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اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

العامة جلميع  تربيته  اإن اخلالق رغم 
عباده ح�سب ال�سنن التي �سنَّ عليها الكون 
خا�سة  ب��والي��ة  تعهد  اأن��ه  اإال  والكائنات 
ب��اهلل  اآم���ن  ف��م��ن  خ��ل��ق��ه؛  م��ن  للموؤمنني 
تبارك وتعاىل – باأن تواله، واعتمد عليه، 
 – اإليه  اأم��وره  وفّو�ض  به،  الظن  واح�سن 
اأموره مبقدار قبوله بوالية  توىّل �سبحانه 

اهلل وتقديره ملا بلغه عنه.
على  ُي��ك��ره��ه  ل��ن  �سبحانه  اأن���ه  ع��ل��ى 
م��ق��دار ت��ق��ب��ل��ه؛ ب��ع��د اأن ك��ان��ت احل��ي��اة 
فيها،  خمتارًا  االإن�سان  ك��ون  على  مبنية 
َنٍة  َبيِّ َعَلى  ُكنُت  اإِن  َراأَْي��ُت��ْم  اأَ َق��ْوِم  َيا  {َق��اَل 
َيْت  َفُعمِّ ِعنِدِه  ْن  مِّ َرْحَمًة  َواآَت��اِن  َي  بِّ رَّ ن  مِّ
َكاِرُهوَن  َلَها  ن��ُت��ْم  َواأَ اأَُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم 

})هود/28(
يِن  الدِّ ِف  اإِْك���َراَه  : {اَل  تعاىل  قال  و    
��ُد ِم��َن اْل��َغ��يِّ َف��َم��ْن َيْكُفْر  ���سْ َ ال��رُّ ��َب��نيَّ َق��د تَّ
ا�ْسَتْم�َسَك  َفَقِد  ِب��اهلّلِ  َوُيوؤِْمن  اُغوِت  ِبالطَّ
اَم َلَها َواهلّلُ �َسِميٌع  ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِف�سَ

َعِليٌم})البقرة/256(
اهلل  اىل  بالن�سبة  االإن�����س��ان  وم��ث��ل    
تعاىل ف ذلك – وهلل املثل االأعلى- مثل 
العاقل؛  االأب احلكيم  اإىل  بالن�سبة  االبن 
له  وي�ستجيب  اأب����اه  ي��ح��ب  م��ا  ف��ب��م��ق��دار 
وير�سخ لواليته يوجهه االأب – من حيث 
مقت�سيات  – اإىل  يحت�سب  ال  او  يحت�سب 
ُيعٍر�ض  ما  ومبقدار  وال�سعادة،  احلكمة 

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 
اأَْوِلَياوؤُُكْم  {َنْحُن  تعاىل:  قال  اهلل،  كتاب 
ِفيَها  َوَلُكْم  ااْلآِخ��َرِة  َوِف  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِف 
ُعوَن}  َما َت�ْسَتِهي اأَنُف�ُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

)ف�سلت/31(
اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  الَّ َوِلُّ  {اهلّلُ  تعاىل:  ق��ال 
ُوِر َوالَِّذيَن  ُلَماِت اإِىَل النُّ َن الظُّ ُيْخِرُجُهم مِّ
َن  اُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مِّ َكَفُروْا اأَْوِلَياآوؤُُهُم الطَّ
اِر  النَّ َحاُب  اأَ�سْ اأُْوَلِئَك  ُلَماِت  الظُّ اإِىَل  النُّوِر 

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} )البقرة/257(
ا  َراِنيًّ ا َواَل َن�سْ {َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّ
ِمَن  َك��اَن  َوَم��ا  �ْسِلًما  مُّ َحِنيًفا  َك��اَن  َوَل��ِك��ن 

امْلُ�ْسِرِكنَي})اآل عمران/67(
َللَِّذيَن  ِب��اإِْب��َراِه��ي��َم  ا�ِض  النَّ اأَْوىَل  {اإِنَّ 
ِذيَن اآَمُنوْا َواهلّلُ َوِلُّ  ِبيُّ َوالَّ َبُعوُه َوَهَذا النَّ اتَّ

امْلُوؤِْمِننَي} )اآل عمران/68(

َعنَك  ُيْغُنوا  َل��ن  ��ُه��ْم  {اإِنَّ تعاىل:  وق��ال 
ُهْم اأَْوِلَياء  امِلِنَي َبْع�سُ ِ �َسيًئا واإِنَّ الظَّ ِمَن اهللَّ
ُ َوِلُّ امْلُتَِّقنَي})اجلاثية/19(   َبْع�ٍض َواهللَّ

اخلالق  والي��ة  تاأكد  على  تنبيه  وه��و   ،
درج��ة  وب��ل��وغ��ه  االإن�����س��ان  اإمي���ان  بتاأكيد 
اآمن باهلل ومل يكفر به ومل  التقوى، فمن 
يلتجاأ  ما  مبقدار  وليُّه  فهو  ر�سله  يجحد 

ف عليه ويقدر ما بلغه عنه. اإليه ويتعرَّ

تعهد اإلهي ب�الية امل�ؤمن به
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الثقافة العامة

و
ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف 

من ال�سروري على االن�سان ان يكون يف حقل 
�سائر  عن  ومميز  احلقيقة  عن  باحثا  الدنيا 
املخلوقات االخرى على وجه االر�ض حيث ميزه 
اهلل �سبحانه وتعاىل وكرمه وجعل مفاتيح علمه 

بيده. وقال تعاىل )ولقد كرمنا بني اآدم( .
العقل  ويف  اخللقة  يف  حتما  التكرمي  وه��ذا 
االن�سان  ولكن  طوعه  ره��ن  �سيء  كل  وجعل   .
ان  وي��دل  بعقله وه��واه  اعر�ض عن ه��ذا واخ��ذ 

بعمر بدا مبزح بني االعمار واخلراب .
احلقائق  ع��ن  يبحث  ان  اراد  ال���ذي  وام���ا 
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.
هو  اليه  وج��ل  عز  اهلل  ار�سدنا  ال��ذي  النور 
يتبع  واح��د  نور  وه��وؤالء  واملر�سلني  االنبياء  نور 
االخر وبدون انقطاع  منذ ن�ساأة الب�سر اىل يوم 

القيامة.
طريق  عن  ومينعوننا  احلق  اىل  ير�سدوننا 
واملعرفة  بالعلم  عنه  يعرب  مما  وه��ذا  الباطل. 
وحتى  يومنا هذا والكن هناك ت�ساوؤالت تطرح 
العلماء  دور  هو  ما  ان  على  واالخ��ر  احلني  بني 
بهذا  ج��اوؤوا  اين  ومن  الكربى   الغيبة  زمن  يف 

االجتهاد والتقليد ؟
امل�سالة  ه��ذه  ان  احدنا  ببال  يخطر  لرمبا 
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 
يف  ويجعله  االن�سان  عقيدة  نزع  مروجيها  بها 

ظلمات الوهم وال�ستان.
  ع�سر ال���ث���اين  االم�����ام  ه���و  واجل������واب 

بوجوده ال يحتاج احد اىل تقليد او االجتهاد  .

ولكن بعد ان امر بالغيبة الكربى �سنة 329 
احل���وادث  ال��ع��دد:)وم��ا  ه��ذا  ق��ال يف  هجرية 
فانهم  حديثنا  رواة  اىل  فيها  فارجعوا  الواقعة 

حجتي عليكم وانا حجة اهلل عليهم( 
التي  غ��ري  اخ���رى  م�سالة  ب���داأت  هنا  وم��ن 
ك��ان��ت يف زم���ن ال��غ��ي��ة ال�����س��غ��رى وه���ي ن��واب                   

.االمام
الذين  االربعة  ه��وؤالء  بعد  ان  لنا  يبينوا  لذا 
زمن  يف   احلجة االم���ام  بخدمة  ت�سرفوا 

غيبته ال�سغرى وهم:
1-ال�سيخ عثمان بن �سعيد )265هجرية(

2-ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ع��ث��م��ان ب��ن �سعيد 
)305هجرية(

ال��ت��وي��خ��ت��ي  روح  ب���ن  3-ال�����س��ي��خ احل�����س��ني 
)326هجرية(

4-ال���������������س�������ي�������خ ع������ل������ي ب���������ن حم���م���د 
ال�سم�سري)329هجرية(

فبوفات الرابع كانت نهاية النيابة.
اعتقاد  يف  اخ���رى  التحويلة  ب���دا  وب��ع��ده��ا 
ال�سروط  �سمن  ولكن  االجتهاد  وهي  االأمامية 
احل�سن  االمام  �سوؤول  عندما  وذلك  املو�سوعة 
قال )من كان من  التقليد  الع�سكري  حول 
خمالفا  لدينه  حافظا  لنف�سه  و�سائنا  الفقهاء 

لهواه مطيعا الأمر مواله والعوام ان قلدوه(  
االحكام  يف  التقليد  ك��ان  االم��ر  ه��ذا  وم��ن 
والتقليد  االجتهاد  ال�سروط  وام��ا  ال�سرعية  
حمتاط  او  لل�سرائط  جامع  جمتهد  :)اما  فهي 
العلماء  اراء  ل��دى  امل�سهور  هو  مقلد(وهذا  او 
ور�سائلهم فمن عرف واطلع وا�ستطاع الو�سول 
التجاهل  ويريد  يعاند  الذي  واما  احلقيقة  اىل 
القران يف  و�سفه  كالذي  يكون  امل�سالة  هذه  يف 
يهدى  من  �سركائكم  من  هل  تعاىل:)قل  قوله 

اىل احلق قل اهلل يهدي للحق اأفمن يهدى اىل 
احلق احق ان يتبع ام من اال يهدى اال ان يهدى 

مالكم كيف حتكمون(   
جدا  البديهي  من  لنا  وبني  قليال  تاأملنا  ولو 
ان كل فرد منا يحتاج اىل دليل يف عمله وهذا 
الدليل له املام يف كل جوانب هذا العمل والفن 
اىل  العلمية  م�سريته  يف  يحتاج  الطبيب  فمثال 
كي  والطبية  العلمية  للم�سطلحات  قامو�ض 
االديب  وكذلك  املهند�ض  .واي�سا  اليها  يرجع 
يقف  كي  اللغة  كتب  اىل  للم�سطلحات  يرجع 
يكن  .ومل  ال��ف��ن  ه��ذا  يف  ا�سكالياته  ح��ل  على 
والدليل  امل�سادر  هذه  ا�سل  عن  ت�ساءل  هناك 

الذي ي�سريون عليه.
نرى  ال�سرعية  االح��ك��ام  اىل  تاأتي  وعندما 
ت�����س��اوؤالت ت��ط��رح ع��ل��ى ان ه����وؤالء م��ن ال��ذي��ن 
ال�سريعة  ه��ذه  اعطاهم  الذين  زم��ن  و�سعهم 
املتدين  يرجع  اي�سا  الفكر  نف�ض  هو  .وال��واق��ع 
واالحكام  الت�سريع  الدين اىل م�سدر  و�ساحب 
ه��وؤالء  وي��اأخ��ذه عن طريق  وح��رام��ه  يف حالله 
وال�سروط  ال�سفات  بهذه  يت�سفون  هم  الذين 

املذكورة .
املعرت�ض  حتما  عليهم  االعرتا�ض  كان  واذا 
التي  ب��امل��ق��ارن��ة  معرفه  ل��دي��ه  يكن  مل  عليهم 
يتجاهل  اذن  فحتما  يعرف  كان  .وان  ذكرناها 
واذا جتاهل وا�سر ا�سبح معاندا, واملعاند حتما 
ي�سع  ان  فعلية  القيامة  يوم  به  يحا�سب  امر  له 

الدليل واحلجة امام رب العزة وامللكوت.
ال اقول �سوى ما بينه فمن عرف ووعى فيها 
فعليه  واال  ي�ساأل  ان  فعليه  يعرف  ومل  قراأ  ومن 
العلي  ب��اهلل  اال  توفيقي  وام���ا  البالغة  احل��ج��ة 

العظيم .واحلمد هلل رب العاملني .

االجتهادالتقليد
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�شبهات وردود

ال�ضيخ ر�ضا الطويرجاوي

اخلطيب وال�صفات الذاتية
ــة ــ  يــعــرف املــخــتــ�ــصــون بــعــلــم اخلــطــاب
ـــ بــ�ــصــورة عــامــة بــعــدة تعاريف   ـ اخلــطــابــة 
منها:  هي عملية �صناعة الربهان , او عملية 
اقناع اجلمهور او املتلقي باالمر الذي ُيتوقع 

الت�صديق به .

