


نعي�ش يف هذه الأيام ال�سريفة وفاة ال�سيدة اجلليلة اأم البنني فاطمة بنت حزام  
 . زوجة اأمري امل�ؤمنني الكالبية اأم العبا�ش واأخ�ته

 ولعل اأبرز ما ي�ست�قفنا يف حديثنا عن هذه ال�سخ�سية ه� كالم اأمري امل�ؤمنني
مع اأخيه عقيل عندما قال: يا عقيل اأنظر يل امراأة ولدتها الفح�ل من العرب  
من  كبرية  �سهادة  هذه   ، كربالء  احل�سنييف  اأخاه  ين�سر  غالمًا  يَل  لتّلد 
وامللفت يف   العبا�ش اأم  بحق  اخللق  على  تعاىل  وحجة هلل  مع�س�م  اإم��ام 
 ه� الإمام  هذا احلديث والت�ساوؤل الذي يطرحه كثري من النا�ش اأن عليًا 
ام��راأة  له  يختار  اأن  اأخيه  من  يطلب  فلماذا  العرب  باأن�ساب  والعامل  العارف 
ولدتها الفح�ل ؟ واجل�اب :ه� اأن عليًا اأراد اإظهار �ساأنها وبيان �سفاتها 
احلميدة لأن الرحم التي �س�ف حتمل يف داخلها قمر الع�سرية  ل بد اأن تك�ن 
رحم اإمراة حتمل امل�ا�سفات التي يريدها الإمام  ، هذا ما عناه اأمري امل�ؤمنني 
بق�له لعقيل وبالفعل كانت كما قال  اأجنبت له ولدًا عظيمًا وع�سدًا مفدًى 
لأخيه احل�سني وبذلك اأخذت هذه ال�سيدة اجلليلة مكانًة راقية يف الإ�سالم 
اأب�اب اهلل يق�سدها النا�ش يف ح�ائجهم وتق�سى بربكاتها    واأ�سبحت بابًا من 
بها  املتم�سكني  من  اهلل  جعلنا   احل�سني و   الزهراء عزيزة  فهي   ،

وال�سائرين على نهجها... و�سالم عليها ي�م ولدت وي�م ماتت وي�م تبعث حية.

اأم البنني..

الإ�شراف العام

العطاء..
و
الوفاء..



الإج�������اب�������ة ط����ب����ق����ًا  ل����ف����ت����اوى امل�����رج�����ع ال���دي���ن���ي
الأعلى اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 

الأ�����ش����ئ����ل����ة ال�����ش��رع��ي��ة

مفهوم الب�صرية
القراآن الكرمي

يف

ملتابعة ريا�شة كرة  مــــن وقتهم  ال�شباب ي�شتقطعون  الكثري مـن               
القدم وخ�شو�شًا الفرق الأجنبية , والبع�ض ي�شطر ل�شراء كارتات مببلغ 
معني ملتابعة هذه الألعاب يف حني يجهل البع�ض منهم الكثري من الأحكام 

الفقهية الأبتالئية, فما حكم هوؤلء ؟

                   ل �شك يف اأنه ينبغي لكل موؤمن العناية بتزكية نف�شه وتهذيبها 
عن اخل�شال الرذيلة وال�شفات الذميمة وحتليتها مبكارم الأخالق وحمامد 

ال�شفات ا�شتعدادًا لطاعة اهلل تعاىل وحذرًا من مع�شيته . 

                   ما حكم متابعة امل�شل�شالت الأجنبية كـ)الرتكية( وغريها ؟

               اإذا كــــانت توؤثر على امل�شاهد وتوجب انحرافه فال يجوز , كما 
ل يجوز النظر ب�شهوة , بل وكذا بدونها على الأحوط اإذا كانت امل�شاهدة 

خالعية .   

               �شـــــخـــــ�ض منت�شب اإىل وزارة الدفــــاع اأو الداخلية وقد اأتفق 
مع م�شوؤوله اإىل اإعطائه ن�شف راتبه على اأن ل يبا�شر الدوام وذلك على 

ح�شاب املنت�شبني الآخرين, فما هو حكمه وحكم امل�شوؤول ؟

                  ل يجوز لأي موظف اأن يخالف ال�شوابط القانونية واللتزامات 
ل  وظيفته  اأداء  عن  واملتخلف   , توظيفه  عقد  مبوجب  بها  تعهد  التي 

ي�شتحق الراتب املقرر له مبقدار التخلف .  

                 هل للعم اأو اخلال اأو الأم الولية على الطفل الغري بالغ ؟

                 الولية على ال�شبي غري البالغ لالأب اأو اجلد لالأب .

                يقوم بع�ض النا�ض بعدم اأخبار اجلهات املخت�شة عـــــن وفاة اأحد 
للقوانني  خمالف  وهذا  با�شمه  متوينية  ح�شة  وي�شتلمون  الأ�شرة  اأفــراد 

الو�شعية , فما حكم ذلك ؟وكيف يربوؤون ذممهم ؟

               ب�شمه تعاىل:ل ترخي�ض يف خمالفة القوانني املعمول يف ذلـــــك 
بحال , وعليه فاإن اأي خمالفة قانونية اأو ممار�شة من قبيل ما ُذكر يكون 

غري مرخ�ض فيها �شرعًا . 

                 يقوم بع�ض اخلبازين با�شتالم كمية من الطحني وبعد وزنها تبنينّ 
مقدارها كيلو غرام ورمبا اأكرث , فيقوم بخبز الطحني وياأخذ عن كل ع�شرة 
فما  املبلغ  هذا  من  اأقلنّ  الطحني  كيلو  اأن  علمًا  مبلغ)1000(دينار  اأقرا�ض 

حكم ذلك ؟

                  ب�شمه تعاىل: اإذا احتدنّ اجلن�ض والـــذات عــــــرفًا وكـــــــان كل من 
العو�شني من املكيل اأو املوزون فاملعاملة ربوية.

                 طفل م�شوه يف بداية احلمل هل يجوز اإ�شقاطه ؟

                    ل يجوز اإ�شقاط احلمل واإن كان بوي�شة خم�شبة باحلومين اإل اإذا 
خافت الأم ال�شرر على نف�شها من ا�شتمرار وجوده اأو كان موجبًا لوقوعها 
يف حرج �شديد ل يحتمل عادة فاإنه يجوز لها عندئذ اإ�شقاطه ما مل تلجه 
الروح , واأما بعد ولوج الروح فيه فال يجوز الإ�شقاط مطلقًا حتى يف حالة 

ال�شرر واحلرج على الأحوط لزومًا .  

                هل يجوز للم�شتحا�شة م�ضنّ حـــروف امل�شحف ال�شريـــف ودخول 
احلرم النبوي و املراقد املقد�شة واجلماع ؟

                    ب�شمه تعاىل: ل يتوقف جواز وطئها على الغ�شل واإن كانت رعاية 
فالظاهر  العزائم  ال�شور  وقراءة  امل�شاجد  دخول  واأما   . اأوىل  الأحتياط 
حت�شيل  قبل  ونحوه  امل�شحف  م�ضنّ  عليها  ويحرم   , للم�شتحا�شة  جوازها 

الطهارة , ول يبعد جوازه لها قبل اإمتام �شالتها دون ما بعده .  

                     هل اأن الأغ�شال املندوبة جتزي عـــــــــن الو�شــــــــوء؟ ومــــا املــراد 
بالأغ�شال الزمانية واملكانية ؟ 

                  ب�شمه تعاىل:الأغ�شــال التي ثــبــت ا�شتحبـــابـــهــــا بدليل معترب 
تغني عن الو�شوء , واأما الأغ�شال الزمانية ولها اأفراد كثرية منها غ�شل يوم 
اجلمعة وعرفه والرتوية . واأما الأغ�شال املكانية كالغ�شل لدخول احلرم 

املكي ولدخول مكة اأو الكعبة امل�شرفة اأو لدخول حرم املدينة
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بقلم:�سماحة ال�سيخ عبد احل�سن الطائي
ق�له تعاىل

ائ   ائ   ى   ى   ې     ې   ې   ې   زب 
ۈئ             ۈئ   ۆئ    ۆئ     ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ        ەئ  

ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئرب احلج:٤٦   

وهي  القلب،  عقيدة  الب�سرية:  اللغوي:  املعنى 
به،  ه�  ما  على  ال�سيء  بها  ي�ستب�سر   التي  الدللة 

وهي ن�ر القلب كما اأن الب�سر ن�ر العني . 
ه�   : الب�سري  اهلل  اأ�سماء  ويف   ، ال��ع��امل   : الب�سري 
بغري  وخافيها  ظاهرها  كلها  الأ�سياء  ي�ساهد  الذي 

جارحة)اآلة الب�سر( . 
بها  تب�سرون  ربكم  من  ودلئ��ل  بّينات   : الب�سائر 
الهدى من ال�ساللة ومتيزون بها بني احلق والباطل . 

املب�سرة : امل�سيئة ، البّينة ، ال�ا�سحة . 
ذو ب�سرية : اأي ذو علم وخربة . 

ب�سرت بال�سيء : اأي علمته  فاأنا ب�سري ، واأب�سرته 
بروؤية العني . 

التب�سر : التاأمل والتعرف . 
امل�ستب�سر : امل�ستبني لل�سيء . 
الب�سرة : احلجارة الرخ�ة . 

التف�شري: حث �سبحانه وتعاىل على العتبار بحال 
من م�سى من القرون املكذبة لر�سلهم فقال : )ې  
ورد  ا�ستنكاري  ا�ستفهام  وه��ذا  ې(  ې   ې  
ا�ستنكارًا ملن يرى ما فعل مبن هم قبله ول يعترب ول 
يتاأثر ، اأي اأومل ي�سري ق�مك يا حممد يف اأر�ش اليمن 

وال�سام اأثناء اأ�سفارهم للتجارة اأو غري ذلك )ى  
من  مايرون  بها  يعلم�ن  اأي  ى  ائ  ائ  ەئ( 

قبلهم)ەئ        كذب  مبن  مانزل  بقل�بهم  ويعقل�ن  العرب 
ال�سابقة  الأمم  اأخبار  ۇئ(ي�سمع�ن  وئ   وئ  
املكذبة يف حال مل ي�ساهدوا ، فالعني اإحدى احل�ا�ش 
�سمع�ه  فما  ناقلة  حا�سة  ك��ذل��ك  والإذن  الناقلة 

ېئ   ۈئ             ۈئ   ۆئ    العتبار)ۆئ     ي�ستدعي 
اهلل  ر�س�ل  عن  ورد  ىئ(  ىئ   ىئ            ېئ        ېئ  
يف معر�ش ذكر هذه الآية :)لي�ش الأعمى من 

يعمى ب�سره ، ولكن الأعمى من تعمى ب�سريته(. 
ال�سابق  الكالم  اإىل  يع�د  )اأنها(  ق�له  يف  و)الهاء( 
بعد  واجلملة  ال�ستنكاري  ال�ستفهام  فيه  ورد  الذي 
راأى  ممن  البع�ش  جعل  ال��ذي  ال�سبب  تف�سر  الهاء 
كذبت  التي  ال�سابقة  الأمم  على  ج��رى  ما  �سمع  اأو 
ومدنهم  وا�سحة  اأثارهم  وترك  فعاقبهم  اهلل  باآيات 
�ساخ�سة حيث اأن �سبب عدم العتبار لي�ش ه� عمى 

العني ولكن ال�سبب ه� عمى ب�سرية القلب وانطفاء 
واإّل فبع�ش من فقد  ب�سره  الدنيا  ب�سبب حب  ن�ره 
 . هلل  وع��اب��دًا  للقراآن  وحافظًا  باحلق  ع��ارف��ًا  جت��ده 
م��سعه يف  القلب  اأن  وق���ل��ه)       ىئ           ىئ  ىئ(مع 
ولكن  الإن�سان  يف  الباطنية  الأم���ر  من  اأي  ال�سدر 
العرب يف  ي�رده  الذي  الت�كيد  الكالم من  جاء هذا 

كالمهم . 
معطلة  ت�سبح  الظاهرية  الإن�سان  ح�ا�ش  اأن  فكما 
التكاملية  الإن�سانية  وظيفتها  اأداء  على  قادرة  وغري 
يفقد  فعندما   ، ونتائجها  واأث��اره��ا  احلياة  فهم  يف 
وي�سبح  احلقيقي  بالعمى  ي�ساب  ب�سريته  الإن�سان 
بيان  يف  تعاىل  قال   ، منها  واأدن��ى  اأ�سّر  بل  كالإنعام 

ذلك :زب ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
ھ  ھربالأنفال:٢٢  وجعل �سبحانه من تعطلت 
ممن  جعله  وليعترب  احل��ق  بها  فاليدرك  ب�سريته 
ي�ستحق العذاب الأبدي بدخ�ل جهنم وهذا ماذكره 

پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   تعاىل:زب 
پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ            ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  رب الأعراف: ١٧٩

بحث روائي 
الب�سرية عني العقل 

الإم���ام  ع��ن  ج��اء  وق��د  العقل  ع��ني  ه��ي  فالب�سرية 
العقل  ب��ه  ي�سف  وعميق  رائ��ع  ال�سادقبيان 
الفطنة  منه  والعقل   ، العقل  الإن�سان  بق�له:)دعامة 
والفهم واحلفظ والعلم ، وبالعقل يكمل ، وه� دليله 
ومب�سره ومفتاح اأمره ، فاإذا كان تاأييد عقله من الن�ر 
كان عاملًا حافظًا ذاكرًا فطنًا فهمًا ، فعلم بذلك كيف 
َ وحيث ، وعرف من ن�سحه ومن غ�سه، فاإذا عرف  وملمِ
واأخل�ش  ومف�س�له،  وم��س�له  جم��راه  عرف  ذلك 
ال�حدانية هلل والإقرار بالطاعة. فاإذا فعل ذلك كان 
م�ستدركًا ملا فات ، واردًا على ما ه� اآت ، يعرف ما 
ه� فيه ، ولأي �سيء ه� هاهنا، ومن اأين ياأتيه، واإىل 

ما ه� �سائر ، وذلك كله من تاأييد العقل(. 
الفقه مفتاح الب�شرية 

يف و�سية لالإمام الكاظم: تفقه�ا يف الدين فاإن 
الفقه مفتاح الب�سرية ، ومتام العبادة ، وال�سبب اإىل 
املنازل الرفيعة ، والرتب اجلليلة يف الدين والدنيا، 
على  ال�سم�ش  كف�سل  العابد  على  الفقيه  وف�سُل 
له  اهلل  ير�ش  مل  دينه  يف  يتفقه  مل  ومن   ، الك�اكب 

عمال. 

الدعاء لدوام الب�شرية 
:ورد يف مناجاة اأمري امل�ؤمنني

اأب�سار  واأن��ر   ، اإليك  النقطاع  كمال  يل  هّب  )الهي 
اأب�سار  تخرق  حتى   ، اإليك  نظرها  ب�سياء  قل�بنا 
 ، العظمة  معدن  اإىل  فت�سل  ال��ن���ر  حجب  القل�ب 

وت�سري اأرواحنا معلقة بعز قد�سك . 
اأهمية الب�شرية 

اإذا  ليجدي  الب�سر  نظر   : علي  الإم���ام  عن 
عميت الب�سرية .

تكذب  فقد  الأب�سار  مع  الروؤية  لي�ست   :وعنه
العي�ن اأهلها ، وليغ�ش العقل من ا�ستن�سحه .

وعنه: فقد الب�سر اأه�ن من فقدان الب�سرية . 
من ه� �ساحب الب�سرية  

�سمع  م��ن  الب�سري  علي:)فاإمنا  الإم���ام  ع��ن 
�سلك  ثم   ، بالعرب  وانتفع   ، فاأب�سر  ونظر   ، فتفكر 

جددًا وا�سحة يتجنب فيه ال�سرعة يف املهاوي( 
اأي بعد ح�س�ل العلم لديه وفهمه ملا راآه و�سمعه فاإنه 
�سريه  يف  ال�ا�سحة  الطريق  ويختار  علم  مبا  يعمل 
لأن  فيه�ى  يتبع ه�اه  ل  اأي  املظلمة  الطرق  ويتجنب 

اإتباع اله�ى يردي .
واأقلع   ، اأب�سر عي�به  النا�ش من  اأب�سر   :وعنه

عن ذن�به . 
وهذا اأفعل تف�سيل من الإب�سار يعني اإذا ق�سمنا اأهل 
يب�سر  من  ه�  اأف�سلهم  ف��اإن  مراتب  اإىل  الب�سرية 

عي�به ويقلع عن ذن�به .
اأنواع العيون لدى الإن�شان 

١ � الب�سر: وه� العني الظاهرة وهي اإحدى احل�ا�ش 
اخلم�سة الظاهرة التي يتح�س�ش من خاللها الإن�سان 
بالنف�ش  مت�سلة  وهي  اخلارجي  العامل  من  ما ح�له 
احلي�انية اأي لها دخل يف بقاء ومن� احلياة احلي�انية 

لدى الإن�سان . 
٢� الب�سرية : وهي عي�ن العقل ومن خالل ما يريد على 
الإن�سان من م�ساهدات اأو م�سم�عات اأو م�سم�مات اأو 
ترى عمق  العقل  ب�سرية  فاإن  اأو مذوقات  ملم��سات 
تدركه  ما مل  والتدقيق فرتى  بالتحليل  الأ�سياء  هذه 
واأ�س�لها  املح�س��سات  ه��ذه  خلفيات  من  احل���ا���ش 
فيق�م  العقل  بها  يحتفظ  مدركات  فتك�ن  وغايتها 

بالت�جيه على اأ�سا�ش ما ا�ستنبط منها من عرب . 
تعاين احلق عيانًا حم�سًا  التي  ال��روح: وهي  3� عني 
تت�سنى  ل  وهي  وال�سه�د  الك�سف  ت�سمى  ومعاينتها   ،
لكل اأحد ، بل حت�سل بعد اإن يعترب الإن�سان بب�سريته 
فاإذا  واملجاهدة  بالريا�سة  وي�سلكه  الطريق  ويتعرف 
من  نف�سه  �سفى   ، تعاىل  احلق  ذات  يف  نف�سه  اأفنى 
ال�س�ائب ، وح�سل له التجرد التام عندها يجل�ا نظر 
الروح فتب�سر بعينها ن�ر العظمة ، وت�ساهد بها العّزة 

وجتذب القل�ب اإىل فناء احل�سرة . 
14335 هـ4 2012 م



ال�سيد اخلطيب

مقدمة
اأه���م الأم�����ر الفّعالة يف  ال��رتب��ي��ة واح���دة م��ن  ُت��ع��ّد 
احلياة الجتماعية والتي على م�جبها ين�سئ اجليل 
ال�سغري كي يك�ن عن�سرًا نافعًا يف الأ�سرة واملجتمع 
التي جتعله م�ستعدًا  اإذا ت�فرت له املقدمات   وذلك 
لتك�ين �سخ�سيته ، ومن اأهمها البيئة ال�ساحلة التي 
لها  الريفية  العراقية  البيئة  ك�ن   . املرء  بها  ين�سىء 
دور يف الرتبية الدينية والعرفية لدى اأبنائها فاتبع�ا 
اآبائهم ونهج�ا نهجهم يف ال�سري وال�سل�ك ، وحبهم 
وولئهم لالأئمة. وبهكذا اأج�اء وظروف �سارت 
الأيام والأجيال يف حياة �سيدنا املرَُتَجم يف م�سريته 
هذه  م�اكبًا  اأظفاره  نع�مة  منذ  والرتب�ية  التبليغّية 
الطق��ش حتى اأ�سبح واحدًا ممن ُي�سار اإليه بالبنان 
لخت�سا�سه وُلقب لهذا الخت�سا�ش ب�)اخلطيب( .

ولدته ون�شاأته
عبد  ال�سيد  بن  مكي  ال�سيد  بن  مهدي  ال�سيد  وه��� 
احل�سن الهنداوي وينتهي ن�سبه اإىل زيد ال�سهيد بن 

.علي بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب
اإليها  ينتمي  التي  بلدته  اإىل  ن�سبة  بالهنداوي  وُلقب 
منطقة  الغربي  اجل��دول  ناحية  يف  ال�سيد  ولد  حيث 
حمافظة  من  الهندية  لق�ساء  التابعة  )الرجيبة( 
كربالء املقد�سة �سنة١٩30م � ١3٤٩ه� ون�ساأ يف اأ�سرة 
باخلطابة  اأي�سًا  وا�ستهرت  احل��ال  مت��سطة  كرمية 

احل�سينية اأبًا عن جد .
احل�سينية  للخطابة  اأدائه  يف  متّيز  املرُتَجم  وال�سيد 
النف�ش  ع��زي��ز  وك���ان   . وال�����س��ّي��ق  اجلميل  باأ�سل�به 
و�سريف ال�سرية ، داأب على التزامه بالن�افل وكرثة 

.العبادة وا�ستمر على هذه ال�سرية حتى وفاته
خطابته

ح�سينية  خطابية  اأج����اء  يف  املُ��رتَج��م  �سيدنا  ن�ساأ 
حتى  البتدائية  املرحلة  يف  طالبًا  ال�سيد  وك��ان   .
من  ي�مًا  نف�سه وخميلته  يكن يف  ومل  بتف�ق.  اأكملها 
املنرب احل�سيني ويك�ن خطيبًا قط  اأن يرتقي  الأيام 
ثقياًل  ل�سانه كان  نف�سه لأن  . وهذا ما كان يدور يف 
فيبدله)لم(  ح��رف)ال��راء(  يلفظ  اأن  ي�ستطيع  ل 
كان  حيث  الأم��ر  لهذا  ومغتمًا  مهتمًا  وال��ده  فكان   .
بزيارة  ملتزمًا  وال��ده  وك��ان  به.  فكره  وي�سغل  يفكر 
دائمًا  ويدع�ا  اجلمع  ليايل  احل�سنييف  الإم��ام 
تلك  حت��ل  احل�سنياأن  الإم����ام  ج���ده  ع��ن��د  ل��ه 
خدامه  م��ن  ليك�ن  مهدي  ول��ده  ل�سان  م��ن  الُعقدة 

ملا  الأي��ام  ي�م من  وال��ده: يف  . يق�ل  وخطباء منربه 
ل�سانه  وانطلق   . الكرامة  حتققت  البيت  اإىل  رجعت 
فرح  ال�سهداءحيث  �سيد  بربكة  مفاجئ  ب�سكل 
اجلميع لهذه الكرامة . ولزم الأب ولده لتحقيق هذه 
الأمنية فبداأ ميار�ش اخلطابة رغم �سغر �سنه ولكن 
مل تكن هذه الكرامة حمفزًا رئي�سيًا له على ممار�سة 
والأع���ام  ال�سنني  مرت  اإن  حتى  ودوامها  اخلطابة 
�سيدنا  يق�ل   . وعدمها  اخلطابة  بهذه  ملتزم  بني 
:يف ي���م من الأي��ام راأي��ت يف منامي  املُ��رتَج��م 
ر�س�ل اهللوبخدمته �سلمان املحمدي ، ف�سلمُت 
 ، لأقبلها  ي��ده  على  اهللواأه�يت  ر���س���ل  على 
فاأنا  اهلل  ر�س�ل  يا   َ ملمِ  : له  فقلت   . مني  يده  فجذب 
من ذريتك؟ فتب�سم يف وجهي واأعطاين يده املباركة 
فقبلتها . فقبلني ه� اأي�سًا وهم�ش يف اأذين بدعاء ل 

زلت اأتذكره: اللهم وفقه.... اللهم احفظه .
املدر�سة  ترك  واأنا عازم على  ن�مي  فا�ستيقظت من 
احل�سنيوبداأت  ملدر�سة  والنت�ساب  الر�سمية 
بع�ش  واآخ��ذ  مكي  ال�سيد  وال��دي  مكتبة  على  اأت��ردد 
اأهل  ومدائح  احل�سيني  عر  بال�سمِ املتخ�س�سة  الكتب 
التعزية  ملجال�ش  بالتزامي  وب���داأت   .البيت
فن  لأتعلم  خلطبائها  م�سغيًا  منطقتنا  يف  املقامة 
حتى   ، املنربية  والطرق  الأط����ار  وكيفية  اخلطابة 
حفظُت خم�ش ع�سرة ق�سيدة مبتابعتي لهذه امل�سرية 
يرتقيان  كانا  عندما  ح�سني  ال�سيد  وعّمي  اأب��ي  مع 
املنرب . ويف فرتة لي�ست بالكثرية ففاجاأتهم بارتقائي 

املنرب خطيبًا ح�سينيًا.
يف  منطقته  خ��ارج  للخطابة  دع���ة  اأول  ل��ه  وك��ان��ت 
اإىل مدينة اخل�سر من حمافظة املثنى  ع��ام١٩5٩م 
مّدة ع�سرة اأيام من �سهر حمرم احلرام يف الع�سرة 
. وا�ستمر عندهم مّدة ثالث �سن�ات متتالية  الأوىل 
التابعة لق�ساء الرفاعي .  . ثم التزم ناحية الن�سر 
وبعدها قراأ يف ق�ساء ال�سطرة عّدة �سن�ات ثم انتقل 
اإىل الفاو وذلك عام١٩٦5م . ويف عام١٩٦٦م �سافر 
اإىل الك�يت وقراأ فيها . وكل هذا بف�سل وبركة دعاء 

والدي ودعاء النبييل يف تلك الروؤيا .
وقراأ �سيدنا املرُتَجم اأي�سًا يف احللة وبغداد والكاظمية 
وكربالء املقد�سة وخارج العراق يف البحرين و�س�ريا 

ولبنان .
درا�شته

اإىل  اخلطيبتعاىل  م��ه��دي  ال�سيد  انت�سب 

الدرو�ش احل�زوية مبتداأ من مدينة كربالء املقد�سة 
مدينة  اإىل  الرحال  �سّد  ثم  الأولية  املقدمات  اآخ��ذًا 
والأ�س�ل  الفقه  يف  درو�سه  مكماًل  الأ�سرف  النجف 
وكان �سكنه اآنذاك يف مدر�سة القزويني . حتى ح�سر 
بحث ال�سيد حم�سن احلكيميف م�سجد الط��سي .
وكذلك بحث ال�سيد اأب� القا�سم اخل�ئييف جامع 

اخل�سراء .
ال�سيد  بحث  اأي�����س��ًا  ح�سر  املقد�سة  ك��رب��الء  ويف 
ع��ب��د ال���ه���ادي امل���ي���الين وال�����س��ي��د م�����ريزا م��ه��دي 

ال�سريازي)قد�ش �سريهما( .
موؤلفاته

برع ال�سيد يف فّن الكتابة م�سافًا اإىل جانب خطابته 
اأدائه  و�سال�سة  الق�سائد  حفظ  يف  النادر  واأ�سل�به 
و�سجي �س�ته حني ينعى، فاألف الكتب التالية :

١� اآيات منتخبة من القراآن الكرمي)طبع بريوت( .
٢� اآمايل اخلطيب)طبع قم( .
3� حقيبة اخلطيب)طبع قم( .

