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رئي�س التحرير

ال �سك ان اهل بيت النبوة  عندما يتخذون قرارا فانه يدر�س من جميع جوانبه معروفة عندهم 
عواقبه فخرج االمام احل�سني وبذل هلل كل ما ميلك وحقق يف ذلك ن�سرا تتغنى به االأجيال .

اما االمام احل�سن فكان له اتباع وان�سار لكنه مل يقم فكل زمان ومكان ظروف خا�سة فالروؤية 
. اجلزائية التي منتلكها ماهي اال جزء من الروؤية الكلية لالإمام احل�سن

وكالهما اإمامان ان قاما وان قعدا ف�سالم على احل�سن املجتبى يوم ولد ويوم ا�ست�سهد ويوم يبعث حيا 

ان قاما وان قعدا



بو�سوء  كــانــت  ال�سابقة  �سالته  بــاأن  علم  مــن  ماحكم 
خاطئ؟

تبطل ال�سالة اذا كان الو�سوء باطال.
ماحكم و�سوء املكلف اذا جرح او خرج منه دم؟

نواق�س  مــن  لي�س  الــدم  خــروج  فــاأن  الــو�ــســوء �سحيح 
الو�سوء .

يف بع�س االحيان  نالحظ بع�س الزائرين ينامون ثم 
يقومون لل�سالة فهل نومهم  منق�س للو�سوء؟  

يبطل الو�سوء بالنوم الغالب على ال�سمع والقلب .

هـــل يــجــوز الــو�ــســوء مـــن مـــاء الــــــرادات )املــــاء املــعــد 
االزدحــام  ب�سبب  املغا�سل  ماء  اىل  الو�سول  تعذر  اذا  لل�سرب( 

اولبعد امل�سافة ؟
او  املالك  يجز  مل  اذا  باطال  الو�سوء  ويعد   يجوز  ال 

املتويل الو�سوء منه .
باحلدث  �سك  ولكنه  متو�سئ  بانه  يعلم  من  حكم  ما 

)خروج ريح  ونحوها(؟
بحكم ب�سحة و�سوئه .

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

احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله( 
العتبة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����س���ؤون  ق�سم 

احل�سينية املقد�سة

جواب

جواب

جواب

جواب

جواب

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

�شوؤال

الـــو�ـــســـوء اإمــــا �ــســرط يف �ــســحــة فعل 
كــالــ�ــســالة والـــــطـــــواف، واإمــــــا �ـــســـرط يف 
كــمــالــه كــقــراءة الـــقـــراآن، واإمــــا �ــســرط يف 
جـــــوازه كــمــ�ــس كــتــابــة الــــقــــراآن، اأو رافـــع 
كـــاالأكـــل  والــو�ــســوء امل�ستحب  لــكــراهــتــه 
ف�سل  على  الـــروايـــات  فت�سافرت  نف�ساً 
فعن ر�سول اهلل :   ) الو�سوء ن�سف 

االميان( . 
امــــا كــيــفــيــتــه فــيــركــب الـــو�ـــســـوء من 

اأربعة امور :
غــ�ــســل الــــوجــــه، وحـــــده مـــا بني   -1
ق�سا�س ال�سعر والذقن طواًل ، وما دارت 

فيجب   ، عر�ساً  والو�سطى  االبهام  عليه 
غ�سل كل ما دخل يف هذا احلد واالأحواط 
وجــوبــا ان يكون الغ�سل مــن االعــلــى اىل 

اال�سفل.
املــــرفــــق اىل  الـــيـــديـــن مــــن  2- غــ�ــســل 

اطراف اال�سابع.
3- م�سح مقدم الراأ�س.

4- م�سح الرجلني.
وي�سرط يف �سحة الو�سوء :

1- النية بان يكون الداعي اليه ق�سد 
القربة ويجب ا�ستدامته اىل اخر العمل. 

2- طهارة ماء الو�سوء.

3- ابــاحــة مــاء الــو�ــســوء بــان ال يكون 
مغ�سوبا.

4- اطالق ماء الو�سوء.
5- طهارة اع�ساء الو�سوء.

6- الرتيب.
7- املواالة.

املكلف  يــبــا�ــســر  ـــان  ب  . املــبــا�ــســرة   -8
بنف�سه افعال الو�سوء اذا امكنه ذلك.

يت�سرر  . مبا  يكون مري�سا  ان ال   -9
معه من ا�ستعمال املاء واال مل ي�سح منه 

الو�سوء ولزمه التيمم.

الو�ضوء
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ال�شيخ علي الفتالوي
اأجمع  التي  القربى  اآيــة  االأول:  املطلب 

عليها امل�سلمون ومعادالتها
قال تعاىل:{ُقْل ال اأَ�ْسَئُلُكْم َعلَْيه اأَْجراً اإِالَّ 

َة يِف اْلُقْربى})1(. امْلََودَّ
بيته  واأهـــل  عليٌّ  االإمـــام  االأول:  املق�سد 

 هم القربى يف كتب اأهل ال�سنة
اأبــو كريب، قال:  الــطــري: حدثنا  قــال 
اأُ�ـــســـامـــة، قــــال: حــدثــنــا �سعبة،  حــدثــنــا اأبــــو 
بــن مي�سرة عــن طــاو�ــس، يف  عــن عبد امللك 
اأَْجـــراً  َعلَْيه  اأَ�ْسَئُلُكْم  ال  {ُقــْل  تعاىل:  قوله 
اْلُقْربى} قال: �سئل عنها ابن  َة يِف  َــَودَّ امْل اإِالَّ 
عــبــا�ــس، فــقــال ابــــن جــبــر: هـــم قــربــى اآل 

.)2(حممد
الــــرازي: عــن �سعيد بــن جبر عن  قــال 
ابــن عبا�س قــال: ملا نزلت هــذه االآيــة {ُقــْل 
َة يِف اْلُقْربى}  اإاِلَّ امْلََودَّ ال اأَ�ْسَئُلُكْم َعلَْيه اأَْجراً 
قــالــوا: يــا ر�ــســول اهلل مــن قــرابــتــك هـــوؤالء 
الذين وجبت مودتهم؟ قال: »عليٌّ وفاطمة 

.)3(»وولداها
ـــيُّ بــن  عــــن اجلـــ�ـــســـا�ـــس قــــــال: قـــــال عـــل
قــولــه  جــبــر يف  بـــن  و�ــســعــيــد   احل�سني
َة  امْلََودَّ اإِالَّ  اأَْجراً  اأَ�ْسَئُلُكْم َعلَْيه  تعاىل:{ُقْل ال 

وا قرابتي)4(. يِف اْلُقْربى}: اإاّل اأن تودُّ
َة يِف اْلُقْربى} �سلوا  معنى قوله {اإِالَّ امْلََودَّ
اأذاكـــم  قــرابــتــي بــاال�ــســتــجــابــة يل اأو تــكــفــوا 

عني... واأن تودوا اأقربائي وحتبوهم)5(.
عن  االأعم�س،  عن  الربيع  بن  قي�س  عن 
ابــن عبا�س يف قوله  بــن جــبــر، عــن  �سعيد 
َة  تعاىل: {ُقْل ال اأَ�ْسَئُلُكْم َعلَْيه اأَْجراً اإِالَّ امْلََودَّ
واحل�سن  وفاطمة  عليٌّ  قــال:  اْلُقْربى}  يِف 

واحل�سني)6(.
يف رواية �سعيد بن جبر عن ابن عبا�س: 
َعلَْيه  اأَ�ْسَئُلُكْم  {ُقْل ال  اأنــزل اهلل عزَّ وجلَّ ملا 
َة يِف اْلُقْربى} قالوا: يا ر�سول  اأَْجراً اإِالَّ امْلََودَّ
الذين نودهم؟ قال:  اهلل، من هــوؤالء 

.)7(عليٌّ وفاطمة واأبناوؤهما«

الهوام�س ...
1- �سورة ال�سورى، االآية: 23.

القراآن  اآي  تــاأويــل  عن  البيان  جامع   -2
الــطــري: ج25، �ــس31.  بــن جــريــر  ملحمد 
اجلـــــامـــــع الأحـــــكـــــام الــــــقــــــراآن )الــتــفــ�ــســر 
الــقــرطــبــي(: ج16، �ـــس20. الـــدر املــنــثــور يف 
التف�سر باملاأثور جلالل الدين ال�سيوطي: 
ج6، �ــــس5. فــتــح الــقــديــر لــلــ�ــســوكــاين: ج4، 

�س536.
اأبــي  الــعــظــيــم البـــن  الـــقـــراآن  تف�سر   -3
مــعــاين  �ــــــــس2376.  الــــــــرازي: ج10،  حــــامت 
الـــقـــراآن لــلــنــحــا�ــس: ج6، �ـــــس309. �ــســواهــد 

التنزيل للح�سكاين: ج2، �س189.
ج3،  لــلــجــ�ــســا�ــس:  الــــقــــراآن  اأحــــكــــام   -4
�س510. تف�سر ال�سمرقندي: ج3، �س230.

5- تف�سر ال�سمعاين: ج5، �س74.
التف�سيل  لقواعد  التنزيل  �سواهد   -6

للح�سكاين: ج2، �س196.
7- تف�سر القرطبي: ج16، �س22.

احلق مع االمام علي 
واهل بيته يف القراآن الكرمي 

و�صحيح البخاري.
احللقة الثانية
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مفهوم التج�س�س

ال�سيخ  عبد احل�سن الطائي

َن  َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثًرا مِّ {َيا اأَيُّ
�ُسوا َواَل  �سَّ نِّ اإِْثٌم َواَل َتَ نِّ اإِنَّ َبْع�َس الظَّ الظَّ
ن َياأُْكَل  ا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَ ُكم َبْع�سً َيْغَتب بَّْع�سُ
اإِنَّ   َ اهللَّ َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  اأَِخيِه  ــَم  حَلْ

اٌب رَِّحيٌم})1( َ َتوَّ اهللَّ
 املعنى اللغوي  )2(

اجل�س :اللم�س باليد 
اليه  ي��ن��ظ��ر  :اأح����د  بعينة  ال��رج��ل  ج�����س 

لَي�ْشَتِبيَنُه وَي�ْشَتْثِبَته .
واجل�س :ج�س اخلرب ومنه التج�ش�س.

والتج�ش�س: التفتي�س عن بواطن االمور.
واكرث ما يقال يف ال�شر 

 واجلا�شو�س :�شاحب �شر ال�شر  
والنامو�س: �شاحب �شر اخلري 

 نبذة عن �سورة احلجرات :
اآياتها  وع��دد   , مدنية  احل��ج��رات  ���ش��ورة 
باحلجرات )جمع  و�شميت  اية   ثماين ع�شر 
ح��ج��رة (ل�����ورود اال����ش���ارة اىل احل��ج��رات 
ومناداة النبي من وراء احلجرات , يف 

االآية الرابعة ع�شر .
ومن اال�شماء التي تطلق على هذه ال�شورة 

:�شورة االآداب.
ال نها تعر�شت  ملجموعة من املو�شوعات 

االخالقية واالجتماعية املهمة منها:
والنهي   النبي مع  التعامل  اآداب   -1
ال�شوت  برفع  ولو  مطلقا  عليه  التقدم   عن 

بني يديه.

2- النهي عن ال�شخرية والتنابز باالألقاب, 
و�شوء الظن, والغيبة, والتج�ش�س .

