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ال�شيخ  ناجي  ال�شيخ  ال�شتار  عبد  ان��ا 
طاهر  ال�����ش��ي��خ  ح�شني  ال�����ش��ي��خ  ع�����ش��اف 
ن�شبي  ميتد  يا�شني  ال�شيخ  احمد  ال�شيخ 

اىل العالمة بن احمد احللي اال�شدي. 
احل�شيني  امل��ن��ر  ب��ارت��ق��اء  ت�����ش��رف��ت 
م��ن��ذ ن��ع��وم��ة اظ���اف���ري ك��م��ق��دم��ة اأم���ام 
ك�����راء اخل��ط��ب��اء احل�����ش��ي��ن��ني اأم���ث���ال 
اهلل،  م��ال  حم�شن  والديوال�شيخ 
هادي  وال�شيخ  ال�شوكي،  ه��ادي  وال�شيد 
الكثري  ا�شتفدت  وقد  وغريهم  النويني، 
تعاىل  هلل  فهو  االأول  الف�شل  ام��ا  منهم 

وبركات االإمام احلجة وثانيا لوالدي 
ال�شهيد  باملرحوم  ك��ث��ريًا  ت��اأث��رت   ،

.ال�شيد جواد �شر

يف  العفلقي  احلكم  �شقوط  منذ   
من  املقد�شتني  العتبتني  واأدارة  العراق 
ترتقون  واأن��ت��م  الر�شيدة  املرجعية  قبل 
بعد  يوميًا  احل�شيني  ال�شحن  يف  املنر 
عليكم  اأط��ل��ق  حتى  م��ن  الظهر  �شالتي 
هذا  لكم  يعني  م��اذا  العتبة(  )خطيب 

االمر؟

�شدر التوجيه من رئي�س جمل�س   
اآنذاك  املطهرة  العتبة احل�شينية  االإدارة 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة 
ب��ال�����ش��ح��ن املطهر  امل��ن��ر  ارت��ق��ي  ب���ان 
هبة  مب��ث��اب��ة  اآن����ذاك  "وكان 
بها  احلم  مل  ح�سينية  االهيه 
املنر  ارتقاء  ان  ومل اتوقعها" حيث 
اخلطيب  غاية  املطهر  املكان  هذا  مبثل 
هذه  بتحقيق  علي  ت��ع��اىل  اهلل  م��ن  وق��د 

الغاية.

ال�سيخ عبد ال�ستار الدك�سن

طالب حممد جا�شم 

م�شطفى �شر

ه��وال�����س��ي��خ ع��ب��د ال�����س��ت��ار اب��ن 
ع�ساف  ال�سيخ  اب��ن  ن��اج��ي  ال�سيخ 
ال�سيخ  اب����ن  ال�����س��ي��خ ح�����س��ن  اب����ن 
طاهر ابن ال�سيخ احمد ابن ال�سيخ 
االعالمة  اىل  ن�سبه  ميتد  يا�سن 
اب������ن اح����م����د احل����ل����ي اال������س�����دي ، 
احل�سيني  امل��ن��ر  ب��اأرت��ق��اء  ت�سرف 
منذ نعومة اظ��اف��ره ودر���س وق��راأ 
امل���ق���دم���ات ح��ت��ى ا���س��ب��ح خ��ط��ي��ب��اً 

ح�سينياً مرموقاً.

اجلواب

ال�سوؤال
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من  بيت  وهو  اهلل،  فيه  يعبد  مكان 
الدين  اأمور  لتعلم  مدر�سة  او  بيوته، 
وجتمع  منه،  االم��ة  وق��ي��ادة  والدنيا، 
ل��ب��ح��ث ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة، وم��رك��ز 
�����س����ام، وم��رك��ز  ث��ق��اف��ي��ا ل��ن�����س��ر االإ
يحتويه  جمة  ومهامه  ووعٍظ،  ار�ساٍد 
ح��ج��م��ه،  ال�����س��غ��ر يف  ال��ب��ن��اء  ه���ذا 

واجنازاته.  مفهومه  يف  الكبر 
ك��رب��اء  ازق����ة  ل��ن��ب��ح��ث يف  ت���ي  ن���اأ
امل���دي���ن���ة  يف  وحت�����دي�����دًا  امل���ق���د����س���ة 
 علي م���ام  االإ ���س��ارع  يف  ال��ق��دمي��ة 
 ،علي م��ام  االإ با�سم  جامع  وجند 
يطل  ح��ي��ث  امل��وق��ع  يف  ا���س��رات��ي��ج��ي 
القدمية  امل��دي��ن��ة  ام��اك��ن  اغ��ل��ب  على 
ال�سريفيني  احل��رم��ني  ب��ني  م��ا  م��ن��ه��ا 
ون�����س��ف   علي م�����ام  االإ و����س���ارع 
م��ام  االإ و���س��ارع   العبا�س ���س��ارع 
�سوق  من  اجلهتني  من   احل�سني
امل��ي��دان و���س��وق ال��ع��اوي، ف��اجل��ام��ع 
وكان  جتارية  منطقة  حميط  يف  يقع 
ن��ا م���ع م��ت��ويل اجل���ام���ع احل���اج  ل��ق��اوؤ
ول امل��خ��ي��م  ب����و دك����ه م�������س���وؤ ف��ا���س��ل اأ
اطلعنا  ح��ي��ث  امل�����س��رف،  احل�����س��ي��ن��ي 
معلنة  غر  وخفايا  كثرة   اأمور  على 
يرتاده  ومن  اجلامع  عا�سها  ومعاناة 

حيث البائد  النظام  ابان 

جامع  "ان  ف��ا���س��ل:  احل���اج  ق���ال 
جوامع  اأقدم  هو   علي الإمام 
امل��ك��ان  وه���و  املقد�سة"  كللربللاء 
املوؤمنون  اليه  يلوذ  كان  الذي  الوحيد 
ك��ان��ت  ع���ن���دم���ا  ال����زم����ان  ذل�����ك  يف 

وبني  الكافر،  البعث  دارة  باإ العتبات 
جدا  �سغرا  كان  اجلامع  ان  دكه  بو  اأ
خم�سة  ال��ي��ه  ظ��م  حيث  تو�سعته  ومت 

املوؤمنون. بها  تربع  عقارات 
املتربعني  ان  فا�سل:  احلاج  وذكر 
ب��ال��ع��ق��ارات ك���ان م��ن��ه��م ب��ي��ت وال���د 
ب��و  احل���اج حم��م��د ال��ك��ب��اب��ي وب��ي��ت��ني الأ
م��ن��ني وك��ان  دك��ه وب��ي��ت��ني ل��ب��ع�����س امل��وؤ
الأعمار  املال  من  مبلغ  ر�سد  من  اول 

امل�سباح. عمار  ال�سيد  هو  اجلامع 
مللامللة اجلللامللع فللكللان يف  امللا اإ
على  كبريا  �سغطًا  الزمان  ذلك 
امل�سلني  امام  وكان  اجلامع  امام 
�للسللمللاحللة اللل�للسلليللخ عللبللد املللهللدي 
تللعللر�للض اىل  الللكللربللائللي وقلللد 

م�سطفى �سربطالب حممد جا�سم 

ربيع الثاين )30(-1436

جوامع وحسينيات22

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
عندما نقف على اعتاب باب �سيد الأنبياء و�سيد 
والظاملني  ال��رواة  اأخفاه  فيما  ونكتب  الو�سياء 
لر�سول اهلل نقف م�ستاأذنني لدخول هذه 
لر�سا  تقربا  ون�سرها  حقائق  لك�سف  العتاب 
علو  من  حقهم  من  هو  ما  ون�سر  بحبهم  اهلل 
حقائق  وهناك  لها  اهلل  اختارهم  التي  املكانة 
قد �سهرت عليها العني ال�سادقة يف حمبة اهل 
البيت وقلمي املتوا�سع قد اخذ البحث بني تلك 
ال�سطر لن�سر ما هو كان خمفي عن ال�سماع 

والنظار لتلك احلقائق 
ومن تلك احلقائق ما حدث يف ليلة هجرة النبي 
يف  ومبيته  بنف�سة   علي الم���ام  واف��ت��داء 
فرا�سة يف تلك الليلة لكن هناك امر قد قام به 
الر�سول والمام علي قد عتم عليه يف تلك 
 الليلة ومل يذكروا جهود وجهاد الر�سول
التوحيد  كلمة  واع����اء  ال��وث��ن��ي��ة  حم��ارب��ه  يف 
بعث  الليلة منذ  وكم هو حمارب �ساحب هذه 
 املهدي ولده  ر�سول اهلل حتى ظهور 
الذي  الإ�سامي  التاريخ  من  اكرب  �سحية  واي 
اأولئك الذين عتموا على هذه  نه�ش فيه انياب 
وم�سلم  وال��رم��ذي  البخاري  منهم  احلقائق 
من  ومنهم  وغريهم  ماجه  واب��ن  داوود  واب��ي 
ذكر احلادثة لكنه عتم على الليلة التي حدث 
فيها احلادث ومل ي�سرح بهذه احلقيقة �سوى 
امل�سلمني  عن  اهلل  ج��زاه  الني�سابوري  احلاكم 
حادثة  بان  يوقنون  كان  امل�سلمني  واك��ر  خريا 
عام  يف  عندهم  وانح�سارها  ال�سنام  تك�سري 
بان حادثة  يتبادر اىل اذهانهم  ان  الفتح دون 
النبي  ال��ه��ج��رة  ليلة  ك��ان��ت  ال���س��ن��ام  تك�سري 

واحلقيقة هاي هي بني ايديكم عن قول المام 
علي وهذا ن�ش قول المام علي الذي 
ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  احلاكم  اخرجة 
الليلة  انه قال: ))ملّ��ا كان   فعن علي
على  اأبيت  اأن   اهلل ر�سول  اأم���رين  التي 
فرا�سه وخرج من مّكة مهاجرًا، انطلق بي ر�سول 
اهلل اإىل الأ�سنام فقال: اجل�ش، فجل�ست 
 اهلل ر�سول  �سعد  ثّم  الكعبة،  جنب  اإىل 
على منكبي ثّم قال: انه�ش، فنه�ست به فلّما 
راأى �سعفي حتته قال: اجل�ش، فجل�ست فاأنزلته 
عّني وجل�ش يل ر�سول اهلل، ثّم قال يل: يا 
علّي، ا�سعد على منكبي ف�سعدت على منكبيه، 
ثّم نه�ش بي ر�سول اهلل وخّيل اإيّل اأيّن لو 
�سئت نلت ال�سماء، و�سعدت اإىل الكعبة وتنّحى 
ر�سول اهلل فاألقيت �سنمهم الأكرب، وكان 
من نحا�ش موتدًا باأوتاد من حديد اإىل الأر�ش، 
فعاجلت  عاجْله   :اهلل ر�سول  يل  فقال 
فما زلت ُاعاجله ويقول ر�سول اهلل: اإيه 
اإيه، فلم اأزل ُاعاجله حتى ا�ستمكنت منه فقال: 
دّقه، فدققته فك�ّسرته ونزلت((. )امل�ستدرك على 

ال�سحيحني للحاكم الي�ستابوري ج3 �ش5( .
واحلديث يحدد بو�سوح ال�سنة التي وقعت فيها 
النبوية  الهجرة  قبل  ال�سنام  تك�سري  حادثة 
الليلة اي�سًا وهي ليلة مبيت  املباركة بل يحدد 
 على فرا�ش ر�سول اهلل المام علي
حينما عزم على اخلروج من مكة مهاجرا اىل 

املدينة.
ومن هذه الليلة نتعرف ان المام علي قد 
اأحرز يف هذه هي الليلة ويف �سبيحتها جمموعة 

من املناقب التي مل جتمع ل اأحد قط.

فهو قد نال
التوحيد  ن�سر  يف  اأ�سركه  قد  الر�سول  ان   -1
وحماربة الوثنية وتطهري بيت اهلل احلرام من 

ال�سنام.
2- كان من حملة ر�سول اهلل على كتفة 

ف�سعد على �سطح الكعبة.
3- قلعه ل�سنم قري�ش الأكرب وقذفه من على 

�سطح الكعبة.
النبي يف  للعر�ش الذي قدمه  4- قبوله 
من  اخل��روج  ي�ستطيع  كي  فرا�سة  على  املبيت 

مكة.
5- مبا�سرة فداء النبي بتعري�ش نف�سه 
تلك  اهلل  ر�سول  فرا�ش  على  نام  حينما  للقتل 

الليلة.
6- �سربه على امل احلجارة التي كان امل�سركون 
يرمونه بها ومل ميكنهم من معرفته فلم يك�سف 

.لهم عن وجهه وهم ي�سنونه ر�سول اهلل
عليه  هجموا  حينما  للم�سركني  مواجهته   -7

�سبيحة ليلة املبيت.
حينما  واملخاطر  ال�سدائد  لأعظم  حتمله   -8
 فوت على امل�سركني النيل من ر�سول اهلل
وقتله ومعرفتهم بانه من ك�سر �سنمهم الأكرب 
بقري�ش  حلت  التي  امل�سائب  اأعظم  من  وهما 

فكيف �سيواجه هذ هي التحديات.
ال��ق��ول. ان ه��ذه احل��ادث��ة مبا  ول ي�سعني غري 
اأع��داء  دفعت  وحقائق  ومعان  اث��ار  من  حتمل 
الإ�سام اىل العمل ب�ستى الو�سائل على ت�سيعها 
َبى اهلّلُ اإِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه  وطم�سها ولكن: ... َوَياأْ

َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن )�سورة التوبة/32(
واحلمد هلل رب العاملني .

مااأخفاة الرواة ...
مبكان ر�سول اهلل ليلة  مبيت الإمام علي

فوزية عمران عبا�ش
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المحسن حقيقة تاريخية

واملريدين  امل�شككني  بداأ  ما  كثريا 
على  الوقوف  يف  االمة  بناء  اأ من 
بيت  على  الهجوم  حقيقة  طم�س 
 اهلل ر�شول  بنت   فاطمة
ا�شقاط  وكذلك  الباب،  وحرق 

)املح�شن(.  حملها 
من  كرث  وذكرها  دونه  ما  وهذا 
انه  يف  وال�شرية  التاريخ  يف  كتب 
مات  انه  ذكر  من  ومنهم  �شقط، 
جانب  ومن  جانب  من  هذا  �شغرياً 
هذه  ابعاد  يف  متادى  من  هناك  اخر 
اأي  يذكر  ومل  ا�شلها  عن  احلادثة 
 فاطمة ولدته  انه  )املح�شن( 

و�شقطاً... النبي   زمن  يف 
بع�س  نبني  هذا  بحثنا  يف  ونحن 
انه  قال  ما  ذكر  مع  املهمة  املور 
زمن  يف  مولود  انه  قال  ومن  �شقط 
ومنهم   ،امل�شطفى النبي  جده 

هذا. ينكر  من 
ذكره: من  م�صادر  بع�ض 

هذا  على  املح�شن  ذكر  من  ان 
التاريخ  م�شادر  من  كثري  النحو 

ومات. موجود  وبني  �شقط  بني 
يف  امل�شري  جالل  علي  وذكر 
له  كالم  يف   )Aاحل�شني )مقتل 
بن  حممد  قال:  احل�شني(  )اخوة  يف 
ال�شوؤول  مطالب  يف  ال�شافعي  طلحة 
ان   :الر�شول ال  مناقب  يف 
اأوالد  عدد  يف  اختلفت  النا�س  اقوال 
فعد  اكرث  من  فمنهم   Aعلي
ومل  ا�شقطه  من  ومنهم  ال�شقط، 
كل  قول  فجاء  به.  يحت�شب  ان  يرى 
يف  اعتمده  ما  مبقت�شى  واحد 

ذلك... 
�شفوة  عن  نقال  اأوالد  ذكر  )ثم 
االئمة  تاأليف  من  وغريهم  ال�شفوة 

).. املعتربين.
زيادة  اخرون  قوم  وذكر  قال:  ثم 
حم�شناً  فيهم  وذكر  ذلك،  على 
كان  واحل�شني  للح�شن  �شقيقاً 

. �شقطاً
حممد  بن  على  الدين  نور  وروى 
مثل  املهمة  الف�شول  يف  ال�شباغ 
ان فيهم حم�شناً  ذلك وقال: وذكروا 

ذكرته  واحل�شني.  للح�شن  �شقيقا 
�شقطاً...  كان  وانه  ال�شيعة 

انه  ذكره...  الراغبني  �شعاق  اإ ويف 
 اهلل ر�شول  جده  �شماه  ولد  ملا 

. ال�شحيح  وهو  حم�شناً 
�شقطاً...  كان  انه  بعظهم:  وقال 

حممد  بن  احمد  وقال 
اللدنية:  املواهب  يف  الق�شطالين 

�شغرياً.  حم�شناً  مات 
ا�شد  يف  االثري  ابن  قال  وكذلك 

�شغرياً.  املح�شن  تويف  الغابة: 
الق�شيدة  �شرح  يف  االلو�شي  وقال 
اأوالد  ذكر  عند  العينية 
من  النا�س  ومن   .فاطمة
وقد  حم�شناً  الذكور  اأوالدها  يذكر 
انه  ال�شيعة  وزعم  جدا  �شغريا  مات 
مماال  يذكرونها  لق�شة  �شقطا  كان 

له.  ا�شل 
واملن�شفني  ال�شيعة  جهة  ومن 
االأول  اخلرب  هذا  اليك  املعتزلة  من 
ذكر   من  ال�شيعة  ويف  املفيد:  قول 
بعد   ا�شقطت    فاطمة  ان 

ال�صيخ حممود ال�صايف
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لإي�صال  و�صيلة  �أي��ة  فيه  تكن  مل  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�آن��ذ�ك  �لعليا  �جلهات  من  ت�صدر  �لتي  �لتوجيهات 
كانت �خلطابة هي �لو�صيلة �لكفيلة �لتي �أخذت على 
عاتقها �ن تكون �لوحيدة و�لناجعة يف تو�صيل �لتعاليم 
�ىل �ملقابل، وعندما بعث �لنبي حممد "عليه وعلى �آله 
�ل�صالة و�ل�صالم" مل يخرج عما كان يتبعه �ل�صالف 

بل �تخذ من �خلطابة �ملنفذ �لذي 
يو�صل من خالله ر�صالته �لربانية.

�لإ�����ص����الم  ي���ع���ن���ى  ل  وك����ي����ف 
مبنية  كلها  ور���ص��ال��ت��ه  ب��اخل��ط��اب��ة 
�ملقابل  و�ق��ن��اع  �خلطابة  ف��ن  على 
عليه  و�ل�����ص��ر  �ت��ب��اع��ه  يجب  فيما 
للحياة  �ل�صماوي  �لنهج  باعتباره 
�ث��ًر�  �خلطابة  تعد  حيث   ، برمتها 
ومظهًر�  �لن�صاين  �لرقي  �آث��ار  من 
�لجتماعي،  �لتقدم  مظاهر  م��ن 
�لأمم يف كل  بها كل  �هتمت  ولهذ� 
زماٍن ومكاٍن، و�تخذتها �أد�ة لتوجيه 

�جلماعات و�إ�صالح �ملجتمعات.
�خلطابة  عظم  مدى  عن  �لكرمي  �لقر�آن  نوه  وقد 
و�لبيان و�صلتهما بالر�صالت و�لدعاة يف غر ما موطن، 
مْن  �أر�َصلَنا  {وم��ا  تعاىل:  يقول  �لر�صالة  �أ�صل  فعن 
ر�صوٍل �إلإ بل�صاِن قوِمِه ليبنَي لُهم} )�صورة �بر�هيم:4(، 

�أي �لبيان �لذي ي�صحبه �لإقناع ويثمر �ل�صتجابة.
معهد �لمام �حل�صني عليه �ل�صالم للخطابة يعد 
و�حد� من �هم �ملوؤ�ص�صات �لتي تعنى بتخريج خطباء 
�ملنرب �حل�صيني و�لذي �صرع �لعمل به منذ عام 2006 

من قبل �لمانة �لعامة للعتبة �حل�صينية �ملقد�صة.
بداية الت�أ�سي�س ودواعيه

�ملعهد  تاأ�صي�س  فكرة  تبلورت  وكيف  متى  وملعرفة 
�ل�صيخ  لقاء مع  لنا  بها كان  �لتي مر  �ملر�حل  وماهي 
�صاحب �لطائي مدير معهد �لإمام �حل�صني للخطابة 

بد�أت فكرة  قال:  �ملقد�صة حيث  �لعتبة �حل�صينية  يف 
�لعر�ق  يف  �ل�صد�مي  �لنظام  �صقوط  قبل  �لتاأ�صي�س 
حيث كنا نتلقى �لدرو�س يف معهد �لإمامني �حل�صنني 
هنا  ومن  �ملقد�صة  قم  مدينة  يف  �ل�صالم(  )عليهما 
�ملعهد  لذلك  م�صابه  معهد  نفتتح  باأن  �لفكرة  جاءت 
و�ل��ظ��روف  �مل��ح��دودة  �لمكانيات  �ن  �ل  �ل��ع��ر�ق  يف 

�ل�صيا�صية �آنذ�ك حالت دون حتقيق ذلك، مبينًا:" بعد 
�ن بد�نا �لعمل يف �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة و�فتتاح 
فكرة  ب���د�أت   2003 ع��ام  يف  �لدينية  �ل�����ص��وؤون  ق�صم 
تاأ�صي�س مدر�صة تعنى بتخريج خطباء �ملنرب �حل�صيني 
 ويف عام 2006 مت �فتتاح مدر�صة �لإمام �حل�صني
يف �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة خا�صة بالرجال �ما يف 
�لعتبة �لعبا�صية �ملطهرة فرع خا�س بالن�صاء  بعد �ن 
وبقية  �ل�صي�صتاين  �ل�صيد  �لعلى  �ملرجع  ��صتاأذنا من 
�لفقهاء حل�صا�صية �ملو�صوع حيث باركونا على �خلطوة 
�ل�صهد�ء  �صيد  �نفا�س  بربكة  �لفتتاح  ومت   ، �ملباركة 
�لإمام �حل�صني  بدعم مطلق من �صماحة �لمني 
�ملهدي  عبد  �ل�صيخ  �ملقد�صة  �حل�صينية  للعتبة  �لعام 
�ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة  �لعام  و�لم��ني  �لكربالئي 

�صماحة �ل�صيد �حمد �ل�صايف.
للمدر�صة  �ل�صا�صية  �لفكرة  �ن   : �لطائي  و�و�صح 
و�صع  منهاج  ولي�س مدر�صة حيث  كلية  تكون  �ن  هي 
كلية و�قر و�عرتف به يف وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
خطوة  نبد�أ  �ن  و�رتاأينا  �لفكرة  تغرت  ولكن  �لعلمي 
بخطوة �ي نبد�أ �مل�صروع بعنو�ن مدر�صة ومبرور �لوقت 
�لتي تخرج من �ملدر�صة  �لنتائج  وخالل 
�ملعهد  جن��ح  و�ذ�  معهد  �ىل  ت��ت��ح��ول 
نحوله �ىل كلية يف �مل�صتقبل ، مو�صحًا �ن 
�ملعهد ي�صم رجال ون�صاًء �لرجال د�خل 
�لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة �ما �لن�صاء يف 
�ملنهج  بنف�س  �ملطهرة  �لعبا�صية  �لعتبة 
و�ل�صاتذة، تخرج يف وقت و�حد كل �ربع 
�صنو�ت دفعة من �لطلبة ��صافة �ىل �صنة 
�لطالب  خاللها  يتعلم  متهيدية  در��صة 
بع�س �لدرو�س �حلوزوية كالفقه و�لعقائد 
و�لخالق و�ملنطق وعلوم �لقر�ن باإ�صافة 
�ىل فن �ل�صوت �و �صناعة �ل�صوت وفن 
�خلطابة وفن �لإلقاء وباجلانبني �لنظري 

و�لعملي ومبتابعة من �ل�صاتذة .
وتابع �لطائي: بعد تخرج �لدورة �لوىل �لتي و�صل 
عدد �ملتخرجني فيها )70( بني خطيب ومبلغة من هنا 
��صبح �لقر�ر مع �لمني �لعام للعتبة �حل�صينية �ملقد�صة 
�ن تتحول �ملدر�صة �ىل معهد وفعال مت ذلك وفتح معهد 
بني  �لف�صل  ومت  للخطابة    �حل�صني  �لم���ام 

�لدرو�س �حلوزوية و�لدرو�س �خلطابية �لتخ�ص�صية.
و��صار �لطائي �ىل �ن �لطموح يف �مل�صتقبل �ن يكون 
متك�ملة  ا�سالمية  "م�ؤ�س�سة  �و  كلية  �ملعهد 
وال�س�أن  احل�سيني  املنرب  ب�س�ؤون  تعنى 
طريق  على  �لر����س  خ�ص�صت  ق��د  و  اخلط�بي" 
كربالء – �لنجف و�ي�صا خ�ص�صت �لمو�ل للبناء من 
�ذ ي�صم  �ملقد�صة  و�لعتبة  �ل�صيعي  �لوقف  دي��و�ن  قبل 
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تـقـا  ريــر20

املدرب: �سفاء ال�سيالوي

ة  تعترب الإ�سارُة باليد ِمن الو�سائل الهامَّ
الناِفعة يف تدعيم الِفكرة، وتر�سيخ املعلومة 
بُلغة  ى  ُي�سمَّ م��ا  �سمَن  وت��دُخ��ل  ه��ن،  ال��ذِّ يف 
اجل�سد، ومعنى لغة اجل�سد: تلك "احَلَركات 
������ا،  ال��ت��ي ي�����س��ت��خ��ِدم��ه��ا ب��ع�����ُض الأف������راد اإراديًّ
اأو غ��ر ذل���ك؛ م��ث��ل الإ����س���ارة ب��ال��َي��د، ون��ربة 
ْوت، وهز الَكِتف اأو الراأ�ض، اأو نف�ض اليد ال�سَّ

����ا ي��ك��ر  َّ������ا ك���ان���ِت الإ������س�����ارة ب��ال��ي��د ممَّ ومَل
ِمن  ة  وخا�سَّ املعاين،  عن  للتعبِر  ا�ستعماُله 
لدن اخلطيب الذي يْرَتقي املِنرب، اأو الواِعظ 
الذي ُيلقي در�ًسا اأو حما�سرة؛ وَجب التنبيُه 
الأمور، جتَعل اخلطيب متوازًنا  بع�ِض  على 
ف��ات��ه وح���رك���ات���ه، ك��م��ا هو  م��ع��ت��دًل يف ت�����س��رُّ
م��ط��ل��وٌب منه اأن ي��ك��ون م��ت��وازًن��ا م��ع��ت��دًل يف 

كالِمه وطْرحه واأ�سلوبه، وِمن ذلك:
اأول-ع�������َدم الإك���ث���ار ِم���ن الإ�����س����ارة ب���دون 
توزيُع  يتمَّ  بل  متثيلي،  حاُله  فيكون  �سبٍب، 
ذلك باعِتدال تامٍّ اأماَم احلا�سرين، واحلَركة 
ا  ممَّ اخلطباء  بع�ِض  ع��ادة  ِم��ن  ه��ي  الكثرة 
ي��ج��ل��ب ان��ط��ب��اًع��ا غ���ر حم���م���ود، ول���و ك��ان��ْت 

خطبته رنانة.
ا ِمن غر امل�ستح�َسن اأن يبَقى  ثانيا-اأي�سً
ط��وَل  فيبَقى  ك،  ي��ت��ح��رَّ ل  ج��ام��ًدا  اخلطيب 
ا َيجي�ض يف �سْدره،  اخُلطبة ل يعربِّ بيده عمَّ

فيمّل النا�ض ِمن موعظته
ث��ال��ث��ا-الْل��ت��ف��ات امل��ع��ق��ول، واحِل��ك��م��ة يف 

ا�ستعماِل الإ�سارة، فال ُي�سر اإىل اأحٍد بعينه، 
اأو طائفٍة ِمن النَّا�ض وهو يتكلَّم -مثاًل -عن 
�سوء  يف  ي��ق��َع  ل��ئ��الَّ  ال��ك��اف��ري��ن؛  اأو  املنافقني 
النا�ض عنه،  �سبًبا لنفور  ، ويكون ذلك  نِّ الظَّ

واإْن مل يق�سْد هو ذلك.
��ًم��ا يف ان��ف��ع��الِت��ه  راب����ع����ا-اأن ي��ك��ون م��ت��ح��كِّ
��ٍر  ، وحت�����سُّ ���ٍب وت��������اأملُّ وم�������س���اع���ره ِم����ن غ�������سِ
اأ�سا�ٍض  على  مبنيًة  فتكون   ، وح���بٍّ ��ف،  وت��اأ���سُّ
ق����ومي، وم��ن��ه��ٍج ���س��ل��ي��م، ت��ت��ن��ا���َس��ب م��ع امل��ق��اِم 
واحل��ال، وظ��روف َمن يخاطبهم؛ ول��ذا ِمن 
اأماَم  اأن يتخبََّط يف حركاته  امل�ستح�َسن  غر 
املِنرب،  على  ة  ب��ق��وَّ في�سرب  يخاطبهم،  َم��ن 
اأو ي�سطرب يف  اإليه )امليكرفون(،  اأو يجذب 

حركاِته، اأو نحو ذلك
ا -ك���م���ا ���َس��َب��ق  خ���ام�������س���ا-م���ن امل����ه����مِّ ج������دًّ
واأن  ك��ل��م��ات��ه،  م��ع  ي��ده  ح��رك��ُة  تتنا�سب  -اأْن 
والإ���س��ارة  والنطق،  احل��َرك��ة  ب��نْي  "ينا�ِسب 
اأن��ه  ث  امل��ت��ح��دِّ ي�سعر  األَّ  وي��راع��ي  وال��ِع��ب��ارة، 
دة، اأو اأنَّ اأع�ساء  ملزٌم باجلمود يف بقعة حمدَّ

ج�����س��ِم��ه مم��ن��وع��ٌة ِم����ن احل���َرك���ة، 
فاملهم األَّ ننفَر ِمن ا�ستخدام 

فها بنجاح الإمياءات ونوظِّ
ذا  اخلطيب  يكوَن  اأن  "واملق�سود 

مهابة ووقار، واأن تكوَن له مهابٌة يف 
ِمن  الوَرع واخلوف  ُخُلَق  في�ستعمل  القلوب، 
��احِل��ني،  ال�����سَّ اهلل  اأْول���ي���اِء  َداأب  ه��و  ك��م��ا  اهلل، 

�سماِعه  اإىل  وتنقاد  النفو�ض،  َمه  تعظِّ حتَّى 
اأم����اَم  ال���ه���ازل  ي��ظ��ه��ر مب��ْظ��َه��ر  ف���ال  الآذان، 
َم���ن ي��دع��وه��م، واأع���ظ���م م��ا ُي��ح��ق��ق ل��ه ه��ذا 
يقوله  ما  وترجمة  اهلل،  تقوى  هو  املق�سوُد 
ر  اإىل واِق��ٍع ملمو�ض، فاإنَّ ما يف الباطن يوؤثِّ
قلُبه  وَم��ن خ�َسع  املظهر،  على   - �سكٍّ  بال   -
اأو  ع  الت�سنُّ اإىل  يحتاج  �َسَكنْت جوارحه، فال 

املداهنة.
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انها املقد�صة، �صيد ن�صاء العاملني، فاحلديث عن مكانتها ومنزلتها وا�صمها وتفا�صيل حياتها معلومة لدى القا�صي والداين، 
اجمااًل.

