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االفتتاحية
لنا  ابعث  لهم  لنبٍي  قالوا  اذ  مو�سى  بعد  من  ا�سرائيل  بني  من  املالأ  اىل  تر  }اأمل 
قالوا  تقاتلوا  ااّل  القتال  عليكم  ُكتب  ان  ع�سيتم  قال  اهلل  �سبيل  يف  نقاتل  ملكًا 
عليهم  ُكتب  فلما  وابنائنا  ديارنا  من  اأُخرجنا  وقد  اهلل  �سبيل  يف  نقاتل  ااّل  ومالنا 
قد  اهلل  ان  نبيهم  لهم  وقال   . بالظاملني  عليٌم  واهلل  منهم  قلياًل  ااّل  توّلوا  القتال 
ومل  منه  بامللك  احق  ونحن  علينا  امللك  له  يكون  اأنى  قالوا  ملكًا  طالوت  لكم  بعث 
واجل�سم  العلم  يف  ب�سطة  وزاده  عليكم  ا�سطفاه  اهلل  ان  قال  املال  من  �سعًة  يوؤت 

العظيم. العلي  اهلل  �سدق   .} عليم  وا�سٌع  واهلل  ي�ساء  من  ملكه  يوؤتي  واهلل 
تعّو�س  ال  تاريخية  تغيري  فر�سة  االيام  هذه  ذكراها  ع�سنا  التي  عا�سوراء  كانت 
هذا  و�سلم..  واآله  عليه  اهلل  �سلى  نبيها  بنت  ابن  خذلت  عندما  االمة  �سيعتها 
التحريف  ومكامن  التحديات  حجم  يعلم  وهو  �سدًى  امته  يرتك  مل  الذي  النبي 
جعل  بل  و�سلم..  واآله  عليه  اهلل  �سلى  رحيله  بعد  اهلل  دين  له  �سيتعر�س  التي 
بعده..  من  خليفته  على  كالو�سية  الهامة  ال�سمانات  من  العديد  اهلل  وباأمر 
اّدخــره  الــذي  ال�سالم..  عليه  احل�سني  االمــام  �سبطه  كان  ال�سمانات  تلك  ومن 
التحريف  موؤامرات  اخطر  من  واالمة  الدين  لينفذ  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
من  او�سياء  جعل  يف  ال�سالم  عليهم  االنبياء  ديدن  ذلك  كان  لقد  والتزييف.. 
مع  االمــة  وقفت  ولــو  رحيلهم..  بعد  من  االلهية  ال�سريعة  ليحر�سوا  بعدهم 
عليها  اهلل  والنزل  حالها..  غري  اليوم  حالها  لكان  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام 
حاجة  )املنقذ(  ان  ارجلهم..  حتت  ومن  فوقفهم  من  والكلوا  ال�سماء  من  بركات 
ل�سرورة  تفهمًا  االكــر  فانهم  املظلومني..  اولئك  �سيما  االن�سان..  يف  فطرية 
و�ساقوا  ا�سرائيل  بني  احــوال  �ساءت  وعندما  التغيري..  قائد  واهمية  املنقذ 
وو�سايا  اهلل  �سرع  لرتكهم  عليهم  ت�سلطوا  امنا  الذين  الظاملني  باحلكام  ذرعــًا 
وملك   .. منقذًا  لهم  يبعث  ان  اهلل  �ساألوا  ذاك  عند  ال�سالم..  عليهم  االنبياء 
ير�سدنا  الكرمي  القراآن  ان  اال  ظامليهم..  ويدحروا  معه  ليقاتلوا  وجهاد  قتال 
وكل  ا�سرائيل  بني  انتكا�سة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  ولعلها  جدًا  هامة  ق�سية  اىل 
هي  بل  املطاف  نهاية  لي�ست  املنقذ  يف  الرغبة  ان  وهي   .. حدوهم  حتدو  امة 
يف  �سيقودنا  هو  وامنــا  جهادنا  وعــن  عنا  بدياًل  يكون  لن  املنقذ  وان  بدايته.. 
يتحقق  لن  الذي  التغيري  اردنا  اذا  ندفعه  ان  ينبغي  ثمن  دائمًا  فهناك  ذلك.. 
)هل  نبيهم  �ساألهم   .. املقاتل  باملنقذ  اال�سرائيليون  طالب  ان  فبعد  باملعجزة.. 
طالبوا  انف�سهم  هم  النهم  ذلك  تقاتلوا؟(...  اأاّل  القتال  عليكم  ُكتب  ان  ع�سيتم 
ولكن هنا   .. للقتال  ا�ستعداد  انهم على  يعني  .. وهذا  رايته  ليقاتلوا حتت  بقائد 
اال�سرائيليون  الثمن..  لدفع  واال�ستعداد  التغيري  يف  الرغبة  بني  الفرق  يكمن 
به  يلتزموا  مل  ما  هذا  ولكن  القتال..  ملك  جاءهم  اذا  �سيقاتلون  انهم  اكــدوا 
بدءات  حتى  ملكًا  طالوت  لهم  اهلل  بعث  ان  فما  اكريتهم..  به  تلتزم  مل  قل  او 
ا�سارات على عدم  ينتظرونه.. وهي  كانوا  الذي  نف�سه  القتال  ملك  االثارات �سد 
جديتهم يف خو�س املعركة التي ال بد منها اذا ارادوا التغيري... فقالوا انه رجل 
نبيهم  لهم  اكد  عندما  بقيادته  ظاهرًا  اقتنعوا  اذ  ثم   ! ملكًا  يكون  فكيف  فقري 
باعينهم..  �ساهدوها  مللكه  اآية  له  وكان  واجل�سم  العلم  يف  ب�سطة  زاده  اهلل  ان 
اال  النهر  من  �سربوا  عندما  احلا�سم  املنعطف  عند  وخذلوه  عنه  تخاذلوا  لكنهم 
التغيري  وحققت  جالوت  على  طالوت  بها  انت�سر  التي  القلة  وهي  منهم..  قليل 
بعد  فمن  بعدهم..  من  االنبياء  ل�سرائع  متوا�سل  حتريف  هناك  وهكذا  املن�سود. 
كانت  واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  بعد  ومن  لطالوت  احلاجة  كان  مو�سى 

ال�سالم. عليه  احل�سني  االمام  ل�سبطه  احلاجة 
لتحقيق  حقيقتها  تزوير  او  عا�سوراء  هوت�سويه  امل�سلمني  اعــداء  نهج  فكان 
فتاوى  وانتهت  بقى  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمــام  ان  نعلم  ولكننا  م�ساحلهم.. 
كلما  االمة  جلهاد  نربا�سًا  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام  بقى  والتزوير..  ال�سالل 
معرفتنا  زادت  االمة  علينا  تظافرت  وكلما  منه..  االمة  اقرتبت  كلما  الظلم  زاد 

نهجه...  واىل   .. اليه  وبحاجتنا  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام  مبظلومية 
رزيتي  عظيم  على  هلل  احلمد  م�سابهم  على  لك  ال�ساكرين  حمد  احلمد  لك  الهم 

وبركاته. اهلل  ورحمة  الورود  يوم  ال�سالم  عليه  احل�سني  �سفاعة  ارزقني  اللهم 

رئي�س التحرير عا�شوراء
االنت�شار



العملية  الر�سالة  يف  الفقهية  امل�سطلحات  بع�س  وردت    
ل�سماحة ال�سيد)دام ظله( وهي )الأحوط وجوبًا, و الأحوط لزومًا, 

ويجب على الأحوط( فما املق�سود من هذه العبارات ؟

  هذه تعبريات عن الحتياط الواجب الذي لبد يف موارده 
من العمل بالحتياط او الرجوع اىل الغري مع رعاية ل علم فال علم 

  ماهي اجزاء امليتة التي ل حتلها احلياة ؟ وهل هي طاهرة 
اأو ل ؟ 

والعظم  والقرن  والظفر  وال�سعر  وال�سوف  كالوبر  وهي    
ونحوها وهي طاهره

  اأعمل يف حمل بيع املواد الغذائية, ويف بع�س الأحيان اأجُد 
ذرق الفار على �سطح بع�س هذه املواد من املائعات كالدهن مثاًل فهل 

اأحكم على جميع هذا الدهن بالنجا�سة ؟

امتتم  اىل  ت�سر  مل  جنا�سة  ا�سابته  اذا  الغليظ  الدهن   
اجزاءه بل ينج�س مو�سع الت�سال ل غري

  هل يجب اإي�سال ماء الو�سوء اىل جميع اجزاء ال�سعر يف 
اللحية مثاًل ؟ وكذا يف الأغ�سال الواجبة هل يجب اإي�سال املاء اىل 

الب�سرة حتت ال�سعر؟

�سعر  وما عليه من  الوجه  يكفي غ�سل ظاهر  الو�سوء    يف 
ويف الغ�سل يلزم اي�سال املاء اىل الب�سرة حتت ال�سعر ول يلزم غ�سل 

ال�سعر اىل ما كان من توابع البدن كل ال�سعر الرقيق 

  اأرجو بيان ال�سورة ال�سحيحة مل�سح القدمني يف الو�سوء؟ 
يجوز  اأو  الكعبني  اإىل  الأ�سابع  اأط��راف  من  البتداء  الواجب  وهل 

العك�س؟

ويجوز  الكعبني  اىل  ال�سابع  اط��راف  من  البتداء  يجوز   
النك�س 

غ�سلها  بعدم  الطبيب  واأمره  لعينه  اأجرى عملية  �سخ�س    
باملاء فما هو حكمه يف حالة �سمادها تارة ومن غري �سماد اأخرى ؟ 

فوظيفة  نحوها  وخرقه  بال�سق  اىل  �سمادها  ح��ال  يف    
الو�سوء اجلبريي ان مل ي�سرها املاء واما مع ال�سرر فوظيفته التيمم 

وان مانت مك�سوفة الق�سم ما حولها مع عدم ال�سرر وال تيمم 

  ما حكم الدم الذي تراه احلامل اأيام حملها ؟

غري  احلائ�س  على  ما  وعليها  احلمل  مع  احلي�س  يجتمع   
احلامل نعم اذا رات الدم بعد ع�سرين من اول عادتها الوقتية فال 

حوط وجوبا لها اجلمع بني ترك احلائ�س وافعال امل�ستحا�س 

  هل يجوز ال�سجود على قطع الإ�سمنت اأو اجل�س اأو املرمر 
اأو الزجاج؟

يجوز ال الزجاج فال ي�سح ال�سجود علية   

الرتتيب  يراعي  ومل  الظهر  قبل  الع�سر  �سلى  �سخ�س    
�سهوا منه وتذكر يف الثناء ؟

  يعدل بها اىل الظهر وامتها 

ال�سالة  القراءة يف  اأثناء  يتحرك  امل�سلني  بع�س  هناك    
برفع قدميه والتحرك اىل الأمام اأو اخللف .. فما حكم �سالته ؟ 

الطماأنينة اثناء القراءة واجبة ول يجوز رفع القدمني ال   
�ساكتا وبعد الطماأنينة يرجع اىل القراءة 
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احلمد هلل رب العاملني الذي علم بالقلم علم 
على  وال�سالم  وال�سالة  يعلم  مامل  الن�سان 
وحكم  الر���س  طاف  من  خري  حممد  �سيدنا 
المة  ال�سادة الطهار هداة  الئمة  اله  وعلى 
الكرمي على  القراآن  نزل  الأقوم  الطريق  اإىل 
قلب �سيد املر�سلني هاديًا لالإن�سان ومنريًا له 
علومًا  ال�سالم  عظماء  وقد  ال�سعادة  طريق 
لفهم حقائقه وها نحن الن ب�سدد الق�سام 
عن  ال�سابق  العدد  يف  تكلمنا  وقد  القراآن  يف 
هذا  يف  ن��ت��ن��اول  و���س��وف  املقطعة  احل���روف 

العدد الق�سم بلفظ اجلاللة.
مرتني  اجلاللة  بلفظ  وتعاىل  �سبحانه  حلف 
�سمن ايتني من �سورة النحل وهو اعظم ق�سم 
ويجعلون   ( تعاىل:-  قال  الكرمي  القراآن  ورد 
لت�سال  اهلل  رزقناهم  مما  ن�سيبا  يعلمون  ملا 

