���الء  م��ن  ال�سهيد  ك���اَن  وك��ذل��ك 

اخلوئي واملعتمدين.

العابد  العامل  اأب��ح��اث  اأي�سًا  ح�سر  كما 
عبد  ال�سيد  ال�سهيد  اهلل  اآي��ة  املقد�ص  ال��ورع 
ال�ساحب احلكيم جنل الإمام ال�سيد حم�سن 
وم��الزم��ًا  ب��ه  خمت�سًا  وك���ان   .احلكيم
له، تربطهم عالقة وثيقة من احلب والألفة 
والح����رتام ك��اأج��م��ل م��ا ت��ك��ون ال��ع��الق��ة بني 
الفا�سل  والتلميذ  الكبري  ال��ع��امل  الأ���س��ت��اذ 

املوؤدب.
الإ�سالمي  التبليغ  عمل  ال�سهيد  مار�ص 
الرجيبة يف ق�ساء طويريج وجنح  ناحية  يف 
جن��اح��ًا ب��اه��رًا وج��م��ع ح��ول��ه اأه���ل املنطقة 
اأهل  يزال  ول  ال�سباب.  طبقة  وباخل�سو�ص 
حب  بكل  ي��ذك��رون��ه  ال��ك��رمي��ة  املنطقة  تلك 

وح�سرة على فقدانه.
عام 1982  املبارك من  رم�سان  �سهر  يف 
ق���ام جم��م��وع��ة م���ن امل��ج��اه��دي��ن الب��ط��ال  
باغتيال املجرم �سابط الأمن يف املنطقة، قام 
اعتقالت  بحملة  اأثرها  على  الأم��ن  ج��الوزة 
كبرية طالت الع�سرات من الرجال وال�سباب 
لحقًا  املعتقلني.  من  واح���دًا  ال�سهيد  وك��ان 
�سيدنا  املعتقلني، لكن  الإف��راج عن بع�ص  مت 
ال�سهيد مل ُيفرج عنه وانقطعت اأخباره متامًا 
البعثي  النظام  �سقوط  بعد   2003 �سنة  اإىل 
عليه  ُحكم  اأنه  تبني  بغداد. حيث  املجرم يف 
حمكمة  يف   1983 �سنة  من  الأول  ال�سهر  يف 
وم�سادرة  ب��الإع��دام  ال�سيت  �سيئة  الثورة 
املادة  مبوجب  املنقولة  وغري  املنقولة  اأمواله 

.156
ال�سعيد   ال�سهيد  �سيدنا  تعاىل  اهلل  رحم 
ال�����س��ي��د ك���اظ���م ���س��رب ب��رح��م��ت��ه ال��وا���س��ع��ة 
ال�سهداء  مع  وح�سره  جناته  ف�سيح  واأ�سكنه 

وال�سديقني وح�سن اأولئك رفيقا.
الأب��رار  العراق  �سهداء  تعاىل  اهلل  ورحم 

وجميع �سهداء الإ�سالم العظيم.
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

اهلل  �ساء   احل�سني الم���ام  ث��ورة  ان 
اهلل  اأراد  واإذا  اخللود   لها  يكتب  ان  تعاىل  
�سبحانه وتعاىل  حتقيق اأمر هياأ له ال�سباب 
التي ل ت�ستطيع  اي قوة ان متنع تلك ال�سباب 
ال�سواهد كثرية  . ولعل   تاأخذ دورها  اأن  من 
وان  ي�سمح بذكرها  املقام ل  اأن  اإل  ومتنوعة 
 احل�سني الم��ام  ثورة  خلود  اأ�سباب  من 
.وقد  وال��روادي��د  واخلطباء  ال�سعراء  وج��ود 
اأولئك  من  كبرية  جمموعة  لنا  التاأريخ  خلد 
اخلطابية   ال�ساحة  اأغنوا  الذين  ال�سعراء  
بق�سائدهم وا�سعارهم  حتى ا�سبحت بع�ص 
وكذلك  املحبني   اذهان  عالقة يف  الق�سائد 
اأم��ث��ال   والب���وذي���ات  امل��ج��اري��د  �سعر  بع�ص 
المري  عبد  ال�سيخ  الكبري   ال�ساعر  ق�سيدة 

الفتالوي  : 
اآ يبني �سكول عليك اعليك اآ يبني 

دولبنبي زم����اين ب���يك دولب���ني

العظيم   ع��ب��د  لل�سيخ  الب���وذي���ة  وب��ي��ت 
الربيعي )ردتك ماردت دنية ول مال(

اأحت��ف  ال��ذي��ن  ال�سعراء  ب��ني ه���وؤلء  وم��ن 
يف  والعالقة  ال��رن��ان��ة  بق�سائده  ال��روادي��د 

اذهانهم ال�سيخ عبد المري املر�سد .
ن�سبه:

ب��ن حم��م��د بن  ال�سيخ ع��ب��د الم���ري   ه��و 
اأح���د فر�سان   ، ال�����س��ع��داوي  م��ه��دي  احل���اج 
فحول  من  ،و�ساعر  ال�سعبي  الدب  ميادين 
املنا�سبات  يتما�سى  اأن  ا�ستطاع  ال�سعراء 
الدبية  فنونه  اختالف   على  الزمن  و�ساير 

،وتطوراته ال�سعرية .
وال�����س��ي��خ ع��ب��د الم���ري امل��ر���س��د ي��ع��د من 
املرموقة  ال�سامية  وال��ف��ئ��ة  العليا  الطبقة 
زمان  يف  النظم  واأوىل  ال�سعراء  مع�سر  من 
له  ي�سار  )املر�سد(  فكان  ال�سعراء   فيه  كر 

بالبنان من قبل ال�سعراء وامل�ستمعني .

والدته :
النجف  مدينة  يف  املر�سد  �ساعرنا  ول��د 

ال�سرف عام 1335هجرية 

ن�ساأته:
ر�سعت  اأ�سرة  اأح�سان  بني  وترعرع  ن�ساأ 
رغم  ال��ك��رام  بيته  واأه���ل   النبي ح��ب 
 ،ق�ساوة احلياة على اتباع اهل البيت
ال��ث��اين من  ال��ع��ق��د   وه���وه يف  ال�سعر  ن��ظ��م 
عمره، وتتلمذ على يد ال�ساعر )اأبراهيم ابو 
غفلة  )عبود  ال�سعراء  باأمري  تاأثر  �سبع(كما 

ال�سمري(ويا�سني الكويف .
اكتفى  ول��ك��ن��ه  ف��ن��ون��ه  ب��ك��ل  ال�سعر  ن��ظ��م 
بال�سعر املنربي وتعامل مع م�ساهري الرواديد 
اأم��ث��ال )ف��ا���س��ل ال�����رادود، وال�����س��ي��د كاظم 
القابجي ،وعبد الر�سا ،وعبا�ص الرتجمان(.
اأع��ده  وق��د  دي��وان��ان من جزئني  له  �سدر 

طاهر ال�سافعي .

: ا�سعاره يف رثاء اهل البيت
اىل  ال�سام  من  زينب  احل��وراء  رج��وع  يف 

 :كربالء وعتابها مع العبا�ص
ياخوية اآنه زينب اأو اأنخاك 

ْل ما حتاجيني

ال�شيخ عبد االمري املر�شد 
ال�شاعر
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وطلعت من اأر�ص املدينة اأوياك 
وانتة التباريني 

ما اأدري ياعبا�ص بني اأعداك 
وحدْي تخليني 
عبا�ص يعيوين

ومن عكب عزي اعداك ذلوين
عبا�ص يعيوين 

يا خوية ما �سل اعلى حال حال 
من جوين الع�سكر 

عندي يبوفا�سل
حرم واطفال 

تنحب وتتح�سر 
امن الهظم خوية وفعل هالنذال 

كلب اأختك مترمر 
عبا�ص يعيوين وبال�سوط من يجي ي�سكتوين 

عبا�ص يعيوين 

)ميمر  بطريقة  لطمية  ق�سائد  وم���ن 
:مذيل( يف مدح الئمة الطاهرين

رْب الربية فار�ص اعلى اأعبادة  
حب الئمة 

تكوين هذا العامل واإيجادة
حب الئمة 

من كبل ما ي�سرع ابهاي الحكام 
�ساءت  حكمتة 

من نورة يخلق هالئمة الكرام 
بكتابة �سفته 

والكون كلة كونة ب�ست ايام 
جلت قدرته 

وملن كمل )اهلل( جعل اأوتاد 
حب الئمة 

ومن حكمته ومن نف�سه القد�سية 
والقدرة اأدت 

من جوهرة يخلق اأر�ص مدحية 

واحلكمة �سائت 
ملن نظرها جلوهرة الر�سية 

بالنظرة ماعت 
متجيدها �سارت ودرب اأر�سادة 

حب الئمة 

يف رثاء احلر بن يزيد الرياحي :
رب الب�سر من معدن القدره

خل���ة الع��ق���ل بال����را�ص اكب���ر درة 
رب الب�سر من معدن القدره

�ساغ العقل �سلطان والب�سر �سكانه

لل�����ع���ق���ل رب الب����ري������ة �س�����اغ����ة 
وت�����م�ع���ن���ة اب����كم�������ال�����������ة 

