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جوامع وحسينيات

احلوار فن الرتبية
�ضارة فا�ضل الفتالوي

يبقى  ف�ضة  من  الكالم  كان  "اإذا  يقولون 
ال�ضكوت من ذهب "نعم لل�ضكوت فوائد عديدة 
اأذا كان فيما ال يعنيك او غيبة او منيمة والتي 
الطيبة  الروح  على  للحفاظ  النا�س  بني  تكون 
تقاد  ا�ضرار  له  ال�ضكوت  ولكن  امل�ضلمني،  بني 
واملعتقدات  املفاهيم  وتتغري  بالكالم  ال�ضعوب 
بني  ال�ضكوت  ك��ان  واذا  بالكالم،  وال�ضلوك 
عن  وال�ضاكت  زوج��ي��ًا،  خر�ضًا  يعد  ال��زوج��ني 
تربية  يف  وال�ضكوت  اخ��ر���س،  �ضيطان  احل��ق 
االت�ضال  اأداة  هي  فاللغة  هربًا،  يعد  االبناء 
الب�ضر وهي التي متيز االن�ضان عن غريه  بني 
الفعال  احل���وار  ب��ه  ونق�ضد  املخلوقات،  م��ن 
فلم  )ح��وار(  ي�ضمى  كالم  كل  ولي�س  الهادف 
نتنازل عن اإحدى نقاط متيزنا كب�ضر، ويرفع 
العنف يف  البع�س �ضعار ال�ضمت ورمبا �ضعار 

االت�ضال باالأبناء ؟!!!
باحلوار  الرتبية  فن  عن  نتحدث  اأن  قبل 
ا�ضمح يل اأيها املربي ان ا�ضاألك بع�س اال�ضئلة:
ماذا تفعل لو تقلدت من�ضب رئي�س �ضركتك 

التي تعمل بها. هل �ضتنجح يف ادارتها؟
رئي�س  ملن�ضب  ر���ض��ح��ت  ل��و  ت��ف��ع��ل  م����اذا 

لبلدتك. هل �ضتنجح يف قيادتها ؟
وه����ل ���ض��ت��ك��ون ق���ائ���دًا دمي���ق���راط���ي���ًا اأم 

ديكتاتوريا؟
ال�ضغرية  ملوؤ�ض�ضتك  ق��ائ��دا  كنت  واذا   �

)ا�ضرتك( فهل تديرها جيدا؟
وال����راأي  ب���ال���راأي  ت�ضمح  ه��ل   �

ال�ضغرية  مملكتك  داخل  االخر 
)ا�ضرتك(؟

ل�ضماع  ال��وق��ت  ل��دي��ك  ه��ل   �
�ضعبك )زوجتك واأوالدك(؟

اأجل  من  راأي��ك  عن  تتنازل  هل 
�ضعبك )زوجتك واأوالدك(؟

� هل جتيد فن احلوار داخل مملكتك؟ مع 
�ضعبك؟ )زوجتك واوالدك( وتقف على اهمية 
اأدلك على بع�س فوائد  اأن  احلوار. ا�ضمح يل 

احلوار.
ا�ضرتاتيجيات  اأف�ضل  من  احل��وار  يعد   /1

وو�ضائل الرتبية وال�ضيما يف ع�ضرنا احلايل.
2/احل�����وار م��ف��ت��اح ف��ه��م اب��ن��ك )اأف��ك��اره 

وم�ضاعره و�ضلوكه(.
وامل�����ض��اع��ر،  ل��الأف��ك��ار  ال��ت��و���ض��ي��ل  3/اداة 

فاحلوار مو�ضل جيد حلرارة امل�ضاعر.
4/ باحلوار ي�ضعر االبن باأهميته ووجوده.

5/باحلوار ي�ضعر االبن باالحرتام والتقدير 
وامل�ضوؤولية والقدرة على اتخاذ القرار.

واملنهجية  املنطق  االبن  يتعلم  6/باحلوار 
يف التفكري.

عن  التعبري  االب���ن  ي�ضتطيع  7/ب���احل���وار 
ذاته، وتنمو لديه مهارة االت�ضال واالقناع.

ي��ع��د وق���اي���ة م���ن ك��ث��ري من  8/ احل�����وار 
امل�����ض��ك��الت، وي��ع��ت��ر م��ن اأف�����ض��ل ال��و���ض��ائ��ل 
والقلق  كالعناد  االب��ن��اء  ل�ضلوك  العالجية 

واالحباط واخلجل واالنطواء.
9/ب����احل����وار حت��م��ي اب��ن��ك واب��ن��ت��ك من 
)ي�ضمع  يتحاور  ّاخر  مع  �ضيئة  اقامة عالقات 
اأبنك من حوار �ضامت مع  ويتحدث( وحتمي 

ال�ضيجارة.
باالأمن  �ضعورًا  ابنك  تعطي  باحلوار   /10

واحلب، وباحلوار يحبك اأبناوؤك.   
11/ وباحلوار تكت�ضف عبقرية ابناوؤك.

ويكمن فن احلوار مع الطفل ب�ضكل ايجابي 
مبعرفة كيف يفكر الطفل.

للحوار مع الطفل طبيعة خا�ضة تختلف عن 
تفكريه  الطفل  املراهق الن  مع  طبيعة احلوار 
عياين اأي حم�ضو�س ملمو�س، وبعيدًا عن الفكر 
احلالل  مثل  امل��ج��ردة  واملفاهيم  التجريدي 
واحلرام فاجلنة بالن�ضبة اليه )حاجة حلوة( 
والنار متثلها )ل�ضعة خفيفة( والعدل بالن�ضبة 
واالح�ضان  والقبالت  الهدايا  )تق�ضيم  اليه 
اخي(  وبني  بيني  مت�ضاوي  ب�ضكل  واالب  االم 

فعلينا اأن نفهم ادراكه وتفكريه لننميه.
واالر�ضاد ب�ضكل غري مبا�ضر تاأثريًا اقوى 

كانت  اذا  �ضيماء  ال  ق�ضة  طريق  عن  اأي 
م�����ض��ورة، وع��ن ط��ري��ق االن�����ض��ودة ال��ه��ادف��ة، 
التي  اخليالية  الق�ض�س  ولي�ضت  واحلكاية، 
خ�ضب  فالطفل  ب��اخل��وف  اطفالنا  ت�ضيب 
اخليال وتبداأ الق�ضة من نهايتها عند الطفل 
اأحد  وك��ان  كلمة  اآخ��ر  عند  تنتهي  الكبار  اما 
االباء االذكياء يعود من خطبة اجلمعة يق�س 
على زوجته ما قاله خطيب اجلمعة يف وجود 
ينا�ضب  مب��ا  امل��ع��اين  يب�ضط  وك���ان  االط��ف��ال 
اأطفاله، فهو يو�ضل لهم املعلومات ب�ضكل 

غري مبا�ضر .
دعوة  جميعًا  نتبنى  وليتنا 
)دع����وة  وه����ي  اال  ن��ط��ل��ق��ه��ا 
االب��ن��اء(  م��ع  الفعال  احل���وار 
وك���ل م��ن��ا ي��ك��ت��ب ���ض��ع��ار ه��ذه 
الدعوة يف منزله اأال وهي )يبقى 

الود ما بقى احلوار(...
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التنمية البشرية

زينب عبد الر�ضا
ينبغي  التي  الواجبات  من  الثقة  ان  اعلم 
تعاىل  اهلل  عند  وثق مبا  من  بها الن  الت�ضليم 
ويرغب  يجب  وما  يطلب  ما  كل  يكفيه  �ضوف 
فال تثق بامك وابوك وتقول �ضيعطيني ابي او 
�ضتعطيني امي ويرفعني �ضديقي فان ذلك الن 
يكون مادام اتكلت امورك اليهم وهو يجاوزك 

على ما تريد .
وه����و ال����ذي ذك����ره االم�����ام اب����و احل�����ض��ن 
عن  �ضوير  ب��ن  علي  �ضاأله  وق��د   االول
َفُهَو   ِ َعَلى اهللهَّ ْل  َيَتَوكهَّ َوَمن  قوله هلل عز وجل 
التوكل  فقال  ال��ط��الق/3(  )���ض��ورة   َح�ْضُبُه
تتوكل على اهلل يف  ان  على اهلل درجات منها 
امورك كلها فما فعل بك كنت عنه را�ضيا تعلم 
انه ال يالوك �ضريا وال ف�ضال وتعلم ان احلكم 
يف ذلك له فتوكل على اهلل بتفوي�ض ذلك اليه 

وثق به فيها ويف غريها. 
من  وك��م  تعاىل  اهلل  اغناه  فقري  من  فكم 

غني افقره اهلل تعاىل وذلك لثقتهم به
قال تعاىل وعلمهم بذلك بق�ضاء وقدرة 

�ُضوِل  ِ َوالرهَّ ِذيَن ا�ْضَتَجاُبوْا هلِلهّ قال تعاىل: الهَّ
ْح�َضُنوْا  اأَ ِللهَِّذيَن  اْلَقْرُح  اَبُهُم  اأَ�ضَ َماآ  َبْعِد  ِمن 
َلُهُم  َقاَل  ِذيَن  الهَّ اأَْجٌر َعِظيٌم }{  َقوْا  َواتهَّ ِمْنُهْم 
َفاْخ�َضْوُهْم  َلُكْم  َجَمُعوْا  َقْد  ا�َض  النهَّ اإِنهَّ  ا�ُض  النهَّ

َوِن��ْع��َم   ُ اهللهّ َح�ْضُبَنا  َوَق��اُل��وْا  اإِمَي��ان��ًا  َف��َزاَدُه��ْم 
 ْ ٍل لهَّ ِ َوَف�ضْ َن اهللهّ اْلَوِكيُل }{  َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مِّ
ُذو   ُ َواهللهّ  ِ اهللهّ َواَن  ِر�ضْ َبُعوْا  َواتهَّ �ُضوٌء  �َض�ْضُهْم  مَيْ

ٍل َعِظيم} )�ضورة ال عمران: 172،173،174( َف�ضْ
تعاىل  بامره  وثقت  التي  امل��راه  هذه  تذكر 
بن  ابراهيم  لها من خري وذلك ذكر  ماجعله 

عبد اهلل عن ان�ض بن مالك قال : 
فيهم  وك��ان  االأن�ضار  من  قوم  على  دخلنا 
مري�ض ثقيل، فلم نربح حتى قب�ض، فب�ضطنا 
راأ�ضه،  عند  كبرية  عجوز  اأم  وله  ثوبه،  عليه 
احت�ضبي  ياهذه  وق��ال:  بع�ضنا،  اإليها  فالتفت 
مات  ذاك،  وم��ا  قالت:  اهلل.  عند  م�ضيبتك 
ابني؟ قلنا : نعم. قالت: اأحق ماتقولون؟ قلنا: 
نعم. فمدت يديها اإىل اهلل فقالت: اللهم اإنك 
تعلم اأين اأ�ضلمت وهاجرت اإىل ر�ضولك رجاء 
اأن تعقبني عند كل �ضدة فرجًا، فالحتمل عليهَّ 
هذه امل�ضيبة اليوم. قال: فك�ضفت الثوب عن 

وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. 
 واحذرك كما حذرنا نبي اهلل عي�ضى
غري  على  ام��وره��م  على  يتكلمون  الذين  من 
تعاىل واعترب ماقال يامع�ضر احلواريني 
منازل  اربعة  يف  الدنيا  يف  خملوق  ام  ابن  ان 
هو ثالث منه واثقا وهو يف الرابعة �ضيء الظن 

يخاف خذالن اهلل اياه فما املنزلة االوىل فانه 
الرحم  ظلمة  ظلمة  ث��الث  الظلمات  يف  خلق 
وظلمة امل�ضيمة فوفا اهلل رزقه يف اجلوف ظلمة 
وقع يف  البطن  من ظلمه  اخ��رج  ف��اذا  البطن 
اللنب وال يخطوا اليه بقدم وال �ضاق وال يتناوله 
بيد وال ينه�ضن اليه بقوة بل يكرة اليه اكراها 
ودمه  حلمه  عليه  ينبت  حتى  ايجارا  ويوؤجر 
فاذا ارتفع عن اللنب وقع يف املنزلة الثالثة من 
ابويه يك�ضبان اليه من حالل وحرام فان ماتا 
يقيد  وه��ذا  يطعمه  فهذا  النا�ض  عليه  عطف 
املنزلة  وقع يف  فاذا  يك�ضوه  يوؤديه وهذا  وهذا 
خ�ضي  رج��ال  زك��ان  وا�ضتوي  وا�ضتد  الرابعه 
اماناتهم  يخون  النا�ض  على  في�ضب  يرزق  ان 
خمافة  اموالهم  ويغ�ضبهم  امتعتهم  وي�ضرق 

خذالن اهلل تعاين اياه .
تعاىل  به  ثقة  ان  اىل  اال�ضارة  ينبغي  وهنا 
اىل  ال�ضعي  وع��دم  العمل  ع��دم  معاناة  لي�ض 
ان  لك  ينبغي  التي  االم��ور  كل هذه  بل  اخلري 
تعمل بها وحتاول جهدك ان ال تثني عزميتك 
يف  هناك  فان  االم��ور  هذه  كل  ومع  ذلك  عن 
اال  لعمله  واحلث  نحو اخلري  ت�ضري  كل خطوة 

وكانت مباركة من رب العاملني  

الثقة باهلل من اهم الواجبات 
التي ينبغي الت�سليم بها
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مشاركاتكم

ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

مفهوم اال�ستغفار

َفاِح�َسًة  َفَعُلواْ  اإَِذا  َوالَِّذيَن  تعاىل  قوله 
َفا�ْسَتْغَفُرواْ   َ اللهّ َذَك���ُرواْ  اأَْنُف�َسُهْم  َظلَُمواْ  اأَْو 
َوَلْ   ُ اللهّ اإِالَّ  ُن��وَب  ال��ذُّ َيْغِفُر  َوَم��ن  ِل��ُذُن��وِب��ِه��ْم 

 واْ َعلَى َما َفَعُلواْ َوُهْم َيْعلَُموَن رُّ ُي�سِ
اآل عمران/135

االآية الكرمية ت�سري اىل مفهوم اال�ستغفار 
ارك���ان اخلال�ص  م��ن  اأ���س��ا���س��ي  رك��ن  باعتبار 
وعقوبة  االإلهية  النقمة  حلول  من  والنجاة 
االج��ت��ث��اث ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يف االأمم 
تلك  يف  االإلهية  ال�سنة  كانت  حيث  ال�سابقة 
االأمم تق�سي االإبادة التامة لكل امة جتاوزت 
احل����د مب��ع��ا���س��ي��ه��ا وك���ف���ره���ا ول���ك���ن يف ام��ة 

التي  االم��ة  هذه  خ�سو�سيات  ومن  االإ�سالم 
عقوبة  رفع  هي  ال�سالفة  االأمم  عن  متيزها 
االإبادة واالجتثاث كرامة من الل تعاىل اىل 

.نبيه احلبيب امل�سطفى حممد
لذلك تقع اأهمية هذا البحث فال بد من 
معرفة التف�سيلية العميقة عرب عدة اأبواب:

ال���ل���غ���وي  امل���ع���ن���ى  االأول:  ال����ب����اب   -1
يقال  وال�سرت  التغطية  الغفر  واال�ستغفار 
اأي �سرت  ال�سرب  ب��اب  غفر الل له ذنبه من 
علية ذنبه وغطاه و�سفح عنه والغفور الغفار 
جل ثناوؤه وهما من ابنية املبالغة ومعناها: 
ال�ساتر لذنوب عبادة املتجاوز عن خطاياهم.

الباب الثاين: �سبب النزول   -2
يا  ق���ال���وا:  امل��وؤم��ن��ن  م���ن  ق��وم��ا  ان  روي 
الل  على  منا  اأك��رم  اإ�سرائيل  بنو  الل  ر�سول 
ك��ف��ارة ذنبه  اأ�سبحت  اأذن���ب  اإذا  اأح��ده��م  ك��ان 
مكتوبة على عتية بابه )اجدع انفك او اذنك 
فنزلت   الل ر���س��ول  ف�سكت  ك���ذا(  اف��ع��ل 
االآي���ة ف��ق��ال: اال اخ��ربك��م بخري م��ن ذل��ك؟ 

وقراأ عليهم هذه االآية.
ويف ذلك ت�سهيل ملا كان قد �سدد فيه على 
بني اإ�سرائيل فتبن من خالل معرفة �سبب 
ن��زول االآي��ة اأهمية اال�ستغفار وان��ه لطف من 
الل وباب الرحمة فتحة على اإمة االإ�سالم 
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علوم وقرآن

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

ما  دائما  اخلطباء  اأعزئي  �أوال: 
نالحظ بع�ض اخلطباء ينتابهم االرتباك 
ونهايته  بدايته  بني  املو�ضوع  ربط  وعدم 
املنا�ضبة  االليات  ا�ضتخدام  عدم  وكذلك 
امل�ضتمع  اىل  واي�ضاله  املو�ضوع  ل�ضياغة 
الكوريز  ي�ضمى  املو�ضوع مما  انهاء  وعدم 
وربطه بواقعة كربالء الدامية بعد هذه 
اأ�ضباب  معرفة  من  اوال  لنا  البد  املقدمة 
هذه  من  يعاين  اخلطيب  جتعل  التي 

بالت�ضخي�ض  ون�ضميها  االأمور 
ثانيا: كيفية يتم العالج والتخل�ض 
م�ضرية  يف  ال�ضلبية  احلاالت  هذه  من 

املنربية  اخلطيب 
�ما �الأ�سباب فهي تكمن يف مايلي 

واال�ضتعداد  التح�ضري  عدم  �أوال: 
قبل الدخول اىل املجل�ض ونحن نالحظ 
ان  له  او عمل البد  مهنة  �ضاحب  كل  ان 

يتهياأ جيدا فالريا�ضي مثال يقوم باإعداد 
البد  وال�ضاعر  مهنته  يحتاجه  مبا  نف�ضه 
الق�ضيدة  القاء  وكيفية  بحفظ  يتهيا  ان 

وهكذا 
قد  يكون  الذي  هو  الناجح  فاخلطيب 
االإمكان  قدر  وحفظة  جيدا  جمل�ضة  اعد 
املنرب  اىل  ال�ضعود  قبل  ومراجعته 
الذين  من  الثقات  بع�ض  حدثني  وقد 
الدكتور  احل�ضيني  املنرب  عميد  عا�ضروا 
انه كان يكتب حما�ضراته بوقت  الوائلي 
املحا�ضرة  ال�ضاعة ويجل�ض لوحده ويقراأ 
با�ضتقطاع  يقوم  ثم  االالف  امام  وكاأمنا 
وال�ضعر  الكالم  من  الوقت  عن  مازاد 
وغري ذلك لذلك وجدناه فار�ضا للمنابر 
وال�ضرود  االرتباك  يكون  قد  ثانيا: 
النف�ض  علماء  عنه  عربه  كما  الذهني 
وهذه  بالنف�ض  الثقة  عدم  من  ناجت 

اخلطيب  عنه  تولد  بحدها  التقطه 
املو�ضوع  يعطي  ال  وبالنتيجة  خوفا 
الفر�ضان  منازلة  تهيب  اذا  فاملقاتل  حقه 
ومقارعة االقران ومل تكن له ثقة بنف�ضه 
ولذلك  ويقتل  �ضيهزم  فانه  وب�ضجاعته 
اال  احد  بارزين  علي)ما  االمام  قال 

واعانني على نف�ضه(
و�المر �لثالث و�الأخري يف در�سنا: 
قد يواجه اخلطيب احد ا�ضاتذته او عامل 
ما كبريا ما او اأ�ضتاذ يف اللغة العربية او 
علوم القران فبدا ان يظهر مكنون قدرته 
احلا�ضرين  ا�ضماع  ي�ضد  وان  اللقاء  على 
ملحا�ضرته وكالمه وهناك �ضواهد كثرية 

بتطبيقها علميا  �ضنقوم  وعديدة 
واهلل املوفق لل�ضواب           

اخلطيب 
وكيفية التهي�ؤ للمحا�ضرة

9

July(32) 2016

دروس من معهدنا

�سيدنا اجلليل نحن والقارئ الكرمي 
ال�سخ�سية  بطاقتكم  على  نتعرف  ان  نريد 

املباركة؟
ال�سيد  اب��ن  احلكيم  اح�سان  ل�سيد 
قم  يف  1983م  م��وال��ي��د  م��ن  احلكيم  �سالح 

املقد�سة.
اخلطابية  م�سريتكم  ك��ان��ت  ك��ي��ف 

واأين ترعرعتم؟ 
كانت طفولتي يف بالد املهجر حيث 
ذهبنا اىل الدمنارك �سنة 1987م وكان والدي 
ثم  الدمنارك،  يف  الدينية  للمرجعيات  وكيال 
انتقلت من الدمنارك اىل ايران �سنة 1997م، 
ل��درا���س��ة  ودر���س��ت يف م��در���س��ة دار احل��ك��م��ة 
ب��داأت  ال��درا���س��ة  ه��ذه  وم��ع  العلمية  احل���وزة 

وتخرج  للخطابة  احل�سنني  معهد  يف  طالبا 
كف�سيلة  الطالب  من  الكثري  املعهد  هذا  من 
زمان  وال�سيخ  الطائي  ال�ساحب  عبد  ال�سيخ 
املحرتفني  اخلطباء  من  واخرين  احل�سناوي 
ادر�س يف مدر�سة  ال�سيعي، وبقيت  الو�سط  يف 
دار احلكمة حتى �سنة 2009م وبعدها انتقلت 
اىل لندن حيث مت قبويل يف اجلامعة بعد ان 
وقبلت  املقد�سة،  قم  من  البكالوريو�س  اكملت 
يف املاج�ستري يف اجلامعة ملدة �سنتني وانتظر 

النتائج وعدت اىل العراق.
�سيدنا  احلالية  م�ساريعكم  ماهي 

الفا�سل؟
قناة  على  ع��ام  م�سرف  االن  ملي 
عمار  لل�سيد  وممثل  الدينية  الثانية  الفرات 

احلكيم يف ال�سوؤون الدينية.
من  اك��ر  جتيد  ه��ل  العزيز  �سيدنا 

لغة؟ وهل ترتقي املنرب بغري اللغة العربية؟
ن��ع��م اأت���ك���ل���م ال��ل��غ��ة ال��دمن��ارك��ي��ة 
اخلطابة  وام��ار���س  والفار�سية  واالإنكليزية 
حمر  �سهر  يف  املهمة  املوا�سم  يف  احل�سينية 
االوربية  ال��دول  يف  املبارك  ورم�سان  و�سفر 
الدينية  امل���وؤمت���رات  واح�����س��ر  واالأج��ن��ب��ي��ة. 