٤� ال��س�ل اإىل اجلنان)كتاب يف الأدعية،مطب�ع(.
5� خمت�سر م�لد الر�س�ل الأعظم ووفاته)مطب�ع(.

وفاته
ت�يف �سيدنا املرُتَجم عن عمر ناهز)٧٧( �سنة اأفناها 
العلم حيث هاجر  البيتوطلب  اأهل  يف خدمة 
�سط�ة  م��ن  ف���ارًا  اإي���ران  اإىل  ث��م  وم��ن  الك�يت  اإىل 
وبعد   ، ال��ع��راق  يف  اآن���ذاك  احل��اك��م  البعثي  النظام 
اإىل  ال�سيد  ع��ام٢003م عاد  النظام احلاكم  �سق�ط 
التي  البلدة  تلك  يف  عم�مته  وبني  اأهله  وبني  وطنه 
اأخريًا يف  وا�ستقر  الزمان  ربع قرن من  ُمنُذ  فارقها 
الإم��ام  ج��ّده  مرقد  بج�ار  املقد�سة  كربالء  مدينة 
م�سارعًا  املحت�م  الأج��ل  واف��اه  احل�سنيحتى 
وذلك  والغربة  الفراق  ب�سبب  به  اأمّل  ال��ذي  املر�ش 
امل�افق ١/١٧  �سنة ١٤٢٧ه���  ي�م ٢8 ذي احلجة  يف 
/٢00٧م . و�ُسّيعت�سييعًا مهيبًا من حمل ولدته 
كربالء  وادي  يف  الأخ���ري  م��ث���اه  اإىل  الرجيبة  يف 

املقد�سة .
حيث  �سائرون  الطريق  نف�ش  على  هم  الي�م  واأبنائه 
املجال  ه��ذا  اأو���س��اط  يف  املعروفني  اخلطباء  منهم 
خري  مهديفاإنهم  ال�سيد  وال��ده��م  اهلل  رح��م 

خلف خلري �سلف.

مهدي اخلطيب

بقلم: ال�سيخ حمم�د عبد الر�سا ال�سايف

التفكر يف.. 

بقلم: ال�سيخ اأب� ن�ر الكربالئي

خلق اهلل

قال تعاىل :زب ڱ ڱ ں  ں  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ 
من    ١٩١ ع���م���ران:  اآل  ہرب  ہ   ہ  
ال�ا�سح  لكل ذي لّب اأنه رغم تعدد املخل�قات 
وت��ن���ع��ه��ا واخ��ت��الف اأ���س��ك��ال��ه��ا واأح��ج��ام��ه��ا 
هناك  اإن  و�سل�كها  عي�سها  وط��رق  واأل�انها 
كما   ، لأجلها  خلقت  متعددة  وغايات  اأهدافًا 
باإمكانات  منها  ن�ع  كل  الباريجّهز  اأن 
والغايات  الأهداف  تلك  تتنا�سب مع  وطاقات 
بني  العجيب  ال��ت��ب��اي��ن  ه���ذا  ن�ساهد  ل��ذل��ك 
املخل�قات وحتى بني اأفراد الن�ع ال�احد ، ثم 
�ساءت حكمته تعاىل اأن يهدي تلك املخل�قات 
ف��ط��ري��ًا ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ت��ل��ك الإم��ك��ان��ات 
العام  الهدف  اإىل  ال��س�ل  لأج��ل  والطاقات 

والغاية املن�س�دة من وراء خلقها .
مث    جث    يت   ىت   مت   زب    : اأخ��رى  اآي��ة  ويف 
ل  لذلك     50 ط��ه:  رب  مج   حج    يث   ىث  
حمله  يف  و�سع  وك��ٌل  عبثًا  ُخلق  خمل�قًا  جند 
عجيب  ت����ازن  وف��ق  املنا�سب  ووق��ت��ه  الدقيق 
تركيبة  م�ست�ى  على  الت�ازن  ذلك  كان  �س�اء 
اأج����زاءه  ب��ني  ب��ت���ازن  ب��ذات��ه )اأي  امل��خ��ل���ق 
وبني  بينه  ال��ت���ازن  اأو  الداخلية(  وتركيباته 
كل  م��ن  فيها  الأخ��رى)وان��ب��ت��ن��ا  امل��خ��ل���ق��ات 
�سبحانه  �سّخرها  ثم  م�زون(١٩حجر،  �سيء 
لتك�ين  البع�ش  ببع�سها  لالرتباط  وت��ع��اىل 
تبادل  اأو  التعاي�ش  ك��راب��ط��ة  بّينه  ع��الق��ات 
املنفعة كما يفعل يف نقل لقاحات الزه�ر اأثناء 
يتغذى على  فالنحل   ، ال�ستفادة من رحيقها 
رحيق الزهرة من جهة وتق�م بنقل اللقاحات 
اأخ��رى ..اأو  اأخ��رى وم��ن جهة  اإىل  من زه��رة 
كرابطة التطفل حيث تعي�ش بع�ش احل�سرات 
على دماء احلي�انات اأو اأن�سجة نباتات اأخرى 
وت�سبب لها ال�سرر بدًل عن النفع.. ولكن هذه 
العالقات والروابط جميعًا ت�سب يف م�سلحة 
بني  الدقيق  ال��ت���ازن  وحفظ  الكلي  التكامل 
تلك  اأن  ن��الح��ظ  ث��م  الطبيعية  مك�نات  ك��ل 
املخل�قات قد ق�سمت ب�سكل عام اإىل ق�سمني:

اأ - املخل�قات اخلدمية
 ب- املخل�قات التكاملية 

اهلل  اأوجدها  التي  هي  اخلدمية  فاملخل�قات 
تكاملها  غاية  واأن  غريها  خلدمة  �سبحانه 
هي اأداء تلك اخلدمة لذلك الغري .. وبالأعم 
الأغلب هي خمل�قات م�سرية م�سل�بة الإرادة 
ولكل  والرت��ق��اء  التط�ر  حم��دودة  والختيار 
ميكنها  ل  ع��دد  و�سل�ك  حياتي  نظام  منها 
التجاوز عليه اإل ما ندر وميكن تق�سيمها اإىل 

الأجنا�ش التالية:
١- اجلمادات
٢- النباتات 

3- احلي�انات
فيما  اخلدمية  الأجنا�ش  هذه  تفا�سلت  كما 
درج��ات  يف  وتباعدت  الرقي  بدرجة  بينهما 
يف  وتباينت  خمتلفة  م�ست�يات  اإىل  التكامل 
و�سخر  لغريها  تقدمها  التي  اخلدمات  تعداد 

خلدمة  منها  جن�ش  كل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
اجل��ن�����ش الأع���ل���ى م��ن��ه يف درج���ة ال���رق���ي... 
بني  رقيًا  الأدنى  باعتبارها  اجلمادات  فمثاًل 
وال�سه�ة( احل�ش  امتالكها  اجلميع)لعدم 
فهي تق�م بخدمة النبات واحلي�ان والإن�سان، 
ف��ال��رتاب وامل���اء وال��ه���اء وامل��ع��ادن وال�سم�ش 
حلياة  مهمًا  ع��ام��اًل  ت�سكل  وغ��ريه��ا  والقمر 
النبات  ول��ك��ن  والإن�����س��ان  واحل��ي���ان  النبات 
على  )لقدرته  اجل��م��اد  م��ن   اأرق���ى  باعتباره 
بع�ش  يف  احل�����ش  م��ن  ب�سيط  و���س��يء  ال��ن��م��� 
اأن����اع���ه( ل ن���راه ي��خ��دم اجل��م��اد ب��ل يك�ن 
كاحلي�ان  رت��ب��ه  منه  اأع��ل��ى  ه���  م��ن  بخدمة 

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   والإن�سانزب 
ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ                 ڤ  ڤرب 
للحي�ان)باعتباره  نظرنا  واإذا  امل�ؤمن�ن:١٩. 
ميتلك احل�ش وال�سه�ة وقدرة احلركة والعقل 
الب�سيط( فال جنده خادمًا للجماد اأو النبات 
اإل نادرًا بل يك�ن م�ستهلكًا له وم�ستفيدًا منه 
رتبة  اأعلى منه  يك�ن بخدمة من ه�  يف حني 
ورقيًا وه� الإن�سان الذي يعترب �سيد الكائنات 
لمتالكه ذلك العقل اجلّبار واحل�ّش املرهف 
متكنه  التي  وال�هم  والغ�سب  ال�سه�ة  وق���ة 

ۆ    والتكاملزب  ال���رق���ي  م���ن  ج��م��ي��ع��ًا 
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ  

واجل��ن  الإن�����ش  اإذًا  ال��ن��ح��ل:5  ۅرب 
اإن  فباإمكانهما  التكاملية  املخل�قات  ي�سكالن 
يتكامال ليك�نا اأف�سل من املالئكة اأو يت�سافال 

ٻ   ٱ   زب  احل��ي���ان  م���ادون  اإىل  لي�سال 
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ            ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ  
الذي  ال�س�ؤال  ولكن  الأع���راف:١٧٩   ڤرب 
لالإجابة  التمعن  يجب  وال��ذي  نف�سه  يطرح 
عليه وه��� ذل��ك الإن�����س��ان الأع��ظ��م رق��ي��ًا بني 
والذي  جميعها  من  واملخدوم  املخل�قات  كل 
كرمه اهلل عليها بخدمة من يجب اأن يك�ن... 
واآلءه...  لأنعمه  ���س��اك��رًا  بنهيه...  منتهيًا 
لبل�غ  ي��سله  الذي  امل�ستقيم  �سراطه  �سالكًا 
نرى  ولكننا   . ُخلق  اأج��ل��ه  م��ن  ال��ذي  الكمال 
اأغلب بني الإن�سان قد ا�ستدار )١80( درجة 
عمره  جّل  يق�سي  فه�  دونه  ملا  خادمًا  ليك�ن 
النبات  وخدمة  وتربيته  احل��ي���ان  خدمة  يف 
وزراع���ت���ه وخ��دم��ة اجل��م��اد واحل��ف��اظ عليه 
 !! ل��ه  اهلل  وهبهها  ال��ت��ي  للرتبة  معترب  غ��ري 
ول   !! له  خ�س�سه  ال��ذي  للتكرمي  مقّدرًا  ول 
له  اهلل  اأع��ّده  ال��ذي  احلقيقي  بالكمال  راغبًا 

ٻ   ٱ   زب  تعاىل:  اهلل  لأنعم  !!متنا�سيًا 
ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  رب 

اإبراهيم: 3٤.
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اإن واقع احلياة الزوجية عبارة عن تزاوج بني النف��ش 
ل بني الأب���دان.. وه��ذا خالفًا ملا ه� يف ذهن عامة 
احلالة  ب��اأن  ي��رون  الذين  ال�سابات،  وعامة  ال�سباب 
الزوجية عبارة عن اقرتان بدين، يغلب عليه اجلانب 
باأن  ال��زوج��ان  اعتقد  اإذا  باأنه  واحل��ال  الغريزي.. 
هنالك تزاوجا بني النف��ش، فمن الطبيعي اأن يحاول 
فاجل�انب  بينهما..  فيما  النف�سي  الن�سجام  تقريب 
الغريزية من الأم�ر التابعة للجانب النف�سي، اأي اأنه 
الغريزي  اجلانب  فاإن  والرحمة،  امل���دة  وجدت  اإذا 
اأي�سًا ي�سبح له وقع متميز بني الزوجني.. ومن هنا 
الإميانية-  -الأ�سرة  املثالية  الأ�سرة  اأن  نعتقد  نحن 

تعي�ش حالة ال�سرور التام، قلبًا وقالبًا.
فاإذن، اإن احلل يكمن يف ال��س�ل اإىل هذه النقطة، 
وهي: اأن التزاوج يحتاج اإىل بل�غ نف�سي.. اأي اأنه لبد 
للزوجني اأن ُيّرفعا من م�ست�ى التفكري، بحيث يك�ن 
العقل ه� العن�سر احلاكم يف احلياة الزوجية.. ومن 
املالحظ اأن هناك تاأكيدًا ل نظري له يف الروايات على 
عن�سر العقل، كالذي ورد عن الإمام الباقراإذ 
قال: )ملا خلق اهلل عزوجل العقل ا�ستنطقه، ثم قال 
له: اأقبل فاأقبل، ثم قال له: اأدبر فاأدبر، ثم قال له: 
ول  منك،  اإيل  اأح��ب  ه�  خلقًا  خلقت  ما  وع��زت��ي!.. 
اآم��ر، واإي��اك  اإي��اك  اإين  اأم��ا  اأح��ب،  اإل فيمن  اأكملك 
اأنهى، واإياك اأعاقب، واإياك اأثيب(..اإن اهلل عزوجل 
اأحب اهلل عبدًا  اإل فيمن يحب، فاإذا  مل العقل  ل يكَّ
ومن  التعقلي..  واجلانب  العقلي  اجلانب  فيه  اأكمل 
بع�ش  تعريف  يف  -ك��م��ا  اإج��م��اًل  العقل  اأن  املعل�م 
به  واكت�سب  الرحمن،  به  عبد  )ما  ه�:  ال��رواي��ات- 

اجلنان(.
ال�ج�د،  مملكة  يف  مت�ساك�سني  حاكمني  هناك  اإن 
جن�د  هنالك  املقابل  ويف  العقل،  حاكمية  وه��م��ا: 
كما  ولكن  بينهما..  فيما  �سجال  واحل��رب  ال��ه���ى؛ 
العقل  هذا  اأن    البيت  اأهل  رواي��ات  من  نفهم 
يعمل يف وج�د الإن�سان على نح� هبة اإلهية.. هناك 
اإنذار داخل وج�د الإن�سان، ما ي�سمى -هذه  اأجهزة 
الأيام- بال�جدان، اأو بال�سمري، اأو باجلهات امل�ؤنبة 
يف وج���د الإن�����س��ان، ولكن م��ع م��رور ال��زم��ن وع��دم 
الإ�سغاء لنداء الباطن والفطرة وال�جدان، نالحظ 
باأن هذا احلاكم ُيعزل من من�سبه.. وبالتايل، فاإن 

جن�د اله�ى ت�سبح هي احلاكمة يف مملكة العقل. 
واإذا اتفق الزوجان يف حياتهما الزوجية على هذين 
احلاكمني: حاكم الدين، وحاكم العقل؛ فاإن حياتهما 
العقل  باأن  ننكر  ل  نحن  و�سعيدة..  م�ستقرة  �ستك�ن 

من  الإن�سان  لأن  الدين؛  جانب  اإىل  �سمه  من  لبد 
له  عقل  ل  ولكن  ال�سرعية،  امل�ساألة  يعلم  اأن  املمكن 
كي ي�سخ�ش له امل��س�ع.. مثاًل: نحن نعلم اأن املراأة 
عليها اأن ل تخرج من املنزل اإل باإذن الزوج، واأن ل 
ه�  ما  ت�سخي�ش  ولكن  ال��زوج؛  حق  ينايف  مبا  تعمل 
وم�ساألة  ال��زوج،  حرمات  تنتهك  ومتى  ال��زوج،  حق 
�سابه  وما  الزوجية،  احلياة  يف  التعامل  يف  العدالة 
بني  فامل�سكلة  وتطبيقها؛  فهمها  ي�ست�سكل  قد  ذلك، 
الأيام من  الزوجني هي يف تطبيق امل�ساديق.. هذه 
روافد اخلالف الكربى بني الزوجني -كما ن�ستقرئ 
ون�سمع- ه� حتيز كل واحد منهما اإىل اأهله، بداعي 
�سلة الرحم.. من قال باأن �سلة الرحم بهذه ال�سيغة 
التي يراها؟!.. وهنا ياأتي دور العقل والفهم واللتفات 
العريف، لت�سخي�ش املفاهيم.. فالزوجان متفقان يف 
هذه الناحية: اأنه لبد من العمل بهذه املبادئ، ولكن 
الزوجية،  حياتهم  يف  امل��ب��ادئ  تطبيق  يف  امل�سكلة 
ولهذا لبد من ال�ستعانة بال�سرع، وال�ستعانة بالعقل 

وبالفهم املنطقي لالأم�ر.
ومن هنا يح�سن العمل بهذا القرتاح: يف اجتماعاتنا 
املادية،  لالأم�ر  وحتى  احلياة،  يف  امل�سريية  املهمة 
الإن�سان  اأراد  اإذا  مثاًل:  الأ�سرية،  املفاو�سات  ويف 
قد  مهمة،  ن�سيحة  ل��ه  لينقل  ول��ده  اإىل  يجل�ش  اأن 
تغري جمرى حياته، من املنا�سب اأن يلتجئ اإىل اهلل 
وهنالك  الت�سديد..  طلب  بنية  بركعتني،  عزوجل 
النتهاء  بعد  ال���س��ت��خ��ارة،  ���س��الة  بعن�ان  ركعتان 
رّية يف عافية(  يق�ل: )اللهم!.. خر يل واخرت يل خمِ
مئة مرة، ثم ينظر اإىل قلبه، فما يقع يف قلبه يقال 
هذه  لن�ستعمل  الرحمن..  يريده  الذي  ه�  هذا  باأن 
من  نطلب  باأن  خالفاتنا،  ويف  اأحاديثنا  يف  ال�سيغة 

اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يقذف يف قل�بنا ما يريده.
الأمر  فاإن  الظاهرة،  هذه  من  نتعجب  ل  اأن  وينبغي 
اإذ  �سريحة،  اآية  يف  الكرمي  القراآن  يف  نالحظ  كما 
کرب  ڑ   ڑ   ژ     ژ   زب  تعاىل:  يق�ل 
الن�ساء: 35.  فمن ه� هذا امل�فق؟.. هل اهلل عزوجل 
ي�حي  هل  ملكًا؟..  لهما  يبعث  هل  بينهما؟..  ي�فق 
م�ساألة  يف  اخلا�ش  اأ�سل�به  عزوجل  هلل  اإليهما؟.. 
الت�فيق  �س�ر  ومن  بينهما،  لي�فق  ال�رع،  يف  الإلقاء 
نحن  �سلبت..  التي  املجع�لة  امل�دة  يرجع  اأن  الإلهي 
وهذه  امل���دة،  حالة  تقذف  ال��زواج  مبجرد  اأن��ه  قلنا 
امل���دة تتال�سى مع م��رور الأي��ام مع اخل��الف، ولكن 
يطلب  اأن  باأ�ش  ول  املجال،  هذا  يف  الياأ�ش  ينبغي  ل 

الإن�سان من اهلل عزوجل اأن يعيد اإىل احلياة الزوجية 
املمار�سات  لبع�ش  نتيجة  �سلبت،  التي  امل���دة  تلك 

اخلاطئة اأو ما �سابه ذلك. 
املراأة تطلب لأمور

اإن املراأة تطلب لأمور, منها:
ال�شتمتاع الغريزي:

دافعًا  ولي�ش  دافع حقيقي،  الغريزة  دافع  اأن  �سك  ل 
غدد  تفرزها  هرم�نات  هنالك  اأن  حيث  تخيليًا.. 
مخ  يف  الغدد  هذه  ومركز  الإن�سان،  بدن  يف  ت�سب 
�سه�ة  ل  اأنه  ويق�ل:  يكابر  قد  فالإن�سان  الإن�سان.. 
قبيل  من  واقعا،  هنالك  ولكن  يل؛  غريزة  ول  يل، 
املاء  وج�د  ينكر  وال��زارع  احلقل،  يدخل  الذي  املاء 
الإنكار، لأن هذا رافد طبيعي،  يف حقله!.. ل ميكن 
يف  وتدخل  ال��زارع  اأن��ف  رغ��م  تاأتي  اأمطار  فهنالك 
البدن هي هكذا،  اإن احلركة الهرم�نية يف  اأر�سه.. 
الإن�سان،  دم  يف  تنزل  الهرم�نات  من  �سيل  هنالك 
فيثار، حتى ل� كان �ساحبه يف اأعلى درجات النزاهة 
الأخالقية اأو جهاد النف�ش.. فاإذن، اجلانب الغريزي 
اإذا  امل�ؤمن، فكيف  الإن�سان  اإنكاره يف حياة  ل ميكن 
عن  اإث���ارًة  عمدًا:  غريزته  يثري  ممن  الإن�سان  ك��ان 

طريق ال�س�ر، وال�اقع، والتخيل وما �سابه ذلك؟!..
تدبري �شوؤون املنزل: 

اإن هذا الهدف ه� اأي�سا من اأهداف احلياة الزوجية، 
وهذا واقع ل ينكر، باأن الرجال يتحرك�ن؛ ل�سد هذا 

الفراغ يف حياتهم الي�مية. 
الرغبة يف التنا�شل:

اأن  احل��ق  ل��ه  فالإن�سان  التنا�سل..  م�ساألة  كذلك 
يدع�ه  مما  وف��ات��ه،  بعد  ون�سل  ح��رث  وج���د  يتمنى 
احلالت  بع�ش  يف  نالحظ  ولهذا  يتنا�سل..  اأن  اإىل 
اأمام  ي�سرحان  الزوجني  اأن  الزوجي  اخل��الف  من 
بع�سهما البع�ش، اأنه ل�ل م�ساألة الأولد ملا ا�ستمرينا 

يف هذه العالقة. 
الأن�ض والرتياح النف�شي:

ال�حدة..  يريد  ل  اجتماعي،  بطبيعته  الإن�سان  اإن 
هم  والعزلة،  ال�حدة  ياألف�ن  الذين  اأن  يقال  ولهذا 
ال�سديد  الأن�ش  يعي�س�ن حالة  اأنهم  اإما  اأمرين:  اأحد 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن  يغنيهم  بحيث  ع���زوج���ل،  ب���اهلل 
نف�سية،  حالة  ذلك  من�ساأ  يك�ن  اأن  واإما  املخل�قني.. 
هي  اإم��ا  اأي  الكتئاب..  من  حالة  يعي�س�ن  اأنهم  اأي 
اإن  ف��اإذن،  مر�سية..  حالة  اأو  كبرية،  كمالية  حالة 
اأنه ل يطيق ال�حدة،  النا�ش  احلالة الطبيعية لعامة 

ول يحب البيت الذي يخل� من اأن�ش ب�سري.