يوم  ان  التاريخ  �صفحات  بع�ض  يف  ون��رى  وال��ع��ب��ادة،  ال��زه��د  ملوؤُها  العظيمة  ال�صيدة  ه��ذه  حياة  ل��رى  التاريخ  راجعنا  فلو 
اأي�صاً   املوؤمنني امري  اخفاه  ال�صريف فقد  اأك��ر من م�صدر لذلك، وهكذا مكان قربها  لنا  وذك��ر  ا�صت�صهادها قد خفي عنا 
اأن جدتهم ال�صديقة فاطمة  تاأكيد  ال�صالم لراأينا منهم  البيت عليهم  اأهل  بو�صيتها �صالم اهلل عليها، ولو اطلعنا على رواي��ات 
الزهراء عليها ال�صالم هي �صر من ا�صرار اهلل تعاىل، وكذلك هي �صبب ات�صال النبوة باالإمامة، ور�صا الرب من ر�صاها، وهي حجة 
اهلل على اهل الع�صمة، ولالأ�صف ال�صديد فعلى كرة اال�صانيد اخلا�صة والعامة فهناك من ي�صكك يف ق�صية مظلوميتها 

 .وا�صت�صهادها
وينبغي ق�صية م�صمارها، و�صقوط املح�صن، ولطمها والهجوم على داره وحرقة، ولطمة خدها ال�صريف من قبل العن خلق 

اهلل واكفرهم.
نعم هناك من يريد ان يوحد بني الطائفتني ولكن على ح�صاب تزييف التاريخ وتغيري احلقائق الإر�صاء طرف على االخر، ما 
هذا الفعل اال انك�صاراً وانتكا�صاً على ح�صاب تاريخ اهل النبّوة لتحقيق بع�ض االمور الدنيوية الزائلة التي ال تغني عن فقر وال 

ت�صمن من جوع.
نعم تاريخنا هذا، ال نغريه لرت�صية طرف اخر فمن ابى فماء البحر اأقرب.

حيةتاريخنا هذا
تتا
االف

رئي�س التحرير



اعمل خبازا وكثريا ما ياأتيني 
منهم  اخذ  ان  مني  ويطلبون  الزبائن 
ال��ط��ح��ني وا���ص��ت��ب��دل��ه ب��ع��دد م��ع��ني من 
اخل��ب��ز م��ع اخ��ذ م��ق��دار م��ن امل���ال على 
ذلك فهل يعد ذلك ربا؟  واإذا كان ذلك 

من الربا فهل ميكن ت�صحيحه؟
االح�����������وط  ع������ل������ى  ي�������ج�������وز  ال 
امل���واط���ن���ون  ي��ب��ي��ع��ك  ان  وال�������ص���ح���ي���ح 
ال��ط��ح��ني ب��ي��ع��اً ث��م اذا ���ص��اءوا ا���ص��رتوا 

بثمنه منك خبزاً
ا����ص���ت���دان ب��ع�����ص��ه��م م��ن��ي م��اال 
زيادة  واعطاين  فرتة  بعد  يل  فاأرجعه 
على ما اعطيته له، فهل يحل يل اخذه 

منه؟
تلك  على  ال��دي��ن  يبتني  مل  اذا 
ي�صتجيب  ب��ل  فيه  ا�صكال  ف��ال  ال��زي��ادة 
اختياراً بال ا�صرتاط  رد الدين راجحاً 

م�صبق.
ع�����ن�����دم�����ا ا�����ص����ت����ل����م احل�������ص���ة 
االأح��ي��ان  بع�ض  يف  يعطون  التموينية 
ف��اب��دل��ه مع  ال��ط��ح��ني  ن���وع رديء م��ن 
ال���وك���ي���ل ب��ط��ح��ني ج��ي��د ف��ه��ل يف ذل��ك 

ا�صكال؟
ف��ال  امل�����ق�����دار  ب��ن��ف�����ض  ك�����ان  اذا 
ا���ص��ك��ال ف��ي��ه وام���ا م��ع ال��زي��ادة فيحرم 

ذلك العقد.

قر�صاً  تعطي  ���ص��رك��ات  ه��ن��اك 
العملة  بغري  ولكن  فوائد  عليه  وتاأخذ 
فمثاًل تعطي بالدوالر ويكون الت�صديد 

بالعراقي فهل يجوز االخذ منهم؟
 اذا كان ذلك بعنوان بيع العملة 
فال ا�صكال فيه واما اذا كان بنية وعقد 

الدين فال يجوز.
اال�صتثمارية  ال�صركات  بع�ض 
ت��اأخ��ذ االأم����وال م��ن امل��واط��ن��ني وت�صدد 
زائدا على ما تاأخذه بن�صبة معينة فهل 

يجوز اخذ هذه الزيادة؟
اذا كان ذلك من النحو امل�صاربة 
كان  اذا  وام���ا  فيه  ا�صكال  ف��ال  ال�صرعية 

بنحو الدين مع الفائدة فهو حرام. 
مبعاملة  �صابقا  اتعامل  كنت 
واالن  ب���ذل���ك  اع���ل���م  اك����ن  رب���وي���ة ومل 

ات�صح يل ذلك فماذا ا�صنع؟
مااخذته  ول��ك  را���ض مالك  ل��ك 

جهاًل وال يجوز لك اال�صتمرار بها.
م����وؤج����رة  دارا  ا����ص���ك���ن  اأن��������ى 
ادفع  لكي  لال�صتدانة  اأحيانا  وا�صطر 
ي�صرتط  امل���ال  �صاحب  ول��ك��ن  االي��ج��ار 
�صبيل  يل  ولي�ض  الزيادة  ادف��ع  ان  على 
غ���ريه ف��ه��ل ه���ذه ال�������ص���رورة ت���ربر يل 

االخذ منه؟
ال يجوز ذلك وا...اأعلم.

قبل  املتداولة  املعامالت  اه��م  من 
حرمتها  ال��ت��ي  وب���ع���ده   – الإ����س���الم 
ال�سريعة املقد�سة ورف�ستها ب�سدة هي 
ُ اْلَبْيَع  الربا، قال تعاىل:... َواأََحلَّ اللهّ
البقرة:257(  )�سورة   ...َبا الرِّ َم  َوَح��رَّ
يف حني اقر اغلب املعامالت املوجودة 
ببع�ض  تنقيحها  بعد  الإ���س��الم  قبل 
ال�سروط والقيود، وقطعا مل يكن ذلك 
مل�سلحة   هو  بل  الع�سوائية  نحو  على 
نلتم�ض  وق��د  وحكمة  امل�سلم،  ال��ف��رد 

بع�سها وجنهل البع�ض الخر.
املعاملة  ه��ذه  ع��واق��ب  لنا  وتظهر   
فيما اذا نظرنا اىل الأ�سخا�ض الذين 
قد  فالآخذ  املعاملة  بتلك  تعاملوا  قد 
خ�سر  قد  املعطي  عنه  الربكة  نزعت 
يف  تعاىل  الل  ور���س��ا  الدنيا  يف  ماله 
 ُ ��َح��ُق اللهّ  َيْ الخ���رة ق��ال ت��ع��اىل: 
َدَقاِت...)�سورة  ال�سَّ َوُي��ْرِب��ي  َب��ا  اْل��رِّ
 املوؤمنني امري  ويقول  البقرة:276(، 
)اكل الربا وموؤكله وكاتبه و�ساهد فيه 
�سواء( وعن ال�سادق: )درهم ربا 
كلها  زنية  �سبعني  اأعظم عند الل من 

بذات حمرم.( )بحار النوارج74�ض58( .

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

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 

ق�شم ال�شوؤون الدينية يف العتبة احل�شينية املقد�شة

الربــــا
ج1:

ج2:

ج3:

ج4:

ج5:

ج6:

ج7:

�س1:

�س2:

�س3:

�س4:

�س5:

�س6:

�س7:
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هذه  ب��اأن  امل�سلمني  علماء  اغلب  اعتقد 
امل�سالة من ناحية البعد العقلي هي فرع من 
علينا  يتوجب  لذا  والقبح،  احل�سن  م�ساألة 

هنا متابعة هذه امل�ساألة وذكرها هنا:
ك��ان الأ���س��اع��رة وه��م م��ن جماعة )اأب��و 
احل�سن الأ�سعري( والذي كان من متكلمي 
الرابع  القرن  واوائ��ل  الثالث  القرن  اأواخ��ر 
الهجري ينكرون )احل�سن والقبح( العقليني 
على  لوحده  بقادر  لي�ض  عقلنا  ان  ويقولون 
والقبح  واحل�سن  والطالح  ال�سالح  اإدراك 
من الأ�سياء ومعاير معرفتها هو ال�سرع فما 
ي�ستقبحه  وما  ال�سرع فهو ح�سن  ي�ستح�سنه 
اليوم  نعتقد  التي  الأم���ور  حتى  قبيح  فهو 
ي��درك  ه��ل  �ساألوا  ف��اذا  وقبحها  بح�سنها 
العقل ح�سن العدالة والإح�سان وقبح الظلم 

والبخل وقتل الأبرياء؟ 
فقط  ال���س��ت��ع��ان��ة  ف��ي��ج��ب  ل!  ل��ق��ال��وا: 

بتوجيهات الأنبياء واولياء الل.
ي��ق��ف )امل��ع��ت��زل��ة  راأي���ه���م  ويف م��ق��اب��ل 
العقل  با�ستقالل  يعتقدون  اإذ  وال�سيعة( 
يعتربون  فمثال  والقبح  احل�سن  اإدراك  يف 
بديهيات  من  الظلم  وقبح  الح�سان  ح�سن 
حكم العقل طبعًا انهم ل يقولون بان العقل 
وامل�ساوؤى  املحا�سن  اإدراك جميع  قادر على 
بل  اأي حال  على  العقل حمدود  اإدراك  لن 
يقولون ان العقل يدرك الق�سم الوا�سح جدا 

منها ويعدونها من امل�ستقالت العقلية.
لريب يف ان من خلى ذهنه من تاأثريات 
بعقالنية احل�سن  يعتقد اجمال  هذا وذاك 
والقبح، ويبدو اأن املنكرين كانوا قد خ�سعوا 
بهم اىل هذه  اأدت  اأخرى  لتاأثريات م�سائل 
اجلرب  مل�سالة  امل�سدود  كالطريق  النتيجة 
والتفوي�ض التي �سن�سري اليها ان �ساء الل، 
اجمال  املو�سوع  ه��ذا  اإثبات  على  والدليل 

اأمران:
اأنه  نالحظ  وجداننا  نراجع  عندما   -1
تعاىل  الل  ار���س��ال  ع��دم  فر�ض  على  حتى 
الظلم  م�سائل  تبقى  ن��ب��ي،  او  ر���س��ول  اأي 
واجلور واإراقة دماء الأبرياء و�سلب الأموال 
واثابة  العهود  ونق�ض  الأبرياء  بيوت  وحرق 
فالإح�سان  وبالعك�ض  القبائح،  من  امل�سيء 
وم�ساعدة  وال�سخاء  وال��ف��داء  والت�سحية 
ال�سعفاء والدفاع عن املظلومني ح�سن وذو 

قيمة.
اأولئ���ك  حتى  ال��ع��ق��الء  جميع  ف��ان  ل��ذا 
معني  بدين  اأو  ب�سريعة  يدينون  ل  ال��ذي��ن 
وينكرون جميع الأديان يعرتفون بهذه الأمور 
الجتماعي  نظامهم  ويوؤ�س�سون  البديهية 
))ولو ظاهرًا(( ويعتربون اأي نغمة خمالفة 
من  نا�سئة  باأنها  هناك  او  هنا  تظهر  قد 
اأو لعب  اللفظي  النزاع  اأو نوع من  الأخطاء 

بالألفاظ.

فاأي عقل ي�سمح باأن يقتل جميع املح�سنني 
وتفتح  البحر؟!  يف  بهم  ويلقي  وال�ساحلني 
ال�سقياء  اجل��ن��اة  ام��ام  اأب��واب��ه��ا  ال�سجون 
وينحوا احلرية وي�ستلهّموا مقاليد الأمور؟!  

فال يقبلها اإل ابلي�ض واأعوانه
والقبح  احل�سن  م�ساألة  انكرنا  اإذا   -2
وال�سرائع  الأدي���ان  جميع  اأ�س�ض  لتزلزلت 
لأن  دي��ن،  اأي  اإث��ب��ات  اأمكن  ومل��ا  ال�سماوية 
يقبل  اأن  عليه  والقبح  احل�سن  ينكر  م��ن 
الل  اأعطاها  التي  الإلهية  العهود  يكذب 
قد  عقلنا  ان  ول��و  الأدي���ان  جميع  يف  تعاىل 
ق�سر عن ادراك احل�سن والقبح فمن اين 
املعجزة  ينح  ل   الل ان  نعرف  ان  لنا 

لل�سخ�ض الكاذب؟
ول  قبيح  الكذب  اإن  نقول  عندما  لكننا 
فاإننا   الل م��ن  ي�سدر  ان  اب���دًا  يكن 
ول  �سدق  وكالمه  احلق  الل  وعد  ان  نعلم 
ابدًا ول ينحه معجزة  اإىل الكذاب  ينحاز 
وهنا يكن العتماد على ما ورد يف ال�سرع 
والدين ومن هنا ن�ستنتج العتقاد باحل�سن 
اأ�سا�ض الدين واملذهب  والقبح العقليني هو 

وبه ت�سح الأديان ال�سماوية.
الطيبني  وال���ه  حممد  على  الل  و�سلى 

الطاهرين.

دالئل عدالة اهلل

ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

الـُح�سْن والُقبْح الَعقليني
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الأمور  بع�س  توفر  يلزم   
: والناهي  الآمر  يف 

ي���دع���ون  ال����ت����ام مب����ا  ال���ع���ل���م   -1
ليه. اإ

ت���وج���ه  م����ن  ب����ح����ال  ال���ع���ل���م   -2
ل������ي������ه������م ال��������دع��������وة م�������ن ح���ي���ث  اإ
����ص���وؤون���ه���م وع����ادات����ه����م وط���ب���ائ���ع 
ب����الده����م واأخ����الق����ه����م وح��ال��ت��ه��م 

االجتماعية.
ع��ل��م  مب���ن���ا����ص���يء  امل���ع���رف���ة   -3
يف  الف�صاد  على  للتعرف  التاريخ 

والعادات.  والعقائد  االأخالق 
ت���ق���ومي  ب����ع����ل����م  امل�����ع�����رف�����ة   -4
واخلطباء  الدعاة  ليعد  البلدان 

عدته.  منها  بلد  كل  اإىل 
النف�ض  بعلم  امل��ع��رف��ة   -5
ي��ح�����ص��ل  ال  ب�����دون�����ه  اإذ 
ال���غ���ر����ض وه����و ال��ت��اأث��ري 
ال�����������ت�����������ام ل������ك������الم 
اخل�����������ط�����������ي�����������ب يف 

لنفو�ض. ا

6-امل���ع���رف���ة ب��ع��ل��م االأخ������الق: وه��و 
الف�سائل  عن  فيه  يبحث  الذي  العلم 
الرذائل  وعن  عليها  املرء  تربية  كيفية 

منها.  توقيه  وطرق 
واملراد  ال�صيا�صة:  بعلم  املعرفة   -7
بينها  وما  الع�سر  دول  بحال  العلم  به 

واملعاهدات.  احلقوق  من 
تراد  التي  االأمم  بلغات  املعرفة   -8

دعوتها. 
ومذاهب  والنحل  امللل  معرفة   -9
بيان  للخطيب  ليتي�صر  فيها  االأمم 

الباطل. من  فيها  ما 
املنكر : وما هو  املعروف  ما هو 

امل���ع���روف: ه��و ك��ل م��ا ام��ر ب��ه الل 
العقل. ح�سنه  ما  وكل  تعاىل 

امل���ن���ك���ر: ه��و ك��ل م��ا ن��ه��ى ع��ن��ه الل 
العقل. قبحه  ما  وكل  تعاىل 

املعروف : اأمور من 
امل��ع��روف  ه���و  م���ا  ع��رف��ن��ا  اأن  ب��ع��د 

اأفراده.  ذلك  بعد  �سنعرف 
املعروف  اأف��راد  بع�ض  نذكر  وهنا 
خالل  من  نعرفها  الأخ��رى  والأف���راد 
اإط��الع��ن��ا ع��ل��ى ال��واج��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة 

والعقلية.  ال�سرعية 
الل  ق��ال  ب��اهلل:  العت�شام   -1
َف��َق��ْد   ِ ِب���اللهّ ��م  َي��ْع��َت�����سِ َوَم���ن   :تعاىل
اآل  )�سورة   ْسَتِقيٍم� مُّ َراٍط  �سِ اإِىَل  ُهِدَي 

)101 عمران: 

اخلطابـــة
احللقة الثانية

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي
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 ال�سادق الم�����ام  ع���ن  وروي 
م��ا  داوود:  اىل   الل )اأوح�������ى 
احد  دون  عبادي  من  عبد  بي  اعت�سم 
ثم  ن�سبته  من  ذلك  عرفت  خلقي  من 
فيهن  ومن  والأر���ض  ال�سموات  تكيده 
)بحار  بينهن(  من  املخرج  له  جعلت  ال 

النوار ج14�ض41( .

�شبحانه:  اهلل  على  التوكل   -2
 ِ اللَّ َع��َل��ى  ��ْل  َي��َت��َوكَّ َوَمن  ت��ع��اىل:  ق��ال 

الطالق:3( )�سورة   َح�ْسُبُه َفُهَو 
 :ال�سادق الم����ام  ع��ن  وروي 
ف���اإذا ظفرا  ي��ج��ولن،  وال��ع��ز  )ال��غ��ن��ى 
النوار  )بحار  اأوطنا(  التوكل  من  مبو�سع 

ج8�ض143(

ع��ن  ب����اهلل:  ال��ظ��ن  ح�����ش��ن   -3
ل  )والذي   :املوؤمنني اأمري  المام 
موؤمن  عبد  ظن  يح�سن  ل  هو  اإل  ل��ه  اإ
ع��ب��ده  ظ���ن  ع��ن��د  الل  ك���ان  اإل  ب���الل 
اخل��ريات  بيده  ك��رمي  الل  لن  امل��وؤم��ن 
قد  امل��وؤم��ن  ع��ب��ده  ي��ك��ون  اأن  ي�ستحي 
اأح�������س���ن ب���ه ال���ظ���ن ث���م ي��خ��ل��ف ظ��ن��ه 
وارغبوا  الظن  بالل  فاأح�سنوا  ورجائه 

ج67�ض366( النوار  )بحار  اإليه( 
وال�شرب  الباء  عند  ال�شرب   -4
تعاىل:  الل  ق��ال  اهلل:  حم��ارم  عن 
ِبَغرْيِ  اأَْجَرُهم  اِبُروَن  ال�سَّ ى  ُيَوفَّ ا  َ اإِنَّ

. )�سورةالزمر:10(   ِح�َساٍب
 :الأعظم الر�سول  عن  وروي 
تكره  ما  على  ال�سرب  يف  فاإن  )فا�سرب 
ال�سرب  م��ع  الن�سر  واإن  ك��ث��ريا  خ��ريا 
الع�سر  م��ع  واإن  ال��ك��رب  م��ع  وال��ف��رج 
ال�سدوق  ال�سيخ  الفقيه  يح�سره  ل  )من  ي�سرا( 

. النوادر ج4�ض413(  باب 

اب���ي  الم������ام  ع����ن  ال��ع��ف��ة:   -5
عند  اأف�����س��ل  ع��ب��ادة  )م���ا   جعفر
ال�سيعة  وفرج()و�سائل  بطن  عفة  من  الل 

ج15�ض249( .

ر����س���ول  ع����ن  روي  احل���ل���م:   -6
الل  رفعه  لل  توا�سع  )من   :الل
اقت�سد  وم��ن  الل  خف�سه  تكرب  وم��ن 
حرمة  بذر  ومن  الل  رزقه  معي�سته  يف 
الل  احبه  امل��وت  ذك��ر  اأك��ر  وم��ن  الل 

ج16�ض265( النوار  تعاىل()بحار 
ر���س��ول  ع��ن  روي  ال��ت��وا���ش��ع:   -7
الل : )من توا�سع لل رزقه الل 
ذكر  اك��ر  وم��ن  الل  حرمة  ب��ذر  وم��ن 
املوت احبة الل تعاىل(. نف�ض امل�سدر 
من  ول���و  ال��ن��ا���س  ان�����ش��اف   -8
 :الل ر�سول  عن  روي  النف�س: 
من  النا�ض  ان�ساف  الع��م��ال  )�سيد 
تعاىل  الل  يف  الخ  وم��وا���س��اة  نف�سك 
الن��وار  )ب��ح��ار  ح��ال(  كل  على  الل  وذك��ر 

ج72�ض34( .

بعيبه  الن�����ش��ان  اش��ش��ت��غ��ال   -9
ع��ن ع��ي��وب ال��ن��ا���س: ف��ع��ن ر���س��ول 
خ��وف  �سغله  مل��ن  )ط��وب��ى   :الل
ال��ن��ا���ض... ط��وب��ى ملن  الل ع��ن خ��وف 
من  امل��وؤم��ن��ني  ع��ي��وب  ع��ن  عيبه  منعه 

. ج74�ض126(  النوار  )بحار  اإخوانه.( 
ع��ن��د  ال��ن��ف�����س  ا����ش���اح   -10
ام��ري  ع��ن  روي  ال�����ش��ر:  اىل  ميلها 
�سريرته  ا�سلح  )م��ن   :املوؤمنني
عمل  وم��ن  عالنيته  تعاىل  الل  اأ�سلح 
اح�سن  وم��ن  دن��ي��اه  الل  ك��ف��اه  ل��دي��ن��ه 
بينه  ما  اأكفاة الل  الل  وبني  بينه  فيما 

. ج68�ض367(  النوار  النا�ض()بحار  وبني 

ال��دن��ي��ا وت��رك  ال��زه��د يف   -11
الم���ام  ع���ن  روي  ف��ي��ه��ا:  ال��رغ��ب��ة 
الدنيا  يف  زه��د  )م��ن   :ال�سادق
بها  واأنطق  قلبه  يف  احلكمة  الل  اثبت 
داوؤه��ا  الدنيا  عيوب  ��رُه  وَب�����سَّ ل�سانه 
دار  اىل  �ساملًا  منها  واخرجه  ودواءها 

ج2�ض33 النوار  بحار  ال�سالم(. 
: املنكر  من  اأمور 

 :1- الغ�شب: عن ر�سول الل
يف�سد  كما  الي��ان  يف�سد  )الغ�سب 

ج70�ض265 النوار  بحار  الع�سل(  اخلل 
الم�������ام  ع������ن  احل���������ش����د:   -2
ل��ي��اأك��ل  احل�����س��د  )اإن   :الباقر
الي����ان ك��م��ا ت��اأك��ل ال��ن��ار احل��ط��ب( 

ج2�ض144 الربهان  تف�سري 

الم����ام  ع���ن  روي  ال��ظ��ل��م:   -3
مظلمة  ظلم  )من  قال:   ال�سادق
يف  او  م��ال��ه  يف  اأو  نف�سه  يف  بها  اأخ��ذ 

ج72�ض330( النوار  )بحار  ولده( 
يتقي  مم��ن  الن�����ش��ان  ك��ون   -4
)���س��ر   :الر�سول ع���ن  ش��ش��ره: 
الذين  القيامة  ي��وم  الل  عند  النا�ض 
ي��ك��رم��ون ات��ق��اء ���س��ره��م()ب��ح��ار الن����وار 

. ج72�ض283( 

ق��ال:  ان��ه   اب��ي ع��ب��د الل وع��ن 
)وم���ن خ��اف ال��ن��ا���ض ل�����س��ان��ه ف��ه��و يف 

ج2�ض73 الفقاهة  م�سباح  النار( 
خلق  ابغ�ض  )اإن  اي�سًا:   وعنه
ل�سانه()الكايف  النا�ض  اتقى  عبد  الل 

ج2�ض450( .
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المحسن حقيقة تاريخية

واملريدين  امل�صككني  بداأ  ما  كثريا 
على  الوقوف  يف  االمة  بناء  اأ من 
بيت  على  الهجوم  حقيقة  طم�ض 
 اهلل ر�صول  بنت   فاطمة
ا�صقاط  وكذلك  الباب،  وحرق 

)املح�صن(.  حملها 
من  كر  وذكرها  دونه  ما  وهذا 
انه  يف  وال�صرية  التاريخ  يف  كتب 
مات  انه  ذكر  من  ومنهم  �صقط، 
جانب  ومن  جانب  من  هذا  �صغرياً 
هذه  ابعاد  يف  متادى  من  هناك  اخر 
اأي  يذكر  ومل  ا�صلها  عن  احلادثة 
 فاطمة ولدته  انه  )املح�صن( 

و�صقطاً... النبي   زمن  يف 
بع�ض  نبني  هذا  بحثنا  يف  ونحن 
انه  قال  ما  ذكر  مع  املهمة  املور 
زمن  يف  مولود  انه  قال  ومن  �صقط 
ومنهم   ،امل�صطفى النبي  جده 

هذا. ينكر  من 
ذكره: من  م�شادر  بع�س 

هذا  على  املح�صن  ذكر  من  ان 
التاريخ  م�صادر  من  كثري  النحو 

ومات. موجود  وبني  �صقط  بني 
يف  امل�صري  جالل  علي  وذكر 
له  كالم  يف   )احل�صني )مقتل 
بن  حممد  قال:  احل�صني(  )اخوة  يف 
ال�صوؤول  مطالب  يف  ال�صافعي  طلحة 
ان   :الر�صول ال  مناقب  يف 
اأوالد  عدد  يف  اختلفت  النا�ض  اقوال 
فعد  اكر  من  فمنهم   علي
ومل  ا�صقطه  من  ومنهم  ال�صقط، 
كل  قول  فجاء  به.  يحت�صب  ان  يرى 
يف  اعتمده  ما  مبقت�صى  واحد 

ذلك... 
�صفوة  عن  نقال  اأوالد  ذكر  )ثم 
االئمة  تاأليف  من  وغريهم  ال�صفوة 

).. املعتربين.
زيادة  اخرون  قوم  وذكر  قال:  ثم 
حم�صناً  فيهم  وذكر  ذلك،  على 
كان  واحل�صني  للح�صن  �صقيقاً 

. �صقطاً
حممد  بن  على  الدين  نور  وروى 
مثل  املهمة  الف�صول  يف  ال�صباغ 
ان فيهم حم�صناً  ذلك وقال: وذكروا 

ذكرته  واحل�صني.  للح�صن  �صقيقا 
�صقطاً...  كان  وانه  ال�صيعة 

انه  ذكره...  الراغبني  �صعاق  اإ ويف 
 اهلل ر�صول  جده  �صماه  ولد  ملا 

. ال�صحيح  وهو  حم�صناً 
�صقطاً...  كان  انه  بعظهم:  وقال 

حممد  بن  احمد  وقال 
اللدنية:  املواهب  يف  الق�صطالين 

�صغرياً.  حم�صناً  مات 
ا�صد  يف  االثري  ابن  قال  وكذلك 

�صغرياً.  املح�صن  تويف  الغابة: 
الق�صيدة  �صرح  يف  االلو�صي  وقال 
اأوالد  ذكر  عند  العينية 
من  النا�ض  ومن   .فاطمة
وقد  حم�صناً  الذكور  اأوالدها  يذكر 
انه  ال�صيعة  وزعم  جدا  �صغريا  مات 
مماال  يذكرونها  لق�صة  �صقطا  كان 

له.  ا�صل 
واملن�صفني  ال�صيعة  جهة  ومن 
االأول  اخلرب  هذا  اليك  املعتزلة  من 
ذكر   من  ال�صيعة  ويف  املفيد:  قول 
بعد   ا�صقطت    فاطمة  ان 

ال�سيخ حممود ال�سايف
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ر�صول  �صماه  كان  ذكراً،   النبي
حم�صناً.  حمل  وهو   اهلل

من  يقول:  احلديد  ابي  ابن  اما 
التي  امل�صتهجنة  ال�صنيعة  االأمور 
ا�صغط  عمر   ان  ال�صيعة   ذكرها 
واجلدار  الباب  بني   فاطمة
 اهلل ر�صول  يا  ياابتاه  و�صاحت 
امل�صادر  ومن  ميتا  جنينها  والقت 
اأوالد  من  املح�صن  ان  ذكرت  التي 
 وفاطمة طالب  ابي  بن  علي 
كما  م�صدرا  اأربعني  مايقارب  هي 
مهدي  ال�صيد  العالمة  بينه 
من  م�صادر  ذكر  وكذلك  اخلر�صان، 
مات  وانه  ال�صبط  املح�صن  ذكر 
م�صدرا،  وثالثني  احدى  �صغريا 
�صقط  انه  ذكرته  التي  امل�صادر  ومن 
طويلة  رواية  ومن  م�صدرا،   )26 (
يف   فاطمة فاأخذت  ا�صلها 
فتحه  من  متنعه  الباب  ع�صادتي 
ر�صول  وبابي  اهلل  نا�صدتكم  وقالت: 
وتن�صرفوا  عنا  تكفوا  ان   اهلل
قنفذ  من  ال�صوط  عمر  فاخذ 
فالتوى  ع�صدها  به  ف�صرب 
�صار  حتى  يديها  على  ال�صوط 
عمر  ف�صرب  �صود  االأ كالدملج 
 وفاطمة فك�صره  برجله  الباب 
فركل  بالباب  اح�صاءها  ال�صقت  قد 
الباب  بني  وع�صرها  برجله  الباب 
قا�صية  �صديدًة  ع�صرًة  واحلائط 
من  تخرج  ان  روحها  كادت  حتى 
يف  امل�صمار  ونبت  الع�صرة  �صدة 

�صدرها  من  دمها  ونبع  �صدرها 
ت�صعر  والنار  وجها  على  ف�صقطت 
اعلى  جعلت  �صرخة  ف�صرخت 
يا  ابتاه  يا  ف�صاحت  ا�صفلها  املدينة 
بحبيبتك  ي�صنع  اهكذا  اهلل  ر�صول 
فخذيني  اليك  ياف�صة  اه  وابنتك. 
ثم  اح�صائي  يف  ما  قتلوا  واهلل  وقد 

متخ�ض  وهي  اجلدار  اىل  ا�صتندت 
ا�صهر  ل�صتة  باملح�صن  حاملة  وكانت 
املح�صن  خرب  هو  هذا  فاأ�صقطته. 
ولن  �صقطاً  انه  وجوده  وحقيقة 
جده  عهد  يف  كان  وال  مولود  يكن 
رب  اهلل  واحلمد   النبي

. ملني لعا ا
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لبد للخطيب ان يكون ذو �سوٍت �سجي 
وان يتحكم ب�سوته من خالل )التفخيم، 
يكون  وان  والرتجيع،(  واملد،  والرتقيق، 
�سوته ح�سنا وجيدا لن ال�سوت ومعرفة 
جناح  موارد  من  واملقامات  الطوار 

اخلطيب. 
هي  النغمة  وتعترب  نغمة  �سوت  ولكل 
جر�ض الكلمة وح�سن ال�سوت يف القراءة 
اأبن منظور يف كتاب ل�سان  كما جاء عن 
او  ال�سوت  كان  و�سواء   590/12 العرب 
النغمة �سادر من )ان�سان او من الطيور 
اأو  املاء  )خرير  مثل  الطبيعة(  من  او 
الآلت(  اأحدى  من  او  الرياح  هبوب 
ف�سوت الع�سافري مثل )البلبل، الكناري، 
وفيها  جميلة  اأ�سوات  كلها  الكروان(. 

