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ف�شيلة ال�شيخ احمد البغدادي

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على خرية اهلل النبي الأمني واآله 
الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة البدية على اعدائهم اجمعني اىل قيام 

يوم الدين.
ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  َفَلْوَل  ًة  َكافَّ ِلَيْنِفُروا  امْلُوؤِْمُنوَن  َكاَن  َوَما   :اهلل قال 
َلَعلَُّهْم  اإَِلْيِهْم  َرَجُعوا  اإَِذا  َقْوَمُهْم  َوِلُينِذُروا  يِن  الدِّ ِف  ُهوا  ِلَيَتَفقَّ َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم 

.)1(َيْحَذُروَن
من  وما  قاطبة،  الب�شيطة  وجه  على  النظمة  ادق  من  الإ�شالمي  النظام 
جزيئة ف احلياة ال ولها ف الفقه ال�شالمي حكم، وبذلك قنن كل �شيء 
العلم،  اكت�شاب  طرق  ومنها  تكاملها،  واأ�شاليب  احلياة  اأ�شا�شيات  ل�شيما 
فاأوجب عينًا على كل مكلف تعلم امل�شائل املبتلى بها غالبًا، ف وقت اوجب 
ب املكلفني فيه عرب الآيات القراآنية املباركة منها  كفائيًا التخ�ش�َص، ورغَّ
الآية املتقدمة، وكذا عرب الروايات ال�شريفة الواردة من اهل بيت الع�شمة 

والر�شالة، منها:
قال ر�شول اهلل: »طلب العلم فري�شٌة على كل م�شلم وم�شلمة، األ اإن اهلل 
 يحُب بغاة العلم«)2(، وعن املف�شل بن عمر قال: �شمعت اأبا عبداهلل
يتفقه  فانه من مل  اعرابًا،  تكونوا  ول  دين اهلل  بالتفقه ف  »عليكم  يقول: 
ف دين اهلل مل ينظر اهلل اليه يوم القيامه، ومل يزك له عماًل«)3(، وكذلك 
عنه: »لوددت اأن ا�شحابي �شربت روؤو�شهم بال�شياط حتى يتفقهوا«)4(.
ولأجل ذلك عمل اأئمة الهدى جاهدين لبناء الأُ�ُش�ص العامة للجامعة 
ال�شالمية، فاأوجدوا فنون العلوم واأمروا ا�شحابهم بالتخ�ش�ص فيها، بل 
العلمية  ال�شخ�شيات  واأع��داد  التالميذ  تربية  ف  اجلبارة  اجلهود  وبذلوا 
املتميزة بن�شجها العلمي وقابلياتها لتمثيل املدر�شة ف �شتى اقطار العامل 
 -وا�شقاعه، وقد نبغ من تلك اجلامعة -ل�شيما ف عهد ال�شادَقني
نفٌر من اأعالمها ورواده��ا ف خمتلف التخ�ش�شات، ففي التف�شري وعلوم 
القراآن حمران بن اعني، وف الإمامة ه�شام بن احلكم، وف الفقه واحلديث 
حممد بن م�شلم وبريد العجلي واأب��ان بن تغلب وزرارة بن اعني وغريهم 

كثري، ف حني برز جابر بن حيان ف العلوم الطبيعية)5(.

ومنذ ذلك العهد املبارك �شارت املدر�شة الإمامية بحوزاتها العلمية على 
هذا النهج ف حت�شيل العلوم وكل جيل يو�شل العلم اىل اجليل الالحق حتى 
ل من ذلك علوم جمة ذات تخ�ش�ص دقيق وتطور كبري قلما وجد مثيٌل  حت�شّ

له ف املدار�ص الإن�شانية الخرى.
وف الع�شر الراهن: ا�شتوىل العفالقة على حكم العراق فحاربوا العلم والعلماء 
وحاولوا الق�شاء على منابع العلم والنور املتمثِّل باحلوزات العلمية املباركة 
روا العلماء وطلبة العلم وقتلوا الكثري منهم، لكن ما ان  موا املدار�ص وهجَّ فهدَّ
�شقط هذا احلكم الدكتاتوري اإل وهب العلماء وطلبة العلم اىل اعادة بناء 
املدار�ص ومذاكرة العلم وتدوينه فازدهرت احلوزة العلمية من جديد وما زال 
اجلهاد ف �شبيل اعادة جمدها م�شتمرا طيلة ال�شنوات الع�شر املن�شرمة.
مدر�شة العالمة ال�شيخ احمد بن فهد احللي عليه الرحمة والر�شوان كانت 
اوىل املدار�ص التي افتتحت وا�شتقبلت طلبة العلم باأمر مبا�شر من املرجعية 
الدينية، ونتيجة اجلهود الكبرية التي بذلها ال�شاتذة ل�شيما �شماحة اآية 
ا�شتقطاب  املدر�شة  ا�شتطاعت  عزه  دام  احلائري  عبدالكرمي  ال�شيخ  اهلل 
العديد من طلبة العلم وال�شاتذة الكفاء، فاأّهلت كوكبة من الطلبة حل�شور 
البحاث اخلارج التي تقام كذلك ف ذات املدر�شة ف�شال عن الع�شرات من 
اخلطباء واملبلغني والذين انت�شروا ف ا�شقاع خمتلفة داعني اىل دين اهلل 

.تعاىل ومذهب اهل بيت الع�شمة والطهارة
رغم ال�شعوبات الكبرية التي واجهتها املدر�شة كاأي م�شروع تاأ�شي�شٍي كبري، 
لكن وهلل احلمد جتاوزت ال�شعوبات، واأتت املدر�شة اأكلها كل حني باأذن ربها 

واحلمد هلل رب العاملني.
__________

)1( �شورة التوبة:122.
)2( الكاف، كتاب ف�شل العلم، باب فر�ص العلم ووجوب طلبه واحلث عليه، ج1، 

�ص21، ح35.
)3( نف�ص امل�شدر والباب، �ص21، ح41.
)4( نف�ص امل�شدر والباب، �ص22، ح42.

ح،  امل��دوِّ ج��واد  مرت�شى  ال�شيخ  الإم��ام��ي،  الفقه  تاريخ  ذل��ك،  بتف�شيل  راج��ع   )5(
من�شورات ذوي القربى، الطبعة الثانية، 1389، �ص122.
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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على 
النبي المني واآله الطيبني الطاهرين واللعنة 
اىل  اجمعني  اعدائهم  على  البدية  الدائمة 

قيام يوم الدين.
 ِ وبعد: قال :َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َر�ُشوِل اهللَّ
اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة مِلَن َكاَن َيْرُجوا اهللَّ َواْلَيْوَم اْلآِخَر 

.)1(َكِثريًا َ َوَذَكَر اهللَّ
قال  كالقدوة  اللغوي  املعنى  ال�شوة من حيث 
الراغب ال�شفهاين: »ان الإ�شوة كالقدوة من 
حيث املعنى ومن حيث الرتكيب والبناء اللغوي، 
فيقال: اأَ�شوة واإِ�شوة كما يقال: َقدوة وِقدوة«)2(.
فالن  فيقال:  ب��ه،  ُيقتدى  ملن  ا�شم  وال��ق��دوة 
جميع  ف  بخطاه  ياأت�شي  ممن  كان  اإذا  قدوة 
طلب  هو  والق��ت��داء  طريقته.  وُيتبع  احواله، 
موافقة الغري ف فعله، واّتباع �شخ�شية تنتمي 
املقتدي. بها  يوؤمن  التي  نف�شها  القيم  اإىل 
ب�شفات  مت�شف  يكون  ان  لبد  به  واملقتدى 
به  اق��ت��دى  مل��ن  �شامية مي��ك��ن  راق��ي��ة  ع��ال��ي��ة 
وال��ق��راآن  الكمليني،  م�شاف  وبلوغ  التكامل 

هذا  اخ��ذ  وق��د  الق��ت��داء  نحو  بعث  العظيم 
املو�شوع من الكتاب العزيز مكانة خا�شة فمن 
البحث،  الآية �شدر  املقام  ال��واردة ف  الآيات 
وكذا قوله تعاىل: َقْد َكاَنْت َلُكْم اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة 
تعاىل:  وقال   ،)3(َمَعُه ِذيَن  َوالَّ اإِْبَراِهيَم  ِف 
َكاَن  مِلَن  َح�َشَنٌة  اأُ�ْشَوٌة  ِفيِهْم  َلُكْم  َكاَن  َلَقْد 
َ ُهَو  َ َواْلَيْوَم الآِخَر َوَمن َيَتَولَّ َفاإِنَّ اهللَّ َيْرُجو اهللَّ

.)4(ِميُد اْلَغِنيُّ احْلَ
فاملنظور القراآين لو�شائل التكامل على ال�شُعد 
كافة جعل م�شاألة القتداء و�شيلة مهمة وفاعلة 
وجعل من الكّملني قدوة وا�شوة وف مقدمتهم 
 ،العظم ال��ر���ش��ول  ال��ك��ام��ل  الإن�����ش��ان 
ومفكري  الدين  علماء  �شار  الفكر  هذا  ووفق 
ال�شالم فاإطروحاتهم ل تتبع الهوى او ت�شدر 
عن فراغ بل من معنٍي �شاٍف ومنري �شل�شبيل 
و�شرعًا  ع��ق��اًل  حجته  اأق��ي��م��ت  ق��د  مع�شوم 
ومن  بالغيب،  رج���ٍم  او  ف���راغ  م��ن  اب��ت��داع  ل 
العاملني  والعلماء  املفكرين  هوؤلء  م�شاديق 
العظمى  اهلل  اآي���ة  ال��دي��ن��ي  امل��رج��ع  �شماحة 

 ال�شريازي احل�شيني  ���ش��ادق  ال�شيد 
اأن  بنا  »األ يجدر  املقام:  والقائل ف  ال��وارف 
نكون كر�شول اهلل؟ اأو نكون كالعلماء من 
ال�شلف ال�شالح الذين اقتدوا بالنبي و�شاروا 
 املوؤمنني اأمري  الإم��ام  ونهج  نهجه  على 
اأن نتعّلم من  واآلهما«، والقائل كذلك: »علينا 
ونتاأ�ّشى  لنا  ق��دوة  وجنعله   ،اهلل ر�شول 
النا�ص  بني  ن�شر ذلك  على  نعمل  ثم   ،به
وندعوهم اإىل التعّلم من ر�شول اهلل، فهو 

القدوة الأف�شل والأح�شن للب�شرية جمعاء«.
والعلماء:  العلم  طلبة  خماطبًا  كذلك  وق��ال 
قدوة  واجعلوه   اهلل ر�شول  من  »تعّلموا 
لكم واأ�شوة، وهذا الأمر �شروري لنا نحن اأهل 
العلم اأكرث من غرينا، حيث اإن دائرة ا�شتيعابنا 
�شائر  م��ن  اأك���رث  وعلمنا  وفهمنا  واإدراك���ن���ا 
النا�ص، ولأن م�شوؤوليتنا اأكرب من غرينا، ولأن 
النا�ص يتعّلمون مّنا. فعلينا اأن ن�شّمم ونعزم 
�شيء«. كل  ف   اهلل بر�شول  التاأ�ّشي  على 

القدوة  هو   ،الأكرم »النبي  وك��ذل��ك: 

االإ�شالم وو�شائل االرتقاء:
القتداء بالر�شول امنوذجًا

قراءة من روؤى �شماحة املرجع ال�شريازي 
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اخلري  ملعاين  الكاملة  والأ���ش��وة  لالإن�شانية 
والف�شيلة«.

قال   الر�شول اكملية  ب��ي��ان  م��ق��ام  وف 
 م��ث��ل ر���ش��ول اهلل ي����اأت  ���ش��م��اح��ت��ه: »مل 
الأب���د«،  ف  ل��ه  نظري  ي��اأت��ي  ول  م�شى،  فيما 
ر���ش��ول اهلل جممع  »ك����ان  ق����ال:  وك����ذا 
الف�شائل واملكارم، ومعقد ال�شرف والكرامة، 
والف�شيلة،  والتقوى  والعدل،  العلم  وموطن 
والآخ����رة«. والأوىل  وال��دن��ي��ا،  ال��دي��ن  وم���دار 

واأف�����ش��ل  اأك����رب   النبي« ك��ذل��ك:  وق����ال 
الإمام  اأن  حتى  تعاىل،  اهلل  خلقها  �شخ�شية 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عندما 
�شئل: اأنبّي اأنت؟ قال: اأنا عبدمن عبيد ر�شول 

.»اهلل
التباع  الواجب  احلق  املنهج  بيان  مقام  وف 
ال��دل��ي��ل  ال��ت��ي ق���ام  دون امل��ن��اه��ج الخ�����رى 
ذلك  رغ��م  بطالنها  على  وال�شرعي  العقلي 
النهج  عن  معر�شًا  اليوم  اىل  العامل  زال  ما 
قال  وال��ب��دع  ل��اله��واء  ومطبقا  ومتبعا  احل��ق 

اأي  اأو  اليوم  طّبق،  ما  »اإذا   :شماحته�
والم��ام   الأكرم النبي  منهج  اآخ��ر،  يوم 
ف  عملنا،  وحم���ال  ب��ي��وت��ن��ا،  ف   ،علي
م��ا حت��ق��ق ف  لتحقق  وب��ل��دان��ن��ا،  ���ش��رك��ات��ن��ا 
ان  ف��رتون  ع��ام،  واأربعمئة  األ��ف  قبل  ال��ع��امل 
الإ���ش��الم«. ف  �شيدخلون  ال��ن��ا���ص  مالييني 
وقال كذلك: »على امل�شلمني بل كل العامل اإن 
اأرادوا لأنف�شهم خريا، القتداء ب�شرية النبي 

.»والتاأ�شي باأخالقه ،الأكرم
اأف�شل   اهلل ر���ش��ول  »ك���ان   :وقال
اإن�شان، و�شاحب خري منهج، فمن ذا الذي ل 
يحب اأن يتبع املنهاج الأف�شل، اأو ينت�شب اإىل 

النظام الأمثل؟!«.
خامتة ودعاء:

احلنيف  ال���ش��الم  ان  ت��ق��دم،  مم��ا  تلخ�ص 
امل�شتوى  على  الب�شر  بني  تكامل  اىل  ه��دف 
لذلك  واوج��د  ككل،  والجتماعي  ال�شخ�شي 
اوج���د  ان  م��ق��دم��ت��ه��ا  وف  وا���ش��ال��ي��ب  ط���رق 
ال���ق���دوة وال����ش���وة ال�����ش��احل��ة وار���ش��ل��ه اهلل 

ان  العقالء  على  وان   ،للعاملني رحمة 
م�شوب  غري  مع�شوم  فكر  م�شدر  لهم  يكون 
اآفة  وهاتني  �شخ�شية  وا�شتح�شانات  باهواء 
الف�شاد ف الفكر املعا�شر واحل�شارة احلالية.
وعقالءه  العامل  يوقظ  ان  �شبحانه  اهلل  ندعو 
يعجل  وان  الهوى،  واتباع  الفكر  هفوات  من 
بفرج مولنا �شاحب الزمان فحينها موت 
املعني  من  النري  والفكر  العلم  وحياة  البدع 

ال�شاف ال�شل�شبيل.
وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  اهلل  واحلمد 
الطيبني  واآله  واملر�شلني  النبياء  ا�شرف  على 

الطاهرين.
__________

)1( �شورة الحزاب:21.
ال�شفهاين،  الراغب  القراآن:  غريب  مفردات   )2(

مادة قدو.
)3( �شورة املمتحنة:4.
)4( �شورة املمتحنة: 6.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
امتثاًل لتوجيهات �شماحة املرجع الديني اآية اهلل 
 العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي
وتوحيد  واملبلغني  رفع م�شتوى اخلطباء  ب�شرورة 
كثيف  وبح�شور  واملواهب،  الأفكار  و�شقل  الروؤى 
من قبل العلماء والف�شالء وطلبة العلم وخطباء 
امل��ن��رب احل�شيني امل��ب��ارك وم��ن م��دار���ص ح��وزة 
املختلفة، ومبنا�شبة قرب حلول  املقد�شة  كربالء 
�شهر الأحزان والآلم حمرم احلرام اأقامت حوزة 
احمد  ال�شيخ  العالمة  -مدر�شة  املقد�شة  كربالء 
بن فهد احللي عليه الرحمة والر�شوان- موؤمترها 

التبليغي الثامن حتت �شعار: »اخلطيب احل�شيني 
الأرب��ع��اء  ي��وم  �شبيحة  وم�شداقيٌة«  وعمُل  علٌم 
احلرام  احلجة  ذي  �شهر  من  والع�شرين  الثاين 

1433 للهجرة.
ب�شوت  معطرة  قراآنية  ب��ت��الوة  امل��وؤمت��ر  ا�شتهل 
ال�شيد م�شطفى اليا�شري، ومن ثم ابتداأت اأعمال 
للخطيب احل�شيني ف�شيلة  بكلمة وجيزة  املوؤمتر 
ز من خاللها على اأهمية  ال�شيخ زهري ال�شدي ركَّ
اقامت هكذا موؤمترات بالن�شبة للخطباء ورجال 
التبليغي  املو�شم  حلول  ق��رب  مع  ل�شيما  الدين 
ابتداء  ف �شهر حمرم احل��رام، ليعلن بعد ذلك 

املوؤمتر بتقدميه لأول امل�شاركات وهي كلمة �شماحة 
العالمة احلجة ال�شيد مهدي ال�شريازي دام عزه 
والتي ا�شتمدها من قوله تعاىل: اَلِّذيَن ُيَبِلُّغوَن 
 َ اهلَلّ اإَِلّ  اأََحدًا  َيْخ�َشْوَن  َوَل  َوَيْخ�َشْوَنُه   ِ اهلَلّ ِر�َشاَلِت 
قول  وكذا  َح�ِشيبًا)الأحزاب/39(،   ِ ِب��اهلَلّ َوَكَفى 
ر�شول اهلل: »يا علي لإن يهدي اهلل بك رجاًل 

واحدًا خري لك من الدنيا وما فيها«.
وعّقب قائال: كان الإمام الراحل -ال�شيد الوالد- 
ي��وؤك��د على  اأع��ل��ى اهلل مقامه  ال�����ش��ريازي  حممد 
خم�ص و�شايا هي: التقوى واخلوف من اهلل، ح�شن 
خدمة  الأح����وال،  جميع  وف  اجلميع  م��ع  اخللق 

مدر�شة العالمة
ال�شيخ احمد بن فهد احللي

تعقد موؤمترها التبليغي الثامن
حتت �شعار: )اخلطيب احل�شيني عّلم وعمل وم�شداقية(

األخبار
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�شاأقت�شر  وب���دوري  الكتابة.  اخلطابة،  النا�ص، 
ال��ك��الم ع��ل��ى ال��و���ش��ي��ة ال��راب��ع��ة اأي اخل��ط��اب��ة.
ق��وت��ان: قوة  ال��ع��امل ف واق��ع��ه حتكمه  ف��ق��ال: 
بيد  الغالب  ف  الأول  البيان،  وق��وة  ال�شالح 
والفارق  اخلطباء،  فبيد  الثاين  اأم��ا  احلكام 
بل  وال�شطوة  بالقوة  ي�شيطر  الأول  اإن  بينهما 
واأ�شرها  القلوب  بحكم  وال��ث��اين  ال�شتبداد 

وتوجيهها مبا فيه �شالح املجتمع.
ث حول عوامل جناح اخلطيب موؤكدا  ومن ثم حتدَّ
قائاًل:  املقدمات  وف��ق  ت��اأت��ي  دائ��م��ا  النتيجة  ان 
والأم��ر  اخلطباء  مب�شتويات  التفاوت  تالحظون 
يرجع اإىل ما ذكرناه من �شيانة املقدمات، والآثار 
تتبع ذلك لذا جند ان خطيب ما يح�شر جمل�شه 
ع�شرة اأ�شخا�ص ف حني جند اآخر ع�شرات الآلف 
واآخر ي�شتمع اإليه املاليني عرب الف�شائيات، ومن 
يهدي ع�شرة ل مثل من يهدي املاليني وكالهما 

م�شداق لالآية ال�شريفة �شدر البحث.
واأ���ش��اف: نحن ال��ي��وم ف ع��امل الن��ف��ت��اح وعليه 
التحديات كبرية من املخالفني والأدي��ان الأخرى 
متخ�ش�شون  خ��ط��ب��اء  ل��دي��ه��م  ب���دوره���م  وه���م 
وبالتايل التحدي معهم يكون اكرب، فعلى اخلطيب 

التطور دائمًا والعمل على زيادة الكفاءة والرتقاء 
بامل�شتوى.