ــاع اجلمهور(  ــن )اق املــنــطــوق  هــذا  ومــن 
ــة ومــايــجــب  نــنــطــلــق لــفــهــم مــهــمــة اخلــطــاب
اخلطبة   الــقــاء  اثــنــاء  اخلطيب  ي�صنعه  ان 
ومايجب  احل�صينية  اخلطبة  وباخل�صو�ص 
ان يتحا�صاه او مايجب ان اليقع فيه اخلطيب  

من املحاذير  .
كيف ُيقنع اخلطيب اجلمهور: لقد اعطانا 
الو�صائل  مــن  الكثري  وتــعــاىل  �صبحانه  اهلل 
التعبريية التي من خاللها ن�صتطيع ان نو�صل 
وان  واذهاننا  عقولنا  يف  املختلجة  االفكار 
 , الو�صائل  بتلك  للمقابل  بيانه  مانريد  ننقل 
ومن تلك الو�صائل اليدان واال�صابع والعينان 
ــن والــلــ�ــصــان  ــان واجلــبــهــة واجلــب واحلــاجــب

وغريها .
فلكل حالة  ان�صانية �صواء كانت مفرحة 
امتعا�ص  او  تعجب  فيها  او  حمزنة  او 
 , او حب  ا�صرار  او  او خوف  ي  ترجِّ او 
الب�صرية  لكل حالة من تلك احلاالت 
اآلية معينة نغري فيها من اعدادات 
منحنا  التي  التعبريية  الو�صائل 
تبعا  جــاللــه  جــل  اهلل  ــاهــا  اي
احلــالــة  تــلــك  تقت�صيه  ملـــا 
اجلهة  ف�صكل  الب�صرية 
واحلـــاجـــبـــن وطــبــقــة 
ــرات  ــظ ــوت ون ــ�ــص ال
حالة  يف  الــعــيــون 
الــــــــــرجــــــــــي 
والــــــطــــــلــــــب 
ــل  مـــن املــقــاب

ثوريا  ال�صخ�ص  كــان  اإذا   حالة  يف  تختلف 
ل�صحذ  او  االعــداء  ملبارزة  يخرج  ان  ويريد 
حالة  يف  االن�صان  وجه  ف�صكل   , اجلي�ص  هم 
الرجي  يختلف عن �صكلة يف حالة الهيجان 
احلاالت  بقية  وهكذا  للهجوم   واال�صتعداد 
خالل  من  االن�صان  بها  مير  التي  الب�صرية 

حياته اليومية .
لذا فاخلطيب الناجح هو اخلطيب الذي 
التعبريية  الو�صائل  تلك  ا�صتخدام  فن  يتقن 
من  موجود  ملا  تبعا  ويحركها  جيدة  ب�صورة 
كالم داخل الن�صو�ص والروايات املوجودة يف 

بطون الكتب .
وكلما تعددت و�صائل االقناع عند اخلطيب 
, كان ذلك اخلطيب ناجحا ومرموقا ويكرث 
انه  بحيث  املجال�ص  يف  وطلبه  ا�صتدعائه  
 , بالمنازع  وال�صاعة  ال�صاحة  خطيب  يكون 

ومن تلك الو�صائل :
1ــ ال�صوت اجلميل واجلهوري 

2ــ البحث املالئم للزمان واملكان
واملظهر  للخطيب  العالية   االخـــالق  ـــ  3ـ

الالئق امام النا�ص 
4ــ التوثيق  ال�صوتي او الفديوي ملا يقراأه 
النا�ص  بــن  ون�صرها  وجمال�ص   خطب  مــن 
حتى يكون كال�صجرة املثمرة على طول ال�صنة 

تعطي اأُكلها يف كل حن 
بــاجــهــزة ال�صوت  الــكــامــلــة  الـــدرايـــة  5ـــــ 
تقنياتها   ومعرفة  املجال�ص  يف  امل�صتخدمة 

ومواكبة التطور بتلك االجهزة 
البقية يف العدد الالحق ان �صاء اهلل   
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درو�س يف اخلطابة

:بعد مطالعتك  الكرمي  القارئ  عزيزي 
ا�سرتاحة  ل��ك  تكون  ان  الب��د  املجلة  اب���واب 
االدب  الغناء من  الواحة  فننقلك اىل هذه 
ال��ع��رب��ي واىل م���ا ي���ري���ح ال��ن��ف�����س وي�����س��ع��د 
على  الف�سل  ب��ن  ح�سن  دخ��ل  قبل  القلوب 
بع�س اخلطباء وعنده كثري من اأهل العلم 
اخلليفة  فزجرة  يتكلم  ان  احل�سن  .فاأجب 
اأ�سبي يتكلم يف هذا املقام ؟ فقال يا  وق��ال 
ا�سغر  فل�ست  �سبيا  كنت  ان  املوؤمنني  مري 
م���ن ه���ده���د ���س��ل��ي��م��ان وال اأن�����ت اك����ر من 
اأحطت مبا مل حتط  ق��ال  اذ  �سليمان 
ت��ع��اىل فهم  ان اهلل  ت���رى  اأال  ق���ال  .ث���م  ب��ه 
ب��االأك��ر  ك���ان االم���ر  ول���و  احل��ك��م ل�سليمان 

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 

ل�����س��ل��ي��م��ان عليه  ق���ال  ال��ه��ده��د  اأن  ق��ي��ل 
ق��ال:  �سيافتي  تكون يف  اأن  اأري���د  ال�����س��ام: 
اأن��ا وح��دي؟ ق��ال: البل اأن��ت واأه��ل ع�سكرك 
يف جزيرة كذا يف يوم كذا، فح�سر �سليمان 
ال��ه��ده��د فا�سطاد ج��رادة  ف��ط��ار  ب��ج��ن��وده، 
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 مثٌك

ان فاتك األلحم فا�سرب املرقة
العرة من ذلك ان االنبياء ما  وما كانت 
حياتهم كانت قلوبهم غليظة وقا�سية  وما 
الدين  وملعامل  للدعوة  كانت حياتهم فقط 
بل كانوا يتمازحون وي�سحكون ويجال�سون 
الفقراء وامل�ساكني ويلبون دعوة من دعاهم 

واليتكرون. 

ا�سرتاحة اخلطيب

�س/ هناك عالمات خم�صة قبل قيام القائم عج ذكرها االمام ال�صادق   فما هي هذه العالمات
وهناك هدية للفائز ح�سب القرعة

�سوؤال العدد
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الثقافة العامة

بني اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه العظيم 
 ان املال  مذموم  وكذلك اهل البيت 
ومكروه  فا�سبح  املال مذموما وحبه مكروها 
وعندما نقول يف باب االخالق ان املال مذموم 
  البيت  اه��ل  باأخالق  املتخلق  ان  اي 
وان   بجمعه   للمال غري مراعي  كارها  يكون 
خالق  احلكيم  امل��وىل  ان  اأي  اأ�سباب  لذلك 
ال  للمال  واملعطي  للمال  ال���رازق  وه��و  امل��ال 
اذا كان يف حبه �سرر  اال  بكراهته  ياأمرين  
االن�سان  ان   يعني  ال  امل��ال  ذم  ان   و   , علّي 
يتخلى عن املال  نهائيا فاالإن�سان ال ي�ستغنى 

عن املال. 
اذ انه كيف يعي�ش من دون املال, واملق�سود 
باملال  االن�سان  قلب  يتعلق  ه��وان  امل��ال  بحب 
ه��ذا ه��و ال�����س��يء اخل��ط��ري ال ن��ه م��ن  اآف��ات 
يف  �سروري  فاملال   , القلب  يقتل  بل  القلب 
احلياة  يف  �سروري  كل  لي�ش  ,ولكن  احلياة 
البد من حبه , مثال اذا مر�ست وحتتاج اىل 
عملية هل يجب ان حتبها؟  ميكن ان ت�ستفيد 
او  بها  قلبك  يتعلق  ان  دون  من  العملية  من 
بالرغم  تكرهها  بل  ت�سربها.  التي  باالأدوية 
لي�ش  عندنا  فامل�سكلة   , �سرورية  كونها  من 

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 
يوم  برجل  يوؤتى   ((    وعنه  مهلكان(  
واأنفقه يف  مااًل من حرام  وقد جمع  القيامة 
حرام فيقال له: اذهبوا به اإىل النار. ويوؤتى 
يف  واأنفقه  ح��الل  م��ن  م��ااًل  جمع  ق��د  برجل 
ويوؤتى  النار.  اإىل  به  اذهبوا  فيقال:  ح��رام, 
واأنفقه يف  ح��رام  م��ااًل من  وق��د جمع  برجل 
ويوؤتى  النار.  اإىل  به  اذهبوا  فيقال:  حالل, 
واأنفقه يف  ح��الل  من  م��ااًل  وق��د جمع  برجل 
رت يف طلب  حالل, فيقال له: قف لعلك ق�سّ
�سالة  م��ن  عليك  فر�ست  مم��ا  ب�سيء  ه��ذا 
من  ���س��يء  يف  وف��ّرط��ت  لوقتها,  ت�سلها  مل 
يا  ال  فيقول:  وو�سوئها,  و�سجودها  ركوعها 
حالل,  يف  واأنفقت  ح��الل,  من  ك�سبت  رب, 
لعلك  فيقال:  فر�ست.  مما  �سيئًا  اأ�سّيع  ومل 
اأو  �سيء من مركب  امل��ال يف  اختلت يف هذا 
ثوب باهيت به. فيقول: ال يا رب, مل اأختل ومل 

اأباهي يف �سيء. فيقال: لعلك منعت حق اأحٍد 
اأمرُتك اأن تعطيه من ذوي القربى واليتامى 
وامل�ساكني وابن ال�سبيل. فيقول: ال يا رب, مل 
فيجيء  اأعطيه.  اأن  اأمرتني  اأحد  حق  اأ�سيع 
اأولئك فيخا�سمونه. فيقولون: يا رب اأعطيته 
اأن  واأم��رت��ه  اأظ��ه��رن��ا  ب��ني  وجعلته  واأغنيته 
يعطينا. فاإن كان قد اأعطاهم, وما �سّيع مع 
ذلك �سيئًا من الفرائ�ش ومل يختل يف �سيء, 
اأنعمتها  نعمة  �سكر  ه��اِت  االآن,  قف  فيقال: 
لذة…  اأو  لقمة  اأو  �سربة  او  اأكلة  عليك من 
ف��ال ي��زال ي�����س��األ))  , �سحيح ان��ه ق��د جنا 
عن  وتاأخر  طوياًل  وقف  انه  اال  العقاب  من 
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  ق�سرت  لعلك  ق��ف  ل��ك  يقال  ح��الل   يف 
�سيء من �سالٍة مل ت�سليها يف وقتها او كنت 
�سجودها   او  ركوعها  يف  وق�سرت  م�ستعجل 
قف  حقي  اي��ن  حق  �ساحب  كل  وي��ن��ادي   ...
حتى اقرب النا�ش اليك زوجتك اوالدك اين 

ذم املال
حما�صرات اأخالقية لل�صيخ احمد ال�صايف
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عندما تذهب اىل �سخ�ص معروف بكرمه وح�سن �سيافته فانك تعلم بطريقة ا�ستقباله وان مل تكن اف�سل. 

فكيف بنا ونحن يف �سهر قال فيه �سيد اخللق نحن يف �سيافة اهلل ، مبعنى اننا يف هذه االيام والتي تعد من اف�سل 
ايام ال�سنة ولياليه كذلك �سيوفاً قد وفدنا على رب كرمي ال يرد احداً وال يرتك احداً. 

فمن هذا املنطلق يجب ان نعي ما نفعل يف هذا ال�سهر الف�سيل بكل جوارحنا. فكل فعل له ح�ساب وان نرو�ص انف�سنا من 
خالل هذه االيام املعدودة وما لها من ف�سل كبري عند خالقها. 

فمن متر عليه مر ال�سحاب فذلك اخلا�سر الكبري ومن ي�ستثمرها فان�ساء اهلل من الفائزين. 

ومن خالل هذه االيام املباركة ومن جوار �سيد ال�سهداء ندعو اىل ان يكون �سهر رم�سان �سهر ح�ساب وت�سفية لكل امورنا 
الدنيوية واالخروية وعمل ح�ساب جديد وتربية النف�ص على املكارم واجتناب املعا�سي واملوبقات وكل ما يخل باالداب.

رئي�س التحرير

عندما تكون �ضيفًا



اهال  لي�ص  انــه  واتــ�ــســح  جمتهدا  املكلف  قلد  لــو 

للفتوى او ات�سح انه لي�ص االعلم فما هو حكمه؟

.وامــا  لها  اأهــل  الــعــدول اىل مــن هــو  يجب عليه 

ال�سابقة فاذا كانت موافقة لالأعلم فهي �سحيحة  اعماله 

واذا مل توافق راأي  االأعلم ففيها تف�سيل اخر.

هل يجوز تغيري املقّلد؟

لل�سرائط  التقليد جامعا  كان مرجع  اذا  اليجوز 

ومنها االأعلمية واحلياة.

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

املذهب ؟ام ملاذا؟

التقليد واجب طريقي ملعرفة احلكم ال�سرعي التف�سيلي.

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

عمل املكلف  غري املجتهد بال تقليد وال احتياط باطل ان مل 

يوافق فتوى املرجع الواجد لل�سرائط.

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

اليجوز ابتداء

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

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 

جوابجواب

جواب

جواب

جواب

�شوؤال�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

ــان بــالــغ ان يــحــرز  يــجــب عــلــى كـــل انــ�ــس
امتثال التكاليف االلزامية املوجهة اليه يف 

ال�سريعة املقد�سة 
ويتحقق باأحد االمور:

)االجتهاد(  التف�شيلي  1-اليقني 
ويــتــحــقــق عــنــدمــا يــكــون املــكــلــف عــاملــا بعني 
فاالجتهاد  ادائــه �سحيحا  وكيفية  التكليف 

مداركه  من  ال�سرعي  احلكم  ا�ستنباط  هو 
)الدليل- الكتاب وال�سنه واالجماع والعقل 

ونحوها(
يتيقن  الذي  2-االحتياط:هوالعمل 
مــعــه بــــراءة الــذمــة مــن الـــواقـــع املــجــهــول 
يحتمل  ما  بكل  املكلف  ياأتي  بــان   ويتحقق 
فــيــه االمــــر والـــوجـــوب وقـــد يــتــعــذر العمل 

بــاالحــتــيــاط كـــون االحــتــيــاط بــحــاجــة اىل 
خرة وعلم يف مقت�سيات االحتياط .

العمل  تطابق  فيه  يكفي  3-التقليد: 
الــذي يكون قوله حجة  املجتهد  مع فتوى 

يف حقه فعال مع احراز مطابقته لها.