بقلم: �سماحة ال�سيخ علي الفتالوي

بقلم: �سماحة ال�سيخ حبيب الكاظمي

واقع احلياة
الزوجية

الغاية من هذا الباب ه� لإ�سباع رغبة ال�سائل ، حيث 
لها ج�ابًا  يجد  ل� مل  التي  الأ�سئلة  �سدره  تختلج يف 
عقله  ت��رتك  �سبهات  اإىل  الأ�سئلة  ه��ذه  تتح�ل  ق��د 
على  الإجابة  اأن  ف�جدنا   ، م�سطربًا  وقلبه  حمتارًا 
هذه الأ�سئلة لبد اأن تك�ن متن�عة تبعًا لتن�ع الأ�سئلة 
، فتارة تك�ن اإجابات لأ�سئلة عقائدية واأخرى اإجابة 
الإم��ام  يف  وثالثة   احل�سني الإم���ام  يف  لأ�سئلة 

املهدياأو غري ذلك . 
علمًا اأن هناك اأ�سئلة كثرية ولها اأج�بتها التي �ستنال 

ر�سا القارئ الكرمي .

ال�شوؤال الأول: عقائدي
نحن نعلم اأن لكل �سئ خالق ، فَمن خلق اهلل تعاىل ؟

اجلواب:
 ، �سحيح  غري  مطلق  ب�سكل  ال�س�ؤال  ه��ذا  ط��رح  اإن 
التي  العبارة  من  املق�س�د  ه�  ما  نعرف  اأن  فالبد 
تق�ل:)اإن لكل �سئ خالق( فاإذا عرفنا ذلك ن�ستطيع 
فالعبارة  �سحيح  غ��ري  ال�����س���ؤال  اأن  ال��ق���ل  عندها 
فاإذن  خالق(  ح��ادث  �سئ  لكل  تق�سد)اإن  املتقدمة 
يج�ز طرح ال�س�ؤال على هذه ال�سيغة الآتية: اإن لكل 

�سئ حادث خالق ، فمن خلق اهلل تعاىل ؟ 
 : ق�سمني  على  ال���ج���د  اأن  اجل����اب  يك�ن  فعندها 
واجب  و م�ج�د   ، ث  وله حُمدمِ م�ج�ٌد حادٌث ممكٌن 
فال   ، تعاىل  اهلل  وه���  له حم��دث  ولي�ش  اأزيل  ق��دمي 
املحدث  الأزيل  القدمي  اخلالق  عن  ال�س�ؤال  ي�سح 
وما هذا ال�س�ؤال اإل ب�سبب ال�سبهة التي ذكرناها اآنفًا 

واخللط بني امل�ج�د املمكن وامل�ج�د ال�اجب .

 ال�شوؤال الثاين:يف ماأ�شاة الإمام احل�شني
 ملاذا ُيّتهم ال�سيعة باإحياء ذكرى الإمام احل�سني
اأكرث من اهتمامهم بذكرى �سهادة جده اأو اأبيه اأو اأمه 

اأو اأخيه ؟
اجلواب:

نق�ل:  اأن  لنا  لبد  الهتمام  لهذا  الت�جيه  بيان  قبل 

اأن �سخ�سية الإمام احل�سني �سخ�سية مقد�سة 
وك�نها  زمانها  يف  الأر���ش  يف  الإلهية  اخلالفة  متثل 
فهذه   ، مرحلتها  يف  النا�ش  على  تعاىل  اهلل  حجة 
بهذه  والع���ت���داء  لالنتهاك  تعر�ست  ال�سخ�سية 
ال�س�رة املاأ�ساوية التي مل ي�سبقها مثيل ومل يلحقها 
الهتمام غري  لهذا  ت�جيه  من  ُيقال  ما  فكل   ، مثيل 

كاٍف ولكن ل باأ�ش من بيان بع�ش الدواعي لذلك:
ب��اأه��ل  اهللواقتداء  ر���س���ل  لأم���ر  ام��ت��ث��اًل   .١
ورث�ه   احل�سني الإمام  بك�ا  البيتالذين 

واأّبنّ�ه .
الأم��ر  بفري�سة  ق��ام   احل�سني الإم���ام  اإن   .٢
باملعروف والنهي عن املنكر لإحياء دين جده - بعد 
الت�سحية  من  الدرجة  بهذه   - اأمية  بن�  اأم��ات���ه  اأن 
عن  ال��دف��اع  يريد  مم��ن  لغريه  ق��دوة  بذلك  ف�سار 

الدين .
الأجيال  عليها  ترتبى  لكي  الذكرى  هذه  جتديد   .3

الطالبة للحرية جياًل بعد جيل . 
اهللواأمري  ر���س���ل  م��ات   سهادته� يف   .٤
 الزهراء ف��اط��م��ة  امل�ؤمننيوال�سيدة 
والإمام احل�سن اإذ اأنه ميثل اآخر اخلم�سة من 
 اأ�سحاب الك�ساء ، وهذا ما اأكدته ال�سيدة زينب
اإذ قالت:)الي�م مات جدي ر�س�ل اهلل ومات اأبي اأمري 
فالبكاء  ال��زه��راء..(  فاطمة  اأم��ي  وماتت  امل�ؤمنني 
عليهه� البكاء لفقدهم جميعًا وجتديد ذكراه 

جتديد لذكراهم
يت�سلى   احل�سني الإم���ام  م�سيبة  ذك��ر  يف   .5
الإن�سان امل�ؤمن الذي اأ�سيب مب�سيبة ما اإذ اأن الإمام 
احل�سني؟م�سيبه جمعت جميع امل�سائب فاذا 
ذكرها امل�ساب �سلى عن م�سيبه و�سرب عما ا�سابة 

٦. �سبب جتديد ذكر امل�سيبة لكي جندد من خاللها 
ومقارعة  املعا�سر  الباطل  وحم��ارب��ة  الظلم  رف�ش 

الط�اغيت . 
٧. جتديد الذكرى دع�ة للدخ�ل يف الإ�سالم وذلك 

واأهل  الإم��ام  و�سجايا  ُخلق  على  الط��الع  من خالل 
بيته و�سحبة .

امل�اقف  ذكر  خالل  من  والعرب  الدرو�ش  اإعطاء   .8
العالية واخللق الرفيع واملبادئ الأ�سيلة . 

تنتفي ق�س�ة  الإمام وم�سيبته  بالبكاء على   .٩
القل�ب التي �سغلتها ام�ر الدنيا ، وتزداد العاطفة يف 

النف��ش التي جفت فيها الع�اطف .
احلب  عن  تعبريًا  الإماموم�سيبته  ذكر   -١0
ورد عن  فلقد   ، امل�ؤمنني  قل�ب  التي متالأ  واحل��رارة 
احل�سني  جدي  لقتل  الع�سمة:)اإن  بيت  اأه��ل 

حرارة يف قل�ب امل�ؤمنني لن تطفاأ اأبدا(.

شوؤال الثالث:يف الإمام املهدي املنتظر�
 اإذا كان الإمام املهديغائبًا بحيث ل ي�سل اإليه 
اأحد من اخللق ول ُينتفع منه ، فما الفرق بني وج�ده 

وعدمه ؟
اجلواب:

١. ل ُن�سلم باأن الإمامل ي�سل اإليه اأحد ول يلقاه 
ب�سر فهذا اأمٌر غري مقط�ع .

٢. ل ُي�سرتط يف و�س�ل النفع اأن يك�ن النافع م�سه�رًا 
اأو�سل   اأن��ه  اإذ   ، عليه   كان اخل�سر ما  وه��ذا   ،
النفع اإىل امل�ساكني اأ�سحاب ال�سفينة دون اأن يعلما به 
، وكذلك اأو�سل النفع يف بناء احلائط دون اأن يعلم 
به اأحد �س�ى م��سى واأو�سل النفع لأهل الظالم 

كذلك .
ووظيفته  الإم���ام  نفع  يح�سر  دليل  هناك  لي�ش   .3
نفعه  لت��سيل  طريق  من  اأكرث  هناك  بل   ، ب�سخ�سه 

للنا�ش وه� حي خمتفي .
من  لب��د  النا�ش  على  تعاىل  اهلل  حجة  تتم  لكي   .٤
بل   ، النا�ش  تعاىل على  واإل ل حجة هلل  اأوًل  وج���ده 
العك�ش اأن احلجة �ستك�ن للنا�ش على اهلل تعاىل عند 

عدم وج�د حجه ترجع اإليه النا�ش .

�أنت ت�س�أل
و

نحن جنيب
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امل�ا�صفات وامل�ؤهالت الذاتية
للخطيب احل�صيني

ا- قوة احلافظة
اآيات  اإىل حفظ ن�س��ش كثرية من  يحتاج اخلطيب 
وكلمات  ور�سائل  وُخطب  ورواي��ات  واأحاديث  بّينات 
ووق��ائ��ع  وح����ادث  �سعرية  وق��ط��ع  وق�سائد  حكمية 
ق�ية  حافظته  ت��ك���ن  اأن  ال�����س��روري  فمن  واأخ��ب��ار 
وذاكرته اأمينة زاخرة باملعل�مات وال�س�اهد كي ُتعينه 
املنرب  ي�سعد  اأن  للخطيب  ُي�ست�ساغ  ول  عند احلاجة 
دون  حما�سرة  يلقي  اأو   ، معناه  ما  اهلل  قال  ويق�ل: 
اأن يذكر فيها ن�س��سًا مكتفيًا بالكالم الرجتايل اأو 
كالدرة  اخلطبة  يف  الن�ش  )فاإن  الر�سايل  احلديث 
يف العقد اأو احلجر الكرمي يف اخلامت (وميكن تق�ية 

احلافظة بالتمرين واملمار�سة والرتكيز والتكرار . 
مالحظة:رمبا ي�سطر اخلطيب اأحيانا اإىل اأن يذكر 
ب�سروط  ولكن  جائز  اأم��ر  احل��دي��ث،وه��ذا  م�سم�ن 
كما قال العالمة احللي يف تهذيب الأ�س�ل اإىل علم 
الأ�س�ل ١٤3يج�ز نقل احلديث باملعنى اإذ مل يق�سر 
والنق�سان  الزيادة  وع��دم  املعنى  عن  ال��راوي  لفظ 
األفاظ  وامل�ساواة يف اجلالء لأن ال�سحابة مل يكتب�ا 
على  اقت�سارهم  فيعلم  ي��ك��رروه��ا  النبيومل 

املعنى . 
2- قوة القلب واجلراأة 

اإذا مل يكن ق�ي  اإن اخلطيب مهما كان عاملًا وفنانًا 
اأن يخطب  ي�ستطيع  القلب وجريئًا ورابط اجلاأ�ش ل 
ما  تذّكر  ت�ساعد اخلطيب على  اجل��راأة  اإن   ، بنجاح 
اأعد للخطبة وُتعنيه على ال�سرت�سال يف الكالم ، اأما 
اخلجل و�سعف القلب وقلة اجلراأة فهي من الأ�سباب 
واأع��ّده  حفظه  ما  ون�سيان  اخلطيب  لف�سل  امل�جبة 
عن  ينبُئ  الرجل  :)بيان  امل�ؤمنني  اأم��ري  ،ق��ال 

ق�ة جنانه(.
وهناك ق�سة ق�سرية يذكُرها اأحد العلماءقال: 
احل�زة  طالبًا يف   كنُت  ملا  قال   ... اأ�ستاذي  حدثني 
اأيام �سبابي اتفقت مع طالبني من زمالئي  النجفية 
اأن نعقد جمل�سًا يف ليايل اخلمي�ش يف حجرة املدر�سة 
م��س�عًا  واح��د  كل  ف��اأع��ّد   ، اخلطابة  على  للتمرن 
ليلقيه يف املجل�ش ، فلما �سارت ليلة اخلمي�ش �سعد 
اأراد  فكلما  و�ساحبي  اأن��ا  وامل�ستمع�ن  املنرب  اأحدنا 
واأ�سيب  واملنرب  املجل�ش  لهيبة  ي�ستطيع  مل  يتكلم  اأن 
من  ينزل  اأن  ي�ستطيع  مل  بحيث  طبيعية  غري  بحالة 

املنرب فقمنا اإليه واأخذنا بيديه واأنزلناه .
ي�سبب  اجل��راأة  فقدان  اإن  الق�سة  هذه  من  ن�ستفيد 

 ، عمله  ف�سل اخلطيب يف  ثم  ومن  املعل�مات  ن�سيان 
واأما اجلراأة فتعطي اخلطيب ق�ة واإقداما على اأداء 
فقدانها  اأو  اجل��راأة  لقلة  اأ�سبابًا  وهناك   ، خطبته 
ولعل من اأهمها)احلياء الزائد اأو اخلجل اأو اخل�ف 
اأو هيبة بع�ش  اأو من هيبة املجل�ش  من عدم النجاح 
املحا�سرين ول �سيما اإذا كان من  �سمن احلا�سرين 
اأكادميية  و�سخ�سيات  فطاحل  وخطباء  كبار  علماء 
ودي��ن��ي��ة وه���ذه الأم�����ر ت���ج��ب الإخ���ف���اق يف العمل 
اخلطابي ، وميكن معاجلتها باقتحام امل�قف وعدم 
الكرتاث ، قال اأمري امل�ؤمنني :)اإذا هبت اأمرًا 
تخاف(نهج  مما  اأعظم  ت�قيه  �سّدة  فاإن   ، فيه  فقع 

البالغة- حكمة 5٧١
3- العقل والفطنة والذكاء والذوق ل�شليم 

م�ا�سيع  عن  احلديث  احل�سينية  اخلطابة  ت�ستلزم 
متن�عة واأم�ر خمتلفة اجتماعية وعقائدية و�سيا�سية 

وتاريخية واقت�سادية وترب�ية وغري ذلك . 
الثقافات  اأ�سحاب  يح�سرها  احل�سينية  واملجال�ش 
عامل  فهذا  والعادي�ن،  املت��سط�ن  والنا�ش  العالية 
اأم��ّي  وذاك  الثقافة  مت��سط  وه���ذا  مثقف  وذاك 
وامل�ستمع�ن خمتلف�ن يف اأه�ائهم ومي�لهم ون�ازعهم 
الجت��اه��ات  فيه  ك��رثت  ال��ذي  زماننا  يف  خ�س��سًا 

الفكرية والعقائدية وال�سيا�سية والجتماعية . 
وم�اقف  �سعبة  ظروفًا  اأحيانًا  ي�اجه  قد  واخلطيب 
اأ�سحاب  اأو  امل�ستمعني  اأو  ال�سلطة  قبل  من  حمرجة 
املجال�ش اأو غريهم ، فمن ال�سروري اأن يك�ن اخلطيب 
على درجة كبرية من العقل والفطنة والذكاء وال�عي 
فيتدبر الأم�ر ويت�سرف ت�سرف احلكيم احلاذق ، 
فيتجنب امل��س�ع اأو البحث املنا�سب للزمان واملكان 
، فقد قال اأمري امل�ؤمنني:)كالم الرجل ميزان 
ل�سانه  اأي�سًا:)ينبئ عن عقل كل امرئ  عقله( وقال 
ويدرك على ف�سل بيانه( و�ساأذكر لكم هذه الق�سة 
التي تدل على الفطنة والذكاء ... لقد اأ�ساب النا�ش 
اأيام)ه�سام بن عبد امللك الأم�ي( قحط �سديد يف 

فقدمت عليه العرب فهاب�ا اأن يكلم�ه وكان فيهم ابن 
�ستة ع�سر �سنة له ذوائبه وعليه �سملتان ف�قعت عليه 
ودخل  اإل  اأحد  بقي  ما  فقال: حلاجبه   ، ه�سام  عني 
ال�سغري  الفتى  ذلك  ف�ثب  ال�سبيان؟!  حتى  علينا 
يدي  ب��ني  وق��ف  حبيب(حتى  اب��ن  واأ���س��م��ه)دروا���ش 
وطيًا  ن�سرًا  للكالم  اإن  امل�ؤمنني  اأمري  وقال:يا  ه�سام 
اأذن اأمري  اإل بن�سره ، فاإن  واأنه ل ُيعرف ما يف طّيه 

وقال  كالمه  فاأعجبه   ، ن�سرته  اأن�سر  اأن  امل�ؤمنني 
اأنه  امل�ؤمنني  اأم��ري  يا  له:  فقال   ، درك  هلل  له:ان�سر 
اأ�سابتنا �سن�ات ثالث �سنة اأذابت ال�سحم و�سنة اأكلت 
اللحم و�سنة دّقت العظم ويف اأيديكم ف�س�ل مال فاإن 
كانت هلل ففرق�ها على عباده ، واإن كانت لهم فعالم 
حتب�س�نها عنهم واإن كانت لكم فت�سدق�ا بها عليهم 
ترك  ما  فقال ه�سام   . املت�سدقني  يجزي   فاإن اهلل 
الغالم لنا واحدة من ثالث عذرًا فاأمر للب�ادي مبائة 
األك  له:  قال  ثم   ، درهم  األف  مبائة  وله  دينار  األف 
عامة  دون  لنف�سي  خا�سة  حاجة  ؟قال:مايل  حاجة 
امل�سلمني ، فخرج من عنده وه� اأجل الق�م. ا�ستطاع 
هذا ال�ساب العاقل الذكي اأن يت�سرف ت�سرفًا �سليمًا 
ويتكلم كالمًا منا�سبًا فاأدرك بغيته وا�ستح�سل غايته 
،وهكذا كل خطيبًا عاقاًل فطنًا ذكيًا.. ُيّقدر الظروف 

واملنا�سبات في�سع الأ�سياء م�ا�سعها .
4- ال�شوت احل�شن

اجل��م��ال  اأج��م��ل  م��ن  اهلل:)اإن  ر���س���ل  ق���ال 
وق��ال  احل��ن��ني(  ال�����س���ت  ونغمة   ، احل�سن  ال�سعر 
بح�سن  اإل  نبيًا  اهلل  بعث  ال�سادق:)ما  الإمام 
النهاية حديث  ال�س�ت( ، ذكر ابن الأثري يف كتاب 
مالك ابن دينار:) بلغنا اأن اهلل تبارك وتعاىل يق�ل 
بذلك  الي�م  جّم��دين  داود  يا   : القيامة  ي���م  ل��داود 

ن الرخيم .  ال�س�ت احَل�سمِ
ي�سمع  عندما  والرت��ي��اح  ب��ال��ّل��ّذة  لي�سعر  امل���رء  اأن 
ال�س�ت احل�سن الرخيم وي�ستثقل ال�س�ت اخل�سن ، 
اأو  الأن��ف  الذي يخرج من  اأو   . املزعجة  الرنة  ذا  اأو 
اأو جّرة فارغة ولذا ورد التاأكيد  كاأنه يخرج من بئر 
الآذان  يف  احل�سنة  الأ����س����ات  ذوي  اخ��ت��ي��ار  على 
وقراءة القراآن وكذلك الأمر يف الدعاء ، قال ر�س�ل 
ال�س�ت  لأن  باأ�س�اتكم  ال��ق��راآن  اهلل:)زين�ا 
احل�سيني  حزننًا(فاخلطيب  القراآن  يزيد  احلنني 
الأقل.   على  املقب�ل  اأو  اجلميل  ال�س�ت  اإىل  يحتاج 
وال�س�ت الرخيم اأي الذي فيه رقة ومرونة ي�ساعده 
امل��دح  يف  املختلفة  والأط�����ار  الأ���س��ع��ار  ق���راءة  على 
ال�س�ت  املظفرح�سن  �سيخنا  ق��ال   ، ال��رث��اء  و 
ال�س�ت  بنربات  الت�سرف  من  والتمكن  والإل��ق��اء 
وتغريه ح�سب احلاجة من اأهم ما يتميز به اخلطيب 
اأ�سله م�هبة ربانية يحتفي بها بع�ش  الناجح وذلك 
الب�سر من غري ك�سب غري اأنها تق�ى وتنم� بالتمرين 

والتعليم جلميع امل�اهب ال�سخ�سية .

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الأ�سدي

جمال�س احل�سني
احللقة الثالثة

بقلم: �سماحة ال�سيخ حبيب الكاظمي

اأعزائي قراء جملتنا الغراء... نكمل واإياكم ما و�سلنا 
اإليه من ال��سايا يف الأعداد ال�سابقة وهي من ال��سايا 

اخلا�سة مبجال�ش �سيد ال�سهداء.

جم��ال�����ش  م����ن  خ������ال  ب���ل���د  يف  ك���ن���ت  اإذا   -١٢
احل�سنيفا�ستعن بامل�سم�عات واملرئيات وامل�اقع 
اإحياء  اإن  بل   ، امل��سم  بركات  حترم  لئال   ، الهادفة 
الذكر يف اأماكن غري متعارفة له اأثره اخلا�ش.. وهذه 
اأن الذكر يف  اإذ  من املجربات التي ل تخلف لأثرها، 
اخلل�ات يخل� من كل ال�س�ائب ، ومن هنا كان العمل 
اأقرب للقب�ل من غريه وخا�سة اإذا اقرتن ذلك برتويج 
لتلك الأهداف ال�سامية يف قل�ب الذين يجهل�ن هذه 
�سريتهم  حما�سن  عرف�ا  ل�  النا�ش  ف��اإن   ، امل��ع��ارف 

لّتبع�هم. 

البيت  داخ��ل  �س�اء   - الراجحة  الأم���ر  من  اإن   -١3
 ، للع�اطف  املثرية  الأج����اء  يعي�ش  اأن   - خارجه  اأم 
بال�ستماع اإىل ما اأمكن من حما�سرات وجمال�ش عزاء 
، وق��راءة الكتب املتعلقة بال�سرية واملقتل... وكم من 
اجلدير اأن يحّ�ل امل�ؤمن هذه الأيام اإىل اأ�سب�ع �سحن 
فكري وعاطفي ، يف خمتلف املجالت ، حتى العبادّية 
منها.. فاإن اإحياء هذه الذكرى مقدمة لإحياء الدين 
بكل حدوده وثغ�ره ، ومن الراجح اأي�سًا اأن ل يقت�سر 
الأمر على جمرد ال�سحن العاطفي مبعزل عن ال�سحن 
املباركة ه�  اأه��داف هذه احلركة  ، فاإن من  الفكري 
حتريك العباد اإىل املنهج الرّباين الذي كادت ت�سيع 

معامله عندما اأق�سى الظامل�ن الإمام عن الأمة. 

١٤- اإن عالمة قب�ل العزاء- وعظًا ، وا�ستماعًا ، وبكاًء 
، واإبكاًء-ه� اخلروج بالت�بة ال�سادقة بعد امل��سم ، 
اإقالعًا عن الذن�ب ، وت�سديدًا للمراقبة فاإن الذي كان 
يعطى احل�سنيه�يته املتميزة ه� الذكر الإلهي 
�ساعة  ذل��ك  يف  مب��ا  املباركة  حركته  م��راح��ل  ك��ل  يف 
عروجه اإىل امللك�ت الأعلى .. واملالحظ - مع الأ�سف 
ال�سديد - اأن الإن�سان يفّرط ب�سرعة يف املكا�سب التي 
اكت�سبها يف امل��سم ، وذلك مبجرد اخلروج منه.. وهذا 
الأمر يتكرر يف كل عام مما يعظم ل�ساحبه احل�سرة 
ي�م القيامة .. فالأمر مبثابة اإن�سان ورد الغدير ، ومل 
يتزود  اأن  دون  من   ، �ساعته  لعط�ش  اإل  منه  يغرتف 

ل�سفره البعيد يف القاحل من الر�ش. 

اأهلك واأولدك واأ�سدقائك  اأن ت�سطحب  ١5- حاول 
ملجال�ش احل�سنيفاإنها م�سان التح�ل اجل�هري 
حتى للنف��ش العا�سية ، ول �سك اأنه يرتك اأثرًا ل �سع�ريًا 
يف نف��ش الحداث.. وذلك لأن للمع�س�معنايته 
واإ�سرافه بعد وفاته ، كما اأن الأمر كذلك يف حياته ، 
فاإذا كان ال�سهيد حيّا مرزوقّا فكيف باإمام ال�سهداء ؟! 
ومن املعل�م اأن الفرق بني املع�س�م احلّي وامل�ست�سهد 
كالفارق بني الراكب والراجل ، اإذ اأنه بانتقاله من هذه 
الن�ساأة الدني�ية ترّجل عن بدنه ال�سريف .. فهل جتد 

فرقًا بينهما؟!

