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 من اأقوال ر�سول اهلل حممد من اقوال ر�سول اهلل حممد
امل�ؤمن( ببهاء  ُيذهب  امل�شي  )�شرعة   : حممد  اهلل  ر�ش�ل  ق��ال 

رحمكم  فا�شاأل�ا  ال�����ش���ؤال،  ومفاتيحه  خ��زائ��ن  )العلم   : وق��ال 
لهم( وامل��ح��ب  وامل�شتمع  واملتكلم  ال�شائل  اأرب��ع��ة:  ت���ؤج��ر  ف��اإن��ه  اهلل، 
الفقراء( وجال�ش�ا  احلكماء،  وخاطب�ا  العلماء،  )�شائل�ا   : وقال 
وقال : )مداراة النا�ش ن�شف االميان والرفق بهم ن�شف العي�ش(



االفتتاحية

رئي�ش التحرير

لندع احلديث  يف هذا ال�شهر �شهر ذي القعدة عن منا�شبات اأئمتنا فيه، 
حيث ذكرى والدة ثامن احلجج االإمام علي بن م��شى الر�شا واخته 
اجل�ادالأنهم  حممد  االإمام  ولده  وا�شت�شهاد  املع�ش�مة  فاطمة 
ب�شخ�شه  امل�شا�ش  وح��اول  لنبينا  اأ�شاء  ملن  نت�شدى  اأن  مّنا  يريدون 

.الكرمي
فلرنجع قلياًل اإىل �شدر االإ�شالم حينما اأعلن ال�شادق االأمني دع�ته 
اإىل  وال�شالل  التيه  من  واإنقاذهم  الب�شر  وهداية  اخلالق  لت�حيد 
اأحتّد بني احلق  ال�شراع قد  امل�شتقيم فنجد  وال�شراط  االإ�شالم  ن�ر 
باملاديات  اغرائه  منها  ا�شاليب  نبينابعّدة  فج�به  والباطل، 
والقمر يف �شمايل ما تركت  ال�شم�ش يف مييني  ِعْت  فاأجابهم:)ل� و�شَ
هذا االمر حتى انفذه اأو اقتل دونه( ف�جدوه جباًل �شاخمًا يف االإقدام 
اأمثال  اخلل�ش  االأ�شحاب  وقتل  احل�شار  طريق  ف�شلك�ا  وال�شجاعة، 
قبل  م��ن  وااله��ان��ة  باال�شتهزاء  وج���ب��ه   ،شمية� وزوج��ت��ه  يا�شر 
اإيذاء وتعر�ش اإىل �شتى االعتداءات  اأميا  ا�شرارهم واطفالهم فاآذوه 
ُاوذي��ت( نبّي مثل ما  ُاوذي  ق��ال:) ما  اأنه  واالإ���ش��اءات حتى ورد عنه 

ولكنه مل يهن ومل يحزن وا�شتمر يف ن�شر دع�ته حتى كمل الدين ومتت 
�شريعة �شيد املر�شلني والتحق ر�ش�ل اهللبالرفيق االأعلى .. فهل 
اأعداء االإن�شانية على ر�ش�ل اهلل؟ اجل�اب.. كال..  انتهى حقد 

راية  حمل  باأنف�شهم  بيتهوحتمل�ا  اأه��ل  اإىل  االأم��ر  اآل  اأن  فبعد 
االإ�شالم املحمدي االأ�شيل فقد واجه�ا االأ�شاليب ال�شيطانية نف�شها من 
اغراءات بزخرف هذه الدنيا الدنيئة فلم يجدوا �شبياًل لذلك اأتخذوا 
�شبل قتلهم وت�شريدهم ومالحقة اأتباعهم وقتلهم ابتداًء من زمن اأمري 
امل�ؤمننياإىل االإمام الثاين ع�شر املهدي املنتظرومع ما فعل�ه 
من جرائم بحق النبي واأهل بيته الطاهرين واأ�شحابه املنتجبني يندى 
لها جبني االإن�شانية مل ي�شل�ا اإىل مبتغاهم بل اإمنا ح�شل العك�ش من 
ذلك، فهم اأرادوا اخماد هذا الن�ر املحمدي ولكن م�شيئة العلي القدير 

اأن يبقى هذا الن�ر حتى يعم العامل باأ�شره.
وال زالت االأحقاد تت�اىل على ر�ش�ل اهلل و�شريعته الغراء من قبل اأذناب 
ال�شيطان يف ع�شرنا هذا ولكنهم مل يدرك�ا حقيقة امل�شيئة االإلهية، 
حيث �شاء اهلل اأن يختم االأنبياء بهواأن يختم ال�شرائع ب�شريعته 
اأحدث  ولي�شتخدم�ا  النكراء  اأ�ش�اتهم  ولتعل�ا  وليطّبل�ا  فليزّمروا 
لن  ف� اهلل  ليبعدونا عنه!  االإلهية  ال�شخ�شية  للنيل من هذه  ال��شائل 
نزداد اإال ا�شرارًا وعزمية الإي�شال �ش�ت احلق الهادر اإىل كافة اأرجاء 
احلكيم:  كتابه  يف  اهلل  قال  فقد  ذلك  من  يقني  على  ونحن  املعم�رة 

پ             پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ  
ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺٺرب)الت�بة(

مل
َا�ستهداف �سخ�ص الر�سول؟ َ



بع�ش ال�شركات احلك�مية اأو االأهلية تاأخذ من امل�شرتكني فيها   
حدوث  �ش�رة  يف  ممتلكاته  اأو  نف�شه  على  التاأمني  الأجل  �شهريًا  ا�شرتاكًا 

حادث ، فهل يج�ز اال�شرتاك واأخذ املال منها؟

او  �شهريا  مبلغًا  يدفع  ان  مبقت�شاه  امل�ؤمن  يلتزم  عقد  التامني   
اإىل  ي���ؤدي  ان  امل�ؤمن  تعهد  مقابل  يف  امل�ؤمن  اىل  واح��دة  دفعة  او  �شن�يًا 
امل�ؤمن له اأو اإىل امل�شتفيد الذي ا�شرتط التامني ل�شاحلة مبلغا من املال او 
اإيرادًا مرتبًا او اأي عر�ش مايل اخر يف حالة وق�ع حادث اأو �شرر مبني يف 

العقد. ومع  حتقق �شرائطه يك�ن جائزًا. 

هناك بع�ش الظ�اهر حتدث يف املجتمع منها بيع االأع�شاء من   
اأ�شخا�ش اآخرين �شقيمي االأبدان، فما هي  اأ�شخا�ش �شليمي االأبدان اإىل 

وجهة نظر ال�شارع  املقد�ش اىل هذه املعاملة ؟

اإذا  بج�شم غريه  الإحلاقه  االن�شان حي  يج�ز قطع جزء من  ال   
كان قطعه يلحق به �شررًا بليغًا كما يف قلع العني وقطع اليد وما �شكالها 
واإما اذا مل يلحق ال�شرر البليغ كما يف قطع قطعة من اجللد او جزء من 
النخاع او احدى الكليتني ملن لديه كلية اخرى �شليمة  فال با�ش به مع ر�شا 
�شاحبه اإذا مل يكن قا�شرًا ل�شغٍر او جن�ٍن واإال مل يجز مطلقا وكما يج�ز 

القطع يف ال�ش�رة املذك�رة يج�ز اخذ املال بازاء اجلزء املقط�ع. 
االإم��ام  م��اأمت  اإىل  ح�شرت  اإذا  احلائ�ش  امل���راأة  حكم  ه�  ما    
وامل�شاجد  اجل���ام��ع  يف  تقام  امل���اآمت  ه��ذه  بع�ش  اأن  احل�شنيعلمًا 

واحل�شينيات ؟ 
فيها  الدخ�ل  مطلق  بل  امل�شاجد  يف  اللبث  للحائ�ش  يج�ز  ال    
ول�  فيها  �شيء  و�شع  عدم  لزومًا  االأح���ط  بل  فيها  �شيء  ل��شع  كان  وان 
منها  �شيء  الأخذ  الدخ�ل  اليج�ز  كما  خارجها  من  اأو  االجتياز  حال  يف 
ويج�ز االجتياز فيها بالدخ�ل من الباب مثال واخلروج من االخر اإال يف 
يج�ز  فانه ال  النبي  وم�شجد  امل�شجد احلرام  ال�شريفني  امل�شجدين 

الدخ�ل فيهما واإن كان على نح� االجتياز.  

هل يكفي للمراأة لب�ش ما ي�شمى الي�م ب�)اجلبة(والربطة فقط؟   
وهل هذا الزي ي�شمى حجابًا �شرعيًا اأم البد من لب�ش العباءة؟

لب�ش ما  املراأة واليج�ز  لب�شها ان مل تكن مربزة ملفاتن    يج�ز 
يك�ن جم�شما ملفاتن بدن املراأة او م�جبًا الأثارة الفتنة غالبًا.

  امراأة تقراأ تعزية االإمام احل�شنييف البي�ت اأو احل�شينيات 
ه�  فما  لل�ش�ت  الرجال  �شماع  ذلك  ي�شتلزم  ب�)امللة(وقد  الي�م  وت�شمى 

حكمها ؟

  ال ينبغي ذلك.

  ما ه� حكم ال�شخ�ش الذي �شكن يف ملك غريه- كمن �شكن يف 
دار تع�د ل�شخ�ش ُهجر منه قبل النظام البعثي الظامل- ؟ وماذا يرتتب 

عليه، علمًا اأنه يعلم بك�ن هذه الدار لي�شت ملكه؟

يجب على الغا�شب مع رد العني دفع بدل ما كانت لها من النافع   
امل�شت�فاة بل غريها فل� غ�شب الدار مدة وجب عليه ان يع��ش املالك عن 
منفعتها اأي ال�شكن خالل تلك املدة �ش�اء ا�شت�فاها اأم تلفت حتت يده كاأن 

بقيت الدار معطلة مل ي�شكنها اأحد. 

مع  يتعامل  اأن  احل�شيني  املنرب  خطيب  اأو  للمبّلغ  يج�ز  هل    
�شاحب املجل�ش اأو املاأمت على االأجر اأو الهدية التي تعطى له مقابل قراءة 

لذلك املجل�ش مثاًل؟

  ال يج�ز االإجارة على تعليم احلالل واحلرام وتعليم ال�اجبات 
مثل ال�شالة وال�شيام وغريهما مما ه� حمل االإبتالء على االح�ط وج�بًا 
بل اإذا مل يكن حمل االبتالء فال يخل� عن اال�شكال اأي�شا واإن كان االظهر 

اجل�از فيه.

فات  حتى  املكلف  ي�شلي  ومل  خ�ش�ف  اأو  ك�ش�ف  ح�شل  اإذا    
ال�قت، فهل يجب اأن تق�شى هذه ال�شالة؟

حمرتقًا  القر�ش  كان  اأو  ن�شيانًا  ول�  ي�شل  ومل  عاملًا  كان  من   
كله فيجب الق�شاء واالح�ط وج�بًا االغت�شال قبل ق�شائها فيما اإذا كان 

االحرتاق كليًا ومل ي�شلها ع�شيانًا.

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 
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يعلم  مل  ما  االإن�شان  علم  الذي  هلل  احلمد 
ونبينا  �شيدنا  على  وال�����ش��الم  وال�����ش��الة 
حممد خري من طاف االأر�ش وحكم وعلى 
اأهل بيته هداة االأمة اإىل الطريق االأق�م .

نزل القراآن الكرمي على قلب �شيدنا النبي 
ومنريًا  لالإن�شان  حممدهاديًا  االأكرم 
له طريق ال�شعادة ومل يزل املف�شرون يف كل 
غفل  حقائق  وي�شتخرج�ن  يغ�رون  ع�شر 
اأمري  االإمام  اأفا�ش  وقد   ، االقدم�ن  عنها 
امل�ؤمننييف بيان ابعاد القراآن الكرمي 
فيها  ي�شف  خطبة  يف  وقال  منتهية  الغري 
النبي  على  عليه-اأي  بق�له:)اأنزل  القراآن 
م�شابيحه  تطفاأ  ال  ن���رًا  االأكرم-الكتاب 
يدرك  ال  ،وبحرًا  ت�قده  يخب�  ال  ،و�شراجًا 
وبح�ره  العلم  وينابيع  ق��ال:  اأن  اىل  قعره 
االإ�شالم  واأث��ايف  وغدرانه  العدل  وريا�ش 
)نهج   ... وغيطانه  احلق  واأودي��ة  وبنيانه 

البالغة(.
ه�  ال�شامية  ومعانيه  القراآن  اآفاق  من  اإن 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأق�شم  فقد  اق�شامه 
اإىل  اق�شامه  يبلغ عدد  باأم�ر خمتلفة رمبا 
االأق�شام  عن  ومتتاز  اأكرث  اأو  حلفًا  اأربعني 
ال��رائ��ج��ة يف ال��ع�����ش��ر اجل��اه��ل��ي ب��اأن��ه��ا 
ان�شبت يف ذوات مقد�شة اأو ظ�اهر ك�نية 
الق�شم  امتاز  اأ�شرار عميقة ،يف حني  ذات 
باملغاين  ب��احل��ل��ف  اجل��اه��ل��ي  الع�شر  يف 
من  ذلك  غري  اإىل  الن�شاء  وجمال  واملدام 

االأم�ر املادية امل�شينة .

ب��اأم���ر  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  اأق�����ش��م  لقد 
منها )القراآن، املالئكة، النف�ش، ال�شم�ش، 
 ، الليل  الي�م،  االأر���ش،  ال�شماء،  القمر، 
اإن لفظة الق�شم وا�شحة املعنى  القلم...( 
العرب  لغة  واليمني يف  تعادل احللف  وهي 
ولها معادل يف كل اللغات . قال ال�شي�طي: 
ال��ق�����ش��د م��ن ال��ق�����ش��م ه��� حت��ق��ي��ق اخل��رب 

مثل:زب... ڱ  ں  ں   جعل�ه  حتى  وت�كيده 
ڻ  ڻ  ڻ   رب)املنافق�ن(ولذلك 
االآي��ة  �شمع  مل��ا  االأع����راب  بع�ش  ع��ن  نقل 

ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   املباركةزب 
ڭ...ۇرب)الذاريات( ۓ    ۓ   ے  

اجلليل  اأغ�شب  الذي  ذا  من  وقال:  �شرخ 
حتى اأجلاأه اإىل اليمني.)كتاب االإتقان(.

اأما اأركان الق�شم فهي)احلالف، ما يحلف 
به، ما يحلف عليه، الغاية من احللف(

بالقراآن الق�سم 
الذي  ال�شماوي  الكتاب  ه�  الكرمي  القراآن 
للعاملني  ليك�ن  ر�ش�له  على  �شبحانه  اأنزله 
للنا�ش  القران كتاب هداية  اأن  نذيرًا ومبا 
حلف  فقد  وال��رق��ي  الكرامة  من  ن��ال  لقد 
بلفظ  واأخرى  القران  بلفظ  تارة  �شبحانه 
اآيات:  ثالث  القراآن  يف  حلف  فقد  الكتاب 

زب ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

رب)ي�ش(

زب ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب)ق(
كما حلف �شبحانه بالكتاب مرتني فقال: 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 

پ ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  رب)الدخان(

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   زب 

ژژرب)الزخرف(  ڈ   ڈ   
اأن اهلل �شبحانه وتعاىل حدد هذه االق�شام 
وهذا  وا�شح  ه�  كما  املقطعة  ب��احل��روف 
املقطعة  احل��روف  من  ي�ش  كلمة  اأن  ي�ؤيد 
واأن احلروف املقطعة عبارة عن احلروف 
التي �شدر بها الق�شم من ال�ش�رة يجمعها 
وعند  من�شكه(  حق  على  )���ش��راط  ق�لنا 
اىل:)ا-ح- ترجع  جندها  اجلملة  حتليل 

ر-�ش-�ش-ط-ع-ق-ك-ل-م-ن-ه�- 
الهجائية.  احلروف  ن�شف  متثل  ي(وهي 
وق���د ف�����ش��رت ه���ذه احل�����روف ع��ل��ى نح� 
ع�شرين وجه ومنها  حتدي القراآن يف هذه 
وبالغته  بف�شاحته  للم�شركني  احل��روف 
واأن  التعبري  يف  ور�شانته  كالمه  وعذوبة 
الب�شر  �شنع  وم��ن  لي�ش  ه���  الكتاب  ه��ذا 
ال  ال��ت��ي  الفائقة  اهلل  ق��درة  �شنع  م��ن  ب��ل 
يف  ي���رد  اخذ  انه  ثم  ق��درة  اأي  اليها  تبلغ 
اوائل ال�ش�ر ق�شما من  احلروف الهجائية 
لالملاح اىل ان هذا الكتاب م�ؤلف من هذه 
احلروف وهذه احلروف هي التي تلهج�ن 
بها ليال ونهارًا فل� كنتم تزعم�ن انا لي�شت 
من �شنعي فا�شنع�ا مثلها وهذا ال�جه ه� 

.مروي عن اهل البيت

االَق�سام
بقلم: اال�شتاذ علي امل�ؤذن 

يف
القراآن الكرمي

الق�سم باحلروف املتقطعة
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بقلم: ال�شيخ �شامل ال�شاعدي

اأين؟ من 
الدينية  والن�ش��ش  الروايات  من  ي�شتفاد 

مرحلتني  على  خلق  االن�شان  اأن  املقد�شة 
ـــادة: وه���� ال����رتاب وال��ط��ني  ــامل امل 1. ع
يف  الكرمي  القراآن  اأ�شار  ذلك  واإىل  وامل��اء. 
اإىل  احلكيمة  اآي��ات��ه  م��ن  مباركة  جمم�عة 
ت��ك���ي��ن اجل�����ش��د امل����ادي امل��رك��ب م��ن ه��ذه 
االجزاء ويف ال�اقع اأن هذا اجل�شد لي�ش ه� 
ولذا  ال��روح،  اآل��ة  ه�  اأمن��ا  االن�شان،  حقيقة 
باأنه  عنه  ع��رّب  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان  جند 
يف  االن�شان  �ش�رة  اأن  ال�ا�شح  ومن  �ش�رة 
له  انعكا�ش  هي  واإمن��ا  حقيقة  لي�شت  امل��راآة 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   تعاىل:زبٴۇ   قال 
ۉ  ې       ې  ې  ې  ى   ى   ائ  

ائ  ەئ  ەئ رب)االأعراف(.
ــامل الــــروح: وه���ي خم��ل���ق جم��رد  2. ع
على  يجري  ما  عليها  يجري  ال  امل��ادة،  من 
وقد  واالغالل  والتق�شيم  التجزئة  من  املادة 
ثم  عاملنا  قبل  عامل  يف  تعاىل  اهلل  اوجدها 
اهبطها اىل عاملنا الدني�ي وادخلها يف بدن 
ال�اقع  ويف  بهما.  تكامله  ليح�شل  االن�شان 
فهي  ج�شد  ال  روح  هي  االن�شان  حقيقة  اأن 
وتفرح  وت�شمع  وتب�شر  وت��درك  ت�شعر  التي 
اجل�شد  وم��ا  وتعلم  وتبغ�ش  وحت��ب  وحت��زن 
ولذلك  وحركتها  الأدراك��ه��ا  اآل��ة  اإال  امل���ادي 
يعد  مل  اجل�شد  من  خرجت  اذا  ال��روح  فاإن 
فيقال هذه  يعترب جثة  واإمنا  اجل�شد ج�شدًا، 

جثة فالن .
يف اأين؟

الدنيا  ع��امل  يف  اأن��ن��ا  ذل��ك:  على  واجل����اب 
ع����امل االم���ت���ح���ان واالب����ت����الء واالخ���ت���ب���ار، 

االن�شان. حقيقة  فيه  لتنك�شف 
نك�ن  اأن  ال��دن��ي��ا  يف  وج���دن��ا  م��ن  وال��ه��دف 
خلفاء اهلل يف ار�شه وان نعمل على ال��ش�ل 
العبادة  خ��الل  م��ن  االن�����ش��اين  ال��ك��م��ال  اىل 
رب   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    زب 
)ال���ذري���ات(. وم��ن خ��الل ع��م��ارة االر���ش 

ی   ی      ی   ی   زبىئ   وا�شالحهما 
جئ  رب )ه�د-61(

)خ��ل��ق��ك��م   :  ال�شادق االإم�����ام  ق���ال 
وان  االب���د(  نعيم  اىل  وي��شلكم  لينفعكم 
عن  ل��الأخ��رة.  ومتجر  مزرعة  الدنيا  نتخذ 
االإمام علي)الدنيا دار جتارة وربحها 
وخ�����ش��ره��ا ل���الآخ���رة، ف��ل��ي�����ش��ع��د م���ن ك��ان��ت 

ال�شاحلة(. االعمال  فيها  ب�شاعته 
اىل اأين؟

النهاية وامل�شري؟ اأين  اإىل  اأي 
الدينية-  الن�ش��ش  �ش�ء  على  واجل���اب- 
اإن��ن��ا ���ش��ائ��رون اىل امل����ت ال���ذي ه��� ب���اب��ة 
العب�ر اىل االآخرة للقاء اهلل تعاىل وهذا ه� 
تعاىل:  قال  ال�ج�د  وفل�شفة  اخللقة  هدف 

ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   زبڦ   
زب ڱ     ں   ں   تعاىل:  وقال  )االن�شقاق(  ڃرب 
امل�شرية  اأن  ايقن  فمن  )العلق(  ڻ    ڻ  رب 

اإىل اهلل جل جالله، فانه يعمل ملالقاته جل 
مث     جث     يت   زب  �شالح  وعمل  �شليم  بقلب  وعال 
جس   مخ   حخ     جخ   مح   جح   مج   حج     يث   ىث   
ال�شبزواري  ال�شيد  يق�ل  حسرب)الكهف( 
من  االن�شان  هب�ط  اأن  الرحمن:  م�اهب  يف 
اال�شفل  احل�شي�ش  اإىل  االأعلى  االأرفع  املحل 
يتدن�ش  واأن  منه  نزل  ما  ين�شى  اإن  ي�جب  ال 
بالعروج  التفكر  من  له  والبد  فيه،  وقع  مبا 
وال  العملي  اال�شرتجاع  ه�  وهذا  وال�شع�د 
هلل  اإن��ا  اأي  الق�يل  اال�شرتجاع  جم��رد  ينفع 

اإليه راجع�ن . واإنا 
وج�ده  من  الهدف  عرف  من  ان  والنتيجة 
يف ه���ذه ال��دن��ي��ا ك��م��ل ل��ه ل��ي��ل��ه ون��ه��اره ومل 
قال  والتكاثر  التفاخر  م��ن  ب��غ��ريه  ين�شغل 
الله�  ف�شر  وق��د  التكاثر(  تعاىل)الهاكم 
وي�شغله عن هدفه  االن�شان  يلهى  ما  كل  بانه 
االآخ��رة  متجر  ه��ي  كما  الدنيا  جعلت  وق��د 
بينكم  وتفاخر  وزينة  والعب  الله�  دار  فاإنها 

وتكاثر يف االأم�ال واالأوالد زب ڃ               ڃ  ڃ  
ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ      چ   چ   چ   ڃ  
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گرب)احلديد(.