التقليد

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



ال�سيخ علي الفتالوي

خلق اهلل تعاىل االن�صان وهو يعلم مبا ي�صلحه 
وروحًا"  وغرائزًا"  عقاًل"  له  ,وجعل  ويف�صده 
اليه  ,فار�صل  واملنهج  بال�صريعة  وبدنًا" ,فهذبه 
اىل  به  يرتقي  لكي  الكتب  اليه  وان��زل   , الر�صل 
كماله ,ولكي يبعده عن رتيبة االنعام ,فحتى  ال 
يقال )مثله كاالأنعام( ال يعي اال االكل وال�صرب 
املنهج  له  ونهج   , �صرائع  له  ف�صرع   , والتنا�صل 
القومي ودله على ال�صراط امل�صتقيم ,فاالإ�صالم 
باأرتقاء  تكفل  ارك���ان  ثالثة  م��ن  يتكون  ال��ذي 
اركان  :ان  نقول   املقال  يت�صح  ,ولكي  معتنقيه 

اال�صالم هي :
العقائد احلقة, واالخالق الفا�صلة ,واالحكام 
,وهذا  واملجتمع  الفرد  املنظمة حلياة  الفقهية  
ما اأ�صار اليه احلديث ال�صريف االآتي :)روى ان 
فاأجابوه   عنه  ف�صال  جتمهرا"  راى  النبي 
بان هناك رجاًل عاّلمة, ف�صاأل النبي  وما 
العرب  ان�صاب  يعرف  :رج��ل  فقالوا  العالمة؟ 
وا�صعارها وقبائلها ,فقال هذا علم ال ي�صر 
من جهله ,وال ينفع من علمه ,امنا العلم ثالث 
اآية حمكمة , وفري�صة عادله ,و�صنة قائمة ,وما 
املحكمة   االآي��ة  العلماء   (فف�صر   ف�صل  خالهن 
بعلم  العقائد ,والفري�صة العادلة  بعلم الفقه, 
العقائد  .فعلم  االخ��الق  بعلم  القائمة  وال�صنة 
يهتم بتهذيب فكر االن�صان و�صونه من العقائد 
تع�صف  التي  واخلرافات  واال�صاطري  الباطلة  
روح  ي��ه��ذب  االخ����الق  ,وع��ل��م  االن�����ص��ان  بعقل 
الفقه  ,وعلم  ال��رذائ��ل  ع��ن   ويبعدها  االن�صان 
ما  وهذا  وربه  العبد  بني  العالقة  بتنظيم  يهتم 
ي�صمى )بالعبادات( وتنظيم العالقة بني العبد 
وحيث   ) )باملعامالت  ي�صمى  ما  وه��ذا  واخيه 
عليه  تعتمد  الذي  اال�صا�س  هو  العقائد  علم  ان 
طرح  اىل  نتعر�س  ان  ,فراأينا  االخ��رى  العلوم 

ابتالء  حم��ل  ه��ي  ال��ت��ي  العقدية  امل��و���ص��وع��ات 
واملناق�صة  للحوار  تطرح  والتي  الكرمي  القارئ 

ب�صكل غالب .
التي  العقدية  ال�صل�صلة  حلقات  و�صنعر�س 
ه��ي حم��ل اب��ت��الء ال��ن��ا���س يف ال��وق��ت احلا�صر 
,وقبل اخلو�س يف احللقة االوىل البد من بيان 
االب��ت��الءات  م��ن  اأن��ه��ا  راأي��ن��ا  التي  املو�صوعات 
النا�س,  حياة  مع  متا�س  يف  هي  والتي  الدائمة 

املو�صوعات هي :
والتي  بها  االعتقاد  يجب  التي  العقائد   -1

�صن�صاأل عنها بعد املوت .
والتي  بها  االعتقاد  يجب  التي  العقائد   -2
نحن بحاجة اىل معرفتها يف حياتنا احلا�صرة 

العقائد التي ن�شاأل عنها بعد املوت:
1- االميان باهلل تعاىل 

والر�صل   باالأنبياء  االعتقاد  عن  ن�صاأل   -2
 وباالأخ�س عن نبوة نبينا

املنزلة  بالكتب  االع��ت��ق��اد  ع��ن  ن�����ص��األ   -3
وباالأخ�س عن القران الكرمي 

والوالية  باالإمامة   االعتقاد  عن  ن�صاأل   -4
 لعلي بن ابي طالب

ال��ف��روع  بت�صريع  االع��ت��ق��اد  ع��ن  ن�����ص��األ   -5
والزكاة  واحل��ج  وال�صوم  كال�صالة  الدينية, 

وغريها.
حياتنا  يف  معرفتها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ائ��د 

احلا�صرة
به  االعتقاد  يجب  ما  على  الوقوف  من  البد 
ونحن نعي�س هذه الدنيا الزائلة لكي يت�صنى لنا 
امل�صتقيم  وال�صراط  القومي   النهج  على  ال�صري 
,ولكي تطمئن القلوب, وت�صتقر النفو�س ,وينعم 
الفرد واملجتمع بال�صعادة الناجتة من روؤية هذه 
ما  على  الوقوف  يتطلب  ,وه��ذا  احلقه  العقائد 

ياأتي:
1-العقيدة يف الرزق.

2-العقيدة يف الزواج.
3_العقيدة يف االبتالءات.

4_العقيدة يف التفاوت بني النا�س .
5-العقيدة يف طلب الرفعة واجلاه.

6-العقيدة يف نيل العلوم احلقة.
املع�صومني  االئ��م��ة  ت���ويل  يف  7-ال��ع��ق��ي��دة 

.
8-العقيدة يف زيارة النبي واآلِه)�صلوات  اهلل 

عليهم(.
9- العقيدة يف الربزخ .

10_العقيدة يف الثواب والعقاب.
11-العقيدة يف ال�صدقة.

12- العقيدة يف جماملة النا�س .
13- العقيدة يف الع�صرة مع اأهل الكتاب .

14- العقيدة يف اقامة ال�صعائر .
15- العقيدة يف املعامالت.

16- العقيدة يف  ال�صيطان ودوره.
17- العقيدة يف االعمال العامة للمكلف.

17- العقيدة يف مكان ال�صبيان بعد املوت.
19- العقيدة يف دور االمام الغائب.

20- العقيدة يف التقليد .
21- العقيدة يف الطب الروحي .

نظر  نلفت  العقائد  ه��ذه  يف  اخلو�س  وقبل 
املو�صوعات  �صنتناول هذه  باأننا  الكرمي  القارئ 
او  اخالقية  ولي�س  فقط  عقائدية  ناحية  م��ن 
له  ي�صمح  م��ا  ح�صب  خمت�صر  وب�صكل  فقهية 
املقام وندعوا القارئ الكرمي اىل ار�صال ما يراه 
منا�صبا من مو�صوعات حتتاج اىل بيان املوقف 

العقائدي منها والتي هي حمل ابتالء النا�س .

احلاجة العقائد
اىل
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العزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزةالعزة
ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

ُة  َة َف��ِل��لَّ��ِه اْل���ِع���زَّ {َم���ن َك����اَن ُي���ِري���ُد اْل���ِع���زَّ
َجِميًعا....} {�صورة فاطر 10}

َجِميًعا   ِ هلِلّ َة  اْلِعزَّ اإِنَّ  َقْوُلُهْم  َيْحُزنَك  {َواَل 
ِميُع اْلَعِليُم } {يون�س/65} ُهَو ال�صَّ

َمن  امْلُْلَك  ُتوؤِْتي  امْلُْلِك  َماِلَك  اللَُّهمَّ  {ُق��ِل 
ن َت�َصاء َوُتِعزُّ َمن َت�َصاء  َت�َصاء َوَتنِزُع امْلُْلَك ِمَّ
ُكلِّ  َعَلَى  ��َك  نَّ اإِ ��رْيُ  اخْلَ ِبَيِدَك  َت�َصاء  َمن  َوُت��ِذلُّ 

�َصْيٍء َقِديٌر } {اآل عمران/26}
ل�شان العرب: 

العزيز: قال الزجاج: هو املمتنع فال يغلبه 
ي�صاء  ملن  العز  يهب  ال��ذي  هو  واملعز:  �صيء 

والعز خالف الذل .
والغلبة  وال�صدة  القوة  اال�صل  يف  والعز 
عزيز  رجل  واالمتناع  الرفعة  والعزة:  والعز 
واعتز  :ت�صرف  تعزز  يقهر  وال  يغلب  ال  منيع 
وا�صتدد  حق  اأي  علي:  عز  به  وات�صرف  به 
ال�صريع  ال�صلب  املكان  والعزاز:  وعظم علي 
وتعزيت  و�صلب  :ا�صتد  ال�صيء  وتعزز  ال�صيل 
عنه : اأي ت�صربت ا�صلها تعززت اأي ت�صددت 

وعزه: قهره وغلبه 
جممع البحرين :

العزة املغالبة واملمانعة 
والعزيز : من ا�صماءِه تعاىل وهو الذي ال 

يعادله �صيء او الغالب الذي ال يغلب 
وجمع عزيز : عزاز 

يكاد يوجد فهو  اذا قيل وال  ال�صيء:  وعز 
عزيز واملوؤمن اعز من اجلبل اأي ا�صلب 

والتعزي : الت�صرب عند امل�صيبة 
التف�شري: 

كون  مبعنى  العزة  ان  امليزان  تف�صري  يف 
غ��ال��ب��ًا غري  او  غ��ري مقهور  ق��اه��رًا  ال�����ص��يء 

وجل  عز  اهلل  معناه  بحقيقة  تخت�س  مغلوب 
اذ غريه تعاىل فقري يف ذاته ذليل يف نف�صه ال 
ميلك لنف�صه �صيئا اإال ان يرحمه اهلل ويوؤتيه 
�صيئا من العزة كما فعل باملوؤمنني به.        قال 
َوِلْلُموؤِْمِننَي}    َوِلَر�ُصوِلِه  ُة  اْلِعزَّ  ِ :{َوهلِلَّ تعاىل 

{املنافقون8}
َة  وبذلك يظهر ان قوله َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

ُة َجِميًعا. َفِللَِّه اْلِعزَّ
العزة  اخت�صا�س  لبيان  مب�صوق  لي�س 
اراده��ا  من  وان  غريه  ينالها  ال  بحيث  باهلل 
 : باملعنى  يكون  واراد ما ال  فقد طلب جماال 
من كان يريد العزة فليطلبها منه تعاىل الن 

العزة له جميعا ال توجد عند غريه بالذات 
قبيل  من  ال�صرط  ج��زاء  يف  قوله  فو�صع 
من  وهو طلبها  امل�صبب  مو�صع  ال�صبب  و�صع 
ال  التي  بالعبودية  منه  اكت�صابها  اأي  عنده 

حت�صل اال باالإميان والعمل ال�صالح .
تف�شري االمثل: 

من  لالإن�صان  مانعه  حالة  هي  لغة:  العزة 
ان يغلب والن اهلل �صبحان و تعاىل هو الذات 
املخلوقات  وجميع  تغلب  ال  التي  ال��وح��ي��دة 
وعليه  تغلب  الن  قابله  حمدوديتها  بحكم 
فان العزة جميعها من اهلل وكل من اكت�صب 
عزة فمن بحر عزته الالمتناهي, يف حديث 
ينقل ان�س عن ر�صول اهلل  انه قال: )ان 
ربكم يقول كل يوم انا العزيز فمن اراد عزة 

الدارين فليطع العزيز(.
اردت  اذا   (االمام احل�صني قول  من 
عزا بال ع�صرية او هيبة بال �صلطان فاخرج 
اهلل  ط��اع��ة  ع��ز  اىل  اهلل  مع�صية  ذل  م��ن 

عزوجل( 

ومبالحظة بع�س االآيات التي تذكر العزة 
هلل ولر�صوله اذ ان الر�صول واملوؤمنني اكت�صبوا 
عزتهم من �صعاع عز الباري عز وجل و�صاروا 
طريق  يف  االآي��ة  تو�صح  ثم  طاعته  طريق  يف 
الية ي�صعد الكلم الطيب والعمل  العزة ,)) 

ال�صالح يرفعه((.
ال�صحيحة  بالعقائد  الطيب  الكلم  ف�صر 
فعقيدة  والنبوة  واملعاد  املبداأ  يخ�س  فيما 

�صحيحة هكذا ت�صعد اىل اهلل 
َكِلَمًة  َم��َث��اًل  اهلّلُ  ��َرَب  ���صَ َك��ْي��َف  َت��َر  {اأََلْ 
ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف  َبٍة اأَ�صْ َبًة َك�َصَجرٍة َطيِّ َطيِّ
ُكلَّ  اأُُكَلَها  ِتي  ُتوؤْ َماء }{اإبراهيم/24}{  ال�صَّ
ا�ِس  ِللنَّ ِرُب اهلّلُ االأَْمَثاَل  َوَي�صْ َها  َربِّ ِباإِْذِن  ِحنٍي 

ُروَن }{اإبراهيم/25} َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
الطيبة  الكلمة  املف�صرين  بع�س  ف�صر  وقد 
العزة  ان حقيقة  يت�صح   , اال اهلل(  اله  ب�)ال 
قدرة تتجلى يف قلب االن�صان وروحه وتبعده 
امام  واال�صت�صالم  والت�صليم  اخل�صوع  عن 
يخ�صع  ال  بامتالكها  قدرة  والع�صاة  الطغاة 
الهوى  جت��د  ول��ن  اب���دا  لل�صهوات  االن�����ص��ان 
ترتقى  قدرة  عليه  للت�صليط  طريقا  والهو�س 
به اىل م�صتوى ال�صالبة امام تاثري زخارف 
الدنيا فهل ان هذه القدرة لها منبع اخر غري 
اال�صلي  باملنيع  االرت��ب��اط  اأي  ب��اهلل  االمي��ان 

للقدرة والعزة .
من  تنبع  ال��ع��زة  ف���ان  ال��ع��م��ل  رح��ل��ة  ويف 

االعمال ال�صليمة اال�صل والدقيقة اال�صلوب 

احللقة االوىل
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و
ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف 

يكون يف  ان  االن�����ص��ان  على  ال�����ص��روري  م��ن 
عن  وم��ي��زًا  احلقيقة  عن  باحثا  الدنيا  حقل 
�صائر املخلوقات االخرى على وجه االر�س حيث 
ميزه اهلل �صبحانه وتعاىل وكرمه وجعل مفاتيح 
علمه بيده. وقال تعاىل )ولقد كرمنا بني اآدم(

)اال�صراء70( .
العقل  ويف  اخللقة  يف  حتما  التكرمي  وه��ذا 
االن�صان  ولكن  طوعه  ره��ن  �صيء  كل  وجعل   .

اعر�س عن هذا واخذ بعقله وهواه .
احلقائق  ع��ن  يبحث  ان  ي��ري��د  ال���ذي  وام���ا 
واملعرفة ل يكن حمتارا بل جعل اهلل نورا مي�صي 
به اىل طريق احلق وال�صواب  وهناك من اتخذ 
غريه هذا النور ولكن ل يو�صله اىل مبتغاه حتى 

ان اهلكه واراده.
النور الذي ار�صدنا اهلل عز وجل اليه هو نور 
االنبياء واملر�صلني وهوؤالء نور واحد يتبع االخر 
يوم  اىل  الب�صرية  ن�صاأة  منذ  انقطاع   وب��دون 

القيامة.
طريق  عن  ومينعوننا  احلق  اىل  ير�صدوننا 
واملعرفة  بالعلم  عنه  يعرب  ما  وه��ذا  الباطل. 
ت�صاوؤالت تطرح  ولكن هناك  يومنا هذا  وحتى  
العلماء  دور  هو  ما  ان  على  واالخ��ر  احلني  بني 
بهذا  ج��اءوا  اين  ومن  الكربى   الغيبة  زمن  يف 

االجتهاد والتقليد ؟
امل�صالة  ه��ذه  ان  احدنا  ببال  يخطر  لرمبا 
حديثة ونحن نت�صاءل اي�صا بنف�س هذا ال�صوؤال 

ظّنًا منا انه جديد يف طرحه .
والواقع ان االمر الذي يطرح هو �صبهة يريد 
بها مروجوها نزع عقيدة االن�صان ويجعلونه يف 

ظلمات الوهم وال�صتات.
  ال��ث��اين ع�صر واجل����واب ه��و ان االم���ام 

بوجوده ال يحتاج احدًا اىل تقليد او اجتهاد  .

