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�شبهات وردود

و
االجتهادالتقليد

ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف

من ال�سروري على االن�سان ان يكون يف حقل
الدنيا باحثا عن احلقيقة ومميز عن �سائر
املخلوقات االخرى على وجه االر�ض حيث ميزه
اهلل �سبحانه وتعاىل وكرمه وجعل مفاتيح علمه
بيده .وقال تعاىل (ولقد كرمنا بني اآدم) .
وه��ذا التكرمي حتما يف اخللقة ويف العقل
 .وجعل كل �سيء ره��ن طوعه ولكن االن�سان
اعر�ض عن ه��ذا واخ��ذ بعقله وه��واه وي��دل ان
بعمر بدا مبزح بني االعمار واخلراب .
وام ��ا ال ��ذي اراد ان يبحث ع��ن احلقائق
واملعرفة مل يكن حمتارا بل جعل اهلل نورا مي�سي
به اىل طريق احلق وال�سواب وهناك من اتخذ
غريه هذا النور ولكن مل يو�سله اىل مبتغاه حتى
ان اهلكه واراده.
النور ال��ذي ار�سدنا اهلل عز وج��ل اليه هو
نور االنبياء واملر�سلني وه �وؤالء نور واح��د يتبع
االخر وبدون انقطاع منذ ن�ساأة الب�سر اىل يوم
القيامة.
ير�سدوننا اىل احلق ومينعوننا عن طريق
الباطل .وه��ذا مما يعرب عنه بالعلم واملعرفة
وحتى يومنا هذا والكن هناك ت�ساوؤالت تطرح
بني احلني واالخ��ر على ان ما هو دور العلماء
يف زمن الغيبة الكربى ومن اين ج��اوؤوا بهذا
االجتهاد والتقليد ؟
لرمبا يخطر ببال احدنا ان ه��ذه امل�سالة
حديثه ونحن نت�ساءل اي�سا بنف�ض هذا ال�سوؤال
ظننا منا انه جديد يف طرحه .
والواقع ان االمر الذي يطرح هي �سبهة يريد
بها مروجيها نزع عقيدة االن�سان ويجعله يف
ظلمات الوهم وال�ستان.
واجل� � ��واب ه ��و االم � ��ام ال� �ث ��اين ع�سر
بوجوده ال يحتاج احد اىل تقليد او االجتهاد .

ولكن بعد ان امر بالغيبة الكربى �سنة 329
هجرية ق��ال يف ه��ذا ال �ع��دد(:وم��ا احل ��وادث
الواقعة فارجعوا فيها اىل رواة حديثنا فانهم
حجتي عليكم وانا حجة اهلل عليهم)
وم��ن هنا ب ��داأت م�سالة اخ ��رى غ��ري التي
ك��ان��ت يف زم ��ن ال�غ�ي��ة ال���س�غ��رى وه ��ي ن��واب
االمام.
لذا يبينوا لنا ان بعد ه�وؤالء االربعة الذين
ت�سرفوا بخدمة االم ��ام احلجة يف زمن
غيبته ال�سغرى وهم:
-1ال�سيخ عثمان بن �سعيد (265هجرية)
-2ال �� �س �ي��خ حم�م��د ب��ن ع�ث�م��ان ب��ن �سعيد
(305هجرية)
-3ال �� �س �ي��خ احل �� �س��ني ب��ن روح ال�ت��وي�خ�ت��ي
(326هجرية)
-4ال�� � ���� � �س�� � �ي� � ��خ ع � � �ل� � ��ي ب� � � ��ن حم� �م ��د
ال�سم�سري(329هجرية)
فبوفات الرابع كانت نهاية النيابة.
وب�ع��ده��ا ب��دا التحويلة اخ ��رى يف اعتقاد
االأمامية وهي االجتهاد ولكن �سمن ال�سروط
املو�سوعة وذلك عندما �سوؤول االمام احل�سن
الع�سكري حول التقليد قال (من كان من
الفقهاء و�سائنا لنف�سه حافظا لدينه خمالفا
لهواه مطيعا الأمر مواله والعوام ان قلدوه)
وم��ن ه��ذا االم��ر ك��ان التقليد يف االحكام
ال�سرعية وام��ا ال�سروط االجتهاد والتقليد
فهي (:اما جمتهد جامع لل�سرائط او حمتاط
او مقلد)وهذا هو امل�سهور ل��دى اراء العلماء
ور�سائلهم فمن عرف واطلع وا�ستطاع الو�سول
اىل احلقيقة واما الذي يعاند ويريد التجاهل
يف هذه امل�سالة يكون كالذي و�سفه القران يف
قوله تعاىل(:قل هل من �سركائكم من يهدى

االجتهاد والتقليد

اىل احلق قل اهلل يهدي للحق اأفمن يهدى اىل
احلق احق ان يتبع ام من اال يهدى اال ان يهدى
مالكم كيف حتكمون)
ولو تاأملنا قليال وبني لنا من البديهي جدا
ان كل فرد منا يحتاج اىل دليل يف عمله وهذا
الدليل له املام يف كل جوانب هذا العمل والفن
فمثال الطبيب يحتاج يف م�سريته العلمية اىل
قامو�ض للم�سطلحات العلمية والطبية كي
يرجع اليها .واي�سا املهند�ض وكذلك االديب
يرجع للم�سطلحات اىل كتب اللغة كي يقف
على ح��ل ا�سكالياته يف ه��ذا ال�ف��ن .ومل يكن
هناك ت�ساءل عن ا�سل هذه امل�سادر والدليل
الذي ي�سريون عليه.
وعندما تاأتي اىل االح�ك��ام ال�سرعية نرى
ت �� �س��اوؤالت ت �ط��رح ع�ل��ى ان ه� �وؤالء م��ن ال��ذي��ن
و�سعهم زم��ن الذين اعطاهم ه��ذه ال�سريعة
.وال��واق��ع هو نف�ض الفكر اي�سا يرجع املتدين
و�ساحب الدين اىل م�سدر الت�سريع واالحكام
يف حالله وح��رام��ه وي�اأخ��ذه عن طريق ه�وؤالء
الذين هم يت�سفون بهذه ال�سفات وال�سروط
املذكورة .
واذا كان االعرتا�ض عليهم حتما املعرت�ض
عليهم مل يكن ل��دي��ه معرفه ب��امل�ق��ارن��ة التي
ذكرناها .وان كان يعرف فحتما اذن يتجاهل
واذا جتاهل وا�سر ا�سبح معاندا ,واملعاند حتما
له امر يحا�سب به يوم القيامة فعلية ان ي�سع
الدليل واحلجة امام رب العزة وامللكوت.
ال اقول �سوى ما بينه فمن عرف ووعى فيها
ومن قراأ ومل يعرف فعليه ان ي�ساأل واال فعليه
احل�ج��ة البالغة وام��ا توفيقي اال ب��اهلل العلي
العظيم .واحلمد هلل رب العاملني .
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درو�س يف اخلطابة

اخلطيب وال�صفات الذاتية

ال�ضيخ ر�ضا الطويرجاوي

ي ـعــرف امل ـخ ـت ـ� ـصــون بـعـلــم اخل ـطــابــة ـ
اخلـطــابــة ـ ـ بـ�ـصــورة عــامــة بـعــدة تعاريف
منها :هي عملية �صناعة الربهان  ,او عملية
اقناع اجلمهور او املتلقي باالمر الذي يُتوقع
الت�صديق به .

ومــن هــذا املـنـطــوق (اق ـنــاع اجلمهور)
نـنـطـلــق لـفـهــم مـهـمــة اخل ـطــابــة ومــايـجــب
ان ي�صنعه اخلطيب اثـنــاء الـقــاء اخلطبة
وباخل�صو�ص اخلطبة احل�صينية ومايجب
ان يتحا�صاه او مايجب ان اليقع فيه اخلطيب
من املحاذير .
كيف يُقنع اخلطيب اجلمهور :لقد اعطانا
اهلل �صبحانه وتـعــاىل الكثري مــن الو�صائل
التعبريية التي من خاللها ن�صتطيع ان نو�صل
االفكار املختلجة يف عقولنا واذهاننا وان
ننقل مانريد بيانه للمقابل بتلك الو�صائل ,
ومن تلك الو�صائل اليدان واال�صابع والعينان
واحلــاج ـبــان واجل ـب ـهــة واجل ـبــن والـلـ�ـصــان
وغريها .
فلكل حالة ان�صانية �صواء كانت مفرحة
او حمزنة او فيها تعجب او امتعا�ص
او ترجِّ ي او خوف او ا�صرار او حب ,
لكل حالة من تلك احلاالت الب�صرية
اآلية معينة نغري فيها من اعدادات
الو�صائل التعبريية التي منحنا
ايــاهــا اهلل جــل جــاللــه تبعا
ملــا تقت�صيه ت ـلــك احلــالــة
الب�صرية ف�صكل اجلهة
واحل ــاجـ ـب ــن وطـبـقــة
ال ـ� ـصــوت ون ـظــرات
ال ـع ـيــون يف حالة
الــ ـ ـ ــرجــ ـ ـ ــي
والـ ـ ـطـ ـ ـلــ ــب
م ــن امل ـقــابــل

تختلف يف حالة اإذا كــان ال�صخ�ص ثوريا
ويريد ان يخرج ملبارزة االعــداء او ل�صحذ
هم اجلي�ص  ,ف�صكل وجه االن�صان يف حالة
الرجي يختلف عن �صكلة يف حالة الهيجان
واال�صتعداد للهجوم وهكذا بقية احلاالت
الب�صرية التي مير بها االن�صان من خالل
حياته اليومية .
لذا فاخلطيب الناجح هو اخلطيب الذي
يتقن فن ا�صتخدام تلك الو�صائل التعبريية
ب�صورة جيدة ويحركها تبعا ملا موجود من
كالم داخل الن�صو�ص والروايات املوجودة يف
بطون الكتب .
وكلما تعددت و�صائل االقناع عند اخلطيب
 ,كان ذلك اخلطيب ناجحا ومرموقا ويكرث
ا�صتدعائه وطلبه يف املجال�ص بحيث انه
يكون خطيب ال�صاحة وال�صاعة بالمنازع ,
ومن تلك الو�صائل :
 1ـ ال�صوت اجلميل واجلهوري
 2ـ البحث املالئم للزمان واملكان
 3ـ ـ االخــالق العالية للخطيب واملظهر
الالئق امام النا�ص
 4ـ التوثيق ال�صوتي او الفديوي ملا يقراأه
مــن خطب وجمال�ص ون�صرها بــن النا�ص
حتى يكون كال�صجرة املثمرة على طول ال�صنة
تعطي اأُكلها يف كل حن
 5ـ ـ الــدرايــة الـكــامـلــة بــاجـهــزة ال�صوت
امل�صتخدمة يف املجال�ص ومعرفة تقنياتها
ومواكبة التطور بتلك االجهزة
البقية يف العدد الالحق ان �صاء اهلل
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ذم املال

حما�صرات اأخالقية لل�صيخ احمد ال�صايف
بني اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه العظيم
وكذلك اهل البيت  ان املال مذموم
ومكروه فا�سبح املال مذموما وحبه مكروها
وعندما نقول يف باب االخالق ان املال مذموم
اي ان املتخلق باأخالق اه��ل البيت 
يكون كارها للمال غري مراعي بجمعه وان
لذلك اأ�سباب اأي ان امل��وىل احلكيم خالق
امل��ال وه��و ال ��رازق للمال واملعطي للمال ال
ياأمرين بكراهته اال اذا كان يف حبه �سرر
عليّ  ,و ان ذم امل��ال ال يعني ان االن�سان
يتخلى عن املال نهائيا فاالإن�سان ال ي�ستغنى
عن املال.
اذ انه كيف يعي�ش من دون املال ,واملق�سود
بحب امل��ال ه��وان يتعلق قلب االن�سان باملال
ه��ذا ه��و ال���س��يء اخل�ط��ري ال ن��ه م��ن اآف��ات
القلب بل يقتل القلب  ,فاملال �سروري يف
احلياة ,ولكن لي�ش كل �سروري يف احلياة
البد من حبه  ,مثال اذا مر�ست وحتتاج اىل
عملية هل يجب ان حتبها؟ ميكن ان ت�ستفيد
من العملية من دون ان يتعلق قلبك بها او
باالأدوية التي ت�سربها .بل تكرهها بالرغم
من كونها �سرورية  ,فامل�سكلة عندنا لي�ش

باال�ستفادة من املال  ,واال هي من �سروريات
احلياة وامنا امل�سكلة حبنا لها وعند فقدانها
منا نتاأذى وجنزع هذه هي امل�سكلة .
وه�ن��ا رواي ��ة لطيفة ت�ب��ني اث��ر امل ��ال يف
احلياة فعن النبي حممد( ان الدينار
وال ��دره ��م اه �ل �ك��ا م��ن ك ��ان ق�ب�ل�ك��م وه�م��ا
مهلكان) وعنه  (( يوؤتى برجل يوم
القيامة وقد جمع ما ًال من حرام واأنفقه يف
حرام فيقال له :اذهبوا به اإىل النار .ويوؤتى
برجل ق��د جمع م��ا ًال م��ن ح��الل واأنفقه يف
ح��رام ,فيقال :اذهبوا به اإىل النار .ويوؤتى
برجل وق��د جمع م��ا ًال من ح��رام واأنفقه يف
حالل ,فيقال :اذهبوا به اإىل النار .ويوؤتى
برجل وق��د جمع م��ا ًال من ح��الل واأنفقه يف
ق�سرت يف طلب
حالل ,فيقال له :قف لعلك ّ
ه��ذا ب�سيء مم��ا فر�ست عليك م��ن �سالة
مل ت�سلها لوقتها ,وف � ّرط��ت يف ��س��يء من
ركوعها و�سجودها وو�سوئها ,فيقول :ال يا
رب ,ك�سبت من ح��الل ,واأنفقت يف حالل,
ومل اأ�سيّع �سيئ ًا مما فر�ست .فيقال :لعلك
اختلت يف هذا امل��ال يف �سيء من مركب اأو
ثوب باهيت به .فيقول :ال يا رب ,مل اأختل ومل