ث حول مقومات اخلطيب الناجح  بعد ذلك حتدَّ
مبينا انها كثرية واقت�شر على �شت منها وهي:

وباأحاديث . 1 العظيم  بالقراآن  الوثيق  الرتباط 
العرتة الطاهرة ففيها خمازن كنوز ال�شعادة 

ومفاتيح النجاح.
التعبئة العلمية فقها واأ�شوًل وعقائدًا.. 2
كرثة املطالعة فعلى اقل التقادير املتخ�ش�شة . 3

ف هذا املجال حتدد ما مقداره ثمان �شاعات 
لكل جمل�ص، بل ُنقل عن بع�ص اخلطباء الكبار 
انه كان يطالع خم�شة ع�شرة �شاعة للمجل�ص 
الواحد، بل كان �شماحة اآية اهلل ال�شيد الفقيد 
التح�شري  يبداأ   ال�شريازي ر�شا  حممد 
ال�شبت  يوم  منذ  وال�شتعداد خلطبة اجلمعة 

اأي يخ�ش�ص ا�شبوعًا لهذا الغر�ص.
اإتقان فن اخلطابة، وذلك عرب ح�شور دورات . 4

اخلطباء  اح��د  عن  ُينقل  عالية،  تخ�ش�شية 
العايل-  اخلطابي  م�شتواه  -رغم  انه  الكبار 
يذهب اإىل لندن للم�شاركة ف دورات تطويرية 
متخ�ش�شة ف فن اخلطابة معلاًل ذلك بعظم 

امل�شوؤولية واختالف طبقات املتلقني ف ع�شر 
النفتاح احل�شاري الكبري الذي نعي�شه فتجب 

املواكبة.
اأهم . 5 للخطيب من  والبالغي  الأدب��ي  امل�شتوى 

عوامل جناحه وتفوقه.
ومع . 6 �شبحانه  اهلل  م��ع  والإخ��ال���ص  ال�شدق 

النا�ص.
اخلطيب  لف�شيلة  ك��ان��ت  امل��وؤمت��ر  كلمات  ث��اين 
قوله  من  ا�شتمدها  وقد  اخلطيب  �شفاء  ال�شيخ 
��َوٌة  اأُ���شْ  ِ اهلَلّ ��وِل  َر���شُ ِف  َل��ُك��ْم  َك��اَن  َلَقْد  تعاىل: 
 َ َ َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهلَلّ َح�َشَنٌة مِلَن َكاَن َيْرُجوا اهلَلّ

َكِثريًا)ال�شجدة/21(.
وعّقب متحدثًا حول م�شاألة الخت�شا�ص واأهميته 
قائاًل: لو فر�شنا جدًل ان اهلل تعاىل اأر�شل ر�شوله 
الخت�شا�ص  فما  جم���ددًا  احل��ي��اة  اإىل  ال��ك��رمي 
قوله  ي��ح��دده  واجل����واب  �شيختاره؟  ال���ذي 
��َراج��ًا  َو���شِ ْذِن���ِه  ِب���اإِ  ِ اهلَلّ اإىَِل  َوَداِعيًا  ت��ع��اىل: 
ِنريًا)الأحزاب/46(، الر�شول الأعظم هو  ُمّ
القمة ف كل �شيء فمن الطبيعي ان الدور الذي 
�شيختاره ف احلياة هو الدعوة اإىل اهلل تعاىل مما 
يك�شف عظم م�شوؤولية اخلطيب واملَبّلغ وان طريقه 
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.ونهجه نهج الأنبياء
لوجدناها   الأعظم الر�شول  حياة  تاأملنا  لو 
مئات  اه��ت��دى  وق��د  ت��ع��اىل  اهلل  اىل  دع���وة  كلها 
ورغ��م  ب�شببه  التاريخ  ع��رب  الب�شر  م��ن  امل��الي��ني 
حني  ت��ع��اىل  اهلل  يحمد   جنده ذل��ك  علمه 
يهدي نف�ص واحدة ولو كانت م�شارفة على املوت 
كما هو احلال ف ق�شة الغالم اليهودي املعروفة.
 ب�شفينة احل�شني ن�شري  اننا  وقال كذلك: 
وه��ي �شفينة الإن��ق��اذ ومب��ن��ربه امل��ب��ارك نخرج 
ان  اذا  فعلينا  النور  اإىل  الظلمات  من  النا�ص 
منهم  ري  ن�شّ ثم  وم��ن  النا�ص  عقائد  ن�شحح 
تعاىل  اهلل  لر�شالت  ومبّلغة  بل  فاعلة  عنا�شر 
بثواب  ن�شاركهم  بوا�شطتهم  يهتدي  ف��رد  وك��ل 
ذلك كوننا هديناهم، ومن هنا ياأتي قول ر�شول 
رج��اًل  ب��ك  اهلل  يهدي  لن  علي  »ي��ا   :اهلل

واحدًا خري لك من الدنيا وما فيها«.
مرتحمًا  املنربية  جتاربه  حول  حتدث  ذلك  بعد 
كونه   الراحل ال�شريازي  الإم��ام  روح  على 
كان ال�شبب ف جناحه وزم��الءه ف اخلطابة اثر 

توجيهاته وت�شجيعه ر�شوان اهلل عليه.
اآي��ة  �شماحة  كلمة  ك��ان��ت  امل��وؤمت��ر  كلمات  ث��ال��ث 
ا�شتهلها  وق��د  احل��ائ��ري  عبدالكرمي  ال�شيخ  اهلل 
 باحلديث ال�شريف الوارد عن الإمام اجلواد

كما ورد ف كتاب البكاء للح�شني: »اأول ما 
.»جرى به القلم على اللوح قتل احل�شني

اخلليقة  ب��دء  باأنها  مت��ت��از  احل�شينية  الق�شية 
والعوامل حيث ياأمر اهلل تعاىل القلم ان يكتب ما 
العلوم  وتظهر  اللوح  على  القيامة  يوم  اىل  يكون 
واول  الزمان  م�شتقبل  ف  والتقديرات  الربانية 
تعاىل ق�شية مقتل  باأمر اهلل  القلم  �شيء يظهره 

.احل�شني
كما  اأو  العقلية  القاعدة  ان  معروف  هو  وكما 
يقول البع�ص الفطرية هي تقدمي ال�شرف مما 
يبني لنا اأ�شرفية وعظمة الق�شية احل�شينية ف 

التقديرات الإلهية.
وق���ال ك��ذل��ك: ون��ح��ن ن��ق��رتب م��ن �شهر حم��رم 
لهذه  التبليغ  مو�شم  وهما  اخلري  و�شفر  احل��رام 
تكثيف  علينا  وفيو�شاتها،  العظيمة  الق�شية 
طالعنا  ولو  ذلك  �شبيل  ف  الو�شع  وب��ذل  اجلهود 
اأبوابًا  خ�ش�شت  جندها  احلديثية  املو�شوعات 
ق�شم  ال�شيعة  اأحاديث  كتاب جامع  فمثاًل ف  لها 
اأك��رث من  اأورد  امل��زار ج��زء 15 جند امل��وؤل��ف قد 
 ثالثمائة حديث حول زيارة الإمام احل�شني
الزيارات  الأخ��رى ككامل  الكتب  هذا ف�شال عن 
وغريه ولو نتاأمل هذه الروايات لنقطع بان العقل 
قا�شر عن فهم هذا اجلانب املتمثل بف�شل الزيارة 

واآثارها وح�شب تتبعي ف هذا الكتاب وجدت اأكرث 
من مائة و�شبعني اأثرًا تذكره الروايات، ويلي هذه 
الثالثمائة مائة حديث حول البكاء واإن�شاد ال�شعر 

.واملراثي حول �شيد ال�شهداء
وم���ن ال��ك��ت��ب امل��ه��م��ة ف ه���ذا اجل��ان��ب »دائ����رة 
ت�شل  ان  املوؤمل  من  والتي  احل�شينية«  املعارف 
يك�شف  العظيم  ال���رتاث  وه���ذا  ج���زء،  األ���ف  اىل 
الكتب  الآف  عن  ف�شاًل  واأهميتها  الق�شية  عظم 
ف   احل�شني الإم������ام  ح����ول  ك��ت��ب��ت  ال��ت��ي 
اأر�شية. اأم  الأخرى �شواء كانت �شماوية  الأدي��ان 
امل��داخ��الت  م��ن  العديد  هناك  كانت  ذل��ك  بعد 
متحورت حول اأهمية ت�شخي�ص اخلطيب حلاجات 
املجتمع مقتديا بذلك بر�شول اهلل حيث ورد 

ف الأثر ال�شريف ف و�شفه: »طبيب دوار بطبه«.
وم���ن امل���داخ���الت اأي�����ش��ًا م��داخ��ل��ة ح���ول اأهمية 
بتدوين  ال�شتعداد  كامل  اخلطيب  ي�شتعد  اأن 
وم�شتوى  متالئمة  تكون  وان  كثرية  حما�شرات 
املتلقي وحاجاته، وكذلك اأهمية تاأ�شي�ص املدار�ص 
وروح  مالئمة  عالية  مب�شتويات  اخلطابة  لتعليم 

الع�شر.
�شماحة  لكلمة  خ�ش�شت  امل��وؤمت��ر  كلمات  راب��ع 
متحورت  وق��د  ال�شفار  فا�شل  ال�شيخ  اهلل  اآي��ة 
حول احلديث ال�شريف ال��وارد عن الإم��ام جعفر 
ينطق  الذي  هو  حقًا  »العامل   :ال�شادق
الزاكية  واأوراده  ال�شاحلة  اأع��م��ال��ه  عنه 

و�شدقه وتقواه ل ل�شانه و�شولته ودعواه«.
فقال: العامل احلقيقي وفق احلديث ال�شريف 

هو من ات�شف باأربعة �شفات:
منه . 1 ال�����ش��ادرة  الأع���م���ال  ت��ك��ون  اإن 

�شاحلة.
الأوراد الكا�شفة عن تعبده وتعلقه بربه . 2

تعاىل.
اإن يكون �شادقًا ف تعامله مع اجلميع.. 3
ان يكون متقيًا ف اجتنابه املحرمات.. 4

اأما اذا تخلفت هذه املوا�شفات او بع�شها فهو 
متلب�ص بالعلم ولي�ص بعامل.

األخبار

شذا الحوزة - ربيع األول _ ربيع الثاني 1434 هـ8



لنا  يو�شح  ال�شريف  احلديث  منطوق  فان  وعليه 
للعامل  واج��ب��ة  اأ�شا�شية  و�شفة  اأ�شا�شيًا  �شرطًا 

احلقيقي وهو تطابق العلم والعمل.
حلول  على  امل�شارفة  الأي���ام  ه��ذه  ف  واأ���ش��اف: 
اأي��ام حمرم احل��رام وهي اأي��ام تنحني لها قلوب 
ال�شهداء وفيها  املوجودات حزنًا على �شيد 
وخطباء  علم  وطلبة  كعلماء  م�شوؤوليتنا  تتعاظم 
على  جميعا  ت�شعنا  حمرم  فاأيام  جماعة  واأئمة 
�شنفني: على  جميعا  النا�ص  ان  وفيها  امل��ح��ك، 
�شيد  اأم����ر  لإح���ي���اء  ال��ع��ام��ل  ال�����ش��ن��ف  االأول/ 
ال�شهداء وق�شيته واإي�شال �شوته اإىل اأق�شى 

بقاع املعمورة.
يكون  البع�ص  لعل  بل  املتفرج،  ال�شنف  الثاين/ 

ل للعاملني. خمِذّ
 احل�شني بخدمة  للت�شرف  ك��ذل��ك:  وق���ال 
ون�شرته لبد من الت�شاف بخ�شو�شيات تتلخ�ص 
بكلمة واحدة وهي: »العامل الرباين« وان �شخ�شية 

العامل الرباين يك�شفها العمل والورد وال�شدق.
ومن الوا�شح كما ورد ف الأثر ال�شريف عن اأمري 
ول  يح�شنه«  ما  ام��راأ  كل  »قيمة   :املوؤمنني
اأهميته  العلم، ومن هنا تتجلى  اأف�شل من  يوجد 
بالن�شبة اإىل املبلغني فهل هم على ا�شتعداد كامل 
�شيد  منرب  على  من  واألقاه  كتبه  ما  وهل  للعمل؟ 
ال�شهداء اأخذه من املنابع ال�شافية من اأهل 

.بيت الع�شمة
املَبّلغ حتى يكون عاملًا ربانيًا لبد ان ُيعد العدة ول 
النا�ص  هداية  من  ليتمكن  التبليغ  عمل  ي�شت�شهل 
واإ�شالحهم، ولكي ل يقع ف الظلم للنا�ص والعلم، 
حيث انه ان تكلم فوق قدراته فقد ظلم العلم وان 

تكلم فوق م�شتوى اإدراك املتلقني فقد ظلمهم.
كان  ف��ان  يعلم  مل��ا  معتقدًا  يكون  اأن  ينبغي  ك��ذا 
اأئمة  الرباين امل�شتحق لإك��رام  العامل  كذلك فهو 
العطرة  �شريتهم  ف  ورد  كما   البيت اأه��ل 
الإم��ام  اأك��رم  كما  الربانيني  العلماء  اإك���رام  من 
البزنطي  ن�شر  اأب����ي  اب���ن   الر�شا ع��ل��ي 
ر�شوان اهلل عليه والإمام احل�شني كالإمام 

واح��د. ن��ور  م��ن  كالهما  بينهما  ف��رق  ل  الر�شا 
وعليه فاليعلم املبِلّغ انه حتت املراقبة والإ�شراف 
دائما وكل كلمة حما�شب عليها فاليعد العدة جيدًا 
ول ي�شول او يجول وفق اأهواءه واآراءه ال�شخ�شية 
واأحاديثهم  ال��ط��اه��رة  ال��ع��رتة  تعاليم  يبِلّغ  ب��ل 

الهادية.
جانب  ف  كثرية  خ�شو�شيات  هناك  واأ���ش��اف: 

العمل اقت�شر فيها على ثالث:
التعلم من التجارب ال�شابقة عرب ال�شنوات . 1

املن�شرمة حيث تراكمت التجارب فينبغي 
الف�شائل  من  وال�شتزادة  ال�شلبيات  تالف 

واليجابيات.
الذي . 2 املجتمع  ف  احل�شنة  ال�شنن  تاأ�شي�ص 

يبِلّغ فيه.
بعد . 3 الجتماعية  العالقات  على  املحافظة 

انتهاء مهمة التلبيغ املبا�شر ف املحل الذي 
يبلغ فيه.

خام�ص كلمات املوؤمتر كانت كلمة �شماحة العالمة 
ا�شتمدها  وق��د  الأم���ريي  ح�شني  ال�شيخ  احلجة 
َما  ���اَلَح  ����شْ اْلإِ اإَِلّ  اأُِري����ُد  اإِْن  تعاىل:  قوله  من 
َواإَِلْيِه  ْلُت  َتَوَكّ ِ َعَلْيِه  اإَِلّ ِباهلَلّ َتْوِفيِقي  ا�ْشَتَطْعُت َوَما 

اأُِنيُب)هود/88(.
فقال: املنرب احل�شيني املبارك فن وعلم وتوفيق 
فمنرب فيه فن فقط غري ناجح او علم فقط كذلك، 
بل ينبغي ان يكون كالهما فيه واإل في�شتطيع كل 

من لديه فن اخلطابة ان يخطب النا�ص بال علم.

ومن ثم بحث ف بع�ص اجلوانب الفنية ف املنرب 
موؤكدا اأهمية ان يعرف اخلطيب متى يرفع �شوته 
املطروحة  امل�شائل  يناق�ص  وكيف  يخف�شه  ومتى 
وغري ذلك، وكذا �شدد من اأهمية العلم قائال باأنه 
بالن�شبة للخطيب فمنرب بال علم  الفن  اأهم من 
ك�شمكة بال ماء ل ميكن ان تعي�ص وت�شتمر ف احلياة 
وهناك  عاملا،  اخلطيب  يكون  ان  من  لبد  وعليه 
�شرط اأ�شا�شي ينبغي لالإخوة اخلطباء ان ل يغفلوه 
وهو ال�شتمرار ف التح�شيل الدرا�شي احلوزوي 
حتى يح�شل اخلطيب على درجة الجتهاد او على 
الأق��ل احل�شور ف البحث اخل��ارج �شنوات عدة.
من  انطالقا  التوفيق  اأ�شباب  حول  وحت��دث  كما 
الآية ال�شريفة �شدر البحث موؤكدا ان التوفيق هو 
تهيئة الأ�شباب للعمل الناجح وهذا بيد اهلل تعاىل 
مقدمتها  ف  ياأتي  كثرية  اأ�شباب  التوفيق  ولهذا 
�شهدنا  وق��د  اليهما  والإح�����ش��ان  الوالدين  طاعة 
الأم��ر. ه��ذا  على  احلياة  ف  الوقائع  من  الكثري 
وهناك بع�ص الأ�شباب الأخرى ولعلها تخفى حتى 
على من وفق ب�شببها فال يعلم �شبب توفيقه وقبول 
منربه ففي بع�ص الأحيان هناك منابر لو عر�شناها 
على اجلانب العلمي والفني للمنرب لأُ�شكل عليها 
من  قبول  مو�شع  جندها  لكن  اإ�شكال  من  باأكرث 
املجتمع الأمر الذي يك�شف وجود �شر غيبي وراء 
انه على اهلل  اإل  يعلم  لعله يخفى ول  �شببه  ذلك 
�شيء. يخفى  ل  التوفيق  بيده  من  وه��و  �شبحانه 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�����ش��الة  ال���ع���امل���ني  رب  هلل  احل���م���د 
وال�شالم على النبي الأمني واآله الطيبني 
الطاهرين واللعنة الدائمة البدية على 
يوم  قيام  اىل  اجمعني  اعدائهم 

الدين.
وبعد:

َمْن  ُتِطْع  َوَل  تعاىل:  قال 
َبَع  اأَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ

.)2(َهَواُه َوَكاَن اأَْمُرُه ُفُرطًا
م�شامني  ف  الإن�شان  يتاأمل  قد 
تطبيقات  لها  وي��ج��د  ال�شريفة  الآي���ة 
اأو  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ي��وم��ي��ة ف ح��ي��ات��ه  ع��م��ل��ي��ة 
العامل  اإن  يت�شاءل:  رمبا  بل  الجتماعية، 
الذي نعي�شه الآن هل هو عامل عقالء اأم 

عامل جمانني؟
ال�شوؤال قد يثري الغرابة لدى الكثريين، 
ورمبا كذلك ي�شاأل احد: هل يحق 
اأم  ال�شوؤال  هذا  ن�شاأل  اأن  لنا 

ل؟
اجل������واب: لأن����ه رمب��ا 
ر  يت�شو

البع�ص اأن العامل عامل العقالء كما هو وا�شح، 
واملجانني لهم �شفاتهم اخلا�شة ولهم دورهم 
العاقل  لحظنا  فاإذا  اخلا�شة  وم�شت�شفياتهم 
وامل��ج��ن��ون ب��ه��ذا ال��ل��ح��اظ ن��ع��م ال��ع��امل ع��امل 
واملجنون  العاقل  لحظنا  اإذا  لكن  العقالء، 
جند  اخلارجية  والت�شرفات  العمل  بلحاظ 
العقالء،  ع��امل  ولي�ص  املجانني  ع��امل  ال��ع��امل 
وذلك لأن العاقل هو الذي يت�شرف مبقت�شى 
ينفع  مبا  مو�شعه  ف  �شيء  كل  وي�شع  احلكمة 
فهو  �شده  واملجنون  الآخ��ري��ن،  وينفع  نف�شه 
ت�شر  اعتباطية  ت�شرفات  يت�شرف  ال���ذي 
املعيار  فهمنا  واإذا  بالآخرين،  وت�شر  بنف�شه 
اإىل  نتو�شل  قد  املجنون  عن  العاقل  متييز  ف 
اأن العامل هو عامل املجانني ب�شرعة ول نحتاج 
اإىل تاأمل، وال�شبب ف ذلك هو اختالل النظام 

ال�شائد ف كل جوانب احلياة الب�شرية.
املفكرون وم�شاكل العامل:

العامل اختلفوا ف تف�شري م�شاكل  املفكرون ف 
ونظريات،  اأراء  اإىل  العامل  وم�شاكل  الدنيا 
العامل  م�شاكل  ف�ّشر  فرويد  �شكموند  �شابقًا 
وه��ذا  اجلن�شية،  ال��غ��ري��زة  م��ن  نا�شئة  باأنها 
معرفة  عدم  من  نا�شئ  لأنه  خاطئ،  التف�شري 

الدنيا ومن عدم معرفة الإن�شان.
بالقت�شاد  العامل  م�شاكل  ر  ف�شَّ وديكارت 

تاأمالت: �شماحة اآية اهلل ال�شيخ فا�شل ال�شفار)1(
عامل عقالء

اأم جمانني
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وامليل الطبيعي للب�شر لنيل املال وحت�شيل الرفاه 
ري اأي�شًا خاطئ، لأن  القت�شادي، وهذا التف�شَّ
وم باملال فقط واإمنا باملال  الإن�شان حياته ل تتقَّ
وباملعنويات اأي�شًا، فاملعنويات هي التي ت�شتويل 
امل��ال. م��ن  اأك���رث  الإن�����ش��ان  وت�شريِّ  امل���ال  على 
ر م�شاكل العامل  ميكا فيلي ف كتابه: »الأمري« ف�شَّ
بتنازع ال�شلطة والقدرات وما اأ�شبه ذلك وهذه 
النظرية هي التي حكمت وما زالت حتكم العامل.

