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االفتتاحية

وااله  ومن  حممد  على  وال�سالة  اهلل  ب�سم 
)�س(  امل�سطفى  النبي  وقلب  املوؤمنني  وقلوب  قلوبنا  توؤمل  مازالت  اليمة  ذكرى  علينا  ومتر  اإال  �سوال  �سهر  علينا  يطل  ان  ما 
احل�سن  االمام  )ع(  البقيع  قبور  هدم  ذكرى  وهي  (اإال  )عج  املنتظر  احلجة  االمام  قلب  وال�سيما  الطاهرين  بيته  واهل 
ابي  بن  عقيل   , النبي  زوجات   , النبي  بنات   ( ال�سادق  جعفر  واالمام  الباقر  حممد  واالمام  العابدين  زين  واالمام  املجتبى 

 )  . ال�سعديه  حليمة   , م�سعون  بن  عثمان   , الر�سول  ابن  ابراهيم   , اخلدري  �سعيد  ابو   , طالب 
هذه الفاجعة التي جاءت من �سالل فتوى من فتاوى التكفرييني اعدء املذهب واالئمة وال�سك ان هذا العمل  الديني يوؤذي 
ا�سالكم عليه اجرا  اهلل ور�سوله واملوؤمنون وقد او�سى اهلل بعرتة بنيته وامرنا مبودتهم وحمبتهم حيث قال تعاىل ) قل ال 
بيتي  واهل  نف�سه  من  اليه  احب  انا  اكون  حتى  احدكم  اميان  )اليتم  )�س(  حممد  النبي  قال  وقد   ) القربى  يف  االاملودة 

بيته  ( اهل  اليه من  احب 
عند  والوقوف  قبورهم  زيارة  وان   . امواتا  او  احياء  ونواليهم  ونقد�سهم  نعظمهم  ان  واالميان  واحلب  املودة  مظاهر  ومن 

 . الكرام  بيته  اهل  بحق  )�س(  النبي  ماجاءبه  وتطبيق  املودة  مواقف  من  موقف  قبورهم  عند  والدعاء  م�ساهدهم 
؟  منقلوبنا  ومودتهم  حبهم  يزيلوا  ان  البقيع  ائمة  لقبور  بهدمهم  التكفرييون  ا�ستطاع  هل  ن�ساءل  فنحن 

؟  عنهم  يبعدونا  ان  ا�ستطاعوا  هل 
ونقولها  ال�سعاب  وا�سرارا على حتدي  بنبيهم  بائمتهم ومت�سكا  البيت يزدادون حبا  اهل  اتباع  ان فعلهم هذا جعل   : اجلواب 

قبورهم  افتىبهدم  ملن 
العادة  والهم  والقلوب  ال�سواعد  احتدت  الع�سكريني  االمامني  مرقدي  تفجري  على  اقدمتم  فعندما  �ساهد  اكرب  �سامراء  هذه 

املرقدين  بناء 
البقيع  ائمة  قبور  فيه  �ستبني  الذي  اليوم  ياتي  و�سوف 

. يابقيع  لبيك  بقيع  يا  لبيك  قبورهم  عند  اال�سوات  وتعلوا  قباتهم  اعلى  يف  الرايات  وترفرف 

رئي�س التحرير

يابقيع لبيك 



كثري من االخوة ي�ساألون عن معنى )التقليد ابتداء( فما املراد   
بهذا املعنى؟

ب�سمه تعاىل: التقليد االبتدائي: هو ان يقلد املكلف جمتهدًا ميتا   
من دون ان ي�سبق له تقليد حال حياته.

  ماحكم من مل يخرج زكاة الفطرة قبل زوال متعمدًا وهل يجب 
عليه ا�ستخراجها بعد الزوال وباي عنوان؟

�سالة  ي�سل  ملن  العيد  يوم  ال�سم�س  زوال  اإىل  تاأخريها  يجوز   
واذا  ي�سلها  ملن  العيد  �سالة  عن  تاأخريها  عدم  لزومًا  واالح��وط  العيد 
عزلها جاز له التاخري يف الدفع اذا كان االنتظار فقري معني ونحو ذلك 
ال�سم�س عنه على  ت�سقط  ال�سم�س مل  زالت  يعزل حتى  ومل  يدفع  فان مل 
نية  دون  من  املطلقة  القربى  يق�سد  بعدئذ  يوؤديها  ولكن  لزومًا  االحوط 

االداء والق�ساء.

الزكاة  على  فهل  خم�سية  �سنة  لديه  لي�س  االن�سان  ك��ان  اذا    
الفطرة خم�س وكيف يقوم بعملية التخمي�س بالن�سبة للزكاة ح�سرًا؟

زكاة  منهى  مدفوع  املال  وكان  خم�سية  �سنة  لديه  يكن  مل  اذا    
الفطرة قد دار عليه �سنة او اكرث فعليه اخلم�س, �سيخرج منه مال اخر 

غري الزكاة فيكون املقدار الواجب دفعه هو ربع قيمة الزكاة. 

وي�سعون  احوا�سًا  ي�سنعون  اال�سماك  بائعي  االخوة  من  كثري    
داخل  بع�سه  ميوت  ال�ساعات  مرور  ومع  قليل  ماء  مع  احلي  ال�سمك  فيه 

احلو�س فما حكم من ميوت داخل هذا احلو�س؟

  اذا مات داخل املاء فال يحل اكله.

  اذا كان اجلواب حرام فهل ي�سمل احلكم على بقية اال�سماك 
امليته لكن لي�ست يف احلو�س وامنا يف مكان اخر؟

  اجلواب كذلك.

  هل توجد ا�سياء حرمتها ال�سريعة يف الذبيحة اأرجوا ذكرها الأن 
الكثري من الق�سابني يجهلونها؟

وامل�سيمة  وباطنه,  ظاهره  والفرج  والق�سيب,  وال��روث,  الدو,    
البندق,  ت�سبه  اجل�سم  يف  عندة  كل  وه��ي  وال��غ��دة  الوليد,  مو�سع  وه��ي 
و�سط فقار  ابي�س كاملخ يف  والنخاع وهو خيط  الدماغ  والبي�ستان وخرز 
الظهر والعلباوان على االحوط واملرارة والطحال واملثانه وحدة العني وحي 

حبة ناظرة منها اجل�سم العني كله.  

  �سخ�س �سائق تك�سي وجد كمية من النقود واحللي الذهبية وال 
يوجد هناك عنوان اأو رقم هاتف اأو اأي دليل اأخر فماذا عليه اأن ي�سنع؟

  يجب التعريف بها �سنة كاملة فان مل يجد مالكها تخيري بني ان 
يحفظهما املالكها وبني ان يت�سدق بها عن مالكها واالحوط وجوبًا عدم 

متلكها 

  هل يوجد فرق بني الكفارة والفدية.

املطرات  احد  االفطار  بتعمد  املكلف  على  جتب  ما   : الكفارة    
املذكورة يف الر�سائل العملية مع العلم يكون ما يرتكبه مفطرًا

والفدية: ماتلتزم اال�سخا�س الذين وردت لهم الرخ�سة يف افطار �سهر 
كاحلامل  وامل�سقة  احل��رج  مع  العطا�س  وذو  وال�سيخة  كال�سيخ  رم�سان 

املقرب واملر�سعة قليلة اللنب ان ا�سر بها او بولدها.

حول �ضهر رم�ضان املبارك

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�ضيد علي 
احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظله(. 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب)االأنفال(
اللغوي املعنى 

التي  املفردات  بيان  من  البد  الكالم  بداية  يف 
البد من معرفة معناها من االيه املباركة وهي :

,اب��ن  ,ال��ي��ت��ي��م  ,امل�����س��ك��ني  ,اخل��م�����س  )الغنيمة 
ال�سبيل(

ا�ستعمل يف كل  ال�سيء:اأ�سابه وظفر به ثم  غنم 
مظفور به من جهة العدى وغريهم ,قال تعاىل 
مايغنم  �سيء(,املغنم  من  غنمتم  اإمنا  )اعلموا 

وجمعه مغامن 
اأخما�س  وجمعه  خم�سه  من  ج��زء  اخلم�س:  
اخلاء  كانت  ,واإذا  م�سمومة  اخل��اء  كانت  اإذا 
خم�سه. من  واح��دا  اأخ��ذك  مبعنى  فهو  مفتوحة 
وخم�سهم  ف��الن,  (م��ال  )بالفتح  خم�ست  تقول 

اأموالهم. اأخذ خم�س  يخم�سهم 
امل�سكني :الذي حتل عليه ال�سدقة :وهو املحتاج 
ينه�س  عما  احلاجة  ت�سكنه  اأن  �ساأنه  من  الذي 

به الغني.
اليتيم: الذي مات اأبوه وهو �سغري قبل البلوغ .

اأبن ال�سبيل: امل�سافر املنقطع به يف �سفره ,واإمنا 
هذا  اإىل  اأخرجه  ال�سبيل  ,الأن  ال�سبيل  ابن  قيل 

امل�ستقر كما اأخرجه اأبوه اإىل م�ستقره .
للخم�س: اال�سطالحي  املعنى 

اأ�سم حلق يجب يف املال ي�ستحقه بنو ها�سم .
وه���ذا ال��ق��ول ج���اء ع��ن اأب���ن ع��ب��ا���س وجم��اه��د 
اأهل  مدر�سة  اإتباع  )اأي  اأ�سحابنا  ذهب  واليه 

)البيت
حيث جاء يف االأثر عن املنهال بن عمرو :�ساألت 
علي بن احل�سنيعن اخلم�س فقال :هو لنا.
فقلت: اإن اهلل يقول : )واليتامى وامل�ساكني وابن 

:يتامانا وم�ساكيننا . ال�سبيل (فقال 
اهلل  اإن  ال�سادققال:  اهلل  عبد  اأب��ي  وع��ن 
تعاىل ملا حرم علينا ال�سدقة انزل لنا اخلم�س, 
حالل,  لنا  ,واخلم�س  ح��رام  علينا  فال�سدقة 
والكرامة لنا حالل .وقال اأ�سحابنا من العلماء: 

اأن اخلم�س واجب يف كل فائدة حت�سل لالإن�سان 
الكنوز,  ,ويف  التجارات  ,واإرب���اح  املكا�سب  من 
مذكور  هو  مما  ذلك  ,وغري  ,والغو�س  واملعادن 

يف الكتب املف�سلة .
وه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن االأدل�����ة ت��دل��ل ع��ل��ى اأن 
ال��ذي  غ��ري  ت�سمل  اخلم�س  فيها  التي  الغنيمة 

يغنم يف القتال وهي :
يف  اللغة  اأه���ل  ذك��ر  حيث   : ال��ل��غ��وي  1.ال��دل��ي��ل 
جهة  من  به  مظفور  كل  باأنها  للغنيمة  تعريفهم 

العدى وغريهم .فلم يقيدوا بل جائت مطلقة .
ملا ذكر  الغنيمة  �سمول  على  يدل  2:ال�سنة:ومما 
عن  ال��واردة  االأح��ادي��ث  القتال  يف  مايغنم  غري 

املع�سومني ومنها :
�سعد بن عبد اهلل عن   : التهذيب  جاء يف كتاب 
بن  حممد  عن  مهزيار  بن  علي  عن  جعفر  اآب��ي 
احل�سن االأ�سعري قال :كتب بع�س اأ�سحابنا اإىل 
اخلم�س  ع��ن  اأخ��رين   الثاين جعفر  اأب��ي 
وكثري  قليل  من  الرجل  ماي�ستفيد  جميع  اأعلى 
ذلك؟  وكيف  ال�سياع  وعلى  ال�سروب  من جميع 
يف  وكذلك  املوؤونة.  بعد  اخلم�س  بخطه:  فكتب 
يل  :ق��ال  ق��ال  مهزيار  ب��ن  علي  ع��ن  التهذيب: 
جعفر  اآبي  )لالإمام  له  :قلت  را�سد  بن  اأبوعلي 
حقك  واأخ��ذ  باأمرك  بالقيام  اأمرتني  الثاين( 
واأي  بع�سهم  يل  ,فقال  ذلك  مواليك  فاأعلمت 
يجب   : ف��ق��ال  مااجيبه  ادري  فلم  حقه  ���س��يء 
؟فقال:   �سيء  اأي  فقلت:ففي  اخلم�س.  عليهم 
عليه  وال��ت��اج��ر  ,ق��ل��ت  و�سياعهم  اأمتعتهم  يف 

وال�سانع بيده؟ فقال: اإذا اأمكنهم  
موؤونتهم. بعد 

عن  احل�سن  اأب��ا  :)�ساألت  ,ق��ال  �سماعة  موثقة 
اخلم�س فقال :يف كل مااأفاد النا�س من قليل اأو 

كثري (
3:الدليل الثالث: ت�سامل واإجماع علماء الطائفة 

على وجوب اخلم�س يف فا�سل املوؤونة 
اخلم�س: م�ستحق 

اىل  زماننا  ينق�سم يف  اخلم�س  اأن  الفقهاء  ذكر 
ق�سمني :

1:الإمام الع�سر والزمان وهو احلجة بن احل�سن 
 وهو جمموع �سهم اهلل تعاىل و�سهم ر�سوله 

�سهم  عليه  ,ويطلق  القربى  ذي  و�سهم   
االأمام  ر�سا  اإحراز  موارد  يف  .وي�سرف  االأمام 
احلجة ,ومن اأهم م�سارفه يف هذا الزمان 
املقد�س  ال�سرع  وت��روي��ج  ال��دي��ن  دع��ائ��م  اأق��ام��ة 
العلم  اأه��ل  ,وم��وؤون��ة  واأحكامه  ق��واع��ده  ,ون�سر 
العلوم  حت�سيل  يف  اأوقاتهم  ي�سرفون  الذين 
اجلاهلني  تعليم  يف  اأنف�سهم  ,الباذلني  الدينية 
ووعظهم  املوؤمنني  ,ون�سح  ال�سالني  ,واإر���س��اد 

,واإ�سالح ذات بينهم .
عليه  مايطلق  هو  اخلم�س  من  الثاين  2:الق�سم 
وفقراء  اأيتام  على  ي�سرف  ال�سادة(وهو  )�سهم 
فيهم  ,وي�سرتط  ها�سم  بني  من  ال�سبيل  واأبناء 
كونه  فيكفي  ال�سبيل  اب��ن  ,اإال  والفقر  االإمي��ان 
اإعطاوؤه  ,فيجوز  الت�سليم  بلد  يف  فقريا  موؤمنا 
ال�سفر  من  يتمكن  مل  اإذا  بلده  يف  غنيا  كان  ولو 
بقر�س ونحوه ,واالحوط وجوبا اأن اليكون �سفره 

�سفر مع�سية .
التف�سري

�سيء  م��ن  اأمن��ا غنمتم  )واع��ل��م��وا  ت��ع��اىل  ق��ول��ه 
على  م�ستملة  اأمنا  االيه  (ظاهر  خم�سه  هلل  فاأن 
ت�سريع موؤبد كما هو ظاهر الت�سريعات القراآنية 
وغنيمة  غنما  ي�سمى  مب��ا  متعلق  احلكم  ,واأن 
الكفار  من  م��اأخ��وذة  حربية  غنيمة  ك��ان  �سواء 
كاأرباح  لغة  الغنيمة  عليه  يطلق  مما  غريها  اأو 
من  وامل�ستخرج  وامل��الح��ة  وال��غ��و���س  املكا�سب 
هو  االيه  نزول  مورد  كان  ,واأن  واملعادن  الكنوز 

غنيمة احلرب فلي�س للمورد اأن يخ�س�س.
تعاىل  بقوله  ال�سرف  م��وارد  من  ماعدا  وك��ذا 
واليتامى  القربى  ول��ذي  وللر�سول  خم�سه  )هلل 
انح�سار  الظاهر  (فاإن  ال�سبيل  وابن  وامل�ساكني 
املوارد يف هذه االأ�سناف ,واأن لكل منهم �سهما 
اأن  غري  ,من  ال�سهم  اأخ��ذ  يف  ا�ستقالله  مبعنى 

يكون ذكر االأ�سناف من قبيل التمثيل.
القربى  ب��ذي  باملق�سود  االخ��ت��الف  وق��ع  وق��د 
فقيل: هم بنو ها�سم خا�سة من ولد عبد املطلب 
الن ها�سم مل يعقب اإال منه .وهذا القول عن ابن 
عبا�س وجماهد واليه ذهب اأ�سحابنا .وقيل بنو 
ها�سم وبنو املطلب ابني عبد مناف وهو مذهب 

ال�سافعي.

مفهوم اخلم�س
بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

20125 اآب

 علوم القراآن



بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

 ماهي العالقة بني العقيدة وال�سلوك؟
قراء  مع  �ساأبداأ  توفيقاته  ورجاء  اهلل  بركة  على 
من  ال�سل�سلة  ه��ذه  ال��ك��رام  اخلطباء(  )�سدى 
على  واأثرها  العقيدة  دور  فيها  اأتناول  احللقات 
الب�ساطة  متوخيًا  و�سلوكه  االأن�سان  �سخ�سية 
قدر  والتعقيد  الغمو�س  متحا�سيًا  ال��ط��رح  يف 
اجلديرة  اال�ستفادة  جميعًا  لنا  ليت�سنى  االمكان 

باالهتمام.
احللقة  هذه  يف  واأخواتي  اأخوتي  معكم  و�ساأبتداأ 
اإىل طبيعة  الذي يف�سي  املهم  ال�سوؤال  على هذا 
و�سريته  االأن�سان  �سلوك  بني  الوطيدة  العالقة 
بها  ويوؤمن  يعتنقها  التي  العقيدة  وبني  العلمية 
والعمل  النية  اأن  حيث  �سريرته,  عليه  وتنعقد 
)ال��ع��م��ل  اأ���س��م��ه��ا  واح����ده  لعملة  وج��ه��ان  ه��م��ا 
معنونه  على  عنوانه  ينطبق  ال  وه��و  ال�سالح( 
والعمل- فالنية هي  –النية  بانطباق طرفيه  اإال 
هنا  ومن  العمل  اأجناز  باجتاه  واملحرك  الدافع 
�ساحلة  كانت,  مهما  العقيدة  اأن  جازمني  نقول 
على  الوا�سحة  وبعمتها  اأثرها  لها  فا�سدة,  اأو 

االأن�سان. �سلوك 
اأ�سول   ( ب�  العلم  هذا  ت�سمية  اإىل  دفع  ما  وهذا 
الدين ( فالوجه يف ذلك هو اأن التزام االأن�سان 
وتفيده  الدين,  له  يحملها  التي  باملفاهيم  فكرًا 
عماًل باالأحكام التي يلزمه بها وهي ال تخلوا من 
من  له  بد  – ال  احلياة  ملذات  وت��رك  م�سقات, 
وامتثالها,  باعتناقها  يلزمه  قاطع  دليل  حجة 
من  �سيء  عنده  ي�ستقيم  ال  الدليل  هذا  وب��دون 

تلك االلتزامات ا�ساًل.