على  االجتماعية  العالقات  تاأ�شي�س    -3
قواعد :االخوة ,وا�شالح ذات البني ,والتعبئة 
احلكم  يف  ,وال��ع��دل  البغي   ملواجهة  العامة 

,واحلذر من بث ال�شائعات  الكاذبة .
4- تاأ�شي�س قاعدة لتقييم  النا�س وتفاوت 
درجاتهم بح�شب قربهم من االميان وبعدهم 

عن الكفر والف�شق.
الرغبة   على  بناء   النبي اتباع   -5
وامل��ي��ل واحل���ب  واج��ت��ن��اب  امل��ن عليه جلهة 

االلتزام باأحكام اال�شالم .
نوع اخلطاب يف �شورة احلجرات :

ت��وج��د يف ال��ق��ران  ال��ك��رمي  ث��الث �شور 
واملجتمع   ال��دول��ة  ع��ن   حديثها  يف  ت�شرتك 
وتوفري   املجتمع   حفظ  ع��ن   احليث  وتركز 
الرغيدة  واحل��ي��اة  الهانئ  العي�س   ا�شباب  
مبخاطبة  تبداأ  باأنها  ال�شور   هذه  وت�شرتك 
ال��ذي��ن اآم��ن��و ا وه���ذه  ال�����ش��ور ه��ي  امل��ائ��دة 

واملمتحنة  واحلجرات .
اأيها  {ي��ا   : امل��ائ��دة  ���ش��ورة  افتتاح  ففي   
افتتاح   بالعقود},ففي  اآوف���وا  اآم��ن��وا  الذين 
ال  اآمنوا  الذين   اأيها  املمتحنة:{يا  �شورة  

تتخذوا عدوي وعدوكم اأولياء} 
:{ياأيها  احل��ج��رات  ���ش��ورة  اف��ت��ت��اح   ويف 
الذين اآمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ور�شوله}
ونرى اأنه قبل االبتداء يف اخلطاب واالمر 

واع���داد  تهيئة االج����واء  م��ن  وال��ن��ه��ي الب���د 
املخاطب نف�شيا .

الذين  اأي��ه��ا  {ي��ا  تعاىل  قوله  تكرر  وق��د 
اآمنوا}خم�س مرات 

�شبحانه   اهلل  اهتمام  عن  يك�شف  وه��ذا 
بالق�شايا االخالقية  والعالقات االجتماعية, 
�شواء يف ذلك العالقة بني امل�شلمني عامة, اآو 

بينهم وبني قيادتهم ووالة االمر فيهم .
احلفاظ على االمن االجتماعي: 

ال��ق��ران ال��ك��رمي ه���ذا ال��د���ش��ت��ور االل��ه��ي  
ا�شافة اىل الكثري من امليزات التي يتميز بها 
انفراد  فانه  جمعاء  للب�شرية  هداية  ككتاب 
باالأمن  تخل  التي  واالمور  الق�شايا  مبعاجلة 
اأن  قبل  منها  الوقاية  ب��اأح��راز  االجتماعي 

حت�شل.
فهو ال يهتم باالأمن مبعناه العادي املتعارف 
بل يعمم مفهوم االمن لي�شمل االمن املعنوي 
على االعر�س والكرامات ويحافظ على حالة 
االخوة بني املوؤمنني  وي�شتعر�س االمور التي 
املوؤمنني  بني  االخ��وة  حالة  نق�س  اىل  ت��وؤدي 
 , ,والتج�ش�س  الظن  �شوء  مثل  عنها  وينهى 

والغيبة ,وال�شخرية .
الهوام�س ...

1- �شورة احلجرات اية 12
  2- ل�شان العرب ج 1

احللقة االول
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اأعــمــامــه   امل�سطفى الــنــبــي  جــمــع 
واهل بيته وهو يكلمهم يف داره ، ومل يكن 
يــجــهــل نــوايــا عــمــه اأبــــي لــهــب وهـــو يتهمه 
وقــام  حماقته  عــن  اأغ�سى  لكنه  بال�سحر، 
يــحــدث احلــ�ــســور عــن ر�ــســالــة ربـــه بلهجة 
مــلــوؤهــا الــ�ــســدق واالأمــــانــــة يف نــقــل االأمـــر 
الــنــا�ــس كــافــة ولكن  اإىل  الـــربـــاين اجلــلــيــل 
عبد  بن  يا  تاأتينا  بريبٍة:  لهب  اأبــو  قاطعه 
اهلل مبقالة من لدنك اإن هي اأال روؤى تزعم 
اإن ربك اأدالها اإليك من ال�سماء ثم حت�سب 

اأنا م�سدقوك.
فــاأجــاب ر�ــســول اهلل بــ�ــســوت هــادئ 
رقيق ومل يغادره حلمه: ما اعلم اإن�سانا يف 

العرب اأتى قومه باأف�سل مما جئتكم به.
فقال له ابو لهب ثانية: جئتنا باإُله واحد 
ولنا دونه من يكرثونه اآلهة �ستى خر منه.
الــدنــيــا  بــخــر  جــئــتــكــم  قـــد   :فقال

واالآخرة.
يا  : فهذا لك ندعه  ابــو لهب  له   فقال 
و�سرت  بينهم  فيما  الــقــوم  حممد.متلمل 
بينهم  يف  اختلفوا  وم�ساعر  هم�سات  فيهم 
اأو  كــاذب  واآخـــر  ، فمنهم مــن هــو م�ستهزئ 
ابــنــة حــرب  اأم جــمــيــل  �ــســاخــر. و�ــســاح زوج 
حــديــثــه على   ر�ــســول اهلل عــلــى  يقطع 
ع�سرته باأمر ربه: يا حممد.. اإن حلديثك 
هذا ل�سحرا وان له موقفا يف االإفهام واأثرا 
ديننا  عــلــى  يغلبنا  مــا  واهلل  االأحــــالم  عــلــى 

�سحر.
قد  وخاطبهم:  اأ�سحابه  اإىل  التفت  ثم 

يفتننكم  ال  فــقــومــوا  الــنــا�ــس  اأيــهــا  �سمعتم 
الغالم.

القوم عنه  جحود   النبي راأى  فلما 
وتفرقهم وما اآل اإليهم كالم اأبي لهب من 
يهيب  ذراعــيــه  نحوهم  ب�سط  فيهم،  تــاأثــر 
فين�سرهم  ين�سروه  الن  وي�ستحثهم  بهم 
اهلل بن�سره وان يثبتوا اأقدامهم بني النا�س 
فقال لهم: قد امرين ربي اإن ادعوكم اإليه 
يـــوؤازرين على هــذا االأمــر وان يكون  فاإيكم 

اأخي وو�سيي وخليفتي فيكم ؟.
اأطلق  بــل  احــد  الــدعــوة منهم  يــلــبِّ  فلم 
بعثك  اإن  تــزعــم  �ــســاخــرا:  ل�سانه  لهب  اأبـــو 
اهلل وتطلب منا الن�سرة اأال كف عنا دينك 

وربك فانا ال جنيبك.
 فــهــنــا اثـــبـــت وجــــــوده االمــــــام علي
حيث مل يعد يف طاقة على حب�س م�ساعره 
.. وان  اجليا�سة وحبه اخلال�س الأبن عمه 
كان هو اأحدث احلا�سرين �سنا فقام م�سرعا 
اإليه يده ويهف  مد   سوب ر�سول اهلل�
فعليهم  القوم  اإعــنــات  واهلل  بــه: ال يحزنك 
اأنا  ر�سول اهلل عونك..  يا  واأنــا  �ساللتهم.. 

حرب على من حاربت . )1(
مـــــن هــــنــــا بـــــــــداأ ابـــــــو لــــهــــب مبـــحـــاربـــة 
امــام  وجــمــع احلــطــب وحــرقــه   النبي
�سورة  تعاىل  اهلل  فانزل   ، وا�سحابه  النبي 
كــامــلــة يــحــدد بــهــا مــ�ــســر ابـــي لــهــب ومــن 

يحذو حذوه وهي �سورة )امل�سد( .
 ذهبت االأعوام واحدا تلو االأخر يف مكة 
�سلبا  موقفا  املحمدية  الر�سالة  واتــخــذت 

لها  ال�سر�سة  قري�س  جمابهة  من  بالرغم 
حــيــث قــدمــت االأخــــــرة روؤو�ـــســـهـــا واعــيــان 
بيوتها ح�سدا جمي�سة تناجز ر�سالة ال�سماء 
، مل يتقدم احد منهم بحجة بالغة توؤيده 
بــقــائــه يف جــاهــلــيــتــه ولــكــنــهــم جميعا  عــلــى 
تـــقـــدمـــوا بـــ�ـــســـالح الـــعـــاجـــز املـــغـــلـــوب عــلــى 
اأمره... تقدموا بالبذاءة واآالف ال�سيوف... 
�ــســوى كلمة  لــه  �ــســالح  ي�سارعون رجــال ال 
اإيذاء ونكال... وغدت  اهلل ويركبونهم بكل 
مكة م�سرحا للتعذيب كانت �سحاياها تلك 
اأوىل  تاألفت منها  التي  الطاهرة  املجموعة 
اأول  و�سمية(  )يا�سر  فكان  االإميـــان  كتائب 
ار�ــس  الــزكــي  بدمهما  يــرويــان  �سقطا  مــن 
االإ�سالم اجلديد وعيونهما ترنو اإىل النبي 
ما  على حمل  العون  يرجون   االأعظم
ال طاقة لهم به من العذاب واالأمل فلم يكن 
من النبي امل�سطفى اأال اإن يرفع يديه 
ال  اللهم  بالدعاء:  ربه  يناجي  ال�سماء  اإىل 
تعذب اأحدا من اآل يا�سر بالنار.. �سرا اآل 

يا�سر اإن موعدكم اجلنة...
من  وكــذلــك  خلد  لهب  ابــا  ان  والنهاية 
النبي امل�سطفى خالداٌ  �سار على نهج 
اي�سا ، ولكن االول خلوده يف النار والثاين 
خلوده يف اجلنة . واحلمد هلل رب العاملني .

 الهوام�س
1- االإمام علي، عبد الفتاح املق�سود، ج1، 

�س55. 
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ال�سيخ ر�سا الطويرجاوي

�صوت  تتعب  التي  االمور 
اخلطيب وكيفيية جتنبها  

م��ن اه���م االم����ور ال��ت��ي ي��ج��ب ان ي��ل��م بها 
اخل��ط��ي��ب احل�����ش��ي��ن��ي خ�����ش��و���ش��ا ه��ي معرفة 
الق�شايا التي ت�شبب يف اتعاب حنجرته وبالتايل 
,او  �شحيحة  ب�شورة  املحا�شرة  اكماله   عدم 
يتوقف  اخلطيب  حنجرة  تعبت  اذا  ب��االأح��رى 
االبداع من اخلطيب  يف املجل�س وخ�شو�شا يف 
النعي يف خامتة املجل�س , وهذه االمور نلخ�شها 

يف االمور التالية:��
اواًل: عدم �شماع اخلطيب ل�شوته وهو يقراأ 
�شغالة  ال�شوت  اج��ه��زة  ان  العلم  م��ع  املجل�س 
مكربات  و�شعية  ولكن  ي�شتخدمها  وهو  وتعمل 
ال�شوت قد و�شعت يف مكان بحيث ان اخلطيب 
القليل  ال�شيء  ياأتيه  وامنا  ابدا  �شوته  ي�شمع  ال 
االحيان  بع�س  يف  او   , ال�شوت  ذل��ك  من  ج��دا 
وال  اجل��ام��ع  خ��ارج  فقط  ال�شوت  م��ك��ربات  ان 
ي�شعون اي مكربة �شوت داخل اجلامع او مكان 
املجل�س , كاأن بع�س امل�شرفني على تلك املجال�س 
اجلال�شني  يزعج  املكربات  �شوت  ان  يعتقدون 
وهي  ح�شارية  غري  حالة  انها  او  واحلا�شرين 
,لذلك  املجل�س  رواد  من  البع�س  نفور  ت�شبب 
يقوم باإخراج املكربات خارج املجل�س , او يدير 
اجتاه تلك املكربات اىل جهة بعيدة عن ا�شماع 
احلا�شرين , او يقوم بتقليل �شوت اجلهاز اىل 
درجات واطئة جدا ا�شتجابة لطلب البع�س من 

احلا�شرين .
فهنا على اخلطيب ان يتدارك االمر ب�شرعة 
, وان يح�شم امل�شاألة مع امل�شرفني  قبل ارتقائه 
ال�شوت  مكربات  اجت��اه  يعدل  ان  ,فاأما  املنرب 
جيدة  ب�شورة  �شوته  ي�شمع  ه��و  بحيث  ن��ح��وه 
ال�شوت  ي�شمعون  اجلال�شون  وكذلك  ووا�شحة 
اي�شا , هذا اذا كان ال�شبب هو اجتاه املكربات .