والفكرية.
من بعد م�سي هذه ال�سنني باخلدمة 

احل�سينية ماذا وجدمت او مل�ستم من ذلك؟
ا���س��ع��ر ام����ام ه���ذه اخل���دم���ة ك���اأين 
  احل�سني  لالإمام  اقدمه  ما  الأن  مق�سر 
هو البقاء واالمتداد احل�سيني وكما قال ر�سول 

ال�سيد اح�سان احلكيم

طالب حممد جا�سم 
طالل �سعد

اجلواب

اجلواب

اجلواب

اجلواب

اجلواب
ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال

ال�سوؤال
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قبيله يف ال�شحراء حا�شرت احلجاز وجوعت اهل البلد االمني وفر�شت عليهم �شروطهم بالقوة وبعدها 
ال�شعودية قامت  العربية  اململكة  �شعود وفيما بعد اطلق عليها  ال  مبباركة بريطانية مت االعالن عن دولة 
ومل  �شدة  يقف  من  جميع  تكفري  اىل  ي�شتند  حيث  اال�شالمية  املذاهب  بني  �شاذ  ومذهب  جديد  دين  على 
�شوال  �شهر  من  الثامن  يف  ال�شنيعة  فعلتهم  وفعلوا   البيت الأه��ل  والبغ�شاء  العداوة  ون�شبوا  ي�شانده 
وقبب  تزار  ومراقد  عامرة  قبورهم  كانت  حيث   البقيع ائمة  قبور  بتهدمي  قاموا  حيث  1344ه�  عام  يف 

. ال�شماء  تناطح 
نعم هو دين حممد بن عبد الوهاب الذي افتى بهدم جميع املراقد فال عجب مبا يح�شل اليوم يف بالد 

وتفجري. وارهاب  قتل  من  امل�شلمني 
ويف هذه املنا�شبة االليمة ندعو اهلل ان يعجل لنا يف فرج موالنا �شاحب الع�شر والزمان ليعيد 

اهلل   �شاء  ان  مليونيه  زيارتهم  وت�شبح  املراقد  بناء  ونعيد  الينا حقنا 



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

ال يجوز �شرب التلميذ يف املدر�شة 
بدون اذن وليه او املاأذون من قبله بتاتا

ال������زواج  م����ن  م��ن��ع��ن��ي  اأب������ي  ان 
يل..وال�شبب  تقدموا  �شخ�ص  من  باأكرث 
ا�شاأله  ان  ا�شتحيي  او  واخ���اف  جم��ه��ول! 

عن ال�شبب، فهل له احلق يف ذلك؟
اجلد  او  االب  اذن  اعتبار  ي�شقط 
لالب يف نكاح الباكر الر�شيدة اذا منعاها 
من الزواج بكفئها �شرعا وعرفا او اعتزال 

التدخل يف امر زواجها مطلقا
اأوالده  ي��ح�����ش��ر  اراه  ���ش��خ�����ص 
اىل  الثالثة  او  ال�شنتني  ذا  حتى  ال�شغار 
ينامون  واراه���م  الفجر  ل�شالة  امل�شجد 
من �شدة النعا�ص اثناء ال�شالة، وال�شوؤال 
نهُيه  علّي  ِليجب  اأو ال  ذل��ك  ل��ه  ه��ل  ه��و: 

عن املنكر؟
م���ا ي���ق���وم ب���ه ه����ذا امل����وؤم����ن لي�ص 
ينبغي  ول��ك��ن  عنه  ينهى  حتى  املنكر  م��ن 
ل��الإب��اء ان ي��ح��ب��ب��وا ال�����ش��الة اىل االأب��ن��اء 
ب��اإح�����ش��اره��م اىل امل�����ش��ج��د ب�����ش��رط ع��دم 
اإيذاء االخرين وعدم نفورهم من الدين.
ابي رجل كبري بال�شن وقد �شار 
واإ����ش���راٍف،  ت��ب��ذي��ٍر  ب��ني  ب��اأم��وال��ه  ت�شرفه 

فهل ت�شرفه نافذ او ال؟ وهل يل منعه؟
اذا مل يفقد عقلة فلي�ص له منعه 
حمرما  التبذير  كان  وان  نافذ  وت�شرفه 

بل من الكبائر

م������ن ه������و ال���������ويل ال�������ش���رع���ي 
ل��ل�����ش��ب��ي وال�������ش���ب���ي���ة وم�����ا ه����ي ح����دود 

عليهما؟ واليته 
الطفل  الت�شرف يف مال  والية 
وال��ن��ظ��ر يف م�����ش��احل��ه و���ش��وؤون��ه الأب��ي��ه 
من  للقيم  فقدهما  ومع  الأبيه   وج��ده 
اح��ده��م��ا ه���و ال����ذي اأو����ش���ى اح��ده��م��ا 
ب���ان ي��ك��ون ن��اظ��را يف ام����ره وم���ع فقد 
الو�شي تكون الوالية و النظر للحاكم 
فالظاهر  احل��اك��م  فقد  وم��ع  ال�شرعي 
فقدهم  وم��ع  املوؤمنني  ل��ع��دول  ثبوتها 
ما  غ��ري  وام���ا  امل��وؤم��ن��ني  ل�شائر  فتثبت 

ذكر فال والية لهم عليه.
ي�����ش��رب  ل����الب ان  ي���ج���وز  ه���ل 
اأوالده لغاية معينة؟ وعلى اجلواز هل 

مراعاتها؟ يجب  اأمور  هناك 
امل��اأذون  او  الطفل  ل��ويل  ي��ج��وز 
لتاأديبه  ال��ط��ف��ل  ي�����ش��رب  ان  قبله  م��ن 
اذى  �شبب  او  حمرما  فعال  ارت��ك��ب  اذا 
ال�شرب  يكون  ال  ان  ب�شرط  لالأخرين 
ج��ل��د  اح����م����رار  اىل  ي������وؤدي  او  م���رح���اً 

. الطفل 
م����ن خ�����الل جت���رب���ت���ي ك��م��ع��ل��م 
من  الب��د  ال��ط��الب  بع�ص  ان  يل  يظهر 
ي�شريون  لكي  معهم  ال�شرب  ا�شتعمال 
���ش��م��ن ال���ق���وان���ني امل���در����ش���ي���ة، اإ���ش��اف��ة 
ال��رب��ي��ة  اىل ان ع��ن��وان وظ��ي��ف��ت��ي ه��ي 

ذلك؟ والتعليم فهل يجوز يل 

ج1:ال���والي���ة ال�����ش��رع��ّي��ة

ج2:

ج3:

ج4:

ج5:

ج6:

�س1:

�س2:

�س3:

�س4:

�س5:

�س6:

ب�شم اهلل وبعد حمده..
ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني ع��ق��ول امل��ج��ت��م��ع، وت��داخ��ل 
االأفكار قد توؤخذ فيه الناحية العمرية تارة، 
وم�شتوى الفهم واالدراك تارة اأخرى، او غري 
ذلك.. وعلى املعهود من ال�شرع االلتفات اىل 
مثل ذلك وبيان مقدار تدّخل الفرد يف �شوؤون 
الفرد االخر. ون�شري بذلك اىل جعل الوالية 
ال�شرعية لبع�ص االفراد على غريهم، فمثال 
ر من  الق�شّ على  واجل��دِّ  ل��الأب  الوالية  جَعل 
اأموالهم  وعلى  انف�شهم  على  حفاظاً  االأوالد 
اإ�شافة اىل االبتعاد عن  من التلف وال�شياع، 
التي قد حت�شل نتيجة ت�شرفاتهم  املنازعات 
اخل��ال��ي��ة م��ن اخل����رة، وق���د ل��وح��ظ يف ذل��ك 
ال�شفيه  ع��ل��ى  ك���ال���والي���ة  ال���ع���م���ري،  اجل���ان���ب 
حفاظاً على ممتلكاته من االإ�شراف والتبذير، 
َبلَُغواْ  اإَِذا  َحتََّى  اْلَيَتاَمى  تعاىل:{َواْبَتُلواْ  قال 
اإَِلْيِهْم  ْنُهْم ُر�ْشًدا َفاْدَفُعواْ  اآَن�ْشُتم مِّ النَِّكاَح َفاإِْن 
واْ  اأَْمَواَلُهْم َواَل َتاأُْكُلوَها اإِ�ْشَراًفا َوِبَداًرا اأَن َيْكَرُ

...})الن�شاء ٦(.
ب����ل ج���ع���ل ال�����والي�����ة ع���ل���ى ع���م���وم ال��ن��ا���ص 
اأَْوىَل  {النَِّبيُّ  ق��ال:  حيث   االأكرم للنبي 
ن��ُف�����ِش��ِه��ْم...})االأح��زاب/٦( ،  ِب��امْلُ��وؤِْم��ِن��نَي ِم��ْن اأَ
وبعده للحاكم ال�شرعي فهو ويل من ال ويل 
ل���ه، ك��ل ذل���ك اه��ت��م��ام��اً م��ن��ه الإك��م��ال م�شرية 

العباد باأح�شن وجه ممكن.
ول���ي�������ص ذل������ك خم����ال����ف����اً مل�����ب�����داأ احل���ري���ة 
احلقيقي  احلرية  معنى  ان  حيث  ال�شخ�شية 
اأُط��ر معينة منها  اتاحة اخل��ي��ارات �شمن  هو 
م���راع���اة امل�����ش��ل��ح��ة، ول��ي�����ش��ت احل���ري���ة ات��اح��ة 
مطلق اخل���ي���ارات ح��ت��ى م��ا ك���ان ع��ل��ى ح�شاب 

الغري، فتاأّمل.. واحلمد هلل رب العاملني.
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ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

التفوي�ص امام اجلر
احللقة 23

طبعا امام االعتقاد باجلر الذي يكون مب�شتوى االفراط هناك مذهب اخر با�شم التفوي�ص 
�شيئا عن  وانه ال يعرف  �شيء  الينا كل  �شيء فو�ص  تعاىل قد خلقنا وخلق كل  ان اهلل  يروي 

اعمالنا وعليه فان كل ما يدخل يف نطاق افعالنا نحن م�شتقلون به دون اأي تدخل اخر 
ال�شك ان هذه العقيدة ال تن�شجم مع مبدا التوحيد الن التوحيد علمنا ان الكون كله هلل 
تبارك وتعاىل وال يخرج �شيء عن علمه حتى اعمالنا رغم انه مروكه الختيارنا حرية ارادتنا 

ال ميكن ان تخرج عن علمه اال لكان ذلك �شركا بعبارة اأخرى اننا ال ميكن ان نوؤمن بوجود الهني 
احدهما كبري اخللق العامل االخر �شغري اأي ان�شان امل�شتقل يف اعماله الذي ال يتدخل حتى اهلل 

)اعوذ باهلل( يف حدود اعماله وهذا �شرك الأنه يدل على العبادات امل�شركة واملهم االن هو ان نعتر 
االن�شان حرا او �شاحب اإرادة واختيار وان اهلل تبارك وتعاىل حاكم م�شرف على اعماله 

ن ان النقطة الدقيقة يف هذه امل�شالة هي ان تقبل العدل االإلهي كامال وتعتر االن�شان حرا م�شوؤوال  ا
عقيدتي التوحيد �شرف على كل �شيء يف الوجود وهذا االمر هو ما يطلق عليه االمر بني االمريني اأي ال�شي الذي يكون  بني 

))االفراط والتفريط(( 

ام����ام االع���ت���ق���اد ب���اجل���ر ال���ذي 
ي��ك��ون مب�����ش��ت��وى االف�����راط ه��ن��اك 
م���ذه���ب اخ�����ر ب���ا����ش���م ال��ت��ف��وي�����ص 
خ��ل��ق��ن��ا  ق���د  ت���ع���اىل  اهلل  ان  ي�����روي 
وخ��ل��ق ك��ل ���ش��يء ف��و���ص ال��ي��ن��ا كل 
����ش���يء وان�����ه ال ي���ع���رف ���ش��ي��ئ��ا ع��ن 
يدخل  ما  كل  ف��ان  وعليه  اعمالنا 
م�شتقلون  نحن  افعالنا  نطاق  يف 

به دون اأي تدخل اخر 
ال  ال���ع���ق���ي���دة  ه�����ذه  ان  ال�����ش����ك 
ت��ن�����ش��ج��م م��ع م��ب��دا ال��ت��وح��ي��د الن 
هلل  كله  الكون  ان  علمنا  التوحيد 
���ش��يء  ت���ب���ارك وت���ع���اىل وال ي��خ��رج 

انه  رغ��م  اعمالنا  حتى  علمه  ع��ن 
ارادتنا  حرية  الختيارنا  مروكه 
ال مي��ك��ن ان ت��خ��رج ع��ن ع��ل��م��ه اال 
ل��ك��ان ذل���ك ���ش��رك��ا ب��ع��ب��ارة اأخ���رى 
ب��وج��ود  ن���وؤم���ن  ان  ان���ن���ا ال مي��ك��ن 
الهني احدهما كبري اخللق العامل 
امل�شتقل  ان�����ش��ان  اأي  �شغري  االخ��ر 
ي��ت��دخ��ل حتى  ال���ذي ال  اع��م��ال��ه  يف 
اهلل )اعوذ باهلل( يف حدود اعماله 
وه��������ذا ������ش�����رك الأن��������ه ي�������دل ع��ل��ى 
هو  االن  واملهم  امل�شركة  العبادات 
�شاحب  او  حرا  االن�شان  نعتر  ان 
ت��ب��ارك  اهلل  وان  واخ���ت���ي���ار  اإرادة 

وت���ع���اىل ح��اك��م م�����ش��رف على 
اعماله 

يف  الدقيقة  النقطة  ان 
تقبل  ان  هي  امل�شالة  هذه 
ال����ع����دل االإل�����ه�����ي ك���ام���ال 
وت���ع���ت���ر االن���������ش����ان ح���را 
ال��ت��وح��ي��د  ان  م���������ش����وؤوال 
���ش��رف ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء يف 
ال��وج��ود وه��ذا االم��ر هو 
م����ا ي���ط���ل���ق ع���ل���ي���ه االم����ر 
ال�شي  اأي  االم��ري��ني  ب��ني 
عقيدتي  بني  يكون  ال��ذي 
والتفريط((  ))االفراط 

اجلرب امام  اجلربالتفوي�ض  امام  التفوي�ض 
ال�سيخ �سامل ال�ساعدي
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ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

مفهوم اال�شتغفار

َفاِح�َشًة  َفَعُلواْ  اإَِذا  َوالَِّذيَن  تعاىل  قوله 
َفا�ْشَتْغَفُرواْ  اهلّلَ  َذَك���ُرواْ  اأَْنُف�َشُهْم  َظلَُمواْ  اأَْو 
َومَلْ  اهلّلُ  اإِالَّ  ُن��وَب  ال��ذُّ َيْغِفُر  َوَم��ن  ِل��ُذُن��وِب��ِه��ْم 

 واْ َعلَى َما َفَعُلواْ َوُهْم َيْعلَُموَن رُّ ُي�شِ
اآل عمران/135

االآية الكرمية ت�شري اىل مفهوم اال�شتغفار 
ارك���ان اخلال�ص  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي  رك��ن  باعتبار 
وعقوبة  االإلهية  النقمة  حلول  من  والنجاة 
االج��ت��ث��اث ال�����ش��ام��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يف االأمم 
تلك  يف  االإلهية  ال�شنة  كانت  حيث  ال�شابقة 
االأمم تق�شي االإبادة التامة لكل امة جتاوزت 
احل����د مب��ع��ا���ش��ي��ه��ا وك���ف���ره���ا ول���ك���ن يف ام��ة 

التي  االم��ة  هذه  خ�شو�شيات  ومن  االإ�شالم 
عقوبة  رفع  هي  ال�شالفة  االأمم  عن  متيزها 
االإبادة واالجتثاث كرامة من اهلل تعاىل اىل 

.نبيه احلبيب امل�شطفى حممد
لذلك تقع اأهمية هذا البحث فال بد من 
معرفة التف�شيلية العميقة عر عدة اأبواب:

ال���ل���غ���وي  امل���ع���ن���ى  االأول:  ال����ب����اب   -1
يقال  وال�شر  التغطية  الغفر  واال�شتغفار 
اأي �شر  ال�شرب  ب��اب  غفر اهلل له ذنبه من 
علية ذنبه وغطاه و�شفح عنه والغفور الغفار 
جل ثناوؤه وهما من ابنية املبالغة ومعناها: 
ال�شاتر لذنوب عبادة املتجاوز عن خطاياهم.

الباب الثاين: �شبب النزول   -2
روي ان قوما من املوؤمنني قالوا: يا ر�شول 
اهلل ب��ن��و اإ���ش��رائ��ي��ل اأك����رم م��ن��ا ع��ل��ى اهلل ك��ان 
اأحدهم اإذا اأذنب اأ�شبحت كفارة ذنبه مكتوبة 
افعل  اذن��ك  او  انفك  بابه )اج��دع  على عتية 
االآي���ة  ف��ن��زل��ت   ر���ش��ول اهلل ك���ذا( ف�شكت 
ف��ق��ال: اال اخ��رك��م ب��خ��ري م��ن ذل���ك؟ وق���راأ 

عليهم االآية التي ابتداأنا بها مو�شوعنا .
ويف ذلك ت�شهيل ملا كان قد �شدد فيه على 
بني اإ�شرائيل فتبني من خالل معرفة �شبب 
ن��زول االآي��ة اأهمية اال�شتغفار وان��ه لطف من 
اهلل وباب الرحمة فتحة على اإمة االإ�شالم 
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3-  ال��ب��اب ال��ث��ال��ث: ال�����ش��ي��اق ال��ق��راآين 
الذي وردت فيه االآي��ة مورد البحث تتحدث 
ع���ن غ�����زوة ب����در وغ������زوة اح����د وت���ب���ني �شبب 
هزمية امل�شلمني يف معركة احد حيث ا�شارت 
اىل اجتاههم يف للعمل مبعا�شي اهلل من 
ال���ذي يجعلها اهلل  ل��ل��رب��ا  خ���الل م��زاول��ت��ه��م 
الر�شول  طاعتهم  وع���دم  الكفر  حل��د  ت��ع��اىل 
ال��ذي  االم��ر  ه��ذا  للفواح�ص  وارتكابهم  اهلل 

ممنع عنهم الن�شر .
ال���ق���راآن  ت��ف�����ش��ري  ال���ب���ي���ان يف  1( جم��م��ع 
ج4�������ص394 االإل���ه���ي وب��ع��د ي��ن��ت��ق��ل اخل��ط��اب 
ال��ذي حذر  املوقف  من حتديد اخللل وبيان 
واوعد بالعذاب يف نار جهنم اىل اإعطاء االمل 
تعاىلَو�َشاِرُعواْ  قولة  خ��الل  م��ن  باملغفرة 

بُِّكْم اآلعمران/133. ن رَّ اإِىَل َمْغِفَرٍة مِّ
تعاىل  رح��م��ة  تبني  الهية  التفاته  وه���ذه 
بعبادة حيث حتني الفر�شة ملن اأراد الرجوع 
ت��ع��اىل فكانت االي���ة م��ورد  واالن��اب��ة اىل اهلل 
من  الفر�شة  ا�شتثمار  كيفية  تبني  البحث 
ال���ذي هو  ���ش��روط اال�شتغفار  ال��ب��ي��ان  خ��الل 

طلب املغفرة وح�شول املغفرة الأي نوع 
من الذنوب .