خلقًا  للكون  اأن  بثبوت  اإال  احلجة  هذه  ولي�ست 
ويتنزه  وال��ك��م��ال,  اجل��م��ال  ب�سفات  يت�سف 
ال  حكيم  واأن���ه  واجل���الل,  النق�س  �سفات  ع��ن 
الدالة  باملعجزات  موؤيدًا  ر�سواًل  واأر�سل  يعبث, 
واالأحكام,  التكاليف  معه  واأن��زل  �سدقه,  على 
خلفاء  واق��ام  واأخ��الق  وُمثل  ومفاهيم  ومبادئ 
امتثالها  على  وعد  واأنه  للنا�س  لبيانها  بعده  من 
خمالفيها  على  اوعد  اخلالدة  وال�سعادة  اجلنة 
النار والعذاب اذ من الوا�سح اأن احلياة الدنيا 
العظيمة  وامل��ع��ان��اة  وامل�ساعب  امل�ساكل  بهذه 
ال  ال��ذي  واحل��رم��ات  والظلم  الزائلة  واللذائذ 
ولو  لالإن�سان  هدفًا  تكون  اأن  ميكن  ال  يح�سى 
والكائنات  امل���وج���ودات  خلق  اهلل  اإن  فر�سنا 
فاأن  لغريها  الزائلة ال  املادية  الأجل هذه احلياة 
�سبحانه  اهلل  ولكن  مرر  وبال  العبث  من  ذلك 
كل  ذهن  اإىل  يتبادر  ول��ذا  عبثا  �سيئاً  يخلق  مل 
ال�سماء  هذه  اإن  هل  التايل  الت�ساوؤل  منا  واحد 
وهذه  الالمعة...  وكواكبها  بنجومها  املرتفعة 
االأ�سرة  اجلميلة  مبناظرها  املرتامية  االأر���س 
واأ�سماك  املتنوعة طيور جميلة  املوجودات  وهذه 
واأ�سجار  وورود  وبراعم  وجبال  وبحار  خمتلفة 
وقوانني  م�ستقة  واأنظمة  رائعة  ونباتات  با�سقة 
تلقاء  م��ن  ال��وج��ود  اإىل  ظهرت  ه��ل  متنا�سقة, 
بيد  ر�سمت  العجيبة  امل�ساهد  اأن هذه  اإم  نف�سها 

قادرة قاهرة ماهرة .
واإذا ما التفت االأن�سان اإىل نف�سه, االأن�سان ذلك 
عامل  طياته  يف  يحوي  ال��ذي  العجيب  املخلوق 
وت�سويره  تكوينه  يف  وال��غ��رائ��ب  العجائب  م��ن 

ذلك  يف  واملتفكر  املتاأمل  جتعل  التي  واأ���س��راره 
يقف حائرًا مبهورًا مما يجعلنا نقف مت�سائلني: 

من اين جئنا؟ واأين نحن ؟ واإىل اأين نذهب؟
االأثار  هي  كم  تت�سور  اأن  القارئ  عزيزي  ولك 
االأن�سان  �سخ�سيته  على  تنعك�س  التي  املهمة 
و�سلوكه عندما ي�سع يده على االإجابة ال�سحيحة 
�سنكون  فكم  الهام  الت�ساوؤل  هذا  على  ال�سليمة 
الثالثة,  االأ�سئلة  هذه  جواب  عرفنا  اذا  �سعداء 
يعني اأن نعرف من اأين بداأت حياتنا؟ واإىل اأين 

نذهب؟ وما هو واجبنا االأن؟
اأح��ي��ان��ًا ي��ح��دث اأن ي��ج��رح االأن�����س��ان يف ح��ادث 
ال  امل�ست�سفى  اإىل  ينقل  وملعاجلته  عليه,  ويغمى 
حالته  تتح�سن  وعنما  ال�سحية,  حالته  �سعاف 
الذين  اال�سخا�س  من  عنه  ي�ساأل  ما  اأول  ف��اأن  
اإىل  ب��ي  امل��ك��ان؟ ومل���اذا ج��يء  حواليه, م��ا ه��ذا 
يدل  هذا  اإن  املكان؟  هذا  �سيغادر  ومتى  هنا؟ 
حياة  يف  ملحة  ���س��رورة  اال�سئلة  ه��ذه  اأن  على 
وال  العلمي  و�سلوكه  �سريته  يف  وت��وؤث��ر  االأن�سان 

ميكنه اأن يتغا�سى عنها ويهمه االإجابة عليها.
وعليه اأن اأول ما يدفعنا نحو البحث يف العقيدة 
ومعرفة جمموعة من املفاهيم النظرية الراجعة 
�سنعك�س  مبا  واأفعاله  و�سفاته  الكون  خالق  اىل 
تلك  هي  ومعامالتنا  اأعمالنا  يف  �سلوكنا  على 

العط�سى املتطلعة فينا. الروح 
اإن  اإىل  االإ�سارة  ويف ختام هذه احللقة البد من 
االإجابة على هذه الت�ساوؤالت الثالثة: �سنتناولها 
بالتف�سيل يف احللقة القادمة �سائلني املوىل جل 
وعال ح�سن التوفيق وج�سن اخلامتة واىل اللقاء 
اأواًل  هلل  واحلمد  واملغفرة  واملحبة  االمي��ان  على 

واخرًا. 

دور العقيدة اال�ضالمية

يف �ضلوك االن�ضان

احللقة االوىل
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ك��ث��ريًا م��ا ت��ث��ار ب��ع�����س ال�����س��ب��ه��ات 
من  )اللعن(  م�ساألة  ح��ول  وال�سكوك 

القراآن  ي��ات  اآ يتدبرون  ال  الذين  من  الكثري  قبل 
بل  الع�سمة  بيت  واأهل  امل�سطفى  النبي  اأحاديث  وال  الكرمي 

يجوز  ال  االأمر  هذا  باآن  معتقدين  لعانون  اأنهم  على  ال�سيعة  يتهمون 
ردًا  ال�سبهة  ه��ذه  على  ن��رد  القليلة  ال�سطور  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ونحن 

وال�سنة.  القراآن  من  مقنع  وبدليل  ومنطقيًا  عقالئيًا 
القراآنية االآيات  يف  اللعن   •

واأعد  واالأخرة  الدنيا  يف  اهلل  لعنهم  ور�سوله  اهلل  يوؤذون  الذين  اإن   .1
مهينًا عذابًا  لهم 

اأخرى  جهة  من  اللعن  ي�ستحق  من  على  اهلل  من  �سنة  هي  االآية  وهذه 
احل�سني  قتلة  اأن  حيث  ال�سعائر  يف  فيه  نحن  فيما  اأي�سًا  وارده  هي 

الفريقني.  ن�سو�س  ورد يف  كما   ور�سوله  اهلل  اأذو   
بيناه  بعده ما  والهدى من  البينات  اأنزلنا من  ما  يكتمون  الذين  اإن   -2
عز  اهلل  حث  ثم  الالعنون  ويلعنهم  اهلل  يلعنهم  اأولئك  كتاب  يف  للنا�س 
املح�سنات  يرمون  الذين  )ان  النور  �سورة  يف  كما  لعنهم  على  وجل 

.) عظيم  عذاب  ولهم  واالخرة  الدنيا  يف  لعنوا  املوؤمنات  الغافالت 
ع�سوا  مبا  مرمي  بن  وعي�سى  داوود  ل�سان  على  كفروا  الذين  )لعن   -3
يف  كثرية  القراآنية  فاالآيات  واإال  ب�سرية  مناذج  )هذه  يعتدون(  وكانوا 
اهلل  الأوام��ر  عا�سيًا  كان  من  كل  اىل  العاقل  فلينظر  اللعن(  مو�سوع 
اأمرنا  والتي  ومعتديًا على حرمات اهلل  البيت  واأهل  ر�سول اهلل  واأوامر 
اهلل تعاىل اأن ال نتعداها اأو نتجاوزها )وتلك حدور اهلل فال تعدوها(فكل 

ع���ا����سٍ وم��ع��ت��ٍد 
ه����و م���ل���ع���ون يف 
و���س��ن��ة  اهلل  ك���ت���اب 
اأردن��ا  م��ا  واذا  ر���س��ول 
من  ك��ث��ري  اىل  ن��ن��ظ��ر  اأن 
اهلل  ر�سول  حياة  يف  االأ�سماء 

عا�سروا  البيت وال��ل��ذي��ن  اأه����ل  م���ن  االئ���م���ة 
ملعونني  ي��ك��ون��وا  اأن  ما فيمكن  مع  يتنا�سب  ما  هناك  ك��ان  اإذا 

حرمة  من  اأعظم  حرمة  واأي  واالع��ت��داء  الع�سيان  من  ي��ة  االآ ذكرته 
بيته. واأهل  الر�سول  وحرمة  القراآن  وحرمة  االإ�سالم 

قد  بكلمة  ولو  يعينهم  كان  ومن  ووالة  حكامًا  العبا�س  وبني  اأمية  فبني 
وعطلوا  ظهورهم  وراء  فنبذوه  القران  اأما  احلرمات  هذه  على  اأعتدوا 
ملحوا  باأيديهم  االأمر  كان  فلو  االإ�سالم  واأما  باآياته  يعملوا  ومل  اأحكامه 
واآذوه  اأوامره   فقد ع�سوا  النبي  واإما  اليه  اأ�ساءوا  ولكنهم  ذكره 
فاأن  هذا  يومنا  اإىل  و�سرودهم  وقتلوهم  �ستتوهم  فقد  العرتة  واإم��ا 
من  املع�سومني  وغ��ري  املع�سومني  واأ���س��رح��ة  ال��ق��ب��ور  على  حقدهم 
الع�سكريني  االإمامني  قبتي  تفجري  وما  وا�سحًا  بات  واالإتباع  االأحفاد 
تعاىل  اهلل  بل  ���س��الم  واالإ وال��ق��راآن  االأئمة  ع��داء  على  كبري  �ساهد  اإال 
العبا�س  وبنو  اأمية  وبنو  ميتًا  اأو  حيًا  للموؤمن  مكانة  اأعطى  قد  اهلل  الأن 
من  اهلل  ن�ستغفر  خا�سة  ئ��م��ة  االأ واإىل  قاطبة  امل��وؤم��ن��ني  اإىل  ���س��اءوا  اأ
ئ��م��ة  واالأ ور���س��ول��ه  اهلل  اذى  ك��ل  م��ن  على  واخل��زي  واللعنة  اأعمالهم 

الطاهرين.

اللعن يف لقران الكرمي
بقلم: ال�سيخ �ساحب الدك�سن

20127 اآب

�سبهات وردود



من الرعيل االول اخلطباء املنر احل�سيني الذي كانت 
منرية  طاقه  وك��ان  هامه  منريه  وج��والت  �سوالت  له 
خطيب  فهو  المعه  و�سخ�سية  خالقة  ومقدرة  مبدعة 

ماهر واديب �ساعر وموؤلف بارع وكاتب المع .
خطيب . عركته احلياة وارغمته على التحدي وال�سر 
املهاجر  وال��غ��رب��ة يف  ال��ن��ف��ي  ون��ك��ب��ات  امل��ح��ن  وط��ال��ت��ه 
احلياة  بريق  �ساخرا  قدميه  على  يقف  ان  فاجلاته 
امللب�س  وزه��د  العي�س  ب�سظف  قانعا  الدنيا  وزخ���ارف 
الدعة  تلك  بعد  امل��رك��ب  وب�ساطة  امل�سكن  وت��وا���س��ع 

والرغد والرفاهية وهكذا هي االيام . 
هي املقادير جتري يف اعنتها

فا�سر فلي�س لها �سر على حال 
يوما تريك خ�سي�س القوم ترفعه

اىل ال�سماء ويوما تخف�س العايل 

والدته ون�ساته ودرا�سته 
الب�سرة عام 1929 م  ال�سيد املرتجم يف حمافظة  ولد 
والنجف  الب�سرة  بني  م�سرتكة  ن�ساة  ون�سا  ه����   1349
درا�سته  الثانية  ويف  وعمله  مولده  االول  ففي  اال�سرف 
يهز  خطيبا  امل�سرين  هذين  بني  �سب  حتى  وم�سكنه 

امل�سامع ويحرك احل�سور در�س ودر�س بهما. 
ال��ف��ك��ر يف  االم��ي��ن��ي يف معجم رج���ال  ال��ع��الم��ة  ي��ق��ول 
�سيوخها  من  واخذ  العلمية  احلوزات  )وح�سر  ترجمته 

ودخل در�س ال�سيد اخلوئي وا�ستفاد الكثري منه ( 
خطابته

ل�سيدنا  اخلطابية  ال�سخ�سية  يف  هامة  روافد  تظافرت 
العنا�سر  والتقت  النجاح  عوامل  واجتمعت  له  املرتجم 
اخلطابية  ال�سخ�سية  تبني  ال��ت��ي  الغنية  وامل��ق��وم��ات 
والتكامل  التفوق  ب��ام��داد  وت��رف��ده��ا  كيانها  وتوؤ�س�س 
اخل��ط��اب��ي وم���ن ذل���ك غ����زارة امل����ادة و���س��ع��ة االط���الع 
ال�سوت  ورخ��ام��ة  ال�سعور  وره��اف��ة  الثقايف  والر�سيد 
وباجتماع  الفن  وبراعة  ال�سخ�سية  وقوة  املظهر  واناقة 
املنر االخرى احرز  العوامل و�سواه من �سرورات  هذه 
وجمال�سه  خطبه  يف  ب��اه��رًا  جن��اح��ًا  ال�سويج  ال�سيد 
العقول  ويده�س  امل�سامع  يهز  خطيبًا  كان  يوم  الكرى 
كما كان له دور بارز يف جمال�س حل�سينية ور�سيد هائل 
قراءته  �ستماع  ال  وتت�سابق  تتهافت  التي  اجلماهري  من 
معلوماته  وا���س��ب��اع  �سعوره  ويقظة  ذك��ائ��ه  بحكم  فهو 
احل�سيني  اجلمهور  من  عري�سة  قاعده  على  ا�ستوىل 
واحرز �سمعه طيبه ونال �سهرة وا�سعة يف ذلك الو�سط 
طريقته  املرتجم  وال�سيد  والتقدير  باالأعجاب  مقرنًا 
اآي��ات  يجود  ب��اأن  ال��ق��راءة  يف  املميز  وا�سلوبه  اخلا�سة 
اهلل  منحه  ب�سوت  خطابته  اول  يف  الكرمي  القران  من 
تغريدًا  الف�ساء  تخرتق  قوية  وحنجرة  وجمااًل,  عذوبة 

واحلانًا.