اما اذا كان املجل�س ا�شال خاليًا من املكربات 
ال�شوتية فيتفق اي�شا على اح�شارها للمجل�س, 
ال�شوت  بتقليل  ق��ام  املجل�س  �شاحب  ان  او 
ان  اخلطيب  على  فهنا  اجلهاز  من  الرئي�شي 
يدر�س تلك احلاالت ويقرر ماذا ي�شنع من اجل 

ان ي�شمع �شوته .
بتفا�شيل  اخل��ط��ي��ب  م��ع��رف��ة  ع���دم  ث��ان��ي��ًا: 
ال��رتدد)االي��ك��و(  حيث  من  ال�شوتية  االج��ه��زة 
من  ال�شفري  رفع  او  ال�شوت  عن  الغلظة  ورفع 
يرتقي  اخلطيب  االحيان  اغلب  ففي   , اجلهاز 
املنرب واجلهاز غري من�شوب وغري مرتب ح�شب 
لكل  ان  يعرف  ان  خطيب  كل  من  فالبد  �شوته 
حنجرة ترتيبًا معينًا يف عتالت اجهزة ال�شوت 
خا�شة به ,تختلف من حنجرة اىل اخرى  حتى 
يخرج �شوته جمياًل , واأالاّ فرنى ان بع�س ا�شوات 
اخلطباء يف املجال�س ي�شاحبها تردد مزعج اأو 
فاأن  وبالتايل   , عاٍل  �شفري  اأو  مدوية  �شو�شاء 
ويذهب   , اال�شوات  تلك  من  �شينزعج  امل�شتمع 
وال  اخلطيب  يقوله  م��ا  ع��ن  ال�����ش��رود  اىل  باله 
�شوت  يتعب  وب��ه��ذا  املحا�شرة  ملحتوى  يلتفت 
اكمال  ي�شتطيع  وال  ف��ك��ره   ويت�شتت  اخلطيب 
املجل�س بنجاح , لذلك على كل خطيب ان يتعلم 
ويدر�س ادق التفا�شيل يف اجهزة ال�شوت حتى 
ال يقع يف حرية من امره اذا مل يوجد يف املكان 
الذي يقرا من ينظم له جهاز ال�شوت وي�شفيه 

ح�شب �شوته.
دم  يف  االدري���ن���ال���ني  ن�شبة  ارت���ف���اع  ث��ال��ث��ا: 
اخلطيب ,وذلك الأ�شباب كثرية توؤدي اىل ذلك , 
منها عدم اتقان وحت�شري املحا�شرة والنعي ,او 
وجود علماء او ا�شاتذة كبار داخل قاعة املجل�س 
واخلطيب يهابهم ويخاف ان يتكلم بح�شرتهم, 

او زيادة اعداد احلا�شرين ب�شكل كبري جدا ال 
عدم  من  اخلطيب  خوف  او   , اخلطيب  يتوقعه 
ر�شا �شاحب املجل�س عليه وعلى حما�شرته ,او 
وان  االداء  يوفق يف  انه ال  توج�س اخلطيب من 
احلا�شرين ما تفاعلوا مع النعي , اىل ما �شاء 
اخلطيب  عزمية  حتطم  التي  االفكار  من  اهلل 
بكميات  تفرز  االدرينالني(  املادة)  وجتعل هذه 
كبرية جدا وهي تدمر �شوت اخلطيب وتعر�شه 

لالجهاد الع�شلي والفكري 
رابعًا : عدم وجود اخلربة الكافية لدى بع�س 
�شيبداأ  التي  ال�شوت  اختيار طبقة  اخلطباء يف 
ام  عالية  ام  جدا  واطئة  هي  هل   , املجل�س  بها 

و�شط؟؟؟ 
العام   ال��ذوق  على  امل�شاألة  تعتمد  هنا  طبعا 
اخلطيب  حنجرة  و�شالمة  ال�شوت  جهاز  وقوة 
وعدد احلا�شرين ووقت املحا�شرة , هل هو 50 

دقيقة او 45 دقيقة او اكرث او اقل وهكذا
اخلطيب  قبل  من  االح���رتاز  ع��دم  خام�شا: 
ال  اخلطباء  فاغلب  اخلطابية   امل��وا���ش��م  قبل 
وعندما  املوا�شم  تلك  قبل  اطالقا  �شوته  ميرن 
يبدا القراءة يف تلك املوا�شم فتتفاجاأ احلنجرة 
االوت��ار  وت�شاب  تتعب  وب��ذل��ك  االج��ه��اد  بهذا 
ما  والتقرحات  احل��ادة  بااللتهابات  ال�شوتية 
ان مت�شي ثالثة او اربعة ايام من املجال�س , او 
ان البع�س ي�شرب املاء املثلج ويتناول املرطبات 
جدا  واحل����ارة  املهيجة  واالط��ع��م��ة  وامل��خ��ل��الت 
تتعب  كلها  االم��ور  وه��ذه   , بالتدخني  يفرط  او 
حنجرة اخلطيب وتدمرها وبذلك يتوقف ابداع 

اخلطيب على املنرب.

احل��ل��ق��ة ال��راب��ع��ة 
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

يطل علينا احلديث املبارك كجر�س اإنذار 
الع�شلة  فهذه   , الل�شان  مل�شائب  اإيانا  منبهًا 
لطاملا  باأثرها  العظيمة   , ال�شغرية بحجمها 
واأ�شعدت   , اآخ��ري��ن  وخف�شت  اأنا�شًا  رفعت 
 : حكي  وق��د   , مماثلني  واأ�شقت  اأ�شخا�شًا 
الذنوب  اأح�شى  االأخ��الق  علماء  بع�س  اأن  
املرتبطة بالل�شان فوجدها قرابة �شبعني ذنبًا 
, جلها من كبائر الذنوب ؛ كالكفر وال�شرك 
وال�شباب  الفح�س  وق���ول  ال����زور  و���ش��ه��ادة 
الغمو�س  واليمني  والبهتان  والنميمة  والغيبة 

00 والقائمة تطول 0     
فهو   , اجلهات  متعدد  الل�شان  خطر  اإن 
؛  واالآخ����رة  ال��دن��ي��ا  يف  �شاحبه  على  خطر 
ف��اأم��ا االآخ����رة فقد ع��رف��ت ذل��ك م��ن نف�س 
قول  فيكفي  الدنيا  واأما   , ال�شريف  احلديث 
"رباّ   : البالغة  نهج  يف   املوؤمنني اأم��ري 
والواقع   , نقمة"  وجلبت  نعمة  �شلبت  كلمة 
ي�شهد بذلك , وقد ذكر املوؤرخون اأن اأبا بكر 
النابل�شي كان معا�شرًا ملعز الدولة الفاطمي 
, وهو يرى وجوب قتال الفاطميني ويقول : لو 

اأ�شهم كنت اأرمي واحدًا  كان يف يدي ع�شرة 
اإىل الروم وت�شعة اإىل هذا الطاغي ��� اأي املعز 
القب�س عليه يف دم�شق  فاألقي   ,  ���� الفاطمي 
 , وجعل يف قف�س خ�شب , وحمل اإىل م�شر 
فمثل بني يدي املعز , ف�شاأله : بلغنا اأنك قلت 
اأن  اأ�شهم وجب  الرجل ع�شرة  مع  كان  اإذا   :
ت�شعة  الفاطميني  ويف  �شهمًا  الروم  يرمي يف 
, فقال : ما قلت هكذا , فقال املعز : فكيف 
قلت؟ قال : قلت: اإذا كان معه ع�شرة وجب اأن 
يرميكم بت�شعة , ويرمي العا�شر فيكم اأي�شًا , 
فاأمر به املعز ف�ُشلخ من مفرق راأ�شه حتى بلغ 
لب على اأبواب  الوجه , وح�شي جلده تبنًا و�شُ

القاهرة  0 
واأما خطره على املجتمع فهو اأو�شح من اأن 
يذكر , فلطاملا اأ�شعل الفتنة بني املتحابني اأو 
االأرحام اأو املتجاورين , بل حتى بني قبيلتني 
كلمة  ب�شبب  االأبرياء  دماء  �شفكت  ولطاملا   ,
�شد  ق��وم  حفيظة  ف��اأث��ارت  ُنقلت  اأو  �شدرت 

قوم اآخرين 0

ما  ال�شدد  ه��ذا  يف  ذك��ره  يح�شن  ومم��ا 
م�شلم  بن  ال�شيعة عن حممد  و�شائل  ورد يف 
قال : ))�شمعت اأبا جعفر يقول : يح�شر 
العبد يوم القيامة وما ندا دمًا , فيدفع اإليه 
�شبه املحجمة اأو فوق ذلك , فيقال له : هذا 
اإنك  رب  يا   : فيقول   , فالن  دم  من  �شهمك 
تعلم اأنك قب�شتني وما �شفكت دمًا , فيقول : 
بلى ولكنك �شمعت من فالن رواية كذا وكذا 
اإىل  �شارت  حتى  عليه  فنقلت  عليه  فرويتها 
فالن اجلبار فقتله عليها , وهذا �شهمك من 

دمه(( 0
فاإذا عرفت ذلك فاعلم رحمك اهلل ال�شر 
ِذيَن اآََمُنوا اْذُكُروا  يف قوله تعاىل : { َيا اأَيَُّها الَّ
ياًل}  َواأَ�شِ ُبْكَرًة  ُحوُه  َو�َشبِّ   َكِثرًيا  ِذْكًرا   َ اهللَّ
)االأحزاب 41����42(, فاإن ذلك لي�شغلك مبا 
يعنيك ومن م�شائب الل�شان يقيك , واإال فاإن 
اهلل تعاىل غني عن العاملني , ن�شاأله تعاىل اأن 
يغفر لنا جميعًا ويرحمنا ويع�شمنا من الزلل 
يف القول والعمل بف�شله وبربكة ال�شالة على 

حممد واآِل حممد .

))يا اأبا ذر ؛ َمن ملَك ما بني فخذيه وبني حلييه دخل اجلنة ! ، فقال 
    اأب� ذر : يا ر�س�ل اهلل واإنا لن�ؤاخذ مبا تنطق األ�سنتنا ؟! فقال
يا اأبا ذر ؛ وهل يكب النا�س على مناخرهم يف النار اإال ح�ساد األ�سنتهم 
!! ، اإنك ال تزال �ساملًا ما �َسَكتَّ فاإذا تكلمت كتب اهلل لك اأو عليك((  

من و�سايا احلبيب امل�سطفى الأبي ذر الغفاري قال : 

مكارم االأخالق لل�شيخ الطرب�شي : �س 594
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متـــر عــلــيــنــا  كـــل عــــام  يف �ــســهــر �ــســفــر عــدة 
منا�سبات موؤملة  وحزينة كما مر ذكرها من 
كتب �سرة وواقعة كربالء اأمثال دخول �سبايا 
مــن  �سفر    االول  اليوم  البيت يف  اآل 
و�سهادة رقية بنت االمام احل�سني  يف 
خربة ال�سام عام 61هجرية ، و�سهادة  االمام  
الــ�ــســابــع مــنــه عــام  احلــ�ــســن  املجتبى يف 
54هجرية وكذلك رجوع ال�سبايا اىل كربالء 
بعد رحلة من ال�سبي واال�سر والعناء وهذه 
املتويف  احلمري  اأ�سماعيل  لل�سيد  ق�سيدة 

عام 173 هجرية :
اأُمرر على جدث احل�سني 

وقــــل الأعظمه الزكّيـــــــــة
يا اأعظامــاً ال زلــــــت مـــــن

وطفـــــــــــــاء �ساكبــــِة رويــه
ما لّذ عي�ُس بعــــد ر�ســــّك

باجليــــــــاد االعـــــوجــيـــــــة
قبـــــــــــــــــــــر ت�سمن طيـّبـــــــــاً

اآبــــــاوؤه خيــــــر البـــــــــــــريـة
اآبـــــاوؤه اأهـــــــل الـــــــــــــــــــــــــــريا