وك���ال����������������ه اأدب�����������ر واق������ب����������ل 
واق����ب���ل اع���ل���يه بج��م���ال�����ه 

ب����الع�����ق������������ل ك�ل������������ه الب����������اري
وح��ك���ك ع��زت���ي واجل���الل��ة

بيك علمي اأوبيك حلمي اأوبيك اأ�سمي
وا�س��م��ي ع�ن���وان ال��ع��دال�����ة 

والعق��ل ه���وة م���دار ال�س���رع 
ه�ال����������دي��ن ون���ظ�����ام�������������������ة 

وت���و�س���ل ال���درب اله����داي��ة 
يال����ردت خ�ي���ر و�س������������الم������ة 

وي�سعد الن�سان دين�ة واآخ�رة 
وي���ب�������ل��������������غ م����رام���������������������ه 

العق�ل اآي��ة للب�راية ولله��داية
وبية غايه لل�سرع تعرف احكامة 

والعرف دينه يعرف الواجب 
وير�سي اله الكون ويفوز بجنانه 

وال����ع����ق������ل م���راآة و�س���ف���ة 
ولل�سخ�ص زينة وجمالة

اأوب�ي�ه دي��ن احل�ك ي��م���ي���زه
ع�ن درب زي�ن ال�ساللة  

هالذي )احلر الري�احي(

ب�ال�����عق������ل ه��ال�ف��خ�����ر ن�����ال��ه 
ليث �سومه يحيه يوه  اأوفخر دومة 

اأب��ني ك�وم�ة وك�ف متغري احلاله 
بح�س��������ني مل�����ن دركت����ه الرحم���ة 

تخذف غده املهيوب وهو على اح�سانه 

 :يف �سجاعة م�سلم بن عقيل
وبح���رب م�س���ل�م اوي����وم���ه 

اجفوف ويه الرو�ص طارت 
والنه�����ج من��ه  ابه��ج��وم���ه 

لع��د رحم��ه طع��م �س��ارت 
م�ن ثب���ات���ه اوعظ��م زوم��ه 

امن��ني تنطى الوجه حارت 
واللى دناله ايد مر احوال��ه 

اكب�ر دلل�ه م�سل�م اخي�ال��ه 
ي���اه��ل��ه امب�س��ل��م اوفخ��ره

ذات ح��ام��ى اجل��ار ذات���ه 
اده ح�����ك ح�س�����ني وام����ره 

احتي��ر الع��ال��م �س�ف�����ات���ه 
بالم��ان�����ه ن��������ال اج��������ره  

اوج���اد عال��دين ابح�ي�ات��ه 
زل���زل الكوف���ه اب�سج���اع��ه 

ح��ني بي���ده ال�س��يف �س���ل��ه 
عزم داحي الب��اب  ع�زم��ه

اوع��زم م�س��لم م�ن يج�هبه 
ف����ار�ص الب��ي���ده يل��زم��������ة 

عال����سط����ح مي���ت ي���ذب����ه 
اومن عظم عزمه اوحزم�ه

الف�ار�ص ابف���ار�ص ي�س�ربه 
 

يف بيان مظلومية العرتة النبوية:
والنبي اخرب او كلكم ودعت عدكم ي�امت�ي

اكتاب اهلل اواهل بيتي اوهّلٍة هله ابعرتتي 
واملودة بالكرامة او هاي من عدكم طلبتي 

كال النب��ي �سيد الب�س��ر اهلل بكت��اب��ه ذك�ر 
لالمة بلغ هل اخلرب مب�ودة ال�س����ادة الغرر
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

واحلرب
الناعمة

حلركة  ال���ق���راآين  التف�سري  م��ع��ن��ا  ت��ق��دم 
ال�سيطان  قبل  من  مزاحمة  اأن��ه  من  التاأريخ 
لآدم على خالفة اهلل يف الأر�ص، ثم ومع 
ال�سراع  حت��ول  وال���ولءات  الأه���داف  تقاطع 
،اإىل �سراع بني حزب اهلل وحزب ال�سيطان، 
ومن   ، الباطل  ومع�سكر  احل��ق  مع�سكر  ب��ني 
واحلزبني  املع�سكرين  من  لكل  لبد  كان  هنا 
من )ا�سرتاتيجيات( و )تكتيكات(، وبالتال 
اأهمية  ل�سدة  عليها  التعرف  من  لنا  فالبد 

ذلك0

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م�سطلح  ُي���ع���ّرف  ب����دءًا 
Strategy باأنه: )فن التخطيط للعمليات 
نف�ص  ويف  احل���روب،  ن�سوب  قبل  الع�سكرية 
ن�سوب  عقب  العمليات  تلك  اإدارة  فن  الوقت 
امل��ح��ددة  اخل��ط��ط  تعك�ص  فهي  احل����روب(، 
ُم�سبقًا لتحقيق هدف معني على املدى البعيد 
ميكن  التي  اأو  املتاحة  الإمكانيات  �سوء  يف 
)ك�سب  تعني  بذلك  ،وه��ي  عليها  احل�سول 
عن  تفرق  ،وبهذا  معاركها  بجميع  احل��رب( 
الآنية  اخلطة  فاإنه   ))Tactic(( التكتيك 
من  معركة(  )ك�سب  تعني  ال��ت��ي  واملرحلية 
فهو  لذا  الأم��د  الطويلة  احل��رب  تلك  معارك 
فنطاق  اإذن  اآخ��ر،  بتكتيك  فرتة  كل  ي�ستبدل 

نطاق  ب��خ��الف  و�سامل  ع��ام  ال�سرتاتيجية 
معني  ب��ظ��رف  وخ��ا���ص  �سيق  ف��اإن��ه  التكتيك 
احلق  مع�سكر  م��ع  احللقة  ه��ذه  يف  ،ول��ن��ب��داأ 
يف  ا�سرتاتيجيته  وعر�ص  تعاىل  اهلل  وح��زب 
الباطل  ومع�سكر  ال�سيطان  حزب  �سد  حربه 

وال�سالل0

فمما ل ريب فيه اأن هدف حزب اهلل الذي 
يقاتل لأجله هو حترير البالد والعباد ��� الأر�ص 
مبن عليها ��� من كل عبودية �سوى عبودية اهلل 

تعاىل ، وهو هدف يتقوم بثالثة اأركان:

الركن االأول: هو جتفيف منابع الف�ساد 
والفنت وال�ساللت وتطهري الأر�ص منها حتى 
تكون خال�سة كلها هلل تعاىل وحده؛ وذلك يتم 
اأهم  ف��اإن  اأمكن  اإن  املنابع  تلك  باإ�سالح  اإم��ا 
وظائف الإن�سان الر�سال وظيفة الإ�سالح ل 
اإِىَل  {اْذَه��َب��ا  تعاىل:  قوله  مثل  يف  كما  غري؛ 
َلَعلَُّه  ًنا  َليِّ َق��ْوًل  َلُه  َفُقوَل    َطَغى  ��ُه  اإِنَّ ِفْرَعْوَن 
ُر اأَْو َيْخ�َسى}1، واإل فبتطهري الأر�ص من  َيَتَذكَّ
املف�سدين  كما قال تعاىل: {َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َل 
ِ َفاإِِن اْنَتَهْوا َفاإِنَّ  يُن ُكلُُّه هلِلَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

رٌي}20  ا َيْعَمُلوَن َب�سِ َ مِبَ اهللَّ

�سرح  واإ���س��ادة  اإق��ام��ة  ال��ث��اين:  الركن 
اخلالفة الإلهية يف الأر�ص باأن تكون ال�سيادة 
نحو  التكاملية  م�سريتها  يف  اخلالئق  وقيادة 
تعاىل  اهلل  خلليفة  فيها  موكولة  تعاىل  اهلل 
اأَْعَلُم   ُ {اهللَّ تعاىل:  قال  كما  فاإنه  منازع  بال 
�ساأنه  جل  وخليفته  ِر�َساَلَتُه}3،  َيْجَعُل  َحْيُث 
هو الإن�سان الأكمل متمثاًل بالأنبياء واملر�سلني 
يكن  مل  ول��ه��ذا   ،املع�سومني والأئ��م��ة 
ا�ستفهام املالئكة ذا اأهمية عنده تعاىل حيث 
ِلْلَماَلِئَكِة  َربُّ��َك  َق��اَل  {َواإِْذ  �ساأنه:  جل  يقول 
��َع��ُل  اأَجَتْ َقاُلوا  َخِليَفًة  اْلأَْر����صِ  يِف  َجاِعٌل  اإِينِّ 
َوَنْحُن  َماَء  الدِّ َوَي�ْسِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِسُد  َمْن  ِفيَها 
َما  اأَْعَلُم  اإِينِّ  َقاَل  َلَك  �ُص  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َسبِّ
اإل  جميعًا  اخلالئق  على  وما  َتْعَلُموَن}4،  َل 
اهلل  ح��زب  انت�سار  ف��اإن  واتباعهم  مولتهم 
قال  كما  ذل��ك  على  موقوف  احل��ق  ومع�سكر 
َوَر�ُسوُلُه   ُ اهللَّ َوِليُُّكُم  ��ا  َ {اإِمنَّ وتعاىل:  �سبحانه 
َوُيوؤُْتوَن  اَلَة  ال�سَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ اآََمُنوا  ِذيَن  َوالَّ
َ َوَر�ُسوَلُه  َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن  َوَمْن َيَتَولَّ اهللَّ الزَّ
ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن}50 ِذيَن اآََمُنوا َفاإِنَّ ِحْزَب اهللَّ َوالَّ