ولكن بعد ان ُامر بالغيبة الكربى �صنة 329 
احل��وادث  ال�صدد:)وما  ه��ذا  يف  ق��ال  هجرية 
فانهم  حديثنا  رواة  اىل  فيها  فارجعوا  الواقعة 

حجتي عليكم وانا حجة اهلل عليهم( 
التي  غ��ري  اخ���رى  م�صالة  ب���داأت  هنا  وم��ن 
ك��ان��ت يف زم���ن ال��غ��ي��ة ال�����ص��غ��رى وه���ي ن��واب                   

.االمام
الذين  االربعة  ه��وؤالء  بعد  ان  لنا  يبينوا  لذا 
زمن  يف   احلجة االم���ام  بخدمة  ت�صرفوا 

غيبته ال�صغرى وهم:
1-ال�صيخ عثمان بن �صعيد )265هجرية(

2-ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ع��ث��م��ان ب��ن �صعيد 
)305هجرية(

النوبختي  روح  ب���ن  احل�����ص��ني  3-ال�����ص��ي��خ 
)326هجرية(

4-ال���������������ص�������ي�������خ ع������ل������ي ب���������ن حم���م���د 
ال�صمري)329هجرية(

فبوفات الرابع كانت نهاية النيابة.
اعتقاد  يف  االخ��رى  التحويلة  ب��داأت  وبعدها 
ال�صروط  �صمن  ولكن  االجتهاد  وهي  االأمامية 
احل�صن  االم��ام  �صئل  عندما  وذل��ك  املو�صوعة 
قال )من كان من  التقليد  الع�صكري  حول 
خمالفا  لدينه  حافظا  لنف�صه  �صائنا  الفقهاء 
لهواه مطيعا الأمر مواله  على العوام ان يقلدوه(  
االحكام  يف  التقليد  ك��ان  االم��ر  ه��ذا  وم��ن 
والتقليد  االج��ت��ه��اد  ���ص��روط  وام���ا  ال�صرعية  
حمتاط  او  لل�صرائط  جامع  جمتهد  فهي:)اما 
العلماء  اراء  ل��دى  امل�صهور  هو  مقلد(وهذا  او 
ور�صائلهم فمن عرف واطلع وا�صتطاع الو�صول 
التجاهل  ويريد  يعاند  الذي  واما  احلقيقة  اىل 
القراآن يف  و�صفه  كالذي  يكون  امل�صالة  هذه  يف 
يهدى  من  �صركائكم  من  هل  تعاىل:)قل  قوله 

اىل احلق قل اهلل يهدي للحق اأفمن يهدى اىل 
احلق احق ان يتبع ام من ال يهدى اال ان يهدى 

مالكم كيف حتكمون(   
تاأملنا قليال يتبني لنا من البديهي جدا  ولو 
ان كل فرد منا يحتاج اىل دليل يف عمله وهذا 
الدليل له املام يف كل جوانب هذا العمل والفن 
اىل  العلمية  م�صريته  يف  يحتاج  الطبيب  فمثال 
كي  والطبية  العلمية  للم�صطلحات  قامو�س 
االديب  وكذلك  املهند�س  .واي�صا  اليها  يرجع 
يقف  كي  اللغة  كتب  اىل  للم�صطلحات  يرجع 
يكن  .ول  ال��ف��ن  ه��ذا  يف  ا�صكالياته  ح��ل  على 
والدليل  امل�صادر  هذه  ا�صل  عن  ت�صاوؤل  هناك 

الذي ي�صريون عليه.
نرى  ال�صرعية  االح��ك��ام  اىل  ناأتي  وعندما 
ت�����ص��اوؤالت ت��ط��رح ع��ل��ى ان ه����وؤالء م��ن ال��ذي��ن 
ال�صريعة  ه��ذه  اعطاهم  الذين  زم��ن  و�صعهم 
املتدين  يرجع  اي�صا  الفكر  نف�س  هو  .وال��واق��ع 
واالحكام  الت�صريع  الدين اىل م�صدر  و�صاحب 
ه��وؤالء  وي��اأخ��ذه عن طريق  وح��رام��ه  يف حالله 
وال�صروط  ال�صفات  بهذه  يت�صفون  هم  الذين 

املذكورة .
واذا كان االعرتا�س عليهم حتما فاملعرت�س 
التي  ب��امل��ق��ارن��ة  معرفه  ل��دي��ه  يكن  ل  عليهم 
يتجاهل  اذن  فحتما  يعرف  كان  .وان  ذكرناها 
واذا جتاهل وا�صر ا�صبح معاندا, واملعاند حتما 
له امر يحا�صب عليه يوم القيامة فعلية ان ي�صع 

الدليل واحلجة امام رب العزة وامللكوت.
ووع��ى  ع��رف  بيناه فمن  م��ا  ���ص��وى  اق���ول  ال 
واال  ي�صاأل  ان  فعليه  يعرف  ول  ق��راأ  ومن  فيها 
فعليه احلجة البالغة وما توفيقي اال باهلل العلي 

العظيم .واحلمد هلل رب العاملني .

االجتهادالتقليد
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ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

اخلطيب وال�صفات الذاتية
ي��ع��رف امل��خ��ت�����ص��ون ب��ع��ل��م اخل��ط��اب��ة �� 
ب��ع��دة تعاريف   ���� ب�����ص��ورة ع��ام��ة  اخل��ط��اب��ة 
منها:  هي عملية �صناعة الربهان , او عملية 
اقناع اجلمهور او املتلقي باالمر الذي ُيتوقع 

الت�صديق به .

)اق��ن��اع اجلمهور(  امل��ن��ط��وق  ه��ذا  وم��ن 
ن��ن��ط��ل��ق ل��ف��ه��م م��ه��م��ة اخل��ط��اب��ة وم��اي��ج��ب 
اخلطبة   ال��ق��اء  اث��ن��اء  اخلطيب  ي�صنعه  ان 
ومايجب  احل�صينية  اخلطبة  وباخل�صو�س 
ان يتحا�صاه او مايجب ان اليقع فيه اخلطيب  

من املحاذير  .
كيف ُيقنع اخلطيب اجلمهور: لقد اعطانا 
الو�صائل  م��ن  الكثري  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل 
التعبريية التي من خاللها ن�صتطيع ان نو�صل 
وان  واذهاننا  عقولنا  يف  املختلجة  االفكار 
 , الو�صائل  بتلك  للمقابل  بيانه  مانريد  ننقل 
ومن تلك الو�صائل اليدان واال�صابع والعينان 
واحل��اج��ب��ان واجل��ب��ه��ة واجل��ب��ني وال��ل�����ص��ان 

وغريها .
فلكل حالة  ان�صانية �صواء كانت مفرحة 
امتعا�س  او  تعجب  فيها  او  حمزنة  او 
 , او حب  ا�صرار  او  او خوف  ي  ترجِّ او 
الب�صرية  لكل حالة من تلك احلاالت 
اآلية معينة نغري فيها من اعدادات 
منحنا  التي  التعبريية  الو�صائل 
تبعا  ج��الل��ه  ج��ل  اهلل  اي��اه��ا 
احل��ال��ة  ت��ل��ك  تقت�صيه  مل���ا 
اجلهة  ف�صكل  الب�صرية 
واحل���اج���ب���ني وط��ب��ق��ة 
ال�����ص��وت ون��ظ��رات 
حالة  يف  ال��ع��ي��ون 
ال����������رتج����������ي 
وال������ط������ل������ب 
م���ن امل��ق��اب��ل 

ثوريا  ال�صخ�س  ك��ان  اإذا   حالة  يف  تختلف 
ل�صحذ  او  االع��داء  ملبارزة  يخرج  ان  ويريد 
همم اجلي�س , ف�صكل وجه االن�صان يف حالة 
الرتجي  يختلف عن �صكلة يف حالة الهيجان 
احلاالت  بقية  وهكذا  للهجوم   واال�صتعداد 
خالل  من  االن�صان  بها  مير  التي  الب�صرية 

حياته اليومية .
لذا فاخلطيب الناجح هو اخلطيب الذي 
التعبريية  الو�صائل  تلك  ا�صتخدام  فن  يتقن 
من  موجود  ملا  تبعا  ويحركها  جيدة  ب�صورة 
كالم داخل الن�صو�س والروايات املوجودة يف 

بطون الكتب .
وكلما تعددت و�صائل االقناع عند اخلطيب 
, كان ذلك اخلطيب ناجحا ومرموقا ويكرث 
ا�صتدعاوؤه وطلبه يف املجال�س بحيث انه يكون 
ومن   , بالمنازع  وال�صاعة  ال�صاحة  خطيب 

تلك الو�صائل :
1�� ال�صوت اجلميل واجلهوري 

2�� البحث املالئم للزمان واملكان
واملظهر  للخطيب  العالية   االخ���الق   ����3

الالئق امام النا�س 
4�� التوثيق  ال�صوتي او الفديوي ملا يقراأه 
النا�س  ب��ني  ون�صرها  وجمال�س   خطب  م��ن 
حتى يكون كال�صجرة املثمرة على طول ال�صنة 

تعطي اأُكلها يف كل حني 
ب��اج��ه��زة ال�صوت  ال��ك��ام��ل��ة  ال���دراي���ة   �����5
تقنياتها   ومعرفة  املجال�س  يف  امل�صتخدمة 

ومواكبة التطور بتلك االجهزة 
البقية يف العدد الالحق ان �صاء اهلل   
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ال�سيخ فاروق اجلبوري 

ع��ن ر���ص��ول اهلل  ق���ال: )ك��م��ل من 
الرجال كثري ول يكمل من الن�صاء اىل اربع: 
ا�صيا بنت مزاحم امراأة فرعون, ومرمي بنت 
بنت  خويلد,وفاطمة  بنت  وخديجة  عمران, 

 )حممد
ملظهر االن�صان اهمية كبريه واثر فعال يف 
ويك�صف  �صخ�صيته  على  ينعك�س  فهو  حياته 
م��ا وع��ل��ى ���ص��وء روع��ة  ع��ن هويته اىل ح��د 
التعامل  طبيعة  تتحدد  عدمها  من  مظهره 

والتفاعل املجتمعي معهم.
�صاحبه  ذوق  امل��ظ��ه��ر  يعك�س  وك��ذل��ك 
ينطوي  التي  النف�صية  خفاياه  من  والكثري 

عليها , وذلك ثابت يف علم النف�س.
وك��ي��ف ك���ان ف���ان ب��ه��اء امل��ظ��ه��ر وج��م��ال 
عقال  فيه  وم��رغ��وب  مطلوب  ام��ر  الظاهر 
)ان  ق��ال:   املوؤمنني ام��ري  وع��ن  و�صرعا 
اثر  ان يرى  اهلل جميل يحب اجلمال ويحب 

النعمة على عبده(  .
ول���ك���ن ك���ل ه����ذه االث�����ار م���ن امل��ق��ب��ول��ي��ة 
على  ال�������ص���رور  ادخ�����ال  اىل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ما  �صرعان  بدويه  اث��ار  هي  امن��ا  الناظرين 
تزول يف ما لو ات�صح عدم مطابقة الباطن يف 
ان�صان  فاالإن�صان   , جماله  يف  للظاهر  كماله 

ببطانه ال ظاهره .
وم����ن ه��ن��ا جن���د ال���ع���ق���الء ال ي��غ��رتون 
ورائعة  بديعه  كانت  وان  الرباقة  باملظاهر 

ما ل يكت�صفوا ما تخفيه وراءها من حقائق 
ا�صحابها و�صرائرهم .

عيب  فال  العقالء  �صيد  املقد�س  وال�صارع 
به  ح��ك��م  مب��ا  وي��ح��ك��م  توجههم  ي��ت��وج��ه  ان 

العقالء منهم يتعلمون ذلك .
)ان   امل�صطفى احلبيب  يقول  ل��ذا 
اموالكم  اىل  وال  �صوركم  اىل  ينظر  ال  اهلل 

ولكن ينظر اىل قلوبكم واعمالكم ( .
ب��ل جن��د ال��ق��راآن ي�صرح ب��ان امل��ن��اط يف 
كمال  م���دى  ه��و  ل��الإن�����ص��ان  ال�����ص��م��اء  تقييم 
عند  اكرمكم  )ان  �صانه  عز  فيقول  الباطن 

اهلل اتقاكم(  
الكمال  اىل  املوؤمنة  املراأة  من هنا حتتاج 
كما  او  ل��ه��ا  م��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ص��ة  وان  ���ص��ي��م��ا 

يقولون)املقت�صي موجود واملانع مفقود(
كثريون هم الذين يزرعون اليا�س بطريق 
ن�صرة  نف�صها  اىل  تنظر  �صارت  حتى  امل��راأة 
دونية وكاأنها كائن ال ميثل �صوى �صلعة ومتاع 
او انها بكل كيانها ال تعدو ان تكون خطيئة ال 

تغتفر.
ال  بعينه  ينظر  ان  االن�صان  على  ول��ك��ن: 
بب�صريته  احلقائق  ويتحرى  االخرين  بعيون 
وال يكون ببغاء يقول ما تقول النا�س وينكر ما 
ينكرون فانه )وان تطع اكرث من يف االر�س 

ي�صلوك عن �صبيل اهلل (  

ال�صريف  احلديث  بهذا  امل���راأة  ولتتمعن 
الأن��ه  لها  متاحة  الكمال  فر�صة  ف��ان  جيدا 
 قال: )ول يكمل من الن�صاء( ول يقل 

)ولن يكمل..(.
ال�����ص��ي��دات  ان  ل���رتى  ال��ن��ظ��ر  لتعمق  ث��م 
الظروف  متنعهن  ل  احلديث  يف  املذكورات 

املختلفة من البلوغ اعلى مراتب الكمال.
حيث  م��ن  خمتلفة  ظ���روف  منهن  ل��ك��ل   
امل�صتوى املعي�صي فبني زوجة ملك يرى نف�صه 
حتى  بالرحى  طحت  كادحة  امل��راأة  وبني  اله 
ت��ورم  حتى  ال�صقاء  وحملت  ي��داه��ا  جملت 
كتفها واوقدت النار حتت القدر حتى ا�صودت 
االولني  من  العاملني  ن�صاء  �صيدة  وهي  ثيابها 

واالخرين.
قا�صية  البيئة  حيث  من  متغايرة  وظروف 
تعي�س حتت ظل كافر متجرب وخديجة حتت 

.  ظل نبي الرحمة
ال  التي  العذراء  ومنهن  املتزوجة  ومنهن 

يظلها ظل زوج ابدا.
منهن التي كان املجتمع يقد�صها ويحرتمها 

ومنهن التي طعنت يف �صرفها وعذريتها.
بعاداته  املختلف  جمتمعها  واح��ده  ولكل 
واعرافه وتقاليده واعتقاداته كل ذلك وغريه 
ل مينع ان يلتقيني على طريق واحد فيم�صني 
معا نحو الكمال فهل لك ان تلحقي بركب من 

قد�صها املجتمع واحرتمها قبل فوات االوان.