ويقابل ذلك نظرية اأخرى تف�شر م�شاكل العامل 
بتنازع البقاء)3(.

فطرة  عن  بعيدة  كلها  النظريات  هذه  اق��ول: 
يعانيها  ال��ت��ي  امل�شاكل  ان  واحل���ق  الإن�����ش��ان، 
النظام  واختالل  التفكري  انحراف  من  نا�شئة 
تعرف  الأ�شياء  يقولون  املعقول  واأه��ل  العام، 
اأي�شًا،  باأ�شدادها  تعرف  والأ�شياء  باأمثالها، 
الأر���ص،  هذه  ف  الب�شر  حياة  ا�شتقراء  ولدى 
و�شل  قد  الب�شر  ب��اأن  يفتخر  قد  البع�ص  جند 
والتقدم  والعلمي  العمراين  التطور  قمة  اإىل 

على خمتلف امل�شتويات والأ�شعدة.
لكن يالحظ عليه ان هناك م�شاكل بدائية مل 
هو  ذلك  ف  وال�شبب  حلها  من  الب�شر  يتمكن 
اإن  نحكم:  هنا  وم��ن  التفكري،  ف  الن��ح��راف 

العامل عامل جمانني ولي�ص عامل عقالء.
�شاهد من احلياة:

ال�شهيونية  اإن  ذل���ك:  على  ال�����ش��واه��د  وم��ن 
عي لنف�شها حماربة الإرهاب فت�شفك  اليوم تدَّ
وع ال�شعوب الفقرية  الدماء وتنهب الأموال وجتِّ

بقدرة الدبابة واملدفع والطائرة وغريها.
والدول الكربى اأي�شًا تدعي حماربة الإرهاب، 
الإرهاب  اإن حماربة  العجاب  العجب  لكن من 
تتم بالإرهاب، وهل هذا معقول اأ�شاًل! مبعنى 
وجه  على  الأم��ن  ا�شتتباب  يريد  الإن�شان  اإن 
األي�ص  والإره����اب،  اخل��وف  بوا�شطة  الأر����ص 
التناق�ص،  بديهيات  من  هو  بل  تناق�ص؟  هذا 
وتطلب  لنف�شها،  الأم���ن  تطلب  ال�شهيونية 
النا�ص  بقتل  تطلبهما  لكن  لنف�شها،  ال�شالم 

من  اخل���وف  بحجة  والأزواج  الآب���اء  ل�شيما 
يت�شامل  اأن  ميكن  بعدهم  ي��اأت��ي  جيل  جميئ 
نقول  اأن  اإّل  معقول؟!  ه��ذا  وه��ل  ه���وؤلء،  م��ع 
ح  يقبَّ ل  واأن��ه  فطرته!  عن  ان�شلخ  الإن�شان  اأن 
يعقل  وهل  يحاربه،  ول  منه!  ينفر  ول  الظامل 
وعلى  اأ���ش��ل��ه،  ف  الغ�شب  على  ق��ائ��م  لكيان 
اأن يح�شل  العتداء والإرهاب ف ممار�شاته، 

على اأمن و�شالم؟!
نعم ميكن ف يوم اأو يومني اأن يخر�ص الطرف 
املقابل، لأنه اأقوى لكن هل يدوم هذا؟ الظاهر 
اأن الطبيعة وقوانني الكون تاأبى مثل هذا، وجتد 
اأن العامل الذي كان ف يوم من الأيام يوؤيد مثل 
هذه ال�شيحات، اليوم بداأ ي�شعر بالتناق�ص من 
هذه اجلهة حتى اأن الدول الكربى التي تدعي 
الإن�شان  حقوق  وحماماة  نف�شها  عن  املدافعة 
تتمكن  الأر���ص، مل  ال�شالم  ل�شيادة  واملكافحة 
هو  ذلك  ف  وال�شبب  الق�شية،  عن  تدافع  اأن 

انحراف التفكري.
العنف ال ينتج اال عنفا:

عليه  يح�شل  اأن  يجب  ال�شالم  يطلب  فالذي 
ي�شتخدم  وال��ذي  العنف،  عرب  ل  ال�شالم  عرب 

العنف ماذا يلقى؟
ب��ال��ت��اأك��ي��د ي��ل��ق��ى ال��ع��ن��ف � ك��م��ا ه��و وا���ش��ح � 
ان ب��ن��ي اأم��ي��ة م��ار���ش��وا الإره�����اب ���ش��د اأه��ل 
اأح���د-  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ل  -مم���ا   البيت
وه����ذا ال��ت��اري��خ ب���ني اأي���دي���ن���ا، ف���م���اذا ك��ان��وا 
بنو  ج��اء  فعندما  وا�شٌح  واجل��واب  يتوقعون؟ 
واأحرقوهم  قبورهم  من  اأخرجوهم  العبا�ص 
�شبحانه  اهلل  وان  ج��ول��ة،  فللباطل  ب��ال��ن��ار، 
ينتقم   واأنه ب��امل��ر���ش��اد،  للظامل  وت��ع��اىل 
اآخر. ظامل  بوا�شطة  ولو  الظامل  من  للمظلوم 

ويقتلون  القوة  اأقوياء وميار�شون  الآن  نعم هم 
وال�شيوخ،  الن�شاء  وي��ذل��ون  والأط��ف��ال  النا�ص 
تبقي ول تذر، فهل ميكن لهم  التي ل  بقوتهم 

اأن يح�شلوا على اأمان ف يوم من الأيام؟
جمع  اإن  ق��ل��ن��ا:  اإذا  اإّل  مي��ك��ن،  ل  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

ل  اأم��ر  ه��ذا  اأن  والظاهر  ممكن!  النقي�شني 
على  اليوم  يعي�ص  فالعامل  به،  اللتزام  ميكن 
هذا التناق�ص ف التفكري فمن جهة اأن ال�شعار 
اأن يحرَتم،  واملبداأ املرفوع: ان الإن�شان ينبغي 
لكن  الأر�����ص،  ي�شود  اأن  ينبغي  ال�شالم  وان 

املمار�شات تناق�ص ذلك كاماًل.
وهذه امل�شاألة ل ترجع اإىل التف�شري ف اجلن�ص 
اأو القت�شاد اأو تنازع البقاء اأو ف ال�شراع على 
ال�شلطة، واإمنا نا�شئة من النحراف ف التفكري.

منظمة االأمم املتحدة:
اأ�شمها:  عاملية  مبنظمة  ج���اءت  ال��ع��امل  دول 
»منظمة الأمم املتحدة« وظيفتها حفظ التوازن 
باأن يوؤخذ للمظلوم حقه، والظامل ُيقت�ص منه، 
الفقري،  ي�شاعد  ميكنه  م��ا  مب��ق��دار  وال��غ��ن��ي 
فُيحفظ التوازن، توازن القدرة ف العامل، لكن 
نف�ص هذه املنظمة العاملية التي اأ�ش�شها العامل 
حلفظ التوازن هي من و�شائل اختالل التوازن! 
تتمكن من  ل  ب��ح��ي��ث  ال�����ش��ع��ف  م��ن  ه��ي  ب��ل 
وت�شكل  �شهيوين  ماليني  اأربعة  على  ال�شيطرة 
كخطوة  فل�شطني  ف  احلقائق  لتق�شي  جلنة 
اأوىل حلل الق�شية الفل�شطينية، بل ان املنظمة 
العاملية تو�شك ترك الق�شية الفل�شطينية اأ�شاًل.
لها  ه��ك��ذا منظمة  وه���ل  م��ع��ق��ول؟  ه���ذا  ف��ه��ل 
حقوق  حماية  على  ق��ادرة  واأن��ه��ا  م�شداقية؟ 
الإن�شان اأو حقوق امل�شلمني اأو حقوق املظلومني 

ف العامل؟
�شباق الت�شلح:

هذه التناق�شات العجيبة حقيقة العامل، ا�شافة 
من  امل��الي��ني  ي�شرف  ال��ع��امل  فهذا  ذل��ك  اىل 
الأموال لبناء امل�شت�شفيات ال�شخمة، واملاليني 
واملاليني  الهائلة،  الطبية  ال��ك��وادر  لتدريب 
وما  الأدوي���ة،  و�شناعات  الطبية  لل�شناعات 
املاليني  ت�شرف  املقابل  ف  لكن  ذل��ك،  اأ�شبه 
هذا  اأن  الوا�شح  ومن  الت�شلح،  على  للت�شابق 
النفجار  اىل  �شيوؤدي  وب���دوره  احتقان  يوّلد 
اإىل  اأو  امل�شت�شفيات  اإىل  الب�شر  اآلف  في�شاق 
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جهة  ف��م��ن  وا���ش��ح،  تناق�ص  وه���ذا  ال��ق��ب��ور، 
ن�����ش��ر ال�شحة  اأج����ل  الأم������وال م��ن  ت�����ش��رف 
وال�شالم بني الب�شرية ومن جهة اأخرى يخو�ص 
الب�شرية  باملاليني من  تودي  العامل ف حروب 

اإىل املوت والعوق والأمرا�ص والأخطار.
النحو،  هذا  على  يت�شرف  الذي  العامل  فهذا 
عامل عقالء اأم جمانني؟ واجلواب: هذا عامل 
جمانني ولي�ص عامل عقالء، فالعامل الذي ينفق 
امل��الي��ني م��ن الأم���وال لأج��ل ال��زراع��ة وتعليم 
الفالح وما اأ�شبه ذلك ثم يلقي مباليني اأطنان 
احلنطة ف البحر! لكي يحفظ الأ�شعار العاملية 
ف وقت ان ف جهة اأخرى من الأر�ص اأكرث من 
ن�شف �شكانها يعي�ص دون خط الفقر بل بع�شه 
جمانني  ع��امل  ه��ذا  فبالتاأكيد  ج��وع��ًا،  مي��وت 

ولي�ص عامل عقالء.
حتديد امل�شوؤولية:

بناء على ما تقدم ينبغي علينا نحن كم�شلمني 
اأن ل نتكلم ف هذا الأمر من باب ال�شتعرا�ص، 
واإمنا من باب فهم ما يدور حولنا وخ�شو�شًا 
نحن الذين تقع علينا م�شوؤوليات اأكرث من غرينا.

من  حلوًل  يتوقعوا  اأن  للم�شلمني  ينبغي  ل  كما 
اأنف�شهم متناق�شون ف كثري من  اأنا�ص هم ف 
اجلهات، حتى ان بع�ص املراقبني وبع�ص نتائج 
اإىل  م�شاقة  ف  العامل  ان  حت:  �شرَّ املوؤمترات 
الدمار بح�شارته احلديثة، لأنه يحمل عوامل 
قانون  وه��ذا  البناء،  عوامل  من  اأك��رث  الهدم 
ال��وج��ود،  ف  الإلهية  ال�شنن  م��ن  و�شنة  ك��وين 
ولأن احل�شارات ل تدوم لأمة ول تدوم لأر�ص 
والبلدان  الأمم  بني  نقالة  الب�شرية  وطبيعتها 
حكمة  ال�شيء  بع�ص  يف�شر  وه��ذا  املختلفة، 
الخ��ت��ب��ار والب��ت��الء لأن اهلل ع��ز وج��ل مينح 
اأي�شًا  القدرة اإىل اجلميع حتى يخترب اجلميع 
املوجودة  والتنبوؤات  التوقعات  ح�شب  فيقال 
منها ف ال�شيا�شة العاملية والختالل احلا�شل 
ف النظام العاملي املوجود اأن العامل ف م�شاقة 
اإىل الدمار والنهيار لأن العامل يحمل ف طياته 

عوامل الهدم واأول عوامل الهدم والنهيار هو 
الكرمي:  القراآن  قال  لذلك  التفكري،  انحراف 
َبَع  َواتَّ ِذْكِرَنا  َعن  َقْلَبُه  اأَْغَفْلَنا  َمْن  ُتِطْع  َوَل 

.َهَواُه َوَكاَن اأَْمُرُه ُفُرطًا
النف�س واتباع الهوى:

بالهوى  للنف�ص  الت�شمية  جهات  اإح��دى  ولعل 
ل  والهواء  والهواء،  الريح  من  الهوى  ان  هي: 
اآن وف  كل  ومتزلزل ف  متنقل  واإمن��ا  له  قرار 
الهوى  يتبع  ال��ذي  الإن�شان  وه��ذا  �شاعة،  كل 
يكون متزلزل ل قرار له ول جذور ول ر�شوخ ف 
الأر�ص ومن الوا�شح اأن الذي ل قرار له يكون 
اأمره ُفرطًا، مثل حبات امل�شبحة التي يجمعها 
ف��اإذا  وت��وازن��ه��ا  ن�شمها  يحفظ  واح���د  خيط 
والإن�شان  احلبات،  انفرطت  اخليط  انفرط 
وخمتل  النظم  خمتل  يكون  ه��واه  يتبع  ال��ذي 
املال  قدرة  بيده  الذي  الإن�شان  واإن  املوازين، 
يكون  فاأمره  الهوى  ويتبع  وال�شلطة  وال�شالح 

فرطا، فماذا اذًا �شتكون النتيجة؟
واإذا  والن��ه��ي��ار،  ال��دم��ار  اىل  بالتاأكيد  تكون 
يكون  اخللل  عالج  ف  الب�شر  عقالء  ي�شرع  مل 

م�شري العامل اإىل الدمار الأكيد.
التغيري �شرورة حتمية:

بناًء على ما تقدم ل ينبغي علينا اأن نقف وقفة 
اأنف�شنا  ف  ولو  التغيري  اإىل  ن�شعى  ول  املتفرج 
الغري  اإ�شالح  من  يتمكن  ل  رمبا  الإن�شان  لأن 
�شيء  واأول  نف�شه  اإ���ش��الح  م��ن  يتمكن  لكن 
حولنا  ي��دور  ما  نعرف  اأن  به  نقوم  اأن  ينبغي 
ومن  وثقافات  واأف��ك��ار  وخمططات  اأم��ور  من 
هذه  ردع  لنا  ميكن  وك��ي��ف  الع���ت���داء،  ن��واي��ا 
التي  امل�شوؤوليات  اأهم  من  وهذا  العتداءات؟ 

تقع على عاتقنا.
نه  ونبيِّ للنا�ص  ه��ذا  ف  نعرِّ ان  الآخ��ر  والأم���ر 
اليوم  � ف هذا  امل�شلمني  ان  امل�شكلة  لأن  لهم، 
� لي�ص لهم حول وقوة يقفون وقفة املتفرج لي�ص 
لهم قرار من اأمرهم، بل هم حمطات جتارب 
تطبق  والثقافات  والأف��ك��ار  فالق�شايا  فقط، 

عليهم �شواء ف احلرب اأو ف ال�شلم.
ن�شيحة ودعاء:

العامل  »اإن  ورد:  ال�شريفة  الأحاديث  وف  هذا 
الدنيا  لأن  اللواب�ص«  عليه  تهجم  ل  بزمانه 
الأن�ص  و�شياطني  اجلن  �شياطني  اللواب�ص  دنيا 
ف  فيعي�ص  احلقيقة  الإن�����ش��ان  على  يّلب�شون 
ظاللة وحرية من اأمره، وعليه ل يكفي لطالب 
اأو  فقط  ال�شرعية  امل�شائل  يعلم  اأن  العلم 
اأن  اأي�شًا  عليه  يجب  بل  الفقهية  اأو  الأ�شولية 
العامل؟  ي�شري  اأين  واإىل  حوله  يدور  ما  يعرف 
ل��ك��ي مي��ك��ن ل��ن��ا اأن ن��ح��ف��ظ ح��ي��ات��ن��ا ودي��ن��ن��ا 
واأج��ي��ال��ن��ا م��ن ه��ذه الأخ��ط��ار ال��ت��ي تلم بنا، 
وميكن لالإن�شان اأن يّنجي نف�شه وينجي اأجياله 
من الأخطار اإذا �شعى اإىل املعرفة اأوًل ثم �شعى 
للعمل، وجدير بالإن�شان ان ي�شع لنف�شه برامج 
يومية ل�شاعة اأو �شاعتني لكت�شاب املعرفة عرب 
اأو الروايات ال�شارحة  مطالعة الكتب اخلا�شة 
والأم��ور  الزمان،  هذا  اأه��ل  اأح��وال  واملو�شحة 
الدنيا،  ه��ذه  امل��وؤم��ن ف  الإن�����ش��ان  التي حت��ف 
وكيف ميكن اأن يعالج هذه الأمور حتى ل يبقى 
الإن�شان بال هدف وبال م�شوؤولية وتطبق عليه 
يذهب  كما  يذهب  وبالتايل  الأع���داء  ق�شايا 
وق��وة،  ح��ول  لهم  ولي�ص  القبور  اإىل  امل��الي��ني 
على  يعيننا  اأن  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  ن�شاأل 
معرفة ما حولنا وما يحيط بنا واأن يعيننا على 
اإنقاذ حياة  ال�شحيح ف  التفكري  وعلى  العمل 
انه �شميع جميب،  الأخطار  امل�شلمني من هذه 

واحلمد هلل رب العاملني.
__________

)1( هذا املقال ف ا�شله حما�شرة القاها �شماحته ف 
احدى املنا�شبات على طلبة البحث اخلارج ف مدر�شة 
العالمة ال�شيخ احمد بن فهد احللي، قام ف�شيلة 
ب�شورة  واعدادها  بتقريرها  الفيا�ص  مظفر  ال�شيد 

مقال لتن�شر ف جملة احلوزة.
)2( �شورة الكهف: 28.

)3( لعلها للعامل الأملاين دارون.
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الأل���ب���اِب  اأويل  ت���اري���َخ  نتفح�ُص  حينما 
وهي   � �شفاِهِهم  بناِت  عن  بحثًا  ونتاِجهم، 
وتناق�ُص  امل��ذاه��ُب  ُتعيينا  ح��ني  ملجاأنا 
الأح������داِث � ت����ربُق ك��ل��م��ُة اأف�����ش��َح َم��ن 
الرتاكِم  ذل��ك  �شماِء  ف  بال�شاِد  نطَق 
�شًة لنا هويَة الأمِة  الثقاف العظيِم م�شخِّ
واأ�شالتها و�ُشطاأنها املمتدِة ف تخوِم التاريِخ 
الإن�شاين، رغَم اإن ما تناها اإلينا منها كماٍء 
اأب���اَن عقوِد  ُخ��ب��اأَ عّنا  ، وم��ا  َل���زبٍّ
النقالِب والتقهقِر الكوثُر العذُب.