بالعلم  الأر����ص  عمارة  الثالث:  الركن 
كون  بني  ف��رق  دون  من  ني؛  ال�ساحِلَ والعمل 
الدنيا  يف  الب�سرية  يخدم  مما  والعمل  العلم 

ال�شباب
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َث��ُم��وَد  {َواإِىَل  ت��ع��اىل:  ق���ال  الآخ�����رة؛  يف  اأم 
َما   َ اْع��ُب��ُدوا اهللَّ َق��ْوِم  َيا  َق��اَل  ا  احِلً اأََخ��اُه��ْم �سَ
اْلأَْر����صِ  ِم��َن  ُكْم  اأَْن�َساأَ ُه��َو  ُه  َغ��رْيُ َل��ٍه  اإِ ِم��ْن  َلُكْم 
اإَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َفا�ْسَتْغِفُروُه  ِفيَها  َوا�ْسَتْعَمَرُكْم 
"ا�ستعمركم"  فاإن  يٌب}6،  جُمِ َقِريٌب  ي  َربِّ اإِنَّ 
عن  الو�سائل  يف  ،روي  العمارة  م��ن  م��اأخ��وذ 
اخللق  معاي�ص  )اإن  ق��ال:   املوؤمنني اأم��ري 
خ��م�����س��ة: الإم�������ارة، وال���ع���م���ارة، وال��ت��ج��ارة، 
واأما  اأن قال: -  اإىل  والإج��ارة ،وال�سدقات - 
َن  ُكم مِّ وجه العمارة فقوله تعاىل : { ُهَو اأَن�َساأَ
�سبحانه  فاأعلمنا  ِفيَها}  َوا�ْسَتْعَمَرُكْم  الأَْر���صِ 
�سببًا  ذل��ك  ليكون  بالعمارة  اأم��ره��م  ق��د  اأن��ه 
احلب  م��ن  الأر����ص  م��ن  يخرج  مب��ا  ملعاي�سهم 
معاي�ص  اهلل  جعله  مما  �ساكل  وما  والثمرات 

للخلق(70

دون  من  يتحقق  اأن  ميكن  ل  الهدف  وهذا 
اأن يكون ملع�سكر احلق وحزب اهلل ا�سرتاتيجية 
يف  ا�سرتاتيجيته  كانت  ولذلك  الأم��د،  طويلة 
موؤلفًة  املن�سود  الهدف  اأجل حتقيق  حربه من 

هي الأخرى من ثالثة حماور:

للجماعة  هيكلية  ب��ن��اء  االأول:  املحور 
وعلى  واملر�سلني  الأنبياء  اأتباع  من  ال�ساحلة 
اأم���ة واح���دة ذات �سف واح���د وه��دف  ه��ي��اأة 
؛قال  واح��دة  ربانية  قيادة  ح��ول  ملتفًة  واح��د 
َن���ا  َواأَ َواِح����َدًة  ���ًة  اأُمَّ ��ُت��ُك��ْم  مَّ اأُ َه���ِذِه  تعاىل: {اإِنَّ 
ل  اأممي  دين  فالإ�سالم  َف��اْع��ُب��ُدوِن}8،  َربُُّكْم 
والوطنية  القومية  يحرتم  كان  واإن  ؛فهو  غري 
بنائه  يف  تنظيميًا  �سكاًل  منهما  يتخذ  ل  لكنه 
للمجتمع الإ�سالمي ،بل وينهى عن اتخاذهما 
 :الباقر الإمام  قال  القومية  ،ففي  كذلك 
مكة  فتح  يوم  املنرب   اهلل ر�سول  )�سعد 
عنكم  اأذه��ب  قد  اهلل  اإن  النا�ص  اأيها  فقال: 
اإنكم  األ  باآبائها  وتفاخرها  اجلاهلية  نخوة 
من اآدم واآدم من طني، األ اإن خري عباد 
والد  باب  لي�ست  العربية  اإن  اتقاه،  عبد  اهلل 
مل  عمله  به  ق�سر  فمن  ناطق  ل�سان  ولكنها 
يبلغه ح�سبه، األ اإن كان دم كان يف اجلاهلية 

اأو اإحنة -والحنة ال�سحناء- فهي حتت قدمي 
هذه اإىل يوم القيامة(9، ويف الوطنية قال اأمري 
املوؤمنني: لي�ص بلد باأحق بك من بلد، خري 

البالد ما حملك(100

اجلماعة  رقعة  تو�سيع  الثاين:  املحور 
ال�ساحلة وامتدادها من خالل اإقامة فري�سة 
والنهي  ب��امل��ع��روف  والأم���ر  اهلل  اإىل  ال��دع��وة 
��ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  {َوْلَتُكْن  تعاىل:  ؛ق��ال  املنكر  عن 
َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َوَياأُْمُروَن  رْيِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن 
فاإن  امْلُ��ْف��ِل��ُح��وَن}11،  ُه��ُم  وَل��ِئ��َك  َواأُ امْلُْنَكِر  َع��ِن 
وظيفة  فقط  لي�ست  والدعوة  الإ�سالح  وظيفة 
كل  وظيفة  واإمن��ا   واملر�سلني الأنبياء 
فرد من اأفراد الأمة باأن يعمل على بناء نف�سه 
واإ���س��الح��ه��ا م��ن ج��ه��ة، وع��ل��ى ب��ن��اء واإ���س��الح 
رود يف دعاء  ،ول��ذا  اأخ��رى  جمتمعه من جهة 
من  ليلة  ك��ل  يف   العابدين زي��ن  الإم����ام 
�سهر رم�سان: )اللهم اإنا نرغب اإليك يف دولة 
كرمية تعز بها الإ�سالم واأهله وتذل بها النفاق 
طاعتك  اإىل  الدعاة  من  فيها  وجتعلنا  واأهله 
والقادة اإىل �سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا 

والآخرة(120 

عملية  تكاليف  اإي��ج��اد  الثالث:  املحور 
وتعمل  والطاء  الت�سحية  روح  الأم��ة  يف  جتدد 
والتفرق؛ كما يف  على حياطتها من الخرتاق 
حكمة احلج و�سالة اجلمعة واجلماعة ،وبهذا 
 تظهر فل�سفة املوؤاخاة التي قام بها النبي
فور و�سوله املدينة، وكذا فل�سفة اإ�سراره على 
احلد  اإىل  اجلماعة  �سالة  امل�سلمني  ح�سور 
)َهمَّ   :ال�سادق الإم��ام  عنه  يقول  ال��ذي 
منازلهم  يف  ق��وم  ب��اإح��راق   اهلل ر���س��ول 
ي�سلون  ول  م��ن��ازل��ه��م  يف  ي�����س��ل��ون  ك���ان���وا 
ر�سول  يا  فقال:  اأعمى  رجل  فاأتاه  اجلماعة، 
النداء  اأ�سمع  ورمب��ا  الب�سر  �سرير  اأن��ا  اهلل 
وال�سالة  اجلماعة  اإىل  يقودين  من  اأج��د  ول 
منزلك  من  �ُسدَّ   :النبي له  فقال  معك، 
اإىل امل�سجد حباًل واح�سر اجلماعة(13 ،فاإن 
ذلك كله نتيجة ا�ست�سعاره اخلطر بظهور تيار 

تواجد  جنب  اإىل  املنورة  املدينة  يف  املنافقني 
ال��ي��ه��ود ه��ن��اك ،ف����اأراد احل��ف��اظ على وح��دة 
انت�سار  ل  دون��ه��ا  م��ن  التي  والكلمة  ال�سف 
حلزب اهلل يف حربه �سد حزب ال�سيطان ،قال 
ِذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِلِه  َ ُيِحبُّ الَّ تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ

و�ٌص}140 ُهْم ُبْنَياٌن َمْر�سُ ا َكاأَنَّ فًّ �سَ
 

التي  كلمته  يف   املوؤمنني اأم���ري  فعن 
خ��اط��ب ب��ه��ا اخل�����وارج ق���ال م��و���س��ح��ًا خطر 
مفرط  حمب  �سنفان:  يِفَّ  )�سيهلك  التفرقة: 
يذهب به احلب اإىل غري احلق، ومبغ�ص مفرط 
يذهب به البغ�ص اإىل غري احلق، وخري النا�ص 
والزموا  فالزموه،  الأو���س��ط  النمط  ح��ال  يِفَّ 
اجلماعة  م��ع  اهلل  ي��د  ف��اإن  الأع��ظ��م،  ال�سواد 
،واإي���اك���م وال��ف��رق��ة! ف���اإن ال�����س��اذ م��ن النا�ص 
لل�سيطان، كما اأن ال�ساذ من الغنم للذئب، األ 
من دعا اإىل مثل هذا ال�سعار فاقتلوه ولو كان 

حتت عمامتي هذه(150 
هذا جممل ما ميكن بيانه حول ا�سرتاتيجية 
حزب اهلل ومع�سكر احلق يف حربه �سد حزب 
اإن �ساء  التكتيك ف�سياأتي لحقًا  اأما  ال�سيطان 

اهلل تعاىل0
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الطبعة الوىل 
مطبعة املعراج 

النا�سر: دار الغدير للطباعة والن�سر
عدد ال�سفحات: 272 �سفحة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اللهم �سِل على 
الطاهرين   الطيبني  بيته  اهل  وعلى  حممد 
اهل  مبذهب  املتم�سكني  من  واياكم  وجعلنا 
البيت وعلينا ان نتعلم منهم ونن�سر 
العلم  وان  واملذهب،  للدين  علومهم  خدمة 
واملعرفة من اف�سل املحا�سن التي يتحلى بها 
اأرقى م�ستويات الكمال   الن�سان وي�سمو اىل 
اىل  وتبلغ  المم  تنه�ص  وامل��ع��رف��ة  بالعلم 
امل�ستحيل  ومن  املن�سودة  ال�سامية  اأهدافها 
ان حتتل اأمة المم ال�سدارة يف قائمة المم 

الب�سرية وهي رديئة اجلهل.
وجاء الدين  ال�سالمي احلنيف بتعاليم 
العلم   ���س��رورة  ال��ن��ا���ص على  وق��ي��م حت��دث 
اجلهل  ونبذ  التعليم  على  وت�سجيع  واملعرفة 
الدنيا  اعجوبة   البيت اأهل  كان  ،ولقد 
اهلل  �سرح  اذا  العلمية  وكفاءتهم  مبواهبهم 

لهم  انفتحت  فقد  واملعرفة  للعلم  �سدورهم 
هم  فكانوا  الم��ور  وغوام�ص  الكون  اأ�سرار 

معدن العلم وينابيع املعرفة.
الكرمي  القارئ  يدي  بني  الكتاب  وه��ذا   
وطالب العلم الذي يحتاجه يف حياته اليومية 
 ،النبوة ب��ي��ت  اه���ل  ب��ع��ل��وم  ويت�سلح 
وي�سمل هذا الكتاب على اربعة ف�سول وهي :
اه���ل  م���ع���رف���ة  االول:  ال��ف�����س��ل 
مباحث  ع��دة  على  وي�سمل   البيت

منها:
. 1- من هم اأهل البيت

.2-  اطاعة احاديث اهل البيت
.3- حجية اأحاديث اأهل البيت

.4- ع�سمة اهل البيت
اأه���ل  ع�����س��م��ة  ع��ل��ى  ال����س���ت���دلل   -5

البيت

الف�سل الثاين :
1- اهل البيت والعلم 

اأه���ل  ع��ن��د  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  امل���ن���اه���ج   -2 
.البيت

يف   البيت اأه����ل  3-خ�����س��ائ�����ص 
العلم. 

.4-املرجعية العلمية لأهل  البيت
 الف�سل الثالث :

 .1- غزارة علوم اهل البيت
.2- تنوع علوم اأهل البيت

امل��ن��اظ��رات والح��ت��ج��اج��ات لأه��ل    -3
 .البيت

 .4- الختبار العلمي لالأئمة
.5- علم الغيب عند اأهل البيت

الف�سل الرابع : 
وم�����س��ادر  ال��ع��ل��م��ي   دورهم  -1

علومهم.
تثبيت  يف  ال��ع��ل��م��ي   دورهم  -2

الر�سالة. 
ومالمح  العلمي    عطاوؤهم  -3

ع�سرهم. 
.4- م�سادر علوم اهل البيت

اخل��امت��ة وت�����س��م ا���س��ع��ار يف م���دح اه��ل 
البيت وكلمات من نور.
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كتاب يف �سط�ر 

ْبَغ�َس ااْلأََمَل َوُغُروَرُه.  ميزان احلكمة - حممد الري�سهري - ج 2 - ال�سفحة 1082 رَيُه, اَلأَ َجَل َوَم�سِ قال االإمام علي:َلْو َراأَى اْلَعْبُد ااْلأَ



Naglaa Obeis Ghuwaili

 Since ancient times, the 
blessed spot has had a great psy-
chological impact on everyone 
who visits and enters it. 

Through their roaming in this 
holy land, visitors sensed the 
great heroism and situations 
that took place on its land in the 
revolution of Imam Hussein, 
peace be upon him.

 As a result, it became a center 
for visitors’ comfort and a ha-
ven.  

For everyone who wanted to 
seek refuge there, and with this 
necessity and importance that it 
witnessed,

 the land of Karbala was con-
sidered a life and a future for 
every learner, who relied on tak-
ing steps to build an optimal life 
and applying them in the correct 
manner. 

 And it was stated in many of 
the manuscripts of our ances-

tors in ancient times that this 
land, the center of the descend-
ing of angels, who realized a 
great leader such as Imam Hus-
sein, peace be upon him, who 
presented himself, his family 
and his companions as sacrific-
es, in defense of Islam, to be pre-
served, until the Day of Resur-
rection.

You must know, dear reader ;
And it was stated in many of 

the manuscripts of our ances-
tors in ancient times that this 
land, the center of the descend-
ing of angels, who realized a 
great leader such as Imam Hus-
sein, peace be upon him, who 
presented himself, his family 
and his companions as sacrific-
es, in defense of Islam, to be pre-
served, until the Day of Resur-
rection.  

With the victory of this revo-
lution, the name of Hussein has 

remained immortal to this day, 
and Allah made his angels sur-
round the honorable tomb from 
all sides, and it is in a constant 
state of ascending and descend-
ing morning and evening, call-
ing out and saying:

 “O seeker of goodness, come, 
and accept.” This indicates that 
all goodness and mercy , 

It has been gathered in this 
pure spot, and the truth is that 
Hussain is greater in heaven 
than on earth, and he is the real 
cause of prosperity.

When the visitor wants to 
leave the land of Karbala, to re-
turn to his homeland, he finds 
that parting from Karbala is 
painful for him.

congratulating each visitor 
who has reached the land of 
Karbala, and knowing its value 
by the extent that Allah has hon-
ored it with.

The land of Karbala
 in attracting souls
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The Husseiny's orator

َواِدُث.  ميزان احلكمة - حممد الري�سهري - ج 2 - ال�سفحة 1082 قال االإمام علي:ِلُكلِّ اْمِرٍئ يِف َماِلِه �َسِريَكاِن, اْلَواِرُث َواحْلَ



ال�سيخ مظفر علي الركابي

 النظرة الن�سبية للأمور وامل�ستقبل

الن�سبية  بالنظرة  تقا�ص  الأم��ور  اأغلب  اإن 
وما  �سغري،  غريك  عند  كبريًا  اأن��ت  ت��راه  فما 
قبيحًا،  يراه  الآخر  عند  كذلك   ، جمياًل  تراه 
غ��ريك،  نظر  يف  تافه  فهو   ، مهمًا  ت��راه  وم��ا 
خمتلفة  فيها  املوازين  ال�سياء  معظم  وهكذا 

والنظرة تتفاوت من �سخ�صٍ لآخر .
لكن كيف يكون املقيا�ص واختالف وجهات 

النظر بيننا وبني من خلقنا؟
اأن  اأدب  و�سوء  م�ساحمة  هي  احلقيقة  يف 
لكن   ، العاملني  رب  ي��راه  ما  مع  نظرنا  قارنا 
من  ال��ب��اب  ذل��ك  فتح  كتابه  يف  اهلل  اأن  مب��ا 
خالل بع�ص الآي��ات من قبيل قوله تعاىل : {
َوْعَدُه   ُ اهللَّ ُيْخِلَف  َوَلن  ِباْلَعَذاِب  َوَي�ْسَتْعِجُلوَنَك 
وَن}1. ا َتُعدُّ َّ َك َكاأَْلِف �َسَنٍة ممِّ َواإِنَّ َيْوًما ِعنَد َربِّ

