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نبارك لالأمة االإ�سالمية الكرمية حلول �سهر �سعبان العظيم 
اهللوالذي  ر�ــســول  اإىل  ُين�سب  ــذي  ال ال�سهر  ...هـــذا 
يحمل يف اأيامه ولياليه اأعظم املنا�سبات املفرحة والوالدات 
ففيه  والطهارة...  الع�سمة  بيت  اأهل  من  جلملة  امليمونة 
مولد �سبط ر�سول اهللاحل�سني بن علي واالإمام ال�سجاد 
 االأكرب وعلي  العبا�س  الف�سل  اأبــو  الع�سرية  وقمر 
اأال  منه  الن�سف  يف  والدة  فيه  املنا�سبات  اأعظم  من  وكذلك 
الع�سر  �سلطان  �سمائه  و  اأر�سه  يف  اهلل  حجة  والدة  وهي 
مقدمه  ــرتاب  ل اأرواحــنــا  املنتظر  املــهــدي  االإمـــام  والــزمــان 
املنا�سبات  هذه  كل  يحمل  ب�سهر  نعي�س  نحن  اإذ  الفداء... 
من   واحدة  وكل  االإ�سالمي  تاريخنا  يف  والكبرية  العظمية 
هذه املنا�سبات ت�ستحق منا الوقوف طوياًل والنظر واالإمعان 
ولكن   , قلوبنا  على  مفرحة  منا�سبات  وكلها  دالالتها...  يف 
يجب اأن نقف وقفة خا�سة يف الن�سف من هذا ال�سهر حيث 
ب�سخ�س  يليق  فرحنا  يكون  واأن   املنتظر االإمــام  والدة 
التزامنا  خالل  من  ر�ساه  لنيل  جادين  ن�سعى  واأن  اإمامنا 
عليه  ال�سرور  يدخل  ما  وكــل  و�سلوكه  واآدابـــه  باأخالقه 
ون�ساأل  له  مر�سيًا  فرحنا  ويكون   ر�ساه ننال  وبذلك 
اهلل اأن نكون من اأن�ساره واأعوانه واملجاهدين بني يديه واأن 

 . نكون من املر�سيني عنده

ع�شـــبان
النور



  هل اأن ق�شاء ال�شوم وال�شالة عن امليت حم�شور باالأبن 
االأكرب, وال يجوز لغريه من االأبناء الق�شاء عنه؟ وهل اأن الق�شاء عن 

االأب فقط اأم االأم كذلك ؟

  1-يجوز لغري الولد االأكرب الق�شاء عن امليت.

    2- االحوط االأوىل للولد االأكرب ان يق�شي عن امه.

العلماء  االأفق عند  ووحدة  االأف��ق,  تعدد  املق�شود من  ما    
االأعالم؟

  اإذا ظهر يف بلد ما يلزم منه ظهوره يف �شائر البلدان وان 
مل يتمكنوا من روؤيته وتعدد االأفق يعني عدم تلك املالزمة.

املتعارف على األ�شن النا�س عند روؤية الهالل يف اأول ال�شهر   
اأن هذا الهالل كبري ويبنى على هذا القول يف عدد اأيام ال�شهر فهل 

هذا العمل �شحيح اأم ال؟ وما هو االعتبار يف روؤية الهالل؟

  ال اعتبار حلجم الهالل يف حتديد ليلة طلوعه.

اأ�شحاب االأعمال ال�شاقة يف �شهر رم�شان كعمال املخابز   
واالأفران وعمال البناء هل يجوز لهم االإفطار يف هذا ال�شهر والق�شاء 

يف ما بعد, علمًا اأنهم يقولون اأن ال م�شدر لعي�شنا غري هذا؟

  اإذا مل ميكنهم ترك اأو تبديل العمل فاالحوط وجوبًا لهم 
اأفطروا  اإىل درجة احلرج  فاإذا و�شلوا  للعمل  ال�شيام والذهاب  نية 

مبا يدفع ال�شرورة ثم ام�شكوا. 

�شعيفة  وبنيتها  رم�شان  �شهر  الر�شد يف  �شن  بلغت  بنت    
جدًا واأبواها يخافان عليها من ال�شوم ومينعاها منه, فما هو حكم 

هذه البنت؟

يجب عليها ال�شيام فاإذا بلغت درجة احلرج افطرت مبا   

يدفع ال�شرر او احلرج ثم مت�شك.

ومعجون  الفر�شاة  وعلى  ال�شواك  على  اع��ت��اد  �شخ�س    
االأ�شنان يف �شهر رم�شان يف اليوم عدة مرات, فما هو حكم ذلك؟

  ال باأ�س به ب�شرط عدم تعدي ال�شابون وغريه اإىل اجلوف

امل�����ش��دران  وه��م��ا  وك��اف��ت��ريي��ا  ع��ام  مطعم  �شاحب  اأن���ا    
اأقبل  وقد  الطريق  هذا  عن  هو  عيايل  معي�شة  و  ملعي�شتي  الوحيدان 
اأو  اأ�شتمر بفتح املطعم  اأ�شنع هل  املبارك فماذا  علّي �شهر رم�شان 

اأغلقه مع حتمل ال�شرر؟

يف  النا�س  باإطعام  رم�شان  �شهر  حرمة  يجوزانتهاك  ال    
النهار بال عذر

�شهر  يف  املقد�شة  كربالء  يف  اأي��ام  ع�شرة  اأق��ام  �شخ�س    
االإمام  لزيارة  النجف  اإىل  ال�شابع ذهب  اليوم  املبارك ويف  رم�شان 

علي فما هو حكم اإقامته؟

انخرمت اقامته.  

  ما هو حكم زرق االبر لل�شائم يف �شهر رم�شان؟ وما هو 
حكم اأعطاء املغذي للمري�س ال�شائم ؟

زرق االبرة واملغذي يف الوريد لي�س من املفطرات.  

زيارة  اإىل  يذهبون  املقد�شة  االأخ��وة يف كربالء    كثري من 
الزوال  فيتوجهون قبل  �شهر رم�شان  اآخر جمعة من  الع�شكريني يف 
اأن  علمًا  هناك  الظهرين  �شالة  في�شلون  ع��ون  �شيدنا  مرقد  اإىل 

امل�شافة ملرقد عون)10كم( فما هو حكم �شالتهم و�شومهم؟

  يبطل �شيامه وتق�شر �شالته.

�س1◄

ج1◄

�س2◄

ج2◄

�س3◄

ج3◄

�س4◄

ج4◄

�س5◄

ج5◄

�س6◄

ج6◄

�س7◄

ج7◄

�س8◄

ج8◄

�س9◄

�س10◄

ج9◄

ج10◄

حول �ضهر رم�ضان املبارك

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�ضيد علي 
احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظله(. 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   :زب  تعاىل  قوله 
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  

رب)ال�شم�س( ڃ   ڃ  
اللغوي املعنى 

تعاىل:  كقوله  الروح  بها  اريد  ان  انثى  النف�س: 
وخلقكم من نف�س واحدة.

ومذكر ان اريد بها الروح ال�شخ�س
وجمعها: انف�س ونفو�س وهي م�شتقه من التنف�س 

حل�شولها بطريق النفخ يف البدن.
األهمها: من االلهام, وهو يف اال�شل مبعنى البلع 
روع  يف  ال�شيء  القاء  يف  ا�شتعمل  ثم  وال�شرب, 
االن�شان من قبل اهلل تعاىل وكان االن�شان يبتلع 

ذلك ال�شيء وي�شربه بجميع وجوده.
وجاء مبعنى الوحي اأي�شًا.

امللهم  الفرد  بني  الفرق  املف�شرين  بع�س  وذكر 
اأين  من  يدري  ال  امللهم  باأن  اإليه,  املوحى  وبني 
يعلم  الوحي  حال  يف  به  لهم  الذي  بال�شيء  اأتى 

اإليه. بامل�شدر وبطريقة و�شول ال�شيء 
الوا�شع  ال�شق  وتعنى  الفجر,  فجورها: من مادة 
فاإنها  ال��دي��ن  �شتار  تهتك  ال��ذن��وب  ك��ان��ت  ومل��ا 
 : االآي����ة  يف  ب��ه��ا  وامل��ق�����ش��ود  ب��ال��ف��ج��ور.  �شميت 
اال�شباب والعوامل والطرق املوؤدية اإىل الذنوب.

التف�سري
ٹ   )ٹ   ال�شم�س  �شورة  يف  وردت  االآيات  هذه 
وقيل  االن�شان,  روح  هنا  بالنف�س  ڤ(املراد 

املراد ج�شمه وروحه معًا.
)ٹ   بقوله:  فالت�شوية  الروح  بها  املراد  كان  فلو 
من  اب��ت��داء  ق��واه��ا  وع��دل  نظمها  تعني  ڤ( 
احلوا�س الظاهرة وحتى قوى االدراك والذاكرة 
واالإرادة  والع�شق  واالبتكار  والتخيل  واالنتقال 
يف  املندرجة  الظواهر  من  ونظائرها  وال��ع��زم 
النف�س  م��ن  امل��راد  ك��ان  ول��و  النف�س  علم  اط��ار 
بقوله)ڤ(  فالت�شوية  معًا  واجل�شم  ال��روح 
التي يف  القوى  النف�س  قوة  اىل  باالإ�شافة  ت�شمل 
البدن من انظمة واجهزه املندرجة يف اطار علم 

الف�شلجه. وعلم  الت�شريح 

بها  واريد  نف�س  كلمة  وردت  الكرمي  القراآن  ويف 
قوله  الروح  فبمعنى  واجل�شم(  الروح  املعنيني) 

ٹ      ٹ    ٹ   زب  ال��زم��ر42  �شورة  يف  تعاىل 
تعاىل  قوله  اجل�شم  ومبعنى  ...رب  ڤ   ڤ  

يف �شورة الق�ش�س زب ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  
يكون  اأن  هنا  واالأن�شب  رب  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   
اهلل  ق��درة  الأن  للمعنيني  �شاماًل  النف�س  معنى 
ت�شمل  فالت�شوية  معًا  االثنني  يف  تتجلى  �شبحانه 
االآي��ة  اأن  وي��الح��ظ  اجل�شم  وق���وة  النف�س  ق��وة 
اإىل ما  ا�شارة  ذكرت كلمة نف�س نكرة ويف ذلك 

يف النف�س من عظمة تفوق قدرة الت�شور.
اهم  االآي��ة  ه��ذه  تتناول  ڦ(  ڤ   )ڤ  
ظاهرة يف اخلليقة فحني اكتملت خلقة االن�شان 
الواجبات  �شبحانه  اهلل  علمه  وج��وده,  وحتقق 
 واملحظورات. فقد جاء عن االإمام ال�شادق
يف قوله تعاىل:) ٹ  ٹ  ڤ  (خلقها و�شورها, 
عرفها  اأي  ڦ(  ڤ   تعاىل:)ڤ   وقوله 

واألهمها, ثم خريها فاختارت.
خلقته  يف  مزيجًا  كائنًا  االن�شان  اأ�شبح  وبذلك 
من احلما امل�شنون ونفخه من روح اهلل. ومزيجًا 
بالتايل  فاأ�شبح  والتقوى  الفجور  من  تعليمه  يف 
االن�شاين  الكمال  �شلم  يت�شلق  اأن  ي�شتطيع  كائنًا 
ليفوق املالئكة, ومن املمكن اأن ينحط يف �شرية 
بل  مرحلة)  ويبلغ  االنعام  م�شتوى  عن  لينحدر 
اال  هم  :)ان  تعاىل  قوله  اىل  ا�شارة  اظل(  هم 
كاالأنعام بل هم اظل(  وهذا يرتبط بنوع امل�شري 

الذي يختاره االن�شان وي�شلكه باإرادته.
بحث روائي

النف�س: �سيانة 
عن االمام علي :)ان النف�س جلوهرة ثمينة 

من �شانها رفعها ومن ابتذلها و�شعها(.
على  اأكرم  االأر�س  وجه  على  :)لي�س    وعنه 

اهلل �شبحانه من النف�س املطيعة الأمره(.
بالنف�س: الرفق 

يذل  اأن  للموؤمن  ينبغي  :)ال  النبي  ع��ن 
نف�شه. قيل يا ر�شول اهلل: كيف يذل نف�شه؟ قال: 

يتعر�س للبالء من ال يطيقه(.

ان  مطيتك,  نف�شك  :)اإن  علي  االم��ام  عن 
اجهدتها قتلتها, وان رفقت بها ابقيتها(.

النف�س: تعليم 
للنا�س  نف�شه  ن�شب  علي:)من  االم��ام  عن 
غريه,  تعليم  قبل  نف�شه  بتعليم  فليبداأ  اإم��ام��ًا 
وليكن تاأديبه ب�شريته قبل تاأديبه بل�شانه, ومعلم 
النا�س  معلم  من  باالإجالل  اأحق  وموؤدبها  نف�شه 

وموؤدبهم(.
اأ�شلح(. وعنه :)اال�شتغال بتهذيب النف�س 

اإالذوو  ينالها  ال  ال��غ��اي��ات  وعنه:)ذروة 
واملجاهدات(. التهذيب 

من  العليا  ال��درج��ة  بها  يعني  ال��غ��اي��ات  ف���ذروة 
القرب اإىل اهلل وما �شمح به لو�شول العباد فال 
ينال هذا املقام اإال بريا�شة النف�س وحملها على 
ال  وهذا  واملوبقات.  املعا�شي  وجتنيبها  طاعات 
يتحقق اإال ملن نال حظًا من العلم وا�شتنار بنوره 
 :االإمام علي فقد جاء عن  بهديه,  واهتدى 
بنف�شه  عنايته  زادت  الرجل  علم  ازداد  )كلما 

وبذل يف ريا�شتها و�شالحها جهده(.
النف�س: نزاهة 

نف�شه  و�شع  حيث  )املرء   : علي  االمام  عن 
واإن  تنّزهت  نّزهها  ف��اإن  وط��اع��ت��ه,  بريا�شته 

تدن�شت(. دن�شها 
ال��ن��ف��و���س  ���ش��ي��م  م���ن  :)ال���ن���زاه���ة   وعنه

الطاهرة(.
ا����ش���ارة اىل م��ا ج���اء يف  ويف ه���ذه االح���ادي���ث 
النف�س  األهم  قد  تعاىل  بان اهلل  القراآنية  االآيات 
والتقوى  ال�����ش��الح  ا���ش��ب��اب  معرفة  االن�شانية 
ارادة  لها  وجعل  والع�شيان  الفجور  وا�شباب 

تختار بها اما هذا الطريق واما ذلك.
وقد ورد عن ر�شول اهلل  دعاء يعلمنا كيف 
طريق  �شلوك  على  تعاىل  اهلل  من  العون  ن�شتمد 
وليها  اأن��ت  تقواها,  نف�شي  اآت  التقوى:)اللهم 

وموالها, وزكها اأنت خري من زكاها(.

مفهوم النف�س
بقلم: ال�شيخ عبد احل�شن الطائي
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بقلم: ال�شيد حممد العطار
على  التكويني  ال��ع��امل  �شبحانه  اهلل  خلق  ق��د 
يف  ظاهرة  فلكل   , وامل�شّببات  االأ�شباب  اأ�شا�س 
�شبحانه,  باإذنه  فيها  يوؤّثر  ع��ادي  �شبب  الكون 
االآية:   الزرع ب�شريح هذه  يوؤّثر على  فاملاء مثال 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ    ے   زب... 

ال�شببية  مبعنى  االآي��ة  يف  ...ربوالباء  ۆ  ۇ  
مبعنى  لي�س  وه��ذا   , امل��اء  اإىل  يرجع  وال�شمري 
والقول  املادية,  الظواهر  لهذه  النظام  تفوي�س 
بل  العمل,  يف  وا�شتقاللها  التاأثري  يف  لها  بتاأ�شّ
تابع  به,  قائم  �شبحانه,  بوجوده  م�شتدّل  الكل 

مل�شيئته واإرادته واأمره .
من  كل  ويفهمه  الكون  من  نفهمه  الذي  هو  هذا 
اجل�شمانية  احلياة  اأّن  فكما   , فيه  النظر  اأمعن 
فهكذا   , والو�شائل  اال�شباب  اأ�شا�س  على  قائمة 
تابع  العباد  اإىل  �شبحانه  املعنوي  في�شه  ن��زول 
فهدايته   , ال��وح��ي  ع��ن��ه  ك�شف  خ��ا���س  ل��ن��ظ��ام 
مالئكته  طريق  عن  االن�شان  اإىل  ت�شل  �شبحانه 
هو  �شبحانه  ف��اهلل   , وك��ت��ب��ه  ور���ش��ل��ه  واأن��ب��ي��ائ��ه 

گ   گ   گ   گ   ک   ک    الهاديزب... 
اأي�شًا هو الهادي  , والقراآن  ڳ  رب )االحزاب( 

ٿ...ڦرب  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   زبٺ  
هو  اأي�ش�ًا    االأك���رم  والنبي   , )اال���ش��راء( 

اله�ادي ولكن يف ظل اإرادة اهلل �شبح�انه زب ٹ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  رب )ال�شورى(.

  فهداية اهلل تعاىل ت�شل اإىل االن�شان عن طريق 
�شبحانه  اهلل  جعلها  التي  والو�شائل  االأ�شباب 
ي�شري  ال��ق��ومي  االأ���ش��ل  ه��ذا  واإىل   , لها  طريقا 
)اأب��ى   : ويقول  كالمه  يف  ال�شادق  االإم��ام 
لكل  فجعل  باأ�شباب  اإاّل  اال�شياء  جتري  اأن  اهلل 
�شيء �شببًا , وجعل لكل �شبب �شرحًا( )الكايف: 

. )183/1
يكون  املعنوي  فالعامل  اال�شا�س  هذا  �شوء  فعلى 
�شيادة  فلالأ�شباب  امل���ادي,  ال��ع��امل  غ��رار  على 
وتاأثري باأذنه �شبحانه, وقد �شاء اهلل اأن يكون لها 
دور يف كلتا الن�شاأتني , فال غرور ملن يطلب ر�شا 
 : �شبحانه  اهلل  قال   , بالو�شيلة  يتم�شك  اأن  اهلل 

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   زب 
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ  

ٴۇ  رب )املائدة ( .
اإليه على التم�شك    فاهلل �شبحانه حّثنا للتقرب 

ال  ع��ام��ة  دع���وة  واالآي����ة   , وابتغائها  بالو�شائل 
بالتم�شك  تاأمر  بل   , �شبب  دون  ب�شبب  تخت�س 
بكل و�شيلة توجب التقرب اإليه �شبحانه, وعندئذ 
يجب علينا التتّبع يف الكتاب وال�شّنة , حتى نقف 
على الو�شائل املقّربة اإليه �شبحانه, وهذا مّما ال 
ُيعلم اإاّل من جانب الوحي , والتن�شي�س عليه يف 
�شيء  ت�شمية  لكان  الن�س  ورود  ولوال   , ال�شريعة 
من  الأّن��ه   , الدين  يف  بدعة  للتقّرب  �شبب  باأّنه 

قبيل اإدخال ما لي�س من الدين يف الدين .
  ونحن اإذا رجعنا اإىل ال�شريعة نقف على نوعني 

من االأ�شباب املقّربة اإىل اهلل �شبحانه:
ندب  التي  والنوافل  الفرائ�س  االأّول:  النوع 
, واجلهاد  التقوى  , ومنها  وال�شّنة  الكتاب  اإليها 
الواردين يف االآية , واإليه ي�شري علّي اأمري املوؤمنني 
اإىل  املتو�ّشلون  به  تو�شل  ما  اأف�شل  وي��ق��ول:)اإّن 
وبر�شوله,   , به  االإمي��ان   , وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
وكلمة   , االإ�شالم  ذروة  فاإّنه  �شبيله  يف  واجلهاد 
فاإّنها  ال�شالة  واإقام   , الفطرة  فاإّنها  االإخال�س 
واج��ب��ة,  فري�شة  ف��اإّن��ه��ا  ال��زك��اة  واإي��ت��اء   , امل��ّل��ة 
العقاب,  م��ن  جّنة  ف��اإّن��ه  رم�شان  �شهر  و���ش��وم 
الفقر,  ينفيان  فاإّنهما  واعتماره  البيت  وح��ّج 
ويرح�شان الذنب , و�شلة الرحم فاإّنها مرثاة يف 
فاإّنها  ال�شّر  و�شدقة   , االأجل  يف  ومن�شاأة   , املال 
تدفع  فاإّنها  العالنية  و�شدقة  اخلطيئة,  تكّفر 
ميتة ال�شوء و�شنائع املعروف فاإّنها تقي م�شارع 

الهوان()نهج البالغة, اخلطبة: 110(.
ال  الو�شيلة  من  النمط  هذا  م�شاديق  اأّن  غري    
اأو يف تلك اخلطبة  االآية  تنح�شر يف ما جاء يف 

بل هي من اأبرزها .
الكتاب  يف  ذكرها  ورد  و�شائل  الثاين:  النوع 
 الر�شول عليها  وح��ّث   , الكرمية  وال�شّنة 
توجب  وكّلها  والتابعون  ال�شحابة  بها  وتو�ّشل 

التقّرب اإىل اهلل �شبحانه .
  ومن تلك الو�شائل املقّربة هم اأئمة اأهل البيت 

.
من  امل����راد  اأن  ال���رواي���ات  بع�س  يف  ورد  ف��ق��د 

زب ڭ  ڭ    ت���ع���اىل  ق���ول���ه  يف  ال���و����ش���ي���ل���ة 
ۇرب)املائدة:35( هم اأهل البيت منها:

ول��د  م��ن  : )االأئ���م���ة  ر���ش��ول اهلل  ق���ال   �  1
 , اهلل  اأط��اع  فقد  اأطاعهم  من   ,   احل�شني 
ال��ع��روة  ه��م   , اهلل  ع�شى  فقد  ع�شاهم  وم��ن 

الوثقى وهم الو�شيلة اإىل اهلل تعاىل( .
ت��ع��اىل:   يف ق��ول��ه  اأم���ري امل��وؤم��ن��ني  � ق��ال   2

زبڭ  ڭ   ۇرب: )اأنا و�شيلته( .