ف  ن�شاأَ   الأعظُم الر�شوُل 
ظرِف ال�شحراِء القا�شي كغريِه 
من اأبناِء الباديِة، فاعتاَد هجرَيها 
و�شموَمها وب�شاَطَتها وفطَرَتها الأوىل 
ع��وُدُه  ف�شلَب  املتاأ�شلة،  وج�شوَبَتها 
ك��ج��ل��م��وِد ال�����ش��خ��ِر ل مت��ي��ُل��ُه ال��ري��اُح 
العاليُة،  الأم��واُج  تتقاَذُفُه  العاتيُة، ول 
املخالفُة  توح�ُشُه  ف��ال  ال��وح��دَة  اأن�����َص 
قَلت نف�َشُه الأبَية  وتخالُف الأهواِء، ف�شَ
الإرادِة  وق���وِة  ال���ش��ت��ق��الِل  على 
وال�شتعداِد  ال��ق��راِر  ومركزيِة 

للوِحي الإلِهي والأمِر الربايِن.
واإذا باأبِن ال�شحراِء 
اخل���ال���ي���ِة 

الباديِة، ي�شُوُغ من  ��ِة  والأ�شقاِع املرتاميِة، والأمَّ
ُكثباِنها  ومن  جنودًا،  رماِلها  ومن  علمًا،  جهِلها 
اأُلفًة،  تالعِنها  ومن  قبلًة،  قفاِرها  ومن  دروع��ًا، 
ها كفًا واحدًة،  قِّ تفُرّ تقاطِعها وح��دًة، ومن  ومن 
واحدًا،  و�شوتًا  واحدًا،  وج�شدًا  واحدًة،  وعقيدًة 
الغاِر  قلِب  من  انبثَق  وطموحًا  واح���دًا،  وهدفًا 
لإحياِء اأمَة ال�شحراِء واخلموِل، لي�شوَل بها على 
كلُّ  لُيطاأطاأ  والأ�شوِل،  التاريِخ  ذواِت  نظرياِتها 
عظيٍم لعظمِتِه، ويخ�شُع كُل مهيٍب ل�شطَوِتِه، وكُل 
ِة اجلهِل مناُر العلِم، ومركُز  جّباٍر لهيَبِتِه، واإذا باأمَّ

الفكِر وقبلُة احل�شارِة، ورائدُة الأمِم.
اخرب  كما  الع��ق��اب  على  الن��ق��الب  ج��اء  لكن 
َخَلْت  َقْد  َر�ُشوٌل  اإِلَّ  ٌد  حُممَّ َوَما  الرب��اب:  رب 
ْن َماَت اأَْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى  �ُشُل اأََف��اإِ ِمن َقْبِلِه الرُّ
رَّ  َي�شُ َفَلن  َعِقَبْيِه  َعَلى  َيْنَقِلْب  َوَم��ن  اأَْعَقاِبُكْم 
اِكِريَن)اآل  ال�شَّ اهلّلُ  ��َي��ْج��ِزي  َو���شَ �َشْيئًا  اهلّلَ 
عمران:144(، فهل تال�ص ا�شالح ذلك العبقري 
العظيم ام كان من �شاأن احلكيم و�شع اخلطط 
ترك  ال�شالح  فلموا�شلة  الحتمالت،  جلميع 
بالتم�شك  وام��ر  الثقلني   العظم الر�شول 
م��داه على  ياأخذ  ال�شالح  ب��داأ  ومن هنا  بهما، 
يتحقق  وحتى   اولده من  العظماء  اي��دي 
الوعد اللهي باإظهار الدين قال �شبحانه: ُهَو 
قِّ ِلُيْظِهَرُه  الَِّذي اأَْر�َشَل َر�ُشوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَ
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْشِرُكوَن)التوبة:33(،  َعَلى الدِّ
الوثقى  بالعروة  متم�شكًة  احلق  ع�شبة  تزال  ل 
والفرج  ال�شرب  فال�شرب  لها،  انف�شام  ل  التي 

قريب ان �شاء اهلل تعاىل.

 ال�شيخ عدي طالب اآل حمود

تاأمالت
يف النهج املحمدي لال�شالح والبناء
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد  الأمني  النبي  خلقه  من  خريته  على 
الدائم  واللعن  الطاهرين،  الطيبني  وال��ه 
على اعدائهم اجمعني اىل قيام يوم الدين.
ينِّ  اإِ َنا  بَّ رَّ وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  ق���ال 
ِعنَد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  ِبَواٍد  ِتي  يَّ ُذرِّ ِمن  اأَ�ْشَكنُت 
َفاْجَعْل  اَلَة  ال�شَّ ِلُيِقيُموْا  َنا  َربَّ ِم  امْلَُحرَّ َبْيِتَك 
َن  َواْرُزْقُهم مِّ اإَِلْيِهْم  َتْهِوي  ا�ِص  النَّ َن  اأَْفِئَدًة مِّ
َي�ْشُكُروَن َلَعلَُّهْم  َمَراِت  الثَّ

اأَْفِئَدًة  َفاْجَعْل  الآية  من  فقرة  عند  نقف 
الروايات  وردت   اإَِلْيِهْم َتْهِوي  ا�ِص  النَّ َن  مِّ
اأن املق�شود بالذرية ف الآية هم اآل حممد 
قوله  ب��دلل��ة  وال�����ش��الم  ال�����ش��الة  عليهم 
اإَِلْيِهْمالدال  ف  يَِّتيوال�شمري  ُذرِّ
على املجموع فاحلج لي�ص هو اأداء املنا�شك 
لأجل  الذرية  اإىل  الو�شول  هو  بل  فح�شب 
الن�شرة  واإع��را���ص  ال��ولء  واإع��الن  التعلم 
لها  الن�شرة  اإع��را���ص  اأي  الأخ���رية  وه��ذه 
املوايل  الإن�شان  اأن  حيث  الكربى  الأهمية 

 الإمام على  ن�شرته  يعر�ص  اأن  يجب 
فيه  كان  عمله  اأن  هل  املوؤمن  يعرف  حتى 
ن�شرة لهم اأم ل؟ لأن املوؤمن قد يعتقد 
باأعماله  اأنه  يت�شور  وقد  الإمام  ين�شر  اأنه 
ل  ولكن  الإمام  ين�شر  وباإجنازه  وبرباجمه 
مالزمة بني ما يت�شوره الإن�شان وما بني ما 
ير�شاه الإمام ففي الرواية ال�شريفة: 
الأحجار  ه��ذه  ياأتوا  اأن  النا�ص  اأم��ر  »اإمن��ا 
بوليتهم  فيخربونا  ياأتونا  ثم  بها  فيطوفوا 
ويعر�شوا علينا ن�شرتهم« حتى يجد املوؤمن 
�شحة ما يعمل وما يقوم به والآية �شريحة 
ف اأن املطلوب هوي الأفئدة اإىل حممد واآل 
حممد ولي�ص اأداء املنا�شك واإن كانت 
هي فري�شة واأداء للواجب وهو احلج ولكن 
الهدف  ه��ذا  اإىل  الو�شول  هو  احل��ج  غاية 
»مت��ام  ال�شريفة:  ال��رواي��ات  ف  ورد  ول��ذا 
الإم��ام  الإم���ام« وف رواي��ة عن  احل��ج لقاء 
حجه  قلبه  يهوانا  م��ن  »اإن   :الباقر
كذلك  كان  فمن  فال  واإّل  ومقبول  �شحيح 
جنا من عذاب جهنم« ومنه نعرف اأن هوي 

فاملطلوب  واح��دة  وت��رية  على  لي�ص  النا�ص 
ي�شتقر  واأن  لالإمام  املوؤمن  قلب  يهوي  اأن 
هناك  هذا  مقابل  وف  قلبه  ف  الإمام  حب 
الود  وم��ن  احل��ب  وم��ن  الهوي  من  �شنفان 
الإم��ام  يحب  من  الأول  مرفو�ص:  كالهما 
بل�شانه يهوي اإليهم بل�شانه اأي يذكر الإمام 
بل�شانه ولكن حبه غري م�شتقر وعالمة هذا 
ب��الإم��ام  عالقته  اأن  النا�ص  م��ن  ال�شنف 
احلب  من  اللون  فهذا  امل�شالح  مدار  تدور 
وال�شنف  ال��ن��ف��اق،  �شعب  م��ن  �شعبة  ه��و 
 يحبهم م��ن  ه��و  احل���ب  م��ن  ال��ث��اين 
وال��راأي  الفكر  حيث  من  انه  مبعنى  بفكره 
يهوي  ل  القلب  حيث  من  ولكن  بهم  يوؤمن 
اأن  جتد  املحك  على  يعر�ص  فعندما  اإليهم 
راأيه ال�شخ�شي حاكم على التم�شك باإمامه 
ف  وقيمةً  م��ق��دارًا  نف�شه  من  يجعل  وكاأنه 
راأي  م��ع  راأي���ه  ت��واف��ق  ف���اإذا  الإم���ام  مقابل 
الإمام يوؤمن به واإذا خالف يرد ما ورد عن 
الإمام تارة بل�شانه يقول هذا �شعيف وهذا 
جتد  ف��ال  و�شلوكه  مبظهره  وت���ارة  م���ردود 

ف�شيلة ال�شيد مظفر الفيا�ص
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اأمارات التم�شك بالإمام ول جتد �شلوكيات 
كربى  م�شيبة  وهذه  عليه  منعك�شة  الإم��ام 
ينت�شبون  من  اأو  ع��ادًة  املثقفون  بها  يبتلى 
اأن   الهدى اأئ��م��ة  ع��ن  ورد  للثقافة، 
ول  اجل���وارح  على  تظهر  اأن  يجب  ال��ولي��ة 
بع�ص  وفق  املوؤمن وجعلوا  يكتمها  اأن  ينبغي 
وتعظيم  ال��دي��ن  �شعائر  تعظيم  اأن  الآث���ار 
يتميز  عالمة   احل�شني الإمام  �شعائر 
فالبع�ص  امل�����وايل  غ���ري  م���ن  امل�����وايل  ب��ه��ا 
ب��ك��ل ���ش��راح��ة ي��ق��ول اأن���ا اأوؤم�����ن ب��الإم��ام 
اأقتنع  ل  بع�شها  اأو  ال�شعائر  ه��ذه  ول��ك��ن 
من  البكاء  اأن  اأو  �شعف  البكاء  اأن  اأو  بها 
خ�شو�شيات الن�شاء والأطفال اأو اأن اإجراء 
احل�شني  مثل  فعلى  متخلف،  عمل  ال���دم 
فالإمام  اجلفون  وت�شبل  الدموع  فالتذرف 
الإم��ام  م�شاب  »اأن  ي��ق��ول:   الر�شا
الآث��ار  بع�ص  وف  جفوننا«  اأق��رح  احل�شني 
اأب��ي  على  ال��وج��وه  خم�شن  الفاطميات  اأن 
حتى  عا�شوراء  يوم   احل�شني عبداهلل 
جرت منها الدم واأن احلجة يبكي دمًا،

ال��دم عمل  اإج���راء  اأن  يقول  م��ن  ي��اأت��ي  ث��م 
اإّل  يفعله  ول  ل��ل��ح�����ش��ارة  م��ن��اف  متخلف 

اجلهالء اأو اأنه موجب للوهن وال�شعف؟
اأن��ه  يعلم  ل  ك��ان  الإم����ام  اإن  ه��ل  ون�����ش��األ��ه 

موجب للوهن وال�شعف؟
الهوي تنطبق عليه عناوين  النوع من  فهذا 
حمّرمة كثرية وجند اأن اأمثال هوؤلء ينتهي 
ف  ورد  وقد  �شيئة  نهايات  اإىل  احل��ال  بهم 
يطلب  اأن  املوؤمن  على  اأن  ال�شريفة  الأدعية 
لأن  غ��ريه  ب��ه  ي�شتبدل  ل  اأن   اهلل م��ن 
موؤمن  اإن�شان  يوؤديها  الأعمال  بع�ص  هناك 
ب�شبب  ولكن  كثرية  �شاحلة  اأعمال  وعنده 
ب��ع�����ص ال��ت�����ش��رف��ات ي��ب��دل اهلل ب���ه غ��ريه 
الهالكني  املنحرفني  �شمن  ف  اهلل  فيلحقه 
فيجعله  الهالكني  من  كان  ب�شخ�ص  وياأتي 

من املوؤمنني.
اأن  وهي  مهمة  نكتة  اإىل  اللتفات  وينبغي 
املراد بالفوؤاد هنا القلب املتفئد اأي املتوقد 
 ،اإليهم وت�شليمه  وقلبه  عاطفته  يعني 
هل  امل��واق��ف  ف  اأن  نعرف  اأن  علينا  اإذن 

اأن  ع���ل���ي���ن���ا 
مواقفنا  ن�شخ�ص 

والب�شرية  الروؤية  علينا  ت�شيع  ل  كي 
كاأهل علٍم وان نعلمها النا�ص باأن الهوي هو 
بالقلب لذا ورد عن الأئمة اأن ما ورد 
هم  النا�ص   ا�ِص النَّ َن  مِّ اأَْفِئَدًة  الآية  ف 
ال�شعرة  كمثل  مثلهم  الذين  ال�شيعة  خوا�ص 
ال��ب��ي�����ش��اء ع��ل��ى ال��ث��وب الأ����ش���ود ف��ال��ف��وؤاد 
ال�شيعة  ما مييز خوا�ص  هو  واملتوقد  احلار 
القلب  بهذا  يكون  امللكوت  بعامل  والت�شال 
جل  بقوله  القراآن  ف  العزة  رب  اأ�شار  كما 
فليحذر   َراأَى َما  اْلُفوؤَاُد  َكَذَب  َما  وعال 
اأن يقعوا ف فتنة الجتهادات  العلم  طالب 
يكون  ل  وامل��وؤم��ن   الأئمة مقابل  ف 
موؤمنًا عندهم اإّل اأن يكون هاٍو اإليهم بقلبه 
يجعلنا من  اأن   ون�شاأل اهلل لهم  وم�شلم 
الهاوين لهم واملطيعني لهم والذابني عنهم 

واحلمد هلل رب العاملني.

15 م 2013 شباط _ آذار - شذا الحوزة



ا�ست�سافت حوزة كربالء املقد�سة 
احمد  ال�سيخ  ال��ع��الم��ة  -م��در���س��ة 
ال�سبت  ب��ت��اري��خ   -احللي فهد  ب��ن 
التا�سع ع�سر من �سهر ذي القعدة احلرام 
امل�ستب�سرين  م��ن  وف����دًا  ل��ل��ه��ج��رة   1433
وفكر  دي��ن  رج��ال  م��ن  ع���ددًا  �سم  امل�سريني 
عامر  ال�سيخ  ف�سيلة  يتقدمه  و�سعر  وثقافة 
للدرا�سات  العقائدي  املركز  -مدير  الكردي 
والبحوث- وقد األقى ف�سيلة ال�سيخ عبداملنعم 
خاللها  م��ن  حت��دث  باملنا�سبة  كلمة  ع�سكر 
اأهل بيت الع�سمة  حول تاريخ ا�ستب�ساره نور 
املنتمني  م��ن  ك���ان  ان  ب��ع��د   والر�سالة
من  الآخرين  تكفري  من  اتخذت  جماعة  اإىل 
و�سببًا  ذريعًة  الروؤى  ليوافقها  امل�سلمني ممن 

لذلك، فهداه اهلل تعاىل اإىل نور احلقيقة.
خالل  تناولها  التي  املباحث  اأه��م  م��ن  وك��ذا 

من  فيها  ورد  وم��ا  اخل��الف��ة  م�ساألة  الكلمة 
روايات جممع عليها كون اخلالفة يف قري�ش، 
وكافرهم  ملوؤمنهم  تبع  موؤمنهم  »ان  ورد  وما 
تبع لكافرهم« كما ورد يف �سحيح م�سلم، فكان 
واتباعه  القر�سي  املوؤمن  عن  البحث  من  لبد 
يوم   اهلل ر���س��ول  حديث  ذل��ك  ر  ف�سَّ وق��د 
كله  الإمي��ان  »برز   :اخلندق يف حق علي

اإىل الكفر كله«.
فر�سه  -مل��ا  اليجاز  من  ب�سيء  تناول  كذلك 
يف  اتبعه  الذي  القراآين  املذهب  احلال-  واقع 
مور�ست  التي  ال�سغوط  -اثر  احلقائق  معرفة 
غري  م�سدر  اأي  ل��دي��ه  يبق  مل  بحيث  ���س��ده 
احلقيقة-  عن  باحثا  فاغتنمه  العزيز  الكتاب 
ا اأَْنَزْلَنا  حيث قال: لو نتاأمل يف قوله تعاىل: اإِنَّ
ِبيُّوَن الَِّذيَن  ْوَراَة ِفيَها ُهدًى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَّ التَّ
ا  ِبَ َواْلأَْحَباُر  اِنيُّوَن  بَّ َوالرَّ َهاُدوا  ِللَِّذيَن  اأَ�ْسَلُموا 

�ُسَهَداَء  َعَلْيِه  َوَكاُنوا   ِ ِكَتاِب اهللهّ ا�ْسُتْحِفُظوا ِمن 
وا ِباآَياِتي  ا�َش َواْخ�َسْوِن َوَل َت�ْسَتُ َفاَل َتْخ�َسُوا النَّ
ُ َفاأُولِئَك  ا اأَْنَزَل اهللهّ َثَمنًا َقِلياًل َوَمن مَلْ َيْحُكم ِبَ
الآية  يف  جند  اْلَكاِفُروَن)املائدة/44(،  ُه��ُم 
اأنبياء  اإ�سرائيل  لبني  اإن  منها  ع��دة  اأب��ح��اث 
ال��ت��وراة  يف  تعاىل  اهلل  اأن���زل  م��ا  لهم  نون  يبيِّ
يوجد  وعليه  تعاىل،  اهلل  حكم  على  ويدلونهم 
بيان  واآخ��رون ر�سل  اأ�سحاب �سرائع  ر�سل هم 
من  الأحكام  فياأخذون  الربانيون  العلماء  اما 

الأنبياء ويو�سلونها اإىل النا�ش.
ام  ه���وؤلء  نظري  الإ���س��الم  ام��ة  يوجد يف  فهل 
ا�ستطعت  كثرية  واأمثلته  املنهج  هذا  فوفق  ل؟ 

معرفة احلقائق.
كما و�سهد اللقاء اإلقاء ق�سيدة يف مدح �سيد 
�سخ�سيات  اح��د  قبل  م��ن   ال�سهداء

الوفد الزائر.

حوزة كربالء املقد�شة
ت�شت�شيف وفدًا من امل�شتب�شرين امل�شريني

األخبار
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
ع��ل��ى خ���ري خ��ل��ق��ه حم��م��د واآل������ه ال��ط��ي��ب��ني 
اعدائهم  على  ال��دائ��م  واللعن  الطاهرين، 

اجمعني اىل قيام يوم الدين.
كتاب: »ال�شيعة المامية بني الن�شو�ص الدينية 
علي  ال�شيخ  اهلل  لآية  الإعالمية«  والتظليالت 
البامياين -حفظه اهلل- كتاب عقائدي بطرح 
التي  والتهامات  التظليالت  فيه  يدفع  مميز 
اأب��واب  نذكر  اأعدائهم،  من  ال�شيعة  بها  رمي 

هذا الكتاب على �شكل حلقات:
الباب الأول: ال�شيعة والإ�شالم

االتهام بان ال�شيعة لي�شوا من امل�شلمني:
ال��ف�����ش��ل ف امللل  اب���ن ح���زم ف ك��ت��اب��ه  ق���ال 
والأهواء والنحل ج 2 /�ص 87: فان الرواف�ص 
لي�شوا من امل�شلمني؟ اإمنا هي فرق حدث اأولها 
بعد موت النبي بخم�ص وع�شرين �شنة اأي 

اأيام مقتل اخلليفة عثمان.
ق���ال اب���ن ح��ج��ر ال��ه��ي��ث��م��ي: »ام���ا ال��راف�����ش��ة 
ال�شياطني  اإخ���وان  فهم  ونحوهما  وال�شيعة 

واعداء الدين... اإىل اأن قال فعليهم لعنة اهلل 
ومالئكته والنا�ص اأجمعني«.

م  يقدِّ من  الراف�شي  »ان  الراف�شة:  يف�شر  ثم 
عليًا على اأبي بكر وعمر«.