الق�ل  ي�شتمع�ن  الذين  من  اجعلنا  اللهم 
�شيدنا  على  اهلل  و�شلى  اح�شنه  فيتبع�ن 
ون��ب��ي��ن��ا و���ش��ف��ي��ع��ن��ا حم��م��د واآل�����ه ال��ط��ي��ب��ني 

الطاهرين.

الثانية احللقة  دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

من اأين؟

واىل اأين؟
ويف اأين؟

614 3 3 ذي القعدة

العقائد



بليغة  ا���ش��اءة  ل��ل��دي��ن  ت�شيئان  ف��ئ��ت��ان  ه��ن��اك 
امرا  وتعتربه  عمدًا  اإليه  ت�شئ  االأوىل  الفئة 
ال�احد  القرن  يف  االن�شان  يحتاجه  ال  متخلفا 
ركب  ع��ن   وت��اأخ��رًا  رجعية  يجعله  والع�شرين 
غري  اإىل  املتقدمة  واالأمم  املتح�شر  ال��ع��امل 
اأخ��رى  فئة  وه��ن��اك  الباطلة  التهم  م��ن  ذل��ك 
من  ق�شد  دون  من  ولكن  االأ�شالم  اإىل  ت�شئ 

الدين. عن  اخلاطئة  ت�ش�راتها  خالل 
نقف  اأن  ن���ح���اول  ���ش��ط��ر  االأ ه���ذه  يف  ون��ح��ن 
هذه  زي��ف  ونبني  امل�شاألة  ه��ذه  يف  احل��ق  على 
من  احل�شا�شة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  االدع����اءات 
فلنطرح  ال�شباب  مرحلة  وهي  االن�شان  حياة 
ال�شن ومن  الدين يف هذا  املغل�ط عن  املفه�م 

ال�شليمة. ال�ج�ه  نعر�ش  ثم 
لطة ملغا ا

بالدين  االل��ت��زام  اأن  ال�شباب  بع�ش  يت�ش�ر 
فمن  و...  عليها  وتقتري  النف�ش  على  ت�شييق 
م��ل��ذات  جميع  ي��رتك  اأن  عليه  ال��ت��دي��ن  اأراد 
حتمله  لل�شاب  ميكن  ال  االأم��ر  وه��ذا  الدنيا. 
م��ل��ذات  بجميع  يتمتع  اأن  لل�شاب  ب��اأ���ش  ف��ال 
يرجع  ال�شن  يف  ويتقدم  يكرب  اأن  وبعد  الدنيا 
واهلل  رحيم  غف�ر  اهلل  اإن  وي��ت���ب!!  اهلل  اإىل 
ذن�بهم  ك��ان��ت  ول���  ع��ب��اده  م��ن  ال��ت���ب��ة  يقبل 
ذلك  غري  اإىل  وما  اخلالئق...  اأنفا�ش  بعدد 

. الت�ش�يف  من 
البد  متكاماًل  اجل���اب  يك�ن  لكي  اجلــواب: 

عّدة. وج�ه  من  نبينه  اأن 
مينع  فه�  املتع  كل  مينع  ال  الدين  اأن  اواًل: 
امل��ت��ع ال�����ش��ارة وامل��ح��رم��ة ف��ق��ط، وت�����ش���ر اأن 
ال��دي��ن مي��ن��ع م��ن االل���ت���ذاذ ب��احل��ي��اة ال��دن��ي��ا 
تعاىل:  اهلل  ق�ل  بدليل  خاطئ  ت�ش�ر  وزينتها 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   زب 
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  
)االأع��راف(ف��م��ا  ڇڇرب  چ      چ    
اهلل  يجيب  الدنيا؟  ه��ذه  يف  اذن  امل��ح��رم  ه��� 

ڎ     ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ     زبڇ   ت��ع��اىل: 
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ...ڱرب 
ال�شادق  اإمامنا  عن  روي  وق��د  )االأع���راف( 
ديناه  ت��رك  م��ن  منا  لي�ش   ( ق��ال:  ن��ه  اأ  

لدنياه(. واآخرته  الآخرته 
ن���ه  اأ   ال��ك��اظ��م  اإم��ام��ن��ا  ع���ن  روي  ك��م��ا 
ق��ال:)اج��ع��ل���ا الن��ف�����ش��ك��م ح��ظ��ًا م��ن ال��دن��ي��ا 
يثلم  ال  وما  احلالل  من  ت�شتهي  ما  باعطائها 
بذلك  وا�شتعين�ا  فيه  �شرف  ال  وم��ا  امل��روءة 

الدين( اأم�ر  على 
�شمعنا  ف��اذا  ف��ج��اأة،  ت��ي  ي��اأ امل���ت  اأن  ثانيًا: 
ال�شباب  مرحلة  يق�شي  اأن  ي��ري��د  ���ش��اب��اً  اأن 
ويف  وال��ذن���ب  والله�  واملعا�شي  باملحرمات 
ن�شاأله: هل  اهلل  اإىل  يت�ب  اأن  يريد  اآخر عمره 
فبما  كال،  قطعًا  واجل�اب  �شتم�ت؟  متى  تعلم 
فعدم  ابدًا  تائبًا  فكن  مت�ت  متى  تعلم  ال  اأنك 
�ش�اء  االن�شان  على  يحتم  امل�ت  وقت  معرفة 
اأو  �شابة، كبريًا  اأو  �شابًا   ، اإمراأة  اأو  كان رجاًل 
ال�شعادة  لنيل  اهلل  طريق  ي�شلك  اأن  �شغريًا 

. حلقيقة ا
مار�ش  فل�  القلب،  متيت  الذن�ب  اأن  ثالثًا: 
واإذا  مي���ت  قد  القلب  ف��ان  ال��ذن���ب  االن�شان 
خالل  من  الت�بة؟  تتحقق  فكيف  القلب  مات 
عن  امل��ن��ق���ل��ة  وال���رواي���ات  االأح��ادي��ث  متابعة 
اأن  نرى    والطاهرة  الع�شمة  بيت  اأهل 

منها: وخيمة  ع�اقب  اىل  ت�ؤدي  الذن�ب 

�شلب  واإذا  الدعاء  ت�فيق  ت�شلب  الذن�ب   .1
ليت�ب؟ ي�شتعني  فبماذا  الدعاء  االن�شان  من 

فبماذا  ت��ع��اىل،  اهلل  ذك��ر  تن�شي  ال��ذن���ب   .2
يت�ب  من  ن�شي  وقد  ليت�ب  االن�شان  ي�شتعني 

؟! اليه 
فقد  االأمم،  وتهلك  النعم  ت��غ��رّي  ال��ذن���ب   .3

ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   زب  تعاىل:  قال 
ک     ک   ک   ک   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ 
ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ  
ں   ں   ڱ  ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   

ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  رب )الروم(.
اهلل  ق��ال  فقد  الكفر،  اإىل  ت���ؤدي  ال��ذن���ب   .4

ہ   ہ  ۀ   زب  احل��ك��ي��م:  كتابه  يف  ت��ع��اىل 
ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  
)ال�������روم(،  ۓڭرب  ۓ   ے 
به  كافر  وه���  اهلل  اىل  االن�شان  يت�ب  فكيف 

الذكر. املتقدمة  االآية  ب�شريح 
ل��دى االن�����ش��ان  ال�����ش��ب��اب  اأن م��رح��ل��ة  رابــعــا: 
ال�شالح  والعمل  والرقي  العطاء  مرحلة  هي 
الدنيا  هذه  يف  اخلري  اعمال  بذر  من  واالكثار 
قبل  وال�شباب  ال�شقم  قبل  ال�شحة  فلنغتنم 
كل  ت�شعف  وكرب  االن�شان  هرم  فاذا  الهرم، 
عمل  اأجل  من  له  تعاىل  اهلل  وهبها  التي  ق�اه 
وبلغ  العمر  يف  تقدم   اإذا  االن�شان  فلعل  اخلري 
متنعه  باأمرا�ش  ي�شاب  ال�شيخ�خة  مرحلة 
كاحلج  علية  ال�اجبة  الفرو�ش  حتى  اأداء  من 
يف  كان  والتي  وغريها  اجلهاد  اأو  ال�ش�م  اأو 
الدنيا  ه��ذه  مب��ل��ذات  عنها  م�����ش��غ���اًل  ���ش��ب��اب��ه 
يف  واياكم  يجعلنا  اأن  وتعاىل  �شبحانه  ن�شاأله 

اخلري واىل اخلري ان �شاء اهلل. 

ال
يحتاج 

اىل 
التدين

ال�شاب

بقلم: جا�شم املن�ش�ري

20127 ت�سرين 1
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الزمان  ق��دمي  م��ن  معناه  ج��اء  م�شطلح  النعي 
عاد  عندما  احل�شني  باالإمام  اأخت�ش  ولكن 
ديارهم  قا�شدين  ال�شام  بالد  من  ال�شبايا  ركب 
يف املدينة املن�رة. التفت االإمام علي بن احل�شني 
الركب  ذاك  �شيد  وه���   -  العابدين زي��ن 
واقعة  بعد  واالأط��ف��ال  واالأرام���ل  بالن�شاء  ع��ائ��دًا 
النبي  �شبط  �شحيتها  راح  التي  االأليمة  الطف 
امل�شطفى احل�شني بن علي واأخ�ته واأوالده 
وبن�ا عم�مته واأ�شحابه - اإىل ب�شر بن حذمل فقال 
له االإمام : رحم اهلل اأباك اأنه كان �شاعرًا، 
يااأبن ر�ش�ل اهلل.   نعم  ب�شر:  ال�شعر؟  قال  اأتقراأ 
قال:  اذهب وانعى والدي احل�شني فعندما 
بهذه   احل�شني ن��اع��ي��ًا  امل��دي��ن��ة  ِب�شر  دخ��ل 

االبيات:
يا اأهل يرثب ال مقام لكم بها

قتل احل�شني فاأدمعي مدراُر
اجل�شم منه يف كربالء م�شرجًا

والرا�ش منه على القناة يداُر
النعي  فان  والكلمة  املفردة  هذه  جاءت  هنا  من 
بن  احل�����ش��ني  االإم����ام  م�شيبة  خ�شائ�ش  م��ن 
باخلطابة  يق�م  م��ن  على  اأط��ل��ق  ل��ذا   علي
النعي  اأب��ي��ات  اأول��ه��ا  الأن  ب�)الناعي(  احل�شينية 
هذا  يقت�شر  ومل  اأي�شا  بالنعي  ابيات  وختامها 
ال�شعر  القري�ش فقط بل على  ال�شعر  النعي على 
ال�شعبي، وهذا الن�ع اأي�شا انق�شم اإىل عّدة اأق�شام 
كاالأب�ذيه وامللمع وغريه.  واأي�شًا مل يقت�شر على 
ط�ر خا�ش به بل ابتكر القراء واخلطباء اأط�ارًا 
عده حيث كان منهم التفنن واالب��داع. ومن ابرز 
النعي  ناحية  من  املجال  هذا  يف  املبدعني  ه�ؤالء 
وا�شتنزال الدمعة ه� خطيبنا املرتجم وه� ال�شيخ 

 .هادي الكربالئي
والدته ون�ساأته

من  الدروي�ش  مهدي  بن  �شالح  ال�شيخ  ابن  وه� 
قبيلة )خفاجة(  اإىل  ينت�شب  الذي  بيت)عجام( 
�شنة 1908م -1326ه� من  بغداد  ال�شيخ يف  ولد 
  البيت  اأه��ل  خ��ط  ع�شقا  عراقيني  اب���ي��ن 
مدينة  اإىل  ينتقل�ا  اأن  دفعهم  حيث  لهم  وال���الء 
احل�شني  االإم����ام 

 كربالء املقد�شة فن�شاأ بها ن�شاأة �شاحلة.
درا�سته

اإىل  انظم  والع�شق  احل��ب  ه��ذا  على  �شب  ان  ما 
حيث  املقد�شة  كربالء  يف  احل���زة  طلبة  �شف�ف 
ارتاد املدار�ش الدينية فيها لريت�شف من منريها 
والنقلية.  العقلية  العل�م  رحيقها  من  وي�شتقي 
فق�شد مدر�شة �شدر االأعظم ومدر�شة الزينبية.  
فدر�ش الفقه واال�ش�ل والعربية على والدِه ال�شيخ 
حممد  ال�شيخ  ال��ع��الم��ة  ع��ن��د  وك��ذل��ك  ���ش��ال��ح، 
الفقيه، وكذلك قراأ �شرح القطر واألفية اأبن مالك 
على ال�شيخ حممد العماري. وكان دوؤوبًا يف در�شه 

والتزامه.
خطابته

ولع �شيخنا املرتجم يف فن اخلطابة فبدء يرتاد 
املجال�ش احل�شينية منذ نع�مة اظافره حيث اأخذ 
فامتاز  نعيها  وطريقة  وا�شل�بها  اأمهرها  منها 
باأ�شل�به ال�شيق الذي ال مُيّل وال ين�شى حيث تف�ق 
يف م�شمار اخلطابة تف�قا منقطع النظري. اأخذًا 
اأخذ  الذي  ا�شتاذه  وفنه يف اخلطابة من  اأ�شل�به 
االأديب  البارع  كربالء  وه� خطيب  به  وتاأثر  منه 
1369ه���  �شنة  املت�يف  احل��ب  اب���  حم�شن  ال�شيخ 
-1949م. اأ�شتهر ال�شيخ هادي الكربالئي يف تن�ع 
اأط�ارًا النعي املنربي مبتكرا اأي�شا اط�ار جديدة 
ياأخذ بنعيه جمامع القل�ب وجمال�شه يف كربالء 
والعبا�شي  احل�شيني  ال�شحن  يف  منها  كثرية 
وامل�شاجد  االأ�شراف  ودور  الكبرية  ال�شاحات  ويف 
واحل�شينيات والدواوين كدي�ان اآل كم�نه وغريه.

�سعره
فانه  بارعًا  بليغًا  خطيبًا  ك�نه  جانب  واإىل  هذا 
�شاعرًا فله يف رثاء اأهل البيت  مقط�عات 
�شعريه وق�شائد تخ�شهم يف وفياتهم وم�اليدهم، 
كما انه كتب يف رثاء بع�ش ال�شخ�شيات املعروفة 
ن�شم  وا���ش��راف.   �شادة  من  املقد�شة  كربالء  يف 
كثري من الق�شائد يف اأهل البيت  وجمعت 

يف دي�ان له طبع بعد وفاته ومن �شعره قائاًل:
مازال يلهج يف عزائك ل�شاين 

حا�شاك يف ي�م اجلزا تن�شاين

يا ابن النبي امل�شطفى وو�شيه
وابن البت�لة خرية الن�ش�اِن

وقال اي�شًا:
ب�����ن������اح وح���ن���ني حق تبكي كل عني  
الثقلني ابكا  حيث  حل�شني �شبط طه  
اأيها الزائر �شبط                       امل�شطفى الهادي االأمني
ذبح� فيها احل�شني اأنت يف تربة ار�ش  
ب����ع�����ي����ل وان������ني قف بها وابِك ح�شيناً 

واالأب�ذيات ق�شائد  ال�شعبي  ال�شعر  اي�شًا يف  وله 
ومرثيات 

وفاته
ثمانينات  يف  املقب�ر  البعث  اأزالم  قبل  من  ط���رد 
القرن املا�شي وا�شتدعي اإىل مديرية االأمن العامة 
يفلت  كيف  ع��رف  �شلبًا  ك��ان  ولكنه  ك��رب��الء  يف 
�شرابًا  �شق�ه  انهم  ورغم  و�شط�تهم  بط�شهم  من 
ذهب به �ش�ته ال�شجي،  فبقي جلي�ش ال��دار بعد 
م��ا ح��ّل يف هذه  اأمل  ي�شك�ا  اح���داث ع����ام1991م 
املدينة املقد�شة من دمار وانتهاك حرمة املرقدين 
ال��ط��اه��ري��ن يف ك��رب��الء على ي��د ه����ؤالء االوغ���اد 
االوبا�ش من رجال حزب البعث الكافر بقي هكذا 
حتى قرب اأجله ولبى نداء ربه وذلك يف ليلة االحد 
4-1-1992م -1412ه� و�شيع جثمانه يف كربالء 
كربالء  ة  مقرب  يف  االأخ��ري  مث�اه  حيث  املقد�شة 
من  الفاحتة  جمل�ش  روح��ه  على  واأقيم  اجلديدة 
قبل ا�شرته،  ورثاه جمع من ال�شعراء واالدباء واأهل 
الف�شل واالأدب.  تاركًا اثاره التي ال تن�شى يف ذاكرة 
اأهايل كربالء الذين اعتادوا على جمال�شه فاكرمه 
وهم  ت��ع��اىل(  اهلل  باأبنائه)حفظهم  تعاىل  اهلل 
ال�شيخ بهاء وال�شيخ عالء يف اأخذ اأ�شل�ب اأبيهم يف 
القراءة والنعي ولالأبناء ابناء اأي�شا الي�م يرتق�ن 
املنرب احل�شيني كجدهم. وفقهم اهلل تعاىل ورحم 

اهلل ال�شيخ اخلطيب هادي الكربالئي 
�ش�ته  و���ش��ي��ظ��ل  ج��ن��ات��ه  ف�����ش��ي��ح  اهلل  وا���ش��ك��ن��ه 
  م��دوي��ًا خ��ال��دًا ك��خ��ل���د االإم����ام احل�����ش��ني

 ال�سيخ هادي الكربالئي
ناعي كربالء اخلالد

بقلم: ال�شيخ حمم�د ال�شايف

814 3 3 ذي القعدة

�سرية خطيب



احللي جعفر  ال�سيد  ال�ساعر 
بقلم: اب� زهراء اال�شدي

عبيد  واالأنــــــام  ــحــُن  ن والتليد �ـــســـادٌة  ــلــُى  الــُع طــــارُف  ولــنــا 
ُطرًا النا�س  اأهتدى  مياننا  الــوجــوُد فباأ  اأ�ستقام  مياننا  وبـــاأ 
ــد �ــســيــد الــكــل  ــم يــ�ــســودواواأبــــونــــا حم اأن  ــده  ــول ب واأجــــدد 
ــا ال اخلــــوُد ما ع�سقنا غري الوغى وهي تردي  ــن ل ــوة  ــل ــس ـــا � ـــه اأن
ــا بــلــقــاهــا  ــن ــاب ــب ــس ــى � ــان ــف ــت ـــُد ت ـــي ـــول وعـــلـــيـــهـــا َيـــ�ـــســـُب ال
ـــوٍم  ــا يف الـــطـــف اعـــظـــم ي ــن ــــره مــ�ــســهــوُد ل هـــو لــلــحــ�ــســر ذك
من بني حرٍب لي�س فيهم ر�سيُديوم وافى احل�سني ير�سد قومًا