عما كنتم تفرتون( النحل 56 
امم  اىل  ار�سلنا  لقد  تاهلل   ( تعاىل:-  وق��ال 
فهو  اعمالهم  ال�سيطان  لهم  وزين  قبلك  من 

وليهم اليوم ولهم عذاب اليم( النحل 63 
الوىل  الآي��ة  دل��ت  لقد  الوىل,  الآي��ة  تف�سري 
ك��ان��وا يجعلون  امل�����س��رك��ني ح��ي��ث  ع��ل��ى ج��ه��ل 
ن�سيبًا مما رزقوا لالأ�سنام التي ل ت�سر ول 
 -: تعاىل  فقال  اليهم  بذلك  ويتقربون  تنفع 

)  ويجعلون ملا يعلمون ن�سيبا مما رزقناهم 
حكى  ق��د   ) ت��ف��رتون  كنتم  عما  لت�سال  اهلل 
�سبحانه وتعاىل عملهم هذا يف �سورة النعام 
احلرف  من  ذراأ  مما  هلل  وجعلوا   (  -: ق��ال 
والنعام ن�سيبا وقالوا هذا هلل بزعمهم وهذا 
ي�سل  فال  ل�سركائه  كانوا  كان  فما  ل�سركائنا 
اىل اهلل وما كان هلل في�سل اىل �سركائه �ساء 

ما يحكمون ( 163النعام 
كانوا  الفي�س  مببداأ  جهلهم  لأج��ل  فالكفار 
ال�سنام  اأي  الكاذبة  الآل��ه��ة  اإىل  يتقربون 
مما  �سيء  تخ�سي�س  طريق  ع��ن  والوث���ان 
هو  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  اأن  م��ع  لها  رزق���وا 
الفي�س  مبداأ  لأنه  �سواه  غري  ل  لتقرب  اأوىل 
اللهي وما �سواه احوج يف وجوده وفعله فكيف 

يتقربون اليه .
الذين  ه��وؤلء  فان  الثانية,  الآي��ة  تف�سري  اأم��ا 
ك���ف���روا و���س��ل��وا وك���ذب���وا ال��ر���س��ل ق���د زي��ن 
ال��ي��وم(  وليهم  فهو   ( اعمالهم  ال�سيطان 
اعمالهم  لهم  زي��ن  ال��ذي  ال�سيطان  ان  اأي 
واحد  فالويل  العمل  بنف�س  يقوم  اي�سا  فهو 
ان  وبالتايل  خمتلف,  عليه  املتويل  كان  وان 
يتولونه  الدنيا  يف  ال��ي��وم  وليهم  ال�سيطان 

ويتبعون اغوائه ) ولهم عذاب عظيم (

ف��ن�����س��ت��دل م���ن ه����ذا ال��ب��ح��ث يف الآي���ت���ني 
لفظ  الآيتني هو  به يف  املق�سم  اأن  ال�سريفتني 
الكرمي  القراآن  يف  ذكره  جاء  الذي  اجلاللة 
بلفظ اجلاللة  ا�سار  وقد  حوايل )980مرة( 
ا�سمًا  فيكون  والر���س  ال�سموات  خالق  اىل 
جلميع  امل�ستجمعة  ال��وج��ود  الواجبة  للذات 
�سفات الكمال.  ولهذا الفظ يف جميع اللغات 
الفار�سية  اللغة  يف  )خدا(  كالفظ  يعادله  ما 
و ) ح��رًا( يف لغة الف��رجن و)ت��اري( يف لغة 

الرتك.
الآية الوىل فهو عبارة  الق�سم يف  اما جواب 
ويف  تفرتون(  كنتم  عما  لت�ساألن   ( قوله  عن 
الآية الثانية هو قوله : ) لقد ار�سلنا اىل امم 
ماهي  فيقول:  �سائل  ي�سال  وقد  قبلك(.  من 
ال�سلة بني املق�سم به واملق�سم عليه؟ وجواب 
بلفظ  ال��ق�����س��م  ك���ان  الوىل  الي����ة  يف  ذل���ك 
اجلاللة لكون امل�سركني كانوا يجعلون ن�سيبا 
مما رزقوا من احلرف والنعام وكانوا يقلون 

هذا هلل فنا�سب ان يق�سم به.
كما  هلل  الولية  ان  فبما  الثانية,  الآي��ة  وام��ا 
قال تعاىل يف �سورة الكهف) هنالك ولية هلل 
الويل  هو  الذي  باهلل  احللف  فنا�سب  احلق( 

دون ال�سيطان كما علية امل�سركون   

االَق�سام
بقلم: ال�ستاذ علي املوؤذن 

يف
القراآن الكرمي

الق�سم بلفظ اجلاللة )الله(

احللقة الثانية
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حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

 علوم القراآن



بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

املبداأ  معرفة  اأهمية  نقرر  ونحن  ال�سروري  من 
يف  وانعكا�سهما  الن�����س��ان  �سلوك  يف  واملنتهي 
اأنه ل توجد حركة من غري  نبنينّ  اأن  حياته لبد 
طريق  يف  للحركة  ميكن  ف��ال  وبالطبع  حمفز 

معرفة مبداأ عامل الوجود من دافع وحافز.
ثالثة  الكالم  وعلماء  الفال�سفة  يذكر  هنا  ومن 
حمفزات اأ�سا�سية للبحث عن اهلل تبارك وتعاىل 
وهي الأ�سباب الداعية للزوم البحث عن معرفة 
هذه  من  واح��دًا  احللقة  هذه  يف  و�سنذكر  اهلل, 
وا�سح  دور  م��ن  لها  مل��ا  وامل��ح��ف��زات  الأ���س��ب��اب 

و�سريح على �سلوك الفرد واملجتمع.
احلافز العاطفي )وجوب �سكر املنعم(

على  ب��ه��ا  يحكم  اأح��ك��ام��ًا  ال��ن��ظ��ري  للعقل  ان 
الأ�سياء من مالحظتها مبا هي هي , اأي بالنظر  
عن  النظر  وبغ�س  فقط  وذواتها  ماهياتها  اىل 
قد  نوعية   اأو  �سخ�سية  م�سلحة  اأي  مالحظة 
ت�����س��اح��ب��ه��ا, وي����درك ذل���ك ك��ل ال��ن��ا���س مهما 
اختلفت افكارهم ومبتيناتهم ومنها حكم العقل 
اأوىل  ما  على  وثنائه  النعمة  معطي  �سكر  بلزوم 
من معروف وجمازاته على ما اأظهرت من تودد 
  وتلطف , فالإن�سان كما يقول اأمري املوؤمنني
 عنه اآخ��ر  حديث  ويف  الح�سان(  :)عبد 
ر�سول  حديث  ويف  القلوب(  متلك  )بالإح�سان 

الن�سانية:)ان اهلل جبل قلوب عبادي على 
حب من اأح�سن اليهما وبغ�س من اأ�ساء اليهما( 
الب�ستي  ال��ف��ت��وح  اأب���و  ي��ق��ول  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

ال�ساعر العربي املعروف:
اأح�سن اىل النا�س ت�ستعبد قلوبهم

ا�ستعبد الن�سان اح�سان فطاملا 
اإذًا هذه احلقيقة ل بد من الذعان لها من ان 
عليه  ينعم  اأو  اآخر  ل�سخ�س  خدمة  ي�سدي  الذي 
الآخ��ر  ويكون  لعواطفه  حمطًا  ف�سيكون  بنعمة 
حمبًا ل�ساحب اخلدمة والنعمة يحب ان يتعرف 
النعمة  هذه  كانت  ,وكلما  وي�سكره   متامًا  عليه 
معرفة  نحو  واملحرك  احلافز  كان  واأو�سع  اأهم 

املنعم اأكرث للزوم �سكره .
املنعم  �سكر  م�ساألة  العقيدة  علماء  جعل  ولهذا 
ومنذ القدم اإحدى املحفزات على وجوب البحث 
من  ولب���د  ت��ع��اىل  اهلل  معرفة  ح��ول  والتحقيق 
معرفته متام املعرفة واإل لو كانت دون مقامة مل 
 . يتم اأداء �سكره مبا ينا�سب �ساأنه ومقامه 
العزيز  اأيها  معي  فتعال  ذل��ك   لنا  ات�سح  اإذا 
تي�سري  اأ�سباب  من  انف�سنا  ويف  حولنا  ما  لرنى 
يح�سى  ول  يعدنّ  ل  م��ا  املعا�س  وت��وف��ري  احل��ي��اة 
منعم  علينا  اأنعمها  ونعم  خ��ريات  كلها  وه��ذه 

�سكر  علينا  عقولنا  فتوجب  ودود,  لطيف  كرمي 
مبا  اإل  يكون  ل  ال�سكر  لكن  وم�سيفها,  منعمها 
بالتفكر  عنه  اإذن  فنبحث  املنعم  حال  ينا�سب 
فنوؤدي  ملعرفته  وال���س��ت��دلل  والنظر  وال��ت��اأم��ل 

�سكره قدر طاقتنا واملي�سور لنا. 
كان  ق���ال:)  اأن��ه   الباقر الم���ام  ع��ن  ورد 
ف�ساألته:  عائ�سة  عند  ليلة  ذات   النبي
ملاذا ترهق نف�سك كل هذه الرهاق بالعبادة يف 
حني قد غفر اهلل ما تقدم من ذنبك وما تاأخر؟
على  �سكورًا(  عبدًا  اأك��ون  اأف��ال   (: فقال 
متام  املتف�سل  املنعم  معرفة  من  بد  فال  ه��ذه 
املعرفة ثم اأداء �سكره مبا ينا�سب �ساأنه ومقامه 
لهذه  الإن�����س��ان  �سلوك  على  مبا�سر  كانعكا�س 

املعرفة احلقة.
اللهم عرفني نف�سك فانك اإن مل تعرفني نف�سك 
مل اعرف نبيك ,اللهم عرفني نبيك فاإنك اإن مل 
عرفني  ,اللهم  حجتك  اعرف  مل  نبيك  تعرفني 
عن  ظللت  حجتك  تعرفني  مل  اإن  فانك  حجتك 

ديني.
و�سلى  وال�ساحلات  نعمته  تتم  الذي  هلل  احلمد 

على حممد واآله الطاهرين.

درو�س العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

الثالثة احللقة 

ملاذا البحث عن معرفة اهلل تعاىل؟
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بيته  واأه��ل  النبي  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��رواي��ات  م��ن  الكثري  يف  ورد 
ومن  الدين؟  يف  فو�س  امر  بانها  وت�سفها  لدنيا  ذم��ًا  الأطهار 
ال�سادرة  الروايات  يف  والتمعن  البحث  علينا  يتحتم  املنطق  هذا 
الدنيا  ب��ان  رواي��ات��ه��م  تعني  م��اذا  ل��رنى  ال��ن��ب��وة  بيت  اأه��ل  ع��ن 
اذهان  يف  ت�ساوؤل  يدور  وقد  الدنيا؟  يف  املذموم  هو  وما  مذمومة 
الجابة  معر�س  ويف  بذاتها؟  مذمومة  الدنيا  هل  وهو  البع�س 
تبارك  اهلل  لأن  ذلك  قبول  ميكن  ل  اأنه  نقول:  الت�ساوؤل  هذا  عن 
والقلم  وال�سماء  والر�س  والليل  القمر  و  بال�سم�س  اق�سم  وتعاىل 
وال��ت��ني وال��زي��ت��ون وغ��ري ذل��ك م��ن امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي حت��ت��وي على 
)وانه  ودنوها  حقارتها  ل  عظمتها  دليل  وذل��ك  مكنونة  ا�سرار 

عظيم(.  تعلمون  لو  لق�سم 
جميعا  هي  بل  و�سيء  و�سيء  ال�سياء  ه��ذه  من  �سيء  لي�س  اإذا 
مذمومة  الدنيا  لي�ست  والنتيجة  وحكمته  اخلالق  ق��درة  دلئ��ل 