�سة واخلالفة والو�سية
فــاإذا مــــــررَت بقبـــــــــره

فاأطــل به وقف املطّيه

وابك املطهَر للمطّهر
واملطهــــــــرة الزكّيـــــــــــــة

كبكاأء معـــــولٍة غـــــــدت
يومــــــاً بواحدها املنية

 اهلل اعليك مر بينه يحــــــــادي االبـــل
مر بح�سني ن�سجيله الهظم و الذل

 ذل او هظم ن�سجيله او فرقة البــــني
داللهـــا العليـــل او يهـــــــل دمع العني

 يقلها الدار هذي او ذاك قر اح�سني
هاي اقبور اخوجت و اال�سحاب الكل

 كل الفخر ب�س الها او ا�سر ما �سار
طبـــت كربــــــــال و القلـــــــب يجدح نار

 حتاجي الدار وين اهلج غـــدوا يا دار
دلينـــــــي ابيـــــــــــا وادي ابيـــــــــا منــــــــزل

ابيا وادي ابـــــــــــــــيا منــــــزل غــــــــدو عنج
خنتي ال�سيــــــف ما هذا الرجه مَنج

عن اح�ســــــــــــني عن عبــــــــــــــــــا�س ان�سدج
يو عن علي او جا�سم و العيون اتهل

تهل اعيونها او �ساحــــت يـــبــــو الـــيمه 
هــــوت مغ�ســـى عليهــا القره ات�سمه

يا�سل املرابي اليقتل اب�سمه
جيف العدو يعدي املرقدك يا�سل

يـــوم   زينب احلـــــــــوراء  رجـــعـــت  نـــعـــم 
الع�سرين  يف �سفر بجمع من الن�ساء وااليتام 
وعندما و�سلت اىل قر  احل�سني رمت 
الــ�ــســريــف واخــــذت من  الــقــر  بنف�سها عــلــى 
بالدموع  عينيها  واأرخـــت  راأ�سها  على  ترابه 
 زينب ال�سيدة  به  تكلمت  �سيء  واول 
هو اخباره مبا جرى من بعده وكاأين بل�سان 

حالها :
كلت اأمن اأطب الديرة ال�سـام

الكــــه الهــ�ســم وال�ســـيــم جدام 
اأيتفرج علينه اخلا�س والعام

اأثـــــــاري اأهـــــــــــل كوفـــــــان ظالم 
�ستموا  هـــاي وبجــــــو االيتـــام

فجعنــــا الوكــت واأحنه مداليل
وامن النوايـــب مابكــــة حيــــل

جــــــور النهــــــــــار او وح�سة الليل
االطفال تعتــــــب و املطــــــافيل

عتبـــنه عليــكــــــــم ياجمــــــــــــاتيل 
خويــة اغيـــــــــــــابــــــك  زادونــــــي

وليايل املظلمة اأخالفك لفني 
النيــــــــة ودواهيـــــــــــــهـا  دهنــــــي

واب�ســــيف هجــــــــــرك �ســــــــوبني 

�سذرات منربية

ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

زيارة  االربعني  عهد الوفاء لبطلة كربالء 
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خوية الزمان �ســــــــراد مـــــنـي
تكعـــديل ورقــــة وغيبتك عني 

حمالت الدهر يح�سني ذين
رجواي انك�سع وانكطع ظــني 
ثــم تــوجــهــت اىل قــر كــافــلــهــاواخــيــهــا اأبــي 
على  بنف�سها  ورمــت   العبا�س الف�سل 

قره ول�سان حالها يقول:
وكلي اأمنني اأجينب عني وايل

مــن اخلوان ما واحد بكايل

االخو بهاليوم اأريدة ي�سوف حايل
يـــرد العايل ويوكف اأحذايل 

عمت عني الدهر �سنــهــو اجلـــرايل
من بعد اخلدر بالي�سر تايل 

جنت عالية من علو االجبال
ويحر�سوين �سبعني من خيال 

واحــــــد يعــــدل هــــودج املــــــــــال
واحــــد يهــــز بيــــــــــرغـــة وكـــــــال 

اأنِت يختنـــــة اأب�ســـارب اأرجــــال
�ســــــاعة ولنـــــــه تغيـــــــر احلـــــــــــال 

م�سوين ي�سرة فوك اجلبال
ومن جتفي لعد ميناي احلبال 

اأباري احلرم لو اأباري العيـال 
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 امل�شدر: RT رو�شيا اليوم

قال عبد املهدي الكربالئي, ممثل املرجع 
ال�شي�شتاين,  علي  العراق  االأعلى يف  ال�شيعي 
يف  م�شتمرة  التحقيقات  اإن  اجلمعة,  اليوم 
مرا�شم  �شمن  وقعت  التي  التدافع  حادثة 

زيارة عا�شوراء قبل اأيام.
وذك���ر خ���الل خطبة ���ش��الة اجل��م��ع��ة يف 
العتبة  يف  "امل�شوؤولني  اأن  احل�شينية  العتبة 

املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع  التحقيق  يوا�شلون 
�شمن  وقع  الذي  التدافع  حادث  اأ�شباب  يف 
 31 مقتل  اإىل  واأدى  طوريج  رك�شة  مرا�شم 

�شخ�شا وجرح 102".

�شيتخذون  "امل�شوؤولني  اأن  واأ����ش���اف 
االإجراء املنا�شب يف حال ثبت وجود تق�شري 

يف اإجراءات تنظيم املرا�شم".
النظر  ب�"اإعادة  ال�شي�شتاين  وتعهد ممثل 

حال  يف  للزيارة  التنظيمية  االإج���راءات  يف 
ثبت ذلك".

امل�شدر: قناة ان ار تي الف�شائية

عبد  العليا,  الدينية  املرجعية  ممثل  اكد 
حتقيق  فتح  اجلمعة,  الكربالئي,  امل��ه��دي 
عا�شوراء  يوم  يف  التدافع  حادثة  مبالب�شات 
خالل "رك�شة طويريج" والتي ادت اىل وقوع 

الع�شرات بني قتيل وجريح.
وقال الكربالئي يف خطبة اليوم )13 ايلول 
التعازي  باأحر  "نتقدم  كربالء,  يف   )2019
احل�شينيني  ه��وؤالء  وذوي  لعوائل  واملوا�شاة 
اليوم  ذلك  ظهرية  يف  بارواحهم  امل�شحني 
للجرحى  العاجل  ال�شفاء  تعاىل  اهلل  ون�شاأل 

بف�شل  لل�شفاء  منهم  الكثري  متاثل  الذين 
ال�شادقني  املوؤمنني  ودع��وات  بارئهم  رحمة 

لهم".
العتبة  يف  "امل�شوؤولني  ان  اىل  واأ����ش���ار 
احل��ادث  مالب�شات  يف  يحققون  املقد�شة 
املنا�شب  االإج��راء  و�شي�شتخدمون  املاأ�شاوي 
اجلهات  عمل  يف  ق�شور  اأي  هناك  ك��ان  ان 
امل�����ش��وؤول��ة ع��ن تنظيم ح��رك��ة ال��زائ��ري��ن يف 
خطط  يف  النظر  ويعيدون  طويريج  رك�شة 

ذلك م�شتقبال".

خطب اجلمعة بعيون العامل
ممثل ال�شي�شتاين: التحقيقات متوا�شلة ملعرفة اأ�شباب حادثة التدافع 

يف عا�شوراء

الكربالئي يوؤكد فتح حتقيق يف حادثة رك�شة طويريج
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امل�شدر: وكالة النباأ لالأخبار
اليوم  العليا,  الدينية  املرجعية  دع��ت 
وامل�شاكل  االزم����ات  معاجلة  اىل  اجل��م��ع��ة, 
االجتماعية  ال��ت��ح��دي��ات  ب��وج��ه  وال���وق���وف 

والثقافية واالخالقية واملبدئية".

املقد�شة  املرجعية يف كربالء  وقال ممثل 
خطبة  يف  الكربالئي,  امل��ه��دي  عبد  ال�شيخ 
احل�شيني  ال�����ش��ح��ن  م���ن  اجل��م��ع��ة  ���ش��الة 
عا�شوراء  مو�شم  من  نقرتب  "اننا  ال�شريف: 
ون�شتذكر هذه الفاجعة االليمة مع ما رافقها 
من معاناة ان�شانية قل ما مر بها التاريخ من 

اجل ن�شرة الدين واالميان, علينا ان ن�شاأل 
انف�شنا كيف يت�شنى لنا ان نبقي وجندد قيم 
ثورة االمام احل�شني على انف�شنا وواقعنا 
نحو  واقعنا  لنغري  ت�شحياته  نقرتب من  وان 
عن  االبتعداد  علينا  يفر�س  وه��ذا  االف�شل 

املفاجر الدنيوية".
وا�شاف, انه "عندما ينت�شر القتل والربا 
دون  امل��الأ,  ام��ا  والفجور  والف�شق  والف�شاد 
خجل وال حياٍء, ولي�س هناك رادع من رجال 
فكيف  امللفات,  لهذه  املت�شدين  او  ال��دي��ن 
ال�شعائر الدينية؟, لذا يجب ان يكون  نطبق 
الرادع من قبل املواطنني انف�شهم واخلال�س 
التف  كيف  "�شاهدنا  اننا  اىل  م�شريا  منها, 
النا�س حول فتوى اجلهاد الكفائي �شد داع�س 
حلماية العراق واملقد�شات واملواطنني, وهذا 
اإره��اب  من  العراق  خال�س  اىل  ادى  االم��ر 
داع�����س وظ��ل��م��ه, ل���ذا ي��ج��ب ان ي��ك��ون على 
املواطنني ان يفهموا ويعوا ان حماربة الف�شاد 

ثورة  ومبادئ  قيم  �شمن  من  هي  واجلرمية 
احل�شني عليه ال�شالم و�شعائره".

حماية  "اهمية  اىل  ال��ك��رب��الئ��ي,  واأك���د 
ال�شباب ثقافيًا واجتماعيًا وهويتهم الوطنية, 
على الرغم من امل�شاكل التي ميرون بها فهم 
بحالة احباط نف�شي ولكن ينبغي ان يدركوا 
فتوى  يف  ال��ق��ت��ال  اىل  ال�شباب  ذه��ب  مل���اذا 
باحلفاظ  نعرفهم  وكيف  الكفائي,  اجلهاد 
واالبتعاد  الف�شاد,  وجتنب  العام  امل��ال  على 
م��ا هي  ونعرفهم  وامل��ل��ذات,  امل��ن��ك��رات  ع��ن 
وحتى  والوطنية  واالخالقية  الدينية,  القيم 

يف عاداتهم ومظهرهم اخلارجي".
"العمل على املحافظة على  ولفت اىل ان 
التي  االول��وي��ات  من  يعد  واملجتمع  ال�شباب 
خطى  على  ن�شري  لكي  بها  ن��ق��وم  ان  يجب 
ونهجه  ال�شالم  عليه  احل�شني  االإم��ام  ر�شالة 

القومي".

امل�شدر: موقع قناة العامل الف�شائية

يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأعلن 
العراق, ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي, فتح 
مبرا�شيم  التدافع  حادثة  مبالب�شات  حتقيق 
من  العا�شر  ي��وم  ظهرية  يف  طويريج  ع��زاء 
ال�شحايا  ع�شرات  اىل  وادى  احلرام  حمرم 

من ال�شهداء واجلرحى.
اليوم  خطبة  يف  الكربالئي  ال�شيخ  وق��ال 
األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي   ,2019 اأي��ل��ول     13 اجلمعة , 
ال�شريف:  احل�شيني  ال�شحن  داخ���ل  م��ن 
العام  ه��ذا  م��ن  ع��ا���ش��وراء  ظهرية  "كانت 
الباذلني  ال�شادقني  من  ثلة  لرحيل  موعدا 
اىل  للو�شول  بارواحهم  وامل�شحني  بانف�شهم 
ال�شالم,  عليه  احل�شني  االمام  �شهادة  موقع 
�شدقته  قد  احل�شينيني  ه��وؤالء  رج��اء  وك��ان 
ارواحهم تعبريا  للح�شني يف بذل  موا�شاتهم 

عن �شدقهم وحرارًة فجيعتهم".