ي�سطدم  لئال  معه  �سماعته  يحمل  الب�سرة  يف  وك��ان 
يعانيها  م��ن  اال  يقدرها  ال  التي  ال�سماعات  مب�ساكل 
االعطال,  من  كثري  وه��ي  يكابدها  من  اإال  يعرفها  وال 
توقعات  اأو  املجال�س  بع�س  يف  ذاك  التوفر  ع��دم  اأو 
�سابه  وما  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأو  املفاجئ  اخللل 
بتلك املطبات كانت عدته معه  الوقوع  ذلك فوقاية من 
وجه  اكمل  على  لال�ستعمال  جاهزة  ب�سحبته  و�سماعته 

واأمت حال.
وجممل القول انه عندما كان يف عنفوان جمده يف اوج 
طاقته  يف ال�ستينيات وما حولها كان من اوئل اخلطباء 

الالمعني وا�ساتذة املنر املرموقني.
حتى اذ تقدمت به ال�سن وتوالت عليه املحن, وتالحقت 
عن  والت�سرد  الغربة  ظ��روف  وع��ا���س  النكبات,  عليه 
امل�ستوى  ذل��ك  ت�سائل  والقهر  احليف  و�سارع  الوطن 
الن�سيان  زوايا  يف  املتاألق  اخلطيب  ذلك  وانغمر  املحلق 

والكفاف!.
انه  اإىل  اال���س��ارة  جت��در  اخلطابي  الف�سل  نهاية  ويف 
خطب يف جمال�س النجف والكوفة والب�سرة ودعي اىل 
واأق��ام  وغريها  وال�سارقة  والكويت  البحرين  جمال�س 
ردحًا من الزمن اإمامًا وخطيبًا يف ال�سارقة اثر خروجه 
من  وف��رارًا  والتع�سف  اجلحيم  من  هاربا  العراق  من 

واال�سطهاد. اخلنق 
موؤلفاته

و�سبعني  �ست  موؤلفاته  جمموع  بلغ  فقد  مكرث  موؤلف  انه 
وخمطوط  ومطبوع  ومتو�سط  وكبري  �سغري  بني  موؤلفًا 
به  ما�سعفنا  منها  نذكر  موؤلفًا  واأربعون  ت�سع  منها  طبع 

املجال
ثالث  طبع  �سعبي  �سعر  اج��زاء   4 املهدية  الرو�سة   -1

مرات 
2- االوليات �سعر بالف�سحى من ديوانه عوامل وقمم

3- كفاية خطيب الدورة االوىل 4ج ط 4 مرات
4- عقائد 

5- الكلمة املر�سية 
6- وحي الردة ط3

7- ق�سيدة املولد النبوي 
8- ان�سودة امليالد احل�سيني 

9- القا�سم درا�سة وترجمة وحتليل ط2
10-  من اعالم الب�سرة  يف علوم خمتلفة ط2

11- فقيد ال�سباب 
12- نائبنا الذئب الوزير

13- )144 حكمة جامعة(
يف  منها  ون�سر  مرتني  طبع   ) وا�سعة  ق�سة   12(  -14

بع�س ال�سحف واالذاعات
15- تذليل روائع ال�سعر

16- اأوالد اإالمام علي وامهات االئمة ط2

17- ام البنني �سيدة ن�ساء العرب درا�سة وحتليل ط2
18- موقف اال�سالم من القومية 

19- مفهوم اال�سرتاكية يف اال�سالم 
وقد اعر�سنا عن ذكر باقي املوؤلفات ل�سيق املجال

�سعره
انه �ساعر مكرث يرتجل النظم ويقتن�س املعاين ويلتقط 
ينظم  وهو  �سعرًا  فيها  ليكتب  املنا�سبة  ويختلق  احلدث 
بحيث  ومقا�سده  اأب��واب��ه  يف  والتفنن  وارجت��ال��ه  ال�سعر 
اأو  الكردية  اأو  االنكليزية  اللغة  تعليم  حتى  ينظم  انه 
مالك  بن  الفية  ارج��وزة  غ��رار  على  باأجور  الفار�سية 
اإ�سافة اىل منظوماته يف الفقه  املعروفه يف علم النحو 
مطبوعة.  وكلها  االخ���رى  العلوم  وخمتلف  واال���س��ول 
ول��ه دي��وان �سعر حت��ت ع��ن��وان )ع��وامل وق��م��م( طبعت 
هذه  نظمه  ومن��اذج  �سعره  م�ساهد  ومن  االوليات  منه 

  الق�سيدة يف ال�سيدة زينب
يا بقعة يف ال�سام تدعى رواية

زينب �سمت كوين عنها رواية
اروي لنا من طيبة حياتها

حتى من حيث كانت اتية 
مع بعلها يف عام جدب اأو الأن

اأبعدتها ال�سلطات العادية قد 
اإذ وا�سلت جهادها وها هنا

توفيت يف غربة نائية
�سل كربال عنها و كوفان و�سل

دم�سق ما كانت بها معاينة 
�سل احلجاز والقرى مرت بها

كم غ�سه كانت بها مالقيه
فلم تفارقها نوافل وال

توازن فاق اجلبال الرا�سيه

على  يومًا  اجتاز  ان  ال�سعرية  مرجتالته  طرائف  ومن 
فذرقت  اال�سرف  النجف  يف  امل�سقوف  الكبري  ال�سوق 

حمامة على عباءته فقال:
ا�ساب عباءتي خرء لطري

بدا يف ال�سقف من ال�سوق الكبري 
فقال النا�س هذا فاأل رزق

ومل األبث �سوى وقت ق�سري 
اإذا مبعقل خلفني ونع�س 

فقال اإال تهلل يف امل�سري 
وهذي اجرة فعدلت عنه 

وقلت اأنظر لهذا )مرد�سوري(
فوىل بعد معذرة فتع�سًا

لفاأل الرزق من خرء الطيور

امل�سدر: معجم اخلطباء - ج/4
 لل�سيد داخل ال�سيد ح�سن

ال�سيد  مهدي ال�سويج
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ينق�سم العمى والب�سر اإىل اأمرين تارة يف العني 
دون القلب وتارة يف القلب دون العني. فالذي 
فيه  اأ�سود  ما  اإال  عينه  يف  ينظر  ال  قلبه  عمُي 
ال��ذي عمية عيناه وكان  واإم��ا  قلبه من ظلمه. 
قلبه  بها  واأن���ار  ���س��دره  عينه  ن��ور  ل��زم  موؤمنًا 
فاأ�سبح اأكرث اأدراكًا من غريه الذي كان ينظر 
بعينُه ومل يكن له نور يف قلبه للحق واحلقيقِة, 

ڭ   زب  بقوله:  وج��ل  ع��ز  اهلل  خاطبهم  ل��ذا 
ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ      
على  تدل  االآي��ة  وهذه  ٴۇۋرب)االإ�سراء(, 
اأتباع احلق  اأن الذي مل يكن عنده ب�سرية يف 
والعدول عن الباطل فاأنه �سيح�سر يوم القيامة 
اأعمى لذا ي�ساأل اهلل عز وجل يوم القيامة بقوله 

حب              جب    يئ     ىئ   مئ  حئ   زبجئ   وج��ل:  عز 
الدنيا  الذي كان يف  بينما  مبرب)طه(,  خب 
اأعمى وقلبه ب�سري بنور االأميان والتقوى فهذا 
يختلف عن االأول الذي كان مب�سرًا وقلبه اأعمى 
اأي�سًا يبينه اهلل عز وجل بقوله:  وبهذا املعنى 

زبٱٻٻٻپپپپ  
ڀ     ڀ  ڀڀرب يون�س.

 وهذه املقدمة الب�سيطة نريد بها بيان ترجمة 
يف  طبق  ال��ذي  احل�سيني  املنر  خطباء  اأح��د 
م�سريته التبليغية منهج الر�سالة املحمدية رغم 
بنور  ويرى  ب�سري  قلبه  ولكن  �سريرًا  كان  اأنه 
ب�سر قلبه واإميانه وهذا ما جعل اأزالم البعث 
فيقتل  ال�سم  له  ويد�سوا  له  يكيدوا  اأن  املقبور 
�سهيدًا �سابرًا حمت�سبًا يف �سبيل اهلل ون�سرة 

دينه. 
بن  ح�سني  ال�سيد  اخلطيب  ه��و  ومرتجمنا 
حممد  بن  ح�سني  حممد  بن  مرت�سى  ال�سيد 
ال�سهري  املرع�سي  احل�سيني  ح�سني  ب��ن  علي 

ب�)ال�سهر�ستاين( احلائري .

والدته ون�ساأته
ولد يف كربالء املقد�سة �سنة1340ه� ون�ساأ بها يف 
بيت عرف بالعلم واالأدب. ومنذ نعومة اأظفاره 
�سغف يف العلوم واالأدب حتى اإذا بلغ اأ�سده اأنظم 
اإىل املحافل االأدبية الكربالئية امل�سهورة اأنذاك 
�سلك  يف  ينظم  اأن  رغ��ب  بعدها  ثم  زمانه  يف 

اخلطباء والقراء.
م�سريته اخلطابية

بداأ يف هذه امل�سرية مبجال�س اخلطباء ويح�سر 
حما�سراتهم مالزمًا اأكرث اأوقاته خطيب زمانه 
كان  ال��ذي  احلب  ابو  حم�سن  ال�سيخ  واأ�ستاذه 
اأن حفظ  اأن��ذاك . وبعد  رائد املنر احل�سيني 
ن�سو�س ال�سعر والرثاء ورواية احلديث اأرتقى 
اأعواد املنابر يف حينها حيث اأ�ستهر بفن القائه 
وح�سن �سوته. واأمتاز ب�سبط احلديث واإ�سناده 
حافظته.  ب�سدة  وذل��ك  املوثوقة  م�سادره  اإىل 
وكان ح�سن االأخ��الق وا�سع ال�سدر قادر على 
ب�سوته  يبكي  �سوت جهوري  ذا  وك��ان  التعبري 
ونعيه احلا�سرين يف املاأمت التي كانت يت�سدرها 

دون تكلف وعناء.
�سريرًا  كان  اأن��ه  رغم  والعرو�س  بال�سعر  ولع 
حيث اأ�ستطاع ب�سعره معاجلة الق�سائد ال�سعرية 

واأهتم بنظم ال�سعر منذ مطلع �سبابه.
اهتمامه بال�سعر واالأدب

وكان له لونه املميز بهذا املجال حيث كتب يف 
اأ�سلوبه ورقه ما يدور يف خياله ومن �سعره يرثي 
  احل�سني  اهلل  عبد  اأب��ي  ال�سهداء  �سيد 

قائاًل:
انعاك حزنًا يا اأبا ال�سهداء

يف كل �سباح وكل م�ساء
ما زلت اأ�سعى يف بيان م�سابكم

ال�سيما يف يوم عا�سوراء
يوُم بكت منه ال�سماء عليكم

واالأر�س خ�سبها دم ال�سعداء
قتلتك عط�سانًا علوج اأميه 

�سام ومل ت�سقى بقطرة ماءُا
فبقيت عريانًا على وجه الرثى

من غري جتهيز ولف رداء 
وتبادر االأعداء نحو خيامكم

وكفيلها ال�سجاد يف االغماء
داروا به كي يلحقوه مبن م�سى

وُيباد ن�سل �ساللة الزهراء   
قد قال قائلهم دعوة الأهله

وام�سوا ب�سلب كرائم البطحاء 
فاإذا بربات اخلدور فررن من

بط�س العدى والزمرة الرعناء
والنار اظلمت ال�سما بدخانها

قد ا�سرمت يف منزل العظماء 
واهلل ال اأن�سى يتيمتك التي

قد افزعتها حملة اخل�سماء

وله يف رثاء اأ�ستاذه اخلطيب ال�سيخ حم�سن ابو 
احلب وكذلك بع�س العلماء اأي�سُا.

وفاته
اأن احلمالت الوا�سعة التي �سنها اأزالم النظام 
مبحاربة  خ�سو�سًا  كثريه  ال��ع��راق  يف  البعثي 
رجال  على  العداء  �سن  وكذلك  ورجاله  الدين 
العلم والفكر بطم�س هذه املعامل واالأثار . ومن 
جملة الذين ا�ست�سهدوا بهذه احلملة امل�سعورة 
للق�ساء على اخلطباء واملبلغني �سيدنا املرتجم. 
اأمن كربالء و�سقي  دائ��رة  اأ�ستدعي اىل  حيث 
يبقى  ومل  و�سحته  اأح��وال��ه  فتدهورت  ال�سم 
بن  مو�سى  بنف�سه كجده  يجود  واح��د  يوم  اإىل 
جعفر الكاظم  حتى فارق الدنيا �سهيدُا 
م�سمومًا. وذلك يف يوم ال�سبت 20 ربيع االول 
�سنة 1408ه�  وامل�سادف يوم 12 كانون االأول 
عام 1988م . و�سيع جثمانه مب�ساركة اأهل العلم 
والف�سيلة من اأهلي كربالء املقد�سة اإىل مثواه 
االأخري يف وادي كربالء خملف بعده ثالثة اأبناء 
عرفوا بالف�سل واالأميان وهما ال�سيد مرت�سى 
اهلل  حفظهما  اك��رم  وال�سيد  مو�سى  وال�سيد 
ال�سيد  اباهم  اهلل  ورح��م  �سوء  كل  من  تعاىل  
ح�سني ال�سهر�ستاين و�سالم عليه يوم ولد ومي 

ا�ست�سهد ومي يبعث حيا.

بقلم: ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف

20129 اآب

�سهداء على خطى احل�سني



بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

القراآن  ان  نعلم  وكذلك  الكرمي  القراآن  ود�ستوره هو  اال�سالم  ا�سا�س  ان  نعلم  نحن 
واعلم   حممد الكرمي  لر�سوله  تعاىل  اهلل  من  اخلالدة  املعجزة  هو  الكرمي 
علومه  بكل  �ساملة  درا�سة  يدر�س  ان  يجب  العظيم  القراآن  اأن  اخلطيب  عزيزي 
ولنقراأ معًا  التف�سري  يتعر�س اىل  اأن  باأ�ستطاعة اخلطيب  اليها عندها  �سن�سري  التي 
اأمري املوؤمنني يف نهج البالغة  الواحد والثمانون من خطب  بع�س مفردات اخلطبة 
اأنيق وباطنة عميق ال تعنى عجائبه  القراآن ظاهرة   ان  الكرمي  القراآن  )بخ�سو�س 
احل�سيني  اخلطيب  على  فالواجب  به(  اأال  الظلمات  تك�سف  وال  غرائبه  تنق�سي  وال 

ر�سالة اخلطابة. اداء  بها يف  القران لال�ستعانة  يعرف علوم  ان 
منها: وال�سروري  كثرية  القراآنية  والعلوم 

ال�سم�سية  احل��روف  م��راع��اة  اأي  التجويد  اأ���س��ول  ح�سب  ال�سحيحة  ال��ق��راءة  اأ - 
والوقف وغري ذلك  والو�سل  والقطع  واملد  واالدغام  والقمرية 

من  البد  االآي��ات  بع�س  لنزول  ا�سبابًا  هناك  ان  اأي  النزول:  ا�سباب  معرفة  ب -  
فتها معر

وتاريخية  واأخالقية  عقائدية  ايات  على  يحتوي  القراآن  فاأن  االية:  نوع  معرفة  ت - 
والق�س�س  واالمثال  االحكام  وايات  وتربوية 

ومن�سوخة وحمكمة  ونا�سخة  وعامة وخا�سة  ومقيدة  ايات مطلقة  ان هناك  ثم  ث - 
معرفتها  من  فالبد  ومبنية  وحمملة  ومت�سابهة 

تف�سري  اأي  الظاهري  مبعناها  يوؤخذ  اي��ات  هناك  والتاأويل  التف�سري  ومعرفة  ج - 
ت�ستبه  قد  ايات  وهناك  احد(  اهلل  هو  )قل   : تعاىل  كقولة  اللغوي  معناها  ح�سب 
تاأوياًل  تاأويلها  من  بد  فال  واحلقة  والعقيدة  اللهيه  العدالة  باب  من  القارىء  على 
االخرة  يف  فهو  اأعمى  هذه  يف  كان  )ومن  اال�سراء  �سورة  يف  تعاىل  كقولة  منا�سبًا 

اعمى( 
العمى  معنى  من  فاملراد  االية  هذه  تف�سري  املبلغة  اختي  اخلطيب  عزيزي  فاأليك 
)اأفلم  احلج  �سورة  يف  �سبحانه  قال  كما  وبيناته  اهلل  اآيات  اىل  النظر  عن  القلب 
تعمى  ال  فاأنها  بها  ي�سمعون  اآذان  اأو  بها  قلوب  لهم  فتكون  االر���س  يف  ي�سريوا 

التي يف �سدور(  القلوب  تعمى  االب�سار الكن 
)فاأعتزلوا  تعاىل  قوله  مثل  منها  املق�سود  ملعرفة  ال��ق��راآن  اختالف  معرفة  ه���- 

البقرة �سورة  تقربوهن حتى يطهرن( يف  وال  املحي�س  الن�ساء يف 
وعلى  احلي�س  عنهن  ينقطع  حتى  اأي   , للطاء  ت�سديد  بال  )يطهرن(  قراءة  فعلى 

يغت�سلن من احلي�س. اأي حتى  يطهرن  قراأءة 
وااليات  ال�سور  وترتيب  ونظمه وجمعه  نزوله  كيفية  القراآن:  تاريخ  درا�سة  و- 

لبع�سها  اأهديك  اخل�سو�س  بهذا  األفت  كتب  وهناك 
1- تاريخ القراآن: ال بي عبد اهلل الزجناين

اال�سقر  لل�سيد حممد علي  القراآن(  تاريخ  2- )ملحات من 
الكردي القادر  ر�سمة وحكمة( ملحمد طاهر بن عبد  القراآن وغرائب  3- )تاريخ 

واملحكم  واملن�سوخ  والنا�سخ  والتاأويل  كالتنزيل  القراآنية(  امل�سطلحات  )معرفة   -4
القراآنيه  العلوم  ويف  واخلا�س  والعام  واملقيد  واملطلق  واملبني  واملجمل  واملت�سابه 

منها كثرية  كتب  هناك 
الدين اال�سيوطي(  القراآن )جلالل  االأتقان يف علوم  اأ - 

االمام اخلوئي العلمية  لزعيم احلوزة  القراآن(  تف�سري  )البيان يف  ب - 
احلكيم باقر  ال�سيد حممد  املحراب  ل�سهيد  القراآن(  )علوم  ت - 

لل�سيخ حممد هادي معرفه. القران  علوم  التمهيد يف  ث - 
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ال��ذي  ال�سهر  الف�سيل  ال�سهر  ه��ذا  ول��ي��ايل  اي��ام  نعي�س  اننا  مب��ا 
االعمال  فيه  وتقبل  الدعاء  فيه  وي�ستجاب  فيه احل�سنات  تت�ساعف 
بجوانب  ال�سهر  هذا  ويت�سم  القراآن  فيه  انزل  الذي  رم�سان  �سهر 
وتقوية  احل�سابات  واأعادة  النف�س  ملحا�سبة  فر�سة  انه  حيث  كثرية 
يبغي  ومما  الكلمة  مبعنى  بالتقوى  واالل��ت��زام  العبادية  اجلوانب 
ذكره يف هذه االيام والليايل من و�سايا ون�سائح ال خوتنا املبلغني 
خالل  من  جوانب  ثالثة  اهم  على  الرتكيز  هو  املبلغات  واخوتنا 

وبحوثهم: حما�سراتهم 
يجهلون  ال��ن��ا���س  م��ن  كثري  ان  حيث  الفقهي  االول:  اجلــانــب 
واملفطرات  ال�سوم.  باأحكام  يتعلق  ما  وال�سيما  ال�سرعية  االحكام 
يرتتب  وم��ا  االإم��ام��ة  واأح��ك��ام  ال�سفر  كثري  وحكم  امل�سافر  وحكم 
ومكروه  وم�ستحب  واجب  من  ال�سوم  اق�سام  بيان  وكذلك  عليها 
منها  يعاين  التي  االأم���ور  على  يركز  اأن  للخطيب  والب��د  وح���رام 
قبيل  من  فقهيا  عالجا  ويعاجلها  علميا  طرحا  ويطرحها  املجتمع 

امل�ستحدثة. االمور  وكذلك  االأهلية  البنوك  مع  األتعامل 
على  الرتكيز  اخل�سو�س  وج��ه  على  وللمبلغة  للمبلغ  ينبغي  كما 
االحكام  يجهلن  الن�ساء  من  كثري  اأن  حيث  الن�ساء  به  تبتلى  ما 