بذاتها.
ما  ح�سب  م��ذم��وم  ام��ر  بالدنيا  التعلق  اإن  ال��ق��ائ��ل:  ي��ق��ول  وق��د 
اإل  الب��دي��ة  ال�سعادة  اإىل  للو�سول  �سبيل  ول  ال��رواي��ات  يف  ورد 
عندئذ  جذورها  من  وقطعها  وال�سهوات  الغرائز  هذه  باماتت 
البدية.  ال�سعادة  دار  يف  ويدخل  ال�سر  من  الن�سان  يتخل�س 
الغرائز  من  الكثري  فهناك  الكرمي  للقراآن  خمالف  القول  وهذا 
يعمل  وهو  الن�سان  داخل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اودعها  وال�سهوات 
باإبائهم  والبناء  باأبنائهم  الوالدان  تعلق  قبل  من  بفطرته  بها 
يكون  فطري  لأم��ر  فكيف  واجل��اه,  وال��رثوة  للمال  النا�س  وح��ب 
القول  بهذا  القائل  ان  نرى  حني  يف  �سنع...؟  من  وهو  مذموما 
ان  – ي�ستلزم  الن�سان  داخل  من  والغرائز  ال�سهوات  – اقتالع 
اأننا  واحل��ال  عبثا!!  وج��دت  وال�سهوات  الغرائز  ه��ذه  ب��ان  يقول 

يراها  حلكمة  الكون  هذا  يف  املخلوقة  ال�سياء  وا�سعف  ادق  نرى 
لكم  خلق  ان  اآياته  ومن   ( العزيز  الكتاب  يف  جاء  فقد  خالقها, 
بني  العالقة  من  النوع  فهذا  اليها(  لت�سكنوا  ازواجا  انف�سكم  من 
الن�سان  ي�ستطيع  ول  ذاتها  بعد  مذمومة  لي�ست  والزوجة  الزوج 
اجلن�س  ع��ل��ى  عظيمَا  ���س��ررا  ذل��ك  يف  ي��ك��ون  ق��د  ب��ل  اق��ت��الع��ه��ا 

عام. ب�سكل  الب�سري 
الدنيا؟ املذموم يف  هو  ما  اإذا 

هو  الدنيا  املذموم يف هذه  ان  وهي  نتيجة  اإىل  ن�سل  كل هذا  بعد 
والتم�سك  والولع  الخ��رة  على  الدنيا  وتقدم  وتف�سل  ترجح  ان 
هي  تكون  اأن  املرحلة  اإىل  ت�سل  حتى  امل��ادي��ة  ب��الأم��ور  والتعلق 
احلياة  ث��رون  ت��وؤ ب��ل   ( ت��ع��اىل:  ي��ق��ول  لالإن�سان  وال��غ��اي��ة  ال��ه��دف 
ملا    امل��وؤم��ن��ني  اأم��ري  ع��ن  روي  واب��ق��ى(  خ��ري  والخ���رة  الدنيا 
من  وهو  احلارثي  زي��اد  بن  العالء  لعيادة  ذهب  بالب�سرة  كان 
)ما  له:    قال  داره  �سعة  راأى  فلما  علية,  فدخل  ا�سحابه 
اليها يف الخرة  انت  الدنيا, وما  الدار يف  ب�سعة هذه  كنت ت�سنع 
)بلى  ق��ول��ه:  ال�ساهد  حم��ل  وه��و    يكمل  ث��م  اح���وج؟(  كنت 
منها  وت�سل  ال�سيف,  فيها  تغري  الخ��رة,  بها  بلغت  �سئت  ان 
بها  بلغت  قد  اأنت  فاذا  مطالعها,  احلقوق  منها  وتطلع  املحارم, 
ال��رواي��ات  بع�س  ن��ورد  ان  هنا  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن  الخ���رة(. 
بها  مدعوما  مقالنا  يكون  كي    الك��رم  النبي  عن  ال��واردة 
الغني(  اهلل  التقوى  على  العون  )نعم   :   اهلل  ر�سول  ق��ال 
 (   املوؤمنني  امري  وقال  الخر(  )الدنيا مزرعة    وقال 
احلدود(  واقامة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  المر  الدنيا  غاية 
اإل بالدين ول موت ال بجحود اليقني  وعنه اي�سا قال: ) ل حياة 

 ) الخرة  على  الدنيا  العون  نعم   (  :الباقر الإمام  وعن   )

ملاذا ذم الدنيا؟ملاذا ذم الدنيا؟
بقلم: جا�سم املن�سوري
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حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

�شبهات وردود



ون�ساأته ن�سبة 
عرفت  عائلة  �سليل  وخ��ط��ي��ب,  وادي���ب  ع��امل 
من  الكثري  منها  ب��رز  وال��ت��ي  والدب  بالعلم 

والوجهاء. والدباء  وال�سعراء  العلماء 
بن  �سادق  بن  كاظم  بن  حميد  بن  جميد  هو 
ال�سهري  احل��ائ��ري  احمد  ب��ن  علي  ب��ن  حممد 
عام  املقد�سة  ك��رب��الء  املدينة  يف  ول��د  ال��ه��ر, 
وال��ده  اح�سان  يف  ون�سا  1910م   - ه�   1328
ع�سره  وعلماء  زمانه  رجال  من  العلم  ونهل 
وال�سيخ  اخلطيب  علي  حممد  ال�سيخ  ام��ث��ال 
ال�ستاذ  قبل  من  ذك��ره  ورد  الح�ساين.  علي 
ال��ب��ي��وت��ات  ال��ك��رب��ا���س��ي يف  اب��راه��ي��م  م��و���س��ى 
الكربالئية  امل�سرق  وجملة  كربالء  يف  الدبية 
بالعدد الثاين �س 171 والعدد الثالث �س111 

�س98,. اخلطيب  العالمة  وكتاب 
ون�ساته خطابته 

مل  ذل���ك  اأن  اإل  ���س��ب��اه  يف  وه���و  ب�����س��ره  ف��ق��د 
ولج  حيث  ال��درا���س��ه  يف  التوا�سل  م��ن  مينعه 
جمال�س  له  وكانت  احل�سينيني  اخلطباء  �سلك 
ودواوين  بيوتات  املجال يف  هذا  خم�س�سه يف 
ال��ه��ي��ئ��ات  اإىل  ا���س��اف��ة  ال��ك��رب��الئ��ي��ة  ال����س���ر 
احل�سينية  للعتبة  مالزما  وكان   , احل�سينينة 
من  اإليها  الوافدين  وير�سد  يوعظ  املقد�سة 
ا�سافة  وخ��ارج��ه��ا,  املقد�سة  ك��رب��الء  داخ��ل 
الكائنة  داره  يف  جمل�س  يقيم  كان  فانه  لذلك 
من  غفري  جمع  يح�سره  الطاق  باب  حملة  يف 

والدباء. واخلطباء  جلهم  املوؤمنني 
املو�سوم  ل��ف��ة  م��وؤ ف��ا���س��در  التاليف  ب��اب  ول��ج 
بخم�سة  كربالء(  وبيوتات  احل�سني  )م�سهد 

التي: النحو  على  �سدرت  اجزاء 
1962م 1383ه�  املوافق  اجلزء الول عام 

1963م املوافق  1383ه�   الثاين عام  اجلزء 
1964م املوافق  1384ه�  عام  الثالث  اجلزء 
1965م املوافق  1385ه�  عام  الرابع  اجلزء 

اجلزء اخلام�س عام 1386ه�  املوافق 1968م
اإل  الخرى  الج��زاء  ل�سدار  العدة  اعد  وقد 
نظام  ت�سلط  ان 

ال��ن��ا���س ح��ال دون ذل��ك,  ال��ب��ع��ث ع��ل��ى رق���اب 
ازلم  من  امل�سايقات  من  لكثري  تعر�س  وقد 
رج��اء  ول��دي��ه  اعتقال  مت  فقد  امل��ب��اد  النظام 
ال�سلطة  قبل  م��ن  ت�سفيته  مت  ال��ذي  ال��دي��ن 
الدين  ام��ال  واملهند�س  ب��ع��د,  فيما  الباغية 
ال����ذي اط��ل��ق ���س��راح��ه وغ����ادر ال���ع���راق اىل 
ال�سفوف  اىل  وانظم  فايران  ف�سوريا  الكويت 
 2003 ع��ام  حتى  ال��ب��ائ��د  للنظام  امل��ع��ار���س��ة 
بعد  املقد�سة  لكربالء  العائدين  اوائ��ل  وكان 

الكافر. البعثي  النظام  ال�سقوط 
الدين  �سم�س  ال�ستاذ  الذكور  الولد  من  له 
الدين  امال  املهند�س  الدين-  بدر  – الفريق 
ال�سعيد  ال�سهيد   – االدين  فخر  احل��اج   –

دليل. – ال�ستاذ  الدين  رجاء 
ه �سعر

ها�سم  ال�سيد  امل��رح��وم  رث��اء  يف  ق�سيدة  له   
التالية:  البيات  منها  نذكر  اخلطيب 

اع���ول���ت ق�����د  الديان  منابر 
ذائب قلبه  �سخ�س  وك������ل 

م��ع���ا ناح����ا  والر�ساد  الوعظ 
�سائب للعال  اخلطيب  على 

الرثى  حتت  الب�سار  عن  غاب 
غائب ها�سمه  ت��������اريخه 

الكربالئية:  ال�سرق  ر�سالة  مبجلة  م�سيدا  وله 
ار�س  اح�سن  ال�سرق 

عليه دليل  وله 
منه يبزغ  البدر 

اليه  ت�سعى  وال�سم�س 

احتل  ال��ذي  يزيد  �سد  احل��رة  وقعة  ي��وم  ول��ه 
وا�ستباحتها:  املنورة  املدينة 

يوم احلرة  وقعة  اهلل من 
حرة  من  هتكت  قد  بها  فكم 

حرمة  من  للم�سطفى  رعوا  فما 
غرة  حني  امل�سجد  هتكوا  قد 

تاأبينه و  وفاته 
من  م�ستمرة  وم�سايقات  مريرة  معانة  وبعد 
من  اكرث  وا�ستدعائه  البعث  نظام  ازلم  لدن 
ال�سيخ  ل��ب��ى  الم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  م��رة 
الول  ربيع   /28 الربعاء  يوم  ربه  نداء   
و�سيع  1988/11/9م,  امل��واف��ق  1409ه����   /
احل�سيني  ال�سحن  يف  ودف��ن  مهيبا  ت�سيعا 
الفاحتة  واقيمت  وي��ن؟؟  بال�سبط  ال�سريف 
وقد  املقد�سة  كربالء  يف  الطاهرة  روحه  على 
على  منهم  ن��ذك��ر  رث���اءه  يف  ال�سعراء  ت��ب��ارى 

احل�سر:- ل  املثال  �سبيل 
ال�سهر�ستاين  ال��دي��ن  �سدر  ال�سيد  امل��رح��وم 

 : قال  حيث 
البدر ثم  ال�سم�س  ان  القمر  بكى 

فقيد  فوالدهم  وفخرهما 
توارى  فقد  فانع  ناعية  اأيا 

�سديد رجل  �ساعر  خطيب 
واأرخ  الهر عز ونح  واآل 

جميد( ق�سى  الربعاء  )ونعي 

املو�سوي  جرب  ها�سم  عبا�س  ال�سيد  واملرحوم 
-:   ال�سيخ  بحق  قال  حيث 

يفتقد  والجماد  الهر  بيت  اآل  من 
تنتقد قع�ساء  همة  له  �سيخ 

مبتدئًا العواد  على  رقيت  قد  كم 
ر�سد ينفع  ل  لو  والر�سد  بالوعظ 

قاطبة  الآل  اأعزي  هر  باآل 
يجد  ل  الوعظ  �سواه  �سيخ  بفقد 

حيث  احل�سيني  ال�ستار  عبد  ال�سيد  واببنه 
قال:-

التقي  �سنو  الهر(  )اآل  عميد 
البيان  بديع  القول  موثق 

ربه  على  ال�سيخ  وفد  قد 
الأمان  �سك  ميناه  يف  يحمل 

تاريخه  ايجاز  يف  فقلت 
اجلنان( ريا�س  يف  جميد  )يعلو 

الهر املعني  عبد  املهند�س  واعداد  جمع 

اخلطيب ال�شيخ جميد الهر
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بقلم: ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف

ن�سبة ووالدته
اأبن  جابر  ال�سيد  ال�سهيد  املجاهد  اخلطيب  هو 
بن  مو�سى  ب��ن  حبيب  ال�سيد  اأب��ن  ه��ادي  ال�سيد 
املو�سوي  الزاملي  الريحة  اأب��و  ج��واد  بن  عمران 
الذي ينتهي ن�سبة الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم 
 وا�ستهرت هذه الأ�سرة بلقب اأبو الريحة لعمل 
بع�س افرادها ببيع العطور ولد يف مدينة النجف 
بخطبائها  وات�سل  ون�ساأ  1344ه���  عام  ال�سرف 

وعلمائها.
ن�ساأته

كان لأ�سرته الكرمية الأثر الكرب يف توجهه نحو 
اخلطابة وطلب العلم, فلقد كان والده ال�سيد هادي 
 من علماء الدين املجاهدين يف النجف وقد 
وكان  الريحة(  )ابو  ال�سادة  م�سجد    اأ�س�س 
هذا امل�سجد منطلقا الكرب املواكب احل�سينية يف 

حملة العمارة يف النجف ال�سرف ...
يعقد  الريحة  اب��و  ه���ادي  ال�سيد  امل��رح��وم  وك���ان 
العمارة  حملة  يف  علي  ال�سيخ  م�سجد  يف  جمل�سًا 
عن  ف�ساًل  والعلماء  اخلطباء  من  جماعة  يرتاد 
الأثر الكبري يف  النا�س, وكان لهذا املجل�س  عامة 

ن�ساأة اولده على هذا الجتاه.
درا�سته

يف  العلمية  الثقافية  التحرير  مدر�سة  يف  در���س 
النجف, كما در�س يف احلوزة العلمية فيها وقطع 
ا�ساتذته  اب��رز  م��ن  وك��ان  ك��ب��ريًا يف ذل��ك  �سوطًا 
املوجهني له: املرحوم العالمة الديب ال�سيد حممد 
جمال الها�سمي  وقد ات�سل بعدد من اخلطباء 
يف النجف وح�سر كثري من املجال�س اخلطباء فيها 
لنف�سه متدرجًا فيها حتى ا�سبح  فاخذ اخلطابة 
من اخلطباء اجليدين, حيث له ملكة الت�سرف يف 
اخلطابة مياًل اإىل الوعظ والر�ساد يف كل منابره 
وق��د خطب يف اك��رث م��دن ال��ع��راق... وطلب اإىل 
اخلارج العراق حيث خطب يف الكويت والبحرين .

ن�ساطاته املنربية ومواقفه
الوهاب  عبد  ال�سيخ  اخلطيب  امل��رح��وم  حدثني 

الكا�سي  قائاًل:
احلركة  وظهور  1958م  ع��ام  مت��وز  انقالب  بعد 
ال�سيوعية يف العراق وانت�سار ال�سيوعني يف خمتلف 
ال�سالمية  احل��رك��ات  وق��ي��ام  العراقية  املناطق 
ب�سكل  النجف  ا�سلوب اخلطابة يف  تبدل  �سدهم 
خا�س والعراق ب�سكل عام و�سار على نهج املواجهة 
من  ظهرت  التي  الكافرة  التحديات  وجمابهة 
القوميني وال�سيوعيني, فكان ذلك التحول الكبري 
وك��ان  احل�سينية,  اخل��ط��اب��ة  ت��اري��خ  يف  ج��ذري��ًا 
م�سادقا لقولة تعاىل: )ع�سى ان تكرهوا �سيئا فهو 
خري لكم ( وكان هم اخلطيب ان يهيئ ما ي�سد به 
التيارات املنحرفة  و�سبهاتها بال�ستدلل وابطال 

ما يخدعون به الب�سطاء من ابناء المة.
هذه الفرتة اجنبت خطباء اكفاء جابهوا التحديات 
وكان منهم املرحوم ال�سيد جابر واخوة اخلطيب 
ات�سال  ق��د  وك��ان��ا  املطلب  عبد  ال�سيد  امل��رح��وم 
بالعالمة اجلليل املرحوم ال�سيد عبد املطلب وكان 
قد ات�سال بالعالمة اجلليل املرحوم ال�سيد حممد 
جمال الها�سمي فكان مهتم بهما, ول �سيما بال�سيد 
وا�ستهاره وحما�سته اكرب  نبوغه اكرث  جابر وكان 
من اخية ال�سيد عبد املطلب, وقد ات�سل بعدٍد من 
وال�سيخ  �سرب  جواد  كال�سيد  املعروفني:  اخلطباء 

احمد الوائلي  حتى ا�سبح خطيبا مثقفا 
بالثقافة ال�سالمية معروفا يف الو�ساط ال�سعبية 

موؤثرا فيها.
يلي  مب��ا  ايجازها  ميكن  وم��واق��ف  ن�ساطات  ول��ه 
  ل�سهيدنا  وبع�سها يرتبط باجلهاد املنربي 

اي�سًا:
باملعروف  ب��الأم��ر  معروفا    ك��ان   .1
الف�سالء  احدج  يقول  عالنية  املنكر  عن  والنهي 
الهتمام  لعدم  مواجهته  منه  اتذكر  كنت  عنه 
للن�ساء  بالن�سبة  ول�سيما  ال�سالمي  باحلجاب 
املوؤمنني  لأمري  ال�سريف  احلرم  يق�سدن  الالئي 
اللتزام  على  امللتزم  غري  ال�سباب  حاثا   
وعدم انتهاك احلرمات, وقد تعر�س نتيجة ذلك 

ملالحقة ازلم الأمن وم�سايقاتهم له.
بنجاح  التاأثري  �سديد    كان  ولقد   .2
الثورة ال�سالمية يف ايران وم�سرورا بها وبقيادة 
المام اخلميني  لها, متحدثا عن مواقفها بكل 
ابتهاج, بل كان ال�سيد  موؤيد ملواقف المام 

قبل انت�سار الثورة ومعجبا ب�سخ�سيته وافكاره.
ف�سال  بال�سباب  الهتمام  �سديد  ك��ان   .3
عن جهاده املنربي وذلك باإمناء الوعي ال�سالمي 
اليهم  الكتب  اي�سال  طريق  ع��ن  او�ساطهم  يف 
وتقدميها ملن يطمئن اإليهم وتقدميها ملن يطمئن 

اإليهم بيعا او هدية.
املنرب  على  م��ن  يتحدث  �سهيدنا  ك��ان   .4
ال�سلطة  ع��ن خم��ط��ط��ات  ب�����س��راح��ة  ال�����س��ري��ف 
والحزاب املنحرفة وا�ساليبها يف حماربة الوعي 
ب�����س��رورة  منها  امل�ستمعني  حم���ذرا  ال���س��الم��ي 
املوؤمنني  حمر�سا  يجري  ملا  والتنبه  ال�ست�سعار 
وحتدي  الدينية.  ال�سعائر  باإحياء  الهتمام  على 
والتاريخية  الربعني  بزيارة  اجلائرة  ال�سلطات 
الولئية لالإمام احل�سني  والتي جد البعثيون 
يف منعها ول �سيما يف انتفا�سة �سفر)1397ه�(  . 
5.  وقد عرف باأدبه و�سعره وخا�سة يف ال 
البيت  حيث ن�سر اخلطيب الفا�سل ال�سيد 
داخل ال�سيد ح�سن بع�س ا�سعاره ال�سهيد يف اللهجة 
الدارجة ف�ساًل عن ترجمة حياته يف كتابه )ادب 

املنرب احل�سيني(
اعتقاله و�سهادته

كان  ال�سالمية  ن�ساطاته  وخطورة  منربه  لأهمية 
�سهيدنا  يتعر�س بني اونه واخرى للم�سايقات 
واعتقالت فقد اعتقل عدة مرات و�سدر امر منعه 

ومقربيه من ال�سفر اىل خارج العراق.
واخريا مت اعتقاله عام 1980 م و�سودرت جميع 
ممتلكاته ومنها بيت للمرحوم العامل اجلليل ال�سيد 
حممد جمال الدين الها�سمي وكان قد �سجل با�سمه 
ر�سميًا وبقي يف ال�سجن مدة عامني تعر�س خاللها 
اىل انواع التعذيب النف�سي واجل�سدي حتى حكمت 
�سنوات  �سبع  ملدة  بال�سجن  �سورية  حمكمة  عليه 
وقد وا�سل ن�ساطاته التبليغي حتى يف ال�سجن فكان 
ال�سجن له ول مثاله من البرار مدر�سة جلمع كبري 
من ال�سجناء تخرجوا فيها من ال�سجن بتحد كبري 
للطغاة وثقافة ا�سالمية عالية وهذا ما حتدث  به 
يف  معه  معتقلني  كانوا  ممن  ال�سجناء  من  ع��دد 
�سجن ابو غريب يف بغداد اغ��اظ ج��الوزة المن 
وتاأثريه  الديني  ن�ساطه  ال�سجن  يف  وامل�سوؤولني 
يف  وك��ان  امل�سايقة  ا�سد  ف�سايقوه  ال�سجناء  على 

مقدمتهم مفو�س جمرم يدعى )ح�سني( من اهلي 
دياىل حيث كان م�سوؤول امنيا يف ال�سجن فواجهة 
يعبا  فلم  به  ات�سالهم  ومنع  املوؤمنني  عن  بعزلة 
والتعذيب  لل�سرب  يتعر�س  كان  انه  حيث  بذلك 

احيانًا.
قدم  ال�سجن  يف  �سهرًا   )54( م��دة  انهائه  وبعد 
حكم  التي  امل��ادة  ان  باعتبار  عنه  لالأفراج  طلبا 
ال�سرطي  الف��راج  ي�سملها   )208( ا�سا�سها  على 
الذي يق�سي ان حت�سب كل ت�سعه ا�سهر من مدة 
ال�سجن ب�سنة واحدة وعليه قدم طلبا, فما كان من 
عنا�سر املخابرات اإل ان د�سوا اليه �سمًا قاتال يف 
ايام  وبعد  علمه  دون  ال�سيد  فتناوله  �سربت  قدح 
ال�سم فراجع امل�ستو�سف داخل  اثار  ظهرت عليه 
العام يف  امل�ست�سفى  ال�سجن اخلا�سة فار�سل اىل 
مع  فحو�سات  ع��دة  له  فاأجريت  الثقيلة  ال�سجن 
قرابة  وبعد  ال�سجن  يف  مكانه  اىل  ورج��ع  ال�سعة 
�سهر تدهورت حالته ال�سحية فاأدخل امل�ست�سفى 
العام ف�سخ�س الطباء علة مر�سه وكتبوا باإر�ساله 
اىل م�ست�سفى الكاظمية اإل اأن المن تدخلوا ومنعوا 
املفو�س  املجرم  وكان  امل�ست�سفى  اىل  ار�ساله  من 
ال�سجن  يبق يف  فلم  يوميا  ي��رتدد عليه  )ح�سني( 
اىل خم�سة ع�سر يوما تقريبا تطوع بع�س املوؤمنني 
خلدمته فرتدت حالته ال�سحية خالل هذه الفرتة 
املذكورة حتى تويف  مظلوما معذبا م�سموما 
  الغيظ  متاأ�سيًا بجده كاظم  ال�سجن  داخل 

وذلك يف �سهر �سعبان 1405ه� .
فقيد  ها�سم جنل  ال�سيد  الفا�سل  العالمة  ورث��اه 
جمال  حم��م��د  ال�سيد  امل���رح���وم  والأدب  ال��ع��ل��م 
املتاأثر(  )ال�سوت  بعنوان  بق�سيدة  الها�سمي 

نظمت �سنة �سهادته 1986م: نذكر منها:
ذكرتك فاخ�سلت بقلبي خواطر 

وجا�ست من الم�س الندي م�ساعر 
ذكرتك قلبا بالفتوة ناب�سًا 

جتذرت القوى به واملفاخر
ذكرتك �سوتا ل يلني لظامٍل 

وان ا�سهرت للمجرمني خناجر
ذكرتك وجها بالتقى متالقًا

يرف به طيب من النبل نا�سر
ذكرتك �سوتا ي�سهر الدين ثورة 

لينبت رغم اجلدب واع وثائر
حتديت ادوار الظالم مكافحا 

وانت بامر الدين ناٍه وامر 
حتديت زحف البغي والرعب مطبق

وتعلم ان الدرب فيه خماطر
تردد ذكرى الطف وعيًا و�سحوًة 

ففي كل قلب من حكاياك ذاكر 
منابر تعلوها بحزٍم وقوٍة

اتك�سر طوق الرعب تلك املنابر 
ومن بدات دنياه وعيا وثوره 

وعا�س عليها, فال�سهادة اخر 
اذا جرح الطاغوت بالظلم امة

فاإن دم الحرار للجرح )جابر(
احل�سيني  وجهاده  املنربي  خطه  اليوم  ويوا�سل 
ولده اخلطيب ال�سيد حممد اأبو الريحة كما خلف 
ال�سيد ب�سري وهو من طلبة احلوزة العلمية يف قم 