وُهـــْم يف كــرى الــظــالل رقــوُد فغدا ال�سبُط ُيوقُظ النا�س للر�سد 
ــرٍب الــيــهــوُدَوَلــقــد كــذبــتــُه اأبـــنـــاُء ح امل�سيح  ب  ـــذَّ ك مثلما 

اإىل احلر  الــكــرام  اآلـــه  ــوُدفــدعــا  ــس ب فــهــبــوا كــمــا تــهــُب اال�
فيهم  والــ�ــســجــاعــة  ــويــون  ــا ابـــاوؤهـــم واجلـــــدوُدعــل ــه ــت ورث
حتى احلــرب  قيامة  َح�سب احلا�سرون جاء الوعيُدواأقــامــوا 
عــلــٍي  اآل  مــرهــفــات  خــبــت  وقــوُدال  واالأعـــــادي  الــنــار  فهي 
ـــني املــنــايــا  ـــويف الــعــقــوُدعـــقـــدوا بــيــنــهــا وب ودعـــــوا هــهــنــا ت
حتى  جهنم  بــالــعــدى  ــــالأوا  مزيدم يل  هل  تقول  ما  قنعت 
هلّموا نـــادى  ــل  ج اهلل  ــــذ  نــودواَوُم َمهمْا  امُلـْـ�ــســرُعــون  وُهـــْم 
للمنايا خيلوهم  عــن  ــوا  ــزل �سعوُدن النزول  هــذا  وق�سارى 
تل�سى  منهم  وال�سدور  ــــوروُدفق�سوا  ـــَح ال ـــي ــراٍم ومـــا اأُب ــس ــ� ب
وعليهم  بـــرودهـــم  بــروُد�ــســلــبــوهــم  احلفاظ  من  ماتوا  يــوم 
ثالثًا ال�سعيد  على  ال�سعُيدتركوهم  يقُل  مــاذا  بنف�سي  يا 
قد�ٍس  هياكل  درى  لــو  حمــ�ــســُود فــوقــه  فــيــُهــم  للح�سر  هـــو 
علٍي بنات  من  العي�سى  ــُدوعلى  ــدي ــع ــا ت ــفــظــه نـــــــّوٌح كــــل ل
حالها  اجلفاة  ــدي  اأي فــخــال مــعــ�ــســٌم وعـــطـــلَّ جــُيــد�سلبتها 
ــيــاط ملـــا تــلــوت  ــ�ــس ـــــاور وعـــقـــودوعــلــيــهــا ال ـــــس ــا اأ� ــه ــفــت خــل
ـــن نــ�ــســاٌء  ــرى وه ــسُ ــ� لي�َس يدرين ما وال�سرى والبيُد اأجتـــــُد ال
االعادي  قلوُب  َتلْن  مَلْ  حلــنــنِي يــلــنُي مــنــُه احلــديــُد عجبًا 

ال�شريف  اأبن  احللي  يحيى  اأب�  احللي  جعفر  ال�شيد 
اأب��ي حممد  بن  اأب��ي احل�شني حمد بن حممد ح�شن 
بن  الدين  كمال  اأب��ن  من�ش�ر  اأب��ن  كامل  بن  عي�شى 
من�ش�ر بن زوبع بن من�ش�ر بن كمال اأبن حممد بن 
من�ش�ر بن احمد اأبن جنم بن من�ش�ر بن �شكر بن 
اأبي حممد احل�شن اال�شمر بن النقيب �شم�ش الدين 
طالب  اب��ي  بن  علي  احل�شن  اأب��ي  النقيب  بن  احمد 
بن  الن�شابة  بن احل�شني  يحيى  بن  بن عمرو  حممد 
ذي  احل�شني  بن  يحيى  بن  عمر  بن  املحدث  احمد 
الدمعة بن زيد ال�شهيد بن االإمام زين العابدين بن 
االآف  ابي طالب عليهم جميعا  احل�شني بن علي بن 

التحية  وال�شالم.
والدته:

يف  1377ه���  عام  �شعبان  �شهر  من  الن�شف  يف  ولد 
بقني من  ل�شبع  وت�يف  ال�شادة يف مدينة احللة  قرية 
اال�شرف  النجف  عام 1315ه��� يف  �شعبان من  �شهر 
الغربي من  اأبيه يف اجلانب  بالغري عند قرب  ودفن 

 مقام االإمام املهدي

الق�صيدة

فاأ�ساءت االقطار بالنور اجللي ن�سب كمثل ال�سم�س ا�سرَق نوره 
حممد  النبي  جدهم  حيث  ــكــرار حــيــدرة علي من  وابــوهــم ال
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�سعراء اهل البيت



بقلم: ال�شيخ عبد ال�شاحب الدك�شن

�شريتهم  ويف    ال��ر���ش���ل  حل��ي��اة  ام��ت��داد    البيت  اأه���ل  ح��ي��اة  اأن 
ان  احل�شيني  اخلطيب  فعلى  والعرب،  العظات  من  كثري  وم�اقفهم  و�شل�كهم 
بحياة  ويعرفهم  امل�شلمني  اإىل  لينقلها  وافية  درا�شة  البيت  اأهل  �شرية  يدر�ش 

وعل�مهم. ومناقبهم  وم�اقفهم  وافعالهم  وافكارهم    حممد  اآل 
  الر�شا  م��شى  بن  علي  احل�شن  اأبا  �شمعت   ( الهروي:  ال�شلت  اأب�  قال 
فقال  اأمركم  يحيى  وكيف  له  فقلت  اأمرنا(  اأحيا  عبدا  اهلل  رحم   ( يق�ل: 
كالمنا  حما�شن  علم�ا  ل�  النا�ش  واأن  للنا�ش  ويعلمها  عل�منا  يتعلم   (  :
لك  و�شاأذكر  كثرية  البيت  اأهل  �شرية  لذكر  تعر�شت  التي  والكتب  التبع�نا( 
اأنتي  و  املنرب  خطيب  عزيزي  لك  ليت�شنى  م�ؤلفيها  اأ�شم  ذكر  مع  منها  جملة 
والتي  والدرو�ش  واحلكم  وال��شايا  واالحاديث  الروايات  اخذ  املبلغة  اختي 
�شطرها اأئمتنا  وتبثها وتعممها اإىل املجتمع اال�شالمي من خالل املنرب 

ال�شريف.  احل�شيني 
امل�شادر: 

. القمي  لل�شيخ عبا�ش  االلهية   ت�اريخ احلجج  البهية يف  االن�ار   .1
حممد  بن  حممد  املفيد  لل�شيخ  العباد  على  اهلل  حجج  معرفة  يف  االر�شاد   .2

البغدادي. العكربي  نعمان  بن 
�شيد ها�شم احلكيم  لل�شيد مهدي  االطهار  النبي  اآل  االبرار من  3. �شرية 

ا�ش�ب. الدين حممد بن علي �شهر  لر�شيد  ابي طالب  اآل  4. مناقب 
الطرب�شي. بن احل�شن  للف�شل  ال�رى  باإعالم  ال�رى  5. اعالم 

االربلي. عي�شى  بن  لعلي  الغمة  ك�شف   .6

7. تذكرة خ�ا�ش االمة ل�شبط ابن اجل�زي.
. املالكي  ال�شباغ  االأئمة البن  ملعرفة  املهمة  الف�ش�ل   .8

. ال�شافعي  بن طلحه  ال�ش�ؤول ملحمد  9. مطالب 
احلنفي. القندوزي  ابراهيم  بن  �شليمان  لل�شيخ  امل�دة  ينابيع   .10

لل�شبلنجي. االطهار  النبي  بيت  اآل  مناقب  االب�شار يف  ن�ر   .11
االإمام  حياة  يدر�ش  ان  له  ينبغي  احل�شيني  اخلطيب  ان  ذكره  يجدر  ومما 
خطبه  وتفا�شيل  ومعطياتها  ال��ث���رة  وخلفيات  وث���رت��ه  و���ش��ريت��ه  احل�شني 
البيت  اأهل  �شرية  اإىل  باالإ�شافة  ودقيقة  م��شعة  ب�ش�رة  وم�اقفه  ور�شائله 
كل  عن  كاملة  �ش�رة  اخلطيب  ليعطي  ومقاتليه  اع��داءه  حتى  بل  وا�شحابه 

للم�شتمعني.  ه�ؤالء 
اليها: اال�شارة  التي البد من  الكتب  ومن 

الت�شرتي  جعفر  لل�شيخ  احل�شينية  اخل�شائ�ش   .1
لل�شهر�شتاين  احل�شيني  الدين  هبة  لل�شيد  احل�شني  نه�شة   .2

الربيعي  العظيم  عبد  لل�شيخ  احل�شينية  ال�شيا�شة   .3
الدين  �شم�ش  لل�شيخ حممد مهدي  ال�شعبي  ال�جدان  ث�رة احل�شني يف   .4

ال�شيد ح�شن اخلطيب  لل�شيد طاهر  احل�شني  لث�رة  االول  البيان   .5
االآ�شفي  لل�شيخ حممد مهدي  6. يف رحاب عا�ش�راء 

فاخر  �شعاع  لل�شيد حممد  احل�شينية  الث�رة  منطق  واالخالق يف  7. احلكم 
الت�فيق جلميع اخلطباء واملبلغات  واىل در�ش اخر يف عدد اخر ا�شال اهلل 

ن�����ف�����ح�����اة م���ن 
�سرية

البيت اأهل 


1014 3 3 ذي القعدة

درو�س يف اخلطابة



الــ�ــســيــد االإمــــام  الــعــظــمــى  ايـــة اهلل  يــو�ــســي 
ورواديد  احل�سيني  املنرب  خطباء  اخلميني 
بعدة  تــعــاىل  اهلل  اأيــدهــم  احل�سيني  املــوكــب 
ا�ستمرارية  على  املحافظة  �ساأنها  من  و�سايا 
املوؤمنني  �ــســدور  يف  متدفقه  كــربــالء  حــرارة 

الو�سايا:  هذه  جملة  ومن 
يرتكبها  التي  واملظامل  بامل�سائب  التذكري   .1
التذكري  يجب   (.. يــقــول  حيث  الظلمة 
الظاملون  يرتكبها  التي  واملــظــامل  بامل�سائب 
هو  الذي  العامل  هذا  ويف  وم�سر  ع�سر  كل  يف 
يد  على  اال�ــســالمــي  الــعــامل  مظلومية  ع�سر 

امريكا(.
بتذكري  ـــد  ـــروادي وال اخلــطــبــاء  اهــتــمــام   .2
اال�سالمية  الق�سايا  اىل  وتوجيههم  النا�س 
يف  لتبقى  واالجــتــمــاعــيــة  منها  ال�سيا�سية 
لو  فيما  ويحا�سبونهم  احلكام  ويتابع  ذاكرتهم 
ت�سرفوا ب�سكل ي�سئ لالإ�سالم واالمة وان هذا 
يلقونها  التي  املراثي  هذه  من  نابع  التوجيه 
ذلك  على    اكد  وقد  النا�س,  م�سامع  على 
بقوله.. املناب   خلطباء  امنياته  خــالل  من 
وي�سعوا  اهلل(  )ايدهم  املنابر  خطباء  )ليهتم 
اال�سالمية  الق�سايا  اىل  الــنــا�ــس  ــع  دف اىل 
ال�سوؤون  يف  الــالزمــة  التوجيهات  واعطائهم 
يف  احياء  فنحن  واالجتماعية...  ال�سيا�سية 

املراثي(.  بهذه 
3. التاأكيد على قراءة العزاء بعدم االخت�سار 
املراثي احل�سينية وبجعلها من االمور  بقراءة 
هذه  ذكر  من  ليكرثوا  بل  والهام�سية  الثانوية 
النا�س  يتعلم  ب�سرحها  وي�سهبوا  امل�سائب 
اال�ستعداد  اهبة  وعلى  حا�سرين  وليكونوا 
ــاديــن االحـــــداث حــيــث يــقــول  دائـــمـــا يف مــي
املراثي  قراءة  اخلطباء  على  ان   سماحته�
بكلمتني...  يخت�سروا  وال  اخلطبة  اخر  حتى 
البيت  اهــل  م�سائب  عن  كثريا  يتحدثوا  بل 
اال�ــســتــعــداد  اهــبــت  عــلــى  الــنــا�ــس  ي�سبح  كــي 
االحداث  ميادين  يف  حا�سرين  يكونوا  ولكي 
اعمارهم  كل  انفقوا  قد  اأئمتنا  بان  وليعلموا 

وترويجه. اال�سالم  لن�سر 
املراثي  تالوة  ا�ستمرارية  على  املحافظة   .4
ــي وكــمــا كــانــت تــتــلــى يف الــ�ــســابــق مع  كــمــا ه
املنحرفة  املمار�سات  اىل  والتنبيه  االلتفات 
�سحيحة  غري  �سورة  تعطي  والتي  واخلاطئة 
اىل    وي�سري  العظيمة  ال�سعائر  هــذه  عن 
يتلوا  ان  اخلطباء  على  يقول:)  عندما  ذلك 

املراثي كما كانوا يفعلون يف ال�سابق.. يبغي ان 
فيجب  نه�ستكم  على  احلفاظ  ارمت  اذا  تعلموا 
فانه  وال�سنن,  ال�سعائر  هذه  على  حتافظوا  ان 
منحرفة  وممار�سات  اعمال  هناك  كانت  اذا 
على  مطلعني  غري  ا�سخا�س  يرتكبها  وخاطئة 
ت�سفيتها  تتم  ان  فيجب  اال�سالمية  امل�سائل 

ان تبقى على قوتها. ينبغي  املاآمت  لكن 

املعزين و�سيا 
او�سى جموع املعزين الآل البيت  بعدة 

منها: و�سايا 
االأمة  ت�سان  فباحيائها  عا�سوراء  احيوا   .1

من كل �سوء .
هو   احل�سني االمـــام  على  البكاء  ان   .2

الذي حفظنا .
ال�سياطني  مبزاعم  تنخدعوا  ال  ان  عليكم   .3
هــذا  مـــن  يـــجـــردوكـــم  ان  ـــدون  ـــري ي الـــذيـــن 
بذلك  االنخداع  من  �سبابنا  ليحذر  ال�سالح... 
حفظتنا  التي  هي  احل�سينية  ال�سعائر  فهذه 

. امتنا  و�سانت 
طوال  ال�سيعة  بقاء  رمز  نعرف  ان  علينا   .4
  املوؤمنني  امري  ع�سر  منذ  املا�سي  الزمن 
والبكاء  احل�سينية  املجال�س  هو  االن  وحتى 

. على احل�سني
5. لقد اأقيمت هذه املجال�س واملواكب على مر 
بع�س هوؤالء  االأئمة فال يظن  باأمر  الع�سور 
اال  لي�ست  احل�سينية  املجال�س  بــان  ال�سبان 
عن  نكف  ان  االن  علينا  وان  للبكاء!!  جمال�س 

يقعون فيه. فادح  البكاء فهذا خطاأ 
املجال�س  هذه  واهمية  قيمة  امتنا  لتعلم   .6
الــ�ــســعــوب حية,  ابــقــت  الــتــي  واملــواكــب فــهــي 
ايــام  يف  املــجــالــ�ــس  هـــذه  تـــزداد  ان  وينبغي 
ان  ينبغي  انــه  بل  وتنت�سر  وتنمو  عا�سوراء 

ال�سنة. ايام  باقي  حتى  تكثف 
هذه  تكن  مل  لــو  بانه  تــدركــوا  ان  عليكم   .7
املجال�س  هـــذه  تــكــن  ومل  ــدة  ــوج م املـــواكـــب 
واملراثي مقامة فال ميكن الأي ثورة ان تنطلق 

الظلمة. �سد 
8. ال تدعوا التظاهرات وامل�سريات حتل حمل 
ان  لهم  ت�سمحوا  وال  ــاأمت,  وامل العزاء  مواكب 
املواكب  اقيموا  احل�سيني,  العزاء  ي�سلبوكم 
ح�سينية  تظاهرات  يف  �سريوا  ثم  احل�سينية 

واملاأمت. التجمعات  واعقدوا 

من كالم االمام اخلميني

و�صايا
 للخطباء
والرواديد
واملعزين
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
على  وال�����ش��الم  وال�����ش��الة  العاملني  رب  اهلل  احلمد 
الطيبني  بيته  وال  حممد  واملر�شلني  االنبياء  ا�شرف 

الطاهرين 
ال�شالم  ال�����ش��رع  اأح��م��د  ال�شيد  �شماحة   

عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
وعليكم ال�شالم ورحمة اهلل وبركاته  

لكم  ونتقدم  ال�شيد  �شماحة  بكم  نرحب  البدء  يف 
بال�شكر اجلزيل على اتاحتكم هذه الفر�شة لنا للقاء 

معكم يف جملتنا فاأهال و�شهال بكم �شماحة ال�شيد 
نتعرف  ان  نريد  ال��ك��رمي  وال��ق��ارئ  نحن   
وماهي  اأوال،  ال�شخ�شية  بطاقتكم  عليكم من خالل 
االكادميية  الدرا�شتني  يف  حلياتكم  االوىل  املحطات 

واحل�زوية؟
اع�ذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ب�شم اهلل   
الرحمن الرحيم واف�شل ال�شالة وال�شالم على �شيد 

االنام ابي القا�شم حممد وعلى اآله الطاهرين.
عبد  احمد  اال���ش��م  ال�شخ�شية  لبطاقتي  بالن�شبة 
االمام  اىل  انت�شب  ال�شرع  علي  الغني  عبد  العزيز 
باب احل�ائج م��شى بن جعفر الكاظم  الت�لد 
االخ���ة  ا�شغر  اين  العائلة  يف  وت�شل�شلي  1974م 
الدار�شة  اىل  بالن�شبة  اأم��ا  احلمد،  وهلل  واالخ����ات 
العلمي  ال�شاد�ش  االكادميية فقد و�شلت اىل مرحلة 
اىل  بالن�شبة  اأما  ا�شباب،  لعدة  الدرا�شة  اكمل  ومل 
ال�شيد  حياة  منذ  احلمد  وهلل  احل���زوي��ة  الدرا�شة 
ال�الد  با�شرت وكانت البداية معه وله الف�شل 
علينا حقيقة فكانت درا�شة املقدمات وا�شاتذتي لهم 
حق علي فمنهم ال�شيخ يا�شر الركابي وال�شيخ عبد 
اال�شاتذة  من  وفيهم  الربيعي  الباري 
من  ن�شاأل  هذا  ي�منا  واىل 
ان  ت��ع��اىل  اهلل 

من  لننهل  اهلل  �شاء  ان  لال�شتمرار  واياكم  ي�فقنا 
عل�م اهل البيت  والت�فيق منه عز وجل.