اإىل  � ورد يف زيارة اجلامعة الكبرية املن�شوبة   3
اهلل  اإىل  م�شت�شفع   ...(  :   الهادي  االإم��ام 
اأمام  اإليه ومقّدمكم  عز وجل بكم ومتقّرب بكم 
طلبتي وحوائجي واإرادتي يف كّل احوايل واموري 

. )...
: )يا  التو�شل عن االأئمة  � ورد يف دعاء   4
وعّدتي  اأئمتي  بكم  توجهت  اين  وموايل  �شادتي 
اىل  بكم  وتو�شلت  اهلل  اىل  وحاجتي  فقري  ليوم 

اهلل وا�شت�شفعت بكم اىل اهلل ...(.
الذريعة  :)وجعلتهم  الندبة  دع��اء  يف  ورد   �  5

اإليك والو�شيلة اإىل ر�شوانك(.
البيت  اأه��ل  اأئمة  اأ�شحاب  �شرية  وكانت  هذا    
بدعاء  التو�شل  الأن   , بدعائهم  يتو�شلون 
ونف�س   , اأّن���ه دع��اء روح ط��اه��رة  االإم���ام الأج��ل 

كرمية , و�شخ�شية مثالية.
  ففي احلقيقة لي�س الدعاء مبا هو دعاء و�شيلة, 
تلك  ع��ن  ال��ن��اب��ع  ال��دع��اء  ه��ي  الو�شيلة  واإّن����ا 
وعّظمها  اهلل  كّرمها  التي  االإلهية  ال�شخ�شية 

زب...  ڎ      ڈ  ڈ   ورفع مقامها وذكرها وقال: 
ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  
حممد  ب��ن  علي  ه��و  فهذا  ک  رب)االحزاب(. 
الهادي  االإم��ام  احل�شن  اأب��ي  اإىل  كتب  احلجال 
رجلي  يف  عّلة  اأ�شابتني   (: كتابه  يف  وجاء   
فاإن  يجب  مبا  والقيام  النهو�س  على  اأق��در  وال 
راأيت اأن تدعو اهلل اأن يك�شف عّلتي ويعينني على 
القيام مبا يجب علّي واأداء االأمانة يف ذلك ...( 

)ك�شف الغمة : 3 / 251( .
)ال�شواعق  كتابه  يف  امل��ك��ي  حجر  اب��ن  وذك���ر 
تو�شل  ال��ق��اه��رة(  مكتبة  ط   ,  180  : املحرقة 

.االإمام ال�شافعي باآل البيت
اآل النب�ي ذريعت�ي              وهم اإلي�ه و�شيلت�ي  
اأرجو بهم اأعطى غدًا          بيدي اليمني �شحيفتي  

وقال ال�شاعر �شاحب بن عّباد يف ذلك :
بو�شي��ل��ة تو�ّشلوا  الرج�ال  واذا 

م��ح���م���ّد   الآل  حّب�����ي  ف���و�شيل�تي 
نبّيه��م بف�ش�����ل  اهلل طّهره�م 

املول�د   بطي����ب  �شيعتهم  واأب�������ان 
فهم اأمان اهلل كالنجوم واأّنهم

�شفن النجاة من احلديث امل�شند  
الرجل  بدعاء  التو�شل  جواز  عليه  املتفق  من  ثم 
ال�شالح وبحّقه وحرمته ومنزلته فكيف مبن هم 
اأئمة  وهم  اأال  ال�شلحاء  وقدوة  ال�شلحاء  �شادة 

.  اأهل البيت

ن�شاأةالتو�ضل
الدكتور ال�شيد عالء الدين القزويني

اإىل  وج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�شبه  م��ن 
الت�شيع  لفظ  اإن  قولهم:  ال�شيعة, 
ال��ي��وم, مل  ن���راه  ال���ذي  ع��ل��ى �شكله 
االأول وعهد اخلالفة  الع�شر  يكن يف 
الرا�شدة, ومل يحدث اإال يف زمن االإمام 
ظاهرة  اأن  اإىل  اآخ���رون  ذه��ب  ,ب��ل    علي 
الت�شيع مالزمة للقول بالن�س واأن القول بالن�س 
وهو  احلكم  بن  ه�شام  عهد  يف  ظهر  والو�شية 
  ال�شادق  االإم��ام  فيه  عا�س  ال��ذي  الع�شر 

ومن هنا جاء ا�شم ال�شيعة.
وال�شري  احل��دي��ث  لكتب  امل��ت��ت��ب��ع  اأن  ال��ن��ق�����س: 
الت�شيع  ب��ذرة  و�شع  من  اأول  اأن  ي��رى  والتاريخ, 
يف االإ�شالم هو �شاحب ال�شريعة  ومل يزل 
نت  حتى  والعناية,  بال�شقي  ويتعهدها  يغذيها 
وازدهرت يف حياته وبعد مماته  ولهذا فاإن 
وما  االإ�شالم,  يف  االأ�شا�شية  القاعدة  هو  الت�شيع 

عداه ظاهرة طارئة عليه.
وال�شيعة قوم حمبون وتابعون الأهل البيت من اآل 
)علي وفاطمة واحل�شن واحل�شني(  حممد 
بعد  باإمامتهم  ويقولون  اليهم  وينقطعون 
اعماله  ك��اف��ة  يف  ويطيعونه   اهلل ر���ش��ول 
العملية  اأو  االعتقادية  ذل��ك  يف  �شواء  واآرائ��ه��م 
الأن اهلل �شبحانه اأمرهم مبودتهم وطاعتهم قال 

تعاىل: زب... ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ك��ان  ول��ه��ذا  ٿ...ڦرب)ال�شورى(  ٿ  

يد  على  االإ�شالم  يف  ظهرت  فرقة  اأول  الت�شيع 
واالن�شار,  االتباع  هم  فال�شيعة    النبي 
اهلل  الر�شول  ع�شر  يف  ظهر  اللفظ  وه��ذا 
الدين  جالل  اأخرجه  ما  ذلك  ويوؤيد   
املنثور  ال���در  تف�شريه  يف  ال�شيوطي 
بن  جابر  عن  ع�شاكر  اب��ن  عن 
النبي  عند  :كنا  ق��ال  اهلل  عبد 
النبي  فقال   , علٌي  فاأقبل   
اإن  بيده  نف�شي  وال��ذي   :
ال��ف��ائ��زون  لهم  و�شيعته  ه��ذا 

ٴۇ    زب  ونزلت  القيامة  يوم 
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ۉ  ۉ     ې  ې  ې   رب)البينة(
اأقبل  اإذا    النبي  اأ�شحاب  فكان 

علي قالوا: جاء خري الربية.
واأخ���رج اب��ن ع��دي ع��ن اب��ن العبا�س ق��ال ملا 

نزلت زب ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ر���ش��ول  ق���ال  رب  ې    ې   ې   ۉ      ۉ  
اأنت  وتاأتي  و�شيعتك  اأن��ت  هو  لعلي:)  اهلل 
واأنت  مر�شيني(  را�شني  القيامة  يوم  و�شيعتك 
النبي  عهد  على  ظهرت  الت�شمية  ه��ذه  اأن  ت��رى 

0 ومن و�شفة 
  ويف ميزان االعتدال للذهبي ان ر�شول اهلل
اأب��ي طالب و�شيعتك يف  ي��ااأب��ن  اأن��ك  ق��ال: )اأم��ا 
بن  الطربي عن حممد  تف�شري  وجاء يف  اجلنة( 
اأنت  النبي  فقال  ې  ې(  ۉ  ۉ      علي ) 
التنزيل  �شواهد  من  ولهذا جاء  و�شيعتك  علي  يا 

عن ابن عبا�س قال ملا نزلت هذه االآية زب ٴۇ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  
اأنت  هو  لعلي    النبي  قال  رب  ې    ې  
القيامة  يوم  و�شيعتك  انت  تاأتي  و�شيعتك  يا علي 
را�شني مر�شيني وياأتي عدوك غ�شابًا مقمحني ( 
ولرنى ما يقوله ابن حجر معلقًا على ذلك و�شيعته 
امر  احبوهم كما  الذين  الأن هم  ال�شنة  اأهل  هم 

اهلل ور�شوله واإما غريهم فاأعداوؤه يف احلقيقة (
هذا ما يدعيه ابن احلجر, وقد �شاقت به ال�شبل 
الأن احلديث كما تراه �شحيح, فادعى ان ال�شيعة 
هم اأهل ال�شنة ليموه على العامة كما هي عادته 
عليا  واىل  ملن  ا�شم  ال�شيعة  اأن  عليه,  خفي  وقد 
ل�شان  ولهذا جاء يف  اأحكامه,  عقائده  وتابعه يف 
يقال  وان�شاره  الرجل  اتباع  العرب)وال�شيعة 
هذا  غلب  وقد  الوايل  من  وااله  يقال  كما  �شايعه 
اال�شم على من يتوىل عليا واهل بيته حتى �شار 

لهم ا�شما خا�شا فاإذا قيل, فالن من ال�شيعة عرف 
املتابعة  وهي  امل�شايعة  واأ�شل ذلك من  منهم  انه 
واملطاوعة قال االزهري وال�شيعة قوم يهوون هوى 
عرتة النبي  ويوالونهم ( ولهذا يظهر ف�شاد 
ما يدعيه يف قوله واإما غريهم اأي غري اأهل ال�شنة 
يف  �شفيان  اب��ن  فمعاوية  احلقيقة  يف  ف��اأع��داوؤه 
اعتقاد ابن احلجر من �شيعة علي  وكذلك 
مروان بن احلكم وعمر بن العا�س وهكذا يحاول 
ل�شيعة  ظلما  موا�شعه  عن  الكلم  حتريف  ه��وؤالء 
امري املوؤمنني  روي حمب الدين الطربي يف 
الريا�س الن�شرة يف املناقب الع�شرة )قال ر�شول 
 لعلي: يا علي ان تر�شى انك معي يف  اهلل 
اجلنة : اىل قوله واأ�شياعنا عن امياننا و�شمائلنا 
وبهذا جاء يف تذكرة اخلوا�س ل�شبط بن اجلوزي 
  النبي  قال )نظر  �شعيد اخل��دري  ابي  عن 
و�شيعته هم  فقال: هذا  ابي طالب  ابن  علي  اىل 
الفائزون يوم القيامة ( وجاء عن ابن عبا�س ملا 
انزل اهلل االية ) قال ر�شول اهلل  لعلي هل 
مر�شيا  را�شيا  القيامة  يوم  تاأتي  و�شيعتك  انت 
ذلك  غري  اىل  مقمحني  غ�شابا  اع���داوؤك  وياتي 
البذرة  ان  على  النا�شة  النبوية  االح��ادي��ث  من 
الر�شالة  �شاحب  يد  على  كانت  للت�شيع  االوىل 
 ولهذا فاأن هذا اال�شم هو القاعدة اال�شا�س 
طارئة  ظاهره  ع��داه  وما  اال�شالمية  امل�شرية  يف 
عليها ويف هذا املقر من الروايات التي تروى يف 
ان  الهداية على  الكفاية لطلب  ال�شنة  اهل  كتاب 
الت�شيع ولد مع والدة اال�شالم جنبًا اىل جنب على 
يد �شاحب ال�شرية يقول حممد ح�شني ال كا�شف 
الغطاء )واذا النف�س �شاحبة ال�شريعة اال�شالمية 
االآمنون  هم  بانهم  وبنيه  علي  �شيعة  ذلك  يكرر 
يوم القيامة وهم الفائزون الرا�شون املر�شييون 
وال �شك اأن  كل معتقد بنبوته ي�شدق فيما يقول 
انه ال ينطق عن الهوى اإ, هو ال وحي يوحى ومن 
الغني عن البيان انه لو كان مراد �شاحب الر�شالة 
يبغ�شه  ال  او  يحبه  وم��ن  علي  �شيعة  من 
ي�شتقم  مل   .. امل�شلمني  اكرث  على  ينطبق  بحيث 
حمبني  ���ش��رف  ف���اأن  ال�شيعي,  بالفظ  التعبري 
ال�شخ�س الخر او عدم بغ�شه ال يكفي كونه �شيعه 
له, بل البد هناك من اخل�شو�شية الزائدة وهي 
االقتداء واملتابعه له مع االلتزام ومن هذا الن�س 
  يعلم ان وا�شع لفظ ال�شيعة هو ر�شول اهلل
اال�شم  هذا  ان  يدعي  ومن  الف�شاد  يظهر  وبهذا 

. ظاهر يف عهد االمام علي
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امل�شدر: معجم اخلطباء/ج4 
      ال�شيد داخل ال�شيد ح�شن

االأول  الرعيل  ومن  احل�شيني  املنرب  م�شايخ  من 
النجف  يف  ن�شاأتنا  مطلع  يف  عا�شرناه  ال���ذي 
ملتقاه  كان  اخلطباء  كبار  من  وكوكبة  االأ�شرف 
حجراته  اح��دى  ومنتداها  ال�شريف  ال�شحن 
�شالة  بعد  ام�شية  ك��ل  عفوية  حلقة  ي��ع��ق��دون 
احلديث  اط���راف  يتجاذبون  والع�شاء  امل��غ��رب 
االأدب  طرائف  ويتناقلون  القول  لذيذ  ويتبادلون 
جممل  ا�شتعرا�س  يغفلون  وال  الكلم,  ون���وادر 

االخبار العامة والهموم االجتماعية.
واال�شتماع  ايديهم  بني  احل�شور  يف  ناأن�س  وكنا 
وجتاربهم,  ملالحظاتهم  واال���ش��غ��اء  الأق��وال��ه��م 
املرحة  االجواء  ت�شدنا  واال�شتفادة من خرباتهم 
التي تلف ذلك االجتماع, واللم�شات ال�شيقة التي 
تغمر تلك احللقات من م�شاجلة ادبية او حماورة 
بخطاب  البع�س  بع�شهم  خماطبة  او  �شعرية 
وال��رباءة  وال�شفاء  االخ��وة  ب��روح  ممتع  �شاخر 
وكان من ابرز اع�شاء هذه الثلة املباركة املرحوم 
ال�شيد ح�شن �شرب واملرحوم ال�شيخ جواد الق�شام 
واال���ش��ت��اذ  ال��ب��دي��ري  م��ه��دي  ال�شيخ  وامل���رح���وم 
جيل  م��ن  واأم���ا  وغ��ريه��م  الوائلي  احمد  ال�شيخ 
التلقائية  الندوة  هذه  يرتادون  الذين  ال�شباب 
احل�شيني  املنرب  طالئع  من  اليوم  ا�شبحت  فثلة 
ك��اخل��ط��ي��ب ال�����ش��ي��خ ع��ب��د االم���ري اب���و ال��ط��اب��وق 
وال�شيخ  الك�شمريي  ح�شن  ال�شيد  واخل��ط��ي��ب 
عبد  وال�شيد  احللو  عامر  وال�شيد  الفقيه  ح�شني 
حت�شرين  ال  ممن  وغريهم  القامو�شي  ال��رزاق 
ا�شماوؤهم ول�شت ب�شدد االح�شاء الدقيق لهوؤالء 
الولوج لرتجمة واحد  االعالم مبقدار ما يهمني 
وهو  اال  الكرام  واخلطباء  العظام  امل�شايخ  من 
ال�شيخ  احل�شيني  املنرب  فقيد  الراحل  اخلطيب 
كان  ال���ذي  عليه  اهلل  ر���ش��وان  النويني  ه���ادي 
معلمًا بارزًا من معامل اخلدمة احل�شينية وعمدًا 
ابطال  م��ن  وب��ط��اًل  ال�شريف  املنرب  اع��م��دة  م��ن 

اخلطباء.
كان املرحوم ابو كامل هادئ الطبع جم التوا�شع 
رطب  الذكر  كثري  املظهر  انيق  ال�شخ�شية  وقوة 

الل�شان بذكر اهلل.
ح�شن  ال�شيد  ابراهيم  ال�شيد  املرحوم  حدثني   
ال�شيخ  ي�شت�شيف  وكان  الكويت  اأه��ايل  من  وهو 
برناجمه  كان  عنه  يقول  عا�شوراء  ايام  النويني 
يف  جال�شًا  يبقى  الفجر  ل�شالة  قام  اذا  اليومي 
م�شاله يعقب ويلهج بذكر اهلل ويتلوا القران حتى 
تطلع ال�شم�س فاأم�شي اليه واقدم افكاره افطاره 
وتعقيبه.  وادعيته  �شالته  م��ن  ت��وًا  انفتل  وق��د 
وهكذا هم رجال اهلل واملخل�شون يف طاعة اهلل 
اأهل  والعاملون يف �شبيل اهلل واملنت�شبون ملدر�شة 
التقوى  عن�شر  يكون  ان  يجب  اهلل  ر�شول  بيت 
ومراقبة اهلل مالزمة ل�شخ�شياتهم وممار�شتهم 

اليومية 
بطاقته ال�سخ�سية

ال�شيخ  ب��ن  ع��ب��ود  ال�شيخ  ب��ن  ه��ادي  ال�شيخ  ه��و 
اآل غره  قبيلة  اإىل  ن�شبة  الغراوي  النويني  مهدي 
اال�شرف عام 1344ه�  النجف  ولد يف  العراقية  
خدمة  ات��خ��ذت  ا���ش��رة  باأح�شان  وت��رب��ى  ون�����ش��اأ 
احل�شني  عزًا و�شرفًا لها يف العمل فانت�شب 
االأ���ش��رة  ه��ذه  �شخ�شيات  م��ن  امل��ربزي��ن  اأغ��ل��ب 
باأ�شوات  ا�شتهروا  وقد  الكرمي  ال�شلك  هذا  اإىل 
وجده  عبود  ال�شيخ  فاأبوه  و�شجاءًا  رقة  ت�شدح 
ال�شيخ مهدي من اكابر خدمة املنرب ومن الذين 
جا�شم  ال�شيخ  ال���رادود  اخلطيب  عا�شرناهم 
املنربية  ال�شخ�شيات  من  كبري  وع��دد  النويني 
يبقى  الكرمية  وبطبيعة احلال  اال�شرة  من هذه 
ال�شيخ  ه��و  االأك���رب  وا���ش��ت��اذه��م  امل��ربز  �شيخهم 