الأ�سياء  بع�ص  قيا�ص  يف  اإذًا  اإ�سكال  فال 
اإن  املثال  �سبيل  وعلى   ، بينها  فيما  واملقارنة 
امل�سائل  من  كذلك  هي  والبعد  القرب  م�ساألة 
اهلل  عند  ه��و  بعيدًا  نحن  ن��راه  فما  الن�سبية 
ق��ري��ب ، ب��ل اإن ك��ل ���س��يء ل��دي��ه ق��ري��ب، لكن 
الزمان لطبيعة  املكان ويحكمنا  نحن يحكمنا 
ج�سمنا املادي الذي يخ�سع ملوازين هذا العامل 

وهند�سته .
فنحن  القيامة  يوم  لوقوع  بالن�سبة  فمثاًل 
ومن م�سى هناك الآلف من ال�سنني م�ست اإن 
مل تكن املاليني ومل تكن القيامة ، وكذلك ملن 
زمان  ي�ساألونه عن   النبي حممد عا�سر 
يوم القيامة فرمبا يجيبهم النبي ، ورمبا اهلل 
بقرب  يخربهم  لكن  �سوؤال  ب��دون  عنه  يخرب 

وقوعه . 
اَعِة   ا�ُص َعِن ال�سَّ يقول تعاىل : {َي�ْساأَُلَك النَّ
َلَعلَّ  ُي��ْدِري��َك  َوَم��ا   ِ اهللَّ ِعنَد  ِعْلُمَها  ���ا  َ منَّ اإِ ُق��ْل 

اَعَة َتُكوُن َقِريًبا}2. ال�سَّ
اْلِكَتاَب  اأَن���َزَل  ��ِذي  الَّ  ُ {اهللَّ تعاىل:  ويقول 
اَعَة  ال�سَّ َل��َع��لَّ  ُي��ْدِري��َك  َوَم��ا  ���ي���َزاَن  َوامْلِ ��قِّ  ِب��احْلَ

َقِريٌب}3.

يِف  َي��ْك��رُبُ  ��ا  َّ ممِّ َخْلًقا  {اأَْو  ت��ع��اىل:  وي��ق��ول 
��ِذي  الَّ ُق��ِل  ُيِعيُدَنا  َمن  َف�َسَيُقوُلوَن  ��ُدوِرُك��ْم  ���سُ
ُرُءو�َسُهْم  اإَِلْيَك  وَن  َف�َسُيْنِغ�سُ ٍة  َمرَّ َل  اأَوَّ َفَطَرُكْم 

َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َع�َسى اأَن َيُكوَن َقِريًبا}4.
اأو مع ف�سحة هذا العمر، ومع لهو الإن�سان 
مبفاتن  وانخداعه   احلياة  ه��ذه  يف  وعبثيته 
اأجله  من  خلق  ال��ذي  للهدف  ون�سيانه  الدنيا 
لذلك، اإذا اقرتب منه املوت يطلب التاأجيل ، 
ومثله مثل الطالب الذي كان موعد المتحان 
من  فيطلب  لالمتحان  م�ستعد  غ��ري  وي��ك��ون 
اأ�ستاذه تاأجيل المتحان له، يقول تعاىل: {اأَمَلْ 
َواأَِقيُموا  اأَْيِدَيُكْم  وا  ُكفُّ َلُهْم  ِقيَل  ِذيَن  الَّ اإِىَل  َتَر 
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل  َكاَة َفَلمَّ اَلَة َواآُتوا الزَّ ال�سَّ
ِ اأَْو  ا�َص َكَخ�ْسَيِة اهللَّ ْنُهْم َيْخ�َسْوَن النَّ اإَِذا َفِريٌق مِّ
َنا مِلَ َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل  اأَ�َسدَّ َخ�ْسَيًة َوَقاُلوا َربَّ
ْنَيا َقِليٌل  ْرَتَنا اإِىَل اأََجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َلْوَل اأَخَّ
َقى َوَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل}5.   َِن اتَّ َواْلآِخَرُة َخرْيٌ ملِّ

َيْوَم  ا�َص  النَّ {َواأَن���ِذِر  تعاىل:  يقول  وكذلك 
ْرَنا  َنا اأَخِّ ِذيَن َظَلُموا َربَّ َياأِْتيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَّ
�ُسَل اأََومَلْ  ِبِع الرُّ ْب َدْعَوَتَك َوَنتَّ ِ اإِىَل اأََجٍل َقِريٍب جنُّ
ن َزَواٍل}6.   ن َقْبُل َما َلُكم مِّ َتُكوُنوا اأَْق�َسْمُتم مِّ

َرَزْقَناُكم  ا  مَّ ِمن  {َواأَنِفُقوا  تعاىل:  وقوله 
ن َقْبِل اأَن َياأِْتَي اأََحَدُكُم امْلَْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْوَل  مِّ
َن  مِّ َواأَُك��ن  َق  دَّ َفاأَ�سَّ َقِريٍب  اأََج��ٍل  اإِىَل  ْرَتِني  اأَخَّ

نَي}7.   احِلِ ال�سَّ
ولقد اأنذر اهلل هذا الإن�سان املتمرد العا�سي 

وحذره من عقوبة اهلل بطريقتني :

هو  من  العقوبة  تلك  ت�سيب  اأن  االأول: 
قريب منه ليتعظ بها ، من قبيل قوله تعاىل: 
َعْت ِبِه  َباُل اأَْو ُقطِّ ْت ِبِه اجْلِ َ {َوَلْو اأَنَّ ُقْراآًنا �ُسريِّ
اْلأَْم��ُر َجِميًعا   ِ َّ امْلَْوَتى َبل هللِّ ِبِه  ُكلَِّم  اأَْو  اْلأَْر���صُ 
ُ َلَهَدى  ْو َي�َساُء اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا اأَن لَّ �ِص الَّ اأََفَلْم َيْياأَ
يُبُهم  ِذيَن َكَفُروا ُت�سِ ا�َص َجِميًعا َوَل َيَزاُل الَّ النَّ
َداِرِه��ْم  ن  مِّ َقِريًبا  لُّ  حَتُ اأَْو  َقاِرَعٌة  َنُعوا  �سَ ا  مِبَ
َ َل ُيْخِلُف امْلِيَعاَد}8.  ِ اإِنَّ اهللَّ َحتَّى َياأِْتَي َوْعُد اهللَّ
الآي���ة  يف  ك��م��ا  ه��م  ت�سيبهم  الثانية: 
ِذيَن  ال�سابقة، وكذلك يف هذه الآية: {َكَمَثِل الَّ
َوَلُهْم  اأَْم��ِرِه��ْم  َوَب��اَل  َذاُق��وا  َقِريًبا  َقْبِلِهْم  ِمن 

َعَذاٌب اأَِليٌم}9.
وكذلك يف قوله تعاىل: {َوَيا َقْوِم َهِذِه َناَقُة 
َوَل   ِ اهللَّ اأَْر���صِ  يِف  َتاأُْكْل  َفَذُروَها  اآَيًة  َلُكْم   ِ اهللَّ

وَها ِب�ُسوٍء َفَياأُْخَذُكْم َعَذاٌب َقِريٌب}10. �سُّ مَتَ

الهوام�س:
1- �سورة احلج اآية 47.

2- �سورة الحزاب اآية 63.
3- �سورة ال�سورى اآية 17.
4- �سورة ال�سراء اآية 51.
5- �سورة الن�ساء اآية 77.

6- �سورة  ابراهيم اآية 44.
7- �سورة املنافقون اآية 10.

8- �سورة الرعد اآية 31.
9- �سورة احل�سر اآية 15.

10- �سورة هود اآية 64.
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م�ساركات

َواِدُث.  ميزان احلكمة - حممد الري�سهري - ج 2 - ال�سفحة 1081 قال االإمام علي:ِلُكلِّ اْمِرٍئ يِف َماِلِه �َسِريَكاِن, اْلَواِرُث َواحْلَ



ال�سيخ احمد ربيع

الثقافة من منظور القراآن 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بنعمه  ع��ب��اده  على  ل  املتف�سِّ هلل  احلمد 
الكاملة،  مبننه  عليهم  واملنعم  ال�سابغة، 
بحكمته،  اآياته  املتقن  بقدرته،  اخللق  املبدع 
بع�سهم  ل  وف�سّ اخللق،  اأ�سناف  خلق  الذي 

على بع�ص درجات.
الكرمي،  ال��رّب  اهلل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  واأ�سهد 
عبده  حممدًا  اأن  واأ�سهد  الرحيم،  ال��روؤوف 
م�ستقيم،  ���س��راط  اإىل  ال��ه��ادي  ور���س��ول��ه، 
والداعي اإىل دين قومي، �سلوات اهلل و�سالمه 
عليه وعلى �سائر النبيني، وعلى اآله و�سحبه 

و�سائر ال�ساحلني.
حدده  عاًما  مفهوًما  الثقافة  مفهوم  اإّن 
وثقًفا  ثقًفا  ثقف  اأي:  ثقف  مب��ادة  اللُّغويون 
وثقفه  فطًنا،  خفيًفا  حاذًقا  �سار  وثقافة: 
ك�سمعه: �سادفه اأو اأخذه اأو ظفر به اأو اأدركه 
تثفيًفا:  وثقفه  ل،  ُقّي�َص  اأي  واأُْثِقْفُتُه،   ...