ال�شيعة  ان  الكالمني  ب��ني  اجلمع  ومقت�شى 
خالفة  رف�����ش��وا  لن��ه��م  امل�شلمني  م��ن  لي�شوا 

ال�شيخني حيث قدموا عليًا عليهما.
راف�شني  كانوا  وان  ال�شيعة  ان  عليهم:  نا  وردَّ
ي��وج��ب  ل  ه���ذا  ان  اإل  ال�����ش��ي��خ��ني  خل��الف��ة 
الطعن  ي�شتدعي  ول  ال��دي��ن  م��ن  اخل����روج 
واللعن بل الرف�ص بهذا املعنى هو من �شميم 
اأهل  اأعطى  ال��ذي  هو  تعاىل  اهلل  لن  الدين 
هم  اإذ  لغريهم  يعطيها  مل  مكانة  نبيه  بيت 
وامل��ودة  واملباهلة  التطهري  ب��اآي��ات  املعنيون 
 النبي والولية وقد وردت عن  والإطاعة 
ولزوم  عرتته  ف�شل  ف  الأحاديث  من  جملة 
للكتاب  وع��دل  النجاة  �شفن  وانهم  مودتهم 
عن  غنى  تعاىل  اهلل  م��دح  ف  ولهم  العزيز 
مدح املادحني وو�شف الوا�شفني وهذه بع�ص 

الآيات الناطقة ف ف�شلهم:

ُيِريُد  ا  َ اإِمنَّ تعاىل:  اهلل  قال  التطهري:  اآية 
اأَْه���َل اْل��َب��ْي��ِت  ْج�����َص  ِل��ُي��ْذِه��َب َع��ن��ُك��ُم ال��رِّ  ُ اهللَّ

.َتْطِهريًا َرُكْم  َوُيَطهِّ
قالت:  �شلمة،  اأم  املوؤمنني  اأم  ال�شيدة  روت 
بيتي وكانت فاطمة وعلي  الآية ف  نزلت هذه 
ر���ش��ول  فجللهم   واحل�شني واحل�����ش��ن 
»اللهم  ق��ال:  ث��م  عليه  ك��ان  بك�شاء   اهلل
الرج�ص  عنهم  ف��اذه��ب  بيتي  اأه���ل  ه����وؤلء 
وطهرهم تطهريا«، يكرر ذلك واأم �شلمة ت�شمع 
وترى فقالت: واأنا معكم يا ر�شول اهلل ورفعت 
»انك  لها:  وقال  منها  فجذبه  لتدخل  الك�شاء 

على خري«، ثم نزلت الآية الكرمية ف حقهم.
كل  م��ن  ع��ل��ى ع�شمتهم  ب��و���ش��وح  دل���ت  وق���د 
مبا  املعا�شي  ان  البديهي  وم��ن  وذن��ب  رج�ص 
املعنى  بهذا  فالع�شمة  رج�ص  ال��ك��ذب  فيها 
اأهل  اإطاعة  فتجب  الإط��اع��ة  وج��وب  ت�شتلزم 
البيت وقد ثبت بال خالف ان علي بن 
اأبي طالب ادعى اخلالفة لنف�شه فيكون 
�شادقا ف قوله وبالتايل فاخلالفة حق له فقط.

ال�شيعة المامية
بني الن�شو�س الدينية والتظليالت االإعالمية

ف�شيلة ال�شيخ زيد الف�شلي

المقاالت



ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
ع��ل��ى خ���ري خ��ل��ق��ه حم��م��د واآل������ه ال��ط��ي��ب��ني 
اعدائهم  على  الدائمة  واللعنة  الطاهرين، 

اجمعني اىل قيام يوم الدين.
متهيد:

ت��ع��د ع��ل��وم احل��دي��ث ال�����ش��ري��ف م��ن اأ���ش��رف 
العلوم الدينية بعد علم الكالم وعلوم القراآن 
متنوعة  علوم  ال�شريف  وللحديث  ال��ك��رمي، 
مّر  -على  العلماء  داأب  العلوم،  من  كغريها 
وتدري�شها  ودر���ش��ه��ا  بحثها  على  ال��ت��اأري��خ- 
املبحوثة  العلوم  اأهم  ومن  فيها  والت�شنيف 
ال�شريف( علم ا�شناد احلديث  ف )احلديث 
لأن  فيه؛  الأ�شا�شية  الركائز  من  يعد  والذي 
احلديث ال�شريف كما هو املعلوم يرتكز على 

دعامتني )ال�شند واملنت( فتكفل علم الرجال 
العام بالبحث ف �شند احلديث بينما  مبعناه 

تكفل علم الدراية مبنت احلديث.
العام  مبعناه  ال��رج��ال  فعلم  ح��ال  ك��ل  وعلى 
بحثه العلماء و�شنفوا فيه من نواحي وجهات 

متعددة من اأهمها ما يلي:
طبقات  فيه  �شنف  ما  اأه��م  ومن  الطبقات، 

والربقي. ال�شيخ 
بلغة  كتاب  اأهمها  ومن  ال��رواة،  من  الثقات 

للماحوزي. املحدثني 
ال�شعفاء من الرواة، ومن اأهمها �شعفاء ابن 

الغ�شائري.
اأهمها  ومن  ال��رواة،  ا�شماء  من  امل�شرتكات 

للكاظمي. هداية املحدثني 
ال�شيخ  م�����ش��ي��خ��ة  اأه��م��ه��ا  وم���ن  امل�����ش��ي��خ��ة، 

والطو�شي. ال�شدوق 
ال�شيخ  فهر�شت  اأه��م��ه��ا  وم��ن  الفهار�شت، 

والنجا�شي. الطو�شي 
ال���رواي���ات ال��رج��ال��ي��ة، وم���ن اأه��م��ه��ا رج��ال 

الك�شي.
�شنفاه  ما  اأهمهما  ومن  الرجالية،  الر�شائل 

الكربا�شيان اأبو املعايل واأبو الهدى.
اأهمها  وم��ن  ال�شيعية،  والبيوتات  ال��ع��وائ��ل 

فوائد ال�شيد بحر العلوم.
بع�ص  من  فوائد  وه��ي  الرجالية،  الفوائد 
الكتب  لبع�ص  كتعليقات  اإم���ا  امل��ح��ق��ق��ني 
اأو كخامتة  الوحيد  املوىل  كتعليقة  الرجالية 
العالمة  �شنع  كما  الرجالية  كتبهم  لبع�ص 

ف خال�شته.
امل��ع��اج��م ال��رج��ال��ي��ة )اجل����رح وال��ت��ع��دي��ل(، 

اطاللة على

 ف�شيلة ال�شيد ح�شني املو�شوي

علم الرجال

علم الرجال
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الراوي  ف  قيل  ما  لكل  ب�شموليتها  وامتازت 
للم�شنفني  اخلا�ص  والراأي  التحليل  بيان  مع 
وه����ي ك���ث���رية وم����ن اأه���م���ه���ا ن��ق��د ال���رج���ال 
لأبي علي احلائري  املقال  ومنتهى  للتفري�شي 
ال�شيد  ومعجم  للمامقاين  امل��ق��ال  وتنقيح 

اخلوئي.
القواعد الرجالية -وهي مدار بحثنا ف هذه 
م�شنفات  وهي  الالحقة-  واحللقات  احللقة 
هذا  ف  الكلية  القواعد  مهمات  فيها  ّدون 
العلم ومن اأهم ما �شنف اأخريا كليات ال�شيخ 

ال�شبحاين.
حوتها  اأخ���رى  اأ���ش��ال��ي��ب  هنالك  ب���اأن  علمًا 
اأو  تعليقًا  اأو  ت�شنيفًا  اإم��ا  الرجالية  الكتب 
احل�شر:  ل  املثال  �شبيل  على  وغريها  �شمنًا 
ال�����ش��وؤال ك�����ش��وؤالت ال��ع��ي��ا���ش��ي لأ���ش��ات��ذت��ه 
وال�شماء  ال�شماء  من  واملختلف  واملوؤتلف 
املجردة واللقاب وعلل الأ�شانيد وغريها من 

العناوين.
وقبل ال�شروع ببيان مهمات القواعد الرجالية 
نقدم  الرجال  علم  اأ�شا�ص  عليها  يدور  والتي 
لعلم  الت�شورية  املباديء  مقدمة حتتوي على 

الرجال فنقول واهلل امل�شتعان:
التعريف:

اأف�شلها  من  كان  واإن  كثرية  بتعاريف  عرف 
و�شع  علم  ف��ق��ال:  الكني  العالمة  ع��رف  م��ا 
مدحًا  وو�شفًا  ذاتًا  احلديث  رواة  لت�شخي�ص 

وقدحًا وما ف حكمهما.
املو�شوع:

مو�شوع  اأن  فيت�شح  املو�شوع  جانب  من  اأما 
وبهذا  راوي  هو  مبا  الراوي  هو  الرجال  علم 
ال���ذي مو�شوعه  ال���دراي���ة  ع��ل��م  ع��ن  ي��ف��رتق 
علم  وب��ني  بينه  ال��ف��رق  يظهر  كما  احل��دي��ث 
اأعم  املرتجم  مو�شوعه  الأخري  فاإن  الرتاجم 

من كونه راويًا.
احلاجة اإىل علم الرجال:

وقع اخلالف بني العلماء ف احلاجة اإليه اإىل 

عدة  بع�شها  على  يتفرع  رئي�شية  اأربعة  اآراء 
اأقوال وهي:

الراأي الأول: احلجية مطلقًا.
ال�����راأي ال���ث���اين: احل��ج��ي��ة امل��ق��ي��دة واف���رتق 

القائلون به اإىل اأقوال:
اإليه ف �شورة  الأول: احلاجة  القول 

التعار�ص بني الأخبار.
القول الثاين: ف حال عدم حتقق 

ال�شهرة لإحدى الروايتني.
دونه  ما  اإىل  الثالث: احلاجة  القول 

قدماء الرجاليني دون املتاأخرين.
ال�������راأي ال���ث���ال���ث: ع����دم احل��ج��ي��ة 

واختلفوا ف ال�شبب:
كل  حلجية  للح�شوية  الأول:  القول 

خرب عندهم.
لل�شيد  ن�شب  مل��ا  ال��ث��اين:  ال��ق��ول 
حجية  ل��ع��دم  وج��م��اع��ة  املرت�شى 

خرب الواحد.
الأخباريني  لأكرث  الثالث:  القول 
الكتب  اأح��ادي��ث  �شدور  لقطعية 

الأربعة.
الأخباريني  لبع�ص  ال��راب��ع:  القول 
والأ�شوليني ل�شحة �شدور اأحاديث 

الكتب الأربعة اأو بع�شها.
ف�شاًل  احلجية  عدم  الرابع:  الراأي 
ع���ن ح��رم��ت��ه: وذل����ك ل���ش��ت��ل��زام��ه 

علمًا  لكونه  اأو  املحرمة  الغيبة  اإم��ا 
الأئ��م��ة  زم��ن  ف  يكن  مل  مبتدعًا 
املحرمات  بع�ص  ل�شتلزامه  اأو 

الأخرى.
املختلفة  باأقوالها  الآراء  خال�شة  هذه 
ال��رج��ال،  ع��ل��م  اإىل  ���ش��اأن احل��اج��ة  ف 
بيان  ت��ع��اىل  اهلل  ���ش��اء  اإن  و�شياأتيك 
حممد  على  اهلل  و�شلى  منها،  احل��ق 
ال��ط��اه��ري��ن واحل���م���د هلل رب  واآل�����ه 

العاملني.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
النبي الأمني واآله الطيبني الطاهرين املع�شومني 
قيام  اإىل  اأجمعني  اأعدائهم  على  الدائمة  واللعنة 

يوم الدين.
ِلَيْنِفُروا  امْلُوؤِْمُنوَن  َك��اَن  َوَما  تعاىل:  قال  وبعد: 
ُهوا  ًة َفَلْوَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ َكافَّ
يِن َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم  ِف الدِّ

َيْحَذُروَن)التوبة/122(.
اآلية التبليغ احلق مو�شع اهتمام ال�شريعة الغّراء 
هي  بل   الأعظم الر�شول  املقد�ص  و�شاحبها 
وقد  الربانية  واملحبوبية  الإلهي  الهتمام  مو�شع 
فموجبًا  رعًا  وم�شِّ مو�شحًا  احلكيم  الكتاب  نطق 
على الأمة الإ�شالمية اإعداد متخ�ش�شني وظيفتهم 
التبليغ اإثر التفقه ومن ثم الإن��ذار، فال ي�شع اأحد 

اإنكار البالغ، ووفق هذه الطريقة تعاقبت الأجيال 
وظهر  العلم  معاهد  وتو�شعت  ال��ق��رون  وم�شت 

الخت�شا�ص الدقيق وتطورت احل�شارة.
اأح��دى  احل�شينية  القدا�شة  ذات  كربالء  مدينة 
ال�شريفة  العلمية  واحل���وزات  العلم  مراكز  اأه��م 
برز فيها خالل القرون املا�شية عدد من مراجع 
ياأفل جنم من  اأن  فما  الطائفة احلقة ومفكريها 
وزعيمًا  حم��ورًا  ك��ان  قطب  اأو  العظيمة  جنومها 
الظالم،  حمالك  للموؤمنني  ينري  ب��در  ي��ربز  حتى 
مثريًا لدفائن العقول �شمو�ص احلقيقة النا�شعة، 
موؤ�ش�شًا للم�شاريع احلوزوية واخلريية والإن�شانية، 
رًا عن �شاعد اجِلد ف بناء اأجياٍل من العلماء  م�شمِّ

والفقهاء واخلطباء والكتاب واملتكلمني.
مرحلة التاأ�شي�س:

احللي  فهد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  العالمة  مدر�شة 

الأمة  اأف��ذاذ  اأحد  اأ�ش�شه  ر�شوان اهلل عليه �شرح 
املوؤلفني  �شلطان  العظام  ومراجعها  ومفكريها 
�شماحة املجدد الثاين الإمام الراحل ال�شيد حممد 
احل�شيني ال�شريازي -نور اهلل م�شجعه- وباإ�شراف 
واإدارة مبا�شرة من قبل املفكر الإ�شالمي اجلهبذ 
 ال�شريازي ح�شن  ال�شهيد  ال�شيد  اهلل  اآي��ة 
وبجهود هذين العاملني العلمني اأ�شبحت املدر�شة 
ركن اأ�شا�شي وفعال ف حوزة كربالء العلمية بل ف 

احلوزة العلمية ب�شكل عام.
فاغتنم طلبة العلم وع�شاق املعرفة الفر�شة لينهلوا 
جت  خرَّ وبالفعل  �شائغًا،  ومن���ريًا  �شافيًا  معينًا 
وكتَّاٍب  فقهاٍء  من  الأع���الم  من  الكثري  املدر�شة 
العفالقة  ظهر  ولكن  وخطباء،  ومبلغني  ودع���اٍة 

البعثيون.
العفالقة البعثيون:

مدر�شة العالمة ال�شيخ اأحمد بن فهد احللي
�شرح النور بعد تال�شي الظالم

 موقع ال�شيرازي نت
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ما ان و�شل العفالقة اإىل �شدة احلكم ف العراق 
مب�شاندة اأعداء الإ�شالم من امل�شتعمرين اإل واخذوا 
بتنفيذ ما خططوا له من قبل ف الق�شاء على منابع 
الفكر والعلم والنور وف مقدمتها احلوزات العلمية 
وا�شتهلوا  وطلبتها،  ومفكريها  بعلمائها  ال�شريفة 
والعلماء  الدين  الكثرية لرجال  بامل�شايقات  ذلك 
العاملني و�شنوا حمالت التهجري والعتقال، فغادر 
ودينهم  بدمائهم  النجاة  اأم��ل  على  منهم  الكثري 
الإم��ام  وك��ان من �شمنهم  العراق،  من  ومبدئهم 
 ال�شريازي ال�شيد حممد احل�شيني  الراحل 
فغادر العراق مهاجرًا اإىل ربه لي�شتقر ف الكويت، 
فانف�شح املجال للعفالقة واأخذوا باحتالل املدار�ص 
وا�شتغلوا  بع�شها  فهدموا  وامل��راك��ز،  واملوؤ�ش�شات 
ومن  اخلا�شة  الدنيئة  لأغرا�شهم  الآخ��ر  البع�ص 
فهد  اب��ن  العالمة  املحتلة مدر�شة  امل��دار���ص  تلك 
لأهدافهم  خادمة  مدر�شة  لي�شريوها   احللي
وغاياتهم اأطلقوا عليها ا�شم هو غري امل�شمى حيث 
الإ�شالمية«  النه�شة  »مدر�شة  اإىل  ا�شمها  غريوا 
للمف�شدين  م��ق��ر  ب��ل  ب��ال ط��ل��ب��ة  م��در���ش��ة  وه���ي 

واملجرمني العفالقة.
بعد �شقوط العفالقة وطاغيتهم عام2003م:

اإثر �شقوط �شلطة ال�شتبداد والإحل��اد ف العراق 
عام 2003م، عادت بع�ص املوؤ�ش�شات اإىل الوجود 
طم�ص  العمالء  حم��اول��ة  بعد  اأعمالها  وم��زاول��ة 

نورها، قال تعاىل: َوَياأَْبى اهلّلُ اإِلَّ اأَن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو 
َكِرَه اْلَكاِفُروَن)التوبة/32(.

وكانت مدر�شة العاّلمة ابن فهد احللي اأول 
اأبوابها  تفتح  املقد�شة  كربالء  ف  دينية  مدر�شة 
ل�شتقبال طلبة العلم بغية اإعادة ازدهار احلركة 
�شيد  كربالء  والقدا�شة  الطهر  اأر���ص  ف  العلمية 

.ال�شهداء
مدر�شة العالمة ابن فهد القدمية:

الإمام  �شارع  امتداد  العالمة على  تقع مدر�شة 
احل�شني انطالقًا من باب القبلة ل�شحن 
م��زار  بجانب  ال�شريفة،  احل�شينية  الرو�شة 
والورع �شاحب  الزاهد  الرباين  والعامل  الفقية 

الكرامات ال�شيخ اأحمد بن فهد احللي الأ�شدي 
املتوف عام 841 ه�.

الأر�ص  من  كبرية  م�شاحة  على  اإن�شاءها  مت  وقد 
وف دورين يحويان على اأربعني غرفة ل�شكن طالب 
لل�شالة  كبري  م�شجد  وبداخلها  الدينية،  العلوم 
ال�����ش��ريازي  حممد  ال�شيد  ال��راح��ل  الإم����ام  ك��ان 
جماعة،  وال��ع�����ش��ر  ال��ظ��ه��ر  ���ش��الت��ي  ف��ي��ه  يقيم 
الر�شول  مكتبة  با�شم  ع��ام��ة  مكتبة  حت��وي  كما 
ه�.  1358 ع��ام  اإن�شاءها  مت  وق��د   الأعظم

املدر�شة يف الوقت احلايل:
البناية احلالية للمدر�شة ف ذات املوقع اجلغراف 
للمدر�شة القدمية اإل اأن م�شاحتها قد تقل�شت اثر 
 ،احل�شني الإم��ام  مرقد  قبلة  �شارع  تو�شعة 
وقد اأُعيد بناء املدر�شة لتت�شكل بنايتها من طبقات 
اأربع، يحتوي الدور الأر�شي منها على م�شلى تقام 
فيه �شالة اجلماعة يوميًا ي�شارك فيها عدد من 
العلماء وطلبة العلم ف�شاًل عن عامة املوؤمنني، كما 
واأماكن  ال�شحية  املرافق  من  عدد  على  ويحتوي 
على  منها  الأول  الطابق  يحتوي  فيما  للو�شوء، 
موؤ�ش�شتني الأوىل موؤ�ش�شة الر�شول الأعظم الثقافية 
الطابق  اأما  الإ�شالمي،  الثقاف  املركز  والأخ��رى 
الثاين فيحتوي على عدٍد من القاعات املعدة لإلقاء 
امل��وؤمت��رات  قاعة  ال��درو���ص احل��وزوي��ة ف�شاًل عن 
املكتبة  فيت�شمن  الثالث  الطابق  اأم��ا  وال��ن��دوات، 
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العامة التي حتتوي على الآلف من الكتب العلمية 
والثقافية، فما بني كتب فقهية واأ�شولية ومو�شوعات 
متخ�ش�شة  ودرا���ش��ات  تاريخية  وكتب  حديثية 
الذي  الوقت  ف  العلوم،  اأن���واع  �شتى  ف  وغريها 
الأخ��رى. املوؤ�ش�شات  بع�ص  اي�شًا  الطابق  يحوي 
حيث  �شوتية  مكتبة  بوجود  املدر�شة  وتتميز  كما 
احل��وزة  اأ���ش��ات��ذة  درو����ص  وتوثيق  ت�شجيل  يجري 
قبل  من  لحقًا  منها  ال�شتفادة  ليتم  واأر�شفتها 

الطلبة والباحثني.
النظام واملناهج الدرا�شية:

 متتاز مدر�شة العالمة احمد بن فهد احللي
الطالب  في�شرع  كافة  العلمية  ال�شطوح  بتوفر 
بالدرا�شة فيها من مرحلة املقدمات اإىل مرحلة 
خارج  اإىل  ومنها  العليا  ال�شطوح  ثم  ال�شطوح 

الفقه والأ�شول.
مرحلة املقدمات:

اأ�شا�شية  علوم  املرحلة  ه��ذه  ف  الطالب  يدر�ص 
خمتلفة ففي العربية يدر�ص الطالب مبتدئًا بكتاب 
ثم  من  الجرومية  و�شرح  والت�شريف  ال�شتقاق 
يدر�ص  وثم  ال�شدى  وبل  الندى  �شرح قطر  كتاب 
كتاب  اأو  مالك  اب��ن  األفية  على  عقيل  اب��ن  �شرح 
البهجة املر�شية وهو �شرح جالل الدين ال�شيوطي 
على األفية ابن مالٍك ف النحو وف املنطق يدر�ص 
وبعده  املظفر  منطق  ثم  املنطق  الطالب خال�شة 

حا�شية مال عبداهلل.
اأما ف علم الأ�شول فيدر�ص الطالب كتاب مبادئ 
كتاب  ثم  الأ���ش��ول  ف  املوجز  كتاب  ثم  الأ���ش��ول 
اأ�شول املظفر ومنه ينتقل اإىل كتاب كفاية الأ�شول 
اخلرا�شاين  كاظم  حممد  ال�شيخ  املحقق  للموىل 
ليكون الطالب بعدها على ا�شتعداد كامل حل�شور 

درو�ص اخلارج ف الأ�شول.
بدرا�شة  درا�شته  الطالب  في�شتهل  الفقه  ف  اأم��ا 
الفقه الفتوائي »الر�شالة العملية« ثم كتاب �شرائع 
الإ�شالم للمحقق احللي ومن ثم كتاب اللمعة 
الدم�شقية ومنه ينتقل اإىل درا�شة كتاب املكا�شب 
من  ذلك  بعد  الطالب  ليتمكن  الثالث،  باأق�شامه 

ح�شور درو�ص اخلارج ف الفقه.
اأخ��رى كثرية ف الأخالق  هذا ف�شاًل عن درو���ص 

والتف�شري واحلديث والثقافة العامة.
وعليه فالنظام الدرا�شي املقرر واملتَّبع ف املدر�شة 
يوؤدي بالطالب اإىل ق�شاء ع�شر �شنني حتى ي�شل 
اإىل البحث اخلارج، اإل اأن املجال قد ف�شح لالأكفاء 
واملتميزين من الطلبة لكي يطووا بع�ص ال�شنوات 
اإدارة  تقرر  امتحانهم  وبعد  الدرا�شية  واملراحل 

املدر�شة اإمكانية انتقالهم اإىل مرحلة اأعلى.
كما وان النظام يق�شي باأن تكون الدرا�شة الر�شمية 
اأ�شبوع وحتى يوم  ابتداءًا من يوم ال�شبت من كل 
الكربى  الإ�شالمية  املنا�شبات  ف  اأم��ا  الأرب��ع��اء، 
ووفياتهم،   الأطهار الأئ��م��ة  مواليد  مثل 
فقط  در�شني  الطلبة  يدر�ص  باأن  يق�شي  فالنظام 
تنمية  لأج���ل  املنا�شبة،  اإح��ي��اء  ي��ج��ري  ث��م  وم��ن 
يتكفلون بربامج احلفل من  الطلبة حيث  طاقات 
وكتابة  امل��دائ��ح  واإل��ق��اء  واخلطابة  الأ�شعار  نظم 
البحوث حول املنا�شبة ثم يتوجه اجلميع ف حال 
 كانت املنا�شبة وفاة اإىل حرم �شيد ال�شهداء
تعزية له بامل�شاب اجللل وان كانت ولدة فمهنئني 
بها وبذلك يتعمق الولء اأكرث مع اأهل بيت الطهر 

.والقدا�شة
العطل الر�شمية:

العطل الر�شمية ف املدر�شة فهي: خم�شة ع�شر يومًا 
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ف �شهر حمرم احلرام وع�شرة اأيام ف �شهر �شفر 
 اخلري مبنا�شبة زيارة اأربعني الإمام احل�شني
والأيام الثالثة الأخرية منه حزنًا وت�شلية مل�شاب 
وق��ع ف  ال��ذي  بامل�شاب اجللل   البيت اأه��ل 
درو�شها ف  املدر�شة  تعطل  الأي��ام، كما  مثل هذه 
ف�شل ال�شيف مدة �شهرين ون�شف، اأما ف �شهر 
اأن  اإل  معطل  الر�شمي  فالدوام  املبارك  رم�شان 
نحو  على  اجلانبية  الدرو�ص  بع�ص  تتلقى  الطلبة 
تف�شري القراآن الكرمي واحلديث ال�شريف واملعارف 
ال�شهر  خ��الل  ي�شافرون  الطلبة  وبع�ص  وغريها 

الف�شيل للتبليغ.
امتحانات واختبارات:

دوره  ال���دوري  المتحاين  للنظام  اأن  املعلوم  من 
العلم  طلبة  وكفاءة  مب�شتوى  الرتقاء  ف  الفّعال 
ف  ُمتبع  نظام  وه��و  ذل��ك  ال��ت��ج��ارب  اأثبتت  وق��د 
جميع اجلامعات واملراكز العلمية العاملية، لذا فقد 
قررت اإدارة املدر�شة �شمن نظامها الأ�شا�ص اإجراء 
ن�شف  احدهما  ع��ام  كل  ف  رئي�شيني  امتحانني 
المتحانات  عن  ف�شاًل  نهايته  ف  والآخ��ر  العام 
التي  وال�شفوية  التحريرية  واليومية  ال�شهرية 
يتم  المتحانات  نتائج  ووف��ق  الأ�شاتذة،  يجريها 
التي  ال��درو���ص  وحت��دي��د  الطلبة  م�شتوى  تقييم 

يتلقونها بعد ذلك.
جلان متخ�ش�شة:

لأجل الرتقاء بامل�شتوى التنظيمي والأدائي للطلبة 
امليادين  ف  اأف�شل  نتائج  على  احل�شول  بغية 
فهد  اب��ن  العالمة  مدر�شة  ف  ت�شكلت  املختلفة، 
احللي جلان متعددة تكون حتت اإ�شراف جلنة 

طالب العلوم الدينية:
بنظم  اخت�شت  وق��د  امل��واك��ب:  جلنة  االأوىل/ 
املوا�شم املختلفة ومنها وفيات  الطلبة ف  مواكب 
الطاهرة  القبور  هدم  وذك��رى   املع�شومني
بتفجري  �شامراء  وذك��رى فجيعة  الغرقد  بقيع  ف 

.مرقدي الإمامني الهادي والع�شكري
الثانية/ جلنة املجال�ص احل�شينية: وهي املخت�شة 
�شهري  خالل  ال�شنوي  احل�شيني  املجل�ص  باإقامة 

اأحد  يرتقي  حيث  املظفر  و�شفر  احل��رام  حمرم 
املنرب  الر�شمي  ال��دوام  نهاية  بعد  يوم  الطلبة كل 

ويلقي على الطلبة جمل�ص عزاء.
ال��ث��ال��ث��ة/ جلنة الح��ت��ف��الت وامل��ه��رج��ان��ات: وقد 
اخت�شت باإقامة املواليد ومنا�شبات الفرح والأعياد 
مثل عيد الغدير الأغر ويوم دحو الأر�ص وغريها 

من املنا�شبات.
ووظيفتها  وامل��وؤمت��رات:  الندوات  جلنة  الرابعة/ 
والفكرية  الثقافية  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  عقد 
رحيل  ذكرى  مثل  املنا�شبات  خمتلف  ف  وغريها 
التبليغي  املو�شم  وابتداء   ال�شريازي الإم��ام 
احل��رام  حم��رم  و�شهري  امل��ب��ارك  رم�شان  ل�شهر 

و�شفر اخلري.
ثمرات متح�شلة:

املدر�شة  ا�شتطاعت  م�شت  التي  ال�شنوات  خالل 
قطف بع�ص الثمرات حيث ظهر بني طلبتها عدد 
اخلطابة  ميار�شون  الآن  وهم  اخلطباء  من  جيد 
ومب�شتوى جيد ف داخل العراق وخارجه، كذلك ف 
جانب الكتابة فالبع�ص عنده كتابات جيدة ف�شاًل 
عن جانب التدري�ص حيث تخ�ش�ص بع�ص الطلبة 
دميومة  على  امل�شاعد  الم���ر  اجل��ان��ب،  ه��ذا  ف 
املدر�شة والنتقال الثقاف واملعرف عرب الأجيال.

واحلمد هلل رب العاملني.
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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على خري 
الطاهرين  الطيبني  واآل���ه  الأم���ني  النبي  اهلل  خلق 
اإىل  اأجمعني  اأعدائهم  الأبدية على  الدائمة  واللعنة 

قيام يوم الدين.
َمْزُهوٌّ  ُمْعَجٌب:  ورجل  ُهوُّ.  الزُّ هو:  اللغة  ف  الُعْجُب 
مبا يكون منه َح�َشنًا اأَو َقِب�يحًا)1(. والزهو من زها - 

زهوًا: تاه وتعاظم وافتخر)2(.
وعند علماء الأخالق تباينت الألفاظ واحتد املعنى 
ف باأنه: »ا�شتعظام نف�شه لأجل ما يرى لها من �شفة  وُعرِّ
كمال �شواء كانت له تلك ال�شفة ف الواقع اأم ل«)3(.

فالُعجب من الرذائل والأمرا�ص اخللقية الناجتة من 
به  �شيطرة القوة الغ�شبية »ال�شبعية« فهو ف واقعه ت�شَّ
بال�شباع من احليوانات التي غالبًا ما يقودها ُعجبها 
الب�شر  بني  من  الكثري  اأن  والغريب  ال��ه��الك،  اإىل 
مبتلني بهذا املر�ص الأخالقي ومت�شفني به من حيث 

ي�شعرون اأو ل ي�شعرون.
ال�شباع  ب�شفات  يت�شف  من  اأن  بالذكر  واجلدير 
ت�شدر منه اأفعالها من الغ�شب والبغ�شاء والتوثب 
من  اأن  ذل��ك  يعني  ول  الأذى،  ب��اأن��واع  النا�ص  على 
بل  ال�شباع  �شفات  بجميع  ات�شف  بالُعجب  ات�شف 
الأخر،  البع�ص  دون  ببع�شها  الإن�شان  ي�شاب  رمبا 
واقعه  ف  فهو  فقط  بالُعجب  اأ�شيب  فمن  وبالتايل 
تبٌع لل�شباع ف اخلتل والزهو دون التوثب مثاًل، ومن 
هنا فال�شريعة املقد�شة بغية حتقيق هدفها الأعلى 
ف تطهري الب�شر وتزكيته وال�شلوك به نحو الإن�شانية 
رت من هذا املر�ص النف�شاين اخلطري فعن ابن  حذَّ
اأبي عمري، عن من�شور بن يون�ص، عن ابن ابي حمزة 
 الثمايل، عن اأبي عبداهلل اأو علي بن احل�شني

�شح  مهلكات:  ث��الث   «  :اهلل ر�شول  ق��ال  ق��ال: 
وعن  بنف�شه«)4(،  املرء  واإعجاب  متبع  وهوى  مطاع 
علي بن احمد بن مو�شى، عن حممد بن هارون، عن 
عبيد اهلل بن مو�شى، عن عبدالعظيم احل�شني، عن 
-الإمام- علي بن حممد الهادي عن اآبائه قال: 
قال اأمري املوؤمنني من دخله العجب هلك)5(.
اأحمد بن حممد الربقي ف )املحا�شن(: عن  وعن 
ابن �شنان، عن العالء، عن خالد ال�شيقل، عن اأبي 
جعفر قال: اإن اهلل فو�ص الأمر اإىل ملك من 
فلما  ار�شني،  و�شبع  �شماوات  �شبع  فخلق  املالئكة، 
راأى الأ�شياء قد انقادت له قال: من مثلي؟ فاأر�شل 
اهلل اليه نويرة من نار، قلت: وما النويرة؟ قال نار 
فتخيل  خلق،  ما  بجميع  فا�شتقبلها  الأمن��ل��ة،  مثل 
لذلك حتى و�شلت اإىل نف�شه ملا دخله من العجب)6(.

اأ�شبابه،  اأحد  اإىل الكرب لأنه  كما واإن العجب يدعو 
فيتولد م��ن ال��ع��ج��ب ال��ك��رب، وم���ن ال��ك��رب الآف���ات 
الكثرية وهذا مع اخللق، اأما مع اخلالق فاإن العجب 
فكاأنه ميّن على اهلل  ا�شتعظامها  نتيجة  بالطاعات 
تعاىل بفعلها، وين�شى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى 
عن اآفاتها املف�شدة لها، واإمنا يتفقد اآفات الأعمال 
بها. واأع��ج��ب  م��ن ر�شيها  م��ن خ��اف رده���ا، دون 
وع��ل��ي��ه ف���ان ه���ذه الأم���را����ص حت��ج��ب النف�ص عن 
الفي�ص الرباين وتعمي القلب عن احلقائق، وكيف 
ل وهو بعيد عن م�شدر الرحمة الإلهية قال تعاىل: 
 )7(اٍر ٍ َجبَّ ُ َعَلى ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ َكذِلَك َيْطَبُع اهللَّ
وقال ر�شول اهلل: »ل ينظر اهلل اإىل رجل يجر 

اأزاره بطرًا«)8(.

فمن ل ينظر اهلل اإليه ويطبع على قلبه ل يكون قادرا 
على تلقي النفحات الرحمانية ف�شاًل عن الرحيمية 
وهو ابعد ما يكون عن كل رحمة وف مقدمتها املعرفة 
من  ال�شد  اإىل  هو  بل  كالقريب  ي��درك  ل  فالبعيد 

الرحمة �شائر والنتيجة وامل�شري اجلهل فجهنم.
والعالج الناجع لهذا الداء هو معرفة النف�ص ذاتها 
وتهذيبها باأنها �شغرية ذليلة والعظمة هلل �شبحانه 
وليتاأمل ف قوله تعاىل:ُقِتَل اْلإِن�َشاُن َما اأَْكَفَرُه، ِمْن 
ِبيَل  َرُه، ُثمَّ ال�شَّ اأَيِّ �َشيٍء َخَلَقُه، ِمن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ

.)9(ُه َرُه، ُثمَّ اأََماَتُه َفاأَْقرَبَ َي�شَّ
واخلال�شة ان القلب غري النقي امل�شوب بكدر الرذائل 
كيف له تلقي املعارف احلقة والوقوف على لطائفها 
حجب  والكدورات  التلقي،  �شرط  فالنقاء  ال�شريفة 
العلم واملعرفة و�شبب الإبعاد عن احل�شرة املقد�شة.

واحلمد هلل رب العاملني.
__________

)1( ل�شان العرب، ابن منظور، باب عجب.
دار  واآخ����رون،  م�شطفى  ابراهيم  الو�شيط،  املعجم   )2(

الدعوة، 1989م.
)3( جامع ال�شعادات، املوىل حممد مهدي الرناقي، من�شورات 

العلمي، بريوت،الطبعة ال�شابعة، 1422ه�، ج1�ص356.
حترمي  ب���اب23  ج1،  البيت،  اه��ل  موؤ�ش�شة  الو�شائل،   )4(

العجاب بالنف�ص، والعمل والإدلل به، �ص98.
اللفظ عن  ب��ذات  وورد  ح18.  ���ص104  نف�شه،  امل�شدر   )5(

المام ال�شادق الواف ج3 �ص151.
)6( امل�شدر نف�شه والباب كذلك �ص102،ح11.

)7( �شورة الزمر:35.
)8( جامع ال�شعادات، ج1، �ص381.

)9( �شورة عب�ص: 21-17.
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مدر�شة ابن فهد الحلي

ت�ست�سيف ال�سيخ بو خم�سين والدكتور الجبران وتطوير الكفاءات محور اللقاء
���ش��م��ن ن��دوت��ه��ا ال���ش��ب��وع��ي��ة الخ��الق��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ا���ش��ت�����ش��اف��ت ح����وزة ك��رب��الء 
احمد  ال�شيخ  العاّلمة  -مدر�شة  املقد�شة 
بن فهد احللي- ف�شيلة ال�شيخ عادل بو 
اجلربان  �شادق  الدكتور  وف�شيلة  خم�شني 
وذلك بتاريخ الثنني الثالث والع�شرين من 

�شهر ربيع الول 1434 للهجرة.
باملنا�شبة،  كلمتني  ال�شيفان  ال��ق��ى  وق���د 
ح��ول  خم�شني  ب��و  ال�����ش��ي��خ  ك��ل��م��ة  مت��ح��ورت 
قائاًل:  العملي  التطبيقي  اجل��ان��ب  اهمية 
لطالب  لب��د  جناحان  والتطبيق  النظرية 
العلم الهتمام بهما بغية النجاح، لذا جند 
البع�ص يهتم ف اجلانب النظري ويبدع فيه 
العملي  بالواقع  ي�شطدم  التطبيق  حني  لكن 
وتظهر له العديد من العقبات وال�شعوبات، 

فال ميكن بحال عد هذا من الناجحني.
اآخ���ر احل��ي��اة ف ح���ال تطور  وم���ن ج��ان��ب 
الدينية  ال��ع��ل��وم  ل��ط��ال��ب  ف��الب��د  م�شتمر 
ف  م��وج��ود  مب��ا  الك��ت��ف��اء  وع��دم  مواكبتها 
الفلك  علم  ف  فمثال  احل��وزوي��ة  امل��ق��ررات 
منها  ي�شتفاد  ال��ت��ي  الجت��اه��ات  وحت��دي��د 

ان  جن��د  القبلة  اجت���اه  حت��دي��د  م�شاألة  ف 
وميكن  جدًا  متطورة  التكنلوجية  الو�شائل 
ذلك  مقارنة  وعند  ب�شهولة  الهدف  حتديد 
مع ماهو موجود ف كتاب اللمعة الدم�شقية 
ينبغي  ل���ذا  ال���ف���ارق ع��ظ��ي��م��ًا،  م��ث��ال جن��د 
ف  احلديثة  الو�شائل  تعلم  العلم  لطالب 

التكنلوجيا.
كما وطرح من خالل حديثه م�شاألة ت�شدير 
من  ال�شالمي  الرتاث  عن  الغريبة  الفكار 
و�شرورة  منها  الغربية  �شيما  ال��دول  قبل 
ان  �شعوبة  ي��زداد  والم��ر  ملواجهتها  العمل 
الع�شر ميثل  هذا  ان  اعيننا  ن�شب  و�شعنا 
وال��ربوز  الظهور  مرحلة  للت�شيع  بالن�شبة 
وم��واج��ه��ات  عقبات  ي�شفي  مم��ا  ال��ع��امل��ي 
علوم  بطالب  ح��ري  وم�����ش��وؤول��ي��ات،  كبرية 
مقدمة  ف  ي��ك��ون��وا  ان   البيت اه���ل 

املواجهني.
حتدث  فقد  اجل���ربان  ال��دك��ت��ور  كلمة  اأم���ا 
ال�شريازي  والم��ام  الجتماعي  النفع  حول 
مبينا  اعلى اهلل درجاته امنوذجًا،  الراحل 
ان المام ال�شيد حممد ال�شريازي كان بحق 

النا�ص  »خري  ال�شريف:  للحديث  م�شداقًا 
ال�شري على  النا�ص« موؤكدًا �شرورة  نفع  من 
ف  احل�شاري  البعد  ا�شهار  واهمية  نهجه 
ل�شيما  ق��اط��ب��ة  ل��ل��ع��امل   شخ�شيته�
وكان  به  ع��رف  ال��ذي  ال�شالحي  اجلانب 

ُيدعى بالإمام امل�شلح.
الن�شان  ي��ك��ون  لكي  اعتقد  ك��ذل��ك:  وق��ال 
املوؤهلة  لالآليات  مالكا  يكون  ان  لبد  نافعًا 
املّت�شم  الراهن  ع�شرنا  وف  العام،  للنفع 
على  يحتم  ال��ك��ب��ري  التكنلوجي  ب��ال��ت��ط��ور 
التعامل  اه��داف��ه  يحقق  لكي  م�شلح  ك��ل 
م��ع ه��ذه الآل��ي��ات وال��و���ش��ائ��ل ع��رب اغتنام 
التوا�شل  ومواقع  احلديثة  الت�شال  و�شائل 
الهدى  ينت�شر  ل  يقال:  وكما  الجتماعي 
ا�شتغل  فكما  ال�شالل،  انت�شر  حيث  من  ال 
�شاللتهم  لن�شر  الو�شائل  ه��ذه  الع���داء 
لن�شر  اغتنامها  م��ن  لنا  ب��د  ل  واف��ك��اره��م 

ونورنا. حقنا 
من  العديد  اللقاء  خالل  طرحت  وقد  هذا 
املداخالت وجرى البحث والنقا�ص حولها.

