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اهال بك ايها املنقذ

عندما ترى اقرب املخلوقات خلالقه يرتك اف�ضل موعد لقاء مع ربه ويتجه اىل �ساحة حرب وقتال ويعرف انه �سيقتل من معه.
لكنه ي�ص ّر ويذهب اىل مقتله بدل موعد احلج الذي من املفرت�ض ان يكون �ضمن احلجاج معززاً مكرماً يحاط باملحبني والهاتفني
با�سمه والذين يقبلون االيادي واالقدام للتربك بوجوده.
اغلب املوجودين هم يعرتفون بامامته ويقرون بف�ضله ومنزلته .لكنه رف�ض ذلك الوجود وتوجه اىل �ساحة قل فيها النا�صر وكرث
فيها العدو واخلاذل.
نرى االمام احل�سني عليه ال�سالم عندما خرج من مكة متوجهاً اىل كربالء وهو يردد «مل اخرج ا�شراً وال بطراً امنا خرجت لطلب
اال�صالح يف امة جدي» حيث ان امة جده مل تفارق جده اال ب�ضع �سنني!
كان االمام احل�سني عليه ال�سالم وا�ضحا يف ا�صالحه وكان ال يرتدد وال تاخذه لومة الئم وال �صفقة وزارة وال عدد الكرا�سي!
ما ا�شبه اليوم بالبارحة فكثريون هم من يدّعون اال�صالح وما هم اال مف�سدون ولكن ال ي�شعرون.
فاهال و�سهال بقدومك ايها امل�صلح احلقيقي .ويا ليت قومي يعلمون كيف ي�صلحون انف�سهم قبل ان يتهجموا على االخرين
ويطالبوا باال�صالح.

رئي�س التحرير

ليتفقهو

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

�أحكام احلج

ا�س حِ ُّج ا ْل َب ْيتِ َم ِن ْا�س َت َطا َع �إِ َل ْي ِه َ�س ِبي ً
ال َو َمنْ
احلج من �أهم الفرائ�ض يف ال�شريعة الإ�سالمية ،قال اهلل تعاىلَ ( :وللِهَّ ِ َعلَى ال َّن ِ
َك َف َر َف�إِ َّن اللهَّ َ َغن ٌِّي ع َِن ا ْل َعالمَ ِ َ
ني)ال عمران  .97ويف املروي عن الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم) �أنه قال(:من مات ومل يحج حجة
الإ�سالم مل مينعه من ذلك حاجة جتحف به� ،أو مر�ض ال يطيق فيه احلج� ،أو �سلطان مينعه ،فليمت يهودياً �أو ن�صرانياً).
�س�ؤال متى يجب احلج؟
جواب اذا حتققت اال�ستطاعة وجب احلج وي�شرتط يف حجة
اال�سالم البلوغ والعقل واحلرية واال�ستطاعة املالية والبدنية
وتخليه ال�سرب �أي فتح طريق و�أمنه و�سعة الوقت والرجوع اىل
الكفاية .
وروي ال�شيخ الكليني بطريقة معترب عن ابي عبداهلل
ق��الَ " :م��نْ َم َ
ي َن ْع ُه مِ ��نْ َذ ِل َ��ك
ال� ْ��س�َلااَ ِم لمَ ْ مَ ْ
��ات َو لمَ ْ َي ُح َّج َح َّج َة ْ إِ
تحِ ُف ِب ِه �أَ ْو َم َر ٌ�ض لاَ يُطِ ُ
اج ٌة جُ ْ
ي َن ُع ُه
يق فِي ِه الحْ َ َّج �أَ ْو ُ�س ْل َط ٌان مَ ْ
َح َ
َف ْل َي ُمتْ َيهُو ِد ّياً �أَ ْو َن ْ�ص َرا ِن ّياً " .
�س�ؤال متى جتب اال�ستنابة يف احلج (�أي �إر�سال �شخ�ص للحج
عن غريه)؟
جواب امل��ك��ل��ف احل���ي امل�����س��ت��ط��ي��ع اذا ا���س��ت��ق��ر ع��ل��ي��ه احل���ج ومل
يتمكن من اداء حجة اال�سالم بنف�سه ملر�ض او هرم يجب عليه
اال�ستنابة الفورية كفورية احلج .وعن امليت امل�ستطيع مات ومل
يحج حجة اال�سالم وقد تعلق احلج يف ذمته ،وال با�س با�ستنابة
ال�ضرورة عن ال�صرورة وغري ال�صرورة ،الب��د ان يكون االوىل
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فيمن عجز عن مبا�شرة احلج وكان مو�سرا ان ي�ستنيب ال�صرورة
يف ذلك ,كما ان االوىل فيمن ا�ستقره عليه احلج فمات ان يحج
عن ال�ضرورة .
�س�ؤال هل يجب تعلم احكام احلج والعمرة؟
جواب نعم يجب على ال��ذاه��ب اىل احل��ج ,ف�لاب��د م��ن معرفة
ب���أع��م��ال احل���ج واح��ك��ام��ه وان ك��ان ذل���ك ب���إر���ش��اد غ�يره عند كل
عمل ووجود مر�شد ديني يعلمه منا�سك حجة اال�سالم والعمرة
ب�صورة �صحيحة.
�س�ؤال هل يجب على امل�ستطيع ان ي�سجل يف قرعة احلج وهل
يجب اذا تعذر االول ان ي�سجل يف احلج التجاري؟
جواب نعم يجب على امل�ستطيع ان ي�سجل يف قرعة احلج لكي
ال ي�ستقر احلج بذمته واذا مل يبادر اىل الت�سجيل ي�ستقر احلج
يف ذمته ,نعم اذا تعذر االول وجب عليه يف احلج التجاري اذا كان
متمكناً وم�ستطيعاً .
واجب على املكلف امل�ستطيع ان يحج حجة اال�سالم �سواء كان
بوا�سطة قرعة احل��ج او احل��ج التجاري لكي ت�براء الذمة من
احلج .

العقائد

العقائد

العقائد
ال�شيخ علي الفتالوي

ب�سمه تعاىل
امتاما لل�سل�سلة العقائدية التي بد�أناها يف
العدد(  )37نقول :
ان امل�سلمني مل يختلفوا على وجود اهلل تعاىل
�أو على وحدانيته ,بل اختلفوا يف �صفاته وافعاله
وكان االختالف يف �صفاته الثبوتية ,فمنهم من
قال انها زائدة على الذات ومنهم من قال انها
عني الذات ,واحلق انها عني الذات ،الن القول
بزيادتها على ال��ذات يلزم من مفا�سد عقدية
كثرية مت�س وحدانيته تعاىل ,وحيث ان هذا
االمر اخت�ص به العلماء وجتادلوا فيه ,فلم جند
م�صلحة من طرحه على م�سمع القارئ الكرمي.
ومل يختلف امل���س�ل�م��ون ع�ل��ى ن �ب��وة النبي
االكرم وامن��ا اختلفوا يف رتبة الع�صمة
النبوية فمنهم من ق��ال انه  مع�صوم يف
مقام التبليغ ,ومنهم من قال ان ع�صمته 
مطلقة �سواء يف حياته او يف تبليغه ,وهذا القول
االخري هو الذي ين�سجم مع قول العقل واملنطق
,ومع �صفاته القدوة واال�سوة.
واما اختالف وكل االختالف هو ما كان يف
االمامة ,وهل انها من ا�صول الدين ام من ا�صول
املذهب او هي فرع من فروع الدين ,ولقد قال
اجلمهور انها من فروع الدين  ,وا�ستدلوا على

ذلك ب�أدلة مردودة يف حملها وقال االمامية هي
(االمامة)من اال�صول ,ولكن منهم من قال انها
من ا�صول املذهب فقط اي من اراد ان يكون
�شيعيا فلي�ؤمن بالإمامة ك�أ�صل ,وعدم القول بها
ال يخرجه من الدين ,بل يخرجه من املذهب ,
وهناك من ذه��ب من علمائنا على انها من
ا�صول ال��دي��ن وم��ن مل يقبل ك�أ�صل خ��رج من
الدين ,وكل من الفئتني �أدلتهم ,وهذا مرتوك
الهل البحث والدر�س وال ي�صح طرحه هنا.
ان القول الرئي�س يف البحث ،والذي افرتق
مبوجبه امل�سلمون اىل فرقتني هو من هو االمام
احلق ؟
ول�ك��ي جنيب على ه��ذا ال���س��ؤال :ن�ق��ول ان
االمامية قالوا انه امري امل�ؤمنني علي بن ابي
طالب , وقال اهل ال�سنة اخللفاء الرا�شدون
بح�سب ت�سل�سلهم ,ولكل من الفرقتني ادلتهم
اخلا�صة ,واحلق ما ذهب اليه االمامية بدليل
ما قاله اهل ال�سنة يف كتبهم .
ان لأه��ل ال�سنه كتبا معتربة عندهم وهي
ال�صحاح و�أه ��م ه��ذه ال�صحاح هما �صحيح
ال��ب��خ��اري و� �ص �ح �ي��ح م���س�ل��م ,واه � ��م ه��ذي��ن
ال�صحيحني هو �صحيح البخاري ,اذن االعتماد
كل االعتماد عند اهل ال�سنه هو �صحيح البخاري

(,ولكي نلزمهم مبا الزموا به انف�سهم )اوقل
(�أدي �ن��ك م��ن ف�م��ك)ر�أي�ن��ا ان نبحث ع��ن حق
علي بن ابي طالب  يف �صحيح البخاري,
ونع�ضده مب��ا ج��اءت ب��ه تفا�سري الفريقني يف
القران الكرمي فظهر لنا هذا العنوان (حق علي
و�أهل بيته يف القران الكرمي و�صحيح البخاري
) و�سوف نكتب ذلك على �شكل حلقات الغاية
منها:
�أ -تثبيت قلوب ال�شيعة على احلق
ب -تنوير اهل ال�سنة وار�شادهم اىل احلق
من كتابهم االول واملعتمد عندهم قبل غريه.
الفات نظر القارئ
نلفت نظر القارئ الكرمي اىل ما يلي:
 -1ط��رح ه��ذا املو�ضوع علميا كما طرحة
العلماء ال�سابقون من املدر�ستني ,وال يراد به
اال معرفة احلق ,ولي�س فيه طائفية مقيتة بقدر
م��ا ه��و ار��ش��اد اىل احل��ق ,ولي�س ل��زرع الفتنة
والكراهية والعن�صرية .
 -2درجنا هذا البحث على �شكل معادالت
منطقية ليتي�سر للقارئ الو�صول اىل النتيجة
بي�سر و�سهولة.

Number |38| August 2019

5

علوم قران

العزة
احللقة الثانية

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

من له العزة:
عن ر�سول اهلل يف الدعاء  :يامن هو
رب بال وزير يامن هو عزيز بال ويل يامن هو
غني بال فقر ،وعن االمام علي : كل عزيز
داخ��ل حت��ت ال�ق��درة فذليل ،وع��ن ر��س��ول اهلل
 : ان اهلل تعاىل يقول كل ي��وم ان��ا ربكم
العزيز فمن اراد عزة الدارين فليطع العزيز
العزة للم�ؤمن :
االما م احل�سن :وقد قيل له فيك عظمة
قال :ال بل هي عزة ،قال اهلل تعاىل  :وهلل العزة
ولر�سوله وللم�ؤمنني ،قال االمام ال�صادق: 
ان اهلل َ
فو�ض اىل امل�ؤمن اموره كلها ومل يفو�ض
اليه ان يكون ذليال اما ت�سمع اهلل تعاىل يقول :
وهلل العزة ....
فامل�ؤمن يكون ع��زي��زا و ال يكون ذليال ان
امل�ؤمن اعز منىاجلبل الن اجلبل ي�ستقل منه
باملعاول وامل�ؤمن ال ي�ستقل دينه ب�شيء
ع��ن االم���ام الباقر : ان اهلل ت�ب��ارك
وت�ع��اىل اعطى امل��ؤم��ن ث�لاث خ�صال العز يف
ال��دن�ي��ا واالخ� ��رة وال�ف�ل��ج يف ال��دن�ي��ا واالخ ��رة
واملهابة يف �صدور ال�ضاملني
تف�سري العز 00
االمام ال�صادق : العز ان تذل للحق اذا
لزمك،و عن االمام ال�صادق:ال�صدق عز
واجلهل ذل ،وعن االمام علي:ح�سن خلق
امل�ؤمن من التوا�ضع وعزة ترك القال والقيل،
وعنه العز ارف��ع من احللم ،وع��ن االمام
زي��ن العابدين(: ط��اع��ة والة االم��ر متام
العز)
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موجبات العز
 -1طاعة اهلل
ع��ن االم��ام ال�صادق : م��ن �أراد ع��ز ًا
بال ع�شرية وغنى بال مال وهيبة بال �سلطان
فلينتقل من ذل مع�صية اهلل اىل عز طاعته.
االم��ام علي : اذا طلبت العز ف�أطلبه
بالطاعة� .أوح��ى اهلل تعاىل اىل داوود:
ي � ��اداوود اين و��ض�ع��ت ال �ع��ز يف ط��اع�ت��ي وه��م
يطلبونه يف خدمة ال�سلطان فال يجدونه .
عن ر�سول اهلل : من �أراد ان يكون اعز
النا�س فليتق اهلل .
عن ر�سول اهلل: اع��ز ام��ر اهلل يعزك
اهلل ،وعنه: التذلل للحق اقرب اىل العز،
من التعزز بالباطل  .عن االم��ام علي: 
اللهي كفى يل عزا ان �أكون لك عبدا وكفى يل
فخرا ان تكون يل ربا .
 -2الي�أ�س من النا�س
االم��ام علي : العز مع ال� َي��أ�� ِ�س.االم��ام
الباقر : الي�أ�س مما يف اي��دي النا�س عز
للم�ؤمن يف دينه .لقمان : البنه وهو يعظه:
ان اردت ان جتمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما
يف ايدي النا�س فامنا بلغ الأنبياء وال�صديقون
ما بلغوا بقطع طمعهم .
 -3االن�صاف
االمام علي : اال انه من ين�صف النا�س
من نف�سه مل يزده اهلل اال عزا.
 -4االخذ باحلق
االمام الع�سكري : ماترك احلق عزيز
اال ذل وال اخذ به ذليل اال عز.
 :-5العفو
عن ر�سول اهلل : من عفا من مظلمه