درر املع�صومني
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اأمري  متر علينا يف كل عام ذكرى �سهادة 
وذلــك يف   ابــي طالب بــن  املوؤمنني علي 
رم�سان  �سهر  مــن  والع�سرين  الــواحــد  يــوم 
املبارك وهذا جمل�ص متكامل بحقه ، وهذه 
اأبـــيـــات مـــن قــ�ــســيــدة الــ�ــســيــد �ــســالــح احلــلــي 

)رحمه اهلل(:
خطب اأذاب من البــــــتول فــــــــوؤادها

واأذاب مـن عني الر�ســــــــول فوؤادها
خطب دهى م�ســـــــــــرا وهـــــد ربيعة

واأذل فهـــــرا بــــــل اأبــــــــــــــــاد اإيــــــــادها
يــــاً عن مــــراتب عــــــزها اأق�سى ٌق�سً

ولــــــــوى لـــــــــــــوٌي جيـدها وجيادها
اأوجوه فهــــــــــر بال�ســـــــــــــواد تلفــــــعي

واحثــــي على فقد الو�سَي رمادها
وت�سربلي ثوب احلــــداد واألـــزمـــــــي

العــــــني ال�سهـــــــاد وجانبي اأعيادها
اإن ابن ملجم قد اأباد ذرى الهـــدى

وحمــــــى الورى وعمادها و�سنادها
ماكنت اح�سب  قبل قتل املرتـ�سى 

ان الذبـــــــــــــــاب فـــــــــــــوار�ص اأ�سيادها 
�سيف اأ�سابك قد اأ�ساب امل�سطفى

واالأنبـــــــــــــياء و�ســــرعـــهــــا ور�سادها
�سلون ابن ملجم يحمـــاي اأحِلــــــَمه 

َكرب ليـــــــك و�ســـــوبـــــك  مبخذمة 
�سلون هذا الرج�ص ياحيدر ي�سيب

را�سك وت�سبح ابدم  را�سك خ�سيب 
 واهلل لولة  الكدر هذا اأمر عجيب 

جلــــــــن هذا  الكاتــــــــــــبه رب ال�سمة 
را�سك ب�سيف ابن ملجم ين�ســـــرب 

ياهـــو كـــال وي�سل مدمعنه ي�سب 

ام�سيبه هاي النارها و�سط الكلب
ت�ســـــــل للمـــح�ســـــر يحيدر م�سرمة 

يا ابن عم النبـــــــي املاينــــــو�ســـــــــــــف
يومك اعلى اأعداك لو�سا ر الزحف 

كلف فكدك ياعلـــــــــــي اعلـيــنة كلف 
وحكـنـــــــــة لو تهــــــــــمل مدامعنة دمة

بــعــد مــا ا�ــســيــب االمــــام  يف حمــراب 
الــتــا�ــســع ع�سر  يـــوم  وذلـــك �سبيحة  �ــســالتــه 
ب�سيف ا�سقى  االولني واالخرين )اأبن ملجم 
املرادي ( اأ�سطكت ابواب امل�سجد وعلت رياح  
عاتية  ونادى جرائيل بني ال�سماء واالر�ص 
الــهــدى  واأنف�سمت   اأركــــان   )تــهــدمــت واهلل 
الــعــروة الــوثــقــى _قــتــل االمـــام اأبـــو االئمة 
الــنــجــبــا_قــتــلــه ا�ــســقــى اال�ــســقــيــاء_نــقــلــوه 
ابناءه وحمبيه اىل بيته ول�سان حال موالتنا 

: زينب
اأبهيدة ويه األويل اأبهيدة

يــخــــــوتـــــــي من ت�ســيــــلونة 
اأخافن جــــــــرح األبـــــــــرا�سة

امبم�ســــــــــاكــــــــم تلــــجمـونة 
ترثت هنـــــــــــد و�سمـــــيـــــــــــة

ع�ســــــــــن ال كــــــــرة اعيــــــونه
اأبجتلك يك�ســـــاف الكـــرب

بينة اأ�ستفت �سخر وحرب 
 �سل ب�ص دمع ها�سم ي�سب 

متــــت مـــن عــكــــب عيــنــاك
منها العني �سجابه

             

وقد جاءوا له بطبيب فلما نظر اىل جرح 
االمام  ياأ�ص من حياته وطلب من االمام اأن 

يودع عياله  ويو�سي  اىل من بعده .
تغري لون بت حيـــــدر

ابيــــوم األ�سمــعـــــت اجلـراح 
يكلـــــــــــــــــــها اي�سي منه

وكامـــت ت�ســـك راح بـــــراح 
طول الليـــــل مانامت

ملا فجـــــــر امل�سيــبــــــــــــــة الح 
اأنفجعت باالأبـــــــــــــــــــــــو

و�ساحت اهلل وياك يايابه 
جماريد

عًكلبك حلرم لب�ص اجلديد
واأن�ســـب املاتـم ليلة العيد 

�سلون الكلب يرتــاح ويهـــيد
يا والـــــــدي واأنته الفجيد 

يوم اعلى يوم اأحزاين تزيد
جللك يحر يا�سهم ياحيد

________
 افراكك �سعب يا داحي الباب

خلـــــة الدمـع عالوجن �سجاب 
وام�ساب فَكدك اعظم ام�ساب

جانــــون الــــــــــه بح�سـاي ياياب
مايطفة ليل نهـــــــــــــار لهـــــــــــــاب

ال غـاب �سخ�سك ريت ال غاب 
________

الليايل لي�ص ب�ص وياي الويـــــن
اذوب املرمر اجللمود الوين 

�سحت يا�سايلني النع�ص الوين 
يرجـــع لالهــــل لو هاي هيه 
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املواطنني  تدعو  العليا  املرجعية 
واالبتعاد  ال�شحيح  للتحاكم  للجوء 

عن النزاعات امل�شلحة.
ال�صومرية نيوز/ بغداد

العليا, اجلمعة,  الدينية  املرجعية  وجهت 
اياهم  داع��ي��ة  وامل��واط��ن��ني  للع�صائر  ر�صالة 
ال�صحيح  للتحاكم  ال��ل��ج��وء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

واالبتعاد عن النزاعات امل�صلحة. 
كربالء  يف  العليا  املرجعية  مثل  وق��ال 
خطبة  يف  الكربالئي,  املهدي  عبد  ال�صيخ 
���ص��الة اجل��م��ع��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا م���ن داخ���ل 
ال�صحن احل�صيني, اإن "املوؤمل من الع�صائر 
الكرمية واملواطنني العمل على نظم اأمورهم 
واالبتعاد  ال�صحيح  التحاكم  اىل  واللجوء 
والعنف  وال�صالح  بالقوة  النزاعات  حل  عن 
واالأم��زج��ة  ال�صخ�صية  االه����واء  وت�صليط 
النف�صية يف ا�صدار االحكام كيفما اأتفق على 
بني  للفو�صى  �صيوع  ذل��ك  يف  ف��ان  االخ��ري��ن 
اأفراد املجتمع والدخول يف حلقة ال تنتهي من 

العنف وال�صراع".
"االختالفات  ان  اىل  الكربالئي  ولفت 
املجتمعية او بني كيان �صيا�صي او بني ع�صرية 

ف�صل  اىل  ت��وؤدي  النزاعات  ان  نقول  واخ��رى 
"كل  ان  مبينا  اجلميع"  وت�صارع  اجلميع 
طرف يحاول ان ينت�صر على الطرف االأخر 
بكل  اال�صتعانة  �صيحاول  وحينئذ  ويهزمه 
االآخر  على  ينت�صر  لكي  ثمن  وباأي  الو�صائل 
له  ولكل طرف  اإ�صعافه وهزميته  من خالل 
اإمكانيات وطاقات ولكن النتيجة هو اإ�صعاف 

اجلميع".
اخل��الف��ات  ه���ذه  "جتنب  ع��ل��ى  و����ص���دد 
واللجوء اىل الت�صوية وامل�صاحلة التي نحتاج 
املجتمع"  وداخ��ل  والعمل  اال���ص��رة  يف  اليها 
يف  االإي��ث��ار  على  ال�صيا�صية  الكيانات  ح��اث��ًا 
االأجر  من  له  املوؤثر  فالكيان  النزاعات  حل 
اخل�صارة  من  واأثمن  اأغلى  هو  وما  العظيم 
التي حت�صل له يف الدنيا وعند اهلل ال ي�صيع 

�صيئًا".
العقالئية  الطرق  اىل  "اللجوء  اىل  ودعا 
يف ح��ل ال��ن��زاع��ات واخل���الف���ات وال��رج��وع 
حلل  االيثار  او  القانون  و�صلطة  ال�صرع  اىل 
النزاعات" م�صيفًا "يجب ان تكون االوا�صر 
ال��ت��ن��ازل  يتطلب  وخ���ذا  ومتما�صكة  ق��وي��ة 

والت�صحية".
و�صدد على "اإ�صاعة روح الت�صامح واملودة 

وح��االت  االأ���ص��ري  التفكك  وجتنب  واملحبة 
اليوم" داعي  التي ن�صهدها  الطالق الكثرية 
اىل  العمل  يف  االخ��ت��الف  ي�صل  "ال  ان  اىل 
ويجب  والبغ�صاء  والت�صاحن  التقاطع  حالة 

العمل بفريق الروح الواحد".
كما اأكد على "احلقوق ال�صرعية وال يجب 
العودة  بل  ال�صخ�صية  االأه��واء  تكون وفق  ان 
ومن  ال��ق��ان��ون  �صلطة  او  ال�صرعي  للحاكم 
دونهما فان الفو�صى �صت�صود املجتمع وتهدر 
اال�صطراب يف  الكثري من  احلقوق وحت�صل 

احلياة االجتماعية".

تدين  بالعراق  ال�شيعية  املرجعية 
جانب  من  ايزيدية  ام��راأة   50 مقتل 

داع�س.
م�صراوي / القاهرة - )د ب اأ(:

اأدانت املرجعية ال�صيعية العليا يف العراق 
اجلمعة,  ال��ي��وم  ال�صي�صتاين  علي  بزعامة 
�صد  داع�س  تنظيم  ارتكبها  التي  اجلرائم 
�صد  اأخ���رى  وج��رائ��م  االي��زي��دي��ات  الن�صاء 
املدنيني والقوات االأمنية يف مناطق متفرقة.

الكربالئي,  امل��ه��دي  عبد  ال�صيخ  وق���ال 
معتمد املرجعية ال�صيعية خالل خطبة �صالة 

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي
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اجلمعة يف �صحن االإمام احل�صني يف كربالء 
"نعرب عن ت�صامننا  اأمام اآالف من امل�صلني 
م��ع امل��ك��ون االي��زي��دي مبقتل 50 ام���راأة من 
ق��ب��ل ع��ن��ا���ص��ر داع�����س ف�����ص��ال ع��ن ج��رائ��م 
ونطالب  اأمنية  وقوات  مدنيني  طالت  اأخرى 
لتعقب  الكفيلة  االج��راءات  باتخاذ  احلكومة 
عنا�صر داع�س املنهزمني وعدم ال�صماح لهم 

باالإخالل باالأمن ومنع تكرارها".
واملنظمات  ال��ع��راق��ي��ة  "احلكومة  ودع���ا 
داع�����س  ج���رائ���م  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  ال���دول���ي���ة 

ومرتكبيها".
كان العراق قد اعلن يف نهاية عام 2017 
يف  ع�صكريا  داع�����س  تنظيم  على  الق�صاء 
هجمات  ي�صن  مازال  التنظيم  ولكن  البالد. 

عرب خالياه يف العراق.

حت���ذر  ال�����ع�����راق  يف  امل���رج���ع���ي���ة 
بال�شراعات  االن�شغال  من  ال�شيا�شيني 

على املنا�شب
مهر لالنباء / طهران

العراق  يف  الدينية  املرجعية  مثل  اك��د 
ان�صغال  ان  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ 
وال�صراعات  بالنزاعات  ال�صيا�صية  الطبقة 
عدم  دوام���ة  يف  البلد  ادخ��ل  املنا�صب  على 
اال�صتقرار والتاأزم النف�صي للمواطن, م�صددًا 
بني  االخ��ت��الف  اي�صال  ع��دم  ���ص��رورة  على 

افراد املجتمع اىل �صراعات خطرية.
وقال يف خطبة �صالة اجلمعة من ال�صحن 
 " املقد�صة  ك��رب��الء  يف  ال�صريف  احل�صيني 
اليه وهو  هناك ملف مهم جدا يجب النظر 
املجتمعية  وال��ن��زاع��ات  االخ��ت��الف��ات  ادارة 
بحالة  الب�صر  يعي�س  ان  الطبيعي  فمن   ,
تكمن  امل�صكلة  ولكن   , والتنازع  االخ��ت��الف 
بكيفية ادراة هذا النزاع ب�صورة �صحيحة , 
حتى ال ي�صل اىل التنازع وال�صراع املجتمعي.
االخ��ت��الف��ات تكمن داخ��ل  " ان  واو���ص��ح 
امل�صاكل  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  كيفية  يف  اال����ص���رة 
واالزم������ات وال���ظ���روف امل��ع��ي�����ص��ي��ة , وه���ذه 
ب�صورة  معها  نتعاطي  ان  يجب  االختالفات 

حتمل  هناك  يكون  ان  يجب  ل��ذا   , ايجابية 
و�صرب بني اف��راد اال���ص��رة , واق��ام��ة احل��وار 
وجت��اوز  وال��زوج��ة  ال��زوج  بني  وتفهم  بينهم 
التفكك  الو�صول اىل  امل�صاكل من اجل عدم 

اال�صري والطالق ".
 , العمل  اخ��ت��الف يف  " ه��ن��اك  وا���ص��اف 
االختالف  ه��ذا  ي�صل  اال  ويجب   , وادارت���ه 
اىل التقاطع والنزاع بينهم , ويجب ان يكون 