املقد�سة وال�سيد هادي الذي يقيم يف قم اي�سًا.
20129 ت�سرين2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

�شهداء على خطى احل�شني



بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

�سدى  جملة  ق��راء  احبائي   – املبلغات  اخ��وات��ي   – اخلطباء  اع��زائ��ي 
نلقيها  التي  اخلطابة  درو�س  من  جديد  ودر�س  معكم  نتوا�سل  اخلطباء 

للخطابة.   المام احل�سني  يف مدر�سة 
القراآن  علوم  عن  ال�سابق  در�سنا  كان  فقد  انتهينا  حيث  من  نبتداأ  حيث 

والبيان. واملعاين  البالغة  العدد عن علم  الكرمي, ودر�سنا يف هذا 
والبيان  واملعاين  البالغة  علم  درا�سة  للخطيب  ال�سرورية  العلوم  من 

بليغًا. ف�سيحا  اخلطيب  ليكون  كالمه  وحت�سني  ل�سانه  لتقومي  وذلك 
ي�ستفاد  التي  الكتب  فمن  والدبية  واحلديثة  القراآنية  الن�سو�س  وملعرفة 

العلم  منها يف هذا 
اهلل  ع��ب��د  ب��ن  ع��م��ر  ب��ن  مل�����س��ع��ود  و)ال���ط���ول(  امل��ع��اين(  )متخ�سر   .1

التفتازاين 
الها�سمي  احمد  الدب(ل�سيد  و)جواهر  البالغة(  )جواهر   .2

القاهر اجلرحاين  لعبد  البيان  البالغة يف علم  ا�سرار   .3
4. القواعد البالغية يف �سوء املنهج ال�سالمي لدكتور حم�سن الب�ستاين 

العرو�س  علم 
له  بد  فال  ال�سعر  من  الكثري  وقراءة  حفظ  اىل  اخلطيب  يحتاج  وكذلك 
ان  العرو�س  علم  به  يتكفل  ما  وهذا  وابحره  ال�سعر  اوزان  معرفة  من 
غريه,  عن  املوزون  ال�سعر  فيتميز  ال�سليقة  بح�سن  ميتاز  اخلطباء  بع�س 
قواعده. لتعلم  العرو�س  در�س علم  اذا  ل�سعر  ومنها  دراية  يزداد  ولكنه 

الكتب احلديثة يف هذا املجال. ومن اهم 
الها�سمي احمد  ل�سيد  العرب  �سعر  �سناعة  الذهب يف  ميزان   .1

2. اليقاع بال�سعر العربي من البيت اىل التفعيلة ل�سيد م�سطفى جمال 
الدين 

اخلطابة وفن  علم 
ت�سوعبها  ان  يجب  والتي  للخطيب  ال�سرورية  الفنون  ان  املعلوم  من 

اخلطابة(. )علم  واتقان  بدقة  ويتعلمها 
وقواعد اخلطابة  ا�سول  اأي 

بطرح  اخلطيب  والقاء  التكلم  كيفية  معرفة  اأي  اخلطابة,  فن  وكذلك 
امل�ستمعني  يف  والتاأثري  الفكرة 

اخلطابية  مهمته  اإداء  يف  كثريا  اخلطيب  ت�ساعد  اخرى  علوم  وهناك 
منها

النف�س  علم   .1
الرتبية  .2

الجتماع  .3
الجتماعي النف�س  علم   .4

القت�ساد  .5
احلديثة والفل�سفة  ال�سيا�سة   .6

واجلغرافية  والكيمياء  والفيزياء  والريا�سيات  الطبيعية  العلوم   .7
وغري ذلك.

واملفرو�س  منها  ال�ستفادة  ممكن  النافعة  العلوم  كل  ان  احلقيقة  ويف 
دائرة  فيكون  معلوماته  يو�سع  ان  احلديث  الع�سر  هذا  يف  اخلطيب  من 

. ثقافية  ومو�سوعة  م�سغرة  معارف 
واملقالت  واملجالت  ال�سالمية  الكتب  مبطالعة  يقوم  ان  اخلطيب  فعلى 
ال�سحف  وحتى  الدبية  والكتب  واملناظرات  املحاورات  وكتب  املختلفة 
لبد  التي  املناظرات  الكتب  اهم  ومن  والتلفزيون  والذاع��ة  واملجالت 
وكتاب  ال�����س��ريازي  ل�سيد  ب��ي�����س��اور(  ك��ت��اب)ل��ي��ايل  ق��راءت��ه��ا  للخطيب 

. الدين  �سرف  ل�سيد  املراجعات 
. واإىل در�س اخر امتنا لكم التوفيق خلدمة ابي عبد اهلل احل�سني

علم
البالغة واملعاين والبيان
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درو�س يف اخلطابة



نعلم  اأن  جميعا  علينا  املبلغة:  عزيزتي  اخلطيب  عزيزي 
ومن  درا�ستنا  م��ن  ال�سمى  والغاية  املقد�س  ال��ه��دف  ان 
مدار�س  يف  او  احلوزات  يف  دينية  علوم  من  تلقيناه  ما  كل 
كل  ان  العلمي:  ال�سطالح  وح�سب  هو)التبليغ(  اخلطابة 
هو  والتبليغ  مقدمات  مبثابة  يعد  العلمية  احلوزات  يف  ما 

املقدمة. ذو 
يعلموا  ان  التبليغ  اىل  يتوجهون  الذين  الخوة  جميع  فعلى 
�سرفوا  الذين    النبياء  مهمة  هي  مهمتهم  ان  اول: 
ان  الدين كما عليهم  ار�ساء دعائم  معظم وقتهم من اجل 
على  النا�س  كل  لي�س  انه  ويعلموا  لنا�س,  �سدورهم  يفتحوا 

�سواء  حد 
ال�سنتكم بغري  لنا�س  دعاة  كونوا 

فمن  التبليغ  يف  الث��ر  اك��رب  و�سلوكه  املبلغ  ال���س��ل��وب  ان 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ان ي��ت��ن��ا���س��ب ت��اأث��ر ال��ن��ا���س ب��ن��ا م��ع اع��م��ال��ن��ا 

بقولنا  عملنا  ومطابقة  و�سدقنا  وت�سرفاتنا 
وليكن تعملنا حتى مع ا�سعف النا�س علما وامياننا بنحو ل 
والب�سر,  الوجه  طالقة  فاأن  عنا,  �سيئا  انطباع  لدية  يرتك 
وهكذا  ال�ستماع  وح�سن  التعبري  جلمال  كما  والتوا�سع 
احللم اثرًا كبريًا يف نفو�س النا�س يفوق تاثري القوال التي 

ال�سان.  عرب  تنطلق 
املبلغ �سفات 

يعني  ولكن هذا ل  الوجه,  ب�سًا طلق  يكون  ان  للمبلغ  ينبغي 
ينبغي  كما  لنه  ال�سباب,  لأتفه  وقهقه  دائما  ي�سحك  ان 
للمبلغ ان ليكون عبو�سًا كذلك ينبغي ايظا ان يكون وقورا 
اليك  يوجه  من  كل  مع  تبت�سم  ان  حاول  متبذل  يكون  ول 
اهلل  بهدية  ثقافة  اأو  �سان  له  يكون  ل  �سخ�س  فرب  �سوؤال 

يديك. على  تعاىل 

اخلال�سة
جميعا  والقول  بال�سلوب  التبليغ  من  ت�ستفيدوا  اأن  حاولوا 
الخ��ال���س  تن�سوا  ول  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  حت�سلوا  ل��ك��ي 
اذا  له  ويقول  احدكم  ياأتي  قد  ال�سيطان  ف��ان  الن  منذ 
لك  في�سبح  عملك  يف  وجنحت  جيدا  مبلغا  مااأ�سبحت 
ال�سلوات عند  ويرفعون  يديك  يقبلون  مريودون خمل�سون 
قدومك نعم رمبا �سيكون ذلك لو جنح حقا ولكن ل ينبغي 
ال�سيطان  لن  اأبدا  ذهنه  يف  املعنى  هذا  ي�ستح�سر  ان  له 
يف  كهدف  يجعله  ب��اأن  الهاج�س  ه��ذا  يقتحم  ان  ي��ح��اول 

يزيحه. ان  فليحاول  لذا  الذهن 

التاهب
للتبليغ بقلم: ال�سيخ حممد علي ال�سدي 

201211 ت�سرين2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

ن�شائح منربية



بقلم: ابو زهراء ال�سدي

ولد عام 1399 وتويف عام 1374ه�
هو اخلطيب ال�سيخ ح�سن بن اخلطيب ال�سيخ كاظم ابن ال�سيخ ح�سن 

ابن ال�سيخ علي ال�سيخ �سبتي احلالين احلمريي 
ولد يف النجف ال�سرف ودر�س النحو وال�سرف وح�سر جمال�س العلماء 
والده اخلطيب  يد  على  بها  وتتلمذ  اخلطابة  اخذ  واخلطباء  والدب��اء 
ال�سيخ كاظم وكان هو احد اخلطباء الوائل الذين متتعوا بال�سهرة يف 

ربوع النجف وغريها.
�سعره:

له ق�سائد كثرية وله ديوان ا�سماه )اني�س اجللي�س يف الت�سطري والتخمي�س( وله 
ديوان يف رثاء اهل البيت من �سمنها يف رثاء القا�سم بن المام احل�سن املجتيى 

: 
اأهلت دموعي حني هل حمرُم

فطيُب الكرى فيه علي حمرم
اىل ان يقول:

جترعوا  كم  امل�سطفى  الل  خيموا فلهفي  كــربــال  وافــــوا  يـــوم  اأذى 
اأمـــيـــٍة   اآل  اجــــنــــاُد  ــم �ــســمــر اخلــنــا يــتــقــدُمفـــوافـــتـــهـــُم  ــده ــائ وق
فاطٍم  ــاُء  ــن اأب العلياء  بنو  ـــام واكـــرُمفهب  وقــائــدهــم اهـــدى االن
وخ�سه اجتباه  الباري  من  يقوُمح�سني  احلنيف  الدين  اىل  ظهرا 
قا�سٍم القرم  املجتبى  بن  بها  ــُمفهب  ــس ــ� ــق ــهــم بـــاملـــ�ـــســـريف وي ــي يــكــل
مدمرًا الزكي  �سبل  بهم  ينظُموغا�س  وبــالــرمــح  ـــرًا  ن بــ�ــســارمــه 
فكانه  الــرحــى  جــول  بهم  ــن احلـــــرب ال مــتــعــلــُم يجول  ــف عــلــيــم ب
مظلُم دجى �سبح ذاك اليوم نقعا وجهه والليل  التم  كالبدر  ا�ساء 
مــراهــٍق غــري  وهــو  �سبيًا  اأذاق العدى كاأ�س الردى وهو علقُمبنف�س 
قــ�ــســاورًا  واأردى  ــًا  اعــالم ودمر باقي جي�سهم وهو غري معلُمفنك�س 
يريهم  الــنــزال  يف  مــاجتــلــى  يبت�سُماذا  وهـــو  جـــده  عــلــى  ثــبــات 
نعله  �س�سع  بينهم  ي�سوي  يرتمُنوقـــام  العدى  بني  ما  يخ�سى  فلم 
فاطٍم املجتبى جنل  ابن  انا  تعلُميقول  بي  فالوعى  تنكروين  وان 
ب�سيفه كيف  االزدي  يــد  الدم ف�سلت  فخ�سبه  �سربا  راأ�ــســه  على 
الرو�سا جدياًل يخرم وخر على الوجه الب�سيطة فاح�سًا برجليه يف 
عمه  ينعاه  وافـــاه  اأذ  ان�سى  ت�سجم فلم  واملدامع  كال�سقر  فانق�س 
بغته  اخل�سف  غاله  بدرًا  تــ�ــســاهــيــه جنمفقدتك  �ــســعــد ال  ـــم  وجن
وهوخمذُمفلهفي على زاهي �سبابك يف الرى الراأ�س  بجرح  خ�سيبًا 
خم�سبا  ـــزف  ت عــريــ�ــســا  ال�سهم ونـــالـــك  نــثــارك  اأذ  ـــادي  االع بنل 
ــو انــتــي بــــاٍق بــكــيــتــك لــوعــة مــتــقــدم فــل �ـــســـرمت  ـــا  م اىل  ولـــكـــن 