الباب الرابع: املعنى العام   -4
َفاِح�َشًة  َفَعُلواْ  اإَِذا  َوالَِّذيَن  تعاىل:  قولة 

اأَْو َظلَُمواْ اأَْنُف�َشُهْماآلعمران/135
الفاح�شة  املق�شود  يف  امل��ف�����ش��رون  اختلف 

وظلم النف�ص فكانت هناك ثالثة اقوال:
الفاح�شة:  م��ن  امل��ق�����ش��ود  االأول:  ال��ق��ول 
عن  املعا�شي  �شائر  النف�ص  ظلم  وم��ن  الزنا 

ال�شدي واجلابر .
وظلم  الكبائر  الفاح�شة  ال��ث��اين:  ال��ق��ول 
اجلبار  عبد  القا�شي  ع��ن  ال�شغائر  النف�ص 

الهمداين .

القول الثالث: الفاح�شة املعا�شي الفعلية 
القولية عن علي بن  املعا�شي  النف�ص  وظلم 
يف  ي�شتند  منها  ك��ل  االق�����وال  وه���ذه  عي�شى 
تف�شريه اىل دليل فالقول االأول ي�شتند اىل 
ان لفظ الفح�ص ي�شتخدم يف االإ�شارة اىل ماال 
يتنا�شب  وه��ذا  االن�شان  ع��ورة  به من  ي�شرح 

مع الزنا الذي يخت�ص بهذه االأماكن .
الفاح�ص  ان  اىل  ي�شتند  ال��ث��اين  ال��ق��ول 
يقال  الطبيعي حيث  احل��د  ع��ن  ال��زائ��د  ه��و 
ه��ذا ط��ول��ه فاح�ص مل��ن زاد ط��ول��ه ع��ن احلد 
ملن  فاح�ص  طوله  ه��ذا  يقال  حيث  الطبيعي 
زاد طوله عن احلد الطبيعي لذلك املعا�شي 

الكبرية التي تخرج عن احلد .
القول الثالث ي�شتند اىل اللفظ القراآين 
ان  فذكر   َفاِح�َشًة َفَعُلواْ  تعاىلاإَِذا  وقوله 
هي  والظلم  الفعلية  ال��ذن��وب  ه��ي  الفاح�شة 

الذنوب القولية .
يتبني  املف�شرين  اراء  تتبع  خ���الل  وم���ن 
من  املق�شود  ان  وه��و  الثاين  القول  رجحان 
ال��ف��اح�����ش��ة ه��و ال��ك��ب��ائ��ر م��ن ال���ذن���وب وظلم 

النف�ص �شائر الذنوب .
َف��ا���ْش��َت��ْغ��َف��ُرواْ  اهلّلَ  َذَكُرواْ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ة 
وحت��ذي��ره  اهلل  وع��ب��د  ذك���روا  اأي   ِلُذُنوِبِهْم
لذنوبهم  وا�شتغفروا  املع�شية  فانزجروا عن 
يف  واإل��غ��اء  الن�شيان  بعد  ال��ذك��ر  م��ن  فيكون 
ناجت  للمغفرة  الطلب  ان  تفيد  فا�شتغفروا 

عن ذكر اهلل تعاىل.
الَّ  اإِ ُن���وَب  ال���ذُّ َي��ْغ��ِف��ُر  َوَمن  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه 
 من لطف ف�شل اهلل تعاىل وبليغ كرمة  اهلّلُ
وجزيل منته وهو الغاية يف ترغيب العا�شني 
يف التوبة وطلب املغفرة والنهاية يف حت�شني 

الظن للمذنبني وتقوية رجاء املجرمني .
 ْواْ َعلَى َما َفَعُلوا رُّ قولة تعاىل:  َومَلْ ُي�شِ

ومل  مع�شية  على  وي�شتمروا  يقيموا  مل  اأي 
التوبة  ترك  عدم  خالل  من  عليها  يواظبوا 

واال�شتغفار .
ق����ال:)ال  ان���ه   النبي ع���ن  روي  وق���د 
ك����ب����رية م��ع  ����ش���غ���رية م�����ع االإ��������ش�������رار وال 

اال�شتغفار( .
اأي ان الكبرية وهي املعا�شي التي توجب 
دخول النار ال تبقى مع اال�شتغفار هو ممحاة 
���ش��غ��رية مع  وال�����ش��غ��رية وال تبقى  ال��ذن��وب 
اال�شتمرار واالإ�شرار عليها بل يتحول عنونها 
اىل التعمد االأذى وتتحول اىل كبرية، قوله 
االآية  َيْعلَُموَن وهو خامتة  َوُه��ْم    تعاىل: 
مورد البحث وهو قد يبني رحمة اهلل تعاىل 
ب��ي��ان معناة  ال��ق��ول يحتمل يف  ب��ع��ب��ادة وه���ذا 

عدة وجوه .
ذاكرين  اخلطيئة  يعلمون  االأول:  الوجه 
لها غري �شاهمني وال نا�شني الأنه تعاىل يغفر 
منه  يتب  وان مل  ذنوبه  ن�شية من  ما  للعبد 
بعينه اأي ان املذنب يعتر من امل�شرين على 

الذنب اذا بقي ذاكر لذنبة ومل يتب عنه 
ال���وج���ه ال���ث���اين: ي��ع��ل��م��ون احل��ج��ة بانها 
خطيئة فاذا مل يعلموا ان ما يعلموه هو ذنب 
ومع�شية وال طريق اىل العلم به كاأن االثم 

مو�شوعا عنهم . 
ان اهلل ميلك  ي��ع��ل��م��ون  ال��ث��ال��ث:  ال��وج��ه 
م��غ��ف��رة ذن��وب��ه��م وال��ق��ول االأرج����ح ه��و ال��ذي 

يجمع بني هذه الوجوه. 
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ال�سيخ حممود ال�سايف

ابو لهب وموقفه مع النبي

واهل  اأعمامه  امل�سطفى  النبي  جمع 
يكن  ومل   , داره  يف  يكلمهم  وهو   بيته
يجهل نوايا عمه اأبي لهب وهو يتهمه بال�سحر, 
لكنه اأغ�سى عن حماقته وقام يحدث احل�سور 
عن ر�سالة ربه بلهجة ملوؤها ال�سدق والأمانة 
يف نقل الأمر الرباين اجلليل اإىل النا�س كافة 
ولكن قاطعه اأبو لهب بريبه: تاأتينا يا بن عبد 
اهلل مبقالة من لدنك اإن هي األ روؤى تزعم اإن 
اأنا  ال�سماء ثم حت�سب  اإليك من  اأدلها  ربك 

م�سدقوك.
هادئ  ب�سوت   اهلل ر�سول  فاأجاب 
يف  اإن�سانا  اعلم  ما  حلمه:  يغادره  ومل  رقيق 

العرب اأتى قومه باأف�سل مما جئتكم به.
باألآه واحد  ثانية: جئتنا  ابو لهب  له  فقال 

ولنا دونه من يكرثونه اآلهة �ستى خري منه.
الدنيا  بخري  جئتكم  قد   : فقال 

والآخرة.
يا  ندعه  لك  فهذا   : لهب  ابو  له  فقال   

حممد.
فيهم  و�سرت  بينهم  فيما  القوم  متلمل 
هم�سات وم�ساعر اختلفوا يف بينهم , فمنهم 
من هو م�ستهزئ واآخر كاذب اأو �ساخر. و�ساح 
على  يقطع  ثانية  حرب  ابنة  جميل  اأم  زوج 
باأمر  ع�سريته  على  حديثه  اهلل  ر�سول 
ربه: يا حممد.. اإن حلديثك هذا ل�سحرا وان 
له ملوقفا يف الإفهام واأثرا على الأحالم واهلل 

ما يغلبنا على ديننا �سحر.
قد  وخاطبهم:  اأ�سحابه  اإىل  التفت  ثم 

�سمعتم اأيها النا�س فقوموا ل يفتننكم الغالم.
عنه  القوم  جحود  النبي  راأى  فلما 
من  لهب  اأبي  كالم  اإليهم  اآل  وما  وتفرقهم 
يهيب  ذراعيه  نحوهم  ب�سط  فيهم,  تاأثري 
فين�سرهم  ين�سروه  لن  وي�ستحثهم  بهم 
النا�س  بني  اأقدامهم  يثبتوا  وان  بن�سره  اهلل 
اإليه  ادعوكم  اإن  ربي  امرين  قد  لهم:  فقال 
فاإيكم يوؤازرين على هذا الأمر وان يكون اأخي 

وو�سيي وخليفتي فيكم ؟.
اأطلق  بل  احد  منهم  الدعوة  يلبي  فلم 
بعثك اهلل  اإن  تزعم  �ساخرا:  ل�سانه  لهب  اأبو 
وتطلب منا الن�سرة األ كف عنا دينك وربك 

فانا ل جنيبك.
 حيث مل يعد  فهنا اثبت وجوده علي 
يف طاقة على حب�س م�ساعره اجليا�سة وحبه 
اأحدث  هو  كان  وان   .. عمه  لأبن  اخلال�س 
ر�سول  �سوب  م�سرعا  فقام  �سنا  احلا�سرين 
يحزنك  ل  به:  ويهف  يده  اإليه  اهللمد 
واأنا  �ساللتهم..  فعليهم  القوم  اإعنات  واهلل 
من  على  حرب  اأنا  عونك..  اهلل  ر�سول  يا 

حاربت)1( . 
النبي  مبحاربة  لهب  ابو  بداأ  هنا  من 
النبي  امام  وخرقه  احلطب  وجمع 
كاملة  �سورة  تعاىل  اهلل  فانزل   , وا�سحابه 
يحدد بها م�سري ابي لهب ومن يحذو حذوه 

وهي �سورة )امل�سد( .
مكة  يف  الأخر  تلو  واحدا  الأعوام  ذهبت   
�سلبا  موقفا  املحمدية  الر�سالة  واتخذت 

لها  ال�سر�سة  قري�س  جمابهة  من  بالرغم 
بيوتها  واعيان  روؤو�سها  الأخرية  قدمت  حيث 
مل   , ال�سماء  ر�سالة  تناجز  جمي�سة  ح�سدا 
على  توؤيده  بالغة  بحجة  منهم  احد  يتقدم 
تقدموا  جميعا  ولكنهم  جاهليته  يف  بقائه 
تقدموا  اأمره...  على  املغلوب  العاجز  ب�سالح 
بالبذاءة واآلف وال�سيوف... ي�سارعون رجال 
بكل  ويركبونهم  اهلل  كلمة  �سوى  له  �سالح  ل 
للتعذيب  اإيذاء ونكال... وغدت مكة م�سرحا 
كانت �سحاياها تلك املجموعة الطاهرة التي 
تاألفت منها اأوىل كتائب الإميان فكان )يا�سر 
و�سمية( اأول من �سقطا يرويان بدمهما الزكي 
اإىل  ترنوا  وعيونهما  اجلديد  الإ�سالم  ار�س 
حمل  على  العون  يرجون  الأعظم  النبي 
فلم  والأمل  العذاب  من  به  لهم  طاقة  ل  ما 
يرفع  اإن  األ  امل�سطفى  النبي  من  يكن 
اللهم  اإىل ال�سماء يناجي ربه بالدعاء:  يديه 
ل تعذب اأحدا من اآل يا�سر بالنار.. �سربا اآل 

يا�سر اإن موعدكم اجلنة...
والنهاية ان ابا لهب خلد وكذالك من �سار 
على نهج النبي امل�سطفى خالدا اي�سا , 
ولكن الول خلوده يف النار والثاين خلوده يف 

اجلنة . واحلمد هلل رب العاملني .

الهوام�س
1- الإمام علي, عبد الفتاح املق�سود, ج1, 

�س55. 
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ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن 

ما  دائما  اخلطباء  اأعزائي  اأوال: 
نالحظ بع�ص اخلطباء ينتابهم االرتباك 
ونهايته  بدايته  بني  املو�شوع  ربط  وعدم 
املنا�شبة  االليات  ا�شتخدام  عدم  وكذلك 
امل�شتمع  اىل  واي�شاله  املو�شوع  ل�شياغة 
الكوريز  ي�شمى  املو�شوع مما  انهاء  وعدم 
وربطه بواقعة كربالء الدامية بعد هذه 
اأ�شباب  معرفة  من  اوال  لنا  البد  املقدمة 
هذه  من  يعاين  اخلطيب  جتعل  التي 

بالت�شخي�ص  ون�شميها  االأمور 
والتخل�ص  العالج  يتم  كيف  ثانيا: 
م�شرية  يف  ال�شلبية  احلاالت  هذه  من 

املنرية  اخلطيب 
اما االأ�شباب فهي تكمن يف مايلي 

واال�شتعداد  التح�شري  عدم  اأوال: 
قبل الدخول اىل املجل�ص ونحن نالحظ 
ان  له  عمل البد  او  مهنة  �شاحب  كل  ان 

يتهياأ جيدا فالريا�شي مثال يقوم باإعداد 
البد  وال�شاعر  مهنته  حتتاجه  مبا  نف�شه 
الق�شيدة  القاء  وكيفية  بحفظ  يتهياأ  ان 

وهكذا 
قد  يكون  الذي  هو  الناجح  فاخلطيب 
االإمكان  قدر  وحفظة  جيدا  جمل�شة  اعد 
املنر  اىل  ال�شعود  قبل  ومراجعته 
الذين  من  الثقات  بع�ص  حدثني  وقد 
الدكتور  احل�شيني  املنر  عميد  عا�شروا 
انه كان يكتب حما�شراته بوقت  الوائلي 
املحا�شرة  ال�شاعة ويجل�ص لوحده ويقراأ 
با�شتقطاع  يقوم  ثم  االالف  امام  وكاأمنا 
وال�شعر  الكالم  من  الوقت  عن  مازاد 
وغري ذلك لذلك وجدناه فار�شا للمنابر 
وال�شرود  االرتباك  يكون  قد  ثانيا: 
النف�ص  علماء  عنه  عر  كما  الذهني 
وهذه  بالنف�ص  الثقة  عدم  من  ناجت 

اخلطيب  عند  تولد  بحدها  النقطه 
املو�شوع  يعطي  ال  وبالنتيجة  خوفا 
الفر�شان  منازلة  تهيب  اذا  فاملقاتل  حقه 
ومقارعة االقران ومل تكن له ثقة بنف�شه 
ولذلك  ويقتل  �شيهزم  فانه  وب�شجاعته 
اال  احد  بارزين  علي)ما  االمام  قال 

واعانني على نف�شه(
واالمر الثالث واالأخر يف در�شنا: 
او  ا�شاتذته  احد  اخلطيب  يواجه  قد 
عامل كبريا ما او اأ�شتاذ يف اللغة العربية 
ان يظهر مكنون  بد  القران فال  او علوم 
ا�شماع  ي�شد  وان  االلقاء  على  قدرته 
وهناك  وكالمه  ملحا�شرته  احلا�شرين 
بتطبيقها  �شنقوم  وعديدة  كثرية  �شواهد 

علميا 
واهلل املوفق لل�شواب           

اخلطيب 
وكيفية التهي�ؤ للمحا�ضرة
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عالء الطائي 

كان   ( قال:  اأّنه   اهلل عبد  اأبي  عن 
اأمر  يقارف من  ، مل  اإ�شرائيل  بني  عابد يف 
فاجتمع  نخرة  اإبلي�ص  فنخر  �شيئاً،  الدنيا 

اإليه جنوده ، فقال من يل بفالن ؟
فقال بع�شهم : اأنا .

فقال : من اأين تاأتيه ؟
فقال : من ناحية اّلن�شاء .

قال : ل�شت له ، مل يجرب اّلن�شاء .
قال له اآخر : فاأنا له .
قال : من اأين تاأتيه ؟

قال : من ناحية ال�شراب واّللذات .
قال : ل�شت له لي�ص هذا بهذا .

قال اآخر : فاأنا له .
قال : من اأين تاأتيه ؟

قال : من ناحية الر .
قال : انطلق ، فاأنت �شاحبه .

فاأقام   ، الرجل  مو�شع  اإىل  فانطلق 
بحذائه ي�شلِّي .

ال  وال�شيطان  ينام  الرجل  وكان   : قال 
ينام ، وكان ي�شريح وال�شيطان ال ي�شريح.

اإليه  تقا�شرت  وقد  الرجل  اإليه  فتحول 
عبد  يا   : فقال   ، عمله  وا�شت�شغر   ، نف�شه 
؟  ال�شالة  هذه  على  قويت  �شيء  باأي  اهلل، 

فلم يجبه .
اإّين   ، ، فقال : يا عبد اهلل  اأعاد عليه  ثم 
ذكرت  فاإذا   ، منه  تائب  واأنا  ذنباً  اأذنبت 

الّذنب قويت على ال�شالة .
اأعمله  ّحتى  بذنبك  فاأخرين   : قال 

واأتوب ، فاإذا فعلته قويت على ال�شالة .
فالنة  عن  ف�شل   ، املدينة  ادخل   : قال 

البغي ، فاأعطها درهمني َونْل منها.
قال : ومن اأين يل الدرهمان ، وما اأدري 

ما الدرهمان .
قدميه  حتت  من  ال�شيطان  فتناول 

درهمني ، فناوله اإياهما .
ي�شاأل  بجالبيبه  املدينة  ودخل  فقام 
 ، اّلنا�ص  فاأر�شده   ، البغي  فالنة  منزل  عن 

وظنوا اأّنه جاء يعظها .
، وقال : قومي،  بالدرهمني  اإليها  فدفع 

فقامت فدخلت منزلها وقالت : ادُخل .

لي�ص  هيئة  يف  جئتني  اإّنك  وقالت: 
بخرك  فاأخرين   ! مثلها  يف  مثلي  يوؤتى 
فاأخرها ، فقالت له : ياعبد اهلل ، اإ ن ترك 
كّل  ولي�ص   ، التوبة  طلب  من  اأهون  اّلذنب 
اأن  ينبغي  واإمّنا   ، وجدها  التوبة  طلب  من 
؛  فان�شرف   ، لك  مثِّل  �شيطاناً  هذا  يكون 

فاإّنك ال ترى �شيئاً .
فان�شرف ، وماتت من ليلتها ، فاأ�شبحت 
؛  فالنة  اح�شروا   : مكتوب  بابها  على  واإذا 
اّلنا�ص،  فارتاب   ، اجلّنة  اأهل  من  فاإّنها 
فمكثوا ثالثاً ال يدفنونها ، ارتياباً يف اأمرها 
االأنبياء  من  نبي  اإىل  وجّل  عز  اهلل  فاأوحى 
اإاّل مو�شى بن عمران �شلوات اهلل  اأعلمه  ال 
واأمر  عليها،  ف�شّل   ، فالنة  ائت  اأن   ، عليه 
لوا عليها، فاإيّن قد غفرت لها  اّلنا�ص اأن ي�شّ
واأوجبت لها اجّلنة بتثبيطها )عبدي فالناً 

عن مع�شيتي ( .

