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با�سمه تعاىل

علي  امل�ؤمنني  امري  وه�  اال  اهلل  ر�س�ل  بعد  اهلل  خلق  اأعظم  والدة  فيه  �سهر  اال�سب  رجب  �سهر  من  اعظمه  ما 
ابن ابي طالب عليه ال�سالم �سهر �سرفه اهلل بهذه ال�الده امليم�نه �سهر �سرفه اهلل مب�سم�نه العبادي الراقي 
حيث يعي�ش فيه امل�من اجمل ايام و�ساعات وحلظات بدعاء و�سيام وتهجد وكذلك يعي�ش امل�ؤمن فيه ذكرى م�لد 

ا�سد اهلل الغالب علي ابن ابي طالب عليه ال�سالم الذي ولد يف ج�ف الكعبه يف الثالث ع�سر منه وكانت هذه 
ال�الدة حمط انظار العامل وتناقل هذه الكرامة القا�سي والداين, ان هذا امل�ل�د ولد يف ج�ف الكعبه 

علما انه مل ي�لد احد من الب�سر يف هذا املكان ال�سريف القبل علي عليه ال�سالم وال بعده 
وال يخفى على اجلميع ان هذه ال�الدة مل تكن �سدفة ابدا بل خططت لها ال�سماء 

الدين  ي�م  امل�ؤمنني اىل  امري  �ساهد على والدة  امل�سرفة خري  الكعبة  ولتكن 
ومن اعظم دالالت هذه ال�الدة امليم�نة ان هذا ال�ليد الذي ولد يف 

ج�ف الكعبة بداأ حياته مع اهلل تعاىل وختمها مع اهلل حيث 
وانتهى  اهلل  مع  بدء  هلل  ي�سلي  وه�  بامل�سجد  �سهادته 

الذي مل  فعلي  بينهما هلل  ما  وكانت حياته  مع اهلل 
ي�سجد ل�سنم قط واول من اعلن ا�سالمه على يد 

ر�س�ل اهلل واول من جاهد بني يديه نعم كانت 
�سيدي  اهلل  ومع  اهلل  ويف  هلل  حياته  كل 

بيته  اهلل  �سرف  لقد  امل�منني  يامري 
ان ولدت فيه و�سرف اهلل �سهر رجب 
ال�سهر  فهذا  فيه  ــك  والدت كانت  ان 
�سهر علي عليه ال�سالم فاملطل�ب منا 
الفر�سة  نغتنم  ان  الكرام  اخ�تي 
يف هذا ال�سهر ال�سريف باأن نتقرب 
عليه  لعلي  ونتقرب  اكرث  اهلل  اىل 
له  وطاعتنا  بحبنا  اكرث  ال�سالم 

والهل بيته الطيبني الطاهرين.
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ف�ائد االمتحان االلهي.. ما هي فطرة اهلل التي فطر النا�ش عليها؟

تهلك... فال  جنى..   فقد  مثله  اأف�سل املل�ك..كن 

ماذا تعرف عن وليد الكعبة.. والدة االمام علي عليه ال�سالم



االآية :
ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   زب 
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ     وئ   ەئ  
ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   

ییرباملائدة.
-كلمات مدار البحث:    زب ېرب  زب ىئرب.

1- املعنى اللغوي لوليكم:
الويل : هو الذي يلي الن�شرة واملعونة .

وهو الذي يلي تدبري االأمر.
تدبري  ك���ان مي��ل��ك  اذا  امل����راأة  ف���ان ويل  ي��ق��ال 

نكاحها.
وويل الدم من كان اإلية املطالبة بالقود.

ويف ل�شان العرب :- 
الويل : يف اأ�شماء اهلل تعاىل : هو النا�شر , وقيل: 

املتويل الأمور العامل واخلائق القائم بها .
مالك  وه��و   , ال���وايل   : وج��ل  ع��ز  اأ�شمائه  وم��ن 

االأ�شياء جميعها املت�شرف فيها.
بالتدبري  ت�شعر  الوالية  وك��ان   : االأث��ري  ابن  وعن 
مل  فيها  ذل��ك  يجتمع  مل  وم��ا  والفعل  وال��ق��درة 

ينطلق عليه ا�شم الوايل .
فوليكم : هو االأوىل بكم واملتويل اأموركم .

ت�شابهت  ق��وم  وك��ل  واجلماعة  الطائفة   : ح��زب 
اذا   : القوم  واأعمالهم يف حزب وحتزب  قلوبهم 

اجتمعوا.
2- املعنى اال�شطاحي :

ال����وايل: ال���وايل ه��و اهلل ع��ز وج��ل ول��ه ال��والي��ة 
الت�شريعية يف خلقه هذا يف  والوالية  و  التكوينية 
املعنى  الوالية وبهذا  تثبت هذه  التبع  االأ�شل ويف 
عز  هو  ويخربنا  تعاىل  اهلل  يخوله  ملن  ال�شامل 

وجل بكتابه العزيز عن ذلك.
التف�سري: 

اإمنا: تفيد ح�شر املعنى الذي بعدها.
امرهم  يدبر  تعاىل ويل عباده  : اهلل  وليكم اهلل 
ويتوىل م�شاحلهم من اخللق او لرزق وما يحتاج 

اإليه العبد بالوالية التكوينية .
وهو اهلل تعاىل ويل املوؤمنني يف تدبري امر دينهم 

بالهداية والدعوة والتوفيق بالوالية الت�شريعية 
هذه  تعاىل  اهلل  خوله   الر�شول ور���ش��ول��ه: 

الوالية التكوينية والت�شريعية .
الوالية  تعاىل  اهلل  خولهم  اي�شا   امنوا:  والذين 
على  ي��دل  ال��ذي  ال�شياق  ب��دالل��ة  نف�شه  باملعنى 
امل��ذك��ورة يف حديث  ال��والي��ة  وح��دة ما يف معنى 
ائ(  ى   ى   )ې   عده  يف  اجلميع  ا�شند 
اإىل قوله )ې( وظاهرة كون الوالية يف جميع 

مبعنى واحد 
– الذين  ونعني بذلك ان للر�شول والذين امنوا 
– لهم  ام��ن��وا  ال��ذي��ن  بقوله  امل���راد  م��ن  �شيتبني 
الأن طاعته هي طاعة  الطاعة  بافرتا�ض  التقدم 
اهلل تعاىل فواليته هي والية اهلل ومن خال اداة 
احل�شر )ې( هي بداية االآية التي تاأتي حل�شر 
االأفراد تبني اأن الوالية فقط للمذكورين يف االآية 

وال تعم غريهم.
بيان  ال��زك��اة:  وي��اأت��ون  ال�شاة  يقيمون  ال��ذي��ن 
وقد    اهلل  ر�شول  بعد  املذكور  امنوا  للذين 
ثبت عند جميع امل�شلمني ان املراد بهذه االآية من 
  اب��ي طالب  اب��ن  علي  هو  امنوا  الذين  ق��ول 
يف  �شاته  يف  راك��ع  وهو  بخامتة  ت�شدق  عندما 
االآي��ات  هذه  ونزلت    اهلل  الر�شول  م�شجد 
نذكر ذلك يف  و�شوف  ي�شلي  ي��زال  ال    وهو 

البحث الروائي.
وهذه االآية من اأو�شح الدالئل على �شحة 

اإمام االإمام علي  بعد النبي  با ف�شل 
, والوجهة يف ذلك : انه اإذا ثبت اأن املراد بالذين 
 فثبوت الن�ض عليه باالإمامة  امنوا هو علي 
اللغة  اإىل  الرجوع  خال  من  اثبتنا  وقد   . و�شح 
احل�شر  مفهوم  خال  ومن  ې(   ( من  املراد 
االمامة  اث��ب��ات  االآي���ة  امل���راد يف  ان  يثبت  ب��اإمن��ا 

لعليبعد النبي مبا�شرة دون غريه.
ومن يتول اهلل ور�شوله والذين امنوا: اأن يتخذهم 
الغالبون  ه��م  اهلل  ح��زب  ف��اأن  ويطيعهم  اول��ي��اء 
ور�شوله  اهلل  بطاعة  يلتزم  من  ان  على  :تاأكيد 
ف�شوف  ب��االآي��ة  امل��ذك��ور  باملعنى  ام��ن��وا  وال��ذي��ن 
ل�شانهم  تفخيما  وخا�شته  اهلل  جماعة  من  يكون 
من  يكون  �شوف  لطاعتهم  باملخالف  واعرا�شا 
�شوف  واالن��ت�����ش��ار  والغلبة   . ال�شيطان  ح��زب 
باتباعه  له  واملطيعني  وجنده  اهلل  حل��زب  تكون 

واوالده   املوؤمنني امري  واتباع  ر�شوله  واتباع 
املع�شومنيامل�شمولني معه يف هذه االآية.

بحث روائي
1- يف �شبب نزول : عن ال�شيخ ال�شدوق عن ابي 

ې   ې   ې    ( وج��ل  ع��ز  اهلل  ق��ول    جعفر 
اليهود  من  رهطا  ان  ق��ال:   ) ائ  ى   ى  
, وا�شد وثعلبه  ا�شلموا منهم عبد اهلل بن �شام 
  واب���ن ي��ام��ني واب���ن ���ش��وري��ا ف��ات��وا النبي
يو�شع  او�شى اىل  النبي  ان   , نبي اهلل  يا  فقالوا: 
ومن  اهلل؟  ي��ار���ش��ول  و�شيك  فمن   , ال��ن��ون  ب��ن 

ولينا ؟ فنزلت هذه االآية: ) ې  ې  ې  ى  
ۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى  
فقاموا  ق��وم��وا   :اهلل ر���ش��ول  ق��ال  ۇئ( 
فقاليا  خ��ارج  �شائل  ف��اذا  امل�شجد  وات���وا 
هذا  نعم  فقال:  ؟  �شيئا  احد  اعطاك  هل  �شائل 
اخلامت , قال: من اعطاكه ؟ قال : اعطانيه ذلك 
الرجل الذي ي�شلي. قال: على اأي حال اعطاك؟ 
اهل  وك��رب    النبي  فكرب  راكعا.  ك��ان  ق��ال: 
: علي وليكم بعدي.  النبي  . فقال  امل�شجد 
قالوا: ر�شينا باهلل ربًا, ومبحمد نبيا, وبعلي ابن 

ابي طالب وليًا. فاأنزل اهلل عز وجل: )ۆئ  ۈئ   
ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی ( 

بن  احمد  عن  باإ�شناد  الكليني:  ال�شيخ  عن   -2
اهلل عز  ق��ول   يف  اهلل  عبد  اب��ي  عي�شى عن 
قال:  ائ(  ى   ى   ې   ې   )ې   وج��ل: 
وباأموركم  اأي احق بكم  يعني اوىل بكم(,  )اإمنا 
ائ(  ى   ى   ې     ( واموالكم  وانف�شكم 

يعني عليا واوالده االئمة  اىل يوم القيامة .
3- عن ال�شيخ املفيد: يف ا�شناد عن احل�شني بن 
 : ابي العاء املعري قال: قلت الأبي عبد اهلل
الذين  هم  فقال:  مفرت�شه؟  طاعتهم  االو�شياء 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   زب  اهلل  ق��ال 
ىئ  ی   ی  ی ىث ربالن�شاء.

ى   ې   ې   ې   زب  اهلل:  ق��ال  ال��ذي��ن  وه��م 
ۇئ   وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى  

ۇئۆئرب املائدة.

الوالية يف القران

بقلم: ال�شيخ عبد احل�شن الطائي

اال�شئلة ال�شرعية

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

احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله(. 

كثري من النا�ض ي�شالون عن احكام العقيقة وهل هي واجبة ام   
م�شتحبة؟ وهل تدفن عظامها كما ي�شاع؟ 

انثى  اأو  كان  املولود ذكرًا  العقيقة عن  ت�شتحب   : تعاىل  ب�شمة   
وي�شتحب ان يعق عنه يف اليوم ال�شابع بل لو مل يعق عن ال�شبي حتى بلغ 
وكرب عق  عن نف�شه بل لو مل يعق عن نف�شه يف حياته فا باأ�ض ان يعق عنه 
بعد موته. وجتزئ عنها اال�شحية فمن �شحى عنه اجزاأته  عن العقيقة.
وينبغي ان تقطع العقيقة من غري ك�شر عظامها , ويكره ان ياأكل منها االأب 

او واحد ممن يعوله وال �شيما االأم بل االأحوط ا�شتحبابًا لها الرتك.

الروح  ا�شقطت جنينها )عمدا( وقد وجلت فيه  امراأة حامل   
فكيف تكفر عن خطيئتها ؟

اإذ كانت هي املبا�شرة لاإ�شقاط فعليها الدية تكفي فيها خم�شة   
ون�شف  ذكرًا  احلمل  كان  ان  الف�شة  من  مثقااًل  وخم�شون  ومئتان  االف 

ذلك اإن كان احلمل انثى . مع ولوج الروح. 

ماهي عامات البلوغ عند الذكر واالنثى؟  

ب�شمة تعاىل: عامة البلوغ يف االنثى اكمال ت�شع �شنني هاليه   
ويف الذكر احد االمور: 1- نبات ال�شعر اخل�شن على العانة , وكذا يف اخلد 

وال�شارب 2- خروج املني 3- اكمال خم�شة ع�شر �شنه هالية.

اربعني  ال�شاة  عن  ينقطعن  يلدن  اللواتي  الن�شاء  من  كثري   
يوما وذلك ح�شب ما ي�شاع يف او�شاطهن انها مل تخرج من االربعني؟ فما 

هو موقف ال�شارع املقد�ض من هذا االمر؟

كان  واإن  اي��ام  ع�شرة  كثريه  وح��د  النفا�ض  من  للقليل  الح��د   
االأحوط االوىل فيما زاد عليها ثمانية ع�شر يوما مراعاة تروك النف�شاء 

م�شافًا اىل اعمال امل�شتحا�شة.

فما  )اخفاتية(  منها  )جهريه(  منها  ال�شاة  ان  نعلم  نحن   
حكم من تعمد االجهار ب�شاة االأخفات او بالعك�ض ؟

اأخفت عمدًا يف مو�شع  اأو  اإذا جهر عمدًا يف مو�شع االأخفات   
اجلهر بطلت �شاته على االحوط لزومًا . واإذا كان نا�شيا او جاها باأ�شل 

احلكم اأو مبعنى اجلهر واالإخفات �شحت �شاته.

هل الذهب الذي يقدمه العري�ض لعرو�شه يعترب )هبة( اأم جزء   
من املهر ولذا مل ي�شتخدم ملدة �شنة ؟ فهل يجب عليه اخلم�ض؟

اإذا عّده الزوج جزءًا من املهر فاإن املهر ال خم�ض فيه . واإن عده   
هدية ومل ت�شتعمله ملدة �شنة كاملة فاأزيد وجب تخمي�شه.

الدجاج  ت��ن��اول  يجوز  وه��ل  باملاكنة:  االيل  ال��ذب��ح  يجوز  ه��ل   
املذبوح يف املجازر االلية او غري الدجاج من االغنام واالبقار واجلامو�ض؟

م�شلما.  الذابح  يكون  ان  اأم��ور:1-  الذبيحة  ذكاة  يف  ي�شرتط   
2-ان يكون الذبح باحلديد مع االمكان فاذا ذبح بغريه مع التمكن منه مل 
يحل  3- اال�شتقبال بالذبيحة حال الذبح اىل القبلة فان اأخل باال�شتقبال 
يف  ال�شروع  حني  عليها  الذابح  ت�شمية   -4 الذبيحة   حرمت  عامدا  عاملا 

الذبح اأو مت�شا به عرفا فا يجزئ ت�شمية غري الذابح عليها.

ان  �شرط  على  تاجر  اىل  دينار(واعطيته  )مليون  مبلغ  لدي   
يعطيني )مئة دوالر( ارباح كل �شهر مع �شمان ا�شل املبلغ فهل املعاملة 

�شحيحة؟

يحرم ا�شرتاط الزيادة على املقرت�ض �شواء ا�شرتاطاه �شريحًا   
او واأ�شمراه وهذا هو الربا القرظي املحرم .

هل ان غ�شل اجلمعة جمٍز عن الو�شوء وان كان اجلواب نعم   
فما هو وقت غ�شل اجلمعة؟

وقته من طلوع الفجر الثاين يوم اجلمعة اىل الغروب واالف�شل   
االإتيان به قبل الزوال ولو اتى به بعده فاالأحوط ا�شتحبابا اأن ينوي القربة 
املطلقة من دون ق�شد االأداء والق�شاء واإذا فاته اىل الغروب ق�شاه يوم 

ال�شبت اىل الغروب وغ�شل اجلمعة يجزئ عن الو�شوء.
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البداء يف اللغة : الظهور بعد اخلفاء. 
كان  بعدما  �شيء  : ظهور  اال�شطاح  والبداء يف 

خافيا على النا�ض . 
واأن����ه من  ب��ال��ب��داء  تعتقد  االم��ام��ي��ة  وال�����ش��ي��ع��ة 
 البيت اأه��ل  رواي��ات  حّثت  وقد  امل�شّلمات 

على االعتقاد به وهي روايات كثرية منها : 
مبثل  اهلل  ع��ّظ��م  )م���ا   :ال�شادق ق���ال   �  1

البداء(. )الكليني / الكايف � باب البداء( . 
يف  م��ا  النا�ض  علم  )ل��و   :ال�شادق ق��ال   �  2
فيه(.  الكام  عن  ف��رتوا  ما  االأج��ر  من  ال��ب��داء 

)امل�شدر ال�شابق(. 
ال�شادق: )ما عبد اهلل  اأو  الباقر  قال   �  3

ب�شيء مثل البداء(. )امل�شدر ال�شابق(. 
هذا اجمااًل, واأّما تف�شيًا: 

فقد تعّر�ض املخالفون اىل م�شاألة البداء من دون 
ال�شيعة بانهم  ال�شيعة فاتهموا  مراجعة اىل كتب 
من  يلزم  وعليه  تعاىل  اهلل  على  بالبداء  يقولون 

هذا القول اجلهل على اهلل تعاىل. 
والواقع اأن منكري البداء اختلقوا من عند اأنف�شهم 
ال�شيعة  على  به  ي���رّددون  وجعلوا  معنى  للبداء 
غافلني عن اأن اأتباع ائمة اأهل البيت براء 

من ذلك املعنى براءة يو�شف من الذنب. 
ولتو�شيح احلقيقة ,نقول: 

اللغة  البداء يف  معنى  ان  بداية اجلواب  قلنا يف 
بع�ض  عليه  والدليل  اخل��ف��اء,  بعد  الظهور  ه��و: 

االآيات املباركة من قبيل: 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  ت����ع����اىل:  ق���ول���ه   �  1
ما  لهم  ظهر  اأي  رب)الزمر(.  ٻڀ 

كان خافيا عليهم �شيئات ما ك�شبوا . 
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   زبہ   ت��ع��اىل:  ق��ول��ه   �  2
ے ڭرب )يو�شف(. وهذا املعنى من البداء 
يح�شل كثريًا ما لان�شان فقط . وال يح�شل يف 
وقد  عليه,  اجلهل  يلزم  الن��ه  وج��ل  عز  اهلل  حق 
اتفقت ال�شيعة االإمامّية على اّنه �شبحانه وتعاىل 
ال يجهل �شيئا بل هو عامل باحلوادث كلها غابرها 

يف  �شيء  عليه  يخفى  ال  وم�شتقبلها,  وحا�شرها 
االر�ض وال يف ال�شماء فا يت�شور فيه الظهور بعد 
اال�شياء دقيقها  بل  بعد اجلهل  العلم  وال  اخلفاء 

وجليلها حا�شرة لديه. 
تعاىل:  كقوله   � الكرمي  الكتاب  ذلك  على  وي��دل 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   زب 
املروية  وال�شنة  ع��م��ران(,  رب)اآل  ڎ   ڎ  
اأمري  � كقول    البيت  اأهل  اأئمة  عن طريق 
املوؤمنني: )كل �شر عندك عانية وكل غيب 
الباغة اخلطبة 105(,  )نهج  �شهادة(.  عندك 

م�شافا اىل الرباهني العقلية املقررة يف حملها.
واأما البداء يف اال�شطاح, فيمكن ن�شبته اىل اهلل 
تعاىل وال يلزم منه اجلهل, فعندما يقال: بدا هلل 
تعاىل مبعنى اأظهر ما كان خافيا على النا�ض ال 
اأّن  على  دّلت  واالحاديث  االآيات  الأّن  عليه  خافيا 
و�شاح  اأفعالهم  بح�شب  يتغرّي  العباد  م�شري 
ال�شدقة واالح�شان و�شلة االرحام  اأعمالهم من 
النعمة  و�شكر  والتوبة  واال�شتغفار  الوالدين  وبر 
تغرّي  التي  االمور  واأداء حّقها اىل غري ذلك من 
والغموم  الهموم  وتفّرج  الق�شاء  وتبدل  امل�شري 
واالآج��ال,  واالعمار  واالأمطار  االرزاق  يف  وتزيد 
تغيري  يف  تاأثريًا  و�شيئها  االعمال  ملحّرم  اأن  كما 

م�شريهم بعك�ض ذلك. 
تعاىل:  قوله  االآي��ات  من  التغيري  هذا  على  ويدل 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ھ     زب 
ڭېرب )الرعد(.