ــة  ــي ـــــا بــــني الـــــعـــــداة رم منعُمفـــهـــا ان اجلـــنـــان  يف  قــبــلــي  ــــت  وان

ال�سبتي ح�سن  ال�سيخ 
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�شعراء اهل البيت



بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي

بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي

الطالق تعجيل  ا�سباب 

احللقة 
الثانية

قيمومية الرجل 
��اء}  �����سَ اُم���وَن َع��َل��ى ال��نِّ َج���اُل َق���وَّ ق��ال ت��ع��اىل: {ال���رِّ
هي  ه��ذه  اأن  اأي  ال��رج��ال,  جلن�س  هنا  واخل��ط��اب 
عامله..  له  ال�ستثناء  ع��امل  ولكن  العامة,  القاعدة 
اأوًل  للرجل؟..  اجلانب  هذا  اأعطى  الإ�سالم  فلماذا 

ينبغي اأن نلتفت اإىل هذه النقطة:
ب�سري  جتمع  كل  ويف  اجتماعية,  حركة  كل  يف  اأن��ه 
-اأي من الثنني ف�ساعدًا-, لبد من وجود الإدارة, 
واملدير  الب�سري,  التجمع  لهذا  لبد من وجود مدير 
ي�سافر  عندما  اإدارت���ه..  يف  حا�سمًا  يكون  واأن  لبد 
اأن  الطبيعي  من  فاإنه  �سياحية,  �سفرة  اإىل  ثالثة 
خيارات:  اخلطوات  من  خطوة  كل  يف  هنالك  يكون 
يف  م��دن  خمتلفة,  ط��ريان  خطوط  خمتلفة,  فنادق 
دولة واحدة خمتلفة... ووجود اخليارات يعني وجود 
خمتلفة  نظر  وجهات  ووجود  خمتلفة,  نظر  وجهات 
فمن  بينهم..  فيما  لالختالف  اأر�سية  وج��ود  يعني 
من  لبد  اأن��ه  ال�سرع-  قبل  يحكم  -العقل  الطبيعي 
لبد  باأنه  يقول  العقل  امل�ساألة..  لهذه  ح�سم  وج��ود 
لنا اأن نح�سم هذا املو�سوع ح�سمًا �سريعًا, واإل الأمر 

يتعدى من م�ساألة اخلالف اإىل م�ساألة الختالف. 
احل��ل, حيث جعل  بهذا  ج��اء  الإ���س��الم  ف��اإن  وعليه, 
الرجل هو �ساحب القرار عند الختالف, وهو الذي 
يح�سم كل نزاع داخل اجلو املنزيل.. وهذا له اأي�سًا 
التفوي�س  ه��ذا  يعط  مل  الإ���س��الم  اأن  اأي  مقوماته, 
لذلك..  وجيه  �سبب  وجود  دون  ومن  للرجل جزافًا, 
فمن موجبات قوامة الرجل اأنه هو �ساحب الرزق.. 
هذه  كفي  اأنه  على  ربه  ي�سكر  اأن  ينبغي  الإن�سان  اإن 
للرجال,  معطاة  النعم  بع�س  اإن  قلنا:  امل��ه��م��ة.. 
دائمًا  العبادة  يف  احلرية  مثل:  للن�ساء,  تعط  ومل 
اأي��ام  العبادة يف  ه��ذه  من  ف��امل��راأة حمرومة  واأب���دًا, 
اأعطيت  نعم  هناك  املقابل  يف  ولكن  �سهرها..  من 
الناحية  اأنه يف هذه  وهي  للرجال,  تعط  ومل  للن�ساء 
نالحظ باأن الرجل يعي�س معرتك احلياة اليومية بكل 

�سلبياتها, بينما املراأة معفية من ذلك.. ومن هنا فاإن 
املراأة اإذا اأرادت اأن تتقرب اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل, 
املوؤمنة..  للمراأة  كامل  ب�سكل  مهياأة  الظروف  ف��اإن 
فالرجل  جيدة..  طبيعية  وخلوة  حمدودة,  حياة  اأوًل 
يكدح �سباحًا وم�ساًء, لياأتي بلقمة الرزق اإىل زوجته؛ 
يزاحم,  من  ل  مغلق,  بيت  يف  تعي�س  الزوجة  وه��ذه 
ول من يجربها على املع�سية, ولي�ست هنالك وجوه 
حالت  من  حالة  تعي�س  اليومية,  حياتها  يف  متنوعة 
الرتابة وال�ستقرار.. ولهذا فلو اأرادت املوؤمنة يف هذه 
الأيام ويف كل ع�سر, اأن تتوجه اإىل اهلل عزوجل, فاإن 

الظروف موؤاتية لها.
ومع الأ�سف نالحظ قلة ال�سالكات اإىل اهلل عزوجل, 
ومبا  الرجال,  من  اأك��رث  للن�ساء  مهياأ  اجلو  اأن  رغم 
الأمهات(,  اأق��دام  حتت  )اجلنة  العاطفة:  من  لهن 
جباًل  عنها  لتزيل  ال��ولدة؛  من حالت  حالة  فيكفي 
تعاىل:  يقول  كما  املعاناة,  تعي�س  مبا  املعا�سي,  من 
ل  فلماذا  ُك��ْرًه��ا}..  َعْتُه  َوَو�سَ ُكْرًها  ��ُه  اأُمُّ {َحَمَلْتُه 
اإن هذه القيمومية  النعمة؟.. وبالعك�س,  ت�ستغل هذه 
من الرجل, هي اإعفاء لها من بع�س م�ساكل احلياة 
اإح��دى  اإىل  ذهبا  اأخ��وي��ن  اأن  فر�سنا  لو  اليومية.. 
علي  اأنا  لالآخر:  اأحدهم  قال  اإذا  امل�سرفة,  امل�ساهد 
الطعام  �سوؤون  تدبر  اأن  عليك  واأن��ت  احل��رم,  زي��ارة 
وال�سراب وامل�سكن وما اإىل ذلك.. اأيهما املغبوط؟.. 
لذا  للعبادة,  تفرغ  الذي  الإن�سان  هذا  هو  بالتاأكيد 
ينبغي اأن ل يناف�سه يف قيموميته, ويقول: اأنت القيم, 
ذل��ك؟!..  على  -مثاًل-  اأح�سدك  اأن  علي  اأن��ا  ف��اإذن 
عزوجل..  اهلل  ت�سكر  اأن  عليها  احلياة  يف  ف��امل��راأة 
ولهذا الزهراء  عندما تقا�سمت مع اأمري املوؤمنني 
 الوظائف, فكان لها ما داخل املنزل, وكان لعلي 
خارج املنزل, دخلها من ال�سرور ما مل يعلمه اإل اهلل 
احلديث-  يف  -كما  اأغناها    علي  لأن  عزوجل؛ 
النعم,  من  نعمة  فهذه  الرجال..  رق��اب  تخطي  من 
وينبغي اأن نعرف قدر هذه النعمة.. ولكن مع الأ�سف 
وبالتايل  الفر�سة,  ه��ذه  يقدرن  ل  املوؤمنات  بع�س 

تفوت عليهن بع�س الفر�س الذهبية يف هذا 
املجال.

عليه  املجال  هذا  يف  الرجل  ب��اأن  نقول  نحن  نعم, 
من�سفًا  اأي�سًا  يكون  اأن  وعليه  التعامل,  يح�سن  اأن 
القيمومية  هذه  اأن  يعلم  اأن  عليه  اأي  قيموميته..  يف 
اأمانة معطاة من اهلل �سبحانه وتعاىل, وعليه اأن يعلم 
اأب��دًا,  النعمة  هذه  يف  يفرط  اأن  يحاول  ول  قدرها, 
احلياة  يف  حتكم  عن�سر  اإىل  القيمومية  يحول  باأن 

الزوجية. 
انتقال ال�سفات الوراثية 

اإن املراأة عبارة عن جمموعة عنا�سر منها: ال�سكل, 
-وهذا  هنا  ومن  الوراثية..  وال�سفات  والأخ���الق, 
الأمر لي�س فيه اأي اإلزام- لو دار الأمر بني امل�ساهرة 
ل   , النبي  م�ساهرة  وب��ني  النا�س,  عامة  من 
غريها..  على  مقدمة    الزهراء  ذري��ة  اأن  �سك 
 , النبي  من  منتقلة  قطعًا  خ�سو�سيات  هنالك 
ومن الزهراء , ومن الإمام الذي ينتمي اإليه ذلك 
.. هنالك جمموعة من  الإن�سان املنت�سب للنبي 
اجلينات الوراثية منتقلة من هذه الذوات الطاهرة, 
املطهرة..  والأرح����ام  املطهرة  الأ���س��الب  ه��ذه  م��ن 
هنالك ولو خلية من اخلاليا منتقلة من هذه الذوات 

الطاهرة.
قلنا اإن الأمر لي�س على نحو الإلزام, واإل معنى ذلك 
الأمر كذلك,  فلي�س  فيها,  يرغب  ل  الذرية  اأنه غري 
من  مت�ساويني  من��وذج��ني  ب��ني  الأم���ر  دار  ل��و  ول��ك��ن 
تلك..  على  نقدم هذه  قطعًا  فنحن  اجلهات,  جميع 
الكربى..  الم��ت��ي��ازات  من    النبي  وم�ساهرة 
فالإن�سان ياأتي يوم القيامة لريى الزهراء وعلى 
وبالتايل  للزوجة,  اأما  تعترب  لأنها  املحارم,  اأنها من 
الغبطة  نقاط  فمن  ال��ب��ي��ت..  اأه��ل  كنف  يف  يعي�س 
قطعًاً يوم القيامة, اأن ذرية الزهراء واملنت�سبني اإىل 
الزهراء م�ساهرًة, باإمكانهم اأن يعي�سوا يف جو واحد 

يف جو عائلي؛ لهذه امل�ساهرة. 
ت�سرين2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا
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اال�شرة ال�شعيدة



روي ان يزيد بن معاوية)لعنة اهلل( ملا عزم على اخراج المام زين العابدين 
 واخواته وعماته وجميع ال�سبايا من ال�سام نادى مناديه اأنه من كان 
بالذهب  عنه  ويعو�س  املجل�س  يف  اليه  به  ات��ي  �سئي  الطف  نهب  من  لديه 
والف�سة, وكان من جملة من جاء رجل يحما مهد الر�سيع امل�سنوع من جريد 

النخل فلما رات الرباب مهد ولدها �ساحت واولداه واعبداهلل.
النعي

 
ويذكر ان الرباب كانت ذات ليلة نائمة يف خربة ال�سام اأذ �سمعتها احلوراء 
 تهمهم يف النوم و�سعت يدها على كتفها واأيق�سنها من نوتها  زينب 
�ساألتها, رباب ما الذي دهاك ا�سمعك تهمهمني يف النوم, قالت �سيدتي راأيت 
كان ولدي على �سدري ول�ساين حالها كما ي�سور حايل �ساعر اهل البيت عبد 

ال�سادة الديرواي ال�سعد

نعي )جماريد( عن ل�سان الرباب:

ـــزن وا�ــســتــد بجيها  هـــاج احل من جابوا الكاروك ليها   
عليها   ــه  ــس ــ� ــغ وان هــــوت  ـــن  مل تف�سج و�سف كامت بديها   
طاحت وعاملهد  �سيعتي  يــا  من �سافت الكاروك �ساحت   
حتجي ويه اأبنها انوب راحت من كل كلب حنت وناحت  

كلبي اأن�سدع وانهار �سربي يزينب عليها اجلــــــار دهــــــــــري  
يـــــر�سع ودمع العني يجري بالطيف �سفت ابني على �سدري   