ابدله اهلل بها عزا يف الدنيا واالخرة
عن االمام الباقر : ثالث اليزيد اهلل بهن
املرء امل�سلم اال عزا ال�صفح عمن ظلمه و�إعطاء
من حرمه وال�صلة ملن قطعه
 -6التوكل
االم��ام الباقر : الغنى والع ّز يجوالن يف
قلب امل�ؤمن ،ف��إذا و�صال �إىل مكان فيه التو ّكل
ا�ستوطنا
 -7حفظ الل�سان
عن االمام الكاظم : لرجل قال له او�صني
احفظ ل�سانك تعز وال متكن النا�س من قيادك
فتذل رقبتك
 -8كظم الغيظ
عن االم��ام ال�صادق ما من عبد كظم
غيظا اال زاده اهلل عز وجل عزا يف الدنيا واالخرة
 -9ال�صرب علة امل�صيبه
ع��ن االم� ��ام الباقر : م��ن ��ص�بر على
امل�صيبة زاده اهلل عز وجل على عزة وادخله جنته
مع حممد واهل بيته
 -10القناعه
عن االمام علي : القناعه ت�ؤدي اىل العز
،وعنه : من قنعت نف�سه عز ومع�سرا ومن
�شرهت نف�سه ذل مو�سرا،وعنه : اقنع تعز.
ما ينبغي يف الدعاء لطلب العز ،عن االمام
زي ��ن العابدين : م��ن دع��ائ��ه يف م�ك��ارم
االخالق واعزين وال تبتلني بالكرب وال ترفعني يف
النا�س درجة اال حططتني عند نف�س�سي مثلها وال
حتدث يل عزا ظاهرا اال �أحدثت يل ذله باطنه
عند نف�سي بقدرها ،وعنه : من دعائه يف
يوم عرفه (( وذللني بني يديك واع��زين عند
خلقك))

�شبهات وردود

مرا�سيم عا�شوراء (بني النقد واملعقول)
احللقة االوىل

ق����ال االم������ام ال���ر����ض���ا �ِ " :إ َّن َي����� ْو َم
الحْ ُ ��� َ��س�ْيننْ ِ �أَ ْق���� َر َح ُج ُفو َن َناَ ،و�أَ� ْ��س�� َب�� َل ُد ُم��وعَ�� َن��ا،
َو�أَ َذ َّل َعزِي َز َنا ِب�أَ ْر ِ�ض َك ْربٍ َو َبلاَ ٍء (.)1
ان ي���وم ع��ا���ش��وراء م��ن االي����ام امل�����ش��ه��ورة
ال��ت��ي ع��رف على م��دى االزم����ان والع�صور
منذ ال��ي��وم االول من وق��وع ه��ذه احلادثة
االليمة على قتل ن�سل ال��ذري��ة الطاهرة
و�أ����ص���ح���اب احل�����س�ين  ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا
معهم .وهذه احلادثة تركت اثراً يف نفو�س
حمبيهم ومواليهم بتو�صيات وتوجيهات
عن االئمة . 
وه����ذا م���ا ج��ع��ل ت��ر���س��ي��خ م��را���س��ي��م ه��ذا
اليوم ودميومته اىل يومنا هذا وحتى قيام
ال�ساعة .
و�سبب هذا البقاء واخللود اوال م�شيئة
اهلل عز وجل والثاين هو جتديد العزاء كل
عام اي�ضا له دور يف هذا البقاء .
ول��و ت�أملنا قليال يف �صفحات التاريخ
لوقفنا على اك�ثر م��ن ال�����ص��ور التاريخية
حلوادث دنيوية او �شخ�صية ذكرها القران
وكانت لها اثرها .
مثال :ق�صة نبي اهلل �آدم وخروجه
من اجلنة وبكا�ؤه
عليها حتى �أثرت
ت���ل���ك ال����دم����ع يف
وجهه.

وكذلك من ق�ص�ص النبي يعقوب 
وب��ك��ا�ؤه على ول��ده يو�سف م��دة من الزمن
حتى ابي�ضت عيناه من احلزن .
واي�ضا هناك �شواهد تاريخية اخرى يف
هذا ال�صدد عندما يتذكر الفرد او املجتمع
او املال مناقب رجالهم و اثارهم اخلالدة
بالن�سبة لهم واما االخرين لرمبا مل تكن
خالدة ما ال�ضري من ان يقفوا اثره واالخر
ال عالقة له يف ذلك.
وان ك���ان ه��ن��اك راب���ط م�����ش�ترك يف اث��ر
هذه الذكرى اخلالدة ما ال�ضرر ان تكون
املرا�سم واحدة كل يعرب عن فهمه للق�ضية.
وال���ق���ول ه��ن��ا :ال��ت��ع��ب�ير ال�صحيح لهذا
الفهم كل ح�سب ما ينظر اليه او يفهمه
ميكن ان يكون هذا يعار�ض هذا كان يكون
االول يفهمه بكاءاً والثاين يفهمه اطعاما
وهكذا...
فال ميكن لواحد منهم ان يطعن بالأخر
على ا�سا�س ان الفهم ال�صحيح هو الذي

ي�سري عليه وعليه اتباع االخرين معه وال
االخر اي�ضا له احلق يف احلاق االخر اي�ضا
اليه على ان الفهم ال�صحيح لهذه امل�آثر
اخلالدة هي ما يقوم فيه.
فعليه ان النقد ال���ذي ي��وج��ه م��ن قبل
بع�ض اال���ش��خ��ا���ص او اجل��ه��ات يف ك��ل عام
ح���ول م��را���س��ي��م ي���وم ع��ا���ش��وراء و�شعائره
يتجدد كل مرة وبطرق ا�سماع النا�س على
ان هذه لي�ست من ال�سنة وال ا�صل لها وال
داعي لها وال وال....
اق�����ول ان ال��ن��ق��د م���ن االم������ور اجل��ي��دة
واملمدوحة ان كان هادفا ولكن اذا كان من
اج���ل الت�سقيط واالف�����راط والت�شهري ال
داعي للنقا�ش لأنه وا�ضح الهدف يف نقدهِ,
ام��ا الناقد ال��ذي يريد ان يفهم الق�ضية
م��ن اج���ل تهذيبها فنحن معه ون���ؤي��د له
ن��ق��ده ع��ن��دم��ا ي��ت��ط��رق لق�ضية ع��ا���ش��وراء
وتهذيب ال�شعائر احل�سينية و�سنكمل
يف احللقة الثانية ان �شاء اهلل حول
ال�شعائر احل�سينية .
________
بحار االنوار � 44ص283

ال�شيخ حممود عبد الر�ضا ال�صايف
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درو�س يف اخلطابة

ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

اخلطيب
وال�صفات الـذاتـية

حتدثت يف العدد ال�سابق عن و�سائل
االقناع عند اخلطيب وقلت :كلما تعددت
تلك الو�سائل رُ
وكثت كان اخلطيب ناجحا
وم��رم��وق��ا وي�ك�ثر ا� �س �ت��دع��ا�ؤه م��ن النا�س
وذك� ��رت
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احل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة

هناك خم�س و�سائل اقناع  ،واالن نكمل
الباقي:ــ
6ــ التاريخ احلوزوي والعلمي امل�شرف
للخطيب ال��ذي ي�ج��ب ان ي�شتهر ب��ه يف
االو�ساط العلمية واالجتماعية والثقافية
وبني طبقات املجتمع وعوام النا�س
واالن ن�أتي لبيان و�شرح تلك النقاط
ال�سابقة والتو�سع فيها :ـ
اوال :ال�صوت اجلميل واجل�ه��وري
 :ر�أ� ��س م��ال اخل�ط�ي��ب و��س��ر جناحه
و�شهرته  ,هو امتالكه ل�صوت جميل
� �س��اح��ر وق � ��درة ك��ب�ي�رة ع �ل��ى ر� �س��م
االط��ر اللحنية للأطوار احل�سينية
واتقانها بجميع تفا�صيلها  ،لأن
ه�ن��اك الكثري م��ن ال�شخ�صيات
اخلطابية التي متتلك ا�صواتا
جميلة ج��دا ول�ك�ن�ه��ا �ضعيفة
يف �صياغة االط ��ار اللحني
للطور احل�سيني حيث ان
لكل ط��ور ح�سيني اطار
نغمي معني مييزه عن
غريه  ،فمثال هناك
�� � �ص � ��وت ج �م �ي��ل
ج� ��دا و� �س��اح��ر

ولكنه يف ط��ور املقتل ت�ضيع جمالية هذا
ال���ص��وت ب�سبب ع��دم ر�سمه مل�ع��امل طور
املقتل ب�صورة �صحيحة او بعبارة اخرى
 ،الن�سمع روحية ال�شيخ عبد الزهراء يف
ه��ذا الطور اب��دا ،وبالتايل يت�شتت ذهن
امل�ستمع وان �أُذن��ه املو�سيقية ترف�ض ان
ت�ستمتع ب �ه��ذا ال �ط��ور م��ن ح�ن�ج��رة ه��ذا
اخل�ط�ي��ب ويف ال�ن�ه��اي��ة ال���ص��وت اجلميل
وح��ده  ،ب��دون ات�ق��ان االط��ر النغمية لكل
طور  ،ال يكفي وال يجدي نفعا.
انواع اال�صوات وكيفية بنائها وتدريبها
ه �ن��اك � �ص��وت ��ض�ع�ي��ف ج ��دا وه �ن��اك
� �ص��وت و� �س��ط (م �ق �ب��ول) وه �ن��اك ��ص��وت
� �س��اح��ر ،ف �م��ن ي�ع�ل��م ان � �ص��وت��ه �ضعيف
ج��دا فمن االح��رى واالج��در ب��ه ان يرتك
ال �ن �ع��ي وال ��رث ��اء يف امل �ح��ا� �ض��رة ويكتفي
بال�شرح ف�ق��ط وال ي�ع� ِّر���ض نف�سه للنقد
واال�ستهزاء وال�سخرية من قبل االخرين
وال يعطي م�سوغا للمت�صيدين يف املياه
العكرة لتوجيه النقد للخطابة احل�سينية
واال�ستهزاء بجل اخلطباء والتنقي�ص من
�ش�أن املجال�س احل�سينية لذلك قال ر�سول
اهلل ر  (:رحم اهلل امرءٍ جب الغيبة
عن نف�سه)