١٦- يغلب على بع�ش امل�ستمعني - مع الأ�سف - ج� 
، ويف  انتهاء املجل�ش مبا�سرة  واللغ� بعد  ال�سرت�سال 
ذلك خ�سارة كربى ملا اكت�سبه اأثناء املجل�ش ، فحاول 
اأن تغادر املجل�ش اإن كنت تخ�سى من ال�ق�ع يف الباطل 
.. ومن املعروف يف هذا املجال اأن الإدبار الختياري 
بعد القبال العبادي مع رّب العاملني اأو يف جمال�ش اأهل 
.. وقد ورد  الإلهية  العق�بة  البيتمن م�جبات 
رب عبد بعق�بة اأ�سّد من ق�ساوة القلب.. وهذا  اأنه ما �سُ
اأي�سًا ُيف�ّسر بع�ش �س�ر الإدبار ال�سديد ، بعد القبال 
ال�سديد ، وذلك لعدم قيام العبد برعاية اآداب القبال 

، كما ه� حقه. 

من  حلاجة  طلبًا  املجل�ش  يح�سر  البع�ش  اإن   -١٧
العاملني  رّب  مع  املعاملة  ب��اب  يف  فيدخل   ، احل�ائج 
املجال�ش  ه��ذه  م��ن  الأ�سا�سي  ال��ه��دف  اأن  واحل���ال   ،
اأراده اأمرًا ونهيًا وهي  ه� التذكري باهلل تعاىل ، ومبا 
الأهداف التي قّدم الإمام نف�سه من اأجل حتقيقها ، 
ف�سعارنا) تبكيك عيني ل لأجل مث�بة ، لكنما عيني 
املادية  احل�ائج  بع�ش  قيمة  ما  و   .. باكية(  لأجلك 
الفانية يف مقابل النظرة الإلهية للعبد التي تقلب كيانه 

راأ�سا على عقب. 

ه�  الأوىل  بالدرجة  امل�ا�سم  هذه  يف  املعزى  اإن   -١8
بقية املا�سني منهم األ وه� �ساحب الأمر، فحاول 
ا�ستح�سار درجة الأمل الذي يعت�سر قلبه ال�سريف ، 
وذلك باأنه اخلبري مبا جرى على جده احل�سنييف 
واقعة الطف ، اإذ اأن ما و�سل اإلينا - رغم فداحته - ل 
ميثل اإل القليل بالن�سبة اإىل ما جرى على اآل اهلل تعاىل 
ومن هنا ُيعّد اإمامنا املهديمن البكائني ولك اأن 
تت�س�ر حال من يندب جده ال�سهيد يف هذه القرون 

املتطاولة. 

واقعة الطف  اإىل ما جرى يف  البع�ش ينظر  اإن   -١٩
و ك��اأن��ه م��ل��ف ف��ت��ح ليختم واحل����ال ان��ن��ا م��اأم���رون 
واآله، ومنهم �سيد   بالتاأ�سي بالنبي الأكرم
ال�سهداءرف�سًا للظلم ، وذكرًا هلل تعاىل على كل 
حال ، وفناء يف العقيدة ، وا�ستقامة يف جهاد الأعداء 
، وب�سرية يف فهم حدود ال�سريعة ، فاإن �سريبة متنى 
العملي  ال�سعي  ه�  ن�سرتهم  اأج��ل  من  معهم  الك�ن 
للت�سبه بهم يف احلدود املتاحة املمكنة يف اأي م�قع من 

م�اقع اجلهاد يف احلياة. 

التي �ساركت  العنا�سر  تن�ع  امللفت حقًا  اإن من   -٢0
الكبري كحبيب بن  ال�سيخ  .. فمنهم  الطف  واقعة  يف 
 ، ومنهم الطفل الر�سيع ،مظاهر الأ�سدي
 ومنهم ال�ساب يف ريعان �سبابه كالقا�سم والأكرب
الن�ساء  ومنهم   ،كج�ن الأ���س���د  العبد  ومنهم   ،
الل�اتي �ساركن يف ق�سم من املعركة وما بعدها كعقيلة 
الها�سميني زينب الكربى، األي�ش يف ذلك در�ش 
للجميع؟ واأن التكليف ل يخت�ش بفئة دون فئة اأخرى 
، واأن اهلل تعاىل يريد من كل واحد منا اأن يك�ن رافعًا 

لل�اء الت�حيد اأينما كان .

الو�سايا حل�سور
�سل�سلة من
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�شماحة اخلطيب ال�شيخ
          حبذا لو تعرفوا القارئ الكرمي بهويتكم 

ال�شخ�شية ؟
ال�سيخ  بن  ناجي  ال�سيخ  بن  ر�سا  حممد  اأن��ا          
بن  ط��اه��ر  ال�سيخ  ب��ن  ح�سني  ال�سيخ  ب��ن  ��اف  ع�����سّ
بخدمة  ت�سرفت  اأ���س��رة  اإىل  اأنتمي   ، اأحمد  ال�سيخ 
للعائلة  مم��ي��زة  �سمة  ���س��ارت  حتى   احل�سني
الكرمية وهي من بي�تات بني اأ�سد ، علمًا اأين واحد 
 من بني �سبعة كلهم يت�سرف�ن بخدمة احل�سني
تعاىل(ُتعرف من بني  ال�الدة)حفظها اهلل  اأن  حتى 

ن�ساء ع�ائلنا ب�)اأم ال�سي�خ(.
وكنت  واحل���زوي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  بالدرا�ستني  حظيت 
 ، ومفيدة  من�سبطة  درا�ستي  تك�ن  اأن  على  حري�سًا 
على  اخلارجي  البحث  در�ش  بح�س�ر  م�ستمر  والآن 
يد كبار اأ�ساطني الطائفة ك�سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد  ال�سيخ الفيا�ش)دام ظله(،واآية اهلل العظمى 
اهلل  اآية  و�سماحة  ظله(،  احلكيم)دام  �سعيد  حممد 
العظمى ال�سيخ ب�سري النجفي)دام ظله( . ومل اأت�انى 
امل�ساألة  �سرح  نح�  على  ول���  ما  ي�مًا  التدري�ش  عن 
خمت�سر  هذا  حّد  كاأدنى  للم�سلني  ي�ميًا  الفقهية 

وللكالم بقية نعر�ش عنها اخت�سارًا لل�قت .
اأ�شاتذتك وزمــالئــك يف  اأبـــرز           مــن هــم 

احلوزة العلمية؟
          هذا ال�س�ؤال مهم ولكنه �سعب يف نف�ش ال�قت 

اأ�ساتذتي  بع�ش  ج��ه���د  اأ���س��ادر  اأن  اأخ�����س��ى  لأن��ن��ي 
، ه���ذا م��ن ج��ه��ة وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ف��ه��ي م�ساحة 
العرفان  م�قف  اأق��ف  اأن  جملتكم  خ��الل  من  جيدة 
الذاتية  م�اهبي  �سقل  على  عمل�ا  للذين  وال��دع��اء 
الأ�ساتذة  ه�ؤلء  اأهم  اأذكر  اأن  ويل  اخلطى  وت�سديد 
يف  الكبرية  احل�سة  ال�الد  ال�سيخ  ك��ان  بالتاأكيد   ،
تدري�سي املقدمات ومن بعده �سماحة العالمة اخلال 
الأهم يف  الدور  ال�سيخ حممد مال اهللثم كان 
ت�سديد هذه الطاقات ل�سماحة العالمة ال�سيد اأحمد 
ال�سايف)دام عزه(بعد النتفا�سة ال�سعبانية املباركة 
، و�سماحة العالمة ال�سيخ عبد اهلل اللبناين و�سماحة 
العالمة  و�سماحة  ال�سائغ  جميد  ال�سيخ  العالمة 
احلجة  العالمة  و�سماحة  ال�سبزواري  علي  ال�سيد 
ال�سيد حممد �سالح احلكيم وهكذا جملة كبرية من 
اإليها  انتقل  التي  واملرحلة  ت�افقا  الكبار  الأ�ساتذة 

فلكل مرحلة اأ�ساتذتها فبذكرهم يط�ل الكالم .
اأما زمالئي فهم كرث ك�سماحة ال�سيخ �سمري الغزايل 
املهدي  عبد  وال�سيخ  احللي  ت�فيق  حممد  وال�سيخ 
اهلل  وف��ق  ط�يلة  قائمة  �سمن  واآخ��ري��ن  الكربالئي 

الأحياء منهم ورحم اهلل املا�سني برحمته ال�ا�سعة.
          اإذًا ل بد لنا اأن ن�شمع �شيئا من �شريتكم 
يف جمال املنرب احل�شيني ال�شريف لكي ميكن 
خالل  مــن  منه  النتفاع  اخلطباء  لــالأخــوة 

�شريتكم الطويلة مع املنرب؟

          اأنا خادم خلدمة �سيد ال�سهداء ، اأعتقد 
املهنة  اأم��ا  وحرفة.  مهنٌة  نح�ين  على  اخلطابة  اأن 
وهكذا  وجّدة  اأبيه  عن  الإن�سان  يتالقفها  اأن  فيمكن 
لكن على ما هي عليه ، اأما النح� الثاين احلرفة وه� 
الأهم فالبد اأن يعتمد على مقدمات علمية ت�سب يف 

�سقل خطابته.
         اإذًا اأنتـــم تن�شحـــون اأن يكــون اخلطيب 

عاملًا ؟
          لي�ش بال�سرورة اأن يك�ن عاملًا... لكن على الأقل 
اأن يحظى بقدر اأو قل ملكة متّكنه من بيان امل��س�ع 

املنا�سب واإي�ساله بطريقة �سهلة للملتقى .
          هذا يكفي اأن يكون ناجحًا ؟

          ه�����ذا م����ن اأه����م الع�امل يف جن����اح اخلطيب 
اأحدهم  اأن  يقال:   ، ولطيفًا  ظريفًا  مثاًل  اأعطيك   ،
يكن  اأن مل   - ال�ساحلة  الأع��راف  ومن  بيتًا  اأ�سرتى 
بع�ش ما اأذكر من ال�سنة ال�سريفة - اأن يعمل �ساحب 
البيت وليمة ويدع�ا بع�ش امل�ؤمنني ويتربك مبجل�ش 
اخلطيب  اأرت��ق��ي  وفعاًل   ال�سهيد ل�سيد  ع��زاء 
 املنرب حيث ابتداأ جمل�سه بخطبة اأمري امل�ؤمنني
ي�سلم  ل  م��س�فة  بالغدر  معروفة  بالبالء  )داٌر 
وقال  املجل�ش  �ساحب  قام  ما  و�سرعان  نزالها...( 
�سبحان اهلل ما هذا الت�ساوؤم... ، نعم فل� كانت عنده 
اأدنى املقدمات لعرف منا�سبة امل��س�ع مع املقت�سي 

كما يقال ، فل� افتتح جمل�سه بق�له تعاىل:)تلك الدار 
الآخرة(.

اأما الع�امل الأخرى التي لها الدور الكبري يف جناح 
اخلطيب فاأذكر �سيئًا منها :
١- اأخال�ش النّية .               

٢- ال�سدق مع اهلل ومع املتلقي .
3- منهجية امل��س�ع .

اأو  العلمي  يتنا�سب وامل�ست�ى  امللتقي مبا  ٤- حماكاة 
اأن يك�ن خليطًا من هذا وذاك .

الآخرين  على  للهج�م  و�سيلة  املنرب  يتخذ  ل  اأن   -5
والنتقا�ش منهم وامتهان كراماتهم ل�سبب اأو اآخر .

٦- اأن ل ُيقحم نف�سه باملهاترات والت�ساوؤم .
٧- اأن ل يزج نف�سه يف م�ا�سيع ل يعرف املخرج منها 

ف�ساًل عما اإذا مل يعرف الدخ�ل بها. 
8- اأن يجعل من هذه الأع�اد مدعاة لالألفة واملحبة 

والت�سامح .
– اأن  اأم �سغر  – كرب �سنة  ٩- يجب على اخلطيب 
يخ�س�ش له م�ساحة زمنية من حياته الأ�سب�عية اأو 

ال�سهرية لزيارة العلماء وجمال�سته .
١0- امل�اظبة على �سل�ات اجلمعة واجلماعة لأنهم 
علمًا   ، باحل�س�ر  غريهم  من  اأوىل  –اخلطباء- 
كافة  يف  وجناحهم  ت�سديدهم  يف  ي�سب  ه��ذا  اأن 

امل�ست�يات .
          هل جتد نف�شك متميزًا عن غريك ؟

          ل اأدعي هذا ولكن اأعتقد اإنني ميدانيًا ووظفت 
الظروف  اأحلك  النا�ش يف  العلمية خلدمة  مقدماتي 
اأول  مل�سجدين  جماعة  اإمام  فاأنا  زلُت  ول  واأخطرها 
بغداد حيث  واآخ��ره يف  الأ�سرف  النجف  الأ�سب�ع يف 
يف  العليا  املرجعية  قبل  م��ن  بالأعتمادية  ت�سرفت 

اأك��رب  م�ساحة  يف  العمل  مل��زاول��ة  الأ���س��رف  النجف 
اأو  العلم  ط��ال��ب  اإىل  يحتاج  املجتمع  اأن  واأع��ت��ق��د 

اخلطيب املتفقه الذي يحظى مبلكة جيدة .
          هل �شافرَت اإىل بلد اآخر ؟

         ل اأعتقد اأن ال�سفر ه� مقيا�ش للنجاح... لكن 
لالإجابة على �س�ؤالكم اأق�ل: نعم �سافرت اإىل الك�يت 
وم�سهد املقد�سة و�س�ريا ولبنان وكثري من املحافظات 

يف الداخل .
          ماذا تعني ل�شماحتكم عبارة )اخلطيب 
ال�شهرة  تعني  ماذا  اأخــرى  وبعبارة  ال�شهري( 

لديكم ؟
حقيقي  م�ؤ�سر  فهي  الكبرية  امل�س�ؤولية  تعني        
لأن  كبرية  م�س�ؤولية  هي  وثانيًا  اأوًل  الإلهي  للت�فيق 
املاليني  نف��ش  قل�ب  اإليه  تت�جه  عندما  اخلطيب 
كما  املنا�سب  امل��س�ع  انتقاء  على  يحر�ش  اأن  فعليه 
عنها  عرّب  كما  ق�سرية  خطابته  تك�ن  ل  واأن  اأ�سرت 

بع�ش الأعالم.
          هل من مثال على ذلك ؟

و  اأن ي�مًا كنُت يف �سيارة من�ساة  اأتذّكر   ، نعم         
اأُوقفت من قبل �سيطرات البعثيني العفالقة ، واأنزل�ا 
وباخت�سار   ، وحجزوهم  امل�ؤمن  ال�سباب  من  ثالثًا 
�سديد طلب الركاب يف اأن اأكلمهم بعد م�سي �ساعة 
ا�ستخرت  ال�سيارة  يف  والرّكاب  تقريبًا  احلجز  من 
اهلل تعاىل فاأمرت بالعجلة يف التدخل ، وبعد النزول 
فامتنع   ، �سخ�سًا  ع�سرين  من  اأك��رث  وكان�ا  اإليهم 
اأن هذا جتاوز  �سراحهم بحجة  اإطالق  كبريهم من 
ل  اأنني  اأيقنت  عندها  الأم��ر!  ويل  لأوام��ر  وخمالفة 
اأك�ن  وقد  اخلا�سة  وبطريقتي  بتكليفي  اأعمل  اأن  بد 
فقال:  الأم���ر(؟  ب���)ويل  تعني  ف�ساألته:من  خمطئًا 

ويق�سد  ه�����)...(  الأم���ر  ويل  اأن  ت��ع��رف  ل  ك��اأن��ك 
الطاغية املقب�ر !

فقلت اإذًا ا�ساأل �س�ؤال اآخرًا .
فقال: ل باأ�ش ، وعلى وجهه الغ�سب وابت�سامه ي�س�بها 
اخلداع واملكر ، فقلت له: ل� اأن ما ذكرت – وذكرت 
ا�سمه طبعًا – جاء الآن ومعه ل اأقل خم�س�ن �سخ�سًا 
وقت  وح���ان  اأرب��ع���ن  ال�سيارة  ويف  ع�����س��رون  واأن��ت��م 

ال�سالة فمن يتقدم وي�سلي باجلميع ؟
قال: اأنت ، قلت ملاذا ؟ قال: لأنك رجل دين .

ب��اإخ��راج ه���ؤلء ،  اأن��ا ويل الأم��ر واآم���رك  اإذًا  قلت: 
اأذين  يف  وهم�ش  �سراحهم  واأطلق  عندها  ف�سحك 

وقال باللهجة ال�سعبية الدراجة)اأهجمت بي�تنه( .
         هــــــل لك اأن تـــذكـــر بــعــ�ض امل�شــاجـد 
واحل�شينيات التي قراأت بها يف داخل العراق؟

            نعم على ما اأتذكر يف كل من)ح�سينية البي�سان 
، وجامع الإمام م��سى الكاظم، وح�سينية احلاج 
 ، ال�سايف  ال�سيد  وجامع   ، احلب  اأب���  احل�سني  عبد 
ويف ق�ساء اأم ق�سر ، و الهارثة ، وح�سينية الع�ّيد  ، 
وح�سينية املرت�سى ، ويف اأغلب ج�امع ق�ساء الكرمة 
املدينة  ق�ساء  ويف   ، الدير  يف  البيت  اأه��ل  وجامع   ،
اأثني ع�سر مكان ويف الچباي�ش ، وكربالء  واأكرث من 
املقد�سة ، والنجف الأ�سرف ، وال�سماوة و اخل�سر ، 
والك�ت ، والعمارة ، واحللة ، وبغداد ، واأماكن اأخرى 

يط�ل احلديث عنها .
�شعة  لكم  �شاكرين  املوفقية  لكم  نتمنى        
الــ�ــشــدر والــتــحــمــل يف الإجـــابـــة عــلــى هــذه 

الأ�شئلة .
�سيد  خل��دم��ة  وال�����س��داد  امل�فقية  لكم  نتمنى        

. ال�سهداء
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�صماحة اخلطيب ال�صيخ
حممد ر�صا الدك�صن
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اأجرى اللقاء: جا�سم املن�س�ري
                      كرار امل��س�ي

حممد ر�سا الدك�سن

"

"
�أن  بــــالـــ�ضــــرورة  لـــــــيـــــ�س     
ـــاً... لكن  ـــامل يــكــون �خلــطــيــب ع
على �لأقل �أن يحظى بقدر �أو ُقل 
�ملو�ضوع  بيان  من  متّكنه  ملكة 
�ملنا�ضب و�إي�ضاله بطريقة �ضهلة 

للملتقى.
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ــــــرب اك اهلل  ذكــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــــالآذان 
ــــت واكــــــرب ــــي ــــَل ــــــــه ع ـــــمنّ ان ـــــُك ـــــب ـــــُح وب
ـــني وكـــــرِب الـــقـــا�ـــشـــم طــــــاح عـــــد حـــ�ـــش
الـــوطـــيـــة فــــوكــــك  ُهــــــــوَت  او  اجنـــــــوم 

*********

خــــــرب املــــرتــــ�ــــشــــى عــــنــــي يــــ�ــــشــــاري
ـــــــدري يـــ�ـــشـــاري ـــون مـــــا ت ـــل ـــش ـــــه � ـــــل اأوك
ـــر يـــ�ـــشـــاري ـــاي ـــش ـــرت وجــــهــــي اأنـــــــه � ـــش �
ــــة ـــاط اأمــــينّ ـــي ـــش و�ــــشــــاجــــف بـــالـــيـــمـــني �

*********

ــه ــاب ــط خ ادم  وبــــــن  ـــث  ـــع ـــب ان نـــبـــيـــنـــه 
ـــــي متــــــــــمنّ خــــطــــابــــه ـــــل ــــــنــــــهــــــج ع وامل
ــــن عـــنـــدنـــه خــطــابــه ــني م ــش ــ� ــح اإلــــــك ي
ــــة ــــربي ــــــني ال ـــيـــبـــتـــك ب ـــع مـــ�ـــش ـــي ـــش ـــ� ن

**********

يـــت ـــــــك عـــدنّ ـــمـــر كـــلـــهـــا اإل ـــع ـــني ال ـــن ـــش ا�
ـــت ـــدي وبــــــحــــــور املـــــنـــــايـــــا اأنـــــــــــــواع ع
ــت ــدي ـــا�ـــض ع ـــن ونـــــه جلـــلـــك اأ�ـــشـــكـــال ال
ـــه ـــي ـــزج ــــــــــــدن نـــ�ـــشـــرتـــك يـــــن ال اأري

**********

ــد وحــا�ــشــر ــه ــش ــ� ــــــك ي ـــي كـــلـــه اإل ـــا�ـــش امل
ـــــه جلـــلـــك وحــا�ــشــر اأوكـــــلـــــت مـــنـــون ان
ـــر ـــش ـــا� ـــد مـــنـــربك اأخــــطــــب واأح ـــع ـــش اأ�
واأحـــــيـــــي مــ�ــشــيــبــتــك يـــــن الـــزجـــيـــة

بلقم: الحاج حسين عبد الخضر الحسيناوي روى اأرباب ال�سرّي وعلماء التاريخ اأن فاطمة العليلة بنت احل�سنيملا �سمعت بع�دة �سعينة 
من  ع�دته  حني  لأبيها  البنت  ُتهياأ  ما  له  ُتهياأ  واأخ��ذت  اأبيها  دار  اإىل  عمدت  املدينة  اإىل  اأهلها 
ال�سفر ثم م�ست اإىل دار عمها العبا�شوفر�ست فيها فرا�سًا واأح�سرت مهد اأخيها الر�سيع 
وجل�ست تنتظر و�س�ل اأهلها اإىل البيت ، ولكن بينما هي كذلك اإذ جاءها الناعي ينعى اأباهها 

احل�سني . في�سّ�ر ال�ساعر ال�سيخ عبد الأمري الديراوي ال�سعد امل�قف بهذه الأبيات :

ابو ذيات  منربية�شواهد منربية

هــمــهـــــا وزال  ـــا  األـــهــــ ردوا  عـمـهـا�ــشـــــمـــــعـــــت  دار  اأو  اأبــوهــا  دار  وفــر�شـت 
ــهـــــا ــة زلـــــمنّ ـــ ــينّ ــدت تــنـــــتـــــظـــــر جـــ ـــ ـــ ــع احلننيوكـــ الكلب  اأم  اأخــوهــا  مهد  وح�شرت 

ــني عـــــالـــــبــاب ــعـــ ـــ ل بــالـــــمــهـــــد وال ــدنّ ـــ ــع ــابت ـــ ــينّ ـــــر تـــــــرد جـــــمــعـــــة الــغـــ تـــــتـــــنـــــطنّ
ــــل الأحــبــاب ـــة اأعــــزيــــزة اأحــ�ــشــنييــــردنّ اأحــ�ــشــني اأبـــوهـــا اأوك وعــمــتــهــا الـــزجـــينّ

ــال لـــــْن زيــنــب اجــتــهــا ــلــتــهـــــااأهــــي بــهـــــا لـــــحـــ اأوقـــــبنّ اأخـــوهـــا  بـــت  �ــشــبــكـــــت  اأو 
ــا اأعــــــــرفـــــتــهــــــــا ــن الــعـــــلـــــيـــــلـــــة مـــ اأمـــــنـــــيـــــنل چـــ ــي  ـــ ــت ـــ اأن ــرة  ــحـــ يـــ تـكـلـلـهـا 

�شمي ــن  ــم ــرح ـــ ــال اأوب الــبــچـــــه  ـيبـطـلـي  يـمنّ ـــــوم  ــيـــ الـــ ــذا  ـــ هـــ تـبـچـيـن  ول 
ــي ــمـــ ـــ ـــودي اأوعـــ ــــ ــرد ع ـــ ـــ ــر ي ـــ ــطنّ ـــ ــن ـــ ــــل بــيــتــي املــيــامــنياأت واأخـــوتـــي اأوكـــــل اأه

عــيــوين ـــا  ي ــت  ــاح ــش � اأو  زيـــنـــب  ــت  ــج ــوين مـــا تــعــرفــوينب ــي ــرت كــلــكــم يـــا ع ــش �
عـوين ال�شينّ اأخــوتــي  ــه  ــل اأع عتبي  النـ�شاويـنانـــه  وتـلكـلـي  ـــاي  اأويــــ كـــــومــي 