األخبار
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اأخذت اجلدران بالقرتاب �شيئًا ف�شيئًا، ت�شيق 
وكاأنه  الأنفا�ص،  الوقت فتحتب�ص  عليه كلما مر 
عد ف ال�شماء، تتو�شع وتربز حدقتاه اللتان  ي�شًّ
ما انفكتا تنظر اإىل باب الزنزانة املكت�شية ب�شواد 

اأيدي ال�شابقني واآثارهم ف املحل املظلم.
املرت  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي  حفرته  ف  يقبع  ���ش��اب 
والن�شف طول، واقل من ذلك مقابله، ظلمات 
وقبائح  وال�شجن،  ال��زن��زان��ة،  حتيطه،  ث��الث 
والغلظة  ال�شدة  قوامها  وبكلمات  ال�شجانني، 
بحق  ال��ق��ول  ب�شيئات  ه  وت��ف��وِّ الطبع،  وخ�شونة 
الرابعة  ي��ت��ج��اوز  مل  ال���ذي  ال�شجني  نوامي�ص 

والع�شرين من العمر.
ت ال�شابعة من م�شاء ذلك اليوم امل�شووؤم، فاإذا  دقَّ
ل�شلة  ف�شًّ اقرتبت،  وخ�شخ�شة  اأقبلت،  بقعقعٍة 
احلديد ُيفتح، و�شرير باب الزنزانة يقرع القلب 
�شدة، و�شوت ال�شجان: قم اأيها املجرم العميل، 

�شيدي يطلبك؟
بل  وال�شتعداد،  للقيام  ال�شاب حلظة  مل ميهل 
اخلربة  قليل  ال���ربيء،  ذل��ك  يتلقاها  �شربات 
ف التعامل مع هكذا ظروف وا�شخا�ص، ونف�ص 
بالطواغيت  ي�شمع  فمن  امل��ف��اج��اأة،  اأطبقتها 
والظلمة ل كمن يراهم ف واقعهم، و�شفاء نف�ص 

ذلك ال�شاب زادت من وح�شة ال�شجان لأنه يراه 
ف واقعه، �شورة ل ي�شاركه معه غريه ل�شيما من 

عميت ب�شريته عن م�شاهدة احلقائق.
نه�ص ال�شاب م�شرعًا، اأُغم�شت عيناه، وُربطت 
يداه اإىل خلفه، وقيد ليمثل اأمام املحقق الذي 
اخذ ال�شكر منه ماأخذه! فراح يتخبط ع�شواء ل 

يهتدي ال�شبيال.
ويلك اأيها املجرم العميل للدول الأجنبية، املتاآمر 

على العراق وا�شتقالله واأمنه وقيادته؟
اأجاب ال�شاب: ل�شت بالعميل ول املتاآمر!

نتكلم  ل  نقول،  ما  على  الأدل���ة  لدينا  املحقق: 
هباء؟

ال�شجني: اعر�ص اأدلتك؟
ول  فيها  لب�ص  ل  وا���ش��ح��ة،  اأدان��ت��ك  امل��ح��ق��ق: 
واملرتددين على  امل�شلني؟  ال�شت من  غمو�ص، 

مراقد ال�شيعة املقد�شة؟
بالرجعية  مت�شبها  اللحى  يطلقون  األ�شت ممن 

من املاليل؟
ال�شت من امللتزمني بالدين وفق مذهب ال�شيعة 

الرجعي؟
اأٍف لك وملا تعتقد!

لتريد ال حتطيم العراق والأمة العربية؟

ال�شجني: وهل هذه جرائم؟
هل قانون العقوبات العراقي او الد�شتور العراقي 

جّرم هذه الأفعال وال�شفات؟
املحقق: ا�شمت قويل هو القانون، وكالمي هو 

الد�شتور.
ال�شجني: اإذًا ل عجب اإن عاقبتني قبل اأن تتم 

اإدانتي من قبل الق�شاء؟
ت�شفون  ما  امل�شتعان على  واهلل  ف�شربًا جميل 

وتفعلون!
العدة،  لُنعدَّ  ال��زن��زان��ة،  اإىل  اأرج��ع��وه  املحقق: 
ونحزم الأمر وناأتيه بعذاِب اليم، وظرف �شديد، 
وليعلم اأين الق�شاء الذي ل مفر منه، والقانون 
ال���ذي ���ش��ّرع ل��ه، وان���ه بعد ال��ي��وم ل��ن ي��رى من 
املخلوقني �شواي، اأما اأن ُيغلب فُيقهر؟ اأو يهلك 

فيقرب؟
اأيامًا  ال�شجون  طوامري  ف  غيب  وقد  ال�شجني 
�شنوف  م��ن  فيها  لق��ى  م��ا  ا�شد  كانت  اأوىل، 
وحريَّ  �شربه،  ال�شجانني  اأعجب  لكن  العذاب، 
او  يتنازل  اأو  ي��رتاج��ع  مل  �شمته،  امل�شجونني 
الفرج  جاء  حتى  ذل  راأ�شه  ُيطاأطاأ  اأو  يتقهقر 
و�شاء اهلل له اخلال�ص واآخر ما قال: وما ت�شاءون 

اإل اإن ي�شاء اهلل.

اأنا القانون اأنا الد�شتور

 ع ط ح

ق�شة ق�شرية من 
ال���زم���ن ال��غ��اب��ر:

األدب
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اف��ت��ت��ح��ت ح������وزة ك����رب����الء امل��ق��د���ش��ة 
فهد  بن  احمد  ال�شيخ  العالمة  -مدر�شة 
الر�شمي  الألكرتوين  احللي-موقعها 
احل��وزوي��ة  ال��درو���ص  ملختلف  مت�شمنا 
من  كافة  وللمراحل  واملرئية  ال�شوتية 
وبحث  عليا  و�شطوح  و�شطوح  مقدمات 
ف  حم��ا���ش��رات  ويت�شمن  ك��م��ا  خ���ارج، 
امل��وا���ش��ي��ع ���ش��ب��ه احل���وزوي���ة والب��ح��اث 
طلبة  ن�شاطات  خمتلف  وك��ذا  العلمية، 

املبارك،  املنرب احل�شيني  العلم وخطباء 
وال�شدارات اجلديدة.

بالنقل  ن�����ش��اط��ه  امل��وق��ع  وا���ش��ت��ه��ل  ه���ذا 
والن�شطة  الفعاليات  ملختلف  املبا�شر 

ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ة ك��رب��الء 
من  العا�شر  يوم  ف  املقد�شة 

 1434 احل����رام  حم���رم 
للهجرة.

مدر�شة ابن فهد احللي تفتتح موقعها الر�شمي
وتعلن البث املبا�شر ليوم العا�شر من حمرم

جل�شات حوارية وحما�شرات فكرية يف رحاب عا�شوراء
اأقامتها مدر�شة العالمة ال�شيخ اأحمد ابن فهد احللي

منذ ا�شتهالل �شهر حمرم احلرام 1434 للهجرة 
ذكرى  اخلالدة  الطف  واقعة  ذك��رى  واق��رتاب 
 شهادة ريحانة ر�شول اهلل الإمام احل�شني�
والثلة الطيبة الطاهرة من اأهل بيته واأ�شحابه 
املقد�شة  كربالء  ح��وزة  اأقامت   ،الأبرار
-مدر�شة العالمة ال�شيخ احمد بن فهد احللي 
حوارية  جل�شات  وال��ر���ش��وان-  الرحمة  عليه 
واقعة  تفا�شيل  خاللها  من  ا�شتذكرت  وفكرية 

بها  واأح���اط  اأح���داث  م��ن  اكتنفها  وم��ا  الطف 
وثقافية. واجتماعية  �شيا�شية  ظ���روف  م��ن 

من  ال��ع��دي��د  وبح�شور  احل���وزة  و���ش��ه��دت  كما 
ال��ف�����ش��الء واخل��ط��ب��اء وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م اإل��ق��اء 
حما�شرات باملنا�شبة من قبل �شماحة اآية اهلل 
ال�شيخ عبدالكرمي احلائري دام عزه بحث من 
والعجازية  املعرفية  اجل��وان��ب  بع�ص  خاللها 
 احل�شني ع��ب��داهلل  اأب���ي  الإم����ام  للموىل 

م�شت�شهدًا بعدة روايات �شريفة مما ذكره العالمة 
ال�شيد ها�شم البحراين ف كتابه املميز: 
املحا�شرات  �شهدت  املعاجز«، ف وقت  »مدينة 
املوا�شيع  ح���ول  واأ���ش��ئ��ل��ة  ع��دي��دة  م���داخ���الت 
املطروحة وذات ال�شلة من قبل الأخوة املوؤمنني، 
الأمر الذي اأ�شفى طابعًا تفاعليًا كبريًا ونقا�شًا 
تاريخية ومعرفية جديدة. وا�شتنتاجات  وا�شعًا 

األخبار

27 م 2013 شباط _ آذار - شذا الحوزة



مدر�شة العالمة ابن فهد احللي ت�شت�شيف ف�شيلة العالمة ال�شيخ ح�شن اخلويلدي
والعمل ال�شالح حمور احلديث

-مدر�شة  املقد�شة  ك��رب��الء  ح��وزة  ا�شتقبلت 
 -احللي فهد  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  العالمة 
الأول  ربيع  �شهر  من  الرابع  الأرب��ع��اء  بتاريخ 
ح�شن  ال�شيخ  العالمة  ف�شيلة  للهجرة   1434
باملنا�شبة  ك��ل��م��ة  األ���ق���ى  وال�����ذي  اخل��وي��ل��دي 
اْع��َم��ُل��وا  َوُقِل  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  م��ن  ا�شتمدها 
َوامْلُ���وؤِْم���ُن���وَن  ��وُل��ُه  َوَر���شُ َع��َم��َل��ُك��ْم  ى اهلّلُ  ��رَيَ َف�����شَ
ُئُكْم  َفُيَنبِّ َهاَدِة  َوال�شَّ اْلَغْيِب  َعامِلِ  اإِىَل  وَن  دُّ َو�َشرُتَ

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن)التوبة/105(. مِبَ
حيث بحث اأوًل ف بع�ص مداليل امل�شطلحات 
اأك��د على  الآي��ة الكرمية وم��ن ثم  ال���واردة ف 
ي�ّشُر  حتى  ال�شاحلة  الأعمال  نعمل  ان  اأهمية 

بها الإمام احلجة ويدعوا لنا فنوفق وان ل 
نعمل ما ي�شووؤه ويحزنه.

اأق�شى  ون��ب��ذل  العلم  نطلب  اأن  ينبغي  وك��ذا 
اهلل  ر���ش��ا  فيه  ف��ان  ذل��ك  �شبيل  ف  اجل��ه��ود 

.ور�شوله والأئمة املع�شومني
فاإنها  والكتابة  البحث  اأهمية  على  اأكد  كذلك 
الأثر  ف  ورد  فقد  وغريها  املطالعة  من  اأه��م 
القراآن  قّر، وكذا ورد ف  ال�شريف ان ما كتب 
قال  العلم  يكون  القلم  طريق  عن  انه  العظيم 

�شبحانه: الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم)العلق/4(.
حممد  ال�شيد  الراحل  الإم��ام  ك��ان  واأ���ش��اف: 
بالكتابة  دائ��م��ًا  يو�شينا   ال�شريازي

مثال  اأف�شل  عمليًا  لنا  �شرب  وقد  والتاأليف، 
ي��ق��ت��دى ب��ه ف ه���ذا ال�����ش��دد ح��ي��ث جت���اوزت 
موؤلفاته الألف واملاأتني كتاب، فحري بنا كطلبة 

للعلم ورجال دين القتداء به.
العلم  ط��ال��ب  تخلق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واأك����د  ك��م��ا 
والت�����ش��اف  الرفيعة  الإ���ش��الم��ي��ة  ب��الأخ��الق 
يكون  وان   الر�شالة بيت  اأه��ل  ب�شفات 
تعاىل  اهلل  ه��و  وال��ت��ف��ق��ه  التعلم  م��ن  ه��دف��ن��ا 
والغرور  اخلتل  لأجل  ل  �شبحانه  اإليه  والقرب 
اإل  ينفعنا  ول��ن  فانية  الدنيا  ف��ان  وامل��ج��ادل��ة 
العمل ال�شالح املقرتن بالإخال�ص هلل �شبحانه 

وتعاىل.

األخبار
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-مدر�شة  املقد�شة  كربالء  ح��وزة  ا�شت�شافت 
 -احللي فهد  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  ال��ع��الم��ة 
ف�شيلة ال�شيخ فالح العطار � القادم من مدينة 
كاليفورنيا ف الوليات املتحدة الأمريكية � �شمن 
وذلك  والأخالقية  الثقافية  الأ�شبوعية  ندوتها 
�شهر  من  والع�شرين  اخلام�ص  الأربعاء  بتاريخ 

ربيع الأول 1434 للهجرة.
وقد األقى ف�شيلته كلمة باملنا�شبة متحورت حول 
التبليغ ف الدول الغربية مفتتحها بحديث ر�شول 
رجال  ب��ك  اهلل  يهدي  لإن  علي  »ي��ا   :اهلل
واحدًا خري لك مما طلعت عليه ال�شم�ص«، حيث 
اإىل اهلل تعاىل ومذهب  قال: ان الدعوة احلق 
دون  مدينة  على  يقت�شر  ل  الطاهرة  العرتة 
اأخ��رى بل هو اأمر �شامل جلميع مدن الأر���ص، 
نعم هناك بع�ص الدول واملدن و�شلها الإ�شالم 
العراق  ومنها  ل��الإ���ش��الم  الأول  ال�شدر  منذ 
واليمن ودول اأخرى و�شلها ف القرن الثاين من 

و�شلها  دول  هناك  بل  وهكذا  املباركة  الهجرة 
مل  مثال  املتحدة  ف��ال��ولي��ات  حديثا  الإ���ش��الم 
ي�شلها الإ�شالم اإل قرابة القرن وتاريخ الت�شيع 
فيها ل يعدو ن�شف قرن وعليه ما زلنا نعي�ص 

مرحلة ابتداء الإ�شالم فيها.
كما وحتّدث حول جتربته التبليغية ف الوليات 
املتحدة وذكرياته مع الإمام ال�شريازي الراحل 
ال�شيد حممد ال�شريازي اأعلى اهلل درجاته حيث 
الوليات  ف  اهلل  اإىل  دعوتي  تاريخ  يعود  ق��ال: 
الثالثني  ي��ق��ارب  م��ا  قبل  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
عاما وكنت ف بداية ذلك اذهب اإىل الدرا�شة 
ال��ولي��ات  اإىل  اأع���ود  ث��م  وم��ن  املقد�شة  ق��م  ف 
املتحدة للتبليغ والدعوة وكان الإمام ال�شريازي 
التوجيهات  مينحني  م��ا  كثريا   الراحل
واغتنام  هناك  التبليغ  اأهمية  على  وي�شجعني 
وفعال  اأم��ري��ك��ا  ف  امل��وج��ودة  الكبرية  احل��ري��ة 

وجدت الأر�شية هناك منا�شبة. 

خارج  اإىل  انظروا  الطلبة:  خماطبا  واأ���ش��اف 
البالد الإ�شالمية بدقة اإىل حيث الغرب ل�شيما 
ينظر  ك��ان  كما  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
تو�شعة  اإىل  ويتطلع  الراحل  ال�شريازي  الإم��ام 
رقعة التبليغ والدعوة هناك وكان بحق ي�شت�شرف 
الغربيني  م��ن  الكثري  جن��د  وال��ي��وم  امل�شتقبل 
هذا  فمثال   البيت اأه��ل  مذهب  يعتنقون 
ا�شلم  اأدي��ره  ال��ذي  الإ�شالمي  املركز  ف  العام 

م�شتب�شرًا احلق �شبعة ع�شر ان�شانًا.
كذلك حتدث حول �شرورة ال�شتعدادات للتبليغ 
مبينًا اأهمية اإتقان اللغة الإنكليزية وكذا درا�شة 
الإجنيل حتى يتمكن املبلغ من اأداء واجبه بدقة 
و�شهولة وباأ�شلوب اعتاد عليه الغرب الذي يعتنق 

الأكرث فيه الن�شرانية.
من  ع��دد  اإىل  ا�شتمع  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  وف  ه��ذا 
ال�شتف�شارات  بع�ص  حول  واأج��اب  املداخالت 

والأ�شئلة حول اآلية التبليغ هناك.

مدر�شة العالمة ابن فهد احللي ت�شت�شيف
ال�شيخ فالح العطار والتبليغ يف الغرب حمور اللقاء
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مدر�شة العالمة ابن فهد احللي
ت�شت�شيف ف�شيلة ال�شيخ م�شطفى العاملي

وحتتفل بذكرى ولدة الر�شول العظم وحفيده المام ال�شادق
امتثاًل لتوجيهات �شماحة املرجع الديني اآية اهلل 
 العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي
الع�شمة  بيت  اه��ل  منا�شبات  اح��ي��اء  ب�����ش��رورة 
اأحيت حوزة كربالء املقد�شة -مدر�شة  والطهارة 
العالمة ال�شيخ احمد بن فهد احللي- ذكرى 
بن  حممد  النبياء  وخ��امت  الكائنات  �شيد  ولدة 
الم��ام جعفر  عبداهلل وذك��رى ولدة حفيده 
بن حممد ال�شادق، وذلك بتاريخ الربعاء 

الثامن ع�شر من �شهر ربيع الول 1434 للهجرة.
ا�شتهل احلفل بتالوة قراآنية معطرة ب�شوت ال�شيخ 
احلفل  عريف  اعلن  ثم  ومن  طاهر،  عبداملطلب 
التي  احلفل  فقرات  ابتداء  �شاكر  عمران  ال�شيخ 
من  لكل  العربي  لل�شعر  وا�شح  بح�شور  متيزت 
ال�شيخ عبدالهادي اخلفاجي وال�شيخ زهري نعمة.
م�شك ختام احلفل كلمة �شماحة العالمة احلجة 

ال�شيخ م�شطفى العاملي، والذي ا�شتهّلها بتهنئة 
احل�شور باملنا�شبتني، ومن ثم �شرع بكلمته متحدثا 

حول جانبني:
الول/ وقد افرده للحديث حول نبي الرحمة و�شيد 
وقد  وال��ث��اين/   ،العظم الر�شول  الكائنات 
الم��ام جعفر بن حممد  للحديث حول  خ�ش�شه 

.ال�شادق
اما ف حديثه حول الر�شول الكرم فقد اكد 
النف�ص  ف  الر�شول  �شخ�شية  متّثل  اهمية  على 
نا ان �شخ�شيته املباركة حتّلت  والواقع العملي، مبيِّ
وان اكرثها متيزًا  الكرمية  ال�شفات  بالكثري من 
بذلك  �شبحانه  اهلل  مدحه  وقد  الفا�شلة  اخالقه 
َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم)القلم/4(. قال تعاىل: َواإِنَّ

ت�شريون  انكم  ق��ائ��اًل:  العلم  طلبة  وخاطب  كما 
وظيفتهم  فهذه  واملر�شلني  النبياء  خطى  على 

وهي التبليغ والر�شاد وانقاذ عباد اهلل تعاىل من 
التحلي  وظيفته  هكذا  ك��ان  من  فينبغي  الظاللة 
مبكارم الخالق وال�شرب على العقبات وال�شعوبات 
التي تعرت�ص طريق طالب العلم واملبّلغ، فهذه مهّمة 
ا  اإِنَّ تعاىل:  قال  وقد  اعناقكم  ف  واأمانة  كبرية 
َباِل  َواجْلِ ْر�ِص  َواْلأَ ماَواِت  َعَلى ال�شَّ َماَنَة  اْلأَ َنا  َعَر�شْ
�ْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلإِن�َشاُن  َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ

ُه َكاَن َظُلومًا َجُهوًل)الحزاب/72(. اإِنَّ
واما ف حديثه حول المام ال�شادق فانطلق 
لنا بغري  »كونوا دعاة  ال�شريف:  فيه من احلديث 
األ�شنتكم«، حيث تناول بالبحث الكيفية التي يكون 
بها الداعي اىل اهل البيت وال�شفات العملية 
الواجب الت�شاف بها ليكون م�شداقًا للداعي اىل 

اهل البيت بعمله واخالقه.