اأباهي يف �سيء .فيقال :لعلك منعت حق اأحدٍ
اأمرتُك اأن تعطيه من ذوي القربى واليتامى
وامل�ساكني وابن ال�سبيل .فيقول :ال يا رب ,مل
اأ�سيع حق اأحد اأمرتني اأن اأعطيه .فيجيء
اأولئك فيخا�سمونه .فيقولون :يا رب اأعطيته
واأغنيته وجعلته ب��ني اأظ�ه��رن��ا واأم��رت��ه اأن
يعطينا .فاإن كان قد اأعطاهم ,وما �سيّع مع
ذلك �سيئ ًا من الفرائ�ش ومل يختل يف �سيء,
فيقال :قف االآن ,ه��اتِ �سكر نعمة اأنعمتها
عليك من اأكلة او �سربة اأو لقمة اأو لذة…
ف��ال ي��زال ي���س�األ(( � ,سحيح ان��ه ق��د جنا
من العقاب اال انه وقف طوي ًال وتاأخر عن
نعيم اجلنان ب�سبب املال مع مالحظة فارق
ان وقفة يوم القيامة لي�ش مثل وقفة الدنيا
فهذه الوقفة م�سريية اما اجلنة او النار.
فالوقوف يوم القيامة لي�ش باالأمر الي�سري
حتى وان كنت ك�سبت املال يف حالل وانفقتها
يف ح��الل يقال ل��ك ق��ف لعلك ق�سرت يف
�سيء من �سال ٍة مل ت�سليها يف وقتها او كنت
م�ستعجل وق�سرت يف ركوعها او �سجودها
 ...وي�ن��ادي كل �ساحب حق اي��ن حقي قف
حتى اقرب النا�ش اليك زوجتك اوالدك اين

ذم املال  /حما�ضرات اخالقية
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تعهد اإلهي ب�الية امل�ؤمن به
اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

اإن اخلالق رغم تربيته العامة جلميع
عباده ح�سب ال�سنن التي �سنَّ عليها الكون
والكائنات اإال اأن��ه تعهد ب��والي��ة خا�سة
للموؤمنني م��ن خ�ل�ق��ه؛ ف�م��ن اآم ��ن ب��اهلل
تبارك وتعاىل – باأن تواله ،واعتمد عليه،
واح�سن الظن به ،وفوّ�ض اأم��وره اإليه –
ّ
توىل �سبحانه اأموره مبقدار قبوله بوالية
اهلل وتقديره ملا بلغه عنه.
ع�ل��ى اأن ��ه �سبحانه ل��ن ُي�ك��ره��ه على
م �ق��دار ت�ق�ب�ل��ه؛ ب�ع��د اأن ك��ان��ت احل�ي��اة
مبنية على ك��ون االإن�سان خمتار ًا فيها،
} َق��الَ يَا َق�و ِْم َاأ َراأَ ْي� ُت��مْ اإِن كُنتُ عَ لَى َب ِّي َن ٍة
�ان رَحْ َم ًة مِّ نْ عِ ندِ ِه َفعُمِّ يَتْ
مِّ ن َّربِّيَ َواآ َت� ِ
عَ َل ْي ُكمْ اأَ ُنلْزِ ُم ُكمُوهَ ا َو َاأن� ُت��مْ َلهَا كَارِهُ ونَ
{(هود)28/
و قال تعاىل َ } :ال اإِ ْك� �رَا َه ِف الدِّ ينِ
�ني ال� ُّر� ْ��س��دُ مِ ��نَ ا ْل� َغ��يِّ َف� َم��نْ َي ْك ُف ْر
َق��د َّت� َب� َّ َ
�اهلل َفقَدِ ا�سْ َتمْ�سَ َك
بِالطَّ اغُ وتِ َو ُيوؤْمِ ن ِب� ّ ِ
ِ�سامَ َلهَا و ّ ُ
َاهلل �سَ مِ ي ٌع
بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْثقَىَ َال انف َ
عَ لِيمٌ{(البقرة)256/
وم �ث��ل االإن �� �س��ان بالن�سبة اىل اهلل
تعاىل ف ذلك – وهلل املثل االأعلى -مثل
االبن بالن�سبة اإىل االأب احلكيم العاقل؛
ف�ب�م�ق��دار م��ا ي�ح��ب اأب���اه وي�ستجيب له
وير�سخ لواليته يوجهه االأب – من حيث
يحت�سب او ال يحت�سب – اإىل مقت�سيات
احلكمة وال�سعادة ،ومبقدار ما يُعرٍ �ض

عنه وي�ساك�ض وال يرغب ف تدخل اأبيه ف
اأموره يرتكه االأب اإىل حاله.
وقد اأ�سري اإىل ذلك ف اأكرث من اآية من
كتاب اهلل ،قال تعاىل} :نَحْ نُ اأَ ْو ِليَاوؤُ ُكمْ
ِف ْ َ
احليَا ِة ال ُّد ْنيَا و َِف ْاالآخِ � َر ِة َو َل ُكمْ فِيهَا
مَ ا تَ�سْ تَهِ ي اأَنفُ�سُ ُكمْ َو َل ُكمْ فِيهَا مَ ا تَدَّ عُ ونَ {
(ف�سلت)31/
ق��ال تعاىلُ ّ :
}اهلل و ِ ُّ
َل ا َّل��ذِ ي��نَ اآمَ � ُن��و ْا
يُخْ رِ جُ هُم مِّ نَ الظُّ ُلمَاتِ اإ َِىل ال ُّن ُو ِر وَالَّذِ ينَ
َك َفرُو ْا اأَ ْو ِل َياآوؤُهُ مُ الطَّ اغُ وتُ يُخْ رِ جُ و َنهُم مِّ نَ
النُّو ِر اإ َِىل الظُّ ُلمَاتِ اأُ ْو َلئ َِك اأَ ْ�سحَ ابُ النَّا ِر
هُ مْ فِيهَا خَ الِدُ ونَ { (البقرة)257/
}مَ ا كَانَ اإِ ْبرَاهِ يمُ َيهُودِ يًّا َو َال ن َْ�سرَا ِنيًّا
َو َل��كِ ��ن َك��انَ حَ نِيفًا مُّ�سْ ِلمًا وَمَ ��ا َك��انَ مِ نَ
املْ ُ�سْ رِ كِ نيَ{(اآل عمران)67/
َّا�ض ِب�اإِ ْب�رَاهِ �ي��مَ َللَّذِ ينَ
}اإِنَّ اأَو َْىل الن ِ
ا َّت َبعُو ُه وَهَ ذَ ا ال َّنبِيُّ وَالَّذِ ينَ اآمَ نُو ْا و ّ ُ
َاهلل و ِ ُّ
َل
املْ ُوؤْمِ ِننيَ{ (اآل عمران)68/

تعهد �إلهي بوالية امل�ؤمن
وق��ال تعاىل} :اإِ َّن � ُه��مْ َل��ن ُي ْغنُوا عَ َ
نك
ني َبع ُْ�سهُمْ اأَ ْو ِليَاء
اهلل �سَ يئًا واإِنَّ الظَّ املِ ِ َ
مِ نَ َّ ِ
َبع ٍْ�ض و َّ ُ
َاهلل و ِ ُّ
َل املْ ُتَّقِ نيَ{(اجلاثية)19/
 ،وه��و تنبيه على تاأكد والي��ة اخلالق
بتاأكيد اإمي ��ان االإن �� �س��ان وب�ل��وغ��ه درج��ة
التقوى ،فمن اآمن باهلل ومل يكفر به ومل
يجحد ر�سله فهو وليُّه مبقدار ما يلتجاأ
اإليه ويتعرَّف عليه ويقدر ما بلغه عنه.
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ا�سرتاحة اخلطيب
عزيزي القارئ الكرمي :بعد مطالعتك
اب��واب املجلة الب��د ان تكون ل��ك ا�سرتاحة
فننقلك اىل هذه الواحة الغناء من االدب
ال �ع��رب��ي واىل م ��ا ي��ري��ح ال�ن�ف����س وي���س�ع��د
القلوب قبل دخ��ل ح�سن ب��ن الف�سل على
بع�س اخلطباء وعنده كثري من اأهل العلم
.فاأجب احل�سن ان يتكلم فزجرة اخلليفة
وق��ال اأ�سبي يتكلم يف هذا املقام ؟ فقال يا
مري املوؤمنني ان كنت �سبيا فل�ست ا�سغر
م ��ن ه��ده��د ��س�ل�ي�م��ان وال اأن � ��ت اك� ��ر من
�سليمان اذ ق��ال اأحطت مبا مل حتط
ب��ه .ث ��م ق ��ال اأال ت ��رى ان اهلل ت �ع��اىل فهم
احل�ك��م ل�سليمان ول��و ك��ان االم ��ر ب��االأك��ر

لكان داوود اأوىل.
العرة من هذه الق�سة ان القيا�س لي�س
باالعمار وامنا بالعقول فقد قالو قدميا:
ال حتقر كيد ال�سغري فلرمبا
متوت االفاعي من �سموم العقارب
فالغاية من وراء هذه الق�سة ان اخلرة
واملنطق والعلم ال يقا�س باالعمار بالعقول
ق�ي��ل اأن ال �ه��ده��د ق ��ال ل���س�ل�ي�م��ان عليه
ال���س��ام :اأري��د اأن تكون يف �سيافتي ق��ال:
اأن��ا وح��دي؟ ق��ال :البل اأن��ت واأه��ل ع�سكرك
يف جزيرة كذا يف يوم كذا ،فح�سر �سليمان
ب�ج�ن��وده ،ف�ط��ار ال�ه��ده��د فا�سطاد ج��رادة
وخنقها ورمى بها يف البحر وق��ال :كلوا يا

نبي اهلل من فاته اللحم ناله املرق ،ف�سحك
�سليمان وجنوده.
واخذه بع�س ال�سعراء فقال :
فكن قنوعا فقد جرى مثكٌ
ان فاتك األلحم فا�سرب املرقة
العرة من ذلك ان االنبياء ما وما كانت
حياتهم كانت قلوبهم غليظة وقا�سية وما
كانت حياتهم فقط للدعوة وملعامل الدين
بل كانوا يتمازحون وي�سحكون ويجال�سون
الفقراء وامل�ساكني ويلبون دعوة من دعاهم
واليتكرون.

ا�سرتاحة اخلطيب�+س�ؤال العدد
�سوؤال العدد

�س /هناك عالمات خم�صة قبل قيام القائم عج ذكرها االمام ال�صادق فما هي هذه العالمات
وهناك هدية للفائز ح�سب القرعة
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طباعة/دار الوارث للطباعة والن�شر
التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة

عندما تكون �ضيف ًا
عندما تذهب اىل �شخ�ص معروف بكرمه وح�سن �ضيافته فانك تعلم بطريقة ا�ستقباله وان مل تكن اف�ضل.
فكيف بنا ونحن يف �شهر قال فيه �سيد اخللق نحن يف �ضيافة اهلل  ،مبعنى اننا يف هذه االيام والتي تعد من اف�ضل
ايام ال�سنة ولياليه كذلك �ضيوفاً قد وفدنا على رب كرمي ال يرد احداً وال يرتك احداً.
فمن هذا املنطلق يجب ان نعي ما نفعل يف هذا ال�شهر الف�ضيل بكل جوارحنا .فكل فعل له ح�ساب وان نرو�ض انف�سنا من
خالل هذه االيام املعدودة وما لها من ف�ضل كبري عند خالقها.
فمن متر عليه مر ال�سحاب فذلك اخلا�سر الكبري ومن ي�ستثمرها فان�شاء اهلل من الفائزين.
ومن خالل هذه االيام املباركة ومن جوار �سيد ال�شهداء ندعو اىل ان يكون �شهر رم�ضان �شهر ح�ساب وت�صفية لكل امورنا
الدنيوية واالخروية وعمل ح�ساب جديد وتربية النف�س على املكارم واجتناب املعا�صي واملوبقات وكل ما يخل باالداب.

رئي�س التحرير

ليتفقهو

االجابة طبق ًا لفتاوى املرجع الديني
االعلى �آية الله العظمى ال�سيد علي
احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)
ق�سم ال�ش�ؤون الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة

التقليد
ي��ج��ب ع��ل��ى ك���ل ان�����س��ان ب��ال��غ ان ي��ح��رز
امتثال التكاليف االلزامية املوجهة اليه يف
ال�شريعة املقد�سة
ويتحقق ب�أحد االمور:
-1اليقني التف�صيلي (االجتهاد)
وي��ت��ح��ق��ق ع��ن��دم��ا ي��ك��ون امل��ك��ل��ف ع��امل��ا بعني
التكليف وكيفية ادائ��ه �صحيحا فاالجتهاد

�س�ؤال

هو ا�ستنباط احلكم ال�شرعي من مداركه
(الدليل -الكتاب وال�سنه واالجماع والعقل
ونحوها)
-2االحتياط:هوالعمل الذي يتيقن
م��ع��ه ب��ب�راءة ال��ذم��ة م��ن ال���واق���ع امل��ج��ه��ول
ويتحقق ب��ان ي�أتي املكلف بكل ما يحتمل
ف��ي��ه االم����ر وال���وج���وب وق���د ي��ت��ع��ذر العمل

هل التقليد م�سالة ثقافية ام عقائدية ؟ام هي من م�سلمات

املذهب ؟ام ملاذا؟

�س�ؤال

ب��االح��ت��ي��اط ك���ون االح��ت��ي��اط ب��ح��اج��ة اىل
خربة وعلم يف مقت�ضيات االحتياط .
-3التقليد :يكفي فيه تطابق العمل
مع فتوى املجتهد ال��ذي يكون قوله حجة
يف حقه فعال مع احراز مطابقته لها.

ل��و قلد املكلف جمتهدا وات�����ض��ح ان��ه لي�س اهال

للفتوى او ات�ضح انه لي�س االعلم فما هو حكمه؟

جواب

التقليد واجب طريقي ملعرفة احلكم ال�شرعي التف�صيلي.

�س�ؤال

ما هو حكم عمل املكلف غري املجتهد بال تقليد او احتياط؟

اعماله ال�سابقة فاذا كانت موافقة للأعلم فهي �صحيحة

جواب

عمل املكلف غري املجتهد بال تقليد وال احتياط باطل ان مل

واذا مل توافق ر�أي الأعلم ففيها تف�صيل اخر.