هادي النويني. 
درا�سته وخطابته

من  املعتادة  احلوزوية  الدرو�س  تلقى  انه  ال�شك 

اأ�شاتذة  يد  على  العربية  والعلوم  واملنطق  الفقه 
كرام يف حوزة النجف اال�شرف, بيد اننا مل نطلع 
الرو�س واال�شاتذة,  تلك  ارقام وا�شحة عن  على 
تتلمذ  اخلطابي  اخت�شا�شه  جمال  يف  انه  �شوى 

على والده املرحوم ال�شيخ عبود النويني. 
ح�����ش��رت جم��ال�����ش��ه يف ال��ن��ج��ف اال����ش���رف ويف 
واللباقة  الوقار والورع  الكويت فراأيته يجمع بني 
وبحوث  منقحة  موا�شيع  م��ن  ي�شتعر�س  فيما 
الطف  بواقعة  يتعلق  فيما  وخ�شو�شًا  حمققة 
من  والتحرج  ال��ورع  �شديد  اهلل  َرحُمة  كان  فقد 
كانت  ,واجمااًل  عواهنها  على  الروايات  ار�شال 
و�شخ�شيته  �شيقة  وجمال�شُه  ممتعة  موا�شيعه 
يقراأ  انه  مرة  واتذكر  متفوقة  وخطابته  حمبوبة 
الك�شبة  جمعيات  الأح���دى  الهندي  امل�شجد  يف 
ا�شناف  م��ن  �شنف  لكل  حيث  املعتاد  ه��و  كما 
ارت��ق��ى  ومل��ا  با�شمه  اخل��ا���س  جمل�شه  املجتمع 
فتوقفت  الكهربائي  التيار  انقطاع  فاجاأه  املنرب 
مكربة ال�شوت عن العمل فارجتل ال�شيخ جمل�شًا 
ح�شب مقت�شى احلال وا�شتح�شر فورًا معلومات 
وما  النا�س  على  وف�شله  والكهرباء  ادي�شون  عن 
واأم��ا  ذه��ن��ه.  وت��وق��د  ويقظته  ملقدرته  اال  ذل��ك 
�شدح  اإذا  كربالء  اج��را���س  من  فجر�س  �شوته 
هز  امل�شتقل  تلحينه  املعروفة  املتميزة  بطريقته 
الدموع  اأنهار  وانتزع  و�شجاءًا  رقه  القلوب  اوتار 
من املاأقى حزنًا ووفاءًا ملا حل ب�شاحة اأهل البيت 
وكانت  عظيم  وم�شاب  األيم  خطب  من   
اأغلب جمال�شه يف حمافظة مي�شان مبركز مدينة 
املبارك,  رم�شان  �شهر  يف  وخ�شو�شًا  العمارة 
الدعوة  له  توجه  فكانت  عا�شوراء  جمال�س  واأما 
ح�شينية  يف  الكويت  دول��ة  يف  املحافل  له  وتعقد 
على  البحارنه  وم�شجد  عليان  وح�شينية  البكاي 
عا�شوراء  مو�شم  م��ن  ف��راغ��ه  ,وب��ع��د  ات��ذك��ر  م��ا 
تت�شل�شل جمال�شه يف النجف اال�شرف على �شكل 

االجتماعية  والفئات  اال�شناف  ملختلف  ع�شرات 
كما مرت اال�شارة.

مر�سه ووفاته
لي�شت  ف���رتة  ال�����ش��ق��ام  و���ش��ارع  امل��ر���س  ب��ه  اأمل 
الكويت  يف  االم��ريي  م�شت�شفى  وادخ��ل  بق�شرية 
ال�شحة  ل��ه  متمنني  لعيادته  امل��وؤم��ن��ون  فتدفق 
الدعاء  اأكف  رافعني  اهلل  اىل  �شارعني  والعافية 
والتوفيق  االأجر  ال�شفاء وحالفني  ثوب  يلب�شه  ان 
لزيارته مع اال�شتاذ اخلطيب ال�شيد جابر اغائي 
النجف  اىل  ونقل  امل�شت�شفى  غ��ادر  اأي���ام  وبعد 
بني  امل��ر���س  ف��را���س  على  بيته  ول���زم  اال���ش��رف 
ا�شرته الكرمية حتى وافاه االأجل وارتفعت روحه 
اىل بارئها عام 1398ه� وهو مل يزل يف منت�شف 
بخدمة  ق�شاه  الذي  عمره   من  ال�شاد�س  العقد 
وه��ادي��ًا  ووف��ي��ًا  خمل�شًا    ال�شهداء  �شيد 
حتى  الئقًا  ح�شينيًا  ت�شيعًا  جثمانه  ف�شيع  مهديًا 
دخل ال�شحن احليدري ال�شريف فرقد يف حمى 
كان  كما  ج��واره  ودف��ن يف    املوؤمنني  اأم��ري 

يردد:
اإذا مُت فادفني جماور حيدر

اأبا �شرب اأعني به و�شبري
فل�شت اأخاف النار عند جواره 

وال اأتقي من منكر ونكري 

فواحته ومراثيه
ا�شرته  قبل  من  كربى  فاحته  روحه  على  اقيمت 
املنرب  خطباء  اقامها  اخرى  فاحته  اعقبتها  ثم 
واخلطباء  وال�شعراء  االأدب���اء  وب��ادر  احل�شيني 
لتاأبينه ورثائه وكان من بينهم اخلطيب املرحوم 
بهذه  ّابّنه  الذي  الريحة  ابو  املطلب  عبد  ال�شيد 

الق�شيدة:
اثكلت يف ترحالك االأعوادا

ال غرو وان لب�شت عليك حدادا

ياهاديًا مالأ القلوب بهديه 
فلذاك اعطته القلوب قيادا 

ياواعظًا حلو احلديث كالمه
ابدًا ي�شيل عذوبة و�شدادا

اتقنت فنًا للخطابة فازهدت
فيك اخلطابة مذ حبتك ر�شادا

ياراحاًل عنا وغمر فعاله
تك�شوه من ح�شن الثنا ابرادا

قد كنت حممود اخلالل موفقًا 
اكربت فيك هدوئك املعتادا

اكربت فيك النف�س نف�س جّمرب
عرك احلياة مرونة وعنادا

فلتحيى انت فتى خطاك حكيمة
نحو املعايل �شل�شلت اأجمادا

والأنت مفخرة بخري قبيلة
هوت املكارم طارقا وتالدا

فقبيلة قد اجنبتك عريقة
وارى العيان كما اقول �شنادا

فقبيلة والفخر مدر�شة بها
ال غرو فيها ان تكون عمادا

ياراحاًل وله القلوب تاأججت
تذكو بها ارزاوؤه ايقادا

قد �شيعته بالدموع نواظر
وبلوعة قد اودت االكبادا

اودعت ذكراك القلوب فاأنها
ابدا تظل حمبة وودادا

فافخر بانك قد خدمت ل�شيد
ا�شحى به �شمل الطغاة بدادا

ذياك خادمه االأمني لطاملا
اأ�شحى يناغيه يهز مهادا 

َمن امه الزهراء حقًا انه
خري االنام ع�شرية اجدادا

فهناك يلقاك احل�شني واله

والأن تركت االأهل واالأوالدا
اأاأبا الكمال وهذه ان�شودة

ا�شدو بها اعددتها اعدادا
ال مل متت حيا مبا قدمته 

من خدمة ارخ فخذه فرادا

ال�شيخ جواد  الكبري  املرحوم اخلطيب  اأبّنه  كّمْا   
ق�شام بق�شيدة ع�شماء قال فيها: 

تبكي املنابر لوعة وتنادي
من بعد هاٍد للحقيقة هادي

قد كان ي�شحر �شامعيه بيانه
بالوعظ والتوجيه واالر�شاد 

ذكراه �شفر بالف�شائل خالد
تبقى بكل فم مدى االباد

قد عاجلته يد املنون فاأطفاأت
نورًا لذاك الكوكب الوقاد

عبد  ال�شيخ  اخلطيب  بها  رث��اه  املقطوعة  وه��ذه 
االأمري احل�شناوي 

ان املحافل بعد فقدك اأعولت
واملنرب املفجوع فيك كئيب 

ورفاقك اخلطباء كل منهم
قلب له باحلزن كاد يذوب 

ياهادًيا اجرى الدموع م�شابه 
يبكي فراقك منرب وخطيب

ف�شالم على ال�شيخ النويني يوم ولد و�شالم عليه 
وهو خادم ل�شيد ال�شهداء و�شالم عليه يوم رحل 
ركب  يف  يبعث  ي��وم  عليه  و�شالم  رب��ه  ج��وار  اىل 

خدمة اهل البيت  انه �شميع الدعاء.

ال�ضيخ
النوينيهادي
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بقلم: ال�شيخ عبد ال�شاحب الدك�شن

مل��ع��رف��ة ك��ت��اب اهلل وال�����ش��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة ال�����ش��ري��ف��ة وال��ع��ق��ائ��د 
الواردة  والروايات  االأحاديث  مراجعة  من  البد  واالخالقيات 
فيه:  احلديث  الأن  �شرورية  احلديث  اأ�شول  فمعرفة   – فيها 
املطلق واملقيد, والعام واخلا�س ,وال�شحيح واحل�شن ,واملوثق 
اخلطباء  اأخ���واين  فاأن�شح  ذل��ك  وغ��ري  واملر�شل  وال�شعيف 
واأخواتي املبلغات اأن يراجعوا الكتب التالية وهي كتب معروفة 

وم�شهورة وعليها املعول يف درا�شة احلديث:
1- )الدراية( لل�شهيد الثاين زين الدين اجلبعي العاملي.

2- )�شياء الدراية( لل�شيد �شياء الدين العالمة.
3- )اأ�شول احلديث واأحكامه يف علم الدراية( للعالمة جعفر 
بال�شنة  خا�شًا  وال��رواي��ة  احلديث  نوع  معرفة  يف  ال�شبحاين 

النبوية واالأحكام ال�شرعية . 
بل هو عام يف كل املعارف االإ�شالمية حتى العقائد والتف�شري 
علم  يدر�س  اأن  للخطيب  فالبد  االأنبياء  وق�ش�س  والتاريخ 
بعد  اإال  اأي �شيء  واأن ال يذكر  بالظاهر  ياأخذ  واأن ال  احلديث 
التاأكد من �شحته وروايته ,واإذا كان هناك حديث فيه ال�شك 
واالنتقاد فاالأف�شل للخطيب االبتعاد عن هكذا اأحاديث اإال اأن 
يعر�شه على اأهل اخلربة واأعني بهم اخلطباء والعلماء الكبار 
الأن االأقالم املاأجورة لعبت دورها يف تغيري احلقائق وتزويرها 
وا�شافة كالم اآخر ين�شبونه اإىل امل�شطفى وهو منه براء 
 :)احل�شن واحل�شني  املثال قال ر�شول اهلل  ,على �شبيل 
عليه  غبار  ال  �شحيح  حديث  وهذا  اجلنة(  اأهل  �شباب  �شيدا 
,اإال اأن الزيادة على احلديث جاءت يف �شحيح البخاري وغريه 
هكذا )وابي بكر وعمر �شيدا كهولها(! وال�شوؤال الذي ُيطرح: 
مثاٌل  واإليك  �شباب؟!  �شكانها  كل  اأم  كهول  اجلنة  يف  اأن  هل 
اآخر فقد ذكروا اأن النبي  قال: )�شيدات ن�شاء العاملني 
اأربعة اآ�شيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومرمي العذراء وخديجة 

الكربى وفاطمة الزهراء( وهذا حديث �شحيح ال غبار عليه, 
لكن ا�شافوا على احلديث وقالوا على ر�شول اهلل كذبًا واأدعوا 
على  الرثيد  كف�شل  عليهن  عائ�شة  وف�شل  يقول:   انه
�شائر الطعام!! وال اأدري هل اأن ر�شول اهلل وهو اأبلغ املتكلمني 
وهكذا  املو�شوع.  وح��دة  اأي��ن  ثم  بالطعام!  االأم��ث��ال  ي�شرب 
 النبي عن  مزورة  اأحاديث  هكذا  من  اخلطيب  فليحذر 
اخلطيب  وننبه  وغريها  واالأخ��الق  والعقائد  التف�شري  وكذلك 
اأن هذا  وليعلم  ليعرف �شند احلديث  الرجال  اأن يراجع كتب 
ُي�شاأل اخلطيب  وقد  والدراية  ي�شرتك مع علم احلديث  العلم 
هذا  على  اجل��واب  احلديث؟  علم  من  الفائدة  ماهي  �شوؤااًل 
ال�شوؤال نقول باأن علم احلديث وهو علم خمت�س) بدرا�شات 
رجال  فيدر�س  الرجال  علم  اأما  احلديث  ومنت  ال�شند  رجال 
علم  اإن  احلقيقة  ويف  ووث��اق��ه��م.  طبقاتهم  فقط.  احل��دي��ث 
الرجال مقدمة لعلم احلديث واالطالع على هذا العلم ي�شاعد 
كثريًا يف معرفة االأخبار ال�شحيحة من غريها واإليك عزيزي 

اخلطيب قائمة باأ�شماء بع�س كتب الرجال وهي:
1- كتاب الفهر�شة ورجال الطو�شي لل�شيخ الطو�شي حممد بن 

احل�شن بن علي.
العزيز  عبد  بن  عمر  بن  حممد  لل�شيخ  الكا�شي  رج��ال   -2

الك�شي .
3- رجال النجا�شي اأحمد بن علي بن عبا�س النجا�شي.

4- رجال العالمة احللي لل�شيخ ح�شن بن يو�شف بن علي بن 
املظهر احللي.

5- تنقيح املقال يف علم الرجال لل�شيخ عبد اهلل املامقاين .
اأبو  لل�شيد  الرواة  وتف�شيل طبقات  6- معجم رجال احلديث 

.القا�شم املو�شوي اخلوئي

احلديث و�ضحة �ضنده

 الأوىل
حللقة

بقلم: العلوية ام و�شام الطالقاين  ا

و�صايا عامة 
للمبلغني

فقد   , مبادئهم  املوؤمنني  بتعريف   البيت اأهل  اأمر  اإحياء   -1
جاء عن االإمام الر�شا :)رحم اهلل عبدًا اأحيا اأمرنا( واإي�شال 
من  الإخراجهم  كافة  والنا�س  للعامل  الهداية  م�شباح  وهم  نورهم 
جعفر  اأب��ا  �شاألت  ق��ال  الكابلي  خالد  اأب��ي  فعن  النور  اإىل  الظلمات 
الذي  والنور  ور�شوله  باهلل  اهلل)فامنوا  قول  الباقرعن 
 انزلنا( فقال يا اأبا خالد: النور واهلل نور االأئمة من اآل حممد
اإىل يوم القيامة وهم واهلل نور اهلل الذي اأنزل وهم واهلل يف ال�شموات 

واالأر�س. 
وت�شجيع  املقد�شة  احل�شينية  النه�شة  وقيم  مببادئ  التعريف   -2
عن  جاء  فقد  وجه  باأح�شن  احل�شينية  ال�شعائر  اأقامه  على  النا�س 

النبي  اإن احل�شني م�شباح الهدى و�شفينة النجاة. 
3- التعامل االخالقي احل�شن مع اجلميع والتحلي باالأخالق الفا�شلة 
يف اداء العمل الأن الكالم اإذا قيل بخلق رفيع كان اأثره اأكرب واأعمق, 
قال االإمام اأمري املوؤمنني: من ح�ّشن خلقه كرث حمبوه واأن�شت 

النفو�س به.
وزكاها  نف�شه  ه��ّذب  اإذا  املبّلغ  ف��اإن  ي��وم  كل  النف�س  حما�شبة   -4
ثمرة   : طالب  اأب��ي  بن  علي  االإم��ام  قال  اأك��رث  التاأثري  ا�شتطاع 

املحا�شبة �شالح النف�س. 
5- اجلد واالجتهاد يف هداية النا�س كافة قال ر�شول اهلل:) يا 
علي وامي اهلل الن يهدي اهلل على يديك رجاًل خري لك مما طلعت 

عليه ال�شم�س وغربت(.
خا�شة  جل�شات  وعقد  واالح���داث  بال�شباب  ال��واف��ر  االهتمام   -6
واخالقه  واآداب��ه  واأحكامه  وعقائده  االإ�شالم  اأ�شول  وتعليمهم  بهم 
بيته  اأه��ل  من  واملع�شومني   االأكرم النبي  ب�شرية  وتعريفهم 
 واالجابة عن خمتلف واال�شئلة التي جتول يف خاطرهم وذلك 
باأ�شلوب حديث و�شهل وجميل وت�شجيع ال�شباب على اقامة الن�شاطات 
فاإن االإمام ال�شادق يقول:)عليك باالأحداث فاأنهم لكل خري(.

وبناتهم  ب��اأوالده��م   واالم��ه��ات  االآب���اء  اهتمام  ���ش��رورة  تاأكيد   -7
وتن�شئتهم على التم�شك بحب ووالية االأئمة الهداة االأطهار وحفظهم 

من خطر الغزو العقائدي والثقايف. 
8- التاأهب والتهيوؤ لالأ�شئلة املتنوعة واالإجابة عن االأ�شئلة ال�شاذجة 

. وحتمل ال�شعاب واالأذى مهما كان اقتداء بر�شول اهلل
وال�شعي يف حل م�شاكلهم وق�شاء حوائجهم وقدر  النا�س  9- خدمة 

امل�شتطاع, قال ر�شول اهلل :) خري النا�س من  نفع النا�س(.
10- ال�شعي وبذر الكلمة الطيبة يف كل مكان ومع كل ان�شان واالقتداء 
بر�شول اهلل يف ذلك فلقد كان       ي�شتغل كل فر�شة لتبليغ ويدع 
فيها  للتبليغ  فر�شة  ال  التي  االوقات  اإىل  امل�شتحبة  للعبادات  التفرغ 

ملنت�شف الليل.
اأعمالكم  تكون  ب��اأن  وذل��ك  األ�شنتكم  بغري  للنا�س  دع��اة  كونوا   -11
 :وت�شرفاتكم مطابقة ملا تدعى اإليه قال االإمام جعفر ال�شادق
وال�شدق  االجتهاد  منكم  لريوا  األ�شنتكم  بغري  للنا�س  دعاة  كونوا   (

والورع(.
  املنتظر  املهدي  االإمام  املفدى  لتعجيل فرج موالنا  الدعاء   -12

والدعاء للموؤمنني واملوؤمنات كافة.
13- االإخال�س يف العمل فمن يخل�س يف عمله اأكرث ينل درجات اأرفع 

عند اهلل عز وجل.
احلق  الكالم  تقبل  وهو  املوفقية  مفتاح  فاإن  بالتوا�شع  عليكم   -14

وطرد التكرب واالنانية.
15- درا�شة �شرية العلماء والفقهاء ال�شيعة عرب التاريخ والبحث عن 
ال�شدوق  كال�شيخ  ال�شيعة  العلماء  بع�س  من  جعلت  التي  اال�شاليب 

واملفيد الطو�شي واالن�شاري ر�شوان اهلل تعاىل عليهم. 
16- االقتداء ب�شرية اأهل البيت  االخالقية لكون هذا االقتداء 

م�شداقًا طيبًا ملا حتملون من علم. 
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ال�ضيد حممدال�ضايف
اجرى اللقاء: كرار املو�شوي
                جا�شم املن�شوري

�شيخ  املوؤمنني)راأي  اأمري  قال  كما  ال�شاب 
ال�شيخ  عقل  اأن  اأي  الغالم(  جلد  من  اأيّل  اأح��ب 
نعم  ال�شاب,  �شجاعة  من  عندي  اأف�شل  وحكمته 
اأه��م  والتعقل  احلكمة  لكن  مطلوبة  ال�شجاعة 
املوعظة  اإىل  الكل يحتاج  نعم  بكثري من غريها, 
تختلف  الن�شب  لكن  واالآخ���رة  باملوت  والتذكري 
فاخلطيب  والكيف  الكم  املجتمع يف  بني طبقات 
بحاجة اإىل اأن يكلم امل�شتمعني كٍل ح�شب حاجته 

مبراعاة الن�شب املوجودة حتى ال نغنب اأحٍد.
املنرب احل�سيني طريقًا  ر�سمتم يف جمال  لقد   
من  ب�سيء  تبدوؤون  اأن  وهو  اخلطباء  باقي  من  نعهده  مل 
,فلعله  اأي�سًا  اللطم  من  ب�سيء  جمل�سكم  وتختمون  اللطم 

يتوجه لكم �سوؤال وهو ماذا تركتم للرادود احل�سيني؟
النّية  م�����ش��األ��ة  ت��دخ��ل  م�شتقل  كعمل   
األ��ط��م واأب��ك��ي على  اأن  اأري���د  اأن���ا  اأن���ه  فيه وه��ي 
فقط,  النا�س  واأبكي  اق��راأ  اأن��ه  ال   احل�شني
اأين ال اقراأ اللطمية يف كافة املجال�س ولكن  كما 
اخت�شرت على بع�س اللطميات التي تعترب كن�شيد 
يرتدد على مّر االأجيال كلطمية )للموت ما نن�شا 
احل�شني( و)�شيدي نحن فداك( فيجب علينا اأن 
نفكر اأي �شعر نقول وكيف نقراأه فاأنا ال اأفكر يف 
اأن اأغنب حق الرادود ففي بع�س االأحيان عندما 
اأعتذر عن قراأه اللطمية  اأجد رادودًا يف املجل�س 

فمن هذا العمل اأنا اأحقق اأمرين.
اأن��ا  ه��و  اأب��ك��ي االأول:  اأن  اأري����د 

واللطم.
اأن  ه���و  ال���ث���اين: 
اأ�شع للنا�س على 
ب��ع�����س ال��ن��ق��اط 

املهمة.