درر املع�صومني

العمل بال�سنة
ال�شيخ احمد ال�صيقل

َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ  : لاَ َق� ْو َل ِ�إ اَّل ِب َع َم ٍل،
َولاَ َق ْو َل َولاَ َ َع َم َل ِ�إ اَّل ِب َن َّي ٍةَ ،ولاَ َق ْو َل َو َع َم َل َو ِن َّي َة
ال�س َّن ِة (.)1
ِ�إ اَّل ِب ِ�إ َ�صا َب ِة ُّ
وهناك �أحاديث كثرية بهذا امل�ضمون ،
وهو احلث على لزوم ال�سنة عن الإمام زين
العابدين �ِ :إنَّ �أَ ْف َ�ض َل ْ أ
الَ ْع َم ِال ِع ْن َد اللهّ ِ
ال�س َّن ِة َو ِ�إنْ َق َّل (. )2
َع َّز َو َج َّل َما ُعمِ َل ِب ُّ
و(ال) هنا نافية للجن�س؛ لأن ا�سمها
مبني على الفتح  ،وه��ي تختلف يف �أدائها
ومدلولها عن ال امل�ش ّبهة ب (لي�س) يف كون
النافية للجن�س تنفي جن�س ال�شيء وهو العمل
يف املقام  ،وهذا معناه �أنّ العمل والالعمل
�س ّيان �إن مل يكن العمل م�صحوب ًا بن ّية ح�سنة
 ،ولي�س املق�صود نفي احلقيقة وال��واق��ع
اخلارجي بل نفي االعتبار .
لو �أنّ �شخ�ص ًا �أل��ف كتاب ًا �ضخم ًا و�أتعب
نف�سه يف ت�أليفه ثم ق ّدمه لعامل �أن يكتب له
تقري�ض ًا  ،ولكن العامل اكت�شف بعد مطالعته
الكتاب �أ ّن��ه ال قيمة له من الناحية العلمية
واملو�ضوعية واع �ت��ذر ل�صاحبه ع��ن كتابة
التقري�ض قائ ًال � :إنّ هذا لي�س بكتاب ! فماذا
ُيفهم ؟ هل نفي الواقع للكتاب ككتاب م�ؤلف
من �أوراق كتبت عليها عبارات وخطوط � ،أم
نفي تو ّفر الكتاب على ال�شروط التي ت�ستحق
بها �أن ي�سمى كتاب ًا كما ينبغي .
�إذ ًا ما كتبه الكاتب يف املثال هو كتاب ،ويف
الوقت نف�سه لي�س بكتاب� ،أي وفق ال�شروط

التي يعتربها �أهل الفن .
�إذا ات�ضح هذا املثال نقول  :هكذا يجب
�أن نفهم مراد الأحاديث ال�شريفة التي تقول
ال عمل �إال بنية .
النية اطار العمل  ،فالعمل ال لون له  ،مثل
املاء ال�صايف و�إن النية هي ذلك ال�شيء الذي
مينحه لونه �أي ال يجدي القول و الإق��رار و
االعتقاد �إال بعمل و ال يجدي القول و العمل
�إال بنية خال�صة هلل ت �ع��اىل ،غ�ير م�شوبة
بالرياء  ،وال ينفع ال�ق��ول و العمل و النية
جميعا ً �إال ب�إ�صابة ال�سنة � ،أي بالأخذ من
ال�سنة  ،و الإتيان مبا يوافقهاَ .ولاَ َق ْو َل َو َع َم َل
ال�س َّن ِة .
َو ِن َّي َة ِ�إ اَّل ِب ِ�إ َ�صا َب ِة ُّ
ولعل �أق��رب مثال يو�ضح ه��ذا املعنى قد
جت�سد يف �أولئك الذين ع��ادوا الإم��ام �أمري
ّ
امل�ؤمنني و�شهروا �سيوفهم يف وجهه بن ّية
التقرب �إىل اهلل تعاىل !
فكيف ُيت�صور قبول عمل من �شهر �سيفه
يف وجه الإمام �أمري امل�ؤمنني وهو ميزان
الأعمال يوم القيامة ؟! (� )3أي مبودة �أمري
امل�ؤمنني ت��وزن �أعمال العباد ليعرف ثقلها
ويتحقق قول اهلل تعاىل َ } :ف�أَ َّما َمنْ َث ُق َل ْت
َم َوازِي ُن ُه َف ُه َو فيِ ِع َ
ا�ض َي ٍة َو َ�أ َّما َمنْ َخ َّف ْت
ي�ش ٍة َر ِ
َم َوازِي ُن ُه َف�أُ ُّم ُه هَ ا ِو َي ٌة { )4( .
ورد َع� ِ�ن ْ ِإ
�ام ال�صَّ ا ِد ِق� :إن��ه �سئل
ال َم� ِ
َع��نْ َق � ْو ِل اللهَّ ِ َع� َّز َو َج � َّل َ } :و َن َ�ض ُع المْ َ� َوا ِزي��نَ
�ام � ِة{(َ . )5ق� َ
�ال  :هُ � ُ�م
ا ْل ِق ْ�س َط ِل � َي � ْو ِم ا ْل � ِق � َي� َ

ْأ
الَ ْن� ِب� َي��ا ُء َو ْ أ
الَ ْو� ِ��ص � َي��ا ُء( .)6ويف رواي��ة  :نحن
المْ َوازِينَ ا ْل ِق ْ�سط )7( .
وذل��ك لأن ميزان كل �شيء هو املعيار
ال��ذي به يعرف قدر ذلك ال�شيء ،فميزان
النا�س ليوم القيامة :ما ي��وزن به ق��در كل
�إن�سان وقيمته على ح�سب عقيدته وخلقه
وعمله ،لتجزى كل نف�س مبا ك�سبت ،ولي�س
ذلك �إال الأنبياء والأو�صياء� ،إذ بهم وباتباع
�شرائعهم واقتفاء �آثارهم و�سريتهم يعرف
مقدار النا�س وق��در ح�سناتهم و�سيئاتهم،
فميزان كل �أم��ة هو نبي تلك الأم��ة وو�صي
نبيها وال�شريعة التي �أت��ى بها ،فمن ثقلت
ح�سناته وكرثت ،ف�أولئك هم املفلحون ،ومن
خفت وقلت ح�سناته ،ف�أولئك الذين خ�سروا
�أنف�سهم� ،أي� :ضيعوا فطرتهم ب�سبب ظلمهم
عليها ،بتكذيبهم الأنبياء والأو�صياء (. )8
 -1بحار الأنوار .208 / 67 :
 -2الكايف . 70 / 1 :
 -3ا�شارة ملا جاء يف زيارة �أمري امل�ؤمنني حني يقف
مال ،
الم َعلى ميزانِ ا ْال ْع ِ
ل�س ُ
الزائر على الباب فيقول َ :ا َّ
�أنظر  :املزار .185 :
 -4القارعة  6 :ـ .9
 -5الأنبياء.47 :
� -6أنظر  :تف�سري نور الثقلني . 430 / 3 :
 -7بحار الأنوار . 243 / 7 :
 -8تف�سري اال�صفى . 360 / 1 :
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�شذرات منربية

م�سلم بن

(م�سلم اول ال�شهداء _
يعترب �سيدنا م�سلم ب��ن عقيل  اول
ال�شهداء يف الواقعة التي ب��د�أت عالماتها
م��ن��ذ �أن غ���در ال��ك��وف��ي��ون ب�سفري احل�سني
وقتلوه و�سحبوه يف اال���س��واق واالزق��ة
وذلك بعد ما بايعوه �أمرياً عليهم و�سفرياً
للأمام احل�سني , فبقتلهم له تعترب ان
واقعة الطف قد ب��د�أت بوادرها وانقدحت
���ش��رارت��ه��ا وم��ن امل��ل��ف��ت للنظر ان م�سلم
بن عقيلمل يكن ال�شهيد الوحيد من
�آل عقيل فقد كان هناك جمموعة من �آل
عقيل ا�ست�شهدوا مع �أمامهم احل�سني 
ح�سب ما ذكر امل�ؤرخون �أ�سمائهم وهم:
-1جعفر بن عقيل
-2جعفر بن حممد بن عقيل
-3عبد الرحمن بن عقيل
-4عبد اهلل االكرب بن عقيل
-5عون بن عقيل
 -6مو�سى بن عقيل
-7حممد بن م�سلم بن عقيل
 -8حممد بن ابي �سعيد بن عقيل
وكذلك نالحظ �أن م�سلم اول ال�شهداء وله
ول��دان هربا بعد هجوم القوم على اخليام
وف���را ع��ل��ى وجهيهما ح��ت��ى �أل��ق��ي القب�ض
عليهما و�سجنهما اب���ن زي���اد �سنة كاملة
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حتى اطلق ال�سجان �سراحهما و�أووا اىل
ب��ي��ت ام�����ر�أة ك���ان زوج��ه��ا م��ن ق����ادة جي�ش
اب��ن زي��اد فعلم بهما ف�أخذهما وذبحهما
فم�ضيا ���ش��ه��ي��دي��ن م��ظ��ل��وم�ين ف��ي��ع��ت�بران
اخ��ر ال�شهداء بكربالء ول��و بعد تلك املدة
الطويلة .
فنذكر بداية �سيدنا م�سلم : 
�أعظ ْمتُ فيـ َـك عَزمي ـ ـ َة ال ُزهّ ـ ــا ِد
يا قائداً َ�ض ّحى على ا�ستعدا ِد
يا ُم�سلِماً ور َد ُ
وب لوحد ِه
اخلط َ
كيمـ ــا َين َّعـ ـ ـ َم جا ِئـ ـ ـ ٌع �أو �ص ـ ــا ِد
رب البال َء ف�أنتَ مِ ن
�أبليتَ يف ال�ص ِ
بَيتِ ال�شجاع ِة طِ يب ِة الأجدا ِد
وح ّج ًة وم�صـ ـ ــابِراً
ري ُ
كا َن ال�سف َ
فـ ـ ـ�أ َت ْت ُه غ�أئل ـ ـ ٌة م ـ ــن ال ُفـ ـ ـ ّـ�ساد
هو ٌ
هادئ �إذ حا�صرت ُه جحـ ــاف ٌِل
هـ ــو خا�ش ـ ـ ٌع ليـ ـ َل ال ّلقا امليعا ِد
فار�س ُذهِ ـ َل الع ـ ــدا ليمـ ــينِه
هو ٌ
هو هـ ـ ٌ
ـازئ بامل ـ ـ ــوتِ والأ�ضدا ِد
هو ُم�ؤمن مل َء الوجو ِد و ُكنهِه
و�سدا ِد
هو ُم�سـ ـ ــل ٌم ذو عِ ّف ٍة َ
�سل َط ْو َع َة َ
ْ
ال�ش ّما َء عن �أو�صا ِف ِه
ُت َ
نبيك عن تقوى بني ال ُع ّبا ِد

ك�صد م�سلم الكوفة �أومن نزلـ ــها
�أخذ لنب الو�صي البيعة �أمن �أهلها
عكب مابايعـت خان ـ ـ ـ ـ ــت الكف ـ ـ ـ ــار
�أمب�سل ـ ـ ــم ويل كلبي اووكف حمتار
وحيد �أم�سه وبعد مايندل الـ ــدار
و�أجـ ــه �ألط ـ ــوعة وعلى �أمية �سئلها
عكب ما�شرب �ضل حاير ومرتاب
اوطوعــة �أطلعت وتنا�شدة �أبرتتاب
�شنهي وكفتك هذي على البـ ـ ـ ـ ــاب
ا�شوف ـ ــن وكفـ ـ ــتك م ـ ــاهي �أمبحلها

ن عقيل 

_ وولداه �آخر ال�شهداء )
�سكت م�سلم �أوردت ليـ ـ ــه تناديـ ـ ــه
تكلة الهك كوم �أو�صاحت �أعليه
يكلها ال�ضيف عندج ما ت�ضيفيه
وه ـ ــو يجـ ـ ــازي ــج ودموعه يهلها
غريب �أواليل بهل االر�ض ديره
تكلـ ــه �أ�شوف ـ ــها ال�شخ�صة تديرة
يبعد �أهلي هلك من يا ع�ش ـ ــرية
وخاط ــرها انك�سر من �سولفلها
يكلها وظاكت ابعينة �ألو�سيـ ـ ــعة
�آنـ ــة البـ ـ ــي غـ ـ ــدر خانت ال�شيعة
عكب ما بايعـ ـ ــت نكث ـ ـ ـ ــت البيعة
او م�س ـ ــلم عرفتة اوبات ابنزلها
ن���ع���م اي���ه���ا االح����ب����ة مل����ا ع��ل��م
اللعني اب��ن زي��اد بوجود
�سيدنا م�سلم ببيت
ط��وع��ة �أر����س���ل له
كتيبة قوامها
�500شخ�ص
من خرية

فر�سان الكوفة ,ولكن لنقر�أ كيف و�صف
�شاعر اهل البيت ال�شيخ مهدي اخل�ضري
�شجاعة �سيدنا م�سلم :
مثل طحن الرحى اب�سيفة طحنها
و�سبـ ــة الكـ ـ ــوفة ونواحيها ورجنها
او�ضلت كل فر�س ت�سح ـ ــب ر�سنـ ـ ــها
تـ ـ ـ ــر�ض خي ـ ـ ـ ــالها ابحـ ـ ــافر رجلها
ينب عم احل�سـ ـ ـ ــني الك ـ ــل ين ـ ـ ـ ــادون
مي�سلـ ــم بالب ـ ــخت لتخاف ما مون
بجة وماتهل جللة ادمــوع العي ـ ــون
جلن يبجي على ابن �سيد ر�س�سلها
ف��ه��زم جمعهم واك�ث�ر قتلهم ب�صفوفهم
ومل ي��ق��دروا عليه اال ان حفروا له حفرة
وق���ع فيها واخ����ذوه اىل اب���ن زي���اد اللعني
فامر ب�ضرب عنقه ورمي ج�سده من اعلى
الق�صر و�سحبه يف اال�سواق .
واملكدر ك�ضة و�شاعـ ــت اخب ــارة
رموه الكوم من ق�صر االمارة
وهاين اجنتل بعده وبكت دارة
مظل ــمه والبعد واحد ي�صلها