كـ�شــر مــنــي  والــعـــــمــــــــر  بيــه  ـــحـــنـــه مــنــي الــظــهــر �شــلــون  ـــي واأن ـــش ـــاب را� ـــش و�
ــامــي عــدنّ ــاأي ــــدنّ ب ــرت اأع ــش ــي و� ــش ــاب را� �ــش
اجل�شد مــنــي  ونــحــل  اأعــ�ــشــابــي  و�شعفت 

ــي هــــــــدنّ ـــ ــحــيــل ـــني عــلــي ولـــ ــر ب ـــ ــب ــكـــ ـــ وال
ــلــه الــعــمـــــر ــرت بــتـــ ـــ ــش ــتــي � هـــــــاي تــالــيـــ

طـريــح ــي  ــننّ ل ــض  ــر� ـــ امل ـــذا  ه ــل  كـــ بــعــــــــد 
اأ�شــرتيــح  ــدن  ـــ ـــ اأري ــمــوين  ـــ اأرحـــ يهـلي 

ــيــح  واأ�ــش ـــرخ  اأ�ـــش الأمل  كـــرث  مـــن  �ــشــرت 
ال�شرب  ي  مننّ وخل�ض  روحــي  مــن  اأجــزعــت 

ــي هلي  ــلــونـــ ــن روحــــي ومـــ ـــ ــت م ــزع ـــ ـــ اأج
ــي ـــ ــــه األ ــرت اأريــــــــد املـــــــوت بــيــه راح ــش �

ــــي يــهــلــي ــــع والـــيـــحـــبـــنـــي عـــافـــنـــي ودم
ـــ�ـــض مــــن عــــذابــــي والــقــهــر  حـــتـــى اأخـــل

ــتــه ــــــوت واأنــــظــــر جــينّ ـــــــد امل ـــرت اأري ـــش �
ــي والـــبـــ�ـــشـــر مــــن �ــشــاعــتــه ــع ــم ــش اخـــــذ �

ولـــــنـــــه اأمــــــبــــــني عــــلــــيــــه بــطــلــعــتــه 
ـــــر ــر مـــنـــه الأم ــظ ــت ــن وروحـــــــي ظـــلـــت ت

روحــــــي ظـــلـــت بـــ�ـــض تـــالكـــف بــالــنــفــ�ــض
حـــــايل مــــــــرتادي ومـــــن عــــنــــدي يــئــ�ــض

ولــكــلــيــبــي ج�ض ــوفــنــي  ــش ــ� اأي ــيــب  ــطــب وال
ـــينّ الــنــظــر    ــة عـــل ــح ــاب ــش ــــي ظـــلـــت � واأهــــل

ـــــــــينّ تـــــعـــــايـــــن حـــالـــتـــي ـــــــني مـــــــا ه ب
ــــوا جلــــنــــازتــــي   ــــع ــــل ـــل ط ـــش ـــ� ـــي ـــغ ـــم ـــل ول

ــي  ــت ــح ــروي ـــچ املـــــــوت اأخـــــــذ ل ولــــنــــه مـــل
ــي ودمـــعـــه اأنـــحـــدر  ــن ــاف ــش ــي � ــن ــب ــح ــي وال

ـــل يـــنـــزعـــنـــي الـــثـــيـــاب ـــغـــ�ـــش وكــــــــام امل
ــد غــ�ــشــلــي �ــشــيــعــت نــفــ�ــشــي الأحـــبـــاب   ــع وب

ـــن جــاب ـــف ـــدر واجل ـــش ـــور و� ـــاف ـــــاب ك وج
ـــد و�ــــشــــط الـــكـــرب ـــع ـــى جـــــابـــــوين ل ـــت ح

ــض ــ� ون بـــيـــه  ول  مـــوحـــ�ـــض  ــم  ــل ــظ م كــــرب 
ـــي الــنــفــ�ــض ــيــح اإنـــكـــطـــع مـــننّ ــرث مـــا �ــش ــك ب

احلــ�ــض اأ�ـــشـــمـــع  ول  ــــي  مي اأحـــــــد  ول 
اأنك�شر  مــنــي  الــظــهــر  اأهــلــي  فــــراك  عــلــى 

اأهـــلـــي عـــافـــوين وعــــافــــوين الأحـــبـــاب
ــاب   ــش ــ� ــاحل ــــروحــــي واأفـــــكـــــر ب حـــايـــر ب

واأنـــــه ظــلــيــت اأبــــوحــــدي حتـــت الــــرتاب 
ــر وعــــنــــدي يــحــ�ــشــر  ــك ــن ــنــي م مــــن يــجــي

ــري ــك ن ـــــــا  وي و  ـــر  ـــك ـــن م ـــنـــي  يـــجـــي مــــــن 
ـــه عــ�ــشــري   ـــن وحـــا�ـــشـــبـــوين حـــ�ـــشـــاب لچ

ــــــدوين بـــيـــنـــهـــم مــــثــــل الأ�ــــشــــري وكــــــع
ـــور   ـــش ــــــــــالم و� وقـــــدمـــــويل كــــتــــاب واأف

ــار ــش وفـــــوَك كـــل هــــذا اجلـــــرى عــلــيــه و�
ـــرار   ـــش ـــــار و� ـــه مــــن عــيــنــي طـــلـــع ن ـــل وخ

ــار  ــت ــرب مـــن كـــل الك ــك �ــشــغــط جــ�ــشــمــي ال
ـــــي يــدر  ــيــب اأم وخـــلـــه مـــن خــ�ــشــمــي حــل

طــلــعــت  كـــــربي  مــــن  الــــوكــــت  ذاك  عـــــاد 
ــــــــــوزرت  ـــــي وبــــيــــهــــا اأت ـــــوب �ــــشــــايــــل ذن

ـــرتت ـــش اأتـــ� ــــة  ــــدينّ ب ــــن  ـــرت ل چ ـــش � ــــال  ب
ـــارى بــــال خــمــر  ـــك ـــش واأنـــــظـــــر الـــــــــوادم �

ويـــن اأدري  مــــا  الــــوجــــه  اأنــــطــــي  ويـــــن 
يبوح�شني  اأغــثــنــي  ــوث  ــغ ال يــابــو  �شحت 

ــا اجلــنــني ــه ــن ــــظــــر احلـــامـــل تــــذب م واأن
حتــ�ــشــر  دوم  ـــدد  ـــش ـــ� ال ـــاعـــات  ـــش � ــــــت  اأن

ــــدات حــــمــــاي احلـــمـــه ــــش ــــ� ـــر ال ـــش ـــا� ح
ــه   ــم ــش ــ� ـــع زيـــــنـــــب بـــــيـــــوم حت ـــم ـــش مــــــا �

ـــه ـــوزم ـــل م ـــك ـــر دومـــــــه ب ـــش ـــا� وهــــــو ح
ـــهـــر  ـــــــع مــــــن امل ـــك وك ـــبـــل يــــــا عــــلــــي �ـــش

ــم  ــه ــش ــ� ـــي �ـــشـــبـــلـــك وكــــــع مـــــن ال ـــل يـــــا ع
يــنــظــر اأعـــيـــالـــه ودمـــــع عــيــنــه اأنــ�ــشــجــم 

ــم ــش ــ� ـــده اأجن ـــن ــني مــــن ع ــش ــ� والـــچـــبـــد ن
ــر   ــش ــ� ــي ـــنـــه تــ�ــشــبــح اأبـــــــــذلنّ ال خــــــاف ل

الق�سيدة لل�سيد عبد العزيز ال�سرعال�شاعر

يــرثــي

ه
�ش

نف
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ولدته ون�شاأته
اإبراهيم  اأ�سرة مال  اإبراهيم ابن احلاج جا�سم ابن احلاج حممد من  ال�سيخ  ه� 
ال�سعد ، وال�سعد قبيلة عربية ت�سكن يف جن�ب العراق يف ن�احي القرنة وما يليها 
، وهي فرع من خزاعة ، وا�ستهر فيها جماعة من العلماء والأدب��اء كال�سيخ عبد 

ال�سمد ال�سعد وال�سيخ خلف ال�سعد وابنه ال�سيخ علي . 
يف  رم�����س��ان  �سهر  م��ن  جمعة  اآخ���ر  يف  ١3٦8ه�����  �سنة  ال���دي���راوي  ال�سيخ  ول���د 

من ن�احي عبادان ، ا�ستهرت اأ�سرة املرتجم جزيرة)�سلب�خ(
احل�سنيفقد ب��ت��دي��ن��ه��ا واإمي��ان��ه��ا  لعزاء  واإقامتها 

احل�سني. كانت لهم ح�سينية  م��اأمت  فيها  ُي��ق��ام 
ماأوى  واأ�سرته  املرُتجم  بيت  وكان 

العلماء وال�جهاء من العراق واإيران لت�افد 
نظرًا مل��سع املنطقة اجلغرايف بني 

العراق واإيران. 

دخل املدر�سة البتدائية يف اجلزيرة - م�سقط راأ�سه- واأكمل املت��سطة والإعدادية 
يف مدينة عبادان ، ثم مار�ش التدري�ش باملدار�ش احلك�مية يف عبادان ون�احيها ملدة 

�سنتني . 
ثم هاجر اإىل مدينة قم بعد تعر�سه مل�سايقة ال�سافاك)وهم ق�ى الأمن يف حك�مة 
ال�ساه(نظرًا مل�اقفه املناوئة للحكم الطاغ�تي اآنذاك ، وهناك تفرغ للدرا�سة وطلب 
العل�م الدينية ، فدر�ش ال�سط�ح على يّد بع�ش ف�سالء احل�زة يف قم اأمثال ال�سيخ 

الأفغاين وال�سيد املددي وال�سيخ اآل را�سي وغريهم . 
اأدبه و�سعره

له رغبة ملّحة يف مطالعة كتب الأدب يف جمال ال�سعر والنرث فقراأ للمتنبي  واأبي 
من  الكثري  ويحفظ  احللي  حيدر  وال�سيد  للج�اهري  ق��راأ  املتاأخرين  ومن  مت��ام، 

ق�سائدهم.
بع�ش  البيتويف  اأهل  منا�سبات  خ�س��سًا  كثرية  منا�سبات  يف  ال�سعر  نظم 

امل�اقف ال�سيا�سية ، فمن �سعره ق�له يف ذكرى  املبعث النب�ي ال�سريف :

ــع يف �ــشــجــٍو وحتــنــان  ــراب ــامل وعــدنــان قـــف ب فــهــٍر  مــن  البهاليل  ـــِك  واب

القاين قف وا�شكب الدمع اإن القوم قد نزفت  بالدم  وجــادت  اجلــراح  منها 

بـــعـــد واقـــعـــة  بـــدمـــع  ــن  تــبــخــل ــان ل  و�ــشــبنّ �شيب  مع�شر  عــلــى  اأحلـــت 

اأكـــرب مـــاذا بــالــطــفــوف جــرى  �شفيان اهلل  اأوغــــــاد  مـــن  اأحـــمـــد  لآل 

ناحية  كــل  مــن  اأتـــت  األــفــا  وا�شغان �شبعون  حــقــٍد  يف  البغي  يــقــودهــا 

ـــًا بــنــريان حتى اأحاطت باأبناء الر�شول �شحى  ـــرام ـــش ــًا واإ� ــب ــه قــتــاًل ون

ـــزان اأم�شى احل�شني على الرم�شاء منعفرًا  والــفــاطــمــيــات يف جــلــبــاب اأح

نا�شجة  الريح  عليه  احل�شني  ـــة ل ثــــوب اأكــفــان اأم�شى  ـــرب اأثــــــواب اأت

ــة  ــادي جثمان واخلـــيـــل رائـــحـــة طـــــورًا وغ خــري  بنف�شي  عليه  طـــورًا 

وال�شان وزيـــنـــب الــطــهــر تـــدعـــوه وتــنــدبــه  الــقــدر  عظيم  النبي  يابن 

لنا  فلي�ض  فــاأدركــنــا  حــيــًا  كنت  حاين اإن  ومــن  يرعى  كافل  مــن  اإلنّك 

يرعاين قد كنت بالأم�ض ترعاين وحتر�شني  الــيــوم  بعد  فديتك  فمن 

فهل  بالعزاء  اأمــي  يابن  باإمكاين اأو�شيتني  اأو  بو�شعي  مــا  اأو�شيتني 

حمدقة  والأرزاء  التجلنّد  كيف  اأ�شناين   البع�ض  منها  والنوائب  بي 

دمــًا  عليك  تبكي  لأن  ح�شني  ــي  اأجــفــاين اأخ واهلل  بخلت  فقد  عيني 

كرٍم  من  اأرخ�شت  املجد قد  �شانع  ـــاء لــــريوى كـــل ظــمــاآن يا  ـــدم ــك ال تــل

مفتخرًا  الأقــــدار  حتت�شن  واين ورحــت  ول  واٍه  ل  الــرحــب  ب�شدرك 

عا�شفة  تلويك  ل  كالطود  اأعـــوان وقفت  ــدًا دون  ــي بــني اجلــمــوع وح

لقى  ال�شعيد  ـــان حتى هويت على وجه  وطـــعنّ واإ�ـــــشـــــراب  رام  ـــني  ب ـــا  م

ـــاء مــهــرك يــعــدو مــعــوًل فــزعــًا  ــجــان وج ــش واأ� ـــزان  ـــاأح ب اخلـــيـــام  اإىل 

ال�صيخ الديراوي
امل�سدر: معجم �سعراء اأهل البيت لل�سيخ جعفر الهاليل 

اأن اخلطيب  ال�سابقة  الأع���داد  لكم يف  كما ذكرنا 
لبد له اأن يطلع على الكتب التي لها �ساأن يف جمال 
نعرفكم  الذي  وكتابنا  وال�عظ  والإر�ساد  اخلطابة 
عليه ه� كتاب عقائدي وكالمي وفل�سفي وه� من 
الكتب املعتربة والقدمية ، وكذلك فان م�ؤلف هذا 
الكتاب ه� علٌم من الأعالم ، و�سنمُر على  �سئ من 

حياته و�سخ�سيته .
يف  اليقني  ه�)حق  العدد  ه��ذا  يف  الكتاب  عن�ان 
معرفة اأ�س�ل الدين( للعالمة املحقق اجلليل ال�سيد 
عبد اهلل �سرب املت�فى عام ١3٤3ه� لقد اأحت�ى هذا 
الكتاب عّدة اأب�اب وعّدة ف�س�ل فقد ابتداء ب�كتاب 

الت�حيد
 وجعله ثالث ف�س�ل

كتاب التوحيد
الف�سل الأول: وفيه الإق��رار ب�ج�د اهلل تعاىل وقد 
تعاىل  اهلل  وج����د  على  الك�نية  الأدل���ة  اإىل  اأ���س��ار 
جميع  ي�سمل  وكيف  ب���ج���ده  الفطري  والإمي���ان   ،

الكائنات .
الف�سل الثاين: وه� ت�حيد اهلل تعاىل 

اهلل  وحدانية  الإمامعن  كالم  امل�ؤلف  ذكر  فقد 
تعاىل ، وكذلك الدليل عليها وما ورد من اأحاديث عن 
اأئمتنا يف اإثبات الت�حيد ، وفيه عن معنى الت�حيد 

 .
الف�سل الثالث: �سفات اهلل تعاىل ، وقد ق�سمه امل�ؤلف 

اإىل ثالثة اأب�اب : 
الباب الأول : ال�سفات الثب�تية ، ومنها

١. الختيار : وفيه الأدلة على اأن اهلل خمتار يف فعله . 
٢. العلم واحلكمة : وفيه الأدلة على علم وحكمة اهلل 

تعاىل . 
3. الأزلية ل�سرمدية .

٤. ال�سمع والب�سر.
5. احلياة.

٦. الإدراك .
٧. الإرادة والكراهية .

8. الكالم .
٩. ال�سدق .

ال��ب��اب ال��ث��اين:ال�����س��ف��ات 
ال�سريك  كنفي   ، ال�سلبية 
واجل�سمانية  والح��ت��ي��اج 
عنه  اآخ���رة  واىل  والقبيح 
وت����ع����اىل عما  ���س��ب��ح��ان��ه 

ي�سف�ن . 
الذات  معرفة  الثالث:  الباب 
ُخطب  وه��ن��اك   ، وال�سفات 
لالإمام علي يف و�سف 

اهلل تعاىل .
الف�سل الرابع: اأ�سماء اهلل 
تعاىل ومعنى اأ�سماءه ، واأن 
اإح�سائها  اأ�سمًا وف�سيلة  وت�سع�ن  ت�سعه  هلل تعاىل 

ومعناها .
كتاب العدل

 وفيه ثالث ف�س�ل 
 الف�سل الأول : يف العدل 

والف�سل الثاين :  يف اجلرب والتف�ي�ش .
اأح���ال  و�سف  وكذلك  البداء  يف  الثالث:  والف�سل 

املالئكة ، وذكر فيه كتب اهلل املنزلة .
كتاب النبوة

 وفيه اأربعة ف�س�ل 
الف�سل الأول: يف البن�ة والأنبياء والدليل على اإر�سال 
الر�سل والأنبياء ، وفيه عدد الأنبياء ومن ُهم اأويل 

العزم ، والفرق بني الر�س�ل والنبي والإمام .
الف�سل الثاين: ويتكلم فيه امل�ؤلف عن الع�سمة ، وقد 
ذكر فيه وج�ب ع�سمة الأنبياء والأئمة والأدلة على ذلك 
، وذكر كيفية تنزيه الأنبياء ودفع بع�ش ال�سبهات عن 

.النبي
�سفة  وف��ي��ه  الأن��ب��ي��اء  ���س��ف��ات  يف   : ال��ث��ال��ث  الف�سل 
النبيونعته ، وكيف اأنه اأف�سل الأنبياء واملر�سلني . 
الف�سل الرابع: ويخت�ش �سخ�سية النبيمن ن�سبه 
ال�سريف والدليل على نب�ته و�سائر معجزاته واأخالقه 
وخ�سائ�سه ومعراجه وطهارة اآباءه ومعنى اأنه نبيًا اأميًا.

كتاب الإمامة
 وفيه الأدلة العقلية والنقلية على تن�سيب الأئمة

و فيه �ستة ف�س�ل 
.الف�سل الأول: كيفية تعني الإمام بعد الر�س�ل

 .الف�سل الثاين: يف الإمام علي
يف  العامة  ذكرها  التي  املطاعن  الثالث:  الف�سل 

اخللفاء الثالثة . 
الف�سل الرابع: الن�ّش على الأئمة الأثني ع�سر . 

الف�سل اخلام�ش: تبيان الفنت ال�اقعة بعد النبي . 
الف�سل ال�ساد�ش: ُنبذة من اأح�ال احلجة �ساحب الع�سر 

.والزمان
كتاب املـعاد

وفيه الرجعة وحقيقتها واأحاديث النبيح�لها ، 
وفيه عّدة ف�س�ل  

الف�سل الأول : املعاد .
الف�سل الثاين: عامل امل�ت .

الف�سل الثالث: عامل الربزخ .
الف�سل الرابع: عالمات القيامة ونفخ ال�س�ر .

الف�سل اخلام�ش: امليزان واحل�ساب .
الف�سل ال�ساد�ش: الك�ثر وال�سفاعة وال�سراط . 

يف  ف�سل  وهناك   . والنار  اجلّنة  ال�سابع:  الف�سل 
الت�بة والآجال والأرزاق .
نبذة عن حياة املوؤلف

ه� ال�سيد عبداهلل �ُسرّب ينتمي اإىل اأ�سرة )اآل �سرب(العل�ية 
التي يت�سل ن�سبها بالإمام زين العابدينوهي من 
اأُ�سر العراق العلمية ،واآل �ُسرّب هم ولد احل�سن املعروف 
ب�)�سرب( بن حممد بن حمزة بن اأحمد ابن علي ابن 
ابن  ال��ذي �سهد فخًا-  اب��ن عمر -  اب��ن علي  احل�سن 

احل�سن الأفط�ش .
الأ�سرف  النجف  يف  �سنة ١١١8ه����   امل�ؤلف ول��د 
وتربى على يّد والده الكبري ال�سيد حممد ر�سا ، فن�ساأ 
على التق�ى والإ�سالح وحّب العلم والف�سيلة منذ �سغره .

اأ�شاتذته
ثم  ر�سا  حممد  ال�سيد  اأبيه  ي��ّد  على  تخرج  اأول: 
لزم ح�زة العامل املتبّحر ال�سيد حم�سن الأعرجي 
على  وتلّمذ  ال�افية(  و)�سرح  �ساحب)ال��سائل( 
جعفر  ال�سيخ  الع�سر  وح��ي��د  الكبري  ال�سيخ  ي��د 

�ساحب)ك�سف الغطاء(. 
موؤلفاته

١. كتاب حق اليقني يف معرفة اأ�س�ل الدين . 
٢. الأن�ار الالمعة يف �سرح اجلامعة .

3. م�سابيح الأن�ار يف حّل م�سكالت الأخبار .
٤. فقه الإمامية ، وهي ر�سالة عملية . وغريها من 

ع�سرات امل�ؤلفات .
تالمذته

• العامل التقي ال�سيخ عبد النبي الكاظمي .
• املحقق ال�سيد ها�سم اآل ال�سيد را�سي .

• ال�سيد علي العاملي .
• ال�سيخ اأحمد البالغي .

وفاته
كانت وفاته يف بغداد يف امل�سهد الكاظمي �سنة ١3٤3ه� 
 الكاظميني الإمامني  رواق  والده يف  مع  ودفن 

فيك�ن عمره 5٤�سنة.