هناك عمل �صمن الفريق الواحد ".
وا�صار اىل ان هناك اختالفات جمتمعية 
وهذا هو املهم , اي بني ا�صخا�س من افراد 
بني  او   , املذهبية  الكيانات  بني  او  املجتمع 
بني  ال�صيا�صية  اخلالفات  بني  او   , الع�صائر 
:" ان  مبينا   ," ال�صيا�صية  واالح��زاب  الكتل 
ونزاع  �صراع  وقوع  يعني  اخلالفات  ت�صعيد 

�صيوؤدي اىل ف�صل اجلميع ".
ال�صيا�صية  الكيانات  على  ان   ": وت��اب��ع 
االمكانات  ا�صحاب  والع�صائر  واملجتمعية 
الن   , اخل���الف���ات  ت�صعيد  ع���دم  ال��ك��ب��رية 
���ص��ي��وؤدي  ب��ال��ن��زاع��ات  وال���وق���وع  الت�صعيد 
 , واالمكانيات  والكرامة  العزة  ذه��اب  اىل 
اه��دار  اىل  و���ص��ي��وؤدي   , اجلميع  و�صي�صعف 

الطاقات , واخلدمات ".
ولفت اىل ان هناك حلوال �صرعية لتجنب 
منها   , و���ص��راع  ن��زاع  اىل  اخل��الف  اي�صال 
والت�صوية   , والتجاهل يف اخلالفات  التجنب 
وال��ذي  والت�صحية  واالي��ث��ار   , وامل�����ص��احل��ة 
, مع وجود  الوقت  اليه كثريا يف هذا  نحتاج 
احلقوق امل�صرعة , وعدم الرجوع اىل اهواء 
وفق  يكون  ان  يجب  بل  باحلكم  اال�صخا�س 

احلكم ال�صرعي والقانوين ".
�صتعم  الطرق  هذه  دون  من   ": انه  وبني 
الفو�صى وتزول احلياة امل�صتقرة , لذا يجب 
ال�صرع  و�صلطة  العقل  طريق  اىل  نلجاأ  ان 
والقانون واحلوار حلل اخلالفات بني افراد 

املجتمع والع�صائر" .
الطبقة  ان�صغال  ان   " الكربالئي  واك��د 
على  وال�����ص��راع��ات  بالنزاعات  ال�صيا�صية 
املنا�صب ادخل البلد يف دوامة عدم اال�صتقرار 

النف�صي  وال��ت��اأزم 
 . اخلدمات  تقدمي  فر�س  و�صياع  للمواطن 
وقد اآن االوان لنفيق من غفلتنا وان ناخذ من 
جتارب املا�صي درو�صا, ملا علينا القيام به "

حمافظ نينوى: ا�شتقالتي بني يدي 
ال�شي�شتاين

رو�صيا اليوم 
اأعلن حمافظ حمافظة نينوى, يف �صمايل 
ا�صتقالته  و�صع  اأنه  العاكوب,  نوفل  العراق, 
اأمام املرجع ال�صيعي االأعلى علي ال�صي�صتاين.
اأكن  "ل  بيان �صحفي:  العاكوب يف  وقال 
موفقا يف التعبري عن عالقة نينوى وحكومتها 
املحلية باملرجعية العليا عندما قلت ال عالقة 
يف  ونحن  النجف,  يف  الدينية  باملرجعية  لنا 
نينوى لي�س لدينا مرجعية دينية اأو �صيا�صية".
به يف  ما منر  عليكم  يخفى  "ال  واأ�صاف: 
حكومتنا املحلية من �صغوط وكيل االتهامات 
وقد  احل��دب��اء,  مدينتنا  وف��اج��ع��ة  الباطلة 
نينوى  التعبري عن عالقة  التوفيق يف  خانني 
التي  العليا,  باملرجعية  املحلية  وحكومتها 
االأب��رز يف حترير حمافظتنا  ال��دور  لها  كان 
االإجرامية  داع�����س  ع�صابات  م��ن  العزيزة 
الف�صائية  القنوات  اإح��دى  يف  لقائي  اأث��ن��اء 
ب�صبب ال�صغط الكبري الذي مور�س �صدنا يف 

هذه االأيام".
املرجعية  طلبت  حالة  "يف  البيان:  وتابع 
اأت��ردد  فال  ا�صتقالتي  تقدمي  مني  الر�صيدة 
حلظة واحدة عن ذلك, واإين اأ�صع ا�صتقالتي 
بني يدي اآية اهلل العظمى ال�صيد ال�صي�صتاين 

حفظه اهلل".
رد  "ينتظر  اأن���ه  اإىل  ال��ع��اك��وب  واأ����ص���ار 
مني  الطلب  ح��ال��ة  "يف  مبينا  املرجعية", 
حلظة  عنها  اأت���ردد  ل��ن  اال�صتقالة,  تقدمي 
اإين حافظت على االأمانة طيلة  واحدة حيث 

فرتة عملي, ومن اهلل التوفيق".
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بني اهلل �صبحانه وتعاىل يف كتابه العظيم 
 ان املال  مذموم  وكذلك اهل البيت 
باب  نقول يف  وعندما  وحبه مكروه.  ومكروه 
املتخلق  ان  اي  م��ذم��وم  امل���ال  ان  االخ���الق 
كارها  ي��ك��ون    البيت  اه��ل  ب��اأخ��الق 
اأ�صبابًا  لذلك  وان   للمال غري مراٍع بجمعه  
اأي ان املوىل احلكيم خالق املال وهو الرازق 
للمال واملعطي للمال ال ياأمرين  بكراهته اال 
اذا كان يف حبه �صرر علّي , و ان  ذم املال 
ال يعني ان  االن�صان يتخلى عن املال  نهائيا 

فاالإن�صان ال ي�صتغنى عن املال. 
اذ انه كيف يعي�س من دون املال, واملق�صود 
باملال  االن�صان  قلب  يتعلق  ه��وان  امل��ال  بحب 
ه��ذا ه��و ال�����ص��يء اخل��ط��ري ال ن��ه م��ن  اآف��ات 
يف  �صروري  فاملال   , القلب  يقتل  بل  القلب 
احلياة  يف  �صروري  كل  لي�س  ,ولكن  احلياة 
البد من حبه , مثال اذا مر�صت وحتتاج اىل 
عملية هل يجب ان حتبها؟  ميكن ان ت�صتفيد 
او  بها  قلبك  يتعلق  ان  دون  من  العملية  من 
بالرغم  تكرهها  بل  ت�صربها.  التي  باالأدوية 
لي�س  عندنا  فامل�صكلة   , �صرورية  كونها  من 
باال�صتفادة من املال , واال فهو من �صروريات 

فقدانه  وعند  له  حبنا  امل�صكلة  وامنا  احلياة 
منا نتاأذى وجنزع هذه هي امل�صكلة .

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 
يوم  برجل  يوؤتى   ((    وعنه  مهلكان(  
واأنفقه يف  مااًل من حرام  وقد جمع  القيامة 
حرام فيقال له: اذهبوا به اإىل النار. ويوؤتى 
يف  واأنفقه  ح��الل  م��ن  م��ااًل  جمع  ق��د  برجل 
ويوؤتى  النار.  اإىل  به  اذهبوا  فيقال:  ح��رام, 
واأنفقه يف  ح��رام  م��ااًل من  وق��د جمع  برجل 
ويوؤتى  النار.  اإىل  به  اذهبوا  فيقال:  حالل, 
واأنفقه يف  ح��الل  من  م��ااًل  وق��د جمع  برجل 
رت يف طلب  حالل, فيقال له: قف لعلك ق�صّ
�صالة  م��ن  عليك  فر�صت  م��ا  ب�صيء  ه��ذا 
من  ���ص��يء  يف  وف��ّرط��ت  لوقتها,  ت�صلها  ل 
يا  ال  فيقول:  وو�صوئها,  و�صجودها  ركوعها 
حالل,  يف  واأنفقت  ح��الل,  من  ك�صبت  رب, 
لعلك  فيقال:  فر�صت.  ما  �صيئًا  اأ�صّيع  ول 
اأو  �صيء من مركب  امل��ال يف  اختلت يف هذا 
ثوب باهيت به. فيقول: ال يا رب, ل اأختل ول 
اأباهي يف �صيء. فيقال: لعلك منعت حق اأحٍد 

اأمرُتك اأن تعطيه من ذوي القربى واليتامى 
وامل�صاكني وابن ال�صبيل. فيقول: ال يا رب, ل 
فيجيء  اأعطيه.  اأن  اأمرتني  اأحد  حق  اأ�صيع 
اأولئك فيخا�صمونه. فيقولون: يا رب اأعطيته 
اأن  واأم��رت��ه  اأظ��ه��رن��ا  ب��ني  وجعلته  واأغنيته 
يعطينا. فاإن كان قد اأعطاهم, وما �صّيع مع 
ذلك �صيئًا من الفرائ�س ول يختل يف �صيء, 
اأنعمتها  نعمة  �صكر  ه��اِت  االآن,  قف  فيقال: 
لذة…  اأو  لقمة  اأو  �صربة  او  اأكلة  عليك من 
ف��ال ي��زال ي�����ص��األ))  , �صحيح ان��ه ق��د جنا 
عن  وتاأخر  طوياًل  وقف  انه  اال  العقاب  من 
نعيم اجلنان ب�صبب 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 باالأمر الي�صري 
حتى وان كنت ك�صبت املال يف حالل وانفقتها 
يف  ق�صرت  لعلك  ق��ف  ل��ك  يقال  ح��الل   يف 
�صيء من �صالٍة ل ت�صِلّها يف وقتها او كنت 
�صجودها   او  ركوعها  يف  وق�صرت  م�صتعجاًل 
قف  حقي  اي��ن  حق  �صاحب  كل  وي��ن��ادي   ...
حتى اقرب النا�س اليك زوجتك اوالدك اين 
حقنا.  فان كان قد اعطاهم  ول يق�صر يف 

ذم املال
حما�ضرات اأخالقية لل�ضيخ احمد ال�ضايف
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ي�صكر   واذا ل  املنعم  يقال هل �صكرت  �صيء 
لعله يعطي جزاء هذه النعم هذه �صورة من 
   النبي  لنا  �صورها  القيامة  يوم  �صور 
ال�صورة مرعبة وان االن�صان يجزع من روحة 
رزقه يف حالل  يك�صب  االن�صان  ان  والنتيجة 
وال يق�صر وهو مطمئن  بان اهلل �صبحانه  هو 
الرزاق وال يرتبط قلبه بهذا املال الن ارتباط 

القلب باملال يقتل القلب.
ويف  النا�س  لنفع  ي�صخر  امل��م��دوح  فاملال 
�صبيل اهلل,  واملال املذموم هو الذي ال ينفع 
االن�صان بل يكون �صررا على االن�صان  وهذه 
خال�صة اجلمع بني امل�صالتني باعتبار عندنا 

روايات ذم ومدح . 
اما املال املمدوح فقد ذكره اهلل يف القراآن 

من خالل طريقة انفاقه وثمرته.
اأموالهم  قال تعاىل: )مثل الذين ينفقون 
يف �صبيل اهلل كمثل حبة انبتت �صبع �صنابل يف 

كل �صنبلة مائة حبة( 
اذن هذه االموال مدوحة و�صبب مدحها 
والثاين  حالل  من  االول   : امرين  اىل  يعود 
االن�صان  منفعة  يف   ح��الل  يف  �صرفت  انها 
واما  اخروية   و  دنيوية  منفعة  كانت  �صواء 
ال  قبيح  مذموم  امل��ال  فان  احلالة  غري هذه 

نه دون منفعة االن�صان. 
  وروي عن النبي
ال�صالح  امل����ال  )ن��ع��م��ة 
يعني  ال�صالح(   نعمة للرجل 

املال ال�صالح اىل الرجل ال�صالح اذا �صرفه 
ع��ل��ى االن��ف��اق��ات اجل���ي���دة  اأي االإن��ف��اق��ات 
ال�����ص��رع��ي��ة ول��ي�����س ف��ق��ط اخل��م�����س وال��زك��اة  
فاالإن�صان قد يكون �صاحب م�صيف وله خلق 
يعترب �صرف  فهذا  ويكرم �صيوفه   اجل��واد  

حمبوب عند اهلل.
 وهناك روايات  تقول التو�صعة على العيال 

اف�صل من ال�صدقة , وهذا حمبوب عند اهلل 
, فالق�صية  لي�س فقط خم�س وزكاة وفقراء 
لك  اهلل  عند  وج��اه��ة  فيها  ام��ور  هناك  ب��ل 

وانت ت�صتحق الوجاهة .
غالبًا  فيمثله  وف��وائ��ده  امل��ال  غ��وائ��ل  ام��ا 
 وعلماء االخالق كاحلية  البيت  اهل 
انيابها  يف  لكن   الناعم  مبلم�صها  املعروفة 
ال�صم  اخ��راج هذا  اذا مت  قاتل يف حني  �صم 
كاحلية   فاملال  لالأمرا�س  دواء  �صار  القاتل 
اذا ح�صن ا�صتخدامه  يكون دواء لكل مر�س. 