يوافق فتوى املرجع الواجد لل�شرائط.
�س�ؤال

هل يجوز تقليد امليت ابتداء وان كان امليت اعلم من احلي؟

جواب

اليجوز ابتداء
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جواب

يجب عليه ال��ع��دول اىل م��ن ه��و �أه��ل لها .وام��ا

�س�ؤال

هل يجوز تغيري املق ّلد؟

جواب

اليجوز اذا كان مرجع التقليد جامعا لل�شرائط

ومنها الأعلمية واحلياة.

العقائد

احلاجة
اىل
ال�شيخ علي الفتالوي

خلق اهلل تعاىل االن�سان وهو يعلم مبا ي�صلحه
ويف�سده ,وجعل له عق ًال" وغرائز ًا" وروح ًا"
وبدن ًا" ,فهذبه بال�شريعة واملنهج ,فار�سل اليه
الر�سل  ,وان��زل اليه الكتب لكي يرتقي به اىل
كماله ,ولكي يبعده عن رتيبة االنعام ,فحتى ال
يقال (مثله كالأنعام) ال يعي اال االكل وال�شرب
والتنا�سل  ,ف�شرع له �شرائع  ,ونهج له املنهج
القومي ودله على ال�صراط امل�ستقيم ,فالإ�سالم
ال��ذي يتكون م��ن ثالثة ارك��ان تكفل ب�أرتقاء
معتنقيه ,ولكي يت�ضح املقال نقول :ان اركان
اال�سالم هي :
العقائد احلقة ,واالخالق الفا�ضلة ,واالحكام
الفقهية املنظمة حلياة الفرد واملجتمع ,وهذا
ما �أ�شار اليه احلديث ال�شريف الآتي (:روى ان
النبي راى جتمهرا" ف�سال عنه ف�أجابوه
بان هناك رج ًال ع ّالمة ,ف�س�أل النبي  وما
العالمة؟ فقالوا :رج��ل يعرف ان�ساب العرب
وا�شعارها وقبائلها ,فقال هذا علم ال ي�ضر
من جهله ,وال ينفع من علمه ,امنا العلم ثالث
�آية حمكمة  ,وفري�ضة عادله ,و�سنة قائمة ,وما
خالهن ف�ضل )فف�سر العلماء الآي��ة املحكمة
بعلم العقائد ,والفري�ضة العادلة بعلم الفقه,
وال�سنة القائمة بعلم االخ�لاق .فعلم العقائد
يهتم بتهذيب فكر االن�سان و�صونه من العقائد
الباطلة واال�ساطري واخلرافات التي تع�صف
بعقل االن �� �س��ان ,وع �ل��م االخ �ل�اق ي �ه��ذب روح
االن�سان ويبعدها ع��ن ال��رذائ��ل ,وعلم الفقه
يهتم بتنظيم العالقة بني العبد وربه وهذا ما
ي�سمى (بالعبادات) وتنظيم العالقة بني العبد
واخيه وه��ذا ما ي�سمى (باملعامالت ) وحيث
ان علم العقائد هو اال�سا�س الذي تعتمد عليه
العلوم االخ��رى ,فر�أينا ان نتعر�ض اىل طرح

العقائد

امل��و��ض��وع��ات العقدية ال�ت��ي ه��ي حم��ل ابتالء
القارئ الكرمي والتي تطرح للحوار واملناق�شة
ب�شكل غالب .
و�سنعر�ض حلقات ال�سل�سلة العقدية التي
ه��ي حم��ل اب�ت�لاء ال�ن��ا���س يف ال��وق��ت احلا�ضر
,وقبل اخلو�ض يف احللقة االوىل البد من بيان
املو�ضوعات التي ر�أي�ن��ا �أن�ه��ا م��ن االب�ت�لاءات
الدائمة والتي هي يف متا�س مع حياة النا�س,
املو�ضوعات هي :
 -1العقائد التي يجب االعتقاد بها والتي
�سن�س�أل عنها بعد املوت .
 -2العقائد التي يجب االعتقاد بها والتي
نحن بحاجة اىل معرفتها يف حياتنا احلا�ضرة
العقائد التي ن�س�أل عنها بعد املوت:
 -1االميان باهلل تعاىل
 -2ن�س�أل عن االعتقاد بالأنبياء والر�سل
وبالأخ�ص عن نبوة نبينا 
 -3ن���س��أل ع��ن االع �ت �ق��اد بالكتب املنزلة
وبالأخ�ص عن القران الكرمي
 -4ن�س�أل عن االعتقاد بالإمامة والوالية
لعلي بن ابي طالب 
 -5ن���س��أل ع��ن االع�ت�ق��اد بت�شريع ال�ف��روع
الدينية ،كال�صالة وال�صوم واحل��ج والزكاة
وغريها.
ال�ع�ق��ائ��د ال �ت��ي ي�ج��ب معرفتها يف حياتنا
احلا�ضرة
البد من الوقوف على ما يجب االعتقاد به
ونحن نعي�ش هذه الدنيا الزائلة لكي يت�سنى لنا
ال�سري على النهج القومي وال�صراط امل�ستقيم
,ولكي تطمئن القلوب ,وت�ستقر النفو�س ,وينعم
الفرد واملجتمع بال�سعادة الناجتة من ر�ؤية هذه
العقائد احلقه ,وه��ذا يتطلب الوقوف على ما

ي�أتي:
-1العقيدة يف الرزق.
-2العقيدة يف الزواج.
_3العقيدة يف االبتالءات.
_4العقيدة يف التفاوت بني النا�س .
-5العقيدة يف طلب الرفعة واجلاه.
-6العقيدة يف نيل العلوم احلقة.
-7ال �ع �ق �ي��دة يف ت��ويل االئ �م��ة املع�صومني
.
-8العقيدة يف زيارة النبي و�آل ِه(�صلوات اهلل
عليهم).
 -9العقيدة يف الربزخ .
_10العقيدة يف الثواب والعقاب.
-11العقيدة يف ال�صدقة.
 -12العقيدة يف جماملة النا�س .
 -13العقيدة يف الع�شرة مع �أهل الكتاب .
 -14العقيدة يف اقامة ال�شعائر .
 -15العقيدة يف املعامالت.
 -16العقيدة يف ال�شيطان ودوره.
 -17العقيدة يف االعمال العامة للمكلف.
 -17العقيدة يف مكان ال�صبيان بعد املوت.
 -19العقيدة يف دور االمام الغائب.
 -20العقيدة يف التقليد .
 -21العقيدة يف الطب الروحي .
وقبل اخلو�ض يف ه��ذه العقائد نلفت نظر
القارئ الكرمي ب�أننا �سنتناول هذه املو�ضوعات
م��ن ناحية عقائدية فقط ولي�س اخالقية او
فقهية وب�شكل خمت�صر ح�سب م��ا ي�سمح له
املقام وندعوا القارئ الكرمي اىل ار�سال ما يراه
منا�سبا من مو�ضوعات حتتاج اىل بيان املوقف
العقائدي منها والتي هي حمل ابتالء النا�س .
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علوم قران

العزة
احللقة االوىل

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

}م ��ن َك ��انَ ُي� ِ�ري � ُد ا ْل� � ِع� � َّز َة َف � ِل � َّل � ِه ا ْل � ِع � َّز ُة
َ
َجمِ ي ًعا�} {....سورة فاطر {10
} َو َال َي ْحز َ
ُنك َق ْو ُل ُه ْم ِ�إنَّ ا ْل ِع َّز َة للِهّ ِ َجمِ ي ًعا
ال�سمِ ي ُع ا ْل َع ِل ُيم { }يون�س{65/
هُ َو َّ
} ُق� ِ�ل ال َّل ُه َّم َما ِل َك المْ ُ ْل ِك ُت�ؤْ ِتي المْ ُ ْل َك َمن
من ت ََ�شاء َو ُت ِع ُّز َمن ت ََ�شاء
َنز ُع المْ ُ ْل َك مِ َّ
ت ََ�شاء َوت ِ
َو ُت� ِ�ذ ُّل َمن ت ََ�شاء ِب َي ِد َك الخْ َ �ْيررْ ُ ِ�إ َّن� َ�ك َع َل َى ُك ِّل
َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر { }�آل عمران{26/
ل�سان العرب:
العزيز :قال الزجاج :هو املمتنع فال يغلبه
�شيء واملعز :هو ال��ذي يهب العز ملن ي�شاء
والعز خالف الذل .
والعز يف اال�صل القوة وال�شدة والغلبة
والعز والعزة :الرفعة واالمتناع رجل عزيز
منيع ال يغلب وال يقهر تعزز :ت�شرف واعتز
به وات�شرف به عز علي� :أي حق وا�شتدد
وعظم علي والعزاز :املكان ال�صلب ال�سريع
ال�سيل وتعزز ال�شيء :ا�شتد و�صلب وتعزيت
عنه � :أي ت�صربت ا�صلها تعززت �أي ت�شددت
وعزه :قهره وغلبه
جممع البحرين :
العزة املغالبة واملمانعة
والعزيز  :من ا�سماء ِه تعاىل وهو الذي ال
يعادله �شيء او الغالب الذي ال يغلب
وجمع عزيز  :عزاز
وعز ال�شيء :اذا قيل وال يكاد يوجد فهو
عزيز وامل�ؤمن اعز من اجلبل �أي ا�صلب
والتعزي  :الت�صرب عند امل�صيبة
التف�سري:
يف تف�سري امليزان ان العزة مبعنى كون
ال���ش��يء ق��اه��ر ًا غ�ير مقهور او غ��ال�ب� ًا غري
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مغلوب تخت�ص بحقيقة معناه اهلل عز وجل
اذ غريه تعاىل فقري يف ذاته ذليل يف نف�سه ال
ميلك لنف�سه �شيئا �إال ان يرحمه اهلل وي�ؤتيه
�شيئا من العزة كما فعل بامل�ؤمنني به .قال
تعاىل َ }:وللِهَّ ِ ا ْل ِع َّز ُة َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِننيَ{
}املنافقون{8
وبذلك يظهر ان قوله َمن َكانَ ُي ِري ُد ا ْل ِع َّز َة
َف ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َجمِ ي ًعا.
لي�س مب�سوق لبيان اخت�صا�ص العزة
باهلل بحيث ال ينالها غريه وان من اراده��ا
فقد طلب جماال واراد ما ال يكون باملعنى :
من كان يريد العزة فليطلبها منه تعاىل الن
العزة له جميعا ال توجد عند غريه بالذات
فو�ضع قوله يف ج��زاء ال�شرط من قبيل
و�ضع ال�سبب مو�ضع امل�سبب وهو طلبها من
عنده �أي اكت�سابها منه بالعبودية التي ال
حت�صل اال بالإميان والعمل ال�صالح .
تف�سري االمثل:
العزة لغة :هي حالة مانعه للإن�سان من
ان يغلب والن اهلل �سبحان و تعاىل هو الذات
ال��وح�ي��دة التي ال تغلب وجميع املخلوقات
بحكم حمدوديتها قابله الن تغلب وعليه
فان العزة جميعها من اهلل وكل من اكت�سب
عزة فمن بحر عزته الالمتناهي ،يف حديث
ينقل ان�س عن ر�سول اهلل  انه قال( :ان
ربكم يقول كل يوم انا العزيز فمن اراد عزة
الدارين فليطع العزيز).
من قول االمام احل�سني (اذا اردت
عزا بال ع�شرية او هيبة بال �سلطان فاخرج
م��ن ذل مع�صية اهلل اىل ع��ز ط��اع��ة اهلل
عزوجل)

ومبالحظة بع�ض الآيات التي تذكر العزة
هلل ولر�سوله اذ ان الر�سول وامل�ؤمنني اكت�سبوا
عزتهم من �شعاع عز الباري عز وجل و�ساروا
يف طريق طاعته ثم تو�ضح الآي��ة يف طريق
العزة  ((،الية ي�صعد الكلم الطيب والعمل
ال�صالح يرفعه)).
ف�سر الكلم الطيب بالعقائد ال�صحيحة
فيما يخ�ص املبد�أ واملعاد والنبوة فعقيدة
�صحيحة هكذا ت�صعد اىل اهلل
}�أَ مَ ْل َت � َر َك� ْي� َ�ف �َ��ض� َر َب اللهّ ُ َم� َث� ً
لا َك ِل َم ًة
َط ِّي َب ًة َك َ�ش َجر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثا ِب ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ
ال�س َماء {}�إبراهيمُ }{24/ت ْ�ؤ ِتي �أُ ُك َل َها ُك َّل
َّ
ُ
للهّ
َ
ا�س
ِح ٍني ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّب َها َو َي ْ�ض ِر ُب ا الأ ْم َث َال ِلل َّن ِ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ {}�إبراهيم{25/
وقد ف�سر بع�ض املف�سرين الكلمة الطيبة
بـ(ال اله اال اهلل)  ،يت�ضح ان حقيقة العزة
قدرة تتجلى يف قلب االن�سان وروحه وتبعده
عن اخل�ضوع والت�سليم واال�ست�سالم امام
الطغاة والع�صاة قدرة بامتالكها ال يخ�ضع
االن���س��ان لل�شهوات اب ��دا ول��ن جت��د الهوى
والهو�س طريقا للت�سليط عليه قدرة ترتقى
به اىل م�ستوى ال�صالبة امام تاثري زخارف
الدنيا فهل ان هذه القدرة لها منبع اخر غري
االمي��ان ب��اهلل �أي االرت�ب��اط باملنيع اال�صلي
للقدرة والعزة .
ويف رح �ل��ة ال�ع�م��ل ف��ان ال �ع��زة تنبع من
االعمال ال�سليمة اال�صل والدقيقة اال�سلوب

�شبهات وردود

و
االجتهادالتقليد

ال�شيخ حممود عبد الر�ضا ال�صايف

م��ن ال���ض��روري على االن���س��ان ان يكون يف
حقل الدنيا باحثا عن احلقيقة ومم�ي��ز ًا عن
�سائر املخلوقات االخرى على وجه االر�ض حيث
ميزه اهلل �سبحانه وتعاىل وكرمه وجعل مفاتيح
علمه بيده .وقال تعاىل (ولقد كرمنا بني �آدم)
(اال�سراء. )70
وه��ذا التكرمي حتما يف اخللقة ويف العقل
 .وجعل كل �شيء ره��ن طوعه ولكن االن�سان
اعر�ض عن هذا واخذ بعقله وهواه .
وام��ا ال��ذي ي��ري��د ان يبحث ع��ن احلقائق
واملعرفة مل يكن حمتارا بل جعل اهلل نورا مي�شي
به اىل طريق احلق وال�صواب وهناك من اتخذ
غريه هذا النور ولكن مل يو�صله اىل مبتغاه حتى
ان اهلكه واراده.
النور الذي ار�شدنا اهلل عز وجل اليه هو نور
االنبياء واملر�سلني وه�ؤالء نور واحد يتبع االخر
وب��دون انقطاع منذ ن�ش�أة الب�شرية اىل يوم
القيامة.
ير�شدوننا اىل احلق ومينعوننا عن طريق
الباطل .وه��ذا مما يعرب عنه بالعلم واملعرفة
وحتى يومنا هذا ولكن هناك ت�سا�ؤالت تطرح
بني احلني واالخ��ر على ان ما هو دور العلماء
يف زمن الغيبة الكربى ومن اين ج��اءوا بهذا
االجتهاد والتقليد ؟
لرمبا يخطر ببال احدنا ان ه��ذه امل�سالة
حديثة ونحن نت�ساءل اي�ضا بنف�س هذا ال�س�ؤال
ظ ّن ًا منا انه جديد يف طرحه .
والواقع ان االمر الذي يطرح هو �شبهة يريد
بها مروجوها نزع عقيدة االن�سان ويجعلونه يف
ظلمات الوهم وال�شتات.
واجل���واب ه��و ان االم ��ام ال �ث��اين ع�شر
بوجوده ال يحتاج احد ًا اىل تقليد او اجتهاد .