عذوبة وترتاح الذن عند �سماعها 
�سادر  �سوت  كل  )ان  القول  وخال�سة 
من ان�سان غري الكالم العادي يعد �سوت 

مو�سيقي با�ستثناء ال�سراخ والزعيق(.
اذن نحن نتعامل باملو�سيقى يف حياتنا 
اليومية ون�سمعها �سئنا ام ابينا فالنغم له 
وهناك  به  يخت�ض  واأ�سلوب  خا�ض  علم 
الكثري من املن�سدين والرواديد ل بل حتى 
ل  من  اخلطباء  بهم  واق�سد  القراء 
يجيدون الأنغام بال�سكل ال�سحيح وذلك 
لعدم درا�ستهم لهذا الفن وعدم تطبيقه 

باأ�سول  معرفتنا  اجل  ومن  اأنف�سهم  على 
علم النغم لبد لنا معرفة 

ال�سلم النغمي: وهو عبارة عن جمموعة 
يف  ت�ستعمل  التي  ال�سوتية  النغمات  من 
الن�ساد وهي بالتحديد �سبع نغمات وهي: 
دو -- ري -- مي -- فا -- �سو -- ل 

-- �سي
طريقة الأداء

تقرا حرف )الدو( ب�سوت غليظ، ثم 
تقراأ حرف )الراي( ب�سوت اأَحْد )ا�سد( 
)املي(  حرف  تقراأ  ثم  قلياًل،  اأعلى  اأي 
اىل  الو�سول  حتى  وهكذا  اعلى  ب�سوت 
احلرف )ال�سي( وعلينا ان نعلم ان هذه 
منها  ي�ساغ  التي  هي  ال�سبع  النغمات 
تعددت  اأو  كرت  مهما  الطوار  جميع 
واإليك هذان الر�سم الذي يو�سح لك هذا 

الدر�ض.

الأنغام ال�صوتية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

�سي
ال

�سو
فا
مي
ري

دو

ربيع الثاين )30(-1436

دروس من معهدنا10



 احل�صني مقتل  الكتاب:  ا�صم 
امل�صّمى باللهوف يف قتلى الطفوف 

ا�صم املوؤلف: علي بن مو�صى بن جعفر 
املتويف  احل�صيني  طاوو�ض  بن  حممد  بن 

�صنة 664ه�.
1414ه�  �صنة  االأوىل  امل�صححة  الطبعة 

-1993م
م�صالك،  ثالثة  الكتاب  هذا  ي�صم 
على  املتقدمة  االأمور  ظم  االأول  امل�صلك 
 ،القتال وهي : يف والدة االمام احل�صني
البيعة ليزيد، وقتل اهل الكوفة  ويف اخر 

بن  وهاين  م�صلم  ومقتل   ،للح�صني
اىل  مكة  من  احل�صني  وخروج  عروة، 

العراق، وو�صول احل�صني اىل كربالء.
واما امل�صلك الثاين ي�صم يف و�صف حال 
القتال وهي على اأمور منها: خطبة االمام 
اأ�صحاب  مبارزة  كربالء،  يف  احل�صني 
اهل  و�صهادة  وا�صت�صهادهم  احل�صني 

.مقتل احل�صني ،البيت
الثالث: ي�صم فيما جرى  امل�صلك  واما 
بعد قتله وهي على اأمور منها: خطبة 
فاطمة  خطبة  الكوفة،  يف   زينب

اىل  والن�صاء  الروؤو�ض  دخول  ال�صغرى، 
ال�صام،  يف   زينب خطبة  ال�صام، 
ال�صام،  يف  العابدين  زين  االمام  خطبة 

وحكاية املختار يف االخذ بالثاأر.
بالن�صبة  جدا  مهم  الكتاب  فهذا 
على  فيحتوي  الكرمي  والقارئ  للخطيب 
وعلى   احل�صني االمام  على  جرى  ما 

اهل بيته من م�صائب.
اىل  الكرام  القراء  ا�صاتذتي  فاأدعوكم 

مراجعة هذا الكتاب واال�صتفادة منه.
واحلمد هلل رب العاملني

�سيد م�سطفى كمال

كتاب يف �سطور
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اأوًل: من الآفات التي قد ت�سيب البع�ض من النا�ض هي اآفة الغرور علما 
ان الغرور َغري اخلطباء وكذلك امثال بع�ض العلماء وال�سعراء والأدباء وحتى 

بع�ض العباد . 
فالغرور يهلك الإن�سان ويق�سي عليه بل ينزله اىل اأ�سفل الدرجات وتعريف 
الغرور اأن الن�سان يرى نف�سه اأف�سل من غريه ولي�ض اأحد اأف�سل منه فاحلذر 
كل احلذر من اخلطيب ان ي�ساب، الن�سان بهذه الآفة املهلكة، فمهما �سطع 
وذاع �سيته لبد له اأن يرى نف�سه اأنه اأ�سغر من ذلك لأن من توا�سع لل رفعه.
وكبرية  �سغرية  كل  يف  عليهم  والت��ك��ال  املهتمني  على  العتماد  ثانيا: 
والتو�سل باأولياء الل ال�ساحلني هذا �سعار ال�ساحلني و�سالح املوؤمنني وعلى 
ويتو�سل  املنرب  اذا ماارتقى  اي�سا  يعتمد على اخلالق جل عاله  اأن  املتحدث 
بال�سديقة الطاهرة او �ساحب الع�سر والزمان لن املتحدث امام 
مهمة �سعبة ول تعترب انها �سهلة حتى لو كان املتحدث ذو باع طويل يف عامل 
اخلطابة فكم من خطيب ي�ساب بالن�سيان او الغفلة 
ول يعرف ما يريد ان يبتداأ به �سواء الق�سيدة 
تقي  والتو�سل  والتوكل  فالعتماد  الآي��ة  او 

املتحدث من هذه الأمور.
املتحدثني  من  البع�ض  ان  جند  ثالثًا: 
مما  اك��ر  �سيا�سيًا  خطابهم  ا�سبح 
يكون دينيا منربيا عقائديا فلي�ض 
ع���ن���ده���م غ����ري احل����دي����ث ع��ن 
�سوت  ك��ان  اذا  نعم  ال�سيا�سة 
اخل���ط���ي���ب ي�����س��ل م����ن خ���الل 
الف�سائيات فال باأ�ض به باجلملة وهذا ما 
الالمعة  الأ�سماء  بع�ض  خالل  من  عليه  تعودنا 
لهم  امل�سوؤولون  وا�ستجاب  الكثري  غ��ريوا  وقد 
يف الكثري من املتطلبات، ولكن بع�ض اخلطباء 
ان  علمًا  ال�سيا�سة  ب��الأم��ور  اأوقاتهم  يق�سون 
املجتمع بحاجة اىل اأمور دينية وفقهية 

وعقائدية اأكر من ذلك.  

ب��ال��دم��وع من  ب��ع��د ان��ت��ه��اء امل��ج��ل�����ض 
جمل�سا  اع��ق��د  دون����ك  ف���دون���ك  ع��ي��ن��ك 
بالدعاء  يديك  وارف��ع  الل  وب��ني  بينك 
العني  ودمعة  القلب  رق��ة  اجتمعت  ف��ان 
واملكان   ال�سهداء �سيد  وم�سيبة 

دعائك. الل  يرد  فال  املبارك 
بالن�سراف  البع�ض  ي�ستعجل  مل  كما 
اخ��ذ  دون  امل��ج��ل�����ض(  ان���ت���ه���اء  )ب���ع���د 
فاإنها  الدعاء  �ساعة  لن�ستغل  اجلائزة؟! 

ال�ستجابة. �ساعات  من 
الدعاء  من  جو  لك  يكون  ان  فحاول 
اخل����ا�����ض، غ����ري م��ك��ت��ف مب����ا دع����ا ب��ه 
خا�سا  انقطاعا  لك  فيكون  اخلطيب، 
فلنجرب  ل��ه��ا..  مثيل  ل  مناجاة  ول��ذة 

ذلك..  

الر�سائل العا�سورائية

استـثـمـر
البـــكـاء
بالدعـاء

اآفة الغرور
اأبو ح�سني ال�سدي

جميل كمال
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ال�سيخ  ك��اظ��م  ال�����س��ي��خ   ( ال�����س��ه��ي��د  ول���د 
ن��اح��ي��ة املهنا  ال��ع��ب��ادي( يف  م��و���س��ى دخ��ي��ن��ة 
ال�سيخ  وال��ده  وك��ان  م(  ع��ام )1920  وي��ه يف 
م��و���س��ى ال�����س��ي��خ ح�����س��ن م���ن ���س��ك��ن��ة ن��اح��ي��ة 
هو  نزح   بابل  حمافظة  نواحي  من  الهندية 
حمافظة  نواحي  املهناويه من  وعائلته  اىل 
فولد  ال�سهيد  يف  بيت  له  �سرف  الديوانية، 
ال�سهيد  والد  كان  احل�سينية،  حيث  اخلدمة 
اخلطابة،  مهنة  منه  ورث  م��ع��روف��ا  خطيبا 
ورزق  خم�سة اولد وكاإنوا كلهم خطباء للمنرب 
، وال�سيخ  عبد  ال�سهيد  )ال�سيخ  عبد  وه��م 
ح�سن،  وال�سيخ  وال�سيخ  برهان،  ال�ساحب، 
ال�سهيد  يف  ال�سيخ  فعا�ض  ك��اظ��م(  وال�سيخ 
يكون  اهلته  ان  احل�سينية  التي  هذه  البيئة 

خطيبا بارعا .    
بعد  الإل��زام��ي��ة  الع�سكرية  اخل��دم��ة  دخ��ل 
بلوغه ال�سن القانونية وبعد ان اكمل الدرا�سة 
البتدائية، وكان من ح�سن ال�سدف ان يخدم 
الع�سكرية يف م�ست�سفى الديوانية الع�سكري يف 
الأربعينيات فا�ستطاع من خالل فطنته وذكائه 
احد  الطباء   يد  على  الطب  مهنة  يتعلم  ان 
امل��وؤه��الت   وج���د  فيه  ح��ي��ث  الفل�سطينيني 
ي�ساعده  بطريقة  ان  عليه  فعر�ض  وال��ذك��اء 
لإكمال  درا�سة  الطب حيث   اتقن   اللغة  ما 
انهاء  بعد  فا�سبح  الطب  وحرفة  الإنكليزية 
الناحية  يف  حاذقا  طبيبا  الإلزامية  اخلدمة 
الطبية  الو�سفة  وكانت  اهلها  بذلك  له  ي�سهد 
النجف  �سيدليات  يف  معتمده  يكتبها  التي 

ال�سرف .

اأكر  تطلعات  له  كان  ال�سهيد  ال�سيخ  ولكن 
اراد  ب��ل  لعالج البدان  طبيب  ي��ك��ون  ان  يف 
اىل  اجلائعة  القلوب  لعالج  طبيب  يكون  ان 
الطريق  اىل  فاجته  البيت  اهل  وف�سائل  علم 
الذي كان   يتلهف على ان يكون من ال�سالكني 
اآبائه  املنرب احل�سيني طريق  عليه وهو طريق 
اخلطباء  احد  من  وكالعادة  فكان  واج��داده، 

البارعني.
احل�سيني  امل��ن��رب  ب��ارت��ق��اء  ب���داي���ة  اخ���ذ 
يف ن��اح��ي��ة امل��ه��ن��ا وي����ه، ان����ه اخ���ت���ار  امل��ن��رب 
رح��م��ة  ال��وائ��ل��ي  ك��م��ن��رب  )ال�سيخ   ال��ع��ل��م��ي 
ال��دي��وان��ي��ة(  ب)وائ���ل���ي  عليه( ف�سمي  الل  
فيها  مكتبه  له  وكانت  باملطالعة  لذلك  اهتم 
�ستى انواع  الكتب  فكان   فقيهًا وبليغًا حيث  
كتب  در���ض  وك��ذل��ك  العربية  اللغة  اتقن  ان��ه 
العقائد  وكتب  الفقه  فا�سبح �سليعا يف فقه 
املذاهب الإ�سالمية، لذلك ا�سبح مطاردا من 

قبل اجهزة المن واجهزت البعث الكافر.
ا�ستدعي ملديرية المن اكر من مرة ففي 
ان  ان��ه  تبليغه  ومت  ا�ستدعائه  مت  النا�سرية 
فانهم  املجل�ض  نهاية  يف  للطاغية  مل    يدعوا 
التورية  طريقة  وا�ستخدم  يعتقلونه  �سوف 
الدعاء  بهذا  يدعوا  اخذ  حيث  ذكية  بطريقه 
اعدائه(  على  قائدنا وان�سره  احفظ  )اللهم 
له  ال�سوؤال  توجيه  ومت  ا�ستدعائه  مت  وبعدها 
)اللهم  وتقول  ال�سريح  ال�سم  تذكر  مل  ملاذا 
ذكر  ان��ه اذا  اجابهم  �سدام(  قائدنا  ان�سر 
ال���س��م ال�����س��ري��ح ف���ان احل��ا���س��رون �سوف 
هذا  فمن  ح��زن  مقام  ه��و  ي�سفقون واملقام 

الباب مل اذكر ال�سم ال�سريح، وكان ال�سهيد 
يق�سد )المام احلجه(.

الديوانية  يف  الم��ن  مديرية  يف  وا�ستدعي 
لنف�ض ال�سبب ولكن كانت هناك خطه للق�ساء 
طريق  عن  وذل��ك  بالف�سل  ب��اءت  لكنها  عليه 
اعطاءه )قهوة م�سمومة( ولكن ال�سيخ ال�سهيد 
طبي   بعذر  املوقف  من  يتخل�ض  ان  ا�ستطاع 
اجلنود  يحث  ان  منه  طلبوا  ان  بعد  فرتكوه 
لأنه  الع�سكرية  الهاربني  لاللتحاق  باخلدمة 
كبريه  يف  1987  ن�سبة  هروب  ع��ام  يف  ك��ان 
ومل  خريا  فوعدهم  العراقي  �سفوف  اجلي�ض 
ينفذ لهم، لذلك قرر رجال المن ان ال�سوت 
طريق  عن  ال  منه  التخل�ض  يكن  ل  الهادر 
رج��ال  على  امل�سعورة  احلملة  فكانت  القتل 
خدمة املنرب احل�سيني فكان على راأ�ض القائمة 
ال�سهادة يف  ،وكان م�ستعدا له بل كان متمنيا 

�سبيل الل.
ففي )5/24 ل�سنة 1988 ( مت اعتقاله من 
باب داره ومت نقله اىل )مديرة  اأمن الديوانية( 
على  يوهوا  ولكي  الع��دام  حكم  فيه  لينفذ 
احللة  مت  رمي  جثته  يف  مدينه  قتله  ق�سية 
را�سه  اودع���وا  ان  بعد  الطريق  ق��ارع��ة  على 
ال�سريف اطالقتني على انه مت خطفه من قبل 
قطاع طرق وقاموا بت�سلبيه وقتله، وذلك لدفع 
التهمه عن رجال المن ولكن احلقيقة كانت  

،فختم  معروفه  كال�سم�ض  يف  رابعة  النهار 
الكفرة  �سد  بعد  جاهد  بال�سهادة  حياته 
بحبيبه  ليلتحق  الع�سر  ونوا�سب  والزنادقة 

)احل�سني ( .

ال�شهيد ال�شيخ كاظم ال�شيخ 
مو�شى ح�شن دخينة العبادي

طالب حممد جا�سم
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اأبو بنني الكربالئي

ه��و ال�����ص��ي��د اإ���ص��م��اع��ي��ل ب��ن �صدر 
ال���دي���ن حم��م��د ب���ن ال�����ص��ي��د ���ص��ال��ح 
ب���ن ال�����ص��ي��د ����ص���رف ال���دي���ن حممد 
ب��ن اإب��راه��ي��م ب��ن زي��ن العابدين بن 
العاملي  امل��و���ص��وي  ال��دي��ن  ن��ور  علي 

النجفي الكاظمي. 
فقيهاً  وك���ان   ،)1258( �صنة  ول��د 
اأ�صولياً مدققاً، له معلومات وا�صعة 
ومن  والنقلية،  العقلية  العلوم  يف 
جلياًل،  املحققني،  العلماء  طليعة 
مهاباً، وقوراً يعلواً التقى واالإ�صالح 

والن�صك.
ا�شاتذته:

ت���خ���رج ع���ل���ى ي����د جم���م���وع���ه م��ن 
ال�صيخ  منهم  ال��ب��ارزي��ن  االأ���ص��ات��ذة 
حم���م���د ب���اق���ر ب����ن ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
)ه��داي��ة  �صاحب  اال���ص��ف��ه��اين  تقي 
�صنة)1301(،  املتوفى  امل�صرت�صدين( 
ح�صر عليه الفقه واالأ�صول ح�صوراً 
ث��م��ان �صنني وحظر  ك��ام��اًل ح���وايل 
ع���ل���ى  ي���د ف��ق��ي��ه االع�������راب ال�����ص��ي��خ 
را�صي النجفي يف اأيام هجرته اليها 
وال�صيخ مهدي بن ال�صيخ علي جنل 
وح�صر  ال��غ��ط��اء(  )ك��ا���ص��ف  �صاحب 
ال�صيد  اىل احلجة  واالأ�صول  الفقه 

النجف  ال�صريازي يف  حممد ح�صن 
اال���ص��رف واأك��م��ل ح�����ص��وره عليه يف 
)�صر من راأى( وغريهم من العلماء 

االفا�صل.
تامذته:

اق��ام��ت��ه يف  اأي���ام  ي��ده  ح�صر على 
العلماء واهل الف�صل  �صامراء وجه 
امل���ع���ا����ص���ري���ن م��ن��ه��م ال�����ص��ي��خ ع��ب��د 
احل�صني بن ال�صيخ باقر ال يا�صني، 
ال�����ص��ي��د م����ريزا ع��ل��ي جن���ل االأ���ص��ت��اذ 
ال�صريازي واملريزا ح�صني النائيني، 
وح�صر  ال�صي�صتاين،  علي  وال�صيد 
ع��ل��ى ي���د ج��م��اع��ة يف ك���رب���الء عند 
اأقرانه  اقامته فيها، وقد امتاز عن 
وك����ان يرتقي  ب��ال��وع��ظ واالإر�����ص����اد 
يف  خ�صو�صا  ال��ن��ا���ض  ويع�ض  امل��ن��رب 

�صفرة اىل اأ�صفهان.
وفاته:

جماد   21 الكاظمية  ب��ل��دة  ت��ويف   
ت�صيعا  و���ص��ي��ع   1338 ���ص��ن��ة  االأول 
ودفن  الطبقات  جميع  �صم  حافال 
بها يف ح��ج��رة حم��اذي��ه ل���رواق قرب 
ومل   ،  اجلوادين االم�����ام�����ني 
الثمانني  ال�����ص��ري��ف  ع��م��ره  ي��ت��ج��اوز 

�صنة.

ال�سيد اإ�سماعيل ال�سدر
)1338 -1258(

ربيع الثاين )30(-1436
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قال العالمة الميني هو اأبو اأحل�سن جمال 
الدين علي بن عبد العزيز اأبي حممد اخللعي 
اهل  �ساعر   ، احل��ل��ي  املو�سلي  اخلليعي  اأو 

. البيت
كان   ، فابلغ  وم���دح  ف��اك��ر   فيهم  نظم   
فا�سال ،عاملا، م�ساركا يف العلوم ،وقد �سكن 
احللة اىل ان  مات حدود �سنة �سبع وخم�سني 
للهجرة ، ودفن فيها وله قرب يزوره املوؤمنني .

نذرت  وق��د  ناحبيني   ابوين  ول��د من  وق��د 
لقطع طريق  تبعثة  ول��دًا  رزق��ت  ان  انها  اأم��ه 
ال�سابلة من زوار المام ال�سبط ،وقتلهم 
،فلما ولد املرتجم وبلغ ا�سده بعثته 
بلغ  فلما   ، ن��ذره��ا  اجلهة  اىل 
جعل  امل�سبب،  نواحي  اىل 
ي��ن��ت��ظ��ر ال���زائ���ري���ن 
ف���ا����س���ت���وىل ع��ل��ي��ه 
واجتازت  النوم 
عليه القوافل 
ف��اأ���س��اب��ه 

القتام

ان  النائم  ي��رى  فيما  (ف���راأى  الغبار  )اأي   
النار  اىل  ب��ه  ام��ر  وق��د  ق��ام��ت  ق��د  القيامة 
ولكنها مل مت�سه ملا عليه من غبار زوار المام 
ال�سيئة  نيته  ع��ن  مرتدعا  فانتبه  احل�سني 
نظم  انه  وقيل  الطاهرة  العرتة  ولء  واعتنق 

بيتني من ال�سعر وهما: 
اإذا �صئت النجاة فزر ح�صينا

لكي تلقى االله قرير عني
فاإن النار لي�ض ت�م��ض ج�ص��ما

عليه غبار زوار احل�ص��ني

اما ق�سيدته يف رثاء البطل الها�سمي ال�سهيد  
م�سلم بن عقيل )ع(

1. اأمل�صلم بن عق��ي���ل ق����������ام الن�������اعي
ملّا ا�صته�������لت اأدم���ع االأ�صياِع

2. موىًل دع������������������اه ول��َي�����������ه واإم���ام�����ه
ف����اأج�����اَب دع��وَتُه ب�ص��مِع واِع

3. َحفظ الوداد لذي القرابة فاقتنى
�صرفاً على االأهلني واالأتباِع

4. اأفدي������������ه م�����ن ح������ر نقي طاه������ر
م������ا�ض الع�زمية �ص����اج����د ركاع

5. اأفدي�������������ِه م����ن بطٍل كمٍي م������اجد
ج����م الوف���ا ن��دب ط��ويل الب����اِع

6. لهفي مل�صلم والرم����������������اح تنو�ص������ه
ال باجل������زوع له�����ا وال امل��رت������اِع

7. حّتى اإذا ظفرت به ع�ص���ب اخلن�����ا
م���ن بع��د مع�رتك وط���ول نزاِع

8. جائوا ب���������ه نح����و اللع�ني فغاظ����ه
بالقول من ثبت اجلنان �صجاِع

9. واإىل ابن �صعد بالو�صية مبطن��������ا
اأف�ص����ى فاأظهره������ا بلوؤم طب��اِع

10. وهوى من الق�صر امل�صوم مهلاًل
وم�كرّباً جتل��و �ص��دى االأ�صم�اِع

11. لهفي ل�صيف من �صي��وف حمّمد
عب�����ث الفل�����ول بح��ّده القّط���اِع

12. لهفي مل��������������زج �صراب������ه بنجيع������ه
لهف�����ي مل�ص�ق��ط ثغ�������ره الل�ّم����اِع

13. لهفي ل����ه ف���وق الت�����راب جمدال
دام��ي اجلبني مه�ّصم االأ�صالِع

اأبي احل�سن اخللعي 

اأبو تبارك ال�سدي
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رب  لل  احلمد  الرحيم  الرحمن  الل  ب�سم 
العاملني و�سلى الل على حممد واآله الطاهرين 
اإىل قيام  اأجمعني  اأعدائهم  واللعن الدائم على 

الدين. يوم 
هو  الأخ��الق  مكارم  م�ساديق  اأج��لَّ  من  اإن 
ياأخذ  اأَْن  فالنتقام  النتقام  والعفو �سد  العفو، 
للعقوبة  مبالغًا  يكون  ما  وغالبًا  بثاأره،  الإن�سان 
اإ�سقاط ما ي�ستحقه  العفو فهو  اأما  حني الأخذ، 
اأو غرامة، لذلك ترى الَعْفو  الغري من ق�سا�ض 
الإمام  قال  وقد  النف�ض  �سمو  من  املقدرة  عند 
العفو  »اإذا قدرت على عدوك فاجعل  ال�سجاد: 
ق��درة  ال��ع��ف��و ع��ن  ف���اإن  ل��ل��م��ق��درة عليه  ���س��ك��رًا 
الإم��ام  تعامل  ترى  وهكذا   » ك��رم..  من  ف�سل 
الإمام  واجه  الذي  ال�سامي  ذاك  مع  ال�سجاد 
الإم��ام  م��ن  ك��ان  وم��ا  بذيئة،  ج��ارح��ة  بكلمات 
لالإمام  قال  ال�سامي  ب��اأن  علما  التجاهل،  اإل 
فما  اأعني(  )اإياك  ال�ستم:  من  مرة  ثالث  بعد 
الكلمة  ه��ذه  اإلهّ  وعفوه  الإم��ام  لطف  من  ك��ان 
الإم��ام  ب��اأن  علما  اأع��ر���ض«،  »وعنك  الرائعة: 
�ساء،  لو  تاأديبه  على  القدرة  له  كانت  ال�سجاد 
وذات  منها،  ن  التمكهّ عند  املعاقبة  ترك  لكنه 
 ، ه  �سبهّ يف  وبالغ  اللعناء  اأحد  عليه  افرتى  يوم 
اجلملة  بهذه  يرده  اأن  اإلهّ  الإم��ام  من  كان  فما 
)اأو  لنا،  الل  غفر  قلت  كما  ا  كنهّ »اإن  العظيمة 
الل  غفر  كذلك  نكن  مل  واإن  الل(،  ن�ستغفر 

لك«.
بل  الل  يحبها  ربانية  �سفة  العفو  اإن  ث��م 
حلكمة  العا�سني  عباده  بع�ض  على  ويطبقها 
الل  وُي��ذك��ر  منهم،  ل�ستحقاق  ل  منه  ولطف 
له، حيث  الثناء واحلمد  ال�سفة يف مقام  بهذه 
قال تعاىل يف �سورة الن�ساء الآية 43: )اإنهّ الل 
اأ�سماء  من  ا�سم   : فالَعُفوهّ غفورًا(،  ًا  َعفوهّ كان 
اآثار  ويحو  ُيزيل  الذي  ومعناه:  احل�سنى،  الل 

ن���وب، وال���ذي  ال���ذُّ
الف�سل. ويهب  الكثري  يعطي 

ال�سريفة  واأما العفو يف الأحاديث 
العفو  ���س��ي��د  ع��ن  م��ن��ه��ا  م�ستفي�سة  ف��ك��ث��رية 
به« وقال  ُعِمل  اأحقهّ ما  »العفو  الأعظم  الر�سول 
يحبه  ما  يقدم  فاملوؤمن  العفو«  ُيِحبُّ  الل  »اإنهّ 
�سعبة  الت�سحية  كانت  واإن  يحب،  ما  عن  الل 
اأن يحل  ال��ع��ف��و  ف��وائ��د  واأي�����س��ا م��ن  ن��وع��ا م��ا، 
حيث  املوؤمنني  بني  ما  يف  وال�سغائن  امل�ساكل 
ومن  بينكم«،  ال�سغائن  ت�سقط  »تعافوا  ق��ال: 
املجتمع  وعند  قومه  عند  عزيزا  يكون  اأن  اأراد 
اأن يلتزم العفو منهاجًا  باأ�سنافه واأطيافه عليه 
حتى يكون من اأعز الأفراد اإىل املجتمع، لذلك 
ف��اإنهّ  ب��ال��ع��ف��و،  »عليكم  الأع��ظ��م:  ال��ن��ب��ي  ذك��ر 
الكايف  اأ���س��ول  ًا«  ِع���زهّ اإلهّ  العبد  َي��زي��ُد  ل  العفو 
اأدلكم  »األ  وقال:  العفو،  باب  ح5  �ض88،  ج2، 
يا  بلى  قالوا  والآخرة؟  الدنيا  اأخالق  على خري 
ر�سول الل، قال: ت�سل َمْن قطعك، وُتعطي َمْن 

ظلمَك«. ُن  عمهّ وتعفو  حرمَك، 
اد  ال�سجهّ احل�سني  بن  علي  الإمام  عن  وروي 
بالعفوِّ  نف�سك  ��ي��ت  ���س��مهّ ال���ذي  »واأن����ت  ق��ول��ُه: 
الدعاء  ال�سجادية،  ال�سحيفة   ».. ي  عنِّ فاعُف 