�شذرات منربية

ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

هذا ما جرى على �سيدنا م�سلم بن عقيل
 وام���ا ول����داه ف��ق��د ذب��ح��ا ع��ل��ى �شاطي
ال��ف��رات وه��ذا ال�شاعر اه��ل البيت فا�ضل
عبا�س احلياوي يقول :
ريتك مي�سلم حا�ضـر ت�ش ـ ـ ــوف
من فروا �أطفالك من اخلوف
كطعوا الب ـ ــيدة بدمـع مذروف
واللـ ــون منـ ـ ـ ــهم �آه خمطـ ــوف
وبحالـ ـ ـ ـ ـ ــهم ما واح ـ ــد ي ــروف
راحـ ــو�ضح ــاية بح ــد ال�سيوف
واما ل�سان حال �أمهما تقول :
روحي فركـ ـ ــة �أوالدي ت�سلهـ ــا
ودم ـ ــوعي دم ــة �أعي ـ ـ ــوين ت�سلها
�شتكول �أمكم اذا وحدة ت�سلها
�أب�سفر لو �صافحوا ترب الوطية
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

املرجعية حتذر من خطر الألعاب الإلكرتونية على ال�شباب
اجلمعة  21حزيران 2019
كربالء  /ال�صباح
دع��ت املرجعية الدينية العليا ،الطلبة
اىل ا�ستثمار العطلة ال�صيفية وعدم ت�ضييع
الوقت با�ستخدام بع�ض و�سائل االت�صال،
حمذرة من خماطر االلعاب االلكرتونية على
ال�شباب.
وقال ممثل املرجعية ال�شيخ عبد املهدي
الكربالئي ،يف خطبة اجلمعة التي �ألقاها
م��ن داخ ��ل ال�صحن احل�سيني ال�شريف:
"نواجه غزو ًا من القنوات الف�ضائية و�شبكات
التوا�صل االجتماعي والألعاب االلكرتونية
اجل��ذاب��ة التي جتعل االب�ن��اء ي�سهرون اىل
ال�صباح وتعطل �سبل تطورهم وتنميتهم".
و�أ�ضاف "ن�شهد هذه الأي��ام بدء العطلة
ال�صيفية لطلبة اجل��ام�ع��ات وامل��دار���س او
ق��رب االمتحانات النهائية لبع�ض الطلبة
وهذا يعني انتهاء مو�سم �شهدت فيه الكوادر
التدري�سية والطلبة ال��ذي��ن يقدر عددهم
باملاليني ،مو�سما كانوا خالله يف حالة من
اجلد واالجتهاد وال�سهر واملطالعة والكتابة
وال�ف�ك��ر وال�ت�ه�ي��ؤ ف �ه ��ؤالء الطلبة ه��م بناة
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امل�ستقبل" ،مو�ضح ًا ان "مرحلة ال�شباب
متثل احليوية والن�شاط وال�ت��أل��ق واالب��داع
الفكري وهي فر�صة ثمينة للبناء ال�صحيح
والناجح".
ول �ف��ت ال �ك��رب�لائ��ي اىل ان "الطالب
واال�ستاذ ي�شهدان مو�سم ًا �شاق ًا ومتعب ًا من
الدرا�سة وح�سب الطبيعة االن�سانية ي�أخذ
االن�سان ق�سط ًا من الراحة لكي ي�ستعد ملو�سم

�أ�صعب و�أ�شق ولكن الراحة ال تعني الك�سل
والتعطيل للطاقات" ،مو�ضح ًا ان "الفراغ
الذي يعي�شه الطالب يف العطلة نعمة يجب
اغتنامها با�ستثمار هذه الطاقة لبناء حياة
�شخ�صية ناجحة كونه �سيتحمل م�س�ؤولية
قيادية ووظيفية و�أ�سرية".
وا�ستطرد بالقول :ان "�إدخال الطلبة

والطالبات دورات التقوية يف الدرو�س خالل
العطلة ال�صيفية �أمر مطلوب ولكن يجب ان
يقابله �أمر �آخر وهو بناء �شخ�صياتهم فهم
يف خطر عظيم ب�سبب ما غزانا من القنوات
الف�ضائية و��ش�ب�ك��ات ال�ت��وا��ص��ل والأل �ع��اب
االلكرتونية اجلذابة" ،معرب ًا "عن �أمله
من �أ�ساتذة اجلامعات واملدر�سني واملعلمني
يف امل��دار���س االج�ت�م��اع يف �آخ��ر ال�سنة مع
الطلبة والطالبات والتالميذ والتنبيه على
ه��ذا االم��ر املهم يف اغتنام فر�صة العطلة
وتعليمهم اال�سلوب ال�صحيح وحتذيرهم
من كثري من امل��واق��ع الإلكرتونية املف�سدة
وال�ضارة عقائدي ًا واخالقيا" .كما دعا اىل
"حثهم على ا�ستغالل نعمة ال�شباب والفراغ
وعدم ت�ضييع العطلة يف �أمور �ضارة او لي�س
ذات ج��دوى وه��ذه م�س�ؤولية اجلميع حتى
ينال الطالب والطالبة النجاح امل�أمول وهو
ال يقت�صر على اجلانب العلمي التخ�ص�صي
فهو جزء من البناء املتكامل وبالتايل بناء
وت�شكيل جمتمع زاهر متقدم".

خطب اجلمعة

املرجعية الدينية حتذر
ال�سي�ستاين يتهم "متنفّذين يف من �شيوع ظاهرة االنتحار
يف العراق
الدولة" برعاية جتار املخدرات
قناة رو�سيا اليوم RT
اتهم عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجع ال�شيعي علي ال�سي�ستاين "متن ّفذين
يف الدولة" بـ"حماية" جتار خمدرات ،وح ّذر مما �أ�سماها "مراكز الف�ساد" يف
العا�صمة بغداد.
وقال الكربالئي خالل خطبة �صالة اجلمعة من العتبة احل�سينية يف كربالء
�إن "ظاهرة املخدرات من �أكرث امل�شاكل االجتماعية خطورة �إذا مل تو�ضع لها
معاجلات ،وتناميها ب�شكل �سريع يدعو �إىل القلق البالغ".
و�أ�ضاف �أن "ترويج املخدرات يجري بني فئة ال�شباب وال�شابات ال�ستنزاف
طاقاتهم و�إماتة هذه الأمة باعتبارهم ال�شريحة الأكرث فعالية فيها".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن "الرتويج للمخدرات ي�ج��ري ب�أ�ساليب خ��ادع��ة وم��اك��رة
وجاذبة بنف�س الوقت ،منها تقدمي احلبوب املخدرة لتخفيف التوتر واالكتئاب
واال�ضطراب عند بع�ض ال�شباب لإيقاعه يف فخ املخدرات يف ما بعد".
ودعا الكربالئي �إىل "مزيد من االهتمام وو�ضع معاجلات للظاهرة من قبل
اجلهات املعنية ومنظمات املجتمع املدين".

رووداو � -أربيل
حذرت املرجعية الدينية العليا ،اليوم اجلمعة ،من
�شيوع ظاهرة االنتحار التي تزايدت يف الآونة الأخرية.
وقال ممثل املرجعية يف كربالء املقد�سة ،ال�شيخ عبد
املهدي الكربالئي ،يف خطبة اجلمعة� ،إن "على االن�سان
ان يكون رحيم ًا على نف�سه ،ومن عالمات عدم رحمة
االن�سان لنف�سه هي انت�شار ظاهرة االنتحار يف العراق،
كما ان �شيوع ظاهرة االنتحار يف البالد ي�ؤ�شر على خلل
يف املجتمع وم�ؤ�س�سات الدولة".
كما �أكد ان "ظاهرة االنتحار تعد م�س�ؤولية اجلميع،
كما ينبغي بناء املجتمع وحفظه من املهالك”.
وتزايدت م�ؤخر ًا ظاهرة االنتحار خا�صة لدى فئة
ال�شباب العراقي يف غالبية امل��دن يف م�ؤ�شر خطري
لالو�ضاع الأن�سانية التي ت�شهدها البالد.

املرجعية تنتقد بع�ض ال�سلوكيات الع�شائرية ب�أخذ مبالغ جمحفة مبا يعرف بـ"الف�صل"

ال�سومرية نيوز 2019/07/12
جددت املرجعية الدينية العليا ،اجلمعة،
ان�ت�ق��اده��ا لبع�ض ال�سلوكيات الع�شائرية
والتي تت�ضمن اخذ مبالغ "جمحفة" حتت
ا�سم"الف�صل" لقاء م�صاحلة بني �شخ�صني
ت�شاجرا مع بع�ض ،فيما نوهت اىل �أن هذه
املبالغ �أغلبها "�أكل مبالغ بالباطل".
وق��ال وكيل املرجعية يف ك��رب�لاء احمد
ال�صايف خ�لال خطبة �صالة اجلمعة� ،إن
"الع�شائر العراقية لها ت�أريخ حافل ومهم
ولها وقفات م�شرفة وكثرية ،فممكن ان تقفز
للذاكرة كيف كان موقفها يف ثورة الع�شرين،
ويف ال�سنني املت�أخرة هبت الع�شائر اي�ضا
للدفاع عن ار�ض العراق ومقد�ساته بق�ضية
اف �ت��اء املرجعية الدينية العليا �ضد زمر
داع�ش ،ا�ضافة اىل االخالق وامل�آثر املحمودة
كالكرم واجل��ود وال�شجاعة وغ�يره��ا ،وقد

تكونت يف هذه الع�شرية جمموعة من حلقات
الرتبية عندما كانت امل�ضائف يجتمع بها
وجهاء الع�شرية ويجل�س ابناء الع�شرية ممن
مل تخربه احلياة وي�ستمع التوجيه والن�صيحة
ل�صقل �شخ�صيته".
و�أ� �ض��اف ال���ص��ايف� ،أن "بع�ض اال�شياء

بد�أت م�ؤخرا تربز وت�سيء اىل ا�سم الع�شرية،
وتلك القيم النبيلة وكنا نراها ون�سمع بها
بحيث ا�صبح بع�ض افراد الع�شرية يف حرجة
مم��ا ي�سمع ومم��ا ينقل وا��ص�ب�ح��ت بع�ض
الت�صرفات تتطفل على هذا التكوين الذي

نعتز به ،وهذا التطفل الع�شرية بريئة منه"،
الفتا اىل �أن "هذه االم��ور ا�صبحت ت�أخذ
م�ساحة غري طيبة يف بع�ض املجاالت ،هذه
االمور وان قلت ت�ؤثر".
و�أ�شار ال�صايف اىل �أن "هناك ت�صرفات
م��ن غ�ي�ر ال���ص�ح�ي��ح ان ت�ب�ق��ى م �ث��ل ح��ال��ة
االح �ت �ك��اك (ال �� �ش �ج��ار) وال �ت��ي ال تحُ ��ل اال
مببالغ كبرية وجمحفة حتت م�سمى الف�صل،
وا�صبح م��ن يت�صيد افتعال ه��ذه امل�شاكل
بهدف اال�ستفادة املادية ،كما ا�صبح املو�ضوع
مادي ًا بحت ًا ويعز علينا ذلك ،ان هذه املبالغ
من الباب ال�شرعي اغلبها اكل مال بالباطل،
ن�ع��م وج �ه��اء ال �ق��وم ي �ح��اول��ون ان يلملموا
امل�شكلة وتت�صالح االطراف ،امام ان تتحول
امل�سائل اىل جهة مادية بحتة ومن يدفع بهذا
االجتاه هو خالف امل�آثر واال�صول على تلك
الع�شائر".
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اخالقنا