اُه"1 �َسوَّ

ال�سطالح،  يف  ت�سابك  املفهوم  هذا  واأّن 
لي�ست  الثقافة  تعريف  يف  امل�سكلة  اإّن"  اإذ 
الإن�سان  م�سكلة  هي  بل  بنا  خا�سة  م�سكلة 
هذا  على  يطراأ  وم��ا  بالفكر،  اللغة  وعالقة 
الفكر من تطور يتجلى يف انتقاله من الأمور 
املجردة  املفاهيم  اإىل  املادية،  اأو  املح�سو�سة 

والأمور املعنوية"2.
واحلقيقة اأّن الثقافة تعّرف من منظورها 
يف  ال�سائدة  والتقاليد  العادات  باأّنها:  العام 
يف  النبوية  ال�سنة  تكن  مل  اإذ  املجتمعات، 
مناأى عن هذه الثقافة، فبداأ الإ�سالم ير�سل 
التعاليم التي تهّذب الإن�سان وتقومه قبل اأن 
تطاأ قدمه الأر�ص، بل قبل اأن يكون جنيًنا يف 
بطن اأمه، اإذ اأ�سار باأن تخريوا لنطفكم، وقد 
ال�سم،  اختيار  ح�سن  لالآباء  الإ�سالم  اأوكل 
الكرمي  القراآن  �سّرح  ثم  ثقافة،  فالختيار 
اأَْوَلَدُه����نَّ  ْعَن  ُيْر�سِ {َواْل���َواِل���َداُت  ق��ال:  ب��اأّن 
اَعَة}3.  �سَ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن اأََراَد اأَْن ُيِتمَّ الرَّ
القراآن  حّث  ثقافة  لعامني  الطفل  فر�ساعة 
وهكذا  ملزًما،  حكًما  لي�ست  هي  اإذ  عليه، 
ي�ستمر التعاليم النبوية حّتى اأن يبلغ الرجل 
جاء  الأ���س��رة،  تكوين  على  يحثه  اإذ  اأ���س��ّده، 
َلُكْم  َط��اَب  َما  الن�ساء:{َفاْنِكُحوا  �سورة  يف 

ِخْفُتْم  َف��اإِْن  َوُرَب��اَع  َوُث��اَلَث  َمْثَنى  �َساِء  النِّ ِمَن 
اُنُكْم}4  اأَمْيَ َمَلَكْت  َما  اأَْو  َفَواِحَدًة  َتْعِدُلوا  اأَلَّ 
ثقافة  ال��زواج  القراآن جعل من طلب  اإّن  اأي 
له زوجة من  باأن يحدد  يلزمه  للموؤمن، فلم 
اأقاربه اأو اأجنبية، ثم ير�سده لختيار الطّيبة 
ُبوَن  يِّ ِبنَي َوالطَّ يِّ َباُت ِللطَّ يِّ اإذ قال تعال: {َوالطَّ
َلُهْم  َيُقوُلوَن  ا  مِمَّ ُءوَن  ُم��رَبَّ اأُوَلِئَك  َباِت  يِّ ِللطَّ
الطيبون  فن�سيب  َك���ِرمٌي}5.  َوِرْزٌق  َمْغِفَرٌة 
الخبار،  ب�سدد  لي�ص  هنا  وكالم  الطيبات، 
الطيبني  اأج��ع��ل��وا  بتقدير  طلبي  ه��و  اإمّن����ا 
القراآن  به  واإر�ساد قال  للطيبات. وهذا حث 
الكرمي، اإذ من �ساأنه اأن يقوم الإن�سان، وقد 
يكون اّلذي اأ�سلفناه من باب الثقافة الفكرية 
اإّن  اإذ  الإ�سالمية،  املنظومة  بها  التي جاءت 
هذه املنظومة املتكاملة مل تدع واردة و�ساردة 
ُي��َغ��اِدُر  َل  اْل��ِك��َت��اِب  َه���َذا  {َم���اِل  ذكرتها  اإّل 

اَها}6. ِغرَيًة َوَل َكِبرَيًة اإِلَّ اأَْح�سَ �سَ
التي  التعاليم  هي  الثقافة:  ف��اأّن  وبهذا 
فقد  مانحة،  جهة  م��ن  الإن�����س��ان  يكت�سبها 
�سلوك  يتقوم  فبها  اإلهية  اجلهة  هذه  تكون 
غري  وحتتمل  ب�سرية  تكون  وق��د  مكت�سبها، 
الكتاب  اّل���ذي جعل م��ن  ذل��ك، واحل��م��د هلل 

قيًما ومل يجعل له عوًجا.
 

الهوام�ص:
1- معجم مقايي�ص اللغة: 1/ 382.

2- ملحات يف الثقافة الإ�سالمية: 27.
3- �سورة البقرة اية 233

4- �سورة الن�ساء اية 3
5- �سورة النور اية26

6- �سورة الكهف اية 49
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اإعداد/م�سطفى كمال

اغت�سلت بالدعاء.. وتطهرت من اال�سقام.. 
بربكة القرب من الو�سي

من كرامات المام امري املوؤمنني �سفاء 
من  طفولتها  يف  عانت  التي  )بنن(  الطفلة 
الروماتيزم جعلها حبي�سة  انواع  باأحد  ا�سابة 
الآلم والأوجاع امل�ستدمية التي القت بظاللها 
عليها، فراحت تتدهور �سحتها اإىل اأن اقعدت 

على كر�سي متحرك لزمها ل�سنوات..
اأراد اأهلها للوهلة الأوىل ان ياأتوا ال�سباب 
ا���س��ح��اب  ع��ن��د  ي��ت��ع��اجل��وا  واأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
الخ��ت�����س��ا���ص م��ن الط���ب���اء، ف��ت��وج��ه��وا نحو 
ال��ع��راق  م��ن  خمتلفة  حم��اف��ظ��ات  يف  اأط��ب��اء 
وعندما و�سلوا اإىل طريق م�سدود، انتقلوا يف 
العراق وحاولوا مع اطباء  اإىل خارج  عالجها 
من ا�سحاب الخت�سا�ص لعالجها ولكنهم مل 
يفلحوا يف ان ي�سلوا اإىل نتيجة لعالج حالتها.

وتوقفا  بالطب  الأم��ل  )بنني(  وال��دا  قطع 
وهم  ف��رتة  وق�سّيا  الط��ب��اء،  اإىل  اخذها  من 
بحالها،  ال��راأف��ة  بعني  ابنتهم  اإىل  ينظرون 
عندنا  تتوقف  اأكبادنا  فلذات  متر�ص  فعندما 
املوقف  اتخاذ  عن  الذهن  وين�سغل  التدابري، 
الف�سل، ولكن اأنى ملن مت�سك ب�سفينة النجاة 
من  خلق  ملن  واأن��ى  بال�سفاء،  الأم��ل  يفقد  ان 
ان   الرحمة ب��ي��ت  اه���ل  طينة  ف��ا���س��ل 
يقطع حبل التم�سك هذا لأي �سبب كان، فهم 

باب الرحمة وعنوان املغفرة.
)بنني(  ا�سرة  توجهت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
اإىل مدينة الإمام احل�سني، مدينة كربالء 
الكرامة،  وع��ن��وان  الإب���اء،  مدينة  املقد�سة، 
توجهت هذه ال�سرة الكرمية وكلهم يقني بان 
احل�سني واآبائه هم من ميلكون �سّر �سفاء 
ابنتهم من علتها التي ا�ستع�ست على ا�سحاب 
ال��راأف��ة  ن��ظ��رة  ينظرون  وه��م  الخت�سا�ص، 
لبنتهم ال�سغرية التي حطمتها الآلم والوجاع 
لتودي  تت�ساعف  ان  ميكن  التي  امل�ستدمية 