منرب  م��ع  لكم  انطالقه  اول  كانت  كيف   
�شيد ال�شهداء؟

  ال�شهداء  �شيد  منرب  م��ع  بدايتي   
كنا  التي  الظروف  ب�شبب  جدا  خج�لة  بداية  كانت 
منر بها ايام النظام ال�شابق فكانت البدايات ب�شيطة 
ي�م  يف  فكنت  االوىل  التجربة  وهي  1997م  عام  يف 
من االيام عند احد اال�شدقاء من ال�شادة وكان من 
املفرو�ش ان يرتقي املنرب ال�شيد ال�الد  فاأ�شار 
فلم  عليك!  املجل�ش  ان  وق��ال:  مفاجئة  ب�ش�رة  اإيّل 
تكن يل خلفية عن املنرب نهائيًا لذلك اق�ل انها كانت 
اهلل  بف�شل  يل  االنطالقة  هي  ولكن  خج�لة  بداية 
ال�الد  وت�شجيع    البيت  اهل  وبركات  عز وجل 
وال�الدة واالهل واال�شدقاء وامل�شايخ وانا ا�شكر اهلل 
االمام  بركات  من  اليه  و�شلت  ما  اىل  و�شلت  حيث 
اىل  ن�شل  ان  اىل  وفقنا  احلمد  هلل   احل�شني
�شرف  ه�  وهذا  املقد�ش  ال�شحن  يف  احل�شني  منرب 
من  واياكم  يجعلنا  ان  تعاىل  ن�شاأله  واالآخ��رة  الدنيا 
خل�ش خدام �شيد ال�شهداء  املقب�لني ان �شاء 

اهلل.
يف خ�شم االحداث التي جتري يف العامل   
التبليغ  ح���ل  ت�ش�راتكم  م��اه��ي  االآن   اال���ش��الم��ي 
اال�شالمي وماهي االدوار التي ميكن للخطيب واملبلغ 

ان يق�م بها؟
ك��ل جانب  م��ن  ب��ن��ا  ال��ف��ن حم��دق��ه  االآن   
اال�شارة  مرت  كما  بالتحديد  اخلطيب  ودور  ومكان 
االن  للمجتمع،اخلطيب  نافعة  اداة  يك�ن  ان  اليه 
كبرية،  اخلطابة  فم�ش�ؤولية  ك��ربى  م�ش�ؤوليه  عليه 
واالنرتنت  والف�شائيات  االنفتاح  هذا  بعد  خ�ش��شًا 
االم��ام  ك��الم  ف�شاهد  احلديثة  ال��شائل  من  وغ��ريه 
ال�شادق يق�ل: )ك�ن�ا زينا لنا وال تك�ن�ا �شينا 
الكلمة  اي�شال  للخطيب  البارز  فالدور  علينا( 
حما�شننا  النا�ش  علم  ل���   ( للنا�ش  الطيبة 
ان  وعلى اخلطيب  فامل�ش�ؤولية كربى  التبع�نا( 
كافة  اىل  املطل�ب  بال�شكل  دوره  وي�ؤدي  يتحملها 
النا�ش حتى اىل غري امل�شلم وهذه هي ر�شالة النبي 
 ور�شالة احل�شني  واالنتباه اىل الد�ش يف 

اىل  الرج�ع  اىل  يدع�نا  وهذا  والروايات  االحاديث 
ا�شحاب االخت�شا�ش من العلماء  االأعالم ومراجعنا 
الكرام. فاأنا �شخ�شيا كلما ت�جه يل دع�ه للقراءة يف 
امل�ؤمنني  ال�شريف اق�م بزيارة م�الي امري  ال�شحن 
اليهم  فا�شتمع  العظام  املراجع  بع�ش  وزيارة   
ح�شيني  منرب  كخطيب  منهم  الت�جيهات  واخ���ذ 
فاأت�ش�ر علينا الي�م كخطباء ان نرجع اىل اهل العلم 

وهم املراجع العظام.
طابعًا  ال��ي���م  املنرب  اخ��ذ  لقد  ال���اق��ع  يف   
وال�شباب  والن�شاء  ال��رج��ال  م��ن  ك��ب��ريًا  جماهرييًا 
�شريحة  م��ن  املنرب  اي��ن  ه���:  وال�����ش���ؤال  خ�ش��شًا، 
االطفال والنا�شئني ال�شغار؟ األي�ش باأمكان اخلطيب 
لهذه    البيت  اهل  ودور  احلق  يبني  ان  واملبلغ 

ال�شريحة مثاًل؟  
  ن��ع��م رمب���ا ه���ذه ال��ب��ذرة اال���ش��ا���ش التي 
واقعة  اىل  رجعنا  اذا  الأن��ن��ا  اخلطيب،  منها  ي��ب��داأ 
خاطب   احل�شني االم���ام  ان  نالحظ  ك��رب��الء 
كل االعمار، ابتداء من املهد فاحل�شني قدم الر�شع 
فذلك  ال�شبا  واىل  الر�شيع  اهلل  عبد  را�شهم  وعلى 
ح�شني  ام��ريي   ( اخل��ال��دة  الكلمة  �شاحب  ال�شبي 
واخ�ته  احل�شن  ابن  القا�شم  وكذلك  االم��ري(  ونعم 
علي    اهلل  ر�ش�ل  �شبيه  ال�شباب  �شريحة  واىل 
الت�شعني  اعمار  جتد  ال�شيخ�خة  واىل   االكرب
والثمانني واىل الزعامة جتد زعماء  قبائل وع�شائر 
ورمبا  ال�شرائح  وك��ل  االعمار  كل  خاطب  فاحل�شني 
فقد  االط��ف��ال  �شريحة  هي  ال�شرائح  ه��ذه  اه��م  من 
يك�ن�ا اهم طعم العداء الدين واملذهب ففي ي�م من 
االيام قراأت كتيب با�شم)هذا ه� الت�شيع فاحذروه( 
ويدر�ش لالأطفال من عمر)6( �شن�ات وهذا الكتيب 
يعرب عن ال�شيعة بانهم حركة يه�دية تنت�شب اىل علي 
بن ابي طالب من اجل الت�شرت، وكذلك يذكر 
بع�ش االعمال وين�شبها اىل املذهب منها زواج ال�لد 
بها  انزل اهلل  التي ما  امه وغريها من االعمال  من 
من �شلطان والنتيجة هذه حياتهم فهم ال ي�شتحق�ن 
انه من قتل  الروايات  احلياة لذلك ثبت عندهم يف 

�شيعيا دخل اجلنة!!!. 
ال��ف��ردي  وامل��ب��ل��غ  اخلطيب  عمل  ان  ه��ل   
ام  املطل�ب؟  امل�شت�ى  باملجتمع اىل  ان ي�شل  ممكن 
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افكار اخلطباء �شمن عمل  وتالقح  تظافر  البد من 
ب��رام��ج م��ن خ��الل عقد االج��ت��م��اع��ات وامل���ؤمت��رات 

واخلروج بروؤى م�حده؟ 
فيما  االف���ك���ار  وت���الق���ح  االج���ت���م���اع���ات   
وان��ا  مهم  ام���رًا  النا�ش  احتياجات  وت��دار���ش  بيننا 
)اخلطيب  وه��ي  اهلل(  لل�الد)رحمه  مق�لة  اتذكر 
م�شكلة  من  عانى  اذا  االن�شان  ان  فبما  كالطبيب( 
عن  يبحث  الطبيب  فيبداأ  الطبيب  ي��راج��ع  معينة 
العلة ثم يقدم له العالج فتكليف اخلطيب كالطبيب 
البد ان يبحث عن امل�شاكل التي يعاين منها املجتمع 
املنا�شبة  احلل�ل  واختيار  امل�شاكل  هذه  بطرح  ويبداأ 
فهذا ه� دور اخلطيب لكن يف نف�ش ال�قت اذا كانت 
اجتماعات وت�حيد لالفكار والدرا�شة ملعاناة املجتمع 
وطريقة طرح امل�شكلة عالجها اكيد �شيك�ن لها االثر 
كلمة اخلطباء م�حدة  ن�شمع  ان  لطيف  ف�شئ  البالغ 
على  كاالعتداء  االرهابي  ال�هابي  املخطط  لف�شح 
قبة االمامني الع�شكريني مثال وبيان فكر اهل البيت 

 يف نف�ش ال�قت.
هناك ظاهرة انت�شرت بني اخلطباء وهي   
ظاهرة التعامل املادي مع ا�شحاب املجال�ش، منا�شبة 
ل�شماحتكم ومن خالل قراءتكم يف ال�شحن ال�شريف 
هذا  مثل  ح�شل  هل  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  ط���ال 
االمر؟ ام تكتف�ن مبا يقدم لكم من هدية من بركات 

:شيد ال�شهداء�
ان  الب��د    االم���ام احل�شني  خ���ادم    
ل��الإم��ام احل�شني  ان��ه خ��ادم  وه���  ام��ام��ه �شئ  ي�شع 
 والذي يك�ن كذلك البد ان يفهم ان احل�شني 
العامل وطاملا �شمعت كلمة   ه� اغنى رجل يف 
كان ال�الد يكررها دائما وهي ) انه ماد ايدي بجي�ش 
بجي�ش  يده  ميد  وال��ذي  الدارجة  للهجة  با  احل�شني 
االيام يحتاج اىل احد من  ي�م من  احل�شني اليت�قع 

الب�شر ماخاب من مت�شك بكم(
اخلطباء  من  الكثري  يبذلها  التي  الكبرية  فاجله�د 
حتتاج اىل الكثري من ال�قت حتى تعر�ش على النا�ش 
اقل  او  ال�شاعة  ه��ذه  ان  اح��د  واليت�ش�ر  واملجتمع 
يتكلم فيها اخلطيب بدون جه�د مقدمة له فمن حق 
ويرى  اجلهد  هذا  على  يحافظ  ان  �شرعا  اخلطيب 
�شخ�شيا  فانا  االراء خمتلفة  تبقى  لكن  الثمرة  هذه 

عيني بعني احل�شني من اول ي�م ارتقيت هذا املنرب 
املكان  ه��ذا  يف  ���ش���اء  املجل�ش  ف�شاحب  امل��ق��د���ش 
ال�شريف او غريه من املجال�ش االخرى �ش�اء قدم �شئ 
ام ال ال يختلف عندي االمر وهذا ال�شئ ملم��ش فقد 
امل�قف ورايت  ال�الد وتذوقت حالوة هذا  ع�شت مع 

بركات احل�شني خالل هذه اخلدمة.
ما  مقابل  عطاء  او  هدية  تقدم  ان  البد    
تقدم�ه من خدمة املجتمع وهذه من بركات احل�شني 

.
ع��ط��اء احل�����ش��ني ل��ه ط��ع��م خ��ا���ش مهما   
يك�ن فب�شراحة انا جربت عطاء احل�شني والحظت 
الرزق االخرى يف هذه  انه يختلف عن جميع م�ارد 
الدنيا فانا �شخ�شيا ال اطمع ان انال �شئ من الناحية 
  احل�شني  االم��ام  من  معن�ي  �شئ  لكن  املادية 

وهذا مامل�شناه.
�شمعت ان العتبة احل�شينية املقد�شة قدمت   

:  لكم الراية التي تعل� قبة االمام احل�شني
يف  تك�ن  ان  افتخر  التي  الراية  هذه  نعم   
داخلي  يف  فقلت  يل  العتبة  يف  االخ���ة  قدمها  داري 
انا  نف�شي  اىل  رجعت  واذا  هدية  وخ��ري  يكفي  ه��ذا 
  من اك�ن حتى تقدم يل راية االمام احل�شني
وكراماتها  النا�ش  بني  ملم��شة  الراية  هذه  وبركات 
يهتز لها االن�شان امل�ؤمن فنحن كخطباء وخدام �شيد 

ال�شهداء  ن�شعر اننا اغنياء ان �شاء اهلل.
يف  املنرب  ارتقائكم  ب��ني  فرقا  ت��رون  ه��ل   
االم��اك��ن  ب��اق��ي  وب��ني   ال�شهداء �شيد  �شحن 

االخرى؟
كانت  وان  ف��رق  هناك  نعم  احلقيقة  يف    
يف  لكن  كان  اينما    احل�شني  ملجل�ش  القد�شية 

االثر  فله  كال  ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن 
ت�شال  فل�  اخل�ش��شية  وله  الكرامة  وله 
احلالة  ه��ذه  ي�شف  ان  ك��ان  خطيب  اأي 
التي  االج����اء  و���ش��ف  ع��ن  يعجز  ات�ش�ر 
املنرب  ارتقائه  حالة  يف  اخلطيب  يعي�شها 
قبة  اىل  ينظر  وه�  املقد�ش  املكان  هذا  يف 
االمام احل�شني  وغريها من االج�اء 
التي ال مثيل لها يف بقعه من بقاع اجلنة وانت 

تخدم �شيد ال�شهداء يف هذه البقعة.

يروم معهد اخلطابة يف العتبة احل�شينية   
املنرب  خطباء  رابطة  با�شم  راب��ط  ت�شكيل  املقد�شة 
اخلطباء  روى  ت�حيد  اىل  تهدف  والتي  احل�شيني 
واملبلغني يف هذا املجال فهل انتم مع هذه الفكرة اأم 

لكم وجهة نظرة اخرى؟ 
كفكرة جيده بل ممتازة لكن ات�ش�ر انها   
حتتاج اىل درا�شة معمقة للخروج بنتيجة ممتازة فا 
اخلطباء  اليها  يبادر  ان  افكار  هكذا  مثل  يف  طمع 
املعهد  هذا  خالل  من  االنطالقه  تك�ن  ان  وياحبذا 
ان  اجل  ال�شهداء من  �شيد  املبارك يف �شحن 
  نحقق فكرة معينه وهي خدمة االمام احل�شني
وان كان اختالف يف الروؤى فانا �شخ�شيًا ادع� اىل 
بال�شكل ال�شادق  الروؤى  مثل هذه االفكار يف ت�حيد 
اخلال�ش هلل تعاىل ول�شيد ال�شهداء من دع�ة 

اىل اأي جهة اخرى.
كيف ترون جملة �شدى اخلطباء نريد ان   
النه��ش  اجل  من  وت�جيهاتكم  ملالحظاتكم  ن�شتمع 

بها؟
رحم اهلل امرء عرف قدر نف�شه فمن كان يف   
مثلي ال ي�شتطيع ان يقيم هكذا جملة مباركة منكم جميعا 
خدام احل�شني  وخطباء وعلماء جه�د مبذولة من 
قبلكم جميعا فانا عاجز ان اقيم مثل هكذا عمل الن خدمة 
اهل البيت  مهما يراه االن�شان ب�شيطة يف نظره لكن 
بح�شابات اهلل هي عظيمة فقد ورد يف دعاء �شهر رجب 
يامن يعطي الكثري بالقليل واحل�شني ينتمي اىل 
ذلك البيت الذي عرف بالكرم فانفا�ش احل�شني معكم 
وا�شال اهلل تعاىل ان يجعلكم من االدوات النافعة للمجتمع 
من  نك�ن  ان  تعاىل  وا�شاله  غريهم  او  اخلطباء  �ش�اء 

.  املقب�لني عنده بربكات �شيد ال�شهداء
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لل�شيخ اب� احل�شني اال�شدي 

ح�شريته  ما  لي�ش  ميك  اح�شني  �ش�������������ه��������������ر عن �شلمان وتعن�ي��ت���ه   

كربته  ك��ا���ش��ف  ج��ربائ��ي��ل  ان��ت��ه  انته �ش�����������ي�����ف اهلل ورحمته ونقمته   
مان�شريته  ال�����ش��ج��اد  اب����  لي�ش  انته حتى ادم ح�ش������������رته بت�ب��ت������ه   

حتري ب��شافك  اخللك  ك��ل  انته  انته ع������������ني اهلل وعلى العامل ن�شري   
ن����ح وان��ت��ه اجنيته  ان��ت��ه م���ح��ة  عكب اب��������������ن عمك فال غريك ي�شري   

ابن عمك فال غريك مثيل  عكب  انته عب�������د اهلل اخل�ش��شي والدليل   
بخيته  م���ا  ح�����ش��ني  ك��ل��ب  اي���ف����ر  انته واهلل الربدت ن���������������������ار اخلليل   

انته حاميم الهدى وذاك الكتاب  انته جنة اهلل ون����������������������اره والعذاب   
ماحاجيته  ح�����ش��ني  ���ش��اح  ل��ي�����ش  انته واهلل ات������������رجم امل��شى الكتاب   

ق����اف ال����ق����ران م���ع ن�����ن وق��ل��م  انته ذاك الب�شمك الباري ق�ش���������������م   
م��ا منعته  و���ش��ه��م ج��ب��د ح�����ش��ني  انته عي�شى من ال�شلب ب�شمك �شل���م   

البت�ل  زوج  ي��ا  الفلك  م��دي��ر  ي��ا  انته بيك اأحتريت ع�شرة عق����������������ل   
وخليته  ب��اأب��ن��ك  ح��اط���ا  ���ش��ل���ن  انته جم �شدة اك�شفت عن الر�ش�������ل   

وي����������ن امل�����رت�����������ش�����ى وي����ن����ه  زينب هل ال���م�ش�������ي��ه ات�ش��������ي�����ح   
م��������ا ت����ن����ه���������ش حت����ام����ي����ن����ه  عدنه ما ب������������ك��������ت ول����������ي���������ان   

وان����ت����ه ال��ت��ح�����ش��ر ال�������ش���دات  انت�����������ه البل�شنك م������������ن�����������دوب  
م����ن ال���������ادم ي���ب���� احل���م���الت وانته تاأم�����������ن اخل��������������اي���������������ف   
ع��ل��ي��ك وع�����ا ل���ه����ا����ش���م ب���ات مات�شمع ع������ت��������ب زي�������������ن�������������ب  
ح�شينك ياعلي  ذب��ح���  بدينك  وينك ياعلي وينك انه�ش واطل�������ب  
وح������رك������� ك������ل �����ش�����اوي����ن����ه و�ش�����������لب� ح��������لل ن�ش����������ان�����������������ه  

وع�����ي������ن�����ك ال����ل����ي����ل����ة ت���ن���ام  ك���������ربك ياعلي اي�������������ل����������م���������ك  
ال����ظ����الم  دارت  وع���ل���ي���ه���ن  وبن������ات�����������ك �ش������������ارن ب�ش�����������ده  
زي��������ن��������ب مل���������ت االي��������ت��������ام  م�������������������������ن جلجل عليه�������ا الليل   
فكدت من يتاما ح�شني طفله وحرت                                                 منها العني وطلعت ت�شفيح اجلفني 
ب����������ال�����������ادي وم�����ي�����ادي�����ن�����ه وت�������������دورعلى الطف��������������ل�������������������ه   

من ال�ش�ر ال�شعرية الرائعة التي �شطرها �شعراء ادب الطف يف ق�شائدهم تلك ال�ش�رة الرائعة وهي �ش�رة اال�شتغاثة بعلي ابن ابي طالب 
كيف ال وه� يجيب من ا�شتغاث به وا�شتجار به ومن ال�ش�ر امل�ؤملة ا�شتغاثة ابنته زينب ال �شيما ليلة احلادي ع�شر من حمرم عندما بقيت بال 
حماٍم وال كفيل، وها ه� �شاعر اأهل البيت الكبري اخلالد ال�شيد عبد احل�شني ال�شرع يف دي�انه ) منهل ال�شرع اجلزء االول( يخاطب جده امري 

امل�ؤمنني  حتت عن�ان قم يا علي فما هذا القع�د ي�شف حال العيال ليلة العا�شر؟

اما �شاعر اهل البيت االديب ال�شيخ ا�شماعيل الفي�شلي التميمي يعاتب امري امل�ؤمنني قائاًل
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اأجبال االر�ش يابه الغيث نادت  البيده من دم�ع العني نادت    
عليه  حل��ج  علي  ي��ا  التل  على  ل�ن ت�ش�ف زينب ي�م نادت    

وحك فار�ش بدر وحنني  وحداي 
اكطعت لل�شام ف�ك الهزل  وحداي
عكب ذيج الع�شرية ابكيت  وحداي

امزجنل والكي�د اثرت بيه

اكطعت ف�ك الهزل لل�شام  بيداي
ودليلي من افراك االهل  بيداي
ابركبتي اجلامعة واغالل  بيداي
اإمن اأ�شيحن اآه الح ال�ش�ط بيه

                        اأما �شعراء االب�ذية فقد اأكرثوا من العتاب واال�شتغاثة باأمري امل�ؤمنني وهذا ال�شاعر نف�شه يق�ل:

وين اليكطع امن البيد فيها
ي�شْل للي ابح�ر احلرب فيها
يكل حيدر ايل املاين�شاف فيها

زينب تن�شبي بالغا�شريه 

                       واأما ال�شاعر الكبري اخلطيب اخلالد ال�شيخ حممد ح�شن الدك�شن يق�ل:

بعجل اركب على ال�شكرة وحدها
للط�ع خيابرها واأحدها 

يا حيدر بكت زينب وحدها 

اأما ال�شاعر الكبري واخلطيب ال�شهري ال�شيخ مهدي اب� اخل�شري يق�ل:

 وهذه بع�ش االب�ذيات لبع�ش ال�شعراء بحق االمام ال�شجاد

واأما االأديب ال�شيخ ح�شن ال�شبتي يق�ل: 

ي����ح����ي����در ك��������م ل�������ش���ي����ف���ك و���ش��ل��ه 
ي������م ال���ط���ف ك�����ش��ت روح������ي و���ش��ل��ه 
ك�������م ان�������ش���ر م�����ن زي����ن����ب و���ش��ل��ه

ت����ك�����ل ا����ش���ي���اط زج������ر اث�������رت ب��ي��ه 
ول����ه����ا ال���������روح ب����ات����ت وال����ه����ن����ادي
ي���ط���ار����ش ف�����زع اه���ل���ن���ه  وال���ه���ن���ادي 
ي���ه���ل ���ش��م��ر ال�����ع������ايل  وال���ه���ن���ادي 
ج������ي ت���ن�������ش����ن ي��������م ال���غ���اظ���ري���ة
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ال��دي��ن��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م  ع��ل��ي��ا يف  ق��ي��م��ة  ل��ل�����ش��دق  اأن 
اأ�ش�ش  وبناء  اإيجابي  مردود  من  له  ملا  واالجتماعية 
متينة الأقامة جمتمع فا�شل قادر اأن ينه�ش مبهامه 

االإن�شانية.
لكن لالأ�شف اأن الكثري من النا�ش جتاهل�ا هذا املبداأ 
وباملماطلة  ت��ارة  بالت�ش�يف  احل��االت  من  الكثري  يف 
اأحيانًا على اعتبار ما  تارة اأخرى حتت ذرائع �شتى 
التنفيذ  اأجله من كلمة �شدق ال ي�شتحق  منحت من 
اطالقًا  دامغه  تكن  التي مل  ذلك من احلجج  وغري 
حيث اأن الكلمة وال �شيما يف جمال اخلري اأن مل تاأخذ 
يتحمل  ومن  �شقطت  قد  تك�ن  التنفيذ  اإىل  طريقها 
اهلل  ب��ان  علمنا  م��ا  اأذا  املتكلم  ه���  �شق�طها  عبئ 
�شبحانه وتعاىل خ�شنا يف القراآن الكرمي باأكرث من 
م��ش�ع ب�شرورة ال�شدق وااللتزام به كذلك اأحيانا 
اأن يك�ن خلط لالأوراق يف هذا امل��ش�ع احلي�ي اذا 
تتعددت وجهات النظر مبا ال يجب اأن يحرتم وتلك 