لل�سيء  مييل  احلا�سر  الــوقــت  يف  اجلمهور   
عّدة  يف  جمل�سه  يكرر  ما  كثريًا  اخلطباء  وبع�س  اجلديد 
اأماكن فهل اأنتم مع فكرة تكرار املجل�س عّدة مرات اأم ال؟

اجلمع  ن�شتطيع  اجلهتني  نحفظ  حتى   
اأن يحفظ الأن فيه اجلنبة  بينهما فالقدمي يجب 
هذه  ونبلور  نطور  لكن  احل�شيني  للمنرب  املعنوية 
ي�شتطيع  ال��ذي  ه��و  الناجح  فاخلطيب  الفكرة 
ويظهره  جديدة  حلية  ويك�شوه  القدمي  ياأخذ  اأن 

لالأخرين فال�شامع ي�شمعه وكاأنه �شيء جديد.
الظواهر  بع�س  ينتقد  اخلطباء  بع�س  ن�سمع   
واظهارها  املليونية  الــزيــارات  يف  حت�سل  التي  الــنــادرة 
ك�سلبيات عامة لدى الزوار, فهل يحق للخطيب اأن يذكر 

هذه ال�سلبيات اأمام بع�س الف�سائيات املعادية؟.
فالق�شية  من�شفًا  اجلواب  يكون  حتى   
ال�شلبيات  عن  �شكتنا  ف��اإذا  موازنة,  اإىل  حتتاج 
تكرب وتتفاقم واإذا انتقدناها يت�شمت بك االأعداء 
ال�شلبيات  ننتقد  االأم��ري��ن  بني  ن��وازن  اأن  فعلينا 
العمل  هذا  �شاأن  من  نرفع  املقابل  ويف  املوجودة 
فاإن  الكبرية  احل�شينية  ال�شعائر  وه��ذه  الكبري 

انتقاد ال�شلبية فيها جنبتني:
االأوىل: هو تربية الطرف الذي قام بال�شلبية. 

الثانية: وفيه ر�شالة اإىل اجلانب االآخر وهي اأننا 
ال جنامل على اخلطاأ وعلى ح�شاب ديننا.

ي�سل  اأن  بحاجة  املجتمع  من  طبقة  هناك   
طريق  عن  اإال  ذلــك  ي�ستطيع  وال  امل�سوؤول  اإىل  �سوتها 
اخلطابي  برناجمكم  يف  االأمر  هذا  جعلتم  فهل  اخلطيب 

على املنرب؟
نعم اأنا اأخذت على عاتقي اأن اأبني هذا   
فاأقوم  منا�شبني  وزم��ان  مكان  كل  يف  املنرب  على 

اإىل  ر�شالة  باأر�شال 

اأم��ام  امل�شت�شعفني  بحقوق  واأط��ال��ب  امل�شوؤولني 
القنوات الف�شائية.

اإىل اخلطباء  اأخرية توجهونها  كلمة  من  هل   
باعتبار هذه املجلة باأ�سمهم ؟

اخلطباء  اأخوتي  اإىل  ب�شراحة  اأق��ول   
ومرتبة  �شاأنًا  منكم  واأق��ل  ال�شغري  خادمكم  اأن��ا 
واالطالع  والفكر  بالعلم  نت�شلح  اأن  علينا  واأق��ول 
على الراأي املخالف واالحتكاك مبجريات االأمور 
اخلطباء  اأخوتي  اأذّك��ر  كما  العلم  بهذا  والعمل 
اخلطيب  وعلى  والذكر  الدعاء  وكرثة  باالهتمام 
اأن يلتفت اإىل اأمر مهم وهو اأنه كلما اأزداد عدد 
اأمام  ازدادت م�شوؤوليته  احلا�شرين حتت منربه 
اهلل وكما اأذكرهم باجلانب االخالقي والتعاي�س 

مع النا�س والتقرب منهم.
�سدى  جمــلــة  جملتنا  اإىل  تــنــظــرون  كــيــف   

اخلطباء؟

واملعنى  اال�شم  اإنها حتمل  احلقيقة  يف   
والعملي  العلمي  اجلانب  وحتمل  الوقت  نف�س  يف 
امل�شروع  ه��ذا  على  اجل���زاء  خ��ري  اهلل  وج��زاك��م 
تاأثرت  العنوان  م�شاهدة  مبجرد  فاأنا  امل��ب��ارك 
عليها  اأّطلع  �شوف  �شاء اهلل  واإن  كبريًا  تاأثرًا  بها 
واأقدم لكم بع�س املالحظات, كما اأدعوا لكم من 
بالتوفيق  قلبي  �شميم 
وال���ت�������ش���دي���د يف 

م�شريتكم 
احل�شينية.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

حممد واآله و�شحبه اأجمعني
ال�شايف  حممد  ال�شيد  ب�شماحة  اأرحب  البدء  يف 
به فجزاه  اللقاء  لنا فر�شة  اتاحته  ون�شكره على 

اهلل خري اجلزاء.
ال�سيد ال�سايف ولكن ال  ن�سمع كثريًا ب�سماحة   
اللقاء  هذا  خالل  فمن  ال�سخ�سية  هويته  عن  �سيء  نعلم 
,و�سيء  ب�سخ�سكم  ملجلتنا  الكرمي  القارئ  ُنعرف  اأن  نريد 

من �سريتكم يف املجال العلمي واملجال اخلطابي؟
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ب�شم   
على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل 
اأجمعني, يف البدء ن�شكركم  حممد واآله و�شحبه 
هذا  الأج���راء  والتفاتتكم  ب��ي  الظن  ح�شن  على 
فالتوثيق  امل��ب��ارك��ة  املجلة  ه��ذه  يف  معي  اللقاء 

ي�شاهم يف البناء الفكري للمجتمع.
اأنا ال�شيد حممد ال�شايف تولد 1971م يف مدينة 
الذين  املو�شوية  ال�شادة  ا�شرة  اىل  وانتمي  بغداد 
من    ال�����ش��ادق  جعفر  ب���االإم���ام  يت�شلون 
اأوالده  وم��ن  اخل��واري  ال�شيد جعفر  ول��ده  خ��الل 
من ي�شمى بال�شيد ال�شايف الكبري واأنا اأنتمي اإليه 
,ولدت يف بغداد ووالدي ولد يف مدينة النا�شرية 

طبيعية  ,ح��ي��ات��ي  ال�����ش��ط��رة  ق�����ش��اء 
اأف���راد املجتمع  ك���اأي ف��رد م��ن 

عائلة  اإىل  ينتمي  �شاب  وكاأي 
البيت  اأه��ل  اإىل  انتماء  لهم 
الدرا�شة  يف  با�شرت   .

حتولت  ثم   , واالإع��دادي��ة  واملتو�شطة  االأبتدائية 
اإىل معهد التكنلوجيا يف مدينة بابل وتخرجت يف 
– 91 حيث كان متزامنًا مع االنتفا�شة  عام 90 
�شيء  فيها  اأ�شرة  اإىل  اأنتمي  اأين  ومبا  ال�شعبانية 
من احل�شا�شية لدى الدولة حيث اأن اأخواين اأعدم 
و�شجن  �شرد  من  منهم  و�شرد  اأع��دم  من  منهم 
منهم من �شجن حيث دفعنا �شريبة االنتماء اإىل 
والدي وعمري)4�شنوات(  فقدُت  العلوي,  اخلط 
قامت  التي  واأم��ي  اأخوتي  بني  يتيمًا  ن�شاأت  حيث 
برتبيتي فجزاها اهلل خري اجلزاء وغفر اهلل لها 
حممد  وح��ب  والتعقل  التدين  على  ربتني  حيث 
واأن��ا  امل�شوؤولية  حتملت  ,وق���د  حممد  بيت  واآل 
ح�شب  )عمالة(  اأعمل  كنُت  حيث  املتو�شطة  يف 
على  اأح�شل  حتى  العراقي  و�شطنا  يف  امل�شطلح 
يف1994  ,ت��زوج��ت  املعي�شة  يف  �شرفه  ميكن  ما 
حيث  معاناة  بعد  العلمية  احل���وزة  يف  التحقت 
كانت اأمي متثل ال�شيء الكبري فهي االأم وهي االأب 
وهي املربية واالأخ وال�شديق وعالقتي بها روحية 
,وقد  قدميها  اأقّبل  وكنت  مادية  هي  مما  اأك��رث 
متخلف  كنُت  الأين  احل��وزة  اإىل  دخ��ويل  رف�شت 
اأكمال  اإىل  فا�شطررت  الع�شكرية  اخلدمة  عن 
اخلدمة الع�شكرية واأكملتها يف �شنة 1996م ويف 

العام نف�شه التحقت باحلوزة العلمية.
مــن �سريتكم يف جمــال  �ــســيء  حــبــذا          

اخلطابة احل�سينية؟
امل�����ش��وؤول��ي��ة  ه��و  احل�شيني  امل��ن��رب        
اأن  فقبل  ب�شيطة  كم�شوؤولية  لي�س  القمة  يف 
يرتقي املنرب م�شوؤولية 
وب��ع��د ارت���ق���اء امل��ن��رب 
م�������ش���وؤول���ي���ة اأخ�����رى 
م�شوؤولية  نزوله  وبعد 
التحقت  وق��د  ث��ال��ث��ة, 
العلمية  احل�����وزة  يف 

العلمي  والدليل  بالعلم  احت�شن  كي  النجف  يف 
والزمان  الع�شر  �شاحب  االإم��ام  رعاية  وبف�شل 
وجهود علماءنا االأعالم فقد قمت بتح�شيل العلم 
منذ )14عام( ابتداء من املقدمات ثم ال�شطوح 
اإىل البحث اخلارجي, وقد حتملت م�شوؤولية املنرب 
منذ اأول يوم با�شرت فيه يف الدرا�شة احلوزوية, 
فكرة  لدي  كانت  اخلطابية  امل�شرية  بداية  ومنذ 
النهو�س باملنرب احل�شيني بنه�شة حديثة متطور 

مبا ي�شبب لنا اجناحًا يف امل�شرية اخلطابية.
الوا�سع  اجلمهور  هذا  له  خطيب  باعتباركم   
على م�ستوى العراق وباقي بلدان العامل اال�سالمي ماهي 
املوا�سيع التي ترونها منا�سبة والتي لها االأولية يف الطرح 

املنربي؟
لالإن�شان  التحتية  البنية  متثل  العقائد   
ولكن تطعم ب�شيء من الفكر والعلم, فاإذا االأولية 
للجانب العقائدي ويتفرع منه اجلانب االأخالقي 

الذي هو ثمرة االعتقاد والتعقل.
  نالحظ اأن اأغلب احل�سور اليوم يف جمل�سكم 
واملجال�س االأخرى هم من ال�سباب فما هو خطابكم الذين 

توجهونه لل�سباب؟
اجل��ان��ب  م��ن  ننطلق  كخطباء  ن��ح��ن    
العقائدي ونركز على اجلانب الفكري ودور العقل 
,فال�شباب بالذات يحتاج اإىل ح�شانه فكريه كما 
ويحتاج  لل�شاب  االأخ��الق��ي  اجل��ان��ب  على  نركز 
عقله  ويخاطب  يناغم فطرته  �شوت  اإىل  ال�شاب 
ويو�شح له دينه واملنرب كفيل برفع كافة ال�شبهات 
ظلم  ال  فالدين  للم�شتمع,  بتو�شيحها  الدين  عن 
فيه وال اجحاف فال�شاب يحتاج اإىل الوقت واآلية 

ملخاطبته , فكيف نخاطبه؟ ومتى نخاطبه؟
كان  اإذا  مــا  بــني  الــطــرح  يف  فــرق  يوجد  هــل   
اجلمهور من طبقة الرجال اأو كان من طبقة غري ال�سباب؟
اأن  املمكن  ال يوجد فرق كبري الأنه من   
يتمتع الرجل الكبري بقوة اإميانية وعقلية اأكرث من 
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الأبوذيات
اعداد: ح�شني معارج

ولدها  ترثي  القا�سم  اأم  رملة  حال  ل�سان 
�ساكر  االأديب هيثم  لل�ساعر    القا�سم 

�سعودي:
ولـــيـــه  ــــام  جــــ�ــــسّ يـــــا  الـــــدهـــــر  والين 
ــه  ــي ـــــــراح ول ــك ال ــي ــل ـــد ع ـــس ـــ� رحـــــت وان
ــــه يـــهـــل الـــ�ـــســـبـــان ولـــيـــه  ــــل ــــــــه رم اأن
ــــه اأدي ـــن  م راح  بــالــعــر�ــس  اأو  �ــســبــاب 

وكاأن ل�سان حال القا�سم يجيبها عن ل�سان 
ال�ساعر عبد االأمري بن موؤيد الكنعاين: 

ــــره والـــ�ـــســـار ميــاي  د�ـــســـربي اأعـــلـــه اجل
ــي طــبــك ميــاي ــام ــم ــي وع ــل ــ�ــســت وه اإخــل
 عــــــــادة الـــيـــنـــجـــتـــل ويـــطـــيـــح ميـــاي
ــة ــزي عـــمـــامـــه اتــغــ�ــســلــه وتـــنـــ�ـــســـب ع

في�سور  قتياًل  ولدها  اإىل  رمله  نظرت  وملا 
اهلل  مــال  حممد  ال�سيخ  االأديـــب  العالمة 

حالتها: 
حنيت  اأعـــلـــيـــك  ــي  ــن ــب ي الــنــيــب  حــنــني 
ـــــا ولـــــــد حــنــيــت  بــــفــــكــــدك لـــلـــظـــهـــر ي
ــيــت  ـــــم تــــــــدري جــــبــــت حــــنــــاي حــن ه
ــــد وكـــطـــعـــت بــيــه ــــول جـــفـــوفـــك يـــــا ل

عبدالعظيم  الــ�ــســيــخ  االأديـــــب  فيجيبه 
الربيعي عن ل�سان رمله:

ــــال  م وال  ـــــيـــــه  دن ـــــــــــاردت  م ردتـــــــــك 
مـــال وال  حــمــلــي  وكـــــع  لــــو  حتـــ�ـــســـرين 
مـــال  وال  اأ�ـــســـنـــوين  ـــت  ـــاب خ يــجــا�ــســم 
وقـــــت الـــ�ـــســـيـــج يـــبـــنـــي اكـــطـــعـــت بــيــه

مالحظه: �سنكمل بقية االألفية يف العدد املقبل اإن �ساء اهلل تعاىل

يــا علي بــالــطــف  اأحــ�ــســني  اه  ــــف/  ــياالل ــل ــح يـــنـــ�ـــســـاري وه ــي ــس ــ� بـــاملـــعـــارة ي

ــي ويــخــوتــي ــوم ــك اأهــــنــــا يـــبـــو فـــا�ـــســـل يـــحـــامـــل رايـــتـــييــ�ــســيــح يــنــ�ــســاري وي

كــــــوم يـــبـــنـــي ويــــاثــــمــــر كـــلـــبـــي عــلــيكـــــوم يـــاجـــا�ـــســـم يــــروحــــي ومــهــجــتــي

الــعــدة ــني  ب ــا  م اأوحــيــد  اأوحدهالــبــيــه/ بكيت  احل�سني  �سل  كتلوا  اأجنان 

ــــا جتــيــبــون الــنــده ـــــــادي وم ــ�ــس اأن ــي ــد اأيلل ــاع ــس ــ� حــيــف مــنــكــم مـــا بــكــه اأم

اأويل عبا�س  ج�سم  مي  تخو�سر  ي�سيلالتيه/  عــيــنــه  ودمــــع  يــاخــويــة  و�ـــســـاح 

جفيل احلـــــرة  ــب  ــن ــزي ل ـــه  ـــت اأن تنويلمـــو�ـــس  عينك  اأخــــالف  تــر�ــســه   �ــســلــون 

معني بــال  وانـــه  اجلي�س  ثجيل  ميــنيالثيه/  وال  يـــ�ـــســـار  ال  حـــكـــك  واأنـــــتـــــه 

ــربة يــخــوتــي اأمــطــرحــني ــغ ــال يهليحــيــف ع وجـــنـــاتـــه  اعـــلـــه  ودمـــعـــة  �ـــســـدر 

ويطيب يــربه  ما  ح�سني  جــرح   / ــه لــــذجــــره لــهــيــباجليم  ــون ــب ــل ــك ــر ب ــس ــحــ� ــل ل

الغريب الــ�ــســامــي  العيلته  رد  ــب اأيلاأ�ــســلــون  ــن ــي الـــغـــوج يـــا زي ــدم و�ـــســـاح ج

ــب نــادتــه ــن ـــــرت بــلــهــفــة اأالأخـــــوهـــــا و�ــســبــكــتــهاحلــــه/ حـــرت يــحــ�ــســني زي وف

ويـــــن عـــنـــي تــــــروح �ـــســـاحـــت يـــالـــويلو�ــســمــتــه بــنــحــره احلــزيــنــة اأووجــنــتــه

ــدالل ال بعد  مــن  يح�سني  خفت  ــيــالاخلـــه/  ــل ـــدرين ال ـــغ ــــــروح ت ـــا �ــســريــج ال ي

العيال ــاي   ــه ب ــالــويل  ي بــ�ــســرك  ويـــــن عـــنـــي تــــــروح �ـــســـاحـــت يـــالـــويل�ــســلــون 

ال�سرج وعــلــى  اأجـــــواده  دنــتــلــه  ـــوجالــــده/  ت �ــســمــ�ــســامــة  نــــــار  الجــــــن  الح 

ــفــة تــهــج ــي ــس ـــال واالبـــــطـــــال مــــن � ـــس ــي� ــل ــاأم ــيــفــه ت ــس ـــاح � وعـــالـــكـــتـــايـــب �ـــس

ــب حــ�ــســني رد ــري ــغ ـــــذال/ ذاهــــت وال االأ�ــســدال ذاك  اأبـــن  ونعمني  اهلل  اأنــ�ــســاء 

ـــف جـــبـــدة اأمنــــرد ـــس ــيلــلــخــيــم الجــــن اأ� اأتــوكــل ــى اهلل  يـــا زيــنــب عــل و�ـــســـاح 

ال�سهيد خلــيــامــه  عط�سان  رجـــع  ـــر/  ــال نــا�ــســر وحيدال ــل ب حــيــف بــالــطــف ظ

ـــه يــالــوحــيــد ـــوي ـــخ ينجليزيــــنــــب تـــكـــلـــه ي ـــوفـــك  اأ�ـــس ـــن  م ــبــي  الــبــكــل ـــم  ه

لل�شيخ االديب ناجي اال�شدي 

ح�سينية
 �ألفية

ال�سعراء  فيها  اأبــدع  التي  ال�سعرية  االلــوان  �سمن  من 
ال�سعبيون هو االلفية احل�سينية حيث ينظمون ق�سيدة 
على عدد حروف الهجاء من االلف اىل الياء ومن �سمن 
من اأبدع بهذا اللون �ساعر اأهل البيت املرحوم االأديب 
ال�سيخ ناجي ال مال اهلل اال�سدي وقد ذكرها يف ديوانه 
واليك  الدارين(  )�سعادة  ال�ستينيات  اواخــر  املطبوع 