ولكن بعد ان ُامر بالغيبة الكربى �سنة 329
هجرية ق��ال يف ه��ذا ال�صدد(:وما احل��وادث
الواقعة فارجعوا فيها اىل رواة حديثنا فانهم
حجتي عليكم وانا حجة اهلل عليهم)
وم��ن هنا ب ��د�أت م�سالة اخ ��رى غ�ير التي
ك��ان��ت يف زم ��ن ال�غ�ي��ة ال���ص�غ��رى وه ��ي ن��واب
االمام.
لذا يبينوا لنا ان بعد ه��ؤالء االربعة الذين
ت�شرفوا بخدمة االم ��ام احلجة يف زمن
غيبته ال�صغرى وهم:
-1ال�شيخ عثمان بن �سعيد (265هجرية)
-2ال �� �ش �ي��خ حم�م��د ب��ن ع�ث�م��ان ب��ن �سعيد
(305هجرية)
-3ال �� �ش �ي��خ احل �� �س�ين ب��ن روح النوبختي
(326هجرية)
-4ال�� � ���� � �ش�� � �ي� � ��خ ع � � �ل� � ��ي ب� � � ��ن حم� �م ��د
ال�سمري(329هجرية)
فبوفات الرابع كانت نهاية النيابة.
وبعدها ب��د�أت التحويلة االخ��رى يف اعتقاد
الأمامية وهي االجتهاد ولكن �ضمن ال�شروط
املو�ضوعة وذل��ك عندما �سئل االم��ام احل�سن
الع�سكري حول التقليد قال (من كان من
الفقهاء �صائنا لنف�سه حافظا لدينه خمالفا
لهواه مطيعا لأمر مواله على العوام ان يقلدوه)
وم��ن ه��ذا االم��ر ك��ان التقليد يف االحكام
ال�شرعية وام ��ا � �ش��روط االج�ت�ه��اد والتقليد
فهي(:اما جمتهد جامع لل�شرائط او حمتاط
او مقلد)وهذا هو امل�شهور ل��دى اراء العلماء
ور�سائلهم فمن عرف واطلع وا�ستطاع الو�صول
اىل احلقيقة واما الذي يعاند ويريد التجاهل
يف هذه امل�سالة يكون كالذي و�صفه القر�آن يف
قوله تعاىل(:قل هل من �شركائكم من يهدى

اىل احلق قل اهلل يهدي للحق �أفمن يهدى اىل
احلق احق ان يتبع ام من ال يهدى اال ان يهدى
مالكم كيف حتكمون)
ولو ت�أملنا قليال يتبني لنا من البديهي جدا
ان كل فرد منا يحتاج اىل دليل يف عمله وهذا
الدليل له املام يف كل جوانب هذا العمل والفن
فمثال الطبيب يحتاج يف م�سريته العلمية اىل
قامو�س للم�صطلحات العلمية والطبية كي
يرجع اليها .واي�ضا املهند�س وكذلك االديب
يرجع للم�صطلحات اىل كتب اللغة كي يقف
على ح��ل ا�شكالياته يف ه��ذا ال�ف��ن .ومل يكن
هناك ت�سا�ؤل عن ا�صل هذه امل�صادر والدليل
الذي ي�سريون عليه.
وعندما ن�أتي اىل االح�ك��ام ال�شرعية نرى
ت �� �س��ا�ؤالت ت �ط��رح ع�ل��ى ان ه� ��ؤالء م��ن ال��ذي��ن
و�ضعهم زم��ن الذين اعطاهم ه��ذه ال�شريعة
.وال��واق��ع هو نف�س الفكر اي�ضا يرجع املتدين
و�صاحب الدين اىل م�صدر الت�شريع واالحكام
يف حالله وح��رام��ه وي��أخ��ذه عن طريق ه��ؤالء
الذين هم يت�صفون بهذه ال�صفات وال�شروط
املذكورة .
واذا كان االعرتا�ض عليهم حتما فاملعرت�ض
عليهم مل يكن ل��دي��ه معرفه ب��امل�ق��ارن��ة التي
ذكرناها .وان كان يعرف فحتما اذن يتجاهل
واذا جتاهل وا�صر ا�صبح معاندا ,واملعاند حتما
له امر يحا�سب عليه يوم القيامة فعلية ان ي�ضع
الدليل واحلجة امام رب العزة وامللكوت.
ال اق��ول ��س��وى م��ا بيناه فمن ع��رف ووع��ى
فيها ومن ق��ر�أ ومل يعرف فعليه ان ي�س�أل واال
فعليه احلجة البالغة وما توفيقي اال باهلل العلي
العظيم .واحلمد هلل رب العاملني .
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درو�س يف اخلطابة

اخلطيب وال�صفات الذاتية

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

ي �ع��رف امل �خ �ت �� �ص��ون ب�ع�ل��م اخل �ط��اب��ة ــ
اخل�ط��اب��ة ـ �ـ ب���ص��ورة ع��ام��ة ب�ع��دة تعاريف
منها :هي عملية �صناعة الربهان  ,او عملية
اقناع اجلمهور او املتلقي باالمر الذي ُيتوقع
الت�صديق به .
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وم��ن ه��ذا امل�ن�ط��وق (اق �ن��اع اجلمهور)
ن�ن�ط�ل��ق ل�ف�ه��م م�ه�م��ة اخل �ط��اب��ة وم��اي�ج��ب
ان ي�صنعه اخلطيب اث�ن��اء ال�ق��اء اخلطبة
وباخل�صو�ص اخلطبة احل�سينية ومايجب
ان يتحا�شاه او مايجب ان اليقع فيه اخلطيب
من املحاذير .
كيف ُيقنع اخلطيب اجلمهور :لقد اعطانا
اهلل �سبحانه وت�ع��اىل الكثري م��ن الو�سائل
التعبريية التي من خاللها ن�ستطيع ان نو�صل
االفكار املختلجة يف عقولنا واذهاننا وان
ننقل مانريد بيانه للمقابل بتلك الو�سائل ,
ومن تلك الو�سائل اليدان واال�صابع والعينان
واحل��اج �ب��ان واجل �ب �ه��ة واجل �ب�ين وال�ل���س��ان
وغريها .
فلكل حالة ان�سانية �سواء كانت مفرحة
او حمزنة او فيها تعجب او امتعا�ض
ترجي او خوف او ا�صرار او حب ,
او ِّ
لكل حالة من تلك احلاالت الب�شرية
�آلية معينة نغري فيها من اعدادات
الو�سائل التعبريية التي منحنا
اي��اه��ا اهلل ج��ل ج�لال��ه تبعا
مل��ا تقت�ضيه ت �ل��ك احل��ال��ة
الب�شرية ف�شكل اجلهة
واحل ��اج� �ب�ي�ن وط�ب�ق��ة
ال �� �ص��وت ون �ظ��رات
ال �ع �ي��ون يف حالة
ال�� �ت� ��رج�� � � ��ي
وال� � �ط� � �ل�� ��ب
م ��ن امل �ق��اب��ل

تختلف يف حالة �إذا ك��ان ال�شخ�ص ثوريا
ويريد ان يخرج ملبارزة االع��داء او ل�شحذ
همم اجلي�ش  ,ف�شكل وجه االن�سان يف حالة
الرتجي يختلف عن �شكلة يف حالة الهيجان
واال�ستعداد للهجوم وهكذا بقية احلاالت
الب�شرية التي مير بها االن�سان من خالل
حياته اليومية .
لذا فاخلطيب الناجح هو اخلطيب الذي
يتقن فن ا�ستخدام تلك الو�سائل التعبريية
ب�صورة جيدة ويحركها تبعا ملا موجود من
كالم داخل الن�صو�ص والروايات املوجودة يف
بطون الكتب .
وكلما تعددت و�سائل االقناع عند اخلطيب
 ,كان ذلك اخلطيب ناجحا ومرموقا ويكرث
ا�ستدعا�ؤه وطلبه يف املجال�س بحيث انه يكون
خطيب ال�ساحة وال�ساعة بالمنازع  ,ومن
تلك الو�سائل :
1ــ ال�صوت اجلميل واجلهوري
2ــ البحث املالئم للزمان واملكان
3ـ �ـ االخ�ل�اق العالية للخطيب واملظهر
الالئق امام النا�س
4ــ التوثيق ال�صوتي او الفديوي ملا يقر�أه
م��ن خطب وجمال�س ون�شرها ب�ين النا�س
حتى يكون كال�شجرة املثمرة على طول ال�سنة
تعطي �أُكلها يف كل حني
5ـ �ـ ال��دراي��ة ال�ك��ام�ل��ة ب��اج�ه��زة ال�صوت
امل�ستخدمة يف املجال�س ومعرفة تقنياتها
ومواكبة التطور بتلك االجهزة
البقية يف العدد الالحق ان �شاء اهلل

درر املع�صومني

درر املع�صومني
ال�شيخ فاروق اجلبوري

ع��ن ر� �س��ول اهلل ق ��ال( :ك�م��ل من
الرجال كثري ومل يكمل من الن�ساء اىل اربع:
ا�سيا بنت مزاحم امر�أة فرعون ،ومرمي بنت
عمران ،وخديجة بنت خويلد،وفاطمة بنت
حممد)
ملظهر االن�سان اهمية كبريه واثر فعال يف
حياته فهو ينعك�س على �شخ�صيته ويك�شف
ع��ن هويته اىل ح��د م��ا وع�ل��ى ��ض��وء روع��ة
مظهره من عدمها تتحدد طبيعة التعامل
والتفاعل املجتمعي معهم.
وك��ذل��ك يعك�س امل�ظ�ه��ر ذوق �صاحبه
والكثري من خفاياه النف�سية التي ينطوي
عليها  ،وذلك ثابت يف علم النف�س.
وك �ي��ف ك ��ان ف ��ان ب �ه��اء امل�ظ�ه��ر وج�م��ال
الظاهر ام��ر مطلوب وم��رغ��وب فيه عقال
و�شرعا وع��ن ام�ير امل�ؤمنني ق��ال( :ان
اهلل جميل يحب اجلمال ويحب ان يرى اثر
النعمة على عبده) .
ول �ك��ن ك ��ل ه���ذه االث � ��ار م ��ن امل�ق�ب��ول�ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة اىل ادخ � ��ال ال�����س��رور على
الناظرين امن��ا هي اث��ار بدويه �سرعان ما
تزول يف ما لو ات�ضح عدم مطابقة الباطن يف
كماله للظاهر يف جماله  ،فالإن�سان ان�سان
ببطانه ال ظاهره .
وم� ��ن ه �ن��ا جن ��د ال��ع��ق�ل�اء ال ي �غ�ترون
باملظاهر الرباقة وان كانت بديعه ورائعة

ما مل يكت�شفوا ما تخفيه وراءها من حقائق
ا�صحابها و�سرائرهم .
وال�شارع املقد�س �سيد العقالء فال عيب
ان ي�ت��وج��ه توجههم وي�ح�ك��م مب��ا ح�ك��م به
العقالء منهم يتعلمون ذلك .
ل��ذا يقول احلبيب امل�صطفى( ان
اهلل ال ينظر اىل �صوركم وال اىل اموالكم
ولكن ينظر اىل قلوبكم واعمالكم ) .
ب��ل جن��د ال �ق��ر�آن ي�صرح ب��ان امل�ن��اط يف
تقييم ال���س�م��اء ل�ل�إن���س��ان ه��و م��دى كمال
الباطن فيقول عز �شانه (ان اكرمكم عند
اهلل اتقاكم)
من هنا حتتاج املر�أة امل�ؤمنة اىل الكمال
��س�ي�م��ا وان ال �ف��ر� �ص��ة م �ت��اح��ة ل �ه��ا او كما
يقولون(املقت�ضي موجود واملانع مفقود)
كثريون هم الذين يزرعون اليا�س بطريق
امل��ر�أة حتى �صارت تنظر اىل نف�سها ن�ضرة
دونية وك�أنها كائن ال ميثل �سوى �سلعة ومتاع
او انها بكل كيانها ال تعدو ان تكون خطيئة ال
تغتفر.
ول�ك��ن :على االن�سان ان ينظر بعينه ال
بعيون االخرين ويتحرى احلقائق بب�صريته
وال يكون ببغاء يقول ما تقول النا�س وينكر ما
ينكرون فانه (وان تطع اكرث من يف االر�ض
ي�ضلوك عن �سبيل اهلل )