ذرائع احيانا ي�ؤتى بها لغر�ش ت�شليل احلقيقة وعدم 
ال�شماح لها باأن ترى الن�ر اأن ال�اجب الديني يدع�نا 
جميعا اأن نك�ن �شادقني كي ت�شري احلياة على وترية 
ن�شتطيع من خاللها اأن نقدم الأنف�شنا خدمة فا�شلة 
دورًا  له  ياأخذ  بان  ل�شيطان  جماال  بدورها  ترتك  ال 
فان  الطبيعي  ومن  العملية  حياتنا  معامل  ر�شم  يف 
االنت�شار اأول ما يبداأ من النف�ش ثم نراه وقد عانق 
ن�ر الفجر املت�هج الذي ين�شد احلياة احلرة الكرمية 
بعيدًا عن كل الطرق امللت�ية التي ال طائل من وراءها 
الذي  ه�  االن�شان  ب��اأن  الق�ل  ا�شتطيع  اخلتام  ويف 
الفا�شلة  االخالق  خالل  ومن  غريه  ال  نف�شه  ي�شنع 
بالعطاء  امل��ش�م  بال�شدق  اإال  كمالها  يرى  ال  التي 
يف جمال اقرار احلق وال�فاء به اأيًا كان ن�عه وتلك 
املت�الية وال  نف�شها عرب االزمان  حقيقة قد فر�شت 
امل�ؤمنني اكرث من  غرابة ان وج�دها مقرونة بحياة 

�ش�اهم يف كل زمان ومكان

)ثانيا( التبليغ وحركة التغيري 
رب  ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ھ     زب 

)الرعد- 11(
زب ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         

ڀ  ڀ  رب)غافر(
ال�شك والريب اأن الدع�ة االإلهية فكرا ونظاما واأ�شا�شا 
واأهدافا ت��شلنا اىل اأن احلركة التبليغية هي حركة 
الفكري واالجتماعي  ال�اقع  ت�شتهدف تغيري  تغيريية 
االإميان باهلل تعاىل  اأ�شا�ش  لالإن�شان فهي تق�م على 
االأر���ش   ومن خالل  ويعبد يف  لي�حد  اإلية  والدع�ة 

هذا تت�شح طبيعة التغيري 
من  ال���ذات  وحم��ت���ى  الفكر  تغيري  اىل  ت��دع���  فهي 
لقاعدة  النف�شية  والق�ى  وامللكات  وامل�شاعر  امل�اطن 
اأ�شا�شية ي�جب تغيريا �شامال يف ال�شل�ك والعالقات 
الكرمي  القران  ذلك  وي��شح  االأ�شعدة  كافة  وعلى 

ڭرب  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  زبھ 
وا�شتقامة  البناء  �شالمة  اأ�شا�ش  ه�  ال�شليم  فالقلب 
الفرد واجلماعة فعلى هذا ي�شتحق املث�بة اأو العق�بة. 
ياأتيه  اأن    احلكيم  لقمان  ي�شاأل  ملكا  اأن  روي 
والقلب  بالل�شان  فجاء  ال�شاة  من  م�شغتني  باأطيب 
بالل�شان  فجاءه  �شيئني  باأخبث  اأاأت��ن��ي  امللك  فقال 
والقلب فقال كيف هذا يالقمان فقال  اأن طابا 

طاب من هما فيه واأن خبثا خبث من هما فيه 
التغيري  ال��ك��رمي يبني ح��رك��ة  ال��ق��ران  ن��رى  ول��ذل��ك 
تغيري  اأ�شا�ش  على  وحمت�ياته  مبعانيه  اإجتماعياآ 
 . ال��داخ��ل��ي  االإن�����ش��ان��ي��ة وحم��ت���اه��ا  ال����ذات  طبيعة 
وتطهري  االإن�����ش��ان  نف�ش  اأع��م��اق  م��ن  ي��ب��داأ  فالتغيري 
ذاتها ووجدانها ليح�شل على القلب ال�شليم اخلايل 
واالن��ح��راف  وال��ع��دوان  ال�شر  ون����ازع  ال�ش�ائب  من 
وتر�شبات العقل الباطني من خالل الدرا�شة اجلدية 
لالآيات التي تبني  الر�شالة االإ�شالمية وما تدع� اإليه 
. نفهم اأنها ر�شالة مغرية وم�شتاأ�شلة لل�اقع اجلاهلي 
وبناء  للخبائث  ه��دم  حركة  هي  اذاآ  اأب��ع��اده  بجميع 
للفكر ال�شليم الذي ين�شجم ومبادئ االإ�شالم احلق . 
فاالإ�شالم حركة لبناء الفرد واملجتمع والدولة . فعلى 
اليعمل  واأن  احلقة  الر�شالة  هذه  ي�اكب  اأن  االإن�شان 
االآيات  لكم من خالل  ذكرنا  كما  منها  العك�ش  على 

زبۉ   ت��ع��اىل  ���ش���رة غ��اف��ر )42( وق���ل��ه  يف 
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائرب)مرمي(48  

زبہ  ہ  ھ  ھ    )62( احلج  �ش�رة  يف  وق�له 
ھرب)احلج( هكذا هي الر�شالة االإلهية انطالقة 
البناء  قاعدة  لتك�ن  والعقيدة  الفكر  يف  وا�شتدامة 
فهي  احلياة  م�شار  وحتديد  االإن�شان  لبناء  االأ�شا�ش 
تدع� اىل الت�حيد لكي تبني ح�شارة �شليمة يف الفرد 
الداخلي  املحت�ى  وتغيري  ال��ذات  وتطهر  واملجتمع 

والكراهية  احلب  من  ووجدانه  مب�شاعره  لالإن�شان 
هذه  الكرمي  القران  يثبت  حيث  والر�شا  وال�شخط 

زب ې   املائدة )55(  بق�له تعاىل يف �ش�رة  احلقيقة 
ې  ې  ى  ى  ائ  رب وكذلك ق�له يف �ش�رة 

پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   زب   )29( الفتح 
پ       ڀ  ڀرب

ڻ   ڻ    ں   ں   زب   )144( الن�شاء  �ش�رة  ويف 
  النبي  وط��د  وق��د  ۀرب  ڻ   ڻ  

بق�له  امل�ؤمنني  بني  والعاطفية  النف�شية  العالقات 
والبغ�ش يف  االإميان احلب يف اهلل  )اأوثق عرى 
امل�ؤمنني  )اأكمل    ج2�ش126وقال  (الكايف  اهلل 

اإميانا اأح�شنهم خلقا ( بحار االأن�ار ج6�ش389 
والع�اطف  امل�شاعر  االإ���ش��الم  غري  االأ�شا�ش  وبهذا 
اأ�شا�ش  على  في�شمها  واخللقية  النف�شية  وال��دواف��ع 
اأع��داء  من  وال��ت��ربوؤ  وللم�ؤمنني  ور�ش�له  هلل  الت�يل 
والتفاعل  ال���ج��داين  العمق  القران  ي�شف  ثم  اهلل 
القناعة  التي متنح  وامل�شاعر  والعاطفة  العقيدة  بني 
التبليغية  احلركة  خالل  من  نف�شيا  حافزا  الفكرية 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  ال��ر���ش��ال��ي��ه 
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  رب املائدة

الثانية  ال��ف��ق��رة  م��ن  انتهينا  ق��د  ن��ك���ن  ه��ن��ا  اىل 
و�شنت�ا�شل معكم والفقرة الثالثة يف عدد جديد.

الق�سم الثاين التبليغ يف املنظور اال�سالمي بقلم: ال�شيخ حممد علي الدك�شن

ال�صدق من 
عالمات امل�ؤمن

بقلم الطالب: الزم حمزة امل��ش�ي
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تاأمل النف�ش خ�شية من عقاب اهلل، من جراء  وه�: 
االول��ي��اء،  خ�شائ�ش  وه�من  وخمالفته  ع�شيانه 
اال�شتقامة  على  املحفز  والباعث  املتقني،  و�شمات 
ال��ق���ي ع��ن ال�شرور واالآث���ام.  وال�����ش��الح، وال����ازع 
على  واثنت  فائقة،  عناية  الت�شريعية  اولته  لذلك 
ذويه ثناءًا عاطرًا م�شرفًا قال تعاىل: )امنا يخ�شى 
يخ�ش�ن  الذين  ان  وقال:)  العلماء(  اهلل من عباده 

ربهم بالغيب. لهم مغفرة واجر كبري( 
وان  ت��راه،  كاأنك  اهلل  خف   ( ال�شادق:  وقال 
كنت ال تراه فانه يراك، وان كنت تراى انه ال يراك 
له  برزت  ثم  يراك  انه  تعلم  كنت  وان  كفرت،  فقد 

باملع�شية، فقد جعلته من اه�ن الناظرين( 
فمن غلب عقله �شه�ته فه� خري من املالئكة، ومن 
غلب �شه�ته عقله فه� �شر من البهائم  من اجل ذلك 
جند اخلائف من اهلل تعاىل ي�شت�شهل عناء طاعته، 
املعا�شي  ح���الوة  وي�شت�خم  م��رارت��ه��ا،  وي�شتحلي 
واالآث��ام خ�شية من �شطخه وخ�فا من عقابه وبهذا 
ي�شعد االن�شان وتزدهر حياته املادية والروحية كما 
انتظم الك�ن وات�شقت عنا�شره ال�شماوية واالر�شية 

نظمه  وف��ق  على  و���ش��ريه  وج��ل  ع��ز  هلل  بخ�ش�عه 
وق�انينه.

من ق�س�س اخلائفني: 
عن الباقر  قال: خرجت امراأة بغي على �شباب 
بني ا�شرائيل فاقتنتهم فقال بع�شهم: ل� كان العابد 
فالن راآها افتنته!، و�شمعت مقالتهم، فقالت: واهلل 
نح�ه  فم�شت  افتنه  اىل منزيل، حتى  ان�شرف  لن 
بالليل فدقت عليه، فقالت: اآوي عندك؟ فاأبى عليها 
فقالت: ان بع�ش ال�شباب من بني ا�شرائيل راودين 
عن نف�شي، فاإن ادخلتني واال حلق�ين، وف�شح�ين، 
فلما �شمع مقالتها فتح لها، فلما دخلت عليه رمت 
بثيابها، فلما راأى جمالها وهيئتها وقعت يف نف�شه، 
ف�شرب يده عليها، ثم رجعت اليه نف�شه، وقد كان 
ي�قد حتت قدر له فاقبل حتى و�شع يده على النار 
فقالت: اأي �شيء ت�شنع ؟ فقال: احرقها الأنها عملت 
ا�شرائيل  بني  جماعة  ات��ت  حتى  فخرجت  عمل، 
النار:  على  ي��ده  و�شع  فقد  فالنًا  احلق�ا  فقالت: 

فاقبل�ه فلحق�ه وقد احرتقت يده.
درا�سة حاالت اخلائفني و�شراعتهم وتبتلهم اىل   

اهلل عز وجل خ�فا من �شط�ته وخ�شية من عقابه.
واليك اروع �ش�رة لل�شراعة واخل�ف مناجاة االإمام 

زين العابدين  يف بع�ش ادعيته: 
) ومايل ال اأبكي!! وال ادري اىل ما يك�ن م�شريي، 
وارى نف�شي تخادعني، وايامي تختالني، وقد خفقت 
ابكي  اب��ك��ي،  ال  فمايل  امل����ت،  اجنحة  را���ش��ي  عند 
ل�ش�ؤال  ابكي  ق��ربي،  لظلمة  ابكي  نف�شي،  خل��روج 
منكر ونكري اإياي، ابكي خلروجي من قربي عريانًا 
ذليال حامال ثقلي على ظهري، انظر مرة عن عيني 
���ش��اأن غري  ، واخ���رى ع��ن �شمايل، اذ اخل��الئ��ق يف 
وج�ه  يغنيه،  �شان  ي�مئذ  منهم  اأم��رئ  لكل  �شاأين 
ي�مئذ  ووج���ه  م�شتب�شرة  �شاحكة  م�شفرة  ي�مئذ 

عليها غربة ترهقها فرتة(.
بني  يف  ك���ان  ع��اب��دا  )ان   :ال�شادق وع���ن 
فهم  ا�شرائيل،  بني  من  ام��راأة  فاأ�شافته  ا�شرائيل 
ا�شابعه  من  ا�شبعا  قرب  بها  هم  كلما  فاأقبل  بها، 
اىل النار، فلم يزل ذلك دابة حتى ا�شبح، قال لها: 

اخرجي لبئ�ش ال�شيف كنت يل(

اخلوف من

بقلم: عالء عبداالأمري حممد
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هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة 
بن ال�حيد بن كعب بن عامر بن كالب 
بن  �شع�شعة  ب��ن  ع��ام��ر  ب��ن  ربيعة  ب��ن 

معاوية بن بكر بن ه�ازن.
عمدة  يف  )���ش��م��اه��ا  ث��م��ام��ه  واأم���ه���ا   �1
الطالب ليلى ( بنت �شهيل بن عامر بن 

مالك بن جعفر بن كالب.
مالك  بن  الطفيل   بنت  عمرة  واأمها   �2

االأحزم بن جعفر بن كالب.
بن  الرحال  ع��روة  بنت  كب�شة  واأمها   �3

جعفر بن كالب.
4� واأمها اخل�شف بنت اأبي معاوية فار�ش 

بن عبادة بن عقيل بن كالب.
كالب  بن  جعفر  بنت  فاطمة  واأم��ه��ا   �5
���ش 50   �  15 ج  االأغ����اين  )���ش��م��اه��ا يف 

خالدة(.
6 � واأمها عاتكه بنت عبد �شم�ش بن عبد 
العمدة  يف  )و�شماها  ق�شي  بن  مناف 

فاطمة (.
بن  عمري  بن  وه��ب  بنت  اأمنه  واأمها   �7
ثعلبة بن  ن�شر بن قعني بن احلرث بن 

ذودان بن اأ�شد بن خزمية.
8� واأمها بنت جحدر بن �شبيعة االأغر بن 
قي�ش بن ثعلبة بن عكابة ابن �شعب بن 
علي بن بكر بن وائل بن ربيعة بن ربيعة 

بن نزار.
9- واأمها بنت مالك بن قي�ش بن ثعلبه.

وه���  ال��راأ���ش��ني  ذي  ب��ن��ت  واأم���ه���ا   -10
خ�شني بن اأبي ع�شم بن �شمع فزاره ويف 
قام��ش خ�شني بن الأي ويف تاج العرو�ش 

الأي بن ع�شيم.
بن  �شرمه  بنت  عمر  بنت  واأم��ه��ا   -11
ع�ف بنت �شعد بن ذيبان بن بغي�ش بن 

الريث بن غطفان.
الطالبيني   م��ق��ات��ل  يف  ذك���ر  م��ا  وه����ذا 
الأب����ن ال���ف���رج ج���د اأم ال��ب��ن��ني  وال���دة 
طالب  اأب��ي  بن  علي  بن  العبا�ش  �شيدنا 
واأخ���ال��ه��ا  اأب��ائ��ه��ا  ع��رف��ن��ا  ومنه 
العرب  فر�شان  اإن��ه��م  ي�شهد  وال��ت��اري��خ 
يف  املجيدة  االأجم��اد  ولهم  اجلاهلية  يف 
وال�شجاعة  والب�شالة  بالفرو�شية  املغازي 
لهم  اذعن  حتى  الزعامة  من  وال�ش�ؤدد 
املل�ك وهم الذين عناهم عقيل ابن اأبي 
اأ�شجع  العرب  يف  لي�ش   ( بق�لة:  طالب 

من اأباءها وال اأفر�ش(.
وه���ذا م���راد اأم���ري امل���ؤم��ن��ني م��ن حيث 
ولدتها  ام����راأة  على  وال��ب��ن��اء  االع��ت��م��اد 
البد  االإب����اء  ف���اأن  ال��ع��رب  م��ن  الفح�لة 
وذاتياتها  ن�شبها  امل��راأة  يف  يعرف  واأن 
امل�ل�د  ك��ان  ف��ان  االأ���ش��ل  يف  واأو�شافها 
الكرمية  اخل�شال  هذه  فيه  بانت  ذك��رًا 
واىل  اأوالده���ا  يف  بانت  اأنثى  كانت  واأن 
هذا اأ�شار �شاحب ال�شريعة بق�له: اخلال 

احد ال�شجيعني فتخريوا لنطفكم.
يف  ظ��ه��رت  باخت�شار  ت��ق��دم  م��ا  ول��ك��ل 
ال�شجاعتان    العبا�ش  الف�شل  اأبي 
الها�شمية التي هي االأربى  واالأرقى فمن 
ناحية اآبيه �شيد ال��شيني والعامرية فمن 
ناحية اأمه اأم البنني  ومن ق�مها 
براء عامر بن مالك بن جعفر  اأبا  نرى 
البنني  اأم  وال���دة  ثمامة  ج��د  ك��الب  ب��ن 
قيل  البنني  الأم  الثاين  اجلد  وه� 
و�شجاعته  لفرو�شيته  االأ�شنة  مالعب  له 
لقبه بذلك ال�شاعر ح�شان ملا راه يقاتل 
قال:  به  اأح��اط���ا  وق��د  وج��ده  الفر�شان 
ماهذا اال مالعب االأ�شنة وقيل اأن اأو�ش 

بن حجر قال فيه:
يالعب اإطراف االأ�شنة  عامر

فراح له حظ الكتائب اجمع
  امل�ؤمنني  اأم��ري  من  زواجها  وبعد 
كانت اأم البنني االأم ذات القلب ال�شادق 
اململ�ء باحلنان والبل�شم للعرته الطاهرة 

.  من اأبناء الزهراء
وهي من الن�شاء الفا�شالت ال�شادقات 
يف  املخل�شة  ال��ن��ب���ة  ب��ي��ت  اأه����ل  ب��ح��ق 
اجلاه  عندهم  ولها  لهم  وم�دتها  والئها 
ال�جيه واملحل الرفيع وي�شار عند رج�ع 
ال�شبايا اإىل املدينة زارتها زينب الكربى 
تعزيها  امل��دي��ن��ة  و���ش���ل��ه��ا  بعد 
تعزيها  ك��ان��ت  ك��م��ا  االأرب���ع���ة  ب���اأوالده���ا 
ال�شهيد  جمم�عة  )ع��ن  العيد  اأي��ام  يف 
�شجيعة  فاأنها  ذلك  يف  وال�شك  االأول(. 
  ش��خ�����ش ه���� ب��ع��د ر����ش����ل اهلل���

ب��اأن���اره  ا�شت�شاءت  وق��د  ال��ربرة  وقائد 
ورب���ت يف رو���ش��ة اأزه�����اره وا���ش��ت��ف��ادت 
ب��اآداب��ه وتخلقت   م��ن م��ع��ارف��ه وت��اأدب��ت 
باأخالقه. ف�شالم عليها ي�م ولدت وي�م 

فارقت احلياة وي�م تبعث حية.