عزيزي اخلطيب الق�سيدة كاملة.
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اإن الذي يعي�س مع طرف ما, اأو مع �شديق ما, وكانت 
فرتة االرتباط فرتة زمنية موؤقتة, فمن الطبيعي اأن 
مثاًل:  الزمنية..  الفرتة  هذه  مع  يتنا�شب  االن�شجام 
العمل,  دائ��رة  يف  له  زميل  مع  يعي�س  اإن�شانًا  اأن  لو 
حمددة  الرابطة  هذه  اأو  الزمالة  هذه  اأن  يعلم  وهو 
عالقاته  يرتب  وتلقائيًا  �شعوريًا  ال  فاإنه  ب�شنوات؛ 
بح�شب ال�شنوات التي يعا�شر فيها ال�شخ�س.. ولهذا 
نحن يف الطائرة اأو يف القطار -مثاًل- عندما نتعرف 
االهتمام  من  له  نعطي  فاإننا  بجانبنا,  اإن�شان  على 
طبيعة  ت�شتحقه  م��ا  مب��ق��دار  وال��ع��ط��ف,  واالأه��م��ي��ة 

املعاملة.
اأن  لو  الزوجية..  احلياة  اإىل  بالن�شبة  االأمر  وكذلك 
من  �شنوات  زوجته  مع  يعي�س  اأن  باله  يف  االإن�شان 
احلياة الدنيا, فمن الطبيعي اأن يتعامل معها عاطفيًا 
ومن  الفرتة..  مع هذه  و�شلبًا  متنا�شبة طردًا  بن�شبة 
هنا فاملاديون -الذين يقولون: ال يهلكنا اإال الدهر- 
يعي�شون هذه احلالة من احلياة املوؤقتة, ويلتفتون اإىل 
املراأة مادامت تعي�س زهرة �شبابها, وغاية ت�شوراتهم 
يف هذه احلياة الدنيا, اأن هذه العالقة ت�شتمر اإىل ما 
قبل املمات.. ولكن املوؤمن يرى باأن العالقة بينه وبني 
الزوجة  كانت  واإذا  تنتهي,  ال  اأبدية  عالقة  الزوجة 
�شاحلة, فاإن هذه العالقة ت�شتمر اإىل اأبد االآبدين.. 
يدخل  بيت  اأه���ل  م��ن  )م��ا   : ر���ش��ول اهلل  ق��ال 
قيل:  اجلنة,  اأجمعني  دخلوا  اإال  اجلنة  منهم  واح��د 
يبقى  حتى  فُي�شّفع  فيهم  ي�شفع  قال:  ذلك؟..  وكيف 
تقيني  يارب!.. خويدمتي قد كانت  اخلادم, فيقول: 
احلّر والقّر, فُي�شّفع فيها(.. اإن املوؤمن عندما يدخل 
اجلنة كاأنه ال يتحمل اأن يعي�س حياة منفردة, في�شفع 
ملن حوله, اإىل اأن ي�شل االأمر اإىل اأنه يحب اأن تكون 
خويدمته اأي�شًا يف كنفه يف اجلنة.. ومن نعيم اجلنة 
الذي ي�شوره القراآن الكرمي, هو احلالة االجتماعية 
اإِْخَواًنا  ْن ِغلٍّ  ُدوِرِهم مِّ يف اجلنة: {َوَنَزْعَنا َما يِف �شُ

َتَقاِبِلنَي}. َعَلى �ُشُرٍر مُّ
مب�شتوى  عد  ُي�شّ اأن  ي��ح��اول  ال���ذي  ف���اإن  هنا  وم��ن 
يجعل  مما  ه��ذا  ف��اإن  الكمال,  مرحلة  اإىل  ال��زوج��ة 
الزوجة �شريكة عمر لالإن�شان اإىل اأبد االآبدين.. ومن 
املرغبات اأي�شًا, الأن يكون الرجل ممن يح�شن اأخالقه 
مع الزوجة حتى ي�شل لهذه الدرجة -كما يف بع�س 
اإذا تزوجت رجلني, فاإنها يوم  اأن املراأة  الروايات-: 
القيامة ُتعطى الأح�شنهما خلقًا كان معها يف الدنيا.. 
قالت اأم حبيبة لر�شول اهلل: اأراأيت املراأة يكون 
ويدخلون  ومي��وت��ان  فتموت  الدنيا,  يف  زوج���ان  لها 
خلقًا  )الأح�شنهما  قال:  تكون؟..  هي  الأيهما  اجلنة, 
ح�شن  ذهب  حبيبة,  اأم  يا  الدنيا..  يف  عندها  كان 
اُت  اخللق بخريي الدنيا واالآخرة(.. قال تعاىل: {َجنَّ
ْزَواِج��ِه��ْم  َواأَ اآَباِئِهْم  ِمْن  َلَح  �شَ َوَم��ْن  َيْدُخُلوَنَها  َع��ْدٍن 
َباٍب}..  ُكلِّ  ن  مِّ َعَلْيِهم  َيْدُخُلوَن  َوامَلاَلِئَكُة  اِتِهْم  يَّ َوُذرِّ
يفهم من هذه االآية: اأنه هذه اجلنات ممنوحة لهذه 

االآب��اء  من  االجتماعية:  احلالة 
واالأزواج والذريات..

ويف اآية اأخرى يقول تعاىل: 
َبَعْتُهْم  ِذيَن اآَمُنوا َواتَّ {َوالَّ
ْقَنا  اأَحْلَ ِباإِمَياٍن  ُتُهم  يَّ ُذرِّ
َتُهْم َوَما اأََلْتَناُهم  يَّ ِبِهْم ُذرِّ

ُكلُّ  �َشْيٍء  ن  مِّ َعَمِلِهم  ْن  مِّ
اإن  َرِهنٌي}..  َك�َشَب  ا  مِبَ كلمة اْمِرٍئ 

ْقَنا} ُت�شعر ب�شيء من التف�شل يف هذا املجال..  {اأَحْلَ
ت�شتوجب ذلك,  ال  قد  االأمور  كانت طبيعة  واإن  كاأنه 
والزوجة  متفوق,  اإمياين  م�شتوى  يف  الرجل  كان  اأي 
لها دخول اجلنة يف مرتبة  يهيئ  اإمياين  م�شتوى  يف 
االإلهية  والكرامة  اللطف  مقت�شى  فاإن  واأدن��ى,  اأقل 
العوامل  تلك  يف  الزوجني  بني  العاملني  رب  يجمع  اأن 
املباركة.. وهذا اأي�شًا من موجبات امل�شارعة يف هذا 
اإذا  زوجها  على  تغار  اأن  ينبغي  ال  فاملراأة  املجال.. 
اإذا ارتقى يف االإميان  ارتقى يف االإمي��ان؛ الأن الزوج 
درجة؛ فاإن هذا االرتقاء �شيظهر اأثره يف ذلك العامل 
من ناحية, ومن ناحية اأخرى تكون الزوجة هي التي 
احلياة  يف  اأي�شًا  املقد�شة  العالقة  هذه  ثمار  جتني 

الدنيا.
مباركة احلق للحياة الزوجية 

االأم��ور,  اإلينا  فو�س  عزوجل  اهلل  ب��اأن  ننكر  ال  اإننا 
مبعنى اأن رب العزة واجلالل بناوؤه على اأن ال يتدخل 
يف �شوؤون اخللق بالعنوان االأويل, واإال اإذا تدخل �شلبًا 
يتذرع  القيامة  يوم  العبد  اأن  اإيجابًا, فمن املمكن  اأو 
بذلك.. ولكن ال ميكن اأن ننفي اأثر املباركة, وهو اأن 
ال��روع.. ومن  اإلقاًء يف  العبد ولو  اهلل عزوجل ي�شوق 
االأوقات  بع�س  له  ُتفتح  قد  االإن�شان  اإن  نالحظ  هنا 
االأفكار  وه��ذه  البديعة,  اجلديدة  االأفكار  من  اآف��اق 
تكون مدعاة للتحرك يف احلياة.. مثاًل: اإن�شان ُيلقى 
يف روعه اأن يذهب اإىل بلد معني للرزق, ويحبب اإليه 
هذه الهجرة اأو هذه ال�شفرة, وعندما يذهب اإىل تلك 
البالد تنفتح له اآفاق مل يكن يتوقعها من قبل.. من 
الذي حبب اإليه هذا العمل؟.. ومن الذي ذكره بهذا 
العمل؟.. وقد يكون االإن�شان بع�س االأوقات �شاهيًا عن 
االأمور..  من  اأمرًا  يتذكر  فجاأة  ولكنه  االأمور,  بع�س 
فالعبد  االختيار؛  تنايف  ال  ناحية  من  االأمور  اإن هذه 
ال ميكن اأن يقول باأن رب العاملني األزمه ب�شيء, ولكن 
يغري جمرى حياة  العاملني  رب  فاإن  نف�شه  الوقت  يف 
الالمتوقعة, وهذه  االإلهامات  العبد, من خالل هذه 

التوجيهات التي مل تكن يف احل�شبان.
كما   ,اهلل مباركة  على  التعويل  ي��ل��زم  ول��ه��ذا 
يقول:  عي�شىحيث  اهلل  نبي  اإىل  بالن�شبة  نرى 
م�شاديق  ومن  ُكنُت}..  َما  اأَْي��َن  ُمَباَرًكا  {َوَجَعَلِني 
املباركة هو ما جرى ل�شيدتنا فاطمة, وكذلك 
ملرمي اإذ نالحظ باأن اهلل  -كما يف القراآن 
والتكامل..  التوفيق  اأ�شباب  لها  هياأ  كيف  الكرمي- 

وم����ن امل��ع��ل��وم 
ع��امل  يف  ب���اأن���ه 
ال���رتب���ي���ة وال�����ش��ري 
من  مبدئيًا  الب��د  ال�شلوكي, 
احتاد اجلن�شني, فلي�س من املرغوب مبدئيًا اأن يكون 
للرجل دور مبا�شر, اأو قرب فوق العادة بالن�شبة اإىل 
ين�شحون مب�شاألة  عادة  العلماء  الأن  االآخر,  اجلن�س 
االبتعاد بني اجلن�شني ما اأمكن االأمر, حتى لو كانت 
ق�شة  يف  ن��الح��ظ  ول��ك��ن  علمية..  ع��الق��ة  ال��ع��الق��ة 
نبيًا  لها  بعث  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  باأن  مرمي 
عن  اأجنبي  رجل  وهو  زكريا  وهو  االأنبياء  من 
مل مرمي  يكَّ اأن  اأراد    ولكن اهلل  مرمي 
من خالل هذا النبي العظيم, يقول تعاىل: {

َلَها  َلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َح�َشٍن َواأَنَبَتَها َنَباًتا َح�َشًنا َوَكفَّ َفَتَقبَّ
َزَكِريَّا}, كما نالحظ اأنه اأ�شند الكفالة واالإنبات اإىل 

نف�شه.
على  اأن��ه  الكرمية:  االآي��ة  ه��ذه  من  العملي  فالدر�س 
يرفع  ال  اأن  دائ��م��ًا,  العاملني  رب  ي�شاأل  اأن  االإن�شان 
عني  طرفة  الزوجي  الع�س  هذا  عن  املباركة  نظرته 
راأ�شًا  االأمور  اإليهم, النقلبت  االأمر  اأوكل  لو  اإذ  اأبدًا, 
الزوجني  اأح��د  اأن  نالحظ  هنا  وم��ن  ع��ق��ب..  على 
احلياة  ب�شري  واإذا  امل��ح��ارم,  بع�س  يرتكب  عندما 
ذلك  اآث��ار  ومن  عليه..  كان  عما  ينحرف  اأو  ينقلب 
البع�س,  بع�شهما  عن  النف�شي  االبتعاد  حالة  اأي�شًا: 
ويف حاالت كثرية ال يعلم ما هو ال�شبب لهذا االبتعاد 
الطالق  واالأخ��وات:  االأخوة  بع�س  وبتعبري  النف�شي.. 
النف�شي اأو الطالق العاطفي.. تعبري جميل!.. هناك 
طالق فقهي, وهناك طالق عاطفي نف�شي.. قد يكون 
الزوجان زوجني, ولكنهما مطلقان عاطفيًا ونف�شيًا, 
يف  الأن  الفقهي,  الطالق  من  اأ���ش��واأ  ه��ذا  يكون  وق��د 
الطالق الفقهي االإن�شان ال يرى اأمامه وجودًا متوترًا, 
اأو وجودًا مثريًا, بينما يف الطالق العاطفي يرى اأمام 

عينه وجودًا يثري غ�شبه وغيظه ب�شكل دائم.
يف  االإن�شان  عليها  يعتمد  اأن  ميكن  املباركة  وه��ذه 
خم��ت��ل��ف ظ����روف احل���ي���اة, ح��ت��ى يف ج��و اخل��الف 
ُيِريَدا  {ءاإِن  تعاىل:  قوله  يف  نالحظ  كما  والنزاع, 
الزوجني  اأن  اأي  َبْيَنُهَما}..  اهلّلُ  ��ِق  ُي��َوفِّ ��اَلًح��ا  اإِ���شْ
  اهلل  ف��اإن  االإ���ش��الح,  اأرادا  اإذا  املت�شاك�شني, 
القلبني,  تقريب  يتدخل يف  اأنه  بينهما, مبعنى  يوفق 
ب�شوء  امل��ودة  امل��ودة, ثم �شلبت هذه  ال��ذي جعل  فهو 
اأو  العبد  بهذا  -لطفًا  ب��اهلل  واإذا  الت�شرف, 
بالعبدين-  يرجع لهما هذه احلالة التي �شلبت, من 

خالل خالفهما مع بع�شهما البع�س.

بقلم: ال�شيخ حبيب الكاظمي

ــزل  ــه وال لــهــو اجلـــد  َدْع عــنــك  �ــســعــد  َزلــــَليــا  ومــــن  جـــــرٍم  مـــن  اهلل  اىل  وُتــــــْب 

ــت عــمــرك بــالــتــ�ــســويــف يف اأمــــٍل  ــي ــن االجــل اأف بغتة  تع�سي  حــني  تخ�سى  ومل 

منغمرًا  الــعــ�ــســيــان  يف  وُتــ�ــســبــح  باجلهلمتــ�ــســي  ـــراك  اغ َبـــْل  ال�سيب  يُنهك  مَلْ 

ــِه  ـــاُل ب ـــن ـــــال حـــر�ـــســـًا ال ت ـــُع امل ـــم العملوجت ــالــح  �ــس مـــن  وال  ــاء  ــن ــث ال ُحــ�ــســن 

ـــايل غــــري مـــكـــرتٍث ـــي ـــل َخــجــلتــــنــــاُم طـــــول ال وال  ــــل  ك ـــا  بـــه ارتـــكـــبـــت  ــــا  مم

وجــــاًل  مــ�ــســتــغــفــرًا  بـــهـــا  ــــقــــوُم  ت ــِلوال  ــم ــَه ــن ُم ــث  ــي ــغ ــال ك دٍم  بـــدمـــٍع  تــبــكــي 

خــيــَلتــبــنــي الــقــ�ــســور وعــنــهــا وانــــت مــرحتــل وال  �ــــســــٍك  ــــال  ب الـــقـــبـــور  اىل 

ــم جــهــاٍل قـــد كــذبــت بــِه ــعــل ــِلوتـــدعـــي ال ــم ـــــذا عـــلـــًم بــــال ع ـــــو �ـــســـدقـــت ف ول

نــدمــًا  ـــْب  وت وا�ستغفر  للنف�سك  ــلفــاأبــِك  واالأ�ــس ــار  ــك االب يف  اهلل  اىل  واأ�ــســرخ 

وبــنــوا  عــمــروا  قــد  االأوىل  ــوك  ــل امل ــى الــقــلــِلايـــن  ــهــم قـــ�ـــســـورًا و�ـــســـادوهـــا عــل ل

بعدهم  فــهــي  منهم  ــم  ــرغ ال عــلــى  ــارو  ــس ــــــس ال ُيــــرى مــنــهــا �ــســوى الــطــلــِل � دوار�

ــا  ــهــمــُه ــــدهــــِر ا�ــس فـــ�ـــســـر عـــتـــهـــم بـــــاأنـــــواع مـــــَن الـــعـــلـــِل رمـــتـــهـــم حــــادثــــات ال

ب�سا�سته ـــدى  اأب اأن  الــدهــر  مــن  ــم يف الــعــ�ــســلواأحــــذر  ــس ــ� ـــــاأن ال ـــًا الـــيـــك ف ـــوم ي

ـــــال حـــادثـــه  ـــــر غ ــــن ده ــــوؤم الـــُر�ـــســـلفـــكـــيـــف ي �ــســيــد  واأبـــــكـــــي  الـــنـــبـــي  ال 

ــه  دم يف  املــــحــــراب  ــــدى  ل ــًا  ــي ــل ع ـــر الـــنـــذلاأردى  ـــاف ـــك ـــب بــحــ�ــســام ال ـــسَ ـــ� ُم

ـــــــّرع الــبــ�ــســعــة الــــزهــــراء فــاطــمــة  ــب واالحـــــــزان والــعــلــلَوَج ــائ ــس ــ� �ـــســـاب امل

ــه قــطــعــًا  ــب ــل ـــال مهلواملـــجـــتـــبـــى قــــد تـــقـــيـــاأ ق ــى فــيــهــا ب ــى قــ�ــس ــت ــم ح ــسُ ــ� ــال ب

ـــيوخــلــنــي عـــن حــ�ــســني وال تــهــيــج حــزين ــــا قــــد نـــالـــه اجـــِل ـــــر م فــــــاأن يف ذك

ل�ضيد  ا
ر�ضا 

الهندي 
املو�ضوي

بقلم: ابو زهراء اال�شدي

كبري,  بالهندي, عامل  وال�شهري  املو�شوي  ال�شيد حممد  العالمة  ر�شا جنل  ال�شيد  هو 
واأ�شتاذ جليل و�شاعر, فحل وكان طيب اهلل ثراه يف طليعة اأدباء زمانه و�شعراء ع�شره .

والدته:
ولد �شماحته يف النجف االأ�شرف عام1390ه� وملا اأن بلغ عنفوان �شبابه هاجر بهجرة 
النجف �شنة 1311 ثم طفق  اإىل  اإىل �شامراء فمكث هناك ب�شعة �شنوات وعاد  اأبيه 
يقر�س ال�شعر ب�شتى فنونه واأ�شاليبه وقد تتلمذ على علماء زمانه االأعالم ودرو�س العلوم 
العقلية والنقلية يف مدار�س النجف العلمية حتى راهق االجتهاد يف حدود �شنة 1323 
ه� اأ�شبح م�شهودًا له يف ذلك, وقد �شهد له يف هذا املعنى عدد من اأكابر علماء ذلك 

الع�شر منهم املرحوم اآية اهلل ال�شيخ حممد طه جنف وغريه من املراجع املربزين.
وفاته:

تويف يف امل�شخاب عام 1363م ونقل جثمانه اإىل النجف االأ�شرف ودفن اإىل جوار جده 
 اأمري املوؤمنني

:واإليكم ق�شيدة يف الن�شائح واحلكم وختامًا يرثي احل�شني

الزوجية  احلياة  خلود 
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حتى نكون على بينة من اأمرنا ب�شكل عام البد لنا من اأن ناأخذ بنظر االعتبار كجانب اأخالقي الذي يجب اأن يكون عليه االن�شان ب�شكل عام واملوؤمنون بال�شكل اخلا�س.
حيث اأن االخالق الفا�شلة التي تنم عن االإميان وما حتمل من درو�س وعرب لهي جديرة من اأن ت�شنع جمتمع فا�شل اإذا ما علمنا باأن ق�شية احل�شني بكل معانيها 
وتفا�شيلها كانت اأخالقية واإ�شالحية تهدف اإىل بناء جمتمع اإن�شاين قوامه دين اهلل اأال وهو االإ�شالم ونبذ كل التخر�شات التي ال طائل من وراءها, وما يجعلها اأكرث 
ثقة مبا نقوله هو ما خ�س به �شبحانه وتعاىل الر�شول الكرمي حممد حيث اأنه تعاىل قال ب�شم اهلل الرحمن الرحيم)وانك لعلى خلق عظيم(من هنا ا�شتنتجنا 
وعرفنا باأن لالأخالق دوٌر كبرٌي يف ا�شعاد الفرد واملجتمع حيث باالأخالق يق�شي على اال�شطهاد وال ُتغ�شب احلقوق وال يطرد ال�شعفاء خارج معرتك احلياة, وقد 
وجدنا اأن هناك الكثري من اخلريين الذين تاأدبوا وتاأثروا بهذه ال�شفة اجلميلة عيونًا �شاهرًة على رعاية حقوق النا�س و�شيانته من ال�شياع بطريقة اأو باأخرى من 
خالل ما قدموا من عطاء على ال�شاحة العملية وال�شاحة الفكرية واإذ هو �شرف عظيم لنا اأن جند هنالك من يقف بكل طاقاته يحارب الظلم واال�شتبداد انت�شارًا 
منه للحق ومبادئه ال�شامية لكننا يف الواقع بحاجة اإىل مديد امل�شافحة ببع�شنا البع�س االآخر للق�شاء التام على الفتنه التي اأرادها اأعداء االإ�شالم اأن تبدد ال�شفوف 

وبالتايل ي�شبح من الع�شري علينا جمع �شتات ما فرقوه. 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    زب 

ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې  ې  رب)االحزاب(
التبليغ-  اإىل  اأ�شارت  -التي  االآي��ة  هذه  عن  الكالم 
ينح�شر يف ثالثة ف�شول ) التبليغ , املبلغ , املبلغ له( 
فنتكلم يف هذا العدد عن الف�شل االأول وهو)التبليغ( 
ونرتك احلديث عن الف�شلني االآخرين اإىل االأعداد 

املقبلة اإن �شاء اهلل تعاىل.