ولتتمعن امل��ر�أة بهذا احلديث ال�شريف
جيدا ف��ان فر�صة الكمال متاحة لها لأن��ه
 قال( :ومل يكمل من الن�ساء) ومل يقل
(ولن يكمل.)..
ث��م لتعمق ال�ن�ظ��ر ل�ت�رى ان ال���س�ي��دات
املذكورات يف احلديث مل متنعهن الظروف
املختلفة من البلوغ اعلى مراتب الكمال.
ل�ك��ل منهن ظ ��روف خمتلفة م��ن حيث
امل�ستوى املعي�شي فبني زوجة ملك يرى نف�سه
اله وبني امل��ر�أة كادحة طحت بالرحى حتى
جملت ي��داه��ا وحملت ال�سقاء حتى ت��ورم
كتفها واوقدت النار حتت القدر حتى ا�سودت
ثيابها وهي �سيدة ن�ساء العاملني من االولني
واالخرين.
وظروف متغايرة من حيث البيئة قا�سية
تعي�ش حتت ظل كافر متجرب وخديجة حتت
ظل نبي الرحمة . 
ومنهن املتزوجة ومنهن العذراء التي ال
يظلها ظل زوج ابدا.
منهن التي كان املجتمع يقد�سها ويحرتمها
ومنهن التي طعنت يف �شرفها وعذريتها.
ولكل واح��ده جمتمعها املختلف بعاداته
واعرافه وتقاليده واعتقاداته كل ذلك وغريه
مل مينع ان يلتقيني على طريق واحد فيم�ضني
معا نحو الكمال فهل لك ان تلحقي بركب من
قد�سها املجتمع واحرتمها قبل فوات االوان.
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�شهادة االمام علي قتل
متر علينا يف كل عام ذكرى �شهادة �أمري
امل�ؤمنني علي ب��ن اب��ي طالب وذل��ك يف
ي��وم ال��واح��د والع�شرين م��ن �شهر رم�ضان
املبارك وهذا جمل�س متكامل بحقه  ,وهذه
�أب���ي���ات م���ن ق�����ص��ي��دة ال�����س��ي��د ���ص��ال��ح احل��ل��ي
(رحمه اهلل):
خطب �أذاب من البـ ـ ــتول ف ـ ـ ـ ـ�ؤادها
و�أذاب مـن عني الر�سـ ـ ـ ــول ف�ؤادها
خطب دهى م�ض ـ ـ ـ ـ ــرا وه ـ ــد ربيعة
و�أذل فه ـ ــرا بـ ـ ــل �أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد �إيـ ـ ـ ــادها
�أق�صى ٌق ً�صي ـ ـاً عن مـ ــراتب عـ ـ ــزها
ولـ ـ ـ ــوى ل ـ ـ ـ ـ ـ ــويٌ جيـدها وجيادها
�أوجوه فهـ ـ ـ ـ ــر بال�س ـ ـ ـ ـ ـ ــواد تلفـ ـ ــعي
الو�صي رمادها
واحثـ ــي على فقد
َ
وت�سربلي ثوب احلـ ــداد و�أل ــزم ـ ـ ــي
العـ ـ ــني ال�سه ـ ـ ــاد وجانبي �أعيادها
�إن ابن ملجم قد �أباد ذرى اله ــدى
وحمـ ـ ــى الورى وعمادها و�سنادها
ماكنت اح�سب قبل قتل املرتـ�ضى
ان الذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوار�س �أ�سيادها
�سيف �أ�صابك قد �أ�صاب امل�صطفى
والأنب ـ ـ ـ ـ ـ ــياء و�شـ ــرعـ ـهـ ــا ور�شادها
حل ـ ـ ـ َمه
�شلون ابن ملجم يحم ــاي �أ ِ
َكرب لي ـ ـ ــك و�ص ـ ــوب ـ ــك مبخذمة
�شلون هذا الرج�س ياحيدر ي�صيب
را�سك وت�صبح ابدم را�سك خ�ضيب
واهلل لولة الكدر هذا �أمر عجيب
جلـ ـ ـ ــن هذا الكاتـ ـ ـ ـ ـ ــبه رب ال�سمة
را�سك ب�سيف ابن ملجم ين�ض ـ ــرب
ياه ــو ك ــال وي�ضل مدمعنه ي�صب
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ام�صيبه هاي النارها و�سط الكلب
ت�ض ـ ـ ــل للم ــح�ش ـ ــر يحيدر م�ضرمة
يا ابن عم النب ـ ـ ــي املاينـ ـ ــو�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــف
يومك اعلى �أعداك لو�صا ر الزحف
كلف فكدك ياعل ـ ـ ـ ـ ــي اعلـيــنة كلف
وحكـن ـ ـ ـ ــة لو تهـ ـ ـ ـ ــمل مدامعنة دمة
ب��ع��د م��ا ا���ص��ي��ب االم����ام  يف حم��راب
���ص�لات��ه وذل���ك �صبيحة ي���وم ال��ت��ا���س��ع ع�شر
ب�سيف ا�شقى االولني واالخرين (�أبن ملجم
املرادي ) �أ�صطكت ابواب امل�سجد وعلت رياح
عاتية ونادى جربائيل بني ال�سماء واالر�ض
(ت��ه��دم��ت واهلل �أرك����ان ال��ه��دى و�أنف�صمت
ال��ع��روة ال��وث��ق��ى _ق��ت��ل االم���ام �أب���و االئمة
ال��ن��ج��ب��ا_ق��ت��ل��ه ا���ش��ق��ى اال���ش��ق��ي��اء_ن��ق��ل��وه
ابناءه وحمبيه اىل بيته ول�سان حال موالتنا
زينب :
�أبهيدة ويه �ألويل �أبهيدة
ي ـخـ ـ ــوت ـ ـ ــي من ت�ش ـيـ ــلونة
�أخافن جـ ـ ـ ــرح �ألب ـ ـ ـ ــرا�سة
امبم�شـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــم تلـ ــجمـونة
ترثت هن ـ ـ ـ ـ ــد و�سمـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
ع�سـ ـ ـ ـ ــن ال كـ ـ ـ ــرة اعيـ ـ ــونه
�أبجتلك يك�ش ـ ــاف الك ــرب
بينة �أ�شتفت �صخر وحرب
�ضل ب�س دمع ها�شم ي�صب
متـ ــت م ــن ع ـكـ ــب عي ـنــاك
منها العني �سجابه

وقد جاءوا له بطبيب فلما نظر اىل جرح
االمام ي�أ�س من حياته وطلب من االمام �أن
يودع عياله ويو�صي اىل من بعده .
تغري لون بت حي ـ ــدر
ابيـ ــوم �أل�سم ـع ـ ــت اجلـراح
يكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها اي�سي منه
وكام ــت ت�ص ــك راح ب ـ ــراح
طول اللي ـ ــل مانامت
ملا فج ـ ـ ــر امل�صي ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الح
�أنفجعت بالأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
و�صاحت اهلل وياك يايابه
جماريد
ع ًكلبك حلرم لب�س اجلديد
و�أن�ص ــب املاتـم ليلة العيد
�شلون الكلب يرتــاح ويه ــيد
يا وال ـ ـ ــدي و�أنته الفجيد
يوم اعلى يوم �أحزاين تزيد
جللك يحر يا�شهم ياحيد
________
افراكك �صعب يا داحي الباب
خل ـ ــة الدمـع عالوجن �سجاب
وام�صاب ف َكدك اعظم ام�صاب
جانـ ــون الـ ـ ـ ـ ــه بح�شـاي ياياب
مايطفة ليل نه ـ ـ ـ ـ ـ ــار له ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ال غـاب �شخ�صك ريت ال غاب
________
الليايل لي�ش ب�س وياي الوي ـ ــن
اذوب املرمر اجللمود الوين
�صحت يا�شايلني النع�ش الوين
يرج ــع لالهـ ــل لو هاي هيه
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

املرجعية العليا تدعو املواطنني
للجوء للتحاكم ال�صحيح واالبتعاد
عن النزاعات امل�سلحة.
ال�سومرية نيوز /بغداد
وجهت املرجعية الدينية العليا ،اجلمعة،
ر�سالة للع�شائر وامل��واط�ن�ين داع�ي��ة اياهم
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال �ل �ج��وء للتحاكم ال�صحيح
واالبتعاد عن النزاعات امل�سلحة.
وق��ال ممثل املرجعية العليا يف كربالء
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ،يف خطبة
� �ص�لاة اجل �م �ع��ة ال �ت��ي �أل �ق��اه��ا م��ن داخ��ل
ال�صحن احل�سيني� ،إن "امل�ؤمل من الع�شائر
الكرمية واملواطنني العمل على نظم �أمورهم
واللجوء اىل التحاكم ال�صحيح واالبتعاد
عن حل النزاعات بالقوة وال�سالح والعنف
وت�سليط االه� ��واء ال�شخ�صية والأم��زج��ة
النف�سية يف ا�صدار االحكام كيفما �أتفق على
االخ��ري��ن ف��ان يف ذل��ك �شيوع للفو�ضى بني
�أفراد املجتمع والدخول يف حلقة ال تنتهي من
العنف وال�صراع".
ولفت الكربالئي اىل ان "االختالفات
املجتمعية او بني كيان �سيا�سي او بني ع�شرية
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واخ��رى نقول ان النزاعات ت��ؤدي اىل ف�شل
اجلميع وت�صارع اجلميع" مبينا ان "كل
طرف يحاول ان ينت�صر على الطرف الأخر
ويهزمه وحينئذ �سيحاول اال�ستعانة بكل
الو�سائل وب�أي ثمن لكي ينت�صر على الآخر
من خالل �إ�ضعافه وهزميته ولكل طرف له
�إمكانيات وطاقات ولكن النتيجة هو �إ�ضعاف
اجلميع".
و���ش��دد ع �ل��ى "جتنب ه ��ذه اخل�لاف��ات
واللجوء اىل الت�سوية وامل�صاحلة التي نحتاج
اليها يف اال��س��رة والعمل وداخ��ل املجتمع"
ح��اث� ًا الكيانات ال�سيا�سية على الإي �ث��ار يف
حل النزاعات فالكيان امل�ؤثر له من الأجر
العظيم وما هو �أغلى و�أثمن من اخل�سارة
التي حت�صل له يف الدنيا وعند اهلل ال ي�ضيع
�شيئ ًا".
ودعا اىل "اللجوء اىل الطرق العقالئية
يف ح��ل ال �ن��زاع��ات واخل�ل�اف��ات وال��رج��وع
اىل ال�شرع و�سلطة القانون او االيثار حلل
النزاعات" م�ضيف ًا "يجب ان تكون االوا�صر
ق��وي��ة ومتما�سكة وخ ��ذا يتطلب ال�ت�ن��ازل
والت�ضحية".
و�شدد على "�إ�شاعة روح الت�سامح واملودة

واملحبة وجتنب التفكك الأ� �س��ري وح��االت
الطالق الكثرية التي ن�شهدها اليوم" داعي
اىل ان "ال ي�صل االخ�ت�لاف يف العمل اىل
حالة التقاطع والت�شاحن والبغ�ضاء ويجب
العمل بفريق الروح الواحد".
كما �أكد على "احلقوق ال�شرعية وال يجب
ان تكون وفق الأه��واء ال�شخ�صية بل العودة
للحاكم ال�شرعي او �سلطة ال�ق��ان��ون ومن
دونهما فان الفو�ضى �ست�سود املجتمع وتهدر
احلقوق وحت�صل الكثري من اال�ضطراب يف
احلياة االجتماعية".
املرجعية ال�شيعية بالعراق تدين
مقتل  50ام��ر�أة ايزيدية من جانب
داع�ش.
م�صراوي  /القاهرة ( -د ب �أ):
�أدانت املرجعية ال�شيعية العليا يف العراق
بزعامة علي ال�سي�ستاين ال�ي��وم اجلمعة،
اجلرائم التي ارتكبها تنظيم داع�ش �ضد
الن�ساء االي��زي��دي��ات وج��رائ��م �أخ ��رى �ضد
املدنيني والقوات الأمنية يف مناطق متفرقة.
وق��ال ال�شيخ عبد امل �ه��دي الكربالئي،
معتمد املرجعية ال�شيعية خالل خطبة �صالة

اجلمعة يف �صحن الإمام احل�سني يف كربالء
�أمام �آالف من امل�صلني "نعرب عن ت�ضامننا
م��ع امل�ك��ون االي��زي��دي مبقتل  50ام ��ر�أة من
ق�ب��ل ع�ن��ا��ص��ر داع ����ش ف���ض�لا ع��ن ج��رائ��م
�أخرى طالت مدنيني وقوات �أمنية ونطالب
احلكومة باتخاذ االج��راءات الكفيلة لتعقب
عنا�صر داع�ش املنهزمني وعدم ال�سماح لهم
بالإخالل بالأمن ومنع تكرارها".
ودع ��ا "احلكومة ال�ع��راق�ي��ة واملنظمات
ال ��دول� �ي ��ة �إىل م �ت��اب �ع��ة ج ��رائ ��م داع ����ش
ومرتكبيها".
كان العراق قد اعلن يف نهاية عام 2017
الق�ضاء على تنظيم داع ����ش ع�سكريا يف
البالد .ولكن التنظيم مازال ي�شن هجمات
عرب خالياه يف العراق.
امل���رج���ع���ي���ة يف ال�����ع�����راق حت���ذر
ال�سیا�سینی من االن�شغال بال�صراعات
على املنا�صب
مهر لالنباء  /طهران
اك��د ممثل املرجعية الدينية يف العراق
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ان ان�شغال
الطبقة ال�سيا�سية بالنزاعات وال�صراعات
على املنا�صب ادخ��ل البلد يف دوام��ة عدم
اال�ستقرار والت�أزم النف�سي للمواطن ،م�شدد ًا
على ��ض��رورة ع��دم اي�صال االخ�ت�لاف بني
افراد املجتمع اىل �صراعات خطرية.
وقال يف خطبة �صالة اجلمعة من ال�صحن
احل�سيني ال�شريف يف ك��رب�لاء املقد�سة "
هناك ملف مهم جدا يجب النظر اليه وهو
ادارة االخ�ت�لاف��ات وال �ن��زاع��ات املجتمعية
 ،فمن الطبيعي ان يعي�ش الب�شر بحالة
االخ�ت�لاف والتنازع  ،ولكن امل�شكلة تكمن
بكيفية ادراة هذا النزاع ب�صورة �صحيحة ،
حتى ال ي�صل اىل التنازع وال�صراع املجتمعي.
واو��ض��ح " ان االخ�ت�لاف��ات تكمن داخ��ل
اال� �س��رة يف كيفية ال�ت�ع��اط��ي م��ع امل�شاكل
واالزم� � ��ات وال� �ظ ��روف امل�ع�ي���ش�ي��ة  ،وه��ذه
االختالفات يجب ان نتعاطي معها ب�صورة