بقلم: عبد الكاظم العقابي  
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اختيار مدر�سة لالأجيال 
املنزيل  والتدبري  الغريزي،  اجلانب  م�شاألة  ان  كما 
االأ�شا�شية  االأم����ر  من  نعتربها  ال  التي  االأم����ر  من 
جدًا يف احلياة الزوجية؛ الأن هذه االأم�ر من االأم�ر 
االأم�ر  على  اآماله  يعلق  ال  العاقل  واالإن�شان  الفانية، 
الفانية.. اإن الثمرة الباقية من احلياة الزوجية، هي 
الذرية ال�شاحلة.. واالإن�شان قد ال يعلم قدر الذرية 
ال�شاحلة يف اأيام �شباه -يف اأيام ن�ش�ء االأوالد-؛ الأنه 
لي�ش هناك حالة من التفاعل، ولكن عندما يبلغ ولده 
مبلغ الرجال، فاإنه يحتاج اإىل ع�نه ب�شكل قاطع يف 
�شني حياته.. كم من اجلميل اأن يك�ن لالإن�شان اأني�ش 
من ذريته، واأني�ش من زوجته!.. الأن هذا االأن�ش ميكن 
الذي  االإن�شان  اإن  االأي��ام..  مرور  مع  باقيًا  يك�ن  اأن 
يريد اأن يرزق الذرية ال�شاحلة، عليه اأن ينظر اإىل 

املقدمات البعيدة:
اختيار املن�ساأ الطيب 

كمثل  �ش�ؤون-  خلقه  يف  -وهلل  االأ�شر  بع�ش  مثل  اإن 
بع�ش عروق الذهب والف�شة يف اجلبال، اإذ نالحظ 
يف بع�ش احلاالت اأن هناك معدنا مرتابطا متكامال 
يف  اأن  نالحظ  كذلك  اجل��ب��ال..  من  جبل  زاوي��ة  يف 
بع�ش االأ�شر اأنه يغلب عليهم ال�شالح، وال يعلم ما ه� 
اأو هل هي  ال�شر يف ذلك، هل هي دع�ة جد �شالح، 
اجلينات ال�راثية؟.. كما نالحظ العك�ش، ففي بع�ش 
الع�ائل نالحظ اأن هنالك �شفة �شلبية غالبة عليهم 
باأنها  معروفة  الع�شرية -مثاًل-  املزاج.. هذه  كحدة 
تعي�ش حالة التكرب، اأو حالة عدم االأريحية... هنالك 
ال�احدة..  العائلة  يف  متكرر  ب�شكل  جندها  �شفات 
اأن يحذر من هذا اجلانب.. نحن ال  فاالإن�شان عليه 
نريد اأن نقلل فر�ش الزواج من بع�ش الع�ائل، ولكن 
ل� دار االأمر بني هذا وبني ذاك، فاإن االإن�شان امل�ؤمن 
يعمل  اأن  التجارب،  م�شاألة  نف�شه  على  ي�فر  دائمًا 
فيخطئ فيع�د.. فاالأف�شل اأن ال يك�ن كما يق�ل املثل 

ب حلت به الندامة(. املعروف: )من جرب املُجرَّ
االلتزام باملاأثور من االأدعية 

ال���الدة،  قبل  باملاأث�ر  الدعاء  جدًا  امل�ؤثر  من  اأي�شًا 

يك�ن  عندما  تقراأ  االأدع��ي��ة  بع�ش  هنالك  اأن  حيث 
اإىل اهلل  االل��ت��ج��اء  وك��ذل��ك  اأم���ه،  اجل��ن��ني يف بطن 
يكثفا  اأن  للزوجني  ج��دًا  املنا�شب  وم��ن  ع��زوج��ل.. 
الدعاء ل�لدهما يف مرحلة احلمل؛ الأن هنالك اأمرا 
ال�لد -ال �شمح  مبهما -حتى ظاهريًا-، فقد يخرج 
فاإن  ولهذا  ومع�قًا..  م�ش�هًا  الدنيا  هذه  اإىل  اهلل- 
من  يخرج  اأن  بعد  �شاملًا،  ولده  يرى  عندما  االإن�شان 
بطن اأمه، ي�شكر اهلل عزوجل على اأنه انتهت مرحلة 
الرتقب واخل�ف والقلق.. ولكن مادام جنينًا ووليدًا 
يف بطن االأم، فاإنه يعي�ش االحتماالت املختلفة، ولهذا 

من املنا�شب الدعاء يف هذه الفرتة وب�شكل بليغ.
اأن الطفل الر�شيع عندما ي��شع على  ومن املعروف 
بحالة  يح�ش  ي�مني-  اأو  لي�م  -ول�  فاإنه  اأم��ه،  �شدر 
ذلك؛  يف  ال�شبب  عن  بحث�ا  وعندما  االرتياح..  من 
االأم  قلب  دق��ات  ي�شمع  عندما  ال�ليد  هذا  ب��اأن  راأوا 
كان  ال��ذي  االرت��ي��اح  حالة  يعي�ش  كاأنه  ال����الدة،  بعد 
اأمه، عندما كان قريبًا  يعي�شها عندما كان يف بطن 
اأي�شًا،  االأم  حق�ق  من  ه��ذه  وحقيقًة،  القلب..  من 
اأقرب ما يك�ن اإىل  فاالإن�شان كان يف ي�م من االأيام 
قلب اأمه، عندما كان يف بطنها يتقلب ميينًا �شمااًل، 
ف�قًا حتتًا، وكان يناف�ش القلب يف بع�ش اأم�ره.. ومن 
ولهذا  االأم،  رحيق  باأن اجلنني ميت�ش  اأي�شًا  املعل�م 
ي�شيبها االإعياء وال�شعف والهزال، وبع�ش االأمرا�ش 
ثمرة  تعطي  الأنها  احلمل؛  ج��راء  من  االأم  يف  تت�لد 
لهذا  ذلك،  �شابه  وما  بدنها  اأمالح  وع�شارة  بدنها 
اأن  م�جبات  من  اأي�شًا  وهذه  امل�شيمة..  عرب  ال�ليد 

يتذكر االإن�شان هذه النعمة من جهة االأم. 
وعليه، فاإن الدعاء اأثناء احلمل من االأم�ر امل�ؤثرة.. 
ولهذا نالحظ اأن اأم مرمي -هذه املراأة التي لها حق 
ال�ليد،  نذرت  مرمي-  اأمه  وعلى  امل�شيح  على  عظيم 
وت�جهت اإىل اهلل عزوجل وه� يف بطنها: {اإِْذ َقاَلِت 
ًرا  رَّ اْمَراأَُة ِعْمَراَن َربيِّ اإِينيِّ َنَذْرُت َلَك َما يِف َبْطِني حُمَ
ِميُع اْلَعِليُم}.. وكذلك اأدعية  َك اأَنَت ال�شَّ ي اإِنَّ ْل ِمنيِّ َفَتَقبَّ
اإن البع�ش ين�شغل  اأمر جيد..  اأي�شًا  ما بعد ال�الدة، 
بفرحة امل�ل�د -وخا�شة يف امل�ل�د االأول- با�شتقبال 

االآم���ال  ويعي�ش  ذل���ك،  ���ش��اب��ه  وم���ا  املهنئني 
عند  ال����اردة  امل�شتحبات  وين�شى  العري�شة، 

اأول قدوم ال�ليد لهذه الدنيا: من االآذان واالإقامة، 
والتحنيك مباء الفرات، والعقيقة، وال�شدقة؛ وهذه 

امل�شتحبات التي جندها يف كتب االأخالق والفقه. 
الرعاية امل�ستمرة للولد

وبعد ذلك الرعاية امل�شتمرة لل�لد.. ومن املعل�م باأن 
ال�شاد�شة  قبل  اإىل  فه�  ل�ن:  له  كل مرحلة  ال�لد يف 
له ل�ن من األ�ان الرباءة مثاًل، وبعد ال�شاد�شة ياأخذ 
يتفتح يف احلياة وياأخذ جانب الف�ش�ل واال�شتف�شار 
عن كل �شيء، وما قبل املراهقة له ل�ن من االأل�ان، 
الثامنة  يف  ي�شتقر  اأن  وبعد  ل�ن،  له  املراهقة  واأي��ام 
ثقافة  اإىل  يحتاج  ف��االأم��ر  ل���ن..  له  بعد  فما  ع�شر 
عالية، والنمط ال�احد ال ينا�شب الرتبية.. فاالبن يف 
حال تغري، واملربي ال يتغري!.. مثاًل: االأم التي تغلب 
اإىل  ناجحة  االأم  هذه  مثاًل،  والدالل  العاطفة  عليها 
فرتة من الزمن، اإىل فرتة ما قبل املراهقة، اأما بعد 
املراهقة فاإنها ت�شتكي من عدم قدرتها على م�اجهة 
ال�لد يف منكره، ويف تركه لل�شالة مثاًل، ويف معا�شرة 
هذه  تدرك  التي  ف��االأم  املجال..  هذه  يف  املنحرفني 
الق�اعد..  هذه  تدرك  اأن  عليها  االأقل  على  املعاين، 
وبع�ش االأمهات يغيب عن بالهن هذه االأم�ر كنظرية 
التاأثري  بعيدة عن  االأم  اأن هذه  ال كتطبيق، وال �شك 
الفتاة  اإىل  تنظر  عندما  قلنا  ول��ه��ذا  االإي��ج��اب��ي.. 
اجلميلة، انظر اإىل ملكاتها الباطنية، واإىل جيناتها 
م�شت�اها  واإىل  الرتبية،  على  قدرتها  واإىل  ال�راثية، 
اإىل  ي�شل  ق��د  االإن�����ش��ان  االأوق���ات  وبع�ش  العقلي.. 
اأو  مت��شط  جمايل  م�شت�ى  يف  فتاة  ياأخذ  اأن  قناعة 
حيث  -م��ن  معي�شي  و�شع  ويف  املت��شط،  دون  حتى 
ولكن  املت��شط،  دون  و�شع  يف  اأي�شًا  والغنى-  الفقر 
ينظر اإىل هذه االأم�ر، يرى اأنها تربت يف ظل اأب�ين 
يف  الق�اعد  ه��ذه  ا�شتعمال  اأب���ي��ن  ظل  يف  م�ؤمنني، 

تربية االأوالد: دعاًء، وتربية، وما �شابه ذلك.

بقلم: ال�شيخ حبيب الكاظمي

الطالق تعجيل  ا�سباب 

احللقة 
االوىل
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اال�سرة ال�سعيدة



ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االآن؟
ال�سهر العربي )التقومي الهجري(ذو القعدة: ان العرب 
كان�ا يقعدون فيه عن اال�شفار. وقيل: قع�دهم عن القتال الأنه من 

اال�شهر احلرم. 
ـــغـــوري( ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال

الالتيني  اللفظ  ه�  اال�شم  م�شدر   :)October(اكتوبر
ه�  ال�شهر  هذا  ترتيب  كان  حيث  ثمانية  الرقم  ويعني   octo

الثامن يف الرتتيب الروماين.
االول:  ت�سرين  ــي(  االآرام )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
ال�شابق  اأي  حراي  وت�شري  قدمي  ت�شري  ال�شريانية  الكلمات  من 

والالحق، ويعني بالعربية البدء.

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

بــــــرئ مـــــن الـــعـــيـــوب �سلمان 1
ــــدا مــــــــاء عــــــــذب ج فرات 2
جمع امل مبعنى رجاء امال 3
ا�ــــــســــــتــــــداد بـــيـــا�ـــس 
ــــــني والــــــ�ــــــســــــواد ــــــع ال حوراء 4

بقلم: ا. حممد علي حميد

بقلم: كرار كرمي زيارة

الزوجة.. يوجد غريها

املر�ش،  ب�شبب  الدنيا  واأب�ه قد فارق  اأن�شان عليه  اأحن  وحيٌد ه�... عا�ش بني يدي 
كرب وترعرع على يد احلن�نة اأمه.. ولكن مل يكن له م�شدر عي�ش وال ي�جد من يتكفل 
برعايته.. فقامت اأمه بهذا الدور وعملت كخادمة يف اأحد بي�ت التجار وكانت تغ�شل 
املالب�ش بيديها. فجمعت املال لرعاية فلذة كبدها لكي ت��شله ملا تتمنى.. نعم فقد 
و�شل بجهد اأمه ور�شاها عنه و تف�ق وتخرج من كلية الطب.. نعم اأ�شبح طبيبًا كما 
متنت. ودق باب قلبه احلب.. واأراد ان يكمل ن�شف دينه ولكن.. كان هناك �شرط 
اأمه حفل الزفاف!! وتربيرها الن �شكلها قد  اأن ال حتظر  من ن�شفه االآخر اال وه� 
مرت عليه �شعاب ال�شنني وجتاعيد وجهها قد مر عليها زمن ط�يل مليء بالق�شاوة.

فبقى يف حرية من اأمره ال يعرف ماذا يفعل قلبه يدفعه لقب�ل ال�شرط وعقله يرجعه 
اىل ال�شنني العجاف وما القته اأمه من تعب و�شهر وجهد لي�شل اىل ما قد و�شل اإليه.. 
فذهب اىل اأحد اأ�شاتذته لي�شاوره يف اأمره.. فق�ش عليه حريته فتامل االأ�شتاذ قلياًل 
ونظر اإليه نظرة م�شتب�شر وقال له: اأذهب اىل اأمك واغ�شل يدها باملاء وتعال غدًا. 
فذهب الطبيب اىل اأحن خمل�ق له فطلب منها اأن متد يدها فمدت يدها م�شتغربة! 
التي عانتها  اأمه  راأى معاناة  املنهمر على خديه  الدم�ع  فغ�شل يدها وعينيه تذرف 
فيديها جمعدًة وفيها كثري من ال�شدمات واأخريًا اأنتبه اإن اليدين التي يغ�شلهما هما 
من او�شاله اىل مكانته االإجتماعية والدرا�شية فلم يتحمل اىل الغد فذهب م�شرعًا 
ي�جد  الزوجة  ان  له:  وقال  النهائي  ق��راره  اتخذ  قد  بانه  ليخربه  باإ�شتاذه  ليت�شل 

غريها ولكن امي ال تع��ش.

اأحد  نيل�ش�ن فيل �شغري يعي�ش حياته الطبيعية ويف 
االأيام وقع يف فخ ال�شيادين وبيع لرجل ثري ميلك 
باأر�شال  الف�ر  على  املالك  وب��داأ  حي�انات  حديقة 
الفيل اإىل بيته اجلديد يف حديقة احلي�انات واأطلق 
عليه ا�شم نيل�ش�ن، بعد ذلك قام عمال الرجل الرثي 
بربط اأحد ارجل نيل�ش�ن ب�شل�شلة حديديه ق�يه ويف 
م�شن�عة  كبرية  كرة  و�شع�ا  ال�شل�شلة  هذه  نهاية 
يف  بعيد  مكان  يف  وو�شع�ه  ال�شلب.   احلديد  من 
هذه  من  ال�شديد  بالغ�شب  نيل�ش�ن  �شعر  احلديقة 
املعاملة القا�شية وعزم على حترير نف�شه ولكن كلما 
واالوجاع  ا�شابته االالم واجلروح  ان يتحرك  حاول 
تزداد كلما حاول اإىل اأن تعب ونام ويف الي�م التايل 
اعاد املحاولة ولكن بال جدوى وبعد مدة من الزمن 
ب��اأخ��رى  احل��دي��دي��ة  ال�شل�شلة  ال���رثي  امل��ال��ك  اب���دل 
اإال  ب�شه�لة  منها  يتخل�ش  اأن  للفيل  ميكن  خ�شبية 

باالأمل  املحاولة  ربط  الأن  ذلك  يفعل  مل  نيل�ش�ن  اأن 
الفيل متامًا  املالك بربجمة  وبذلك جنح  واجلروح 
الفيل  ف���ج��د  �شغري  طفل  احلديقة  زار  ي���م  ويف 
ال�شخم مقيد ب�شل�شلة خ�شبية فنبهر و�شاأل املالك: 
نف�شه  الق�ي ال يحاول تخلي�ش  الفيل  اأن هذا  كيف 
من الكرة اخل�شبية! فرد املالك بالطبع انت تعلم يا 
بني اأن الفيل ق�ي جدَا وي�شتطيع تخلي�ش نف�شه يف 
وال  ذلك  يعلم  ال  الفيل  اأن  ه�  املهم  ولكن  وقت  اأي 

يعرف مدى قدرته الذاتية.
ال�شغر  منذ  تربمج  النا�ش  بان  املالك  لنا  فار�شل 
على اأن يت�شرف�ا بطريقة معينة وا�شبح�ا �شجينني 
للربجمة ال�شلبية واعتقاداتهم ال�شلبية التي حتد من 

ح�ش�لهم على ما ي�شتحق�ن يف احلياة.
باأخرى  �شلبية  لدينا  برجمة  ك��ل  بتح�يل  فلنبداأ 
ايجابية ت�شاعدنا لتحقيق اهدافنا والعي�ش ب�شعادة. 

نيل�سون والربجمة ال�سلبية

2014 3 3 ذي القعدة

الثقافة العامة
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املتحدة

بقلم: ا. علي عادل ها�شم

احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم
ال�ساد�سة

احلكم: احتادي رئا�شي.
العا�صمة: اب� ظبي.

امل�صاحة: 83،600 كيل� مرت مربع.
ال�صكان: 8،264،070  ن�شمة.

العملة: درهم اماراتي.
اللغة: العربية.

اأ�صل الت�صمية: تاأتي ت�شمية االإمارات ن�شبة اإىل االإمارات ال�شبع التي �شكلت 

احتادا فيما بينها وهي، اإمارة اأب�ظبي واإمارة دبي واإمارة ال�شارقة واإمارة راأ�ش 
كان   ،1971 قبل  الفجرية،  واإم��ارة  القي�ين  اأم  واإم��ارة  عجمان  واإم��ارة  اخليمة 
معروفا يف دولة االإمارات العربية املتحدة واالإمارات املت�شاحلة اأو �شاحل عمان 
من  والعديد  املتحدة  اململكة  بني   19 القرن  يف  هدنة  اإىل  اإ�شارة  يف  املت�شالح، 
�شي�خ العرب. كما مت ا�شتخدام ا�شم �شاحل القرا�شنة يف اإ�شارة اإىل االإمارات يف 

املنطقة من 18 اإىل القرن ال 20 يف وقت مبكر.
يف  العربية  اجلزيرة  �شبه  �شرق  يف  تقع  احتادية  دول��ة  هي  خمت�صرة:  نبذة 

اآ�شيا مطلة على ال�شاطئ اجلن�بي للخليج العربي. لها حدود  جن�ب غرب قارة 
بحرية م�شرتكة من ال�شمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية 

مع اململكة العربية ال�شع�دية ومن اجلن�ب ال�شرقي مع �شلطنة ُعمان.
تاأتي يف املرتبة ال�شابعة يف العامل من حيث احتياطياتها النفطية، ودولة االإمارات 
اأن  اآ�شيا.  غرب  يف  من�ا  االقت�شادات  اأك��رث  من  واح��دا  متتلك  املتحدة  العربية 
اأ�شعار ال�شرف يف ال�ش�ق، ولها ارتفاع  اأكرب يف  االقت�شاد ه� الثاين والع�شرين 
ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، وهي ثاين اأكرب دولة يف الق�ة ال�شرائية 
للفرد ال�احد، وعلى ن�شبة عالية ن�شبيا يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية للقارة االآ�شي�ية، 
وحتتل املرتبة الثانية والثالثني عامليا. دولة االإمارات العربية املتحدة ت�شنف على 
اأنها ذات الدخل املرتفع تط�ير االقت�شاد من خالل �شندوق النقد الدويل. وهي 
جامعة  يف  ع�ش�  ودولة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  يف  م�ؤ�ش�ش  ع�ش� 
اأي�شا ع�ش� يف االأمم املتحدة، ومنظمة امل�ؤمتر االإ�شالمي،  الدول العربية. وهي 

ومنظمة اأوبك، ومنظمة التجارة العاملية.