بقلم: اأب� زهراء الأ�سدي
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اأ�سم ومعناه عدم  بالفتح م�سدر وبالك�سر  الغ�ش 
امل�سلحة  خ��الف  وتزيني  احل��ال  حقيقة  اإي�ساح 
قتله(وجاء  ب��اب  م��ن  امل�سباح:)غ�سه  يف  ق��ال 
ال�سني  وت�سديد  الغني  بفتح  :الغ�ش  القام��ش  يف 
مل  اإذا  النفاق  وج��ه  على  ب�سخ�ش  اخليانة  فعل 
 ، اأ�سمر  ما  له خالف  اأظهر  اأو  الن�سح  ميح�سه 
اأ�سم م�سدر ومعناه اخليانة  الغني  والغ�ش بك�سر 
على ال�جه املذك�ر ، ُيقال: ل ت�سمعه ففي ن�سحه 
ودللته غ�ش اأي عدم حم�ش ، ويطلق اأي�سًا على 
احلقد امل�سمر يف القلب ُيقال له يف قلبه غ�ش اأي 
غّل وحقّد ، واملغ�س��ش ال�سيء الغري خال�ش ُيقال: 

لنٌب مغ�س��ش اأي غري خال�ش(.
الظلم  من  ن�عًا  لأنه  عقاًل  حرام  الغ�ش  اأي  وه� 
والُقبح  احُل�����س��ن  ي���درك  اأن  على  ق���ادر  وال��ع��ق��ل 
بحرمة  العقل  فيحكم  ع��ق��اًل  قبيٌح  وال��ظ��ل��م   ،
املت�اترة  الأخبار  ال�ارد يف  للنهي  وثانيًا   ، الغ�ش 
)لي�ش  النبي   ق�ل  ،منها  معتربة  باأ�سانيد 
من امل�سلمني من غ�سهم( وقال:)لي�ش منا 
من غ�ش م�سلمًا اأو �سره اأو ماكره(ويف احلديثني 
واأنه  الغ�ش  معنى  بيان  بعد  اأن��ه  اآنفًا  املذك�رين 
خالف الن�سح واإظهار ما اأ�سمر فه� اإيقاع الأذى 
بامل�سلم يف ماله ويف نف�سه وحتى بدنه من �سرر 
ُيعتّد به ، ففي املال ما ي�ؤدي اإىل اإتالف م�سدر 
اأو  عياله  اإعالة  وم�سدر  جهده  و�سياع  معي�سته 
على  �سرر  نف�سه  ويف  عليه  النفقة  واجبي  منهم 
م�ساعره املعن�ية لأنه يح�ّش بالُغنب واخل�سارة واأنه 
ال�سيئ  الأث��ر  له  وه��ذا  وا�سُتغفل  عليه  احتيل  قد 
على روحه وبدنه ، ثم اأن هذا املغ�س��ش لعله غري 
�سالح للحياة في�ؤدي اإىل �سرر قد ي�ؤدي اإىل امل�ت 
التعامل  �سببها  يك�ن  كلها  الأم���ر  وهذه  احلتمي 

النف��ش  ي��ح��اول ���س��ع��اف  ال���ذي  ���س��رع��ي  ال��غ��ري 
فلذلك   ، اليه�د  ومنهم  امل�سلمني  مع  به  التعامل 
يح�سر اهلل تعاىل ي�م القيامة الغا�ش معهم ، فقد 
النبي:)َمن  ع��ن  الأع��م��ال  عقاب  يف  ج��اء 
وُيح�سر  مّنا  فلي�ش  �سراء  اأو  بيع  يف  م�سلمًا  َغ�ش 
ي�م القيامة مع اليه�د لأنه من غ�ش النا�ش فلي�ش 
منا... فلي�ش  غ�سنا  ومن  ق��ال:  اأن  اإىل   ، مب�سلم 
قالها ثالثًا ، ومن غ�ش اأخاه امل�سلم نزع اهلل بركت 

رزقه واأف�سد عليه معي�سته ووكله اإىل نف�سه(.
فرق  ل  الغ�ش  اأن  ال��رواي��ات  من  الظاهر  اأن  ثم 
فل�   ، بغريه  اأو  بفعله  الغت�سا�ش  ك���ن  ب��ني  فيه 
امل�سرتي  اإع��الم  فيجب  لغر�ش  اأو  اتفاقًا  ح�سل 
بالعيب املخفي لأن املعاملة عندها تك�ن ناق�سة 
بالعيب ولأن العيب اأحد خيارات الف�سخ فال تك�ن 
م�ست�جبة لقب�ش الع��ش عن ما ه� مع��ش خفي 
م�سلم  بن  حممد  �سحيحة  ففي  م�سمر،  البيان 
يخلط  ط��ع��ام  ع��ن  �ُسئل  احدهمااأنه  ع��ن 
 :بع�سه ببع�ش وبع�سه اأج�د من بع�ش قال
اجليد  ُيغطمِ  مل  ما  باأ�ش  فال  جميعًا  روؤي��ا  )اإذا 
ُي�سرتط  ل  اأن��ه  ال��رواي��ة  ه��ذه  ال��ردئ (ومقت�سى 
قبل  من  اإل  ُيعرف  ل  مما  ك�نه  الغ�ش  حرمة  يف 
البائع فيجيب الإعالم بالعيب الغري خفي اإل اأن 
تنزل احلرمة يف م�ارد الروايات على ما اإذا تعّمد 
الغ�ش برجاء التلبي�ش على امل�سرتي وعدم التفطن 
له واإن كان من �ساأن ذلك العيب اأن ُيتفطن له ، 
فبيع املعيب مطلقًا مع عدم الإعالم بالعيب غ�ٌش 
اأب��ا عبد اهلل  �ساألت  ق��ال:  رواي��ة احللبي  ففي    ،
ي�سرتي طعامًا فيك�ن  الرجل  ال�سادق عن 
يلتم�ش  اأن  غري  من  يبّله  اأن  له  وانفق  له  اأح�سن 
اإل ذلك ول  ق��ال:)اإن كان بيعًا ل ي�سلحه  زيادة 

فال  زي��ادة  فيه  يلتم�ش  اأن  غري  من  غ��ريه  ينفقه 
باأ�ش ، واإن كان اإمنا يغ�ش به امل�سلمني فال ي�سلح(
�سريح  الراوية  فذيل   3 ح   ٩ باب  ج١٢  ال��سائل 
على اأنه ل يج�ز بيع املغ�س��ش مطلقًا اإذا كان مما 
يف  �سببًا  الغ�ش  كان  اإذا  الراوية  �سدر  من  يفهم 
زيادة املبيع اأو اإظهار الإ�سالح واحل�سن عليه من 
اأجل التم�يه على امل�سرتي اأنه جيد ل عيب فيه ، 
ثم اإن الغ�ش يك�ن باإخفاء الأدنى يف الأعلى كمزج 
اجليد بالردئ اأو غري املراد باملراد كاإدخال املاء 
اللنب وباإظهار ال�سفة اجليدة املفق�دة واقعًا  يف 
على  ال�سيء  وباإظهار  بالتدلي�ش  ُي�سمى  ما  وه� 
خالف جن�سه كبيع املم�ه على اأنه ذهب اأو ف�سة .

بالطحني  اجليد  الطحني  مزج  القبيل  هذه  ومن 
الأمتعة  على  الرباقة  الأ�س�اء  ت�سليط  اأو  الأ�سمر 
ي�ؤثر  مب��ا  اجلميل  باملظهر  اإظ��ه��اره��ا  اأج��ل  م��ن 
هي  بينما  العهد  ج��دي��دة  ف��رياه��ا  الناظر  على 
البيع يف  الغ�ش ه�  اأي�سًا مما جعل�ا  ثم   ، قدمية 
ال�سالل اأو الظلمة كما يف رواية ه�سام بن احلكم 
اأب�  بَي  فمّر  الظالل  ال�سابري يف  اأبيع  كنُت  قال: 
احل�سن فقال يل:) يا ه�سام اإن البيع يف 

الظالل غ�ٌش والغ�ش ل يحل(. 
الغ�ش  من  اأخ�ّش  لعلها  التدلي�ش  عبارة  اإن  ثم 
والتدلي�ش  الغ�ش  من  ق�سٌم  التدلي�ش-  اأي   - لأنه 
ه�  كما  املعي�ب  غ��ري  ب��زي  املعي�ب  اإخ��ف��اء  ه��� 
�سفائر  لها  فتعمل  ال�سعر  الق�سرية  امل���راأة  يف 
�سئ  ا�ستعمال  اأو  �سعرها  اإىل  م�سم�مة  ط�يلة 
لإبراز  ال�جه  على  جُتعل  والأدوي��ة  الأع�ساب  من 

واجلمال واحلي�ية .

ڦ   ڦ   ڦ    :زبڤ   ت��ع��اىل  اهلل  ق����ال 
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  ڄڄ   ڦ  

ڃ  رب اإبراهيم: ٧
باأن يعرف الإن�سان اأن النعم كلها من اهلل تعاىل 
واأنه ه� املنعم وه� م�سبب اأ�سباب النعم والأرزاق 

وهذا ه� ال�سكر بالقلب ل�اهب النعم . 
واخل�س�ع  بالتذلل  الأخ����رى  ب��اجل���ارح  و�سكر 
العظيم الذي تف�سل على املخل�قات  لهذا املنعم 
النعمة  ، فال�سكر ه� عرفان  اأرزاقها  كلها وق�ّسم 
ي���زداد  ال�سكر  وب��ه��ذا  ب��ه��ا  وال��ث��ن��اء  واإظ��ه��اره��ا 
يفرح  ف��ال   ، النعم  معطي  اإىل  ق��رب��ًا  الإن�����س��ان 
الكرمي  لأن عطايا هذا اخلالق  فيها  وما  بالدنيا 

اأعظم واأعظم ، قال اهلل: )ڦ  ڦ  
ھ        ھ   ھ   ھ      زب   :ڄ(وقال
 :ےرب النمل: ٤0، وعن الإمام ال�سادق
الإن�سان  وليعلم  املحارم(  اجتناب  النعم  )�سكر 
اأن طلب اهلل من عباده ال�سكر يرجع نفعه اإليهم 
البالء كما  ي�سكر على  اأن  للغري  وينبغي   ، اإليه  ل 

ي�سكر يف الرخاء. 
اإمنا ه�  ي�سكروه  اأن  العباد  من   وطلب اهلل
يف نفع العباد لتح�سيل القرب من اهلل ليزيدهم 
نعمًا يف الدنيا ويدخلهم اجلّنة يف الآخرة دون اأن 
يزيد ذلك يف ملك اهلل �سيئًا فيا لعظمة اهلل 

وكرمه

اإذا كنت يف نعمة فارعها 
فاإن املعا�سي تزيل النعم

وداوم عليها ب�سكر الإله
فاإن الإله �سريع النقم 

  وقال اأحدهم 
من جاور النعمة بال�ّسكر

يخ�سى على النعمة مغتالها 
ل� �سكروا النعمة زادتهم 

م�������ق�����الة اهلل التي قالها 
لئن �سكرمت لزيدنك���������م 

لكّنها ُكف�ْ����������ُرُهُم� غالها
والكفربالنعمة يدع� اإىل

زوالها وال�سك�ر اأبقى لها
ومن ق�ش�ض ال�شكر:
�سكري  حق  • ا�سكرين 

اأوحى اهلل تعاىل اإىل داود)ا�سكرين حق �سكري(
اأ�سكرك حق �سكرك ، و�سكري  اإلهي كيف  فقال: 
اإياك نعمة منك . فقال: الآن �سكرتني حق �سكري 
�سكرك  �سكرك حق  اآدم  كان  داود: كيف  فقال   .
له  وا�سجّدت  و�سف�تك،  لأنبيائك  اأبًا  وقد جعلته 
اأن ذلك من  اع��رتف  اإن��ه   :فقال ؟  مالئكتك 
عندي فكان اعرتافه بذلك حق �سكري. )اإر�ساد 

القل�ب للديلمي( 

حال  كل  على  هلل  • ال�سكر 
تعاىل  اهلل  م��سى�ساأل  روي:اأن  ما  يف  جاء 
اهلل  فاأر�سَدُه  ؟  الأر���ش  اأه��ل  اأعبد  على  يدله  اأن 
اأعبدهم  اإىل �ساحل بحر فريى هناك  اأن يذهب 
، فجاء م��سىومعه جربائيلفلم يجّد 
واأج��ذم ومقعد. فقال  اأبر�ش  اإّل رجال ه�  اأح��دًا 
م��سى جلربائيل:اأين ذلك الرجل؟! قال: ه� 
هذا يا نبي اهلل . فقال له م��سىكنت اأحّب 
اأن اأراه �سّ�امًا ق�امًا . فقال جربائيل:اأنظر 
فاأنظر   . عينيه-  -اأي  كرميته  باأخذ  ماأم�ر  اإين 
عينيه  جربائيلاإىل  ف��اأ���س��ار  ي��ق���ل:  م���اذا 
ف�سالتا على خّديه . فاأخذ الرجل يق�ل : يا ربي 
متعتني بهما حيث �سئت .. و�سلبتني اإياهما حيث 
ويا  ّب��ار  يا  الأم��ل  فيك ط�ل  واأبقيت يل   .. �سئت 
فقال:  اإليه  م��سىواأقبل  فتعجب   . و�س�ل 
اإن �سئت  ال��دع���ة  اأن��ا رج��ل جُم��اب  ي��ا عبد اهلل 
يختاره  ما  اإن   . ل  فقال:  ؟  ل�سفائك  اهلل  دع���ت 
يل رّبي اأحّب يل مما تختاره يل نف�سي ، فقال له 
 . و�س�ل  يا  و  بار  يا  تق�ل:  م��سى:�سمعتك 
قال: نعم اإن رّبي ه� البار وه� الذي ي�سلني حيث 

لي�ش يف هذه القرية غريي يعبده .

الغ�ش!
ال�شكر مفهوم 

بقلم:ال�سيخ  اأياد ال�ساوي

بقلم:ال�سيخ علي عبد احل�سني العب�دي

ملاذا 
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 الــنــاجــح

رجل وزوجته واولده الثالثة.. كطبيعته يذهب اىل العمل ي�ميا وتبقى زوجته واولده ال�سغار ترعاهم وتربيهم 
وحتافظ على كل �سيء يف البيت.

ولكن.. ذات ي�م رجع من العمل ودخل البيت وكانت زوجته قد تاأخرت يف احظار الغداء.. فثار بركان الرجل 
الذي انهكه العمل منذ ال�سباح وانزعج كثريا وانهال على ن�سفه الخر بال�سياح والكالم اجلارح...

فطاأطاأ الن�سف الخر راأ�سه وبداأت تظهر �سحب ال�ستاء املمطرة على وجه املخل�ق الرقيق وانهالت المطار 
من تلك العي�ن التي طاملا �سهرت.. وربت.. وعانت.. و�سحت.. من اجل حفظ هذه امل�ؤ�س�سة التي بداأت بها 

هي و�سريكها.
قال لها: ماذا تفعلني منذ ال�سباح اىل الظهرية؟ مل تفعلي �سيئا؟

ف�سكتت من تتحمل الكثري من الرجل.. فربد الربكان وا�ستغفر ربه وبعد حني.. تندم على كل ما ح�سل! وبعد 
ايام قليلة عاد من العمل اىل بيته واذا.. البيت مبعرث، الطفال مالب�سهم مت�سخه، الغبار ميالأ الثاث، مالب�سه 

غري مغ�س�لة، غرفته غري مرتبة...
فتعجب وقال: ماهذا !!!

فاجابت بكل هدوء: مل اعمل �سيئا الي�م، لرى ما ه� مدى اهتمامك بعملي ولرتى ماه� عملي، وهذا ج�اب 
ل�س�ؤالك �ساعة غ�سبك !

ف�سكت وتاأمل قليال، فعلم مدى اهمية هذا الن�سف الخر  باحلياة فانه ير�سم بال�ان احلياة ل�حة الفرحة 
والمل، ويزيح عنك الهم�م والكدر، وه� الذي يقف معك حيث ل يهتم لمرك احد.

( وذهب اىل العمل. ُبكمِ مرت اليام.. �ساهد التلفاز عليه غبار.. ففكر قليال وكتب على التلفاز با�سبعه )اأُحمِ
فجاءت و�ساهدت ما كتبه �سريكها على التلفاز، ففهمت انه يق�ل لها ان التلفاز  عليه الغبار .

ل� كان هكذا التعامل بني ال�سريكني يف كل امر.. فانه �سيخلق الرحمة وال�د وجٍ� من التفاهم، والبتعاد عن 
امل�ساكل وعن تعقيد الم�ر اكرث من الزم.
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الرتكية

احلكم: جمه�رية.
العا�شمة: اأنقرة.

امل�شاحة: ٧83.5٦٢ كيل� مرت مربع.
ال�شكان: ٧3.٧٢٢.٩88  ن�سمة.

العملة: لرية تركية.
اللغة: الرتكية.

اللغة  يف   Türkiye تركيا،  ا�سم  تق�سيم  وميكن  الت�شمية:  اأ�شل 
الرتكية، اإىل مك�نني هما : ال�سم الق�مي Türk، الذي ي�سري اإىل الق�مية 
ال�سعب الرتكي، وي�ساف اإىل الكلمة املقطع iye التي تاأتي مبعاين »املالك«، 
اللغة  iyya املاأخ�ذ من  اأو »املرتبط بنا«. )امل�ستقة من املقطع  »اأر�سنا« 
اأول  والالتينية(. يرجع  الي�نانية  اللغة  –ia يف  للمقطع  امل�سابه  العربية، 
ا�سم  باعتبارها   ،»Türük« اأو   ،»Türk« مل�سطلح  م�سجل  ا�ستخدام 
 )Kök Türks اأو   Göktürks( غ�كت�رك  كتابات  اإىل  خارجي 
بالأبجدية الرتكية القدمية، يف اآ�سيا ال��سطى )القرن الثامن امليالدي(. 
Tu–kin وه� وال�سم الذي اأعطي من قبل ال�سينيني -يف وقت مبكر 
من ١٧٧ قبل امليالد- الذين يعي�س�ن اإىل اجلن�ب من جبال األتاي يف اآ�سيا 
يف   Turchia الكلمة  من   »Turkey« الأجنليزية  الكلمة  ال��سطى. 
الي�نانية،  يف  ال�سم  لهذا  )١3٦٩(.امل�سابهة  ال��سطى  الالتينية  الع�س�ر 
القرون  الإغريق يف  البيزنطيني  قبل  اأ�سال من  امل�ستخدم   ،Tourkia
ال��سطى ل��سف املجر. )املجريني والأتراك لهم �سالت الأجداد(، لكنها 
عليها  ت�سيطر  التي  الأج��زاء  لتحديد  ال�سم  هذا  ا�ستخدام  لحًقا  ب��داأت 
عام  يف  كرد  مالذ  معركة  تلت  التي  القرون  يف  الأنا�س�ل  يف  ال�سالجقة 

١0٧١م.

نبذة خمت�شرة:  هي دولة تقع يف ال�سرق الأو�سط. يحدها من ال�سمال 
البحر الأ�س�د وج�رجيا ومن ال�سرق اأرمينيا واإيران ومن اجلن�ب العراق 
بحر  الغرب  ومن  وقرب�ش  مع  بحرية  حدود  مع  املت��سط  والبحر  و�س�ريا 
للبحر  القت�سادي  التعاون  منظمة  وبلغاريا. هي ع�س� يف  والي�نان  اإيجة 

الأ�س�د.
اأ�سبحت  د�ست�رية.  جمه�رية  وحدوية،  دميقراطية،  علمانية  دولة  تركيا 
تركيا متكاملة على نح� متزايد مع الغرب من خالل ع�س�يتها يف منظمات 
والتنمية  التعاون  منظمة  الأطل�سي،  �سمال  وحلف  اأوروب���ا  جمل�ش  مثل 
الع�سرين  جمم�عة  ويف  اأوروب��ا  يف  والتعاون  الأم��ن  منظمة  القت�سادية، 
الع�س�ية  مفاو�سات  تركيا  وب��داأت  العامل(.  يف  الرئي�سية  )القت�سادات 
كانت ع�س�ا  اأنها  العلم  مع   ،٢005 عام  الأوروب��ي يف  الحتاد  مع  الكاملة 
منت�سبا يف ال�س�ق الأوروبية امل�سرتكة منذ عام ١٩٦3م، ويف عام ١٩٩5م، 
مت الت��سل اإىل اتفاق الحتاد اجلمركي. وقد عززت تركيا اأي�سا عالقات 
ثقافية وثيقة و�سيا�سية واقت�سادية و�سناعية مع ال�سرق الأو�سط، والدول 
يف  ع�س�يتها  خ��الل  من  الأفريقية  والبلدان  ال��سطى  اآ�سيا  يف  الرتكية 
الرتكية،  والثقافة  للفن�ن  امل�سرتكة  والإدارة  تركيا،  منظمات مثل جمل�ش 
ومنظمة التعاون الإ�سالمي ومنظمة التعاون القت�سادي. م�قع تركيا على 

مفرتق الطرق بني اأوروبا واآ�سيا جعل منها بلدا ذات اأهمية.
البحر  ت�سل  التي   - م��رم��رة  وبحر  وال��دردن��ي��ل  الب��سف�ر  م�سيقا  يقع 
الأ�س�د ببحر اإيجة وت�سل اآ�سيا باأوروبا - يف اأرا�سيها مما يجعل م�قعها 
تركيا  كانت  الأ�س�د.  البحر  على  املطلة  ال��دول  على  وم�ؤثرا  اإ�سرتاتيجيا 
اجلمه�رية  اإن�ساء  مت  اأن  اإىل  ١٩٢٢م  عام  حتى  العثماين  للحكم  مركزا 

الرتكية عام ١٩٢3 على يد م�سطفى كمال اأتات�رك.

تناولنا يف العدد ال�سابق الركن الأول من اأركان الإلقاء البارع وه� الكالم 
الذي يت�سمن اختيار امل��س�ع وحت�سريه . والآن نتناول الركن الثاين وه� 
ي�ؤذي  جدًا  ق�يًا  ول  ُي�سمع  يكاد  ل  �سعيفًا  ال�س�ت  يك�ن  ل  باأن  ال�س�ت 
ال�سامعني ، واإن ل يك�ن ال�س�ت بطيئًا يجلب الك�سل والنعا�ش ول �سريعًا 
جدًا ل يكاد ُيفهم بل اأمٌر بني اأمرين ، والأوىل التن�يع يف الأداء ال�س�تي 
ال�س�ت  رفع  بني  اأداءه  يخلط يف  بل  واحدة  �س�تية  وترية  على  يك�ن  فال 
وخف�سه وبني ال�سرعة والبطيء جاعاًل ذلك ياأتي ب�سكل متجان�ش و�سل�ش 
ومن غري رفع مزعج ول خف�ش ل ُي�سمع . وكن طبيعيًا ول تتكلف اأكرث من 
املعق�ل ولبد اأي�سًا من ال�سغط على الكلمات الهامة ولبد من البتعاد عن 

التاأتاأة مثل اآ اآ اآ اآ اآ اآ ، و و و   وغريها من الكلمات .
العينني  ا�ستخدام  طريق  عن  وذل��ك  البدن  لغة  وه�  الثالث  الركن  اأم��ا   

واليدين والتعبريات ال�جه و...
اأوًل العينني

امللقى  ي�اكب احلدث  وه��ادئ  م��زدوج  وب�سكل  ببطئ  اإىل اجلمه�ر  اأنظر   
جميلة  بابت�سامة  والقائك  كلماتك  تبداأ  اأن  وحاول  مرتبة  بنظرات  ولي�ش 

�سئ  اأي  ُتبعد  اأن  ح��اول  كبري  العدد  كان  اإذا  اجلمه�ر  روؤو���ش  اإىل  اأنظر 
يعك�ش  اجلمه�ر  اأعني  اإىل  نظرك  اإن  وتذكر   ، اجلمه�ر  روؤية  من  مينعك 

ثقتك بنف�سك .
و�سائل  اأه��م  من  فالعينان  واح��دة  جهة  على  الرتكيز  من  احل��ذر  ويجب 
الأت�سال مع الآخرين وهما اأداتان لإي�سال الأحا�سي�ش واملعاين التي رمبا 

جتعر عنها الكلمات .
ثانيًا حركة اليدين

  اأح�سن الإ�سارة باليد واجعلها من�سجمة ومتناغمة مع اإلقاءك واأعلم اأنها 
اأثناء  والراأ�ش  الأنف  واأبتعد عن حّك  املُبالغة فيها  التاأثري فاحذر  �سديدة 
الإلقاء ول ُت�سر باأ�سبعك اإىل اجلمه�ر ول ت�سع يديك على اخل�سرين اأو 

يف اجليب اأثناء الإلقاء اأبدًا .
كن طبيعيًا واأطلق ليديك العنان ول جتعلها مكبلتني اأثناء الإلقاء .

اأق�ى الأ�سرار يف متييز بع�ش امللقني  اإن لغة البدن من  ويف اخلتام تذكر 
امللقني  حال  مبتابعة  واأي�سًا  واملمار�سة  بالتدريب  تاأتي  فهي  بع�سهم  على 

الناجحني .

عّرفها  وهل   ، ال�سيا�سة  مفه�م  اإىل  ال�سابق  العدد  يف  التطرق  مّت  اأن  بعد 
واملبادئ  املقامات  من  ال�سيا�سة  اأن  وقلنا  ؟  وج��ه  وب��اأي  ؟  ل  اأم  الإ���س��الم 
ال�سامية يف الإ�سالم ولكن مبعنى ك�نها و�سيلة لتحقيق الغاية ولي�ش مبعنى 
�ُسّرعت من  وايدل�جية  ك�نية  روؤية  لالإ�سالم  اأن  ، مبا  ال��سيلة   تربر  غاية 
فح�سب  الإن�سان  قبل  من  بها  والفهم  العلم  لغر�ش  لي�ش  احلكيم  اخلالق 
قال   ، �س�ئها  يف  واأعماله  اأفكاره  وير�سم  بها  ويهتدي  ُيطّبقها  لكي  واإمن��ا 
ليق�م  وامليزان  الكتاب  معهم  وانزلنا  بالبينات  ر�سلنا  ار�سلنا  تعاىل:)لقد 
النا�ش بالق�سط وانزلنا معهم احلديد فيه باأ�ش �سديد ومنافع للنا�ش وليعلم 
اهلل من ين�سره ور�سله بالغيب ان اهلل ق�ي عزيز( فهذه الآية ت�سري اإىل اأن 
معنى ت�سريع الدين ه� التطبيق ، ومبا اأن ال�سيا�سة من املبادئ الأ�سا�سية 
يف الدين الإ�سالمي ، فالُبّد من تطبيقها بح�سب الروؤية الإلهية لها ، ولكن 

كيف ُنطّبق ال�سيا�سة الإ�سالمية ؟ وماهي و�سيلتنا لذلك ؟
 ول� ذهبنا معكم يا اأعزائي اإىل دعاء الفتتاح ل�جدنا اأن الإمام احلجة
بها  ُتعُز   ، اإليك يف دولة كرمية  اننا نرغب  يق�ل يف احدى فقراته:)اللهم 

الإ�سالم واأهله وُتذُل بها النفاق واأهله ....(وقال الإمام ال�سادق:)ان 
للحق �س�لة وللباطل دولة( وبذلك يت�سح اأن الدولة هي  من اأهم امل�ا�سيع 
ال�سيا�سية واإن كانت ال�سيا�سة اأعّم من ح�سرها يف نطاق الدولة اأي جعلهما 

مفه�مني مت�ساوين وهي و�سيلتها لتحقيق الغايات والأهداف . 
واأعلم اأيها القارئ اأن الدولة يف الإ�سالم هي ال��سيلة ولي�ست الغاية لتطبيق 
والجنيل  الت�رات  اقام�ا  انهم  ول�ا  تعاىل:)  قال  حيث  والأحكام  العقائد 
اأرجلهم(،وقال  حتت  ومن  ف�قهم  من  كل�ا  ل  ربهم  من  اليهم  ان��زل  وما 
نعله  يخ�سف  وه�  قار  امل�ؤمننيبذي  اأم��ري  على  دخلُت  عبا�ش:  ابن 
فقالله : ما قيمة هذا النعل ؟ قال : ل قيمة له ، فقال: واهلل هي 

اأحب اإيل من  اإمرتكم هذه اإل اأن اأقيم به حقا اأو اأبطل باطال(
الإ�سالم عّرف  باأن  لنا  يت�سح  والدولة  ال�سيا�سة  الكبري بني  الرتباط  ومن 
الدولة كما عّرف ال�سيا�سة ونّظم احكامها وو�سع ق�انينها ، والت�ساوؤل الذي 
ُيطرح ه� ما معنى الدولة ؟ وماهي حقيقتها ؟ هل هي جمم�عة م�ؤ�س�سات ؟ 

اأم هي ق�ة �سبط ؟ اأم... انتظرونا يف العدد القادم .