املنا�شبة  "بهذه  ال��ك��رب��الئ��ي,  واأ���ش��اف 
وعوائل  ل��ذوي  وامل��وا���ش��اة  بالتعازي  نتقدم 
امل�شحني بارواحهم بظهرية ذلك اليوم, كما 
للجرحى  العاجل  ال�شفاء  تعاىل  اهلل  ن�شال 

الذين متاثل الكثري منهم لل�شفاء".
"امل�شوؤولني  اأن  اىل  الكربالئي  وا���ش��ار 
مبالب�شات  ي��ح��ق��ق��ون  امل��ق��د���ش��ة  ب��ال��ع��ت��ب��ات 
احلادث املاأ�شاوي اذا كان هناك اي ق�شور 

يف  التنظيم  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  عمل  يف 
"اعادة  اأن  اىل  منوها  طويريج",  رك�شة 

النظر يف ذلك م�شتقبال".
و�شقط الع�شرات من املواطنني بني �شهيد 
املا�شي  الثالثاء  ال��ت��داف��ع,  ب�شبب  وج��ري��ح 
باب  موقع  يف  حم��رم,  من  العا�شر  �شبيحة 
الرجاء بال�شحن احل�شيني يف كربالء اثناء 

تاأديتهم �شعرية "رك�شة طويريج".

هذا ما اإنتقده ممثل املرجعية العليا بخطبة اجلمعة

ممثل املرجعية بالعراق يوؤكد التحقيق مبالب�شات حادثة التدافع
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ال�سيخ احمد ال�سيقل 

يف  به  )النظر(املاأمور  اأناّ  الوا�شح  ومن 
االآية جاء ب�شيغة املجاز, و اأريد به التاأمل و 
التفكري يف الطعام والغذاء,  و�شوال اإىل حال 

التاأمل يف اأمر خالقها جلاّ و عال.
واالآيات التي تاأمر بالتفكر والتذكر كثرية, 
خلقته  اأ���ش��ل  يف  يتفكر  اأن  االإن�����ش��ان  وع��ل��ى 
َ{ْلَينُظِر ااْلإِن�َشاُن ِمَّ ُخِلَق})1( واأن يتفكر يف 
طعامه يف قوله َتَعاىَل: {َفْلَينُظِر ااْلإِن�َشاُن اإِىَل 

َطَعاِمِه} واأن يتفكر يف خملوقات اهلل 
  ُخِلَقْت  َكْيَف  ااْلإِِبِل  اإِىَل  َينُظُروَن  {اأََفاَل 
منهج  وهذا  ُرِف��َع��ْت})2(  َكْيَف  َماء  ال�شَّ َواإِىَل 
وا�شح يف كتاب اهلل ينبغي اأن يحر�س امل�شلم 

عليه حر�شا�شديد ًا.
املتلوة,  القراآنية  االآيات  يف  التدبر  اإن  ثم 
ليكون ِبقامة حروف القراآن وحت�شني تالوته 
وجميل  ط��ي��ب  ���ش��يء  ذل���ك  اأن  م���ع  ف��ق��ط, 
وراء  فيما  ننظر  اأن  ينبغي  لكن  ومطلوب, 
تر�شد  وفيما  املعاين,  يف  ننظر  واأن  اْللفاظ, 

اإليه هذه االآيات فنعترب ون�شتغفر.
اأي�شا: نظر االإن�شان اإىل غذائه يف  و قيل 
حال جلو�شه حول مائدة الطعام, النظر اإىل 

كيفية ح�شوله ... فهل كان
اأم من ح��رام؟ هل هو م�شروع  من حالل 
من  طعامه  اإىل  ينظر  اأي  م�شروع؟  غري  اأم 

جانبيه االأخالقي و الت�شريعي.
جعله  اآدم  ابن  مطعم  )اإناّ  احلديث  ويف 
اأب��زاره  و  ت��اب��ل��ه()3(  اإن  و  للدنيا  مثال  اّ  اهللاّ
يف  الزهد  ي��وؤول  و  ي�شري  م��اذا  اإىل  العطرة 
اأ�شباب حُمبة اهلل:  الدنيا والتقليل منها من 
قد  اآدم  ابن  مطعم  اإن   :الر�شول يقول 
�شرب للدنيا مثال -هذا الطعام الذي ناأكله 
للدنيا,  مثل  هذا  والع�شاء  الغداء  االآن  نحن 

كيف؟ - يقول : فانظر ما َيخرج من ابن
ما  اإىل  علم  قد  وَمَلَحُه,  َقَزَحه  واإن  اآدم, 

ي�شري )4( .
ومتلحه  فيه  وتعتني  تطبخه  الطعام  هذا 
االآن  �شكله  وت��رى  بطهيه,  وتعتني  وحت�شنه 
جميال قبل اأن تتناوله, فاإذا اأكلته كيف َيرج 
منك بعد ذلك؟! قاذورات وجنا�شات, هكذا 

حال الدنيا.
وملح,  قزح  الدنيا خذها,  اأكلة يف  اأ�شهى 
اأ�شهى  واجعلها  االأكله  وزي��ن  التوابل,  و�شع 
يف  تكون  فماذا  والتهمها  كلها  ثم  تكون,  ما 

البطن وكيف تخرج يف النهاية؟
املثل,  يف   الر�شول دق��ة  اإىل  ان��ظ��ر 
يف  ه��ذه,  الدنيا  مبثل  ه��ذا  الطعام  ي�شرب 
بعد  ت�شري  ماذا  لكن  جميلة,  تكون  البداية 

ذلك؟!

بعناية  اأك��رم  ما  بعد  رجيعا  ي�شري  كيف 
احلق به 

قيل: اإن ملكا يثني رقبة ابن اآدم اإذا جل�س 
على اخلالء لينظر اإىل ما َيخرج منه .

اإىل طعامه كيف  االإن�شان  فلينظر  قيل:  و 
ي�شري, فيزهد يف دنيا هذه حالها, و لريغب 

اتها. يف لذاّ
,ما  �شحاك  )ي��ا   :اهلل ر���ش��ول  ق��ال 
طعامك؟ قُلُت : الَلْحُم َوالَلَب, قال ُثم ي�شري 
اإىَل َماَذا ؟ :َقاَل :ثم ي�شري اىل ما قد علمت, 
َوَج��َل  َع��َز  اإَن اهلل   :  وُل اهلل�� َر���شُ ف��َق��اَل 

َرَب َما َيخرُج من اآَدَم َمَثاًل للدنيا)5(؟  �شَ
ي�شبع من  ر�شول اهلل ال  كان  لهذا  و 

خبز ال�شعري زهدا فيها.
 وقد ذكرت يف روايات اهل البيتان 
املراد ب )العلم(ال نه غذاء روح االن�شانية .

عز  اهلل   ق��ول  اب��ي عبداهلل, يف  عن 
طعامه,قلت  اىل  االن�����ش��ان  :فلينظر  وج��ل 
عمن  ي��اخ��ذه  ال��ذي  )علمه  ,ق��ال  ماطعامه 

ياخذه ()6( 
هو  االآي��ة  ظاهر  من  امل�شتفاد  ك��ان  اإذا  و 
بناء اجل�شم,  الذي يدخل يف عملية  الطعام 
فال مينع من تعميمه لي�شمل الغذاء الروحي 
من  مكواّن  تركيبته  يف  االإن�شان  اْلناّ  اأي�شا, 

{َفْلَينُظِر ااْلإِن�َشاُن اإِىَل َطَعاِمِه } 
 �شورة عب�س اية 24
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اإىل  يحتاج  اجل�شم  اأناّ  فكما  روح,  و  ج�شم 
اإىل  بحاجة  ال���روح  فكذلك  امل���ادي  ال��غ��ذاء 

الغذاء املعنوي.
يكون  اأن  االإن�����ش��ان  على  ينبغي   ... نعم 
علمه  م��ن��ب��ع  و  م�����ش��در  م��ت��اب��ع��ة  دق��ي��ق��ا يف 
ِبالنتيجة  لياأمن  و  الروحي,  لغذائه  ليطمئن 
ملر�س  ت��وؤدي  التي  اخلطوب  مدلهمات  من 

الروح اأو هالكها.
و بوا�شطة الداللة االلتزامية, ي�شتفاد من 
االآية املباركة �شرورة النظر يف حلياّة و حرمة 

الغذاء, و ذلك عن طريق قيا�س ااْلولوية.
ة من االخبار املعتربة  ومن هنا ورد يف عداّ
ااْلإِن�َشاُن  {َفْلَينُظِر  تعاىل:  قوله  تف�شري  يف 

ن  عماّ علمه  به  املراد  اناّ   { َطَعاِمِه  اإِىَل 
الذي  الروح  طعام  الأنه  ياأخذه, 
الن  البدن  طعام  من  اأه��م  هو 

ثمرته حياة االبد, وثمرة 
ال���ظ���اه���ر 

اّ تعاىل  قوة اجل�شد اىل مدة مرتبة املد, واهللاّ
هو املتويل خللق الرزقني واملتكفل لالإي�شال 
الر�شد  يب�شط  ولكنه  الفريقني,  من  كل  اىل 
مل��ن ي�����ش��اء. وي��ق��در وح���ظاّ ال��ع��ب��د م��ن ه��ذا 

الو�شف امران:
الو�شف  هذا  حقيقة  يعرف  ان  احدهما 
ينتظر  فال  تعاىل  اّ  اهللاّ اإل  ي�شتحقه  ال  وان��ه 

الرزق اإال منه وال يتوكل فيه اإال عليه.
ول�شانا  ه��ادي��ا  علما  ي��رزق��ه  ان  ال��ث��اين: 
مر�شدًا معلمًا ويد ًا منفقة مت�شدقة, ويكون 
القلوب  اىل  ال�شريفة  االرزاق  لو�شول  �شببًا 

باأقواله وو�شول االأرزاق اىل 

احلديث  ويف  واع��م��ال��ه,  ب��اأف��ع��ال��ه  االأب����دان 
اّ عبد ًا اكرث  النبوي وال�شادقي "اذا احب اهللاّ
اّ  حوائج اخللق اليه" ومن كان وا�شطة بني اهللاّ
وبني العباد يف و�شول االرزاق اليهم فقد نال 
النبوي  ال�شفة, ويف احلديث  حظا من هذه 
تعاىل فمن  اّ  العباد خزائن هللاّ "ايدي  اي�شا: 
ول�شانه  االأب���دان  ارزاق  خ��زان��ة  ي��ده  جعلت 
خزانة ارزاق القلوب, فقد اكرم ب�شرف هذه 

ال�شفة.
 دعوات الراوندي: من و�شية ذي القرنني: 
ال تتعلم العلم ممن مل ينتفع به فاإن من مل 

ينفعه علمه ال ينفعك. )7( 
الهوام�س ...