ن�ساأة الدولة
وم�ش�غات  ال��دول��ة  ن�ش�ء  تف�شر  نظريات  ع��دة  ت���ج��د 
هذه  اإىل  التعر�ش  و�شيتم  املختلفة  احلكم  اأنظمة  قيام 

النظريات مع بيان النظرية اال�شالمية فيها. 
وكما يلي: 

بالقان�ن  واملق�ش�د  الطبيعي،  القان�ن  نظرية  اأواًل: 
االأبدية  الق�اعد  من  جمم�عة  عن  عبارة  باأنه  الطبيعي 
روح  من  العقل  يكت�شفها  والتي  الك�ن  هذا  يف  اخلالدة 
والتاأمل  بالتفكري  النف�ش  يف  الكامنة  وامل�شاواة  العدل 
فكما اأن هنالك نظام دقيق بحكم العالقة بني اال�شياء، 
كذلك القان�ن الطبيعي الذي ه� عبارة عن نظام يخ�ش 
بان  وال�شك  والتقاليد،  العادات  من  ي�شتمد  ومل  املجتمع 
الطبيعية  الق�انني  هذه  مثل  اكت�شاف  االن�شان  اّلهم  من 

ه� اهلل تعاىل. 
الدولة  واأ�شل  االأ�شري،  العائلي  التط�ر  نظرية  ثانيا: 
اإىل  تط�رت  حيث  االأ�شرة  اإىل  يع�د  النظرية  هذه  وفق 
يف  الدولة  كانت  ثم  املدينة  ثم  القبيلة  اىل  ثم  الع�شرية 

قمة هذا التط�ر. 
ثالثا: نظرية تاليه احلاكم، وتن�شب هذه النظرية اإىل 
املجتمعات البدائية التي ت�ش�د فيها اخلرافات واال�شاطري 

وكان احلاكم ه� االإله املعب�د وميثل ال�شلطة االلهية. 
احلاكم  ي�شتمد  وفيها  االل��ه��ي،  احل��ق  نظرية  رابــعــا: 
�شلطانه من االله مبا�شرة لذلك ه� ان�شان؟ غري م�ش�ؤول، 
وكانت 3الدولة يف فرن�شا ت�شتند اإىل هذه النظرية حيث 

كان احلاكم يدعي ذلك لتحقيق اهدافه. 
خام�سا: نظرية العقد االجتماعي، تبل�رت هذه النظرية 

فكر  ح�ل  يتفق�ن  وهم  الفال�شفة  من  جمم�عة  يد  على 
العقد االجتماعي ولكنهم يختلف�ن اىل ثالثة اجتاهات 

اأ: الفيل�ش�ف )ه�بز( يرى ان. 
واحد  �شخ�ش  عدا  ما  االفراد  جميع  العقد:  • اطراف 

وه� �شاحب ال�شلطة ورئي�شها.
• م�شم�ن العقد: تنازل االفراد عن حق�قهم الطبيعية 
يكن  مل  وه���  احلاكم  ام��رة  حتت  يعي�ش�ا  ان  وتعهدهم 

طرفا يف العقد.
وهم  واح��د  جانب  من  التنازل  ح�شل  النتيجة:-    •
االف�����راد وان احل��اك��م غ��ري م��ه��ت��م ب�����ش��يء ل��ذل��ك فه� 
�شاحب �شلطة مطلقة ولي�ش لالأفراد االإذعان واإال عدوا 

خارجني عن هذا العقد. 
ب: الفيل�ش�ف )ل�ك( والذي يرى ان:  

واحلاكم. االفراد  هم  العقد  • اطراف 
يلتزم  بينهم حيث  التزامات متبادلة  •  م�شم�نه وج�د 
ان  للحاكم  تتيح  التي  حق�قهم  عن  بالتنازل  االف���راد 

ي�فر لهم احلياة االف�شل.
لالأخر  جاز  بالتزاماته  طرف  اأي  اخل  اذا  • النتيجة: 

اخلروج عن طاعته. 
ج : الفيل�ش�ف )رو�ش�( يرى ان 

• اطراف  العقد هم االفراد فيما بينهم دون احلاكم . 
• م�شم�نة ان احلاكم يعترب وكياًل عن االفراد عليه ان 

ي�ؤدي واجباته جتاههم  
وتعدى  بال�شلطة  ا�شتبد  اذا  عزله  لالأفراد   : • النتيجة 
عم�ما  االج��ت��م��اع��ي  العقد  ون��ظ��ري��ة   ( احل��ق���ق.  على 

التعدوا ان تك�ن افرتا�ش الواقع له ( 
�ساد�سًا: نظرية الق�ة ان الدولة يف هذه النظرية عبارة 
االف��راد  بقية  على  فريق  او  �شخ�ش  فر�شه  نظام  عن 

بالق�ة والعنف واالفراد.
النظرية  هذه  منطق  التاريخي،  التط�ر  نظرية  �سابعًا: 
اىل  اأدت  التاريخي  التط�ر  من  ط�يلة  فرتات  كانت  اأنه 

جتمع االفراد والتعاي�ش وبالتايل اإىل ن�ش�ء الدولة. 
ثامنًا: نظرية التط�ر االجتماعي واالقت�شادي، تك�نت 
اجتماعية  الع�امل  نتيجة  النظرية  لهذه  وفقًا  الدولة 
و�شراعًا  طبقاته  ب��ني  انق�شامًا  فر�شت  واقت�شادية 
الطبقة  ارادة  ع��ن  امل��ع��ربة  ال�شلطة  فظهرت  م�شتمرًا 

املنت�شرة وادت اإىل تاأ�شي�ش الدولة.
فان  االكمل  للنظام  وفقا  اال�شالمية  النظرية  تا�سعًا: 
االن�شان  حياة  يف  اجتماعية  ظاهرة  عن  عباره  الدولة 
واتخذت �شيغتها ال�ش�ية عن طريق الر�شاالت ال�شماوية 
االن�شاين  املجتمع  قيادة  واو�شيائهم  االنبياء  وممار�شة 
هذه  على  ال�شدر  باقر  حممد  ال�شيد  ارت��ك��ز  وق��د 
الروؤيا م�شتندا على ق�له تعاىل: )وكان النا�ش امة واحدة 
فبعث اهلل النبيني مب�شرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب 
باحلق ليحكم بني النا�ش فيما اختلف�ا فيه اإال الذين ات�ا 
من بعدما جاءتهم البينات بغيًا بينهم فهدى اهلل الذين 
من  يهدي  واهلل  باأذنه  احلق  من  فيه  اختلف�ا  ملا  امن�ا 

ي�شاء اىل �شراط م�شتقيم.
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بقلم: اب� زهراءاال�شدي

النوراء  املجال�س 

يف ماآمت الزهراء 

اأ�شم امل�ؤلف: ال�شيخ عبداالأمري عبد الزهراء: اب� علي الب�شري 
فاطمة  ال�شيدة  �شخ�شية  عن  واملفكرين  العلماء  من  الكثري  كتب  لقد 
التي حاول  ال�شيدة  العاملني تلك  الر�ش�ل و�شيدة ن�شاء  الزهراء ب�شعة 
اعداءها اأن يجعل�ا حياتها  خالية من املظل�مية وال ي�جد من اغت�شب 
يع�شروها خلف  ومل  دارها  يحرق�ا  ومل  بيتها  على  يهجم�ا  ومل  حقها 
الباب ومل ي�شقط�ا جنينها ومل ي�شرب�ها واعتربوا اأن روايات ال�شيعة 
غري �شحيحة علمًا اأن ال�شيعة مل ياأت�ا بروايات من كتب علمائهم فقط 
وال�شيا�شة  االإمامة  امثال  ال�شنه  كتب  الروايات من  بل هناك ع�شرات 
الأبن قتيبة الدين�ري و�شحيح البخاري و�شنن اأبي داود والطرائف البن 

طاوو�ش والع�شرات من الكتب االأخرى.
من اأجل ال�ق�ف على مظل�مية الزهراء وما تعر�شت له من ظلم من 
معل�مات  له  تك�ن  اأن  احل�شيني  املنرب  خلطيب  البد    اأبيها  بعد 
واأن   الظلم الذي وقع  كاملة واحاطة تامة بهذا االأمر اخلطري �شيما 
على اآل بيت النبي ابتدا بالزهراء وهذا الكتاب الذي نقدمه لك 
يف عددنا هذا ه� خلطيب كبري حمقق قدير ا�شتطاع اأن يجمع يف كتابه 

ت�شعه ع�شر جمل�شًا، وهي كاالتي:
املجل�ش االول: ح�ل مناقب الزهراء .

املجل�ش الثاين: بعن�ان الزهراء املباركة.
املجل�ش الثالث: مكارم اخالقها.

املجل�ش الرابع: زواجها.
املجل�ش اخلام�ش: الت�شابه بينها وبني مرمي العذراء .

املجل�ش ال�شاد�ش: مقامها عند ابيها واالئمة.
املجل�ش ال�شابع: احتجاجها على ابي بكر.

املجل�ش الثامن: م�قفها ي�م املح�شر .
 -2 داره��ا  على  الق�م  هج�م   -1 ويت�شمن  رزيتها  التا�شع:  املجل�ش 

احرتاق البيت 3- ايذائها بال�شرب وا�شقاط جنينها .
املجل�ش العا�شر: حاالتها بعد رحيل ابيها .

املجل�ش احلادي ع�شر: ملاذا دفنت ليال .
املجل�ش الثاين ع�شر: اجلانب االخالقي عند م�التنا الزهراء.

املجل�ش الثالث ع�شر: ا�ش�اء على حديث الك�شاء.
املجل�ش الرابع ع�شر: ف�شل الزهراء وجاللتها .

املجل�ش اخلام�ش ع�شر: من اأين جاءت ملكية فدك.
املجل�ش ال�شاد�ش ع�شر: اهداف خطبتها يف امل�شجد .

املجل�ش ال�شابع ع�شر: حجاب الزهراء.
املجل�ش الثامن ع�شر: احلاالت العرفانية عندها.

املجل�ش التا�شع ع�شر: كرامات الزهراء.
من  ق�شيدة  جمل�ش  بداية  كل  �شمن  امل���ؤل��ف  ان  نق�ل  ان  نن�شى  وال 
�شالح  وال�شيد  �شمي�شم  ح�شن  حممد  ال�شيخ  امثال  ال�شعراء  فطاحل 
اب� احلب وغريهم ارج�ا من اخ�تي اخلطباء  احللي وال�شيخ حم�شن 
امل�فق  اقتناءه واهلل  بعد  الكتاب  املبلغات اال�شتفادة من هذا  واخ�اتي 

ملا فيه خري .
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والدته ون�ساأته
ولد �سيدنا ال�سهيد اخلطيب ال�سيد جواد ابن املرحوم 
ال�سيد عالوي ابن ال�سيد ح�سن ابن ال�سيد �سعد ابن 
ال�سيد  املرحوم  اجلليل  الفقيه  جنل  ها�سم  ال�سيد 
�سعد احللو املو�سوي يف قرية الد�سم التابعة لناحية 

احلرية بالقرب من النجف اال�سرف عام 1917م.
ن�ساأ يف اح�سان اأ�سرة عريقة �سهرية بالف�سل والكرم 
النجف  يف  واال�ــســالحــيــة  االنــ�ــســانــيــة  واملـــواقـــف 
عرفت  الــتــي  ــرة  اال�ــس وغــريهــا  واحلـــرية  والب�سرة 
وخدمة  العلم  طلب  طريق  عن  البيت  اهل  بخدمة 
املنرب وبروز االعالم منها يف هذا ال�سبيل املقد�س فكان 
جلو املكارم والتقوى وخدمة اهل البيت اأثر كبري يف 
�سقل �سخ�سية �سهيدنا وتهيئة خلدمة املنرب احل�سيني 

ال�سريف.
خطابته

تعلم القراءة والكتابة على يد املرحوم ال�سيخ هادي 
قفطان يف الد�سم حيث كان هذا ال�سيخ مقيما لبع�س 

الوقت هناك...
ال�سهريين:  اخلطيبني  على  اخلطابة  مقدمات  اخذ 
املرحوم ال�سيخ عبا�س ال�سراج واملرحوم ال�سيخ عبود 
النويني واللذان عرفا يف تلك املناطق بخطبتهما يف 
بع�س ايام ال�سنة فات�سل خطيبنا بهما واأتقن مقدمات 
اخلطابة حتى ا�سبح خطيبًا معروفًا يف تلك املناطق.

الب�سرة  اىل  والتبليغ  للخطابة  �سنويًا  ي�سافر  وكان 
منربه  ميتاز  حيث  املناطق  من  وغريهما  والكويت 
م�سائب  ذكر  يف  القراءة  واجــاد  واالر�ساد  بالوعظ 

اهل البيت  ومظلوميتهم. 
اخالقه

كثريًا  رايــتــه  ــد  وق والــكــرم  النف�س  ب�سخاء  ــرف  ع
الوقار والتقوى  �سيماء  ارى عليه  والتقيت به فكنت 

متميزًا بال�سكينة الهدوء.
وعرف �سهيدنا باهتمامه باإ�سالح ذات البني وال�سعي 

هذه  يف  اجلهد  وبــذل  النا�س  بني  والوئام  الوفاق  يف 
من  مق�سودًا  فكان  ومتاعبه  �سنه  كرب  رغــم  ــور  االم
قبل الع�سائر كالغزاالت واآل �سبل واآل فتله  وغريها 
هذه  الأجل  و�سواحيها  النجف  وبيوتات  ع�سائر  من 
املهمات وغريها من االأمور االجتماعية واال�سالحية 
يف  حمرتمًا  مبجاًل  فيهم  القول  نافذ  عندهم  مقدما 

او�ساطهم 
اعتقاله

اجلمهورية  اإىل  اوالده  بع�س  هجرة  بحجة  اأعتقل 
حيث  النجف  مديرية  يف  اعتقاله  وكان  اال�سالمية 
مكث يف ال�سجن ملدة �سنة ون�سف ال�سنة تعر�س فيها 
اىل انواع التعذيب النف�سي واجل�سدي رغم كرب �سنه 
وكان امل�سرف على تعذيبه املجرم نعمان �سربة احد 
جــالوزة االمــن وكــان اخر اعتداء له عليه ان �ستم 
والده املرحوم ال�سيد عالوي احللو فقال له ال�سيد وما 

عذرك من ر�سول اهلل  ت�سب ال�سيد بال �سبب؟! 
فما كان من جمرم االمن اال ان لطم ال�سيد بقوة على 

فمه حتى ادماه غا�سبًا كيف رد عليه؟
فلم مي�س على هذا املجرم اال يومان حتى قتل مبحلة 
العمارة يف النجف على يد .احد االبطال املجاهدين 
الطغاة  بركب  الظاملة  ال�سريرة  النف�س  هذه  ملحقا 

واال�سرار.
وكان من املعتقلني معه اخلطيب املجاهد ال�سيخ كامل 

الكندي حيث حدثني عنه قائاًل:
كان املرحوم ال�سهيد ال�سيد جواد احللو ر�سوان اهلل 
احلك  يف  حتى  به  متميزا  باالإيثار  معروفا  عليهم 
الظروف حيث كان معي يف ال�سجن حوايل �سنتني ف�سال 
عن عالقتي ال�سخ�سية معه وات�سايل به يف احلرية 
وكان معروفا بب�ساطته و�سالمة قلبه وعدم تكلفه يف 
اخالقه وكلماته معروفا بالعاطفة والرحمة اجتاه 
تنهمر  ان  يتحمل  ال  انه  حتى  واملظلومني  الفقراء 
دموعه مبجرد ذكر ما�ساة فقيد او مظلوم امامه وقد 

التعذيب  النواع  وتعر�س  النجف  امن  يف  معي  �سجن 
لنا  علم  وال  املواجهة  من  ومنعنا  والنف�سي  اجل�سدي 
باهلنا وال علم لهم مب�سرينا ل�سنة كاملة وذلك يف عام 
1984م وكان معنا يف االعتقال اخلطيب ال�سيد حممد 
القابنجي وال�سيخ ا�سماعيل اجلزائري وال�سيد هادي 
وال�سيخ  احليدرية  الرو�سة  خدمة  احد  اخلر�سان 

كاظم عبد الواحد املن�سوري.
ا�ست�سهاده

وبعد اخراج ال�سيد من ال�سجن �سددت عليه ال�سلطة 
اجلائرة ومنعته من اخلطابة وا�ستدعي لعدة مرات 
الفطر  النجف كان اخرها يوم عيد  امن  اىل دائرة 
املبارك �سنة 1407هـ حيث �سقي ال�سم بـ)فنجان( من 
القهوة قدم له وما امهله اال يوما واحدا حيث تفاقمت 
عليه حالته وتدهورت �سحته وظهرت اثار ال�سم على 
ج�سده بارزة وكما اكد ابن اخيه املجاهد ال�سيد ماجد 
احللو بان ال�سم قد اخذ ماأخذه منه واثر على اجلهاز 
الع�سبي تاثريا بالغا حتى هيمن االرتعا�س ال�سديد 
يف  مظلوما  �سهيدا  الطاهر  نحبه  فق�سى  بدنه  على 
اليوم الثاين من �سوال 1407هـ ليلحق بركب ال�سهداء 
من ابناء اال�سالم و�سيعة اهل البيت على مر الع�سور 
�سمًا  ا�ست�سهدوا  الذين  الطاهرين  اجــداده  وليجاور 

وقتاًل يف مقعد �سدق عند مليك مقتدر.
العلماء  جملة  يف  احللي  وليد  الدكتور  ذكــره  وقــد 
ال�سهداء مبا يلي: ال�سيد جواد احللو من اهلي النجف 
قتل م�سموما بالثاليوم بوا�سطة امن النجف وعمره 

)72( عامًا.
ال�سيد  هم  ال�ساحلني  االوالد  من  عــددًا  خلف  وقــد 
وال�سيد  حممد  وال�سيد  الــرزاق  عبد  وال�سيد  طالب 
باقر وال�سيد حممود وال�سيد احمد واملرحوم ال�سيد 

حامد الذي تويف يف حادث �سيارة
ف�سالم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد ويوميبعث حيا.

بقلم: ال�شيخ حمم�د عبد الر�شا ال�شايف

جواد احللو
ال�سيد ال�سهيد  اخلطيب 
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�سهداء على خطى احل�سني



بقلم:عالء عبداالأمري الطائي

قال تعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ    ڀ   رب)التني(

ق���ال ر���ش���ل : » اأك���ل ال��ت��ني اأم����ان من 
ينفع  ف��اإن��ه  التني  »ُك��ل   :وقال الق�لنج« 
الب�ا�شري والنقر�ش«. وعن اأبي ذر قال : اأُهدي 
الأ�شحابه:  فقال  تني،  عليه  طبق  النبي   اإِىل 
لقلت  اجلنة  من  نزلت  فاكهة  قلت  فل�  »كل�ا 
 ، والياب�ش  ال��رط��َب  التني  »كل�ا  وق��ال   ، ه��ذه 
وينفع  الب�ا�شري  ويقطع  يزيد يف اجلماع  فاإنه 
من النقر�ش واالإِْبردة « وقال: »كل�ا التني فاإن 
على كل ناحية منه ب�شم اهلل الق�ي« قال اأمري 
وه�  ال�شدد  يلني  التني  »اأك��ل   :امل�ؤمنني
نافع لرياح الق�لنج فاأكرثوا منه بالنهار وكل�ه 
ال�شادق:  االإمام  قال   » منه  تكرثوا  وال  بالليل 
ويثبت  العظم  وي�شد  بالبخر  يذهب  التني  »اإن 
اإِىل  ال�شعر ويذهب بالداء حتى ال يحتاج معه 

دواء« 
فوائد التني

ب اأن رماد خ�شب التني  »قد قال�ا: ان من املجرَّ
اإِذا نرث يف الب�شاتني اأو على الزروع اأو االأرا�شي 
قتل الدود فيها« »قال جالين��ش: التني الياب�ش 
انق�شائها  عند  االأُوىل  الدرجة  يف  حارة  ق�ته 
املاء  واإِن  وله لطافة.  الثانية عند مبدئها  ويف 
الذي يطبخ فيه التني طبخًا كثريًا فاإنه ي�شري 
�شبيهًا بالع�شل يف ق�امه وق�ته معًا. واأما التني 
ما  ب�شبب  �شعيفة  فقّ�ته  ي�ؤكل  ال��ذي  الطري 
من  جميعًا  والن�عان  الرط�بة  من  يخالطه 
البطن.  يطلقان  والياب�ش  ِطب  الرَّ اأعني  التني 
احلرارة  من  فلها  التني  �شجرة  ق�شبان  واأم��ا 
ولطافة املزاج ما يبلغ بها اإىل اأنها اإِذا طبخت 
دي�شق�ر  قال  هراأته.  ال�شلب  البقر  حلم  مع 
ال��ت��ني ط��ري��ًا ن�شيجًا  : م��ا ك���ان م��ن  ي��دو���ش 
الربي  التني  ول��ن  ي�شهل  للمعدة  رديء  فاإنه 
وُيذيب  االإنفحة  مثل  اللن  د  ُيجميِّ والب�شتاين 
اجلامد مثل اخلل ويقرح االأبدان ويفتح اأف�اه 
بالبالد  كثريًا  ينم�  �شجر  ثمر  التني  العروق. 
املاء  نزل  ف��اإِذا  عروقه  من  وي�شرب   ، الباردة 

على ثمره ف�شدت ويدرك يف احلادي ع�شر من 
�شهر مت�ز ويدوم اإِىل اأوائل كان�ن.