 ,  7 ابراهيم   ,  96 )االع���راف  التالية:  واالآي���ات 
نوح 10 � 12 , ال�شافات 143 � 146 , يون�ض 98 
, االنبياء 76 , 83 , 88 , الطاق 2 � 3 , االنفال 

 .)53 , 33
ومن االحاديث ال�شريفة: 

1 � قول االمام الكاظم: )عليكم بالدعاء فان 
الدعاء هلل والطلب اىل اهلل يرد الباء وقد قّدر 
وق�شى ومل يبق اإاّل ام�شاوؤه فاإذا دعي اهلل و�شئل 
ح8   /  470  /  2 )الكايف  �شرفه(  الباء  �شرف 

باب ان الدعاء يرد الق�شاء( . 
2 � قال اأمري املوؤمنني يف خطبه: )اأعوذ باهلل 
اليه عبد  فقام  الفناء (  تعّجل  التي  الذنوب  من 
اهلل بن الكواء الي�شكري فقال : يا اأمري املوؤمنني 

ويلك  )نعم  فقال:  الفناء؟  تعّجل  ذنوب  تكون  اأو 
قطيعة الرحم(. 

  وقال اأي�شا: )اإذا قطعوا االرحام جعلت االأموال 
ب��اب قطيعة  اأي���دي االأ���ش��رار( )ال��ك��ايف 2 /  يف 

الرحم ح7 و 8(. 
يرد  الدعاء  )اإن   :ال�شادق االم��ام  قال   �  3
الق�شاء واإن املوؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق( 

)قرب اال�شناد(. 
4 � قال اأمري املوؤمنني: ) اال�شتغفار يزيد يف 
الرزق ( )اخل�شال / باب اال�شتغفار ح4 � 17(. 

اذن تغرّي م�شري العباد له اأثر يف م�شاألة البداء, 
ولتو�شيح ذلك نقول: 

   املقدرات االلهية على ق�شمني: 
اللوح  يف  موجود  وهو  يتغري  ال  حمتوم  مقّدر   �  1
الكتاب  باأّم  عنه  املباركة  االآية  وعرّبت  املحفوظ 

ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   زب 
ال  الق�شم  وه��ذا  رب)الرعد(,  ۋ    ٴۇ  

بداء فيه وال تغرّي. 
� مقّدر معّلق قابل للتغيري غري حمتوم موجود   2
ال�شابقة  االآي��ة  واأ���ش��ارت  ل��وح املحو واالث��ب��ات  يف 
اإليه زب ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   رب,  فراجعوا 
هذه  تف�شري  يف  الفريقني  من  التالية  التفا�شري 
ال��دال��ة على وج��ود ه��ذا الق�شم  امل��ب��ارك��ة  االآي���ة 
)تف�شري  البداء.  فيه  يت�شّور  التي  املقّدرات  من 
 ,520  /  2 كثري  اب��ن  تف�شري   ,64  /  10 ال��رازي 
 /  13 امل��ع��اين  روح   ,155  /  5 امل��راغ��ي  تف�شري 
 /  5 البيان  فتح   ,660  /  4 املنثور  ال��در   ,111
171, الك�شاف 2 / 169, اجلامع الحكام القران 
5 / 329, تف�شري جامع البيان 3 / 112, جممع 

البيان 6 / 398(.
باالأعمال  املقّدر  البداء هو تغيري  املراد من  اذن 

ال�شاحلة اأو الطاحلة. 
كا  ي��ع��ل��م  ���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل  ان  ه��ن��ا  ي��خ��ف��ى  وال 

التقديرين . 
واخلال�سة: البداء اذا ن�شب اىل اهلل �شبحانه 
بداء  فهو  النا�ض  اىل  ن�شب  واإذا  منه,  بداء  فهو 
على  خفي  ما  اظهار  هو  اهلل  من  فالبداء  لهم, 
النا�ض, والبداء من النا�ض مبعنى ظهور ما خفي 

لهم, وهذا هو احلق القراح ال يرتاب فيه اأحد.

البداء

العالمة  �شماحة  احل�شيني  اخلطيب 
ال�شيخ عبد ال�شاحب الهادي الرفاعي

بقلم: ال�شيد حممد العطار

بقلم: االأ�شتاذ �شام الرفاعي

مقدمة
الدينية  املوؤ�ش�شات  من  احل�شيني  املنرب  موؤ�ش�شة 
غطت  التي  والتثقيفية  وال��رتب��وي��ة  االجتماعية 
مفكرًا  عقيده  ال�شيعي  العامل  من  كبرية  م�شاحة 
املنرب  بربكة  ال�شيعي  فاملجتمع  و�شلوكا  وثقافة 
اال�شيل  املحمدي  اال�شام  تعرف على  احل�شيني 
بوالئه  واحتفظ    البيت  اهل  على مدر�شة 
الآل الر�شول  ولواله لذابت العقيدة ال�شيعية, 
ما  وهذا  املحتوى  دون  اال�شم  اىل  منها  يبق  ومل 
تعتمد  مل  التي  ال�شيعية  املجتمعات  يف  جليًا  نراه 
على املنرب احل�شيني وال تقام املجال�ض احل�شينية.

ال��ذي  الناب�ض  القلب  ه��و  احل�شيني  امل��ن��رب  اأن 
يف  با�شتمرار  احل�شينية   ال��ث��ورة  م��ب��ادئ  ي�شخ 
ويحفظه  احل��ي��اة  فيمنحه  ال�شيعي  امل��ج��ت��م��ع 
ن�شر   : هي  املنرب  ور�شالة  وامل���وت.  التوقف  من 
اهل  مدر�شة  واحياء  اال�شيلة  اال�شامية  الثقافة 
ومناقبهم  علومهم  باإظهار  وذلك   البيت
مبواقفهم  واال���ش��ارة  ووالئهم  بحقهم  والتذكري 
فكان  وامل�شلمني  اال�شام  اجل  من  وت�شحياتهم 
�شهوات  ت�شنموا  الذين  وفر�شانه  رجاله  للمنرب 
عبد  العامة  امل��رح��وم  �شيخنا  ومنهم  العقيدة 

. ال�شاحب الهادي
ال�الدة والن�ساأة

الوا�شطي  ال�شاحب عودة هادي  ال�شيخ عبد  هو 
حمافظة  يف  الرفاعي  مدينة  يف  ولد   . الرفاعي 
بيت عرف  النا�شرية عام 1947م-1368ه���� هو 
وال���ده  ك���ان  ح��ي��ث   ال�شهداء ل�شيد  ب��والئ��ه 
املرحوم احلاج عوده الهادي  يقيم جمال�ض 
العزاء ل�شيد ال�شهداء  خ�شو�شا ايام حمرم 

عنده  يقروؤون  اآن��ذاك  القراء  كبار  وك��ان  و�شفر 
امثال ال�شيد باقر �شليمون ا�شتاذ ال�شيخ الوائلي 
للح�شني  حمبا  ت��ع��اىل  اهلل  رح��م��ة  ف�شب  وغ���ريه 
قد  اهلل  رح��م��ة   وك��ان    ا�شابه  مل��ا  ومنفعا 

ا�شيب منذ �شغره بفقدان ب�شره .
درا�سته وا�ساتذته

وبعد ان بلغ مبلغ ال�شباب حببت اليه نف�شه طلب 
 العلم فبعثه والده اىل مدينة كرباء احل�شني
العلم  ا�شاتذته  الدينية عند  العلوم  لتلقي مبادئ 
العفجاوي  جابر  ال�شيخ  امل��رح��وم  عند  ف��در���ض 
وال�شيد هادي املدر�شي وال�شيد مرت�شى القزويني 

. وغريهم
خطابته 

مت��ي��ز ���ش��ي��خ��ن��ا ال���ه���ادي ب�����ش��وت رق��ي��ق ي��اأخ��ذ 
مبجامع القلوب م�شوبًا بوالء عميق القلوب الأهل 
افقه  ب�شعة  اهلل  رحمة  امتاز  كما   البيت
مطالعته  بف�شل  وذلك  العالية  املنربية  وثقافته 
وال��ت��اري��خ  التف�شري  يف  الكتب  ملختلف  ال��ع��ام��ة 
معلومات  م��ن  اخلطيب  يحتاجه  وم��ا  وال�شرية 
املجتمع  لعموم  الناجحة  معاجلته  اىل  باالإ�شافة 
اخلطابة  در���ض  ق��د  اهلل  رحمه  وك��ان  وتطلعاته 
عند اأ�شاتذة الفن امتثاال ملرحوم العامة ال�شيد 
مو�شوعة  �شاحب    القزويني  كاظم  حممد 
من املهد اىل احلد واملرحوم ال�شيخ عبد الزهراء 
ال�شيخ  واملرحوم  املعروف  املقتل  �شاحب  الكعبي 
ي�شتمد  اهلل  رحمه  فكان   الكربائي هادي 
منهم اخلطابة بكل حيثياته م�شدود اىل منابرهم 
حملقا  احل�شينية  افاقهم  اىل  متطلعا  ال�شريفة 
باالإ�شافة اىل   ال�شهداء ال�شيد  والئهم  بروح 
خطابته كان وكيا �شرعيا ملراجع الدين العظام 

امتثال اية اهلل العظمى ال�شيد اخلوئي واية 
وغريهم    ال�شبزراوي  ال�شيد  العظمى  اهلل 
االعلى  الديني  املرجع  ل�شماحة  وكيا  بقي  وقد 
ظله(  )دام  ال�شي�شتاين  احل�شيني  علي  ال�شيد 
منذ بزوغ �شم�ض مرجعيته دام ظله الوارف على 

روؤو�ض امل�شلمني.
وفاته

عانى رحمة اهلل من امرا�ض كثرية املت به ورغم 
انه عا�شر طاغوتا من العن طواغيت الدهر فقد 
من  اك��ر  االعتقال  اىل  عليه  اهلل  رحمة  تعر�ض 
مرة لكنه بقي �شابرًا �شامدًا رغم االمرا�ض التي 
فيبا�شرها  العزاء  ويقيم جمال�ض  ي�شارعها  كان 
باإ�شارة منه وال يعيقه املر�ض اىل ان  اما بنف�شه 
�شافر اىل لبنان حتى قرر االطباء اجراء عملية 
بان  له  املرافقني   يو�شي فكان  له  جراحية 
واالهتمام  احتياجاتهم  و�شد   الفقراء  ين�شوا  ال 
يوم  املنية  باغتته  حتى  العزاء  جمال�ض  باإقامة 
و�شيع    1433/ 6رب��ي��ع  امل��واف��ق   2012/1/30
كرباء  ومدينة  الرفاعي  مدينة  مهيبا يف  ت�شيعا 
ممثلني  مب�شاركة  اال���ش��رف  والنجف  املقد�شة 
امل��راج��ع ال��ك��رام واقيمت ل��ه ع��دة ف��واحت داخ��ل 
ال��ع��راق وخ��ارج��ه وك���ان اه��ل ال��رف��اع��ي ال��ك��رام 
وال�شعبي  الر�شمي  امل�شتويني  على  اعلنوا احلداد 

حزنا على الفقيد الغايل.
ف���������ش����ام ع���ل���ي���ه ي�������وم ول�������د وي���������وم خ����دم 
����ش���ي���د ال���������ش����ه����داء وي���������وم ي���ب���ع���ث ح���ي���ا.
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�سرية خطيبالعقائد



الع�دة اىل الفطرة
قال تعاىل: زب ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  
ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  

ۅ  ۉ    ۉ... ەئرب)الروم(
معرفة اهلل الفطرية

مل يخت�ض به القراآن الكرمي. بل هو وارد يف 
االنتباه  ي�شرتعي  ب�شكل  ال�شريفة  االأحاديث 
ال��ف��ط��رة,  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  بعظها  ح��ي��ث 
وبعظها يوؤكد على املعرفة واخر يتناول فطرة 

االإ�شام واخريًا ياأخذ عنوان الوالية.
حديث  يف  الكليني  لل�شيخ  الكايف  ا�شول  ففي 
االإمام  اإ�شحاب  احد  �شامل  بن  ه�شام  ينقله 
 امل��ق��رب��ني ب��ل ه��و م��ن فقهاء  ال�����ش��ادق 

ال�شيعة وعلماءهم ي�شاأل فيه االإمام. 
�شاألت  ي��ق��ول:   ال�شادق اهلل  عبد  اأب���ي 

ت��ع��اىل)    ق��ول��ه  م���ن  امل�����راد  م���ا   االإمام
ۋ(  ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  

فقال )هي التوحيد( 
 ال�شادق االإم���ام  ع��ن  اخ��ر  ح��دي��ث  ويف 
اال�شام(  الفطرة)هي  ان  االإمام  فيه  يجيب 
)ك��ل   النبي ع���ن  امل��ن��ق��ول  واحل���دي���ث 
اب��واه  ليكون  حتى  الفطرة  على  يولد  مولود 
هما اللذان يهودانه وين�شرانه( وهكذا بقية 

تفا�شري الفطرة.
الباغة  لنهج  االأوىل  اخلطبة  يف  ورد  وق��د 
ع����������ن اأم����������ري 

املوؤمنني يقول: )فبعث فيهم ر�شله وواتر 
فطرته   ميثاق  لي�شتاأدوهم  ان��ب��ي��اءه  اليهم 
ويذكرونه من�شي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ 

ويثريوا لهم دفائن العقول(.
اإذن فنفهم من االآيات والروايات اإن الفطرة 
كامن  )موجز(  ب�شكل  اال�شام  جمموع  هي 
يف داخ����ل ال��ف��ط��رة االن�����ش��ان��ي��ة ب�����داءًا من 
وخلفائهم  االلهيني  بالقادة  وانتهاءًا  التوحيد 

ال�شادقني وكذلك فروع احكام الدين.
 واالئمة االنبياء  دور  يكون  هذا  وعلى 
وحماولة  املن�شية  اهلل  بنعم  النا�ض  تذكري  هو 
الروح  الكنوز من دواخل هذه  ا�شتخراج هذه 

االن�شانية.
الكرمي  ال��ق��ران  اليه  ينبه  اخ��ر  اأم��ر  وهناك 
بتعبري  او  الدفينة  الكنوز  ه��ذه  ال�شتخراج 
وه��و عرب  االن�����ش��ان اىل فطرته  ارج���اع  اخ��ر 
ال�شدائد وامل�شاكل واحلوادث املوؤملة التي مير 
للح�ض  مائمًا  مناخًا  حياته  يف  االن�شان  بها 

ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   زب  الديني: 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄرب)العنكبوت(

يعود  وامل�����ش��اع��ب  وامل�����ش��ائ��ب  ف��ب��ال�����ش��دائ��د 
ويت�شبث  ال�����ش��ل��ي��م��ة  ف��ط��رت��ه  اىل  االن�����ش��ان 
�شبحانه  اهلل  وه���و  اإال  ال��وح��ي��د  باملخل�ض 
ونرويها  نقراأها  التي  الق�شة  وتلك  وتعاىل, 
�شاأله  عندما   ال�شادق االإمام  عن  دائما 

ذل���ك ال�����ش��ائ��ل ع��ن ال��دل��ي��ل ع��ل��ى وج���ود اهلل 
ك�شرت  هل    االإم��ام  فاأجابه  �شبحانه 
بك �شفينة يف البحر فاأجاب الرجل باالإيجاب 
عند ذلك قال له االإمام هل تعلق قلبك ب�شيء 
قال نعم قال االإمام ذلك ال�شيء هو اهلل 
اإن االن�شان  اإ�شافة اىل ذلك  �شبحانه وتعاىل 
كثريًا ما يغفل عن كثري من االمور التي يجب 
عليه ان يتذكرها ويعي�شها الأنها ت�شكل جوانب 
االخرين  وح��ي��اة  حياته  يف  وا�شا�شية  مهمة 
فمثًا على االن�شان ان يتح�ش�ض حياة الفقراء 
الن  امل�شلمني  وغ��ري  امل�شلمني  من  وامل�شاكني 
االخاقية  واملبادئ  االن�شانية  قيم  مقت�شى 
يتفقد هذا اجلانب كما  اإن  االن�شان  تتم على 
�شائر  وكذلك   املوؤمنني اأم��ري  يفعل  ك��ان 
ال�شوم  ف��وائ��د  م��ن  ع��د  ول���ذا   االئمة
من  االغ��ن��ي��اء  يتذكر  ان  ت�شريعية  وفل�شفة 
اخوانهم  يعي�شه  ال��ذي  الفقر  حالة  املوؤمنني 
بينهم  فيما  ال��رتاح��م  حالة  النا�ض  ليعي�ض 
ر�شول  قال  والقطيعة  اجلفاء  حاالت  وينبذوا 
�شقي(  م��ن  اال  الرحمة  ت��ن��زع  ال    اهلل 
: ) من ال يرحم ال يرحم( وهذه  وعنه 
فالرحمة  اخللق  يف  االلهية  ال�شنني  من  �شنة 
اهلل  اودع��ه��ا  التي  املهمة  االم��ور  من  واح��دة 
اليها  ي��وؤوب  مرجعًا  وجعلها  االن�شان  فطرة 
يجري  التي  وامل��ج��ادة  الق�شاوة  �شاعات  يف 
يف  ال��رح��م��ة  اهمية  ذل��ك  عند  يتذكر  عليه 

حياة النا�ض �شرروه االح�شا�ض باالأخر وحبذا 
ملالك  و�شيته  يف  املوؤمنني  امري  عنه  يعرب  ما 
اما  النا�ض �شنفان  له: ان  اال�شرت حيث يقول 
اخ لك يف الدين او نظري لك يف اخللق وهذه 
االئمة  ان  حيث  االه��م��ي��ة    يف  غاية  م�شاألة 
املجتمع  ابناء  بني  يفرقون  وال  عليها  يوؤكدون 
اذا كان مرتاحما �شادت  الواحد الن املجتمع 
روح االخوة والتعاطف واملودة مما يجعله �شفًا 
احلالة  وه��ذه  مر�شو�ض  بنيان  كاأنه  واح���دًا 
الظن  �شوء  عن  النا�ض  ابتعد  اذا  اال  تتاأنى  ال 
والكذب  والنفاق  والنميمة  واحلقد  واحل�شد 
وال��غ��ي��ب��ة وال��ب��ه��ت��ان وغ��ريه��ا م��ن االم��را���ض 
املجتمع  متزيق  على  ت�شاعد  التي  النف�شية 
ا�شاعة  وكذلك  والت�شتت  الفرقة  فيه  ون��زرع 
حياتهم  يف  وف�شحهم  املوؤمنني  بني  الفاح�شة 
يف  االروان��دي  ال�شيد  ان  يذكر  ماتهم  بعد  او 
كتابه الدعوات انه قال: بعد وفاة ابنتي راأيتها 
يف املنام, قالت يل: يا ابي انهم حفروا قربا 
النار بجنب قربي, فاطلب  ل�شخ�ض من اهل 
ال�شباح  ا�شبح  ومل��ا  عني,  يبعدوه  ان  منهم 
بحفر  من�شغلني  فراأيتهم  املقربة  اىل  ذهبت 
القرب فمنعتهم, فقالوا: ان هذه املقربة عامة 
اهل  فتاأثر  الق�شية  لهم  ف�شرحت  للم�شلمني 
ام�شى  وعندما  اخرو  مكان  اىل  ونقلوه  امليت 
وقالت  ال��روؤي��ا  يف  ثانية  ابنتي  راأي��ت  امل�شاء 
احد  تف�شح  والدي حتى  يا  هذا  لك  قلت  هل 

امل�شلمني؟ فاأن اهلل قد عفا عنه لهذا ال�شبب. 
من هذه الق�شة نفهم ان الف�شيحة غري جائزه 
حتى ولو كانت حقيقة قد وقعت الن اهلل نهى 
لو  فكيف  امنوا  الذين  يف  الفاح�شة  ت�شيع  ان 
الظنون واالوهام  الف�شيحة مبنية على  كانت 
فكثري  باالأحياء  فكيف  لاأموات  بالن�شية  هذا 
بال�شوء  وذاك  ه��ذا  على  يتكلم  النا�ض  م��ن 
على  مبني  كامه  الغالب  ويف  وبالف�شائح 
كتاب  يف  نقراأ  اننا  مع  باالأخرين  الظن  �شوء 
ناهيك  بالظن  االخ��ذ  عن  �شديدا  نهياأ  اهلل 