1- �شورة الطارق اية 5
2- �شورة الغا�شية 17_18

3- التابل ما يطيب بة االطعمة 
 4- ك�شف اال�شرار 385/10

5- الرتغيب والرتهيب 174/4
6- الربهان يف تف�شري القران 585/5

7- بحار االنوار 99/2
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بن  الدين  �شدر  ال�شيد  االأدي��ب  اخلطيب 
ال�شيد حممد ح�شن بن ال�شيد حممد مهدي 
بن ال�شيد خليل احلكيم ال�شهر�شتاين. وبناءًا 
على ارتباط اأ�شرته بعالقة م�شاهرة مع اأ�شرة 
حلقهم  ال�شهر�شتاين  مهدي  حممد  ال�شيد 
احلكيم  لهم  فقيل  اأي�شًا  ال�شهر�شتاين  لقب 

ال�شهر�شتاين.
 من  االدب��اء الالمعني اأ�شتهر اأ�شمه وذاع 
�شيته وخ�شو�شًا يف قراءة املقتل احل�شيني يوم 
العا�شر من املحرم بعد رحيل اخلطيب الراحل 
احلاج ال�شيخ عبد الزهراء الكعبي وتعترب 
قراءة املقتل من اأهم طقو�س عا�شوراء وركنًا 
احل�شينية  ال�شعائر  اأرك���ان  اأه��م  م��ن  وثيقًا 
واأكرثها �شعبية وجماهريية واإقبااًل يف �شميم 
امل��وال��ني  لقلوب  واملفجعة  االأل��ي��م��ة  ال��ذك��رى 
�شتى  البيت يف  اأه��ل  واأت��ب��اع  واملحبني 

بقاع االأر�س. 
  ولد يف مدينة �شيد ال�شهداء كربالء 

الفداء عام 1355ه� ون�شاأ على تربتها الطاهرة 
ي�شم عبريها وي�شتن�شق عطر ثراها ويقف على 
�شهدائها  و�شرائح  ورجالها  اأبطالها  معامل 
مزيدًا  اأ�شرته  اأولته  وقد  مرا�شيمها.  و�شور 
من االهتمام والرعاية حتى �شب وتربى على 
اأح�شان  وترعرع يف  ون�شاأ  والف�شيلة  الكرامة 
�شخ�شيته  تكاملت  اأن  اإىل  والثقافة  االأدب 
و�شطع جنمه كعلم من اأعالم املنرب احل�شيني 

املقد�س.
العالمة  مدر�شة  اإىل  االأول��ي��ة  درا�شته  يف 
الدينية  درا�شته  وتلقى  كربالء  يف  اخلطيب 
عند  ال��ل��وام��ع  م��ن  النحو  يف  ح��وزوي��ًا  املتبعة 
والبيان  والقدرة  اأ�شاتذته يف جمال اخلطابة 

وقوة ال�شخ�شية. 
اأ���ش��در يف ���ش��ن��ة1954م جم��ل��ة )ر���ش��ال��ة 
ال�شرق( ا�شتمرت عامًا واحدًا ثم توقفت عن 
ال�شدور. و�شعى يف �شنة 1962م اإىل تاأ�شي�س 
اجلمعية اخلريية االإ�شالمية وكان منذ نعومة 
اأظفاره �شديد الولع والرغبة يف حفظ ال�شعر 
ونظمه, وكتب يف اأغرا�س ال�شعر املاألوفة من 
غزل وحما�شة ومدح ورثاء ووطنية وغري ذلك. 
املهرجانات  يف  ق�شائده  األ��ق��اء  يف  و�شاهم 
خمتلف  يف  عقدت  التي  االأدب��ي��ة  واالأم�شيات 
املدن العراقية. حتى نال من ال�شهرة واالنت�شار 
,اأما  خمطوطة  �شعرية  جمموعة  وله  الوا�شع 
كثرية  فهي  ومنربه  وعظه  ملجال�س  بالن�شبة 
االإم��ام  �شحن  يف  تعقد  التي  منها  وع��دي��دة 
احل�شني ويف �شحن العبا�س ودواوين 
الوجهاء وال�شادة يف كربالء وجمال�س العامة, 
لفنون اخلطابة  الوا�شعة  باإحاطته  اأمتاز  وقد 
ياأخذ  الذي  �شاعده يف ذلك �شوته اجلهوري 

مبجامع القلوب وي�شد اإليه امل�شتمعني, ويعالج 
ر�شني  وا���ش��ح  ب��اأ���ش��ل��وب  امل��وا���ش��ي��ع  خمتلف 

ومنطق عذب �شليم واأدب رائع مقبول.

االأل��ف��اظ  ناحية  م��ن  ال��ع��ذوب��ة  �شعره  ويف 
وال�شبك وخفة الروح ور�شانة املعنى لي�س فيه 
غمو�س وال ابتذال  حافظ على مقومات ال�شعر 

العربي واأ�شوله .
وقد ن�شرت بع�س ق�شائده واأ�شعاره يف كثري 
الدورية واملطبوعات  من املجاالت وال�شحف 
ي��ة يف  مهرجان  امل��دواّ االأدب��ي��ة وم��ن ق�شائده 
االإم��ام  املطلق  احل��ق  مولد  مبنا�شبة  كربالء 

.علي بن اأبي طالب
 حت��ت ع��ن��وان م��ول��د ال��ن��ور ي��ق��ول يف هذه 

الق�شيدة الرائية الرائعة..
حق ي�شاد وباط����������ل ينه�����اُر

اإن كن��ت تنكر ذا فذي اآثاُر
احلق نربا�س ي�شيء الأمة ال�

�دنيا طريقًا �شلها االأخطاُر 
 اإىل اأن يقول يف ق�شيدته:

يا اأمة االإ�شالم هذي �شرخة
من �شاعر يف �شعره اأخط���اُر

هبوا اإىل تطبيق دينكم الذي
اأوحى اإىل الهادي به اجلباُر

املباركة  ال�شعبانية  االنتفا�شة  قمع  بعد 
عام 1991م ودخول جي�س النظام البائد اإىل 
كربالء مت اعتقاله واىل االآن مل يعرث له على 
وال  ال�شجون  وال يف  املعتقالت  �شيء ال يف  اأي 

حتى يف املقابر اجلماعية .

اإعداد/ فا�سل عليوي

ال�سيد �سدر الدين ال�سهر�ستاين
اخلطيب ال�شهيد
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اإعداد/طالب حممد جا�سم 

علي  ال�سيد  مهدي  ال�سيد   : املوؤلف  ا�سم 
ال�سدر 

ا�سم النا�سر: انت�سارات املكتبة 
الطبعة   :  االوىل

عدد ال�سفحات :404  �سفحة 
عدد الطبعات :2000

نتناول هذا الكتاب يف هذا العدد وهومن 
الــكــتــب املــهــمــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــقــارئ 

الـــكـــرمي وطـــــالب الــعــلــم 
وغرهم  ملا يحتويه من 
امــــور ومــوا�ــســيــع جــيــدة  

ويتكون من ق�سمني :
الق�شم االول :

وي�سمل  العامة  االخــالق 
عـــــــدة عــــنــــاويــــن مـــنـــهـــا:  
حــ�ــســن اخلــلــق والــ�ــســدق  
والــــتــــوا�ــــســــع والـــقـــنـــاعـــة 
واحلـــــــــر�ـــــــــس والـــــــكـــــــرم 
واالخـــــــال�ـــــــس والــــعــــدل 

طاعة  على  وال�سر  واليقني   والعجب 
والتوكل    وال�سكر  وتــعــاىل   �سبحانه  اهلل 
واخلوف من اهلل �سبحانه وتعاىل والرجاء 
من اهلل تعاىل  والتوبة وحما�سبة النف�س 
اهلل  وطــاعــة  الطيب  والكلم  ومراقبتها  
وال�سخرية  املــبــداأ   على  والثبات  وتــقــواه 
والغرور  والغيبة والظلم  وال�سر والعفة 

والعدل  وغرها .

الق�شم الثاين  :
يف احلـــقـــوق والـــواجـــبـــات  ويــ�ــســمــل عــدة 

عناوين منها:
 1_ احلقوق االلهية 

  2_حقوق النبي
3- حقوق االئمة  الطاهرين 

4_حقوق العلماء 
5- حقوق اال�ساتذة والطالب 

6_ حقوق الوالدين واالوالد 
7- احلقوق الزوجية 

8_منزلة املراأة يف اال�سالم 
9_حقوق االقرباء 

10_ حقوق اال�سدقاء  
11- حقوق  اجلوار

 12- حقوق املجتمع اال�سالمي 
13- حق احلاكم واملحكوم. 

14-حقوق النف�س .

اخالق اهل البيت
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ال�سيخ فاروق اجلبوري

قد عرفنا كون التوحيد هو املقوم االأول 
اهلل  واأن   , االإ�شالمية  الهوية  مقومات  من 
اأمام  رحمته  اأبواب  واأقفل  اأغلق  قد  تعاىل 
 , غريه  به  واأ�شرك  بتوحيده  اأخ��ل  من  كل 
َ اَل َيْغِفُر اأَْن ُي�ْشَرَك ِبِه  قال تعاىل: {اإِنَّ اهللَّ
ُي�ْشِرْك  َوَمْن  َي�َشاُء  مِلَْن  َذِلَك  ُدوَن  َما  َوَيْغِفُر 
َبِعيًدا})الن�شاء  ��اَلاًل  ���شَ لَّ  �شَ َفَقْد   ِ ِب��اهللَّ

0 اأية116( 
ذكرها  قد  عديدة  اأق�شام  له  والتوحيد 
وتوحيد   , الذات  كتوحيد  ؛  الكالم  علماء 
االأفعايل  والتوحيد   , واالأ�شماء  ال�شفات 
بينها  ومن   , واأق�شام  من  ذلك  غري  اإىل   ,
الوالية  يف  بالتوحيد  يعرف  ال��ذي  الق�شم 
تكوينية  والي��ة  ؛  نحوين  على  ف��ال��والي��ة   ,

الربوبية  بتوحيد  يعرف  فيها  والتوحيد 
واحلديث   , ت�شريعية  ووالي��ة   , والتدبري 

 , الثانية ح�شرًا  هنا عن 
 : اأربعة هي  اأبعاد  فيها  وللتوحيد 
احلاكمية  يف  التوحيد   : االأول  البعد 
فال  عبيده  واخللق  تعاىل  هلل  االأر���س  فاإن 
وحده  وبيده   , �شاأنه  جل  �شواه  لهم  حاكم 
الأحد  ولي�س   , عليهم  حاكم  تن�شيب  زمام 
اهلل  ياأذن  اأن  دون  من  ذلك  يتدخل يف  اأن 
االأنبياء  من  كان  ولو  حتى  بذلك  له  تعاىل 

ال�شالم0 وعليهم  واآله  نبينا  على 
 , الطاعة  التوحيد يف  البعد الثاين : 
كل  على  واخلروج  التمرد  العباد  على  فاإن 
ورف�س   , تعاىل  قبله  من  ين�شب  مل  حاكم 

اإال  طاعة  ال  اإذ  تعاىل  �شواه  من  كل  طاعة 
هلل اأو ملن اأذن اأو اأمر اهلل بطاعته 0

التقنني  يف  التوحيد   : الثالث  البعد 
خالق  وج��ل  ع��ز  ف��اإن��ه   ���� الت�شريع  اأي   ����
ي�شلحهم  ما  مبالكات  اأعلم  وه��و  العباد 
ي�شرهم  وما  ينفعهم  وما   , يف�شدهم  وما 
, فلي�س الأحد غريه اأن يفر�س على  العباد 
اإليه  م�شتندة  تكن  مامل  وقوانني  اأحكامًا 
االإحاطة  اإمكانية  الأح��د  لي�س  اإذ   , تعاىل 
ير�شد  ذلك  واإىل   , املالكات  بتلك  التامة 
ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  قوله تعاىل: {ُكِتَب 
َلُكْم  َوُهَو َخرْيٌ  َتْكَرُهوا �َشْيًئا  اأَْن  َوَع�َشى  َلُكْم 
 ُ َواهللَّ َلُكْم  �َشرٌّ  َوُهَو  �َشْيًئا  بُّوا  حُتِ اأَْن  َوَع�َشى 
َت��ْع��َل��ُم��وَن})ال��ب��ق��رة216(  ْن��ُت��ْم اَل  َواأَ َي��ْع��َل��ُم 

العالقة بني كلمة التوحيد 
 ووالية اأهل

الرابعة احللقة 
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بتلك  جهلنا  حجم  لنا  تبني  االآي���ة  ف��اإن   ,
املالكات اإىل احلد الذي نقع معه يف اجلهل 
ميكن  ال  ال��ك��ره  اأو  احل���ب  ف���اإن   , امل��رك��ب 
اأحكام  من  هما  اإذ  جمهول  ب�شيء  تعلقهما 
االآية  اإليه  تر�شد  والذي   , واأفعالها  النف�س 
ملا  ت�شخي�شاتنا  يف  اأواًل  اأخطاأنا  اأننا  هو 
ثانية  اأخطاأنا  ثم   , الكره  اأو  للحب  اأهل  هو 
اأهل  هو  ما  فاأحببنا  منه  املوقف  اتخاذ  يف 
ولي�س   , للحب  اأهل  هو  ما  وكرهنا   , للكره 