ايجابية  ،ل��ذا يجب ان يكون هناك حتمل
و�صرب بني اف��راد اال��س��رة  ،واق��ام��ة احل��وار
بينهم وتفهم بني ال��زوج وال��زوج��ة وجت��اوز
امل�شاكل من اجل عدم الو�صول اىل التفكك
اال�سري والطالق ".
وا� �ض��اف " ه�ن��اك اخ�ت�لاف يف العمل ،
وادارت ��ه  ،ويجب اال ي�صل ه��ذا االختالف
اىل التقاطع والنزاع بينهم  ،ويجب ان يكون
هناك عمل �ضمن الفريق الواحد ".
وا�شار اىل ان هناك اختالفات جمتمعية
وهذا هو املهم  ،اي بني ا�شخا�ص من افراد
املجتمع او بني الكيانات املذهبية  ،او بني
الع�شائر  ،او بني اخلالفات ال�سيا�سية بني
الكتل واالح��زاب ال�سيا�سية " ،مبينا  ":ان
ت�صعيد اخلالفات يعني وقوع �صراع ونزاع
�سي�ؤدي اىل ف�شل اجلميع ".
وت��اب��ع  ":ان على الكيانات ال�سيا�سية
واملجتمعية والع�شائر ا�صحاب االمكانات
ال �ك �ب�يرة ع ��دم ت�صعيد اخل�ل�اف��ات  ،الن
الت�صعيد وال ��وق ��وع ب��ال �ن��زاع��ات ��س�ي��ؤدي
اىل ذه��اب العزة والكرامة واالمكانيات ،
و�سي�ضعف اجلميع  ،و��س�ي��ؤدي اىل اه��دار
الطاقات  ،واخلدمات ".
ولفت اىل ان هناك حلوال �شرعية لتجنب
اي�صال اخل�لاف اىل ن��زاع و��ص��راع  ،منها
التجنب والتجاهل يف اخلالفات  ،والت�سوية
وامل���ص��احل��ة  ،واالي �ث��ار والت�ضحية وال��ذي
نحتاج اليه كثريا يف هذا الوقت  ،مع وجود
احلقوق امل�شرعة  ،وعدم الرجوع اىل اهواء
اال�شخا�ص باحلكم بل يجب ان يكون وفق
احلكم ال�شرعي والقانوين ".
وبني انه  ":من دون هذه الطرق �ستعم
الفو�ضى وتزول احلياة امل�ستقرة  ،لذا يجب
ان نلج�أ اىل طريق العقل و�سلطة ال�شرع
والقانون واحلوار حلل اخلالفات بني افراد
املجتمع والع�شائر" .
واك��د الكربالئي " ان ان�شغال الطبقة
ال�سيا�سية بالنزاعات وال���ص��راع��ات على
املنا�صب ادخل البلد يف دوامة عدم اال�ستقرار

خطب اجلمعة

وال �ت ��أزم النف�سي
للمواطن و�ضياع فر�ص تقدمي اخلدمات .
وقد �آن االوان لنفيق من غفلتنا وان ناخذ من
جتارب املا�ضي درو�سا ،ملا علينا القيام به "

حمافظ نينوى :ا�ستقالتي بني يدي
ال�سي�ستاين
رو�سيا اليوم
�أعلن حمافظ حمافظة نينوى ،يف �شمايل
العراق ،نوفل العاكوب� ،أنه و�ضع ا�ستقالته
�أمام املرجع ال�شيعي الأعلى علي ال�سي�ستاين.
وقال العاكوب يف بيان �صحفي" :مل �أكن
موفقا يف التعبري عن عالقة نينوى وحكومتها
املحلية باملرجعية العليا عندما قلت ال عالقة
لنا باملرجعية الدينية يف النجف ،ونحن يف
نينوى لي�س لدينا مرجعية دينية �أو �سيا�سية".
و�أ�ضاف" :ال يخفى عليكم ما منر به يف
حكومتنا املحلية من �ضغوط وكيل االتهامات
الباطلة وف��اج�ع��ة مدينتنا احل��دب��اء ،وقد
خانني التوفيق يف التعبري عن عالقة نينوى
وحكومتها املحلية باملرجعية العليا ،التي
كان لها ال��دور الأب��رز يف حترير حمافظتنا
العزيزة م��ن ع�صابات داع����ش الإجرامية
�أث�ن��اء لقائي يف �إح��دى القنوات الف�ضائية
ب�سبب ال�ضغط الكبري الذي مور�س �ضدنا يف
هذه الأيام".
وتابع البيان" :يف حالة طلبت املرجعية
الر�شيدة مني تقدمي ا�ستقالتي فال �أت��ردد
حلظة واحدة عن ذلك ،و�إين �أ�ضع ا�ستقالتي
بني يدي �آية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين
حفظه اهلل".
و�أ���ش��ار ال �ع��اك��وب �إىل �أن ��ه "ينتظر رد
املرجعية" ،مبينا "يف ح��ال��ة الطلب مني
تقدمي اال�ستقالة ،ل��ن �أت ��ردد عنها حلظة
واحدة حيث �إين حافظت على الأمانة طيلة
فرتة عملي ،ومن اهلل التوفيق".
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ذم املال
حما�ضرات �أخالقية لل�شيخ احمد ال�صايف
بني اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه العظيم
وكذلك اهل البيت  ان املال مذموم
ومكروه وحبه مكروه .وعندما نقول يف باب
االخ�ل�اق ان امل ��ال م��ذم��وم اي ان املتخلق
ب ��أخ�لاق اه��ل البيت  ي�ك��ون كارها
مراع بجمعه وان لذلك �أ�سباب ًا
للمال غري ٍ
�أي ان املوىل احلكيم خالق املال وهو الرازق
للمال واملعطي للمال ال ي�أمرين بكراهته اال
علي  ,و ان ذم املال
اذا كان يف حبه �ضرر ّ
ال يعني ان االن�سان يتخلى عن املال نهائيا
فالإن�سان ال ي�ستغنى عن املال.
اذ انه كيف يعي�ش من دون املال ,واملق�صود
بحب امل��ال ه��وان يتعلق قلب االن�سان باملال
ه��ذا ه��و ال���ش��يء اخل�ط�ير ال ن��ه م��ن �آف��ات
القلب بل يقتل القلب  ,فاملال �ضروري يف
احلياة ,ولكن لي�س كل �ضروري يف احلياة
البد من حبه  ,مثال اذا مر�ضت وحتتاج اىل
عملية هل يجب ان حتبها؟ ميكن ان ت�ستفيد
من العملية من دون ان يتعلق قلبك بها او
بالأدوية التي ت�شربها .بل تكرهها بالرغم
من كونها �ضرورية  ،فامل�شكلة عندنا لي�س
باال�ستفادة من املال  ,واال فهو من �ضروريات
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احلياة وامنا امل�شكلة حبنا له وعند فقدانه
منا نت�أذى وجنزع هذه هي امل�شكلة .
وه�ن��ا رواي ��ة لطيفة ت�ب�ين اث��ر امل ��ال يف
احلياة فعن النبي حممد( ان الدينار
وال ��دره ��م اه �ل �ك��ا م��ن ك ��ان ق�ب�ل�ك��م وه�م��ا
مهلكان) وعنه  (( ي�ؤتى برجل يوم
القيامة وقد جمع ما ًال من حرام و�أنفقه يف
حرام فيقال له :اذهبوا به �إىل النار .وي�ؤتى
برجل ق��د جمع م��ا ًال م��ن ح�لال و�أنفقه يف
ح��رام ،فيقال :اذهبوا به �إىل النار .وي�ؤتى
برجل وق��د جمع م��ا ًال من ح��رام و�أنفقه يف
حالل ،فيقال :اذهبوا به �إىل النار .وي�ؤتى
برجل وق��د جمع م��ا ًال من ح�لال و�أنفقه يف
ق�صرت يف طلب
حالل ،فيقال له :قف لعلك ّ
ه��ذا ب�شيء مم��ا فر�ضت عليك م��ن �صالة
مل ت�صلها لوقتها ،وف � ّرط��ت يف ��ش��يء من
ركوعها و�سجودها وو�ضوئها ،فيقول :ال يا
رب ،ك�سبت من ح�لال ،و�أنفقت يف حالل،
ومل �أ�ض ّيع �شيئ ًا مما فر�ضت .فيقال :لعلك
اختلت يف هذا امل��ال يف �شيء من مركب �أو
ثوب باهيت به .فيقول :ال يا رب ،مل �أختل ومل
أحد
�أباهي يف �شيء .فيقال :لعلك منعت حق � ٍ

�أمر ُتك �أن تعطيه من ذوي القربى واليتامى
وامل�ساكني وابن ال�سبيل .فيقول :ال يا رب ،مل
�أ�ضيع حق �أحد �أمرتني �أن �أعطيه .فيجيء
�أولئك فيخا�صمونه .فيقولون :يا رب �أعطيته
و�أغنيته وجعلته ب�ين �أظ�ه��رن��ا و�أم��رت��ه �أن
يعطينا .ف�إن كان قد �أعطاهم ،وما �ض ّيع مع
ذلك �شيئ ًا من الفرائ�ض ومل يختل يف �شيء،
�ات �شكر نعمة �أنعمتها
فيقال :قف الآن ،ه� ِ
عليك من �أكلة او �شربة �أو لقمة �أو لذة…
ف�لا ي��زال ي���س��أل(( � ،صحيح ان��ه ق��د جنا
من العقاب اال انه وقف طوي ًال وت�أخر عن
نعيم اجلنان ب�سبب املال مع مالحظة فارق
ان وقفة يوم القيامة لي�س مثل وقفة الدنيا
فهذه الوقفة م�صريية اما اجلنة او النار.
فالوقوف يوم القيامة لي�س بالأمر الي�سري
حتى وان كنت ك�سبت املال يف حالل وانفقتها
يف ح�لال يقال ل��ك ق��ف لعلك ق�صرت يف
�شيء من �صال ٍة مل ت�ص ِّلها يف وقتها او كنت
م�ستعج ًال وق�صرت يف ركوعها او �سجودها
 ...وي�ن��ادي كل �صاحب حق اي��ن حقي قف
حتى اقرب النا�س اليك زوجتك اوالدك اين
حقنا .فان كان قد اعطاهم ومل يق�صر يف
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�شيء يقال هل �شكرت املنعم واذا مل ي�شكر
لعله يعطي جزاء هذه النعم هذه �صورة من
�صور يوم القيامة �صورها لنا النبي 
ال�صورة مرعبة وان االن�سان يجزع من روحة
والنتيجة ان االن�سان يك�سب رزقه يف حالل
وال يق�صر وهو مطمئن بان اهلل �سبحانه هو
الرزاق وال يرتبط قلبه بهذا املال الن ارتباط
القلب باملال يقتل القلب.
فاملال امل�م��دوح ي�سخر لنفع النا�س ويف
�سبيل اهلل ,واملال املذموم هو الذي ال ينفع
االن�سان بل يكون �ضررا على االن�سان وهذه
خال�صة اجلمع بني امل�سالتني باعتبار عندنا
روايات ذم ومدح .
اما املال املمدوح فقد ذكره اهلل يف القر�آن
من خالل طريقة انفاقه وثمرته.
قال تعاىل( :مثل الذين ينفقون �أموالهم
يف �سبيل اهلل كمثل حبة انبتت �سبع �سنابل يف
كل �سنبلة مائة حبة)
اذن هذه االموال ممدوحة و�سبب مدحها
يعود اىل امرين  :االول من حالل والثاين
انها �صرفت يف ح�لال يف منفعة االن�سان
�سواء كانت منفعة دنيوية و اخروية واما
غري هذه احلالة فان امل��ال مذموم قبيح ال
نه دون منفعة االن�سان.
وروي عن النبي 
(ن�ع�م��ة امل���ال ال�صالح
نعمة
للرجل ال�صالح) يعني
املال ال�صالح اىل الرجل ال�صالح اذا �صرفه
ع�ل��ى االن �ف��اق��ات اجل �ي��دة �أي الإن �ف��اق��ات
ال���ش��رع�ي��ة ول�ي����س ف�ق��ط اخل�م����س وال��زك��اة
فالإن�سان قد يكون �صاحب م�ضيف وله خلق
اجل��واد ويكرم �ضيوفه فهذا يعترب �صرف
حمبوب عند اهلل.
وهناك روايات تقول التو�سعة على العيال

اف�ضل من ال�صدقة  ,وهذا حمبوب عند اهلل
 ,فالق�ضية لي�س فقط خم�س وزكاة وفقراء
ب��ل هناك ام��ور فيها وج��اه��ة عند اهلل لك
وانت ت�ستحق الوجاهة .
ام��ا غ��وائ��ل امل��ال وف��وائ��ده فيمثله غالب ًا
اهل البيت  وعلماء االخالق كاحلية
املعروفة مبلم�سها الناعم لكن يف انيابها
�سم قاتل يف حني اذا مت اخ��راج هذا ال�سم
القاتل �صار دواء للأمرا�ض فاملال كاحلية
اذا ح�سن ا�ستخدامه يكون دواء لكل مر�ض.
اذن

باخت�صار ان للمال غوائل والب��د للإن�سان
ان يح�سن اال�ستفادة من املال بحيث يكون له
فوائد بدل الغوائل فينجو بخربته وبطريقته
وكيف ينتفع من هذا املال فالإن�سان ي�ستطيع
ان ي�ستثمر ام��وال��ه ويتخل�ص م��ن غوائله
واحلمد هلل رب العاملني .
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�شهداء على خطى احل�سني