بحياتها –ل �سمح اهلل تعاىل-فاأمتوا مرا�سم 
عبد  اأبا  ال�سهيد  الإم��ام  �سريح  عند  الزيارة 
يتخالج  اح�سا�ص  هناك  ولكن   ،احل�سني
وان  تكتمل،  مل  زي��ارت��ه��م  ان  م�ساعرهم  يف 
متام الزيارة يتحقق بالت�سرف اإىل زيارة قائد 
 الغر املحجلني الإمام علي بن اأبي طالب
الفطري  الح�سا�ص  وهذا  الطهار،  الأئمة  اأبا 
ي�سل  عندما  البوين  بخاطر  يجول  كان  اإمنا 
بهما اإىل مرحلة الذروة، مرحلة امل الرتباط 
الروحي باهلل �سبحانه وتعاىل م�سفوعًا بق�سد 
تعاىل  التي جعلها اهلل  الإلهية  الرحمة  ابواب 
العائلة  وتوجهت  النية  ثبتت  وفعاًل  لعباده، 
الكرمية اإىل مدينة النجف ال�سرف، وق�سدت 
الهمام  الإم��ام   اهلل ر�سول  اأخ��ا  �سريح 
علي بن اأبي طالب بعد ان دخلت من باب 
ابنه ال�سهيد ابا عبد اهلل احل�سني، �سريع 
كربالء  من  الطريق  فكان  ال�ساكبة،  الدمعة 
املقد�سة اإىل النجف ال�سرف طريقًا ممزوجًا 
بالدعاء والتو�سل اإىل الباري عز وجل مبنزلة 
هذه  تكل  فلم   ،واحل�سني احل�سن  اأب��ا 
الل�سن من اأذكار الدعاء والتو�سل، ومل جتزع 
الكرمي،  ال��ع��ن��وان  لهذا  اللهج  م��ن  افئدتهم 
فاأخذ الأمل يتعاىل كلما ق�سرت امل�سافة اإىل 
هذه  ب�سفاء  الإمي���ان  وزاد  املن�سود،  الهدف 

العائلة  وتيقنت هذه  الربيئة،  الطفلة 
وهي  ببعيد  لي�ص  املطلب  ه��ذا  ان 
احل��ي��دري  ال�سحن  اب���واب  ت��ق��رع 
من  م�ستاأذنة  وت��دخ��ل  ال�سريف، 
فت�سري  ال��ط��اه��ر،  امل��رق��د  �ساحب 

خ���ط���وات م��ل��وؤه��ا ال��وث��وق 
مب���ن���زل���ة ال����و�����س����ي ع��ن��د 

اب����واب  واح����د  ت���ع���اىل،  اهلل 
ال��ن��ج��اة ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا جل 

الطاهر  ال�سريح  الطفلة  واخ��ت��ارت  وع���ال، 
ب��اآلم��ه��ا،  للبوح  م��ك��ان��ًا   املوؤمنني لأم���ري 
فرتمتي  �سلكه،  من  يخيب  ل  ال��ذي  واملق�سد 
م�ستاأن�سة  داع��ي��ة..  ب��اك��ي��ة..  �سباكه..  على 
فاغت�سلت  املتعال،  الروحاين  الوجود  بذلك 
بربكة  ال���س��ق��ام..  م��ن  وتطهرت  ب��ال��دع��اء.. 
وما  كلها،  ال�سقام  م��ن  الو�سي  م��ن  ال��ق��رب 
هي اإل حلظات حتى تتعاىل ال�سوات من قبل 
التكبري  اأ�سوات  الغالب،  اهلل  لأ�سد  الزائرين 
والتهليل والتمجيد هلل �سبحانه وتعاىل، و�سط 
الذي  بوالد)بنني(  املحيطني  املوؤمنني  ح�سود 
دموع  الفرح..  دموع  عينيه..  الدموع  اغرقت 

ا�ستجابة1.

الهوام�س:
ال��رو���س��ة  مكتبة  امل��وؤم��ن��ني  ام���ري  1-ك���رام���ات 

احليدرية
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�صوؤال العدد ال�صابق
�سوؤال العدد ال�سابق/اذكر القاب المام مو�سى الكاظم؟

اجلواب
الكاظم ، باب احلوائج ، ال�سابر ، وال�سالح ، والأمني

اذكر القاب االمام علي الهادي ؟

�سـ�ؤال

الــــــــــــــــعــــــــــــــدد

التفاخر 
و

التباهي

بالكرم  مدينته  يف  الث��ري��اء  اح��د  ا�ستهر 
امل�ساكني  كل  ي�ساعد  فكان  ال�سديد  وال�سخاء 
ومال  خري  لديه  وك��ان  وال��ف��ق��راء،  واملحتاجني 
�سيئة  عادة  له  كانت  ولكن  طائعة،  وث��روة  كثري 
امل�ساكني  ع��ل��ى   وي��ت��ب��اه��ى  يتفاخر  ك���ان  ف��ق��د 
ال�سدقات،  يعطيهم  وهو  والفقراء  واملحتاجني 
فاإذا جاءه احد الفقراء يطلب منه درهمًا كان 
يقف ويقول له ب�سوت مرتفع امام النا�ص : هل 
ترغب يف درهم واحد فقط ؟ انا ل اعطي درهمًا 
واحد، خذ هذه الدراهم الع�سرة .. وكذلك  هذا 
الري اذا مر على حمتاج كان قد اعطاه �سدقة 
من قبل يقول له امام النا�ص ب�سوت عال : ماذا 
من  لك  اعطيته  الذي  باملال  الرجل  ايها  فعلت 

قبل ؟ هل حللت به م�ساكلك ؟!
يحبونه  ل  وكانوا  الفقراء  منه  تفر  ولذلك   
على الرغم من انه يت�سدق عليهم ب�سخاء وكرم 
طوال الوقت، حتى و�سلوا اأنهم كانوا يتمنون لو 
يكف عن م�ساعدتهم حتى ل يتفاخر عليهم بني 
النا�ص بهذا ال�سكل املهني، ولكن الري مل يعدل 
يتباها  ا�ستمر  بل  ال�سيئة،  ال��ع��ادات  ه��ذه  عن 

ويتفاخر امام النا�ص مبا ميلك ومبا ي�ساعد به 
الفقراء من اموال وخريات .

وذات يوم قرر اأحد ال�سخا�ص اأن يلقن هذا 
الري املتفاخر در�سًا ل ين�ساه ابدًا ويعلمه اأن ما 
يفعله �سيء للغاية ويعد خطاأ كبريا ي�سيع اجره 
هذا  جل�ص  وت��ع��اىل،  �سبحانه  اهلل  ع��ن  وث��واب��ه 
الذي  الطريق  يف  الي��ام  من  يوم  يف  ال�سخ�ص 
بالية  مالب�ص  وارت���دي  كعادته،  الغني  به  مير 
قدمية ممزقة وو�سع امامه كوبًا �سغريًا فارغًا 
واخفي جزء منه يف الرتاب، ثم انتظر حتى مر 
من امامه الغني وقال له: يا اخ العرب هل ميكن 
ان ت�سع ل درهمًا يف هاذا الكوب؟ ففعل الغني 
يفعل يف كل مرة و�سحك ب�سوت مرتفع  مثلما 
الكوب  ه��ذا  ام��الأ  �سوف  ان��ا  تفاخر:  يف  قائاًل 
على  ن��ادا  و  كثرية،  ودن��ان��ري  ب��دراه��م  بالكامل 
اأحد اأتباعه و امره ان ميلئ هذا الكوب بدراهم 
وبالفعل بداأ الرجل ي�سع درهمًا تلو الآخر حتى 

و�سع مئة درهم ولكن الكوب مل ميتلئ !

فاأم�سك الرجل بكي�ص الدراهم وافرغه كله 

ميتلئ  فلم  اي�سًا،  فائدة  دون  ولكن  الكوب  يف 
الكوب، فقال له الفقري : اإن الكوب مل ميتلئ يا 
انا اموال  : ولكن  الغني قائاًل  له  �سيدي، نظر 
فاأجابه  ثقيال  عبئًا  امرًا  ا�سبح  و  متامًا  نفذت 

الرجل : هل تعلم ملاذا ؟
ثم رفع الكوب فوجده مثقوبًا من ا�سفله و قد 
 : .. ثم قال له الرجل  حفر حتته حفره عميقه 
لقد ابتلعت هذه احلفرة كل اموالك، وكذلك هو 
وعطائك  و�سخاءك  بكرمك  والتباهي  التفاخر 
وثوابك،  اجرك  يبتلع  فاإنه  واملحتاجني  للفقراء 
الغني  فهم  وهكذا  ام��وال��ه  الرجل  اليه  رد  ثم 

الدر�ص .
الفقراء  :اع��ط��ي   الق�سة  ه��ذه  م��ن  ال��ع��ربة 
ول  ت��ع��اىل   اهلل  �سبيل  يف  ���س��دق��ة  وامل�����س��اك��ني 
تتباها  ول  بها  تذهبون  اي��ن  او  عنها  ت�ساألهم 
وتتفاخر بها امام الخرين ، لأنه يقلل او ي�سيع 

فيها الجر والثواب .

AprilJuLY |55|29

ا�سرتاحة اخلطيب

قال االإمام علي:اْلِعْلُم ِعْلَماِن َمْطُبوٌع َوَم�ْسُموٌع َواَل َيْنَفُع امْلَ�ْسُموُع اإَِذا َلْ َيُكِن امْلَْطُبوُع.  ميزان احلكمة - حممد الري�سهري - ج 2 - ال�سفحة 1082



رابطة اخلطباء ُتكرم رئي�س ق�سم اخلطابة احل�سينية

ندوة فكرية لطلبة ق�سم اخلطابة احل�سينة يقدمها ال�سيد اال�سكوري

ك���رم���ت راب���ط���ة اخل��ط��ب��اء يف ال��ن��ج��ف 
احل�سينية  اخلطابة  ق�سم  رئي�ص  ال�سرف، 
يف العتبة احل�سينة املقد�سة، اخلطيب ال�سيخ 

عبد ال�ساحب الطائي.