ن  ذ ا

لالإن�صان  والب��د  غوائل   للمال  ان  باخت�صار 
ان يح�صن اال�صتفادة من املال بحيث يكون له 
فوائد بدل الغوائل فينجو بخربته وبطريقته 
وكيف ينتفع من هذا املال  فاالإن�صان  ي�صتطيع 
غوائله  م��ن  ويتخل�س  ام��وال��ه  ي�صتثمر  ان 

واحلمد هلل رب العاملني . 
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على  بالعلماء  املقد�صة  ك��رب��الء  ا�صتهرت 
وكربالء  املتوالية,  االإ�صالمية  ال��ق��رون  م��دى 
ومنهم  املوؤمنني,  م��اأوى  ت��زال  وال  دائمًا  كانت 
الذين  وال�صعراء  واالأدب���اء  واالأع���الم  العظماء 
فيها  ي�صتقر  كان  وبع�صهم  كربالء,  يق�صدون 
ال�صعيد  ال�صهيد  هو  االف�صل  العال  هوؤالء  ومن 
اخلطيب ال�صيخ عبد الر�صا بن احلاج علي بن 
ال�صيخ حممد ح�صني ال�صايف الكربالئي ,ولد يف 
فن�صاأ  -1933م  عام1351ه�  املقد�صة   كربالء 
ٍة للعلم واالأدب والف�صيلة,  وترعرع يف اأ�صرٍة حُمبَّ
حيث كان والده احلاج علي من خدمة الرو�صتني 
درا�صته  واأمتَّ  والعبا�صية  احل�صينية  املقد�صتني 
ال��واق��ع��ة يف   , ال�صبط  م��در���ص��ة  االب��ت��دائ��ي��ة يف 
العاّلمة  ليلتحَق مبدر�صة   , ال�صالملة  باب  حملة 
احلجة  العاّلمة  اأ�ص�صها  التي  الدينية  اخلطيب 
منها  فتخّرج   , اخلطيب  حممد  ال�صيخ  الفقيه 

واأ�صبح ا�صتاذًا فيها.
والفقه  الدين  رج��ال  كبار  يد  على  دَر���س    
اآية  اآنذاك , حيث در�س الفقه واأ�صوله على يد 
اهلل ال�صيخ حممد علي �صيبويه , وال�صيد مريزا 
مهدي ال�صريازي , وال�صيخ يو�صف اخلرا�صاين, 
بن  حممد  وال�صيخ   , اجل��اليل  حم�صن  وال�صيد 
احلوزة  اأع��الم  من  وغريهم  ال�صاهرودي  علي 
يف كربالء. بعد هذه املدة الطويلة من الدرا�صة 
احل�صنية  امل��در���ص��ة  منها  ك��رب��الء  م��دار���س  يف 
, وامل��در���ص��ة ال��ه��ن��دي��ة وغ��ريه��ا م��ن امل��دار���س 
احل���وزوي���ة ح�صل ع��ل��ى ع���دٍد م��ن ال�����ص��ه��ادات 
الدينية والعلمية حتى اأ�صبح ي�صار اإليه بالبنان 
واالجتماعية,   والعلمية  الدينية  االأو���ص��اط  يف 
العظام  امل��راج��ع  م��ن  ال�صهادات  ه��ذه  وك��ان��ت 
ليكون   , املقد�صة  وكربالء  االأ�صرف  النجف  يف 
الوظائف  بع�س  اأداء  يف  لهم  وم��ث��اًل  وك��ي��اًل 
ومن  اجلماعة  �صالة  اإقامة  ومنها  ال�ص�رعية, 
حم�صن  ال�صيد  االإم��ام  �صهادة  ال�صهادات   هذه 

احلكيم الطباطبائي –قد�س �صره-, وبعد وفاة 
العظمى  اهلل  اآي��ة  �صماحة  اأّك��د  احلكيم  ال�صيد 
ال�صيد اخلوئي– قد�س �صره-  �صهادته واإجازته 
يو�صف  ال�صيخ  اهلل  اآي��ة  �صماحة  له  كتب  كما   ,
ال�صوؤون  لبع�س  تاأييدًا  احل��ائ��ري  اخلرا�صاين 
)جامع  يف  اجل��م��اع��ة  اإم���ام  ..ك���ان  الر�صمية 
العلقمي( ثم )جامع احلاج �صالح عوز( وكان 
تاأديته  بعد  واالر����ص���اد  للوعظ  جمل�صًا  يقيم 
اخلطباء  م��ن  ُي��ع��دُّ  فهو   , امل�صجد  يف  لل�صالة 
, فقد متيزت ُخطبُه  الوقت   البارزين يف ذلك 
 بالوعظ واالر�صاد ون�صر فكر اأهل البيت
كان  كما    , واأهدافهم  مبادئهم  عن  وال��دف��اع 
اال�صالمية  االأم���ة  �صفوف  توحيد  اإىل  ي��دع��و 
وحماربة اأعدائها فقد كان يذهب اإىل الب�صرة 
حمافظات  من  وغريها  )منديل(  ق�صاء  واإىل 

العراق لتو�صيع خارطة هذه الدعوة املباركة.
املوؤلفات  ل�صيخنا اجلليل جمموعٌة قّيمة من 
�صانة  املطبوعة واملخطوطة متيَّزت باالإبداع والرَّ
واخلطابة  التدري�س  ب��ني  خاللها  م��ن  جمع   ,
االإم��ام احل�صن  : بالغة  منها  نذكُر   , والتاأليف 
احلديث  الطب  مع  االإ�صالم   , ال�صالم-  -عليه 
اأح��وال املختار ,   الثاأر يف   , , االأخ��الق النف�صية 
اأو غاية �صري االإن�صان ,  ك�صكول ال�صايف  املعاد 

العظمى يف عال  املاأ�صاة    , اأو حقيبة اجلواهر 
رثاء  يف  ق�صائدًا  �صمَّ  �صعر   دي��وان  و  اخللود  
اأهل البيت - عليهم ال�صالم- ومدحهم , ولديه 
يف  املن�صورة  امل��ق��االت  و  الكلمات  م��ن  العديد 
ذكريات  كمجلة   , والثقافية  الدينية  املجاّلت 
املع�صومني , �صوت املبلغني , واالخالق واالآداب.
اأج��اّلء  اأبناء  خم�صة  ال�صايف  ال�صيخ  خّلف 
هم: ال�صيخ اأحمد ال�صايف مدير مدر�صة االإمام 
احل�صينية  العتبة  يف  ال�صالم-  -عليه  احل�صني 
رجل  وه��و  ال�صايف  حممود  ال�صيخ   , املقد�صة 
اىل  باالإ�صافة  ال�صايف  احلميد  وعبد   , دي��ن 
ال�صهيدين حممد ال�صايف وحممد علي ال�صايف 
ال�صعبانية  االنتفا�صة  اإّب���ان  ا�صت�صهدا  الذين 

املباركة عام 1991.
من   احل�صني االإم����ام  يف  ق�صيدة  ل��ه 

)220( بيتًا مطلعها:
احَل��َرِم              رو���ص��ِة  ف�ي  ُط��ْف  الط�فِّ  قا�ص�َد  يا 

واحرْم كاإحراِم َم�ن قد حلَّ يف احل��رِم
�ص���رف�ًا             �����ْت  ���صَ ُق�����دِّ ق��������د���ٍس  رو���ص�����ُة  فتلك 

ث��وى به��ا �صب��ُط ط��ه �صي��ُد االأم�����ِم
بعد �صراع طويل مع الباطل ا�صت�صهد ال�صيخ 
النظام  اأزالم  ي��د  على  ال�صايف  الر�صا  عبد 
اقتادوه  حتى  االأم��ن,  اأجهزة  طاردته   , املقبور 
اىل مديرية اأمن كربالء, وقتل بعد التعذيب, يف 
دائرة اأمن كربالء يف 29/ ذي القعدة احلرام 
و�صيعه  1989/7/3م  امل��واف��ق  1409ه����  �صنة 
جامع  يف  ودف��ن  مهيبًا  ت�صييعًا  كربالء  اأه��ايل 
تهدميه  مت  الذي  كربالء  يف  عوز  �صالح  احلاج 
اليوم يف  وقربه   , البائد  النظام  اأزالم  قبل  من 
منطقة بني احلرمني ال�صريفني من جهة مرقد 
وبعد  ال�����ص��الم-  -عليه  العبا�س  الف�صل  اأب���ي 
�صمن  ق��ربه  اأ�صبح  للحائر  اجلديدة  التو�صعة 
مدخل باب �صاحب الزمان يف مرقد اأبي الف�صل 

.العبا�س

ال�صهيد ال�صعيد ال�صيخ عبد الر�صا علي  ال�صايف
د. ح�سني عدنان مهدي
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ومزايا  احل�شني  )خ�شائ�س  احل�شينية  :اخل�شائ�س  الكتاب  ا�شم 
املظلوم(

ا�شم املوؤلف: ال�شيخ جعفر التو �شري
ا�شم املحقق واملحرر: ال�شيد جعفر احل�شيني 

م�صاعر  يعك�س  روحيا  ومنربا  املوؤمنني  قلوب   يف  املهمة   الكتب  من  الكتاب  هذا  يعد 
الرهبة واالكبار واخل�صوع واالجالل واملحبة ,وي�صابق ال�صم�س يف ا�صراقها ويناف�س االقمار 
يف تاألقها فقد ك�صف عن اجلوانب  التاريخية ال نه ج�صد ماأ�صاة حدثت  يف تاريخ الب�صرية 
�صيعته  قلوب  يف  عميقا  اخ��دودا  تركت  التي  املاأ�صاة  ,تلك  احلية  ال�صمائر  لها  واهتزت 

وبقيت ب�صماتها على جبني االن�صانية وهي واقعة الطف.
خلق  بدء  من  وج��وده  جمال  )يف  هي  الكتاب  هذا  يتناولها  التي  املوا�صيع  اهم  ومن 
ويف  املطلقة,  العامة  وعباداته  واخالقه  �صفاته  ويف  اجل��زاء,  يوم  بعد  اىل   نوره
مظاهر  بيان  ,ويف  له   الربانية  واالحرتامات  به  االلهية  االلطاف  حيث  من  خ�صائ�صه 
اللطف الرباين اخلا�س باالإمام احل�صني,ويف خ�صو�صياته املتعلقة باخل�صوع لتذكره 
,يف  اخلا�صة  الزيارة  ف�صائل  ويف  والرثاء,  امل��اآمت  جمال�س  واقامة  عليه  والبكاء  والرقة 
خ�صائ�صه املتعلقة بالقراآن املجيد والكالم العزيز, ويف خ�صو�صياته املتعلقة ببيت اهلل 
احلرام ,ويف خ�صائ�صه ما يتعلق باأنبياء اهلل ,ويف خ�صو�صياته املتعلقة باأف�صل االنبياء(
فاخلطيب احل�صيني ال ميكنه اال�صتغناء عن  هذا الكتاب الأنه ي�صب يف خدمة املنرب 

احل�صيني وما يحتاج اليه املجتمع واخلطيب .

املقدمة ...................................................................... خ�سائ�ص احل�سني ومزايا املظلوم
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اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

العامة جلميع  تربيته  اإن اخلالق رغم 
عباده ح�صب ال�صنن التي �صنَّ عليها الكون 
خا�صة  ب��والي��ة  تعهد  اأن��ه  اإال  والكائنات 
ب��اهلل  اآم���ن  ف��م��ن  خ��ل��ق��ه؛  م��ن  للموؤمنني 
تبارك وتعاىل – باأن تواله, واعتمد عليه, 
 – اإليه  اأم��وره  وفّو�س  به,  الظن  واح�صن 
اأموره مبقدار قبوله بوالية  توىّل �صبحانه 

اهلل وتقديره ملا بلغه عنه.
على  ُي��ك��ره��ه  ل��ن  �صبحانه  اأن���ه  ع��ل��ى 
م��ق��دار ت��ق��ب��ل��ه؛ ب��ع��د اأن ك��ان��ت احل��ي��اة 
فيها,  خمتارًا  االإن�صان  ك��ون  على  مبنية 
َنٍة  َبيِّ َعَلى  ُكنُت  اإِن  َراأَْي��ُت��ْم  اأَ َق��ْوِم  َيا  {َق��اَل 
َيْت  َفُعمِّ ِعنِدِه  ْن  مِّ َرْحَمًة  َواآَت��ايِن  َي  بِّ رَّ ن  مِّ
َكاِرُهوَن  َلَها  ن��ُت��ْم  َواأَ اأَُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم 

})هود/28(
يِن  الدِّ يِف  اإِْك���َراَه  : {اَل  تعاىل  قال  و    
��ُد ِم��َن اْل��َغ��يِّ َف��َم��ْن َيْكُفْر  ���صْ َ ال��رُّ ��َب��نيَّ َق��د تَّ
ا�ْصَتْم�َصَك  َفَقِد  ِب��اهلّلِ  َوُيوؤِْمن  اُغوِت  ِبالطَّ
اَم َلَها َواهلّلُ �َصِميٌع  ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِف�صَ

َعِليٌم})البقرة/256(
اهلل  اىل  بالن�صبة  االإن�����ص��ان  وم��ث��ل    
تعاىل يف ذلك – وهلل املثل االأعلى- مثل 
العاقل؛  االأب احلكيم  اإىل  بالن�صبة  االبن 
له  وي�صتجيب  اأب����اه  ي��ح��ب  م��ا  ف��ب��م��ق��دار 
وير�صخ لواليته يوجهه االأب – من حيث 
مقت�صيات  – اإىل  يحت�صب  ال  او  يحت�صب 
ُيعٍر�س  ما  ومبقدار  وال�صعادة,  احلكمة 

عنه وي�صاك�س وال يرغب يف تدخل اأبيه يف 
اأموره يرتكه االأب اإىل حاله.

وقد اأ�صري اإىل ذلك يف اأكرث من اآية من 
اأَْوِلَياوؤُُكْم  {َنْحُن  تعاىل:  قال  اهلل,  كتاب 
ِفيَها  َوَلُكْم  ااْلآِخ��َرِة  َويِف  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ يِف 
ُعوَن}  َما َت�ْصَتِهي اأَنُف�ُصُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

)ف�صلت/31(
اآَم��ُن��وْا  ��ِذي��َن  الَّ َويِلُّ  {اهلّلُ  تعاىل:  ق��ال 
ُوِر َوالَِّذيَن  ُلَماِت اإِىَل النُّ َن الظُّ ُيْخِرُجُهم مِّ
َن  اُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مِّ َكَفُروْا اأَْوِلَياآوؤُُهُم الطَّ
اِر  النَّ َحاُب  اأَ�صْ اأُْوَلِئَك  ُلَماِت  الظُّ اإِىَل  النُّوِر 

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} )البقرة/257(
ا  َراِنيًّ ا َواَل َن�صْ {َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّ
ِمَن  َك��اَن  َوَم��ا  �ْصِلًما  مُّ َحِنيًفا  َك��اَن  َوَل��ِك��ن 

امْلُ�ْصِرِكنَي})اآل عمران/67(
َللَِّذيَن  ِب��اإِْب��َراِه��ي��َم  ا�ِس  النَّ اأَْوىَل  {اإِنَّ 
ِذيَن اآَمُنوْا َواهلّلُ َويِلُّ  ِبيُّ َوالَّ َبُعوُه َوَهَذا النَّ اتَّ

امْلُوؤِْمِننَي} )اآل عمران/68(

َعنَك  ُيْغُنوا  َل��ن  ��ُه��ْم  {اإِنَّ تعاىل:  وق��ال 
ُهْم اأَْوِلَياء  امِلِنَي َبْع�صُ ِ �َصيًئا واإِنَّ الظَّ ِمَن اهللَّ
ُ َويِلُّ امْلُتَِّقنَي})اجلاثية/19(   َبْع�ٍس َواهللَّ

اخلالق  والي��ة  تاأكد  على  تنبيه  وه��و   ,
درج��ة  وب��ل��وغ��ه  االإن�����ص��ان  اإمي���ان  بتاأكيد 
اآمن باهلل ول يكفر به ول  التقوى, فمن 
يلتجاأ  ما  مبقدار  وليُّه  فهو  ر�صله  يجحد 