ع�سر. ال�ساد�ض 
كبريا  اخل��ط��اأ  ك��ان  فكلما  م��ع��ادل��ة،  وللعفو 
واأعظم،  اأكرب  العفو  فيكون  املقابل  الطرف  من 
الكوفة  �سوق  يف  ك��ان  الأ�سرت  مالك  عن  ينقل 
– اأي�سًا  خام  من  وعمامة  خام  قمي�ض  وعليه 
مل  وال��ذي  ر  ُيْق�سَ مل  ال��ذي  الثياب  من  اخَل��اُم 
عليه  يغلب  �سخ�ٌض  ف��راآه  ب-  ُي��ه��ذَّ ومل  ُيعاَلْج 
ورماه  ه��ذه،  العادية  لثيابه  فاحتقره  الطي�ض 
وم�سى،  الأ�سرت  اإليه  يلتفت  فلم  طني  ببندقِة 
قال:  رميَت؟  َمن  تعرف  هل  للم�ستهرت:  فقيل 
اأمري  �ساحب  الأ���س��رت  مالك  ه��ذا  ل��ه:  قيل  ل، 

امل��وؤم��ن��ني واأح����د اأك���رب 
ق�������ادة ج���ي�������س���ه، وق���د 
ك����ان ���س��ه��رة ���س��ج��اع��ة 
وق�����وة م���ال���ك الأ����س���رت 
ب���ني ال���ن���ا����ض ك�����س��ه��رة 
����س���ع���اع ال�������س���م�������ض يف 
الرجل  فارتعد  نفوذه، 
الأ���س��رت  وت��ب��ع  الطائ�ض 
ل��ي��ع��ت��ذر اإل��ي��ه، ف��وج��ده 
وهو  م�سجدًا  دخ��ل  ق��د 
غري  يف  ُي�����س��لهّ��ي  ق��ائ��م 
فلما  ال�����س��الة  اأوق����ات 
ف���رغ م��ن ���س��الت��ه وق��ع 
يريد  قدمه  على  الرجل 

قال  ه��ذا؟  ما  وق��ال:  مالك  ف�سحبها  تقبيلها 
لباأ�ض  مالك:  قال  �سنعت،  مما  اإليك  اأعتذر 
لأ�ستغفر  اإلهّ  امل�سجد  دخلُت  ما  الل  فو  عليك، 

لك.
�سهٌل،  اأمر  املُ�سيء  وكما قيل: )الإ�ساءة اىل 
من  اإىل  حت�سن  اأن  حقًا  والأع��ظ��م  فالأ�سعب 
»ينادي  املوؤمنني:  اأمري  قال  فقد  اإليك(،  اأ�ساء 
فليقم  األ  العر�ض  بطنان  من  القيامة  يوم  مناد 
اإلهّ من عفا  يقوم  اأجره على الل، فال  كان  من 

اأخيه« عن 
علي  ب��ن  احل�سني  الإم���ام  ح��رم  م��ن  ون��ح��ن 
لل�سري  نوفق  اأن  الل  من  نرجو  طالب  اأب��ي  بن 
واأن  والطهارة  الع�سمة  بيت  اأه��ل  خطى  على 
واحلمد  ما متكنا  اأخالقهم  مكارم  من  ن�ستلهم 
واآل��ه  حممد  على  وال�����س��الة  ال��ع��امل��ني،  رب  لل 

الطاهرين.
دم��ت��م ب��رع��اي��ة الإم����ام امل���وع���ود اأرواح���ن���ا 

الفداء. ملقدمه 

ال�سيخ ح�سن ملكيالدر�س ال�شابع العفـــو
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ن���ع���زي الإم������ام ���ش��اح��ب 
الع�شر والزمان والمة 
ال����ش���ام���ي���ة وامل���راج���ع 
فاطمة  با�شت�شهاد  العظام 
الزهراء  يف 8 ربيع 

الثاين �شنه 11 ه�



ال�سيخ  ناجي  ال�سيخ  ال�ستار  عبد  ان��ا 
طاهر  ال�����س��ي��خ  ح�سني  ال�����س��ي��خ  ع�����س��اف 
ن�سبي  يتد  يا�سني  ال�سيخ  احمد  ال�سيخ 

اىل العالمة بن احمد احللي ال�سدي. 
احل�سيني  امل��ن��رب  ب��ارت��ق��اء  ت�����س��رف��ت 
م��ن��ذ ن��ع��وم��ة اظ���اف���ري ك��م��ق��دم��ة اأم���ام 
ك�����رباء اخل��ط��ب��اء احل�����س��ي��ن��ني اأم���ث���ال 
الل،  م��ال  حم�سن  والديوال�سيخ 
هادي  وال�سيخ  ال�سوكي،  ه��ادي  وال�سيد 
الكثري  ا�ستفدت  وقد  وغريهم  النويني، 
تعاىل  لل  فهو  الأول  الف�سل  ام��ا  منهم 

وبركات الإمام احلجة وثانيا لوالدي 
ال�سهيد  باملرحوم  ك��ث��ريًا  ت��اأث��رت   ،

.ال�سيد جواد �سرب

يف  العفلقي  احلكم  �سقوط  منذ   
من  املقد�ستني  العتبتني  واأدارة  العراق 
ترتقون  واأن��ت��م  الر�سيدة  املرجعية  قبل 
بعد  يوميًا  احل�سيني  ال�سحن  يف  املنرب 
عليكم  اأط��ل��ق  حتى  م��ن  الظهر  �سالتي 
هذا  لكم  يعني  م��اذا  العتبة(  )خطيب 

المر؟

�سدر التوجيه من رئي�ض جمل�ض   
اآنذاك  املطهرة  العتبة احل�سينية  الإدارة 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
ب��ال�����س��ح��ن املطهر  امل��ن��رب  ارت��ق��ي  ب���ان 
هبة  مب��ث��اب��ة  اآن����ذاك  "وكان 
بها  احلم  مل  ح�شينية  الهيه 
املنرب  ارتقاء  ان  ومل اتوقعها" حيث 
اخلطيب  غاية  املطهر  املكان  هذا  مبثل 
هذه  بتحقيق  علي  ت��ع��اىل  الل  م��ن  وق��د 

الغاية.

ال�سيخ عبد ال�ستار الدك�سن

طالب حممد جا�سم 

م�سطفى �سرب

ه��وال�����ص��ي��خ ع��ب��د ال�����ص��ت��ار اب��ن 
ع�صاف  ال�صيخ  اب��ن  ن��اج��ي  ال�صيخ 
ال�صيخ  اب����ن  ال�����ص��ي��خ ح�����ص��ني  اب����ن 
طاهر ابن ال�صيخ احمد ابن ال�صيخ 
االعالمة  اىل  ن�صبه  ميتد  يا�صني 
اب������ن اح����م����د احل����ل����ي اال������ص�����دي ، 
احل�صيني  امل��ن��رب  ب��اأرت��ق��اء  ت�صرف 
منذ نعومة اظ��اف��ره ودر���ض وق��راأ 
امل���ق���دم���ات ح��ت��ى ا���ص��ب��ح خ��ط��ي��ب��اً 

ح�صينياً مرموقاً.

اجلواب

ال�شوؤال
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ومر�سدا  معلما  يعترب  اخلطيب    
هل هناك مو�سفات و�سجايا يت�سف بها 

اخلطيب ارجو بيانها امتاما للفائدة؟ 
م���ن اه����م امل���ي���زات ال��ت��ي لب��د   
يكون  ان  ه��و  بها  يت�سف  ان  للخطيب 
�سيده  م��ع  ���س��ادق��ا  لوظيفته  خمل�سا 
وان   احل�سني وق�سية   احل�سني
بق�سية  يتعلق  مل��ا  ج��ي��دًا  حفيظًا  ي��ك��ون 
بها  تتعلق  التي  ال��رواي��ات  واه��م  كربالء 
كما لبد له ان يكون متوا�سعًا يتعامل مع 

.النا�ض باأخالق احل�سني
ه���ن���اك م��ق��ول��ه م���ف���اده���ا )ان   
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب(، هل 
مازال  اخلطباء  من  الكثري  ان  لحظتم 
املنرب  يرتقوا  امامهم طويل حتى  الوقت 
اأو اأن املكان الذي يرتقونه ل يتنا�سب مع 
قدراتهم وامكانياتهم وما هي ن�سيحتكم 

ملثل هوؤلء؟
احل�شيني  املنرب  "اعتاء   
اخطر بكثر من قيادة الطائرة 
ان  ل��ه  يكن  ل  الطيار  باجلو"وحال 
يقود طيارة ال بعد طول تدريب واختبار 
ينبغي  ولذا  بذلك  اإج��ازة  له  ت�سرف  ثم 
املطهر  احل�سيني  املنرب  يعتلي  من  على 
وهو الو�سيلة الإعالمية احلا�سة ان يكون 
بقدر امل�سوؤولية وان يتد منربه للح�سني 

وال�سحن فقط.
  كم تعطون من وقتكم للمطالعة 
على  يعتمد  اخل��ط��ي��ب  ان  ام  واحل��ف��ظ 

اخلزين العلمي ال�سابق؟

قدمي  خطيب  اين  عني  املعلوم    
اح��ت��ف��ظ مب��ع��ل��وم��ات ل ب��ا���ض ب��ه��ا حيث 
ارت��ق��ي��ت امل��ن��رب م��ن��ذ ن��ع��وم��ة اظ��ف��اري 
املنرب  بخ�سو�ض  مطالعتي  ف���ان  ل���ذا 
مطالعتي  اما  قليلة  املجل�ض  وحت�سريات 

العامة فاكر�ض بها اكر وقتي.
نعم  من  التكنلوجيا  النرتنيت   
ب�سكل  ا�ستخدمها  اذا  العبد  على  الل 
امل�ساألة  كانت  اذا  النقم  وم��ن  مطلوب 
التكنلوجيا  ه���ذه  غ���ريت  ه��ل  عك�سية 
ب���اب �سعة  ت��ط��ورك��م اخل��ط��اب��ي م��ن  يف 

املعلومات واقتنا�سها؟

ك��ال مل اع��ت��م��د ه���ذه امل��ج��الت   
عن  عربت  كم�سدر ملنربي "وطاملا 

معتمديها باطفال النابيب".
التي  وال��درو���ض  اخلطابة  معهد   
من  ت�سيفونه  ما  لديكم  هل  فيه  تعطى 

راأي او حكمة؟ 
اتابع فعاليات املعهد وا�سمع عنه   

الكثري ادعو الل تعاىل له التقدم.

اجلواب

اجلواب

اجلواباجلواب

اجلواب
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لإي�سال  و�سيلة  اأي��ة  فيه  تكن  مل  ال��ذي  الوقت  يف 
اآن��ذاك  العليا  اجلهات  من  ت�سدر  التي  التوجيهات 
كانت اخلطابة هي الو�سيلة الكفيلة التي اأخذت على 
عاتقها ان تكون الوحيدة والناجعة يف تو�سيل التعاليم 
اىل املقابل، وعندما بعث النبي حممد "عليه وعلى اآله 
ال�سالة وال�سالم" مل يخرج عما كان يتبعه ال�سالف 

بل اتخذ من اخلطابة املنفذ الذي 
يو�سل من خالله ر�سالته الربانية.

الإ�����س����الم  ي���ع���ن���ى  ل  وك����ي����ف 
مبنية  كلها  ور���س��ال��ت��ه  ب��اخل��ط��اب��ة 
املقابل  واق��ن��اع  اخلطابة  ف��ن  على 
عليه  وال�����س��ري  ات��ب��اع��ه  يجب  فيما 
للحياة  ال�سماوي  النهج  باعتباره 
اث��ًرا  اخلطابة  تعد  حيث   ، برمتها 
ومظهًرا  الن�ساين  الرقي  اآث��ار  من 
الجتماعي،  التقدم  مظاهر  م��ن 
الأمم يف كل  بها كل  اهتمت  ولهذا 
زماٍن ومكاٍن، واتخذتها اأداة لتوجيه 

اجلماعات واإ�سالح املجتمعات.
اخلطابة  عظم  مدى  عن  الكرمي  القراآن  نوه  وقد 
والبيان و�سلتهما بالر�سالت والدعاة يف غري ما موطن، 
مْن  اأر�َسلَنا  {وم��ا  تعاىل:  يقول  الر�سالة  اأ�سل  فعن 
ر�سوٍل اإلإ بل�ساِن قوِمِه ليبنَي لُهم} )�سورة ابراهيم:4(، 

اأي البيان الذي ي�سحبه الإقناع ويثمر ال�ستجابة.
معهد المام احل�سني عليه ال�سالم للخطابة يعد 
واحدا من اهم املوؤ�س�سات التي تعنى بتخريج خطباء 
املنرب احل�سيني والذي �سرع العمل به منذ عام 2006 

من قبل المانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
بداية التاأ�شي�س ودواعيه

املعهد  تاأ�سي�ض  فكرة  تبلورت  وكيف  متى  وملعرفة 
ال�سيخ  لقاء مع  لنا  بها كان  التي مر  املراحل  وماهي 
�ساحب الطائي مدير معهد الإمام احل�سني للخطابة 

بداأت فكرة  قال:  املقد�سة حيث  العتبة احل�سينية  يف 
العراق  يف  ال�سدامي  النظام  �سقوط  قبل  التاأ�سي�ض 
حيث كنا نتلقى الدرو�ض يف معهد الإمامني احل�سنني 
هنا  ومن  املقد�سة  قم  مدينة  يف  ال�سالم(  )عليهما 
املعهد  لذلك  م�سابه  معهد  نفتتح  باأن  الفكرة  جاءت 
وال��ظ��روف  امل��ح��دودة  المكانيات  ان  ال  ال��ع��راق  يف 

ال�سيا�سية اآنذاك حالت دون حتقيق ذلك، مبينًا:" بعد 
ان بدانا العمل يف العتبة احل�سينية املقد�سة وافتتاح 
فكرة  ب���داأت   2003 ع��ام  يف  الدينية  ال�����س��وؤون  ق�سم 
تاأ�سي�ض مدر�سة تعنى بتخريج خطباء املنرب احل�سيني 
 ويف عام 2006 مت افتتاح مدر�سة الإمام احل�سني
يف العتبة احل�سينية املقد�سة خا�سة بالرجال اما يف 
العتبة العبا�سية املطهرة فرع خا�ض بالن�ساء  بعد ان 
وبقية  ال�سي�ستاين  ال�سيد  العلى  املرجع  ا�ستاأذنا من 
الفقهاء حل�سا�سية املو�سوع حيث باركونا على اخلطوة 
ال�سهداء  �سيد  انفا�ض  بربكة  الفتتاح  ومت   ، املباركة 
الإمام احل�سني  بدعم مطلق من �سماحة المني 
املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام 
املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  العام  والم��ني  الكربالئي 

�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف.
للمدر�سة  ال�سا�سية  الفكرة  ان   : الطائي  واو�سح 
و�سع  منهاج  ولي�ض مدر�سة حيث  كلية  تكون  ان  هي 
كلية واقر واعرتف به يف وزارة التعليم العايل والبحث 
خطوة  نبداأ  ان  وارتاأينا  الفكرة  تغريت  ولكن  العلمي 
بخطوة اي نبداأ امل�سروع بعنوان مدر�سة ومبرور الوقت 
التي تخرج من املدر�سة  النتائج  وخالل 
املعهد  جن��ح  واذا  معهد  اىل  ت��ت��ح��ول 
نحوله اىل كلية يف امل�ستقبل ، مو�سحًا ان 
املعهد ي�سم رجال ون�ساًء الرجال داخل 
العتبة احل�سينية املقد�سة اما الن�ساء يف 
املنهج  بنف�ض  املطهرة  العبا�سية  العتبة 
وال�ساتذة، تخرج يف وقت واحد كل اربع 
�سنوات دفعة من الطلبة ا�سافة اىل �سنة 
الطالب  خاللها  يتعلم  متهيدية  درا�سة 
بع�ض الدرو�ض احلوزوية كالفقه والعقائد 
والخالق واملنطق وعلوم القران باإ�سافة 
اىل فن ال�سوت او �سناعة ال�سوت وفن 
اخلطابة وفن الإلقاء وباجلانبني النظري 

والعملي ومبتابعة من ال�ساتذة .
وتابع الطائي: بعد تخرج الدورة الوىل التي و�سل 
عدد املتخرجني فيها )70( بني خطيب ومبلغة من هنا 
ا�سبح القرار مع المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ان تتحول املدر�سة اىل معهد وفعال مت ذلك وفتح معهد 
بني  الف�سل  ومت  للخطابة    احل�سني  الم���ام 

الدرو�ض احلوزوية والدرو�ض اخلطابية التخ�س�سية.
وا�سار الطائي اىل ان الطموح يف امل�ستقبل ان يكون 
متكاملة  ا�شامية  "موؤ�ش�شة  او  كلية  املعهد 
وال�شاأن  احل�شيني  املنرب  ب�شوؤون  تعنى 
طريق  على  الر����ض  خ�س�ست  ق��د  و  اخلطابي" 
كربالء – النجف واي�سا خ�س�ست الموال للبناء من 
اذ ي�سم  املقد�سة  والعتبة  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  قبل 
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امل�سروع مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة واعدادية ونطمح 
ا�سافة رو�سة وهي امر مل يحدث �سابقا بالإ�سافة اىل 
املجمعات ال�سكنية املتميزة للطلبة الذين يقدمون من 

خارج العراق.
يقارب  ما  مب�ساحة  الت�ساميم  من  النتهاء  ومت 
100 دومن. بداأ العمل فيه ونتوقع خالل خم�ض �سنوات 

�سيكون امل�سروع جاهزا.

 وا�ساف الطائي:" لدينا جملة "�سدى اخلطباء 
ال�ساتذة  و  الطلبة  اغلب اخلطباء من  فيها  " يكتب 
هدفها تطوير واقع املنرب ونطمح اي�سًا ان تكون جملة 
بداأ  و  اخلطباء  رابطة  تاأ�سي�ض  اىل  بالإ�سافة  عاملية 
نواتها الوىل الطلبة اخلرجني من املعهد تهدف هذه 
الرابطة اىل ا�ستمرار التوا�سل بني خطباء املعهد بعد 

التخرج .
داخل  من  الطلبة  ا�شتقطاب  اآلية 

وخارج العراق
املتقدمني  الطلبة  قبول  اآل��ي��ة  وع��ن   
للدرا�سة يف املعهد كان لنا وقفة مع ال�سيد 
علي مهدي اخلطيب معاون مدير املعهد 
فحدثنا قائال :" اول �سرط لقبول الطلبة 
ان يكون مزكى اي معرف ويكون م�ستمع 
على  التعرف  ن�ستطيع  حتى  �سهر  مل��دة 
�سلوكه ومدى قابليته على اخلطابة ومدى 
رغبته من اجل ان يكون خطيبا ناجحا 
ا�ستمارة  على  يح�سل  ال�سهر  وبعد هذا 
باأن  امله  عن  معربًا  املعهد،  يف  القبول 
لأن  حوزوية  درا�سة  لديه  املتقدم  يكون 

اخلطيب  عمل  يف  ا�سا�سي  �سيء  احلوزوية  الدرا�سة 
كونها تنمي قدراته ويكت�سب من خاللها امورا كثرية 
يف الفقه وامل�سائل ال�سرعية وغريها من المور املهمة 
وفيما يخ�ض العمر للمتقدم فجميع العمار م�سمولة 

بالقبول وبدون حتديد.
وبني اخلطيب:" ان ن�سبة الطلبة من خارج كربالء 
يف  الدار�سني  الطلبة  من   %70 يقارب  ما  اىل  ي�سل 
املعهد من حمافظات خمتلفة حتى ان البع�ض ممن 
تخرجوا ا�ستطاع ان يفتح مدر�سة للخطابة يف مدينته 
وكذلك هنالك بع�ض الطلبة قدموا من خارج العراق 
كدولة الكويت والبحرين و�سوريا  يتلقون الدرو�ض من 
ال�ساعة الثانية بعد الظهر ولغاية اخلام�سة ع�سرا يف 
ال�سحن   داخل  قاعة مدر�سة الم��ام احل�سني 
واجلمعة  اخلمي�ض  يومي  عدا  ما  ال�سريف  احل�سيني 
وعلى طوال ايام ال�سنة با�ستثناء ا�سهر رم�سان وحمرم 
و�سفر من اجل ان يتفرغ اخلطيب لألقاء املحا�سرات .

مناهٌج تتنوع وتفاعل يزداد
ولبد من معرفة تفاعل الطلبة مع املادة التي تدر�ض 
مع  لقاء  اجرينا  حيث  قبلهم  من  ا�ستيعابها  وم��دى 
ال�سيخ عبد احل�سن الطائي اأحد الأ�ساتذة يف املعهد: 
ناجح، ونظرًا  لتخريج خطيب ح�سيني  املعهد  يهدف 
لتخ�س�ض املعهد يف الآونة الخرية باخلطابة لذا مت 
اللغة  اللقاء و�سبط  ادخال درو�ض متعددة منها فن 
والنحو واملنطق وتف�سري القران والعقائد والفقه وعلم 
النف�ض الجتماعي لفتح الفاق امامه وتطوير مهاراته 

يف اقناع الآخرين.
م�ستوى  على  لي�ض  الطلبة  ان  الطائي:"  واو�سح 
واحد من الناحية العلمية فبع�سهم خريجي الدرا�سة 
خطيبا  يكون  لن  موهبة  نف�سه  يف  وج��د  الأكاديية 

ويحتاج من ي�سقل هذه املوهبة والبع�ض الآخر طلبة 
واي�سا طالب يف معهد  الدينية  يدر�سون يف احل��وزة 
المام احل�سني لذا نحن نتعامل معهم بح�سب 
م�ستوياتهم من ناحية اعطاء املحا�سرات بحيث يفهما 

اجلميع .
اآراء وانطباعات الطلبة حول املعهد 

و�شفات اخلطيب الناجح
 يف اول حماولة ملعرفة اآراء الطلبة الوافدين من 
وا�ساليب  العراق مبا موجود من طرق  داخل وخ��ارج 
ان  يجب  التي  ال�سفات  وماهي  الدرا�سة  يف  متبعه 
اكرب  )علي  بالطالب  التقينا  اخلطيب  بها  يتحلى 
الدرا�سة  انخرط يف  الذي  اأفغان�ستان  من  ان�ساري( 
باملعهد منذ �سنة قال:" ان مهمة اخلطيب تختلف عن 
العامل يف العلوم الخرى فهو يقدم املادة وُيريد احداث 
معهد  يقوم  حيث  بها،  واقناعه  املقابل  على  التاأثري 
امكانيات  تطوير  ذل��ك  ا�سا�ض  على  اخلطابة 
ناحية  م��ن  اخل��ط��اب��ة  ف��ن  يف  الطلبة 
النعي  ناحية  ومن  احل�شينية  الق�شائد 
يف الطوار املتعددة والعقائد والفقه وكيفية بدء 

وانهاء املجل�ض احل�سيني.
فيما ثمن الطالب )رزاق الدليمي( من حمافظة 
بابل  ما يبذله معهد اخلطابة من جهود فعالة من اجل 
اعداد خطيب متمكن قادر على حتمل م�سوؤولية التبليغ 
الديني ل�سيما وان املعهد ي�سم ا�ساتذة متميزين يف 
كافة جمالت اخلطابة وال�ساليب الدرا�سية الخرى، 
ونالحظ هناك متابعة م�ستمرة من قبلهم  للخطباء 
طالب  كل  ي�سبح  حتى  اخطاءهم  لهم  وي�سححوا 
خطيبا ح�سينيا متميزا ويعطوه املالحظات ال�سغرية 
والكبرية وهذا جهد كبري ولكن يبقى على الطالب ان 
م�ستوى  اىل  ي�سل  لكي  يجتهد 
يف  واملعرفة   الثقافة  من  ع��ال 
جمال عمله فتجد طالب خالل 
خطيبا  ي�سبح  �سنتني  او  �سنة 
وطالب اخر جتده خالل خم�ض 
���س��ن��وات وه���ي ف���رتة ال��درا���س��ة 
يلقي  ان  يتمكن  مل  املعهد  يف 
حما�سرة على املنرب احل�سيني .
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من  بيت  وهو  الل،  فيه  يعبد  مكان 
الدين  اأمور  لتعلم  مدر�سة  او  بيوته، 
وجتمع  منه،  الم��ة  وق��ي��ادة  والدنيا، 
ل��ب��ح��ث ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة، وم��رك��ز 
�����س����الم، وم��رك��ز  ث��ق��اف��ي��ا ل��ن�����س��ر الإ
يحتويه  جمة  ومهامه  ووعٍظ،  ار�ساٍد 
ح��ج��م��ه،  ال�����س��غ��ري يف  ال��ب��ن��اء  ه���ذا 

واجنازاته.  مفهومه  يف  الكبري 
ك��رب��الء  ازق����ة  ل��ن��ب��ح��ث يف  ت���ي  ن���اأ
امل���دي���ن���ة  يف  وحت�����دي�����دًا  امل���ق���د����س���ة 
 علي م���ام  الإ ���س��ارع  يف  ال��ق��دي��ة 
 ،علي م��ام  الإ با�سم  جامع  وجند 
يطل  ح��ي��ث  امل��وق��ع  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي 
القدية  امل��دي��ن��ة  ام��اك��ن  اغ��ل��ب  على 
ال�سريفيني  احل��رم��ني  ب��ني  م��ا  م��ن��ه��ا 
ون�����س��ف   علي م�����ام  الإ و����س���ارع 
م��ام  الإ و���س��ارع   العبا�ض ���س��ارع 
�سوق  من  اجلهتني  من   احل�سني
امل��ي��دان و���س��وق ال��ع��الوي، ف��اجل��ام��ع 
وكان  جتارية  منطقة  حميط  يف  يقع 
ن��ا م���ع م��ت��ويل اجل���ام���ع احل���اج  ل��ق��اوؤ
ول امل��خ��ي��م  ب����و دك����ه م�������س���وؤ ف��ا���س��ل اأ
اطلعنا  ح��ي��ث  امل�����س��رف،  احل�����س��ي��ن��ي 
معلنة  غري  وخفايا  كثرية   اأمور  على 
يرتاده  ومن  اجلامع  عا�سها  ومعاناة 

حيث البائد  النظام  ابان 

جامع  "ان  ف��ا���س��ل:  احل���اج  ق���ال 
جوامع  اأقدم  هو   علي الإمام 
امل��ك��ان  وه���و  املقد�شة"  ك��رب��اء 
املوؤمنون  اليه  يلوذ  كان  الذي  الوحيد 
ك��ان��ت  ع���ن���دم���ا  ال����زم����ان  ذل�����ك  يف 

وبني  الكافر،  البعث  دارة  باإ العتبات 
جدا  �سغريا  كان  اجلامع  ان  دكه  بو  اأ
خم�سة  ال��ي��ه  ظ��م  حيث  تو�سعته  ومت 

املوؤمنون. بها  تربع  عقارات 
املتربعني  ان  فا�سل:  احلاج  وذكر 
ب��ال��ع��ق��ارات ك���ان م��ن��ه��م ب��ي��ت وال���د 
ب��و  احل���اج حم��م��د ال��ك��ب��اب��ي وب��ي��ت��ني لأ
م��ن��ني وك��ان  دك��ه وب��ي��ت��ني ل��ب��ع�����ض امل��وؤ
لأعمار  املال  من  مبلغ  ر�سد  من  اول 

امل�سباح. عمار  ال�سيد  هو  اجلامع 
م��ام��ة اجل��ام��ع ف��ك��ان يف  ام��ا اإ
على  كبرا  �شغطًا  الزمان  ذلك 
امل�شلني  امام  وكان  اجلامع  امام 
���ش��م��اح��ة ال�����ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
ت��ع��ر���س اىل  ال��ك��رب��ائ��ي وق���د 

م�سطفى �سربطالب حممد جا�سم 

ربيع الثاين )30(-1436

جوامع وحسينيات22



م�����ش��اي��ق��ات وار����ش���ال ال��ت��ق��اري��ر 
ت��ت��م  ل  ك���ي  م��ن��ني  امل��وؤ ع��ن��ه وع���ن 
هذه  وكل  اجلامع  يف  اجلماعة  �سالة 
ب����و ان  اأ م��ن��ني  امل���ح���اولت ول��ك��ن امل��وؤ

الطغاة. اىل  ير�سخوا 
ال�����س��ي��خ عبد  ك��ان  دك��ة  ب���و  اأ وت��اب��ع 
كان  ع��زه(  )دام  الكربالئي  املهدي 
ي�����س��ل��ي خ��ف��ي��ت��ا ع���ن ام����ن ج����الوزة 
اك��ت�����س��ف  ان  اىل  ال���ب���ائ���د  ال���ن���ظ���ام 
لفرتة  ال�سالة  من  فمنعونا  ام��رن��ا، 
�سالتنا  اىل  ع��دن��ا  وب��ع��ده��ا  ط��وي��ل��ة 
والن  ال��ك��رب��الئ��ي  ال�����س��ي��خ  م��ام��ة  ب��اإ
ام���ام اجل��ام��ع ه��و ���س��م��اح��ة ال�����س��ي��خ 

عزه(. )دام  ال�سايف  احمد 
هالك  بعد  احل��م��د  ولل  نعلم  كما 
الديني  الن�ساط  زاد  العراق  طاغية 
وال��ت��ث��ق��ي��ف ل��ل��م��ذه��ب ف���ك���ان ج��ام��ع 
يف  البارز  ال��دور  له   علي م��ام  الإ

الآن. وحتى  الزمن  ذاك 
جامع  ان  دك����ه:  ب����و  اأ ق���ال  ح��ي��ث 
�شقوط  قبل  كان   علي الإِمام 
الأهايل  جميع  وب�شهادة  النظام 
بديًا  يقوم  اجل��ام��ع  ن�شاط  ان 
ع��ن ال��ع��ت��ب��ت��ني امل��ق��د���ش��ت��ني وم��ن 
اآن�����ذاك حيث  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة 
ال�����س��ي��خ عبد  ب��ام��ام��ة  ال�����س��الة  ك��ان��ت 
وبعده  ع��زه(  ال��ك��رب��الئ��ي)دام  املهدي 
ال�ساي  توزيع  يتم  جمل�ض عزاء وخالله 
ال�سيخ  امل��ن��ري  ي��رت��ق��ي  وك���ان  وال��ك��ع��ك 
ق��راآين  وث��م حمفل  ال��ع��رب،  اأب��و  حمزة 
النجار  حمود  امللة  الأ�ستاذ  باإ�سراف 