0 اإال جلهلنا باحلقائق واملالكات  ذاك 
التوحيد  وهو  الرابع:  البعد  واأخريًا 
بني  وب�شطه  ال��ع��دل  واإق��ام��ة  ال��ق�����ش��اء  يف 
النا�س , اإذ ال يجوز للم�شلمني اأن يتحاكموا 
خالل  من  ال�شريف  ال�شرع  لغري  ق�شائيًا 
االأنبياء  م��ن  عليه  القائمني  اإىل  ال��رج��وع 
 : تعاىل  اهلل  قال   , العلماء  اأو  واالأو�شياء 
اآََمُنوا  ُهْم  اأَنَّ َيْزُعُموَن  ِذيَن  الَّ اإِىَل  َتَر  {اأَمَلْ 
اأُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن  َلْيَك َوَما  اإِ اأُْنِزَل  ا  مِبَ
اأَْن  اأُِمُروا  َوَقْد  اُغوِت  الطَّ اإِىَل  َيَتَحاَكُموا  اأَْن 
لَُّهْم  ُي�شِ اأَْن  ْيَطاُن  ال�شَّ َوُي��ِري��ُد  ِب��ِه  َيْكُفُروا 

0  )60: َبِعيًدا})الن�شاء  اَلاًل  �شَ
الوالية  توحيد  ويت�شخ�س  يوجد  ولكي 
واقعية  ل��ه  وت��ك��ون  اخل��ارج  يف  الت�شريعية 
ب�شفة  امل�شلم  ينعم  ولكي   , عملية  وحقيقة 
ال�شريعة  اأوجب  فقد  اأجرها  وينال  املوحد 
ثالثة  وعلى  االأربعة  باأبعاده  جت�شيده  عليه 
االأول هو حمور  , املحور  اأو حماور  اأ�شعدة 
والثالث   , النبوة  حمور  والثاين   , االألوهية 
قوله  اإليه  ير�شد  ما  وهذا   , االإمامة  حمور 
َوالَِّذيَن  َوَر�ُشوُلُه   ُ اهللَّ َوِليُُّكُم  ا  َ {اإِمنَّ تعاىل: 
ُت��وَن  ��اَلَة َوُي��وؤْ ��ِذي��َن ُي��ِق��ي��ُم��وَن ال�����شَّ اآََم��ُن��وا الَّ
 َ َي��َت��َولَّ اهللَّ َك��اَة َوُه���ْم َراِك��ُع��وَن  َوَم���ْن  ال��زَّ
ُهُم   ِ اهللَّ ِحْزَب  نَّ  َفاإِ اآََمُنوا  ِذيَن  َوالَّ َوَر�ُشوَلُه 
فاالآيتان   ,  )56�����55( املائدة  اْلَغاِلُبوَن} 

الوالية  لتوحيد  اأن  على  الداللة  وا�شحتا 
ثالثة حماور ال يتحقق االنتماء حلزب اهلل 
اإال  ال��داري��ن  ب�شعادة  وال��ف��وز  هويته  ونيل 
توحيد  اأبعاد  وحفظ  املحاور  هذه  برعاية 

 0 الوالية يف كل واحد منها 
اأبعاد هذا  فمتى ترك امل�شلم واحدًا من 
يراِع  حمورًا  ومتى مل   , ثلمه  فقد  التوحيد 
من املحاور الثالثة فقد حاد عن ال�شراط 
املوحدين  املوؤمنني  ربقة  عن  وخرج  احلق 
بذلك  ففقد   , امل�شركني  دائرة  اإىل  وانحاز 
ما  وذل��ك   , واالإ�شالمية  االإميانية  هويته 
ال�شريفة  الن�شو�س  من  جملة  اإليه  تر�شد 
قوله  احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على  منها   ,
 َ اهللَّ اأَِطيُعوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  تعاىل: 
َفاإِْن  ِمْنُكْم  ْم��ِر  ااْلأَ ويِل  َواأُ �ُشوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا 
�ُشوِل  ِ َوالرَّ اإِىَل اهللَّ وُه  َتَناَزْعُتْم يِف �َشْيٍء َفُردُّ
َذِلَك  ااْلآَِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ ِمُنوَن  ُتوؤْ ُكْنُتْم  اإِْن 
فبعد   , ِوياًل})الن�شاء59(  َتاأْ َواأَْح�َشُن  َخرْيٌ 
اأن اأجملت االآية ال�شابقة الوالية جاءت هذه 
وجوب  من  اأبعادها  لتف�شل  الكرمية  االآية 
يف  الرجوع  ووج��وب  احلاكمية  يف  الطاعة 
 ور�شوله اهلل  اإىل  والق�شاء  التقنني 
 ,  واأويل االأمر وهم االأئمة االأطهار 
الوالية  لتوحيد  واحد  مظهر  هو  ذلك  فكل 
التوحيد  ب��ني  العالقة  اأن  يت�شح  وب��ه��ذا   ,
ع��الق��ة  ه���ي   البيت اأه����ل  ووالي�����ة 
 , لهم  وال��والي��ة  يعني  فالتوحيد  العينية 
هوية  ال  واأنه   , التوحيد  تعني  لهم  والوالية 
 ,  واليتهم دون  من  املوؤمن  للم�شلم 

وهو ما يوؤكده جملة من االأدلة : 
لدى  واملعروف  امل�شهور  احلديث  فمنها 
عن  ال��ذه��ب  �شل�شلة  ب��ح��دي��ث  ال��ف��ري��ق��ني 
اأنه   اهلل ر�شول  عن  اآبائه  عن  الر�شا 
�شمعت  ي��ق��ول  جربئيل  �شمعت   ((  : ق��ال 

اإله اإال اهلل ح�شني  اهلل عز وجل يقول : ال 
 ,  )) عذابي  من  اأم��ن  ح�شني  دخ��ل  فمن 
واأنا  ب�شروطها   - نادى  الراحلة  مرت  فلما 
لل�شيخ  االأع��م��ال  ث��واب   )) �شروطها  م��ن 

ال�شدوق : �س 7 0
ومنها ما روي من طريق العامة عن ابن 
قال   اهلل ر�شول  ق��ال   ((  : ق��ال  عمر 
: والية علي بن  يل جربئيل قال اهلل تعاىل 
اأمن  اأبي طالب ح�شني فمن دخل ح�شني 
للحاكم  التنزيل  �شواهد   )) ع��ذاب��ي  م��ن 

0 ����� �س 170  احل�شكاين : ج1 
روي  م��ا  يف  ال�����ش��ر  ل��ن��ا  ينك�شف  وب��ه��ذا 
ع��ن اأب���ي ح��م��زة ال��ث��م��ايل ق���ال : ))ق���ال 
البقاع  اأي   :  احل�شني بن  علي  لنا 
ر�شوله  وابن  ور�شوله  اهلل   : فقلنا  ؟  اأف�شل 
بني  ما  البقاع  اأف�شل  اأم��ا   : فقال   , اأعلم 
الركن واملقام , ولو اأن رجال عمر ما عمر 
خم�شني  اإال  �شنة  األف   - قومه  يف   نوح
الليل يف ذلك  النهار ويقوم  عاما - ي�شوم 
املكان ثم لقي اهلل عز وجل بغري واليتنا مل 
ينفعه ذلك �شيئًا (( من ال يح�شره الفقيه 
فهو   ,  254 �س   �������  2 ج   : ال�شدوق  لل�شيخ 
انتفاعه  ع��دم  يف  ال�شبب  اأن  يف  ���ش��ري��ح 
الوالية  يف  التوحيد  ان��ع��دام  ه��و  باأعماله 
 0 موحد  كم�شلم  لهويته  فقدانه  يعني  مما 

هذا ما عن عالقة واليتهم بكلمة 
 , االإ���ش��الم��ي��ة  بالهوية  وب��ال��ت��ايل  التوحيد 
ما  فهذا  الكلمة  بتوحيد  عالقتها  عن  واأما 
اهلل  �شاء  اإن  القادمة  احللقة  يف  �شتعرفه 

 0 تعاىل 
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اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ان الــكــثــر مـــن الـــرغـــبـــات  االنــ�ــســانــيــة 
االعتيادية مثل حب اجلــاه  واملــال   عندما 
يــفــرط االنــ�ــســان فــيــهــا وتــغــطــى عــلــيــه  قد  
يف  نبيلة  ان�سانية  بــعــواطــف  عــنــده  ت�ستبه 
يعتقد  املـــرء  ان  مبعنى  ت�سخي�سها  مــقــام 
خــطــاأ ان هـــذا الــ�ــســعــور اخلــا�ــس مــن قبيل 
ال�سعور النبيل ،ولكنه يف 
نحو  احلقيقة 
�ــــســــعــــور 

اعــتــيــاديــة مــلــح ي�سر عــلــى اال�ــســتــجــابــة له  
�ــســعــورا  لــه  فـــيـــراءى  وااليـــفـــاد مبقت�ساه 
نبيال ومن الوا�سحات التي ر�سدت يف علم 
يتاأثر  ادراك االن�سان  ان   النف�س  احلديث 
بــرغــبــاتــه ومــقــا�ــســده بــل هـــذا املــعــنــى على 

االجمال من البديهيات العامة .
وقد يتفق  ان هذا الرائي  امنا يحجب  
احلقيقة يف ظاهرة ادراك  االن�سان ويعقد 
قلبه  عليه  ويكون االن�سان يف  قرارة  نف�سه 
عــلــى بــ�ــســرة بــعــدم �سحة هـــذا االعــتــقــاد، 
بحيث لو ا�ستنطق باطنه تلت له  حقيقة 

هذا ال�سعور .
واإذا كان  االن�سان ال ي�سعر مبا يقع من 
ذلك  يف نف�سه ،فانه يجده من االخرين 
بـــ�ـــســـهـــولـــة ،حــــيــــث  يــــالحــــظ متــ�ــســكــهــم 
الواقع  يف  وهــي  نبيلة  يرونها   بعواطف 
، كما جاء  اعتيادية  نا�سئة عــن  رغــبــات  
ــُئــُكــْم  ــَنــبِّ يف االآيـــــة الــ�ــســريــفــة: {ُقـــــْل َهــــْل ُن

ِبااْلأَْخ�َسِريَن اأَْعَمااًل} الكهف: 103 ، {الَِّذيَن 
ْنَيا َوُهْم َيْح�َسُبوَن  َياِة الدُّ �َسلَّ �َسْعُيُهْم يِف احْلَ

ْنًعا َّ الكهف}: 104 اأَنَُّهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ
 وجاء عن فرعون قوله عن مو�سى

ُمــو�ــَســى  ـــْل  ـــُت ْق اأَ َذُرويِن  ِفـــْرَعـــْوُن  ـــــاَل  {َوَق
اأَْو اأَن  َل ِديَنُكْم  َوْلَيْدُع َربَُّه اإِينِّ اأََخاُف اأَن ُيَبدِّ

ُيْظِهَر يِف ااْلأَْر�ِس اْلَف�َساَد } غافر: 26
َلُكُم  َقـــْوِم  ــا  وقــولــه لقومه عــن نف�سه {َي
ْر�ـــــــسِ َفــَمــن  ـــُك اْلـــَيـــْوَم َظـــاِهـــِريـــَن يِف ااْلأَ ُـــْل امْل
ُرَنا ِمن َباأْ�ِس اهللَِّ اإِْن َجاءَنا َقاَل ِفْرَعْوُن  َين�سُ
الَّ �َسِبيَل  اإِ اأَْهِديُكْم  اأََرى َوَما  اإِالَّ َما  اأُِريُكْم  َما 

الرَّ�َساِد} غافر: 29
وقال االمام علي

يــ�ــســف حــجــج الـــذيـــن خـــرجـــوا عــلــيــه يف 
حرب اجلمل : )ولكل �سلة علة ولكل ناكث 

�سبهة(نهج البالغة �س 206

ا�ستباه الرغبات  االن�سانية االعتيادية 
بعواطف ان�سانية نبيلة
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 اأجمنون انت يا جنيد 
 �شمع اجلنيد هاتفًا يناديه يف املنام

 يقول : انه�س يا عبدي ... وانقذ عبدي 
اركب  قال  رب  يا  عبدك  اأجد  ‘‘قال  اأين 

دابتك واأين  ما تقف �شتجد عبدي !؟
 فقام من نومه وكان قد قرب اآذان الفجر 
بغداد  اأزق��ة  يف  وم�شى  دابته  ورك��ب  فتو�شاأ 
حتى وقفت  الدابة عند باب م�شجد ... فقال 
يبكي  رج��ال  فوجد  فدخل  ال��داخ��ل  يف  لعله 
عرثته  وُيقيل  كربه  يفرج   اأن  رب��ه  ويناجي 
 . املطلوب  ال�شخ�س   اأن��ه  اجلنيد  فعرف   ..
فاأخذها  للرجل  واأعطاها  دينار  مائة  فاأخذ 
منه ومل ي�شكره اأو يلتفت اإليه .. واأخذ  يبكي 

اإن  اأخي  يا  اجلنيد  له  فقال   ... ربه  وي�شكر 
يف  عني  ف��ا���ش��األ  حاجتك  النقود  تق�ِس  مل 
بغداد �شيدُلاّوك علَياّ اأنا جنيد البغدادي فرد 

االأعرابي  اأجمنون اأنت يا جنيد؟!
اأترك الذي  اأتريدين  اأن  .. قال  قال ملاذا 
و�شخرك  لُتق�شي  الأجلي  نومك  من  اأيقظك 
يل حاجتي واأرك�س خلفك يف �شوارع بغداد‘‘.