عكب الولد الطال عمري

يااأمل كلبي النكر عيناي  يا�سلوتي ون�ستي بدنياي    
ردتك تظل لن�سيب وياي  ياملتت ظامي بح�سرة املاي   
ملن رحت يا لبة اأح�ساي خان الزمان وخان رجواي   

�ل���ده���ر ط��ك��ن��ي �أب�����س��ه��م غ����دره وب��ت��ي 
وب��ت��ي ح�����ايل  رح�����م  �أوال  ف��ج��ع��ن��ي 
ب��ب��ن��ه��ا �ل�����و�ل�����دة ت�����س��م��د وب��ت��ي 
�خ���ذ روح����ي وم�����س��ه م���ن ب���ن �ي��دي��ه 

)�ل�سيخ عبد �ل�سادة �لدير�وي(

والد�ر �ل�����س��ك��ن  ي���ح���ن  م����ا  ك��ل��ب��ي 
والد�ر  �ل���ع���م���ر  ع�����ام  ل��ل��ع��م��ر  وال 
الد�ر  �ح�������س���اي  �ل����ي����رد  م�����اي  ال 
عليه  م���اأث���ر  ت����ره  م��ث��ل��ك  �ل��ع��ط�����ش 

)�ل�سيخ عبد �ل�سادة �لدير�وي(

د�ر م���ن  د�ر  ت��ف��ر  �ل���ي���وم  �ل���رب���اب 
د�ر م��ن  ����س��ل��ون  �ل��زم��ان  على  وتعتب 
ري����ت ح�����س��ن ح���ا����ر ي����وم م���ن د�ر 
وم�سيه ���س��ب��ح  �ل��ط��ف��ا  ع��ل��ى  ث��دي��ه��ا 

)�سيخ �ساحب �لدك�سن(

�ل����ك ي���اري���ح ك��ل��ب��ي ���س��ك��ر د�ري����ت 
د�رت ي���اول���د  �مل���ه���د  ع��ل��ى  وع��ي��ن��ي 

د�رت  ه�������س���اع  ت�����ره  �أم������ل  ث����د�ي����ا 
م����ان����ر�����س����ع ب�����ق�����رة ن����ا�����ري����ه 

ت���ظ���ن �ح���������ز�ن ل���ل���ع���ل���ة ���س��ف��ت��ه��ا 
���س��ف��ت��ه��ا  ث�����دي  �ل������ذي  جل������روح  �أو 
�ل���ن���ب���ل���ة ب���رك���ب���ت���ك مل����ن ���س��ف��ت��ه��ا 
مت���ن���ي���ت ب���رك���ب���ت���ي ت����ك����ون ه��ي��ه

)�ملرحوم/ حممد مال �لله(

ابوذيات عا�شورائية

من�شواهد الطف 
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فداٌء
للح�سني
االأرَوِع ــِج  ـــ ــَل بــاالأب َر  َتــَنـــــوَّ ــــــــَجــِع  َمــ�ــسْ ــن  م ملــثــواَك  ـــــَداًء  ِف

ـــــَوِع اأَ�ــسْ ِم�ْسِكها  ومــن  ُرْوَحــــًا  اجِلــنـــــاِن  َنفحاِت  مــن  باأعبَق 

ـَرِع َم�سْ ِمن  َك  الأر�سِ و�َسْقَيًا  فوف"  "الطُّ يوِم  ليوِمَك  َوَرْعَيًا 

املَْهَيـِع ـِر  يِّ النَّ َنْهِجَك  على  النفو�س  ِبَحْب�ِس  عليَك  وُحْزنًا 

ُمْبـَدِع ــْن  ِم تاأبـاُه  اأنــَت  مبا  ُيـــَذال  اأَْن  ــْن  ِم ملــجــِدَك  ــْوَنــًا  و�ــسَ

ُي�ْسَفـِع مل  االآَن  اإىل   ، ًا  َفـــــذَّ اخلالِديَن  يف  الــِوْتــُر  ها  اأيُّ فيا 

ـِع ْمُقنَّ ــِدِه  ـــ َغ ِعــَظــَة الــطــاحمــنَي الــِعــظــاِم لــالهــنَي عــن  ويــا 

َمْفـَزِع مــن  قبـُرَك  ــوِرَك  ـــ وُب للُحتوِف  ــِزٍع  ــْف ُم مــن  تعاليَت 

ــِع ـــ ُركَّ ــن  ومـــ جانبيـه  عــلــى  ــٍد  ــجَّ �ــسُ َفــِمــْن  هـــوُر  ـــدُّ ال ــوُذ  ــل ت

َبْلَقـِع ِمــْن  الَكَراَمـِة  َن�ِسيـُم  �ِسيُم  النَّ َفَهبَّ  َثـــَراَك  �َسَمْمُت 

ـَرِع َي�سْ ومل  ى  ــَفــرَّ َت َخـــــدٌّ  ا�ــســرتاَح  بحيُث  ي  َخـــدِّ ــْرُت  ــفَّ وَع

َيْخ�َسـِع  ومل  عليـِه  جالْت  ــَغــاِة  الــطُّ خيِل  �سناِبُك  وحيُث 

اأْرَفـــــِع َعاَلـٍم  اإىل  ِبــروحــي  الذكريات  ــارِت  ط وقــد  َوِخــْلــُت 

املُْبـِدِع املُْلَهـِم  ب�سومعـِة  اخَلــَيــال  َطـــْوَف  بــقــرِبَك  وُطــْفــُت 

َبـِع"  االإ�سْ َمْبُتـوَرَة   " حمراَء  ِريِح  ال�سَّ َوَراِء  ِمــْن  ــَدًا  َي كــاأنَّ 

ُمــْتـــــَرِع ــَرٍق  ــسَ ــْيـــــِم ذي � َوالــ�ــسَّ ـــــٍم بــاخُلــُنـــــوِع  َعــاَل ـــدُّ اإىل  َتُ

ُم�ْسِبـِع اأو  منـه  ــٍب  ــْذِئ ُم على  اأْطــَبــَقـــــْت  غابـٍة  يف  ــَط  َتــَخــبَّ

ـــــِرِع ُمْ ُمْع�َسْو�ِسـٍب  باآَخـَر  ِمرِي  ال�سَّ َجِديـَب  منُه  ِلــُتــْبــِدَل 

�ألقاها �ل�ساعر حممد مهدي �جلو�هري يف �حلفل �لذي �أقيم يف كربالء يف 

�ل�سحن �حل�سني �ل�ريف يوم 26 ت�رين �لثاين 1947، لذكرى ��ست�سهاد 

وقتها مما  �حلا�رين  جميع  �بكى  عا�سور�ء  يوم  �حل�سن يف  �المام 

��سطر �ىل �عادة قر�أته ثالث مر�ت.

 ُن�رت يف جريدة " �لر�أي �لعام " �لعدد 229 يف 30 ت�رين �لثاين 1947 .

 ُكتب خم�سة ع�ر بيتًا منها بالذهب على �لباب �لرئي�سي �لذي يوؤدي �إىل 

�لرو�ق �حل�سيني �ل�ريف.
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فداء احل�شني



ــِع ـــ ــَن اأَْم ــَرٍم  ـــ َح اإىل  خــوفـــــًا  ال�سغار  الــنــفــو�ــَس  ــذي  ه ــَع  وتــدف

َيــْلــَمـــــِع ــٌة  ـــ ــَي ــْدُجــداِج ـــ َت ــــاإْن  َف ــاِعــٍق يلتظي  �ــس ــن  م تــعــالــيــَت 

َتْنَفـِع ومل  ْيـرًا  �سَ ـــْنِء  ُت مل  ال�ساعقاِت  على  ِحــقــدًا  تــــاأّرُم 

ــْزَرِع ـــ َت ومل  َقــْتـــــُه  َحــرَّ وقـد  اله�سيِم  اإثـــَر  احَلـــبَّ  ــُذِر  ــْب َت ومل 

ُتْدِقـِع ومل  اأر�سـًا  ــاأِت  ت ومل  ال�سماء  يف  اأبراَجها  ُتــْخــِل  ومل 

َتْنـزِع مل  ال�سمائـِر  ــلَّ  ـــ وِغ ــِه  ـــ ِجــْذِم مــن  ــرَّ  الــ�ــسَّ َتــْقــَطــِع  ومل 

ـــــِع االأْو�ــسَ اخُلــُلـــــِق  ِمــَن  عليِه  ُهـــــُم  فيما  الــنــا�ــَس  ــِدِم  َتــ�ــسْ ومل 

ـــــِع االأْو�ــسَ ــَوِر  ـــ ــْح املِ على  َيــــُدوُر  ــُرُه  ُقــْطـــ "َفَلـٍك"  مــن  تعاليَت 

ــي ـــ ِع اأَدَّ مــا  ُكـــلِّ  على  ــَمــانــًا  �ــسَ ِبــَهــا  ــِبــي  وَحــ�ــسْ البتـوِل  ــَن  ب فيا 

ـِع ُتْر�سِ ومل  َحــْمـــــاًل  كــِمــْثــِلــِك  ِمْثُلها  ــْع  َيــ�ــسَ مل  الــتــي  ــَن  ب ــا  وي

االأْنـــــَزِع احلا�سـِر  الفتى  بــَن  ويــا  ِبْطَنـٍة  بال  الَبِطيـِن  بــَن  ويــا 

ُيــْفـــــِرِع ومل  منـَك  ــَر  ـــ بــاأْزَه َيــْنــَفــِتــْح  مل  "ها�ِسـَم"  ــَن  ُغــ�ــسْ ويــا 

باملَْطَلـِع الق�سيـدِة  ِخــَتـــــاَم  اخُلــلــود  ن�سيِد  مــن  ــاًل  ــسِ وا� ــا  وي

ـــــِع اأْظــَل ومــن  ُم�ْسَتِقيـٍم  ِمـــْن  الــزمــاِن  ــاِب  ــرك ب ــــَوَرى  ال ــرُي  َيــ�ــسِ

ــِع ـــ ــَب ــْت ــُه َي ـــ ــدُّ ل ــِجـــ ــَت ــ�ــسْ ــا َت ــوِد مـــ ـــ ــل ـــــَب اخل ُ َرْك ــريِّ ـــــَت ُتــ�ــسَ واأن

َم�ْسَمِعـي يف  �ــســوَتــَك  ْدُت  وَردَّ خــاطـــــِري  يف  ــَك  ــوَم ي ــُت  ــْل ــثَّ َتَ

َواِة " وملـــاأُ ُخـــــَدِع ــــرُّ ــْب ِبــَنــْقــِل " ال ـــ ــِه ــُت اأْمــــَرَك مل اأْرَت ــ�ــسْ َوحَمَّ

املـُـْفــِجـــــِع ــَك  ـــ حــادِث بــاأ�ــســـــداِء  ال�سنني  َدِويَّ  لعـلَّ  وُقـــْلـــُت: 

ـِع" "�ُسجَّ ومــْن  ُمْر�ِسِلنَي"   " من  َعــاُة  الــدُّ وَن  املُْخِل�سُ ــَل  َرتَّ ــا  َوَم

ــِع ـــ واالأْدُم ْعـِر  بال�سَّ ْبَح  وال�سُّ امل�ساَء  عليَك  "ناثراٍت"  وِمــْن 

ِعـــــي ُمــدَّ اأو  ـــَك  ِب ـــــٍق  ال�ــسِ على  َجــَنـــــْت  فيما  ال�سيا�سَة  لــعــلَّ 

ــَك اأو َمــْقــَطـــــِع ــيـــ ــِل ــٍل الأْه ــْب ــَح ِل ِب ــــدَّ ـــْن َي ـــلَّ َم وتــ�ــســريــَدَهــا ُك

ُمــْولـــــِع ـــــٍج  �ــسَ بــُكـــــلِّ  ـــوَعـــًا  َوُل ــِجــّي  "َكْوِن" الــ�ــسَّ و  ــــذاَك  ِل لــعــلَّ 
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ِتـِع ُمْ َلـــــُه  اأُِريـــــَد  بــلــوٍن  ــنْي  احُلــ�ــسَ حــديــِث  ا�سطباِغ  يف  يــدًا 

ـــع ـــُد الـــواِثـــــــِق املـُــْلـــَجـــاأ االأمل ـــــَزْل َبـــــــــــْرَزًة ي ـــــا َت وكـــانـــْت َومَلّ

َنـِع َت�سْ ــِرْد  ـــ ُت ومهما  وكــيــَف  ــًة  ُخــطَّ ُتــــِرْد  مــا  متى  ــنــاَعــًا  �ــسَ

ــرْتَ اخِلـــــَداِع َعـــِن املــْخـــــَدِع ـــُروِن و�ــسِ ـــــُت ِطـــالَء الـــُق وملــا اأََزْح

ملــُتــْطــَبـــــِع الــطــبــيــعـــــِة  بــغــرِي  ــا  ـــ ــَه ذاِت يف  "احلقيقَة"  اأريـــــُد 

اأْرَوِع وال  منهـا  ــَم  ـــ ــَظ ــاأَْع ِب اأَُرْع  لـــــم  �ــســورٍة  يف  ـــَك  ـــْدُت وَج

ـِع املِْب�سَ على  َوْقــَفــًا  ــَك  ــُم حَلْ ــون  ــُك َي اأْن  ِمـــْن  اأاأْرَوُع  ومــــاذا! 