ا�سم ومعنى املعنىاال�سمت
ج���م���ي���ل اخَل������ْل������ق واخُل�����ل�����قح�سن1
ال������ت������وف������ي������ق وال����ت���������س����ه����ي����لتي�سري2
ديدة ال�سفاء.زهراء3 رَّة البي�ساء ال�سَّ الدُّ
االن���������������س�������راح واالب������ت������ه������اج فرح4

جمادى  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�شهر 
وقت  ال�ستاء  يف  ل�ق�عه  الخ���رة  ج��م��ادى  �سمي  الأخـــرة: 

الت�سمية حيث جمد املاء.

ـــومي الـــغـــريـــغـــوري(  ـــق ـــت ــر الــــرومــــاين )ال ــه ــش ــ� ال
الكلمة  عن  القدمية  الفرن�سية  من  كلمة   :)May(مايو

الالتينية Maius ويعني �سهر الإله مايا. 

ال�شهر ال�شرياين )التقومي الآرامي( اأيار: الكلمة بابلية 
اأخرى  بابلية  اأو من كلمة  الن�ر،  اأو  ال�سياء  الأ�سل، وقد تعني 

تعني الزهر وه� زهر ف�سل الربيع. 

اأ�شم ال�شهر
الذي نحن فيه الآن

ماذا يعني؟

الإلـقـاء
احللقة الثانية

بقلم: اأ. حممد علي حميد

كرار كرمي زيارة

اعرفها..
قبل ان تتعامل معها 

نظرية احلكم يف الإ�شالم..  حللقة الثانية
بقلم: اأ. علي عادل ها�سما ال�شيا�شة والدولة
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عامٌل.. خطيٌب.. �سهيٌد..
ا�سمه.. ح�سب ال�سجرة امل�ج�دة يف مكتبة العائلة، 
اآل  �سادق  ال�سيد  املرح�م  ال�سهيد  ذكرها  وق��د 
يف  املعا�سرة  الأدب��ي��ة  كتابه)احلركة  يف  طعمه 
من  عّدة  ال�سجرة  هذه  ذكر  كذلك  كربالءج١(، 
امل���ؤرخ  منهم  الخت�سا�ش  واأ���س��ح��اب  الأع���الم 

الدكت�ر �سلمان هادي طعمه.
ال�سيد  بن  ال��دي��ن(  علي)�سدر  حممد  ال�سيد  فه� 
ال�سيد مهدي)جمتهد يف  بن  العي�ن(  ح�سن)طبيب 
ال�سيد  بن  خليل  ال�سيد  بن  و�ساعر(  وطبيب  الفقه 
بن  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  ال�سيد حم��م���د  ب��ن  اإب��راه��ي��م 
اأدري�ش بن جداد بن عماد بن  عمران بن جعفر بن 

ب���ن ف����الح بن خليفة بن علي بن حممد 
حم���م���د امل����ه����دي ب��ن 

ف��الح ب��ن اأح��م��د بن 
ب��ن حممد  ع��ل��ي 

بن  قا�سم  بن 
الفخار  اأب���ي 

ب�������ن ع���ل���ي 
ال�سرير 

بن 

معمر بن عبيد اهلل بن جعفر بن حممد بن م��سى بن 
عبد اهلل بن الإمام الهمام م��سى بن جعفر الكاظم 

.
كنيته: اأب� كمال

لقبه: اأ�ستهر بلقب)�سدر الدين( حتى كان الأعم 
الأغلب يعتقدون اأن لقبه ه� ا�سمه .

ولدته وا�شرته
١٩3٢م(  �سنة)١350ه�  املقد�سة  كربالء  يف  ولد 
وه� جنل املرح�م ال�سيد ح�سن احلكيم الطبيب 
احلاذق وقد ُعرف بالعلم والف�سل وكان معروف 

بدقه الت�سخي�ش والعالج بالطب الي�ناين . 
من  الدين  �سدر  ال�سيد  ال�سهيد  اخلطيب  ولي�ش 
امل��س�يني  ال�سهر�ستاين(  ال�����س��ادة)اآل  عائلة 
التي  ا�سرته  اإن  بل   ، م�سه�ر  ه�  كما  كربالء  يف 
احلكيم( ب���)اآل  تعرف  منها  ينحدر 
م�ثقة  خا�سه  م�سجرة  ول��ه��ا 
وُذيلت  ١١85ه���  عام  ُكتبت 
كبري  عدد  واأختام  بت�اقيع 
من اأ�سراف واأعيان كربالء 
على  اعتمدوا  الذين  املقد�سة 
�سحتها، ومن هذه الت�اقيع 
م��ا اأن��ق��ل��ه ح��رف��ي��ًا يف ما 

يلي: 
�ساعر  ��اب��ة  ال��ن�����سّ  •
حممد  البيت  اأه��ل 
ح�سني احل�سيني . 

نعمة  ب��ن  عبا�ش   •
امل������س���ي  ط��ع��م��ه  اآل  اهلل 

احلائري نقيب الأ�سراف .
• ح�سني بن حممد اآل دراج امل��س�ي احل�سيني 
امل��������س����ي احل���ائ���ري- 
الأ�سراف  نقيب 

.

احلائري  امل��س�ي  طعمه  اآل  يحيى  بن  • اأحمد 
اخلادم .

اآل  املطلب  عبد  بن  مرت�سى  بن  علي  حممد   •
دراج احل�سيني امل��س�ي احلائري .

ن�شاأته
ن�ساأ حتت ظالل والديه الذين ب�سطا عليه اأجنحة 
الن�ساأة  طريق  ل��ه  واحل��ن��ان...ور���س��م��ا  ال�سفقة 
وت�����س��رب��ت روح���ه مبفاهيم  ال�����س��احل��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
انتقلت  وال��ده  وف��اة  بعد  ثم   . ال�سحيحة  الدين 
رعايته واخ�ته اإىل اخ�اله الذين هم اأولد ال�سيد 
مرت�سى جنل املجتهد الكبري وزعيم الطائفة اآية 
اهلل ال�سيد حممد ح�سني املرع�سي ال�سهر�ستاين ، 
حيث انتقل من بيت طّب وعلم وفقه اإىل بيت علم 

واجتهاد وحكمة .
مبادئ  عمره  بداية  يف  امل�سايخ  اأحد  على   تتلمذ 
القراءة والكتابة واحل�ساب ودر�ش القراآن الكرمي 
املرح�م حجة  بعد ذلك على  تتلمذ  ثم   ، واخلط 
الإ�سالم ال�سيخ حممد اخلطيب)م�ؤ�س�ش املدر�سة 
وكان  والأ�س�ل  والفقه  العربية  الدينية(العل�م 
ده واجتهاده ح�سب �سهادة  من املقربني عنده جلمِ
كربالء  خطيب  ي��ّد  على  تتلمذ  كما   ، اأق��ران��ه 
واأخذ  اأب� احلّب ال�سغري  ال�سيخ حم�سن  املرح�م 
اأ�ستاذه  ، و كذلك من  عنه فّن اخلطابة املنربية 
الهندية  املدر�سة  عميد  الر�ستي  جعفر  ال�سيخ 

ال�سغرى يف كربالء للعل�م الدينية .
برجال  اخلا�سة  الدينية  ال��دورة  من  تخرج  كما 
يف  معلمًا  ذلك  بعد  فكان  ع���ام)١٩5٩م(  الدين 
اخلطابة  مزاولته  جانب  اإىل  البتدائي  التعليم 
الدين  �سدر  ال�سيد  ال�سهيد  ك��ان  التي  املنربية 
بها  املُكلف  ال���اج��ب��ات  اأح���دى  مزاولتها  يعترب 
العربية يف  اللغة  مبادئ  الولد  لتعليم  بالإ�سافة 

النح� وال�سرف والبالغة وما �سابه .

ال�شهر�شتاين اأدبيًا و�شاعرًا 
مل  وه�  �ساعرًا  فكان   ، لل�سعر  متذوقًا  ن�ساأ  وقد 
كان  قدير  ا�ستاذ  ي��ّد  على  وتتلمذ   ، احللم  يبلغ 

يلقب ب�)فحل ال�سعراء( وه� املرح�م ال�سيخ عبد 
حتى  ال�سعر  فن�ن  فاقتب�ش   ، احل�يزي  احل�سني 
�سدر  ال�سيد  لل�سهيد  كان   ، تامة  براعة  فيه  برع 
الدين ال�سهر�ستاين تن�ع اأدبي يف ال�سعر والكتابة 

وال�سحافة.

مقتطفات من �شعره
ق�������س���ي���دة ن��ظ��م��ه��ا ب����ذك����رى م�����ل�����د ال���ر����س����ل 

الأعظمواألقاها عام ١٩٦١م 
اأُمُة الإ�سالم هذه �سرخة 

من �سميم الدين ل تخ�سى ال�سراعا
جئت اأدع� �سارخًا يا اأمتي 

َ منكم غرّي احلر�ُش الطباعا؟! ملمِ
َ حّطمتم كيانًا �سادُه ملمِ

)اأحمٌد( ملا بجمع ال�سمل داعا
ُمذ اأتى الغربّي ي�سعى عجاًل 

َ �سار الأ�سد يف احلرب �سباعا ملمِ
واأتى ال�سرقي ي�سعى بع���ده

فراأى الن�ساأ له ملكُا م�ساعا
ُكل ذئب �سار يرج� �سيده

وغدى ال�سيد لأق�اها متاعا

وق�سيدة)م�لد احلق( يف ١3 رجب ١38٢ه�  ذكرى 
م�لد الإمام اأمري امل�ؤمنني حيث مطلعها:

حق ي�ساد وباطل ينهاُر
اإن كنت ُتنكر ذا فذي اأخبار

اإىل اأن يق�ل فيها :
ُقم يا اأخي فليلة الكفر اجنلت

وت�سع�سعت م����������������ن مكة الأن�ار
ُقم يا اأخي فاإن ركب ع�سابة

الأحل���������اد قد اأودى به الأع�سار
ُقم واأنتبه فامل�سرك�ن اأ�سابهم

ذعرًا بذا احلدث العظيم فحاروا

ويختم هذا املقطع من الق�سيدة بهذين البيتني:
خرجَت من بيت احلرام لتمن����ح 

الدنيا فتًى ُك�سفت به الأ�سرار
ه� ذا علي املرت�سى بطل الهدى

ول����������دين اأحمد �سيفه البتار
ال���اق��ع  ق�����س��ائ��ده يختمها ح����ل  اأغ��ل��ب  ك��ان��ت  ث��م 
ال�سيا�سية  احل��رك��ات  اأح���داث  وك��ان��ت  ال�سيا�سي، 
على  ال�سيطرة  حت��اول  ون�س�رها  اآن���ذاك  املختلفة 
راأي بذلك حيث يق�ل  لل�سهيد  ، فكان  ال�سارع 

يف نهاية ق�سيدته: 

اهلل اأكرب يا جم�ع تيقظي
اأن العفالق حزبهم منهار

اهلل اأكرب فه� ث�ر �سعارنا
وبه ي�س�ل وجي�سنا املغ�ار

اهلل اأكرب وه� رمز جهادنا
وه� الن�سري احلافظ القهار

يف  يتطرق  مل  ال�سعر  من  فن�ن  لل�سهيد  وكانت 
حينها اأحد وتعترب من ن�ادر ال�سعراء ، مثاًل اأربعة 
الفاء  تبتداأ بحرف  �سكل مربع  كتبت على  اأبيات 

وتنتهي به ، وي�سمى بالدولب .

وكذلك اأ�ستهر ال�سهيد ال�سيد �سدر الدين احلكيم 
وك��ذل��ك  ب��امل�����س��ج��رات  بال�سهر�ستاين  ال�سهري 
ي���ؤرخ احل���ادث يف  اأك��رث من كان  بالتاريخ حيث 
حينه ه� املرح�م ال�ساعر ال�سيد مرت�سى ال�هاب 
، ويف ق�سيدة له يف رثاء اخلطيب عبد الزهراء 
/١٤ اخلمي�ش  ي���م  م�ساء  يف  وامل��ت���يف  الكعبي 
واألقاها يف  – ٦/ حزيران/ ١٩٧٤م  ج١3٩٤/١ 

ال�سحن احل�سيني ال�سريف ، والتي مطلعها: 
�ساألقاك يا طّيب املح�س������ر 

لي��������م اجلهاد وللمنرب
خطيبًا فقدناك من حّين�����ًا

ودرًا يف�����ق على اجل�هر
اّل وفيًا عدمي امل����ث�����ي������ل وخمِ

ب�ج����ه يالقي املال م�سفر 
وليثًا هزبرًا ق�ي اجلن�������ان

لغري ال�سريعة مل ين�سر 
وعبدًا لزهراء بنت الر�س�ل

هنيئًا لك الف�ز يف املح�سر
اأاأن�ساك –ل- كيف ين�سى فتى

�سداه يدوي مدى الأع�سر
اأاأن�ساك –كال- وذي الذكريات

اأ�سالت دم�عي من حمجري
وقد قال يف حق املرح�م احل�يزي:

ب�سدر املجد �سدري الي�م �سال
ف�����������زّين����ه ببهجته وحال

اإذا وافى اإىل العلياء ي�م�������������ًا
تق�له له العلى اأهال و�سهال

ال�شهر�شتاين خطيبًا
حيث  احل�سينية  جمال�سه  يف  وا�سحًا  ذل��ك  وظهر 
كانت ت�سل عدد املجال�ش يف ليال واأيام �سهر حمرم 
احلرام اإىل اأكرث من ثالثني جمل�سًا ح�سينيًا يف �سهر 
رم�سان املبارك ت�سل اإىل ع�سر جمال�ش من �سمنها 
والرو�سة  املطهرة  احل�سينية  الرو�سة  يف  جمل�ش 
الق�سة  قراءته  اإىل  بالإ�سافة   . املطهرة  العبا�سية 
عا�س�راء  ي���م   احل�سني الإم��ام  ملقتل  الكاملة 

لأكرث من �سبعة ع�سر عامًا .

ن�شاطات ال�شهر�شتاين العامة
اأ�سدر جملة ال�سعراء – ر�سالة ال�سرق - التي 
هذه  وتعرب  كربالء  الأدب يف  بالفكر  ق�سايا  خدمت 
كما   . للمدينة  والثقافة  الفكر  معامل  اأح��دى  املجلة 
كان ال�سهيد رئي�سيًا للهيئة العل�ية ملّدة ع�سرين عامًا 
يف  الأ�سب�عية  الأدبية  الندوات  يعقد  وكان   ، تقريبًا 
دي�ان- اآل ال�سهر�ستاين- يف باب ال�سدرة ، وكذلك 
الأطهار  الأئمة  ولدات  يف  الكربى  احلفالت  اإقامة 
حيث يتبارى فيها اأدباء و�سعراء من العراق وخارجة 
�سادق  ال�سيد  ال�سهيد  معه  الأع�����س��اء  م��ن  وك��ان   ،
ال�سهر�ستاين  �ساحب  ال�سيد  والأ���س��ت��اذ  طعمه  اآل 
الأ�ستاذ  امل��رح���م  ال�سرقي  عب�د  ال�سيد  وامل��رح���م 
زيني  �سعيد  ال�سيد  واملرح�م  الأدي��ب  ح�سني  حممد 
وغريهم . وكان�ا العاملني واإياه يف عقد تلك الندوات 
الزمان  ط���ى  التي  واملجال�ش  الأدب��ي��ة  واحل��ف��الت 
ر�س�مها بعد اأن خلد يف القل�ب اأثارها . وكذلك كان 
رئي�سًا للجمعية اخلريية الإ�سالمية  يف كربالء منذ 

عام ١٩٦5م وحتى اغالقها عام ١٩٧١م .

ا�شت�شهاده 
يف عام ١٩8٩م وكانت اأيام �سهر حمرم احلرام ي�م 
احل�سيني  ال�سحن  من  خروجه  وبعد  منه  ال�سابع 
ال�سريف حيث كان قد اأنهى جمل�سًا ح�سينيًا لأحدى 
الهيئات مت ا�سطحابه اإىل مديرية اأمن كربالء وبعد 
الدين  �سدر  ال�سيد  ال�سهيد  �سراح  اأطلق�ا  �ساعتني 
والأ�سدقاء  العائلة  فاأخرب  ال�سهر�ستاين  احلكيم 
باأنهم اأبلغ�ه بالإقامة اجلربية حلني ياأتي اأمر اآخر، 
وبقى على هذه احلالة حتى ي�م ١٩٩١/3/١٧م ويف 
الدار  من  اعتقاله  مّت  ال�سعبانية  النتفا�سة  اأح��داث 
ال�اقعة يف منطقة حي املعلمني من قبل جمم�عه كان 
الأمن  مديرية  من  �سفه(  اأب�  با�سم  املدع�)  دليلها 
وجمم�عه من جهاز الأمن اخلا�ش واقتادوه اإىل جهة 
جمه�لة ، فكانت �سهادته ومل يتم العث�ر على اأي دليل 
عليه  ت�سفيته..ف�سالم  طريقة  معرفة  اأو  وفاته  على 
اهلل  ورحمه  اأجمعني  احل�سيني  الدرب  �سهداء  وعلى 

.ورحم كل من �سار يف خطى احل�سني

بقلم: ولده ال�سيد جمال ال�سهر�ستاين
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اجلن�ض  يف  الــدم  ف�شائل  عــدد  اأن  تعلم  هل 
 O, AB, B, A ـــة:  ـــع اأرب هـــي  الــبــ�ــشــري 
التي  الأربعة  الوحيدة من هوؤلء  والف�شيلة 
ف�شيلة  هي  اأخرى  ف�شيلة  اأي  من  الدم  تقبل 

.AB

على  يحتوي  الإنــ�ــشــان  ل�شان  اأن  تعلم  هــل 
الل�شان  و�شط  فاأما  ذوقية,  حليمة   12000

فهو ل مييز اأي مذاق.

راأ�ــض  جمجمة  عــظــام  عــدد  اأن  تعلم  هــل   
الإن�شان 22 عظمة, اأما عدد العظام املوجودة 

يف ج�شم الإن�شان فهي 206 عظمة.

هل تعلم  اأن اأكرث الفواكه نفعا جل�شم الإن�شان 
هي العنب.

يف  عمره  ثلث  ي�شيع  الإن�شان  اأن  تعلم  هل 
النوم.

هل تعلم اأن حامالت الطائرات مكونه من 25 
طابق و بها اأكرث من 5000 عامل وعامله وهم 

ل يرون ال�شم�ض اإلمرة يف الأ�شبوع.

هل تعلم ان امريكا كانت م�شتعمرة لربيطانيا.

الربوت�ك�ل:
ا�شطالح يطلق عادة على اتفاقيات تكميلية ملحقة مبعاهدة او على اتفاق قائم 

بذاته.
اأو على حم�شر لجتماع دويل وقد ا�شتهر.

البي�ل�جيا:
علم الأحياء اأو علم حياة احليوان او علم احلياة النباتية فيقال لالأول بيولوجيا 

احلياة وللثاين بيولوجيا احليوان وللثالث بيولوجيا النبات.

هل
تعلم

اأن يتــعلم ..
اأن ي�شتــمع لكل راأي ويحــرتمه وليــ�ض 

بال�شــرورة اأن يقتنــع به.
اأن يتــعلم..

للنفــو�ض  راحــة  فالبكــاء  يبكــي  اأن 
اأن  قبل  دمعــته  مي�شــح  اأن  �ــشــرط 

يراهــا الآخــرون.
اأن يتــعلم..

لأن  وفرحه  بحــزنه  ي�شــرف  ل  اأن 
احلــياة ل تــتم على وتيــرة واحــــدة.

اأن يتــعلم..
حتى  يعنيــه  ل  فيمــا  يتدخــل  ل  اأن 

ولــو بالإ�شــــارة.
اأن يتــعلم..

ثم  عطــاء  ثــم  عطــاء  ال�شــداقة  اأن 
عطــاء.. ولكــن من الــطرفني.

اأن يتــعلم..
يرتفــع  املنــطق  يغــيب  عندمــا  اأنــه 

ال�شــراخ.

اأن يتــعلم..
اأن يتــحمل امل�شــوؤولية مهــما عظــمت 
اإرادتــه  بــكل  لهــا  ت�شــدى  طالــما 

الــحرة ويتحمل كــافة نتائجــها.
اأن يتــعلم ..

اأن يحــزن كثــريًا عندما يقــول وداعا 
لأي �شديــق فقد يكون وداعًا ل لقــاء 

بعــــده.
اأن يتــعلم ..

مع  عالقتــه  نــهــايــة  تــكــــــــون  ل  اأن 
فقــد  له  كرهه  بداية  هي  ال�شديــق 
التقدير  يبقــى  ولكن  املحــبة  تنتــهي 

والإحتــــرام.
اأن يتــعلم ..

يق�شــي  الـــذي  النجــــم  يكــون  اأن 
للجمــيع  النــور  بث  اأجــل  من  عمــره 
راأ�شه  رفــع  اأحد  من  ينتــظر  اأن  دون 

ليقــول �شكــــرًا.

مايتعلم االن�صان

معنىوم�شطلح

اأرقى
هيثم كامل يا�سني

اعداد/كرار كرمي زيارة

اإن 
بني  معروفة  التفاح  ثمرة 
الب�سر بطعمها الرائع الطيب املذاق 
وباأل�انها  املنع�سة  الزكية  وبرائحتها   ،
املرغ�بة  الف�اكه  من  وهي   ، الرائعة  املختلفة 
الثمرة  ه��ذه  وحتت�ي  النا�ش  اأغلب  ل��دى  واملهمة 
املباركة على اأم�ر قد تك�ن خافية على الكثري ممن 

ياأكلها . 
خوا�ض التفاح 

�سكر  و)١٢%(  ع��ل��ى)٦3%(م��اء  التفاح  يحت�ي 
بكتني  و)٤%(  و)8%(اأح��م��ا���س��ا  �سليل�ز  و)٩%( 
و)3%( م�اد دهنية  ، كما يحت�ي على فيتامينات 

 .)C ، A ،B ،  B١(
 ، وهي)الب�تا�سي�م  خمتلفة  معادن  على  ويحت�ي 
الكال�سي�م ، ال�س�دي�م ، الكل�ر ، املنغنيز ،احلديد 
 ، ال��زرن��ي��خ   ، ،الل���م��ني  ،الك�باليت  الف�سف�ر   ،

والكربيت(.
ويحت�ي على)5٢(وحدة حرارية يف كل مائة غرام.