بهن. املتعلقة  ال�سرعية 

اجلانب الثاين:العقائدي .فال بد للخطيب واملبلغة الرتكيز على 
 الع�سمة بيت  اهل  عن  اخذناها  التي  األ�سحيحة  العقائد 
لفكر  امل�سادة  التيارات  من  عليهم  خوفا  عليها  املجتمع  وتثقيف 
وتزرع  ال�سموم  تبث  اأخذت  الف�سائيات  بع�س  اأن  حيث  البيت  اهل 
الدينية  الثقافة  تنق�سهم  واأنا�س  مري�سة  عقول  يف  ال�سيئة  االأفكار 

والعقائدي. الفقهي  والوعي 
االأخالق  على  اأكد  اال�سالم  اأن  حيث  االأخالقي  الثالث:  اجلانب 
مني  عنه)اأقربكم  ورد  فقد  احل�سنة  االأخ��الق  مكانة  وبني 
يوم  منزال  مني  واأب��ع��دك��م  اخ��الق��ا  اح�سنكم  القيامة  ي��وم  منزال 

اأخالقا( اأ�سوؤكم  القيامة 
وذل��ك  ع��ظ��ي��م(  خ��ل��ق  لعلى  )واإن����ك  ب��ق��ول��ه:  نبيه  اهلل  م��دح  وق��د 
وعفوه  غي�سه  وك�سم  وتوا�سعه  والوا�سعة  الفا�سلة  النبي  الأخالق 
واأخواتي  اخلطباء  الإخواين  فن�سيحتي  االنتقام  على  القادر  وهو 
الطاقات  وتفجري  للتبليغ  فر�سة  ال�سهر  هذا  يجعلوا  اأن  املبلغات 
وكيفية  احل�سينية  االأطوار  وال�سيما  اأخذها  التي  الدرو�س  وتطبيق 
يتقبل �سيامكم ويرفع من  اأن  .ون�ساأل اهلل تعاىل  اإعداد املحا�سرة 

�سبيله. اىل  الدعاة  من  ويجعلكم  درجاتكم 

للخطيبما ينبغي
الرتكيز عليه

بقلم: ال�سيخ حممد علي اال�سدي 

201211 اآب

ن�سائح منربية



ابراهيم 
مالك 
الله فرج 

بقلم: ابو زهراء اال�سدي

يف غــايــة االغــفــال واالهــمــالهذا احل�سني وقد راى دين الهدى
متهدت  فيه  الكفر  يزيد  اال�ساللوراأى  بــقــادة  ال�سالل  دنيا 
حماعة بني  احلــق  �سياع  ــة اجلـــهـــالوراأى  ــن ــس ــ� مــتــمــ�ــســكــني ب

مر�سد  اأو  لــواعــظ  ي�سمعون  نــ�ــســاأو على االدغـــالال  انــهــم  مــذ 
ا�ستعجالفم�سى وقد هجرت الديار مبوكب  مب�سية  احلياة  �سام 
اثقالها وانزلت  الطفوف  االدغالواأتــى  حمطة  الطفوف  حيث 

وااللواتت جيو�س الكفر ي�سبه �سيلها  لــقــتــلــه  اجلــــــراد  �ــســيــل 
�سيوفهم  حتت  املــوت  ان  االنــــذال�سامته  ـــــرة  الإم ــرتق  ــس ــ� ي اأو 
عقيدة طـــوق  االميــــان  ــدرع  ــت بالغايل ف م�سحيا  الــهــوان  تــاأبــى 

بوجوههم  الهدى  �سطع  فتية  ـــوال يف  االه لــكــرة  يخ�سعون  ال 
�سولة  اية  االعداء  على  بــاالنــزال�سالوا  الكفر  بعر�س  اودت 
ـــالم خـــري تــقــدم  ـــس بــاالذاللوتـــقـــدم اال� الطاغوت  قم�س  مذ 
الهدى  ابناء  املق�سود  هو  واالبــطــال هــذا  االحـــرار  نه�سة  مــن 
املدى  ابد  بقتله  احل�سني  ـــذكـــريـــات لـــه كــمــثــل اليلعا�س  وال

جعفر  ال�سيخ  اخلطيب  العالمة   احل�سني ال�سعراء  معجم 
الهاجري

هو: اخلطيب ال�سيخ ابراهيم ابن ال�سيخ مالك ابن ال�سيخ لطيف 
ال�سيخ فرج اهلل  ابن  ال�سيخ حممد علي  ابن  �سريف  ال�سيخ  ابن 

اال�سدي.
والدته:

ولد املرتجم له يف قرية اخلا�س التابعة لناحية املدينة بالت�سغري, 
يف  والدت��ه  تاريخ  وك��ان  الب�سرة,  حمافظة  نواحي  اإح��دى  وه��ي 

اخلام�س والع�سرين من �سهر ذي القعدة �سنة 1327ه�.
ن�ساأته:

ن�ساأ �ساعرنا وترعرع يف بيت علم وف�سيلة, على يد والده ال�سيخ 
قراءة  واخ��ذ  احل�سيني,  املنر  خطباء  من  وال��ده  وك��ان  مالك, 

القراآن على يد ال�سيخ جا�سم بن ال�سيخ حممد ال فرج اهلل.
مهنته: 

والده,  عن  اخذها  وقد  احل�سينية,  اخلطابة  له  املرتجم  مار�س 
والزال ميار�س و�سيفته الدينية عن طريقها منذ اكرث من اربعني 

عامًا.
�سعره:

له  ذك��ر  متو�سط,  و�سعره  فيه,  مقل  ان��ه  اإال  ال�سعر  نطم  زوال 
املرجاين,  حيدر  ال�سيخ  احل�سيني  املنر  خطباء  كتاب  �ساحب 
ثالثة ابيات يف االإمام اأمري املوؤمنني ويظهر اأنه جاءت تقري�سًا 

لبع�س ال�سعراء الذين نظموا يف االإمام  وقال:

جوهراح�سنت  يا خري امرئ �ساغ لعلي مــن  قــالــب  يف  نظمه  مــن 
وترجتي مديح  من  ذكــرت  حيدرفيما  �سفاعة  من  القيامة  يوم 
املح�سرفاب�سر فاأمن من ارت�سى حل الو ال يــوم  يحبوه  حيدر  مــن 

االبــطــال مبــواقــف  الــعــال  ــهــيــاج و�ــســدة االهــــوال�سهد  يـــوم ال
نفحاتهم مــن  الــتــاريــخ  االجــيــالوتن�سم  ملنتهى  يــفــوح  طــيــبــًا 
كربال تربة  بالف�سل  االمثالوتاألقت  جلوهرة  االمثال  فهي 

اأما �سعره يف االمام احل�سني  فلنم نقف اإال على هذه الق�سيدة التي 
ار�سلها هو اإلينا يف ن�سخة بخطه, وقال:

اىل ان يقول:

الــورى  خري  حممد  النبي  اال�سباليابن  ووالـــد  الو�سي  وابـــن 
على العاري  جل�سمك  االو�سالوالهفتاه  مقطع  ال�سعيد  وجــه 
ــوع فو ــرف املــيــالوالــهــفــتــاة لــرا�ــســك امل الــذابــل  ذاك  �ــســنــان  ق 
ــاه لــزيــنــب ومــ�ــســابــهــا  ــت ــف ــه ــذ كــلــفــت بــرعــايــة االطــفــال وال م
بقيوده  مــقــيــدًا  العليل  ــالل وتـــرى  ــاالغ ـــعـــداة يــجــر ب بـــني ال
وم�سابها ب�سربها  ــول  اق ــاذا  مــــاذا اكــــون بــومــقــفــي ومــقــايلم
وتــدرعــت امــهــا  م�سائب  االبطالورثـــت  فار�س  حيدر  �سرب  يف 

وفاته:
1988م  �سنة  ح��دود  يف  وفاته  وكانت  العراق,  يف  له  املرتجم  �ساعرنا  تويف 

ويظهر كما �سمعت انه مات م�سمومًا 1214 3 3 رم�سان

�سعراء اهل البيت



الو�سف االإمياين ال ال�سخ�سي 
ال��زوج��ني  م���ن  ك���ل  ي��ن��ظ��ر  اأن  ال�������س���روري  م���ن  اإن 
بو�سفه  ال  االإمي���اين  بو�سفه  االآخ���ر,  ال��ط��رف  اإىل 
الذاتية:  هويتها  لها  الزوجة  اأن  مبعنى  ال�سخ�سي.. 
والدتها  وت��اري��خ  ف��الن,  بلدة  وم��ن  ف��الن,  بنت  ه��ي 
�سفة  ولها  ذاتية,  هوية  لها  اأي  الفالين...  التاريخ 
ومتثل  ع��زوج��ل,  هلل  العبودية  حالة  متثل  اإميانية, 
حالة الت�سليم باملعنى, باأدنى درجات االإ�سالم.. ومن 
امل�سلمني,  اإ�سالم  يقبل  كان    النبي  اأن  املعلوم 
الذين ي�سك يف اإ�سالمهم اأحيانا, وذلك الأنهم اأ�سلموا 
االأم��ور..  اأو طمعًا يف بع�س  االأم��ور,  خوفًا من بع�س 
بال�سهادتني,  املت�سهد  اإ�سالم  نقبل  اأن  كلفنا  ولكنا 

لُيحَقن بذلك دمه وعر�سه وماله. 
فاإذن, اإن املراأة يف الع�س الزوجي لها و�سف اإمياين, 
وكذلك الرجل؛ لذا ينبغي اأن ال نن�سى هذا الو�سف.. 
الأن تكرار التعامل والعالقة الرتيبة, والعي�س �سنوات 
طويلة, مما يذيب هذه العالقة.. ومن هنا ينبغي اأنه 
الزوجة  اإليه  تنظر  اأن  املنزل,  اإىل  الرجل  جاء  اإذا 
اإىل اأنه عبد من عباد اهلل.. وكذلك اإذا دخلت املراأة 
عالقة  اإىل  -باالإ�سافة  الزوج  اإليها  فلينظر  املنزل, 
العاملني..  رب  مع  العبودية  عالقة  اإىل  الزوجية- 
اأنت عالقتك مع هذه الزوجة عالقة م�ستحدثة, هذه 
العالقة وجدت بالعقد, وميكن اأن تنف�سخ بالطالق, 
اخلالقية,  عالقة  العاملني  رب  م��ع  عالقتها  ولكن 
وعالقة الرازقية, وعالقة اإليه امل�سري: }اإنا هلل واإنا 
اإليه راجعون{.. فاإذن, عالقتها باهلل عزوجل اأمنت 
واأقوى, واأكرث بعدًا, واأكرث دوامًا وبقاء!.. بل ال تقا�س 

مع عالقة الزوجية.
حالة  البع�س  عند  ي��الح��ظ  االأ���س��ف-  -م��ع  ول��ك��ن 
ال  ت��راه  املنزل  داخ��ل  ففي  التعامل!..  يف  االثنينية 

اأن يطبق ما ورد  ُيكلم, واأما يف اخلارج فاإنه يحاول 
يف الروايات عن حقوق املوؤمنني, واحلث على ح�سن 
وكاأن  املوؤمن!..  قلب  على  ال�سرور  واإدخ��ال  التعامل, 
االإن�سان ال �سعوريًا يعتقد باأن روايات اإدخال ال�سرور 
على قلب املوؤمن, ال تنظر اإىل الزوجة!.. ومن املعلوم 
اأن هذه التعابري يف روايات اأهل البيت  تعابري 
بع�س احلاالت  اأنه يف  بل  الزوجني,  وت�سمل  مطلقة, 
بع�س  -يف  ن��الح��ظ  كما  االأرح�����ام..  ت��ق��دمي  ينبغي 
ال��رواي��ات- تقدمي االأرح���ام على غ��ري االأرح���ام يف 
ال�سدقة امل�ستحبة.. فالرحم يقدم على غري الرحم 

يف هذا املجال.
حتديد حترك املراأة 

اإن املراأة عندما يراد لها احلياة الزوجية امل�ستقرة, 
فاإنه من االأف�سل لها اأن تكون متقيدة يف حتركاتها.. 
باأن  الحظنا  والدرا�سة,  اال�ستقراء  خالل  من  ونحن 
ذهن  ت�سبع  م�ساألة  ال��زوج��ي,  اخل��الف  عوامل  من 
مع  يتعامل  ال��ذي  فالرجل  الن�ساء..  ب�سور  الرجل 
الوظيفة,  اأو  اجلامعة  دائ��رة  يف  الن�سائي  العن�سر 
الن�ساء,  �سور  من  وكبري  هائل  كم  ذهنه  يف  يكون 
يف  اجلمال  قمة  متثل  ال  االإن�سان  زوج��ة  اأن  �سك  وال 
يرجع  عندما  اأن��ه  نالحظ  وبالتايل  الن�ساء,  ع��امل 
تكون هنالك حركة  زوجته,  اإىل  وينظر  املنزل,  اإىل 
من  يكرث  الذي  الرجل  اإن  املقارنة..  من  �سعورية  ال 
النظر لالأجنبيات حتى بغري �سهوة, واملراأة التي تكرث 
االأجانب  الرجال  مع  والتعامل  واحلديث  املزاح  من 
التعامل  هذا  اأن  اإىل  معًا  ليلتفتا  ريبة؛  دون  من  ولو 
حالة  �سعوريًا  ال  يوجب  االآخ���ر,  باجلن�س  الل�سيق 
عامل  يف  ال��رج��ل  ق��ارن  اإذا  ال��ال���س��ع��وري..  القيا�س 
الذهن بني الزوجة وبني الن�ساء االأخريات, وحكم يف 
واأكرث  جمااًل,  اأكرث  االأخريات  الن�ساء  اأن  على  نف�سه 

عندما  الطبيعي  من  فاإنه  جاذبية؛  واأك��رث  ثقافة, 
النفور  من حاالت  حالة  يعي�س  املنزيل,  اجلو  يدخل 
التي تذهب  الزوجة  وكذلك  الطبيعي جتاه زوجته.. 
�سنوف  خمتلف  مع  وتتعامل  امل�ساء,  اإىل  �سباحًا 
من  رجل  اأن��ه  على  ال��زوج  اإىل  تنظر  فاإنها  الرجال, 

الرجال, وال ترى فيه ذلك الوجود املميز. 
الذين جربوا هذه  الرجال  بها  وهذه حقيقة يعرتف 
االحتكاك  تعي�س  اأن  قبل  الزوجة  اأن  وهي:  الناحية, 
م��ع ع���امل ال��رج��ال ت��ك��ون اأق����رب ل��ل��ف��ط��رة, واأق���رب 
االأنثوي  وللجو  للراءة,  واأق��رب  الروحية,  لل�سالمة 
وتعا�سر  املنزل  من  تخرج  اأن  ومبجرد  املطلوب.. 
باأن هنالك تغريا طراأ  الرجال, فاإن الرجل يالحظ 
على طباع املراأة, مما يوجب وجود بذرة للخالف يف 

هذا املجال. 
نحن ندعو الن�ساء اإىل عدم االحتكاك بعامل الرجال 
وكذلك العك�س؛ ولكن قد ت�سطر املراأة, كاأن تقع يف 
الرجال,  جمتمع  مع  تتعامل  جتعلها  قاهرة  ظ��روف 
فاإن كان االأمر والبد, فالبد من مالحظة املوازين.. 
اأي اأن االإن�سان اإذا جاز له مثاًل اأكل امليتة, فاإنه ياأكل 
احلركة  ه��ذه  اأن  فبما  رمقه..  ي�سد  ال��ذي  باملقدار 
حركة غري طبيعية, فالبد من العمل بها مبقدار يفي 
بالغر�س, وي�سقط التكليف, واأما اأكرث من ذلك فغري 
  املوؤمنة مبوالتنا فاطمة  فلتتاأ�س  مطلوب قطعًا.. 
واأن ال  الرجال,  اأن ال ترى  للمراأة  التي تقول: )خري 
وقد  الطبيعية..  احلالة  هي  فهذه  الرجال(,  يراها 
رجل  اختلى  )م��ا   : االأك���رم  ال��ر���س��ول  ع��ن  ورد 
ال�سيطان ال  اإن  ال�سيطان(؛  ثالثهما  اإال كان  بامراأة, 
باإيقاعهما يف درجة من درجات  اإال  يده عنهما  يدع 
الرذيلة واملنكر.. ولهذا فاإن العاقل من يجنب نف�سه 

ذلك, وال ي�سع نف�سه يف مثل هذه املوا�سع!..

بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي

الزوجية  احلياة  احللقة خلود 
الثانية

اآب 201213 اآب
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لل�سيخ االديب ناجي اال�سدي 

ح�سينية

 �ألفية

ال�سهيد �ــســرب  ـــربرْ  �ـــسَ واحــــد  )ف(فـــــال 
ال�سعيد اأبحر  اأمطرحة  كومة  اأي�سوف 
وحيد بالطف  ــف  وك واأعــظــم  ــد  ــس واالأ�

لعلي  يـــا  الــعــ�ــســاچــر  ــه  ــي اأعــل دارت  اأو 

)ق(قــــابــــل عــ�ــســكــر الـــطـــاغـــي الــلــعــني 
ــى اليمني  اأعــل الــيــ�ــســار  وكــالــب اجلــيــ�ــس 
ــر �ــســك اجلــبــني ــج ـــارب اأولـــــن احل ـــح اأي

ـــال اتـــزلـــزيل  ـــب ـــاج ــــال دمـــعـــة ي ــــس و�

اآه و�ـــــســـــال  اجلــــبــــني  دم  )ك(كـــــــــت 
وراآه  الـــــــدم  ميـــ�ـــســـح  ثــــوبــــه  ــــال  �ــــس
اآيــــويــــلــــي حـــرمـــلـــة اأبـــ�ـــســـهـــمـــه رمــــاه

ــي  ــل ــج ـــي ع ـــت ـــي ـــن ـــام و�ــــــســــــاح لــــيــــه ي

)ل(لـــكـــن مــن هـــوة اأبــــــوادي الــطــفــوف 
ال�سفوف  مــابــني  اأحــ�ــســني  ج�سم  وطـــاح 
ــــــرة  ــــــــــــدور طــــلــــعــــت زيـــــنـــــب احل ال
املــيــمــون خلــيــمــة خلي  ــل  ــب جم ت�سوف  
اجلـــــواد  رد  خـــلـــي  �ـــســـافـــت  مــــن  )م( 
ــون عــاد  ــم ــي ــاأل امل ــس ــ� اأ�ـــســـلـــون وكــفــت ت
ــني والــ�ــســبــع الــ�ــســداد  ـــاح اأحــ�ــس ـــال ط ك
ــويل ــن مــــاجــــت وعـــكـــبـــة احلـــــرايـــــر ت

تكملة االألفية احل�سينية للمرحوم ال�سيخ ناجي مال اهلل

ــي الــغــريــب  ــام ــظ )ن(نــــــامي عـــالـــرة ال
خ�سيب  مــنــه  اجلــ�ــســم  وبـــدمـــه  ـــوج  اأيـــل
كــالــت اأخـــــربين وكـــع جــ�ــســمــه جــريــب 
يــــامــــهــــر يــــاهــــو اأملــــثــــلــــنــــه املــبــتــلــي 

ت�سيح  الــتــل  ــى  عــل زيــنــب  )و(وكــــفــــت 
ــمــك طــريــح  ــني بــيــا كـــرت جــ�ــس ــس ــ� ــاح ي
ــك الــ�ــســريــح  ــس ــل � ــج كــــوم يـــاحـــيـــدر ع
ــي  اعــتــل ـــده  ـــي ج وبـــظـــهـــر  لــلــطــف  اآه 

الر�سيع  حــتــى  طــبــك  راحــــو  )ه(هـــلـــي 
ف�سيع  ــة  ــم ــي األ يــبــو  ــابــة  اأمــ�ــس يــاعــلــي 
�سريع  يــابــويــه  عــالــكــاع  ج�سد  ا�سجم   
ــم حمـــامـــي اعــــو يلي ــه ــن ــه وم ــل ــرب ــك اب

ـــر بــيــهــم يــعــود  ـــده )األـــهـــا(هـــيـــهـــات ال
ــه تـــاأتـــي الـــوفـــود  ــي ــني ل ــس ــي وحــ� ــاعــل ي
ـــر الــــوجــــود  ـــس ـــا� ـــــرار ي ـــــك ـــي ال ـــل ـــاع ي
اللي  ــعــاري اوظــخــر  ــس � يــاعــلــي حــبــكــم 

ــب بــحــني األـــوفـــات  ــل ـــدر اط ـــحـــي )اإيل(ي
ـــون حتــ�ــســرين يـــراعـــي املــكــرمــات  ـــك اأي
ــة امــنــبــات  ــس ــ� ــوح ــه ال ــل ــي بـــالـــنـــزاع ول
اأتــــوجــــلــــي بــــيــــه  زاد  ـــــو  ل بــــالــــكــــرب 
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الأبوذيات اعداد: عالء الي�ساري

دارت  ـــام  ـــت االي ــــارت  ب ــك  ــوف ــف وج
دارت  ودمــــوع  دم  ــون  ــي اع وعــلــيــك 
دارت النع�س  على  ال�سمه  امــالك 
اخيه وح�سني  احل�سن  ويــه  م�ست 
. . . . . . . . . . . . . . .
بالهام  الــوكــت  م�ساب  اجــرع  كمت 
بالهام  وروح  الزجيه  عني  وعكب  
بالهام اجلــار  حامي  ان�ساب  اليوم 
ــوب اكـــلـــوب الــربيــه ــس ــابــه � ومــ�ــس

حيدر العار�سي

منعلينه ــيــنــه  عــل بــحــب  االإلــــــه 
منعلينه املــحــ�ــســر  ــوكــفــة  ب ــي  عــل
منعلينه الــر�ــســالــه  �ــســوت  انــطــرب 
احلميه حــامــي  انــطــرب  مبــحــرابــه 
. . . . . . . . . . . . . . .
ــاره ــن ــه ديـــنـــه م ــم ــل حـــيـــدر ح ــث م
حـــيـــد وزاهــــــــد وعــــــــادل مـــنـــاره
بـــتـــل الـــنـــجـــف تــزهــيــلــه مـــنـــاره
ــبــح ومــ�ــســيــه مــكــ�ــســد لــلــيــحــب �ــس

نعمة ال�سيالوي

وين�ساب �سلوعي  على  حبك  �سهد 
وين�ساب عدنه  النــ�سب  بني  الفرق 
وين�ساب يهجر  ظلم  حــيدر  املثل 
امــيــه ــب الل  ــس ــ� وال الــ�ــســتــم  كـــون 
. . . . . . . . . . . . . . .
هــنــيــالــه الــ�ــســكــن ميـــك ولـــك جــار
الــك ادمــوعــنــه الــتــنــزل ولــك جار
ــت غــثــك ولـــك جــار ــوك ال اذا مـــره 
احلميه ــي  ــام ح عــلــي  ــــدب  ان بــ�ــس 

ابو علي ال�سعيدي
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كتابه  ت��ع��اىل: يف  ق���ال  ال���ق���راآن  اال���س��ت��ق��ام��ة يف 
ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   زب...  املجيد 
كذلك  ٹٹرب)البقرة(  ٹ    ٹ    ٿ  
نذكر  عديده  اآي��ات  القراآن  يف  اال�ستقامة  وردت 

جب   يئ   زب  ٹرب  ٹ   زبٹ    بع�سها 
ىت   مت      خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب    حب  

ٺ   ٺ   زب...  يتجثرب)االأحقاف( 

ٿٹرب)الفتح(  ٿ   ٿ   ٿ  

وكذلك يف �سورة الفتح يف اية  اأخرى زب ۈ  

االآيات  هذه جمموعة من  ۋرب  ۋ  ٴۇ   
ونقي�س  اال�ستقامة  عن  نتحدث  اأي�سا  القراآنية 
اال�ستقامة هو االعوجاج ونقي�س الهدى الظاللة 
ونقي�س النور الظالم وهذه اال�ستقامة تكون على 
م�ستوى  فعال  ف��رد  م�ستوى  على  او  ام��ه  م�ستوى 
االنبياء  حاربت  قد  االأمم  يف  كثريًا  ن��رى  االم��ة 
العجل  عبدوا  ا�سرائيل  بني  نرى  حيث  واالأولياء 
مبجرد  حيث  وجل  عز  الرحمن  عبادة  من  ب��داًل 
العجل  وعبدوا  فتنوا  عنهم    مو�سى  غياب 
نوح  وق��وم    ل��وط  ق��ول  وكذلك  وال�سامري 
 ولنا يف االأمة اال�سالمية مثاًل حيًا حيث بعد 

انتقال الر�سول  اإىل الرفيق االعلى انقلبت 
االمة من الهدى اإىل ال�ساللة رغم خطبة الر�سول 
االأعظم يف حجة البالغة اأو التوديع الذي مطلعها 
من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وايل من واله 
وعاد من عاداه ون�سر من ن�سره وخذل من خذله 
وكذلك حديثة  قال اإين تارك فيكم الثقلني 
كتاب اهلل و عرتتي اأهل بيتي, و اإنهما لن يفرتقا 
حتى يردا علي احلو�س, وكذلك خطبة ال�سديقة 
االأمة  هذه  يف    الزهراء  فاطمة  الطاهرة 
وتقتاتون  ال��ط��رق,  ت�سربون  كنتم   قالت:  حيث 
يتخطفكم  اأن  تخافون  خا�سئني,  اذل��ة  ال���ورق, 

لو ان �صيعتنا ا�صتقاموا ل�صافحتهم املالئكة

بقلم: ال�سيخ عبا�س مطيلب
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وتعاىل  تبارك  فاأنقذكم اهلل  النا�س من حولكم, 
مبحمد �سلى اهلل عليه واآله بعد اللتيا والتي, وبعد 
ومردة  العرب,  وذوؤب��ان  الرجال,  ببهم  مني  اأن 

خت   حت  جت   يب   ىب  زب...   ال��ك��ت��اب  اأه���ل 
  مت...رب)املائدة:64(. وكذلك االإمام علي

القاء خطب كثريًا لكن االأمة مل تلتزم باال�ستقامة 
فاأرادت االعوجاج و الظاللة وكانت االجيال تدفع 
�سريبة هذا االنقالب بعد هذه املقدمة كيف اأن 
ت�ستقيم �سوؤال يتبادر اإىل الذهن ؟ كيف ت�ستقيم 
اأن اهلل تعاىل قال يف  يف ظروف االبتالء؟ حيث 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   زبڻ   الكرمي:  كتابه 

والفتنة  ھھرب)العنكبوت(  ھ     ھ   ہ  
ال�سعب  املوقف  يف  املرء  يتبني  حيث  الهية  �سنة 
حينما يختار املوت على احلياة حينما قال احلر 
واهلل  وال��ن��ار  اجلنة  بني  نف�سي  اأخ��ري  الرياحي: 
�سنة  الفتنة  وهذه  ابدًا  �سيء  على اجلنة  الاختار 
�سره  يجدد  املوؤمن  فيها  تعاىل  اهلل  يبني  الهيه 

ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   زب  االبتالء  على 
احلجة  فتبقى  ۆۈرب)العنكبوت( 
يوم  منها  يفر  اأن  امل���رء  ميكن  ال  ال��ت��ي  البالغة 
احل�ساب فالعلم ال�سادق والعلم الكاذب تك�سفه 
م�ستوى  زاد  وكلما  النا�س  ت�سيب  التي  الفتنة 
االفتتان  م�ستوى  زاد  كلما  وم��رات��ب��ة  االع��ت��ق��اد 
كفة  مبنزلة  املوؤمن  اإمن��ا  حيث  وكذلك  ومراتبه 
الفنت  بالئه  يف  زيد  اإميانه  يف  زيد  كلما  امليزان 
متعددة والطبع خمتلف االبتالء باأخالف املوؤمن 
احدهما  اأو  نف�سي  اأو  ج�سدي  االبتالء  يكون  وقد 
وقد يكون االبتالء يف الغريزة اأو املال او اجلهاد 

للحرب نوع يف البتالء واالفتتان. 

كربالء الفتنة واال�ستقامة 
حيث حينما تعر�س االإمام احل�سني  واأهل 
بيته لالبتالء واي ابتالء يف واقعة الطف نراهم 
واالخ��الق  املبادئ  على  اال�ستقامة  على  �سمودا 
ال  )واهلل  امل�سهورة:  قولته  ق��ال  حيث  الرفيعة 
اق���رار  اق���ر  وال  ال��ذل��ي��ل  اع��ط��اء  ب��ي��دي  عطيكم 
من  اأوىل  )امل��وت  ق��ال:  اخر  موطن  ويف  العبيد( 
ركوب العار والعار اأوىل من دخول النار( ويقول 
على اال�ستقامة رغم البالء الذي ال يو�سق وكانت 
تبارك  ال��رب  ور�سا  العظيم  الفوز  هو  النتيجة 
حتمله  ال��ذي  املوقف  فداحة  ن��رى  وهنا  وتعاىل 
اأهل بيت احل�سني  من عط�س وجوع واراقة 

الدماء الطاهرة على رم�ساء كربالء املقد�سة.
والرغبة عن  الزهد  وتعاىل:  �سبحانه  اهلل  �سرط 
الدنيا على ائمة الهدى كما جاء يف دعاء الندبة 
درج��ات  ال��زه��د يف  عليهم  ���س��رط  امل��اأث��ور حيث 
فعلم  وزب��رج��ه��ا.  وزخرفها  الدنية  الدنيا  ه��ذه 
ملا  اهلل  فاأعطاهم  ال�سرط  وبهذا  ال��وف��اء  فيهم 
لذلك  ف�سرطوا  وكرامه  وع��زه  ن�سره  يف  اأرادوا 

الذكر  لهم  وق��دم��ت  وقربتهم  فقبلتهم  ال��وف��اء 
مالئكتك  عليهم  واهبطت  اجللي  والثناء  العلي 
وجعلتهم  بعلمك  ورف��دت��ه��م  بوحيك  وكرمتهم 
الذريعة اليك الو�سيلة اإىل ر�سوانك وهذه الدعوة 
اأذا  مفردات  ثالث  هناك  اأذن  اأن�سان  كل  ت�سمل 

وجدت وجدت اال�ستقامة.
1. اأن تتفاعل الطليعة مع اجلماهري. 

2. وال تتماىل عليهم باي �سكل من اال�سكال. 
فاإن  اهلل  اإرادة  نحو  بيدهم  االخذ  على  نعمل   .3

تلك احلركات ال متوت ابدًا.
عندما  العظيمة  الت�سحيات  ت�سمى  اال�ستقامة 
تطمح االأمة ما للو�سول اإىل هدف عظيم وعندما 
تقرر  العي�س م�ستقلة متقدمة وت�سعى اإىل ح�سر 
�سعفها  نقاط  على  التغلب  وت�ستهدف  الطبيعة 
من فقر وجهل وحر�س وعجز فرتيد التغلب على 
اأن  لها  فالبد  واالجتماعية  ال�سيا�سية  امل�ساكل 

تدفع ثمن ذلك وهذا الثمن عظيم.

�سروط مر�ساة اهلل تعاىل 
يف االآيات التالية يف �سورة ف�سلت يوؤكد عز وجل 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    زب  اال�ستقامة  توفر  �سرورة 
ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  

ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ   ٹ       ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ  

چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ      ڌ     ڌ  

ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ہ   ہ   ۀ     ۀ         ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں    

ہرب, اأ�ستقم وال تطفى: حيث قال اهلل �سبحانه 

وتعاىل يف �سدرة هود: زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ن�ساطات  ن��رى  ول��الأ���س��ف  رب  ک  ک   ک   ڑ  

االأن�سان مو�سمية فيها االأهواء.

لو ان �صيعتنا ا�صتقاموا ل�صافحتهم املالئكة
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هكذا تبني لنا اأن الكثري من النا�س يتهافتون يف قول وكتابة ال�سعارات الراقة 
كي  التطبيق  اإىل  ما�سة  بحاجة  احلقيقة  يف   لكننا  احلياة  ميادين  �ستى  ويف 

ن�ستطيع اأن نبني جمتمع فا�سل يرفل بكل متطلبات احلياة الع�سرية ومبا 
اإن�سانية يتما�سى مع املبادئ االإ�سالمية والتي هي بحد ذاتها 
ت�سب يف م�سلحة النا�س ب�سكل مطلق ودون متيز من 

حيث اجلهة االنتمائية اأو الطائفية او العرقية الخ 000 
والن�سح واالإر�ساد يف هكذا اأمور يتطلب املزيد من العطاء الفكري 
االعتبار  عني  يف  النا�س  م�سالح  ي�سع  ال��ذي  املنهجي  وااللتزام 
من  هي  التي  ودواع��ي��ه  الظلم  من  والتخل�س  امل�ساوات  لغر�س 

�سنع  اأهواءنا  النف�سية والغر�س الو�سول اإىل ما يقربنا من 
ذلك التناق�س الوا�سح بني القول والعمل اجد من املنا�سب 

موؤثر  اكرث من �سدى  لها  اأخذت  اأن اطرح ق�سية 
وح�سرًا  االجتماعية  االأو���س��اط  يف  ومعرقل 

يف م��ن��اط��ق ال���ق���رى واالري�����اف 
وخ�������س���و����س���ًا مم����ا ي��ت��ع��ل��ق  

التي  العامة  بالطرق 
ي�����س��ل��ك��ه��ا امل����ادة 

كطالب 

الر�سمية  واجل����داول  االن��ه��ر  �سفاف  �سد  كثرية  واأح��ي��ان��ًا  وغ��ريه��م  امل��دار���س 
هم  والذين  منها  النا�س  عامة  وحرمان  ال�سخ�سية  لالأغرا�س  وا�ستغاللها 
وال  وا�سح  هو  كما  جدًا  موؤ�سف  الت�سرف  هذا  ومثل  اليها  احلاجة  باأم�س 
مبثل  النا�س  توعية  حيث  من  اال�سالمي  امل�سرع  من  حقه  اعطاءه  من  بد 
هذه االعتداءات الغري م�سموحه على ال�سالح العام الذي هو حق للجميع, 
ورمبا هنالك من يقول: باأن القوانني الو�سعية قد اأباحت الت�سرف العام فاأننا 
مل جند هنالك جدوى مما تاأمر به تلك القوانني بل تتحول اإىل م�ساكل �سائكه 
ومعقده يف العالقات االجتماعية مما يجعل م�ستع�سيًا اأو بالغ الثمن, لذا فنحن 
من  الطريق  واأج��ر  ث��واب  يبينوا  اأن  االفا�سل  واخلطباء  القراء  بال�سادة  نهيب 
منطلق االآية القراآنية الكرمية التي اأمرنا من خاللها اهلل �سبحانه وتعاىل على اأن 

نتعارف يف جمال اكرث اإذ قال اأعز من قائل: زب ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ رب )املائدة: 2( فمثل هذا الطرح اجلميل يف االو�ساط 
االجتماعية ممكن اأن يب�سر النا�س بالرجوع ملا ياأمر به اهلل ور�سوله الكرمي 
فهو اأي طريق مبثابة �سدقة جارية فيها الكثري من االجر والثواب ولكي 
اأي مقرونه بالتطبيق فالنذكر  جنعل من �سعاراتنا حقيقة 
مبادئ احل�سني اال�ست�سهادية التي هي مبثابة 

ان�ساف املظلوم من الظامل.