املكبب  الن�شيج  اللحيم  الكبار  التني:  واأج���د 
كالع�شل  قطع  فمه  ويف  بالغًا  ينفتح  ال  ال��ذي 

اجلامد.
اأغني  م��ن  ال��ت��ني  يعترب   «  : القبانى  د.  ق��ال 
م�شادر الفيتامينات » اأ ، ب ، C « كما يحت�ي 
وعلى  املعدنية  امل����اد  م��ن  عالية  ن�شبة  على 
االأخ�ش احلديد والكل�ش والنحا�ش وهي امل�اد 
البانية خلاليا اجل�شم وامل�لدة خل�شاب الدم، 

يف حاالت
امل�شتع�شي  االم�شاك  معاجلة  يف  التني  ويفيد 
على  ال�شباح  يف  تينات  بع�ش  ت��ن��اول  ف��اإن   ،
الريق، خري � األف مرة � من تناول احلب�ب اأو 
يف  امليزة  هذه  تختلف  وال   ، امللينة  امل�شاحيق 
الغ�ش عنها يف تناول املجفف فكالهما  التني 
على  درجنا  وقد  امللينة.  بخ�شائ�شه  يحتفظ 
�شتاء،  اجل���ز  مع  املجفف  التني  تناول  ع��ادة 
الأن  الغذائية;  ال��ت��ني  ل��ق���ة  دع���م  ه���ذا  ويف 
من  عاليًا  مقدارًا  اآكلها  يهب  املادتني  مزيج 
احلرورات ت�شاعده على مقاومة برد ال�شتاء ، 
ومتنحه ق�ة ون�شاطًا، ولكن من ال�شروري اأن 
التني  تناول  اإىِل وج�ب االعتدال يف  ننبه هنا 
الأنه يحت�ي على عنا�شر غذائية د�شمة جتعل 
االأُخ��رى  االأطعمة  تناول  عن  ت�شدف  املعدة 
ت�شبب  ق��د  الثمر  يف  ال��ب��ذور  ك��رثة  اأن  كما   ،
امل�شاب�ن  ين�شح  ول��ذا  اله�شم;  ا�شطراب 
يقلل�ا  باأن   � خا�ش  ب�شكل   � االأمعاء  بالتهابات 
يزيد  ال  بحيث  يتناوله  الذي  التني  مقدار  من 
ويفيد  الي�م. هذا  تينات يف  �شبع  اأو  �شت  عن 
م��ن��ق���ع ال��ت��ني يف ع���الج ال��ت��ه��اب��ات اجل��ه��از 
واحلنجرة،  الق�شبات  كالتهاب   ، التنف�شي 
كل  قبل  املنق�ع  هذا  من  كاأ�ش  تناول  اأن  كما 
طعام يفيد يف تخفيف حدة ال�شعال الت�شنجي 
اإِذا ُا�شتعمل املنق�ع غرغرة فاإِنه  الديكي. اأما 
البلع�م،   التهاب  عن  الناجمة  االآالم  يخفف 
فالتني ه� احد العنا�شر النباتية االأربعة التي 
ت�شتعمل مناقيعها يف مكافحة التهابات اجلهاز 

التنف�شي وُت�شمى » املناقيع ال�شدرية «.
و�شفة ال�شتعمال التني كعالج لك�شل االأمعاء:

ال��شفة  ب�شنع   » ل�كلري   « ال��دك��ت���ر  ين�شح 
تنتخب  وك�شلها:  االأمعاء  وهن  لعالج  التالية 
اإىل  منها  ك��ل  وت�شطر  تينات  �شبع  اأو  �شت 
الزيت�ن  زيت  يف  ال�شرائح  ت��شع  ثم  �شطرين 
الليم�ن  من  �شرائح  ب�شع  اإِليها  ت�شاف  ثم 
وُترتك ليلة كاملة ، ويف ال�شباح ترفع �شرائح 
الزيت  ت�شفية  بعد  الريق  على  وت�ؤكل  التني 

منها.
و�سفة ل�سنع منقوع التني

اإىل  منها  ك��ل  وتق�شم  تينة  ع�شرين  ت���ؤخ��ذ 
�شريحتني ثم ُترمى يف مقدار ن�شف ليرت من 
املاء ال�شاخن وترتك يف املاء مدة اثنتي ع�شرة 

�شاعة.
و���ش��ف��ة ال���ش��ت��ع��م��ال ال��ت��ني ك��ع��الج ل��ل��ح��روق 

الب�شيطة:
على  وي��شع  املجفف  التني  من  مقدار  ُيهر�ش 
عن  بعيدًا  امل�شاب  كان  اإِذا  الب�شيط  احل��رق 

مراكز اال�شعاف واالأطباء«
على  يحت�ي  ال��ت��ني   « رف��ع��ت:  حممد  د.  ق��ال 
ن�شبة عالية من امل�اد املعدنية اأهمها احلديد 
ت�شاعد  التي  امل�اد  وهي  والكل�شي�م  والنحا�ش 
ُتعُد  كما   ، عملها  اداء  على  اجل�شم  خاليا 
حالة  يف  ال��دم  هيم�جل�بني  لت�ليد  م�شدرًا 
االأنيميا ويحت�ي التني كذلك على ن�شبة مرتفعة 
من امل�اد ال�شكرية التي تزيد من قدرة اجل�شم 
على العمل، فكل 100 من التني الطازج تعطي 
به مقادير  اأن  اجل�شم 70 �شعرًا حراريًا. كما 
جيدة من فيتامينات » ب « ولذلك يعترب التني 
يف  يفيد  وه�  الف�اكه،  جميع  من  غ��ذاء  اأك��رث 

حالة ك�شل االأمعاء.
الق�شبة  التهابات  ع��الج  يف  يفيد  ومنق�عه 
ال�شباح  يف  التني  واأك��ل  واحلنجرة.  اله�ائية 
قبل االفطار يفيد يف حاالت االم�شاك املزمن 
فه� ملني للمعدة. وه� يقلل من احل�ام�ش يف 
كما  ال�شيئ.  اأثرها  يقلل من  وبالتايل  اجل�شم 

اأنه مفيد للح�امل والر�شع «

فوائد التني
اعداد: عالء الي�شاري

2414 3 3 ذي القعدة
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اعداد: ماآب امل��ش�ياعداد: كرار كرمي زيارة

م�سطلحات

نوع  وا�ــســطــالًحــا:  اهلّل  حكومة  لــغــًة: 
بني  احلاكم  فيه  يجمع  احلكم  نظم  من 

ال�سلطتني الدنيوية والروحية

االأدب  يف  اجتاه  وهو  االإبتداعية  وتعني 
والعاطفة  اخليال  �ساأن  من  يّعلي  والفن 

ويقوم على معار�سة الكال�سيكية.

ـــم مبــ�ــســر واملـــ�ـــســـرق  ـــرج ــح ت ــطــل مــ�ــس
ـــة ـــزي ـــي ـــل ــــى لـــلـــكـــلـــمـــة االجن ــــرب ــــع ال

)SECUL ARISM(
مبعنى: الدنيوى والواقعى, والعاملى ذلك 
الأن العلمانية هى نزعة فل�سفية وفكرية

و�سيا�سية واجتماعية ترى العامل مكتفيا 
بذاته, تدبره االأ�سباب الذاتية املودعة 
فيه فالعامل والواقع والدنيا هى مرجعية 
والــدولــة  االإن�سانى  لالجتماع  التدبري 
واحلياة  االجتماع  فاإن  ثم  ومن  واحلياة, 
من  مدبر  اإىل  حاجة  فى  لي�ست  والدولة 
خارج هذا العامل ومن وراء هذه الطبيعة 
�سوؤونه  يدبر  بــذاتــه,  مكتف  واالإنــ�ــســان 
العقل  بوا�سطة  ونظمه  قيمه  ويــبــدع 
والتجربة, ولي�س فى حاجة اإىل �سريعة 

�سماوية حتكم هذا التدبري.

املح�سو�س  املـــادي  للواقع  يجعل  مذهب 
االعتبار االأول ويطلق خا�سة يف القرون

اأن  يرى  الذي  املذهب  ذلك  على  الو�سطى 
الكليات لها وجود حقيقي.

الــكــلــمــات ) قطمري وفــتــيــل ونــقــري (  كــل هـــذه 
موجودة يف نوى التمر

وهي  واحــدة,  مرة  القراآن  يف  ذكرت   : القطمري 
تعاىل:زب  قال  التمر.  نوى  على  التي  اللفافة 
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ...ڎ   

ڑ   ڑ  ک  رب)فاطر(

الفتيل: ذكرت يف القراآن ثالث مرات وهو خيط 
رفيع موجود على �سق النواة قال تعاىلزب ڻ  
ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ  
ے   ھ   ھ    ھ   ھ    

ے  ۓۓرب)االإ�سراء(

اهلل  �سربه  مثل  اأ�سغر  هذا  يكون  وقد  النقري: 
النواة  ظهر  على  �سغرية  نقطة  وهو  القراآن  يف 

يف اجلهة املقابلة لل�سقه قال تعاىل:زبڇ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    

ک  ک  رب)الن�ساء(

التيوقراطية

الرومانتيكية

العلمانية

الواقعية

يحكى ان معاوية بن ابي �سفيان ار�سل 
 مكونة من  ر�سالة اىل االإمام علي 
ان  املــعــروف  ومــن  مت�سابهتني  كلمتني 
بدون  الكتابة  كانت  الوقت  ذلــك  يف 
امري  �سيحري  بانه  معاوية  وظن  نقط 

املوؤمنني واأف�سح العرب!!
بهذه   املوؤمنني اأمـــري  عليه  فـــرد 

الر�سالة:

لوال  رمــوزهــا  فك  من  يتمكن  مل  التي 
وقتهم  يف  العرب  باف�سح  ا�ستعان  ان 
واخربوه بعد جهد كبري مبا كتبه اأمري 
هذه  لرموز  فكهم  وكان  املوؤمنني 

الر�ساله هو كالتايل:
ذِلّك  ذلك  ِق�سار  ف�سار  ِعزَك  "غّرك 
بهذا  َفــَعــّلــك  فعلك  فــاِحــ�ــس  فــاخــ�ــَس 

ُتهدا. وال�سالم

اعداد: حنان هادي احلمداين

ر�سالة امري املوؤمنني 
علي اىل معاوية 

)قطمري , فتيل, نقري( 
اين موجودات؟

كنا�س  فجاء  )كنيف(  يف  نحوي  وقــع 
اأهو  ليعلم  الكنا�س  به  ف�ساح  ليخرجه 
اطلب  النحوي:  له  فقال  ميت  ام  حي 
وثيقا  �ــســدًا  و�ــســدين  دقيقا  حباًل  يل 
واجذبني جذبا رقيقا. فقال: الكنا�س 
هذا  من  اخرجتك  اإن  طالق  اأمــراأتــي 

املكان. فرتكه وان�سرف.

من نوادر اهل النحو 
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 اإىل مكة يف  ملا قدم االإم��ام احل�شني 
 ، (للهجرة   60( �شنة  �شعبان  من  الثالث 
و�ش�ال  رم�شان  و�شهر  ال�شهر  ذل��ك  بقي 
اهلل  بعبادة  هناك  وا�شتغل   ، القعدة  وذي 
وطاعته، واجتمع اإليه تلك الفرتة جمع من 

�شيعة احلجاز والب�شرة . 
للحج يف ذي احلجة.  االإم��ام  فاحرم 
ويف الثامن من هذا ال�شهر وه� ي�م الرتوية 
قدم عمر بن �شعيد بن العا�ش مكة يف جمع 
اأمر من  اأنه يريد احلج لكنه  كثيف واأظهر 
 قبل يزيد باإلقاء القب�ش على احل�شني

ثم اأر�شاله اإىل يزيد اأو قتله. 
كان احل�شني  يعلم مكن�ن خاطرهم 
فعدل عن احلج اإىل العمرة وطاف بالبيت 
فت�جه  واحل  وامل��روة  ال�شفا  و�شعى ما بني 
من ي�مه اإىل العراق. قال بن عبا�ش: راأيت 
العراق  اإىل  يت�جه  اأن  قبل   احل�شني

يف    جربائيل  وك��ف  الكعبة  ب��اب  على 
كفه، وجربائيل ينادي : ))هلم�ا اإىل بيعة 

اهلل (( 
روي عن االإمام ال�شادق : �شار حممد 
 يف  االإم��ام احل�شني  اإىل  بن احلنفية 
الليلة التي اأراد اخلروج �شبيحتها عن مكة 
الك�فة من عرفت  اأهل  اأخي ان  يا  ، فقال: 
يك�ن  اأن  واأخيك وقد خفت  بابيك  غدرهم 
حالك كحال من م�شى،  فان راأيت اأن تقيم 

فانك اعز من يف احلرم وامنعه. 
يغتالني  اأن  خفت  قد  اأخي  يا   : فقال 
ال��ذي  ف��اأك���ن  احل��رم  يف  معاوية  ب��ن  يزيد 
ي�شتباح بقتله حرمة هذا البيت،  فقال بن 
احلنفية:  فان خفت ذلك ف�شر اىل اليمن 
اأو بع�ش ن�احي الرب فانك مع النا�ش به وال 

يقدر عليك ، فقال انظر فيما قلت. 
  احل�شني  ارحتل  ال�شفر  يف  كان  فلما 

زمام  فاخذ  فاأتاه  احلنفية،   بن  ذلك  فبلغ 
امل  اآخ���ي  ي��ا  ل��ه:  ف��ق��ال  ركبها  ال��ت��ي  ناقته 
قال:  بلى،  قال:  �شاألتك  فيما  النظر  تعدين 

فما حداك على اخلروج عاجاًل. 
فقال  اأتاين ر�ش�ل اهلل  بعد ما 

فارقتك فقال: 
يراك  اأن  �شاء  فان اهلل  ))يا ح�شني اخرج 

قتيال (( 
اليه  وان��ا  هلل  اإن��ا   : احلنفية  اب��ن  ل��ه  فقال 
الن�شاء  ه���ؤالء  حملك  معنى  فما  راجع�ن،  

معك واأنت تخرج على مثل هذا احلال .
اأن  �شاء  اأن اهلل قد  له:))قد قال يل  فقال 
معي.  من حملهن  فالبد  �شبايا((.  يراهن 
هذا وقد انطلق م�كب االإمام احل�شني بكل 
ال�شهادة  نح�  به  من معه وكذلك من حلق 
الكمال  اال�شر  نح�  الن�شاء  م�كب  وانطلق 

الدور الثاين ل�اقعة الطف اخلالدة. 

ما  ا
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انطالقًا
ال�سهادةنحو
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التبليغية  بالثقافة  يتزود  واأن  الب��د  املبلغ  اأن 
بدون  بعيدًا  ال�شفر  يريد  كمن  التزود  فبدون 
وعملية  علمية  التبليغ  وثقافة  والراحلة  الزاد 

يف ان واحد فعلى املبلغ اأن يعلم 
ليتمكن  التبليغ؟ ثم يجاهد  اأواًل: ماهي ثقافة 
من تطبيقها على املنهج التبليغي الذي اتخذه 

و�شيلة لالإر�شاد والهداية. 
ومن اأهم النقاط التي يتطلبها التبليغ:

الكالم  • هند�سة 
والكتاب  والتاريخ  واالخبار  واحلياة  فالك�ن 
م�اد  قبيل  من  كلها  املطهرة  وال�شنة  احلكيم 
عليها  ي�شفي  اأن  يتمكن  ال��ذي  املبلغ  واالت  
يتقبل  حتى  املجتمع  تالئم  �شاحلة  هند�شة 
االر����ش���اد ب��ق���ل ح�����ش��ن ث��م ي��ع��م��ل ب��ه ح�شب 
ولكن  الدارين  يف  في�شعد  اال�شالمي  املخطط 
بعد ط�ل جتربه  اإال  ذلك  املبلغ من  يتمكن  ال 
مناهج  وان��ت��ه��اج  املبلغني.  الإر���ش��اد  وان��ق��ي��اد 

االنبياء واالئمة وامل�شلحني العظام.
كما اأن مهند�ش البناء ال يتمكن من بناء ق�شر 
واقتفاء  وجتربة  درا�شة  ط���ل  بعد  اإال  جميل 

الأنظار املهند�شني. 
احل��دي��د  اإال  لي�شت  االع��م��ار  م����اد  ان  ومب���ا 
واال�شمنت واالجر واخل�شب و... واملهند�ش ه� 
الذي يتمكن اأن يبني منها بناية فخمة كذلك 
وال�شنة  القران  اإال  تك�ن  ال  االر�شادية  امل���اد 

والتفكري يف الك�ن التاريخ  واملبلغ القدير ه� 
تالئم  �ش�رة  عليها  ي�شفي  اأن  يتمكن  ال��ذي 

العق�ل وتقبلها الطباع والمتجها اال�شماع.
كالرجل  فه�  املبلغني  م��ن  ال��ق��ادر  غ��ري  اإم���ا 
وي�شيع  االن�شائية  امل���اد  يتلف  ال��ذي  العامي 
وقته  فيخ�شر  املال  رب  خ�شران  وي�جب  وقته 
يفرغ  وبالنتيجة  ال�شامعني  اع��م��ار  وي�شيع 
اخلطابة واالر�شاد يف قالب تتنفر منه االنف�ش 
اخلالق  �شخط  ويجلب  اال�شماع  عنه  وتبتعد 
الهند�شة  حيث  من  اإال  ف��رق  ذي��ن  بني  ولي�ش 

واال�شل�ب واالداء والتعبري.
يقال: اأن احد االمراء راأى يف املنام اأن ا�شنانه 
�شقطت فانده�ش من الروؤيا وقام فزعًا مرع�بًا 
وملا ا�شبح ال�شباح حكى روؤياه ملعرب كان يع�زه 

ح�شن االداء وهند�شة الكالم فقال له: 
اأن اقرباء االمري مي�ت�ن جميعا! وبذلك اوجب 
االم��ري معربًا  ث��م طلب  وط���رده.  االم��ري  نهر 
فقال  الكالم؟  هند�شة  فيه  يت�فر  كان  اخ��رًا 
له: اأن االأمري اط�ل عمرًا من �شائر اقربائه.. 
فا�شتح�شن االمري تعبريه واأجازه �شنية واكرمه 
وعظمه فكم ترى بني مادة تعبري االول ومادة 

تعبري الثاين؟
اأنه ال �شيء اطالقًا..

واإمنا الفرق ه� يف القالب وال�شياغة وح�شن 
الهند�شة وج�دة العبارة...

وه���ذا ال��ف��رق ي��اأت��ي يف اخل��ط��اب��ة واالر���ش��اد. 
االداء  ي��ع���زه  مبلغ  ف��رب  والتبليغ  وال��ه��داي��ة 
فيك�ن تبليغه وباال عليه باالإ�شافة اإىل ايجابية 
منه  بال�شد  املق�ش�د  وانعكا�ش  املجتمع  نفره 
يجلب  فانه  كالمية  هند�شة  وله  االداء  يعرف 
االحرتام ويتمكن من ار�شاد النا�ش اإىل احلق 

والف�شيلة.
وهكذا يفهم من احلديث ال�شريف 

النا�ش  نكلم  اأن  امرنا  االنبياء  معا�شر  )نحن 
اأن  املبلغة  او  املبلغ  ليعلم  عق�لهم(  قدر  على 
اال�شل�ب وهند�شة الكالم ال ياأتي عف�يًا وبدون 
من  بكثري  ا�شهل  امل��ادة  حت�شيل  فان  �شع�بة 

حت�شيل اال�شل�ب.
وحكمة هند�شة التبليغ اخلطابي ال تت�فر لدى 

املبلغ يف الغالب اال ب�
1. درا�شة الهند�شة الكالمية: مبطالعة الكتب 
و�شعت  والتي  االداء  كيفية  اإىل  تتعر�ش  التي 
ج�اهر   -1 امثال  اخلطابة  كيفية  بيان  الأجل 

البالغة 2- املنطق 3- كتب النح�.
اال�شل�ب  ح�شن  خطيب  يد  على  التلمذة   .2

مقب�ل عند النا�ش.
3. ط�ل جتربة ال�شخ�شية: بتهذيب املفردات 
التبليغية وانتقاء ما ي�جب اقباال من النا�ش.  

؟ما  ا

بقلم الطالبة: ح�راء حرب البزوين

يتطلب
التبليغ
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بقلم الطالبة: ح�راء امل��ش�ي

ــلــي  تــو�ــسُّ ــــكــــراِم  ال بـــــــاالآِل  عاذيلهلل  يا  وحّقهْم  عليَك  رغمًا 
ــْم  ــِه درِب عــن  فــاأنــّنــي  َفعَلت  العليَمهما  اإىل  ال�ّسبيل  فُهم  اأنَثني  َلْن 
�ُسفعاُء يل ُهْم يف ال�سداِئِد موئليُهْم �سادتي هم قادتي ُهْم يف عٍد 
ــْم  ــِه َووالِئ هْم  بُحَبّ االإلــه  بتعّقلاأو�ــســى  ــُم  ــُه ــي ف َرَبـــــي  َفـــاأطـــعـــُت 
َقْد  والبغ�ساُء  اأنَت  عنُهْم  ــِلوزللَت  املُــر�ــسَ ــبــّي  الــنَّ ِلــبــَنــي  اأعلنَتها 
فيُهُم  ــدًا  ــْم َع اهلل  اأُمـــر  الَويلخــاَلــْفــَت  لك  اّللعنَي  اإبلي�َس  وَجعلَت 
ي وّانني االأف�سل ع�ْس يف َعماَك َودَعك مَنّ الطريِق  عن  اأزلَّ  َلْن  ال 

طريَقُهْم  اإّن  الكوِن  َبــرّب  عاُب تهوُن يلق�َسمًا  ال�سّ فيِه  تُكن  مهما 
بــَدرِبــِهــْم  ــَمــات  املَ حتى  اأرى  املُنَزِل اإين  بالكتاِب  اأق�ِسُم  كال�سهِد 
لغريِهْم  َعدَلت  اإذا  احلياة  قاِتليواأرى  حتمًا  وهــو  زعــافــًا  ــّمــًا  �ــسُ
حتفُه  يف�سل  ــدًا  اأح تــرى  بعاقِل اأَفــَهــل  فلي�َس  ذا  يفعُل  كــان  اإن 
دى  الُف�سِل اإين قد اخرتُت احلياة على الرَّ ــبــيَّ  الــنَّ لَبني  تي  مبَحبَّ
ْقد  واأَنت  االإله  ر�سواَن  اأعــــداًء لــه يــا جاهليواخرتُت  اأر�ــســيــَت 
اإذا حان احل�ساُب فمح�سري  علياإيَنّ  واملـــوىل  املُختار  اأحــمــد  مــع 
ــادة لــَك َمــن هم  ــَت وق ــيُء اأن َدرِك اجَلحيم االأ�سفِلوجت ُيرَمون يف 
ى ل�سِ يف  جميعًا  منزُلُكم  َمنزيل �َسيكون  الّنبّوة  بني  جنَب  ويكون 

مْن قوِل خرِي اخللِق قواًل جُممِل هــذا الـــذي قــْد ُقــلــُت اإعــلــم اأّنـــُه 
تدعي  فــاأنــك  ُتــنــكــُره  ُكــنــت  بــاطــِلاإن  يــقــوٍل  اأتــــى  ــبــي  ــنًّ ال اأن 
تــرى  ــا  ي ــك  ل فــمــا  ُتــقــربــه  جُمــاديِلواإذا  الَّنّبي  لبني  مبّحبتي 

لله بالآل الكرام تو�سلي