يم
َو�إ َِّن َك َل َعلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ

القلم()٤

ال�شيخ فاروق اجلبوري

كم هي عظيمة �شخ�صية احلبيب امل�صطفى
 حتى جعلت منها ال�سماء خري قدوة وا�سوة
للعاملني جميعا .
تلك حقيقة ادرك �ه��ا اجلميع حتى اولئك
ال��ذي��ن ال ي�ؤمنون ب��ه وبدينه  ,فنجد الكاتب
الن�صراين االمريكي (مايكل هارت) يختار
��ض�م��ن اف���ض��ل م��ائ��ة �شخ�صية ع�بر ت��اري��خ
الب�شرية ,ثم يختار اف�ضل املائة على االطالق
,وجند املفكر والفيل�سوف اال�سكتلندي (توما�س
كارليل) وهو الذي يعتنق مذهب (الال �أدرية )
يكتب فيه كتابه املعروف (حممد االمثل االعلى
) وغري ه�ؤالء الكثري .
ان �شخ�صية ال�ن�ب��ي  م��ن ال�شمائل
واخل�صائ�ص واملزايا مامل يوجد يف �شخ�صيته
اح��د م��ن ال�ع��امل�ين على االط�ل�اق  ،فهو حقا
االكمل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من بني جميع
اخلالئق .
وهلل در القائل :
بلــــغ العال بكماله
ك�شف الدجى بجمــاله
�صـــــــلوا عليه و�آلة
ح�سنت جميع خ�صاله
الهم ِّ
�صل على حممد و�آل حممد  ,ولعل من
ابرز تلك اخل�صائ�ص واخل�صال :
 -1ذل��ك اجل �م��ال البهي  ,فقد روي عن
االمام ال�صادق  قال  :ا�ست�أذنت (زليخا)
على يو�سف فقيل لها �إنا نكره �أن نقدم بك عليه
ملا كان منك �إليه قالت �إين ال �أخاف من يخاف
اهلل فلما دخلت قال لها يا (زليخا) مايل �أراك
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قد تغري لونك قالت احلمد هلل الذي جعل امللوك
مبع�صيتهم عبيدا وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا
فقال لها ما الذي دعاك �إىل ما كان منك قالت
ح�سن وجهك ي��ا يو�سف فقال كيف ل��و ر�أي��ت
نبيا يقال له حممد يكون يف �آخر الزمان
�أح�سن مني وجها و�أح�سن مني خلقا و�أ�سمح
مني كفا قالت �صدقت ق��ال وكيف علمت �أين
�صدقت قالت لأنك حني ذكرته وقع حبه يف قلبي
ف�أوحى اهلل عز وجل �إىل يو�سف �أنها قد �صدقت
و�إين قد �أحببتها حلبها حممدا �صلى اهلل عليه
و�آلة ف�أمره اهلل عز وجل �أن يتزوجها.
 -2علمه , وكيف ال؟ وهو القائل (انا
مدينة العلم وعلي بابها)
 -3ومنها ع�ب��ادت��ه  فعن ال�صادقني
عليهما ال�سالم قاال(كان ر�سول اهلل اذا
�صلى اهلل عليه ق��ام على ا�صابع رجليه حتى
تورمت ,ف�أنزل اهلل تعاىل ( طه ما انزلنا عليك
القران لت�شقى )
 -4ومنها �شجاعته بابي هو وامي فعن امري
امل�ؤمنني قال( لقد ر�أيتنا يوم بدر ونحن
نلوذ بر�سول اهلل وهو �أقربنا �إىل العدو ،
وكان من �أ�شد النا�س يومئذ ب�أ�سا .
اىل غ�ي�ر ذل ��ك م��ن ال �� �ص �ف��ات احل�م�ي��دة
واخل���ص��ال العظيمة ,ه��ذا كله وم��ع ذل��ك مل
ميتدحه القران يف �شيء منها ,وامنا خ�ص�ص
اخالقه باملدح دون غريها :
انه امر يدعو �إىل الت�أمل حقا ،اذ ال قيمة

للعلم او اجلمال او ال�شجاعة او العبادة مامل
يتحلى �صاحبها باخللق الطيب .
بل هو امر يدعونا اىل مراجعة اوراقنا ,فاين
نحن امل�سلمون من تلك االخالق العظيمة؟ وهل
يخفى علينا �شيء منها ؟
�أمل نعلم نحن امل�سلمون ب��ان رق��ي االمم
وانحطاطها امنا يقرتن ب�أخالقها ؟ افال تدري
ان النف�س ال �سبيل لكمالها مامل تتحلى مبكارم
االخالق ؟
ح�ق��ا ن�ح��ن ب�ح��اج��ة اىل م��راج �ع��ة انف�سنا
واو��ض��اع�ن��ا  ,نحن بحاجة اىل ان ن�ع��ود اىل
ر�سول لن�سري خلفه لرنقى فردا وجمتمعا ,ف�أما
اخالقنا او الدمار .
ان مدينة افالطون التي بناها يف خميلة مل
تب�صر النور اىل يومنا هذا الن الف�ضيلة التي
اراده��ا لها مازالت مفقودة فعلينا ان نغر�س
بذور الف�ضيلة لنعمر املدينة الفا�ضلة ان اردنا
�سعادة الدارين .
ختاما لنت�سمع اىل �شوقي يف كالمه عند
االخالق عرب هذه االبيات :
�إمنا الأمم الأخـــــــالق ما بقيت
ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا
و �إذا �أ�صيب القوم يف �أخالقهم
ف�أقـــــــم عليهم م�أمتـــــا و عويال
�صالح �أمرك للأخالق مرجعـه
فقــــ ّوم النف�س بالأخـالق ت�ستقم

باب
�شدة
ابتالء
امل�ؤمن

اخالقنا

ال�شيخ ح�سن ملكي

خلق اهلل تعاىل الإن�سان و�أعطاه من القدرات
اجل�سمانية ومنها حتمل ال�صعاب� ،إال �أن الب�شر
اختلفوا يف �صرف قواهم �إىل ق�سمني ،منهم من
يتحمل ال�صعاب لأجل املاديات فقط ومنهم من
ي�ستخدمها لأجل طاعة الأوام��ر الإلهية ومنها
االكت�ساب باحلالل ،فالأول ال يتحمل ال�صعاب
املرتبطة ب��ال�ع�ب��ادات �أو االخ �ت �ب��ارات الإلهية
ويت�ضجر لأق��ل ابتالء! بينما ت��راه يكدح ولعله
ي�أخذ فرتتني من العمل املتوا�صل مهما كانت
�صعوبتها لأجل املادة البحتة ،وين�سى �أمرا مهما
وهو �أن اهلل تعاىل حينما يختربه ويق�ضي �أمرا
ما يف حقه ف�إن فيه اخلري و�إن مل تدركه العقول،
ف ��إن اخل�ير م��ن اهلل ع��ز وج��ل للم�ؤمن يف كل
�أحواله ،فعن الإمام الباقر( :يف ق�ضاء اهلل
ع ّز وج ّل ك ّل خري للم�ؤمن) ،فرتاه ي�ستعجل بنطق
كلمات ال يراعي فيها االدب مع اهلل �سبحانه
حيث يقول :لو مل �أمر�ض -على فر�ض املثال-
ال�ستطعت �أن �أرب��ح ال�صفقة الفالنية� ،إال �أن
البالء الذي �أتى بغري وقته �سبب يل اخل�سارة!!
وال يعلم امل�سكني ب�أنه تعاىل هو الرزاق العليم ال
ال�صفقة �أو حنكته التجارية ،لذلك قال الإمام

ال�صادق�( :إن امل�سلم ال يق�ضي اهلل ع ّز وج ّل
ق�ضاء �إال كان خري ًا له ،و�إن ملك م�شارق الأر�ض
ومغاربها كان خري ًا له).
وت��راه تارة ي�ضجر وي�شتكي على اهلل تعاىل
يبتل غ�يره في�أخذ بذكر
�أن��ه مل��اذا اب�ت�لاه ومل ِ
امل�صاعب التي يواجهها هنا وهناك ،وال يتنا�سى
�أن الدنيا دار بالبالء حمفوفة ،و واهلل لو علم
ماله من الأجر يف ال�صرب على ق�ضاء اهلل لطلب
املزيد من االختبارات وهناك رواية عن الإمام
ال�صادق( :لو يعلم امل�ؤمن ما له يف امل�صائب
من الأج��ر ،لتمنى �أن يقر�ض باملقاري�ض) ،بل
يكتب عند اهلل من ال�شهداء الذين بذلوا النفي�س
يف �سبيله فعن �أحدهما قال( :ما من عبد
م�سلم ابتاله اهلل ع ّز وج ّل مبكروه و�صرب �إال كتب
اهلل له �أجر �ألف �شهيد).
ذكر ابن �أبي عمري عن بع�ض �أ�صحابه رفعه
ق��ال :بينما مو�سى مي�شي على �ساحل البحر،
�إذ ج��اء �صياد فخر لل�شم�س �ساجدا ،وتكلم
بال�شرك ،ثم �ألقى �شبكته ف�أخرجها مملوءة،
ف�أعادها ف�أخرجها مملوءة ثم �أعادها ف�أخرج
مثل ذلك حتّى اكتفى ثم م�ضى ،ثم جاء �آخر

فتو�ض�أ ثم قام و�صلى وحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم
�ألقى �شبكته فلم تخرج �شيئ ًا ،ثم �أعاد فلم تخرج
�شيئ ًا ،ثم �أعاد فخرجت �سمكة �صغرية ،فحمد
اهلل و�أثنى عليه وان�صرف ،فقال مو�سى:
رب عبدك جاء فكفر بك و�صلى لل�شم�س
(يا ّ
وتكلم بال�شرك ،ثم �ألقى �شبكته ،ف�أخرجها
مم �ل��وءة ،ث��م �أع��اده��ا ف�أخرجها مم �ل��وءة ،ثم
�أع ��اده ��ا ف ��أخ��رج �ه��ا م�ث��ل ذل ��ك ح � ّت��ى اكتفى
وان�صرف ،وجاء عبدك امل�ؤمن فتو�ض�أ و�أ�سبغ
الو�ضوء ثم �ص ّلى وحمد ودعا و�أثنى ،ثم �ألقى
�شبكته فلم يخرج �شيئ ًا ،ثم �أع��اد فلم يخرج
�شيئ ًا ،ثم �أعاد ف�أخرج �سمكة �صغرية فحمدك
وان�صرف) !؟ ،ف�أوحى اهلل جل جالله �إليه( :يا
مو�سى انظر عن ميينك) فنظر مو�سى فك�شف
له ع ّما �أعده اهلل تعاىل لعبده امل�ؤمن فنظر ،ثم
قيل له( :يا مو�سى انظر عن ي�سارك) فك�شف
له ع ّما �أعده اهلل لعبده الكافر فنظر ،ثم قال
تعاىل( :يا مو�سى ما نفع هذا ما �أعطيته ،وال
رب
�ض ّر هذا ما منعته) ،فقال مو�سى( :يا ّ
حقّ ملن عرفك �أن ير�ضى مبا �صنعت).
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�شهداء على خطى احل�سني

ال�شهيد

ال�سيد قا�سم �شرب

والدته ون�ش�أته
ول ��د ال���ش�ه�ي��د ال���س�ع�ي��د ال �� �س � ّي��د قا�سم
ع��ام(1890م) ( 1308هـ) يف مدينة النجف
الأ�شرف ،وكان االبن الثالث من �أبناء ال�سيد
حممد �شبرّ ،توفيّ والده وهو يف التا�سعة من
العمر ،وقد التحق باحلوزة العلمية ال�شريفة
واملباركة يف نف�س تلك ال�سنة حيث �سلك طريق
�أجداده ،ويف ِظ ّل تلك الأجواء الإميانية ابتد�أ
م�سريته العلمية اجلادة وا�ستطاع مبا ميتلك
من فهم وقابلية عالية على تلقي املعلومات.
�أ�سرته:
�شب من �أ�سر العراق العلوية العلمية
�آل َرّ
التي يتّ�صل ن�سبها بالإمام زين العابدين عليه
ال�سالم قال جعفر �آل حمبوبة �:آل �شرب ا�سرة
عراقية قدمية يف الهجرة ,وه��ي من اقدم
الطوائف العلوية القدمية يف العراق و�أعراقها
يف العروبة واقدمها يف الهجرة وكان مقرها
اال�صلي يف احللة ومل ت��زل بقيتهم بها حتى
اليوم وبها عرفت ومنها تفرعت .
درا�سته �أ�ساتذته:
اب �ت��د�أ ب��درو���س امل�ق��دم��ات ك��در���س النحو
وعلوم العربية وقراءة القر�آن على يد �أ�ساتذة
�أكفاء وبعدها �شرع بدرو�س ال�سطوح العالية
والدر�س اخلارج ،فدر�س على يد كبار العلماء
منهم:
1ـ ال�شيخ حممد ح�سني النائيني (1276ه ـ
1355ه).
2ـ ال�س ّيد �أبو احل�سن الإ�صفهاين ( 1277ـ
 1365هـ)
 3ـ ال�شيخ علي الإيرواين.
4ـ ال���س� ّي��د حم � ّم��د احل���س�ن��ي ال �ب �غ��دادي
(ت1392هـ)
 5ـ ال�س ّيد حممود ال�شاهرودي (1301ـ
1394هـ)
م�ؤلفاته :
كان لل�سيد عدة م�ؤلفات �أال �أنها �صودرت
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العدد | | 38ذو احلجة 1440