عن �شوء الظن زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ...   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ       
نكون  ان  علينا  اذا  رب)احلجرات(  ڄ 
ملتفتني ملا نقول وما نتكلم الأننا م�شوؤولون عن 
م�شوؤولون(  انهم  وقفوهم  وافعالنا)  اقوالنا 
ما  منه  االلهية  واالمتحانات  امل�شائب  ان  ثم 
يكون فرديًا ومنها يكون جماعيًا فقد ي�شاب 
خ�شارة  او  عزيز  فقدان  من  مب�شيبة  الفرد 
ممار�شة  عن  يبعده  مر�ض  يعرتيه  او  ماديه 
حياته الطبيعية كما يح�شل للكثري من النا�ض 
الطهراين  اغرا�ض  ال�شيخ  ان  يذكر  املوؤمنني 
املقد�شة  قم  يف  املعروفني  الفقهاء  من  وه��و 
الع�شرات  يح�شرها  درا�شية  حلقات  ولديه 
من طلبة العلوم الدينية ي�شاب مبر�ض ال�شل 
الدر�ض  ع��ن  وانقطع  ال���دار  جلي�ض  فا�شبح 
فالف  والتاأليف  الكتابة  عن  ينقطع  مل  ولكنه 

ال��ذي  الفقاهة(  )م�شباح  امل�شهور  كتابه 
املقد�شة  قم  يف  العملية  احل��وزات  يف  يدر�ض 
ال�شيخ  باأن  تامذته  الكتاب  هذا  عن  ويقول 
�شهرة  لكفاه  الكتاب  هذا  اال  لديه  يكن  لومل 
واالمتحانات  امل�شائب  ازاء  النا�ض  اذ  وعلما 
من  منهم  ق�شمني   اىل  ينق�شمون  االل��ه��ي��ة 
يزداد اميانا وقربا من اهلل �شبحانه ومنه من 
والهجران  اخليبة  وت�شيبه  االميان  عن  يناأى 
باأن  لعباده)  بالظلم  االلهية  ال��ذات  فيتهم 
افقدين  او  مري�شا  جعلني  حيث  ظلمني  اهلل 
او هذا املال وغريها( وكان اهلل  العزيز  هذا 
يريد ان ينتقم منه مل�شلحة له تعاىل يف هذا 
ما  االمتحانات  ومن  هلل(.  )حا�شا  االنتقام 
ال�شابقة  االمم  يف  ح�شل  كما  جماعيا  يكون 
من امه نوح وابراهيم ومو�شى وعي�شى ونبينا 
واملر�شلني  االنبياء  من  وغريهم   حممد
واالئمة الطاهرين وكما يح�شل االن بالن�شبة 
للموؤمنني وغري املوؤمنني �شواء كانوا يف العراق 
او البلدان االخرى حيث نرى القتل والتعذيب 
حقوق  على  واالعتداء  واالغت�شاب  والتهجري 

ٿ   ٿ   ٺ   زبٺ   امل�شلمني 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   
ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ  
رب)البقرة(. اذا هذه االمتحانات وامل�شائب 
هي ال رجاعنا اىل الفطرة االلهية لكي يت�شدد 
تعلقنا باهلل تعاىل ولكي نكون مر�شيني عنده, 

ون�شاأله الر�شا انه �شميع جميب   

ف�������وائ�������د االم������ت������ح������ان االل�����ه�����ي
بقلم: ال�شيخ يعرب الكعبي
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بقلم: ال�شيخ عبد ال�شاحب الدك�شن

من كام:ال�شيخ احمد الوائلي

من وظائف اخلطيب احل�شيني توجيه النا�ض وتوعيتهم وتربيتهم وتثقيفهم بالثقافة اال�شامية 
واإر�شادهم ودعوتهم اأىل اهلل, واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر وهذه االأمور ت�شتوجب علم 
اخلطيب باالإ�شام: عقائده واحكامه, واخاقياته و�شائر �شوؤونه وهو ما ي�شطلح عليه بالتفقه 
يف الدين قال ر�شول اهلل: )ما عبد اهلل ب�شيء اأف�شل من الفقه يف الدين وكنز العمال( 

 741/1
وقال: )تفقهوا يف دين اهلل فاإن الفقه مفتاح الب�شرية , ومتام العبادة وال�شبب اىل املنازل 
ال�شم�ض على  العباد كف�شل  الفقيه على  وف�شل  والدنيا  الدين  والرتب اجلليلة يف   , الرفيعة 

الكواكب , ومن مل يتفقه يف دينه مل ير�ض اهلل له عمًا( البحار 123/87 
وقال ابو عبد اهلل ال�شادق :)تفقهوا يف دين اهلل وال تكونوا اأعرابًا فاأنه من مل يتفقه يف 

دين اهلل مل ينظر اهلل اليه يوم القيامة ومل يزك له عمًا( املحا�شن/للربقي 
وقد ذكر ال�شيد الطباطبائي يف تف�شري قوله تعاىل:زب ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  
املعارف  تفهم جميع  بالتفقه  املراد  اأن  )التوبة(,  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   رب 
عند  عليه  امل�شطلح  الفقه  وه��و  العلمية  االحكام  خ�شو�ض  ال  وف��روع  ا�شول  من  الدينية 
املت�شرعة والدليل عليه قوله تعاىل )ېئ  ېئ( فاأن ذلك امرا اإمنا يتم بالتفقه يف 
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وكلما كان اخلطيب اكر علمًا واأو�شع كان اكر عطاء وفائدة ثم ان الثقافة اليوم انت�شرت 
اأن  للخطيب  بد  فا  وثقافة.  واط��اع  معرفة  ذو  �شار  النا�ض  واكر  كرت  املعرفة  وو�شائل 
كثرية  واجبات  عليه  فاملنرب  منه  ي�شتفاد  حتى  والعلم  الثقافة  من  عال  امل�شتوى  على  يكون 
مهمته  واأن  م�شوؤولية اخلطيب  تت�شاعف  فلذلك  اكر من غريه  املنرب  اىل  تتطلع  واالجيال 
يومني  او  يوم  يف  يحفظها  ق�شيدة  فقط  هو  املنرب  اأن  اخلطيب  يت�شور  فا  و�شعبه  �شاقه 
واأبيات من النعي رمبا قد كررها االف املرات اأو ح�شو من الكام مياأ به الوقت املخ�ش�ض 
ملحا�شرته كاخلو�ض يف حالة من احلاالت قد ت�شادفه وهو قادم اأىل جمل�شه فيق�شي جل 

وقته باحلديث عن تلك احلالة.
نعم الباأ�ض اأن ببمر عليها من خال كامة ال �شيما اذا كانت حالة �شلبية ويريد عاجها 
انه فارغ من  النا�ض يحكمون على هذا اخلطيب  فاأن   , الت�شجيع عليها  ويريد  اإيجابيته  اأو 
باأمور  انف�شهم  يقحمون  اخلطباء  من  الكثري  الحظنا  وقد  الدينية  الثقافة  ومن  املعلومات 
م�شالة  منه  ينتظرون  والنا�ض  ع�شائري  م�شيف  يف  جال�ض  هو  وكاأمنا  وال��دول  ال�شيا�شية 
و�شعبة  �شاقه  ومهمته  للتبليغ  من�شة  يعترب  فاملنرب  عقائديًا  اأو  �شرعيًا  حكمًا  او  فقهية 
الواقعة عليهم  امل�شوؤولية  اأن يعرفوا عظمة  املبلغات  فن�شيحتي الأخوتي اخلطباء واخواتي 
وان ينظروا للمجتمع الذي يتوافد اىل جمال�شهم على انه جاء لي�شتمع ال لي�شمع وي�شرتي 
النا�ض واىل االن يجهلون  ال يبيع ويقوي يقينه ال ليبقى على �شكه. نعم الكثري الكثري من 
م�شتحبة  اأم  واجبة  هي  هل  االآي��ات  و�شاة  والو�شوء  الغ�شل  مثل  الدينية  االأحكام  اب�شط 
وماهي اأحكام الر�شاع واية التحرمي وكفيه ق�شاء الواجبات و�شيغة النذر ال�شرعي واأحكام 
العقيقة والتفريق بينها وبني اال�شحية وما هو املكروه وما هو امل�شتحب ون�شيحتي االخرى 
الن�شاء قيا�شًا اىل املجال�ض الكبرية  اأن جمال�شنا تفتقر اىل ح�شور  الأخواتي املبلغات مبا 
التي ن�شاهدها من على ال�شا�شات ومبا ان املبلغة على متا�ض مبا�شر مع الن�شاء واحل�شور 
الكبري الذي ن�شاهده ال �شيما ما تبتلى به املراأة من احكام �شرعية فا تكوين اختي املبلغة 
اكرب همك االكثار من املجال�ض حتى تزداد املادة فاأن ر�شالتك اخلطابية يف هذه ال�شورة 
تكون غري متكاملة. بل ان الر�شالة اخلطابية ومهنة اخلطيب يحتمان عليك ن�شر الوعي 
الديني والثقايف والعقائدي يف �شفوف املجتمع ال �شيما املناطق النائية التي ال ي�شل اإليها 
اخلطيب اإال يف املنا�شبات الدينية ك�شهر رم�شان وحمرم و�شنكمل در�شنا يف اخلطابة يف 

العدد املقبل ان �شاء اهلل.

املوا�شفات واملوؤهالت 
للخطيب  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ن�شائح اخلطباء
من  ن�شاط  او  االع��م��ال  م��ن  عمل  ك��ل 
العن�شر  فيه  يتوفر  مل  اذا  االن�شطه 
االخ���اق���ي ف��ه��و جم���رد ع��ن ال����روح و 
خ�شو�شا الن�شاط الديني فان من األزم 
ذلك  ان  �شروره  االخ��اق  له  اال�شياء 
 ر���ش��ول اهلل األ��ي�����ض  ال��دي��ن.  روح 
ي��ق��ول : )امن����ا ب��ع��ث��ت الأمت����م م��ك��ارم 

االخاق( واأهم اأخاقيات املنرب هي:
اهلل  و جه  املنرب  ي�شتهدف عمل  1-ان 
تعاىل قبل و بعد كل �شيئ فانه ان حاد 
عن هذا الهدف فاما اىل مكانه او مال 
حمدوده  اهداف  كلها  و  ما�شاكلهما  او 
ميكن ان حتول املنرب اىل دكان لعر�ض 
ب�شاعه و ال ترتفع فيه عن هذا امل�شتوى 
بالزائل  ماربط  ف��ان  بنهايته  تعجل  و 
زائل. اأما اذا ا�شتهدف وجه اهلل تعاىل 
يف تر�شيخ العقائد و االأحكام و االخاق 
�شمن  و  ال��ق��ومي  ال��ط��ري��ق  �شلك  ف��ق��د 
بالدائم  ربطه  الأن��ه  الي��زول  ان  للمنرب 

هذا من ناحيه.
مفردات  م��ن  ف��اأن  اخ��رى  ناحيه  وم��ن 
منهج العلوم التقوى و مراعاة وجه اهلل 
اال�شتلهام  يف  فاعل  منفذ  فانها  تعاىل 
ذلك  يف  و  الفي�ض  من  العطاء  تلقي  و 
النفو�ض  اىل  نافذه  اليه  احل�شول على 
و بنائها و بدون ذلك ال يتاأتى احل�شول 
نلمح  ان  يجب  اننا  املطلوب  االثر  على 
وراء اي عمل  م��ن  وج��ه اهلل ع��ز وج��ل 

م�شروع لي�ض ب�شميمه منافيه.
املنرب  اأخاقيات  اأه��م  من  الثانيه   -2
االرتباط  االوىل:  منطلقات  من  هي  و 
هذا  اىل  االرت��ف��اع  و  ال��ع��ام  بال�شالح 
امل�شتوى بعيدا عن التحول اىل مديه بيد 
فئه اأو فرد �شد فئه او فرد اخر بدوافع 

�شخ�شيه فا يرتفع ملا اريد له و هو يف 
انه  اليه على  وعاء االعتبار امنا ينظر 
منارة هدى مادام يحمل للنا�ض م�شعا 
ل��ه��م ال��ط��ري��ق و ك��ت��اب��ا يحفظ  ي��ظ��يء 
الو�شائل  مع  ت�شرتك  �شيله  وو  الرتاث 
هنا  و  والت�شديد.  التقومي  يف  االخ��رى 
القارىء  على  االمر  اليلتب�ض  اأن  اأرجوا 
من  املنرب  اجرد  ان  اريد  اين  فيح�شب 
او  الدمامل  بع�ض  على  اال�شبع  و�شع 
معاجلة مواطن اخللل يف ج�شم االمه. 
مرتفعا  التقومي  يكون  ان  اري��د  بل  كا 
يف  ي�شب  و  ال�شخ�شي  ال��ه��دف  ع��ن 

ال�شالح العام.
النبويه  ال�شنه  و  ال��ك��رمي  ال��ق��ران  ان 
الدمامل  على  اليد  و�شعتا  ال�شريفه 
قال  املعاجله  يف  منهج  من  لهما  فيما 
النبي : )راأيت اأقواما ينزون على 

منربي نزو القرده(.
3- ارتفاع ممار�شة العمل املنربي عن 
ح�شاب  على  الهابطه  القاعده  ار�شاء 
و  العقل  ا�شاء  على  القيم  و  احلقائق 
او  مكانه  لتح�شيل  ذل��ك  كل  و  ال��ذوق 
اجل  من  جمهور  ا�شتقطاب  او  �شمعه 
اخ��ر.  رج��ل  حت��ت  م��ن  الب�شاط  �شحب 
اليتذوقه  اأن  ي�شره  ال  اجليد  فالطعام 
ال  ال���رديء  الطعام  ان  كما  االخ���رون 
ف��اأن  اك���رب  ع���دد  ي��اك��ل��ه  ان  ب��ه  ي�شعد 
و  اأ�شاله  فيها  التي  االع��م��ال  جمهور 
االعمال  جمهور  من  اأقل  دائما  معاناة 
قردا  ياعبون  الذين  فان  ال�شطحيه. 
بكثري  اكرب  اجلمهور  من  يجمعون  قد 
�شرح  اأراد  اذا  اين�شتاين  يجمعه  مما 

نظريته الن�شبيه.
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�شيخنا حبذا تعرفون نف�شكم اىل القارئ   
وه��ذه  ب��داي��ات��ك��م اخلطابية  ك��ان��ت  وك��ي��ف  ال��ك��رمي 

امل�شرية املعطاء؟

  ب�شم اهلل الر حمن الرحيم
 1971 مواليد  من  ب��ادي  الر�شا  عبد  جمعه  حممد 
كويتي اجلن�شية ن�شاأت يف الكويت ودر�شت يف مدار�ض 
مبكر  �شن  يف  العلمية  احل��وزة  اىل  وانتقلت  الكويت 
وا�شتقريت يف قم املقد�شة يف فرتات مت�شلة وبعظها 
متقطعة قد يكون جمموع من 10اىل 12 �شنة بقيت يف 
قم املقد�شة! اما عن بداياتي اخلطابية فقد ابتداأت 
قبل الذهاب اىل قم املقد�شة متاأثر ببع�ض اخلطباء 
انهل  كنت  البلوغ  قبل  حتى  الكويت  يف  املوجودين 
منهم واأخذ عنهم وكنت على عاقة وطيده بال�شيخ 
احمد الوائلي وب�شائر اخلطباء الذين كانوا يف 
تلك الفرتة ومنهم ال�شيد داخل ال�شيد ح�شن ومنهم 
على  كنت  واالخ��ري��ن,  ال�شاهرودي  مرت�شى  �شيخ 
عاقة وطيده بهم وكنت اراجعهم يف بع�ض الق�شائد 
وكنت  امل�شيبة,  اىل  باحلديث  واملخارج  واالحاديث 
ابداأ يف الكويت بدايات متوا�شعة يف بع�ض املجال�ض 
قرب البيت فمثل اذا تاأخر خطيبهم ا�شطروا ايّل يف 
البداية واكون انا البديل عن خطيبهم, وكنت فرتة 
وعندما  وغريها,  فقهية  م�شائل  واق��را  نف�شي  اطور 
الدرا�شية  الكتب  بع�ض  در�شت  امل�شلك  هذا  ع�شقت 
مثل  امل��ق��دم��ات  ملرحلة  العلمية  احل���وزة  يف  املهمة 
قطر الندى والر�شائل العملية وال�شرائع وبع�ض كتب 
والعقائد,  املظفر  ومنطق  املنطق  كخا�شة  املنطق 
ان  قبل  الكويت  يف  در�شتها  االول��ي��ة  الكتب  ان  اأي 

ا�شافر اىل قم املقد�شة. 
ويقرا  ي�شمع  وال�شامع  والقارئ  امل�شاهد   
فيكتب)ال�شيخ  وغ��ريه��ا  الكتب  يف  �شماحتكم  ع��ن 
الدكتور( من اين ح�شلتم على هذه ال�شهادة وكيف؟
يف  ت��درج��ت  ان��ا  طبعا  ال�شيخ:  ال��دك��ت��ور   
اأي  تدرجًا,  االكادميية  املرحلة  يف  التعلمية  امل�شرية 
وبعدها  اجلامعية  الدرا�شة  وا�شلت  املراحل  ح�شب 
بجامعه  وارتبطت  الدكتوراه  بعدها  ومن  املاج�شتري 
االدب  يف  ال��دك��ت��وراه  �شهادة  على  وح�شلت  لبنان 
العربي اال�شامي يف ر�شالة قدمتها يف �شرح ميمية 
 اب��ي ف��را���ض احل��م��داين يف م��دح  ال الر�شول
الطباعة, واحلمد هلل  قيد  العبا�ض وهي  بنو  وهجاء 
يدعم  ان  يحتاج  اخلطيب  ان  اعتقد  العاملني   رب 
بهذه اللغة الع�شرية االكادميية حتى يكون اقرب اىل 
املثقفة  ال�����ش��رائ��ح 

فاجلانب   , االخت�شا�شي  الطرح  يف  الدقة  وتتوخى 
االأكادميي ي�شفي على �شخ�شية اخلطيب بعدًا جدًا 
العلمي  باملنهج  والتزامه  للموا�شيع  عر�شه  يف  مهم 

ويكون اأقرب اىل املثقفني واإىل اأهل االخت�شا�ض.
اأعجبتكم  خطابية  �شخ�شية  هناك  هل   
بجهد  باخلطابة  ب��داأمت  اأنكم  اأم  ؟  تقلدونها  وب��داأمت 

�شخ�شي وبدون تقليد ؟ 
يف احلقيقة هذا ال�شوؤال قد يتح�ش�ض منه   
يف  واحلقيقة   , اأب��دا  منه  اأحت�ش�ض  ال  لكنني  البع�ض 
به  الت�شقت  من  بكل  اأي  بالكل  تاأثرت  اأين  املو�شوع 
وح�شرت عنده وحتى ببع�ض من مل اأح�شر جمال�شه 
ناحية  م��ن   - راأ���ش��ه��م  على  مثًا  �شخ�شي  ح�شور 
امل�شيبة بالذات- ال�شيخ هادي الكربائيفانا 
واأمن���اط  باأ�شلوبه  ومعجب  بطريقته  م��غ��رم  ج���دًا 
وكذلك  ال��ق��راءة  اأث��ن��اء  وبديهته  للم�شيبة  طرحه 
اأحمد  ال�شيخ  �شواء  الكويت  كانت يف  التي  املجموعة 
اليوم  ي�شمى  وم��ا  اخل��ط��ب��اء  الوائليو�شائر 
�شواء  حّد  على  الكربائية(  اأو  النجفية  ب�)املدر�شة 
وم��ن بني ه��وؤالء وه���وؤالء هناك م��دار���ض يف اخلليج 
يف  قراءتي  ب��داأت  ملا  كبريًا  تاأثريًا  فتاأثرت   , العربي 
عطية  امللة  املرحوم  بيت  من  قريبًا  كنت  البحرين 
اجلمري وهو خطيب اخلليج و�شاعرها الفرد واأوالده 
املله  وه��و  اأك��ربه��م  اأوالده  اأب��رز  وم��ن  خطباء  كلهم 
يو�شف املله عطيه اجلمري وكان مله يو�شف خطيبًا ال 
ي�شق له غبار كما يقال , ولدي مقدمة على ديوان اأبيه 
املله  ولده  وترجمت  اأباه  ترجمت  الذي جمعته حيث 
يو�شف املله عطية فكانت ترجمة وافية يف حاالته ويف 
الأين  املجال�ض  بع�ض  عنه  اقرا  وكنت  منه  ا�شتفادتي 
ادركته يف �شن ال�شيخوخة فكان بع�ض االحيان يعجز 
بدال  اذه��ب  فكنت  املجال�ض  بع�ض  اىل  الذهاب  عن 
عنه فت�شطيع ان تقول اين ن�شاأت يف البحرين يف جزء 

مهم من تاريخه اخلطابي        
احل�شيني  املجل�ض  ب��ني  ف��رق  ه��ن��اك  ه��ل   
الذي يقام يف دولة الكويت مثا واملجل�ض احل�شيني 