اأ�شماء النوم يف القران الكرمي
مقدمة النوم ت�شمى : �ِشَنة 

�ِشَنٌة  ُخ��ُذُه  َت��اأْ 255{اَل  البقرة  1-���ش��ورة 
َواَلَنْوٌم} 

- 2بداية النوم ي�شمى : ُنعا�س
      { ِم��ْن��ُه  اأََم���َن���ًة  ��َع��ا���َس  ال��ُناّ يُكُم  ُيَغ�ِشاّ {اإْذ 

)االنفال 11(
3- النوم املتقطع ي�شمى : ُهجوع

ِم������َن ال����َلاّ����ْي����ِل َم���ا  َق���ِل���ي���ال  َك�����اُن�����وا   }
َيْهَجُعوَن})الذاريات 17(

4- النوم الطويل ي�شمى : رقود
ُرُقوٌد})�شورة  َوُهْم  اأَْيَقاًظا  �َشُبُهْم  {َوحَتْ

الكهف 18(
5- النوم يف النهار ي�شمى : قيلولة

ْهَلْكَناَها  اأَ َق��ْرَي��ٍة  ��ن  مِّ {َوَك��م  تعاىل:  ق��ال 
َق��اآِئ��ُل��وَن}  ُه���ْم  اأَْو  َب��َي��اًت��ا  ��َن��ا  َب��اأْ���شُ َف��َج��اءَه��ا 

)االأعراف4( 

ا�سرتاحة اخلطيب

�س�ؤال العدد /من هم �سفراء االمام املهدي ؟

ج�اب ال�س�ؤال العدد ال�سابق)ما ا�سم املنطقة التي اخرب االمام احل�سني با�ست�سهاد م�سلم بن عقيل ؟(
ج/منطقة ُزبالة

وهناك هدية للفائز االول

�شوؤال العدد

تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية 
مبوعد اق�ساه 20 �سفر 1441هـ
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ال�شيخ عواد الزريجاوي/ العراق-الرميثة

ال�شيخ خلدون �شالح هادي / العراق-العمارة

ال�شيخ �شمري اال�شدي / العراق-الب�شرة 

ال�شيد اكرم العرداوي / العراق-كربالء

ال�شيخ �شعيد املعاتيقي / العراق-الب�شرة

ال�شيخ عمران الطائي / العراق-احللة

املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  احل�شينية  اخلطابة  ق�شم  ن�شاطات  من  جانب 
ملجال�س العزاء املقامة يف داخل العراق وخارجه خالل ايام �شهر حمرم, حيث 

ان جميع اخلطباء هم من خريجي ق�شم اخلطابة احل�شينية. 
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ال�شيخ احمد حممد الهب�س / لبنان-بعلبك

ال�شيخ ح�شن ابراهيم الفحام/ لبنان-بلدة كفرمان

ال�شيخ علي قبي�شي / لبنان-امل�شبغة ال�شياح

ال�شيخ علي عا�شي / لبنان

ال�شيد �شهاب احل�شني/ العراق-النا�شرية

ال�شيخ حممد نادر ان�شار / لبنان-بلدة اجلميمجة

ال�شيخ عالء حجازي  / لبنان-بلدة قربيخا ح�شني علي قدوح / لبنان-النبطية
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ـــبـــاق الــــقــــدمــــنْي  ـــيـــاً بـــ�ـــس ـــــرُت مـــ�ـــس �ـــــس
هــــاتــــفــــاً قـــبـــل لـــ�ـــســـاين :يــــــا ُحـــ�ـــســـنْي 
ــــــُح الــــنــــهــــج حـــــديـــــث الـــثـــقـــلـــنْي  وا�ــــــس
لـــلـــظـــاملـــنْي  فــــــــــزٌع   :) حــــ�ــــســــني  )يــــــــا 
الــــزائــــريــــْن  بـــحـــ�ـــســـد  الـــــرعـــــب  وذرا 
مــــ�ــــســــتــــجــــاٌب  حتــــتــــهــــا لـــلـــطـــالـــبـــنْي 
الــــبــــنــــنْي  اأم  ـــــوفـــــا  ـــــال ب اأر�ــــــســــــعــــــتــــــُه 
فـــــــوَق نــــهــــٍر مــــن �ـــســـيـــول الــــوافــــديــــْن 
ـــــــى الـــــعـــــا�ـــــســـــقـــــنْي  ـــــــّق ـــــــلَ ـــــــَت كــــــــــــــرمٌي َي
ــــربــــاً ومــــــــاء مـــــــن  مـــعـــنْي  فــــــاأبــــــى  �ــــس
ـــــوم املــــنــــوْن ـــــي ـــــــــــــوارِد ال لـــلـــحـــ�ـــســـني ال
لــعــطــا�ــســى الــــطــــف  ظــــلــــْت تــ�ــســتــكــني 
اأ�ـــســـقـــاهـــا اجلــبــني  الــــظــــمــــاآن  مــــن دم 
ـــهـــم الـــلـــعـــني  ـــس ـــ� بــــعــــدمــــا اأظــــــــمــــــــاأُه ال
ميـــني  ال  �ــــــســــــمــــــااًل  ال  دمــــــــــــــاٌء  بـــــــل 
ـــهـــم عــــنْي  بـــالـــ�ـــس فــــــاقــــــداً  يــــــبــــــاِل  مل 
ــــَط وحــــــيــــــداً المـــعـــني  ــــْب ـــــــــــَرَك الــــ�ــــسِ َت
تـــ�ـــســـتـــكـــنْي  لــــــن  لـــــــوَعـــــــٌة  لــــــهــــــاٍث  يف 
هــــل لـــهـــذا الـــطـــفـــل مــــن ذنـــــب مــبــنْي 
ــــنْي  َرَمــــــوا بــالــ�ــســهــم نـــحـــراً مـــن جُلَ اإْذ 
اأْغـــــــــــــــَدَق الــــنــــحــــر وَكـــــــّفـــــــاً لــلــحــ�ــســني 
ـــــن  ـــــزي َح والـــــــقـــــــلـــــــُب  هلِلِ   ـــــكـــــا  ـــــس و�
هــــل لـــنـــا مــــن نـــا�ـــســـٍر هــــل مــــن مــعــني 
ـــيـــحـــات الــــثــــكــــاىل واالنـــــــني  غـــــر �ـــس
َبـــــــــْل بــــكــــى قـــــومـــــاً عـــــتـــــاًة جمـــرمـــني
نــــــحــــــن جـــــئـــــنـــــا رحــــــــمــــــــًة لــــلــــعــــاملــــني 
 ِمـــثـــَل �ـــَســـْيـــٍل جــــاء يــ�ــســقــي الــظــامــئــني 
مـــا اآ�ــســتــقــى مــنــه عــطــ�ــســى االكـــرمـــني 
حتـــيـــي عــــا�ــــســــورا  وذكـــــــرى االربـــعـــني 
حــ�ــســني  مــــــن  واين  بــــــل  ـــــنـــــي  ِم هــــــو 
ـــــنٌي ثــــــــــــــورٌة لـــــــن تـــ�ـــســـتـــكـــني  فـــــُحـــــ�ـــــسَ

هــــــزين الــــ�ــــســــوُق الـــــيـــــَك يـــــا حــ�ــســنْي
اأمـــــامـــــي  �ــــســــبــــاقــــاً  قــــلــــبــــي  واأرى   
مــنــهــجــي  ذا  املـــ�ـــســـطـــفـــى  اآِل  حـــــب 
�ــــســــالٍل  يف  عـــنـــهـــم  زاغ  قـــــلـــــٍب  كــــــل 
لـــلـــعـــدا  رعـــــــــــٌب  املــــ�ــــســــجــــع  انـــــــــت يف 
قــــــبــــــة الـــــ�ـــــســـــبـــــط اإلـــــــيـــــــنـــــــا رحــــــمــــــٌة 
رمـــــٌز الــــعــــبــــا�ــــس  ذا  احلـــــــق  لــــلــــوفــــاء 
مـــهـــيـــبـــاً  عـــــبـــــا�ـــــســـــاً  الـــــقـــــبـــــة  واأرى 
ــــــــي الــفــ�ــســل  عــــلــــُم الــــقــــبــــِة كـــــــٌف الأب
�ـــســـاحـــب  االيـــــثـــــار  فــــــوق  املــــــاء ظــــاٍم 
للعطا�سى  هــــوين  نــفــ�ــس  يـــا   : قــالــهــا 
فـــا�ـــســـتـــجـــابـــت نـــفـــ�ـــُس طــــهــــٍر لــــنــــداٍء 
بـــعـــدهـــا  اآرتـــــــــــــــــــواٍء  اأَيّ  وارتـــــــــــــــوت 
واآرتـــــــــــــوى الــــــــــزقُّ مـــــن الــــــزنــــــِد دمـــــاً 
ُيـــ�ـــســـقـــي  فـــــغـــــيـــــوٌر حـــــــائـــــــٌر  ال مــــــــاء 
غــــــــــرٌة قــــــد �ــــســــرعــــتــــُه مــــــا جــــــــراٌح

فــعــطــا�ــس الـــطـــف �ــســاقــيــهــا  �ــســريــٌع 
ـــــيـــــٌع  َيــــَتــــلــــّظــــى بــــــني َزْنـــــــــَديـــــــــِه ر�ـــــس

ـــفـــوا  ــــَهــــٌد والــــــقــــــوم فــــيــــه اآخـــتـــل َمــــ�ــــسّ
قـــــــطـــــــعـــــــوا كــــــــــل نــــــــــــــــــــزاٍع بــــيــــنــــهــــم 
َفــــــــــَرّوى الــــطــــفــــُل  مــــن نــــحــــٍر َدمـــــاً 
َفـــــَرمـــــى تـــلـــك الــــدمــــا نـــحـــو الــ�ــَســمــا

�ــــســــاح يف الــــطــــف وحـــــيـــــداً وغـــريـــبـــاً 
جمـــيـــٌب  ال  ُمـــــغـــــيـــــٌث  ال  نــــ�ــــســــٌر  ال 
ِلــــهــــذا  ـــــنٌي ال  َعـــــــَجـــــــٌب  يـــبـــكـــي ُحـــــ�ـــــسَ
يــــــدخــــــلــــــون الـــــــــنـــــــــاَر هــــــــــذا �ـــســـبـــبـــي 
فـــيـــهـــب اخلـــــلـــــق يف ذكـــــــــــراه ميــ�ــســي 
ـــقـــمـــي  ـــْل ــــــــــــاُء  فــــــَجــــــفَّ الـــَع خـــــجـــــل  امل
هـــل راأى الـــَدهـــُر �ــســيــواًل ِمـــْثـــَل هــذي 
هــــــاَك بـــرهـــانـــاً :َحــــديــــث املــ�ــســطــفــى 
ـــــرُّ لـــيـــبـــقـــى خـــــالـــــداً  ـــــــــَو الـــــ�ـــــسِ َهــــــــا ُه
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