كرمي. ال�سيد  املوؤذن  وكان  الكربالئي 

ن��ع��م ك��م��ا ق���ال ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل: 
َم��َن  اآ َم��ْن   ِ اللهّ َم�َساِجَد  َيْعُمُر  ا  َ اإِنَّ
اَلَة  ال�سَّ َق���اَم  اأَ َو ِخ��ِر  الآ َواْل��َي��ْوِم   ِ ِب��اللهّ
َفَع�َسى   َ اللهّ لَّ  اإِ َيْخ�َض  َومَلْ  َكاَة  الزَّ َتى  َواآ
 امْلُْهَتِديَن ِم��َن  َي��ُك��وُن��وْا  ن  اأَ َل���ِئ���َك  ْو اأُ

.  )18 / التوبة  )�سورة 
وق���ب���ل ����س���ق���وط احل���ك���م ال���ظ���امل 
اجل��ائ��ر ك��ان��ت ال��ت��ق��اري��ر ت��ر���س��ل اىل 
يف  املوؤمنني  على  البعثيني  امل�سوؤولني 
التي  ال�سعائر  وخ�سو�سا  مكان  كل 
ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا اح��ي��اء م��ن��ا���س��ب��ات 

.البيت اهل 
دك��ه  ب��و  اأ احل��اج  م��ن  فا�ستف�سرنا 
بهم  ال��ك��اف��ر  ال��ب��ع��ث  ف��ع��ل��ه  م��ا  ح���ول 
اىل  ال���ت���ق���اري���ر  ار�����س����ال  مت  ف���ق���ال: 
قبل  م��ن��ني  امل��وؤ بع�ض  ح��ول  البعثيني 
حيث  ي���ام  ب���اأ ال��ن��ظ��ام  ���ش��ق��وط 
جمموعة  باإعدام  قائمة  اأ�شدر 
م����ام  الإ ج��ام��ع  يف  امل��ه��م��ني  م���ن 

.  علي
ول���الط���الع ع��ل��ى ال��ي��ة ا���س��ت��ق��ط��اب 
 علي الم���ام  ج��ام��ع  يف  امل�سلني 

باإمامه  الن  ان اجلامع  دكة:  بو  اأ قال 
ال�سايف)دام  احمد  ال�سيخ  �سماحة 
ع���زه( ح��ي��ث اخ���ذ ب��ت��وج��ي��ه وار���س��اد 
ووع���ظ امل�����س��ل��ني وك��ذل��ك ال��درو���ض 
خ���الل  م����ن  وال���ع���ق���ائ���د  ال���ف���ق���ه  يف 
بجهوده  امل�سلني  فجذب  املحا�سرات 

ملباركة.  ا
م�ستمر  اجلامع  برنامج  ان  حيث 
ن��ي��ة  ال��ق��راآ ب��امل��ح��اف��ل  ي��وم��ن��ا ه��ذا  اىل 
و������س�����الة اجل����م����اع����ة وامل���ج���ال�������ض 
اجلامع  ان  وك��م��ا  ي��وم��ي��ًا،  احل�سينية 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ة ك��ب��رية حت��ت��وي 
وذات  املهمة  الكتب  من  الكثري  على 

للموؤمنني. الفائدة 

مازال  ال�سامخ  ال�سرح  فهذا  نعم 
لتعلوا  امل��ب��ني  احل��ق  ب�����س��وت  ي�����س��دح 
العليا. هي  الل  كلمة  وتبقى  الل  كلمة 
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يوم  الثاين  ريبع  �صهر  يف  علينا  متر 
ال�صت�صهاد  امل��وؤمل��ة  ال��ذك��رى  م��ن  الثامن 
ال�صديقة الطاهرة الزهراء على 
رواية اأنها عا�صت بعد ابيها اأربعون يوما 
بحقها  ال�صعراء  م��ن  الكثري  كتب  وق��د 
واإي��اك��م ق�صيدة  �صنقرا  ال��ع��دد  ه��ذا  ويف 
رائ��ع هو  رائعة ل�صاعر وخطيب وادي��ب 
حيث  ال��وائ��ل��ي  اح��م��د  ال�صيخ  ال��ع��الم��ة 

يقول:
كي�ف يدن�و اإل�ى ح�ص�اي ال��ّداُء

وبقلب�ي ال�صدي��ق��ة الزه���راُء
م��ن اأب�وه�����ا وبعله�����ا وبن��وه����ا

�صف�����وة م����ا ملثل���ه�����م ق�رن������اء
اُف���ق ين��تم�������ي اإل�����ى اُف�����ق اهلل

وناهي�������ك ذل��ك االن����ت����م��������اء
وكي��ان بن��اه اأحم���د ُخلق�������������������اً 

ورعت��������ه خدي�ج���ة الغ�������������ّراء
 

بقلبة  يجعل  ال��ذي  ان  ال�صاعر  بذكر 
حب الزهراء فهذا قلب �صليم واملق�صود 
ال���ذي يهيمن على  امل��ر���ض  ب���ال���داء ه��و 

قلوب اعداءها من حقد وق�صاوة وبغ�ض.
من  يقول  حيث  منزلتها  يو�صح  ث��م 
و)بعلها(  املر�صلني  �صيد  فهو  )اب��وه��ا( 
ف��ه��و ���ص��ي��د ال��و���ص��ي��ني و)ب���ن���وه���ا( �صيد 
العظيم  الن�صب  اهل اجلنة فهذا  �صباب 
خلالق  ب��اأف��ق  مت�صل  اف��ق  ب��ان��ه  يعتربه 
ر�صول  ا�صله  كان  االنتماء  تعاىل. فهذا 
اهلل وال���ت���ي ق���ام���ت ب��رع��اي��ت��ه خ��دي��ج��ة 

الكربى )ر�صي اهلل عنها(.
حتى  الغراء  ق�صيدته  يف  ي�صتمر  ثم 

ياأتي اىل �صهادتها فيقول:
�صجي���ت يف فرا�ص���������ها و عل�ي

وبن���وه على الف��������را�ض انح��ن��اء
وتالقت دموعهم فوق �صدر

ك���ان للم�صطفى عل���ي�ه ارمت��اء
وعل�ي ب�م�دم�ع يق�ت��صي�ه ال�����

ح����زن �ص�ك�ب���اً و متن��ع الكربي�اء
فاحتوى فاطماً اإليه ون���ادى

ع����ز يا ب�ص�ع����ة النب�ي ال������ع�����زاء
وتوىل جتهيزها مث��ل م���ا اأو

�ص�ت�ه من حني م�دت الظ�ل�م��اء

و على القرب ذاب حزناً و ندت
دمعت من عيونه و كف����اء

ثم نادى وديعة ي���ا ر�ص��ول اهلل
ردت و عين���ها حم�����������������راء

وكيف    �صهادتها  اىل  ي�صري 
كان حال علي وابناوؤه حيث 
عليها  باأنف�صهم  رم���وا  ان��ه��م  لنا  يتبني 
و���ص��ال��ت دم��وع��ه��م ب���ل ان����ه ���ص��م��ه��ا اىل 

�صدره كما ي�صري يف البيت الرابع.
في�صري  يقول على قربه...الخ،  وهنا 
بعد دفنها حيث  اخ��ر وه��و  م��وق��ف  اىل 
ك���ان ل��ه م��وق��ف م��وؤث��ر ف��ي��ق��ول: )ن��دت 
دمعة من عيونه وكفاء( ومعنى الوكفاء، 

ال�صائلة
ال��ودي��ع��ة  ان   النبي ي��خ��رب  ث���م 
اليك وعينها حمراء داللة على  رجعت 
انها خرجت ولطمت على عينها ف�صالم 
عليك ياب�صعة امل�صطفى ورحمة عليك 
الرائعة  االبيات  ه��ذه  على  االدي��ب  اأيها 

و�صلى اهلل على حممد واله امليامني.

ا�شت�شهاد فاطمـــة الزهـراء 
ابو زهراء الأ�سدي
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ربيع  �صهر  العا�صر من  متر علينا يف 
ال�����ص��ي��دة اجلليلة  ال���ث���اين ذك����رى وف����اة 
بنت  )فاطمة  املحمدية  الدوحة  �صليلة 
اأخ��ت االم��ام  ب��ن جعفر(  االم���ام مو�صى 
والبد   الر�صا مو�صى  علي  الثامن 
ان نقف عند حياة هذه ال�صيدة اجلليلة 
يكن  مل  حيث  والتقدير  االك��ب��ار  وقفة 
يف ول����د االم������ام ال���ك���اظ���م م���ع ك��رت��ه��م 
قيل يف  وق��د  الر�صا مثلهم  االم��ام  بعد 
حقها ان��ه��ا ر���ص��ع��ت م��ن ث���دي االم��ام��ة 
اأح�صان  يف  وترعرعت  ون�صات  والوالية 
االمي���ان وال��ط��ه��ارة حت��ت رع��اي��ة اخيها 
)ت��ك��ت��م( الن  وام��ه��ا   الر�صا االم���ام 
اباها االمام الكاظم قد �صجن بامر 

هارون العبا�صي )لعنة اهلل عليه(.
وقد ولدت يف املدينة املنورة يف اليوم 
االأول من �صهر ذي القعدة173ه� وتوفيت 
فيكون عمرها29عام  202ه���  ع��ام  قم  يف 
لتلتقي  رحلت  انها  وفاتها  �صبب  وك��ان 
ومعها جمع   الر�صا االم��ام  باخيها 
)ه���ارون،  منهم  ومواليها  اخوتها  م��ن 
وف�����ص��ل، وج��ع��ف��ر، وه������ادي، وال��ق��ا���ص��م، 
وب��ع�����ض اخ������وان اخ���وت���ه���ا( وق����د ار���ص��ل 
كل  و�صرد  وقتل  اليهم  �صرطته  املاأمون 

من يف تلك القافلة كل ذلك امام عينها 
وقد �صاألت كم بينها وبني قم فقيل لها 
اىل  باي�صالها  ف��ام��رت  ف��را���ص��خ  ع�����ص��رة 
حالتها  على  اليها  فحملت  ق��م  مدينة 
املاأمون د�ض  ان  وهي مري�صة وقد قيل 
مو�صى  بيت  يف  ن��زل��ت  وق��د  ال�صم  اليها 
بن خزرج بن �صعد اال�صعري ومنهم من 
انها رات يف قم عالمات احل��داد  ي��روي 
وال���راي���ات  واالأ����ص���واق معطلة  واحل����زن 
ف�صالت  ال�صطوح  على  ت��رف��رف  ال�����ص��ود 
م����اذا ج���رى ق��ي��ل ل��ه��ا ل��ق��د م���ات اخ��وك 
االمام الر�صا فوقعت مغ�صيا عليها 
ماتت حزينة  ان  اىل  �صبعتةاأيام  وبقيت 
على اخيها وكذلك من قتل من اخوتها 
ال���ذي���ن ج�����اءوا ل��ن��ف�����ض ال���غ���ر����ض0 وق��د 
امل��اأم��ون جي�صا وق��د وق��ع بينهم  ار���ص��ل 
اأ�صحاب اخوتها  قتال0 قتل على اثرها 
ع���رت عليهم  ان  االخ����رون اىل  وغ���اب 
 ال�صادق االم��ام  مقتولني وقد قال 
ان هلل حرما وهو مكة – اأال اأن لر�صول 
اهلل حرما وهو املدينة – اأال واأن الأمري 
امل��وؤم��ن��ني ح��رم��ا وه���و ال��ك��وف��ة اال وان 
للجنة  وان  – اال  ال�صغرية  الكوفة  ُق��ْم 
 – ق��م  اىل  منها  ث��الث��ة  اأب����واب  ثمانية 

ا�صمها  ول��دي  م��ن  ام���راأة  فيها  تقب�صن 
�صيعتي  ب�صفاعتها  ت��دخ��ل  )ف��اط��م��ة(  

اجلنة اجمعهم. 
 – وال�صيدة  بالعابدة  تعرف  وك��ان��ت 
– وكرمية اهل  – وال�صفيعة  واملحدثة 
ال��ب��ي��ت – ول��ه��ا ك���رام���ات – وف�����ص��ائ��ل 

عديدة. 
واما �صاعر اهل البيت ال�صيخ  حممد 
يف  فيقول  اهلل(  )رحمه  الدك�صن  ح�صن 

ديوانة الرو�صة الدك�صنية
كبل ما ميوت راد اأخته حت�صرة

يو�صفة مات اأبو اأحممد اأبح�صره
يكللها تعاىل ال توانيني

كتب مكتوب بيه �ص�صار �صجرة 

حن����ت واجلف����ن الح اأبدمع�ته
ب�ض م��اراح خط���ة اأو و�ص��ل خلته 

خربين اأبعزيزي وكرة العني
اجت تن�صد الطار�ض جيف �صفته 

كاللها اخلب��ر بكت���اب مر�صوم
تغي��ر ل���ون وج��ه��ا ابك�لب مهموم 

تلوج بروحها وكنت اجلف�نني
عليها ا�ص�صار ذاك اليوم من يوم 

 ا�صت�صهاد فاطمة املع�صومة
ابو ح�سني الأ�سدي
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 م�صت كطعت لر�ض طو�ض اأبحزنها
ملا و�صل���ت لق����م ما هجع ونه����ا   

ل�����������ن ا�صي����اح اهالي��ه�������ا بوطن��ه����������ا
كلها ت�صيح حيف اتهدم الدين

حنت بجت من �صمعت ال�صاي��ح
وردت تن���صد ا�صه�����اذي الن���واي�ح 

دخل ين�صد ا�صعدكم �صنهو رايح 
�صاحوا راح نور البيه م�صويني 

يهل تن�صد عزيز امل�صطفى فات
�صال اليوم من عدنه الر�صا ومات 

اأم�ض ما بني ادينه وبالكرب بات
ه���ذا ال����ي���وم عن��ه غ��ي���ب���ة ال�����ب����ني 

�صفك بيده و�صاح اأتلكو اأخته
م���ن اأب����الد امل���دين���ة الي������وم اأج��ته 

حتاذر ال جت���ي�ه اخل��ب���ر بغت���ه
لكتهم بالبجية و�صرخة حمزنني 

فرن بالبجة الن��������صوان ل��ي��ه��ا
ت�����ل�����كن������ها يع���������������زن�ه�ا اأب�����������ول��يها 

حنت ولولت �صف����ك���ت بدي��ه���ا
خف����ك وي���لي كل�بها ودمعت العني

اجتها النا�ض با�صود علم من�صور
تع��زيها وت�ص��يح بك��لب مك�صور

جيمي انياحتج �صخرج بالكب�ور
مات اللي عليه جيتي تن�صدين

اويلي ا�صلون �صاحت �صوت عايل
اهلل وي���اك ياع����زي ودالل�ي

من �صفت النايحة ان�صل�ض حال���ي
ايه ام�صيبتك بني امليامني 

تعنيتك يخوية بكلب هامي
اخلاطر �صوفتك يابدر ها�صم 

كلبي طار من �صفت العالمي
بي���ارغ �ص��ود وال�وادم حمزنني 
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اأب����ي جعفر  ع��ن ج��اب��ر ع��ن الإم�����ام 
الباقر قال: )يا جابر اإنا �سيعة 
�سمعه،  �سوته  يعدو  ل  من   علي
قاليا،  لنا  ي��دح  ل  بدنه،  �سحناوؤه  ول 
لنا  يجال�ض  ول  مبغ�سا،  لنا  يوا�سل  ول 

عائبا(.
كالمه   الباقر الإم����ام  اب���ت���داأ 
حتى  )اإنا(  وهي  ح�سر  باأداة  املبارك 
ال�سيعة  ل��ف��ظ  ان��ح�����س��ار   يبني
ومنها  عظيمة  باأفعال  يقومون  لأن��ا���ض 
يعدو �سوته  اأن )�سيعة علي من ل 
ب��دن��ه( وب��ذل��ك  ���س��م��ع��ه، ول ���س��ح��ن��اوؤه 
خ�سال  م��ن  خ�سلة  ب���اأول    ابتداأ
وعاهدوا  واتبعوا  بايعوا  -الذين  ال�سيعة 
يتبعونهم  اأن  على   البيت اأه���ل 
الرفعة  وهي  وزواجرهم-  اأوامرهم  يف 
لأف��ع��ال��ه��م م��ن خ���الل وق���اره���م اأث��ن��اء 
اأن  فيجب  املقابل،  الطرف  مع  حتدثهم 
دون  حديثهم  يف  والوقار  اخل�سوع  يكون 
املقابلة،  الأط����راف  م��ع  ال�����س��وت  رف���ع 
-ال���ع���داوة  ال�����س��ح��ن��اء  ي��ت��ع��دى  ل  واأن 
غ�سب  لو  اإن��ه  حيث  باطنه  والبغ�ساء- 
حتى  ذل���ك  ي��ب��ني  ف��ال  م��ا  �سخ�ض  م��ن 
ثم  ل�سانهه،  وطيات  وجهه  مالمح  على 
قال اأن ال�سيعي هو ذلك ال�سخ�ض 

ل��ن��ا ق��ال��ي��ا( ف��ي��ك��ون  ال����ذي )ل ي���دح 
للعرتة  امل��غ��ايل  ال���ذي ل ي��دح  امل��وؤم��ن 
الطاهرة، واملغايل من الغلو وهو 
كما  الو�سف،  يف  احلد  وجت��اوز  املبالغة 
والعياذ  ب��الأل��وه��ي��ة   و�سفهم ل��و 
هو  ال�سيعي  )و(   قال ث��م  ب���الل، 
ذلك  فهو  مبغ�سا(  لنا  يوا�سل  )ل  من 
اأع��داء  م��ع  ال�سلة  يقطع  ال��ذي  املتقي 
ول  ي�����س��ل��ه��م  ف���ال   البيت اأه����ل 
العداء  يكنون  ممن  لأنهم  معهم  يتودد 
يكون  ول   الزهراء لآل  والبغ�ساء 
�سبل  و�سرح  هدايتهم  لأجل  اإل  و�سلهم 
بذلك  فيكونوا  لهم  امل�ستقيم  ال�سراط 
العظيم،  الثواب  ذلك  ويف  املوؤمنني  من 
�سيعتهم  خ�سال   الإمام اختتم  ثم 
)ل  ال��ذي  ال��ورع  هو  ال�سيعي  )و(  قائال 
امل��وؤم��ن  ذل��ك  فهو  عائبا(  لنا  يجال�ض 
البطاليني  جمال�سة  م��ن  يتنع  ال���ذي 
اأهل  مقام  من  امل�ستنق�سني  امل�ستهزئني 

. البيت
ن��رج��وا م��ن الل ب��ربك��ة دع��وات 
لنكون من  اأن يوفقنا   املوعود الإمام 
اإنه  وقالبا  قلبا   حممد اآل  �سيعة 
�سميع جميب الدعوات، واحلمد لل رب 

العاملني وال�سكر لوليه املهدي الأمني .

اأبحث  ف��اأين  ف��ري��ق  ببناء  اأق���وم  مل عندما  واإذا   ، الفوز  يحبون  اأنا�ض  عن  عن دائما  ابحث  فاأنني  منهم  اأي  على  اأع��ر 
                                         )رو�ض بروت(اأنا�ض يكرهون الهزية.   

ال�سيء  نف�ض  تفعل  اأن  املنطقي  اأين�ستني(وبنف�ض الطريقة وتتوقع نتيجة خمتلفة.من غري  )األربت 

ال�سيخ ح�سن ملكي

ال�سيعة هم ..
اإم��ام�����ًا،  للن�ا�ض  نف�س�ه  ين�سب  تعليم م��ن  ق��ب��ل  نف�س�ه  بتعلي�م  ف��ل��ي��ب�����داأ 

غي��ره.
)المام علي بن ابي طالب(

ال��ط��ري��ق اإىل  يف ك��ن ���س��ع��ي��دًا واأن����ت يف  ه��ي  �ة  احلقهّ فال�سعادة  املحاولة، ولي�ست يف حمطة الو�سول.ال�سعادة، 
)ال�سيد هادي املدر�سي(

مقوالت
تنموية
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ِعنَد  َوابَّ  ال��دَّ �َسرَّ  اإِنَّ    قال تعاىل: 
 َيْعِقُلوَن َل  ��ِذي��َن  الَّ اْلُبْكُم  مُّ  ال�سُّ  ِ اللهّ

)�سورة الأنفال/22(
بنعمة  عليه  وم��ن  الأن�سان  الل  خلق 
ال  خم��ل��وق��ات��ه  ���س��ائ��ر  دون  ب��ه��ا  خ�سه 
وهي نعمة العقل )التفكري( وان اح�سن 
الإلهية  النعمة  هذه  ا�ستخدام  الن�سان 
ارتقى به يف �سلم الفالح والنجاح، واذا 
من  وذلك  توظيفه  ا�ساء  او  فكره  عطل 
اهم اأ�سباب الف�سل بل الهالك يف الدنيا 
جتري  ذهنية  عمليه  فالتفكري  والخ��رة 
يف الدماغ يقوم بها الفرد لتلبية الرغبة 
وامل���واق���ف وحتقيق  الأم�����ور  وم��ع��اجل��ة 
فالتفكري  لذا  معينة  واهداف  طموحات 
عملية ذهنية لها اركان و�سروط وتدفعها 
دوافع ومثريات نقف يف طريقها العقبات 
لذا تعلم مهارات التفكري �سروري جدا 
ذلك  حول  املثار  الت�سكيك  من  بالرغم 
حيث يقولون بان التفكري عمليه طبيعية 
ان�سان وهذا مرده  اأي  بها  يقوم  تلقائية 
ان القطرة الإن�سانية مل تعد ب�سمة عن 
التغيري والتحريف ناهيك عن التع�سب 
الكثرية  والغ�ساوات  العمى  والنحياز 

وعليه  التفكري  منافذ  على  القامعة 
التفكري  التعلم  اىل  احل��اج��ة  ف��ان 

وتعليمه يتاأكد باأمرين :-
واي  مهارة:  التفكري  اعتبار  اأ - 

اىل  اكت�سابها  اىل  حت��ت��اج  م��ه��ارة 
التعلم.

ومتعددة  معقدة  عملية  التفكري  ب - 
يف  وتقف  كثرية  بعوامل  تتاأثر  اجلوانب 

طريقها العقبات.
التفكري لبد من  تنطلق عملية  ولكي 
على  امل�سجعة  واحلوافز  الدوافع  وجود 
معوقات  على  والتغلب  بالعمل  القيام 
دون  حت��اول  قد  حيث  اخ��ط��اوؤه  التفكري 
ومن  م�ساره  عن  حترفه  ان  او  التفكري 
هذه املعوقات نق�ض املعلومات ا�ستخدام 

املعلومات اخلاطئة.
ف���ق���دان ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ض وال���ع���زم 

والت�سميم...
وجتنبها  منها  الن��ت��ب��اه  ينبغي  ل��ذا 
ن�سطة  عمليه  فالتفكري  عليها  والتغلب 
التفكري  امل��ه��ارات  تنمية  ولكن  وفاعلة 
واملثابرة  ال�سرب  اىل  وحتتاج  البطيئة 
بطريقة  جت����ري  ان  ع��ل��ى  واحل���ر����ض 
ال�سواب  طريق  معرفة  ت�سهل  متكاملة 

واكت�ساب املعرفة واملهارات الأخرى.

اهلّلِ  ِب�����ْص��ِم  ال��ك��رمي  ت��ع��اىل يف حمكم كتابه  ق��ال اهلل 
ْمَع  ���ِذي اأَن�����َص��اأَ َل��ُك��ُم ال�صَّ ِح��ي��ِم { َوُه���َو الَّ ْح��َم��ِن ال��رَّ ال��رَّ

ا َت�ْصُكُروَن})املوؤمنون/78(. ْفِئَدَة َقِلياًل مَّ َوااْلأَْب�َصاَر َوااْلأَ
خلق اهلل االن�صان مفطورا على التوا�صل والتعارف 
باأح�صن �صوره  التوا�صل  يتم  ولكي  االخ��ري��ن،  على 
هناك اليات وطرق يتم من خاللها التوا�صل الفعال.
والإي�صال املعلومات بطريقة جيدة ووا�صحة، وكذلك 
الب�صرية  التنمية  ال�صتقبال املعلومات �صنف علماء 

النا�ض اىل ثالث امناط.
فكل منط له طريقته اخلا�صة للتوا�صل وا�صتقبال 

املعلومة واالن�صات للمتحدث.
االأمن��اط  ك��ل  ان  على  الب�صرية  التنمية  علماء  اأك��د 
موجودة يف االن�صان، ولكن احد االأمناط يطغى على 
البقية في�صمى ال�صخ�ض با�صم النمط االأكر فاعلية 

لديه.
)ال��ب�����ص��ري، وال�صمعي، واحل�����ص��ي(،  واالمن����اط ه��ي 
اغلب  ان  حيث  االأمن����اط،  ه��ذه  اىل  تق�صم  فالنا�ض 
الرجال يغلب عليهم النمط الب�صري، واغلب الن�صاء 
امل�صاكل  ���ص��ر  وه��ن��ا  احل�����ص��ي،  ال��ن��م��ط  عليهن  يغلب 

اال�صرية.
وللخطيب ان يعرف من هم جمهوره وطرق اإي�صال 

املعلومة، وكيفية التعامل مع االأمناط
ان  اخل��ط��ي��ب  ع��ل��ى  وي��ج��ب  ل��ل��ج��م��ه��ور،  التمثيلية   
يعرف اأي منط هو، واذا اأراد ان ينتقل اىل منط اخر 
كيفية التنقل، وماهي االأ�صاليب التي يتبعها ملحاكاة 

االأنظمة االأخرى.
ك��ل ه���ذا �صن�صرع ف��ي��ه ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل يف االع���داد 

القادمة ب�صرح وايّف.

كيف ت�ستقطب اجلمهور؟التفكري
فن التوا�صل

املدرب: حممد علي حميد

املدرب: كرار كرمي زيارة
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ل��ي��ع��رف االن�����ص��ان ذات���ه وط��ري��ق��ه ال�صائر 
اليه، وكي ي�صاهد امل�صتقبل امام عينه، ال عن 
طريق الغيب ولكن عن طريق ر�صم اخلطة 
اال�صرتاتيجية حلياته، حيث ناأخذ من �صيد 
البلغاء حكمنا حيث قال امري املوؤمنني علي 
لالمامني  و���ص��ي��ت��ه  يف    طالب اب���ي  ب��ن 
اهلل  )ب��ت��ق��وى   :  واحل�صني احل�����ص��ن 

ونظم اأمركم(.
لكل ان�صان جوانب متثل �صورته امام نف�صه 
اأجرتها احدى  وامام املجتمع، وهناك درا�صة 
اجلامعات ملعرفة عدد اجلوانب لدى االن�صان 

فتو�صلوا اىل ثمانية جوانب اال وهّن:
اجلانب الروحي : مدى ارتباط   .1
واجباته  وماهي  وج��ل  عز  باخلالق  االن�صان 

التي يجب اجنازها.
اجلانب العلمي : املتمثل بالعلوم   .2
واملعرفة التي يكت�صبها الفرد خالل م�صريته 

يف احلياة .

اجلانب املهني : احلرفة او العمل   .3
الذي يقوم به االن�صان لك�صب لقمة العي�ض .
عالقة   : الجتماعي  اجلانب   .4
ال��ف��رد م��ع االخ��ري��ن وم���دى توا�صله داخ��ل 

املجتمع .
اجلانب ال�شحي : فاحلفاظ على   .5
ال�صحة ركن ا�صا�صي الأداء االعمال اليومية 

.
االن�صان  العائلي : قدرة  اجلانب   .6
فيما  عائلة متفاهمة متوا�صلة  تكوين  على 
بينها ويكون رب اال�صرة ملبي الحتياجاتهم.
اجلانب املادي : قدرة الفرد على   .7
امل���ال لتلبية ح��اج��ات��ه ول��ع��دم  ج��م��ع وادخ����ار 

امليزانية  يف  م�صتقبلي  م��ايل  عجز  ح�صول 
ال�صخ�صية .

اجلانب ال�شخ�شي : كل القدرات   .8
ال�صخ�ض  ميتلكها  التي  واملواهب  وامل��ه��ارات 

وقدرته على تطويرها .
فهذه جوانب يف حياة االن�صان التي يجب 
بينها  ف��ي��م��ا  ال���ت���وازن  بعملية  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ي��ه 
مفهومة  متنا�صقة  وا�صحة  �صورة  لتكوين 
على  بالرتكيز  يقوم  فال  لالأخرين  يعك�صها 
جانب دون االخر الن هذا �صيوؤدي اىل خلل 
وا���ص��ح يف ال�����ص��ورة، واالن�����ص��ان امل��ث��ايل ال��ذي 
يكون على م�صافة واحدة من كل اجلوانب، 
ح��ي��ث ال ي��ق��رتب م��ن ج��ان��ب وي���رتك جانب 

على ح�صاب االخر.
فان خلق التوازن يوؤدي اىل راحة النف�ض 
ال��ت��وازن ميكن حتقيقه من خالل  وان ه��ذا 
النظر جلوانب احلياة بنظرة واحدة والعمل 

على تطويرها وحتفيزها بن�صق واحد.