ال�شهيد ال�سعيد ال�شيخ عبد الر�ضا علي ال�صايف
د .ح�سني عدنان مهدي

ا�شتهرت ك��رب�لاء املقد�سة بالعلماء على
م��دى ال �ق��رون الإ�سالمية املتوالية ،وكربالء
كانت دائم ًا وال ت��زال م ��أوى امل�ؤمنني ،ومنهم
العظماء والأع�ل�ام والأدب ��اء وال�شعراء الذين
يق�صدون كربالء ،وبع�ضهم كان ي�ستقر فيها
ومن ه�ؤالء العامل االف�ضل هو ال�شهيد ال�سعيد
اخلطيب ال�شيخ عبد الر�ضا بن احلاج علي بن
ال�شيخ حممد ح�سني ال�صايف الكربالئي ,ولد يف
كربالء املقد�سة عام1351هـ 1933-م فن�ش�أ
وترعرع يف �أ�سر ٍة محُ َّب ٍة للعلم والأدب والف�ضيلة،
حيث كان والده احلاج علي من خدمة الرو�ضتني
املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية و�أ َّمت درا�سته
االب�ت��دائ�ي��ة يف م��در��س��ة ال�سبط  ,ال��واق�ع��ة يف
حملة باب ال�سالملة  ,ليلتحقَ مبدر�سة العلاّ مة
اخلطيب الدينية التي �أ�س�سها العلاّ مة احلجة
الفقيه ال�شيخ حممد اخلطيب  ،فتخ ّرج منها
و�أ�صبح ا�ستاذ ًا فيها.
د َر���س على يد كبار رج��ال الدين والفقه
�آنذاك  ,حيث در�س الفقه و�أ�صوله على يد �آية
اهلل ال�شيخ حممد علي �سيبويه  ,وال�سيد مريزا
مهدي ال�شريازي  ,وال�شيخ يو�سف اخلرا�ساين,
وال�سيد حم�سن اجل�لايل  ,وال�شيخ حممد بن
علي ال�شاهرودي وغريهم من �أع�لام احلوزة
يف كربالء .بعد هذه املدة الطويلة من الدرا�سة
يف م��دار���س ك��رب�لاء منها امل��در��س��ة احل�سنية
 ,وامل��در� �س��ة ال�ه�ن��دي��ة وغ�يره��ا م��ن امل��دار���س
�دد م��ن ال���ش�ه��ادات
احل��وزوي��ة ح�صل ع�ل��ى ع � ٍ
الدينية والعلمية حتى �أ�صبح ي�شار �إليه بالبنان
يف الأو� �س��اط الدينية والعلمية واالجتماعية،
وك��ان��ت ه��ذه ال�شهادات م��ن امل��راج��ع العظام
يف النجف الأ�شرف وكربالء املقد�سة  ،ليكون
لا ومم�ث� ً
وك�ي� ً
لا لهم يف �أداء بع�ض الوظائف
ال�شـرعية ,ومنها �إقامة �صالة اجلماعة ومن
هذه ال�شهادات �شهادة الإم��ام ال�سيد حم�سن
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احلكيم الطباطبائي –قد�س �سره ,-وبعد وفاة
ال�سيد احلكيم �أ ّك��د �سماحة �آي��ة اهلل العظمى
ال�سيد اخلوئي– قد�س �سره� -شهادته و�إجازته
 ,كما كتب له �سماحة �آي��ة اهلل ال�شيخ يو�سف
اخلرا�ساين احل��ائ��ري ت�أييد ًا لبع�ض ال�ش�ؤون
الر�سمية ..ك ��ان �إم ��ام اجل�م��اع��ة يف (جامع
العلقمي) ثم (جامع احلاج �صالح عوز) وكان
يقيم جمل�س ًا للوعظ واالر���ش��اد بعد ت�أديته
لل�صالة يف امل�سجد  ،فهو ُي�ع� ُّد م��ن اخلطباء
البارزين يف ذلك الوقت  ،فقد متيزت ُخطب ُه
بالوعظ واالر�شاد ون�شر فكر �أهل البيت
وال��دف��اع عن مبادئهم و�أهدافهم  ,كما كان
ي��دع��و �إىل توحيد �صفوف الأم ��ة اال�سالمية
وحماربة �أعدائها فقد كان يذهب �إىل الب�صرة
و�إىل ق�ضاء (منديل) وغريها من حمافظات
العراق لتو�سيع خارطة هذه الدعوة املباركة.
ل�شيخنا اجلليل جمموع ٌة ق ّيمة من امل�ؤلفات
املطبوعة واملخطوطة مت َّيزت بالإبداع وال َّر�صانة
 ،جمع م��ن خاللها ب�ين التدري�س واخلطابة
والت�أليف  ,نذك ُر منها  :بالغة الإم��ام احل�سن
عليه ال�سالم ، -الإ�سالم مع الطب احلديث ،الأخ�لاق النف�سية  ،الث�أر يف �أح��وال املختار ،
املعاد �أو غاية �سري الإن�سان  ،ك�شكول ال�صايف

�أو حقيبة اجلواهر  ،امل�أ�ساة العظمى يف عامل
�ضم ق�صائد ًا يف رثاء
اخللود و دي��وان �شعر َّ
�أهل البيت  -عليهم ال�سالم -ومدحهم  ،ولديه
العديد م��ن الكلمات و امل�ق��االت املن�شورة يف
املجلاّ ت الدينية والثقافية  ,كمجلة ذكريات
املع�صومني � ,صوت املبلغني  ,واالخالق والآداب.
خ ّلف ال�شيخ ال�صايف خم�سة �أبناء �أج�ّل�اّ ء
هم :ال�شيخ �أحمد ال�صايف مدير مدر�سة الإمام
احل�سني -عليه ال�سالم -يف العتبة احل�سينية
املقد�سة  ،ال�شيخ حممود ال�صايف وه��و رجل
دي��ن  ،وعبد احلميد ال�صايف بالإ�ضافة اىل
ال�شهيدين حممد ال�صايف وحممد علي ال�صايف
الذين ا�ست�شهدا �إ ّب��ان االنتفا�ضة ال�شعبانية
املباركة عام .1991
ل��ه ق�صيدة يف الإم���ام احل�سني من
( )220بيت ًا مطلعها:
يا قا�صـدَ الط ِّـف ُط� ْ�ف فـي رو��ض� ِة َ
احل � َر ِم
ــرم
ْ
إحرام َمـن قد ح َّل يف احل ِ
واحرم ك� ِ
فتلك رو� �ض �ـ � ُة ق�ـ�ـ��د�� ٍ�س ُق�ـ��دِّ � َ��س�ـ� ْ�ت �شـــرفـ ًا
ثــوى بهــا �سب ُ
ـــــم
ــط طــه �سيــ ُد الأم ِ
بعد �صراع طويل مع الباطل ا�ست�شهد ال�شيخ
عبد الر�ضا ال�صايف على ي��د �أزالم النظام
املقبور  ،طاردته �أجهزة الأم��ن ،حتى اقتادوه
اىل مديرية �أمن كربالء ،وقتل بعد التعذيب ،يف
دائرة �أمن كربالء يف  /29ذي القعدة احلرام
�سنة 1409ه� �ـ امل��واف��ق 1989/7/3م و�شيعه
�أه��ايل كربالء ت�شييع ًا مهيب ًا ودف��ن يف جامع
احلاج �صالح عوز يف كربالء الذي مت تهدميه
من قبل �أزالم النظام البائد  ،وقربه اليوم يف
منطقة بني احلرمني ال�شريفني من جهة مرقد
�أب��ي الف�ضل العبا�س -عليه ال���س�لام -وبعد
التو�سعة اجلديدة للحائر �أ�صبح ق�بره �ضمن
مدخل باب �صاحب الزمان يف مرقد �أبي الف�ضل
العبا�س.

كتاب يف �سطور

املقدمة  ......................................................................خ�صائ�ص احل�سني ومزايا املظلوم

ا�سم الكتاب :اخل�صائ�ص احل�سينية (خ�صائ�ص احل�سني ومزايا
املظلوم)
ا�سم امل�ؤلف :ال�شيخ جعفر التو �سرتي
ا�سم املحقق واملحرر :ال�سيد جعفر احل�سيني
يعد هذا الكتاب من الكتب املهمة يف قلوب امل�ؤمنني ومنربا روحيا يعك�س م�شاعر
الرهبة واالكبار واخل�شوع واالجالل واملحبة ,وي�سابق ال�شم�س يف ا�شراقها ويناف�س االقمار
يف ت�ألقها فقد ك�شف عن اجلوانب التاريخية ال نه ج�سد م�أ�ساة حدثت يف تاريخ الب�شرية
واهتزت لها ال�ضمائر احلية ،تلك امل�أ�ساة التي تركت اخ��دودا عميقا يف قلوب �شيعته
وبقيت ب�صماتها على جبني االن�سانية وهي واقعة الطف.
ومن اهم املوا�ضيع التي يتناولها هذا الكتاب هي (يف جمال وج��وده من بدء خلق
نوره اىل بعد يوم اجل��زاء ،ويف �صفاته واخالقه وعباداته العامة املطلقة ,ويف
خ�صائ�صه من حيث االلطاف االلهية به واالحرتامات الربانية له ،ويف بيان مظاهر
اللطف الرباين اخلا�ص بالإمام احل�سني,ويف خ�صو�صياته املتعلقة باخل�شوع لتذكره
والرقة والبكاء عليه واقامة جمال�س امل��آمت والرثاء ,ويف ف�ضائل الزيارة اخلا�صة ,يف
خ�صائ�صه املتعلقة بالقر�آن املجيد والكالم العزيز ,ويف خ�صو�صياته املتعلقة ببيت اهلل
احلرام ,ويف خ�صائ�صه مما يتعلق ب�أنبياء اهلل ,ويف خ�صو�صياته املتعلقة ب�أف�ضل االنبياء)
فاخلطيب احل�سيني ال ميكنه اال�ستغناء عن هذا الكتاب لأنه ي�صب يف خدمة املنرب
احل�سيني وما يحتاج اليه املجتمع واخلطيب .

3
طالب حممد جا�سم
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الثقافة العامة

تعهد �إلهي بوالية امل�ؤمن به
اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

�إن اخلالق رغم تربيته العامة جلميع
عباده ح�سب ال�سنن التي �سنَّ عليها الكون
والكائنات �إال �أن��ه تعهد ب��والي��ة خا�صة
للم�ؤمنني م��ن خ�ل�ق��ه؛ ف�م��ن �آم ��ن ب��اهلل
تبارك وتعاىل – ب�أن تواله ،واعتمد عليه،
واح�سن الظن به ،وف ّو�ض �أم��وره �إليه –
تولىّ �سبحانه �أموره مبقدار قبوله بوالية
اهلل وتقديره ملا بلغه عنه.
ع�ل��ى �أن ��ه �سبحانه ل��ن ُي�ك��ره��ه على
م �ق��دار ت�ق�ب�ل��ه؛ ب�ع��د �أن ك��ان��ت احل�ي��اة
مبنية على ك��ون الإن�سان خمتار ًا فيها،
} َق� َ
�ال َيا َق� ْو ِم َ�أ َر�أَ ْي� ُت� ْ�م ِ�إن ُكنتُ َع َلى َب ِّي َن ٍة
ِّمن َّر ِّب َي َو�آ َت�انيِ َر ْح َم ًة ِّمنْ ِع ِند ِه َف ُع ِّم َي ْت
َع َل ْي ُك ْم �أَ ُن ْل ِز ُم ُك ُموهَ ا َو َ�أن� ُت� ْ�م َل َها َكارِهُ ونَ
{(هود)28/
و قال تعاىل َ } :ال ِ�إ ْك� � َرا َه فيِ الدِّ ِين
َق��د َّت� َب�َّي�نَّ َ ال� ُّر� ْ��ش� ُد ِم��نَ ا ْل� َغ� ِّ�ي َف� َم��نْ َي ْك ُف ْر
ِب َّ
ا�س َت ْم َ�س َك
الط ُاغ ِ
وت َو ُي�ؤ ِْمن ِب��اللهّ ِ َف َق ِد ْ
ِبا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َق َى َال ان ِف َ�ص َام َل َها َواللهّ ُ َ�سمِ ي ٌع
َع ِلي ٌم{(البقرة)256/
وم �ث��ل الإن �� �س��ان بالن�سبة اىل اهلل
تعاىل يف ذلك – وهلل املثل الأعلى -مثل
االبن بالن�سبة �إىل الأب احلكيم العاقل؛
ف�ب�م�ق��دار م��ا ي�ح��ب �أب���اه وي�ستجيب له
وير�ضخ لواليته يوجهه الأب – من حيث
يحت�سب او ال يحت�سب – �إىل مقت�ضيات
احلكمة وال�سعادة ،ومبقدار ما ُي ٍعر�ض
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عنه وي�شاك�س وال يرغب يف تدخل �أبيه يف
�أموره يرتكه الأب �إىل حاله.
وقد �أ�شري �إىل ذلك يف �أكرث من �آية من
كتاب اهلل ،قال تعاىلَ } :ن ْحنُ �أَ ْو ِل َيا�ؤُ ُك ْم
فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا وَفيِ ْال ِآخ� َر ِة َو َل ُك ْم ِفي َها
َما ت َْ�ش َتهِ ي �أَن ُف ُ�س ُك ْم َو َل ُك ْم ِفي َها َما َت َّد ُعونَ {
(ف�صلت)31/
ق��ال تعاىل} :اللهّ ُ َوليِ ُّ ا َّل� ِ�ذي��نَ � َآم� ُن��و ْا
ُيخْ ِر ُج ُهم ِّمنَ ُّ
ات ِ�إلىَ ال ُّن ُو ِر َوا َّل ِذينَ
الظ ُل َم ِ
َك َف ُرو ْا �أَ ْو ِل َي�آ�ؤُهُ ُم َّ
الط ُاغوتُ ُيخْ ِر ُجو َن ُهم ِّمنَ
ال ُّنو ِر ِ�إلىَ ُّ
اب ال َّنا ِر
الظ ُل َم ِ
ات �أُ ْو َل ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ { (البقرة)257/
}ما َكانَ ِ�إ ْب َر ِاه ُيم َي ُهو ِد ًّيا َو َال َن ْ�ص َرا ِن ًّيا
َ
َو َل� ِ�ك��ن َك��انَ َح ِني ًفا ُّم ْ�س ِل ًما َو َم��ا َك��انَ ِمنَ
المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ{(�آل عمران)67/
ا�س ِب� ِ�إ ْب� َر ِاه�ي� َ�م َل َّل ِذينَ
} ِ�إنَّ �أَ ْولىَ ال َّن ِ
ا َّت َب ُعو ُه َوهَ َذا ال َّن ِب ُّي َوا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َواللهّ ُ َوليِ ُّ
المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{ (�آل عمران)68/
وق��ال تعاىل�ِ } :إ َّن � ُه� ْ�م َل��ن ُي ْغ ُنوا َع َ
نك
ِمنَ اللهَّ ِ َ�شي ًئا و ِ�إنَّ َّ
الظالمِ ِ َني َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َياء
َب ْع ٍ�ض َواللهَّ ُ َوليِ ُّ المْ ُ َّت ِقنيَ{(اجلاثية)19/
 ،وه��و تنبيه على ت�أكد والي��ة اخلالق
بت�أكيد �إمي ��ان الإن �� �س��ان وب�ل��وغ��ه درج��ة
التقوى ،فمن �آمن باهلل ومل يكفر به ومل
يجحد ر�سله فهو ول ُّيه مبقدار ما يلتج�أ
�إليه ويتع َّرف عليه وبقدر ما بلغه عنه.