اإّين قد غفرت لها واأوجبت لها اجّلنة 
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العزاء فقط
اأبو ح�سني ال�سدي

جميل كمال

لنحاول ان نفرغ اأنف�شنا اأيام عا�شوراء 
والتجارة  والدرا�شة  العمل  جهة  من 
�شبط  على  للحداد  اإقامة  وذلك  و.... 
وهو  بكاوؤه  يوؤذيه  كان  الذي   النبي

�شغري.
لئال  ذلك  عا�شوراء  يوم  وخ�شو�شا 
االأيام  كباقي  اليوم  هذا  يف  يومنا  يكون 
م�شتغلني باأمور الدنيا تاركني م�شاطرة 
التي  م�شيبته  يف   االمر �شاحب 
وكما  دما....  الدموع  بدل  عليها  يبكي 
اأي عمل  بركة يف  هو معلوم ال خري وال 

ينجز يف مثل هذا اليوم االأليم الدامي

من  جمموعة  هذه  احل�شيني...  املنر  خطيب  عزيزي 
بها:  والعمل  منها  اال�شتفادة  ارجو  املنرية  الوم�شات 

املنر  على  وال�شكينة  واال�شتقرار  الهدوء  االأوىل:  الوم�شة 
بها اخلطيب احل�شيني الن  ان يت�شف  التي البد  االأمور  من 
يفقد  املنر وغريها  على  اال�شتقرار  الزائدة وعدم  احلركات 

عنه. االأفكار  ويبعد  اليه  االأنظار  ويلفت  هيبته  اخلطيب 
 

يف  النجاح  اأ�شا�ص  هو  العمل  يف  االإخال�ص  الثانية:  الوم�شة 
اهلل  ان  جند  ولذلك  ل�شاحبة  التوفيق  يجلب  وبذلك  العمل 
فقال  عبادتهم  يف  االإخال�ص  عباده  من  اأراد  وتعاىل  �شبحانه 
 يَن الدِّ َلُه  نَي  ِل�شِ خُمْ  َ اهللَّ ِلَيْعُبُدوا  اإِالَّ  اأُِمُروا  َوَما    تعاىل: 

.)5 البينة/  )�شورة 
كله  ووقته  يكون عمله وجهده  ان  احل�شيني يجب  واخلطيب 

الكرى فذلك يوفق  امل�شيبة  من اجل اهلل ومن اجل �شاحب 
وال�شواب. ملا فيه اخلري 

من  وقراءته  والقاءه  بال�شعر  االهتمام  الثالثة:  الوم�شة 
ال�شعر  تقراأ  ان  لك  يجوز  الناجح فال  م�شوؤولية اخلطيب 

ا�شاءه وجتاوز حتى وان مل يكن  او ال�شعر الذي فيه  الركيك 
اذواقهم وتفكريهم  النا�ص يف  ولكن  هناك ق�شد وهو كذلك 

ملا  االلتفات  نرجو  فلذلك  متعددة  اأنواع  وثقافتهم  وقناعتهم 
وحتفظ.   تقراأ 

وم�ضات منربية
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طالب حممد جا�سم

الوالدة والن�شاأة :
ولد ال�شهيد يف مدينة النجف االأ�شرف 

�شنة )1372 ه�( وهو ينتمي اىل اُ�شرة 
علمية دينية معروفة يف اأو�شاط احلوزات 

العلمية، فوالده هو ال�شهيد اآية اهلل 
ال�شيد ر�شا اخللخايل من اأفا�شل 

ا�شاتذة احلوزة العلمية يف النجف 
االأ�شرف.

 
درا�شته :

بعد اكماله الدرا�شة االعدادية التحق 
باحلوزة العلمية مبتدءاً بدرا�شة املقدمات 

ثم اكمل ق�شماً منها يف طهران التي كان 
يوؤّم ال�شالة فيها يف م�شجد جّده ال�شيد 

اآقا اخللخايل، وبعد فرة عاد اىل النجف 
االأ�شرف ليكمل درا�شته يف جامعتها 

العلمية فظل مالزماً لها طوال عاميني . 
اأ�شاتذته :

تتلمذ ال�شيد ال�شهيد فى مرحلة ال�شطوح 
على جمموعة من  العلماء 

نذكر منهم:
1 � والده ال�شهيد اآية اهلل ال�شّيد ر�شا 

اخللخايل، در�ص عليه كفاية ااُل�شول.
2 � اآية اهلل ال�شيخ ابو احل�شن االأنواري، 

در�ص عليه كتاب املكا�شب.
3 � اآية اهلل ال�شيد عبا�ص اليزدى، در�ص 

عليه كتاب الر�شائل.
وبعد اكماله مرحلة ال�شطح التحق 

بحلقات االبحاث العليا )اخلارج( 

فح�شر درو�ص  :
1 � اآية اهلل العظمى ال�شيد ابوالقا�شم 

اخلوئى من �شنة )1402 ق(.
2 � اآية هلل العظمى ال�شيد ن�شر اهلل 

. امل�شتنبط
3 � اآية اهلل العظمى ال�شيد علي 

ال�شي�شتاين حفظه اهلل.
 

ن�شاطاته :
رغم االرهاب الذي ُمور�ص �شد ال�شهيد 

من قبل اأزالم النظام الكافر ورغم 
اعتقال والده كل ذلك مل يثن ال�شهيد 

عن حتمل امل�شوؤولية، فكان يقوم 
بالن�شاطات االآتية:

1 � اإمامة ال�شالة يف جامع البهبهاين فى 
مدينة النجف االأ�شرف.

2 � امل�شاركة يف التدري�ص والدر�ص يف 
احلوزة العلمية م�شاركاً اإخوانه من 

الطلبة الذين وقفوا اأمام ال�شلطة من 
اأجل ا�شتدامة احلياة يف احلوزة.

3 � رعاية عوائل ال�شهداء واملعتقلني، فكان 
يق�شي الق�شم االأكر من وقته يف تفقد 

هوؤالء وق�شاء حوائجهم.

�شهادته:
ا�شتمّر �شهيدنا الغايل يف ن�شاطاته 

وجهاده اىل اأن امتدت اإليه يد الغدر 
واخليانة فى ليلة اجلمعة 11 �شفر 

)1415 ق( يف طريق رجوعه من زيارة 
احل�شني واأردوه �شريعاً مع ولده 

ال�شغري حمّمد الذي مل يبلغ ال�شاد�شة 
من عمره وب�شحبة رفيق دربه حجة 

االإ�شالم وامل�شلمني ال�شهيد ال�شيد حممد 
تقي اخلوئي فى حادث �شري مدّبر 

ومفتعل، و�ُشيِّع ودفن فى جوار جّده اأمري 
املوؤمننيجماوراً الآية اهلل العظمى 

ال�شيد ال�شبزواري وترك اأهله 
لي�شافوا اىل اآالف العوائل الثكلى فى 

العراق، فرحمة اهلل عليه رحمة وا�شعة.

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل

حجة الإ�سالم وامل�سلمني 
ال�سهيد ال�سّيد اأمني اخللخايل
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ال�سيخ ح�سن ملكي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب 
العاملني و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين 
واللعن الدائم على اأعدائهم اأجمعني اإىل قيام 

يوم الدين.
قال تعاىل )...َوَل َتْلِمُزوا اأَنُف�َسُكْم َوَل َتَناَبُزوا 

ِباْلأَْلَقاِب ِبْئ�َس اِل�ْسُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد اْلإِمَياِن...( 
)�سورة احلجرات /11( , اإن العداوة وال�ستم 

اإمنا هو من و�ساو�س ال�سيطان الرجيم لعنه 
اهلل, وهو مواجهة الآخرين -موؤمنني كانوا اأو 

غري موؤمنني- بكلمات قبيحة توؤّذيهم وذويهم, 
ونتيجته النتقام والَبْغ�ساء والَثاأْر واحِلْقد 

والكثري الكثري من الآثار ال�سلبية التي ترجع على 
املتباِغ�س غالبًا.

وهناك اأ�سواك �سارة اأخرى للحقد والعداوة 
هي الآلم الدنيوية والأخروية, واآثارهما 

ال�سرب واللعن والطعن, ول �سك عند اأي عاقل 
يف خباثة هذه ال�سفات ال�سيطانية, وخا�سة 

 :الفح�س وال�ستم فقد روي عن ر�سول اهلل
»�سباب املوؤمن ف�سوق, وقتاله كفر, واأكل حلمه 
مع�سية, وحرمُة مالِه كحرمة دمه« الكايف ج2 
�س268 ح2, وهل من العقل اأن يحرم الإن�سان 
نف�سه من الدخول اإىل اجلنة التي وعد املتقون 

ب�سبب ال�ستم والعداوة؟! حيث روي عن اأمري 
املوؤمنني قال: »قال ر�سول اهلل: اإن 
اهلل حرم اجلنة على كل فاح�س بذي - معتِد يف 
القول اأِو اجلواب- قليل احلياء ل يباىل ما قال 
ول ما قيل له, فاإنك اإن فت�سته مل جتده اإل لغية 
-زنية- اأو �سرك �سيطان, قيل: يا ر�سول اهلل, 

ويف النا�س �سرك ال�سيطان؟ فقال: اأو ما 
تقراأ قول اهلل )َو�َساِرْكُهْم يِف الأَْمَواِل َوالأَْولِد 

َوِعْدُهْم( )�سورة ال�سراء/64(   �سفينة البحار 
ج2, فح�س.

وروي عنه اأي�سًا قوله: »اإّن اهلل ل يحّب 
�س« و »اجلّنُة حراٌم على كلِّ  كل فاح�س متفحِّ

فاِح�س اأن يدخلها« كنز العمال ح8078 و8085.
ثم اإن العاقل الواعي يرغب يف اأن يقول له 

النا�س الكالم احل�سن وميدحون قوله وفعله 
ويذكروه باخلري, ول ينال ذلك اإل بالحرتام 

لهم واختيار املفردات ال�سليمة مع من يتحدث 
ل ال�سقيمة, فلقد روي عن الإمام حممد بن 
علي الباقر قوله: »ُقولوا للنا�س اأح�سَن 

ما حُتّبون اأن ُيقال لكم, فاإّن اهلل ُيبغ�ُس الّلعان 
ال�سّباب الطّعان على املوؤمنني, الفاح�س 

�س, ال�سائل املُلِحف« و» اإّن اهلل يحبُّ  املتفحِّ
ف, وُيبغ�س البذّي ال�سائل املُلِحف«  احَلِييِّ املَتعفِّ

بحار الأنوار: ج78, �س181 وج79, �س111. 
وقال ر�سول اهلل: »اجلّنة حرام على كل 

 :فاح�س اأْن يدخلها«, وعن الإمام ال�سادق
»كونوا لنا زينا ول تكونوا علينا �سينا, قولوا 

للنا�س ح�سنا, واحفظوا األ�سنتكم وكفوها عن 
الف�سول وقبيح القول«.

واعلم اأّن من الفح�س وال�سّب ما يكون عن 
جمّرد الغ�سب, ويكون اأي�سًا عن جمال�سة 

اق واأهل الهذيان والفّحا�سني,  الأوبا�س والُف�سَّ
فت�سبح تلك عادة جلي�سهم وي�سبح فّحا�سًا دون 

عداوة وغ�سب, ويكون بهذا ممن �سملهم اهلل 
تعاىل بالن�سيان والعياذ باهلل حيث ذكر �سيد 

ْيَتِني  ال�ساجدين يف دعاء اأبي حمزة: )اأَْو َلَعلََّك َراأَ
اِلنَي َفَبْيِني َوَبْيَنُهْم َخلَّْيَتِني(  اِل�َس اْلَبطَّ اآِلَف جَمَ

اأما عند ال�سطرار ملعا�سرة هوؤلء فيجب اأن 

يكون معهم بالبدن ل بالروح, لفرتة ا�سطرارية 
ل م�ستمرة جتنبًا ل�سلبيات تلك املعا�سرة.

كما ل يخفى باأن الفح�س ل ي�سح حتى على 
غري املوؤمن فقد روي اأّنه كان لأبي عبداهلل 

ال�سادق �سديق ل يكاد يفارقه, فقال 
�سديقه يومًا لغالمه: يا ابن الفاعلة اأين كنَت؟ 

فلما �سِمَع الإمام ال�سادق من �سديقه 
هذا القذف تاأمل كثريًا ورفع يده ف�سك بها 

جبهته ثم قال: »�سبحان اهلل تقذف اأمه وقد 
كنت اأرى اأّن لك ورعًا, فاإذا لي�س لك ورع«, فقال 
�سديق الإمام ُجعلُت فداك اإّن اأّمه �سندية ـ يعني 
من بالد الهند ـ فقال الإمام ال�سادق: »األ 
تعلم اأّن لكلِّ اأّمة نكاحًا, تنّح عّني«, قال الراوي: 

فما راأيُت المام ال�سادق مي�سي مع 
�سديقه حتى فّرق بينهما املوت.

وروي اإّنه �َسمَع اأمرُي املوؤمنني رجاًل 
ي�ستم قمرب خادمه, وقد رام قمرب اأْن يرد عليه, 

فناداه اأمري املوؤمنني وقال له: »مهاًل يا 
قمرب دْع �سامتك مهانًا تر�سي الرحمن وت�سخط 

ال�سيطان وتعاقب عدوك, فو الذي فلق احلبة 
وبراأ الن�سمة ما اأر�سى املوؤمن رّبه مبثل احللم 
ول اأ�سخط ال�سيطان مبثل ال�سمت, ول عوقب 

 الأحمق مبثل ال�سكوت عنه«, نرجو من اهلل
اأن نوفق لل�سري على خطى اأهل بيت الع�سمة 

والطهارة واأن ن�ستلهم من مكارم اأخالقهم 
�سلوات اهلل عليهم.

دمتم برعاية الإمام املوعود اأرواحنا ملقدمه 
الفداء.

جاء يف احلديث ال�شريف عن النبي االأكرم قال: ))اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق(( جممع البيان ، ج 1 ، �ص 333
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�سيدنا اجلليل نحن والقارئ الكرمي 
ال�سخ�سية  بطاقتكم  على  نتعرف  ان  نريد 

املباركة؟
ال�سيد  ابن  احلكيم  اح�سان  ال�سيد 
قم  يف  1983م  مــوالــيــد  مــن  احلكيم  �سالح 

املقد�سة.
اخلطابية  م�سريتكم  كــانــت  كــيــف 

واأين ترعرعتم؟ 
كانت طفولتي يف بالد املهجر حيث 
ذهبنا اىل الدمنارك �سنة 1987م وكان والدي 
ثم  الدمنارك,  يف  الدينية  للمرجعيات  وكيال 
انتقلت من الدمنارك اىل ايران �سنة 1997م, 
لــدرا�ــســة  ــت يف مــدر�ــســة دار احلــكــمــة  ــس ودر�
بــداأت  الــدرا�ــســة  هــذه  ومــع  العلمية  احلـــوزة 

وتخرج  للخطابة  احل�سنني  معهد  يف  طالبا 
كف�سيلة  الطالب  من  الكثري  املعهد  هذا  من 
زمان  وال�سيخ  الطائي  ال�ساحب  عبد  ال�سيخ 
املحرتفني  اخلطباء  من  واخرين  احل�سناوي 
ادر�س يف مدر�سة  ال�سيعي, وبقيت  الو�سط  يف 
دار احلكمة حتى �سنة 2009م وبعدها انتقلت 
اىل لندن حيث مت قبويل يف اجلامعة بعد ان 
وقبلت  املقد�سة,  قم  من  البكالوريو�س  اكملت 
يف املاج�ستري يف اجلامعة ملدة �سنتني وانتظر 

النتائج وعدت اىل العراق.
�سيدنا  احلالية  م�ساريعكم  ماهي 

الفا�سل؟
قناة  على  عــام  م�سرف  الن  عملي 
عمار  لل�سيد  وممثل  الدينية  الثانية  الفرات 

احلكيم يف ال�سوؤون الدينية.
من  اكــرث  جتيد  هــل  العزيز  �سيدنا 

لغة؟ وهل ترتقي املنرب بغري اللغة العربية؟
ــة  ــي ــدمنــارك ــة ال ــغ ــل ــم اأتـــكـــلـــم ال ــع ن
اخلطابة  وامــار�ــس  والفار�سية  والإنكليزية 
حمر  �سهر  يف  املهمة  املوا�سم  يف  احل�سينية 
الوربية  ــدول  ال يف  املبارك  ورم�سان  و�سفر 
الدينية  ـــرات  ـــوؤمت امل واحــ�ــســر  ــة.  ــي ــب والأجــن

والفكرية.
من بعد م�سي هذه ال�سنني باخلدمة 

احل�سينية ماذا وجدمت او مل�ستم من ذلك؟
ا�ــســعــر امــــام هـــذه اخلـــدمـــة كـــاأين 
  احل�سني  لالإمام  اقدمه  ما  لأن  مق�سر 
هو البقاء والمتداد احل�سيني وكما قال ر�سول 

ال�سيد اح�سان احلكيم

طالب حممد جا�سم 
طالل �سعد

اجلواب

اجلواب

اجلواب

اجلواب
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ح�سني(  مــن  ـــا  وان مــنــي  )ح�سني  اهلل 
وكل   , لالإ�سالم  احلقيقي  المــتــداد  هو  هــذا 
بالإ�سالم  باحل�سنيتعمقنا  تعمقنا  ما 
الكثري  جنهل  ولزلنا  وعلم,  معرفة  ــا  وازدادن
كلما  كــبــري  بــحــر  كونه  احلــ�ــســني  عـــن 
ارتقيت من املنرب وتعمقت اكرث اجد انني امام 
ان  لالإن�سان  ميكن  ول  وعميق  كبري  عمالق 
ي�سل اىل عمقه وحتى وان خا�س يف اعماقه 
الإ�ــســالح  هــو  احل�سني  لن  علومه  يف  وتعلم 
ولذلك  الت�سحية  هو  ال�سهادة  هو  العطاء  هو 
خدمة احل�سنياعتقد انها نقطة يف هذا 
ج�سرا  نكون  او  نويف  ان  ن�ستطيع  لعلنا  البحر 
بني املجتمع وبني احل�سني باإي�سال جزء 

من املنهج والأفكار واملبادئ الإ�سالمية.
لذكر  املنرب  يكون  ان  تف�سلون  هل 
امل�سيبة فقط اأم هناك امور وواجبات اخرى 

ترتتب على اخلطيب؟
املنرب احل�سيني اأ�سا�سه هو ا�ستدراك 
يف  جنــد  ل  ولــذلــك  امل�سيبة  وذكـــر  الــدمــعــة 
 عــنــدمــا نذكر  الــبــيــت  روايـــــات اهـــل 
 فاحل�سني الدمعة  تنزل   احل�سني

عربة كل موؤمن واحل�سني هو احلزن يف �سرية 
وتطورت  الع�سر  تطور  ثم   البيت اهل 
احلياة ودخلت العلوم املختلفة واعطي للمنرب 
الدمعة  تبقى  ولكن  عليه  كان  مما  كبري  دور 
احلقيقي  العنوان  هي  وامل�سيبة  الأ�سا�س  هي 
نتنازل  اننا  يعني  ل  هذا  احل�سيني  للمجل�س 
الذي  والطرح  العمق  وعن  الأ�سيل  الفكر  عن 
يقدمه املنرب احل�سيني, لالأ�سف ال�سديد بع�س 
طقو�س  اىل   احل�سني حــولــوا  اخلطباء 
على  الوقوف  بدون  امل�سمون  من  خالية  فقط 
اأفكار  احل�سني ومنهج احل�سني .نعم الأ�سا�س 
نغفل  اننا  يعني  ل  وامل�سيبة  البكاء  قلت  كما 
لنقل  املنرب  لن�ستثمر    ال�سليم   الفكر  عــن 
يعاين  الــذي  للمجتمع   ال�سحيحة  املعلومات 

ان  يجب  املنرب  �ساذة,  واأفكار  انحرافات  من 
يكون م�ستوعبا الظرف الذي مير به وم�ستوعبا 
لهذه املرحلة اخلطرية واحلرجة وح�سا�سة لن 
واملــال  م�سراعيها   على  فتحت  الف�سائيات 
ياأخذ دور كبري فيجب ان نحافظ على كل هذه 

الأمور من خالل املنرب احل�سيني .
يف  وم�ساعب  متاعب  واجهتم  هل 
م�سريتكم اخلطابية, حبذا تذكرون �سيء منها 
ليكون بذلك در�سا يف ال�سرب لبقية اخلطباء؟
ــدون  ــاة ب ــوجــد  �ــســيء يف احلــي ل ي
جتربة وهذه التجربة يف احلياة ل توؤخذ بدون 
تعب وبدون بذل اجلهد والبحث حول املعلومة 
يف  و�ساكن  14عـــام  عــمــري  كــان  ال�سحيحة 
مدينة نائية واحلالة املادية �سعيفة جدا وكنت 
امل�سرف  ويف  ال�سكن  يف  اأزمـــات  مــن  اعــاين 
وانا طفل �سغري مع ذلك وكل هذه امل�ساعب 
كنت  ال�سغر  منذ  اجلهد  بذلت  هلل  واحلمد 
واحفظ  واجل�س واحتدث   دور اخلطيب  امثل 
القلبية  وعــالقــتــي  ال�سعر  واحـــب  الق�سائد 
باملنرب وان كانت ا�سرتي ا�سرة ال احلكيم على 
كرثة العلماء فيها ال انه ندرة ومن القالئل من 
الذين توجهوا اىل اخلطابة احل�سينية واحلمد 
. هلل وفقنا لذلك بربكات �سيد ال�سهداء