ف عليه وبقدر ما بلغه عنه. اإليه ويتعرَّ

تعهد اإلهي ب�الية امل�ؤمن به
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عملية  ماهي   ِفكرة  حول  الِكتابة  عملية 
بايدينا  تاأخذ  العملية  فهذه  ج��دًا,  مده�صة 
باحَلفر  للبْدِء  املجهولة  الِفكر  اأرا�صي  اإىل 
فيها  وا�صتخراج كنوزها, هي  عملية َخطرة 

جدًا فعربها ميكن اكت�صاف اأ�صراٍر كثرية
ترتاءى اأمام عني الكاتب, فالكاتب فعليا 
يقوم  بعمليات ُمتعّددة وعلى راأ�صها التفكري, 
هنا يف هذا العال ميكننا الغو�س يف العال 
ال�ُصفلي لروؤية الب�صاعة باأعني الب�صرية, هنا 
متام  يف  �صراحًة  احُللم  يف  الدخول  ميكننا 
ال�صاعة التا�صعة �صباحًا, هنا ميكنني اإعادة 
امل�صلمني  انها�س  حّتى  اأو  التاريخ  �صياغة 
نتغّزل  اأن  قبل  لنك  العلوم,  خُمتلف  اجت��اه 

فعليًا بهذه العملية املُعقّدة ..
يف اأّي ُبقعة نحن؟

مبتابعة ب�صيطة لدور الن�صر العربية ميكننا 
اكت�صاف كمية الُكتب املطبوعة واملن�صورة يف 
البعد  ُكل  بعيدون  فعليا  نحن  الواحد,  العام 
عن عال التاأثري, بعيدون ُكل البعد عن تقدمي 
غري  نحن   , للجميع  ت�صلح  متنّوعة  اأ�صكال 
انتاجنا  .تراجع  فعليا  الو�صول  على  قادرين 
َنعد  فلم  اأ�صكاله,  بُكل  -الِفكري-  املكتوب 
رّوادًا يف االأدب كما اأننا ل ندع قادرين على 

االأق��وى  الو�صيط  عرب  ال�صباب  مع  التوا�صل 
لتكوين العقول, واإن كان هناك ت�صاوؤل حول 
 اهمية الُكتب فزعيمنا االإمام ال�صادق
ل بن عمر اأكتب وبّث علمَك  يف كلمته للمف�صّ
بنيك,  ُكتبَك  ف��اأورث  ِم��تَّ  ف��اإّن  اإخوانك,  يف 
فاإنها ياأتي على النا�س زماُن هرج ال ياأن�صون 

فيها اإال بكتبهم.
ملن ن�شَتِمع؟

تعتمد  الُكتب  ِكتابة  اأن  الَبع�س  يعتقد  قد 
فعليات  لكنها  ال��ق��راءة,  عملية  على  فقط 
نابعة من اال�صتماع, ثقافيا نحن اأبناء املنابر 
منذ  متنّوعة  باأفكار  غذتنا  التي  احل�صينية 
غر, اإال اأّن امَلنرب ل يعد يوجه امل�صتمعني  ال�صِ
للُكتب اإال ما َندر, ولعدم وجود توجيه حقيقي 
�صتكون  الِكتابة  فعملية  الِقراءة  ثقافة  نحو 
,وه��ن��اك  ال��ق��راءة  اب��ن��ة  فهي  ج���دًا,  بعيدة 
وج��ود  ع��دم  وه��ي  االأخ���رى  املع�صلة  حت�صر 
وجود  لعدم  با�صتمرار  ت�صدر  جديدة  ُكتب 
اأّي  على  عظيما  خطرًا  يعك�س  هذا  و  ُكّتاب 
  جُمتمع يدعي تطبيق تعاليم ر�صول هلل
فهو اأرواحنا فداه قال: قيدوا  الِعلم بالِكتاب.

فُكل  اأعتقد.  ال  التجارب؟  تنق�صنا  هل 
داخ��ل��ه حكاية  ي��ح��م��ل يف  ر���ص��ايل  اإن�����ص��اٍن 

ها جتاوز حكاية واإال فهي جتربة غنية  -لن�صمِّ
باملهارات املُتعّددة- وهذه  احلكاية  قد تتكرر 
لتجارب  توثيق  وج���ود  ل��ع��دم  الكثريين  م��ع 
االآخرين ,هي جتارب متّر ُمرور الِكرام اأمام 
القادمة, وهنا  لالأجيال  اأعيننا دون حفظها 
ميكننا ا�صتح�صار كلمة لر�صول هللاأكتب 
الِعلَم قبل ذهاب الُعلماء, واإمنا ذهاب الِعلم 

ميوت مبوت الُعلماء
ه���ل الزل���ن���ا ن��رغ��ب ب���احل���رب من 

الِكتابة؟ كيف ؟
ع��ن امل���وىل اأم���ري امل��وؤم��ن��ني علي ب��ن اأب��ي 
فيه  ف��اأع��د  ِك��ت��اب��ًا  َكتبت  اإذا    ط��ال��ب 
عقلك  على  َتختم  فاإمنا  ختمه,  قبل  الَنظر 
بهذه الكيفية واالإتقان الذي يقودنا لالرتقاء 
فعن  الِكتابة,  ونعيد  نكتب  الِكتابة,  �صّلم  يف 
االإمام ال�صادق  ي�صتدل بِكتاب الرجل 
بر�صوله على  و  ومو�صع ب�صريته,  على عقله 

فهمه وفطنته.
ُكل ما نحتاجه للِكتابة هَو الِكتابة, فالِكتابة 
ُتوّلد الرغبة بالِكتابة, وتوّلد الرغبة بالتعّلم, 
وتوّلد الرغبة بالتعليم, وتوّلد الرغبة باالأهم 

.. القراءة.

الكتابة
ح�سني  مكي املرتوك 
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:بعد مطالعتك  الكرمي  القارئ  عزيزي 
ا�سرتاحة  لــك  تكون  ان  البــد  املجلة  ابـــواب 
االدب  الغناء من  الواحة  فننقلك اىل هذه 
الــعــربــي واىل مـــا يـــريـــح الــنــفــ�ــص ويــ�ــســعــد 
على  الف�سل  بــن  ح�سن  دخــل  قيل  القلوب 
بع�ص اخلطباء وعنده كثري من اأهل العلم.
اخلليفة  فــزجــره  يتكلم  ان  احل�سن  فــاأحــب 
اأ�سبي يتكلم يف هذا املقام ؟ فقال يا  وقــال 
ا�سغر  فل�ست  �سبيا  كنت  ان  املوؤمنني  امري 
مـــن هـــدهـــد �ــســلــيــمــان وال اأنـــــت اكــــر من 
اأحطت مبا مل حتط  قــال  اذ   سليمان�
تــعــاىل فهم  ان اهلل  تـــرى  اأال  قـــال  .ثـــم  بــه 
بــاالأكــر  كـــان االمـــر  ولـــو  احلــكــم ل�سليمان 

لكان داوود اأوىل.

العرة من هذه الق�سة ان القيا�ص لي�ص 
باالعمار وامنا بالعقول فقد قالوا قدميا:

 ال حتتقر كيد ال�سغري فلرمبا
 متوت االفاعي من �سموم العقارب  
فالغاية من وراء هذه  الق�سة ان اخلرة 
واملــنــطــق والــعــلــم ال تــقــا�ــص بـــاالعـــمـــار بل 

بالعقول 
 : ل�سليمان  قــال  الــهــدهــد  اأن  قيل 
اأريد اأن تكون يف �سيافتي قال: اأنا وحدي؟ 
قال: البل اأنت واأهل ع�سكرك يف جزيرة كذا 
يف يوم كذا، فح�سر �سليمان بجنوده، فطار 
الهدهد فا�سطاد جرادة وخنقها ورمى بها 
يف البحر وقــال: كلوا يا نبي اهلل من فاته 
اللحم ناله املرق، ف�سحك �سليمان وجنوده.

واخذه بع�ص ال�سعراء فقال  :
فكن قنوعا فقد جرى مثاًل

ان فاتك األلحم فا�سرب املرقة
الــعــرة مــن ذلـــك ان االنــبــيــاء مــا كانت 
قـــلـــوبـــهـــم غــلــيــظــة وقـــا�ـــســـيـــة  ومــــــا كــانــت 
حياتهم فــقــط لــلــدعــوة وملــعــامل الــديــن بل 
ويجال�سون  وي�سحكون  يتمازحون  كــانــوا 
الفقراء وامل�ساكني ويلبون دعوة من دعاهم 

واليتكرون. 

ا�سرتاحة اخلطيب

�س/ هناك اق�شام لل�شيام اذكرها بالتف�شيل؟
وهناك هدية للفائز االول

�سوؤال العدد

تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية 
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

قال تعاىل )ياأيها الذين امنوا اتقوا اهلل حق 
تقاته وال متوتن اال وانتم م�صلمون ( 

خط  ال�صعوب  االمم  حياة  يف  الهوية  تعترب 
احمر ,ومبدا ا�صا�صيا من مبادئ حياتنا بل 
متثل عن�صرا من عنا�صر احلياة وجزاء من 
متى  الأنها  هوية  بال  الأمة  حياة  ,فال  الكيان 
فقدت هويتها �صقطت ح�صاريا ول يعد  لها 

موطئ قدم بني االأمم االخرى .
ال  اال�صالمية  االمة  هوية  عن  احلديث  ان 
به  منلوؤه  اىل  يحتاج  وقتي  فراغ   عن   ياأتي 
,وال هو من باب الفرق الفكري الذي ميكن 
التنزه عنه واال�صتغال مبا هو  اهم منه ,بل 
الكيان  هو حديث عن امل�صري ,وحديث عن 
ان  منذ  االن�صان  م�صكلة   ,فانه  والكونية 
وطاأت قدمه  االر�س هي ان يكون او ال يكون 

, وال يكن له ان يكون بال هوية .
خالل  من  الهوية  اهمية  تلم�س   وميكن 
النبوية  وال�صنه  الكرمي  القران  اىل  الرجوع 

ال�صريفة ,ففي القران الكرمي الكثري والكثري 
ا�صتقاللية  على  توؤكد  التي  االآيات  من  جدا 
�صائر  عن  هويتها  يف  وعلميا  نظريا  االمة 

االمم االخرى .
فاأما م�صاألة ا�صتقبال بيت املقد�س يف �صدور 
تختلط  ال  ان  الأجل  اال  اال�صالمية  الدعوة 
امل�صركني  من  اال�صنام  عبدة  بهوية  هويتنا 
الكعبة  فناء  متالأ  ا�صنامهم  كانت  حيث 

امل�صرفة .
,وبعدان   باأ�صنامهم  االإطاحة  وبعد  ثم 
لدى  ,ظهرت  ال�صعداء  الدعوة  تق�صمت 
يلتقي  ان  يف  وال�صرور   الفرح  بوادر  اليهود 
,فبادر  واحدة  قبلة  يف  معهم  امل�صلمون 
امل�صروع اال�صالمي  حتويل القبلة اىل م�صجد 
احلرام , قال تعاىل )قد نرى  تقلب وجهك 
فول  تر�صاها  قبله  فلنولينك  ال�صماء  يف 
,ولهذا   ) احلرام  امل�صجد  �صطر  وجهك 
بعد  يرددوا  ان  امل�صلمني   ادبيات  من  �صار 

قول  لعقائدهم  ا�صتعرا�صهم  ويف  الفرائ�س 
)الكعبة قبلتي(.

ت�صريع  م�صاألة  جند  ال�صريفة  ال�صنه  ويف 
االذان من امل�صائل الكا�صفة  عن اهتمامات  
,فلم  الهوية  با�صتقاللية  املقد�س   ال�صارع 
اقرتاحات  جميع   النبي يرت�صي 
امل�صلمني من ال�صحابة ,ل يرت�صن الناقو�س 
نها  ال  النار  يرت�صي  ,ول  للن�صارى  الأنه 
 للمجو�س ,و و...حتى نزل الأمني جربئيل

باالأذان عليه. 
موا�صيع  من  املئات  بل  الع�صرات  وهناك 
اال�صالمية  االهوية  ا�صتقاللية  على  التاأكيد 
و�صناتي عليها تباعا وبح�صب جماالتها فان 
جماالت  من  جمال  كل  يف  دخيلة  الهوية 
القادمة  احللقات  يف   فانتظرونا  احلياة 

للوقوف على نتيجة املو�صوع ان �صاء اهلل.

هوية يف مهب الريح
احللقة االوىل
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العتبة احل�صينية تقيم جمال�س عزاء الم البنني يف وا�صط
اطلق ق�صم اخلطابة احل�صينية التابع للعتبة احل�صينية املقد�صة م�صروع ياح�صني يف الكوت حمافظة وا�صط ملدة ثالثة ايام متتالية قدم 
من خاللها 13 جمل�س ح�صيني �صمل جميع انحاء املحافظة حيث مت رفع راية االمام احل�صني يف جميع احل�صينيات التي اقيمت فيها 

املجال�س.
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لدرا�صة )اخلطابة احل�صينية  املتقدمني  الويل( لالخوة  ال�صيخ )امري  اال�صتاذ  الذي اجراه  االول  االنكليزية  باللغة  ال�صفوي  االختبار 
)كربالء- املحافظات  خمتلف  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  احل�صينية  اخلطابة  ق�صم  على  �صيوفًا  حلوا  الذين  االنكليزية(  باللغة 

النجف-بغداد-احللة-النا�صرية-ال�صماوه -الكوت -الب�صرة( ,والذي جتاوز عددهم 95 طالب .
حيث ان هناك اختبار حتريري لهم يف اجلمعة القادمة ان �صاء اهلل

والفني  االعالمي  للتدريب  ال�صالم  عليه  احل�صني  االمام  معهد  اقامه  الذي  ال�صامل  ال�صحفي  الربنامج  من  العا�صر  اال�صبوع  اكمال 
, والذي ي�صمل دورات وور�صات )كتابة اخلرب- �صناعة اخلرب-حترير اخلرب-كتابة املقال-التحقيق ال�صحفي-املرا�صل ال�صحفي-
, حيث  ا�صابيع يف كل خمي�س وجمعة  ملدة ع�صرة  تق�صمت  والتي  تنموية(  ال�صحفي-الت�صوير-ور�صة  ال�صحفية-الفوتو�صوب  املقابلة 

جتاوز عدد امل�صاركني 60 طالبًا وطالبة يف الربنامج

May 2019 Number |37|23

ن�ساطات الق�سم