مميزات التفاح 
معاجلة  يف  وي�ساعد   ، ل��الأم��ع��اء  وُمن�ّسط  ُم��ل��نّي 

األم�ساك املزمن والإ�سهال عند الأطفال ،
ونافع للح�سى يف الكلى واحلالبني واملثانة ، كما 

يزيل حم�ش الب�ل وه� مدرله .
ويخرج   ، ال�سعال  ويهدي   ، الكبد  ين�سط  والتفاح 
من  والأ�سنان  الدم�ية  الأوع��ي��ة  ي�س�ن   ، البلغم 
النخر ، وم�ساد للروماتيزم ، وله وقاية من مر�ش 
النباتية  امل��رك��ب��ات  بفعل  وذل���ك  ال��رئ��ة  �سرطان 
املت�اجدة فيه والتي تعرف ب� )الفالفي�ن�ند(وتتمتع 

مبميزات 
وخ�سائ�سها 

اأب�����رزه�����ا م�����س��ادة ك�������ث�������رية م���ن 
لالأك�سدة ، حيث ت�نمع تك�ن الراد يكالت احلرة 

امل�س�ؤولة عن تلف اخلاليا  ومن� ال�سرطان .
ويعرتف الطب احلديث مبزايا التفاح التي لميكن 
مب��ادة  الغني  لبه  اإىل  الف�سل  وي��ع���د   ، ان��ك��اره��ا 
فان   ، فيه  م���ج���دة  ليفية  م��ادة  )البكتني(وهي 
البكتني يخف�ش معدل الك�ل�سرتول يف الدم ، وه� 
امل�س�ؤول غالبًا عن الأمرا�ش القلبية وعن احل�ادث 
ال�عائية الدماغية ، واأنه ي�سبط معدل �سكر الدم .

ف�ائده  
ويخف�ش  احلمى  يزيل  الأخ�سر  التفاح  اأك��ل  اإن 

احلرارة . والتفاح فاكهة منبهة .
وحم��سة التفاح تزيد تر�سح الغدد وخا�سة البزاق 

.
وق�سرة التفاح حتت�ي على فيتامينات كثرية وفيها 

اأ�سعاف الفيتامينات التي يف التفاح .
عالج  اأف�سل  غليها  بعد  التفاح  ق�سرة  حم��ل���م 

للروماتيزم والنقر�ش .
التفاح  وماء   . املعدة  وينّظف  القلب  يق�ي  التفاح 
ي��ن��ّظ��ف م��ع��دة الأط���ف���ال وال��ر���س��ع م��ن ال�سم�م 

واملكروبات .
احت�ائه  ب�سبب  البدن  غدد  لتق�ية  مفيد  والتفاح 

على الي�د .
ل�سالمة  �سيء  واأف�سل  طبيعي  م�س�اك  والتفاح 

الأ�سنان ومكافحة التهاب الفم .
معاجلة  ي�ؤثر يف  و   ، ال�سهية  تفتح  فاكهة  والتفاح 
ال�رم احلاد والأمرا�ش اجللدية والزكام وت�سلب 

ال�سراين . 
ت��ق���ي��ة  يف  وي���ف���ي���د 
العني واملخاط واحللبة وال�سعر 
والأظافر ب�سبب احت�ائه على فيتامينات

ال��ع��ام��ة  ال��ت��ق���ي��ة  يف  وي����ؤث���ر   )A ، B ، B١(
وال�ح�سة  واخل���ف  الع�سبية  الآلم  ورف��ع  للبدن 

وال�سطراب والأرق .
ويفيد اأكل التفاح يف معاجلة بحة ال�س�ت وال�سعال 

وتكد�ش الدم يف املخ ويفيد امل�سابني بال�سمنة .
من  لذلك   ، ال��دم  لت�سفية  دواء  اأف�سل  والتفاح 

املنا�سب اأكل تفاحة واحدة �سباحًا قبل الفط�ر .
ويفيد لتليني ال�سدر واملجاري التنف�سية يف البدن ، 
ويق�ي التفاح �سل�سلة الأع�ساب ب�سبب احت�ائة على 

الف�سف�ر ويثري العمل الفكري .
تفاحة  باأكل  قم  الكريهة  التنف�ش  رائحة  ولزال��ة 

واحدة ول�كها جيدا يف الفم .
وي�ستعمل ع�سري التفاح يف معاجلة الزكام وال�سعال 

الديكي وي��سف ملعاجلة اأمل املفا�سل .
ونختم حديثنا عن التفاح بحدثني :

يعلم  قال:)لو  حيث   الصادق لإلمام  األول 
به  إالّ  مرضاهم  داووا  ما  التفاح  مافي  الناس 
وأنه  للفؤاد خاصة  منفعة  وأنه أسرع شيء  أال 

نضوحة( . 

أردت  قال:)إذا  حيث   الباقر لإلمام  الثاني 
ذلك  فعلت  إذا  فإنك  كله  ثم  فشمه  التفاح  أكل 
مما  وسكن  وغائلة  داء  كل  جسدك  من  أخرج 

يوجد من قبل األرواح كلها(. 

هذا ما ذكرناه من ف�ائد التفاح ه� بال �سك من 
نعم اهلل علينا فيجيب علينا �سكره على الدوام ومع 
دعائي للجميع بال�ستفادة منه وال�سفاء به اإن اهلل 

�سميع جميب . 

فوائد
ومميزات

 ال�سيخ حممد مهدي املعمار 

 فاكهة
التفاح
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عزيزي القارئ... اإن اهلل �سبحانه وتعاىل حينما 
فاأنها ل تخل� من  الطاعات  بع�ش   يفر�ش علينا 
عن  غني  �ساأنه  ع��ز  لأن��ه  بها  يق�م  مل��ن  الفائدة 

عبادتنا.
فاإذا جئنا اإىل اأب�سط عمل يق�م به العبد هلل وه� 
ال�سج�د فاإن اأدرك الإن�سان هذا العمل الذي يق�م 
كبري  ب�سكل  عليه  ت�ؤثر  ف�ائد  عّدة  فيه  �سيجد  به 
وتك�ن هذه الف�ائد منق�سمة على جانبني: جانب 

دني�ي وجانب اأخروي .
اجلانب الأول: الدنيوي

الأمرا�ش  من  الي�مية  حياته  يف  الإن�سان  يعاين 
والأرهاقات وغريها وبعد اإن اأجرى العلماء عّدة 
تاأثري  لل�سج�د  ب��اأن  خاللها  من  اأك��ّد  اختبارات 
 ، الإن�سان  منها  يعاين  اأم��را���ش  ع��ّدة  على  كبري 
وكانت  لها.  عالج  اأف�سل  ه�  ال�سج�د  يك�ن  وقد 
هذه ال�ستنتاجات مبنية على اأن الإن�سان يتعر�ش 
جمالت  يف  ويعي�ش  الأ�سعاع  من  زائدة  جلرعات 
ويزيد  اخلاليا  على  ي�ؤثر  وهذا  كهرومغناطي�سية 
ال�سحنات  من  يخل�سه  وال�سج�د   ، طاقاته  من 
الزائدة التي ت�سبب العديد من الأمرا�ش وت�سبب 
ت�س�هًا يف اخلاليا وتف�سد عملها وبالتايل ي�ساب 
الإن�سان مبا يعرف باأمرا�ش الع�سر مثل ال�سع�ر 
العنق  والتهاب  الع�سلية  والتقل�سات  بال�سداع 
والتعب والإرهاق واإىل جانب الن�سيان وغريه من 

الأمرا�ش .
يف  ال�سحنات  ه��ذه  زي���ادة  اإن  العلماء  اأك���ّد  وق��د 

بعيدًا عن  اجل�سم  تفريغها خارج  ت�جب  اجل�سم 
و�سلة  اإذًا لبد من   ، ال�سلبي  وتاأثريها  امل�سكنات 
ج�سم  من  ال�سالبة-  ال�سحنات-  لتفريغ  اأر�سية 
بتمام  ال�سج�د  عند  خا�سة  الأر���ش  اإىل  الإن�سان 

الأع�ساء ال�سبعة .
هي  املكرمة  مكة  ب��اأن  اأي�سًا  الدرا�سات  واأك���ّدت 
يف  مكة  اإىل  والت�جه  العامل  يف  الياب�سة  مركز 
ال�سحنات  لتفريغ  الأو���س��اع  اأف�سل  ه�  ال�سج�د 
ال�سج�د  اأث��ن��اء  الت�جه  يف  ال��سع  ه��ذا  وبف�سل 
لي�سعر  وه��م���م��ه  اآلم���ه  م��ن  الإن�����س��ان  يتخل�ش 
راجع  الراحة  هذا  يف  والف�سل  النف�سية  بالراحة 
باجلانب  يتعلق  ما  خمت�سر  وهذا  ال�سج�د.  اإىل 

الدني�ي .
اجلانب الثاين: جناة يف الآخرة

بربه،  العبد  عالقة  على  ت�ؤّثر  ف�ائد  ع��ّدة  لل�سج�د 
النقطاع  وح���اول  ���س��ج���ده  يف  الإن�����س��ان  اأم��ع��ن  فل� 
هلل�سيجد نف�سه قد اأح�ّش بحالوة غريبة تقربه 

من الباري ويبتعد عن و�ساو�ش ال�سيطان .
ق��ال:   اهلل عبد  اأب��ي  ب�سريعن  اأب��ي  فعن 
ر�س�ل  اآبائهاأن  ع��ن  ج��دي  ع��ن  اأب���ي  حدثني 
اأ�سّد  عمل  من  فما  ال�سج�د  اأطيل�ا  ق��ال:   اهلل
اأُمر  لأنه   ، �ساجدًا  اآدم  ابن  يرى  اأن  اإبلي�ش من  على 
فيما  فاأطاع  بال�سج�د  اأُم��ر  وه��ذا  فع�سى  بال�سج�د 

اأمر.
واأي�سًا عن اأبي ب�سري قال: قال اأبي عبد اهلليا 
�سنن  من  ذلك  فاإن  ال�سج�د  بط�ل  عليك  حممد  اأبا 

الأوابني.
ب��رتب��ة �سيد  ال�����س��ج���د م��ق��رون��ًا  ك���ان ه���ذا  اإذا  اأم���ا 

ف�ائده  تك�ن  احل�سينية(  )الرتبة   ال�سهداء
الباريوقد  واأكرب وله مكانة خا�سة عند  اأعظم 
اأكّد على ذلك الباحث�ن من حيث الأحاديث ال�اردة 
�سماحة  الباحثني  البيت. ومن ه�ؤلء  اأهل  عن 
ال�سيد نبيل احل�سيني يف كتابه الأثر الغيبي يف الرتبة 
احل�سينية حيث قال:)اإن ال�سج�د على تربة احل�سني 
يخرق  عليها  وال�سج�د  ال�سابعة  الأر����ش  اإىل  ين�ر 
لأهل  ال�سريفني  احلديثني  ال�سبعة(وهذين  احلجب 

البيت يعززان م�سم�نه وهما:
احلديث الأول:

ينور الأر�ض ال�شابعة
قرب  طني  على  ال�سادق:)ال�سج�د  الإم��ام  قال 
احل�سنيين�ر اإىل الأر�ش ال�سابعة ومن كان معه 
واإن  م�سبحًا  �سبحة من طني قرب احل�سنيُكتب 
مل ي�سبح بها ، والت�سبيح بالإ�سبع اأف�سل منه بغريها 

لأنها م�س�ؤولت ي�م القيامة(.
احلديث الثاين:

ال�شجود على تربة احل�شني يخرق احُلجب ال�شبعة
لأب��ي عبد اهلل  ك��ان  ق��ال  ق��ال: عن معاوية بن عمار 
ال�سادق خريطة ديباج �سفراء فيها تربة اأبي 
ال�سالة  ح�سرته  اإذا  احل�سنيفكان  اهلل  عبد 
�سّبه على �سجادته و�سجد عليها . ثم قال:)اإن 
ال�سج�د على تربة اأبي عبد اهلل يخرق احلجب 

ال�سبع(.
اأقرتن  اإذا  اأعظم  يك�ن  لل�سج�د  العظيم  الأث��ر  اإذًا 
برتبة احل�سنيجعلنا اهلل واإياكم من ال�ساجدين 

لننال ال�سفاء يف الدنيا والنجاة بالآخرة .

�سجودك لله

بلقم:اأم ح�سن التميمي

جاعلك  اين  قال  فاأمتهن  الكلمات  ربه  ابراهيم  ابتلى  واذ   ( تعاىل:  قال 
للنا�ش امامًا قال ومن ذريتي قال ل ينال عهدي الظاملني(٢٤ 

�س�رة البقرة.
اأنه   ال�سادق بن حممد  الإم��ام جعفر  روي عن 

عبدًا  اإبراهيم  اّتخذ  وتعاىل  تبارك  اهلل  ق��ال:)اإن 
قبل  نبيًا  اّت��خ��ذه  اهلل  واإن   ، نبيًا  يتخذه  اأن  قبل 
قبل  ر���س���ًل  اّت��خ��ذه  اهلل  واإن  ر���س���ًل،  يّتخذه  اأن 
قبل  خلياًل  اّتخذه  اهلل  واأن  خلياًل،  يّتخذه  اأن 
الأ�سياء  له  اهلل  َجمَع  فلما  اإم��ام��ا(.  يّتخذه  اأن 
فمن  اإماما(،  للنا�ش  جاعلك  تعاىل:)اإين  قال 
ها يف عني اإبراهيم قال:)ومن ذريتي قال ل  َظممِ عمِ

ينال عهدي الظاملني( قال: ل يك�ن ال�سفيه اإماُم 
التقي( الكايف ج١�ش١3٢ 

عن  امل��اأث���ر  والأح���ادي���ث  الكرمية  الآي���ات  م��ن  ُيفهم 
املع�س�منياأن حملة املهمات من قبل اهلل لهم 

منازل خمتلفة نذكر بع�سها:
١. منزلة النب�ة: اأي ا�ستالم ال�حي من اهلل ، فالنبي ه� الذي ينزل عليه 

ال�حي وما ي�ستلمه من ال�حي يعطيه للنا�ش اإن طلب�ا منه ذلك . 
وتربية   ، اأحكام اهلل  ون�سر   ، ال�حي  اإبالغ  الر�سالة: وهي منزلة  ٢. منزلة 

الأفراد عن طريق التعليم    والت�عية.
فالإمام   ، الب�سرية  القيادة  منزلة  وهي  الإمامة:  منزلة   .3
اإقامة  اأحكام اهلل عمليًا عن طريق  اإىل تطبيق  ي�سعى 

حك�مة اإلهية وا�ستالم مقاليد الأم�ر الالزمة .
اإقامة الدولة ي�سعى قدر طاقته  واإن مل ي�ستطع 
اإراءة  الر�س�ل  فمهمة   ، الأح��ك��ام  تنفيذ  يف 
اإىل  )الإي�����س��ال  الإم����ام  ومهمة   ، ال��ط��ري��ق 

املطل�ب( .
كنبي  الأنبياء  من  كثري  اإن  ال��ق��ارئ..  عزيزي 
 ، ال��ث��الث  امل��ن��ازل  على  الإ�سالمحازوا 
تعاىل  اهلل  اأوام��ر  ويبلغ�ن  ال�حي  ي�ستلم�ن  كان�ا 
الأح��ك��ام  وتنفيذ  احلك�مة  اإق��ام��ة  اإىل  وي�سع�ن   ،

وينه�س�ن مبهمة تربية النف��ش . 
ال�ساملة جلميع املجالت  القيادة  والإمامة هي منزلة 
املادّية واملعن�ية واجل�سمية والروحية والظاهرية والباطنية .

والإمام ه� زعيم املجتمع ومعلم الأخالق فه� بق�ته املعن�ية يق�د النف��ش 
امل�ؤهلة على طريق التكامل ، وبقدرته العلمّية ُيعّلم اجلهلة، وبق�ة حك�مته 

اأو اأّية ق�ة تنفيذ اأخرى يطّبق مبادئ العدالة .

بقلم: اأم رفاه النبوة والر�سالة والإمامة

الإم��ام  ال����ارد عن  اأو�سحها احلديث  واإ���س��ارات من  اأح��ادي��ث  ع��ّدة  ذل��ك  وي��دل على 
ل�ساحبكم  وذخر  الذل�ل  فاختار  ال�سحابني  خري  قد  القرنني  ذا  اأما  قال:   الباقر

ال�سعب . قال �س�ره: قلت وما ال�سعب ؟ قال: ما كان فيه رعد و�ساعقه اأو برق ف�ساحبكم 
يركبه . اأما اأنه �سريكب ال�سحاب ويرقى يف الأ�سباب ، اأ�سباب ال�سم�ات ال�سبع والأر�سني ال�سبع 

خم�ش ع�امر واثنان خرابات. 
وال�سعب  الذل�ل  ال�سحابني  القرنني  ذا  خري  اهلل  اأن  ال�سادققال:  الإم��ام  عن  رواي��ة  ويف 
فاختار الذل�ل وه� ما لي�ش فيه برق ول رعد ، ول� اختار ال�سعب مل يكن ذلك له ، لأن اهلل اأدخره 

للقائمفه� ين�ش على اأنه ي�ستعمل ال��سائل املتن�عة والأ�سباب اخلا�سة يف ال�سع�د والتنقل بني 
الك�اكب وال�سم�ات وع�املها ، ويدل على اأن �سع�ده ي�سمل ع�امل ال�سم�ات ال�سبع والأر�سني 

ال�ست غري اأر�سنا ول يعني ذلك اأنه ي�ستعمل هذه امل�ساعد واملركبات بنف�سه فقط ، بل قد 
ي�سل الأمر يف ع�سرهاإىل اأن يك�ن ال�سفر اإىل ك�اكب ال�سم�ات واإىل الأر�سني الأخرى 

كال�سفر يف ع�سرنا من قارة اإىل اأخرى.
الأت�سال  �سيتم  اأنه  اإىل  معم�رة  ال�سم�ات  ومن  منها  اأو  الأر�سني  من  خم�سًا  ق�لهباأن  وي�سري 

ك�اكب كثرية عامرة مبجتمعات  ال�سم�ات  ت�جد يف  اأنه  متعددة  �سريفة  اأحاديث  وقد ذكرت   ، مبجتمعنا 
من خمل�قات اهلل تعاىل من غري ن�ع الإن�سان واملالئكة واجلن وقد اأورد العالمة املجل�سيجمم�عة 
منها يف بحار الأن�ار ، وقد اأ�سارت اإىل ذلك عّدة اآيات قراآنية كق�له تعاىل:)يا مع�سر اجلن والن�ش ان 

ا�ستطعتم ان تنفذوا من اقطار ال�سم�ات والر�ش فا نفذوا ول تنقذون ال ب�سلطان (�س�رة الرحمن
ما  تختلف عن كل  �س�ف تدخل يف ع�سرهمرحله جديدة  الأر���ش  اإن احلياة على  يعني  وهذا 

�سبقها من مراحل .

انفتاح على عوامل ال�سماء

بقلم الطالبة:زينب عبد الر�سا

�سفاء يف الدنيا.. 
وجناة يف الآخرة..

 الفرق بني

يف زمن الإمام املهدي
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بقلم: ح�راء امل��س�ي

للتي بـــاملـــدامـــع  ـــــودي  ج ـــني  ع ـــا  ــبــط حمـــمـــد بــبــنــيــهــاي ــش ــ� جــــــادت ل
ـــول الـــزمـــان بــلــوعــٍة  وا�شيهااإبـــكـــي لــهــا ط عــزيــزهــا  احلــ�ــشــني  ــى  وعــل
ـــني وفــاتــهــا ـــــًا حل ــقــد بــكــتــه دم ــافــل ــه ــري جت دمــــوعــــهــــا  لـــلـــبـــنـــني  ل 
ــا  ــاره ـــــذنّ �ـــشـــار عــنــهــا واملـــا�ـــشـــي ن ــى تــكــويــهــاُم ــش ــ� ــاحل ـــــوٍم ب ي ـــــَلنّ  يف ك
ب�شعونه امل�شطفى  طــه  ـــض  اأر� ــــًا اأهــلــيــهــامــن  ع ــــوَدنّ ــني م ــش ــ� خــــرج احل
لــكــربــال ــون  ــع ــش ــ� ال ــك  ــل ت راأت  ـــا  ــا مل ــه ــادي ـــب ح ـــن �ــــشــــارت وكــــافــــل زي
ب�شجوها الــقــلــوب  ــت  ح ــرنّ وق ـــادت  ــني طــيــبــة يـــا تــــرى تــاأتــيــهــا ن ــش ــ� اأح
ـــود اأيــــــا مــــنــــارة عــزهــا ـــع تن�شيهااألــــهــــا ت والأ�ــشــى  فــقــدك  و�ــشــجــون 
ــــوُرهــــا ميــحــيــهــااأتــــقــــرنّ اأعــيــنــنــا بــطــلــعــتــك الــتــي ُظــــلــــُم الـــلـــيـــايل ن
ذا  وبــعــد  تــعــود  ل  ــضٍ  ــا� م اأنــــت  نبديهااأم  ــرًة  ــش ــ� ح ــبــُح  ــ�ــش ُي ــقــيــاك  ل
ـــــدٍم فــــــاأننّ ُمــ�ــشــابــهــا  ــا ب ــه ـــي ل ـــك يبكيها اإب ونــحــوهــا  الــ�ــشــخــور  حــتــى 
ــيــب فـــوؤادهـــا  ــا اإبـــكـــي لــهــا فــلــقــد اأ�ــش ــه ــي ــاع ــــال ن ــــرب ملـــــا اأتــــــــى مـــــن ك
مــعــوًل  املــديــنــة  يف  يــنــعــى  ــض لـــكـــم مـــقـــام فــيــهــا�شمعته  ــ� ــي ويــــقــــول ل
ــا اأهـــل يـــرثب فــاحلــ�ــشــني اإمــامــكــم �ــشــافــيــهــا ي مــلــقــًى عــلــى  يف كـــربـــال 
ــه تــعــرث بــالأ�ــشــى وهــمــومــهــا  ــت ــاأت يح�شيهاف مـــن  الـــكـــون  ربنّ  غـــري  مـــا 
قــال من  اأجــبــنــي  مــن تنعى  ــُه  ــادت تخفيهان ــا  ــراتــه ــش حــ� اأرى  هــــذي 
ــــذي حــلــيــلــة حــيــدر  ـــه ه ـــوا ل ـــال ـــاق ـــه ـــي ـــــهـــــا واأب ـــا وبـــــاأمنّ ـــه اأنـــــعـــــم ب
ـــُه  ـــع ودم الـــبـــنـــني  اأم  اأيــــــا  ُيــنــبــيــهــا نــــــادى  ـــال  ـــرب ك ـــا جـــــرى يف  ـــمنّ ع
ق�شوا  فــقــد  ــاد  ــب ــع ال ربنّ  ابـــــنـــــاوؤك وبــــهــــم بـــــدا يــرثــيــهــااآجـــــرك 
حزنها  يــحــكــي  والـــدمـــع  لــه  ــت  م�شنيهاقــال خوفها  فــاطــم  ابــن  وعــلــى 
ــــــربين بــحــق حممد  اأخ ــر  ــش ــ� ب هاديهايـــا  امل�شطفى  ــه  ط �شبط  ــن  ع
ــافــجــمــيــع ابـــنـــائـــي تـــهـــون لأجــلــه ــه ــدي اأف ــه  ــات ــي ح دون  ــض  ــ� ــف ــن وال
لكي لنا  احل�شني  عــاد  هــل  ــااأخـــربين  ــه ــوي ــهــا اأط ــــزين كــل ــفــحــات ح �ــش
ــاأي ــي ــه ت الـــبـــنـــني  اأم  اأيــــــا  ــــا نــــــادى  ــــه ــــك اأروي ــة ُعـــظـــمـــى ل ــب ــي ــش ــ� مل
الــرثى بــكــربــالء عــلــى  ــى وجـــثـــتـــه الـــــــذرى عــالــيــهــا اإن احلــ�ــشــني  ــق ــل م

اإىل  ــا  ــش عــطــ� اأمــــيــــة  اآل  �شاقيهاقـــتـــلـــوه  ق�شى  كما  ــرات  ــف ال جنب 
ــٌب  ــن ــر زي ــظ ــن ــــدار راأ�ـــــض اأخــيــهــاوعـــيـــالـــه �ــشــبــيــت وت ــاة ي ــن ــق فـــوق ال
جرى  مــا  حــذمل  بــن  ب�شر  لها  ــاوروى  ــه ــردي ــــى ي ــا كــــاد الأ�ــــش ــه ــن ــي وحل
ـــــًا كــبــكــائــهــا ــــنُي اأبــكــيــهــا دم ـــا ع وبـــفـــقـــد اأبــــــنــــــاء لـــهـــا عــزيــهــاي
تق�شيها كـــانـــت بــهــم تـــزهـــو لــيــلــيــهــا وقــد  فــقــدهــم  بــلــوعــة  ــت  اأمــ�ــش
ــًة ــظ ي�شجيها يف دارهـــــا بــقــيــت تـــنـــوح وحل جـــرى  اإن  الأحـــبـــة  ذكـــر 
جتد  فلم  الهموم  تن�شى  حاولت  ــــاِت حلـــزنـــهـــا ُيــنــ�ــشــيــهــاقد  ــــم غــــري امل