الذي يقام يف العراق؟
ذوق��ه  بلد  ولكل  معني  حميط  لكل  طبعا   
وطريقه وا�شلوبه وخيوط جذبه لتهييج امل�شاعر ويف 
املنرب  خ�شو�شيات  وبكل  وامل�شيبة  املوعظة  القاء 
واخلطابه ولكن بحكم الف�شائية االن ال جند فرق, 
يعني مثا الذي يدعوين االن يف بغداد ملا اأدعى اغلب 
وطريقتي  حما�شراتي  �شمعوا  قد  مثا  امل�شتمعني 
قد  الف�شائيات  وبحكم  الطرح  طريقة  يوؤلفون  فهم 
م�شطره  على  و�شارت  املتباعدة  امل�شافات  تقربت 

واحده وحتى انا ا�شعر ان امل�شتمعني الذين ي�شتمعون 
غريه  مع  يتكيفون  ان  ي�شتطيعون  و�شهور  خلطيب 
هذا  يف  طرف  من  اكر  يتذوقون  النهم  �شهولة  بكل 

املو�شوع.
يخفى خطيب  ال  وانه  الف�شائيات  ذكرمت   
هل  �شيخنا  ف�شائيات,  هناك  دام  ما  جمهور  على 
هل  املحا�شرات  لكم  تنقل  التي  الف�شائيات  ه��ذه 
ت�شبب لكم تكرار املحا�شرة بعدم وجود الف�شائيات 
ي�شتطيع اخلطيب ان يكرر حما�شرته من مكان اىل 
فعندما  الف�شائيات  وجود  حالة  يف  لكن  اخر  مكان 
تلقي املحا�شرة فانه ي�شمعها من يف الطرف االخر او 
يف املكان االخر وعندما تذهب اىل ذلك الكمان كيف 

ترتب املحا�شرة واحلال هذه؟
مع  فذكرياتي  ال�شميم  ويف  مهني  �شوؤال   
ال�شيخ احمد الوائلي كان يف اخر ايامه يقول: 
ذبحتني اال�شرطة طبعا هذا قبل ع�شر الف�شائيات 
فعا  فهي  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  ام��ا  االنت�شار  ه��ذا  وقبل 
م�شكلة لكن وان كانت �شلبية من جهة فهي ايجابية 
من جهة اخرى الن اخلطيب �شوف يحاول ان يبني 
ومبتكر  دائما  خاق  ويبقى  امكانياته  ويطور  نف�شه 
لديه  اذا  االن  مثا  دائ��م��ا  ح�شاب  ويح�شب  دائ��م��ا 
املجل�ض  ه��ذا  وك��ل  احل�شيني  ال�شحن  يف  جمل�ض 
ثاين  حميط  اىل  و�شاأذهب  يعر�ض  و�شوف  م�شجل 
اعيد  ان  ا�شتطيع  ال  مبا�شرًة  الهواء  على  ينقل  مثا 
اعيد  ان  ميكن  ظ��رف  يف  كنت  وان  ج��ربًا  املوا�شيع 
املو�شوع فا باأ�ض الن النا�ض اذا كانوا خمتلفني فا 
مانع ان يعاد املو�شوع اذا كان مو�شوعا ر�شينا وجيدا 
ومرات اخلطيب اذا تعب على بع�ض املوا�شيع لي�شعر 

بحبه الإبرازه يف اكر من مرة واكر من حما�شره.
�شيد  ���ش��ي��اف��ة  يف  االن  ان���ت���م  ���ش��ي��خ��ن��ا   
 ما هو �شعوركم  ال�شهداء ابي عبداهلل احل�شني 
املنرب احل�شيني يف �شحن احل�شيني  ترتقون  عندما 

ال�شريف؟
هذه  الن  �شابقه  من  اروع  ال�شوؤال  وه��ذا   
كانت االمنية تغلبني دائما بوهجها يف داخلي فكنت 
لل�شحن  يكون  ان  وقبل  كثرية  موا�شم  يف  ام��ر  ان��ا 
ال�شريف برنامج خا�ض للقراء كنت مار وكنت امتنى 
اأن اأقرا الكن ال توجد �شلة بيني وبني امل�شوؤولني على 
ب�شماحة  �شلة  ل��دي  كانت  ال�شابق  من  ول��و  ال��ق��راءة 
�شماحة  اي��ام  وحتى  اهلل  وفقه  املهدي  عبد  ال�شيخ 
ال�شيد احمد ال�شايف عندما كان م�شوؤوال يف احل�شرة 
م�شوؤولني  هناك  احلمد  ف��اهلل  االن  ام��ا  احل�شينية, 
بعناية  اخلطباء  ينتقون  وه��وؤالء  الربنامج  هذا  على 

لطيفه  جدا  ومتابعه  بطريقه  الدعوة  لهم  ويوجهون 
املهم  ال�شيء  هو  وه��ذا  بانتمائه  اخلطيب  وت�شعر 
واأ�شاأل  ال�شريف  ال�شحن  لهذا  احلقيقي  وانتمائه 
توفيقاتهم يف  وي��دمي  االخ��وة  ان يدمي  اهلل عز وجل 
العتبة احل�شينية وباالأخ�ض اخلطباء الأنهم يحققون 
االمنية الكبرية لكل خطيب وبعد حتقق هذه االمنية 
ال اعتقد انه هناك مكان اهم من هذا املكان يجب 

ان يقراأ فيه اخلطيب.
نقل  يف  خ�شو�شا  ك��ب��ري  دور  ل��اأع��ام   
ت��رون  كيف   احل�شني االم���ام  ق�شية  واي�����ش��ال 
االعام احل�شيني اليوم يف العراق واالعام ال�شيعي 
ب�شكل عام هل ن�شتطيع ان نقول عليه انه وايف كايف 

يف جمال عمله؟
مظلومة  تزال  ال  وكرباء  كرباء  حادثه   
من هذه اجلهة اأي اننا اعاميا ال زلنا متخلفني وان 
كان كامي هذا ثقيا على البع�ض لكنها احلقيقة, 
ف�شائياتنا  ان  ه��ي  اعتقدها  ال��ت��ي  احلقيقة  ه��ذه 
متخلفة  ت��ك��ون  ق��د  االأخ����رى  للف�شائيات  بالن�شبة 
انا  كبري  حد  اىل  متخ�ش�شة  وغ��ري  مهنية  ولي�شت 
اتكلم عن االأغلب, طبعا يف بع�ض الف�شائيات جيده 
لكن االعم االغلب منها تعي�ض تخلف يف الف�شائيات 
و�شيفتنا  لي�شت  ولكن  التخ�ش�ض  ويف  املهنية  ويف 
نعتز  كنا  وان  احل�شينية  ال�شعائر  ننقل  ان  فقط 
به  ترتقى  ر�شالة  له  ولكن االعام  كلها  بها  ونفتخر 
بتعاقب االيام وجتدد االأزمنة وال ميكن ان نقف عند 
حد,  واملفرو�ض عندنا االن و�شائل جديده لاأعام 
االحتفاظ  مع  ج��دًا  مهمة  نقطه  هذه  االحتفاظ  مع 
مبا ا�ش�شه من جمال�ض من مواكب من �شعائر ا�شيلة 
وا�شع  واأفق  نظرة  عندنا  يكون  علينا  ملفرو�ض  ولكن 
البيت  الأه��ل  نوظفه  وحتى  االع��ام  من  لا�شتفادة 
االأمام احل�شني بطريقه مهنيه  وتدعوا   
واعاميه, فاالأعام هذا اليوم هو �شناعه وماده يف 
حق  اىل  والباطل  باطل  اىل  احلق  يقلب  اجلامعات 
ونحن عندنا م�شروع �شخم وكبري وموؤ�ش�شة عماقة 
نه�شمها  ونحن   االم��ام احل�شني موؤ�ش�شة  هي 
ن�شتفيد  ان  يجب  تعي�شه  ال���ذي  االع���ام  ب��ال��رك��ود 
ان  االع��ام يجب  يدر�شوا  الذين  اوالدن��ا  من عقلية 
ن�شتورد العقول لتوظيفها يف هذا املجال ولو و�شعنا 
كل هذا نبقى مق�شرين الن عطائنا يجب ان يكون 
االمام  البيت وعطاء  اهل  متكافئًا مع عطاء 

احل�شنيبالذات.
���ش��رد  ي��ت��ط��رق��ون اىل  اك����ر اخل��ط��ب��اء   
بني  خ��اف  ه��ي حم��ل  وال��ت��ي  التاريخية  االح����داث 
الطائفتني, هل ترون ان هذه الق�شية املهمة؟ وماهي 

اهم ق�شية يجب ان يتطرف اليها اخلطيب؟
االعتقادات  حفظ  عن  م�شوؤول  اخلطيب   
ال��ع��ق��ائ��د عند  امل��ق��وم يف عمله وح��ف��ظ  وه���و ج���زء 
املهمة  وظائف  ومن  يخاطبهم  ال��ذي  ال�شيعة  عامة 
وبناء  وال�شيعية  وال�شخ�شية  الفكر  بناء  هو  اأي�شا 
يجب  عليه  فبناءًا  ال�شيعية  العقائدية  ال�شخ�شية 
واىل  اخلافية  املوا�شيع  اىل  اخلطيب  يتعر�ض  ان 
املهمة  النقطة  هنا  ولكن  التاريخية  احلوادث  بع�ض 
فتنه؟  ي�شنع   فتنه,  يحدث  هل  لها؟  يتعر�ض  كيف 
 الأننا نقول �شيء ونعتقد به ان من منرب احل�شني
مفرقه  ولي�شت  جممعه  دع��وة  البيت  اه��ل  دع��وة  بل 

نقطه  وهي  م�شوؤوال  مهنيا  يكون  ان  يجب  فاخلطيب 
مهمة من كلماته وعن طرحه وان يكون �شمن دائرة 
املذهب م�شتفيدا من توجيه املرجعية الدينية العليا 
املتمثلة  الطائفة  يناق�ض راي  رايا  له  بحيث ال يكون 
مبرجعيتها فا يحدث فتنه او �شق او نتيجة ال يحمد 
عقباها كما يحدث عند البع�ض لاأ�شف ال�شديد وقد 
وبال�شراحة,  الطرح  بجدية  اخلطباء  بع�ض  يت�شم 
ورغم حر�شه على املو�شوع العقائدي ان يحر�ض على 
العربية  الباد  الواحد ويف  الوطن  ال�شف يف  وحدة 

وامل�شلمني فيما بينهم.
اخلطيب املبتدئ يجب ان ياأخذ اكر مما   
ان  نريد  االن  منكم  يقراأ  وما  ي�شمع  فماذا  يعطي, 

ياأخذ منكم فماذا تعطوه؟
من  م��رح��ل��ة  تخطينا  اهلل  احل��م��د  ن��ح��ن   
للخطابة  معاهد  عندنا  فاأ�شبحت  التاريخ  مراحل 
وقد  املقد�شة,  قم  ويف  اال���ش��رف  النجف  يف  ���ش��واءا 
املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  امل��ع��اه��د  بع�ض  زرت 
وباأ�شراف املرجعية العليا والتقيت ببع�ض امل�شوؤولني 
عنها, فاخلطيب املبتداأ يجب ان يتعب نف�شه يف بناء 
ال  نواحيها  وتعدد  جوانبها  ب�شعة  املنربية  �شخ�شيته 
يقت�شر على امل�شموع. الن هذا داء اخلطابة يف كثري 
علميا  بناءًا  نف�شة  يبني  ان  فيجب  م�شاديقها  من 
يف  بتف�شيل  املو�شوع  لهذا  تعر�شت  وق��د  ثقافيا, 
كتابي)امل�شيبة الراتبه( يف ف�شل املجال�ض. ما يجب 
ي�شتخدم  وان  لزمن  مواكبا  يكون  ان  اخلطيب  على 
اىل  ي�شل  ان  ي�شتطيع  ف��ب��ه  ال��ع�����ش��ري  اال���ش��ل��وب 
اوالدكم  تخ�شروا  منغلقًا)ال  كان  اذا  فاأما  اجلمهور 
على تربيتكم فانهم خلقوا يف زمان غري زمانكم(؟ 
القدمي  اال�شلوب  على  التوجيه  يف  يقت�شروا  وك��ان 
�شوف نفقد اجليل القادم وهنا تكمن النقطة املهمة 
يف تفعيل الدور االعامي يف طريقه ال�شحيح ونهج 
اننا نعطي اظهرنا  اقول  العلمي اال�شيل, فا  النهج 

لرتاث او املنرب الذي ي�شمى ب�)املنرب الكا�شيكي(.
هل ل�شماحة ال�شيخ الدكتور موؤلفات؟  

نعم لدي عدة موؤلفات ميكنكم الدخول   
على موقعي االلكرتوين فمثا لدي كتاب)الدمعة 
ال�شاكبة( وهو بحوث يف البكاء واملاأمت احل�شيني 
ا�شداء  يف  الراتبه(  وكتاب)امل�شيبة  مطبوعًا, 
مطبوعا,  احل�شينية  وال�شعائر  احل�شيني  املقتل 

وكتاب)ال  مطبوعا,  احل�شينية(  كتاب)ال�شعائر 
ت�����ش��وم��وا ع��ا���ش��وراء( م��ط��ب��وع��ا, وك��ت��اب)ال��دم��اء 
الثاثة(يف تعليم احكام الن�شاء املبتدئات من الن�شاء 
مطبوعا  التحقيقية  الكتب  بع�ض  ول��دّي  مطبوعا, 

للمرحوم  ال�شهادة  ا���ش��رار  كتاب  على  كتحقيق 
الدربندي وباالإ�شافة اىل كتاب قيد الطباعة 

وديوان �شعرا ف�شيح ودارج.
نريد ان ن�شمع منكم ن�شيحة   

او مقرتح ملجلتنا جملة)�شدى 
اخلطباء( لتطويرها. 

عليها  اطلع  مل  ان��ا   
ب�����ش��ك��ل ك�����اف ح���ت���ى اب����دي 
ابني  لكن  عليها  ماحظاتي 
انتم  العامة,  اخلطوط  بع�ض 
اخل��ط��ي��ب  ت�����ش��اط��رون  االن 
هذه  اهمية  تكمن  هنا  وم��ن 
هو  اخلطباء  ف�شدى  املجلة 

يكتم  ان  له  ارادوا  ال��ذي  احل�شني  �شوت  من  ج��زء 
زينب  لكن احلوراء  كرباء  ار�ض  ويدفن يف  ويكبت 
واالمام ال�شجاد ا�شتطاعا من خال امل�شرية 
ال�شعائرية ان ي�شا بق�شية االمام احل�شني وبحركته 
مقومات  اال���ش��واء مبا متلك من  ه��ذه  اخ��ذت  حتى 
هذه  يقتن�ض  ان  اخلطيب  فيحاول  واخللود,  البكاء 
املباركة  املجلة  ه��ذه  يف  وانتم  ينطلق,  حتى  االم��ور 
امل�شرية  ه��ذه  توجهون  كاخلطباء  تكونوا  ان  يجب 
الأن���ه هناك  وال��ت��ج��دي��د  وحت��اف��ظ��ون على اال���ش��ال��ة 
وال��رتاث  املنربية  اال�شالة  بحذف  خطرية  دع��اوى 
مع  ت�شطدم  الأنها  جدا  خطري  امر  وهذا  احل�شيني 
التجديد  االقت�شار على  وكذلك  البيت,  اهل  تعاليم 
يف املنرب غري �شحيح فينبغي املزج بني االمرين بني 
اال�شالة والتجديد واعتقد انكم تقومون بهذا االمر 

بخري قيام.
اخلامتة: 

عامة  من  يتابع  ملن  اخ��رية  كلمة  من  هل   
النا�ض؟ 

النا�ض مبتابعة اخلطباء  ان�شح عامة  انا   
من  وتخرج  العلمية  باحلوزة  املرتبطني  الر�شاليني 
باجلانب  طعمت  قد  الدرا�شة  ه��ذه  وكانت  رحمها 
ه��ذه  ان  اال���ش��ا���ض  ل��ك��ن  ون��ع��م��ت  فبها  االك���ادمي���ي 
موثوق  م�شدر  من  تاأخذ  ان  يجب  واالفكار  العقائد 
يتفكروا يف  يقول االمام احل�شن: ) عجبت ملن 
موؤكله كيف ال يتفكر يف معقوله( ونحن ننتقي اف�شل 
اف�شل  ننتقي  ان  فعلينا  ناكل  ان  اردن��ا  اذا  الطعام 
فلعام  نتعلم  ان  اردنا  اذا  وعقولنا  الأرواحنا  الطعام 

حياة فيجب ان نحيا بالعلم ال�شحيح.
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ال�شيخ الدكتور حممدجمعة
اجرى اللقاء: كرار املو�شوي
                 عاء عبد االمري
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من  االن�سار وهن  بع�ش  ن�ساء  ال�سبايا  مع  وكان  الك�فة  ادخل�هم مدينة  ملا  ال حممد  �سبايا  اأن  امل�ؤرخ�ن  ذكر 

ع�سائر �ستى ومنهن التميمية واال�سدية واملذحجية واخرايات فطلب�ا من )عبيد اهلل بن زياد( اطالق �سراح 

ن�ساءهم ثم اخرج�هن من بني  باأ�سماء  الع�سائر وجعل�ا ينادون  الطلب فجاءت  اللعني بذلك  ن�ساوؤهم ف�افق 

الها�سميات اال ان زينب بنت امري امل�ؤمنني وباقي الها�سميات بقني ينتظرن من ينادي عليهن ولكن من بقى لهن 

املن�س�ري �ساحب كتاب  �سعيد  ال�سيخ حممد  له  املغف�ر  الكبري  البيت اخلطيب  �ساعر اهل  وي�س�ر هذه احلالة 

مفاتيح الدم�ع .

ــا  ــ�ه ــف وخل�س�ها كـــلـــمـــن عـــ�ـــســـريتـــهـــا ل الــ�ــســبــايــه  لــعــنــد 

يخ�هاوبــــعــــزة وبــهــيــبــة خـــذوهـــا  ــب  ــن زي ــت  ــك وب لــهــلــهــا 

ــا  ــ�ه ــج ـــا ي ـــه ـــي جف�هاتـــنـــظـــر اهـــال ال�سيمة  يب�  وكلهم 

ــى بــــن ابـــ�هـــا ــخ ــن ـــت ت اعتن�ها وظـــل واعــداهــا  العبا�ش 

ي�سرب�ها  ظــلــ�ا  ب�سياط  �سيع�هااأو  ــم  ــهــ�ا�ــس ال ــ�ن  ــل ــس ا�

ــمــن لــهــا بـــاحلـــي عــ�ــســرية  يــ�ــســرية كــل ظـــلـــت  وال  خـــذتـــهـــا 

ــــه يـــاخـــ�يـــة بــحــرية  ــش ان ــ� ـــــرة ب ــــك �ـــســـ�يف اأدي ــيــت ال ظــل

واأنخاك يا�ساحب الغرية

�شواهد منربية

دم كلبي
خدهدم كلبي انفجارها ل�سار له الدم�ع مــافــ�ك  الكلب  دم  دمــع  او 
ال�سل�ع النبي مطح�ن  �سبل  حدهاحلب  ف�ك  ايتجاوز  ينطي  اليحب 
بالط�ع يــجــي  ــريــده  ن احلـــب  ــردههلل  ن نــكــدر  ــا  م اهلل  امـــن  جميل 
امليامني  ـــده  ول او  عــلــي  �ــســده واملــيــحــب  عـــن حــبــه  ــل  فـــد خــل الزم 
ت�سده كلي اأ�سعندك انت اوي اب� احل�سنني  دومــــك  ــكــره  ل ــا  ــه اب حــتــى 
ــرده ك�م ابجي اووا�سي ابدمعك ح�سني  ــي الــلــي ت ــن ه ــدي الــزهــرة ال
ميزح�ن  الكربك  ا�سعندك  ــده وانــت  ــع ــت ال زاد  مــــن  ــرت  ــس ــ� ــح ــس و�
ـــه  وج ابــــيــــا  ـــي  ـــل ك هلل  تق�سدهبــــاجــــر  او  تر�سيه  عــمــل  وبــيــا 
ــد عــنــدهاذا ما ت�ا�سي احمد ل�ما حتب االل ــع ــم ب ــل ــس ــ� ــنــهــي امل جــا�ــس
ــار  ــن ــي مـــن ال ــج ــن ي�سعده حــبــهــم تــــره اي ــي  ــل ال يــــ�ؤدي  للجنه  او 

االب� ذيات من اكرث ان�اع ال�سعر التي يرغب اليها امل�ستمع حيث ان بيت االب�ذية يتك�ن من ثالث جنا�سات 
وكل جنا�ش يعطي معنى خا�ش وقد ابدع ال�سعراء يف خمتلف امل�ا�سيع ومن �سمنها املجارات حيث ير�سل 
�ساعر ما بيتا من االب�ذية اىل �ساعر اخر فيجيبه االخر رمبا تك�ن بني ثالث او اربع �سعراء واليك هذه 

املجارات . فهذا ال�سيخ حامد الفي�سلي يبعث اىل اخلطيب املرح�م ال�سيخ ناجي مال اهلل اال�سدي:

ابو ذيات ح�شينية

مــــرة انــحــب عــلــيــك بــدمــع مــرن
ـــك وريـــاجـــي مــن الــ�ــســيــم مــرن  ال
عــلــيــك الـــنـــ�ك يـــا عــبــا�ــش مــرن
�سبيه الناكه  على  واخــتــك  هــزل 

املرح�م  البيت  اهل  �ساعر  فجاراه 
ال�سيخ جا�سم مال اهلل اال�سدي:

ــع ن�بن ــدم ــب عــلــيــك ب ــح ان ـــ�ب  ن
ن�بني  احلـــزن  بكلبي  واأثـــر  الــك 
ن�بن ح�سني  بيتامه  ــة  ارع ن�بة 
بيديه ا�سكف  الظرب  امت�ين  عن 

اهلل  مــال  ناجي  ال�سيخ  فاأجابهما 
اال�سدي:

وين  ال  ح�سني  خلــ�ي  اك�سد  مــرة 
لعد ج�سمه وخ�له ي�سيح  ال وين 
وين  ال  اكي�د  وا�ــســ�ف  انظر  مــرة 
الغا�سرية عليل  بركبة  الــعــدة 
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جتريد
ال��غ��ري��زة,  االأرب����ع:  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  ناق�شنا  اأن  وب��ع��د 
والتدبري, والتنا�شل, واالأن�ض النف�شي؛ وقلنا باأن هذه 
احلياة  تثبيت  يف  جيدة  ومرغبات  حمركات  االأم��ور 
االأيام تنحت يف  اأن مرور  املعلوم  االأ�شرية, ولكن من 
هذه  من  تنحت  التي  التعرية  كعوامل  العوامل,  هذه 

اجلبال القوية:  
اأن  الطبيعي  من  الغريزي,  اال�شتمتاع  اإىل  بالن�شبة 
على  اأو  الغريزة,  هذه  اأف��ول  يوجب  مما  ال�شن  تقدم 
وحاجة  ال�����ش��دة..  م��ن  احل��ال��ة  تلك  انخفا�ض  االأق���ل 
من  لي�شت  اأي�شًا  املنزل  �شوؤون  تدبري  اإىل  االإن�شان 
بادنا  يف  متعارف  االأي���ام  فهذه  الثابتة,  املرغبات 
التنا�شل  مو�شوع  واأم��ا  اخل��دم..  مب�شاألة  اال�شتعانة 
ياأتي  اأن  احلياة  ه��ذه  يف  ه��دف  لهم  النا�ض  فبع�ض 
اإىل  و�شل  فاإذا  اأو خم�شة,  اأربعة  اأو  ثاثة  اأو  بطفلني 
يفقد  العن�شر  هذا  اأي�شًا  واالكتفاء,  االإ�شباع  مرحلة 

بريقه.. 
اهلل  فاإن  النف�شي..  واالأن�ض  االرتياح  م�شاألة  وكذلك 
ع��زوج��ل ج��ع��ل ه���ذه اخل��ا���ش��ي��ة يف احل��ي��اة ال��دن��ي��ا, 
ندخل  مملولة..  بهجة  الدنيا  احلياة  بهجة  اأن  وهي: 
الق�شور  دخ��ول  ممكن  االأي��ام  -وه��ذه  فخمًا  ق�شرًا 
من خال بع�ض املتاحف اأو ما �شابه ذلك-, ناحظ 
باأن هذا اجلمال املادي بعد فرتة ق�شرية يتحول اإىل 
اأهل  اإىل ال جمال.. وعندما ن�شاأل  جمال ماألوف, بل 
الطبيعة,  جمال  عن  اجلميلة  االأماكن  اأو  امل�شائف 
اأحدهم يرى جمااًل يف خ�شرته, وال  اأنه ال يكاد  نرى 
يف باده, وال يف مياهه, حتى ت�شبح اأ�شوات البابل 
مملواًل..  بل  ماألوفًا  �شوتًا  اإليهم  بالن�شبة  واأحلانها 
ولعل هذا من احلكم االإلهية, يف اأن ال يجعل االإن�شان 
امل��راأة,  �شكل  واأي�شًا  ال��زائ��ل..  احلطام  بهذا  ياأن�ض 
ينعك�ض على  ال���ذي  ال��ظ��اه��ر  امل����راأة -ه���ذا  وج��م��ال 
اجللد- من م�شاديق املتاع الدنيوي.. ولهذا ناحظ 
ال��زواج  كان  -اإذا  ال��زواج  االأوىل من  االأ�شهر  اأن��ه يف 
وال�شبع,  التململ  اأ�ش�ض حمكمة- حالة  على  يبتني  ال 
وعدم االعتناء من الطرفني, الأن هذه احلالة تتا�شى 

مع مرور االأيام.
االإح�سا�ش بامل�س�ؤولية, والنظر اإىل املراأة 

باأنها اأمانة اهلل تعاىل يف االأر�ش
اإذن, ما احلل؟.. 

ال  العن�شر  وهذا  جديدًا,  عن�شرًا  ن�شع  اأن  من  البد 
يتا�شى مع تقادم االأيام, ما هو ذلك العن�شر؟.. هو 
راٍع,  )كلكم   : النبي  عنه  الذي عرب  املبداأ  هذا 
الزوجة  اإىل  نظرنا  اإذا  رعيته(..  م�شوؤول عن  وكلكم 
باأيدينا,  اأ�شرية  اأنها  وعلى  اإلهية,  اأمانة  اأنها  على 
وعلى اأن املراأة ال خيار لها بالزواج بعد الزواج االأول, 
ال  ال�شريعة  بح�شب  املراأة  ولكن  له خياراته,  فالرجل 
اأن تعي�ض يف  خيار لها.. بع�ض االأوقات ت�شطر املراأة 
هي  مبا  متاأملة  تبقى  ب��اأن  تر�شى  ال  حم�شورة,  زاوي��ة 
اإىل  فتتحول  بديلة,  حياة  يف  تفكر  اأن  دون  من  فيه, 
ع�شفورة يف القف�ض.. ومن هنا ينبغي اأن نقدر هذه 

احلالة, باأن املراأة ال مفر لها من احلياة الزوجية.. 
اجل��ان��ب,  ه��ذا  ال��رج��ل  ي�شتغل  اأن  القبيح  م��ن  وك��م 
معه,  العي�ض  على  جم��ربة  زوج��ت��ه  اأن  ي��رى  عندما 
ابتزاز بيد الرجل,  اأداة  وبالتايل ت�شبح هذه احلالة 

احلياة!..  لها يف  خيار  ال  امل��راأة  ب��اأن هذه  يعلم  الأن��ه 
اليوم  ذلك  وياأتي  تنق�شي,  الدنيا  هذه  ب��اأن  واحل��ال 

حبخب   قائًا:زب  عبده  العاملني  رب  يخاطب  ال��ذي 
اأخ��رى  اآي��ة  ويف  )ال�����ش��اف��ات(,  يبرب  ىب   مب  

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ   ي��ق��ول:  �شريحة 
ٺ   ٺ      ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ  
وخلف  الليل  جوف  يف  ٿرب)املجادلة(  ٿ   ٿ  
اأرحام وال ع�شرية,  اأهل وال  املغلقة, حيث ال  االأب��واب 
باأن  واحلال  بزوجته,  ا�شتفرد  قد  باأنه  يظن  والرجل 
اهلل عزوجل ي�شمع التحاور, ال �شمعًا جمردًا, بل �شمعًا 
ويجازي  للمظلوم,  ينتقم  مثيبًا..  اأو  ومنتِقمًا  مراِقبًا 

الذي يرفع الظامة.. فاإذن, اإن هذه االآية: زب حبخب  
املخيفة  االآيات  من  )ال�شافات(  يبرب  ىب   مب  
يف القراآن الكرمي, ولو اعتقدنا بهذا امل�شمون اعتقادًا 

حقيقيًا, النقلب منط احلياة يف التعامل الزوجي.
جمل�شًا  مني  )اأقربكم  قال:  النبياأنه  عن  روي 
يوم القيامة, اأح�شنكم اأخاقًا, وخريكم الأهله.. واأنا 

األطفكم باأهلي(:
اأح�شنكم  ال��ق��ي��ام��ة,  ي���وم  جمل�شًا  م��ن��ي  )اأق��رب��ك��م 
يذكر  مل    النبي  اأن  هنا  ناحظ  اأخ��اق��ًا..(: 
عامل االأوراد, ومل يذكر االأدعية, ومل يذكر العبادات 
قال:  واإمن��ا  احل��ي��اة,  �شاحة  يف  تطبيق  من  امل��ج��ردة 
)اأح�شنكم اأخاقًا(.. اإن هناك معنى �شاذجا خاطئا 
يح�شرون  اأن��ه��م  وه��و  ال��ن��ا���ض,  ب��ني  احل�شن  للخلق 
وبحالة  الكثري,  وباملزاح  باالبت�شامة,  احل�شن  اخللق 
التهريج.. ولكن احلقيقة اأن املراد بح�شن اخللق هنا, 
هو احلالة اجلامعة, مبعنى اأن يكون االإن�شان م�شتقيمًا 
يف كل حركاته الباطنية.. حيث اأن لاإن�شان حركات 
يف الظاهر, وحركات يف الباطن: ميًا, وحبًا وبغ�شًا, 
واجنذابًا وابتعادًا؛ فكل هذه احلركات الباطنية البد 

واأن تكون من�شجمة مع ر�شا اخلالق. 
ر�شول  ب���اأن  امل��ع��ل��وم  م��ن  ب��اأه��ل��ي(:  األطفكم  )واأن����ا 
اهلل مل يتزوج من الطبقة العليا من امل�شلمات.. 
يف  امل��وؤم��ن��ات  الن�شاء  قمة  ي��ت��زوج  مل   فالنبي
النبيمع  خلق  ب��اأن  ناحظ  ذل��ك  وم��ع  ع�شره, 
زوج��ات��ه على اخ��ت��اف م��رات��ب��ه��ن, ك��ان ه��و اخللق 
كان  ال��ذي  هو   والنبي وحتمًا..  �شربًا  املثايل 
�شاعات حتليقًا مع اهلل عزوجل, ال حتليقًا  يعي�ض يف 
جمردًا, واإمنا كان يف معراج متكرر, ويرجع من عند 
اأمزجتهم  اختاف  على  النا�ض  ليعا�شر  العاملني  رب 
كاأعراب البادية, ويتحمل بع�ض الت�شرفات ال�شادرة 
كان  لقد   ..للنبي املقربني  ومن  ال�شحابة  من 
النبي يعي�ض حالة التاأقلم مع كل هذه احلاالت, 

رغم اأنها ثقيلة على طبعه وعلى مزاجه. 
اأن ي�شفي على حياته الزوجية  اإن الذي يريد  فاإذن, 
فلينظر  ال��زم��ان؛  م��رور  مع  يتغري  ال  ثابتًا,  عن�شرًا 
اأمانة اهلل بيده, وخملوقة هلل..  اأنها  اإىل زوجته على 
اأبوها وال  املراأة ال هو  املدافعني عن  اأ�شد  باأن  وليعلم 
اأ�شد املدافعني عن هذه املخلوقة هو ربها  اإمنا  اأمها, 
الذي خلقها واأح�شن خلقها.. وخا�شًة اإذا كانت املراأة 
حاالتها,  ولها  بربها,  �شلتها  لها  اإمي��ان��ي��ًا,  متفوقة 
ولها عبادتها.. فاإن هذه الزوجة قد ينت�شر لها اهلل 
عزوجل, كما هو داأبه يف االنت�شار للذين ال نا�شر لهم 

اإال اهلل.
بقلم: ال�شيخ حبيب الكاظمي

بقلم: ح�شنني علي الكعبي

احل�ي�اة
الزوجية ��ع

ق��
وا

ــــارِق وب الــَعــذيــب  اأّيــــــام  ــــَر  ذك ـــدمِي الــ�ــســابــِقَدْع  ـــَق وتــذكــر الــعــهــد ال
النقا وارام  )جنـــٍد(  ُظــبــْا  العا�سِقواأتـــرك  فـــ�ؤاِد  تــكــ�ى  اجلــفــا  بلظى 
فاإمنا )الــنــبــيــذ(  ُزجــاجــات  ــبــذ  ـــ�ـــســـَع دقـــائـــِقواأن لـــذاتـــهـــا لـــلـــمـــرء ُب
اأهــلــهــا ـــــ�ِع  رب ــى  عــل الـــُبـــكـــاِء  قــد �ــســاقــهــم لــلــبــني اأعـــجـــُل �ــســائــِقَوَذر 
الذي ك�فان  باأر�ِش  الغريَب  ــ�ه ثـــم رمــــ�ا بــــِه مـــن �ــســاهــِقواأبكي  ــل قــت
بــر�ــســالــٍة جــــَاَءُهــــْم  اأذ  ــُه  ــسَ ــ� اأن ال�سادقمَلْ  الــنــبــّي  �ُسبط  مــن  بي�ساء 
ببيعٍة ــِه  ــي عــل ــم  ــْه ــُع ــم َج مـــارِقفـــاأنـــثـــال  َبــيــعــة  التحقيق  لـــدى  كــانــت 
)بط�عٍة( اأ�ستجار  حتى  بِه  ــــاُء اخلـــالـــِقغدروا  ــه ر�ــــسَ ــي فــتــطــ�عــت ف

ــــا  داَره ــيــِه  عــل هــجــمــ�ا  اأذا  ـــ�ذٍة وبــــــــ�ارِقحــتــى  ـــح ـــس ـــ� ـــِة م ـــن ـــس ـــاأ� ب
علِيُهم  ــاَل  فــ�ــس ــه  ــَم ــزائ ع ــف َجــمــاجــمــًا مبـــرافـــِقهــاَجــت  ــل وغـــــدا ي
ــِه  ــام ــس ــ� ــِح ــيــهــم ب ـــكـــُر عــل ــــِه بــفــيــالــِقفـــــــردًا ي ــــزم ــــن ع ــــُه م ــــاأَن ــــك ف
َلـــُهـــْم  ذمٍم  يف  غــــــرّوه  اأذا  ــى  ــت ـــٍة نــكــتــ�ا بــهــا ومـــ�اثـــِقح ـــذوب ـــك م
َفَلْم مكت�فًا  )للق�سر(  بــه  الفا�سق(جـــاءوا  )الزنيم  على  ال�سالم  يقرا 
ــزوا ــّي َوَم الطمار  اأعــلــى  بــِه  ــل َوريـــــــدِه والـــعـــاتـــِق�سعدوا  ــب ـــا بـــني ح م

جثمانه  ــرثى  ال وجــه  على  ــــل ُمــــعــــانــــٍد ومـــنـــافـــِق�سَحَب�ا  ــــني ك ــــا ب م
اأ�ستيقنت ــداة  غ اأبنته  على  بــنــعــائــه انــفــجــعــت بـــدمـــًع دافــــِقلهفي 

ح�شني  ال�شيد  بن  را�شي  ال�شيد  بن  مهدي  ال�شيد  هو 
ن�شبه  ينتهي  الذي  باالأعرجي  املعروف  ال�شيد جعفر  بن 
االمام  اىل  تنتهي  ب�شل�شلة ذهبية  االعرج  اهلل  اىل عبد 

.احل�شني
البارزين وخطيبا من  كان من �شعراء النجف اال�شرف 
معروفا  زمانه  نوابغ  من  ونابغة  امل�شاهري.  خطبائها 

بعبقريته وعرفانه.

والدته:
ولد يف النجف اال�شرف عام 1322ه� بعد ان ن�شاأ وترعرع 
ال�شعر  يقر�ض  اندفع  عمره  من  ع�شر  الثانية  وبلغ  فيها 
على اختاف اأوزانه وفنونه بدافع حب الف�شيلة والكمال 
حتى جمع بني املوهبتني, موهبة النظم يف االدب العربي 
وال�شعر ال�شعبي وقد حلق يف كليهما اىل ذروة املجد واأوج 
وجادت  خميلته  يف  ا�شتوحاها  ق�شيدة  اول  وان  اخللود 
به قريحته هي التي يرثي بها االمام احل�شن عام 

1336ه� ومطلعها.
حمبيه  يا  فن�ح�ا  الزكي  واأبك�ا عليه فذى االمالك تبكية ق�سى 

درا�سته:
در�ض علم النحو وال�شرف واملنطق واملعاين والبيان على 
حممد  ال�شيخ  الكبري  واال�شتاذ  اجلليل  العامة  ح�شرة 
نحو  بكلمة  اجته  ذلك  وبعد  النجفي  االأي��رواين  �شادق 

املنرب رغبة منه يف مثل هذا املجد يف اخلطابة والتبيلغ 
جا�شم  )ال�شيخ  املعروف  اخلطيب  خاله  على  فتلممذ 
املله احللي(ومازال مثابرا على ان�شاء ال�شعر )القري�ض 
والعامي( مادحا وراثيا اهل بيت النبوة % وان ق�شائده 

مازال يرددها اخلطباء من على املنابر امثال:

وملـــا تيمملــيــت الــهــالل هـــالل �ــســهــر حمــرم لـــه  ــ�ف  ــس ــ� عــجــل اخل
جفنه  يـــقـــرح  مل  مـــن  بـــه  مب�سلم�ــســهــر  ذاك  فلي�ش  امل�ساب  عظم 

وكذلك من ق�شائده امل�شهورة التي يرثى بها باب احلوائج مو�شى ابن جعفر
اهــيــل ودادي ــ�ا  ــل ــا رح م ــ�ا  ــل ـــــ�ؤادي رح وف تــ�ــســربي  بــحــ�ــســن  اأال 
بعدهم  خــلــفــ�ين  ــن  ــك ول عهاد�ـــســـاروا  �س�ب  الــدمــع  ا�ــســ�ب  حزنا 

وفاته:
تويف غريقا يف �شط احللة فكان ليوم فقده م�شاب عظيم ونقل جثمانه اىل النجف اال�شرف يف ت�شييع مهيب واأودعوه 

يف مقره االخري اىل جوار امري املوؤمنني وذلك يوم الثاثاء اليوم ال�شاد�ض من �شهر رجب �شنة 1358ه�.
الق�سيدة:

يف �شجاعة م�شلم بن عقيل و�شجاعته:

ل�شاعر  ا
حل�شيني  ا
مهدي 

االعرجي 
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اال�سرة ال�سعيدة�سعراء اهل البيت



ۉېرب  ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   زب 
)االأعراف(.

دون  تعاىل  اهلل  اإىل  بجميعها  االأعمال  ين�شبون  النا�ض  من  الكثري  اأن  املوؤ�شف 
متييز بني ما هو يف جانب اخلري وما هو يف جانب ال�شر , بينما اهلل �شبحانه 
وتعاىل بريٌء من االأعمال امل�شينة التي هي مبثابة الفح�شاء والعمل املنكر الذي 
ال يتما�شى مع املبادئ احلميدة التي �شّرعها اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 
واأمر الر�شول الكرمياأن ي�شري عليها ويبلغ النا�ض على ال�شري احلثيث وفق 
ما اأمر به  فاالآية القراآنية الكرمية التي ت�شدرت هذه ال�شفحة خلري دليل 
على اأن اهلل ياأمر بالعمل ال�شالح وينهى عن كل عمل �شئ ي�شّر يف ماقاة النا�ض 
مع بع�شهم كذلك هنالك من النا�ض من ينظر اإىل زيارة القبور على اعتبارها 
بدعة وهي لي�شت من االإ�شام اأو من دين اهلل من �شئ , بينما اهلل اأ�شار 
لهذه ال�شرورة التي جتعل االإن�شان وال�شيما املوؤمن اأقرب اإىل قدرة اهلل من حيث 
ما  ذلك  على  ودليلنا   , االآخ��رة  اإىل  الدنيا  من  اأي  حال  اإىل  حال  من  االنتقال 

نهى الر�شول عن االإقامة اأي الزيارة وال�شاة والدعاء لهم 
يوؤمنوا كما ورد يف قوله تعاىل:زبے   الذين مل  اأولئك  على 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  رب)التوبة(.