ـــذي  ـــل ال ـــث ـــا هـــو ال�ـــســـلـــوب الم م
تعتمدونه يف حت�سري املجال�س احل�سينية؟

انا طريقتي يف الطرح تن�سجم كثري 
ذلك  يف  اخلطيب  لأنني  الغربي  املجتمع  مع 
والدمناركية  الإنكليزية  اللغة  واجيد  املجتمع 
والــفــار�ــســيــة ومـــا اطــرحــه عــلــى الــنــا�ــس من 
وال�سلوك  وعقائدية  فكرية  وموا�سيع  مــادة 
التح�سري  طريقة  يف  وكالهما  الجتماعي 
نتبنا  الذي  املو�سوع  اأي  الفكرة  اخذ  يف  ابدا 
اجتماعيا  او  اأخالقيا  او  كان  عقائديا  طرحه 
لذا اقوم باأخذ املو�سوع كفكرة ابحث عنها يف 
كل املجالت كذلك ابحث عن اخلطباء الذين 

حتدثوا عن ذلك املو�سوع وابحث عن امل�سادر 
بحثا  اأكـــّون  الطريقة  وبهذه  فيه  كتبت  التي 
وامنا  للمحا�سرة  فقط  لي�س  متكامال  كامال 
املو�سوع  يكون  لرمبا  للمادة  م�ستوعبا  اأكــون 
م�ستغرقا اكرث من حما�سرة فمثال نتحدث عن 
كظاهرة  احلجاب  اخذ  الإ�سالم  يف  احلجاب 
ملاذا  احلجاب  ت�سريع  اأ�سا�س  اىل  ارجــع  امنا 
الأ�سا�سي  املو�سوع  اىل  فارجع  احلجاب  �سرع 
ماهي  الإ�سالم  يف  باملراأة  الرجل  عالقة  هو 
عالقة  يبحث  الــبــحــث  هـــذا  وهــنــا  حــدودهــا 
البحث  هذا  ناأخذ  كبري  بحث  باملراءة  الرجل 
وال�سلوكية  الــفــكــريــة  احلــريــة  اىل  ونــرجــع 
وابعادها فهذا البحث ياأخذ مني اأ�سابيع حتى 
علمية  بطريقة  به  وابحث  الأفــكــار  ا�ستوعب 

لت�سهيل اإي�ساله اىل ال�سامع او املجتمع.
املواقف النبيلة امل�سرفة لدى خطباء 
املنرب احل�سيني كثرية جدا, حبذا تذكرون لنا 

موقفا منها؟
املواقف هي ت�سدي  ابرز  ان  اعتقد 
لــلــظــروف  الــكــبــار  احل�سيني  املــنــرب  عــلــمــاء 
الجتماعية التي منر بها وعلى راأ�سها ما مير 
الذي تعر�س  اليوم  مثال الرهــاب  العراق  به 
احل�سيني  املنرب  ان  اجــد  احلبيب  العراق  له 
�سواء  الكفرة   الدواع�س   هــوؤلء  اىل  يت�سدى 
فكثري  املنرب  على  او  القتال   مبيدان  كــانــوا  
والقوات  ال�سعبي  احل�سد  زاروا  اخلطباء  من 
معنويات  وزيـــادة  القتال   وجبهات  امل�سلحة 
املوقف  هذا  اعتقد  اليهم   وحتدثوا  املقاتلني 
مهم خلطباء املنرب احل�سيني  والبع�س منهم 
خالل  مــن   ) اهلل  )رحمهم  ال�سهادة   نــالــوا 
من  وبع�سهم  القتال  �ساحات  اىل  نزولهم 

خالل رفع معنويات املقاتلني .

اجلواب

اجلواب

اجلواب

اجلواب

ال�شوؤال

ال�شوؤال

ال�شوؤال

ال�شوؤال
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من  الــعــطــاريــن  م�سجد  يعترب 
حمــافــظــة  يف  املـــ�ـــســـاجـــد  اقـــــدم 
كـــربـــالء املــقــد�ــســة حــيــث يــتــوقــع 
التا�سع  الــقــرن  منت�سف  بــنــائــه 
املناهل  �ــســاحــب  قــبــل  مــن  ع�سر 
الــ�ــســيــد املــجــاهــد الــطــبــاطــبــائــي, 
تــرمــيــمــه مـــن قــبــل �ــســفــافــري  مت 
ب�سكل  ال�سوء  ولت�سليط  كربالء, 
اخلطباء  �سدى  ملجلة  كان  او�سع 
احلائري  حيدر  ال�سيخ  مــع  لقاء 

العطارين.  م�سجد  على  املتويل 
بناء  تاريخ  عن  حدثينا  بدايًة 

العطارين؟  م�سجد  وترميم 
ــــذي  مــ�ــســجــد الـــعـــطـــاريـــن وال
ــعــرف مبــ�ــســجــد عــلــي تقي  ي كـــان 
من  يعد  ــه  ان حيث  الطباطبائي 
حمــافــظــة  يف  املـــ�ـــســـاجـــد  اقـــــدم 
ــة قـــام بــبــنــائــه  كـــربـــالء املــقــد�ــس
ـــد بــن  ـــاه ـــج الـــ�ـــســـيـــد حمـــمـــد امل
الــ�ــســيــد حممد  بــن  الــ�ــســيــد عــلــي 
احل�سني  املــعــايل  ـــي  اب بــن  عــلــي 
ب�ساحب  املــلــقــب  الــطــبــاطــبــائــي 
التا�سع  القرن  مطلع  يف  املناهل 
الواقف  هو  ال�سيد  ويعترب  ع�سر 
حال  ا�ستمر  للم�سجد,  ال�سرعي 
املــ�ــســجــد حــتــى �ــســتــيــنــات الــقــرن 
الــعــ�ــســريــن قـــام ا�ــســحــاب حمــال 
ال�سفارين)ال�سفافري(  �ــســوق 
بـــاإعـــادة تــرمــيــم املــ�ــســجــد كــانــوا 
مبا  احل�سينية  املجال�س  يقيمون 
اآنذاك  امل�ساجد  اكرب  انه كان من 
ال�سعبانية  النتفا�سة  اندلع  وبعد 
املــبــاركــة قـــام الــطــاغــيــة املــلــعــون 
م�ساحة  بــهــدم  ــــه  وازلم ــدام  �ــس

منه  يتبق  ومل  امل�سجد  من  كبرية 
فندق  مكانه  ان�ساء  ومت  القليل  ال 
ا�ستلمه  الــطــاغــيــة  �ــســقــوط  وبــعــد 
حتت  وا�سبح  ال�سيعي  وقف  ديوان 
امرة املرجع الأعلى وامر بتجديد 
2011م  عـــام  ــنــاءه  ب ليتم  ــنــاءه  ب
وازيل  فندق  ترتيب  ترتيبه  فكان 
�سابه ذلك  وما  والغرف  احلواجز 
امل�سجد  من  املتبقي  الق�سم  واعيد 
وا�ــســبــح جــامــع كــبــري ويــقــع هــذا 

ال�سريفني  احلرمني  بني  اجلامع 
الذين  العلماء  ابــرز  اأهــم  مــن 

امل�سجد؟ يف  ال�سالة  اقاموا 
كالمه  احلائري  ال�سيخ  واكمل 
ــوا يــ�ــســلــون جــمــاعــة يف هــذا  ــان ك
الــريــا�ــس  �ــســاحــب  مــنــذ  امل�سجد 
الطبطبائي  ــادة  ــس ــ� ال وتــ�ــســلــ�ــســل 
اخلوئي  ال�سيد  ادركت  انا  كلهم, 
هــذا  يف  ي�سلي  كـــان  اهلل  رحــمــه 
اجلـــــامـــــع وكـــــذلـــــك نـــ�ـــســـراهلل 
الأعــلــى  عبد  وال�سيد  امل�ستنبط 
اخلميني  والــ�ــســيــد  ــبــزواري  ــ�ــس ال
اخللخايل  ر�ــســا  حممد  وال�سيد 
رحمهم  ال�سريازي  حممد  وال�سيد 
الــ�ــســيــد  حـــد  واىل  جــمــيــعــا  اهلل 
خايل  وبعده  الطبطبائي  مرت�سى 
الطبطبائي  ر�سا  حممد  ال�سيد 
ــيــخ حــيــدر  ــس ــ� ومــــن بـــعـــده انــــا ال
حتت  املــ�ــســجــد  والن  احلـــائـــري 
واملرجعية  ال�سيعي  الوقف  رعاية 
يف  بال�سالة  فبا�سرنا  الر�سيدة 
اأ�ــســبــحــت  بــعــدمــا  2014م  عـــام 
ـــوقـــف الــ�ــســيــعــي  ـــني ال ــة ب ــي ــول ــت ال

 . احل�سينية  والعتبة 
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ابو زهراء الأ�سدي

من املعاجر والكرامات التي اعطاها �سبحانه 
وتعاىل لالمام علي بن طالب   معجزة رد 
ال�سم�س حيث ان هذه الرواية قد ذكرها الكثري 
ــوراق  ال بكر  ابــو   -1 امــثــال  العامة  علماء  مــن 
احل�سكاين  احلاكم   -3 املو�سلي  فتح  ابــو   -2

4-اخطب خوارزم املتويف �سنة 568هـ
ك�سف  كــتــابــه  يف  ال�ــســيــوطــي  احلــافــظ   -5
اللب�س عن حديث رد ال�سم�س وهناك الع�سرات 
حيث  ال�سم�س  رد  حادثة  ذكر  فمن  والع�سرات 
ان النبي نزل عليه الوحي وكان را�سه يف حجر 
ينزل  والقران  ال�سم�س  غابت  علي حتى  المام 
ياعلي  قــال  الــوحــي  مت  فلما   النبي على 
ا�سليت؟ قال: ل وق�س عليه فقال ادع يرد اهلل 
عليك ال�سم�س ف�سال اهلل فردت عليه ببغاء نقية 
وقد اح�سن حيث يقول ابن ابي احلديد املعتزكي 

يامن له ردق ذكاء ومل يغز
بن�سريها من قبل ال بو�سع 

وهذ �ساحب بن عباد يقول :
لت قبل التـوبة مـــن تائـــــب

ال بــحب ابـــــن ابـي طالــــب 
اخي ر�ســــــــــول اهلل ب�ســــهرة

وال�سهر ل يعدل بال�ساحب 
ياقــــــوم من مثـــــــل ملــــي وقد

ردت لـه ال�سم�س من املغرب 
ردت ال�سم�س عليه من �سرقها

حتــى كاأن ال�سم�س مل تغرب 

اما ال�سيد ا�سماعيل احلمريي فيقول: 
ردت عليه ال�سم�س ملا فاته

وقد ال�سالة وقد ديت املغرب

حتى تبلج نورهـا يف وقتهــا
للع�سر ثم هوت هوى الكواكب 

وعليه قد ردت ببا�سل مرة 
اخــرى ومــا ردت خللق مغــرب 

ال ليو�ســـع اولـــه من بعــده
ولـــردهـــا تاويــل امـــــر معجب 
واما علي ابن احمد ابن متوبه من اعالم القرن 

الرابع : 
وغـــدير خــــم لي�س ينكر ف�ســـــلة 

ال زنيــــــــم فاجــــر كفـــــــار 
ومن ذا عليه ال�سم�س بعد مغيبها

ردد ببابــــــل يبني يــا جـار
وعليه قــد ردت لنــــوم امل�سطفى

يومــا ويف هذا جرت اخبار
حـــاز الف�ســــائل واملنـــاقب كلهـــا

ما ان يحبط مبدحة ا�سعار 

املتويف  البغدادي  احلني  ابو  الروحي  ابن  وامــا 
عام 283هـ :

وله عجائب يوم �ســـار بجي�ســه
يبغى لق�سر لنهروان املخرجا 

ردت عليه ال�سم�س بعد غروبها
ببغاء تلــــمع رقـــــــده وتاججــــا

 
عام  املتويف  ال�سنبوري  حممد  بن  احمد  وامــا 

334هـ فيقول
ردت له ال�سم�س يف افالكها فق�سى

�سالتـــه غيـــر ما�ســـــــاه ول وانــــي
الــــــــــي�س من طـــل منــه يف اخــــوته

حمل هارون من مو�سى بن عمران 

اقوال ال�سعراء يف رد ال�سم�س ل�سيد االو�سياء
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ابو بنني الأ�سدي

عندما مير علينا �سهر �سوال فاإننا نواجه 
عدة منا�سبات دينية خلدها التاريخ باأحرف 
نــور ونحن بــدورنــا مــن خــالل جملتنا  مــن 
ويف  املنا�سبات  هذه  نذكر  اخلطباء  �سدى 
عم  بحق  ق�سيدتنا  �ستكون  الــعــدد  هــذا 
الر�سول وا�سد ر�سوله حمزة بن عم املطلب 

ال�سهيد يف معركة احد �سنة3هـ .
اليوم خلي نذكر احلمزة وق�سته

�سلون ملن هند اكلت جبدته 

احلمزة عم النبي وبروحة يجود
واملواقف �سجلت ا�سمة بخلود 

والنعم من حمزة �سياد ال�سود
ركعت اليام ميه وخلدنه

ا�سمة لزم بالذهب من ينكتب
عيـــب بالتـــــاريخ عنه ينـــحجب 

احلمزة هذا ابن عــم املطلـــب
بروحه �سحة وخال�س بكل نيته 

جاد بالغايل باعز ماعنده جاد
اعلن اعلى الروح من �ساح اجلهاد 

وق�سم باملختار وال�سبع ال�سداد
اي�ســـحى روحــه ومــابالــي مبهجته

وخرب املوت احلمزة لزم يت�ســـح
وخــل نو�سح بنية تارك ياجرح 

باأمر هند احلمزه ين�ساب برمح
وح�سي نفذ هالطلب من و�سته 

وحته بجبده اذا طاح انغدر
وجاب جبد احلمزة الها بكل فخر 

ل ابد واهلل ذولـــة مو ب�ســــر
اعــوات ابو �سفيــــان ذولــه وزمرته

احلمزة بن عبد املطلب
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احلوار فن الرتبية
�سارة فا�سل الفتالوي

يبقى  ف�سة  من  الكالم  كان  "اإذا  يقولون 
ال�سكوت من ذهب "نعم لل�سكوت فوائد عديدة 
اأذا كان فيما ل يعنيك او غيبة او منيمة والتي 
الطيبة  الروح  على  للحفاظ  النا�س  بني  تكون 
تقاد  ا�سرار  له  ال�سكوت  ولكن  امل�سلمني,  بني 
واملعتقدات  املفاهيم  وتتغري  بالكالم  ال�سعوب 
بني  ال�سكوت  كــان  واذا  بالكالم,  وال�سلوك 
عن  وال�ساكت  زوجــيــًا,  خر�سًا  يعد  الــزوجــني 
تربية  يف  وال�سكوت  اخــر�ــس,  �سيطان  احلــق 
الت�سال  اأداة  هي  فاللغة  هربًا,  يعد  البناء 
الب�سر وهي التي متيز الن�سان عن غريه  بني 
الفعال  احلـــوار  بــه  ونق�سد  املخلوقات,  مــن 
فلم  )حــوار(  ي�سمى  كالم  كل  ولي�س  الهادف 
نتنازل عن اإحدى نقاط متيزنا كب�سر, ويرفع 
العنف يف  البع�س �سعار ال�سمت ورمبا �سعار 

الت�سال بالأبناء ؟!!!
باحلوار  الرتبية  فن  عن  نتحدث  اأن  قبل 
ا�سمح يل اأيها املربي ان ا�ساألك بع�س ال�سئلة:

ماذا تفعل لو تقلدت من�سب رئي�س �سركتك 
التي تعمل بها. هل �ستنجح يف ادارتها؟

رئي�س  ملن�سب  ر�ــســحــت  لــو  تــفــعــل  مــــاذا 
لبلدتك. هل �ستنجح يف قيادتها ؟

وهــــل �ــســتــكــون قـــائـــدًا دميـــقـــراطـــيـــًا اأم 
ديكتاتوريا؟

ال�سغرية  ملوؤ�س�ستك  قــائــدا  كنت  واذا  ـ 
)ا�سرتك( فهل تديرها جيدا؟

ــــراأي  وال ـــراأي  ـــال ب ت�سمح  هــل  ـ 
ال�سغرية  مملكتك  داخل  الخر 

)ا�سرتك(؟
ل�سماع  الــوقــت  لــديــك  هــل  ـ 

�سعبك )زوجتك واأولدك(؟
اأجل  من  راأيــك  عن  تتنازل  هل 

�سعبك )زوجتك واأولدك(؟

ـ هل جتيد فن احلوار داخل مملكتك؟ مع 
�سعبك؟ )زوجتك واولدك( وتقف على اهمية 
اأدلك على بع�س فوائد  اأن  احلوار. ا�سمح يل 

احلوار.
ا�سرتاتيجيات  اأف�سل  من  احلــوار  يعد   /1

وو�سائل الرتبية ول�سيما يف ع�سرنا احلايل.
2/احلـــــوار مــفــتــاح فــهــم ابــنــك )اأفــكــاره 

وم�ساعره و�سلوكه(.
واملــ�ــســاعــر,  لــالأفــكــار  الــتــو�ــســيــل  3/اداة 

فاحلوار مو�سل جيد حلرارة امل�ساعر.
4/ باحلوار ي�سعر البن باأهميته ووجوده.

5/باحلوار ي�سعر البن بالحرتام والتقدير 
وامل�سوؤولية والقدرة على اتخاذ القرار.

واملنهجية  املنطق  البن  يتعلم  6/باحلوار 
يف التفكري.

عن  التعبري  البـــن  ي�ستطيع  7/بـــاحلـــوار 
ذاته, وتنمو لديه مهارة الت�سال والقناع.

ــعــد وقـــايـــة مـــن كــثــري من  ي 8/ احلـــــوار 
املــ�ــســكــالت, ويــعــتــرب مــن اأفــ�ــســل الــو�ــســائــل 
والقلق  كالعناد  ــنــاء  الب ل�سلوك  العالجية 

والحباط واخلجل والنطواء.
اقامة  من  وابنتك  ابنك  حتمي  9/باحلوار 
عالقات �سيئة مع ّاخر يتحاور )ي�سمع ويتحدث( 

وحتمي اأبنك من حوار �سامت مع ال�سيجارة.

بالأمن  �سعورًا  ابنك  تعطي  باحلوار   /10
واحلب, وباحلوار يحبك اأبناوؤك.   

11/ وباحلوار تكت�سف عبقرية ابناوؤك.
ويكمن فن احلوار مع الطفل ب�سكل ايجابي 

مبعرفة كيف يفكر الطفل.
للحوار مع الطفل طبيعة خا�سة تختلف عن 
تفكريه  الطفل  املراهق لن  مع  طبيعة احلوار 
عياين اأي حم�سو�س ملمو�س, وبعيدًا عن الفكر 
احلالل  مثل  املــجــردة  واملفاهيم  التجريدي 
واحلرام فاجلنة بالن�سبة اليه )حاجة حلوة( 
والنار متثلها )ل�سعة خفيفة( والعدل بالن�سبة 
والح�سان  والقبالت  الهدايا  )تق�سيم  اليه 
اخي(  وبني  بيني  مت�ساوي  ب�سكل  والب  الم 

فعلينا اأن نفهم ادراكه وتفكريه لننميه.
والر�ساد ب�سكل غري مبا�سر تاأثريًا اقوى 

كانت  اذا  �سيما  ل  ق�سة  طــريــق  عــن  اأي 
مــ�ــســورة, وعــن طــريــق النــ�ــســودة الــهــادفــة, 
التي  اخليالية  الق�س�س  ولي�ست  واحلكاية, 
خ�سب  فالطفل  بــاخلــوف  اطفالنا  ت�سيب 
اخليال وتبداأ الق�سة من نهايتها عند الطفل 
اأحد  وكــان  كلمة  اآخــر  عند  تنتهي  الكبار  اما 
الباء الذكياء يعود من خطبة اجلمعة يق�س 
على زوجته ما قاله خطيب اجلمعة يف وجود 
ينا�سب  مبــا  املــعــاين  يب�سط  وكـــان  الطــفــال 
اأطفاله, فهو يو�سل لهم املعلومات ب�سكل غري 

مبا�سر .
ولــيــتــنــا نــتــبــنــى جــمــيــعــًا دعـــوة 
نطلقها ال وهي )دعوة احلوار 
منا  وكل  البناء(  مع  الفعال 
الــدعــوة يف  هــذه  �سعار  يكتب 
منزله األ وهي )يبقى الود ما 

بقى احلوار(...
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ال�سيخ ح�سن ملكي

ال�سيعة هم
احللقة الرابعة 

روى املف�سل بن عمر عن الإمام ال�سادق اأنه قال: )كذب من زعم اأنه من �سيعتنا وهو متم�سك بعروة 
غرينا(. 