اأواًل: يف معنى التبليغ
لفتت  التي  التبليغ هي  اأن حركة  والري��ب يف  ال �شك 
اهلل  دين  يف  ودخولهم  االإ�شالم  اإىل  النا�س  اأنظار 
لفت  وقد  الوا�شحات  من  فهو   , اأفواجًا   ... اأفواجًا 

اأنظار املراقبني ممن اآمن منهم ومن مل يوؤمن.
فالتبليغ اليوم لي�س كمثله باالأم�س البعيد الذي يعتمد 
ارتقى  قد  املقابل  الطرف  الأن  املبّلغ  �شخ�س  على 
اأعلى مراتب االإعالم فما يثريه املبّلغ اليوم ال يتعدى 

حدود معنى االإ�شارة فقط. 
اإذ ال بد لنا من البداية اأن ننظر اإىل حركة التبليغ 
نظرة جدية ومو�شوعية فاحلركة االإعالمية البد لها 
الدين وتخرج عن اطار  تكون حرة وغيورة على  اأن 

امل�شميات وتدعم من اأراد لنف�شه اأن يكون مبّلغًا فال 
زال الكثري من امل�شلمني ال يجدون اأنف�شهم يف اطار 
اأن  اأو  فقط  م�شلمًا  يكون  هل  الدين  على  امل�شوؤولية 
اآخر كما كان  بلد  اإىل  بلد  يكون مبلغًا لالإ�شالم من 
الرعيل االأول من امل�شلمني العاملني حتت لواء ر�شول 
ال  امل�شلمني  ابناء  من  البع�س  نرى  وقد   اهلل
اال���ش��الم  متثيل  ع��ن  م�شوؤولني  اأنف�شهم  يعتربون 
وجت�شيد �شلوكه واأخالقه وبالتايل رمبا اأ�شاء البع�س 
منهم اإىل االإ�شالم بت�شرفاتهم غري الالئقة  ورمبا 
االإ�شالم ولعل  اعتناق  النا�س عن  الكثري من  اأبعدوا 

قول ال�شاعر هو بيان لهذا الكالم:
يقولون يف االإ�شالم جهال باأنه

ي�شد بنيه  عن �شبيل التقدم
فاإن كان ذا حقا فكيف

تقدم اأوائلهم من ع�شرهم املتقدم 
واإن كان ذنب امل�شلم اليوم جهامة

فماذا على اال�شالم من جهل م�شلم
 
تليق  التي  بال�شورة  يظهر  اأن  الب��د  اليوم  فامل�شلم 
ب��الد غري  اأو يف  ���ش��واء يف دار اال���ش��الم  ب��االإ���ش��الم 
احلركة  دع��م  من  االع��الم  لو�شائل  والب��د  اال�شالم 

التبليغية دعمًا جديًا ليقف اأمام الو�شائل االإعالمية 
تفوق  باتت  التي  منها  الغربية  خ�شو�شًا  االأخ��رى 
�شناعتها  بتفوق  االإ�شالمية  االإع��الم��ي��ة  الو�شائل 
يف  املوجودة  التكنلوجيا  �شناعة  عن  وتكنولوجياتها 
بالد امل�شلمني فاأقبال النا�س هنا وهناك غربًا و�شرقًا 
تتقدمهم  الطبقات  وخمتلف  امل�شتويات  ك��ل  على 
اإىل  يعود  الغربية  املجتمعات  من  املثقفة  الطبقة 
املثالية  احلياة  من  الغربية  املادية  االأطروحات  خلو 
االإ�شالم  غناء  نرى  نف�شة  الوقت  يف  عنها  املبحوث 
فكرًا وعقيدة و�شلوكًا فقد وجد االن�شان الغربي كل 
اإال  املرتفة  املادية  الراحة  وو�شائل  احلياة  متطلبات 
اأنه مل يجد القلب ال�شليم املطمئن والنف�س ال�شعيدة 
باالأعماق  يت�شل  ال���ذي  والعقل  املتعالية  وال���روح 
ما  اإذا  املثاليات  ع��امل  اإىل  به  ت�شمو  التي  واالآف���اق 
خالل  من  الر�شالة  حملة  يكونوا  اأن  للم�شلمني  اتيح 
احلركة التبليغية حلمل الكلمة ال�شادقة للعامل من 
فيه  يظهر  ال��ذي  املوعود  اليوم  اأن  �شك  وال  حولهم 
  االأم��ر  �شاحب  يد  على  طريًا  غ�شًا  االإ���ش��الم 

ويظهره اهلل على الدين كله ولو كره امل�شركون وذلك 
قريبًا اإن �شاء اهلل تعاىل فلذا ترى اأن التبليغ اأهتم به 

اال�شالم اهتمامًا خا�شًا.

ذهبية و�سايا 
اعداد: عالء الطائي

لتبليغ ا

بقلم: ال�شيخ  حممد علي الدك�شن

ئم لل�سا
�شهر رم�شان .. �شهر الرحمة واملغفرة والعتق من 
النار , ويف هذا ال�شهر املبارك يحلو احلديث عن 
الفوائد الروحية والنف�شية واجل�شدية ل�شيامه, 
ولكن هناك وقفات �شحية, وو�شايا طبية, ال بد 
رم�شان  لنا  ليكون  االنتباه  من  �شيئًا  نعريها  اأن 
اأي�شًا ال�شحة والن�شاط والعطاء ون�شتعر�س يف 

هذا املقال بع�شًا من تلك الو�شايا :
1 - كلوا وا�سربوا وال ت�سرفوا 

ال��غ��ذاء  علم  جمعت   , اهلل  ك��ت��اب  يف  اآي���ة  ه��ذه 
رم�شان  �شهر  ف��اإذا جاء   , كلمات  ثالث  كله يف 
االإفراط  االآية , وجتنب  والتزم ال�شائم بهذه   ,
يف الدهون واحللويات واالأطعمة الثقيلة خرج يف 
نهاية ال�شهر وقد نق�س وزنه قلياًل , وانخف�شت 
ال�شحة  غ��اي��ة  ف��ه��و يف  ج�����ش��ده  م��ن  ال���ده���ون 
وال�شعادة , وبذلك يجد يف رم�شان وقاية لقلبه , 
وارتياحًا يف ج�شده . فالكنافة والقطائف وكثري 
من احللويات واللحوم والد�شم تتحول يف اجل�شم 
اإىل دهون , وزيادة يف الوزن , وعبء على القلب 
. وقد اعتاد الكثري منا على ح�شو بطنه باأ�شناف 
الطعام , ثم يطفئ لهيب املعدة بزجاجات املياه 

الغازية اأو املثلجات .
2- اإذا اأفطر اأحدكم فليفطر على متر

وه����ذا ح��دي��ث ل��ر���ش��ول اهلل ف��ق��د  ك��ان 
يفطر قبل اأن ي�شلي على رطيبات, فاإن مل تكن 
ح�شوات  ح�شا  تكن  مل  ف��اإن  فتمريات,  رطيبات 
اإىل  بحاجة  االإفطار  عند  فال�شائم   . املاء  من 
م�شدر �شكري �شريع , يدفع عنه اجلوع, مثلما 
هو بحاجة اإىل املاء , واالإفطار على التمر واملاء 
وت�شتطيع  والعط�س,  اجلوع  دفع  الهدفني  يحقق 
امل��ع��دة واالأم���ع���اء اخل��ال��ي��ة ام��ت�����ش��ا���س امل���واد 
الرطب  يحتوي  كما   , كبرية  ب�شرعة  ال�شكرية 
من  يقي  مم��ا  االأل��ي��اف  م��ن  كمية  على  والتمر 
االإم�شاك , ويعطي االإن�شان �شعورًا باالمتالء فال 

يكرث ال�شائم من تناول خمتلف اأنواع الطعام .
3- اأخرت لنف�سك غذاء �سحيًا متكاماًل 

و�شاماًل  متنوعًا  غ��ذاوؤك  يكون  اأن  على  اأحر�س 
طعام  يف  واأج��ع��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة,  العنا�شر  لكافة 
غنية  فهي  اخل�شار  من  وافرًا  مقدارًا  اإفطارك 
باالألياف كما تعطيك اإح�شا�شًا باالمتالء وال�شبع, 
ال��ط��ع��ام. وجتنب  ب��اق��ي  اأق���ل م��ن  ف��ت��اأك��ل كمية 

التوابل والبهارات واملخلالت قدر االإمكان, كما 
ت�شبب  فقد  وامل�شبكات  املقايل  ي�شتح�شن جتنب 

ع�شر اله�شم.
4- �سرورة تناول وجبة ال�سحور

االأكرموال  ال��ر���ش��ول  ب��ه  اأو���ش��ي  م��ا  وه��و 
منع حدوث  يفيد يف  ال�شحور  تناول  اأن  �شك يف 
رم�شان,  �شهر  نهار  اأث��ن��اء  وال�شداع  االإع��ي��اء 
ويخفف من ال�شعور بالعط�س ال�شديد, كما حث 
فقال:)ما  ال�شحور  تاأخري  الر�شولعلى 
االإفطار  عجلوا  ما  جتملوا  ما  بخري  اأمتي  تزال 

واأخروا ال�شحور(.
5- كيف تتجنب االإح�سا�س بالعط�س؟ 

امللوحة, وجتنب  ال�شديدة  االأغذية  حاول جتنب 
الأنها  ال�شحور  عند  وخا�شة  والبهارات  التوابل 
االأغ��ذي��ة  وجتنب   , بالعط�س  االح�شا�س  تزيد 
 , التح�شري  ال�شريعة  الوجبات  اأو  املحفوظة, 
املبالغة  عدم  مع  امل��اء  من  كافية  كمية  وا�شرب 

يف ذلك.
6- كيف تتجنب االإم�ساك ؟

فاأكرث  ب��االإم�����ش��اك,  ي�شابون  مم��ن  كنت  واإذا 
باالألياف املوجودة يف  الغنية  االأغذية  تناول  من 
تكرث  اأن  وحاول  واخل�شار,  والفواكه  البقوليات 

من الفواكه بداًل من احللويات الرم�شانية.
7- جتنب النوم بعد االإفطار

االإف��ط��ار  بعد  ال��ن��وم  اإىل  يلجاأ  ال��ن��ا���س  بع�س 
طعام  وجبة  ت��ن��اول  بعد  ال��ن��وم  ف��اإن  واحلقيقة 
ك��ب��رية ود���ش��م��ة ق��د ي��زي��د م��ن خ��م��ول االإن�����ش��ان 
وك�شله  وال باأ�س من اال�شرتخاء قلياًل بعد تناول 
ل��ه��وؤالء  الذهبية  الن�شيحة  وت��ظ��ل   .. الطعام 
النا�س هي �شرورة االعتدال يف تناول طعامهم , 
ثم النهو�س ل�شالة الع�شاءين فهي ت�شاعد على 

ه�شم الطعام وتعيد لهم ن�شاطهم وحيويتهم.
8- �سهر رم�سان فر�سة للتوقف عن التدخني 

التدخني  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ف��وائ��د  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 
عن  املرء  فيه  يقلع  الذي  االأول  اليوم  منذ  تبداأ 
الدم  ب��داأ  التدخني  عن  توقف  فمتى   , التدخني 
اأك�شيد  اأول  غاز  من  ب��داًل  االأوك�شيجني  ميت�س 
الكربون ال�شام , وبذلك ي�شتقبل اأع�شاء اجل�شم 
امللقاة  االأعباء  وتخف   , باالأوك�شجني  مليئًا  دمًا 

على القلب �شيئًا ف�شيئًا.

يف
املنظور

الإ�سالمي

جوهر الإميان 
اأن تكون خلوقا

بقلم: ال�شيد الزم ح�شن املو�شوي
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ما ا�ضم ال�ضهر الذي نحن فيه االن؟

اجلمهورية
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اللبنانية

ت�شعبت  �سعبان:  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 
القبائل يف هذا ال�شهر � وقت الت�شمية � لالإغارة بعد قعودها عنها 

يف رجب. وقيل يتفرق النا�س فيه ويت�شعبون طلبا للماء. 
 :)July(يوليو)الغريغوري )التقومي  الروماين  ال�سهر 
 Julius كلمة من اللغات االجنلو � فرن�شية عن الكلمة الالتينية
ال�شهر  هذا  وك��ان  ق.م(   44  �  100( قي�شر  يوليو�س  ا�شم  وهي 
اإ�شافة  قبل  وذل��ك  اخلام�س,  ال�شهر  اأي   Quintils يدعى 

يناير وفرباير. 
بابلي  اللفظ  االآرامي(متوز:  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
عن لفظ �شومري يعني ابن احلياة وق�شد به اإله عبده ال�شومريون 

واالكاديون, وكان هذا ال�شهر مكر�شا له وهو اإله ميوت ويعود.

ا�ضٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ــــــــادر ن  - قـــــلـــــيـــــل  نزار 1
يتحدث بالليل  �ساهر  �سامر 2
ظـــــــبـــــــي ابـــــيـــــ�ـــــس رمي 3
�ــــــــســــــــوت حـــــزيـــــن رنني 4

اأن  وانه ال ميكن  الدولة  الت�شريعية اال�شالمية على �شرورة وجود  املنظومة  اأكدت 
التنظيم الذي يقرر احلقوق واحلريات ويوفر احلماية  اإال مع  ت�شتقيم املجتمعات 
النظرية وقد جاء هذا  لها وير�شم حدودها وتطبيق االفكار وااللتزامات  الالزمة 

زب ٱ  ٻ  ٻ   تعاىل:  ق��ال  الكرمي حيث  ال��ق��راآن  اآي��ات يف  ع��ّدة  املعنى يف 
ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  
ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  رب)احلديد( وقال تعاىل: زبڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
ۈۈ  رب)البقرة( اأما على م�شتوى ال�شنة املباركة للمع�شومني  فقد 
قال اأمري املوؤمنني  : يف الرد على اخلوارج ملا �شمع قولهم : ) ال حكم اإال هلل(  
قال  :) كلمة حق يراد بها باطل. نعم ان ال حكم اإال هلل ولكن هوؤالء يقولون ال 
اإمرة اإال هلل , وانه البد للنا�س من اأمري ّبٍر اأو فاجر يعمل يف اأمرته املوؤمن, وي�شتمع 
فيها الكافر, ويبلغ اهلل فيها االأجل, ويجمع به الغيء ويقاتل به العدو, وتاأمن به ال�شبل 
ويوؤخذ به لل�شعيف من القوي حتى ي�شرتيح ّبر وي�شرتاح من فاجر( وو�شيلة االأمري 

لتحقيق ذلك يف الدولة.
ا�شتحالة تنظيم املجتمع بال  اإىل  ال�شيا�شة ذهب  واالجت��اه االأعم واالأغلب يف علم 
موؤ�ش�شة جتمع املوؤ�ش�شات وهذا من�شجم مع الفطرة االن�شانية وال�شرورة االجتماعية 
والدينية التي توؤكد على اأهمية الدولة لعّدة مربرات منها: احلاجة اىل توفري االمان 
وحماية املجتمع يف الداخل واخلارج واالبتعاد عن الفو�شى, واحلاجة اىل حتقيق 
التقدم والرقي يف �شتى ميادين احلياة االجتماعية واالقت�شادية والثقافية واإ�شباع 

حاجات االفراد واملجتمع.
ونظرًا الإمكانية االفراد املحدودة اأو عدم رغبتهم فاأنهم ال يت�شدون مبا هم كذلك 
ملثل هذه الق�شايا, لذلك فقد ذهب بعيدًا االجتاه ال�شيا�شي القائل بانه ال �شرورة 
لوجود الدولة معتمدين يف تنظيم املجتمع على االفراد انف�شهم من خالل االلتزامات 
االخالقية ويرون وجوب العمل بنحو يو�شل اىل هذه النتيجة اأي الرتبية والتعليم ثم 
هم يقومون بتنظيم امورهم, اأما بقية املذاهب فرتى انه غري واقعي الأن التجربة 
يف املا�شي واحلا�شر اأكدت على وجود بع�س افراد ال ميكن ا�شالح اعوجاجهم اإال 

بالقوة واإال فيزداد خطرهم على املجتمع .

بقلم: ا. علي عادل ها�شم

بقلم: ا. حممد علي حميد

بقلم: كرار كرمي زيارة

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   تعاىل:زب  ق���ال 
ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  رب )النور(, اأكدت درا�شة جديدة �شدق مما جاء 
يف كتاب اهلل قبل اأربعة ع�شر قرنًا, حيث تبني للعلماء 
اأن النظر اإىل الن�شاء يوؤثر على الذاكرة الق�شرية لدى 

االن�شان.
احد  اج��راه��ا  ج��دي��دة  هولندية  درا���ش��ة  اأك���دت  كما 
الباحثني على طالب وطالبات يف اجلامعة اأن جمرد 
ي�شبب  معهن  واحل��دي��ث  ال��ف��ات��ن��ات  الن�شاء  ح�شور 
ويخف�س  لديهم  ال��ذاك��رة  وي�شعف  لرجال  الت�شو�س 

ادائهم العقلي ب�شكل كبري. 
ويقول العلماء كلما كانت زينة املراأة وفتنتها اأكرب كلما 
بان  الظاهرة  هذه  العلماء  ويف�شر  اأك��رب,  التاأثري  كان 
واتخاذ  املعلومات  مبعاجلة  تقوم  التي  الدماغ  خاليا 
واحلديث  اليها  والنظر  امل��راأة  بح�شور  تتاأثر  القرار 
اجلاذبية  مو�شوع  على  الدرا�شة  هذه  ورك��زت  معها. 

والفتنة والتربج.
فالنظر اإىل املراأة املتربجة يفقد الرجل �شوابه وبالتايل 
ال يتمكن من اتخاذ القرار ال�شائب, على االأقل خالل 

وبعد النظر بفرتة ق�شرية حتى يزول التاأثري.