املدرب: احمد كمال ال�سهر�ستاين

جوانب احليات طريق 
لفهم الذات

ربيع الثاين )30(-1436
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املدرب: �سفاء ال�سيالوي

ة  تعترب االإ�صارُة باليد ِمن الو�صائل الهامَّ
الناِفعة يف تدعيم الِفكرة، وتر�صيخ املعلومة 
بُلغة  ى  ُي�صمَّ م��ا  �صمَن  وت��دُخ��ل  ه��ن،  ال��ذِّ يف 
اجل�صد، ومعنى لغة اجل�صد: تلك "احَلَركات 
������ا،  ال��ت��ي ي�����ص��ت��خ��ِدم��ه��ا ب��ع�����ُض االأف������راد اإراديًّ
اأو غ��ري ذل���ك؛ م��ث��ل االإ����ص���ارة ب��ال��َي��د، ون��ربة 
ْوت، وهز الَكِتف اأو الراأ�ض، اأو نف�ض اليد ال�صَّ
����ا ي��ك��ر  َّ������ا ك���ان���ِت االإ������ص�����ارة ب��ال��ي��د ممَّ ومَل
ِمن  ة  وخا�صَّ املعاين،  عن  للتعبرِي  ا�صتعماُله 
لدن اخلطيب الذي يْرَتقي املِنرب، اأو الواِعظ 
الذي ُيلقي در�ًصا اأو حما�صرة؛ وَجب التنبيُه 
االأمور، جتَعل اخلطيب متوازًنا  بع�ِض  على 
ف��ات��ه وح���رك���ات���ه، ك��م��ا هو  م��ع��ت��داًل يف ت�����ص��رُّ
م��ط��ل��وٌب منه اأن ي��ك��ون م��ت��وازًن��ا م��ع��ت��داًل يف 

كالِمه وطْرحه واأ�صلوبه، وِمن ذلك:
اأوال-ع�������َدم االإك���ث���ار ِم���ن االإ�����ص����ارة ب���دون 
توزيُع  يتمَّ  بل  متثيلي،  حاُله  فيكون  �صبٍب، 
ذلك باعِتدال تامٍّ اأماَم احلا�صرين، واحلَركة 
ا  ممَّ اخلطباء  بع�ِض  ع��ادة  ِم��ن  ه��ي  الكثرية 
ي��ج��ل��ب ان��ط��ب��اًع��ا غ���ري حم���م���ود، ول���و ك��ان��ْت 

خطبته رنانة.
ا ِمن غري امل�صتح�َصن اأن يبَقى  ثانيا-اأي�صً
ط��وَل  فيبَقى  ك،  ي��ت��ح��رَّ ال  ج��ام��ًدا  اخلطيب 
ا َيجي�ض يف �صْدره،  اخُلطبة ال يعربِّ بيده عمَّ

فيمّل النا�ض ِمن موعظته
ث��ال��ث��ا-االْل��ت��ف��ات امل��ع��ق��ول، واحِل��ك��م��ة يف 

ا�صتعماِل االإ�صارة، فال ُي�صري اإىل اأحٍد بعينه، 
اأو طائفٍة ِمن النَّا�ض وهو يتكلَّم -مثاًل -عن 
�صوء  يف  ي��ق��َع  ل��ئ��الَّ  ال��ك��اف��ري��ن؛  اأو  املنافقني 
النا�ض عنه،  �صبًبا لنفور  ، ويكون ذلك  نِّ الظَّ

واإْن مل يق�صْد هو ذلك.
��ًم��ا يف ان��ف��ع��االِت��ه  راب����ع����ا-اأن ي��ك��ون م��ت��ح��كِّ
��ٍر  ، وحت�����صُّ ���ٍب وت��������اأملُّ وم�������ص���اع���ره ِم����ن غ�������صِ
اأ�صا�ٍض  على  مبنيًة  فتكون   ، وح���بٍّ ��ف،  وت��اأ���صُّ
ق����ومي، وم��ن��ه��ٍج ���ص��ل��ي��م، ت��ت��ن��ا���َص��ب م��ع امل��ق��اِم 
واحل��ال، وظ��روف َمن يخاطبهم؛ ول��ذا ِمن 
اأماَم  اأن يتخبََّط يف حركاته  امل�صتح�َصن  غري 
املِنرب،  على  ة  ب��ق��وَّ في�صرب  يخاطبهم،  َم��ن 
اأو ي�صطرب يف  اإليه )امليكرفون(،  اأو يجذب 

حركاِته، اأو نحو ذلك
ا -ك���م���ا ���َص��َب��ق  خ���ام�������ص���ا-م���ن امل����ه����مِّ ج������دًّ
واأن  ك��ل��م��ات��ه،  م��ع  ي��ده  ح��رك��ُة  تتنا�صب  -اأْن 
واالإ���ص��ارة  والنطق،  احل��َرك��ة  ب��نْي  "ينا�ِصب 
اأن��ه  ث  امل��ت��ح��دِّ ي�صعر  اأالَّ  وي��راع��ي  وال��ِع��ب��ارة، 
دة، اأو اأنَّ اأع�صاء  ملزٌم باجلمود يف بقعة حمدَّ

ج�����ص��ِم��ه مم��ن��وع��ٌة ِم����ن احل���َرك���ة، 
فاملهم اأالَّ ننفَر ِمن ا�صتخدام 

فها بنجاح االإمياءات ونوظِّ
ذا  اخلطيب  يكوَن  اأن  "واملق�صود 

مهابة ووقار، واأن تكوَن له مهابٌة يف 
ِمن  الوَرع واخلوف  ُخُلَق  في�صتعمل  القلوب، 
��احِل��ني،  ال�����صَّ اهلل  اأْول���ي���اِء  َداأب  ه��و  ك��م��ا  اهلل، 

�صماِعه  اإىل  وتنقاد  النفو�ض،  َمه  تعظِّ حتَّى 
اأم����اَم  ال���ه���ازل  ي��ظ��ه��ر مب��ْظ��َه��ر  ف���ال  االآذان، 
َم���ن ي��دع��وه��م، واأع���ظ���م م��ا ُي��ح��ق��ق ل��ه ه��ذا 
يقوله  ما  وترجمة  اهلل،  تقوى  هو  املق�صوُد 
ر  اإىل واِق��ٍع ملمو�ض، فاإنَّ ما يف الباطن يوؤثِّ
قلُبه  وَم��ن خ�َصع  املظهر،  على   - �صكٍّ  بال   -
اأو  ع  الت�صنُّ اإىل  يحتاج  �َصَكنْت جوارحه، فال 

املداهنة.

اأهمية الإ�شارة يف اخلطابة                                              
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ب�سم الل الرحمن الرحيم
على  وال�سالة  العاملني  رب  لل  احلمد 
نبينا حممد واله الطيبني الطاهرين واللعنة 
الدائمة على اعدائهم اجمعني من الن اىل 
قيام يوم الدين احلمد لل الذي هدانا لهذا 
وماكنا لنهتدي لو ل ان هدانا الل بداية لبد 
ان نقدم �سكرنا وثنائنا لربنا ومالك رقابنا 
حيث وقفنا واختارنا من بني خلقة ان نكون 
 الل عبد  اب��ي  ال�سهداء  ل�سيد  خ��دام��ا 
وهذه نعمة كبرية ل يح�سل عليها ال ذو حظ 
الدرا�سي  العام  هذا  ن�ستقبل  ونحن  عظيم 
اخلطابي اجلديد نبتهل اىل العلي القدير اأن 
ينور قلوبنا بالعلم واليان والتوفيق والرفعة 
باأل�سنتهم  يجاهدون  الذين  يجعلنا من  وان 
النفو�ض  ويحيون  باأفكارهم  العقول  ويبنون 
امليتة مبحا�سراتهم ومن الل ن�ستمد العون 
و�سلى الل على �سيدنا حممد واله الطيبني 

الطاهرين .
الطلبة  الخ���وة  جلميع  ن��ب��ارك  بعد  ام��ا 
للخطابة   احل�سني الإم����ام  معهد  يف 
لهم  تعاىل  الل  ون�سال  اجلديد  عامهم  يف 
التوفيق وال�سداد وان يكونوا من خدمة الإمام 
الطريق.  ه��ذا  يف  املقبولني    احل�سني 
احلقيقة العطلة مل تطل مع الخوة باعتبار 

ات�سالت  خالل  من  حقيقي  توا�سل  يوجد 
عندما  الطلبة  اخلطباء  الخ���وة  ومتابعة 
يذهبون اىل التبليغ يكونوا على ات�سال معنا 
او  املجالت  خمتلف  يف  ال�ساتذة  بقية  ومع 
ال�سئلة املختلفة امل�ستحدثة وما �ساكل ذلك 
هذا من جانب ،واما من جانب ثاين كالمنا 
م��ع ال���س��ات��ذة اك��رب وكثري وم��ا ق��دم��وه خري 
وفري ،ولكن نامل مع خطورة املرحلة واليام 
ونتمنا من  امل�سلمون  يعي�سها  التي  الع�سيبة 
لديهم  ما  كل  يقدموا  ان  الكرام  ال�ساتذة 
واهميتها  املرحلة  خطورة  مع  يالئمهم  مبا 
اخلطباء  م��ن  عظيما  جيال  لنا  وي�سنعوا 
.طبعا  املجالت  مبختلف  التطورات  يواكبوا 
�سنة عن �سنة نحن نكت�سف هناك امور ناق�سة 
ونحاول ان نتالقها او تطور اي�سا كما قلت مع 
الواقع الذي نعي�سه اليوم وا�ستقدمنا ا�ساتذة 
اخت�سا�ض يف خمتلف املجالت املختلفة مثل 
الطوار اللقاء وما �ساكل ذلك ،وهناك خطة 
دورات  واق��ام��ت  الطلبة،  لتطوير  مدرو�سة 
وخ�سو�سا  املجالت  العراق مبختلف  خارج 
تطوير  ق�سم  مع  وبتعاون  الب�سرية   التنمية 
املوارد الب�سرية يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
عن طريق الخ م�سرف الق�سم احلاج طالل 

فائق الكمايل . 

احل�سني  الإم����ام  ك�سافة  جمعية  اأق��ام��ت 
احل�سينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة  ل��الأم��ان��ة  التابعة 
الأي��ت��ام  لتكرمي  الأول  ال�سنوي  مهرجانها 
ال��ذك��رى  مبنا�سبة   )2015  �1436( للعام 
العطرة لولدة الر�سول الأعظم حممد)�سلى 
)حممد  عنوان  وحتت  و�سلم(  واآله  عليه  الل 
من  اآي��ات  بتالوة  احلفل  ابتداأ  حيث  الأم��ل( 
العام  املفو�ض  كلمة  تلتها  مت  احلكيم  الذكر 
حميد(  ك��اظ��م  )ع���الء  الأ���س��ت��اذ  للجمعية 
الدور  كان  ذلك  وبعد  ك�سافة  جمعية  م�سوؤول 
الإمام  ك�سافة  التابعة جلمعية  الإن�ساد  لفرقة 
الأ�سماع  عطر  ثم  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
بق�سائد  اأح��م��د(  )اأم��ري  الك�سفي  العن�سر 

ولئية بهذه املنا�سبة .
وق����ال الأ����س���ت���اذ)ع���الء ح��م��ي��د ك��اظ��م ( 
م�سوؤول اجلمعية : اإن اجلمعية كرمت الأيتام 
الهدايا  ع��ت   وزهّ حيث   ، النبي  مولد  بذكرى 
وال�سرور  البهجة  مالمح  بانت  و  الأيتام  على 
الفرحة  غمرتهم  الذين  الأطفال  حميا  على 
قطع  عن  عبارة  وهي  الهدايا  ت�سليمهم  حني 
بطاقة  م��ع  اإن���اث(  )ذك���ور-  �ستوية  مالب�ض 
بلغ عدد  ، مو�سحًا قد  املنا�سبة  بهذه  معايدة 
الهدايا املوزعة على الأيتام ما يقارب )150( 
الأيتام  عدد  وبلغ  ال�ستوية  املالب�ض  من  قطعة 
حويل )145( يتيمًا ، واختتمت جمعية ك�سافة 

الإمام احل�سني بدعاء الفرج(.

ك�ّشافة الإمام احل�شني
ذكرى  مبنا�شبِة  اليتيم  تكّرم 
ولدة الّر�شول الأعظم

العام اجلديد 
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يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  مم���ث���ل  ك�����رم 
كربالء، م�سوؤول متحف الإمام احل�سني 
احل�سينية  للعتبة  التابع  ال�سالم  عليه 
بح�سور  ال�سبت،  يوم  وذلك  املقد�سة، 
احل�سينية  للعتبة  ال��ع��ام  الم��ني  نائب 
ورئي�ض  ال�سامي  اف�سل  ال�سيد  املقد�سة 
ن�سيف  امل��ق��د���س��ة  ك���رب���الء  جم��ل�����ض 
اخلطابي وجمع من النخب الكربالئية 

املثقفة .
وقال ممثل المم املتحدة يف كربالء 
الأ�ستاذ علي كمونة" ي�سعدين بهذا اليوم 
لتكرمي متحف  بينكم  نكون  اأن  املبارك 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف العتبة 
م�سوؤوله  خالل  من  املقد�سة  احل�سينية 
اأن  مبينًا"  الدين  �سياء  ع��الء  ال�سيد 
برنامج تكرمي املبدعني  الذي تعمل به 
اأربع  اأكر من  الأمم املتحدة بدء  منذ 
هذا  واإن  كربالء،  حمافظة  يف  �سنوات 
�سخ�سية  كل  اإىل  اإ���س��ارة  هو  التكرمي 
ال�سوء  ن�سلط عليها  مبدعة يف كربالء 
وبني  بينه  ال��رتاب��ط  نخلق  اأن  ون��ح��اول 
هدف  اأن  مو�سحًا"  ال��دويل،  املجتمع 
كربالء  بواقع  النهو�ض  هو  الربنامج 
اإىل العاملية وهي حمافظة ت�ستحق رفع 
واأحيانًا  فيها من مقومات  امل�ستوى مبا 

نركز على اأ�سخا�ض فتحوا اآفاق جديدة 
يف حمافظة كربالء املقد�سة .

�سياء  ع��الء  ال�سيد  اأن  وا�ساف" 
مبتحف  ينه�ض  اأن  ا���س��ت��ط��اع  ال��دي��ن 
وينقله  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم���ام 
وا�ستطاع  العاملية،  نحو  نوعية  نقالت 
اأن يزاوج بني احلرفية واملهنية والفنية 
على  ح�سوله  وخ�سو�سًا  والأكاديية 
ب���اإدارة  وا�سنطن  جامعة  م��ن  �سهادة 
يثل  املتحف  "اأن  م��ن��وه��ًا  امل��ت��اح��ف، 
م��رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة وذل����ك من 
مقتنيات  على  ال�سوء  ت�سليط  خ��الل 
عظيمة و�ساخمة لالإن�سانية بكل معاين 

الت�سحية والفداء والإباء".
ق���ال م�����س��وؤول املتحف   م��ن ج��ان��ب��ه 
ح�سل  املتحف  الدين"  �سياء  ع��الء 
على �سهادات من موؤ�س�سات عديدة واإن 
اأول تكرمي ح�سل لنا هو عملنا يف هذا 
وم��ولي  �سيدي  عند  واخل��دم��ة  امل��ك��ان 
اأرقى  هي  التي  ال�سالم  عليه  احل�سني 
المتيازات وال�سهادات التقديرية، ويف 
اأن نحقق  هذا املكان املقد�ض ا�ستطعنا 
احل�سني،  الإم��ام  متحف  يف  اإجن���ازات 
واأ�ساف اأ�سكر كل من �ساهم يف اإجناز 

هذا املتحف".

الهند�سية  القد�ض  ار�ض  �سركة  مدير  قال 
احل�سينية  للعتبة  العامة  المانة  ان  املحلية 
امل��ق��د���س��ة وج���ه���ت ك�����وادر ال�����س��رك��ة ب��ب��ن��اء 
عليه  احل�سني  المام  ب�سريح  يحيط  �سرداب 
كبرية  اختناق  ح��الت  ح�سول  بعد  ال�سالم 
الربعني  زيارة  خالل  املقد�سة  ال�سريح  على 

الخرية..
امل���ه���ن���د����ض ح��م��ي��د جم���ي���د ان  واو�����س����ح 
ومن  اأم��ت��ار  خم�سة  بعمق  �سيكون  ال�سرداب 
كونها  القبلة  باب  منطقة  عدا  جهات  ثالث 
و�سيجهز  مهمة،  ومقابر  ا�سرحة  على  حتوي 
ب��ك��اف��ة م��ا ي��ح��ت��اج��ه ال���زائ���رون م��ن خ��دم��ات 

اجلمعة." �سالة  لعر�ض  و�سا�سات 
المام  �سرداب  ان�ساء  فكرة  " ان  وا�ساف 
ال�ستفادة  عقب  جاءت  ال�سالم  عليه  احل�سني 
اب��ي  مل��رق��د  ال���زائ���رون  مل�سها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
مت  ان  ب��ع��د  ال�����س��الم  عليه  ال��ع��ب��ا���ض  ال��ف�����س��ل 
احلرم  ل�سرداب  الوىل  املرحلة  من  النتهاء 
اىل  م�سريا  الزائرين،  ام��ام  وفتحه  املطهر 
باملرحلة  با�سرت  العبا�سية  العتبة  ادارة  ان 
م��ن كافة  ال�����س��رداب  اك��م��ال  وه��ي  ال��الح��ق��ة 

املقد�ض". احلرم  نواحي 

المم املتحدة تكرم م�شوؤول متحف الإمام احل�شني تو�شعة �شريح المام احل�شني
 باإن�شاء �شرداب احلجة 
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مكتبات  من  عليها  ا�ستوىل  اأدبية  كتب  يف  النريان  الرهابي  داع�ض  كيان  ا�سعل 
املدينة .

"هذه الع�سابات التكفريية الظالمية احرقت كتبا ادبية  وذكر م�سدر امني ان 
حمافظة  يف  املو�سل  مدينة  مكتبات  من  عليها  ا�ستولت  ان  بعد   ، وُكتهّاب  ل�سعراء 

نينوى". 
امام  الدبي  الإرث  بهذا  النريان  ا�سعلوا  الع�سابات  هذه  "مرتزقة  ان  واو�سح 

انظار النا�ض يف احدى �ساحات املدينة ".
مرتزقتها  اقدام  وطاأت  يوم  اول  ومنذ  الرهابية  داع�ض  ع�سابات  وا�ستباحت 
على  وا�ستولت  وهجرتهم  املواطنني  وقتلت  حمرم  كل  ا�ستباحت   ، املو�سل  ار���ض 
النا�ض  على  وفر�ست  الوامر  من  عددا  وا�سدرت  الن�ساء،  واغت�سبت  ممتلكاتهم 
احلنيف  ال�سالمي  الدين  عن  البعد  كل  بعيدة  مبجملها  وهي  بها  التقيد  هناك 

الن�سانية. واملبادئ 

 70 فقدان  عن  البديري،  علي  الداخل  تنظيم  الدعوة  حزب  كتلة  رئي�ض  ك�سف 
مليار دينار خم�س�سات احل�سد ال�سعبي يف زمن احلكومة ال�سابقة، فيما ا�سار اىل 
ان هذه الموال كانت باأ�سراف احد امل�سوؤولني الكبار. وقال البديري اإن "احلكومة 
ال�سابقة خ�س�ست 70 مليار دينار كاألب�سة وغذاء لقوات احل�سد ال�سعبي"، م�سريا 

اىل ان " احلكومة ال�سابقة مل تقدم ك�سوفات مالية عن اآلية �سرف الموال".
ي�ستلم  ومل  الموال  هذه  من  ي�ستفد  مل  ال�سعبي  " احل�سد  اأن  البديري  وا�ساف 
م�سوؤولية  تتحمل  ال�سابقة  "احلكومة  ان  مبينا  املبالغ"،  هذه  من  واح��دا  دينارا 

فقدان هذا املبلغ ال�سخم ".

داع�س ي�شعل النار يف اأدب املو�شل

 خم�ش�شات احل�شد ال�شعبي ُتفقد يف 
احلكومة ال�شابقة بواقع 70 مليارا

لبد من اإعادة النظر يف املوازنة واإعدادها بطريقة 
يف  تنتهي  ل  قد  حقيقية  م�سكلة  وجود  مع  تتنا�سب 
يف  ال��ك��ب��ري  الن��خ��ف��ا���ض  ب��ه��ا  ونق�سد  ق��ري��ب  وق��ت 
الظرف  هذا  يف  احليطة  اأخ��ذ  ف��اإن  النفط  اأ�سعار 
الدرا�سة  و���س��ع  م��ن  ولب��د  وج��ي��د  م�ستح�سن  اأم��ر 
اإليه  ي�سل  اأن  يكن  م�ستوى  اأدن��ى  على  والأع��داد 
النخفا�ض... نعم نحن ل ندعو اإىل تاأخر امليزانية 
لكن يف نف�ض الوقت ل نحبب اإقرارها بال اأن تدر�ض 
خوفًا  ر�سينة  علمية  درا�سة  بنا  املحيطة  الظروف 

حلها. ي�سعب  قد  م�ستقبلية  م�ساكل  من 

ال�شيد ال�شايف يثمن النت�شارات 
يف املعارك الخرة

جي�سنا  حققها  التي  الأخ���رية  الن��ت�����س��ارات  ن  نثمهّ
اأبناء  من  �ساندهم  ومن  املتطوعون  والإخوة  البا�سل 
بتحرير  يعجل  اأن  الل  الغيورة...ون�سال  الع�سائر 
الع�سابات  ���س��رور  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ن��اط��ق  جميع 
التحلي  اإىل  الوقت  نف�ض  يف  ندعو  الإرهابية...كما 
وع��دم  النف�ض  و�سبط  العالية  الأخ��الق��ي��ة  ب��ال��روح 
خوفًا  ال�سديد  احلذر  وتوخي  املمتلكات  على  التعدي 
ل الذين ل حول لهم ول  من ا�ستهداف الأبرياء والعزهّ
قوة... كما نهيب بجميع القطعات امل�سلحة اأن تاأخذ 
احليطة واحلذر من حماولة العدو فتح مواقع قتالية 
وجبهات اأخرى تعوي�سًا بائ�سًا منه للخ�سارة التي قد 

حلقت به.

ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف يف خطبته 
الثانية من �سالة اجلمعة التي اأُِقْيَمْت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 

يف )24/ربيع الأول/1436ه�(املوافق)2015/1/16م(.

خطبته  يف  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
الثانية من �سالة اجلمعة التي اأُِقْيَمْت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 

)10/ربيع الأول/1436ه�(املوافق)2015/1/2م(.

ال�شيد ال�شايف يدعو اىل درا�شة 
موازنة 2015 قبل اقرارها

�شدى اجلمعة
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ا�����س����اد الم�������ني ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة 
ال���ت���ع���اون ال����س���الم���ي اي�����اد م���دين، 
النجف  يف  الدينية  املرجعية  مبواقف 
ال�سرف، م�سريًا اىل ان املرجع ال�سيد 
�سمولية  ب��ن��ظ��رة  يتمتع  ال�سي�ستاين 

الراهنة. للتحديات 
وقال مدين يف موؤمتر �سحفي عقده 
عقب  ال���س��رف  النجف  حمافظة  يف 
"وفد  اإن   ، ال�سي�ستاين  ال�سيد  لقائه 
اىل  ج��اء  ال�سالمي  التعاون  منظمة 
للمرجع  لال�ستماع  النجف،  حمافظة 

من  وال���س��ت��ف��ادة  ال�سي�ستاين  ال�سيد 
اآرائه يف هذا املجال".

ال�سيد  "�سماحة  اأن  واأ�ساف مدين، 
�سمولية  ب��ن��ظ��رة  يتمتع  ال�سي�ستاين 
التي  ال��راه��ن��ة  والزم����ات  للتحديات 

تواجه البالد".
قيام  ا�ستنكر مدين  اآخر  من جانب 
الفرن�سية  ايبدو"  "�ساريل  �سحيفة 
للر�سول  امل�سيئة  الر�سوم  ن�سر  باعادة 
اياها  معتربا   ،حممد الع��ظ��م 

"�سفاقة".

امل�����������دين: ال�������ش���ي���د 
ميتلك  ال�����ش��ي�����ش��ت��اين 
ن�����ظ�����رة ش���ش���م���ول���ي���ة 

الراهنة. للتحديات 

عدد  اغتيال  جرية  ب�سدة  ون�ستنكر  ندين  ال��ذي  الوقت  يف 
يف  ال�سنة  اأه���ل  اإخ��وان��ن��ا  م��ن  امل�ساجد  واأئ��م��ة  خطباء  م��ن 
وطاملا  والو�سطية  بالعتدال  عرفوا  الذين  الزبري  مدينة 
املبني  التوا�سل  وتعزيز  ال�سلمي  التعاي�ض  تكري�ض  اإىل  دعوا 
ال�سعب  مكونات  واملحبة بني خمتلف  املتبادل  الحرتام  على 
ال�سنية  الكريتني  الطائفتني  اأبناء  بني  خ�سو�سًا  العراقي 
جوهر  هو  النهج  ه��ذا  ب��اأن  منهم  ووع��ي��ًا  اإدراك���ًا  وال�سيعية 
الدعوة املحمدية الأ�سيلة واأنه يف مقدمة �سرورات احلفاظ 

على وحدة الن�سيج الجتماعي لل�سعب العراقي...
ندعو الأجهزة الأمنية اإىل الإ�سراع يف ك�سف اجلناة والتحقق 
من دوافعهم يف ارتكاب هذه اجلرائم وذلك من اأجل اإحقاق 
اأبناء  ل��دى  الأمنية  الأج��ه��زة  ب��ق��درات  الثقة  وتعزيز  احل��ق 
خلف  تقف  التي  للجهات  للفر�سة  وتفويتًا  العراقي  ال�سعب 
الفتنة  زرع  يف  اخلبيثة  اأغرا�سهم  لتحقيق  اجلناة  ه��وؤلء 

والحتقان الطائفي بني اأبناء الطائفتني الكريتني.

اإن الت�سحيات العظيمة التي يقدمها مقاتل القوات امل�سلحة 
مع  واملنازلة  القتال  ميادين  يف  عامة  ب�سورة  واملتطوعون 
واأ�سحاب  امل�سوؤولني  كبار  اليوم  يحاكيها  اأن  يجب  الإره��اب 
الت�سحية ببع�ض امتيازاتهم  الدرجات اخلا�سة وغريهم يف 
اأط��ب��اء  م��ن  ال��دول��ة  موظفي  م��ن  وتقت�سي  وغ��ريه��ا  املالية 
عموم  ومن  وغريهم  جامعات  واأ�ساتذة  وفنيني  ومهند�سني 
والبناء  العمل  ميادين  يف  وجهود  ت�سحيات  بذل  املواطنني 
وا�ستثمار الطاقات والوقت لتوفري املال وتقدمي اخلدمات مبا 

يعني البلد على جتاوز الظروف املالية الراهنة.

ال�شيخ الكربائيُّ ي�شتنكُر ب�شّدة جرمية 
اغتيال اأئمة م�شاجد الب�شرة.

�شدى اجلمعة

ت�شحيات املجاهد يف امليادين يجب ان 
يحاكيها كبار امل�شوؤولني

يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
احل�سيني  ال�سحن  يف  اأُِق��ْي��َم��ْت  التي  اجلمعة  �سالة  من  الثانية  خطبته 

ال�سريف يف )17/ربيع الأول/1436ه�(املوافق)2015/1/9م(.

يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
خطبته الثانية من �سالة اجلمعة التي اأُِقْيَمْت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 

يف )3/ربيع الأول/1436ه�(املوافق)2014/12/26م(

جماعة  اإن  يني  �سيا�سي  م�سدر  قال 
احل��وث��ي ا���س��ت��ق��دم��ت حم��ام��ًي��ا ع��راق��ًي��ا 
اأ�سمتها  م��ا  ح��ول  اأع��دت��ه  ملًفا  و�سلمته 
حروبها  اإبان  وقعت  التي  “النتهاكات” 
حمافظة  يف   )2010  –  2004( ال�ست 
���س��ع��دة )���س��م��ال( م��ع ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����ض 
واأ�ساف  �سالح.  الل  عبد  علي  ال�سابق 
اأن  ا�سمه،  ذك��ر  ع��دم  مف�ساًل  امل�سدر 
املحامي  ا�ستقدمت  احل��وث��ي  “جماعة 
العا�سمة  اإىل  املو�سوي،  جعفر  العراقي، 
�سنعاء )مل يحدد تاريخ قدومه( و�سلمته 
بخ�سو�ض  و���س��وًرا  وثائق  يت�سمن  ملفا 
خا�ستها  ال��ت��ي  ال�����س��ت  ���س��ع��دة  ح����روب 
اجلماعة مع النظام ال�سابق”. واملو�سوي 
وهو  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  يف  �سابق  ن��ائ��ب 

الرئي�ض  لإدانة  القانوين  امللف  اأعد  الذي 
اأث��ن��اء  ���س��دام ح�سني  الأ���س��ب��ق  ال��ع��راق��ي 
فرتة حماكمته قبل اإعدامه يف 30 كانون 
“امللف  اأن  واأو�سح امل�سدر  الأول 2006. 
حرب  ج��رائ��م  بارتكاب  اتهامات  ��ه  ي��وجهّ
عبدالل  علي  ال�سابق  الرئي�ض  من  لكل 
�سالح واللواء علي حم�سن الأحمر )قائد 

الفرقة الأوىل( .