ا�ستهل الإمام ال�سادق كالمه املبارك بتحذير �سديد ملن يدعي باأنه من �سيعة اأهل البيت وهو 
ا  َ )اإِمنَّ تعاىل  قال  فقد  الكذب  وهو  املوؤمن,  ناهيك عن  امل�سلم  به  يقوم  ل  قبيح  بعمل  قيامه  اإثر  منهم,  لي�س 
ِذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباآَياِت اهلّلِ َواأُْولِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن(النحل/105, فقال عن ذلك املدعي انه  ي اْلَكِذَب الَّ َيْفرَتِ
)َكِذَب( والكذب من كبائر الذنوب التي مر ذكرها يف القراآن الكرمي, ففي �سورة املر�سالت ذكر الكذب احدى 
ع�سرة مرة, فكل )من زعم( وافرتى بزعمه ومن املتعارف ان الزعم يطلق على من ي�ستعمل الكالم فيما كان 
باطاًل اأَو فيه ارتياب هو القول بال دليل بل وهو اخلرب الذي يغلب عليه الكذب, ولذلك اأراد الإمام اأن 
يبني بطالن الزاعم بـ )اأنه من �سيعتنا( اأي �سيعة العرتة الطاهرة )وهو متم�سك بعروة غرينا( نعم 
فالُعْرَوُة ما ُي�سَتم�سك ويعت�سُم به, فكيف لل�سيعي اأن يرتك التم�سك بالعرتة الطاهرة وبرتاثهم الرباين 

ويلتجئ لعروة اأعداء اأهل البيت وهو يزعم باأنه منت�سب لالأ�سرة الطاهرة؟
فمن هنا نعلم اأن من �سروط النت�ساب لآل اهلل اأن يلتزم املرء بتعاليمهم ونرجوا من اهلل بربكة 
دعوات الإمام املوعود اأن يوفقنا لنكون من �سيعة اآل حممد قلبا وقالبا اإنه �سميع جميب الدعوات, 

واحلمد هلل رب العاملني وال�سكر لوليه املهدي الأمني.
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للعتبة احل�سينية  العام  ا�سار معاون المني 
املقد�سة ال�سيد �سعد الدين ها�سم ان عوائل 
�سهداء احل�سد ال�سعبي وجرحاهم امانة يف 
اجلميع  م�سوؤولية  ورعايتهم  اجلميع  اعناق 
رعاية  ظل  يف  يهملوا  او  ي�سيعوا  لن  وانهم 
املرجعية الدينية العليا وال�سرفاء من ابناء 

هذا البلد العزيز.
وقال ال�سيد �سعد الدين ها�سم يف ت�سريح 
العتبة  ادارة  ان  الر�سمي  املوقع  به  خ�س 
اجلهاد  فتوى  انطالق  منذ  احل�سينية 
بكل  تعمل  اللحظة  هذه  وحتى  الكفائي 
احل�سد  لدعم  امكانيات  من  مامتلك 
ومتابعة  ال�سهداء  ذوي  ورعاية  ال�سعبي 
بجرحاهم,  والهتمام  عوائلهم  احوال 
للعتبة احل�سينية  مبينا ان املتويل ال�سرعي 
الكربالئي(  املهدي  )عبد  ال�سيخ  �سماحة 
معهم  التوا�سل  �سرورة  على  دائما  يوؤكد 

اثمن  قدموا  لنهم  احتياجاتهم  وتلبية 
تربة  على  احلفاظ  اجل  من  ميلكون  ما 
واملقد�سات  العر�س  وحماية  البلد  هذا 
وي�ستحقون اغلى ما منلك يف �سبيل رد جزء 

من اجلميل لهم.

عدد  �سكلت  احل�سينية  العتبة  ان  وا�ساف 
على  ت�سرف  التي  املتخ�س�سة  اللجان  من 
احتياجات جماميع املقاتلني املتمركزين يف 
او�ساع  ملتابعة  اخرى  وجلان  املعركة  ار�س 
او�ساع  ملتابعة  ن�سوية  وجلان  اجلرحى 

عوائل ال�سهداء و�سد احتياجاتهم, مبينا ان 
�سماحة ال�سيخ الكربالئي خ�س�س ميزانية 

خا�سة لالنفاق على تلك املوارد.
ممثلية  مكتب  ان  حديثه  البناء  وتابع 
العتبة  ادارة  مع  وبالتعاون  العليا  املرجعية 
خا�س  برنامج  و�سعا  املقد�سة  احل�سينية 
لحت�سان ابناء ال�سهداء يف مدار�س اليتام 
جميع  وتوفري  احتياجاتهم  جميع  تكفل  مع 
عن  ف�سال  لهم,  املدر�سية  امل�ستلزمات 
توفري فر�س عمل لبع�س احلالت احلرجة.
واختتم معاون المني العام للعتبة احل�سينية 
حديثه اننا مل ولن نتخلى يوما ما عن تلك 
العوائل و�سن�ستمر برعايتهم بقدر امل�ستطاع 
هذا  كرامة  حفظت  �سهدائهم  بدماء  لنه 

البلد ومقد�ساته.

ال�سرعي  املتويل  قبل  من  مبا�سر  بتوجيه 

ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
�سعبة  قامت  الكربالئي(  املهدي  )عبد 
بتوزيع  واجلرحى  ال�سهداء  ذوي  رعاية 
بال�سلة  تعرف  ما  او  الغذائية  الإعانات 
احل�سد  �سهداء  عوائل  على  الغذائية 

واجلرحى. ال�سعبي 

م�سوؤول  عي�سى(  الكرمي  عبد  )علي  وقال 
"مبنا�سبة  ال�سعبة  يف  املتابعة  وحدة 
توزيع  مت  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول 
احل�سد  �سهداء  لعوائل  الغذائية  ال�سلة 
كربالء  حمافظة  يف  واجلرحى  ال�سعبي 

الخرى". واملحافظات 
�سلة   500 يقارب  ما  توزيع  "مت  وا�ساف 
انطالق  منذ  للعوائل  متكاملة  غذائية 
احلملة يف اول ايام �سهر رم�سان املبارك 
هذا  نهاية  حتى  التوزيع  يف  وم�ستمرين 

الف�سيل". ال�سهر 
واجلرحى  ال�سهداء  ذوي  �سعبة  ان  يذكر 
بعد  تاأ�س�ست  احل�سينية  للعتبة  التابعة 

يف  الدينية  املرجعية  فتوى  انطالق 
واملقد�سات  والعر�س  الر�س  عن  الدفاع 
�سهداء  وعوائل  اجلرحى  ومتابعة  لتكفل 
املحافظات  جميع  يف  ال�سعبي  احل�سد 
امل�سابني  اجلرحى  ومبعاجلة  العراقية 

العراق". داخل وخارج 

العتبة احل�شينية: عوائل ششهداء احل�شد ال�شعبي يف رقابنا ولن ي�شيعوا يف ظل رعاية املرجعية الدينية العليا

هذا ما خ�ش�شته العتبة احل�شينية لعوائل ششهداء احل�شد ال�شعبي يف رم�شان
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عتبات كرباء تناف�س حمافظات العراق يف جمال القران الكرمي وحت�شدا املراكز االوىل

توفر  المكتبة  وادارة  الح�شينية  العتبة  مكتبة  الى  متخ�ش�شة  علمية  كتب  و�شول 
100000 كتابا لمرتاديها

املقد�سة  احل�سينية  العتبة  مكتبة  اىل  و�سل 
العلوم  جمالت  يف  متخ�س�سة  علمية  كتب 
ال�سارقة  معر�س  من  �سراوؤها  مت  املختلفة 
الباحثني  يدي  بني  لو�سعها  للكتاب  الدويل 

املكتبة. مرتادي  من  واملتخ�س�سني 
م�سوؤول  عبا�س(  خ�سري  )اح�سان  وقال 
ان  املكتبة  يف  والتوثيق  الرتاث  �سعبة 
العتبة  مبكتبة  اخلا�سة  الكتب  �سراء  جلنة 
 )2100( ب�سراء  قامت  املقد�سة  احل�سينية 
العلمية  الخت�سا�سات  مبختلف  كتابا 
اىل  بها  قامت  زيارة  خالل  والثقافية 
ال�سارقة الدويل الذي يعد من اكرب  معر�س 
والذي  الو�سط  ال�سرق  يف  الكتاب  معار�س 
الدول  خمتلف  من  نا�سرون  فيه  ي�سارك 

والجنبية. العربية 
الكتب  اللجنة ركزت على �سراء  وا�ساف ان 

خمتلف  يف  حديثا  ال�سادرة  والدوريات 
والزراعية  والهند�سية  الطبية  املجالت 
الن�سر  موؤ�س�سات  على  واعتمدت  والثقافية, 
والثقافية  العلمية  واملوؤ�س�سات  واملنظمات 
عربيا  مميزة  مكانة  لها  التي  املتخ�س�سة 

وعامليا.
ال�سراء  جلنة  ان  حديثه  خ�سري  وتابع 
الدولية  للمعار�س  م�ستمرة  بزيارات  تقوم 
القاهرة  ومعر�س  بريوت  كمعر�س  املختلفة 
ومعر�س  طهران  ومعر�س  دم�سق  ومعر�س 
من  وغريها  ال�سارقة  ومعر�س  م�سقط 
املعار�س  اىل  ا�سافة  اخلارجية,  املعار�س 
كربالء  كمعر�س  العراق  يف  تقام  التي 
الكتب  �سراء  بهدف  واربيل  وبغداد  والنجف 
املتخ�س�سة  والن�سانية  العلمية  والدوريات 

املكتبة. ملرتادي  لتوفريها 

ان  حديثه  الرتاث  �سعبة  م�سوؤول  واختتم 
بعد  لها  احلياة  اعادة  مت  التي  املكتبة 
من  اكرث  حاليا  ت�سم  البائد  النظام  �سقوط 
)100,000( كتابا يف خمتلف التخ�س�سات 
واللغات ولدى ادارتها طموح كبري مل�ساعفة 
واملعنوي  املادي  الدعم  طريق  عن  العدد 
املتويل  قبل  من  املكتبة  به  حتظى  الذي 
ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  ال�سرعي 

. الكربالئي(  املهدي  )عبد 

كربالء  مدينة  يف  املقد�سة  العتبات  ح�سدت 
على املراكز الوىل يف امل�سابقة الوطنية الثالثة 
اأقامتها  التي  الكرمي  القراآن  لتالوة  ع�سر 
بعد  بغداد  يف  العراقية  القراآنية  املوؤ�س�سة 
املحافظات  قارئا من خمتلف  مناف�سة )32( 

العراقية.
وقال )ر�سول العامري( قارئ العتبة احل�سينية 
فعالياتها  انطلقت  التي  امل�سابقة  ان  املقد�سة 
 )2016/  6/  18-16( من  للفرتة  بغداد  يف 
املراكز  على  كربالء  عتبات  فيها  ح�سدت 

خمتلف  من  قارئا   )32( مناف�سة  بعد  الوىل 
املحافظات العراقية.

التي  املناف�سات  نتائج  ان  العامري  وا�ساف 
اختتام  حفل  يف  ال�سبت  ام�س  عنها  اعلن 
امل�سابقة �سجلت ح�سول قارئ العتبة العبا�سية 
املركز  على  احلمدان(  )م�سطفى  املقد�سة 
الول وح�سول العتبة احل�سينية املقد�سة على 
املركز الثالث بتمثيلي لها يف امل�سابقة, يف حني 
من  نذير  �سلطان  للقارئ  الثاين  املركز  كان 

حمافظة نينوى.
املقد�سة  للعتبات  ان  حديثه  العامري  واختتم 
بارز وجهود مميزة يف جمال  يف كربالء دور 
املتخ�س�سة  الدور  خالل  من  الكرمي  القران 
ا�سرافهما  حتت  افتتاحها  مت  التي  واملعاهد 
داخل  القراآنية  الن�ساطات  تبني  عن  ف�سال 

وخارج العراق.
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اأكرث  ك�سفت �سحيفة احلياة اللندنية, عن ان 
يف  املحليني  داعــ�ــس  م�سلحي  مــن  األــفــني  مــن 
خما�سية  جلنة  اأمــام  توبتهم  اعلنوا  الفلوجة, 
�سكلت من �سيا�سيني و�سباط و�سيوخ الع�سائر, 
كثفوا  "�سنة"  �سيا�سيني  ان  اىل  مــ�ــســرية 
ات�سالتهم خالل اليام املا�سية لإيجاد ت�سوية 
تطوعوا يف �سفوف  �ساب  الفي  ت�سمل  قانونية 

داع�س ومل يرتكبوا اأعمال قتل.
وذكرت ال�سحيفة يف تقرير ن�سرته اليوم, انها 
"�سيا�سيني �سّنة يكثفون ات�سالتهم  اأن  علمت 
لإيجاد ت�سوية قانونية ت�سمل الفي �ساب تطوعوا 
قتل  اأعــمــال  يرتكبوا  مل  و  داع�س  �سفوف  يف 

واأعلنوا توبتهم".
�سيا�سية,  مــ�ــســادر  عــن  ال�سحيفة  ونــقــلــت 
ثمة  ان  قــولــهــا,  املــ�ــســتــوى,  برفيعة  و�سفتها 
متر  الدقة  غاية  يف  وقانونيًا  �سيا�سيًا  "و�سعًا 
به احلكومة التي مل تكن م�ستعدة لطلب اآلف 
قانون  طبق  "اإذا  مو�سحة  العفو",  الدواع�س 
ي�سمل  قد  النازحني,  على  الإرهـــاب  مكافحة 
ب�سبب  الفلوجة,  �سكان  من  الآلف  ع�سرات 
التي  ون�سو�سه  الف�سفا�سة  القانون  طبيعة 

تقبل الكثري من التاأويالت".

مع�سكر  قـــرب  "نازحني  ان  اىل  ـــارت,  وا�ـــس
التنظيم  عنا�سر  اأن  اكــدوا  الفلوجة  عامرية 
بني  الرابط  احلديد  اجل�سر  فتحوا  الإرهابي 
نهر  ومنطقة احلالب�سة, جنوب  املدينة  غرب 
املئات  بــخــروج  �سمح  مــا  اأيـــام  قبل  ــفــرات,  ال
العامرية,  الو�سول اىل  اأماًل يف  العائالت  من 
ويف�سل الأهايل النزوح اإىل هذه املنطقة ب�سبب 
اأنباء  ورود  وبعد  فيها,  ع�سائرية  قوات  وجود 
عن انتهاكات يقدم عليها عنا�سر من »احل�سد 
ال�سعبي« متمركزون يف �سرق و�سمال املدينة".

النازحني  "لكّن  ال�سحيفة,  تقرير  وا�ستدرك 
مع�سكر  يف  �سغرية  خيم  يف  تكد�سوا  الــذيــن 
عليه  وتــ�ــســرف  الــ�ــســمــود«,  »عــامــريــة  ي�سمى 
ن�ساء  وفيه  املنطقة,  وع�سائر  الأنبار  حمافظة 
اإعدامات  عن  ق�س�سًا  رووا  و�سيوخ  واأطفال 
من  خ�سو�سًا  الفارين,  ببع�س  داع�س  نفذها 

ال�سباب الذين حلقوا حلاهم اأماًل بالنجاة".
عنا�سر  ان  قالت  �سيدة  ان  التقرير,  وا�ساف 
من التنظيم قتلوا ابنتها ال�سابة بدم بارد على 
روى  فيما  انتقدتهم,  لأنها  احلالب�سة  ج�سر 
�سيخ طاعن يف ال�سن اأن اأربعة اإرهابيني فتحوا 
اأمتار  قبل  النازحة  العائالت  مئات  النار على 

من و�سولهم اىل قوات اجلي�س. وبدا اخلوف 
بعدما  خ�سو�سًا  النازحني,  عيون  يف  وا�سحًا 
مت ف�سل 20 األف رجل عن الن�ساء ونقلهم اىل 

مع�سكر اآخر للتحقيق معهم".
ال�سيا�سيني  "زار عدد من  وتابعت ال�سحيفة, 
ال�سنة, بينهم رئي�س ديوان الوقف عبداللطيف 
عبارة  وهو  الرجال  احتجاز  مع�سكر  الهميم, 
اأن  املال  النائب حيدر  وقال  عن معمل مهمل. 
تفتقر لأي جتهيز �سحي«,  »الحتجاز  ظروف 
للتعذيب.  املحتجزين  تعر�س  عدم  اأكــد  لكنه 
وتتم عملية التحقيق مع املحتجزين من خالل 
اأنف�سهم, فقد تطوع  �سهادات لأهايل الفلوجة 
الع�سرات منهم لالإبالغ عن عنا�سر داع�س يف 
�سفوفهم. وفوجئت جلنة التحقيق باأن كل من 
مت و�سمهم بالنتماء اإىل التنظيم اأعلنوا فورًا 
توبتهم. واأكدوا ا�سطرارهم اإىل ذلك حلماية 

اأنف�سهم".

و�سائل  م�ستخدمي  مــن  كــبــري  عـــدد  طــالــب 
ملمار�سات  حد  بو�سع  الجتماعي  التوا�سل 
عبد  ق�سي   " النبار  �سرطة  اعــالم  م�سوؤول 
اىل  كاذبة  بت�سريحات  ُيديل  الذي  العزيز" 
للجدل,  املثرية  القطرية   " اجلزيرة   " قناة 
وكانت جميع ت�سريحاته تنال من �سمعة قوات 
احل�سد ال�سعبي وبع�س الحيان �سمعة ال�سرطة 
حتريرهم  ــدء  ب عند  خ�سو�سا  الحتــاديــة, 
اإتهام  الت�سريحات  بني  ومن  الفلوجة,  ملدينة 
احل�سد بنهب وحرق املنازل , ويف ت�سريحات 

اخرى اتهمهم بنهب اأدوية امل�ست�سفى .
قناة  اليه  تنتبه  مل  والــذي  املو�سوع  يف  املثري 
"اجلزيرة" ول جمهورها انه مل يوّثق احلدث 

ول مرة واحدة ب�سورة او فيديو, على الرغم 
من�سبه  ا�ستغل  قد  املذكور  ال�سخ�س  ان  من 
يكون  ان  وي�ستطيع  ال�سرطة  يف  كمنت�سب 
ويحمل  للمدينة  املحررة  المنية  القوات  مع 
يعمل  اأ�سلفنا  كما  كــونــه  با�ستمرار  كــامــريا 

م�سوؤول اعالم �سرطة النبار .
واكد املطالبون على و�سع حد لهذه الت�سرفات 
يحدث  مــا  معتربين  واملــزيــفــة  املهنية  غــري 
عرب  وقالوا  معاجلته,  يجب  امنيًا  خرقا  ٌيعد 
�سفحاتهم يجب ان ياأخذ اجلميع بالإجراءات 
اىل  ت�سيء  التي  النماذج  هذه  بحق  القانونية 
�سمعة احل�سد ال�سعبي وقواتنا المنية البطلة .
كما دعا اآخرون وزير الداخلية حممد الغبان 

 " العزيز  عبد  "ق�سي  املدعو  حما�سبة  اىل 
غري  مبعلومات  واأدىل  احلقائق  زّيــف  كونه 
الواحد  البلد  ابناء  بني  الفتنة  تثري  حقيقية 
بدعم  متهمة  ــة  دول مــع  تعاونه  عــن  ف�سال   ,
الرهاب , بينما هو منت�سب يف مكان ح�سا�س 

من الدولة العراقية .