اأولئك  واأ�شحابه  واأب��ن��اءه   احل�شني ن��زور  ال  كيف  اإذًا 
اهلل  �شبيل  وباأرواحهم يف  بل  والنفي�ض  بالغايل  �شّحوا  الذين 

.اإميانًا واحت�شابًا مبا نزل على نبيه
اأما ما يتعلق بال�شفاعة , فهي اأي�شًا من�شو�ض عليها وال ميكن 
جتاهلها بل لها من االإر�شادات يف كتاب اهلل ما يجعلنا على يقني 
ثابت , ولنا اأن ن�شتدل عليها على �شبيل املثال ال احل�شر مبا ورد 

يف قوله تعاىل: زب ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑگرب)يون�ض(.
كذلك يف قوله تعاىل: زبڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍرب)االأنبياء(.
بكل ما حتمل من �شفات   نكون  قريبني  جدًا من ق�شية احل�شني وحتى 
بيقني  العظيمة  امل��ب��ادئ  لهذه  نهتدي  اأن  م��ن  لنا  الب��د  اإن�شانية  وخ�شائ�ض 
ت�شول  ما  �شوى  يرون  ال  الذين  واملجحدين   املعاندين  جميع  على  ال�شك  لقطع 
تعاىل:  قوله  كما يف  الدامغة  واحلجة  الوا�شح  القرب  ذلك  اأنف�شهم جند  لهم 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ    چ   چ   چ   چ   زبڃ  
على  لا�شتدالل  القراآنية  االآي���ات  ه��ذه  تكفي  اأم��ا  ڎڎرب)االحقاف(, 

ال�شفاعة التي اأو جدها اهلل تعاىل يف عبادة ال�شاحلني ؟
اإننا نحمد اهلل تعاىل ون�شكره اإىل ما دعانا وهدانا اإليه وهو طريق احلق الذي 
بعيدًا عن  االإلهي  املنهاج  وفق  �شاروا  الذين  ال�شالح  ب�شلفنا  عرفنا من خاله 
على  �شرينا  واأن   , ال�شيطان  وخ��ط��وات  و�شاو�ض  من  هو  ال��ذي  وال��زي��غ  ال�شك 
  لهو النموذج الرائع الذي ياأخذ بنا اإىل ما يحبه اهللطريق احل�شني

.ور�شوله

وبركاته

بقلم: ال�شيخ ح�شن النجار

بقلم: ال�شيد الزم ح�شن املو�شوي

ال
تقولوا...

مر اأمري املوؤمنني  يومًا برجل يتكلم بف�شول الكام , فوقف عليه ثم قال 
)يا هذا اإنك متلي على حافظيك كتابًا اىل ربك فتكلم مبا يعنيك ودع ماال 

يعنيك( ميزان احلكمة ج8
اإن الكام الطيب هو من ال�شفات املميزة التي يتحلى بها االإن�شان ويك�شب 
فيه االأ�شدقاء ويدافع بهم االعداء... واأن يتحذر االإن�شان من ان ي�شدر منه 
كام وغ�شب ربه عليه وان ال يتكلم اىل مبا يراجعه يف نف�شه حتى ال ينطق مبا 
يوؤذي االخرين ويوؤذيه نعم اأخي القارئ... اإ�شع ما ا�شتطعت ان تزين �شفتيك 

بال�شكوت , وال تلوثهما يف اخلو�ض بالباطل والكام .ميزان احلكمة ج8
الغري مفيد والف�شول , فاإن يف ذلك م�شيعة للوقت.

الوقت هو  راأ�ض مال التجارة والنجاة , واأن وقت التهيوؤ ال�شفر االخر هو اق�شر 
من اأن ن�شيعه نحن امل�شافرون يف جل�شات الفراغ.

ي�شل  اأو مل  اوىل...  بعد جتميعها  االأمتعة  فاإن حزم   , املفيد  والكام غري 
  ا�شماعك قول حجة اهلل عليك اأمري املوؤمنني علي

)اأه من قلة الزاد , وطول الطريق , وبعد ال�شفر , وعظيم املورد(  و )اأما لو 
اأذن لهم )اهل البيت( يف كام الأخربوكم ان خري الزاد التقوى(

اه��واء  من  تن�شاأ  والتي   , االخاقية  ال��رذائ��ل  من   : الكام  حب  �شهوة   •
اىل  فائدة  دون  ما  الكام  اىل  االإن�شان  وتدفع   , خمتلفة  نف�شية  ودواف���ع 
الف�شول اإليه ,فتوجب ت�شيع الوقت , ومتنع , من الذكر والفكر , وحترم من 

االنتفاع من االأفاظات االلهية والنفحات الربابية.
• كرة الكام حجاب بني االن�شان واحلق:

وبالتوبة عن هذه الرذيلة يزيل ال�شالك حجابا بينه وبني احلق .

يقول املرحوم الرناقي يف كتابه )جامع ال�شعادات( : 
ورد اي�شًا : ) اإن ر�شول اهلل  قال لبع�ض ا�شحابه 
اأمه : هنياأ لك اجلنة .  اأب�شر ! فقالت  وهو مري�ض: 
فقال ر�شول اهلل  وما يدريك لعلة قال : ما ال 
يعنيه او منع ما ال يعنيه (جامع ال�شعادات ج2 �ض183

فقولة  : )لعله قال ما ال يعنيه( يفيد بان كام 
ابنها كان يف غري حمله , وال��ذي ميكن ان ي�شتغني 
عنه من جملة احلجب عن احلق تعاىل, التي متنع 
من دخول اجلنة , ما مل يتب االن�شان عنها , ويقوم 
بتطهري نف�شه منها واإذا كان تاأثريه بعد املوت بهذا 
  النحو , فهي الدنيا اي�شا متنع ال�شلوك اىل اهلل
والعروج اإليه. ويلزم على ال�شالك ازالته ليتمكن من 
الرقي . الن احد هذا العامل مع ذلك العامل امر باطن 
وظاهر و ما يح�شل يف ذلك العامل بعد املوت موجود 
يف هذه الدنيا يف باطن االمر وخلف احلجب. واملطوي 

هنا يف هذا العلم يظهر يوم تبلى ال�شرائر.
• كرة الكام توجب ق�شاوة القلب:

بالقلب  ال�شالك  م�شيبة  عظم  �شلف  فيما  بينا  لقد 
القا�شي حيث يحرم معه من قبول االأفاظات الربوبية 
 , بالقلب  تتم  والتي  والتحرك  ال�شري  ق��درة  ي�شلب   ,
وتتطلب قلبا خا�شعا . نقل يف ا�شول الكايف عن االمام 
: ال   يقول  امل�شيح  اأن��ه قال كان     ال�شادق 

تكروا الكام. 
يكرون  الذين  ف��اإن  ذك��ر اهلل   الكام يف غري  . يف 
ال  ول��ك��ن  قلوبهم  قا�شية  اهلل  ذك��ر  غ��ري  يف  ال��ك��ام 

يعلمون.
• ال�شمت وبركاته:

لقد وردت ن�شو�ض كثرية حول ف�شيلة ال�شمت واثارة 
وبركاته عن املع�شومنين�شري اىل بعظها:

امل�شالك  م��ن  ال�شاكت  جن��اة  ي��وج��ب  ال�شمت   .1
واملخاطئ قال ر�شول اهلل : )من �شمت جنا( 

2. ال�شمت �شبيل نفوذ ال�شيطان اىل القلب . ويعني 
ال�شالك يف التغلب على ال�شيطان واخلواطر ال�شيطانية , وكفى به بالن�شبة 
لل�شالك من توفيق كبري . قال ر�شول اهلل  )اخزن ل�شانك اىل من خري . 
فاأنك بذلك تغلب ال�شيطان وقال داوود ل�شليمان  يا بني ع�شاك بطول 
ال�شمت . اال عن خري , فاأن الندامة على الطول ال�شمت مرة واحدة خري من 

الندامة على كرة الكام مرات 
3. ال�شمت عبادة وال�شالك ال�شادق املقبل على ذكر يكون حالة �شمته �شعودًا 
اأال اخربكم     يقول الر�شول االعظم االكرم حممد  نحو اخلالق 

باأي�شر العبادة واأهونها على البدن: )ال�شمت وح�شن اخللق(
4. ال�شمت و�شيلة جلذب رحمة احلق, ويوجب ال�شرت االلهي على م�شائب 
وهو   , �شلوكه  طريق  وت�شد  �شريه  متنع  لئا  الوجودية  ونقائ�شه  ال�شالك 
توفيق كبري لل�شالك يف �شفرة با خماطر والعقبات .يقول الر�شول االكرم 

)من كف ل�شانه �شرت اهلل عورته( 
5. ال�شالك حال �شمته , ومبا انه قد اخرج نف�شه عن تلقني ال�شيطان والنف�ض 
االمارة من جهة , باالإ�شافة اىل كونه طالبًا للحق ومقبا علية بالذكر والفكر 
من جهة اخرى فمن الطبيعي على ا�شرار الوجود ودقائق عما يتتبع �شريا 
 )اذا  , وحفظا من املزالق يقول ر�شول االكرم  ا�شرع واكمل  و�شلوكا 

راأيتم املوؤمن �شموتا . وقورا . فاإدنوا منه فاإنه يلقن احلكمة (
االآيات  باالإ�شارات  التدبري  اثار ال�شمت وبركاته لكن  النماذج من  6. هذه 
القراآنية وم�شامني الروايات والكلمات اهل البيت  وميكن ان تهدينا 

اىل اثار اخرى وا�شرار كثرية.

ال�شمت
وف�شول الكالم
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احلكم: ملكية مطلقة.ما ا�شم ال�شهر الذي نحن فيه االن؟
العا�صمة: الريا�ض.

امل�صاحة: 2,149,690 كيلو مرت مربع.
ال�صكان: 28,083,000 ن�شمة.

العملة: ريال �شعودي.
اللغة: العربية.

الدولة  تاأ�ش�شت  عندما  كان  ال�شعودية  ال�شم  اأول ظهور  الت�صمية:  اأ�صل 
ال�شعودية االأوىل و�شميت بذلك على ا�شم عائلة موؤ�ش�شها حممد بن �شعود.

نبذة خمت�صرة:  اململكة العربية ال�شعودية هي اأكرب دولة يف غرب اآ�شيا 

العربية,  اجلزيرة  �شبه  من  االأكرب  اجلزء  ت�شكل  التي  امل�شاحة,  من حيث 
اأكرب دولة يف العامل العربي, بعد اجلزائر. يحدها االأردن والعراق  وثاين 

يف ال�شمال وال�شمال ال�شرقي, الكويت, قطر والبحرين واالمارات العربية 
يف  واليمن  ال�شرقي,  اجلنوب  يف  عمان  و�شلطنة  ال�شرق,  ح��ول  املتحدة 
اجلنوب. والبحر االأحمر وتقع اإىل الغرب منها, واخلليج العربي وتقع اإىل 

ال�شمال ال�شرقي.
تاأ�ش�شت اململكة العربية ال�شعودية من قبل عبد العزيز بن عبدالرحمن اآل 

�شعود يف عام 1932.
ي�شري اإىل نظام احلكم فيها باأنه اإ�شامي.

العامل  يف  للنفط  احتياطيات  اأكرب  ثاين  لديها  ال�شعودية  العربية  اململكة 
من   %90 من  اأك��ر  النفط  وي�شكل  العامل.  يف  للنفط  م�شدر  اأك��رب  وث��اين 

ال�شادرات ونحو 75% من االإيرادات احلكومية.

اململكة العربية
ن

 ع
ف

عر
ا ت

اذ
م

ال�صعودية

يف  العرب  رجب:كان  الهجري(  )التق�مي  العربي  ال�سهر 
اجلاهلية يعظمون هذا ال�شهر برتك القتال, وال ي�شتحلونه فيه. 
توقف  اأي  وقيل رجب  اأي هابه وعظمه  ال�شيء  وا�شمه من رجب 

عن القتال.

 :)June(�ي�ني )ال�سهر الروماين )التق�مي الغريغ�ري
كلمة من الفرن�شية القدمية والاتينية وهي Junius ويق�شد 
يف  امل�شرتي  وزوج��ة  القمر,  اآلهة  وه��ي  يونو  اأو  جونو  االإل��ه  بها 

االأ�شاطري الرومانية. 

لفظ  االآرامــي(حــزيــران:  )التق�مي  ال�سرياين  ال�سهر 
�شرياين يعني احلنطة اأي القمح لوقوع مو�شم ح�شاده فيه.

ا�شٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

اهلل يـــطـــيـــع  الـــــــذي  تقي 1
ـــــديـــــد الـــقـــطـــع �ـــــس مقداد 2
ــة الــنــا�ــســعــة ــس ــ� ــف ال جلني 3
كـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــم ج�اد 4

 الدولة يف املعنى اللغوي يراد بها االنتقال من حال اىل حال 
زبڭ   تعاىل:  قال  الكرمي  القران  املعنى يف  , وقد جاء هذا 
ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
اأهل  عن  ورد  وقد  عمران(,  ۇئرب)اآل  ۉ  ۉ   ۅ  
ما  منها  اللغوي  املعنى  ه��ذا  على  ت��دل  اأحاديث  البيت 
ورد عن اأمري املوؤمنني: )الدولة كما تقبل تدبر( يقال 

تداولوا ال�شيء بينهم اأي تناقلوه بني ايدينهم . 
املخت�شني  كلمة  تنفق  فلم  اال�شطاح  يف  الدولة  معنى  اأما 
اىل  و�شلوا  حتى  للدولة  +م��ان��ع  ت��ام  منطقي  تعريف  على 
ع�شرات التعاريف وذلك الإخافهم يف االأفكار واالأيدلوجيات 
فهم لي�شوا على طبقة واحدة يف الثقافة والعقيدة واالأهداف. 
ال��دول��ة  معنى  يف  م�شتويات  ث��اث  ت��وج��د  ح��ال  اأي���ة  وع��ل��ى 

ا�شطاحا . 
التنفيذية  ال�����ش��ل��ط��ة  ت��ع��ن��ي  ال���دول���ة  االأول:  امل�ست�ى 

)احلكومة(. 
التنفيذية  اىل  اإ���ش��اف��ة  تعني  ال��دول��ة  الــثــاين:  امل�ست�ى 
ال�شلطة الق�شائية والت�شريعية.وهذا امل�شتوى اعم من االأول. 
االأ�شخا�ض  من  جمموعة  تعني  الدولة   : الثالث  امل�ست�ى 
لنظام  ويخ�شعون  دائمة  ب�شفة  جغرافية  رقعة  يقطنون 
معني. وهذا امل�شتوى اعم من �شابقيه وهو ين�شر اىل الدولة 

من خال اأركانها . 
اال�شطاحي  املعنى  االإ�شام  عرف  هوهل  يهمنا  ما  ولكن 
للدولة ؟ وهل جاءت لفظة الدولة يف القران الكرمي �شراحة 
للداللة على هذه امل�شتويات كما ذكر الدولة يف املعنى اللغوي؟ 
يف بادئ االأمر البد من القول بان االإ�شام هو ن�شام �شامل 
متكامل للدنيا واالآخرة ين�شم عاقة االإن�شان بربه وبنف�شه 
وبغرية من املوجودات , فلم يدع �شغرية والكبرية اإال وحواها 

, كيف اليكون كذلك واالإ�شام من و�شع خالق العاملني على 
ماعليه من الكمال الذي جل وعا عما ي�شفون من كل نق�ض 

 .
بهذا  الكرمي  القران  اآيات  مدحت  فقد  ذلك  على  وتاأ�شي�شا 
العملية  وال�شرية  املع�شومني  اأح��ادي��ث  ع��ن  ف�شا  املعنى 

خللفاء اهلل يف االأر�ض وعلى مر الدهور . 
ی   ی   ی     ىئ   ىئ   ىئ   ېئ      تعاىل:زبېئ   ق��ال 
رب  مج  خب...   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی     
للمعنى  الثالث  امل�شتوى  الكام عن  �شياق  واالآية يف  )�ض(, 
 :اال�شطاحي للدولة , وقد ورد عن موالنا اأمري املوؤمنني
)فاإذا اأدت الرعية اىل الوايل حقه واأدى الوايل األيها حقها 
عز احلق بينه , وقامت مناهج الدين , واعتدلت معامل الدين 
, وجرت على اإذاللها ال�شنت , ف�شلح بذلك الزمان.وطمع يف 

بقاء الدولة , ويئ�شت مطامع االأعداء(.
�شرية  وك��ذل��ك  دول��ت��ك(,  حمن  ال��دي��ن  )�شرب   :وقال
املع�شومني الذين حكموا من االأنبياء كداود و�شليمان ويو�شف 
وخامتهم حممداأومن االأئمة كاأمري املوؤمنني, كل 
يف  معروفة  الدولة  اأن  على  ال��رتدد  اليقبل  ب�شكل  يدل  ذلك 
النظام االإ�شامي بد طبقت عمليا وحكمتها �شريعته املقد�شة 
, والينفي ذلك اأن القران الكرمي مل ي�شرح بالف�شة الدولة 
با املعنى اال�شطاحي كما هو احلال با املعنى اللغوي , ولكن 
االآيات الدالة على احلكم وال�شلطات واملبينة الأركان الدولة 

كا االآية املتقدمه تكفي لذلك . 
ذلك  خ��ال  من  اأاله��ي  العدل  دول��ة  نرتقب  واإي��اك��م  ونحت 
عني  �شرفة  بذلك  والن�شك   الإمامنا الر�شيدة  الطاعة 
اأبدا الأنه وعد با�شهار الدين ومراث ال�شاحلني لاأر�ض ومن 
اأح�شن من اهلل وعدا. وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

املعنى 
اللغوي 

واال�شطالحي 
للدولة يف 

اال�شالم

بقلم: ا. علي عادل ها�شم

بقلم: ا. حممد علي حميد

بقلم: كرار كرمي زيارة

اأو الب�شر هي قدرة الدماغ والعني على ك�شف  الروؤية 
املوجة الكهرومغناطي�شية لل�شوء لتف�شري �شورة االأفق 
املنظور. والعني ترى املوجودات لتميز االألوان واالأ�شكال 
وتك�شف النور عن الظام , لذا عندما ميّر ال�شوء من 
عد�شة العني يوؤدي ذلك اإىل اأنعكا�ض ال�شور املنظورة 
ال�شورة  بنقل  بدورها  تقوم  التي  العني  �شبكية  على 

للدماغ القادر على اإدراكها. 
وال يخت�ض الدماغ كله بالب�شر بل مناطق معينه منه 

اأحدها هو مركز الروؤيا.
الدهنية  االأح��م��ا���ض  اإ�شافة  اأن  حديث  بحث  اأظ��ه��ر 
اأغذية  اإىل   ARA و   DHA ن��وع  من  ال�شرورية 

االأطفال ُي�شاعد يف حت�شني حا�شة الب�شر لديهم. 
للطفل  اأف�شل  الثدي  حليب  �شيغ  اإن  الباحثون  وق��ال 
وين�شحون  االأحما�ض,  بتلك  ال�شناعي  احلليب  من 
با�شتخدام األعاب خا�شة واأ�شكال هند�شية معينة و�شور 
االأط��ف��ال,  مع  املبا�شر  االحتكاك  عن  ف�شًا  ماألوفة 

البد  .كما  اإب�شارهم  ح��ّدة  تطوير  على  مل�شاعدتهم 
ع�شات  كباقي  ع�شلة  العني  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  م��ن 
واملحافظة  قوتها  لزيادة  متارين  اإىل  حتتاج  اجل�شم 
على مرونتها وتخلي�شها من االجهاد واحلفا�ض على 
اإىل  باالأوك�شيجني  املحمل  ال��دم  وان�شياب  رطوبتها 

ان�شجتها لننعم بنظر قوي و�شحي الآخر العمر. 
ومن هذه التمارين:

1- اأّدر مقلت العينني ببطء من اليمني اإىل الي�شار ثم 
اإىل االأ�شفل بحركة بطيئة, وميكن القيام  من االأعلى 
عند  مقفلتان  اأو  مفتوحتان  والعينان  التمرين  بهذا 

اال�شرتخاء, ويكرر هذا التمرين عّدة مرات يف اليوم.
بعد  يديك  راح��ت  و�شع  وا�شرتخي  جفنيك  اأغلق   -2
على  �شعها  ثم  البع�ض  بع�شها  مع  بفركها  تدفئتها 

عينيك واأ�شغط ب�شكل خفيف لعّدة ثوان.
3- تخيل اأنك اأمام �شاعة كبرية على احلائط, حرك 
عينيك ب�شكل دائري باجتاه عقارب ال�شاعة وبالعك�ض 

عقارب ال�شاعة, كرر التمرين ع�شر مرات. 
هذه النعمة العظيمة التي افا�ض اهلل بها علينابها امرنا 
اهلل باحلفا�ض عليه وغ�ض الب�شر ملا للنظرة املحرمة 
من اآثار حيث اأفا�شت ن�شو�ض امل�شرع على اهمية غ�ض 
الب�شر يف التوازن النف�شي ل�شخ�شية الفرد , كما اأكدت 
قيود  دون   - وهناك  هنا   - تنظر  العني  اط��اق  على 

�شابطة , يوؤثر تاأثريا �شلبيًا على ال�شحة النف�شية له.
غ�ض  على  امل�شرع  تاكيدات  نقراأ  الكرمي  القراأن  ففي 
الب�شر يف االيات رقم: 3 , 31 من �شورة النور. وااليات 
53, 59 من �شورة االحزاب كما نقراأ يف ال�شنة ن�شو�شا 

كثرية بهذا ال�شاأن .
 :)من نظر اىل ام��راأة,  - عن االم��ام ال�شادق 
فرفع ب�شره اىل ال�شماء او غم�ض ب�شره مل يرتد اليه 
ب�شره حتى يزوجه اهلل من احلور العني(. بحار االنوار 

ج101/�ض37.