احلوثيون يوكلون رئي�س الدعاء العام يف حمكمة 
�شدام لرفع دعوى �شد علي عبداهلل �شالح
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الرحيل  اللعلى  ر�سول  عزم  ان  بعد 
اىل ربه تعاىل اأو�سى بالولية من بعده اىل 
ان حتافظ  لها  المة ل يكن  ان   علي
على ما ح�سلت عليه ول ت�ستطيع ال�ستمرار 

والتقدم من اإمام مع�سوم ياأخذ بيدها.
الإمامة  )ان   الر�سا الإم��ام  عن  ورد 
زمام الدين ونظام امل�سلمني و�سالح الدنيا 

وعز املوؤمنني(
غدير  يف  الإمامة  امر   الر�سول وبلغ 
�ُسوُل  خم بعد نزول قوله تعاىل:  َيا اأَيَُّها الرَّ
ْ َتْفَعْل َفَما  َك َواإِن ملَّ بِّ َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ

َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه )�سورة املائدة :67(
ويف هذه الآية امران ا�سا�سيان: 

يعني  الذي  هو   الل ان  تقدم  كما  اوًل: 
المام فقد قال تعاىل:  َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن 

.َك بِّ رَّ
طوال   الل ر�سول  عذابات  ان  ثانيًا: 
ثالث وع�سرين �سنة حتى قال )ماأوذي نبي 
مثل ما اأوذيت( كلها مرهونة بامر المامة 
فان مل يبلغ هذا المر فاإنه لبد من وجود 
اإمام معني من الل تعاىل وبعد رحيل ر�سول 
وت��ويل   الأمري ح��ق  غ�سب   الل

امر اخلالفة من تولها..
الم���ام  يجل�ض  مل  الم����ر  ه���ذا  ب��ع��د  ل��ك��ن 
ب�سكل  يعمل  ك��ان  ان��ه  بل  بيته  يف   علي
دائم وقدر الإمكان حتى يحفظ ما جاء به 
بعد  امام  الئمة  توىل  ثم   ر�سول الل

الم��ام احل�سن  المر اىل  و�سل  امام حتى 
الم���ام  ا�ست�سهاد  وب��ع��د   الع�سكري
امام  اىل  الإم��ام��ة  انتقلت   الع�سكري
الع�سر والزمان ومبا ان الل �ساء غياب 
الوالد  لهذا  لب��د  فكان  عياله  عن  ال��وال��د 
 الل ر���س��ول  ج��ده  فعل  كما  ال�سفيق 
من ايكال امر عياله اىل من يدير �سوؤونهم 

ويرعاهم.
واأوكل   املهدي المام  غاب  فقد  وهكذا 
هذا  فكان  الأول  ال�سفري  اىل  ال�سيعة  امر 
وال�سيعة  الم��ام  بني  الو�سل  �سلة  ال�سفري 
اىل  مهامه  وانتقلت  الأول  ال�سفري  تويف  ثم 
�سفري ثاٍن ثم ثالث ثم رابع وبوفاة ال�سفري 

الرابع ابتداأت الغيبة الكربى.
ولعله من وجود احلكمة من الغيبة ال�سغرى 
هي التمهيد للغيبة الكربى من حيث وجود 
�سيعته  وب��ني   المام ب��ني  ال�سلة  تلك 
ال�سفراء  والمام املهدي هو الذي عني 
بالرجوع  واأمر  ال�سغرى  الغيبة  يف  الأربعة 
اليه من ذلك م�سلحة لالإ�سالم وامل�سلمني.

امل�سائل  التوقيع عنه جوابا عن  ورد يف 
اإ�سحاق بن يعقوب.

))اما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اىل 
رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة 

الل((
املجتهد  الفقيه وهي حكومة  )وكانت ولية 
غيبة  يف  يحكم  ال���ذي  لل�سرائط  اجل��ام��ع 
المام املهدي( فانظر كيف ان المام 

يرتكنا  مل  حيث  باأمورنا  يهتم   املهدي
من  باأيدينا  ياأخذ  دويل  قائد  دون  �سدى 
على  ودللتنا  لنا  الل  احكام  بيان  خ��الل 
عناية  اك��رب  وه��ي  احلياة  ه��ذه  يف  تكليفنا 
عرب  وال��زم��ان  الع�سر  ام���ام  م��ن  ت�سلنا 
الويل والفقيه ولعل جميع العنايات الأخرى 
الأ�سا�سية  ال��رع��اي��ة  ه��ذه  م��ن  درج���ة  اق��ل 
يف  الكربى  واهدافنا  مب�سرينا  تربط  التي 

احلياة.
" ياليت �سيعة المام يفكرون به كما يفكر 

بهم"  
 

ماذا نستفيد من اإلمام املهدي وهو غائب

فا�سل عليوي ح�سني

اإلمام املهدي امرنا بالرجوع اىل نائبه يف عصر الغيبة
احللقة السادسة
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ب�سم الل الرحمن الرحيم
عندما نقف على اعتاب باب �سيد الأنبياء و�سيد 
والظاملني  ال��رواة  اأخفاه  فيما  ونكتب  الو�سياء 
لر�سول الل نقف م�ستاأذنني لدخول هذه 
لر�سا  تقربا  ون�سرها  حقائق  لك�سف  العتاب 
علو  من  حقهم  من  هو  ما  ون�سر  بحبهم  الل 
حقائق  وهناك  لها  الل  اختارهم  التي  املكانة 
قد �سهرت عليها العني ال�سادقة يف حمبة اهل 
البيت وقلمي املتوا�سع قد اخذ البحث بني تلك 
ال�سطر لن�سر ما هو كان خمفي عن ال�سماع 

والنظار لتلك احلقائق 
ومن تلك احلقائق ما حدث يف ليلة هجرة النبي 
يف  ومبيته  بنف�سة   علي الم���ام  واف��ت��داء 
فرا�سة يف تلك الليلة لكن هناك امر قد قام به 
الر�سول والمام علي قد عتم عليه يف تلك 
 الليلة ومل يذكروا جهود وجهاد الر�سول
التوحيد  كلمة  واع����الء  ال��وث��ن��ي��ة  حم��ارب��ه  يف 
بعث  الليلة منذ  وكم هو حمارب �ساحب هذه 
 املهدي ولده  ر�سول الل حتى ظهور 
الذي  الإ�سالمي  التاريخ  من  اكرب  �سحية  واي 
اأولئك الذين عتموا على هذه  نه�ض فيه انياب 
وم�سلم  وال��رتم��ذي  البخاري  منهم  احلقائق 
من  ومنهم  وغريهم  ماجه  واب��ن  داوود  واب��ي 
ذكر احلادثة لكنه عتم على الليلة التي حدث 
فيها احلادث ومل ي�سرح بهذه احلقيقة �سوى 
امل�سلمني  عن  الل  ج��زاه  الني�سابوري  احلاكم 
حادثة  بان  يوقنون  كان  امل�سلمني  واك��ر  خريا 
عام  يف  عندهم  وانح�سارها  ال�سنام  تك�سري 
بان حادثة  يتبادر اىل اذهانهم  ان  الفتح دون 
النبي  ال��ه��ج��رة  ليلة  ك��ان��ت  ال���س��ن��ام  تك�سري 

واحلقيقة هاي هي بني ايديكم عن قول المام 
علي وهذا ن�ض قول المام علي الذي 
ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  احلاكم  اخرجة 
الليلة  انه قال: ))ملهّ��ا كان   فعن علي
على  اأبيت  اأن   الل ر�سول  اأم���رين  التي 
ة مهاجرًا، انطلق بي ر�سول  فرا�سه وخرج من مكهّ
الل اإىل الأ�سنام فقال: اجل�ض، فجل�ست 
 الل ر�سول  �سعد  ثمهّ  الكعبة،  جنب  اإىل 
ا  على منكبي ثمهّ قال: انه�ض، فنه�ست به فلمهّ
راأى �سعفي حتته قال: اجل�ض، فجل�ست فاأنزلته 
عنهّي وجل�ض يل ر�سول الل، ثمهّ قال يل: يا 
، ا�سعد على منكبي ف�سعدت على منكبيه،  عليهّ
ثمهّ نه�ض بي ر�سول الل وخيهّل اإيلهّ اأينهّ لو 
ى  �سئت نلت ال�سماء، و�سعدت اإىل الكعبة وتنحهّ
ر�سول الل فاألقيت �سنمهم الأكرب، وكان 
من نحا�ض موتدًا باأوتاد من حديد اإىل الأر�ض، 
فعاجلت  عاجْله   :الل ر�سول  يل  فقال 
فما زلت ُاعاجله ويقول ر�سول الل: اإيه 
اإيه، فلم اأزل ُاعاجله حتى ا�ستمكنت منه فقال: 
رته ونزلت((. )امل�ستدرك على  ه، فدققته فك�سهّ دقهّ

ال�سحيحني للحاكم الي�ستابوري ج3 �ض5( .
واحلديث يحدد بو�سوح ال�سنة التي وقعت فيها 
النبوية  الهجرة  قبل  ال�سنام  تك�سري  حادثة 
الليلة اي�سًا وهي ليلة مبيت  املباركة بل يحدد 
 على فرا�ض ر�سول الل المام علي
حينما عزم على اخلروج من مكة مهاجرا اىل 

املدينة.
ومن هذه الليلة نتعرف ان المام علي قد 
اأحرز يف هذه هي الليلة ويف �سبيحتها جمموعة 

من املناقب التي مل جتمع ل اأحد قط.

فهو قد نال
التوحيد  ن�سر  يف  اأ�سركه  قد  الر�سول  ان   -1
وحماربة الوثنية وتطهري بيت الل احلرام من 

ال�سنام.
2- كان من حملة ر�سول الل على كتفة 

ف�سعد على �سطح الكعبة.
3- قلعه ل�سنم قري�ض الأكرب وقذفه من على 

�سطح الكعبة.
النبي يف  للعر�ض الذي قدمه  4- قبوله 
من  اخل��روج  ي�ستطيع  كي  فرا�سة  على  املبيت 

مكة.
5- مبا�سرة فداء النبي بتعري�ض نف�سه 
تلك  الل  ر�سول  فرا�ض  على  نام  حينما  للقتل 

الليلة.
6- �سربه على امل احلجارة التي كان امل�سركون 
يرمونه بها ومل يكنهم من معرفته فلم يك�سف 

.لهم عن وجهه وهم ي�سنونه ر�سول الل
عليه  هجموا  حينما  للم�سركني  مواجهته   -7

�سبيحة ليلة املبيت.
حينما  واملخاطر  ال�سدائد  لأعظم  حتمله   -8
 فوت على امل�سركني النيل من ر�سول الل
وقتله ومعرفتهم بانه من ك�سر �سنمهم الأكرب 
بقري�ض  حلت  التي  امل�سائب  اأعظم  من  وهما 

فكيف �سيواجه هذ هي التحديات.
ال��ق��ول. ان ه��ذه احل��ادث��ة مبا  ول ي�سعني غري 
اأع��داء  دفعت  وحقائق  ومعان  اث��ار  من  حتمل 
الإ�سالم اىل العمل ب�ستى الو�سائل على ت�سيعها 
ُ اإِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه  َبى اللهّ وطم�سها ولكن: ... َوَياأْ

َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن )�سورة التوبة/32(
واحلمد لل رب العاملني .

مااأخفاة الرواة ...
مبكان ر�سول الل ليلة  مبيت الإمام علي

فوزية عمران عبا�ض
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كتابه  يف  املفيد  ال�سيخ  الكبري  العامل  ذكر   
اأبو  ب�سري  اب��ي  عن  رواي��ة  )الخت�سا�ض( 
الكويف  ال���س��دي  القا�سم  بن  يحيى  حممد 
وه���و م���ن اأ���س��ح��اب الم���ام���ني ال�����س��ادق 
قال   ، 150ه����  �سنة  م��ات   والكاظم
�سني  ان كربت  بعد   اأبا عبد الل اتيت 
اباحممد  يا  فقال  النف�ض،  يف  اجهدت  وقد 
ف��داك  جعلت  ل��ه:  فقلت  النف�ض؟  ه��ذا  م��ا 
مع  اأج��ل��ى  واق���رتب  عظمي  ورق  �سني  ك��رب 
اآخرتي  يف  اليه  ماا�سرب  اأدرى  ل�ست  اأين 
اإنك لتقول هذا القول؟  اأبا حممد  فقال: يا 
فقال:  اأقوله؟!  ل  كيف  فداك  فقلت: جعلت 
يكرم  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  الل  اأن  علمت  اأم���ا 
الكهول.  م��ن  وي�ستحيي  منكم،  ال�سباب 
منا  ال�سباب  يكرم  قلت: جعلت فداك كيف 
ال�سباب  يكرم  قال:  الكهول؟  من  وي�ستحيي 
منكم اأن يعذبهم، وي�ستحيي من الكهول اأن 
قلت جعلت  قال:  �سررتك؟  فهل  يحا�سبهم، 

فداك زدين فاإنا قد نبزنا نبزا انك�سرت 

وا�ستحلت  اأفئدتنا،  له  وماتت  ظهورنا،  له 
فقهاوؤهم  رواه  حديث  يف  دماءنا  ال��ولة  به 

هوؤلء، قال: فقال: الراف�سة؟ قلت: نعم.
الل  بل  �سموكم  هم  ما  والل  فقال:  ق��ال: 
�سماكم، اأما علمت اأنه كان مع فرعون �سبعون 
رجال من بني اإ�سرائيل يدينون بدينه، فلما 
مو�سى،  وهدى  فرعون  �سالل  لهم  ا�ستبان 
يف  وكانوا  مو�سى،  وحلقوا  فرعون  رف�سوا 
ع�سكر مو�سى اأ�سد اأهل ذلك الع�سكر عبادة 
اأنهم رف�سوا فرعون،  اإل  واأ�سدهم اجتهادا 
هذا  لهم  اأثبت  اأن  مو�سى  اإىل  الل  فاأوحى 
ق��د نحلتهم، ثم  ف��اإين  ال��ت��وارة،  ال���س��م يف 
اإذ  به  �سماكم  حتى  ال�سم  ه��ذا  الل  ذخ��ر 
رف�ستم فرعون وهامان وجنودهما واتبعتم 

حممد.  واآل  يا اأبا حممد فهل حممدا 
ق���ل���ت: ج��ع��ل��ت ����س���ررت���ك؟ ق���ال: 
زدين.  ف��ق��ال: اف��رتق ف��������داك 
فرقة  كل  وا���س��ت�����س��ي��ع��وا النا�ض 
ك�������ل ����س���ي���ع���ة، 

فذهبتم  نبيكم،  بيت  اأه��ل  مع  فا�ست�سيعتم 
الل،  اختار  ما  واخ��رتمت  الل،  ذه��ب  حيث 
واأحببتم من اأحب الل واأردمت من اأراد الل، 
فاأب�سروا ثم اأب�سروا ثم اأب�سروا، فاأنتم والل 
املرحومون، املتقبل من حم�سنكم، واملتجاوز 
اأنتم  عن م�سيئكم، من مل يلق الل مبثل ما 
عليه مل يتقبل الل منه ح�سنة، ومل يتجاوز 
�سررتك؟  فهل  حممد  اأب���ا  ي��ا  �سيئة،  عنه 
اإن  ف��ق��ال:  زدين.  ف��داك  جعلت  قلت  ق��ال: 
ظهور  من  الذنوب  ي�سقطون  ومالئكته  الل 
�سيعتنا كما ت�سقط الريح الورق عن ال�سجر 
يف اأوان �سقوطه، وذلك قول الل " واملالئكة 
يف  ملن  وي�ستغفرون  ربهم  بحمد  ي�سبحون 
" فا�ستغفارهم والل لكم دون هذا  الأر�ض 
قال:  حممد؟  اأب��ا  يا  �سررتك  فهل  ال��ع��امل، 

قلت: جعلت فداك زدين.
وللحديث بقية ان �ساء الل �سنكمله يف العدد 

القادم

زينب كاظم �ساكر الوائلي

احللقة الأوىل
االمام الصادق... يبشر شيعته
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َمن  ِبَرْحَمِتِه  َيْخَت�ضُّ   ُ َواللهّ   تعاىل:  الل  ق��ال 
َي�َساء )�سورة البقرة: 10( .

 نبيه ب���ي���ت  اه������ل  اخ���ت�������ض   فالل
فهم بها عن العاملني، واخت�س  بخ�سو�سيات �سرَّ
الإمام احل�شني بخ�شائ�س مميزة منها:

جاء  الن����وار  ع��امل  م��ن   فهو  :نوره  -1
بعر�سة  فجعلهم  ان���وار  الل  " خلقكم  زي��ارت��ه  يف 
ال���س��الب  يف  ن���ورا  كنت  ان��ك  ا�سهد  حمدقني" 

ال�سماخة والرحام املطهرة"
حتى   فاطمة جبني  ي�سطع  كان  النور  هذا 
الظلماء اىل  الليلة  وكنت لحتاج يف   تقول
امل�سباح وانتقل اليه هذا النور بالولدة فقد كان 
يعرف ب�سباحة الوجه ورافقه هذا النور، حتى 
بعد �سهادته يقول ذلك العدو الذي جاء اىل 
م�سرعه والل لقد �سغلني نور وجهه عن التفكر يف 

قتله.
2- والدته: فالل ار�سل حورية فائقة على 
كل احلور تولت امر ولدته مع جمموعة من 

احلوريات.
لحد  يح�سل  مل  خ��ا���ض  ن�سب   :ن�صبه  -3
اب��وه  مع�سوم،   الل ر���س��ول  ج��ده  الدنيا  يف 
ن�ساء  �سيد  ام���ه  مع�سوم،   املوؤمنني ام���ري 
اهل  �سباب  �سيد  اخ��وة  مع�سومة   العاملني
 الطاهرين الئ��م��ة  اأب���ن���اوؤه  مع�سوم،  اجل��ن��ة 

مع�سومون.
وتعاىل  �سبحانة  الل  )خ�سه   :ت�صميته  -4
المام احل�سني بهذا ال�سم فلم ي�سَم احد قبله بهذا 

ال�سم، واحل�سني يعني كثري الح�سان.(
 مبولده ل��ل��ت��ن��ه��ئ��ة  اخل���ا����ض  االح������رتام   -5

�صدرت خم�ض اق�صام من الوحي:
اجلنان  " زخ��رف  الر�سوان:  اىل  الل  اأوح��ى  اأ - 

 وطيبها كرامة ملولود حممد
ب- اأوحى الل اىل مالك " اخمد النريان كرامة 

.ملولد حممد
ج - اأوحى الل اىل حور العني "ان تتزين وتزاورن 

.كرامة لولد حممد

�سفوفا  قوموا  " اأْن  املالئكة:  اىل  الل  اأوح��ى  د - 
كرامة  والتكبري  والتمجيد  والتحميد  بالت�سبيح 

.ملولود حممد
ذ - اأوحى الل اىل جربائيل "ان اهبط اىل النبي 
الف  ال��ف  )والقبيل  قبيل  ال��ف  يف   حممد

ملك( وهنئوا حممد مبولوده".
ششفيع  ف��ه��و   مبهده ف��ط��ر���س  ع���اد   -6

املائكة .
ملهدك ايات ظه��ران لف�ط�ر�ض

واآي�����������ة عي���صى ان ت�ك���ل���م يف امل�ه����د
الن فاق يف ام فانت ابن فاط�م

وان فاق يف املهد فانت اأبو املهدي
املالئكة  مهده  حركت   :مهده حت��ري��ك   -7

)ميكائيل(
8- مناغاته: يناغية جربائيل

9- ر�صاعه: ل�سان النبي واإبهامه ففي زيارة 
جابر" غذتك يد الرحمة ور�سعت من ثدي اليان 

وربيت يف حجر الإ�سالم"
الب�سه  النبي حني  10- لبا�صه: قال فيه 

اإياه: " وان حلمتها من زغب جناح جربائيل"
كل  زارة   :دفنه قبل   قربه زي���ارة   -11
الأنبياء ومل ي�سمع بقرب يزار قبل دفن �ساحبه.

12- اكله من اجّلنة: بثمرات حني ا�ستهاها 
)رطب، �سفرجل، تفاحة(.

13- اأعطاه اهلل اجلنة كلها: خلقت من نوره. 
 14- �صيد �صباب اهل اجلنة: "احل�سن واحل�سني

�سيدا �سباب اهل اجلنة" .
ففي   :للح�صني اجل��ن��ة  درج�����ات  اع��ل��ى   -15
- برهّ حتى يقتل الرجل يف  رواية " فوق كل ذي برهّ
�سبيل الل فلي�ض فوقه بر" وهو �سيد ال�سهداء 
فيكون يف اعلى الدرجات راأى اأحد كبار العلماء يف 
منامه اأن القيامة قد قامت وراأى �سفوف ال�سهداء 
ف�سار ي�ساأل عن كل �سهيد اأين هي درجته؟ فت�سري 
�سيدهم  اأين هي درجة  �سال  اين  اىل  املالئكة  له 
احل�سني يقول هذا العامل: فجائني اخلطاب 
الإل��ه��ي يف امل��ن��ام: ان قتل احل�سني درج��ة ل 

"يعلمها اإل انا واحل�سني
يقول  امل���ع���راج  رواي�����ة  يف  ال���ع���ر����ض:  زي���ن���ة   -16
بالنور:  العر�ض  على  مكتوبا  النبيراأيت 

احل�سني م�سباح الهدى و�سفينة النجاة .
.17- فوق العر�ض: حمل حديث زائريه

18- الدموع عليه: تفوح بها رائحة اجلنة.
19- الكوثر: يفرح ب�سرب الباكي عليه.

ول  يرهقه قرت  ل   :دم��وع��ه عليه حم��ّل   -20
ذلة.

21- العني الباكية عليه مرحومة : " اللهم 
ارحم تلك العيون التي �سالت حزنا لنا اأهل البيت.

وال���ب���ك���اء   لزيارته ال��ع��ظ��ي��م  االج������ر   -22
عليه: فقد ورد اأنه من بكى او تباكى فله اجلنة 

.
23- كل الكون بكي عليه: ال�سماء-املالئكة-
الطري-  الوح�ض-  اجل��ن-  العني-الن�ض-  احل��ور 

الرب- البحر .
24- التاأثري لذكر ا�صمه: "ما ذكرين موؤمن 

اإل وبكى" .
وال�صالة   روحه قب�ض  ت��وىل   اهلل  -25
عليه: بل يف رواية األ �سلى الل على الباكني 

.على احل�سني
26- رفع دمه اىل ال�صماء: ففي زيارته اأ�سهد 

اأن دمك قد �سكن يف اخللد
27- ا�صتجابة الدعاء حتت قبته.

28- االئمة من ذريته.
29- تربته لها ميزات خا�صة.

اأ - اأف�سل اأر�ض يف اجلنة.
ب - م�سكن اأولياء الل.

ت - كعبة الزائرين .
ث - الدفن فيها موجب لدخول اجلنة بغري ح�ساب.

ج - ال�سجود عليها يخرق احلجب ال�سبعة.
ح - الت�سبح بها موجب مل�ساعفة الت�سبيح ب�سبعني. 

خ - امان للميت يف قربة. 
.د - حملها كل ملك واهداها اىل النبي

.ذ - قبلها النبي

�سبيحة عليوي كاظم
ما اأعطاه اهلل للح�سني
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الل  خلق  اأن  -منذ  الب�سرية  على  ير  مل 
تعاىل اآدم  اإىل هذا اليوم - ع�سر انت�سر فيه 
ًا، وكيفًا، و�سورًا، كما هو يف ع�سرنا  الف�ساد: كمهّ
اليوم.. ففي زاوية من زوايا الأر�ض، كان هناك 
ُعرفوا  وقد  وال�سذوذ،  الرذيلة  يار�سون  قوم 
كانوا  مبا  جزاء  مدينتهم  وقلبت  التاأريخ،  يف 
يعملون.. والقراآن يذكرهم بذكٍر منفٍر:{اأََتاأُْتوَن 
هذه  اأ�سبحت  بينما  اْلَعامَلِنَي..}  ِمَن  ْكَراَن  الذُّ
املع�سية من املعا�سي التي مُتار�ض هذه الأيام، 
وبال  ومفل�سف،  البع�ض،  عند  م�ست�ساغ  ب�سكل 
�سمات  من  �سمة  كانت  الفاح�سة  فهذه  نكري.. 

بع�ض الأمم.
والباطني،  الظاهري  املنكر  اأنواع  �ستى  اإن 
هذا  يف  منت�سرا  اأ�سبح  ال�ساذ،  وغري  ال�ساذ 
الع�سر.. حقا اإنه ع�سر ع�سيب!.. اإذ اأ�سارت 
الأر�ض  امتالء  م�ساألة  اإىل  الروايات  بع�ض 
جورا، فنحن نعي�ض -على الأقل- بدايات هذا 
الع�سر.. وعلى كلٍّ فاإن التاأمل يف �سورة وق�سة 

يو�سف – من موجبات العتبار يف هذا املجال.. 
فهو من الأنبياء الذين يكن اأن جنعلهم قدوة 
يف حياتنا اليوم، وخا�سة بالن�سبة لل�سباب الذين 

يواجهون �ستى �سور املغريات. 
اإن ق�سة  من الق�س�ض التي ذكرت بتف�سيل 
املنام  وذلك  �سغره،  منذ  الكرمي:  القراآن  يف 
بيعه، ثم  ثم  بقتله،  الهمهّ  اإىل ق�سة  راآه،  الذي 
ال�سجن، ثم اإىل اأن �سار على خزائن الأر�ض.. 
القراآن  تناولهم  الذين  الأنبياء  من  فيو�سف 

الكرمي ب�سيء من التف�سيل.
و�سالمه  الل  �سلوات  يو�سف  ق�سة  يف  اإن 

عليه، بع�ض الدرو�ض املهمة:
يالحظ من �سياق �سورة يو�سف  ، اأن اأخوة 
يو�سف مل يكونوا من الكافرين، بل كانوا موؤمنني 
بالل  ولهذا تراهم يق�سمون بالل عز وجل:{
َقاُلوْا َتالل َتْفَتاأُ َتْذُكُر ُيو�ُسَف..} فاإن قال قائل: 
وا  باأن هذه التعابري كانت متاأخرة، وعندما همهّ
بقتل يو�سف  مل يكونوا موؤمنني.. فاإن هذا القول 

اْطَرُحوُه  اأَِو  ُيو�ُسَف  {اْقُتُلوْا  الآية:  هذه  تدفعه 
ِبيُكْم َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْوًما  ا َيْخُل َلُكْم َوْجُه اأَ اأَْر�سً
نَي..}  والغريب اأن هوؤلء كان بودهم اأن  احِلِ �سَ
يقعوا يف قلب اأبيهم موقعا ح�سنا، ويريدون اأن 

يتوجه اإليهم يعقوب كتوجهه اإىل يو�سف!..
وعليه، فاإن على الأب اأن ل يظهر التمييز يف 
مقام التعامل مع اأولده، فال�سيطان يف املر�ساد، 
واحل�سد من املعا�سي الأولية على هذه الأر�ض.. 
ويبدو اأن هوؤلء اكت�سفوا باأن هنالك توجها من 
يعقوب لهذا النبي العظيم.. ويو�سف  كما نعلم، 
مل يكن جماله جمال طارئا، واإنا كان جماله 
معه منذ ال�سغر: جمال ظاهري، وروح حتمل 
مقدمات تلقي النبوة.. فيا له من جمال ظاهٍر 
اإليه يعقوب،  وباطن!.. فمن الطبيعي اأن ييل 

ويبدو ذلك من ت�سرفه.
َوَتُكوُنوْا  اأَِبيُكْم  َوْجُه  َلُكْم  {َيْخُل  قولهم:  اإن 
نَي..} اأي بعد ذلك نتوب  احِلِ ِمن َبْعِدِه َقْوًما �سَ
اإىل الل ، ون�سبح من ال�ساحلني.. وهذه هي 

تاأمالت يف حياة الأنبياء
حياة النبي يو�سف
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حالة ال�ستهزاء بالتوبة، اإن البع�ض منا يرتكب 
الفواح�ض، ويعمل بع�ض املنكرات، اأو قد يتوغل 
ي�سل  اأن  اأمل  على  املحللة،  ال�سهوات  عامل  يف 
يوما من الأيام، ويعود اإىل جادة احلق.. ولكن 

اأنهّى له ذلك؟!..
ح�ساباته،  يح�سب  ل  املوؤمن  الإن�سان  اإن 
فهناك ورد ما م�سمونه: )يا عبدي ادعني ول 
تعلمني(.. اأي اأنت اطلب مني الهدف، اأما ما 
هي الو�سيلة؟.. وما هي املراحل؟.. فاترك الأمر 
!.. فيو�سف  وهو يف اأعماق البئر، من املوؤكد  اإيلَّ
اأنه كان يدعو اإما بل�سان حاله، اأو بل�سان مقاله.. 
ومل يكن يتوقع اأن تكون النجاة بهذه الطريقة، 
اأعماق  من  اأين؟..  واإىل  اأين؟..  من  والنجاة 
بيت  اإىل  الفرعوين،  املكان  ذلك  اإىل  البئر، 
العزيز، حيث الرتف، وحيث الراحة!.. واإذا به 
وخالل فرتة ق�سرية، ينتقل من العامل ال�سيق، 

اإىل ذلك العامل املرتف.
اإذا   {.. الأَْر�ِض  يِف  ِلُيو�ُسَف  ا  نِّ َمكَّ {َوَكَذِلَك 
َ{مَلَّا  اأن يهياأ الأ�سباب هكذا يهيئ..  اأراد الل  
ِزي  جَنْ َوَكَذِلَك  َوِعْلًما  ُحْكًما  اآَتْيَناُه  ُه  اأَ�ُسدَّ َبَلَغ 
ُه}.. اأي مرحلة الن�سج  امْلُْح�ِسِنني}.. {َبَلَغ اأَ�ُسدَّ
وال�سباب، فال�ساب الذي له وعي والتفات، حتى 
لو كان دون الع�سرين، يكن اأن يعربهّ عنه باأنه 
بلغ اأ�سده.. فاإذن، اإن �سن الأربعني هي �سن ما 

بعد بلوغ الأ�سد.
الذي  العلم  اإن  َوِعْلًما}..  ُحْكًما  {اآَتْيَناُه 
عن  يتخلف  ل  العلم  هذا  العاملني،  رب  يعطيه 
اأي  علما،  اأنف�سنا  يف  جند  فنحن  الواقع.. 
ذهنية..  �سورة  خالل  من  الواقع  لنا  ينك�سف 
ولكن مل ن�سل اإىل الواقع، واإنا �سورنا الواقع 
يف اأنف�سنا ت�سويرا، وقد يطابق الواقع، وقد ل 
عون  يدهّ الأيام،  هذه  الفلك  وعلماء  يطابقه.. 
الكذائية،  بالأو�ساف  الكذائية،  ة  باملجرهّ العلم 
وذلك من خالل املعادلت والتحاليل، ي�سلون 
اإىل مرحلة العلم املبدعة، بينما الواقع حمجوب 
الل  قبل  من  ياأتي  الذي  العلم  ولكن  عنهم.. 
فنحن  وعليه،  الواقع..  يك�سف  العلم  فهذا   ،

علماء، ولكن بجهل مركب: اأي نحن جاهلون، 
ولكن ل نعلم اأننا من اجلاهلني.