�شيا�شيون و�شباط يتو�شطون ل�)االعفاء( عن 2000 داع�شي يف الفلوجة

م�شوؤول اعام ششرطة االنبار ي�شتغل موقعه لي�شرب معلومات مزيفة ششبه يومية اىل قناة اجلزيرة
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اهايل ال�شهداء ينهالون بال�شرب على القن�شل ال�شعودي 
خال موؤمتر ع�شائر العراق

ــدى عـــددا مــن اأهــــايل �ــســهــداء احل�سد  اعــت
ال�سعودي  القن�سل  على  بال�سرب  ال�سعبي, 
يف  تواجدهم  اثناء  العتيبي  م�سعل  العراق  يف 

موؤمتر ع�سائر العراق.
واو�سح امل�سدر ان هوؤلء الأهايل مل ي�ستطيعوا 
املوؤمتر,  يف  ال�سعودي  القن�سل  تواجد  حتمل 
ال�سوؤون  ال�سعودية يف  ا�ستنكروا تدخالت  كما 
من  ال�سبهان  بطرد  وطالبوا  للبالد  الداخلية 

العراق".
ي�سار اىل ان ال�سفري ال�سعودي يف العراق ثامر 
"احلوت" يف  ال�سبهان قام بزيارة اىل �سجن 
ال�سجناء  من  عــدد  يق�سي  حيث  النا�سرية, 
ال�سجن يف خطوة  ال�سعوديني حمكوميتهم يف 
قالت  فيما  الت�ساوؤلت,  من  عا�سفة  اثــارت 
وزارة العدل العراقية اإن زيارته قانونية, فيما 
اعترب وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري, ان 

الداخلي,  بال�ساأن  تدخال  تعد  التحركات  تلك 
فيما ا�سار اىل ان ما يقوم به ل عالقة له بدوره 

ك�سفري.

اأمر  الربيطانيون  ح�سم  للعامل,  �سباحية  �سدمة 
بالدهم, بالنف�سال عن عباءة الحتاد الأوروبي 
الهجرة  عليها  هيمنت  حملة  بعد   ,%52 بن�سبة 
املعار�سني  مع�سكر  قّدمها  كدوافع  والقت�ساد, 
للبقاء ملواطنيهم, كي ي�سعوها يف العتبار اأثناء 
 8 هــنــاك  كــان  الــتــاريــخــي,  لال�ستفتاء  ذهابهم 
الطالق  ميني  لرمي  الربيطانيني  دفعت  اأ�سباب 

بوجه الحتاد الأوروبي اليوم اجلمعة.
فيما يلي الأ�سباب الثمان:

1- التخل�س من عبئ املهاجرين والالجئني
يوؤمن املواطن الربيطاين باأن اخلروج من الحتاد 
جديد  نظام  اتباع  من  بالده  �سيمّكن  الأوروبــي, 
الحتاد  خارج  من  للمهاجرين  ال�سماح  من  يحد 

الأوروبي بالدخول اإىل البالد.
املهاجرين  عــدد  اأن  الإح�سائيات  اآخــر  وت�سري 
ما  وهو  مهاجر,  األــف  بـــ863  يقّدر  بريطانيا  يف 
جنيه  مليارات   3.67 تتجاوز  بقيمة  عباأً  ي�سكل 
بح�سب  �سنوًيا,  دولر(  مليار  ا�سرتليني)4.131 

جامعة "مدر�سة لندن القت�سادية".
2- اخلوف من الإرهاب

الـــدول  بع�س  الإرهــابــيــة يف  الــهــجــمــات  زيــــادة 
املــواطــن الربيطاين يف  ــة مــوؤخــًرا دفــع  ــي الأوروب
الأوروبــي,  النف�سال عن الحتاد  اأن  التفكري يف 

�سيوقف اتفاقية احلدود املفتوحة بني الدول .
ت�سريحات  هناك  كان  املا�سية  الأ�سهر  وخالل 
"الرحيل", ويف مقدمتهم  ملتزعمي مع�سكر  عدة 
الذي  الربيطاين,  العدل  وزيــر  راب,  مينيك  دو 
اإرهابية  هجمات  ردع  �ساأنه  من  "اخلروج  اعترب 

حمتملة يف امل�ستقبل".

3- التوفري املايل لل�سحة والتعليم
مليون  اإ�سرتليني)480  جنيه  مليون   350 توفري  
الربيطانية,  اخلزينة  ل�سالح  اأ�سبوعًيا  دولر( 
اعباء  ب�سبب  م�ست�سفى,  لبناء  كــاف  مبلغ  وهــو 
مئات  لت�سديق  امل�ساهمة  خالل  من  املهاجرين 
نوا�سي  على  او  بالربيد   وزعــت  التي  املطويات 
ن�سف  يــعــادل  نف�سه  املبلغ  ان  علما  الــ�ــســوارع, 
من  اقرتاحات  مع  انكلرتا,  يف  التعليم  ميزانية 
الأموال  تلك  بتوظيف  للبقاء  املعار�سني  مع�سكر 

يف البحث العلمي وال�سناعات اجلديدة.
4- وعود ف�سفا�سة بالزدهار

للبقاء,  الراف�س  املع�سكر  بها  مّنى  وعــود  وهــي 
رئي�س  كلمات  ظلت  حيث  الربيطاين,  املــواطــن 
بلدية لندن ال�سابق, بوري�س جون�سون, م�ساحبة 
ــان, حيث  ــج ــل ــاين داخــــل ال ــط ــربي لــلــمــواطــن ال
يونيو/   23 يف  �سوتنا  "اإذا  مقولته  ين�سى  مل 
ال�سيطرة على بالدنا  وا�ستعدنا  حزيران)اأم�س( 
اأن  عندها  ن�ستطيع  ودميوقراطيتنا,  واقت�سادنا 
الوعود  تلك  قبل"  ,  من  نزدهر  مل  كما  نزدهر 

امتالأت بها ال�سحف املوؤيدة للخروج.
5- التجارة احلرة

عن  تــ�ــســوًرا  للبقاء  املــعــار�ــســني  مع�سكر  قـــّدم 
اأو�ساع التجارة عقب اخلروج, كانت �سبًبا كافًيا 
الأف�سل, حيث  توقع  الربيطاين يف  املواطن  لدى 
�سيمكنه  الرحيل  اأن  الربيطاين  املواطن  يت�سور 
لقوانني  خ�سوعها  دون  الأوروبــــي  الحتـــاد  مــع 
الحتاد, حيث ميكنها عمل اتفاقيات جتارية مع 
دول مهمة مثل اأمريكا والهند وال�سني, بالإ�سافة 

مل�ساع اإقامة منطقة جتارة حرة.

٦- النفوذ الدويل
داخــل  بــالدهــم  تــاأثــري  اأن  الربيطانيون  يعتقد 
الأوروبــي �سعيف, ويف حال رحيلها عن  الحتــاد 
الحتاد �ستتمكن من الت�سرف بحرية واحل�سول 
على مقاعد يف موؤ�س�سات عاملية, كانت خ�سارتها 
كمنظمة  الأوروبــــي  لــالحتــاد  ان�سمامها  ب�سبب 

التجارة العاملية.
"�سنداي  �سحيفة  دعــت  املا�سي,  الأحــد  ــوم  وي
الأوروبــي,  الحتــاد  عن  الرحيل  تليجراف" اإىل 
نعتقد  "بالتوازن..  فيه:  قالت  افتتاحي  مقال  يف 
َلت روؤية طموحة لربيطانيا  اأن حملة اخلروج ف�سّ
يف  اأحـــرارا  اأخـــرى  مــرة  لنعود  م�ستقلة,  كــدولــة 
اتخاذ قرارنا, وعلى النقي�س حملة البقاء جلاأت 

اإىل الت�ساوؤم القامت".
7- الكلمة الأوىل للت�سريعات الوطنية

الناخب الربيطاين اأ�سبح على قناعة باأن اخلروج 
القوانني  �سيعلو من �سوت  الأوروبــي  الحتاد  من 
ــن يــكــون هناك  الــوطــنــيــة الــربيــطــانــيــة, واأنــــه ل
الحتادية,  الأوروبــيــة  القوانني  قبل  من  �سيطرة 
وهو ما �سي�ساهم يف اإعادة ال�سيطرة على قوانني 

التوظيف واخلدمات ال�سحية والأمن.
8- املخاوف من ان�سمام تركيا لالحتاد

خــروج  مع�سكر  يف  �سيا�سيون  ـــادة  ق ا�ــســتــطــاع 
على  الــتــاأثــري  الأوروبـــــي  الحتـــاد  مــن  بريطانيا 
لديهم  وهمية  فّزاعة  وخلق  الب�سطاء  املواطنني 
الحتــاد  اإىل  تركيا  ان�سمام  تبعات  بخ�سو�س 
حدودها  بفتح  يهدد  اأنــه  على  الأمـــر  وت�سوير 
لتدفق اآلف الالجئني املوجودين فيها حاليًا اإىل 

الدول الأوروبية.

لهذه االأ�شباب انف�شلت بريطانيا عن اأوروبا
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زينب عبد الر�سا
ينبغي  التي  الواجبات  من  الثقة  ان  اعلم 
تعاىل  اهلل  عند  وثق مبا  من  لن  بها  الت�سليم 
ويرغب  يجب  وما  يطلب  ما  كل  يكفيه  �سوف 
فال تثق بامك وابوك وتقول �سيعطيني ابي او 
�ستعطيني امي ويرفعني �سديقي فان ذلك لن 
يكون مادام اتكلت امورك اليهم وهو يجاوزك 

على ما تريد .
وهــــو الــــذي ذكــــره المـــــام ابــــو احلــ�ــســن 
عن  �سوير  بــن  علي  �ساأله  وقــد   الول
َفُهَو   ِ َعَلى اهللَّ ْل  َيَتَوكَّ َوَمن  قوله هلل عز وجل 
على  التوكل  فقال  الــطــالق/3(,  )�سورة   َح�ْسُبُه
اهلل درجات منها ان تتوكل على اهلل يف امورك 
كلها فما فعل بك كنت عنه را�سيا تعلم انه ل 
يف  احلكم  ان  وتعلم  ف�سال  ول  �سريا  يالوك 
اليه  ذلك  بتفوي�س  اهلل  على  فتوكل  له  ذلك 

وثق به فيها ويف غريها. 
من  وكــم  تعاىل  اهلل  اغناه  فقري  من  فكم 

غني افقره اهلل تعاىل وذلك لثقتهم به
قال تعاىل وعلمهم بذلك بق�ساء وقدرة 

�ُسوِل  ِ َوالرَّ ِذيَن ا�ْسَتَجاُبوْا هلِلّ قال تعاىل: الَّ
ْح�َسُنوْا  اأَ ِللَِّذيَن  اْلَقْرُح  اَبُهُم  اأَ�سَ َماآ  َبْعِد  ِمن 
َلُهُم  َقاَل  ِذيَن  الَّ اأَْجٌر َعِظيٌم }{  َقوْا  َواتَّ ِمْنُهْم 
َفاْخ�َسْوُهْم  َلُكْم  َجَمُعوْا  َقْد  ا�َس  النَّ اإِنَّ  ا�ُس  النَّ

َوِنــْعــَم  اهلّلُ  َح�ْسُبَنا  ــوْا  ــاُل َوَق ــًا  اإِمَيــان َفــَزاَدُهــْم 
 ْ ٍل ملَّ َن اهلّلِ َوَف�سْ اْلَوِكيُل }{  َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مِّ
ُذو  َواهلّلُ  اهلّلِ  َواَن  ِر�سْ َبُعوْا  َواتَّ �ُسوٌء  �َس�ْسُهْم  مَيْ

ٍل َعِظيم} )�سورة ال عمران: 172,173,174( َف�سْ
تعاىل  بامره  وثقت  التي  املــراه  هذه  تذكر 
بن  ابراهيم  لها من خري وذلك ذكر  ماجعله 

عبد اهلل عن ان�س بن مالك قال : 
فيهم  وكــان  الأن�سار  من  قوم  على  دخلنا 
مري�س ثقيل, فلم نربح حتى قب�س, فب�سطنا 
راأ�سه,  عند  كبرية  عجوز  اأم  وله  ثوبه,  عليه 
احت�سبي  ياهذه  وقــال:  بع�سنا,  اإليها  فالتفت 
مات  ذاك,  ومــا  قالت:  اهلل.  عند  م�سيبتك 
ابني؟ قلنا : نعم. قالت: اأحق ماتقولون؟ قلنا: 
نعم. فمدت يديها اإىل اهلل فقالت: اللهم اإنك 
تعلم اأين اأ�سلمت وهاجرت اإىل ر�سولك رجاء 
اأن تعقبني عند كل �سدة فرجًا, فالحتمل عليَّ 
هذه امل�سيبة اليوم. قال: فك�سفت الثوب عن 

وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. 
 واحذرك كما حذرنا نبي اهلل عي�سى
غري  على  امــورهــم  على  يتكلمون  الذين  من 
تعاىل واعترب ماقال يامع�سر احلواريني 
ان ابن ادم خملوق يف الدنيا يف اربعة منازل 
هو ثالث منه واثقا وهو يف الرابعة �سيء الظن 

يخاف خذلن اهلل اياه فما املنزلة الوىل فانه 
الرحم  ظلمة  ظلمة  ثــالث  الظلمات  يف  خلق 
اجلوف  يف  رزقــه  اهلل  فوفى  امل�سيمة  وظلمة 
البطن  ظلمه  مــن  اخــرج  ــاذا  ف البطن  ظلمة 
وقع يف اللنب ول يخطوا اليه بقدم ول �ساق ول 
يتناوله بيد ول ينه�سن اليه بقوة بل يكرة اليه 
عليه حلمه  ينبت  ايجارا حتى  ويوؤجر  اكراها 
اللنب وقــع يف املنزلة  ارتــفــع عــن  ــاذا  ف ــه  ودم
حالل  مــن  الــيــه  يك�سبان  ابــويــه  مــن  الثالثة 
فهذا  النا�س  عليه  عطف  ماتا  فــان  وحـــرام 
يك�سوه  وهــذا  يوؤديه  وهــذا  يقيد  وهــذا  يطعمه 
وا�ستوي  وا�ستد  الرابعه  املنزلة  يف  وقع  فــاذا 
زكان رجال خ�سي ان يرزق في�سب على النا�س 
ويغ�سبهم  امتعتهم  وي�سرق  اماناتهم  يخون 

اموالهم خمافة خذلن اهلل تعاين اياه .
تعاىل  به  ثقة  ان  اىل  ال�سارة  ينبغي  وهنا 
اىل  ال�سعي  وعــدم  العمل  عــدم  معاناة  لي�س 
ان  لك  ينبغي  التي  المــور  كل هذه  بل  اخلري 
تعمل بها وحتاول جهدك ان ل تثني عزميتك 
يف  هناك  فان  المــور  هذه  كل  ومع  ذلك  عن 
ال  لعمله  واحلث  نحو اخلري  ت�سري  كل خطوة 

وكانت مباركة من رب العاملني  

الثقة باهلل من اهم الواجبات 
التي ينبغي الت�ضليم بها
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اينا�س كاظم الرماحي 

الغيبة  زمن  يف  املوؤمن  على  يقع  الذي  التكليف   
وما يقت�سيه هذا التكليف من �سلوك على م�ستوى 
ا�ستعداد  من  يقت�سيه  وما  والجتماعي  الفردي 
نف�سي وثقايف على كال امل�ستويني. وف�سل من يتبع 
هذا التكليف ال�سالمي وحال من يع�سيه ويخرج 
العامة  القواعد  من  انطالقا  ذلك  وعر�س  عليه 
الخــبــار اخلا�سة  ومــن  ناحية  مــن  ال�ــســالم  يف 

الواردة. 
ويــقــع الــكــالم يف هـــذا �ــســمــن عـــدة جهات 
مبقدار ما هو مطلوب من التكاليف يف ال�سالم 
املطلوبة  التكاليف  من  ذلك  على  يرتتب  قد  وما 
بــالمــام  والعــــرتاف  الغيبة  ــال  ح ال�ــســالم  يف 
فعلي  وقائد  الطاعة  مفرت�س  كامام   املهدي
لالمة وان مل يكن عمله ظاهرا للعيان ول�سخ�سه 
على  الوا�سحات  ال�سروريات  من  وهذا  معروف 
م�ستوى المامي للق�سيدة ال�سالمية فانه المام 
املع�سوم  وهــو  ال�سعبيه  لقواعده  ع�سر  الــثــاين 
زمان  اىل  ــه  ولدت منذ  احلــي  الطاعه  املفرت�س 
ال�سغرى  الغيبة  التاريخ  يف  عرفنا  وقد  ظهروه 
الدالة  الخبار  ومــن  الكبريه  ــداد  الع والكربى 
اللهي  التخطيط  يف  دخولة  وفل�سفة  ذلك  على 
�سالح  العمل يف   يف  المــام  تاثري  ومقدار 
ال�سعبيه  وقـــواعـــده  عــمــومــا  ال�ــســالمــيــة  ـــة  الم
خ�سو�سا كما عرفنا مقدار تاثري وجوده يف رفع 
معنويات قواعده ومتحي�س اخال�سهم وحت�سني 
اعمالهم ومن ثم ن�سمع النبي  يقول : )من 
انكر المام القائم من ولدي فقد انكرين( ونراه 
وكنيته  ا�سمي  من  ا�سمه  ولدي  من  القائم  يقول 
من كنيتي و�سمائله من �سمائلي و�سنته من �سنتي 
اىل  ويدعوهم  و�سريعتي  ملتي  على  النا�س  يقيم 
كتاب ربي عز وجل من اطاعه فقد اطاعني من 
ع�ساه فقد ع�ساين ومن انكره فقد انكرين  ومن 
كذبه فقد كذبني ومن �سدقه فقد �سدقني اىل 

غري ذلك من الخبار الواردة بهذا امل�سمون ان 
الغيبة النتظار  التكاليف املطلوبة يف ع�سر  من 

وان النتظار له نقاط: 
ال�سالمي  املفهوم  ان  النتظار:  مفهوم  ان   -1
الواعي ال�سحيح هو توقع الدائم لتنفيذ الغر�س 
اللهي الكبري وح�سول اليوم املوعود الذي تعي�س 
به الب�سرية العدل الكامل بقيادة وا�سراف المام 

. املهدي
2- ل يكون الفرد على م�ستوى النتظار املطلوب 
ال بتوفر عنا�سر ثالثة مقرتنه )عقائدية ونف�سيه 
معنى  اأي  النتظار  يعطي  ل  ها  ل  ولو  و�سلوكيه, 
امياين �سحيح �سوى التع�سف النف�سي املبني على 
املنطق القائل اذهب انت وربك فقاتال انا هاهنا 

قاعدون 
عمل  اأي  دون  من  الب�سرية  اخلري  لتمني  املنتج 

ايجابي يف �سبيل ذلك .
من  برهانيات  يتكون من  العقائدي:  اجلانب  ا- 

ثالث امور 
اللهي  بالغر�س  يتعلق  العتقاد   : الول  المــر 

با�سالح الب�سرية جميعا 
املظفر  القائد  بــان  العتقاد  الــثــاين:  المــر 
الرائد هو المام املهدي القائد هو )حممد 
بن احل�سن الع�سكري ( المر الذي قامت به 

ال�سرورة املذهب المامي 
من  ويتكون  )النــتــظــار(  النف�سي  اجلانب  ب- 

امرين رئي�سني: 
المر الول: ال�ستعداد الكامل للتطبيق الطروحة 
العادلة الكاملة عليه كواحد من الب�سر على اقل 
تقدير ان مل يكن من الدعاة اليها وامل�سحني يف 

�سبيلها.
الطروحة  بتطبيق  البدء  توقع   : الثاين  المــر 
اأي  يف  الظهور  فجر  بــزوغ  او  الكاملة  الــعــادلــة 
و�سف   بــارادة اهلل منوط  انــه  قلنا  كما  وقــت 

اىل الخيار الدالة على ح�سوله بفته اما امل�سلم 
الإمامي الذي يعلم بان قائده معا�سرا معه يراقب 
اعماله ويعرف اقواله ويا�سف ل�سوء ت�سرفه فهو 
املوعود  لليوم  نف�سه  اعــداد  وجــود  اىل  م�ساف 
يجب ان يكون على م�ستوى امل�سوؤولية يف حا�سره 
اي�سا يف كل يوم من حياته لكي ل يكون عا�سيا 
الح�سا�س  وهــذا  تعاليمه  على  متمردا  لقائده 
وهو  املطلوبة  النتيجة  اىل  بالفرد  ي�سرع  نف�سه 
النجاح يف التمحي�س والعداد اىل اليوم املوعد 
اذا كان الفرد على هذا امل�ستوى الرفيع ا�ستطاع 

ان يحرز اخلري على م�ستويات اربعه :  
1- احراز اخلري لنف�سه ودنياه واخرته .