األخبار
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مدر�شة العالمة ابن فهد احللي
حتتفل بذكرى ت�شنم املوىل املهدي

من اآل حممد من�شب الإمامة الإلهية
اأعياد  اأهم  التا�شع من �شهر ربيع الأول احد 
من  ي��وم  اأول  ذك��رى  ففيه   ،حممد اآل 
اإمامة املوىل املهدي املنتظر، وقد ذكرت 
اليوم و�شرفه  ال�شريفة عظمة هذا  الروايات 

واأوردت الكثري من امل�شتحبات فيه.
يكون  ع��ي��دًا  ب��اأت��خ��اذه  ال��ي��وم  ه��ذا  وان  كما 
 ال�شادق الإم����ام  حل��دي��ث  م�����ش��داق��ًا 
ويحزنون  لفرحنا  »يفرحون  ال�شيعة:  حول 
حل��زن��ن��ا«، وه���و ي���وم ال�����رباءة م��ن اأع����داء 

احل��دي��ث  م��ن  ف��ان��ط��الق��ا   ،حممد اآل 
املقد�شة  ك��رب��الء  ح���وزة  اأق��ام��ت  ال�شريف 
فهد  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  ال��ع��الم��ة  -م��در���ش��ة 
بتاريخ  وذل��ك  باملنا�شبة  حفال   -احللي
الثنني التا�شع من ربيع الأول 1434 للهجرة.
ا�شتهل احلفل بتالوة قراآنية معطرة ب�شوت 
ال�شيخ حممد علي احلائري، ومن ثم كلمات 
ظافر  ال�شيد  ف�شيلة  م��ن  لكل  باملنا�شبة 
وال�شيخ  ال���ش��دي  ع��م��اد  وال�شيخ  الفيا�ص 

روايات  كلمته  ت�شمنت  حيث  الغزي  فا�شل 
عدة حول ف�شل هذا اليوم.

كما ومتيز احلفل باإلقاء العديد من الق�شائد 
باملنا�شبة متحورت حول بيان ف�شائل العرتة 
لكل  النبيلة،  وخ�شالهم  و�شفاتهم  الطاهرة 
عائد  وال�شيخ  ال���ش��دي  حم�شن  ال�شيخ  من 
وال�شيخ  الب�شي�شي  �شتار  وال�شيخ  ال�شمري 
اليا�شري  م�شطفى  وال�شيد  العبادي  ل��وؤي 

وال�شيد علي اجلزائري.
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على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
واللعنة  الطاهرين،  الطيبني  واآل��ه  الأم��ني  النبي 
اأجمعني اىل قيام  الدائمة البدية على اعدائهم 

يوم الدين.
وبعد:

املتاأمل ف كنوز اآيات القراآن املباركة لريى عظمة 
 وقد بعثه اهلل ،نبي الرحمة و�شمو اخالقه
داع��ي��ًا،  بالهداية  لقومه  ف��ك��ان  وب�����ش��ريًا  ن��ذي��رًا 
تعاملهم  ان  وقت  مب�شرًا، ف  واملغفرة  وبالرحمة 
معه بق�شوة اجلاهلية ووح�شيتها، فلم يحفظوا له 
قدرًا ومل يرعوا له منزلة وهو من الأنبياء �شيدهم 
وخامتهم، بلغ من الكمال منتهاه الإمكاين، وامتاز 

عن الر�شل بخ�شو�شية قاب قو�شني او ادنى.
فلما راأى جحودهم للحق وتنفرهم ارتاأى الهجرة 
اىل ربه مالذًا، فاتخذ من املدينة املنورة موطنًا 
الوحي  لهبوط  وحم��ال  املباركة،  لهجرته  ودارًا 
بالأوامر الإلهية، فاأ�ش�ص مبن اآمن به دولته الفتية، 
ل  الذين  املنافقني  بحزب  اأبتلَي  امل��رة  هذه  لكن 
ثقاًل،   لنبيها ول  وزن���ًا،  ل��الأخ��الق  يقيمون 
اجلاهلية  بظلمات  تاأن�ص  خبيثة  بنفو�ص  ومتيزوا 
وغيها، وت�شتوح�ص نور الر�شالة اخلامتة، واأدهى 
كل  وف��وق  تبطن،  ما  تظهر خ��الف  انها  فيها  ما 
ذلك ت�شابق ف النفاق وت�شارع اىل معاداة الإ�شالم 
الأوىل  جلاهليتها  ن�شرة  باخلفاء  وحم��ارب��ت��ه 

واأميانها بعقيدتها وع�شبيتها املقيتة.
انت�شر حزب النفاق وكرث ان�شاره، ومتيز فيه افراد 
كان ف طليعتهم من مل ت�شمله الرحمة املحمدية 

ومل ت�شتوعبه اخالقها، خبث فاأُخرج نكدًا، واأُثمر 
من �شجرة خبيثة هي حمل اللعن الإلهي، والطرد 
املحمدي من املدينة الطيبة، ذاك هو مروان بن 

احلكم بن اأبي العا�ص.
طرده ر�شول اهلل مع اأبيه من املدينة فاتخذ 
الطائف ملجاأً، بكل ما يحمل من حقد على الر�شالة 
و�شاحبها القائل ملا اأدخل مروان وليدًا عليه: 

»هو الوزغ بن الوزغ، امللعون بن امللعون«.
وامل���الح���م من  ال��ف��نت  ك��ت��اب  وروى احل��اك��م ف 
امل�شتدرك عن عبدالرحمن بن عوف انه قال: كان 
ل يولد لحد مولود ال اتي به للنبي فيدعوا له 
فاأدخل عليه مروان ابن احلكم فقال: »هو الوزغ 

بن الوزغ امللعون بن امللعون«.
ثم قال: �شحيح الإ�شناد.

ترجمة:
مروان بن احلكم بن ابي العا�ص بن اأمية الموي 
ابو عبدامللك، ويقال ابو احلكم ولد بعد الهجرة 
 ب�شنتني وعليه ول ي�شح له �شماع عن النبي
وعنه  وغريهم  ثابت  بن  وزي��د  عثمان  عن  روى 
عبدامللك وابنه و�شهل بن �شعد ال�شاعدي وغريهم، 
ويل املدينة وبويع له باخلالفة بعد موت معاوية بن 

يزيد بن معاوية بن ابي �شفيان.
وقد عيب على البخاري تخريج احاديثه، مات �شنة 

56 هجرية.
بع�س اعماله واأخالقه:

اأب��ي �شعيد اخل��دري،  روى ط��ارق بن �شهاب عن 
اأخرج مروان بن احلكم ف يوم العيد وبداأ  قال: 

باخلطبة قبل ال�شالة.
اأن م��روان بن احلكم هو ال��ذي قتل طلحة  وروى 
اأي�شا ان م��روان بن احلكم  ب�شهم رماه به وروى 
يوم اجلمل كان يرمي ب�شهامه ف الع�شكرين  معًا، 

ويقول ما اأ�شبت منهما فهو فتح لقلة دينه.
اأ���ش��ريا يوم  وروي ان��ه: ُاخ��ذ م���روان ب��ن احلكم 
اىل   واحل�شني احل�شن  فا�شت�شفع  اجلمل، 
�شبيله  ليخلي  فيه  فكلماه   املوؤمنني ام��ري 
فقال له: يا اأمري املوؤمنني....؛ فقال: او مل 
يبايعني بعد قتل عثمان - ل حاجة يل ف بيعته 
انها كف يهودية، لو بايعني بكفه لغدر ب�شبته اما 
الأكب�ص  ابو  وهو  انفه،  الكلب  كلعقة  ام��رة  له  ان 

الأربعة، و�شتلقي المة منه ومن ولده يومًا احمر.
للم�شلمني  خليفة  ا�شبح  عرفت  من  ح��ال  فهذا 
امور  وبيده  ال�شالمية  الدولة  ف  الهرم  وراأ����ص 
واإمامة  العليا  وال�شلطة  والت�شريع  والبالد  العباد 

امل�شلمني.
وعليه نقول: على الإ�شالم ال�شالم اإذ قد بليت الأمة 
براع مثل يزيد كما قال مولنا المام احل�شني �شيد 

ال�شهداء ومروان من امثال يزيد.
فال حول ول قوة ال باهلل العلي العظيم واحلمد 

هلل رب العاملني.
__________

ال�شتيعاب 3: 504، وال�شابة 3: 554، و�شذرات 
الذهب 37:1، والتذهيب 01: 19.

ف�شيلة ال�شيخ ا�شعد امل�شعودي

المقاالت
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مدر�شة العالمة ابن فهد الحلي
توا�سل عقد ندواتها الأ�سبوعية م�ست�سيفًة ال�سيخ جالل معا�ش

وا�شلت حوزة كربالء املقد�شة -مدر�شة العالمة 
ندواتها  عقد   -احللي فهد  بن  احمد  ال�شيخ 
ا�شت�شافة  الثقافية والأخالقية حيث  الأ�شبوعية 
الثاين  ربيع  �شهر  م��ن  ال��ث��اين  الأرب��ع��اء  بتاريخ 
1434 للهجرة ف�شيلة ال�شيخ جالل معا�ص ليجري 
احلديث حول �شفات طلبة العلم وعلماء الدين 
 ل��دي��ن اهلل التبليغ  ذل��ك ف ج��ان��ب  وت��اأث��ري 

.ومذهب العرتة الطاهرة
املرجع  �شماحة  �شالم  اأو���ش��ل  ان  بعد  ف�شيلته 
الديني اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني 
وطلبته  ال��دي��ن  ع��ل��م��اء  اإىل   ال�شريازي
الإم���ام  ك��رب��الء  وال��ق��دا���ش��ة  الطهر  مدينة  ف 

باملنا�شبة  كلمة  األقى   احل�شني
ال�شريف:  احلديث  من  ا�شتمدها 
منهم«،  تكن  ول  ال��ن��ا���ص  ف  »ك��ن 
ف  نف�شه  يطرح  ت�شاوؤل  قال:  حيث 
املقام مفاده: كيف ميكن اإعادة ثقة 
املجتمع بعلماء الدين؟ جميبًا على 
خري  ال�شريف  احلديث  ب��اأن  ذل��ك 
ع�ص  اأي  النا�ص  ف  فكن  جم��ي��ب، 
معهم، ول تكن منهم اأي ل تت�شرف 

عنهم  مّتيز  بل  النا�ص  كعوام  اأحولك  جميع  ف 
بخ�شو�شية طالب العلم اأو عامل الدين.

العلمية  احل��وزة  دخل  الكثري  قائاًل:  وا�شتطرد 
املباركة وت�شرف بلب�ص هذا الزي املبارك لكن 
منهم  وكم  عليه؟  احلفاظ  ا�شتطاع  منهم  كم 
الإم���ام  حلديث  م�شداقًا  يكون  ان  ا�شتطاع 
�شامتني«؟  دع���اًة  لنا  »ك��ون��وا   :ال�شادق
دين  كعلماء  لنا  ميكن  كيف  موجزة:  وبعبارة 

احلفاظ على قد�شية العمامة؟
وف مقام اجلواب قال: طالب العلم وعامل الدين 
هم ف واقع احلال تالمذة لالإمام ال�شادق عليه 
ال�شالم فيجب ملن ُيح�شب عليه اأن يت�شف 

اأوامر  وفق  يت�شرف  وان   الإمام باأخالق 
الإمام واإر�شاداته ول دخل للهوى ف ذلك البتة، 
اإل  فيتحمل ال�شعاب مهما كانت لي�ص له هّمة 
دين اهلل تعاىل وتبليغه وهداية خلقه ول يهدف 
تعاىل  اهلل  وج��ه  اإل  الدنيا  حطام  م��ن  ل�شيء 
يكون  ان  ينبغي  وهكذا  اهلل  اأولياء  هم  فهكذا 
تالمذة الإمام ال�شادق عليه وعلى اآباءه اأف�شل 

ال�شالة وال�شالم.
كما وا�شت�شهد ملا تقدم ببع�ص الوقائع التي �شهدها 
وببع�ص الت�شرفات ال�شادرة من البع�ص موؤكدًا 
وان  و�شلبياتها،  باإيجابياتها  العتبار  بوجوب 
البع�ص من العلماء هم فعاًل امل�شداق الأمثل ملا 
ينبغي اأن يكون عليه العامل والداعي 
 البيت اأه���ل  واىل  اهلل  اإىل 
املرحوم  ف  ولنا  و�شورته  بهيئته 
الفقيه ال�شيد حممد ر�شا احل�شيني 

ال�شريازي القدوة ف ذلك.
من  العديد  ال��ن��دوة  و�شهدت  ه��ذا 
احلا�شرين  قبل  م��ن  امل��داخ��الت 
الأم���ر ال���ذي اأ���ش��ف��ى على ال��ن��دوة 

حراكًا فكريًا كبريًا.

األخبار
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اأدلة وجوب التقليد:
هل  التقليد؟  وج���وب  على  الدليل  ه��و  م��ا  ���ص/ 
واإن كان نقلي، ما هو  اأم نقلي ؟  هو دليل عقلي 

م�شدره؟
الكتاب  من  التقليد  على  كثرية  اأدل��ة  /هناك  ج 

وال�شنة والعقل والإجماع فمن تلك الأدلة:
ْنُهْم  مِّ ِف��ْرَق��ٍة  ُك��لِّ  ِم��ن  َنَفَر  َفَلْوَل  تعاىل:  قوله 
اإَِذا  َقْوَمُهْم  َوِلُينِذُروْا  يِن  الدِّ ِف  ُهوْا  َيَتَفقَّ لِّ َطاآِئَفٌة 
َيْحَذُروَن)التوبة/221(،  َلَعلَُّهْم  اإَِلْيِهْم  َرَجُعوْا 
َل  ُكنُتْم  اإِن  ْكِر  الذِّ اأَْه��َل  َفا�ْشاأَُلوْا  تعاىل:  وقوله 

َتْعَلُموَن)النحل/34(.
قال:  اأن��ه   الع�شكري احل�شن  الإم���ام  وع��ن 
حافظًا  لنف�شه  �شائنًا  الفقهاء  م��ن  ك��ان  )م��ن 
لدينه خمالفًا لهواه مطيعًا لأمر موله فللعوام اأن 

يقّلدوه(. و�شائل ال�شيعة: ج72 �ص131.
اإ�شافة اإىل اأن ال�شرية العقالئية ف الأمور املهمة 
والدين  الخت�شا�ص  اأ�شحاب  اإىل  الرجوع  على 
وال�شرية  الإن�����ش��ان  حياة  ف  يكون  م��ا  اأه��م  م��ن 
ال�����ش��ارع. عنها  ي���ردع  مل  م��ا  ح��ج��ة  العقالئية 

نطاق ولية الفقيه:
�ص/ ما هو نطاق ولية الفقيه؟

ج/ ولية الفقيه ف اأمور احل�شبة و�شورى الفقهاء 
البالد  لإدارة  العائدة  العامة  الأم��ور  ف  املراجع 

والعباد.
ا�شتعمال �شامبو بالكحول:

على  يحتوي  »�شامبو«  ا�شتعمال  حكم  م��ا  ���ص/ 
الكحول لغ�شل ال�شعر؟

تطهري  وج��ب  م�شكرة  ال��ك��ح��ول  ك��ان��ت  اذا  ج/ 
املو�شع الذي تالم�شه لل�شالة و�شبهها ف الفر�ص 

املذكور.
حكم بول ال�شلحفاة وغائطها:

�ص/ هل ال�شلحفاة جن�شة اأم طاهرة؟ وبالن�شبة 
اىل بولها وغائطها كذلك؟

فهو  وغائطها  بولها  اأم��ا  طاهرة،  ال�شلحفاة  ج/ 
جن�ص.

حكم ف�شالت الأرنب ووبره:
ت�شرح ف كل  اأران��ب وهي  لدينا ف منزلنا  �ص/ 
ورمب��ا  ونحت�شنها  اأي��دي��ن��ا  ب��ني  ونحملها  م��ك��ان 
الت�شق بع�ص وبرها ف ثيابنا، وقبل اداء ال�شالة 
نتاأكد انه ل يوجد وبر ون�شلي. فهل الرنب ووبره 
تغيري  علينا  يجب  هل  جن�شه؟  كلها  وف�شالته 
ثيابنا قبل ال�شالة، اأم نكتف بالتاأكد من خلوها 

من الوبر؟
ج1/ ف�شالت الأرنب جن�شة وما عداها فطاهر، 
ولكن ل ت�شح ال�شالة بكل وبر حيوان غري ماأكول 

اللحم.
الوبر،  من  الثياب  خلو  من  التاأكد  يجزي  ج2/ 
والأوىل تخ�شي�ص بع�ص الثياب التي ل تالم�ص 

الوبر املذكور
حكم ال�شابئة املندائيني:

الكتاب،  اأه��ل  من  املندائيون  ال�شابئة  هل  �ص/ 
وبخا�شة اأنهم ي�شرحون كونهم من اأتباع النبي 

يحيى؟
ج / مل يثبت اأنهم من اأهل الكتاب فحالهم حال 

من ل كتاب لهم.
معاجلة املياه كيميائيا ل يوجب طهارتها:

�ص/ ما حكم مياه املجاري التي جرى معاجلتها 
كيمياويًا فنزعت منها جميع ال�شوائب، بحيث اإنها 
ُترى ماًء عاديًا ب�شبب �شفاءه وعدم وجود رائحًة 

اأو لونًا?
ج/ اإذا مت اإي�شالها مباء الكر اأو املاء الكثري بعد 

معاجلتها فهي طاهرة ف الفر�ص املذكور.
رواية �شرب ال�شيدة زينب راأ�شها مبقدم 

املحمل معتربة:
�ص/ هل رواية )م�شلم اجل�شا�ص( الذي يروي 
�شرب ال�شيدة زينب راأ�شها مبقدم املحمل 

معتربة؟
ج: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

يكفي ف اعتباره ما يلي:
اأوًل: تقرير املئات من املراجع العظام ف ع�شورنا 

والع�شور ال�شابقة حيث تفاعلوا ف جمال�ص العزاء 
احلديث  هذا  نقلوا  عندما  الكرام  اخلطباء  مع 

ال�شريف.
واحلديث  الفقه  ف  فقهائنا  اأعاظم  تلّقي  ثانيًا: 
جياًل  بالقبول  ال�شريف  احلديث  لهذا  والرجال 
بعد جيل ف�شار احلديث من )املقبولة( املعتمدة 

ح�شب ا�شطالح علم احلديث.
ث��ال��ث��ًا: ن�شبة خ��ّري��ت ع��ل��م ال��رج��ال واحل��دي��ث 
وخبري الإ�شناد العاّلمة املجل�شي ف كتاب 
بحارالأنوار هذا احلديث ال�شريف اإىل نقله عن 

بع�ص الكتب املعتربة.
رابعًا: اعتمد عليه ونقله �شيد الطائفة الكبري ال�شيد 
عبداحل�شني �شرف الدين ف كتاب »املجال�ص 
�ص513. الطاهرة«  العرتة  م�شائب  ف  الفاخرة 

لب�س ال�شواد:
�ص/ هل يكره لب�ص الثوب الأ�شود على مدار العام 
وحزنًا  تاأ�شيًا  القادم  حمرم  اىل  حمرم  من  اأي 
احل�شينيني  �شعار  وجعله   احل�شني على 

املعزين له؟
العزاء  اأي��ام  ف  ال�شواد  لب�ص  هو  امل�شتحب  ج/ 
على الإمام احل�شني وهو ف �شهري حمرم 

و�شفر واهلل العامل.
ملاذا البكاء:

�ص/ ملاذا البكاء على الإمام احل�شني؟
ج/ قال ر�شول اهلل: )البكاء رحمة ورقة(، 
العربة  قتيل  »اأن���ا   :احل�شني الإم���ام  وق��ال 
 النبي اأمر  وقد  بكى«،  اإل  موؤمن  يذكرين  ل 
 بالبكاء على عمه )حمزة( �شهيد اأحد، وبكى

على الإمام احل�شني قبل ا�شت�شهاده.
مراجعة املراأة لدى الطبيب:

���ص/ ه��ل ي��ج��وز ل��ل��م��راأة امل��راج��ع��ة عند طبيب 
الأ�شنان الرجل؟

ج/ اإذا اإ�شتلزمت ال�شرورة ذلك وهو جائز واإل 
كان حرامًا علمًا باأنه يلزم على الطبيب ف حالة 

اجلواز لب�ص القفاز اأو جتنب اللم�ص.
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