فاإذن، اإذا اأراد الل ، اأن ينهّ على عبٍد فتح 
له كما فتح  الباطني، وفتح  النك�ساف  باب  له 
للقمان باب احلكمة، فريى الأمور بحقائقها.. 
فبالن�سبة لالأنبياء اإن دائرة هذا العلم وا�سعة، 
ويعرفون كثريا من الأ�سياء: تاأويل الروؤى، وما 
وراء الغيب، وما وراء اجلدر اإىل اآخره.. واملوؤمن 
ي�ساأل الل ، اأن يعطيه انك�سافا مبقدار ما يحتاج 
اأبعاده،  بكل  ياأتيه  ل  العلم  اأن  �سحيح  اإليه.. 
ولكن يعطيه من العلم ما يرى به طريقه اليوم، 
يربي  وكيف  زوجته؟..  مع  يتعامل  كيف  مثال: 
ابنه؟.. وكيف ي�سل اأرحامه؟.. واأين ي�سافر؟.. 
واأين يلقي ع�سا ال�ستقرار؟.. واختيار مواطن 
واأ�سباب  الهجرة؟..  ومواطن  املعي�سة؟.. 
اخلافية  الأمور  من  ذلك  كل  فاإن  الرزق؟.. 
امل�سلحة؟..  واأين  الل؟..  ر�سا  فاأين  علينا.. 
فنحن ل نعلم، لذا على الإن�سان اأن ي�ساأل الل 

تعاىل اأن يفتح له هذه الأبواب.
ْف�ِسِه َوَغلََّقِت  ِتي ُهَو يِف َبْيِتَها َعن نَّ {َوَراَوَدْتُه الَّ
الأ�ساليب  هذه  اإن  َهْيَت..}  َوَقاَلْت  الأَْبَواَب 
اللواتي،  الن�ساء  ت�ستعملها  التي  هي  الثالثة، 

يردن اإيقاع الفري�سة يف فخوخهن:
اأول: {َوَراَوَدْتُه..} راودته، اأي كان الكالم 
ت�سطاد  اأن  تريد  التى  فاملراأة  وبرفق..  بلني، 
فري�ستها من ال�سباب، من الطبيعي اأن تلجاأ اإىل 
الكالم املع�سول، واإىل رقة القول.. فالل  خلق 
املراأة، وجعل فيها هذه القابلية.. ويكن متييز 
�سوت الرجل من املراأة، من خالل حروف، ومن 
وراء الهاتف –مثال- فالرقة �سمة كالم املراأة.. 
لالإقاع  الرقة،  هذه  ا�ستعملت  املراأة  وهذه 

بيو�سف.
من  اأي�سا  الأَْبَواَب..}  {َوَغلََّقِت  ثانيا: 
الرقابة  وجود  وعدم  اخللوة،  الن�ساء:  مكائد 
الف�سيحة،  من  اخلوف  وعدم  الجتماعية، 
والبتعاد عن الأ�سواء، والذهاب اإىل الظلمات، 

حيث ل يكن اأن تراقب.

اأن  اإل  بقي  ما  اأي  َهْيَت..}  {َوَقاَلْت  ثالثا: 
بعد  وباإحلاح،  باإ�سرار  اأمرًا  تاأمر  فهي  تقدم، 
واللينة  برفق،  املراودة  ال�سابقتني:  املقدمتني 
يف القول.. وتخلية الأجواء، بطرد الرقباء.. ثم 
تقول: الآن ما بقي اإل اأن تقدم على ذلك الأمر.

اإن ليو�سف  عبارات جميلة وبليغة، فقد قال 
هذه العبارات يف تلك اخللوة، ومن وراء الأبواب 
العاملني  رب  ال�سنني  اآلف  بعد  واإذا  املغلقة.. 
يك�سف ما قاله يو�سف يف تلك الغرف املغلقة.. 
نعم، هكذا اإذا اأراد اأن يظهر ف�سيلة يظهرها!.. 
واإذا اأراد اأن يك�سف عن ف�سيحة ك�سفها اأي�سا.. 
َل  ُه  اإِنَّ َمْثَواَي  اأَْح�َسَن  ي  َربِّ ُه  اإِنَّ  ِ اللهّ َمَعاَذ  {َقاَل 
يو�سف:  قاله  اأول جواب  اإن  امِلُوَن..}  الظَّ ُيْفِلُح 
ِ ..} فلم يقل: هذا حرام، وهذا ل  {َمَعاَذ اللهّ
يجوز، وهذا يدخل نار جهنم.. مل يذكر ذلك 
ِ{.. ال�ستعاذة بالل ،  اأبدا، اإنا }َقاَل َمَعاَذ اللهّ
وكاأن يو�سف  بهذه العبارة ترباأ من حوله وقوته، 
اأي يا رب!.. اأنت الذي اأ�ستعيذ بك، واأنت الذي 

األتجاأ اإليك.
ي اأَْح�َسَن َمْثَواَي{.. اأي يا زليخة!..  ُه َربِّ }اإِنَّ
من  اأخرجني  وقد   ..! الل  نعم  جواب  هذا 
يعقوب!..  اأبي  اأح�سان  يف  واأكرمني  اجلب!.. 
وجعل حمبتي يف القلوب!.. وجعل هذا الرجل 
يتخذين ولدا!.. واأعطاين هذا اجلمال!.. وبعد 
هذا  اأنكر  ال�سهوة،  من  حلظات  ولأجل  ذلك، 

اجلميل من رب العاملني!..
يتعر�ض  عندما  لل�ساب  در�ض  هذا  فاإذن، 
النعم  من  الكبري  الكم  فليتذكر  املوقف،  لهذا 
ال�سفقة  هذه  وليحذر  اإليه،  املتوجهة  الإلهية 
بدقائق  النعم  هذه  منه  ت�سلب  واأن  اخلا�سرة، 
معدودة: هذا العلم املعطى، وهذه احلكم، وهذا 
المتياز، وهذا القرب.. هل يبيعه الإن�سان يف 
ي اأَْح�َسَن َمْثَواَي  ُه َربِّ هذا املوقف؟.. اأبدا !.. {اإِنَّ
امِلُوَن ..} هو الفالح بيده، والفوز  ُه َل ُيْفِلُح الظَّ اإِنَّ
ل  العاملني  رب  فاإن  نف�سه،  ظلم  والذي  بيده.. 

يكن اأن يفتح له اأبواب التوفيق.
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ال����ل����غ����ة ال���ع���رب���ي���ة 
والف�ساحة  وال��ب��الغ��ة 
على اخلطيب  اللوازم  من 
ي�سح  ف��ال   ، ب��ه��نهّ يت�سلع  ان 
ون�سب  مرفوع،  على  من�سوب  يعطف  ان  للخطيب 
الفاعل، و�سم املجرور، وقطع همزة الو�سل، وبع�ض 
قليل من اخلطباء اعزهم الل حينما يتحدثون اأمام 
النا�ض  اإىل  –امليكرفون-ويتحدثون  ال�سوت  لق��ط 
بالأخطاء  اجل��راح  مثخنة  ف�سحى  اإم��ا  لغتهم  تاأتي 

والتجاوزات اللغوية، واإما عامية فجة.
فانه  العربية  لغتنا  انتهاك  وللحديث عن جرائم 
يطول املقام... وقد يرى البع�ض اأن هذه م�سائل �سكلية 
اإن  الكربى.  امل�سيبة  تكمن  وهنا  اأهمية،  ذات  غري 

اإه��دار ل�سخ�سيتنا وتراثنا وثقافتنا  اللغة هو  اإه��دار 
وعبث  ا�ستهانة  اإنه  اأمتنا.  اأهم مقومات  ولواحد من 
خطري ل يكن اأن نل الكتابة عنه، ولفت النظر اإليه.

و�شنتطرق اىل بع�س المور املهمة،  منها:
تقارب خمارج الحرف العربية وي�سبح خلطا بني 
ا  وخ�سو�سً النطق،  يف  واملهمو�ض  املجهور  ال�سوتني 
خطورة  وتظهر  ال�سوتية.  املماثلة  عامل  تاأثري  حتت 
هذا اخللط ب�سورة اأو�سح وت�ستمل اللغة على املقابلني 
املجهور واملهمو�ض، مما قد يوؤدي عن طريق التبادل 
بينهما- اإىل تغيري املعنى اأو ت�سويهه، كما يحدث مع 

املقابالت ال�سوتية الآتية:
العني  وال�سني،  الزاي  والثاء،  الذال  والتاء،  الدال 
واحلاء، الغني واخلاء. ولحظ اللب�ض الذي يكن اأن 

كلمتي  طبًعا-بني  ال�سياق  على  اعتماد  يحدث-دون 
يف  الغني  تنطق  حينما  ويخ�سى(،  )يغ�سى  الثنائي: 
فتلتب�ض  ال�سني،  تاأثري  حتت  مهمو�سة  الأوىل  الكلمة 
)يزحر  الثنائي:  كلمتي  ب��ني  اأو  الثانية.  بالكلمة 
الأوىل  الكلمة  يف  ال���زاي  تنطق  حينما  وي�سحر(، 
مهمو�سة حتت تاأثري احلاء، فتلتب�ض بالكلمة الثانية. اأو 
بني كلمتي الثنائي: تلميع وتلميح حني يلي اأيا منهما 
�سوت مهمو�ض، وهناك الكثري من المثلة، فلذا يجب 
واعطاء  ال�سحيحة  خمارجها  من  الح��رف  اخ��راج 
نربة وحدة و�سرعة ونغمة لل�سوت حتى ييز ال�سامع 
ت�سابهت  وان  ال�سوت  موا�سفات  خالل  من  الكالم 

الحرف يف خمارجها.

عندما  اإرادي  ل  ب�سكل  �سوته  يتغري  الإن�سان  ان   
حتى  اليه  وينجذب  يحبه  ال��ذي  ال�سخ�ض  م��ع  يتكلم 

احل��دي��ث  ك���ان  وان 
ويف  ط�����ب�����ي�����ع�����ي 
  ، ئي ا عع�سو �سو مو
ُي�������س���در ال���دم���اغ 
احل���الت  ه���ذه  يف 
اوم�������ر ب��ن��ت��ع��دي��ل 
ط���ري���ق���ة ال���ك���الم 
يف  تغري  عنه  فينتج 
عند  ال�سوت  نغمة 
تلقائيًا. ال�سخ�ض 

توؤكد  حديثة  بريطانية  درا�سة   
ال��ك��ذب  ع��ل��ى  امل��ع��ت��اد  ال�سخ�ض  ب���اأن 
ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه اك��ت�����س��اف ال��ك��اذب��ون 

ب�سهولة. اأمامه 

ب��ك��ام��ل  الآخ����ري����ن  ���س��ك��ل  ي��ح��ف��ظ  ل  دم���اغ���ك   
املالمح  وبع�ض  العينني  على  يركز  ولكنه  وجوههم. 
كامل  تذكر  يف  �سعوبة  جتد  ولهذا  الوجه.  يف  البارزة 

اأحيانًا. ما  �سخ�ض  وجه 

انتبه !!!

هل 
تعلم 

مروة ال�سالمي
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ي��ك��ن ت��ق�����س��ي��م ال�����س��ل��ط��ات يف ال���دول���ة 
الإ�سالمية اىل ثالث، والبداية من الت�سريعية 
وذل���ك م��ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ري��ف والخ��ت�����س��ا���ض 

وكالآتي:
التقنني  ���س��ل��ط��ة  وه���ي  1-ال��ت��ع��ري��ف: 
وف��ق  ال��ق��وان��ني  ت�سريع  ومت��ار���ض  وال��رق��اب��ة 
ت�سميات  عدة  عليها  ويطلق  خا�سة  �سوابط 
منها: جمل�ض الفقهاء او ال�سورى او الوكالء...
الذين  الفقهاء  من  وتتكون  2-التكوين: 
وموا�سفات  ���س��روط  �سمن  الأم���ة  تنتخبهم 

خا�سة.
كيفية  يف  املعا�سرين  مراجعنا  احد  يقول 
تكوين اع�ساء املجل�ض: كل جماعة من النا�ض 
حيث  املعا�سرين،  العدول  الفقهاء  احد  تقلد 
�سورى  تتكون  نف�سهم  الفقهاء  ه��وؤلء  من  انه 
امل���راج���ع ، ال��ذي��ن ي���ق���ودون الم���ة ب��اأك��ري��ة 
واحلرب  كال�سلم  العامة  الق�سايا  يف  الآراء 
التقليد  ق�سايا  يف  ام��ا   ، و...  والق��ت�����س��اد 
مرجعها،  جماعة  فلكل  وال�سوم  كال�سالة 
احلكم  ���س��دة  اىل  الفقهاء  و���س��ول  ويخ�سع 

ل�شرطني ا�شا�شيني هما : 
1 – املوا�سفات املطلوبة لالجتهاد.

له  يكون  اي  للفقيه  الم��ة  انتخاب   –  2
مقلدون فاإذا وجد فقيه عادل ل يقلده النا�ض 
فهو مبعزل عن احلكم، اما عن كيفية �سعود 
اذا   : فيقول  املجل�ض  اىل  النا�سئني  الفقهاء 
مات الفقيه او مر�ض بحيث ل يكن ان يزاول 
احد  ينتخبون  الباحثني  الفقهاء  فان  احلكم، 
م�ساعدين  يكونون  المر  بادئ  ويف  النا�سئني 
الزمن،  مب��رور  مقلدون  لهم  يكون  ثم  للكبار 
وي���وؤك���د ه���ذا امل���رج���ع ع��ل��ى ����س���رورة وج���ود 
املرتبطة  ال���س��الم��ي��ة  الأم����ة  يف  الأح�����زاب 
من  املجل�ض  يتكون  وبذلك  املراجع،  بالفقهاء 
التعاون بني الفقهاء والمة والأحزاب، ورمبا 
يف  القمة  اعلى  املجل�ض  هذا  كان  اذا   : يقال 

النظام الإ�سالمي فمن يراقبه؟
ف��اإذا  النا�ض،  هم  املراقب  ان  اجل��واب: 
لإح��دى  فقدانه  او  الفقيه  ان��ح��راف  فر�سنا 

ال�سروط فاإن عزله ي�سبح تلقائيًا بوا�سطة: 
– �سحب املقلد تقليده عن مرجعه لأنه   1

راأى خلاًل فيه كاأن اأ�سبح كثري الن�سيان مبا ل 
يوؤهله لال�ستنباط. 

باإ�سقاط  ذل���ك  ب��ع��د  املجل�ض  ي��ق��وم   –2
�سالحية الع�سوية او احلكم عنه.

الإ����س���ارة  ���س��ي��ت��م  الخ��ت�����س��ا���س��ات:   –3
ويبقى  للمجل�ض  العامة  الخت�سا�سات  اىل 

التف�سيل بح�سب نظام كل دولة : 
ال��ق��وان��ني  تاأ�سي�ض  ح��ق  للمجل�ض  فلي�ض 
يف  اجتهاد  ل  اذ  ن�ض  يوجد  دام  ما  واحلكم 
مورد الن�ض، لي�ض له ان يغري حكمًا او يبدله 
او يزيد فيه او ينق�ض ن�ض عليه ال�سرع ، وانا 

مهمته تكمن يف امور منها : 
اأ – ت�سخي�ض املو�سوعات امل�ستنبطة التي 

حتتاج اىل دقة نظر وفح�ض وتاأمل. 
بها  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ات  – تطبيق  ب 

ال�سريعة الإ�سالمية على مو�سوعاتها.
– التخطيط لتطبيق الأحكام ال�سرعية  ج 

يف اخلارج.
القادمة  الع��داد  يف  لل�شلطات  والتكملة 

بعون منه تعاىل.

اأ. علي عادل

ال�شلطات يف الدولة الإ�شامية 
)ال�شلطة الت�شريعية(

اإخوانك  خر   :   الع�شكري  قال 
من ن�شي ذنبك وذكر اإح�شانك اإليه .

اأن  والتوهم:  الت�شور  بني  الفرق 
وتوهمه  به،  العلم  مع  يكون  ال�شئ  ت�شور 
ل يكون مع العلم به لن التوهم من قبيل 
وقال  العلم،  ينايف  والتجويز  التجويز 
الظنون  جمرى  يجري  التوهم  بع�شهم: 
يتناول املدرك وغر املدرك وذلك مثل اأن 
يخربك من ل تعرف �شدقه عما ل يخيل 

العقل فيتخيل . ية
غو

ت ل
وقا

فر

م�سطفى �سرب
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اأن  ال��ب�����س��ري��ة  ع��ل��ى  الل  ن��ع��م  عظيم  م��ن 
حباها بطبيعة تزهو باألوان �ستى من النباتات 
والزروع، فجعل فيها اجلمال والفائدة، واأبدع 
اخلالق يف خلقها، وقد ذكر ذلك يف كتاب الل 
القدم  ومنذ  مو�سع،  م��ن   اأك��ر  يف  وج��ل  عز 
والأع�ساب  بالنباتات  العالج  الإن�سان  عرف 
العقاقري  لعلم  الأ�سا�ض  تعترب  حيث  الطبية 
الطبية  والنباتات  والأع�ساب  اليوم،  املعروف 
تلعب دورًا هامًا ورئي�سيًا يف الغذاء والدواء على 
حد �سواء، وظل الإن�سان قديا وحديثا يداوم 
على ا�ستعمالها ملا لها من خ�سائ�ض عالجية 
عظيمة، وق�سة ا�ستخدام الأع�ساب يف العالج 
يف  الفراعنة  �سجل  فقد  الأوىل  للع�سور  تعود 
يف  وا�ستخداماتها  الأع�ساب  بع�ض  بردياتهم 
الكتان  نبات  وا�ستخدام  الأم��را���ض  معاجلة 
الآلم  لعالج  وال�سف�ساف  احلمار  وفقو�ض 
ال�سعر  و�سقوط  لالإم�ساك  واخلردل  والأورام 
لأمرا�ض  وال�سبار  واحلناء  للمعدة  والرتم�ض 

اجللد والتحنيط.
 وك���ان ل��ل��ع��رب وامل�����س��ل��م��ني ب���اع ط��وي��ل يف 
باعتمادهم  والأع�����س��اب  بالنباتات  املعاجلة 
ولهم  والبحوث،  واملالحظات  التجارب  على 
يعود الف�سل يف تعميق املفاهيم واملعارف حول 
للنباتات، وظل البحث  اخل�سائ�ض العالجية 
النباتات  علم  ل�سرب  و�ساق  ق��دم  على  قائمًا 
الطبية، ومن هوؤلء العلماء الرازي حيث و�سع 
م�ستعر�سًا  الأبنية  ا�سماه  الأع�ساب  يف  كتابا 
يقارب )500(  ما  وا�سفًا  الأدوية  فيه حقائق 

ُكر ل  نبات طبي هذا وقد حذا حذوه علماء 
ولكننا  الُعَجالة،  ه��ذه  يف  حل�سرهم  جم��ال 
العلماء  اأغلب  يجمع  ق�سم خا�ض  لهم  �سنفرد 
والأطباء وكل من كان له دور يف العلوم الطبية 

الإن�سانية.
اعتقد الكثريون اأن الأدوية امل�سنعة �سوف 
 ، حتل حملَّ النباتات الطبية امل�ستعملة يف الطبهّ
اأن يرتاجع  املتوقع  وكان من  ال�سعبي،  والطب 
العقاقري  ع��امل  ال��ث��ورة يف  ه��ذه  اأم��ام  املر�ض 
ولكن الذي حدث هو العك�ض متامًا، فقد عرف 
اأو  تكن معروفة  اأمرا�سًا مل  الإن�سان احلديث 
الأم��را���ض  ع�سر  دخ��ل  بل  قبل  من  منت�سرة 
يف  الرهيب  التقدم  اإىل  ذلك  ويرجع  املزمنة 
م��وادًا  اأدخلت  التي  الع�سوية  الكيمياء  عامل 

كيميائية يف جميع مناحي احلياة.

كذلك فاإن الأدوية امل�سنعة ما زال الكثري 
زال  وم��ا  اأدن���ى،  معلومات  اإىل  يفتقر  منها 
الآث��ار  من  الكثري  لنا  يحمل  العلمي  البحث 
اجلانبية ال�سارة لبع�ض الأدوية امل�سنعة بينما 
اأبت حكمة اخلالق عز وجل اإل اأن يجعل لهذه 
املواد الفاعلة يف النباتات برتكيزات منخف�سة 
معها  التفاعل  الب�سري  للج�سم  يكن  �سهلة 

برفق يف �سورتها الطبيعية.
كذلك خ�س�ست موا�سيع كثرية نتطرق لها 
اأع�ساب  �ساء الل عن  ان  القادمة  يف العداد 
اليمن  واأع�ساب  عامة  العربية  اجلزيرة  �سبة 
خا�سة، فبيئة اليمن غنية بالنباتات والأع�ساب 
الطبية، فجباله ووديانه تكت�سي بحلة خ�سراء 
تتمايل باألوان واأنواع عديدة قد ل جتد بع�سها 

يف دول كثرية يف العامل.

ال����ت����داوي ب��ال��ن��ب��ات��ات 
والأع�شاب الطبية

عالء عبد المري
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عالء الطائي
ك��ي��ف ي�����ش��در ����ش���وت الإن�����ش��ان 

الطبيعي؟
دف��ع  ع��ن  التكلم  ع��ن��د  ال�����س��وت  ين�ساأ 
ال��واق��ع  الع�سل  )وه���و  احل��اج��ز  احل��ج��اب 
فوق املعدة( للهواء من الرئتني عرب الأوتار 

ال�سوتية.
وي���رغ���م ���س��غ��ط ال���ه���واء الأوت������ار على 
حتكمنا  ي��وؤدي  بينما  والن��غ��الق،  النفتاح 
الأوت����ار م�سدرًا  ه��زهّ  اإىل  ال��ه��واء  ب��خ��روج 

لل�سوت.
ما يحدث يف حالة البحة اأو فقدان 

ال�شوت؟
ي���ط���راأ ف���ق���دان ال�������س���وت )اإل���ت���ه���اب 
احلبال  ت��ورم  عند  البحة   اأو  احلنجرة( 
ال�سوتية اأو اإلتهابها وعدم اإهتزازها ب�سكل 

طبيعي.
في�سدر عنها �سوت غري طبيعي ، وقد ل 

ي�سدر عنها اأي �سوت على الإطالق.
اإ�سافة اإىل البحة قد ي�سعر امل�ساب باأمل 

ويف  احلنجرة  يف  بت�سوهّك  اأو  التحدث  عند 
اأكر  اأو  اأعلى  ال�سوت  يبدو  الأحيان  بع�ض 

اإنخفا�ساآ من العادة.
اأو فقدان  اأ�شباب البحة  اأبرز  ومن 

ال�شوت هو الإ�شابات مثل:
- يف حالت الزكام اأو الإنفلونزا.

- التح�س�ض.
- الإجهاد ال�سوتي الناجم عن التحدث 

لفرتة طويلة اأو ال�سراخ.
- التدخني.

�ساأن  فمن  املزمن:  املريئي  الإرت���داد   -
اإرتداد حمتوى املعدة احلم�سي اإىل املريء 

اأن ي�سل اإىل داخل احلنجرة.
العناية الذاتية:

ب��اإت��ب��اع  امل�سكلة  ه���ذه  م��واج��ه��ة  ي��ك��ن 
الن�سائح التالية:

اأي�سًا  الهم�ض  ومن  التكلم  من  خفف   -
ال�سوتية بقدر ما يفعل  الأوت��ار  لأنه يجهد 

التحدث.
الدافئة  ال�سوائل  من  الكثري  اإ�سرب   -
على  للحفاظ  الكافيني  على  حمتوية  الغري 

رطوبة احللق.
- جتنب تنظيف احللق.

التعر�ض  وجتنب  التدخني  عن  اإمتنع   -
للدخان فهذه العوامل جتفف احللق وتهيهّج 

احلبال ال�سوتية.
لرتطيب  ل��ل��رط��وب��ة  م��ع��دًل  اإ�ستعمل   -
الهواء الذي تتنف�سه ومنع تراكم البكترييا.

 العون الطبي:
البحة  اإ�ستمرت  اإن  الطبيب  زيارة  يجب 
لأكر من اإ�سبوعني، فقد ي�سف لك عقاقري 

لعالج العدوى اأو التح�س�ض.
ال�شوت: هو تردد اآيل، اأو موجة قادرة 
مثل  مادية  اأو�ساط  عدة  يف  التحرك  على 
والغازات، ول  ال�سوائل،  ال�سلبة،  الأج�سام 
تنت�سر يف الفراغ، وبا�ستطاعة الكائن احلي 
ي�سمى  خ��ا���ض  ع�سو  ط��ري��ق  ع��ن  حت�س�سه 
فال�سوت  الأحياء  علم  منظور  من  الأذن. 
هو اإ�سارة حتتوي على نغمة اأو عدة نغمات 
ت�سدر من الكائن احلي الذي يلك الع�سو 
ات�سال  كو�سيلة  ت�ستعمل  لل�سوت،  الباعث 
بينه وبني كائن اآخر من جن�سه اأو من جن�ض 

اأو  قوله  يريد  عما  خاللها  من  يعرب  اآخ��ر، 
وي�سمى  م�سبق،  وع��ي  بغري  اأو  بوعي  فعله 
الذبذبات  تلك  ت�سببه  ال���ذي  الأح�����س��ا���ض 

بحا�سة ال�سمع.
هوائي  و�سط  يف  ال�سوت  �سرعة  وتقدر 
 1224 اأو  الثانية  يف  م��رت   343 ب  ع���ادي 
ال�سوت  �سرعة  تتعلق  ال�ساعة.  كيلومرت يف 
بعامل ال�سالبة وكثافة املادة التي يتحرك 

فيها ال�سوت.
للو�سط،  ميكانيكي  اهتزاز  هو  ال�سوت 

اإحدى  هي  املوجة  بل  موجة  لي�ض  ال�سوت 
ال���س��ك��ال )ن���اذج الن��ت�����س��ار( ال��ت��ي يربز 
ناذج  على  وكمثال  ال�سوت  بها  ويتميز 
اأخرى: التيارات ال�سوتية والتدفق ال�سوتي
انت�سار  على  توؤثر  اأخرى  عوامل  هنالك 
ال�سوت و�سرعته كطبيعة املادة )اللزوجة، 

تاأثرها باملجال املغناطي�سي(.

البّحة اأو فقدان ال�صوت     
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موطنة الأ�شلي:
القدمية  وم�صر  �صيالن  االأ�صلي  موطنه 
واما م�صادره الرئي�صية يف الوقت احلا�صر 
ف��ه��ي: ���ص��ريي��الن��ك��ا وف��رن�����ص��ا واأ���ص��رتال��ي��ا 
وال��ربازي��ل  ورو���ص��ي��ا  وتايلند  وك��ام��ب��ودي��ا 
وتنزانيا وجنوب افريقيا والهند وال�صني 

وبروما.
انواعه:

الزيركون  للحجر  كثرية  اأن���واع  وه��ن��اك   
م��ن��ه��ا: اال����ص���ف���ر، واالح����م����ر، واالأخ�����ص��ر 
ال�صماوي،  واالزرق  والربتقايل  الغامق، 
وال���ب���ن���ي، وال���ب���ن���ي ال���ذه���ب���ي، واالخ�����ص��ر 

امل�صفر، وعدمي اللون اأي �صفاف.
فار�صية  كلمة  الزاركون هي  كلمة  ومعنى 
ال��زي��رك��ون  او  ال��ذه��ب  ل��ون  معربة وت��ن��ي 

وتعنى بالعربي اللون القرمزي.
مو�شفاته:

الزرقون حجر ن�صف كرمي جذاب وبذلك 
جوهرا  ويكون  الكرمية  باالأحجار  يلحق 
من املجوهرات وله �صفافية بحيث يعطي 
ملعانا وبريقا وهجا مماثال لربيق االأملا�ض 
املخت�صني  ل��غ��ري  ت��ق��دمي��ه  ب��ح��ي��ث مي��ك��ن 

على انه املا�ض وميكن متميزه عن االأملا�ض 
ب�صهولة الن �صالبته اقل او اكر قابلية 
بع�ض  يف  ي��ك��ون  وق���د  امل���ا����ض  م���ن  للك�صر 
االأح��ي��ان ع��دمي ال��ل��ون وال ت��وج��د �صفات 
على  الوانه  كرة  ب�صبب  للزرقون  معينة 
الروا�صب  ت�صتخرج من  انواعه  ان معظم 

النهرية.
تاأثره ال�شحي على الإن�شان:

تاأثري  ل��ه  للح�صا�صية  م�صاد  مفعول  ل��ه 
م���ق���اوم ل��ف��ق��ر ال�����دم ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإي���ق���اف 
النزيف الدموي من االأنف، اإذا مت تعليقه 
م��ن اخل���ارج ي��ق��وي م��ق��درة االإن�����ص��ان على 
ال��رتك��ي��ز وات��خ��اذ ال��ق��رار ال��ه��ادئ وامل��ت��زن 
)وذل��ك عند لب�ض حجر ال��زرك��ون( مينح 
والغنى  والتعقل  والفطنة  الرزانة  الب�صه 

والعزة وال�صدق واال�صتقامة
مكوناته:

ت���ك���ون م���ع���دن ال����زرك����ون م���ن ���ص��ي��ل��ي��ك��ات 
ال��زرك��ون��ي��وم وال��ه��اف��ن��ي��وم ب��اال���ص��اف��ة اإىل 
اليورانيوم  مثل  امل�صعة  العنا�صر  بع�ض 
وبع�ض العنا�صر االر�صية النادرة وغريها، 
وي���راف���ق ال����زرك����ون ع�����ادة ب��ع�����ض امل���ع���ادن 

ال������ث������ق������ي������ل������ة 
م���ث���ل م���ع���ادن 
ال���ت���ي���ت���ان���ي���وم 
)ال����روت����اي����ل����ن 

واالمل�������ن�������اي�������ت( 
وامل��������ون��������وزاي��������ت 

وغريها.
ال��������زرك��������ون م���ع���دن 

م��������ق��������اوم ل������درج������ات 
)درجة  العالية  احلرارة 

 2500o ح��وايل  االن�صهار 
ل����الإح����م����ا�����ض،  م�����ق�����اوم  م(، 

مو�صل عايل للحرارة وذو متدد 
حراري منخف�ض. يدخل يف العديد 

م����ن ال�������ص���ن���اع���ات امل���ه���م���ة م���ث���ل: ���ص��ق��ل 
ت�����ص��ن��ي��ع جم�صمات  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ع��د���ص��ات 
االف���ران  ال��وق��ود يف  اح����رتاق  التحكم يف 
م�صابيح  االإ���ص��ن��ان  معاجني  وال�����ص��ي��ارات، 
ق�صبان  و�صناعة  ال��ك��ام��ريات  يف  التوهج 
املفاعالت النووية وغريها من ال�صناعات 

املختلفة.

الزقون
)الزيركون(

عالء عبد المري الي�ساري

ربيع الثاين )30(-1436
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