�أثناء مهاجمة ق��وات امن نظام البائد على
داره ف�أحرقوا مكتبته و�سرقوا ما وجد فيها من
خمطوطات له ولغريه ،نذكر منها:
1ـ امل�ؤمنون يف القر�آن .
2ـ �شرح نهج البالغة .
3ـ ت�ق��ري��رات لبع�ض �أ��س��ات��ذت��ه يف الفقه
والأ�صول .
ن�شاطه الديني ومواقفه :
ال تخفى �أهمية التبليغ وا�ستقرار العلماء يف
املدن واملناطق و�شعورا بهذه امل�س�ؤولية انتقل
�سماحة ال�سيد يف الأربعينات من عمره �إىل
مدينة النعمانية بوكالة من ال�س ّيد اال�صفهاين
ع��ام ( 1935م)  ،ث� ّ�م �أ�صبح وك�ي� ً
لا لل�س ّيد
حم�سن احلكيم بعد وفاة ال�س ّيد الأ�صفهاين
ومن ثم وكيال لل�سيد اخلوئي وكان من وكالء
ال�سيد ال�شهيد ال�سيد حممد باقر ال�صدر
(1353ـ 1400هـ) ومن املقربني له جدا.
حيث اهتم بالتبليغ الديني ون�شر الوعي
وامتاز ال�سيد مبحا�ضراته الوعظية امل�ؤثرة
والتي كان لها الت�أثري الكبري على م�ستمعيه,
و�أ�س�س مركز تعليم البنات يف النعمانية ـ وهو
م�شروع رائ��د يف وقته ـ ثم تعهدت به جمعية
ال�صندوق اخلريي لل�سيد مرت�ضى الع�سكري.
كان ال�سيد �شديد التع ّلق ب�أهل البيت
الم ��ام احل�سني  حيث كان
وب��ال��ذات إ
ي��ذه��ب ك��ل ليلة جمعة �إىل مدينة كربالء
املق ّد�سة لزيارة الإم��ام احل�سني ،كما
ُو ِجد مع كفن ال�شهيد كي�س كتب عليه ( :هذه
املناديل ُتن�شر على �صدري وكتفي يف القرب،
لأ ّن �ن��ي ج َّففت بها ال��دم��وع التي ج��رت على
الإم��ام احل�سني (,ويف عا�شوراء كان
يقر�أ ق�صة مقتل الإم��ام احل�سني يف
ديوانه اخلا�ص بكتاب (مثري الأحزان).
ق�صة اعتقاله و�شهادته :
ويف انتفا�ضة �شهر رج��ب ع��ام 1979م،
حتركت وف��ود البيعة للإمام ال�شهيد حممد

فا�ضل عليوي ح�سني

باقر ال�صدر (قد�س �سره) ومن بينها موكب
�أهايل النعمانية يتقدمه ال�سيد �شرب.
ويف يوم اجلمعة امل�صادف 1979/6/15م
ويف ال�ساعة الثانية بعد منت�صف الليل اعتقله
جالوزة الأمن املجرمون بطريقة ماكرة.
جرت حماكمته ال�صورية والهزلية بوا�سطة
املجرم م�سلم اجلبوري يف ال�ساد�س من �شعبان
 1399هـ وبكل خ�سا�سة قال ( :حكمتك املحكمة
�إعدام ًا رمي ًا بالر�صا�ص فابت�سم �ساخر ًا بهذا
اجل�لاد ق��ائ� ً
لا ( :م��ا �أجملها م��ن ليل ٍة كنت
�أنتظرها طول عمري �أن �أ ُقتل يف �سبيل اهلل
على يد �أ�شر خلق اهلل �إنها واهلل ال�شهادة و�أن
�أكون مثل جدي احل�سني . )
وقد و�صلت اخل�سة باحلكومة اجلائرة �إىل
عدم ت�سليم جثمانه الطاهر فلم ُيعلم يف � ِّأي
مكان دفن ،لكنه يف قلوب حمبيه دائما.
�أقام �أبناء النعمانية مزار ًا رمزيا له لإحياء
ذك ��راه ب ��إع��ادة هيكلية داره ـ ال�ت��ي �سرقت
حمتوياتها ومكتبته بعد �إعدامه وبيعت �إىل
احد �أذناب البعث البائد حيث �ضم ما تبقى
من مقتنيات ال�شهيد وخا�صة عمامته ال�شريفة
التي و�ضعت يف �صندوق زجاجي يف املزار .

كتاب يف �سطور

اهل البيت
مكانتهم وف�ضلهم وموقف االمة منهم
يف نهج البالغة
طالب حممد جا�سم

ا�سم الكتاب  :اهل البيت مكانتهم
وف�ضلهم وم��وق��ف االم ��ة منهم يف نهج
البالغة
ا�سم امل�ؤلف  :ب�سام كامل زاجي الزبيدي
ا� �ص��دار م�ؤ�س�سة علوم نهج البالغة يف
العتبة احل�سينية املقد�سة ،اال�صدار()57
الطبعة االوىل 1438 :هجرية_ 2017م
ا�سم املطبعة  :دار الكفيل للطباعة والن�شر
والتوزيع (العراق _كربالء املقد�سة )
�سل�سلة الر�سائل اجلامعية _العراق
وحدة الدرا�سات التاريخية ()12
وهذا الكتاب يعد من الكتب املهمة للقارئ
الكرمي
وت�أتي اهمية هذه الدرا�سة التي خل�صت
مكانة اهل البيت وف�ضلهم وموقف
االم��ة منهم يف ك�ت��اب نهج ال�ب�لاغ��ة ,
وق�سمت هذه الدرا�سة اىل اربعة ف�صول :
الف�صل االول :يت�ضمن ك�ت��اب نهج
البالغة وم�ضامينه وم�صادره وجامعه
ال�شريف الر�ضي ويت�ضمن املباحث االتية:
املبحث االول :كتاب نهج البالغة نظرة
ع��ام��ة وي �� �ض��م (ك �ت��اب ن �ه��ج ال �ب�لاغ��ة ,
وم�ضامني كتاب نهج البالغة من اخلطب

وال �ك �ت��ب وال��و� �ص��اي��ا وال �ع �ه��ود واحل �ك��م املبحث الثاين :مفهوم اهل البيت
واملواعظ ,ومكانة كتاب نهج البالغة عند يف القران الكرمي وال�سنه .
املبحث الثالث :مفهوم اهل البيت
العلماء واملفكرين والباحثني )
املبحث الثاين  :حياة ال�شريف الر�ضي يف كتاب نهج البالغة .
و�سريته العلمية .
املبحث الثالث :م�صادر ومميزات و�شروح ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث :م� �ك���ان���ه اه ��ل
البيت يف ك�ت��اب نهج البالغة,
كتاب نهج البالغة .
وي�ضم ثالثة مباحث :
املبحث االول :مكانه اهل البيت
يف القران الكرمي وال�سنة .
املبحث الثاين :مكانة اهل البيت
يف كتاب نهج البالغة .
املبحث الثالث :مكانة اهل البيت
العلمية يف كتاب نهج البالغة.
الف�صل الرابع  :ف�ضل اهل البيت
وموقف االمة منهم يف كتاب نهج البالغة
,وي�ضم املباحث االتية :
املبحث االول :ف�ضل اهل البيت يف كتاب
نهج البالغة .
الف�صل ال��ث��اين :اه ��ل البيت امل��ب��ح��ث ال���ث���اين :م��وق��ف االم��ة م��ن اهل
يف كتاب نهج البالغة ,وي�شمل املباحث البيت
االتية:
امل��ب��ح��ث االول :الآل وااله� ��ل يف اللغة
واال�صطالح .
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هويتنا

هوية يف مهب الريح
احللقة الثانية

ال�شيخ فاروق اجلبوري

يف املكون الأول للهوية الإ�سالمية
(التوحيد )
قال تعاىل َ (:ف ْاع َل ْم �أَ َّن ُه لاَ �إِ َل َه �إِ اَّل الل)
(. )1
عرفنا يف احللقة الأوىل ــ وب�إيجاز
�شديد ــ مدى �أهمية الهوية يف حياة
الأمم وال�شعوب  ،و�أنه ما من �أمة
ــ مبا يف ذلك �أمتنا الإ�سالمية ــ �إال
ولها هويتها  ،فقد بات من ال�ضرورة
مبكان �أن نتعرف بعونه تعاىل على
مكونات هويتنا ك�أمة وح�ضارة بني تلك
نظرياتها  ،ولكن قبل ذلك علينا �أن
ندرك جيد ًا �أن الهوية يف الإ�سالم على
نحوين :
الأول  :هو تلك الهوية العامة التي
نطلق عليها ( الهوية الإ�سالمية ) 0
18
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والثاين  :هو تلك الهوية اخلا�صة
التي نطلق عليها ( الهوية الإميانية)0
والذي يدلنا �إىل هذا التق�سيم هو
القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل ( :
اب �آَ َم َّنا ُق ْل لمَ ْ تُ�ؤ ِْم ُنوا
َقا َل ِت ْ أ
الَ ْع َر ُ
ال َميانُ
َو َل ِكنْ ُقو ُلوا �أَ ْ�س َل ْم َنا َولمََّا َي ْد ُخ ِل ْ ِإ
فيِ ُق ُلو ِب ُك ْم َو�إِنْ ُت ِطي ُعوا اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه لاَ
َي ِل ْت ُك ْم ِمنْ �أَ ْع َما ِل ُك ْم َ�ش ْي ًئا ِ�إنَّ اللهَّ َ َغ ُفو ٌر
َر ِحي ٌم)( ،)2فقد جعل القر�آن فرق ًا بني
الهويتني؛ ب�أن ُتنال الأوىل بالتلفظ
والقول الل�ساين  ،بينما تنال الثانية
باالعتقاد الرا�سخ يف القلب 0
غري �أن ذلك ال يعني عدم �أهمية الهوية
الأوىل  ،بل الكالم ــ �أ�صال ــ معقود هنا
عنها لأنها الأ�سا�س لتح�صيل الثانية
بال �شك  ،ومن دونها ال ميكن لأحد نيل

مرتبة الإميان بالغ ًا ما بلغ �إميانه  ،ف�إن
من مل يعلن ويظهر االعرتاف به تعاىل
وبوحدانيته ــ يف غري حال التقية ــ فال
قيمة لإميانه واعتقاده القلبي املجرد،
ولعله �إىل هذا تر�شد الآية الكرمية،
�أعني قوله تعاىل َ ( :و َج َح ُدوا ِب َها
ا�س َت ْي َق َن ْت َها �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا َفا ْن ُظ ْر
َو ْ
َك ْي َف َكانَ َعا ِق َب ُة المُْف ِْ�س ِدينَ ) ( ،)3ف�إن
اليقني ــ والذي هو �أعلى مراتب العلم
واملعرفة وت�صديق النف�س و�إذعانها ــ
مل يكن كافي ًا للحكم ب�صالح ه�ؤالء ومت
ت�صنيفهم من قبله تعاىل كمف�سدين
لعدم اعرتافهم الل�ساين مبا جاءهم به
نبيهم من �آياته تعاىل  ،وبذلك تتجلى
لنا �إحدى �صور احلكمة من وراء فر�ض
التكاليف والعبادات ال�شرعية القولية

هويتنا
ف�إنها من كوا�شف العقيدة ودالئل
الهوية بال ريب0
�إن كلمة التوحيد التي كانت �أ�سرية يع�ض
عليها الإن�سان نواجذه لقرون متوا�صلة،
بعدما �أنفذت ال�سماء لتحريرها مائة
و�أربعة وع�شرين �ألف نبي دون جدوى
 ،قد حتررت �أخري ًا فقط وفقط على
يد �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني احلبيب
امل�صطفى حممد "�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم"  ،وبذلك �أ�صبح الإن�سان �أ�سريها
بعدما كانت �أ�سريته !0
لقد اجتمعت كلمة املف�سرين على �أن
املراد بالكلمة الطيبة يف قوله تعاىل:
( �أَلمَ ْ َت َرــــــــــ َك ْي َف َ�ض َر َب اللهَُّ َمثَلاً
َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثا ِب ٌت
ال�س َما ِء  .تُ�ؤْ ِتي �أُ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍني
َو َف ْر ُع َها فيِ َّ
ا�س
ِب ِ�إ ْذ ِن َر ِّب َها َو َي ْ�ض ِر ُب اللهَُّ ْ أ
الَ ْم َث َال ِلل َّن ِ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ ) ( )4هو كلمة التوحيد
ف�إنها هي التي متثل �شجرة الإ�سالم
الطيبة والتي تثمر ب�إذن اهلل ثمرة
الإميان ملن قالها �صادق ًا 0
ولكي تكون كلمة التوحيد مثمرة ف�إنها
تفر�ض على قائلها قيود ًا ال حمي�ص له
عنها  ،وقد �أجمل �أمري امل�ؤمنني تلك
القيود بقوله � ( :أول الدين معرفته
 ،وكمال معرفته الت�صديق به ،وكمال
الت�صديق به توحيده  ،وكمال توحيده
االخال�ص له  ،وكمال الإخال�ص له نفي
ال�صفات عنه ،ل�شهادة كل �صفة �أنها
غري املو�صوف ،و�شهادة كل مو�صوف �أنه
غري ال�صفة ،فمن و�صف اهلل �سبحانه
فقد قرنه ،ومن قرنه فقد ث ّناه  ،ومن