وقالت الرابطة، خالل زيارتها ملقر ق�سم 
اخلطابة احل�سينة داخل ال�سحن احل�سيني، 
ان التكرمي جاء تقديرًا واعتزازًا، ملا يقدمه 
الق�سم من الن�ساطات العديدة خدمًة للمنرب 

احل�سيني. 

ومن جهته ا�سار ال�سيخ الطائي، اىل اهم 
الل��ت��زام  اخلطيب  على  يجب  التي  الم���ور 
نف�سيه  ام��ور  من  املنرب  على  وطرحها  بها  
وهم  الوىل  ال�سريحه  ت�ستهدف  وعقائدية 

ال�سباب ملا فيهم من دور فعال يف املجتمع.

العتبة  احل�سينية يف  ق�سم اخلطابة  اقام 
احل�سينية املقد�سة ندوة فكرية لطلبة الق�سم 
اجلولة  خالل  والنكليزية،  العربية  للغتني 
النجف  حمافظة  يف  الق�سم  نظمها  ال��ت��ي 

ال�سرف.
احمد  ال�سيد  �سماحة  الندوة  ادار  حيث 

المور  اهم  الندوة  تناولت  وقد  ال�سكوري، 
الفكرية  ال���س��ول  و  والعقائدية  النف�سية 

واملذهبية 
على  ال�سكوري  ال�سيد  �سماحة  حث  كما 
معاجلة المرا�ص الروحية واجل�سدية  واهم 

النقاط التي يجب اتباعها للتخل�ص منها. 

واختمت الندوة بتقدمي ال�سكر والمتنان 
ج��ه��وده  ع��ل��ى  ال���س��ك��وري  ال�سيد  ل�سماحة 

املبذولة واملعلومات القيمة  .
بطلبة  اعجابة  عن  ال�سيد  �سماحة  وعرب 
لالفكار  وطرح  تفاعل  من  قدموه  ملا  املعهد 

والراء اجليدة.

1443ه�ذي احلجةالعدد|55| 30

ن�ساطات الق�سم

َوِل ُيْقِبُل ِباإِْقَباِلَها َوَيْذَهُب ِبَذَهاِبَها. ميزان احلكمة - حممد الري�سهري - ج 2 - ال�سفحة 1082 اأِْي ِبالدُّ َواُب الرَّ قال االإمام علي:�سَ



العتبة احل�سينية املقد�سة تقيم دورات تقوية لطلبة املراحل املنتهية

املعهد التخ�س�سي للخطابة يعلن عن فتح دورة للن�ساء

اعلن املعهد التخ�س�سي للخطابة باللغة 
احل�سينية  اخلطابة  لق�سم  التابع  النكليزية 
افتتاح  عن  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف 

دورة باللغة النكليزية للن�ساء.
املعهد  م�سوؤول  ال��ول،  امري  ال�سيخ  وقال 
التخ�س�سي للخطابة التابع  لق�سم اخلطابة 
املعهد  "ان  املقد�سة   احل�سينة  العتبة  يف 

خمتلف  من  طالبة   )50( اك��ر   ا�ستقبل   
كان هناك جتاوب  و   ، العراقية  املحافظات 
املعلومات  وزيادة  بالتعلم  قوية  ورغبة  فعال 

واملهارات لديهم". 
وا�سف الول  "ت�ستمر الدرا�سة يف املعهد 
)الفقه،  درا�سة  خاللها  يتم  �سنوات،  لربع 
البيت،  اه��ل  والعقائد،والتف�سري،و�سرية 

وتنمية  احل�سينية،  والطوار  البالغة،  ونهج 
املهارات، ف�ساًل عن الدرو�ص العملية(.

"  ان  املعهد يقوم بعدة   واجلدير بالذكر 
ابرزها  املليونية  الزيارات  خالل  ن�ساطات 
للزائرين  ال�سرعية  ال�ستفتاءات  ترجمة 

الجانب " .

احل�سينية  العتبة  ق�سم اخلطابة يف  اقام 
للمراحل  جمانية  تقوية  دورات  املقد�سة 
امل��ن��ت��ه��ي��ة ت��زام��ن��ًا م���ع ق���رب الم��ت��ح��ان��ات 

النهائية.
املعهد  م�سوؤول  ال��ول،  امري  ال�سيخ  وقال 
النكليزية،  باللغة  للخطابة  التخ�س�سي 
"�سرعنا يف هذا العام الول لإفتتاح دورات 

ت��ق��وي��ة ل��ل��ذك��ور والإن������اث، ب��اإي��ج��اد درو����ص 
ل�ستقطاب  واكفاء  متخ�س�سني  وا�ساتذة 
الطلبة، تقديرًا لل�سروف املعي�سية ال�سعبة".
وا�ساف الول، "الدورة ت�ستمر اىل حني 
تدري�ص  ت�سمل  اذ  النهائية،  المتحانات  بداأ 
والفيزياء  النكليزي  اللغة  منها  م��واد  عدة 
وم�ساعدتهم  الطلبة  تقوية  بغية  والحياء، 

ب��ن��ج��اح،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الم��ت��ح��ان��ات  لتخطي 
للم�ساركني،  العلمي  بامل�ستوى  والرت��ق��اء 
وال�سعي بالنهو�ص بالواقع الرتبوي يف املدينة 
والبالد من خالل توفري اجواء مالئمة لهم".  
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�سمقْت ق��ب��ًة  وان���ظ���ْر  ال��ك��رخ  ال  وُم����ْل 
وح�������يِّ ف���ي���ه���ا ج����������وادًا م�����ن ان���ام���ل���ِه
مفاخرها م��ن  وح�����س��ب��ي  ال��ب��ت��ول  ي��اب��ن 
ك��م رام م��ن��ك ب��ن��و ال��ع��ب��ا���س م��ا ع��ج��زوا
م�سائلِه م��ن  وح�����س��ٍد  و)ي��ح��ي��ى(  ج����اوؤوا 
م�����س��األ��ًة ال���ق���ي���َت  وه����ن����وا  اذا  ح���ت���ى 
وع���ن���د ق��ط��ع مي���ن ال�������س���ارق اخ��ت��ل��ف��وا
م���درك���ه الل  ووح������ي  ال���������س����واب  ه����و 
ي���ا ن��ف��ح��ة ال����رو�����س يف ري����ا ���س��م��ائ��ل��ِه
وع���ب���ق���ة م����ن اري�������ج امل����ج����د اجن��ب��ه��ا
وخ��ف��ق��ة ال���ن���ور م���ن ا���س��ع��اع )ف��اط��م��ٍة(
واه��ت�����س��رت ال�����س��م  �سقتك  ك��ف��ًا  ي��ال��ي��َت 
حت�������سُ م���ن���ك ن���ي���اط ال���ق���ل���ب ن��اط��ق��ًة
احٍد من  يح�سرك  ل  ال�سطح  على  ملقًى 
ح��ت��ى ق�����س��ي��َت ب���رغ���م امل���ج���د م��ن��ف��ردا

جت����اذب����ت����ه����ا ال�����ري�����ا ف����ه����ي ����س���م���اُء
���س��ح��اب��ُة ال��ف�����س��ِل واالن����ع����اِم وك���ف���اُء
زه��������راُء امل����ج����د  جم�������ال  يف  ب����ان����ه����ا 
ب�����اءووا ع���ن���ُه ويف ف�����س��ٍل م���ن خ��زي��ه��م 
ف���رح���َت ت��و���س��ع��ه��م ���س��رح��ًا مل���ا ج�����اوؤوا
ك������ل امل������ف������وه ع���ن���ه���ا ف����ه����و ف������اأف������اُء
ف���ك���ان م���ن���َك ب���رغ���م ال����ق����وِم اف���ت���اُء
ل�����دى اب�����ي ال�����س��ل��ت م��ن��ه��ا ث����م ان���ب���اُء
وط��ل��ع��ة ال���ب���در ح��ي��ث ال���ب���در و����س���اُء
حم����م����د( و)ع������ل������ي( ف���ه���ي ا������س�����ذاُء
والأالُء ا������س�����ع�����اع  ف����ه����ي  حت���������درت 
ن���ام���ي ���س��ب��ي��ب��ت��َك ال���ف���ي���ن���ان ا����س���الُء
م���ن ال�����س��م��وم وي����ربي ج�����س��م��َك ال����داُء
م�����اُء وال  ظ������لٌّ  ال  امل�������وت  ُت�����������س�����ارُع 
واأوالُء اح������ب������اٌء  ي���ك���ت���ن���ف���َك  ل 

ق�سيدة الدكتور الوائلي يف االمام اجلواد  