الثقافة العامة

الكتابة
ح�سني مكي املرتوك

الكتابة حول ِفكرة ماهي عملية
عملية ِ
مده�شة ج��د ًا ،فهذه العملية ت�أخذ بایدینا
للبد ِء َ
باحلفر
�إىل �أرا�ضي ال ِفكر املجهولة ْ
فيها وا�ستخراج كنوزها ،هي عملية َخطرة
جد ًا فعربها ميكن اكت�شاف �أ�سرا ٍر كثرية
ترتاءى �أمام عني الكاتب ،فالكاتب فعليا
يقوم بعمليات ُمتع ّددة وعلى ر�أ�سها التفكري،
هنا يف هذا العامل ميكننا الغو�ص يف العامل
ال�سفلي لر�ؤية الب�شاعة ب�أعني الب�صرية ،هنا
ُ
ميكننا الدخول يف ا ُ
حللم �صراح ًة يف متام
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،هنا ميكنني �إعادة
�صياغة التاريخ �أو حتّى انها�ض امل�سلمني
اجت��اه مخُ تلف العلوم ،لنك قبل �أن نتغزّل
فعلي ًا بهذه العملية املُعق ّدة ..
يف � ّأي ُبقعة نحن؟
مبتابعة ب�سيطة لدور الن�شر العربية ميكننا
اكت�شاف كمية ال ُكتب املطبوعة واملن�شورة يف
العام الواحد ،نحن فعليا بعيدون ُكل البعد
عن عامل الت�أثري ،بعيدون ُكل البعد عن تقدمي
�أ�شكال متن ّوعة ت�صلح للجميع  ،نحن غري
قادرين على الو�صول فعليا .تراجع انتاجنا
املكتوب -ال ِفكري -ب ُكل �أ�شكاله ،فلم َنعد
ر ّواد ًا يف الأدب كما �أننا مل ندع قادرين على

التوا�صل مع ال�شباب عرب الو�سيط الأق��وى
لتكوين العقول ،و�إن كان هناك ت�سا�ؤل حول
اهمية ال ُكتب فزعيمنا الإمام ال�صادق
َ
ّ
للمف�ضل بن عمر �أكتب وبثّ
علمك
يف كلمته
يف �إخوانك ،ف��إنّ ِم� َّ�ت ف ��أورث ُك َ
تبك بنيك،
ف�إنها ي�أتي على النا�س زمانُ هرج ال ي�أن�سون
فيها �إال بكتبهم.
ملن ن�س َتمِع؟
قد يعتقد ال َبع�ض �أن ِكتابة ال ُكتب تعتمد
فقط على عملية ال �ق��راءة ،لكنها فعليات
نابعة من اال�ستماع ،ثقافيا نحن �أبناء املنابر
احل�سينية التي غذتنا ب�أفكار متن ّوعة منذ
ال�صغر� ،إال �أنّ ا َملنرب مل يعد يوجه امل�ستمعني
ِ
لل ُكتب �إال ما َندر ،ولعدم وجود توجيه حقيقي
الكتابة �ستكون
نحو ثقافة ال ِقراءة فعملية ِ
بعيدة ج ��د ًا ،فهي اب�ن��ة ال �ق��راءة ،وه�ن��اك
حت�ضر املع�ضلة الأخ ��رى وه��ي ع��دم وج��ود
ُكتب جديدة ت�صدر با�ستمرار لعدم وجود
ُكتّاب و هذا يعك�س خطر ًا عظيما على � ّأي
مجُ تمع يدعي تطبيق تعاليم ر�سول هلل 
بالكتاب.
فهو �أرواحنا فداه قال :قيدوا ال ِعلم ِ
هل تنق�صنا التجارب؟ ال �أعتقد .ف ُكل
�ان ر� �س��ايل ي�ح�م��ل يف داخ �ل��ه حكاية
�إن �� �س� ٍ

لن�س ِّمها جتاوز حكاية و�إال فهي جتربة غنيةباملهارات املُتع ّددة -وهذه احلكاية قد تتكرر
م��ع الكثريين ل�ع��دم وج��ود توثيق لتجارب
الكرام �أمام
الآخرين ،هي جتارب مت ّر ُمرور ِ
�أعيننا دون حفظها للأجيال القادمة ،وهنا
ميكننا ا�ستح�ضار كلمة لر�سول هلل�أكتب
ال ِع َلم قبل ذهاب ال ُعلماء ،و�إمنا ذهاب ال ِعلم
ميوت مبوت ال ُعلماء
ه���ل الزل���ن���ا ن��رغ��ب ب���احل���رب من
ال ِكتابة؟ كيف ؟
ع��ن امل��وىل �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين علي ب��ن �أب��ي
ط��ال��ب � إذا َكتبت ِك�ت��اب� ًا ف ��أع��د فيه
ال َنظر قبل ختمه ،ف�إمنا تَختم على عقلك
بهذه الكيفية والإتقان الذي يقودنا لالرتقاء
الكتابة ،فعن
الكتابة ،نكتب ونعيد ِ
يف �س ّلم ِ
الإمام ال�صادق  ي�ستدل ِبكتاب الرجل
على عقله ومو�ضع ب�صريته ،و بر�سوله على
فهمه وفطنته.
فالكتابة
الكتابةِ ،
للكتابة ه َو ِ
ُكل ما نحتاجه ِ
بالكتابة ،وتو ّلد الرغبة بالتع ّلم،
ُتو ّلد الرغبة ِ
وتو ّلد الرغبة بالتعليم ،وتو ّلد الرغبة بالأهم
 ..القراءة.
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الثقافة العامة

ا�سرتاحة اخلطيب
عزيزي القارئ الكرمي :بعد مطالعتك
اب���واب املجلة الب��د ان تكون ل��ك ا�سرتاحة
فننقلك اىل هذه الواحة الغناء من االدب
ال��ع��رب��ي واىل م���ا ي���ري���ح ال��ن��ف�����س وي�����س��ع��د
القلوب قيل دخ��ل ح�سن ب��ن الف�ضل على
بع�ض اخلطباء وعنده كثري من �أهل العلم.
ف���أح��ب احل�سن ان يتكلم ف��زج��ره اخلليفة
وق��ال �أ�صبي يتكلم يف هذا املقام ؟ فقال يا
امري امل�ؤمنني ان كنت �صبيا فل�ست ا�صغر
م���ن ه���ده���د ���س��ل��ي��م��ان وال �أن�����ت اك��ب�ر من
�سليمان اذ ق��ال �أحطت مبا مل حتط
ب��ه .ث���م ق���ال �أال ت���رى ان اهلل ت��ع��اىل فهم
احل��ك��م ل�سليمان ول���و ك���ان االم���ر ب��الأك�بر
لكان داوود �أوىل.

العربة من هذه الق�صة ان القيا�س لي�س
باالعمار وامنا بالعقول فقد قالوا قدميا:
ال حتتقر كيد ال�صغري فلرمبا
متوت االفاعي من �سموم العقارب
فالغاية من وراء هذه الق�صة ان اخلربة
وامل��ن��ط��ق وال��ع��ل��م ال ت��ق��ا���س ب���االع���م���ار بل
بالعقول
قيل �أن ال��ه��ده��د ق��ال ل�سليمان :
�أريد �أن تكون يف �ضيافتي قال� :أنا وحدي؟
قال :البل �أنت و�أهل ع�سكرك يف جزيرة كذا
يف يوم كذا ،فح�ضر �سليمان بجنوده ،فطار
الهدهد فا�صطاد جرادة وخنقها ورمى بها
يف البحر وق��ال :كلوا يا نبي اهلل من فاته
اللحم ناله املرق ،ف�ضحك �سليمان وجنوده.

واخذه بع�ض ال�شعراء فقال :
فكن قنوعا فقد جرى مث ً
ال
ان فاتك �أللحم فا�شرب املرقة
ال��ع�برة م��ن ذل���ك ان االن��ب��ي��اء م��ا كانت
ق���ل���وب���ه���م غ��ل��ي��ظ��ة وق���ا����س���ي���ة وم������ا ك��ان��ت
حياتهم ف��ق��ط ل��ل��دع��وة ومل��ع��امل ال��دي��ن بل
ك��ان��وا يتمازحون وي�ضحكون ويجال�سون
الفقراء وامل�ساكني ويلبون دعوة من دعاهم
واليتكربون.

�س�ؤال العدد

�س /هناك اق�سام لل�صيام اذكرها بالتف�صيل؟
وهناك هدية للفائز االول
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تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية
مبوعد اق�صاه � 1شوال 1440هـ

هويتنا

هوية يف مهب الريح
احللقة االوىل

ال�شيخ فاروق اجلبوري

قال تعاىل (ي�أيها الذين امنوا اتقوا اهلل حق
تقاته وال متوتن اال وانتم م�سلمون )
تعترب الهوية يف حياة االمم ال�شعوب خط
احمر ,ومبدا ا�سا�سيا من مبادئ حياتنا بل
متثل عن�صرا من عنا�صر احلياة وجزاء من
الكيان ,فال حياة لأمة بال هوية لأنها متى
فقدت هويتها �سقطت ح�ضاريا ومل يعد لها
موطئ قدم بني الأمم االخرى .
ان احلديث عن هوية االمة اال�سالمية ال
ي�أتي عن فراغ وقتي يحتاج اىل منل�ؤه به
,وال هو من باب الفرق الفكري الذي ميكن
التنزه عنه واال�شتغال مبا هو اهم منه ,بل
هو حديث عن امل�صري ,وحديث عن الكيان
والكونية ,فانه م�شكلة االن�سان منذ ان
وط�أت قدمه االر�ض هي ان يكون او ال يكون
 ,وال يكن له ان يكون بال هوية .
وميكن تلم�س اهمية الهوية من خالل
الرجوع اىل القران الكرمي وال�سنه النبوية

ال�شريفة ,ففي القران الكرمي الكثري والكثري
جدا من الآيات التي ت�ؤكد على ا�ستقاللية
االمة نظريا وعلميا يف هويتها عن �سائر
االمم االخرى .
ف�أما م�س�ألة ا�ستقبال بيت املقد�س يف �صدور
الدعوة اال�سالمية اال لأجل ان ال تختلط
هويتنا بهوية عبدة اال�صنام من امل�شركني
حيث كانت ا�صنامهم متلأ فناء الكعبة
امل�شرفة .
ثم وبعد الإطاحة ب�أ�صنامهم ,وبعدان
تق�سمت الدعوة ال�صعداء ,ظهرت لدى
اليهود بوادر الفرح وال�سرور يف ان يلتقي
امل�سلمون معهم يف قبلة واحدة ,فبادر
امل�شروع اال�سالمي حتويل القبلة اىل م�سجد
احلرام  ,قال تعاىل (قد نرى تقلب وجهك
يف ال�سماء فلنولينك قبله تر�ضاها فول
وجهك �شطر امل�سجد احلرام ) ،ولهذا
�صار من ادبيات امل�سلمني ان يرددوا بعد

الفرائ�ض ويف ا�ستعرا�ضهم لعقائدهم قول
(الكعبة قبلتي).
ويف ال�سنه ال�شريفة جند م�س�ألة ت�شريع
االذان من امل�سائل الكا�شفة عن اهتمامات
ال�شارع املقد�س با�ستقاللية الهوية ,فلم
يرت�ضي النبي جميع اقرتاحات
امل�سلمني من ال�صحابة ,مل يرت�ضن الناقو�س
لأنه للن�صارى ,ومل يرت�ضي النار ال نها
للمجو�س ,و و...حتى نزل لأمني جربئيل
بالأذان عليه.
وهناك الع�شرات بل املئات من موا�ضيع
الت�أكيد على ا�ستقاللية االهوية اال�سالمية
و�سناتي عليها تباعا وبح�سب جماالتها فان
الهوية دخيلة يف كل جمال من جماالت
احلياة فانتظرونا يف احللقات القادمة
للوقوف على نتيجة املو�ضوع ان �شاء اهلل.
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ن�شاطات الق�سم
العتبة احل�سينية تقيم جمال�س عزاء الم البنني يف وا�سط
اطلق ق�سم اخلطابة احل�سينية التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة م�شروع ياح�سني يف الكوت حمافظة وا�سط ملدة ثالثة ايام متتالية قدم
من خاللها  13جمل�س ح�سيني �شمل جميع انحاء املحافظة حيث مت رفع راية االمام احل�سني يف جميع احل�سينيات التي اقيمت فيها
املجال�س.
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ن�شاطات الق�سم
االختبار ال�شفوي باللغة االنكليزية االول الذي اجراه اال�ستاذ ال�شيخ (امري الويل) لالخوة املتقدمني لدرا�سة (اخلطابة احل�سينية
باللغة االنكليزية) الذين حلوا �ضيوف ًا على ق�سم اخلطابة احل�سينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة خمتلف املحافظات (كربالء-
النجف-بغداد-احللة-النا�صرية-ال�سماوه -الكوت -الب�صرة) ،والذي جتاوز عددهم  95طالب .
حيث ان هناك اختبار حتريري لهم يف اجلمعة القادمة ان �شاء اهلل

اكمال اال�سبوع العا�شر من الربنامج ال�صحفي ال�شامل الذي اقامه معهد االمام احل�سني عليه ال�سالم للتدريب االعالمي والفني
 ،والذي ي�شمل دورات وور�شات (كتابة اخلرب� -صناعة اخلرب-حترير اخلرب-كتابة املقال-التحقيق ال�صحفي-املرا�سل ال�صحفي-
املقابلة ال�صحفية-الفوتو�شوب ال�صحفي-الت�صوير-ور�شة تنموية) والتي تق�سمت ملدة ع�شرة ا�سابيع يف كل خمي�س وجمعة  ،حيث
جتاوز عدد امل�شاركني  60طالب ًا وطالبة يف الربنامج

23 Number |37| May 2019