حا�شة الب�شر

اف�شل 
امللوك

بها  ليتاجر  ب�شاعة  ليجلب  بعيدة  دي���ار  اىل  ذه��ب 
كعادته.. وجاء بتجارته وركب ال�شفينة الكبرية حيث 
و�شل به الطريق يف و�شط البحر فقال ل�شاحبه وهو 
ي�شاركه  من  فاجابه  الديار؟  اىل  ن�شل  متى  يحاوره: 
رحلته: بقى لنا بع�ض من االيام. وبعد حني.. وهو يف 
ل�شان  وهاج  ماءها..  ال�شماء  انزلت  البحر..  عر�ض 

البحر يريد ال�شفينة...
وتاطمت االمواج املجنونة كانها وح�ض يريد التهام كل 

�شيء امامه...
وبعد �شراع طويل بني االخ�شاب وامل��اء!.. انت�شر �شر 

احلياة..
موجود  ك��ان  ما  وتناثر  يحملهم..  ك��ان  من  وحتطم 
ببع�ض  مت�شك  من  ومنهم  ق�شى  من  فمنهم  فيها.. 
اخل�شب.. لكن االمل والدعاء وح�شن الظن باهلل انقذ 
التاجر امل�شارب بب�شاعته.. واذا هو على �شاحل احدى 

اجلزر ال يرى فيها �شوى اال�شجار والثمار اليانعة.
يركبون  اخليل  على  ا�شخا�ض  خم�شة  بقدوم  تفاجاأ 
ومعهم فر�ض فارغة! فقالوا له: اركب معنا. فاجابهم 
وم��اذا  انتم  م��ن  واال���ش��ت��غ��راب  بالده�شة  ُم��ِل��يَء  م��ن 

تريدون؟
فقال احدهم: نحن امراء هذه البلدة وكلنا مت�شاوون 

ونريدك ان ت�شبح علينا ملكًا.
فوافقهم وذهب معهم اىل حيث يريدون.

وفعا.. ا�شبح ملكا عليهم وتوج بتاج امللوكية وجل�ض 
على عر�شها.. هم�ض باذن حاجبه ماذا �شيفعلون بي؟

لفرتة  عليهم  ملكا  �شي�شعوك  انهم  متلفتا:  له  فقال 
تدوم ل�شنة فتفعل ما تريد وما يحلو  لك وكل ما تتمناه 
تلك اجلزيرة  الوحو�ض  اىل جزيرة  �شنقلوك  وبعدها 

املرعبة ال احد ينجو منها فهذا نهجهم مع كل من ياتوا 
به من على �شاحل البحر.

تاأمل �شاحب اللب الكبري وقال حلا�شيته وخدمته: اريد 
ان تبنوا يل ق�شرًا كبريًا وذو �شورًا عاليًا وجميًا واريد 
ان  واري��د  الوحو�ض  و�شط جزيرة  يكون موقعه يف  ان 

يكمل بناءه يف مدة ال تتجاوز ال�شنة.
ففعل اخلدم ما يوؤمرون, وحكمهم بالعدل وامل�شاواة, 

وانتهت ال�شنة.
فجاء اح��د االم��راء وط��اأط��اأ راأ�شه خجًا وق��ال: لقد 
انتهت الفرتة يا ملك والبد ان يحل بك ما قد حل مبن 

قبلك.
ماتعارفتم  افعلوا  ملكه:  انتهى  من  فقال 

عليه.
النهاية,  جزيرة  اىل  م�شفوعًا  ف��اخ��ذوه 
فو�شلوا.. واذا بق�شر كبري جميل و�شط 
االمراء  فانده�ض  املوح�شة  تلك اجلزيرة 
فقال  عنه  ف�شاألوا  اجلميل  الق�شر  من 
امللك -�شابقًا-: انا الذي امرت بذلك لكي 
ا�شمن حياتي بعد فرتة ملكي. فقالوا: ِنْعَم 
وتدبري  عقل  �شاحب  وان��ت  فعلت  الفعل 
كبري, فقال احد االمراء: انت رجل �شالح 
خريًا  ااّل  منك  ن��َر  ومل  بالعدل  وحكمتنا 
اتقبل انت تعود معنا وت�شبح ملكًا علينا 
مدى احلياة, فقال امللك: نعم قبلت, وان 
امللوك قبلي لو فكروا باآخرتهم ومل يهتموا 
ُي�شلح  مل��ا  وعملوا  و�شهواتهم  بلذاتهم 
اآخرتهم وي�شعدهم بها ملا حل بهم ما قد 

حل من اال�شى.
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ليايل بي�شاور من املعروف ان اخلطيب البد له ان يت�شلح ب�شاح العلم اأ�شافة اىل 
�شاح التقوى .

والبد له ان يكون مدافعا عن عقيدته ومذهبة من خال اهل الرد 
على اهل اللجاج والعناد الذين ي�شخروا كل طاقاتهم وامكانياتهم 
للنيل من مذهبنا وعقيدتنا ولعل من اهم االمور التي البد للخطيب 
مو�شوع  ه��و  عنه  يدافعون  م��ا  اول��وي��ات  م��ن  يجعاها  ان  واملبلغة 
و�شول    النبي  بعد  من  بيته  اهل  على  خافة  او   ) )االمامة 
فقهيه  او  كانت  عقائدية  اخلافية  املوا�شيع  وبقية  املو�شوع  هذا 
الذين  العلماء  لفطاحل  املوؤلفات  ع�شرات  هناك  فان  تاريخية  او 
(ل�شيد  املرجعات   ( كتاب  يكون  وقد  البيت  اهل  اعداء  مع  تنظروا 
عبد احل�شني �شرف العاملي من اهم كتب املناظرات وكذلك كتاب 
)ليايل بي�شاور(ل�شلطان الواعظني ال�شيد حممد املو�شوي ال�شريازي 

الذي  �شيكون كتاب عدد جملتنا لهذا ال�شهر املبارك .
التعريف بهذا الكتاب

تدعوا  التي  القيمة  الكتب  م��ن  ه��و  ب�شاور(  )ل��ي��ايل  كتاب  يعترب 
التي  واخل�شومات  اخلافات  والغاء  امل�شلمني  بني  التقارب  اهمية 
اال�شامية  الوحدة  لكتاب على  . ويحث  او�شاطهم  االعداء يف  بثها 
عواقب  وحذرهم  اليها  امل�شلمني  اهلل  ندب  التي  الدينية  واالخ��وة 

الت�شتت والتفرق.
وقد  االفغانية  الباك�شتانية  احل��دود  على  تقع  مدينة  وبي�شاور(    (
ا�شدقائه  من  بدعوة  املناظرة  بجال�ض  من  الكتاب  موؤلف  ا�شرتك 
ومعارفه والتي ا�شرتك بها كبار علماء ال�شنة املعا�شرين له اآنذاك 

وق����د ا���ش��ت��غ��رق��ت ع�����ش��رة 
حينها  يف  ن�شرتها  جمال�ض 
و�شحفوها  الهند  ج��رائ��د 
بالقبول  ال��ن��ا���ض  وت��ل��ق��اه��ا 

والرتحيب وترجمت اىل لغات عديدة وكانت املناظرة مع كبار علماء 
ال�شام(  , و�شيخ عبد  انذاك وهم ) احلافظ حممد ر�شيد  ال�شنة 
وهما من م�شاهري العلماء )كابول( والبد لنا ان نعرف من هو موؤلف 
كتاب )ليايل بي�شاور ( فهو العامل الكبري واملجتهد النحرير ال�شيد 
حممد بن علي اكرب )ا�شرف الواعظني ( بن قا�شم )بحر العلوم( 
بن ح�شن بن ا�شماعيل )املجتهد الواعظ( وينتهي ن�شبه اىل ال�شيد 

 ابراهيم املجاب بن حممد العابد بن االمام مو�شى بن جعفر
بع�ش ف�س�ل الكتاب

بني  اجلمع  املوؤلف  �شجرة  ثم  املناظرة  ب��دء   : وفيه  االول  املجل�ض 
�شاتني عند العلماء الفريقني .

املجل�ض الثاين : حقيقة ال�شيعة وبديتها الت�شيع لي�ض حزب �شيا�شيا.
املجل�ض الثالث: مذهب الزيدية – اق�شام ال�شرك تنزيه ال�شيعة من 

انواع ال�شرك عقيدة ال�شيعة يف التو�شل دالئل كفر يزيد )لع(
مقام  االنبياء  مراتب   – اللغة  يف  االمامة  معنى  الرابع:  املجل�ض 
االمام عند ال�شيعة االمامية وهكذا اىل ع�شرة جمال�ض فيها عناوين 
ال ي�شعنا ذكرها فان�شح جميع املبلغني واملبلغات اقتناء هذا الكتاب 
املتوفر يف مكتباتنا والذي فيه فائدة كبرية واىل كتاب اخر يف عدد 

اخر ومن اهلل التوفيق.

اعداد: ابو زهراء اال�شدي

اعداد: �شاحب الناجي

لقد اختط االإمام احل�شني بدمه الطاهر ودماء 
اأهل البيت واأن�شاره خارطة لاأجيال التي �شتاأتي من 
بعده لريف�شوا الذل والهوان الأنه عليه ال�شام يعلم 
وزياد  وحجاج  ومعاوية  يزيد  الف  ع�شر  كل  يف  اأن 
وابن  وحجر  وميثم  وعلي  ح�شني  ويقابلهم  وه��ارون 
عفيف لذلك جتد اإن التاريخ العراق حافل بال�شهداء 
من الرجال والن�شاء واالأطفال وذلك ملا مر بالعراق 
من ظلم وا�شتبداد وحكم تع�شفي ودكتاتوري بغي�ض 
ال �شيما احلقبة التي عا�شها العراق يف زمن العفالقه 

عليهم لعنة اهلل.
ال�شهداء  من  اف��واج  تلو  اأفواجًا  العراق  قدم  لذلك 
لينربوا دروب احلرية ولعل العلماء والفقهاء ورجال 
الن  ال�شهداء  نبيل  يف  االول��وي��ة  لهم  والدين  الفكر 
املحرك  ه��م  ال��دي��ن  رج��ال  ان  يعلم  اللعني  ���ش��دام 
قتل  على  اأق���دم  ل��ذل��ك  ب��ث��ورات  للقيام  الرئي�شي 
واملفكرين  والعلماء  الفقهاء  م��ن  الكثري  واإع���دام 
فهذا  القتل  و�شائل  وب�شتى  البارزين  املنرب  وخطباء 
رميًا بالر�شا�ض وذاك �شنقًا وذاك بحو�ض التيزاب 
لاأ�شود  يرمى  وهذا  بال�شم  وذاك  بالكهرباء  وغريه 
احوا�ض  اىل  ويلقى  ي��رم  وه��ذا  اجلائعة  والنمور 
يف  الكبرية  العلمية  والعوائل  والتما�شيح  اال�شماك 
العراق قدمت الكثري الكثري من ال�شهداء امثال)ال 
بحر  )وال  املربقع(  )وال  ال�شدر(  )وال  احلكيم( 

العلوم( وغريهم...
ولعل عائلة احلكيم هي من اكر العوائل الدينية التي 
قدمت كواكبًا من ال�شهداء. ومنهم ال�شهيد ال�شعيد 

.مهدي ال�شيد حم�شن الطباطبائي احلكيم
والدته:

1935م  1356ه�����  �شنة  اال���ش��رف  النجف  يف  ول��د 
حم�شن  ال�شيد  الكبري  املرجع  وال��ده  بيت  يف  ون�شاأ 

بالرعاية  وال��ده  احطه  فقد  ث��راه(  احلكيم)طاب 
والكتابة  القراءة  تعلم  االخرين  اخوته  �شان  التامة 
يف الكتاب وبعد ان اتقنها مبكرا اخذ والده حم�شن 
واأ�شعار   االمام بكتابة مقاطع من خطب  يكلفه 
ي����زداد ح��ب��ا الأه��ل  ال�����ش��ي��د احل��م��ريي مم��ا يجعله 

البيت لذلك اثرت هذه البداية يف حياته.
درا�سته:

ال�شيخ  ي��د  على  واالدب��ي��ة  العلمية  املقدمات  در���ض 
واأ�شوال  فقها  وال�شطوح  العاملي  الفقيه  تقي  حممد 

علي يد ال�شيد حممد علي احلكيم 
ح�شني  ال�شيخ  يد  على  العالية  االبحاث  ح�شرت  ثم 
اخلوئي   القا�شم  اب��و  ال�شيد  يد  على  وقليا  احللي 
ال�شدر  باقر  حممد  ال�شيد  ال�شهيد  له  وخ�ش�ض 
در�شًا خا�شًا يف علم اال�شول ال يح�شره غريه لتو�شم 
ما  له  كان  وفعًا  العلمي  التبوغ  يف  ال�شيد  ا�شاتذة 

تو�شمه وتوقعه 
فقد كان كتلة من االبداع والعطاء واجلهاد وال�شمود 
فقد ظهر اهتمامه املبكر بالعمل اال�شامي والدعوة 
اليه فاأت�شل بكثري من ال�شخ�شيات الفكرية وقتذاك 
املحاوالت  كل  بوجه  تقف  اال�شامية  حركة  الإيجاد 
النطاق  ه��ذا  تو�شيع  يف  وعمل  لاإ�شام  وامل��ف��اأدة 
اال�شرف  النجف  يف  اجلماهريية  ال��ن��دوات  فعقد 
�شنة  ويف  الهادفة  التوجيهية  حما�شرات  بها  واألقى 
1964- انتدبه والده لتمثيله يف املنا�شبات اال�شامية 
يف بغداد خلربته االجتماعية و�شعبيته يف االو�شاط 
التبليغ وعما هنالك  وباغته اخلطابية ومتر�شه يف 
�شتة اعوام حافلة بالن�شاط والعمل حيث قام باأن�شاء 
فانتع�شت  بغداد  يف  اال�شامية  امل�شاريع  من  الكثري 
�شيا�شية  خربة  اكت�شب  بوجوده  اال�شامية  احلركة 
وال���ده وعمله اجل��ه��ادي  م��ن خ��ال عمل يف ج��ه��از 

فاتخذت منه ال�شلطات البعثية موقفًا �شلبيًا ف�شايقه 
مرة  م��ن  اك��ر  اعتقاله  وح��اول��ت  امل�شايقات  ا�شد 

ودبرت له التهم الكاذبة نباأت كلها بالف�شل.
ويذكر اكر اأهل احلق موقف ال�شلطة يف �شنة 1969م 
حينما كان ال�شيد حم�شن احلكيم مري�شا يف بغداد 
عندما لفقت له تهمه كاذبه خرج على اثرها املدعو 
وهجموا  املدار�ض  طاب  من  مظاهره  يقود   )....(
اثر  على  باحلجارة  ورموه  املح�شن  ال�شيد  بيت  على 

هذه امل�شايقات وغريها.
وت��وج��ه اىل  ب��غ��داد  م��ن  امل��ه��دي خفية  خ��رج �شيدنا 
فيها  واأدى  دبي  اىل  توجه  ثم  مدة  ونزلها  باك�شتان 
اىل  توجه  �شنوات  عدة  وبعد  كثرية  خريية  خدمات 
على  املعار�شة  اال�شامية  احل��رك��ة  لقيادة  لندن 
على  جاهدا  وعمل  وال�شيا�شي  الفكري  ال�شعيدي 
حقوق  املنظمات  واي��ج��اد   املعار�شة  حقوق  توحيد 
واملحا�شرات  اخلطب  فاألقى  ال��ع��راق  يف  االن�شان 
على م�شامع العامل يتبني ماأ�شاة ال�شعب العراقي وما 
يعانيه على يد احلكومة الظاملة فقد حظر موؤمترات 
ا�شامية يف خمتلف انحاء العراق مما ازعج الظلمة 
فحاولوا اغتياله ثاث مرات وكلها باءت يف الف�شل.

�سهادته:
اال�شامية  الوطنية  اجلبهة  موؤمتر  ح�شور  وخ��ال 
الرابعة  االغتيال  املحاولة  كانت  ال�شودان  الثاين يف 
�شعيدا  �شهيدا  اأردت���ه  غ���ادرة  ن��اري��ة  اط��اق��ات  م��ن 
جمادي   /  27 ي��وم  م�شاء  وذل���ك  بال�شهادة  ف��ف��از 
 1988  /1/17 ليوم  املوافق   1408 �شنة    / االوىل 
اعقب  فيها  ودف���ن  ق��م  مدينة  اىل  جثمانه  ون��ق��ل 
جعلهما  علي  وال�شيد  �شالح  ال�شيد   : هما  ولدين 
احلكيم  املهدي  على  ف�شام  �شلف  خلري  خلق  خري 
حيا. رب��ه  يبعثه  وي���وم  �شهادته  وي���وم  والدت���ه  ي��وم 

ال�سيد مهدي 
ال�سيد حم�سن الطباطبائي 

احلكيم
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كتاب يف �سطور�سهداء على خطى احل�سني



وهو من الفواكه املهمة والغنية بالفيتامينات وله مميزات فمن مميزاته: 
1- املوز مغذ وياأتي بعد احلليب مبا�شرة كطعام اأ�شا�شي �شامل.

2- املوز خال من الكولي�شرتول.
3- املوز غني بال�شكر الطبيعي. 

املوز ينفع يف عاج ال�شعال وهزال الكلى وفقر الدم وي�شمن. 
�شامة  على  املحافظة  يف  ي�شاعد  وهو  البوتا�شيوم  على  يحتوي  املوز   -  5
العظام والعظات ويقلل من �شغط الدم ال�شرياين مما يبعد �شبح االإ�شابة 

بال�شكتة الدماغية.
6 - املوز ي�شبه احلنطة من حيث املحتويات.

7 - املوز غذاء كامل لاأطفال واالأ�شخا�ض امل�شابني ب�شوء اله�شم. 
8 - املوز مثل �شائر الفواكه يوؤثر يف قاعدية الدم ويف النتيجة يوؤدي اإىل 

�شفاء وتوازن ونظافة الدم. 
9 - املوز يفيد لتهدئة ال�شعال وخ�شونة احلنجرة. 

10- املوز يو�شف لاأ�شخا�ض الذين لديهم امل باملفا�شل. 
11- املوز يو�شف لاأ�شخا�ض الذين لديهم امل يف الكلية. 

12- للموز تاأثري كبري يف تقوية االأع�شاب ب�شبب احتوائه على ن�شبة عالية 
من فيتامينات )بي(.

13- املوز يزيد يف قوة بدن االأم ويحول دون �شقوط اجلنني. 
14- املوز يو�شف ملر�ض القلب والذي لديهم ورم يف الكلية واأمرا�ض ورمية. 
15- املوز النا�شج يحوي ن�شبة عالية من فيتامينات ) �شي بي اأي ( وال�شكر. 
زيادة  يف  كبري  تاأثري  له  الذي  الف�شفور  من  عالية  ن�شبة  يحوي  املوز   -16

ذكاء وذاكرة االأطفال .
اأن موزة  باري�ض  الدكتور )الأبه( رئي�ض خمترب كلية الطب يف  17- يعتقد 
واحدة طازجة ونا�شجة لها قيمة غذائية بقدر كيلو غرام واحد من اللحم.
18- املوز يفيد يف حالة االإ�شهال الأنه يقدم بتن�شيط منو البكرتيا يف القالون 

وهي البكرتيا النافعة.
19- يحتوي املوز على فيتامينات عديدة وهي )اأي , بي ,بي 5 بي3 بي2 

بي1 �شي بي (.
20- يحتوي على 90 وحدة حرارية يف كل مائة غرام.

21- يحتوي على معادن كثرية وهي : البوتا�شيوم ,الكال�شيوم , الف�شفور , 
احلديد , الق�شدير , املغنيزيوم , الربوتينات , الكربوهيدرات , وال�شليلوز.
اللهم لك احلمد وال�شكر على ما  كل هذا من نعم اهلل تعاىل على عباده 
اهلل  وفق  واحلامدين  لك  ال�شاكرين  من  فاكتبنا  اللهم  علينا  به  اأنعمت 
اجلميع لانتفاع من نعم اهلل تعاىل و�شكرها انه نعم املوىل ونعم الن�شري.

املوز

بقلم: ال�شيخ حممد مهدي املعمار

اعداد: بحارعبد احل�شني العبيدي اعداد: كرار كرمي زيارة هل تعلمماذا تعرف عن م�شطلحات

هل تعلم ان الطعام ال�حيد الذي يف�سد 
؟ ه� الع�سل.