ازدحام ال�شعارات وقلة العطاءات

اإف�ساءها  النا�س  يكره  التي  االأحاديث  نقل  وهي: 
ونقلها من �سخ�س اىل اآخر, نكاية باملحكي عنه 

ووقيعًة به.
واأخطرها  اأب�سع اجلرائم اخُللقية,  والنميمة من 
النا�س,  والنّمام اخبث  الفرد واملجتمع,  يف حياة 
الت�سافه بالغيبة, والغدر, والنفاق, واالف�ساد بني 
ذّمه,  جاء  لذلك  االأحباء.  بني  والتفريق  النا�س, 
والتنديد يف االآيات واالأخبار قال تبارك وتعاىل: 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ             ٴۇ   زبۈ  
ى   ى    ې    ې   ې   ې    ۉ  
رب)القلم(.  وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
والزنيم هو الدعّي, فظهر من االآية الكرمية, اأّن 

النميمة من اخالق االأدعياء, و�سجايا اللقطاء.
وعن اأبي عبد اهلّل عليه ال�سالم قال: قال ر�سول 
ب�سراركم.  ُانبئكم  »اأال  واله:  اهلّل عليه  اهلّل �سلى 
قالوا: بلى يا ر�سول اهلّل. قال: امل�ّساوؤون بالنميمة, 
امل��ف��رق��ون ب��ني االأح����ّب����ة...« وق���ال ال��ب��اق��ر عليه 
امل�سائني  العّيابني  على  اجلنة  »حرمت  ال�سالم: 

بالنميمة«. جتمع النميمة بني رذيلتني خطريتني: 
كل  ولي�ست  غيبة,  منيمة  فكل  ميمة,  والنَّ الغيبة 
منها  اأنكى  بل  كالغيبة,  فم�ساوئها  منيمة,  غيبة 
وهتك  االأ���س��رار,  اإذاع��ة  على  ال�ستمالها  ��د,  واأ���سّ
توؤول اىل �سفك  والوقيعة فيه, وقد  املحكّي عنه, 
�سنوف  وانتهاك  االأم���وال,  وا�ستباحة  ال��دم��اء, 

احلرمات, وهدر الكرامات. 
كيف تعامل النّمام: وحيث كان النّمام من اأخطر 
فلزم  بالنا�س,  و�سرًا  اإ�ساءة  واأ�سدهم  املف�سدين, 
وذلك  واإف�ساده,  كيده  من  التوقي  و  منه,  احلذر 

باّتباع الن�سائح االآتية:
1 - اأن يكذب النمام, لف�سقه وعدم وثاقته, كما 

قال تعاىل: زب ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ  

ڦڦرب)احلجرات(.
مبجرد  ���س��وءًا,  امل��وؤم��ن  باأخيه  يظن  ال  اأن   -  2

ٻ        ٻ   زب  ت��ع��اىل:  لقوله  عليه,  النّميمة 

رب)احلجرات  ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ  
123( اأن ال تبعثه النميمة على التج�س�س والتحقق 

عن واقع النّمام, لقوله تعاىل: »وال جت�س�سوا«.
4 - اأن ال ينّم على النّمام بحكاية منيمته, فيكون 

منامًا ومغتابًا, يف اآن واحد.
مو�سى  اأبي احل�سن  الف�سيل عن  بن  فعن حممد 
عليه ال�سالم قال: »قلت له: جعلت فداك, الرجل 
له,  اأك��ره  ال��ذي  ال�سيء  عنه  يبلغني  اإخوتي  من 
قوم  اأخرين عنه  وقد  فينكر ذلك,  فاأ�ساأله عنه 
ثقات. فقال يل: يا حممد َكّذب �سمعك وب�سرك 
ق�سامة,  خم�سون  عندك  �سهد  ف��اإن  اأخيك,  عن 
وقال لك قواًل ف�سّدقه وكّذبهم, وال تذيعن عليه 
من  فتكون  م��روت��ه,  به  وتهدم  ب��ه,  ت�سينه  �سيئًا 

الذين قال اهلّل عز وجل: زب ۆئ  ۈئ    ۈئ  
ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
يئ     ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی    ی  

جب    حب    خبمبرب)النور(.

النميمة
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اأفراحهم  وي�ساركهم  اتراحهم  يف  النا�س  يوا�سي  من  هو  امل��وؤم��ن 
فيبكي لبكائهم وي�سحك ل�سحكهم .... والبكاء هو عالمة املظلومية 
و�سعارها ال�سامت , وعليه كان البكاء على االمام احل�سني  من 
  عالمات االميان واحلب واملوا�ساة ولذا ورد عن االمام احل�سني

انه قال :
اأنا قتيل العرة ومن الطبيعي ان الدمع وموا�ساة املظلومني ال يكون 
االمام  كان على  اذا  فكيف   , واحل��زن  باال�سى  املفعم  القلب  اال من 
االميان  بحرارة  املفعم  القلب  نابع من  انه  �سك    فال  احل�سني 

والعمق له . 
ولذا ورد عن الر�سول حممد  انه قال : ان لقتل احل�سني حرارة 
بحور  تطفئ  املظلوم  دمعة  ان  (كما  ابدا  ترد  ال  املوؤمنني  قلوب  يف 

النريان عن �ساحبها فاأن الدمعة على االمام احل�سني  تق�سف 
االمام  عن  ورد  فقد  عرو�سهم  وتزلزل  م�ساجعهم  وتق�س  الظاملني 
عليه  البكاء  فاإن  الباكون  فليبك  احل�سني  مثل  )فعلى   : الر�سا 

يحط الذنوب العظام .
باكية    كل عني  ال��زه��راء  ق��ال  ان��ه    الر�سول اهلل  وع��ن 
يوم القيامة اال عني بكت على م�ساب احل�سني  فاإنها �ساحكه 

م�ستب�سرة بنعيم اجلنة 
 ال  االمام احل�سني  ولوعة تذرف على  اأن دمعة حرقة  لذا جتد 
ت�ساهيها دمعة, ول�سدة االثر والبكاء على االمام احل�سني  ورد 
الدمع دما, والندبنك �سباحا  بدل  االمام احلجة:البكني عليك  عن 

وم�ساءا.

الإمام  على  البكاء 

احل�سني

بقلم: ح�سن النجار

اأجل  دموع من 
املظلومني

و
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ما ا�ضم ال�ضهر الذي نحن فيه االن؟
ي�سمى  كان  رم�سان:  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 
ق��دمي��ا )ن��ات��ق( ومل��ا غ��ري اال���س��م واف���ق زم��ن احل��ر وال��رم�����س, 
�سخنت  اإذا  ويقال رم�ست احلجارة  �سدة احلر,  والرم�ساء هي 

بتاأثري اأ�سعة ال�سم�س. 
ـــغـــوري( ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال

االنكليزية  باللغة  الكلمة  هذه  اأ�سل   :)August(اأغ�سط�س
هي ا�سم االإمراطور جابو�س ولقبه اأغ�سط�س.  

ا�سل  من  االآرامي(اآب:الكلمة  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
بابلي يعني العداء ب�سبب �سدة احلر, وكان ال�سهر مكر�سا الآلهة النار. 
اأن  ويحتمل  نا�سج  ثمر  اأو  وموا�سم  غالل  مبعنى  �سريانية  تكون  وقد 

يكون اال�سم من كلمة اأب العربية التي تعني النبات والكالأ. .

ا�ضٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

االعـــداء  منه  يكر  الـــذي  هــو 
ــد ــس وهــــو احــــد ا�ـــســـمـــاء اال� كرار 1
الــــــذي يـــعـــا�ـــســـده الــنــا�ــس 
ـــــــفـــــــقـــــــون مـــــعـــــه. ـــــــت وي موؤيد 2
عــــــودة  او  رجـــــــــوع  ماآب 3
الــــــعــــــطــــــر اجلــــمــــيــــل اأريج 4

ركن ال�سيء هو ما يكون جزء من حقيقته وماهيته ويتوقف عليه وجوده بحيث 
ال ميكن ت�سوره بدونه, وعلى هذا فاأركان الدولة اأذا حتققت جميعًا تظهر 
الدولة واأن تختلف جميعًا اأو احدها ال تكون امام الدولة ومن هنا يظهر اأهمية 
البحث يف هذه االركان وقد جرت العادة على التعبري عن ثالثة اركان لدولة 
وهنالك من ا�سافه رابعًا اليها, وميكن تق�سيم االجتاهات الباحثة يف اركان 

الدولة اإىل مذهبني رئي�سيني :-
اأ- املذهب املقابل للنظرية اال�سالمية:  وهذا االجتاه ميثله اليوم النظريات 
العلمني,  بهاذين  ال�سيا�سية اخلا�سة  القانونية  املناهج  املتداولة يف  الغربية 

وكما هو معروف فاأنهم يق�سمون اركان الدولة اإىل ثالثة: وهي:
1- االقليم   2- ال�سعب  3-  ال�سلطة

ب- املذهب اال�سالمي: وفيه عمومًا ان اركان الدولة ثالثة خمتلفة عن �سابقها 
بالنطاق فهم يق�سمونها اإىل: 

1-  االر�س   2-  االمة   3- ال�سلطة
وهنالك من يتوقع ابعد من ذلك كاالإمام حممد احل�سيني ال�سريازي )قد�س 

�سره( في�ستدل االأمة باالإن�سان وال�سلطة بالنظام ويبقى ركن االر�س كما هو:
الغربية  النظرة  ه��ذه  يف  ميكن  لعله  املذهبني  هذين  يف  االختالف  و�سبب 
القائمة على النا�س مبداأ مهم اإال وهو تعدد الدول اأي ان الكل جمموعة من 
التي  تلك  تختلف عن  تظمهم  دولة  بتاأ�سي�س  ينفردوا  ان  ي�ستطيعون  الب�سر 

يرتئيها االخرون فعلى �سبيل املثال الدولة الفرن�سية بخ�سو�س جمموعة من 
الب�سر �سموا باملواطنني الفرن�سيني وينتمون اإىل هذه الدولة التي تختلف عن 
دول املغرب وهكذا ويرتتب عن ذلك عدة نتائج مهمة منها اختالف امل�سالح 
وظهور النزاعات على ما ن�ساهده يف عاملنا احلا�سر واختالف القوانني اأي 
لكل منهم �سرعية ومنهاجًا رغم انهم يف زمان واحد , واإما االإ�سالم و�سرعية 
الر�سول االأعظم  ت�سمو على الزمان واملكان حيث انها عاملية يف منهجها 
وق��ادرة على حكم جميع االر�س على اختالف االل��وان واالجنا�س والطبائع 
واح��دة  �سرعية  يف  خلق  ما  جميع  ا�ستيعاب  على  القادر  اخلالق  ف�سبحان 

ونظام واحد وقد جاء هذا املعنى يف القراآن الكرمي حيث قال تعاىل: زب ڍ  
ڌ      ڌ  ڎ  ڎڈرب)االأنبياء( ا�سارة اإىل اقامة الدولة 
اال�سالمية القائمة على اأ�سا�س ركن االر�س بدال من االقاليم املتعددة وقال 
تعاىل:  زب ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  رب)االأنبياء: 92( ا�سارة اإىل اجتماع 
جميع النا�س يف االر�س يف امة واحدة ا�سالمية تن�سهر فيها كافة اخلالفات 

زب ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ   وقال تعاىل: 
ڱ   ں  رب)ال�سف( ا�سارة اإىل وحدة النظام او ال�سلطة او القانون الذي 
يحكم االر�س والنا�س واالمة, وبذلك تكتمل اركان الدولة يف اال�سالم بت�سريح 
االآيات القراآنية, علمًا ان هنالك اية جامعة لهذه االركان نعدكم بها اإن وفقنا 

املنعم لذلك.

بقلم: ا. علي عادل ها�سم

بقلم: كرار كرمي زيارة

احللقة نظرية احلكم يف اال�ضالم
اخلام�سة

انظر اليها!!
انا االف�ضل.

�ساٌب حلمه تاأ�سي�س موؤ�س�سة عظيمة العطاء.. قليلة املالك.. ومن جد وجد نعم فقد 
�سعى وما التوفيق اال من اهلل العلي القدير فخطب احداهن.. جميلة ذات املنبع احل�سن  

واتفقا على ان يعي�سا يف بيت لوحدهما.
وا�ستاجر �سقة جميلة مطلعة على ال�سارع العام ولها نوافذ مطلة على ال�سارع وامامهما 
اجلديدة  �سقته  لين�سف  الرجل  ذهب  لل�سقة  نزولهما  وقبل  وامراأته  رجل  فيها  �سقة 

ويهيوؤها ال�ستقبال �سريكه يف املوؤ�س�سة العظيمة...
بهناء  حياتهم  و�سارت  اجلديد..  لبيتها  الزوجة  فاقبلت  زفافهما  موعد  حان  نعم 
و�سعادة... نظرت الزوجة اىل جارتها من خالل النافذة فراأت ثياب جارتها املعلقة 
تعرف  ال  جارتنا  اىل  وانظر  حبيبي  يا  تعال  املوؤ�س�سة:  لرئي�س  فقالت  ال�سرفة  على 

تنظيف املالب�س انظر اىل املالب�س كيف انهن بو�ساختهن باقيات!!
فقال لها �سريكها: نعم قد تكون جديدة على غ�سل املالب�س.

وهكذا دائما تقف على ال�سرفة وتنادي زوجها لتثبت له انها تعرف الغ�سيل افظل من 
غريها!!

كالعادة وقفت من خالل النافذة و�ساحت ب�سوت متعجبة انظر يا حبيبي اعتقد انها 
قد تعلمت الغ�سيل ان املالب�س نظيفة هذا اليوم!!

فجاءها ي�سعى فقال ب�سوت وراءه الكثري من الكالم: حبيبتي ان املالب�س مل تنظف اليوم 
بل قمت بتنظيف زجاج النافذة اليوم فا�سبحت الروؤية وا�سحة.!!!

لو نظرنا لعيوبنا واخطائنا وندع عيوب االخرين ونلتهي با�سالح انف�سنا خري من ان نراقب 
االخرين لنكت�سف اخطاءهم ونعيب عليهم افعالهم وقد نكون نحن اكرث منهم عيوبًا.

اركان الدولة
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البحرين

بقلم: ا. حممد علي حميد

احلكم: ملكية د�ستورية.
العا�صمة: املنامة.

امل�صاحة: 750  كيلو مرت مربع.
ال�صكان: 1.234,596  ن�سمة.

العملة: الدينار البحريني.
اللغة: العربية.

حتوي  ال��ب��الد  ك��ون  اإىل  ك��دالل��ة  "البحرين"  ا�سم  ي�سري  الت�صمية:  اأ�صل 

املحيطة  البحار  يف  املاحلة  واملياه  احللوة,  املياه  عيون  هما  للمياه  م�سدرين 
بها, وقد عرف االإغريق اجلزيرة با�سم تايلو�س )Tylos( بينما عرفت قبيل 
ظهور االإ�سالم با�سم )اأوال(. وقد �سميت بذلك ن�سبة اإىل �سنم على �سكل راأ�س 
ثور, يقع يف جزيرة املحرق احلالية, ويعبده اأقوام من بني بكر بن وائل ومتيم 
ح�سب ما تذكر امل�سادر االإ�سالمية. وقد كانت جزر اأوال يف تلك الفرتة مرتبطة 
بال�ساحل ال�سرقي للجزيرة العربية, و�سكلت اجلزر يف تلك الفرتة مع املنطقة 
البحرين,  ي�سمى بالد  اإقليًما واحًدا  اإىل قطر جنوًبا  العراق �سمااًل  املمتدة من 

وظلت اجلزر مرتبطة �سيا�سًيا ب�سكل كبري بباقي بالد البحرين منذ ذلك الوقت. 
فقد وقعت بالد البحرين حتت هيمنة االإمراطورية ال�سا�سانية يف تلك الفرتة, 

التي كانت حتكم بالبحرين عن طريق والة من العرب.
نبذة خمت�صرة: مملكة البحرين هي دولة يف جنوب غرب قارة اآ�سيا تتكون 

اخلليج  البحرين  تتو�سط  البحرين,  اأكرها  جزيرة   33 من  جزر  اأرخبيل  من 
العربي ويحدها من الغرب اململكة العربية ال�سعودية ومن اجلنوب �سبه اجلزيرة 
اأكر جزر االأرخبيل البحريني وتبلغ م�ساحتها  القطرية, وتعد جزيرة البحرين 
)591 كم2 حوايل 83% من م�ساحة اململكة( وجزيرة البحرين ترتبط بج�سر مع 
جزيرة املحرق التي يقع فيها مطار البحرين الدويل وج�سر اآخر يربطها بجزيرة 
�سرتة واملنطقة ال�سناعية التي يوجد فيها خزانات وم�سفاة تكرير النفط. كما 
ماأوى  بكونها  وت�ستهر  غالًبا  ماأهولة  لي�ست  احلجم  �سغرية  عديدة  جزر  توجد 
ملختلف اأنواع الطيور التي تعر البحرين يف طريق هجرتها اأثناء الربيع واخلريف.

االمل

اإذا فقد املري�س االأمل من ال�سفاء كره الدواء ومل يعد يجدي العالج اإال 
ان يعود اليه االأمل واذا فقد التلميذ االأمل من النجاح نفر من الكتاب 

والقلم ومل يعد بنفعه در�س خا�س او عام اإىل اأن يعود اليه االأمل.
ۇ   ۇ   زب  االأمل باب مفتوح وهذا يزيد من تفاءلنا ونتذكر قوله تعاىل: 

ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅرب فان كل ع�سر بعده ياأتي ي�سر.
فكلما ا�ستد علينا االأمور فلتعلم ان الفرج قريب.