اأحبتي ندرك ملاذا امرنا اهلل بغ�س الب�شر,  يا  ورمبا 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   تعاىل:زب  ي��ق��ول 
ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  رب )النور(, وانظروا معي اىل اخلطاب الرحيم 
بوجود  ليذكرنا  )ڇ  ڇ(  ب�شيغة  جاء  ال��ذي 
حلظة  كل  يف  ياأمرنا  وكاأنه  بيننا,   اهلل ر�شول 
بالنبي وهذا  االلهي  البيان  ويذكرنا  الب�شر  نغ�س  اأن 
املوقف ع�شى اأن نتذكر �شريته العطرة واخالقه, انه مل 

ينظر اىل امراأة قط نظرة �شهوة.
الرائعة)ڎ  ڎ   ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  اىل  معي  وان��ظ��روا 
ڈ( فالنظر اإىل املراأة يف�شد التفكري والعقل ويعطل 
لكن  فيه,  الفكرية  العمليات  وي�شو�س  الدماغ  خاليا 
عندما ينتهي االن�شان عن النظر اإىل هذه املحرمات 
فاإن دماغه يعمل بطريقة اأكرث كفاءة وي�شتطيع اتخاذ 

القرار ال�شحيح ب�شهولة.
وانظروا معي كيف ختم اهلل هذه االآية العظيمة بقوله: 
)ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ( ليذكرنا مبراقبة اهلل لنا يف 

القائلزب ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   وهو  حلظة  كل 
ڃ  ڃرب)غافر( وهذه اأف�شل طريقة للعالج, 

حيث يقول علماء النف�س اإن اأح�شا�س االن�شان باملراقبة 
اخلارجية ميكن اأن مينعه من ارتكاب املمنوعات.

)ڇ  ڇ   النظر  بغ�س  االم��ر  ب��دء  كيف  وان��ظ��روا 
ڍ  ( حفظ الفرج )ڍ  ڌ( الأن اهلل 
يريد اأن يبعد عنا اأي �شبهة اأو فعل يوؤدي اإىل الفاح�شة, 
فالنظر اخلطوة االوىل الرتكاب املحرمات, واالن�شان 
وهذا  رائعة,  بحالوة  يح�س  فاإنه  ب�شره  يغ�س  عندما 
ما اأخرب به النبي االأعظم حيث اأخرب باأن النظر 
�شهم من �شهام اأبلي�س من تركه خمافة الرحمن اأبدله 

اهلل نورًا يجد حالوته يف قلبه... �شبحان اهلل !
اأن اذكركم باأن عدد من علماء امل�شلمني  اأود  واخ��ريًا 
ومداومة  املحرمة,  النظرة  تاأثري  عن  بدرا�شة  قاموا 
الن�شاء  اىل  النظر  اأن  لهم  وتبني  الن�شاء,  اىل  النظر 
ت�شلب  راأ���ش��ه��ا  على  االم���را����س,  م��ن  الكثري  ي���ورث 
ال�شرايني نتيجة الهيجان الذي حتدثه هذه النظرات, 
النف�شية  اال�شطرابات  وبع�س  ال��دم  �شغط  وكذلك 
التي ال تظهر اثناء الكرب... وغري ذلك من االمرا�س, 
وقد اأراد اهلل تعاىل اأن يطهرنا ويزكينا, ولذلك قال : 

زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  رب )الن�شاء(.

نظرية احلكم يف اال�ضالم احللقة 
الرابعة

حا�ضة الب�ضر

نية
 الثا

لقة
احل

احلكم: جمهورية برملانية.
العا�صمة: بريوت.

امل�صاحة: 10,452 كيلو مرت مربع.
ال�صكان: 4,224,000  ن�شمة.

العملة: لرية لبنانية.
اللغة: العربية.

اأ�صل الت�صمية: ُعرفت �شل�شلة اجلبال الواقعة على ال�شاحل ال�شرقي للبحر 
املتو�شط با�شم "جبال لبنان" منذ زمن �شحيق. فقد ُذكرت 12 مرة يف ملحمة 
جلجام�س, قرابة عام 2900 ق.م, ويف اأثار اإبال, و 64 مرة يف العهد القدمي. ويرد 
اأ�شل ا�شم لبنان اإىل انها ا�شم �شرياين موؤلف من "لب" و"اأنان" وتعني "قلب 
اهلل" اإذ ا�شتهر جبال لبنان كموقع لالآلهة عند االأقدمني.كما ذكر بالكتابات 

الفرعونية ك� "ر م ن ن". واملعروف اأن "ر" الفرعونية ترمز للكنعانيني.
ويف عام 1920 خالل االنتداب الفرن�شي على �شوريا ولبنان �شمت املدن ال�شاحلية 
ومناطق ال�شمال ووادي البقاع و�شفوح �شل�شلة جبال لبنان ال�شرقية اإىل مناطق 
مت�شرفية جبل لبنان و�شميت بدولة لبنان الكبري. فاأ�شبحت ت�شمى هذه املناطق 
كلها بلبنان. وعندما ح�شل لبنان على اال�شتقالل يف 22 نوفمرب 1943 اعتمد 

ا�شم "اجلمهورية اللبنانية".

نبذة خمت�صرة: اجلمهورّية اللبنانّية هي اإحدى الدول العربية الواقعة يف ال�شرق 
وال�شرق,  ال�شمال  من  �شوريا  حتدها  االآ�شيوية.  القارة  غرب  جنوب  يف  االأو�شط 
وفل�شطني املحتلة  من اجلنوب, وتطل من جهة الغرب على البحر االأبي�س املتو�شط. 
هو بلد دميقراطي جمهوري طوائفي غني بتعدد ثقافاته وتنوع ح�شاراته. معظم 
�شكانه من العرب امل�شلمني وامل�شيحيني. وبخالف بقية الدول العربية هناك وجود 
فعال للم�شيحيني يف احلياة العامة وال�شيا�شية. هاجر واإنت�شر اأبناوؤه حول العامل منذ 
اأيام الفينيقيني, وحاليًا فاإن عدد اللبنانيني املهاجرين يقدر ب�شعف عدد اللبنانيني 
املقيمني. واجه لبنان منذ القدم تعدد احل�شارات التي مرت اأو احتلت اأرا�شيه وذلك 
ملوقعه الو�شطي بني ال�شمال االأوروب��ي واجلنوب العربي وال�شرق االآ�شيوي والغرب 
االأفريقي, وكانت هذه الو�شطية �شببًا لتنوعه وفرادته مع حميطه وبنف�س الوقت 
ونزاع م�شريي  اأهلية  الع�شور جتلت بحروب  مر  والنزاعات على  للحروب  �شببًا 
مع اإ�شرائيل. ويعود اأقدم دليل على ا�شتيطان االإن�شان يف لبنان ون�شوء ح�شارة على 
اأر�شه اإىل اأكرث من 7000 �شنة. يعترب لبنان اأحد اأكرث املراكز امل�شرفية اأهمية يف 
اآ�شيا الغربية, ويف الفرتة التي بلغ فيها البلد ذروة ازدهاره اأ�شبح ُيعرف "ب�شوي�شرا 
ال�شرق", لقوة وثبات مركزه املايل اآنذاك وتنوعه, كما ا�شتقطب اأعدادا هائلة من 

ال�شياح لدرجة اأ�شبحت معها بريوت تعرف بباري�س ال�شرق.

نعم..
هي 

االجمل
اخلطوبة  مرا�شيم  واأجروا  وقبلت..  خطبها 

وب��ع��د.. ج��اء ي��وم ال��زف��اف ي��وم بداية احلياة 
اليها...  َف��ُزفَّ  اجلديدة..  احلياة  وبداية  الزوجية 

الباب الي  ان�شان ودخل ع�س الزوجية ولكن.. طلب منها ان ال يفتحا 
كان من اهلها او من اهله !! فوافقت الطلب وهزت راأ�شها بخجل وحرية.

فق�شوا ليلتهم بهناء فطلب اهله الدخول فرف�س ان يدخلوا للغرفة!!
وال�شرعة.. الن  باخلفقان  قلبها  فبداأ  الباب  يفتحا  فلم  ثانيًة  الباب  ُطِرَق  وبعد حني 
اباها وامها خلف الباب... فنظرت اىل �شريكها ويف عيناها طلب فتح الباب والدموع 
تنحدر كال�شيل على خديها.. فلم ي�شتطع  ان يرى دموع ن�شفه احلنون فوافق بفتح 

الباب.. فدخلوا اهلها اىل الغرفة وعانقت من رباها ودموعها منهمرًة.
ومرت االيام واجنبت الطفل االول وكان �شبيًا ففرحوا كلهم.

وبعد فرتة ولد الطفل الثاين وكان كذلك �شبيًا ففرحوا.
مل  �شديدًا  فرحًا  فرح  االب  ولكن  ففرحوا..  بنت  وكان  الثالث  باملولود  اهلل  ورزقهم 

يفرحه من قبل!!
تعجب الن�شف االخر وقالت له: ملاذا مل تفرح باالوالد كما فرحت بهذه البنت؟

فقال: هذه التي �شتفتح يل الباب ليلة زفافها.
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ال�سهيد ال�سيخ 
حمزة طاهر 

الزبيدي

ال�شهيد ال�شيخ 
حمزة طاهر 

الزبيدي

الورع والتقوى ما متثل به اأحد اإال زانه وجعله 
مثال وقدوة حيث يتحدث عنه كل فرد ملا له من 
هذه اخل�شال. وهذه اخل�شال مل تكن الأنا�س 
ان�شغلوا يف حب الدنيا وتركوا ما يرت�شيه اهلل 
عز وجل بل ان�شغلوا يف مر�شاة اهلل وعملوا مبا 

اأمرهم به وانتهوا عما اأمرهم بالنهي عنه.
القول  ت��الزم  كما  متالزمان  والتقوى  وال���ورع 
بالفعل والعمل. والذي يخالف قوله فعله كالذي 
يرمي بغري وتٍر كما قال النبي البي ذر: يا اأبا 
ذر مثل الذي يدعوا بغري عمٍل كمثل الذي يرمي 

بغري وتٍر.
اإىل  ي��دع��ون  ال��ذي��ن  واملبلغني ه��م  واخل��ط��ب��اء 
اهلل بالعمل ال�شالح والقول احل�شن. و�شيخنا 
املرتجم ال�شهيد ال�شيخ حمزة الزبيدي هو اأحد 
هوؤالء الذين اح�شنوا قواًل وعملوا بالقول والفعل 
يف هذا املجال الذي كانت نهايته ال�شهادة على 

يد اأزالم الطغاة والظلمة.
وهو ال�شيخ حمزة بن ال�شيخ طاهر بن ال�شيخ 

حمزة بن املال يا�س بن خ�شر اغا الزبيدي.
الهندية  ق�شاء  يف  19م   / �شنة1327ه�  ول��د 
املقد�شة  كربالء  مدينة  اإىل  التابعة  طويريج 
ون�شاأ بها ن�شاأة �شاحلة ودخل يف �شلك حت�شيل 
العلوم وتعلم القراءة والكتابة على يد الكتاتيب 

فاأخذ  امل��ج��ال,  ه��ذا  دورة يف  اأخ���ذ  اأن���ه  حتى 
االث��ار  من  خلفوا  علماء  على  والفقه  العربية 
اأب��رزه��م  وم��ن  اأج��م��ل��ه  ال��ذك��ر  وم��ن  اأح�شنها 
القزويني  ه��ادي  ال�شيد  ج��واد  ال�شيد  املرحوم 
وال�شيخ هادي ال�شيخ حممد النجفي ثم اأنتقل 
�شنة 1354ه����  حيث  املقد�شة يف  كربالء  اىل 
اال�شالمية  العلوم  حت�شيله  يف  واأجتهد  ج��د 
الإمتام  وم�شايخها  نخبة من علماءها  يد  على 
درا�شته وح�شوله على مبتغاه فح�شر على يد 
والعربية  الفقه  يف  املو�شوي  مرت�شى  ال�شيد 
التي تعقد  الدر�س يف املجال�س  وارت��اد حلقات 
ال��رواة  اأخبار  و  العلماء  مناظرات  حيث  فيها 
ومطارحات ال�شعر. حيث كان  ال يتوانى 
يف احل�شور فيها ومنها ع�شق اخلطابة واأن�شغف 
املنرب  بهذا االجت��اه فارتقى  ال�شري  اأخذ  فيها, 
 احل�شني االإم���ام  م��واله  ناعيًا  احل�شيني 
نا�شحًا  وواع��ظ��ًا  ال�شجي  ب�شوته  بيته  واأه��ل 
وموؤثرًا يف وع�شه ملن ي�شمعه ويح�شر جمل�شه 
وا�شتهر ذكره بخدمة املنرب احل�شيني حتى �شار 
واأرب��اب اخلري  والوعاظ  العلماء  م�شاهري  من 
وال�شالح. ول�شعة �شدره وحلمه اأ�شبح له جاه 
اأو�شاط اأهل العلم والف�شيلة وعند  عري�س يف 
اجلماعة  �شالة  يف  خلفه  ف��اأمت  عامة  النا�س 

التي كان يقيمها يف جامع احل�شيني الواقع يف 
جهة �شارع باب طويريج. ومنه انطلق يف ن�شر 
املقاالت اال�شالحية والهادفة. فكتب يف جملة 
املبلغني(  )���ش��وت  وجم��ل��ة  واالآدب  االخ���الق 

وغريها. 
للقارئ  اأت�شحت  التي  وال�شرية  ال�شورة  وهذه 
 يف زمن ي�شعب على  الكرمي حيث كان 
اأهل  ف�شائل  من  �شيء  يبني  اأن  والعامل  املبلغ 
البيت وب�شكل وا�شح و�شريح فكان هو �شريح 
هذا  فكان  للنا�س  ومعرفتهم  ف�شلهم  بيان  يف 
البعثي  النظام  ازالم  ي��د  على  �شهادته  ثمن 
الكافر حيث د�س اليه ال�شم ا�شت�شهد يف احلملة 
امل�شعورة التي �شنها الطغاة الظلمة على رجال 
الدين واخلطباء فلفظ اأنفا�شه الزكية يف كربالء 
احل�شني وذلك يف يوم اخلمي�س 1988/9/8م 
اأي�شًا.  املقد�شة  كربالء  يف  ودف��ن  / 1408ه��� 
ف�شالم عليه يوم ولد ومي اأ�شت�شهد ويوم يبعث 
حيًا. ومن اأبناءه �شماحة العالمة ال�شيخ �شياء 
طاهر  االأ���ش��ت��اذ  وال�شاعر  واالأدي���ب  الزبيدي 
الزبيدي وهم اليوم لهم دور يف مدينة كربالء 
املقد�شة ارتيادهم املجال�س واملنتديات الثقافية 
واالأدبية ويف احلوزة العلمية يف كربالء املقد�شة 

واحلمد هلل رب العاملني.

عدد الطبعات: ثالثة االأوىل يف بغداد والثانية 
يف طهران والثالثة يف بريوت.

تعريف بالكتاب
مما ال �شك فيه اأن اخلطيب ال بد له اأن يتعرف 
على العلوم القراآنية وذلك الأن املو�شوع الذي 
امل�شدر  ه��و  ال��ق��راآن  يكون  اأن  ب��د  ال  نطرحه 
والفل�شفية  العقائدية  االآراء  لطرح  الرئي�شي 
لها  مبا  ال�شرعية  االأح��ك��ام  وكذلك  والفقهية 
ما يطرحه اخلطيب  الوا�شعة يف  امل�شاحة  من 
 . االإ�شالمي  املجتمع  اإليه  يحتاج  ما  وكذلك 
علومه  ف��اإن  الكرمي  القراآن  اإىل  جئنا  ما  واإذا 
يتعر�س اخلطيب  وقد   , واأحكامه كثرية  �شتى 
اإىل تف�شري اآية ما , فال بد له اأن يعرف النا�شخ 
من املن�شوخ وكذلك �شبب النزول , واملحكم من 
املت�شابه واأقوال املف�شرين واملكي واملدين وهكذا 

بقية العناوين االأخرى .
املنربي  القارئ واخلطيب  فنقدم لك عزيزي 
موؤلفه)علوم  اأ�شماه  ال��ذي  القيم  الكتاب  هذا 
القراآن( حيث �شم يف طياته و�شطوره العناوين 

التالية:
الق�سم الأول: وي�شتمل على املوا�شيع)القراآن 
واأ�شماوؤه , نزول القراآن , التدرج يف التنزيل , 

الهدف من نزول القراآن , طريقة معرفة املكي 
من املدين , اأعجاز القراآن , ما هي املعجزة , 
تدوين   , العلمي  واالأبتكار  املعجزة  بني  الفرق 
 , الوحي  هو  النبي,ما  زم��ن  يف  ال��ق��راآن 

 .جمع القراآن على زمن النبي
وي�شتمل   , القراآن  يف  الن�شخ  ال��ث��اين:  الق�سم 
على)الن�شخ لغة وا�شطالحًا , الفرق بني الن�شخ 
واملت�شابه  املحكم   , الن�شخ  اأق�شام   , وال��ب��داء 
مبعناهما اللغوي , احلكمة يف وجود املت�شابه يف 

القراآن .
الق�سم الثالث:التف�شري وي�شتمل على )التف�شري 
والتف�شري  التدبر   , التاأويل   , اللغوي  مبعناه 
بالراأي ,, ال�شروط التي يجب توفرها يف املف�شر 

.التف�شري يف ع�شر النبي ,
)التعريف  ع��ل��ى  وي�شتمل  ال����راب����ع:  ال��ق�����س��م 
 , اإليه  الع�شر  وحاجة  املو�شوعي  بالتف�شري 
الق�ش�س القراآين , اأغرا�س الق�شة يف القراآن 
اأبلي�س من   , ال�شور , اخلالفة  الكرمي , فواحت 
املالئكة اأواًل , هل خلق اآدم للجنة اأو االأر�س , 
خطيئة اآدم , وهناك عناوين اأخرى �شتجدها 
من خالل اقتناءك هذا الكتاب القيم وال�شفر 

العظيم.

موؤلف الكتاب
التعريف  ع��ن  غني  فهو  ال��ك��ت��اب  م��وؤل��ف  اأم���ا 
فهو علم من االأع��الم وب��ريق من بيارق العلم 
واجلهاد والتاأليف والتدري�س فهو ال�شيد حممد 
باقر جنل زعيم الطائفة االإمام ال�شيد حم�شن 
الطباطبائي احلكيم , فهو من هذه العائلة 
الكرمية التي جمعت العلم واجلهاد وال�شهادة 
, وهو ورقة من �شجرة مثمرة غذاها املح�شن 
ومن  وال��ده  العلم من  فاأخذ   , بعلومه  احلكيم 
ال�شهيد  االإم��ام  الكبري  االإ�شالمي  الفيل�شوف 
ا�شتاذ  ال�شدروكذلك  باقر  حممد  ال�شيد 
 اخلوئي القا�شم  اأب���و  االإم�����ام   الفقهاء 
وهكذا جمع احلكيم بني العلم واجلهاد فكان 
من املجاهدين حلكم طاغية القرن الع�شرين 
دامت  بعد هجرة  العراق  بلده  اإىل  عاد  وقد   ,
اأكرث من ع�شرين عام فكانت ال�شهادة تنتظره 
يف  اجلمعة  �شالة  اأدى  اأن  بعد  اجلمعة  ي��وم 
املوؤمننيفرفرفت  اأم���ري  ج���ده  �شحن 
يوم  , ف�شالم عليه  اإىل اخللد  الطاهرة  روحه 
جده  مع  حيًا  يبعث  وي��وم  ا�شت�شهد  وي��وم  ول��د 

.احل�شني

علوم 
�لقر�آن

بقلم: اال�شتاذ فالح احل�شن

بقلم: ال�شيخ حممود عبد الر�شا ال�شايف

2214 3 3201223 متوز�سعبان

كتاب يف �سطور�سهداء على خطى احل�سني



غ�شاريف  ت�شعة  ح��وايل  م��ن  احلنجرة  تتاألف 
باأربطة  بينهما  فيما  ومرتبطة  احلجم  متفاوتة 
وتنتهي بغ�شاريف  ليفية وع�شالت داخلية)تبداأ 
وتنتهي  خ��ارج��ي��ة)ت��ب��داأ  احل��ن��ج��رة(وع�����ش��الت 
احلنجرة( غ�شاريف  خ��ارج  الرقبة  اأع�شاء  يف 

واالأوت��ار  احلنجرة  حترك  التي  الع�شالت  وهذه 
ال�شوتية ت�شاهم يف �شناعة ال�شوت. وجميع هذه 
واالأربطة  والع�شالت  الرتكيبات)والغ�شاريف 
الليفية(مغطاة باأغ�شية خماطية م�شابهة الأغ�شية 

اجلهاز التنف�شي والق�شبات الهوائية.
وظائف احلنجرة

هناك ثالث وظائف مهمة للحنجرة 
1- حماية الرئتني والق�شبات الهوائية من دخول 
 , البلعوم  من  اإليها  غريب  ج�شم  اأي  اأو  الطعام 
بقليل من  لكل من غ�س  الوظيفة معروفة  وهذه 
املاء اأو بقطعة من الطعام حيث ي�شعر باالختناق 
تقل�س  نتيجة  وهذا  لذلك  امل�شاحبة  ال�شرقة  اأو 
من  التنف�شي  اجلهاز  حلماية  احلنجرة  اأع�شاء 

دخول االأج�شام الغريبة.
م��رور  على  ي�شيطر  كممر  احلنجرة  تعمل   -2
الهوائية  والق�شبات  الرئتني  واإىل  من  ال��ه��واء 

اأثناء التنف�س يف ال�شهيق والزفري.
3- �شناعة ال�شوت حيث تدخل احلنجرة كعامل 

اأ�شا�شي يف �شناعة ال�شوت والكالم.
ميكانيكية الكالم

  يتاألف تكوين الكالم من عّدة مراحل وهي 
الهواء من قبل ع�شالت  االأوىل: عبارة عن دفع 

ال�شدر والرئتني مرورا بالق�شبات الهوائية.
احلنجرة  يف  ال�شوتية  االأوت��ار  اهتزاز  الثانية: 

التي تقوم بالدور الرئي�شي يف �شناعة ال�شوت.