يف  االنــ�ــســان  ج�سم  يــبــداأ  ان  تعلم  هــل 
بل�غ  عند  النم�  مــن  بـــداًل  االإنــكــمــا�ــش 

االربعني.
الك�كب  ه�  الزهرة  ك�كب  ان  تعلم  هل 
عقارب  حركة  مع  يــدور  الــذي  ال�حيد 

ال�ساعة.
ي�ستخدم�ن  اال�سكيم�  ان  تعلم  هــل 
التجمد  من  االطعمة  حلفظ  الثالجات 
من  بــكــثــري  ابـــــرد  عــنــدهــم  اجلــــ�  الن 

الثالجة.
الي�م احلار يق�م  النحل يف  هل تعلم ان 
باب اخللية  التكيف فيقف عند  بعملية 

ويرفرف باجنحته.
منذ  يتغري  ال  العي�ن  حجم  ان  تعلم  هل 
ال  واالأذن  االنــف  حجمي  لكن  الـــ�الدة 

يت�قفان عن النم� .
يناير  م�اليد  النا�ش  اكرث  ان  تعلم  هل 

اكرث امرا�ش النا�ش تنت�سر يف ن�فمرب.
يف  ال�حيدة  دولةاالتيكان  ان  تعلم  هل 
العامل التي ال ي�لد فيها اي طفل وذلك 

لعدم وج�د متزوجني ا�ساًل .
هم  الكافني  ولي�ش  التفاح  ان  تعلم  هل 
على  االن�سان  مل�ساعدة  االقـــ�ى  املنبه 

اال�ستيقاظ يف ال�سباح.

النف�ش  يف  يحد  عما  خــارجــي  تعبري 
ــــرات بــ�ا�ــســطــة  ــــاث ـــث وت ـــ�اع ـــن ب م
ـــات او  ـــرك اخلـــطـــ�ط وااللـــــــ�ان احل
فن  كلمة  تعني  االلفاظ  او  اال�س�ات 
بها  يق�م  التي  واملبادئ  و�سائل  جممل 
يعرب  عمل  باأجناز  ب�ا�سطتها  االن�سان 
جت�سيد  فالعمل  وافكاره  م�ساعره  عن 

لفكرة ما با�سد اال�سكال التعبريية. 

ا�سطالحا يف احتالل و اداء ال�ظائف 
لفقد  االجــتــمــاعــيــة  او  الــعــ�ــســ�يــة 
قب�ل  تعار�ش  والــريــا�ــســه  الت�جية 

والرغبات او  النق�ش التنظيم.

مثل  املتعلق  ــر  االم على  غالبا  تطلق 
احلــيــ�ان  وهـــ�  ــان  االنــ�ــس ــن  م املتعلق 
ال�ج�د  عن  النظر  قطع  مع  الناطق 

اخلارج.

وه� الذي ال يلزم من فر�ش  وج�ده وال 
من فر�ش عدمه من حيث ه� حمال.

اتبع اخلط�ات التالية:
املقادير :

- كيل� من الت�ا�سع.
- ن�سف لرت من ال�سرب واحللم .

- 3 حبات من رحابة ال�سدر .
- 10 حبات من ح�سن الظن باالخرين 

الطريقة:
من  نظيف  تك�ن  الن  نف�سك  هــيء   -1

ادران الكراهية .
2- �سع اإناء نف�سك ن�سب عينينك .

3- اأخلط اخلري  ثم اأ�سف ال�سرب واحللم 
عليه.

4- �سع العف� عند املقدرة والت�سامح يف 
نهاية اخلليط.

5- �سعه يف فرن جماهدة النف�ش.
6- خف�ش نار الغ�سب.

نف�سك  ــع  م ــ�  اخلــل �ــســاعــة  انــتــظــر   -7
وحا�سبها.

تك�ن  حتى  والت�بة  النية  اخلط   -8
ال�جبة خال�سة من ال�س�ائب.

النف�ش... حما�سبة  من  �ساعة  بعد   -9
)ان  و�ستجدوه  الفرن  من  الطبق  اأخرج 

�ساء اهلل( ثقيال يف ميزان االخال�ش.

حتظري   ت���ري���د  ه���ل 
ط���ب���خ���ة غ���ري���ب���ة؟

الفن

الفو�شى

املاهية

املمكن
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لقد اأعار االأ�شام اهتمامًا بالغًا ب�شلة الرحم وبالتودد اإىل االأهل واالأقارب, ونهى ب�شدة عن قطع 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   زبڇ   وتعاىل:  �شبحانه  ويقول  بالرحم  االأرتباط 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  رب)حممد(. فهذا ر�شول اهلل  بقوله ب�شورة اهمية)�شلة 

الرحم تعمر الديار وتزيد يف االعمار , واإن كان اهلها غري اخيار( �شفينة االبحار ج1 �ض54.
وعن االإمام جعفر بن حممد ال�شادق  قال: )�شل رحمك ولو ب�شربة ماء, واف�شل ما يو�شل به 

الرحم كف االذى عنها( ا�شول الكايف ج2 �ض151. 
 ولده من �شحبة خم�ض جمموعات احدهما قطاع  وقد حذر االمام علي بن احل�شني ال�شجاد 
الرحم ويقول:)... واياك وم�شاحبة القاطع لرحمة فاين وجدته ملعونا يف كتاب اهلل( ا�شول الكايف 

ج2 �ض377 
و�شبب هذا التاأكيد اال�شامي على �شلة الرحم هو ان عملية ا�شاح املجتمع وتقوية بنيته و�شيانة 

م�شرية تكامله , تفر�ض تقوية اللبنات اال�شا�شية التي يكون البناء االجتماعي .
الوحدات  يف  والتعا�شد  والتعاون  التما�شك  ازداد  كلما  وعظمة  قوة  ي��زداد  املجتمع  ان  بالتاأكيد 
االجتماعية ال�شغرية املتمثلة باالأ�شرة واىل هذه احلقيقة ي�شري اىل احلديث ال�شريف )�شلة الرحم 

تعمر الديار(.

�شلة الرحم

بقلم:  الطالبة  ام امري املو�شوي

بقلم:  ام رفاه

مولود دعته الكعبة اىل اح�شانها وعربت يف ذلك عن 
وجدانها ف�شقت الأمه جدرانها وذلك يف اليوم الثالث 
ع�شر من �شهر رجب االأ�شب عندما وقفت فاطمة بنت 
يوم  وك��ان  الطلق  فاأخذها  احل��رام  البيت  ب��اإزاء  ا�شد 
التمام فرمت بطرفها نحو ال�شماء وقالت ربي اأ�شاألك 
بحق هذا البيت ومن بناه وبحق هذا املولود الذي يف 
ربها  بيت  فا�شتقبلها  والدت��ي  علّي  ي�شرت  ملا  اأح�شائي 
وان�شق لها جانب البيت احل��رام فدخلت فاطمة بنت 
ا�شد فتعجب النا�ض من امرها وبقيت يف داخل البيت 
النداء  اتاها  ايام يف �شيافة خالقها عند ذلك  ثاث 
اخلفي من العلي االأعلى اأن يا فاطمة �شميه عليا فاإين 
انا العلي االعلى ا�شتققُت ا�شمُه من ا�شمي وادبتُه باأدبي 
وولد يف بيتي ثم انفتح اجلدار لها فخرجت وهي حتمل 
  بني ذراعيها املولود العظيم علي ابن ابي طالب
فتجمع القوم من اأعيان مكة وجاء الزعماء يب�شرون ابا 
طالب باملولود العظيم الطاهر ومن بني هوؤالء املتجمعني 
فتى يهمه امر هذا املولود اكر من غريه ينظر اليه ال 
كما ينظر الرجال االخرون انه الر�شول االكرم حممد 
بن عبداهلل فاأخذ املولود وقبله وتلى اآيات القران 
ابن  حميا  على  عينيه   علي ففتح  بوالدته  وب��ارك 
 يخ�ض عليًاوكان النبيعمه ر�شول اهلل
بكثري من عنايته ورعايته رباه يف بيته منذ �شغره وتوىل 
الرجل  طالب  اب��ي  ابيه  يد  على  فن�شاأ  بنف�شه  تربيته 
ال�شجاع الذي ن�شر ر�شول اهلل ون�شاأ على يد ر�شول اهلل 
منذ نعومة اظفاره ف�شار علي على نهج ابن عمه 
ر�شول اهلل فكانت �شريته الغراء امتدادًا ل�شرية 
الر�شول االعظم   فهو ربيب الوحي وتلميذ القران 
وو�شي الر�شول فقد اخت�شه اهلل باملكانة العليا 
والف�شيلة اال�شمى وجعله اخًا ووزيرًا حلبيبه امل�شطفى 
الف�شائل  جمع  رج��ًا  لدنيا  تعرف  فلم   حممد
ابن  علي  كاالإمام   ر�شول بعد  االخ��اق  ومكارم 
وهو  االخ��ري��ن  واعجز  االول���ني  �شبق  فقد   طالب
والفكر عن  والل�شان  البيان  يعجز  الذي  العظيم  رجل 
وهو  الزهية  ومناقبة  اجلليه  ف�شائله  واح�شاء  ذكر 
االإ اهلل  يعرفك  ر�شول اهلل )يا علي ال  فيه  قال  ال��ذي 
واأنا( وقال عنه )لو ان اال�شجار واالقام والبحر 
مداد واجلن ح�شاب واالإن�ض كتاب ما اح�شوا ف�شائل 
القران  هو  املوؤمنني  امري  فعلي  طالب(  ابي  ابن  علي 
الناطق امل�شون �شيانه اإلهية �شد كل خطاأ واإثم فقد 
نزهه اهلل تعاىل هو واهل بيته من اخلطاأ والدن�ض كما 
هو وا�شح يف اية التطهري من �شورة االحزاب التي نزلت 

تعاىل:زب ڎ      ڈ   اهلل  قال  حيث   بحقهم
ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ  

ک   ککرب )االحزاب(.
اإمن��ا وهي اقوى  االآي��ة الكرمية ج��اءت م�شدرة بكلمة 
ادوات احل�شر يف اللغة العربية وتفيد اثبات ما بعدها 
ونفي ما عداه. فيكون معنى االآية الكرمية اإذن يف �شوء 
هذا التحديد اثبات التطهري الأهل البيت ونفي ان يكون 
واإرادة اهلل هنا تكوينية  اهلل قد اراد تطهري وغريهم 
�شيء  كل  هو  والرج�ض  الرج�ض  عنهم  لتذهب  ج��اءت 
الرج�ض مادي حم�شو�ض كما  اكان  �شواء  باأنواعه  قذر 
يف حلم اخلنزير كما قال اهلل تعاىل يف �شورة االنعام: 
ان  اأو  زبھ   ھ  ھ  ے  ے ۉ رب 
امرا  الرج�ض  يكون 

نف�شيا ومعنويا مثل قوله تعاىل: زب ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
رب)التوبة(  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
اذهب  قد  تعاىل  اهلل  ان  يف  �شريحة  الكرمية  فاالآية 
واملعا�شي  الذنوب  ان  ووا�شح  باأنواعه  الرج�ض  عنهم 
اهل  عن  اهلل  اذهبها  وقد  الرج�ض  اف��راد  او�شح  من 
ي�شدر  ان  ميكن  فا  وعليه  التكوينية  مب�شيئة  البيت 
عنهم ذنب او مع�شيه بحكم هذه االآي��ة. واهل البيت 
امل�شار اليهم يف هذه االآية مل يكونوا قبهمني حيث يبدوا 
وان الر�شول كان حري�شا على حتديد وت�شخي�ض 
عنوان اهل البيت الذين نزلت فيهم االآية فكان الر�شول 
ي�شخ�ض اهل بيته باأ�شمائهم كما يف رواية عبداهلل بن 
جعفر فيقول النبي حممد ادعوا يل ادعوا يل: 
فتقول �شفية من يا ر�شول اهلل فيقول اهل بيتي 
عليا وفاطمة واحل�شن واحل�شني.( والر�شول اي�شا قد 
وقال  الك�شاء   حتت  وح�شرهم  وحددهم  �شخ�شهم 
)الهم هوؤالء اهل بيتي اذهب عنهم الرج�ض اهل البيت 
النظر  اذن يف رجل  نقول  فماذا  وطهرهم تطهريا(. 
ر�شول  فيه  ق��ال  ال��ذي  وه��و  وذك��ره عبادة  اليه عبادة 
اهلل: )يا علي من فارقني فارق اهلل من فارقك 

يا علي فارقني(.
فقد بلغ امري املوؤمنني علي من ال�شفاء الروحي 
حدا مل يدانيه فيه ان�شان عن االخاق ومل يزد عليه 
فيه النبي فكيف ال يكون كذلك وهو نف�ض ر�شول 
املدينة علم ر�شول  اأخو ر�شول اهلل وهو باب  اهلل وهو 
اهلل وهو زوج بنت ر�شول اهلل وهو ابو ريحاتنا ر�شول 
الزهراء  فاطمة  وكفوؤ  والنار  اجلنة  ق�شيم  وه��و  اهلل 
حيث قال الر�شول اهلل )لو مل يخلق علي ما كان 
او  الذي كان نظري  الوحيد  امل�شلم  لفاطمة كفو( فهو 
�شريكا لر�شول اهلل يف جميع �شفاته اخلا�شة 
�شابه  فلقد  النبوة  اال  و�شلها  التي  الكمال  وم��راح��ل 
ر�شول اهلل يف كثري من ال�شفات الر�شية والفعال 

الزكية.
فلم تعرف الدنيا رجا حاكما خ�شعت له الباد ودانت 
له الدول وهو يلب�ض ثوب بثاث دراهم ومل يكن طعامه 
اح�شن من لبا�شه فكان طعامه ال يزيد على قر�ض �شعري 

فقد تاأ�شى االمام با �شعف رعيته.
اما من ناحية ال�شخاة فمن ا�شخى من رجل يقدم طعام 
افطاره مل�شكني ويطوي ليلته لتاتي ليلة الثانية ويقدمه 
ليتم هذه الليلة الثالثة ويقدم طعامه الأ�شري ويطوي ليلته 

حتى نزلت يف حقه هذه االآية: زبٺ  ٿ   ٿ  
اما  )االإن�شان(  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  رب 
من ناحية �شجاعته فقد كان كاالأ�شد الغالب علي ابن 
ابي طالب الذي �شهد املعارك مع الر�شول فكان فيها 
ال�شجاع الذي ال يهاب من عدوه حتى قال عنه جربائيل 
يف يوم اأحد يف النداء)ال �شيف اال ذو الفقار وال فتى اال 
علي(مناقب امري املوؤمنني فلوال علي ملا قام لاإ�شام 

عمود.
واما اميانه فقد قال الر�شول عنه لو ان ال�شموات 
لرجح  كفه  يف  علي  وامي��ان  كفه  يف  و�شعتا  واالر����ض 
اميان علي )ينابيع املودة(.  فلماذا نقول اذن يف رجل 
حبه براءة من النار ان هذه ال�شطور هي �شذرات من 
االئمة  اأب��و  طالب  ابي  ابن  علي  العظيم  االم��ام  حياة 

املع�شومني امري املوؤمنني يع�شوب الدين.

ماذا تعرف 

عن وليد 

الكعبة؟

وذلك يف  االأق��وم  و�شراطه  االأعظم  الأنه كام اهلل  اأهمية كربى  البيت  اأهل  نظر  للقراآن يف 
قولهمن طلب الهداية بغري القراآن ظل .

فالقراآن هو الذي ي�شع لنا املنهج ال�شحيح الذي ر�شمه اهلل ل�شعادة الب�شر , فمن اتبع تعاليمه 
وحفظ حدوده نال �شعادة الدنيا واالآخرة وروايات اأهل البيتاأ�شارت اإىل هذه احلقيقة 
فعن اأمري املوؤمنني  اأنه قال:)ينادي مناٍد يوم القيامة اأال اأن كل حارث مبتلى يف حرثه 
اإال حرثة القراآن فكونوا من حرثته واأتباعه( وهنا ق�شيه مهمة اأ�شار اإليها االإمام وهي االأتباع 
لتعاليم القراآن وااللتزام بها الأن احلديث ال�شريف يقول: من قراأ القراآن ومل يعمل بتعاليمه 

ح�شره اهلل اأعمى . فيقول رِب مِلَ ح�شرتني اأعمى وقد كنت ب�شريا ؟ قال: زب ٱ  ٻ ٻ ٻ  
ٻ پ پ     پڀرب )طه(. ويف رواية اأخرى اأنه مُيثل القراآن الكرمي يف يوم القيامة 

 , ُي�شّيع فرائ�شه ويتعدى حدوده ويخالف طاعته ويرتكب مع�شيته  برجل ويوؤتى برجل كان 
وركب  طاعتي  وترك  فرائ�شي  و�شّيع  حدودي  تعدى  حامل  �شر  اإياي  حمل  رّب  )اأي  فيقول: 
مع�شيتي( , فما زال يقذف باحلجج حتى ُيقال �شاأنك واإياه فياأخذ بيده وال يفارقه حتى يكبه 
على منخره يف نار جهنم  , ويوؤتى بالرجل كان يحفظ حدوده ويعمل بفرائ�شه وياأخذ بطاعته 
ويتجنب مع�شيته فيقول: )اأي رّب حمَل اأياي خري حامل اّتقى حدودي وعمل بفرائ�شي واّتبع 
طاعتي وترك مع�شيتي( , فما زال يلقي له باحلجج حتى ُيقال له �شاأنك واإياه فياأخذ بيده وال 

يفارقه حتى يك�شوه حّله االإ�شتربق وعقد على راأ�شه تاج امللك وي�شقيه بكا�ض اخللد.

القراآن يف منظار اأهل البيت بقلم:  الطالبة �شو�شن االإبراهيمي
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والحجُر  واألركاُن  ك�بَّر  ال�يُت 
منابِعِه  مْن  فاحْت  زمزَم   وبئُر 

يحِمُلُه واصطّفْت الحوُر وسَط ال�يِت معلنًة اهلِل  نوُر  ال�يِت  في   فشعَّ 
ثقٍة عن  بالرحمِن  ألُقسُم   إّني 
مناقَ�ُه يحوي  أْن  يبَْعَجُز  الفكُر 

 
قْسرا ًرجعُت إلى الماضيَن أسأُلُهم

أخ�َرني  ِلإلنجيِل  الحقُّ   فرّدني 
سما لإلله  نورا  أتجهل   قالت 
أوَدَعُه اهلِل  رسوُل  الوصيُّ  هذا 

نفُس الن�يِّ ونفُس المرتضى ُجِ�َلْت  
منهُجُه   كاَن  حّقاً  تواّلُه  فمْن 
مرت�ًة  حاَز  علّياً  توّلى  ومْن 
َقدٌم  بِه  زّلْت  ما  تواّلُه  ومْن 
َيٌد  زحزحْتُه  علّياً  أحبَّ  ومْن 

مّتِصاًل  اهلِل  برسوِل  َيكْن  ومْن 
أت�اُع حيدرٍة في الحشِر تلحظُُهْم 
 عهداً مع اهلل في الميثاق قْد َقطعوا 

يميبُّزُهْم تاٌج  لهْم  الوصيِّ  حبُّ 

 
َيْصَح�بُُهْم اهلِل  ونوُر  الملوُك  هُم 

 
مْسَتْ�ِشريَن وحوَل العرِش َمْجِلُسُهْم

 
والحوُر تشتاُق في الجّناِت ُرْؤيبَتبَُهْم

 
يا ربِّ ِزْدُهْم َبحقِّ المصطفى َشرفًا

 

والقمُر واألفالُك  سّ�َح  والليُل 
الخ�ُر  سّرُه  لّما  المسِك  روائُح 
تبُْنَتظُر  الليِل  بهذا  بشرى  هلِل 
تْزَدِهُر  األكواُن  بِه  عليٌّ  لنا 
يبَْنَحِصُر  النوِر  بهذا  اإللِه  رضا 
والُسَوُر  اآلياُت  لنا  َرَوْتها  وإْن 

 
تبَْعَتِ�ُر الناَس  عْن ذْكِر حيدَر علَّ 

 
والزُّببُُر التوراُة  باْسِمِه  ورتبََّلْت 

ويعتذُر  ناجى  باسمه  وآدٌم 
ِعْلَم الكتاِب فطاب الغرُس والثَّمُر 
ينَحِدُر   باريِه  ومن  نوٍر  خيِر   ِمْن 

نهَج الرسوِل وما جاءْت بِه الُنُذُر
تفتِخُر   بها المالِئُك في الجّناِت 

َتْسَتِعُر عنَد الصراِط ولم يعِصْف بِه الَشَرُر الكّفاُر  بها  ناٍر  حرِّ  عْن 

لم يخَش ظلماً ألنَّ الحقَّ منَتِصُر 
َظَهروا  أينما  الوجوِه ِكراماً   بِيَض 

فأبعَد اهللُ عنهم َجْحَد َمْن كفروا

عْن كلِّ جمٍع إذا ما ُصفّبِت ال�َشُر 
َُع�بَُروا هم  لْو  خجلى  ت�ُرد  الّناُر 

 
َظَفُروا وما  نالوا  ما  يَْأُمُل  والكلُّ 

والُغَرُر  واألبراُر  المياميُن  هُم 

 
واجعْل رضاَك لهْم َفْخراً إذا ذُِكُروا

 

بقلم: ال�شاعر ح�شني �شادق

ر�شا 
االلِه 
بهذا 
ِر  لنو ا
ُر َيْنَح�شِ