ث ّناه فقد جز�أه  ،ومن جز�أه فقد جهله)
( ،)5فال يكمل الدين �إال مبعرفته تعاىل،
وال تكمل املعرفة �إال بالت�صديق به
وبر�سوله "�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم"
 ،وال يكمل الت�صديق �إال بالإخال�ص
له جل �ش�أنه  ،وال يكمل الإخال�ص �إال
ب�إطالق �سراح كلمة التوحيد وفكاكها
من الأ�سر  ،وال فكاك �إال بتنزيه احلق
�سبحانه ونفي كل ما يجان�س �أو ي�شاكل
خملوقاته عنه تبارك وتعاىل 0
�إن ال�سبب الكامن وراء ن�سخ و�إلغاء
ال�سماء للهويتني اليهودية والن�صرانية
واعتبارهما �أمتني ميتتني كافرتني �إمنا
كان هو الإخالل بكلمة التوحيد وعدم
�إحكامها عن وعي ومعرفة  ،قال تعاىل:
( َو َقا َل ِت ا ْل َي ُهو ُد ُعزَ ْي ٌر ا ْبنُ اللهَّ ِ َو َقا َل ِت
ال َّن َ�صا َرى المْ َ ِ�س ُيح ا ْبنُ اللهَّ ِ َذ ِل َك َق ْو ُل ُه ْم
ِب�أَ ْف َو ِاه ِه ْم ُي َ�ض ِاه ُئونَ َق ْو َل ا َّل ِذينَ َك َف ُروا
ِمنْ َق ْب ُل َقا َت َل ُه ُم اللهَُّ �أَ َّنى يُ�ؤْ َف ُكونَ )(، )6
وقال �أي�ض ًا َ ( :ل َق ْد َك َف َر ا َّل ِذينَ َقا ُلوا �إِنَّ
اللهَّ َ َثا ِلثُ ثَلاَ َث ٍة َو َما ِمنْ ِ�إ َل ٍه ِ�إ اَّل ِ�إ َل ٌه َو ِاح ٌد
َو�إِنْ لمَ ْ َي ْن َت ُهوا َع َّما َي ُقو ُلونَ َل َي َم َّ�سنَّ ا َّل ِذينَ
اب �أَ ِلي ٌم)( ،)7وقال
َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َع َذ ٌ
تعاىل َ (:ل َق ْد َك َف َر ا َّل ِذينَ َقا ُلوا �إِنَّ اللهَّ َ
هُ َو المْ َ ِ�س ُيح ا ْبنُ َم ْريمَ َ ) ( )8وقال تعاىل :
َاب
(لمَ ْ َي ُك ِن ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ِمنْ �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َوالمُْ ْ�ش ِر ِك َني ُم ْن َف ِّك َني َحتَّى َت�أْ ِت َي ُه ُم ا ْل َب ِّي َن ُة)
(� )9إن عداد الأمة والفرد من الكافرين
�إمنا يكون لإخالله بالتوحيد الذي هو
الدعامة الأوىل للدين  ،ولفقده هويته
ودليل انت�سابه لأمته  ،لذا فال خروج
�أو حترر من الظلمات �إىل النور ومن

الكفر �إىل الإميان �إال بالتوحيد  ،بل
والتوحيد اخلال�ص النقي من كل �شائبة
ال تليق ب�ساحة القد�س الإلهي  ،التوحيد
القائم على �أ�سا�س من العلم واملعرفة 0
�إن �سبب و�سر ا�ستهداف الأعداء
ل�شبابنا مب�شاريع فكرية هدامة
كالإحلاد ونحوه هو حتطيم �أوىل
دعامات التدين وهدم �أ�سا�س الإميان
يف نف�س وروح ال�شباب  ،وبعبارة �أخرى
�إ�سقاط هويتهم الإ�سالمية  ،لينتهي
الأمر مبوتهم فكري ًا ،وموت الأمة
كلها و�سلخ هويتها ونحر ا�ستقالليتها
على �أعتاب خديعة التحرر الفكري
واالنفتاح وتالقح احل�ضارات  ،لذا فما
مل يت�سلح ال�شباب امل�سلم مبعرفة تامة
ب�أ�صول الدين ـ ال�سيما التوحيد ـ وبر�ؤية
كونية وا�ضحة ف�إنه ال ميكنهم مواجهة
مثل هذه التيارات الفا�سدة املف�سدة ،
ع�صمنا اهلل و�إياكم وجميع �شبابنا من
الزلل يف القول والعمل  ،وحتى نلتقي
يف مكون �آخر ن�ستودعكم اهلل ون�س�ألكم
الدعاء .
الهوام�ش
� -1سورة حممد –�ص19/-
� -2سورة احلجرات 14/
� -3سورة النمل 14/
� -4سورة ابراهيم 25_24/
-5نهج البالغة اخلطبة االوىل:ج�1ص15
� -6سورة التوبة 30
� -7سورة املائدة 37
�-8سورة املائدة 17
�-9سورة البينة1
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عمق الت�شريع الديني بالقيا�س
مع الت�شريع الو�ضعي
اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ان الت�شريع يف املنظور الديني �أمر عميق
يتجاوز امل�ستوى املنظور يف الت�شريع الو�ضعي
االن�ساين ...
فالت�شريع االن�ساين ا�شبه ب�أداة للإجبار
واالل��زام وممهد للحكم اجلزائي كما ان
احل�ك��م اجل��زائ��ي امل�ترت��ب على خمالفته
جم��رد عقوبة رادع ��ة ذات اب�ع��اد تربوية
للمجتمع  ,وق��د تكون ذات اب�ع��اد تربوية
للفرد اي�ضا.
واما الت�شريع باملنظور الديني فهو يرى
ان العمل الفا�ضل واحلكيم وا�ضدادهما
يكونان ج��زءا م��ن بنية االن�سان اخلالدة

20
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ولبنة يف وجوده الدائم ,فهو ينمو يف كيانه
وي�ساهم يف تكوين قوامه ,كما قال تعاىل:
} ُق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َع َلى َ�ش ِاك َل ِت ِه َف َر ُّب ُك ْم �أَ ْع َل ُم بمِ َ نْ
هُ َو �أَ ْه َدى َ�س ِبي ًال{ (الإ�سراء ) ٨٤
م ��ن غ�ي�ر ف���رق يف ذل� ��ك ب�ي�ن اط�ل�اع
االخ��ري��ن على ه��ذا العمل وا�ستح�سانهم
له وجمازاتهم عليه او ال َ } ,ي� � ْو َم ت َْ�ش َه ُد
َع َل ْيهِ ْم �أَ ْل ِ�س َن ُت ُه ْم َو�أَ ْي ِديهِ ْم َو�أَ ْر ُج ُل ُهم بمِ َ ا َكا ُنوا
َي ْع َم ُلونَ { (النور )٢٤
وقال تعاىلَ } :و َال َتق ُْف َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْلف َُ�ؤا َد ُك ُّل �أُول ِئ َك
ِع ْل ٌم ِ�إنَّ َّ
َكانَ َع ْن ُه َم ْ�س ُ�ؤو ًال {ﱠ (الإ�سراء)٣٦

وب��ذل��ك ت�ك��ون ه��ذه احل�ي��اة دار تربية
وت�خ��رج للإن�سان ف��اذا ت��رب��ى فيها تربية
ح�سنة انتجت قلبا �سليما ونف�سيا زاكية
وكان له درجته ونتاجه يف احلياة االخرى,
وق ��ال ت� �ع���اىل�ِ }:إلاَّ َم ��نْ �أَ َت� ��ى َ
اللهَّ ِب� َق� ْل� ٍ�ب
َ�س ِل ٍيم{(ال�شعراء)٨٩
كما وان تربى تربية �سيئة كان قلبه �آثما
وتلقى ما ينا�سب ذلك يف احلياة االخرى .
فهذه احلياة ب�سرائها و�ضرائها وافراحها
واتراحها هي مراحل تربوية ميكن ان يجعل
االن�سان منها �سبيال اىل تربية �سليمة او
�سقيمة.

نعمة الوالية

الثقافة العامة

ال�شيخ بالل القبي�سي

ن�ع��م اهلل ع��ز و ج��ل ك �ث�يرة ال ت�ع��د و ال
حت�صى ,فكيفما التفت االن�سان من حوله
وج��د نعمة اهلل حا�ضرة ت�ستحق ال�شكر و
احلمد املتوا�صل اذا ان دوام النعمة يحتاج
اىل ال���ش�ك��ر ك�م��ا يف الآي� ��ة (ل �ئ��ن �شكرمت
لأزيدكم) 1فلو ت�أمل االن�سان بنعمة الب�صر
و ال�سمع و النطق و التحرك و نعمة الطعام
و ال�شراب و نعمة ال�صحة و العافية الدرك
معنى النعم عليه ال �سيما اذا ر�آها مفقودة
عند االخرين ي�شعر ب�أهميتها كما ورد يف
احل��دي��ث ع��ن االم��ام الباقر( :ال يرى
عبدا عبد به �شيئا من ان��واع البالء فيقول
ثالثا من غري ان ي�سمعه  :احلمد هلل الذي
عافاين مما ابتالك و لو �شاء فعل) . 2هذا
كله من النعم الدنيوية اذا �صح التعبري فكيف
اذا تفكر احدنا بنعمة الدين و العقيدة  ,اذا
تفكر بنعمة الوالية  ,والية امري امل�ؤمنني
و اهل البيت الكرام عليهم اف�ضل ال�صالة
و ال�سالم " التي عرب عنها القران ب�صريح
العبارة حني نزلت الآي��ة املباركة ( يا ايها
الر�سول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان مل
تفعل فما بلغت النا�س ر�سالته واهلل يع�صمك
من النا�س) 3فوقف النبي يف غدير خم بعد
حجة الوداع و اوقف النا�س و اخذ بيد علي و
وال
قال من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم ِ
من واله و عا ِد من عاداه و ان�صر من ن�صره
اىل اخ��ر احل��دي��ث امل�ت��وات��ر عند الفريقني
عندها نزلت اية (اليوم اكملت لكم دينكم
و اتتمت عليكم نعمتي و ر�ضيت لكم اال�سالم

دي�ن��ا) 4فالآية وا�ضحة ب��أن كمال الدين و
متام النعمة بوالية علي عليه ال�سالم .
و يقول ال�شاعر يف بيان نعمة الوالية :
اتـــــم اهلل نعمــــته عليـــــــــــــا ْ
مبا ا�سداه مــــــن نعـــــــــم اليا
ف�أخرجني اجلليل اىل وجود
و اح�سن �صورتي ب�شرا �سويا
و نعمتـــه العظيمة اذا هدانا
ب�أن كــــنا تولينـــــــــــا علـــــــــيا
فـــــ�أن يف الغــــــــدير لنا دليل
و فيه احلق قد ا�ضحى جليا
و فيه ن�صـــــب الهـادي عليـــا
ب�أن كان اخلليفـــة و الو�صـــيا5
و م��ن اث��ار نعمة ال��والي��ة يف الدنيا انها
تك�شف عن طيب و طهارة املولد كما جاء يف
احلديث عن ر�سول اهلل  قال ( يا علي
ال يحبك اال من طابت و الدته  ,و ال يبغ�ضك
اال من خبثت والدته  ,و ال يواليك اال م�ؤمن
و ال يعاديك اال ك��اف��ر) 6فمن اح��ب عليا و
وااله كان طيب ال��والدة م�ؤمنا  ,من اثارها
�صحة االعمال ف�شرط قبول االعمال الوالية
كما ج��اء يف احل��دي��ث امل�شهور ع��ن االم��ام
الباقر ( بني اال�سالم على خم�س  :على
ال�صالة و الزكاة و ال�صوم و احلج و الوالية و
مل يناد ب�شيء كما نودي بالوالية)، 7و من اثار
نعمة الوالية عند نزع الروح و يوم القيامة و
عند االهوال كما يف رواية امري امل�ؤمنني
حل��ارث الهمداين و ال��رواي��ة طويلة اىل ان
يقول امري امل�ؤمنني( و اب�شرك يا حارث,