ونحن معر�سون يف حياتنا الأنواع من الف�سل يف بع�س التجارب.
االرباح  اإىل  اخل�سائر  ولنحول  االأمل  روح  انف�سنا  يف  نوق�س  اأن  فالبد 

قال تعاىل:زب ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى       ائ  رب)يو�سف( وكما قال 

املخرتع االمريكي توما�س ادي�سون )خمرتع امل�سباح الكهربائي(
اكت�سفت 1000000 طريقة ال توؤدي الخرتاع البطارية وحاولت 99 مرة 

الكهربائي. امل�سباح  ل�سناعة 
وقال قبل اخرتاع امل�سباح الكهربائي قد حاولت اأكرث من 99 حماولة 
لهذا االخرتاع العظيم ومل ي�سمها حماوالت فا�سلة بل ا�سماها جتارب 
مل تنجح. ويقول اأي�سا تعلمت 99 طريقة الأعمل بها امل�سباح الكهربائي.
ولنا ان تعلم من هذا املخرتع ال�سر والثقة بالنف�س والتفائل واالأمل.
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احل��وزة  زعيم  االك��ر  االم��ام  امل��وؤل��ف  اأ�سم 
اخلوئي  املو�سوي  القا�سم  ابو  ال�سيد  العلمية 
ثالثة  يف  الكتاب  ه��ذا  طبع  �سره(  )قد�س 
يت�سمن  طبعات  خم�سة  يف  وهو  ن�سخة  االف 
القراآن  معارف  يف  حتليليه  بحوث  الكتاب 
والت�سريعية  ال��ك��ون��ي��ة  وا����س���راره  وعظمته 
اأعجازه  ونواحي  تف�سريه  وا�سول  ومناهجه 
عن  و�سيانته  ق��راأت��ه  وخمتلف  ومم��ي��زات��ه 
ال��ن��ق�����س وال��ت��ح��ري��ف و���س��م��وه يف االوه���ام 

والطعون. والتخر�سات 
اخلطباء(  )���س��دى  املجلة  ق��راء  اأع��زائ��ي 
هذا  يف  كتابنا  واملبلغات  املبلغني  احبتي 
ي�ستغني  ال  الذي  الكتب  اهم  من  هو  العدد 
ا�سباب  ل��ع��دة  وذل���ك  اب���دًا  ع��ن��ه  اخل��ط��ي��ب 

اهمها.
التف�سري امر مهم  اأن الدخول اىل عامل   -1
املوا�سيع  اهم  دفتيه  بني  �سم  الكتاب  وهذا 
و�ستعرف  ال��ك��رمي  اهلل  بكتاب  تعنى  ال��ت��ي 
املقدمة  خالل  من  واهميته  الكتاب  عظمة 
من  وكذلك  منه  االوىل  االوراق  زينت  التي 
التي  االوىل  الطبعة  ع��ل��ى  امل��ق��دم��ة  خ��الل 

ال�سريفة  باأنامله  املوؤلف  كتبها 
الكتاب  تناولها  التي  املوا�سيع  اهمية   -2

كاالتي: وهي 
القراآن ف�سل  اأ - 

القراآن ب - اعجاز 
ت - االوهام حول اعجاز القران 
املعجزات ب�سائر  ف�سل حول  ث - 

ج - ا�سواء على القراء ال�سبعة وهم: ) عبد 
عا�سم  املالكي,  كثري  اأب��ن  عامر,  بن  اهلل 
الكويف,  الب�سري, حمزة  ابو عمرو  الكويف, 

الك�سائي املدين,  نافع 
وتاريخهم  ح - وهناك درا�سة حوله حياتهم 

القران نزل على �سبعة احرف وهل ان 
القراآن من  خ - وهناك ف�سل حول )�سيانه 

التحريف(
القران  جمع  كيفية  عن  ف�سل  وكذلك  د - 

الروايات حول اجلمعة  وعر�س 
القراآن  الن�سخ يف  ذ - ف�سل حول 
التكوين  البداء يف  ر - ف�سل حول 

التف�سري  ا�سول  ف�سل حول  ز - 
القراآن وقدمه  �س - ف�سل حول حدوث 

عدة  وتت�سمن  الكتاب  فاحتة  تف�سري  �س - 
بحوث  

الب�سملة  اية  االول / حول  البحث 
اية احلمد  الثاين/ حول  البحث 
اية اهدنا الثالث / حول  البحث 

تر�سل  التي  كال�سم�س  الكتاب  موؤلف  ان   -3
الفقهاء  ا�ستاذ  وزم��ان  مكان  ك��ل  ا�سعتها 
احلركة  حوله  ت��دور  كانت  ال��ذي  والقطب 
والوالء  بال�سكر  احل��وزة  له  وتدين  العلمية 
اخلوئي  املو�سوي  القا�سم  اب��و  ال�سيد  فهو 
والرحمة  باجلنة  الزكية  نف�سه  اهلل  قد�س 
كاتب  ال�سيخ  العالمة  يقول  ختامًا  الوا�سعة 
التاريخ  بهذا  االلهام  جاءين  لقد  الطريحي 
يف  التاريخ  نظم  اأتتمت  ثم  املنام  يف  واأن��ا 

البيتني: هذين 
قراآنه  انزل  ال�سماء  رب 

اخلامت  امل�سطفى  النبي  على 
اأرخ وقل تف�سريه )البيان ( 

القا�سم  ابي  البيان من  خري 

بقلم: ا. ح�سني �ساحب 

البيان يف
تف�ضري

القراآن
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من  ا�ساًل  وه��و  الزجنبارية,  العائلة  من  نبات 
طيار  زيت  على  يحتوي  احلارة,  املناطق  نباتات 
له رائحة نفاذة وطعم الذع, يكرث يف بالد الهند 

ال�سرقية. 
اأ�سماء الزجنبيل واأنواعه

زجنبيل بلدي وهو الرا�سن – زجنبيل �سامي – 
زجنبيل   – فار�سي  زجنبيل   – العجم  زجنبيل 
هندي,  – زجنبيل  الكالب  – زجنبيل  الكالب 

وهو معروف امل�ستعمل, وي�سمى بالكفوف. 
 ZiNgibeN ال����ع����ل����م����ي:  اال�������س������م 

OFFiciNALe
املكونات الكيميائية للزجنبيل

طيار  ال��زي��ت  على  الزجنبيل  ج��ذام��ري  حت��ت��وي 
على  حت��ت��وي  ك��م��ا   %3  –  205 ب��ني  م��ا  بن�سبة 

املكونات اأخرى.
امل�ستعمل من الزجنبيل:

االأر�������س  امل���دف���ون���ة يف  و���س��ي��ق��ان��ه   ج�������ذوره 
)الريزومات( 

طرق اال�ستعمال الطبية: 
للمعدة  كم�سدىء  االأك��ل  قبل  منقوعة  ي�ستعمل 
وعالج النقر�س, كما اأنه ها�سم وطارد للغازات 
العرق  وزيادة  الدموية  االأوعية  لتو�سيع  وي�ستعمل 
وتقوية  احل����رارة,  وتلطيف  ب��ال��دفء  وال�سعور 

الطاقة اجلن�سية.
ومنحها  االأطعمة  جتهيز  يف  كتوابل  وي�ستخدم 

الطعم املميز.
ي�����س��اف اإىل االأن�����واع م��ن امل��رب��ي��ات واحل��ل��وى, 

كال�سحلب  ال�ساخنة  امل�سروبات  اإىل  وي�ساف 
والقرفة )والدار�سني(.

الزجنبيل  زيت  من  نقاط   )10-5( من  ي�ساف 
اإىل 25مل زيت لوز ملعاجلة الروماتيزم.

اأو نقطتان من الزيت على قطعة  وت�ساف نقطه 
من  �سغرية  ملعقة  ن�سف  مزيج  اأو  ال�سكر  من 
الع�سل, وت�ستعمل النتفاخ البطن ومغ�س احلي�س 
ال�سداع  نوبات  الزجنبيل يخفف  �ساي  والغثيان 
اأالم  تخفيف  ع��ل��ى  ي�ساعد  ق��د  ال��زجن��ب��ي��ل  اأن 
فعالية  واأن  النف�سي  توتر  عن  الناجتة  ال�سداع 
اأن��ت��اج  تقليل  على  ق��درت��ه  يف  تكمن  الزجنبيل 
ل��الأمل  امل�سببة  )برو�ستاجالندنيز(  مركبات 
لالأع�ساب  را�سيًا  كونه  عن  ف�ساًل  اجل�سم  يف 
وال��ع�����س��الت ح��ي��ث ي�����س��اع��د ع��ل��ى اال���س��رتخ��اء 
تخفيف  يف  ي�سهم  فهو  لذلك  التوتر  وتخفيف 
مع  م��زج��ه  ول��ك��ن  اخل��ف��ي��ف��ة,  ال�����س��داع  االآالم 
اأقوى  م�سروبًا  يعطي  الزيزفون  وزهرة  البابوجن 
على  والت�سجيع  ال�سداع  ازال��ة  يف  فعالية  واأك��رث 

اال�سرتخاء.
وال��زجن��ب��ي��ل م��ع��روف ي�����س��اف م�����س��ح��وق��ة اإىل 
مقدار  اله�سم  ويبعث  املعدة  ليقوي  امل�سروبات 
املركبات  اإىل  وي�ساف  واح��د  ج��رام  اإىل  ن�سف 
االب��خ��ر  ومي�سغه  طعمها  ليح�سن  احل��دي��دي��ة 
ويتم�سم�س بطبيخه, ويتغرغر به, وي�ساف اإىل 
و�سبغة  الزجنبيل  �سرب  ومنه  اال�سنان  �سبغات 
الزجنبيل مقدار 20 اىل 35 نقطة كدواء للمعدة. 
اأع�ساء الراأ�س: يزيد يف احلفظ ويجلوا الرطوبة 

عن نواحي الراأ�س واحللق 
الرطوبة  من  العني  ظلمة  ويجلوا  العني:  اأع�ساء 

كحال و �سربا
الكبد  ب��رد  وي��واف��ق  يه�سم,  ال��غ��ذاء:  اع�����س��اء 
واملعدة, يهيج الباءة ويلني البطن تليينًا خفيفيًا 
يوؤخذ  الن�سيان:  وعدم  وللحفظ  الذاكرة  لتقوية 
من الزجنبيل املطحون قدر 55 غرام ومن اللبان 
الذكر )الكندر( 50 غرام ومن حبة ال�سوداء 50 
النحل  ع�سل  كيلوا  يف  وتعجن  معًا  تخلط  غ��رام 
مع  يوميًا  الريق  على  �سغرية  ملعقة  منه  وتوؤخذ 

ال�سنوبر والزبيب.
الزجنبيل  يعجن  وال�سقيقة:  ال�����س��داع  ل��ع��الج 
زيت  فنجان  يف  �سغرية  ملعقة  ق��در  املطحون 
مغلي  ال�سرب  مع  االمل  مكان  منه  ويدلك  زيتون 
الزجنبيل مع النعناع وحبة الركة ملعقة �سغرية 

كال�ساي.
جزر  ع�سري  ك��وب  ي�سرب  الليلي:  الع�س  لعالج 
امرار  معًا  مطحون  زجنبيل  ملعقة  ن�سف  عليه 
العينني  على  نحل  بع�سل  زجنبيل  معجون  مرود 

قبل النوم.
ربع  عليه  ج��زر  ع�سري  ي�سرب  النظر:  لتقوية 
غ�سل  مطحون,  الزجنبيل  م��ن  �سغرية  ملعقة 

العينني مبغلي ال�سمر �سباحًا.
التوتر الع�سبي: ينقع زهر اخلزامي قدر ملعقة 
�سغرية يف ن�سف كوب ماء بات املاء لل�سباح ثم 
ملعقة  ربع  الية  وي�ساف  بالع�سل  ويحلى  ي�سفى 

وطحون  زجنبيل 

بقلم: ال�سيخ حممد علي ا�سماعيل

�ضفاء العليل يف 
عجائب الزجنبيل

  Zingiben 

Off  Icinale
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�سحتك مع اخلطباء



اعداد: ماآب املو�سوياعداد: كرار كرمي زيارة

م�ضطلحات

حــق املــنــع ويــقــرتن بــاحلــق الـــذي خوله 
الـــدول  مــن  املــتــحــدة كــال  مــيــثــاق االأمم 
وبريطانيا  ــيــا  ورو�ــس اأمــريــكــا  اخلــمــ�ــس 
الع�سوية  �ساحبة  والــ�ــســني  وفــرنــ�ــســا 
الدائمة يف جمل�س االأمن يف وقف تنفيذ 

ما ال تر�ساه من قرارات املجل�س املذكور.

فرقة من ال�سيعة االإ�سماعيلية املباركية 
تنظيما  نف�سها  نظمت  باطنية  فــرقــة 
اإىل  ا�سمها  حيث  مــن  تنت�سب  دقــيــًقــا, 
وا�ستولت   , االأ�سعث  بن  قرمط  حمدان 
االإ�سالمية  الــدول  من  �سا�سعة  بقاع  على 
وهجموا على مكة و�سرقوا احلجر االأ�سود 
ع�سرين  من  يقارب  ما  اأيديهم  يف  وبقي 

عاًما حتى ا�سرتد منهم بالقهر والغلبة.

تاأ�س�ست  املتحدة  لــالأمم  تابعة  منظمة 
االأمن  ا�ستتباب  على  للعمل  م   1964 عام 
العلم  طريق  عن  ال�سعوب  بني  وال�سالم 
من  الكلمة  وتتاألف  والرتبية  والثقافة 
احلروف االأوىل من الكلمات االإجنليزية 
التي تعني منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة ومقر املنظمة يف باري.

هو اختالف الق�سيتني باالإيجاب وال�سلب 
اإحداهما  �سدق  لــذاتــه  يقت�سي  بحيث 
زيد  اإن�سان  زيــد  كقولنا  االأخــرى  وكــذب 

لي�س باإن�سان.

علي  املوؤمنني  اأمري  ت�سمية  �سبب  يف  ُرويت 
بن اأبي طالب باأمري النحل عدة اأوجه 

ُن�سري اإليها باإخت�سار :
ا  �سَ ُرِوَي عن االإمام علي بن مو�سى الرِّ ـ   1
ُثــمَّ ُكِلي  َعــزَّ و َجــلَّ : )   يف قول اهلل 
ُذُلاًل  ِك  َربِّ �ُسُبَل  ُلِكي  َفا�سرْ َمَراِت  الثَّ ُكلِّ  ِمن 
َواُنُه  اأَلرْ َتِلٌف  رْ مخُّ �َسَراٌب  ُبُطوِنَها  ِمن  ُرُج  َيخرْ
ٍم  َقورْ لِّ الآَيًة  َذِلَك  يِف  اإِنَّ  ا�ِس  ِللنَّ �ِسَفاء  ِفيِه 
 : ِبيخُّ  النَّ َقــاَل  قال:  ــُه  اأنَّ ُروَن(.  َيَتَفكَّ

. ِل  النَّحرْ اأَِمرَي  َي  اأَِمرُيَها" َف�ُسمِّ "َعِليٌّ 
َكرًا  َع�سرْ ــَه  َوجَّ   ِبيَّ النَّ اإِنَّ  ُيَقاُل  َو  ـ   2
ُل  اأَهرْ َفَحاَرَبُهمرْ  َبِني تغل )ُثَعٍل(  َقلرَْعِة  اإِىَل 
ِهمرْ  �َسُلوا اإَِليرْ ررْ ِلَحُتُهمرْ , َفاأَ َقلرَْعِة َحتَّى َنِفَد اأَ�سرْ الرْ
  ِبيِّ  النَّ َكُر  َع�سرْ َفَعَجَز   , ِل  حرْ النَّ ــَواَر  ِك
ُل َلُه , َفِلَذِلَك  حرْ َها , َفَجاَء َعِليٌّ َفَذلَِّت النَّ َعنرْ

ِل . َي اأَِمرَي النَّحرْ �ُسمِّ
َفَلمرْ  ــٍل  َنــحرْ ــاِر  َغ يِف  ُوِجـــَد  ـــُه  اأَنَّ ُرِوَي  َو  ـ   3
ُه  ِمنرْ �َساَر  َو    َعِليٌّ  َدُه  َفَق�سَ ِبِه  ُيِطيُقوا 
ِ  اأَِمرَي  اُه َر�ُسوُل اهللَّ َع�َساًل َكِثريًا , َف�َسمَّ

�ُسوَب. َيعرْ ِل َو الرْ حرْ النَّ

الفيتو

القرامطة

اليون�ضكو

التناق�س

لي�ست  فهي  بطيبتك  افتخر  هم�سة: 
�سعفا بل قوة حتى املمات ومهما القيت 
باالإ�ساءة  االإ�ساءة  تقابل  فال  غدر  من 
من  مزيد  ولــك  باالإح�سان  قابلها  بل 
مالك  الرحيم  الغفور  مــن  احل�سنات 
هذا   كل  بعد  فهل  وال�سموات  االأر�ــس 

اخلري جتد يف عينك دمعات.

فقال  املوؤمنني  اأمري  االإمــام  رجل  �ساأل 
يوم  عــن  ــربين  اخ املوؤمنني  ــري  اأم يــا  ؟ 
واأي  وثقله  فيه  وتطرينا  ــاء  ــع االأرب

اأربعاء هو؟
قال : اأخر اأربعاء من ال�سهر وفيه 

قتل هابيل اأخاه 
وفيه القي اإبراهيم يف النار

وفيه و�سعوه يف املنجنيق 
وقيه اأمر فرعون بذبح الغلمان

وفيه خرب بيت املقد�س 
وك�سرت  النبي  وجــه  �سج  وفيه 

رباعيته 
من  فيها  يجوز  وما  االأيــام  عن  ف�ساأله 

العمل ؟
فقال اأمري املوؤمنني

ال�سبت:يوم مكر وخديعة
االأحد:يوم غر�س وبناء 
االثنني:يوم �سفر وطلب 
الثالثاء:يوم حرب ودم 

االأربعاء:يوم �سوؤم وفيه يتطري النا�س 
االأمــراء  على  الدخول  اخلمي�س:يوم 

وطلب احلوائج وق�سائها 
اجلمعة:يوم خطبة وزواج.

اعداد: براء عايد عط�سان

االإمام امري املوؤمنني 
يخربنا عن االأيام؟ 

اعداد: غدير �ساحب احل�سيني
الب�ضا�ضة واالح�ضان

مي االإمام  ملاذا �ضُ
علي باأمري النحل ؟
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ان  قبل  ار�س كربالء  وتعاىل  تبارك  قال: خلق اهلل    ابي جعفر  عن 
يخلق الكعبة باربعة وع�سرين الف عام وقد�سها وبارك عليها فما زالت قبل 
ان يخلق اهلل اخللق مقد�سة مباركة والتزال كذلك حتى يجعلها اهلل اف�سل 
ار�س يف اجلنة واف�سل منزل وم�سكن ي�سكن فيه اولياءه يف اجلنة. )رو�سة 

الواع�سني(.