وهذا  والبلعوم  الفم  يف  الكلمات  تقطيع  الثالثة: 
واللهاة  االأ���ش��ن��ان  م��ع  الل�شان  ب��ه  ي��ق��وم  ال���دور 
لتجويف  مهم  دور  هناك  يكون  وكما  وال�شفاه 
االأنف واجليوب االأنفية الإعطاء النغمة ال�شافية 

للكالم.
وظيفة احلنجرة يف �سناعة ال�سوت

ب�شورة  احل��ن��ج��رة  يف  ال�����ش��وت  ���ش��ن��اع��ة  ي��ت��م 
ال�شوتية  االأوت����ار  اأه��ت��زاز  ط��ري��ق  ع��ن  رئي�شية 
عن  لتمييزها  ال�����ش��ادق��ة  ال�شادقة)و�شميت 
دور يف  لها  لي�س  والتي  الكاذبة  ال�شوتية  االأوتار 
�شناعة الكالم ولكن لها دور يف حماية احلنجرة 
وال��ق�����ش��ب��ات ال��ه��وائ��ي��ة م��ن دخ����ول االأج�����ش��ام 

الغريبة(.
تقع النربة املثالية لل�شوت يف حوايل نقطة الثلث 
هذه  مثل  ,يف  ال�شخ�س  �شوت  �شعة  م�شافة  من 
ال�شوتية  لالأوتار  املثالية  الظروف  تكون  النربة 
و�شع  مع  لها  وال�شّدة  الطول  تنا�شق  ناحية  يف 

تنف�س مريح.
وتكون  الآخ��ر  �شخ�س  من  تختلف  النربة  وه��ذه 
عند  وواط��ئ��ة  معني  �شخ�س  عند  ورن��ان��ة  عالية 
�شخ�س اآخر وهذه عادة تتبع الرتكيبة الت�شريحية 
والف�شلجه لل�شخ�س حيث تلد معه ولي�س للتدريب 

وحماولة حت�شينها اإال الدور القليل.
البحة يف ال�سوت 

وتاأتي من طول الوقت وال�شّدة التي ميار�س فيها 
 , اخلاطئة  ال�شوتية  النربة  ا�شتخراج  ال�شخ�س 
واملعلمني  اخلطباء  عند  يحدث  ما  ع��ادة  وه��ذه 
�شعيف  �شخ�س  لديه  يكون  من  اأو  واالأ���ش��ات��ذة 
ال�شياح  اأو  اإىل رفع �شوته  ال�شمع ويحتاج دائمًا 

بال �شماعة يف معظم االأحيان.  

  اأ�سباب بحة ال�سوت 
وملّدة  �شابقًا  مّر  كما  ال�شوت  ا�شتعمال  �شوء   -1
طويلة حيث يحاول ال�شخ�س ال�شياح باأعلى من 
طاقته الإي�شال �شوته اإىل جمهور غفري يف مكان 

مزدحم.
والذي يحدث عادة  التهاب احلنجرة احلاد   -2
حيث  وال��زك��ام  التنف�شية  امل��ج��اري  التهاب  م��ع 
بتورم  احلالة  هذه  يف  ال�شوتية  االأوت��ار  ت�شاب 
يعر�شها  ب�شيط  ج��ه��د  واأي  ���ش��دي��د  واح��ت��ق��ان 
بحة  ا�شتمرار  اإىل  ت��وؤدي  قد  ف�شلجية  لتغريات 

ال�شوت.
اإىل  امل��ع��دة  حمو�شة  ورج���وع  اله�شم  �شوء   -3
احلنجرة خا�شة يف و�شع النوم حيث يوؤدي ذلك 

اإىل احتقان االأوتار ال�شوتية. 
4- التدخني املفرط. 

الوقاية والعالج 
اأي  وجتنب  ه��ادئ  و�شع  يف  الكالم  حماولة   -1

�شّدة اأو توتر يف ا�شتخراج ال�شوت.
2- االمتناع عن التدخني.

3- معاجلة اأمرا�س املعدة و�شوء اله�شم. 
4- يف حالة االإ�شابة بالزكام اأو التهاب احلنجرة 
الكالم  عن  االمتناع  ال�شروري  من  يكون  احلاد 
الإراح��ة  وذل��ك  ي��وم   14-7 بني  لفرتة  وال�شكوت 
االأوتار ال�شوتية وهذه من اأهم العوامل العالجية 
والتي تفوق يف تاأثريها اأ�شتخدام العقاقري الطبية 

يف املعاجلة 
املزمن  ال�شوتية  االأوت��ار  التهابات  حاله  يف   -5
والتي قد ي�شبب يف حدوث نتوءات)عقد(اأو زوائد 
حلمية �شغرية يف االأوتار ال�شوتية قد حتتاج اإىل 

التدخل اجلراحي اأو الليزري يف اإزالتها.

اعداد: كرار كرمي زيارة

طرفة اأدبية م�ضطلحات

قوله  اإفــ�ــســاد  عــن  خ�سمه  املـــرء  دفــع 
اأو يق�سد به ت�سحيح  اأو �سبهة  بحجة 

كالمه وهو
اخل�سومة يف احلقيقة.

اإذا غلب  َحجَّ يحّج  الغلبة من  اللغة  يف 
ويف ا�سطالح املنطقيني املو�سل اإىل

الت�سديق وهي عندهم ثالثة: قيا�س, 
وا�ستقراء, متثيل.

ــدول  نظم وو�ــســائــل االتــ�ــســال بــني ال
االأعــ�ــســاء يف اجلــمــعــيــات الــدولــيــة 
الدول  هذه  ت�ستخدمها  التي  واالأداة 
باالأخرى  الواحدة  عالقتها  ت�سيري  يف 

وتنفيذ �سيا�ستها اخلارجية.

جمموعة  املــعــا�ــســر  اال�ــســطــالح  يف 
�سكل  تبني  التي  االأ�سا�سية  القواعد 

الدولة ونظام
احلكم فيها ومدى �سلطة االأفراد.

حكاية ..فيها 
احلكمة

اجلدل

احلجة

الدبلوما�ضية

الد�ضتور

احلنجرة
بقلم: الدكتور عدنان ها�شم امل�شعودي

اأمرا�ضها
وعالجها

املبلغة..  ع��زي��زت��ي  اخل��ط��ي��ب..  ع��زي��زي 
اىل  واإياكم  ن�شل  الكرمي  القارئ  عزيزي 
املواقف  بع�س  واليكم  اال�شرتاحة  حمطة 
اأن  ع�شى  والق�ش�شية  والتاريخية  االأدبية 

ت�شتمتعوا بها جيدًا.
البادية  دخلت  ق��ال:  االأ�شمعي  عن  حكى 
واإذا اأنا بعجوز بني يديها �شاة مقتولة واإىل 
جانبها جرو ذئب فقالت: اأتدرى ما هذا؟ 
اأخذناه  ذئ��ب  ج��رو  ه��ذا  قالت:  ال,  فقلت: 
كرب  فلما  وربيناه  بيتنا  واأدخلناه  �شغريًا 

فعل ب�شاتي ما ترى واأن�شدت تقول �شعرًا: 
قتلت �شويهتي وفجعت قلبي

واأنت ل�شاتنا اأبن ربيُب 
غذيت بدرها وغدرت فيها 

فمن اأنباك اأن اأباك ذيُب
اإذا كان الطباع طباع �شوء

فال اأدب يفيد وال اأديُب 

وقريب من هذا قول القائل: 
ومن ي�شنع املعروف يف غري اأهله

يالقي كما القى جمري اأم عامر
وام عامر كنية الذئب.

يقول االأ�شمعي: بني اأنا اأطوف حول الكعبة واإذا 
له:  برجل على قفاه )ك��ارة( وهو يطوف فقلت 
والدتي  ه��ذه  فقال:  )ك���ارة(؟  وعليك  اأت��ط��وف 
التي حملتني ت�شعًا يف بطنها وغذتني من ثديها 
اأدلك  اأال  له:  فقلت  حقها.  اأوؤدي  اأن  اأري��د  حواُل 
على ما توؤدي به حقها. فقال يل: وما هو ؟ قلت: 
اأمي  يف  ت�شتقبلني  اهلل  عدو  يا  قلت:  تزوجها. 
مبثل هذا. قال: فرفعت يدها ف�شفعت قفا ابنها 

وقالت: مِلَ اإذا قيل لك احلق تغ�شب؟.
جاء لي�شيدنا ف�شدناه

الليل فطاف  دينار يف  دار مالك بن  دخل ل�س 
بها فلم يجد فيها �شيئًا فلما هّم باخلروج  رفع 
وجدتها  فما  الدنيا  طلبت  هذا  يا  فقال:  راأ�شه 
؟فقال:  االآخ��رة  على  ُتقبل  اأن  لك  فهل  عندنا 
الل�س نعم فتقدم اإىل مالك وتاب على يده فلما 
امل�شجد  اإىل  به  اأخذه مالك وم�شى  الفجر  طلع 
فلما راآه التالمذة قالوا لل�شيخ: ما هذا الرجل؟ 
فقال: هذا ل�س جاء لي�شيدنا ف�شدناه ف�شار 
 ... االأولياء  كبار  من  مالك  بربكة  الل�س  ذلك 

ف�شبحان اهلل غفار الذنوب.

بع�س  ع��ل��ى  الف�شل  ب��ن  احل�����ش��ن  دخ���ل  ق��ي��ل 
فاأحب  العلم  اأه��ل  م��ن  كثري  وع��ن��ده  اخللفاء 
احل�شن اأن يتكلم فزجره اخلليفة وقال: اأ�شبي 

يتكلم يف هذا املقام؟
فل�شت  �شبيًا  كنُت  اإن  املوؤمنني  اأمري  يا  فقال: 
اأك��رب  اأن��ت  وال  �شليمان   ه��ده��د   م��ن  باأ�شغر 
مل  مبا  اأحّطُت  ق��ال:)  اإذ    �شليمان  من 
حتط به(. ثم قال: اأال ترى اأن اهلل تعاىل فهم 
لكان  باالأكرب  االأم��ر  ولوكان  ل�شليمان  احلكم 

داوود اأوىل.

اأح�ضن االأجوبة 
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قال  م��ن  اأول  ه��و    اآدم  اأن   -1
ال�شعر

�َشاأل رجل �شامي 
اأم����ري امل��وؤم��ن��ني 
م�شجد  يف   
ال���ك���وف���ة ع���ن ع���ّدة 
اأ���ش��ي��اء ث��م ق���ال: من 
من  ال�شعر  قال  من  اأول 
ال�شعراء يا اأمري املوؤمنني؟ 
فاأجابه اآدم , فقال: وما كان 
اأن��زل  مل��ا   :  قال ���ش��ع��ره؟ 
اآدم من ال�شماء اإىل االأر�س فراأى 
قابيل  وقتل  وه��واه��ا  و�شعتها  تربتها 

 :هابيل قال اآدم
تغريت البالد ومن عليها

فوجه االأر�س مغرٌب قبيُح 
تغري كل ذي لون وطعم 

وقل ب�شا�شة الوجه املليُح
فاأجابه ابلي�س:

َتَنَح عن البالد و�شاكنيها 
فمن الفردو�س �شاق بك الف�شيح 

وكنت بها وزوجك يف القرار
وقلبك من اأذى الدنيا مريح

فلم تنفعك من كيدي ومكري
اإىل اأن فاتك الثمن الربيح

فلوال رحمة اجلبار اأ�شحى
بكفك من جنان اخللد ريح

2- اأن الذبابة قاهرة للجبابرة!
 قال املن�شور يومًا الأبي عبد اهلل
ذبابة  املن�شور  وج��ه  على  وقعت  وق��د 

فذبها عنه ثم وقعت عليه ثانية فذبها 
 , ثالثة فذبها عنه  عنه ثم وقعت عليه 
خلق  �شيء  الأي  اهلل  عبد  اأب��ا  يا  فقال: 
اهلل تعاىل الذباب؟ قال:ليذل به 

اجلبابرة.
بعّدة  يتحلى  االأب��ي�����س  ال��دي��ك  اأن   -3

�شفات اأكرمه اهلل بها
قال:  اليقطيني  عي�شى  بن  حممد  عن 
الديك  يف   :الر�شا االإم���ام  ق��ال 
خ�شال  م��ن  خ�شال  خم�شة  االأبي�س 
ال�شالة  باأوقات  االأنبياءمعرفة 
وك��رثة  وال�شجاعة  وال�شخاء  وال��غ��رية 

الطروقة.
امي��ان  يف  �شبب  ك��ان  امل�شم�س  اأن   -4

طائفة من النا�س!
ر�شول  قال   :  املوؤمنني اأمري  قال 
اهلل  اأن��ب��ي��اء  م��ن  نبيًا  اأن   :اهلل
بعثه اهلل تعاىل اإىل قومه فاأبقاه فيهم 
اأربعني �شنة فلم يوؤمنوا وكان لهم عبد 
فقال  النبي  ذل��ك  فتبعهم  كني�شة  يف 
ُكنَت  اإن  له:  قالوا   , باهلل  اآمنوا  لهم: 
بطعام  يجيئنا  اأن  اهلل  لنا  ف��ادع  نبيًا 
�شفراء  ثيابهم  وكانت  ثيابنا  لون  على 
تعاىل  اهلل  فدعا  ياب�شة  بخ�شية  فجاء 
بامل�شم�س  وج��اءت  واأينعت  فاخ�شرت 
ُي�شلم  اأن  نوى  من  فكل  فاأكلوا   , حماًل 
ما يف جوف  النبي خرج  يد ذلك  على 
اأن��ه ال  ن��وى  وم��ن  فيه حلوًا,  النوى من 
ي�شلم خرج ما يف جوف النوى من فيه 

مرًا. 

غرائب وطرائف الدولة  
مُتنح اإجازة للتالميذ يف االأ�شبوع االأول من   اندنو�سيا  

�شهر رم�شان  للتعود على ال�شيام!   
ُيزف الطفل الذي ي�شوم الأول مرة كاأنه عري�س! باك�ستان  

تطوف الن�شاء باملنازل لقراءة القراآن ما بني   ماليزيا  
االإفطار وال�شحور!   

ي�شومون 12 �شاعة يوميًا منُذ دخول االإ�شالم   اوغندا  
اإليها لت�شاوي الليل والنهار هناك لوقوعها على     

خط اال�شتواء!   

ال�شم�س 
و�شاحب 
 الزمان

االإم��ام بقلم: غادة اإبراهيم الوزين اب��ن  وه��و   والزمان الع�شر  �شاحب  ب��االإم��ام  االعتقاد  اإن 
ع�شر  الثاين  االإم��ام  وهو   الع�شكري علي  بن  احل�شن  املع�شوم 
االأنظار مّدة طويلة من  واأنه يغيب عن  �شنة  األف  اأكرث من  ولد  والذي 
الزمن ويظهر بعد اأن ياأذن اهلل وميالأ االأر�س ق�شطًا وعداًل بعد ما 
مالأت ظلمًا وجورا, فعن ر�شول اهللاأنه ذكر اأ�شماء كل واحد من 
االأئمة اإىل اأن قال:).... ثم �شميي وكنيي حجة اهلل يف اأر�شه وبقيته يف 
عباده ابن احل�شن بن علي ذاك الذي يفتح اهلل تعاىل ذكره على يديه 
م�شارف االأر�س ومغاربها, ذاك الذي يغيب عن �شيعته واأوليائه غيبتة 

ال يثبت فيها على القول باإمامته اإال من امتحن اهلل قلبه لالإميان(.
وعنه:) واأما وجه االنتفاع بي يف غيبتي فكاالنتفاع يف ال�شم�س اإذا 
غيبها عن االأب�شار ال�شحاب ,واإين الأمان الأهل االأر�س كما اأن النجوم 

اأمان الأهل ال�شماء(
وهنا �شوف نتحدث عن وجه الت�شابه بني وجوده  املقد�س بال�شم�س فهنا 

عّدة اأقوال منها.
1- اأن ال�شم�س اإذا ُحجبت بال�شحاب فاإن النا�س ينتفعون ب�شوئها كما 
املخل�شون  وانك�شافه فكذلك  ال�شحاب  رفع  اآن  ينتظرون  يف كل  اأنهم 
واملوؤمنون منتفعون من �شوئه وينتظرون فرجه دائمًا يف اأيام غيبته 

وال يياأ�شون ويح�شلون بذلك االنتظار على ثواب عظيم.
2- اإن نور الوجود والعلم والهداية و�شائر الفيو�شات ت�شل اإىل اخللق 
بربكته وبربكة ال�شفاعة والتو�شل به  تظهر احلقائق واملعارف 
الأوليائه وتنك�شف الباليا والفنت عنهم كما يقول اهلل تعاىل: )وما كان 
اأن كل من تنور بقلبه بقليل من نور  اهلل ليعذبهم واأنت فيهم( بحيث 
يعرف طريقًا  اأحد وال  الفرج على  اأب��واب  �ُشدت  اإذا  اأنه  يعلم  االإمي��ان 
الرحمة  اأب��واب  تنفتح  تو�شل  وباأدنى    به  يتو�شل  عندما  فاأنه  له 

والهداية. 
3- اأن من اأنكر وجوده مع اأن اأنوار اإمامته �شاطعة وظهور اآثار وال 
يته كاملنكر لوجود ال�شم�س اإذا ُحجبت بال�شحاب, ورمبا قد تكون غيبة 
اأنفع  تكون  قد  وكذلك  واأنفع  للعباد  اأ�شلح  اأحيانًا  بال�شحاب  ال�شم�س 
 :وقال اأحد االأئمة, وكذلك قد تكون غيبته اأ�شلح من ظهوره

)انتظار الفرج اأعظم من الفرج( 
4- اأن يكون االإمام  اأحب اإليه من نف�شه واأهله بحيث اأ�شري اإىل 
هذا املقام يف فقرات �شريفة من دعاء الندبة املعروف الذي ُيقراأ يف 

االأعياد االأربعة ويوم اجلمعة .
واجل��ن  ال�شياطني  �شر  م��ن  وال�شالمة  باحلفظ  ل��الإم��ام  ال��دع��اء   -5
واالأن�س والدعاء بطلب الظفر والن�شر له وغلبته على الكفار امللحدين 
بالدعاء  اليومية  اأدعيته  يختتم  اأن  لالإن�شان  ,وي�شتحب  واملنافقني 

بتعجيل الفرج لالإمام املهدي  وظهوره املبارك. 
اللهم كن لوليك احلجة بن احل�شن �شلواتك عليه وعلى اآبائه يف هذه 
ال�شاعة ويف كل �شاعة ولياًل وحافظًا وقائدًا ونا�شرًا ودلياًل وعينًا حتى 
اأرحم الراحمني  اأر�شك طوعًا ومتتعه فيها طوياًل برحمتك يا  ت�شكنه 
واأجعلنا من اأن�شاره واأعوانه بحق ال�شالة على حممد واآل بيت حممد .

بقلم: تغريد عبد اخلالق�ملع�صومني�أحاديث عن 
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اعداد: بحارعبد احل�شني العبيدي
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