لتعرفنني عند املمات و عند ال�صراط و عند
احلو�ض و عند املقا�سمة قال ح��ارث  :و ما
املقا�سمة قال  :مقا�سمة النار اقا�سمها ق�سمة
�صحيحة  ,اق��ول ه��ذا ويل �إتركيه  ,و هذا
ع��دوي فخذيه اىل اخر الرواية) و االبيات
التي كتبها ال�سيد احلمريي يف ذلك :
يا حار همدان من ميت يرين
من م�ؤمــــن او منــــافق قبال
يعرفني طرفــه و اعــــــــــــــرفه
بنعـــته و ا�سـمـــــــه و ما فعال
وانت عند ال�صراط تعرفـنــي
فال تخــــــف عثــرة و ال زلال
ا�سقيك من بارد عـلى �ضمــــ�أ
تخاله يف احلالوة والع�سل). 8
ثبتنا اهلل اي��اك��م على والي��ة علي و
جعلنا من ال�شاكرين لهذه النعمة و املحدثني
بها كما قالت الآية ( و اما بنعمة ربك فحدث
) و اي نعمة نحدث بها و نن�شرها اعظم من
هذه النعمة .
الهوام�ش :
� -1سورة ابراهيم اية 7
 -2دعوات الرواندي
 -3املائدة اية 67
� -4سورة املائدة اية 3
 -5ال�شاعر ف�ضيلة ال�شيخ علي ال بغدادي
العاملني
 -6الكايف �ص 18
 -7البحار ج �-27ص145
 -8امايل ال�شيخ الطو�سي ج �- 2ص 238
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الثقافة العامة

ا�سرتاحة اخلطيب

من طرائف العرب :
دخ����ل ول����د ����ش���اب اىل احل���م���ام لي�سبح
ف�سمعه �أبوه يردد مع نف�سه :
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب ال�شكر علينا ما دعى هلل داع
فلما خ��رج ام�سكه اب���وه و���ض��رب��ه �ضربا
مربحا والولد ي�صيح وي�صرخ وابوه يقول
له كيف تقر�أ القر�آن وانت ت�سبح يف احلمام
وع�����اد ع��ل��ي��ه ل��ي�����ض��رب��ه ف���ج���اءت ام ال��ول��د
وخل�صت ول��ده��ا م��ن ب�ين ي���دي اب��ي��ه وه��ي
تقول له يا �أب��ا ح��ازم هذا لي�س من القران
بل هذا �شعر ا�ستقبل به اهل املدينة ر�سول
اهلل عندما هاجر من مكة للمدينة
ف��ج��ل�����س االب ي��ب��ك��ي ف��ق��ال��ت ل���ه زوج���ت���ه ال
ع��ل��ي��ك ي���ا �أب����ا ح����ازم ان���ه ول����دك ح��ت��ى وان
�ضربته فقال ابكي على نف�سي حيث ق�ضيت
ثالثني عاما اقر�أها يف ال�صالة �ضننا مني
انها من القران .
ان ال��ع�برة م��ن ذل���ك ت���دل ع��ل��ى اجلهل
ال�����س��ائ��د يف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق وه����ذه نتيجة
االبتعاد عن القران والعلم والعلماء .

وه��ذه ق�صة طريفة عن العامل (الربت
�أين�شتاين) �صاحب النظرية الن�سبية .فقد
�سئم ال��رج��ل م��ن ت��ق��دمي امل��ح��ا���ض��رات بعد
ان تكاثرت عليه ال��دع��وات م��ن اجلامعات
واجلمعيات العلمية وذات يوم وبينما كان
يف ط��ري��ق��ه اىل حم��ا���ض��رة ,ق����ال ل��ه �سائق
���س��ي��ارت��ه اع��ل��م ي��ا ���س��ي��دي ان���ك مللت من
تقدمي املحا�ضرات فما هو قولك �أن �أنيب
ع��ن��ك يف حم��ا���ض��رة ال���ي���وم  ,خ��ا���ص��ة وان���ا
�شعري منكو�ش ومنتف مثل �شعرك وبيني
وبينك �شبه لي�س بالقليل ولأنني ا�ستمعت
اىل الع�شرات م��ن حما�ضراتك ف��ان لدي
ف��ك��رة الب����أ����س ب��ه��ا ع��ن ال��ن��ظ��ري��ة الن�سبية
,ف�أعجب �أين�شتاين بالفكرة وتبادال املالب�س
ف��و���ص�لا اىل ق��اع��ة امل��ح��ا���ض��رة ح��ي��ث وق��ف
ال�سائق على املن�صة وجل�س العامل العبقري
الذي كان يرتدي زي ال�سائق يف ال�صفوف
اخللفية و���س��ارت امل��ح��ا���ض��رة ع��ل��ى م��ا ي��رام
اىل ان وق��ف ب��روف�����س��ور وط���رح ���س���ؤاال من
ال��وزن الثقيل وه��و يح�س بانه �سيحرج به
�أين�شتاين ,هنا ابت�سم هذا ال�سائق امل�ستهبل
وق���ال للربوف�سور ���س���ؤال��ك ه��ذا ���س��اذج اىل

درج���ة انني �س�أكلف �سائقي ال��ذي يجل�س
يف ال�صفوف اخللفية بالرد عليه ,وبالطبع
فقد ق��دم ال�سائق ردا جعل الربوفي�سور
يت�ضاءل خجال.
تدل هذه الق�صة على الرباعة واحلنكة
وال��ت��خ��ل�����ص م��ن امل���واق���ف احل��رج��ة وط����أ ملا
نحتاج اليها يف حياتنا اليومية .
ق�صة الزوجة املري�ضة:
ك��ان��ت اح���دى ال���زوج���ات مري�ضة ترقد
�شهرا كامال على ال�سرير فقالت لزوجها
اعمل يل رقية يعني ان تقر�أ ال��ق��ران عند
ر�أ�سي لعلي ات�شافى من مر�ضي قام الزوج
ق��ر�أ عليها قوله تعاىل (فانكحوا ما طاب
لكم من الن�ساء مثنى وث�لاث ورب��اع ) واذا
بالزوجة املري�ضة قامت وعملت له الغذاء
وال�شاي والقهوة وغ�سلت البيت من ال�سطح
اىل ب��اب ال�����ش��ارع واق�سمت ان تغ�سل حتى
ال�����ش��ارع ل���وال ان ع��م��ال ال��ب��ل��دي��ة ارج��ع��وه��ا
وقالوا لها هذا من عملنا.
ه����ذا ي����دل ع���ل���ى ده�����اء ب��ع�����ض ال��ن�����س��اء
وحر�صهن على بيوتهن وازواج��ه��ن وعدم
املوافقة على الزواج عليهن.

جواب ال�س�ؤال العدد ال�سابق
( -1ال�صيحة ال�سماوية  -2خروج ال�سفياين -3خروج اليماين
-4خ�سف البيداء  -5قتل النف�س الزكية )

�س�ؤال العدد

�س /هناك ا�شهر اربعة �سميت بالأ�شهر احلرام ؟ ملاذا �سميت بالأ�شهر احلرام ؟ عدد هذه اال�شهر ؟
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وهناك هدية للفائز االول
تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية
مبوعد اق�صاه  10ذو احلجة1440هـ

ن�شاطات الق�سم

بدء الدرا�سة باللغة االنلكليزية يف ق�سم اخلطابة احل�سينية
ب��د�أ ق�سم اخلطابة احل�سينية يف العتبة
احل�سينية امل�ق��د��س��ة اول در� ��س باللغة
االن �ك �ل �ي��زي��ة يف ق��اع��ة ق �� �س��م اخل �ط��اب��ة
احل�سينية حا�ضر فيها اال�ستاذ ال�شيخ
امري الويل ملجموعة من املبلغني واخلطباء
احل�سينيني وبع�ض ال�شباب الذين �سيعدون
كمرتجمني للمبلغني.
كما بني اال�ستاذ ال�شيخ امري الويل "بعد
التوكل على اهلل البدء اليوم بدورة اخلطابة

يف اللغة االنكليزية وتهدف هذه الدورة اىل
تخرج ثلة من اخلطباء باللغة االنكليزية".
و�صرح اال�ستاذ حممدعلي الطائي م�س�ؤول
ال�شعبة االداري� ��ة يف الق�سم ب��ان "هذا
امل�شروع ه��و خدمة للدين وامل��ذه��ب وكل
همنا ه��و تقدمي االف�ضل ون��ري��د ان �شاء
اهلل ان ن�صل اىل ابعد نقطة ميكن لنا
الو�صول اليها لن�شر فكر اهل البيت عليهم
ال�سالم".

وبني الطائي "ان عدد احل�ضور قد جتاوز
الثنمانني وقد �سلمنا جميع الطلبة املنهاج
املقرر تدري�سه خالل مدة الدرا�سة ،علما
ان م��ن احلا�ضرين حملة �شهادات عليا
م��ن املاج�ستري وال��دك �ت��وراه ويف خمتلف
املجاالت".
هذا ويعد ق�سم اخلطابة احل�سينية احد
اهم امل�ؤ�س�سات التي تهتم بال�ش�أن اخلطابي
واملنرب احل�سيني ب�شكل عام.
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ال�سبابة والو�سطى
��������س�������ب�������اب������� ٌة و��������س�������ط�������ى م������ع������اً
��������������س�������������اواه�������������م�������������ا حم���������م��������� ٌد
ه�����������م�����������ا �أن���������������������������ا وك��������������اف ٌ
��������������ل
يف ج���������ن���������ة اخل�����������ل�����������د م�����ع�����ي
�أع���������ط���������ى ال������ك������ف������ي������ل �أج������������ره
مب����������������ال����������������ه م�������������������ن �أث�������������������������رٍ
������������ص�����������دق�����������ت ي����������������ا ن������ب������ي������ن������ا
ل�����������ب�����������ي�����������ك ي�������������������ا حم����������م���������� ٌد
ف������اح������ت�������������ض������ن االي������������ت������������ام يف
��������������ي ك������������اف ٌ
������������ل
ي������������ت������������م ع��������������ل ٌ
ف������ل������ن������ق������ت������د ب������امل������رت�������������ض������ى
اب������������ن������������اءن������������ا �أن�������������ت�������������م ه�����ن�����ا
اج������������ت������������ه������������دوا وث��������������اب��������������روا
واب
ف���������ال���������ع���������ل���������م �أ ٌم
ٌ
و�إن م��������������ن ج��������������د وج����������د
ْ
ك�����ث����رت
�أوراق ي��������ب��������� ٍ��������س
ق����وم����وا �أن���ف�������ض���وه���ا اح��ت�����ض��ن��تْ
وط���������������������ه���������������������روا ب������ل�����ادك������������م
و�������������ض������������م������������دوا ج��������راح��������ه��������ا
ع�����������راق�����������ن�����������ا ي������������رن������������و ل�����ك�����م

م����������رف����������وع����������ت����������ان ل������ل������ع������ل������نْ
ً
����������ل����������ا
ب��������������ك��������������ف��������������ه وق���������������������ائ
ه�������������ذا ال������ي������ت������ي������م امل�����م�����ت�����ح�����نْ
ق���������������ال ال��������ن��������ب��������ي امل������������ؤمت�����������نْ
يف ج����������������ن���������������� ٍة م�����������ن�����������زل����������� ًة
يف ال���ن���ف�������س يف حم����و ال�����ش��ج��نْ
�������������������خ ي���������������ا ك����������اف ً
�����ل����ا
�������������������خ ب ٍ
ب ٍ
ق��������د ق������ال������ه������ا �أب�������������و احل�����������س�����نْ
ق��������ل��������ب .ل���������ه���������م رق وح�����������نْ
ْ
أق������ت������رن
ا��������س�������م م��������ع ال�����ي�����ت�����م �
�����ل����ا ��������ص�������ادق�������اً
ق�����������������و ًال وف����������ع ً
ن������ح������ن ل���������ك���������م ..ف����ل����ا ح ْ
���������زن
ب������ل������ا �����������ض����������ي����������ا ٍع ل�������ل�������زم�������نْ
واجل������������ه������������ل ي��������ت��������م وحم������������نْ
م��������ن��������زل�������� ًة ح�������ت�������ى اط����������م����������� ْأن
غ��������ط��������ت ب������������راع������������م ال��������ف����ت��� ْ
ن
�أع�������������ش������ا�������ش غ��������رب��������ان ال������ف������نْ
���������ع وم������������ن �إح������������نْ
م���������ن ط���������ام ٍ
ي������������ا ق������������������������اد ًة م�����������س�����ت�����ق ً
�����ب��ل��ا
ان��������ت��������م رج�������������������االت ال��������وط��������نْ

بقلم اال�ستاذ ح�سن عرب