الكعبة  ار�س  ان  يقول:    ابا عبد اهلل  ويقول �سفوان اجلمال �سمعت 
قالت من مثلي وقد بنى اهلل بيته على ظهري وياأتيني النا�س من كل فج عميق 
وجعلت حرم اهلل وامنه فاوحى اهلل اليها ان كفي وقري فوعزتي وجاليل ما 

ف�سل ما ف�سلت به فيما اعطيته به ار�س كربالء اال مبنزلة االبرة غر�ست يف 
البحر فحملت من ماء البحر ولوال تربة كربالء ما ف�سلتك ولوال ما تظمنته 
ار�س كربالء ملا خلقتك وال خلقت البيت الذي افتخرت به فقري وا�ستقري 
وكوين دنّيا متوا�سعًا ذلياًل مهينًا غري م�ستنكف وال م�ستكر الر�س كربالء 

واال �سخت بك وهويت بك يف جهنم. )كامل الزيارات(.

واي�سًا عن ابو جعفر: الغا�سرية هي البقعة التي كلم اهلل فيها مو�سى 

بن عمران  وناجى نوحا فيها وهي اكرم ار�س اهلل عليها ولوال ذلك 
ما ا�ستودع اهلل فيها اولياءه وانبياءه. )كامل الزيارات(.

امللك  اإال  يعلمه  ال  اإ�سرار  من  فيها  اهلل  اأودع  وما  وكنوزها  االأر���س  خزائن 
والرثوة  املال  يحب  من  كل  األيه  يطمح  المع  اأ�سم  فالكنز  خالقها  اجلبار  
وكثريًا  بالبنان  األيه  في�سار  العامل  اأغنياء  اأحد  من  ي�سبح  حتى  وال�سهرة 
جزيرة  يف  وحيدًا  بعيدًا  عمره  اأفني  لو  حتى  والكنوز  باالأموال  يرغب  من 
 ) )مويني  جزيرة  يف  وحيدًا  يعي�س  بريطاين  فهذا  كنزًا  فيها  اإن  معتقد 
وقد اأ�سرتاها من �سنني خلت وترك زينة الدنيا ومباهجها ورف�س مليارات 
الدوالرات لبيعها على اأمل احل�سول على الكنز املدفون من قرا�سنة قبل 

�سنني انطوت.  
وقد اكت�سف العلماء حاليًا اإن حتت املنجمد ال�سمايل وثلوجه هناك طبقة 
وذهبها  وكنوزها  زينتها  �ستخرج  له  ملن  االأر���س  اأخفته  الذهب  من  كبرية 

ويحاول اأن ي�ستخرجوه بعد اإزالة الثلوج.   
وهذا ثبت بالكتاب وال�سنة من الطرق اخلا�سة والعامة بل اثبت من �سائر 
اأهل امللل اأن الويل الذي يظهر يف اأخر الزمان ويحكم جميع العامل ويوحد 
االإمام  وج��ورا هو  بعدما مالأت ظلمًا  ق�سطًا وعدال  االأر���س  االأدي��ان وميالأ 
والذخائر  الكنوز  فيها من  ما  اأه��رام م�سر وميلك  يفتح  وهو    القائم 

ولعل هوؤالء امللوك الظلمة الذين حكموا م�سر يف القرون املا�سية وحكموا 
العامل اإمنا مل يتعر�سوا لهدم االأهرام الأنهم فهموا هذا املعنى وخوفًا على 

زوال ممالكهم كفوا عنها اأيديهم . 
احل�سن  اأبو  وكنوزها  ذخائرها  يف  طمعًا  وهدمها  باالأهرام  اأغ��ري  وممن 

حمادويه بن احمد بن طولون فتعر�س لهدمها عندما ملك م�سر. 
وعندما هدم مقدار قليل وجدوا بالطة مكتوبة بخط مل يعرفوه فبعثوها اىل 

مرتجم باحلب�سة فوجد فيها اأبيات مكتوب فيها      
     

يحكم   ال���ده���ر  اخ���ذ  ل��رب��ي  ويل  �سيفتح اإقفايل ويبدي عجائبي  
ال�سمو ب��ه  وي�سمو  يعلو  اأن  والب��د  باأكتاف بيت اهلل تبدي اأم����وره  
وملجم قتيل  من  اأخ��رى  وت�سعون  ثمان وت�سع واثنتان واأرب�������������ع  

االأمام  هو  ويهدمها  اأه��رام م�سر  يفتح  الذي  اأن  االأبيات  فيظهر من هذه 
القائم لقوله ) ويل لربي اأخر الدهر يحكم(. 

. واأبيات العدد ت�سري اىل  عدد اأن�ساره

كربالء ترعة من ترع اجلنة
بقلم: حوراء حرب البزوين

واالأهرام
بقلم: الطالبة زينب حممد جا�سم 

201225 اآب
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ثوب احلياء اأين اختفى؟
  بقلم الطالبة: ام امري املو�سوي

2614 3 3 رم�سان

املراأة الزينبية



ثم    الــزهــراء  ثم    خديجة  ارتدته  ثــوب 
حفظته  حيث  كربالء  بطلة    زينب  ال�سيدة 
اأحــلــك  فــيــه حــتــى يف  ــرط  ــف ت ــانــتــه ومل  و�ــس
وتركته  بها  مرت  التي  املواقف  وا�سد  الظروف 
عند  اأمــانــة  االأعــلــى  الرفيق  اىل  رحيلها  بعد 
عليه  باحلفاظ  اأو�ستهن  بعدما  املوؤمنات  الن�ساء 
اإبقاءه  وعليهن  والزهراء  خديجة  تراث  الأنه 
وهذا  وعيوب  درٍن  كل  من  خاليا  طاهرا  جميال 
اهلل)من  ر�سول  قال  فقد  احلياء  هو  الثوب 
عيبه( النا�س  عــن  خفي  ثوبه  احلــيــاء  ك�ساه 

املع�سومني  عنه  قالو  املوؤمن  حياة  يف  والأهميته 
االأ�سف  مع  (لكن  كله  الدين  هو  )احلياء 
افتقد  الذي  املعا�سر  العامل  يف  نعي�س  اليوم  اإننا 
كثريا من القيم االأخالقية وا�ستولت عليه الكثري 
من االنحرافات ب�سبب املو�سة الغربية التي هي 
والثقايف  االأخالقي  امل�ستوى  على  كبرية  فاجعة 
�سعار  حتت  االإ�سالمية  القيم  اندثار  نرى  فنحن 
ع�سر  هو  اإمنا  بثقافة  وماهي  والتطور  الثقافة 
العامل  ك�سح  فقد  االأوىل  اجلاهلية  اىل  الرجوع 
غريه  حمفل  من  به  والقي  اجلــارف  الغرب  �سيل 
علينا  هبت  لقد  ي�سعر  اإن  دون  �سحيق  مكان  اىل 
معها  حاملة  مف�سدة  يهودية  غربية  عوا�سف 
برامج �سيطانيه الإف�ساد املجتمع من خالل برامج 
يهودي  زى  اىل  االإ�سالمي  الزى  وتغيري  املو�سة 
�سيطاين من اجل �سلب الثوب الثمني الذي ورثناه 
 وهو واجب خ�س اهلل  من الزهراء البتول 
اإن  االإلهية  الرحمة   فمن  املـــراأة  به  �سبحانه 
ل�سمان  وذلك  االإ�سالم  يف  احلجاب  وجوب  جاء 
وكرامتها  عزتها  على  واحلفاظ  ــراأة  امل �سعادة 
باأنها  املــراأة  اىل  ينظر  االإ�سالم  الن  االإ�سالم  يف 
وان  املوؤمنة  لالأجيال  ومربيه  ثمينة  جوهره 
االإ�سالم كرم املراأة واأعطاها حريتها يف حجابها 
ربها ولتعلم  وحياءها فلتكرم هي ذاتها ولرت�س 
امللتزمة  ـــراأة  امل بــني  الفا�سل  هــو  احلــجــاب  اإن 
لل�سياطني  املتحللة  واملراأة  االإ�سالمية  بالتعاليم 
فاأن اهلل قد اأمر املراأة امل�سلمة باحلجاب واأمرها 
والتزين  الــتــربج  الن  والــتــزيــن  الــتــربج  بــعــدم 
من  وهو  االأوىل  اجلاهلية  ن�ساء  اإعمال  من  هو 
وهو  والتك�سف  والتزين  التربج  دعــوة  موؤ�س�س 

اإبلي�س وهو زعيم زعماء ماي�سمى بتحرير املراأة 
دعوة  موؤ�س�س  هو  اإبلي�س  اإذن  الثانوي  بعنوانها 
التك�سف كما جاء يف كتاب اهلل الكرمي يف �سورة 

زبژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   االأعــراف: 
ڳ        گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک 
حرب  �سن  واىل  فاأن  ڳرب)27(  ڳ    
رايــة  ون�سر  االإ�ــســالم  بنظام  لالإطاحة  كبرية 
االأخالقية  بالقيم  واال�ستهتار  والتحلل  الف�ساد 
ومن جملة براجمهم املف�سدة االأزياء التي نراها 
اليوم يف اأ�سواقنا االإ�سالمية .لكن لالأ�سف جند اإن 
الن�ساء قد رحبت بتلك االأزياء والربامج  بع�س 
لتلك  اأبوابها  وفتحت  ترحيب  اأجمل  اليهودية 
فهي  وبذلك  للبنطلون  لب�سها  خالل  من  املفا�سد 
النبي  ــول  ق وجتــاهــلــت  بــالــرجــال  ت�سبهت  قــد 
يف حديثه عندما قال )لعن اهلل    حممد 
الهم  بالرجال...(واأ�سبح  الن�ساء  من  املت�سبهات 
التزين  هو  الن�ساء  من  الفئة  هذه  عند  الوحيد 
الرجال  انظار  اأمام  جميالت  واخلروج  والتربج 
فتخرج  اإليهن  الرجال  قلوب  ال�ستمالة  وذلــك 
الفتاة من البيت وقد و�سعت حول عينيها األوان 
قو�س قزح وخلعت لبا�س احلياء ونزعت معطف 
فابتذلت  الــقــران  حكم  على  ومتــردت  االأميـــان 
وتربجت تربج ن�ساء اجلاهلية االأوىل وت�سبهت 
وح�سمتها  كرامتها  عن  وتخلت  اليهود  بن�ساء 
يف  الب�سائع  ت�ستعر�س  كما  بدنها  وا�ستعر�ست 
املتحللون  ال�ساقطون  اإليها  لينظر  ــواق  ــس االأ�
اإليها  الرجال  نظرات  ت�ستجدي  وكاأنها  اأمثالها 
وكاأنها لي�ست من اللواتي خاطبهن الباري بقوله 

ڱ     ڳ   ڳ  ڳ    ... زب  الــنــور  �ــســورة  يف 
�ساملة  زينة  وكلمة  ڱ...رب)31(  ڱ   ڱ  
وخ�ساب  وعــطــور  كحل  مــن  التجميل  الألــــوان 
الن�ساء  اأين  لكن  الخ  وم�ساحيق...  وجموهرات 
هو  ؟اأم  الغفلة  هي  هل  االيــه  هــذه  تطبيق  من 
التحدي؟واإذا كان حتدي فياله من حتدي �سريح 
جند  االأحــيــان  بع�س  ويف  اجلــبــار  الــبــاري  على 
بع�س  اإن  فنالحظ  الت�سرفات  يف  االزدواجــيــة 
الن�ساء يلب�سن احلجاب الكنهن ي�سعن امل�ساحيق 
وكاأن احلجاب اأ�سبح جمرد قطعة قما�س تو�سع 
احلقيقي  احلجاب  عن  غافلة  وهي  األرا�س  على 

الذي كانت ترتدية الزهراء فاحلجاب احلقيقي 
ومن  الناظر  عن  املــراأة  جمال  يحجب  الذي  هو 
الواقع االأليم مايندى له جبني االإن�سانية خجال 
نرى  حيث  حياء  الب�سرية  خــدود  منه  وحتمر 
تخرج  مو�سة  كل  وراء  الالهثات  الن�ساء  بع�س 
الق�سرية  االأثواب  تلك  لب�ست  وقد  منهن  الفتاة 
التي الحتاذي ركبتيها تختال يف م�سيتها اختياال 
باأنواع  تزينت  قد  دالال  اختيالها  يف  وتتمايل 
الزينة وجتملت ب�سروب اجلمال املزيف التبايل 
علينا  نــزل  قــد  الــقــران  وكـــاأن  اإليها  اهلل  بــاأمــر 
الزهراء  من  اليوم  ن�سائنا  فاأين  فقط  للتربك 
حتققه  مامل  حتقق  اإن  ا�ستطاعت  التي  البتول 
اأي امراأة يف العامل اجمع فاأرتبط ا�سمها بو�سام 
قدمه لها النبي حممد حيث جعلها ال�سيدة 
عامل  يف  بل  فح�سب  العامل  هذا  يف  لي�س  االأوىل 
الدنيا وعامل االآخرة الأنها كانت جتود بعطائها 
وحجاب  خمار  باأعظم  جمللة  وهي  وبطوالتها 
اليعدو  الذي  احلقيقي  اخلدر  معنى  حققت  بل 
معنويا  حققته  فقد  فقط  بالقما�س  �سرتا  كونه 
وماديا لذلك عندما هجم االأعداء )لعنهم اهلل(

الذت  دارهــا  على  النفاق  واأهــل  االإ�سالم  اأعــداء 
اأنها  رغــم  �سخ�سها  اأحــدا  اليــرى  حتى  بالباب 
كانت يف كامل ح�سمتها وحجابها وبذلك اجلهاد 
على  االأعداء  �سغط  اثر  جنينها  �سقط  العظيم 
الباب الذي كانت خلفه واخرتق امل�سمار �سدرها 
ال�سريف فهذا در�س من الزهراء يعلمنا احل�سمة 
يف  واحلياء  باحلجاب  التم�سك  يعلمنا  والعفاف 
لي�ست غريبا على  فهذا  وارزاأهــا  اأق�سى احلاالت 

من اذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم تطهريا .
ملا  الــزهــراء  بخطى  حتتذي  الن�ساء  كانت  فلو 
يقول  وكما  اإ�سالمنا  اقتحام  اليهود  ا�ستطاع 

ال�ساعر  :
لو كانت الن�ساء مبثل هذه 

لفظلت الن�ساء على الرجال 
فال التاأنيث الأ�سم ال�سم�س عيب 

وال التذكري فظل للهالل

الـــ�ـــســـائـــريـــن  مــــن  واإيــــــاكــــــن  اهلل  جــعــلــنــا 
ــــراء بـــالـــقـــول والــفــعــل. ــــزه عــلــى خــطــى ال
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بقِتلِهمرْ الُبغاة  حقد  �ُسفي  ما  باِءاأو  النجخُّ ــاَدة  الــ�ــسَّ النبَيّ  لبني 
اإىل ترْ  امــتــدَّ اإذا  اأيــاديــِهــمرْ  ــكــراِء�ُسلترْ  ــــس الــبــقــيــع بــفــعــلــٍة ن اأر�
بَهدِمِهم االله  عر�َس  زلزلوا  الُعظماِءقد  الـــورى  اأ�سياد  لقبوِر 
ــترْ االأكــوان واالأمــالك قد واالأحــيــاِءوارجتَّ ـــوات  االأم مــع  ت  �سجَّ
ــت عــلــى اأكــبــادنــا احلــــراِءو�سحاِئب االأحزان متطُر باالأ�سى ــات ب
االأرزاِءفَغدترْ ت�سيُل على اخلدود مدامٌع  �سما  تــروي  ها  في�سِ من 
ون الكرِب اأطياُر االأ�سى  َدحت ب�سوت احُلزن يف االرجاِءوعلى غ�سُ �سَ
احتوت وما  القبور  تلك  على  ـــادًة كــرمــاِءاآه  ـــس ــهــا مـــن � يف طــَيّ
مهبٌط املــالِئــِك  اإىل  وهــي  فناِءاأُتــهــُد  وخــري  مـــاأوى  الـــورى  واإىل 
العداء الأحمٍد ورثوا  ــقــاِءاأو ظنَّ من  ــل ــُط ــِر ال ــعــ�ــس ـــــه مـــن ِم والأل
ِقبِورِهم لــهــدِم  حنقًا  َعـــدَوا  الفقهاِءملــا  ــة  ــم اأئ ذكـــُر  ــيــزُول  �ــس
اأ�سياَدُهم من جاهروا يَرو  وبالبغ�ساِءاأو مل  ــدُهــم  �ــسَّ بــاحلــقــد 

اثارُهمرْ يدثروا  اأن  حاولوا  ودهـــاِءكم  بحيلٍة  لـــذاك  ــوَا  ــَع و�ــس
بحربِهم ال�سقاِء  غري  َجنوا  �ــســدَّ الــُهــداِة الــ�ــســادِة االأمــنــاِءماذا 
وخلفوا اجلحيم  نار  اإىل  ـــــلَّ الــــعــــاِر لـــالأبـــنـــاِءذهبوا  الــــعــــاَر ُك
حممدَّ اآل  ذكــر  فــبــاٍق  ــاِءخ�سئوا  ــو�ــس ـــور االلـــــِه امُلـــ�ـــســـرِق ال ن

�ساأنُهمرْ اأعــلــى  الــكــون  ربخُّ  ـــداِءاهلل  ــاد واالأع رغــمــًا على احُلــ�ــسَّ
بِه ع�سٍرُهم  وكلخُّ  هور  الدخُّ والبلغاِءمت�سي  الــعــلــِم  اأهـــِل  �ــســاداُت 
ــَب املــعــايل قــادًة ــِل العلياِءولــكــلِّ َمــن َط ــِة  لــقــمَّ ــوُل  ــو�ــس ال بــهــم 

اللعناِءتـــاهلِل بـــاٍق الــقــيــامــِة ذكـــُرُهـــمرْ العدى  كيد  من  بالرغم 

امل�َسا ويف  باح  ال�سَّ يف  جًاٍر  الزهراِءوي�سلخُّ  بني  على  الم  ال�سًّ مّنا  ت
حتو
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