2- احراز اخلري لمته .
للب�سريه  بل  فح�سب  لمته  ل  اخلــري  احــراز   -3

جمعاء .
الــراحــة  وجــلــب   املهدي امــامــه  ــاء  ار�ــس يف 
وقله  املوؤمنني  بزيادة  ال�سعور  اىل  بالن�سبة  اليه 

العا�سني وامل�ساركة احلقيقة يف العداد الكبري 
وهذا امل�ستوى خا�س بالطروحة المامية يف فهم 
التي  ال�سا�سية  اجلهات  هي  فهذه   املهدي
امل�ستوى  يكون على  لكي  الفرد  يتخذها  ان  يجب 

ال�سالمي املطلوب لالنتظار . 
اللتزام  يتمثل   : ال�سلوكي لالنتظار  ج- اجلانب 
كل  يف  ال�سارية  اللهية  الحكام  لتطبيق  الكامل 
ع�سر على �سائر عالقات الفرد وافعاله واقواله 
ال�سحيح  واملدى  الكامل  للحق  متبعا  يكون  متى 
فيكتب الرادة القوية والخال�س احلقيقي الذي 
لليوم  امل�سوؤليات  طــرق  بتحمل  لل�سرف  يوؤهله 

املوعود 
لليوم  املــوؤمــن  تكاليف  مــن  �سغري  جــزء  وهـــذا 
املوعود راجيني من اهلل �سبحانه وتعاىل ان ينال 
املنتظرين  من  واياكم  نحن  ويجعلنا  اعجابكم  

لقدومه ال�سريف         
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ب�سائر نا�سر ح�سني 

فا�سل عليوي ح�سني

على  خطيئة  كل  را�ــس  هو  الدنيا  حب  ان 
حد تعبري ر�سول اهلل  ويتخذ درجتني 

الــدنــيــا  حـــب  ــكــون  ي ان  الوىل  الـــدرجـــة 
ت�سرفاته  يف  لــه  وقــاعــدة  لالإن�سان  ــورا  حم
امل�سلحة  تكون  لن  حينها  يتحرك  و�سلوكه 
تكون  الدنيا  وهكذا  يتعبد  ان  يف  ال�سخ�سية 
هي القاعدة لكن احيانا ميكن ان يفلت منها 
قد  طاهرة  نظيفة  اخرى  ا�ستغالت  وي�ستغل 
ولكن  وتعاىل  �سبحانه  ي�سوم هلل  وقد  ي�سلي 
�سرعان ما يرجع مرة اخرى اىل ذلك املحور 
ذلك  اطار  من  بها  يخرج  فلتات  اليه  وين�سد 
ال�سيطان ثم يرجع اىل ال�سيطان مرة اخرى 
الوبيل  املــر�ــس  هـــذا  مــن  اوىل  درجـــة  هـــذه 

مر�س حب الدنيا. 
الثانية من هذا املر�س فهي  واما الدرجة 
الدنيا  حــب  يعمي  حينما  املهلكة  الــدرجــة 
حيث  الروؤية,  منافذ  كل  عليه  ي�سد  الن�سان 
كان  كما  الدنيا  اىل  بالن�سبة  يكون  ان  يجب 
اىل  بالن�سبة  املوؤمنني  وامري  املوحدين  �سيد 
يرى  يكن  مل  ))انـــه  وتــعــاىل:  �سبحانه  اهلل 
وبعده((  وقبله  معه  اهلل  يرى  وكان  ال  �سيئا 
حيث ان حب الدنيا يف الدرجة الثانية ي�سل 
�سيئا  يرى  ل  الن�سان  ان  بحيث  م�ستوى  اىل 
حتى  ومعه  وبعده  وقبله  فيه  الدنيا  ويرى  ال 
ومبنظاره  عنده  تتحول  ال�ساحلة  العــمــال 
�سخ�سية  م�سلحة  واىل  متعه  واىل  الدنيا 

اللوان  هذه  ودر�س  وال�سيام  ال�سالة  حتى 
كلها تتحول اىل الدنيا ل ميكن ان يرى �سيئا 
ال من خاللها وال من خالل مقدار  ما ميكن 
الدرجتني  من  وكــل  يعطيه   ان  العمل  لهذا 
من  هــلــكــة  ا�ــســد  الــثــانــيــة  والـــدرجـــة  مهلكة 
  اهلل  ر�سول  قال  ولهذا  الوىل  الدرجة 
المام  وقال  خطيئة(  كل  راأ�س  الدنيا  )حب 
ال�سادق )الدنيا كماء البحر من ازداد 
اأي  فاأن  ازداد عط�سا(  البحر  ماء  من  �سربا 
اوجــاه  مــال  مــن  منها  عليه  حت�سل  مــقــدار 

�سوف يزيد بك العط�س اىل املرتبة الثانية. 

: قلت  ــال  ق يــزيــد اجلعفي  بــن  عــن جــابــر 
النبي  اىل  يحتاج  �سيء  لأي  جعفر  لأبي 

والمام ؟؟
�سالحه  على  العامل  لبقاء   " فقال 
وذلك اأن اهلل عز وجل يرفع العذاب عن اهل 
قال اهلل  اإمــام,  او  نبي  فيها  كان  اإذا  الأر�ــس 
عز وجل )وما كان اهلل ليعذبهم واأنت فيهم( 
تقدم �سابقًا اأن اهلل عز وجل خلق اخللق لأجل 
تعاىل,  اإليه  لي�سل  الن�سان  وخلق  الإن�سان 
الآخذ  هو   املهدي المام  اأن  اأي�سًا  وتقدم 

بيد ال�سالكني اىل اهلل تعاىل.
ولنفر�س ان المام املهدي غري موجود 
اهلل,  اإىل  ي�سلك  ان  اإن�سان  لأي  ميكن  ل  فهنا 
الدليل  وبدون  الدليل  اىل  يحتاج  ال�سلوك  لن 

ل يوجد �سلوك.

باب  ي�سبح   املهدي الإمــام  بــدون  اإذًا 
الو�سول اإىل اهلل مغلقًا فحينئذ ل معنى لوجود 
الن�سان لأنه ُخلق لي�سل, وعند تعذر الو�سول 
ي�سبح وجوده عبثًا فاإذا �سار الأمر كذلك فال 
معنى لوجود الأر�س واجلبال و... لأنها خلقت 
متوج  ان  من  عندئذ  �سري  فال  الإن�سان  لأجل 
ال�سادق  عــن  ورد  كما  عليها,  مبــن  الأر�ـــس 
�ساعة  اإمـــام  بغري  الأر�ـــس  بقيت  ــو  )ل  

ل�ساخت (
فالإمام املهدي بوجوده ال�سريف يحفظ 
الأر�ــس ومن عليها وهذا هو معنى ما ورد يف 
دعاء الندبة: ) اأين ال�سبب املت�سل بني الأر�س 
وال�سماء ( ويف الزيارة اجلامعة الكبرية ورد :   

) بكم مي�سك ال�سماء اأن تقع على الأر�س ( .
  الر�سا  الإمــام  عن  حديث  يف  وورد 

قال :
يف  وخــلــفــاوؤه  خلقه  يف  اهلل  حجج  نحن   (
التقوى  كلمة  ونحن  �سره  على  وامناوؤه  عباده 
والعروة الوثقى ونحن �سهداء اهلل واعالمه يف 
اأن  , بنا مي�سك اهلل ال�سموات والأر�ــس  بريته 
تزول وبنا ينزل الغيث وين�سر الرحمة ول تخلو 
الأر�س من قائم منا ظاهر او خاف ولو خلت 
يومًا بغري حجة ملاجت باأهلها كما ميوج الأر�س 

باأهله (

ح�����ب 
الدنيا

لول الإمام املهدي ل�ساخت الأر�ض باأهلها
)ماذا ن�ستفيدمن االمام املهدي وهو غائب(

احللقة التاسعة
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�سيد لزم حمزة املو�سوي
الإ�سالمية كانت ول تزال هي المة  ان المة 
املباركة التي تدعوا بالتي هي اح�سن انطالقا 
من مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف لكننا ل 
ح�سنا يف الآونة الأخرية قد طغت على عالقة 
عدم  اىل  ت�سري  حالة  بع�سها  مع  المــة  هــذه 
التفاق ولي�س ال�سبب باأفراد المة الإ�سالمية 
انف�سهم بل هي موؤامرة الأعداء على الإ�سالم 
طــوائــف  املــجــيــدة  المـــة  هـــذه  مــن  ليجعلوا 
وجماعات متنافرة كي ينالوا من الإ�سالم ما 
والطائفية  الفرقة  بث  على  قادرين  يجعلهم 
وبالتايل ت�سبح هذه المة ل �سامح اهلل بكل 

لكننا  باأيديهم  و�سلبا  �سهال  نهبا  فيها  مــا 
و�سوف  احلقيقة  لهذه  واعــون  امل�سلمون  نحن 
ال�سيطان  لهم  ي�سول  ما  الأعــداء  منا  ينال  ل 
بحاجة  باننا  يقال  والــواقــع  الواقع  لكن  نيله 
تكاتفا  اكــرث  نكون  كــي  ال�سمري  �سحوة  اىل 
ل  وان  بنا  املحيطة  الد�سائ�س  لتلك  ووعــيــا 
جنعل ما يف التاريخ من اإ�سارات مبثابة احلد 
واحد  لل�سري يف خط  يوؤهلنا  ل  الذي  الفا�سل 
بل الت�سامح واملحبة والتغليب منطق واحلكمة 
من  تعرتينا  مــا  حــل  يف  الأمــثــل  لهي  والعقل 
النفو�س  بان  الثقة  كل  الواثقون  واننا  م�ساكل 

اتخاذ  مبثل  جديرة  فهي  كانت  اأينما  املوؤمنة 
لغة احلوار واحرتام الراأي الخر كمنهج ثابت 
يف احلياة اليومية حيث ان العفو وال�سفاح هو 

لي�س كالق�سا�س وردة الفعل الغا�سبة 
بالوعظ  عــامــره  منابرنا  بــان  لعــرتف  واين 
الذي  الطائفي  الفكر  عن  والبتعاد  والإر�ساد 
هو الن امنية اأعداء ل�سالم كي يفعل وليفرق 
اأرادهـــا اهلل حتت رايــة نبي  هــذه المــة التي 
ياأخذ  مــنــارا  تبقى  ان   حممد الإ�ــســالم 

بالنا�س من الظلمات اىل النور  

اوئد الفتنة بوحدة الكلمة
نة
فت
ال

29

July(33) 2016

مشاركاتكم



هل
 تعلم 

مروة ال�سالمي

اخللط بني ا�سم الفاعل
 وا�سم املفعول

هل �شرب قر�ص الدواء مع احلليب او الع�شري م�شر
يرغب الكثريون لتناول قر�ص او كب�شولة الدواء مع الع�شري او غرية من امل�شروبات او 

قد تعطي االم طفلها اأحد الع�شري لتخل�ص من طعم الدواء يف فمه فهل هذا �شحيح؟
واحل��دي��د  ال��ك��ال�����ش��ي��وم  م��ث��ل:  الفيتامينات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  الع�شائر  حت��ت��وي 
املعادن  او  الفيتامينات  ه��ذه  مع  االدوي���ة  اأن���واع  بع�ص  تتفاعل  واأحيانا  واملغن�شيوم 

فمثال �شرب الدواء مع الع�شري احلر يفروت ليمكن ان يفقد الدواء فاعليته 
اما القهوة او ال�شاي فيحتويان مادة التائني التي توؤثر على فعالية الدواء 

اما بالن�شبة للحليب فيحتوي على الكال�شيوم والذي قد يتفاعل مع مكونات الدواء 
لذلك ين�شح ب�شرب اأقرا�ص وكب�شوالت الدواء مع املاء فقط  

ــقــع يف اأخـــذ  مــعــظــم اخلـــطـــاأ الـــــذي ي
اأن  حقه  فكان  الــالزم  الفعل  من  الو�سف 
الــذي  الفاعل,ولكن  ا�سم  ب�سيغة  يكون 
ــع �ــســيــغــة ا�ــســم  ــريون و�ــس ــث ــك ــه ال ــداول ــت ي
و�سع  اأي  العك�س  قل  وقد  مكانها,  املفعول 

ا�سم الفاعل مكان ا�سم املفعول.
ا�سم  مــكــان  املــفــعــول  ا�ــســم  ــع  و�ــس اأ- 

الفاعل:
 من: اأعدم الرجل: اإذا افتقر, وهو فعل 

لزم.

اأن  الأمــــر  عليه  يلتب�س  مــن  ويــنــ�ــســح 
يجرب ا�ستخدام اجلملة الفعلية اأول لريى 
نوع الفعل اأهو متعد اأم لزم ثم ينتقل من 

الفعل اإىل الو�سف فيقول:
اختلطت الأموُر, فالأمور خمتِلطة.

العمُل, فالعمل منتِظم. انتظم 
قة. متعمِّ فاملباحثات  املباحثاُت,  تعمق 

وهكذا.
ا�سم  مــكــان  الــفــاعــل  ا�ــســم  و�ــســع  ب- 

املفعول:

لحظت ذلك يف مثالني اثنني هما:
ــمــني الــدولــيــني/  اأحـــد املــحــكِّ 1- كـــان 

املتخ�س�سني. مني  املحكِّ بوا�سطة 
الأفــــراد  يف  كــبــرية  خ�سائر  وقـــوع   -2

واملِعّدات.
املفعول  ا�ــســم  و�ــســع  املــثــالــني  و�ــســواب 
اجلملة  ت�ستقيم  حتى  الفاعل  ا�سم  مكان 
امل�سددة  الكاف  �سبط  طريق  عن  وذلــك 
العني  و�سبط  الأول  املــثــال  يف  بالفتحة 

بالفتحة يف املثال الثاين

اخطاء لغوية
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اأ. علي عادل

�سروط احلاكم يف اال�سالم
 ) احللقة االوىل : املدر�سة ال�سنية (

من خالل تتبع اراء علماء امل�سلمني يظهر 
فيمن  وموا�سفات  �سروط  توافر  انه لبد من 
البالغة  الهمية  من  لها  ملا  الأمــة  امر  يتوىل 
والعباد  البالد  م�سالح  حفظ  يف  واملتعددة 

وحتقيق الهداف .
ـــروط احلـــاكـــم عند  واحلـــديـــث عـــن �ـــس
املذاهب  بني  الختالف  عن  حديث  امل�سلمني 
, ولكن اجماًل هنالك مدر�ستني هما المامية 
على  ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  وهنا   , وال�سنية 
امــا  ال�سنية  املــدر�ــســة  يف  احلــاكــم  ــروط  ــس �

المامية ف�ستبحث يف احللقة الخرى.
املدر�سة الوىل : املدر�سة ال�سنية :

ول  وثانوية,  اولية  اىل  ال�سروط  ويق�سمون 
يعني هذا التق�سيم ان ال�سروط الثانوية ميكن 
املطلوب  اىل  بالن�سبة  وامنــا  عنها  التنازل 
�سرط  والعدالة  اويل  �سرط  فالإ�سالم  بحثه, 
ثانوي, فعند البحث نتاأكد من ا�سالمه اوًل ثم 

عدالته.
اأ – ال�شروط االولية : 

1 – االإ�شالم : لعدة امور منها قوله تعاىل 
امْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  ِلْلَكاِفِريَن   ُ اهللَّ َيْجَعَل  {َوَلــْن   :
تطبيق  ومــهــمــة   ,  141 الــنــ�ــســاء:  ــِبــيــاًل}  �ــسَ
ال�سريعة ال�سالمية فال ميكن ان يطبقها من 
ل دين له ومل ين�س البع�س على هذا ال�سرط 

لبداهته .
رئي�س  يــكــون  ان  مبعنى   : – ال���ذك���ورة   2
 : منها  امــور  لعدة  انثى  ولي�س  ذكــرًا  الدولة 
ان  حيث  والمــامــة  املــــراأة  لطبيعة  مــراعــاة 
التكوين  مــع  تتفق  ل  بها  اخلا�سة  الأعــمــال 
التفرغ  ف�ساًل عن  للمراأة  والنف�سي  اجل�سدي 

والتمكني من خمالطة الرجال.
3 – البلوغ : فال ت�سح امامة غري البالغ 
عليه  موىل  البالغ  غري  ان   : منها  امــور  لعدة 
فكيف ينظر يف امور الأمة ورمبا يخل بالأمور 

عن ق�سد لعدم وجود التكليف. 
عبدًا  يكون  ل  ان  مبعنى   : – احل��ري��ة   4
وقته  م�ستغرق  انــه  منها  امــور  لعدة  رقيقًا 
ي�سلح  فكيف  اأمــره  ميتلك  ول  �سيده  بحقوق 

لولية الأمة . 
فقد  من  امامة  تنعقد  فال   : – العقل   5
عقله جلنون او غريه, اإل ان املق�سود من هذا 
ال�سرط هو الدراك التام والت�سرف بحكمة 
�سماه  ما  ي�سمل  لنه  اجلنون  من  اعم  وهــذا 
لأنه  وا�سح  ال�سرط  وهذا  )اخلبل(  املاوردي 

الة التدبري والتفطري فاإذا ذهب ذهبتا . 
٦ – الن�شب : وان يكون المام قر�سيًا وقد 
اجتاهني  يف  ال�سرط  هــذا  يف  اخلــالف  وقــع 
عنه  منا�س  ل  لزم  �سرط  اعتباره   : الأول 
عــدم   : ــاين  ــث وال الــعــلــمــاء(  م�سهور  )وهــــذا 

اعتباره �سرطًا على الأطالق.
ب – ال�شروط الثانوية : ومنها : 

1 – العلم : اي العلم بال�سريعة ال�سالمية, 
لأنه يجب ان يكون على علم بقواعد واحكام 
اتفاق  والظاهر   , باأ�سمة  يحكم  الذي  الدين 
املــراد  ان  على  القدماء  واملتكلمني  الفقهاء 
يف  التقليد  يكفي  فال  الجتهاد  هو  ذلك  من 
حالة الختيار واأما يف ال�سرورة في�سح ذلك 

تفاديه للفتنة.
2 – الكفاءة : وهي اما ج�سمية او نف�سية, 
على  املتقدمني  ان  فالظاهر  اجل�سمية  فاأما 

املاوردي مل يلحظوها, و�سرح ابن حزم بعدم 
اعتبارها, اما القائلون بها فذكروا : يجب يف 
والب�سر  ال�سمع  من  احلوا�س  �سالمة  المــام 
الأخر�س  امامة  تنعقد  فال  والنطق  والل�سان 
ا�ستيفاء  عــن  مينع  ــه  لأن الأعــ�ــســاء  و�سالمة 
الكفاءة  وامـــا  الــنــهــو�ــس,  و�ــســرعــة  احلــركــة 
يف  ا�ــســرتاطــهــا  عنهم  ورد  فقد   : النف�سية 
مرحلة متقدمة عن املاوردي ومنها : ان يكون 
اجليو�س  وتــدابــري  احلــرب  باأمر  ب�سرية  ذا 
وحفظ الأمة ون�سرتها وما يتعلق مب�ساحلها 
ول تلحقه رقة ول هوادة يف اقامة احلدود وان 

يكون ح�سن التدبري و... 
ال��ع��دال��ة : وذكــروا لها عــدة تعاريف   - 3
بني  يقوم  الذي  النف�سي  العا�سم  هي   : منها 
يعر�س  حيث  الثم  يقرتف  ان  وبني  الن�سان 
له من �سهوات احل�س او النف�س وما ي�ستثريه 
البع�س  ان  لنا  يك�سف  الدقيق  والفح�س   ,
 , زوالــهــا  يــوؤثــر  ل  بحيث  مبدئيًا  ي�سرتطها 
املبداأ  حيث  من  ي�سرتطها  ل  الخر  والبع�س 
هذا  فــاإن  لــذا  الخــرى  ال�سروط  توفرت  اذا 

ال�سرط مو�سوع خالف.
واعــلــم عــزيــزي الـــقـــارئ ان هـــذا كــالم 
مقت�سب حول �سروط احلاكم يف هذه املدر�سة 
هذه  مذاهب  ياإختالف  تختلف  ال�سروط  لن 

املدر�سة واآراء علمائها .
حول  اخر  كالم  المامية  وللمدر�سة  هذا 
التعر�س  �سيتم  المــر  وويل  احلاكم  �سروط 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم   , القادم  يف  له 

وبركاته .
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ل�شواعدكم ف�شٌل علينا باحلياة