ِع ـرَّ ال�سُّ ـــــِل  بــاالأُ�ــسَّ �ــســمــرَيَك  َتــْرَتــئــــِـي  مــا  دوَن   - ــِقــي  َتــتَّ واأْن 

ـِع �سَّ الرُّ اإىل  "االأَْكَهِليـَن"  ِمــَن  البننَي  خرَي  املــوَت  ُتْطِعَم  واأن 

ـِع ُتبَّ ــْن  ِم  " االأب   " بني  وخــرَي  ها�ِسٍم  ِمــن   " "االأمِّ بني  وخــرَي 

،واالأْذَرِع  ــاَءُك  ـــ ِوَق َكاُنـوا  ــُدور ِ  الــ�ــسُّ بخرِي  حاِب  ال�سِّ وخــرَي 

ِع اأَدَّ ومل  ــاِة  ـــ ــَق الــتُّ ــاَب  ـــ ــَي ِث انــتــِحـــــْل  مل  ِذكـــــراَك  ــُت  �ــسْ وَقــدَّ

الأَْرَبـــــِع اِنـِها  ِبــُجــْدَر  ـجُّ  ِي�سِ ُكوِك  ال�سُّ وَرْيــُب  ــْدِري  �ــسَ ْمَت  َتَقحَّ

ــْفـــــِزِع املُ الــَقــَلـــــِق  ِمـــَن  ــيَّ  ــَل َع ــاب  ــَج احِل ِفيُق  �سَ ــَحــاٌب  �ــسَ َوَراَن 

ُيْق�َسـِع ومل   " ِبيـَن  يِّ الطَّ و"  ــَبـــــاِت  ــيِّ الــطَّ مــن  ِريــــاٌح  ـــْت  َوَهـــبَّ

ـــــِع َمــْو�ــسِ اإىل  ــاَد  ـــ ـــى وع َتـــاأَبَّ ــٍع  ــسِ ــْو� َم ـــْن  َع ـــَزَح  ـــَزْح َت مــا  اإذا 

معي فيما  كِّ  ال�سَّ " اإىل  " اجلــدوِد  َمــَع  فيما  ـكُّ  ال�سَّ ِبــَي  وَجــاَز 

ُم�ْسَبـِع ـــَدٍم  " ِب " مــبــداأٍ  ِمــْن  ِلــيـــــَل  الــدَّ َعــَلــْيــِه  اأََقــْمــُت  اأن  اإىل 

املُْهِطـِع ــَة  ـــ اإْذَعــاَن َواأَْعـــَطـــاَك  الِقَيـاَد  اإلــيــَك  َطــْوَعــا ً  فاأ�ْسَلَم 

ُلِعـي اأ�سْ من  اْعـــَوجَّ  ما  ْمــَت  وَقــوَّ ِفْكَرِتي  ِمــْن  اْظــَلــمَّ  ما  ْرَت  ــوَّ ــَن َف

َمْرَجِع ِمــْن  كِّ  ال�سَّ يف  الَعْقل  �ِسَوى  َيـَرى  ال  َمــْن  اإميــاَن  واآَمــْنــُت 

َمْنَبـِع ،ِمـــــْن  ِة  ــُبــوَّ الــنُّ وَفْي�َس  َماِء  ال�سَّ ــَي  ووح )االإبـــاَء(  ــاأنَّ  ب

املَْطَمـِع  ) َعــَر�ــِس   ( عن  َه  ــَنــزَّ َت خاِل�ٍس  )جــوهــٍر(  يف  ــُع  ــمَّ جَتَ

201217 ت�سرين2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

فداء احل�شني



:من خطبة ل�سيدنا ومولنا الإمام احل�سني
)اما بعد فاين ل اعلم ا�سحابا ويف ول خريًا من 

ا�سحابي ول اهل بيت بر اوا�سل من اهل بيتي(
ما  وخا�سة  واحداثه  للتاريخ  املتتبع  ان  �سك  ل 
هم  الذين  العباد  من  ال�ساحلني  باأخبار  يتعلق 
نبينّ  لكل  اأن  يجد  واملر�سلني  النبياء  من  ع��ادة 
�سحبة  من  له  لب��د  وو�سي  نبينّ  كل  واأن  و�سينّ 
,وقد  والأه��ل  الأق��رب��اء  �سواء من  رف��اق درب  اأو 
م�سى م��ن اأخ��ب��ار الأول���ني ال��ذي��ن ذك��ره��م اهلل 
من  )وان  ق��ال:  حيث  الكرمي  ال��ق��راآن  يف   
انه من جماعة لوط, وقد  اأي  �سيعته لإبراهيم( 
ا�ستن�سره  كيف  واأخية   مو�سى خرب  ذكر 
الذي هو  على  اأي من جماعته  �سيعته  الذي من 
�سورة  من  الآي���ة)214(  اأن  ول�سك   , ع��دوه  من 
ال�سعراء خري م�سداق لهذه الأمثلة حيث اأن اهلل 
 ياأمر نبيه وحبيبه ونور عر�سة حممد 

�سراحة بقوله: )وانذر ع�سريتك القربني(.
النظر  منعن  تعالوا  الب�سيطة  املقدمة  هذه  بعد   
التي   المام خطبة  م��ن  اجل���زء  ه��ذا  يف 
نذكر  اأن  هنا  يفوتنا  ,ول  امل��و���س��وع  بها  ب��داأن��ا 
كالمنا  ال�سادق:)اعر�سوا  الإمام  مقولة 
على القراآن وال�سنة فان وافقهما فخذوا به واإل 
بذلك  ليخر�س  اجل���دار(  عر�س  ب��ه  فا�سربوا 
نرى  فتعالوا   البيت اأه��ل  على  املتقولني 
خالل  من    احل�سني  اإمامنا  ك��الم  �سدق 

مع  تعاطفًا  اأو  �سخ�سيًا  راأي��ًا  لي�س  وهذا  القراآن 
الإمام اأو انحيازًا له واإمنا هو خرب ينقله 
 جربئيل ط��ري��ق  ع��ن  وب�سهادته  لنا  اهلل 
الذي اأنزل القراآن على خامت النبياء واملر�سلني 
اهلل  كليم  اأ�سحاب  يخ�سنّ  ففيما   حممد
من  ا�ستنقذهم  الذين   عمران بن  مو�سى 
البينات  الآي���ات  اأراه���م  بعدما  وبط�سه  فرعون 
واعظمها فلق البحر و�سرب احلجر وهي كثرية 
الر�س  ادخلوا  قوم  )يا  تعاىل:  اهلل  فخاطبهم 
ت����ردوا على  ل��ك��م ول  ال��ت��ي ك��ت��ب اهلل  امل��ق��د���س��ة 
ان  مو�سى  يا  قالوا  خا�سرين  فتنقلبوا  ادباركم 
فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا 
�سورة   ) داخلون  فانا  منها  يخرجوا  ف��ان  منها 
امل��ائ��دة)21- 22(  ويف الآي���ة)24( : )قالوا يا 
مو�سى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب 
انت وربك فقاتال اإنا ههنا قاعدون( فهل ترى ان 

. مثل هذا اجلواب �سرنّ مو�سى
وه��م   عي�سى اهلل  روح  ا���س��ح��اب  واأم�����ا 
قربة  الرهبانية  ابتدعوا  قومه  بني  من  اخلل�س 
املائدة  ���س��ورة  يف  فاأنظر  عليهم  اهلل  كتبها  م��ا 
اآية)112( اإذ يخاطبوه :)يا عي�سى ابن مرمي هل 
ال�سماء  مائدة من  علينا  ينزل  ان  ربك  ي�ستطيع 
قال اتقوا اهلل ان كنتم موؤمنني( ويف اآية)113( 
منها  ناأكل  اأن  نريد  بقولهم:)قالوا  يخاطبوه 
ونكون  �سدقتنا  ق��د  ان  ونعلم  قلوبنا  وتطمئن 
احياء  اآي��ات  برغم  ه��ذا  ال�سهدين(  من  عليها 

وابراء  الطني  الطري من  باإذن اهلل وخلق  املوتى 
الكمه والأبر�س وغريهما.

 واأما بع�س من رافق خامت الأنبياء حممد
فهم قد اأوغلوا يف ايذاءه حتى قال: ما اآذى 
اآي��ة)38(  التوبة  اآذي��ت( ففي �سورة  نبي مثل ما 
يخاطب الذين امنوا:)مالكم اذ قيل لكم انفروا 
بع�س  الر���س(ه��ذه  اىل  قلتم  انا  اهلل  �سبيل  يف 
 ال�سواهد القراآنية تثبت �سدق كالم اإمامنا

هذه  اأي��ن  الع�سور.  مرنّ  على  اأ�سحابه  واأف�سلية 
املواقف التي ذكرت من موقف قمر الع�سرية  اأبي 
احل�سني  خاطب  حينما   العبا�س الف�سل 
: ينب ر�سول اهلل قبح اهلل العي�س بعدك . 
, وقول زهري:  الها�سميون كذلك  انتف�س  وهكذا 
�سيدي ومولي يا اأبا عبد اهلل لو اأين اأقتل واأن�سر 
�سبعني  بي  ذلك  يفعل  الهواء  يف  واأذرنّ  اأحرق  ثم 
مرة على اأن اأتركك ما تركتك فكيف وهي موته 
واحده !! وموقف حبيب بن مظاهر �سيخ الأن�سار 
الذي جثى على ركبتيه مع الأن�سار ليلة العا�سر 
يا  يقول:)  وهو   زينب العقيلة  خيمة  امام 
حرائر ر�سول اهلل و يا كرائم علي اأمري املوؤمنني 
و األ يغمدوها اإل يف نحور  هذه �سيوف غلمائكم اأبنّ
اعدائكم وهذه رماح فتيانكم اأبونّ األ يركزوها اإل 

يف �سدور من يريد تفريق ناديكم(. 
احل�سني  اأ�سحاب  وعلى  احل�سني  على  ف�سالم 

.  الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني

اأ�سحاب احل�سني.. ال نظري لهم

 بقلم: احلاج ح�سني عبد اخل�سر

1814 3 4 حمرم
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التي  الزكية  نفو�س  يف  تتجرد    احل�سني  ثورة  بداأت  وقد  الن 
اتخذت من احلياة �سبيال للو�سول اىل ما يحبه اهلل ور�سوله الكرمي 
على  املظلوم  انت�سار  هي  عنها  معروف  هو  كما  احل�سني  ثورة  لن 

الظامل من خالل الجهار باحلق ومعار�سة الباطل واهلة 
وقد كتب اهلل تعاىل لهذه الثورة املباركة كتب لها اخللود لأنها متثل 
املحمدية  دعائم  يثبت  ان  ا�ستطاع  الذي  والبناء  اليجابي  العامل 
املتمثلة بالقران الكرمي وبيت الق�سيد هو اننا بحاجة اىل مواظبة 
على الخالق احلميدة الفا�سلة التي تن�سجم تلك ال�سعائر العظيمة 
الطواغيت  الظلمة  بوجه  ومتجدده  وا�سحه  ادان��ه  مبثابة  هي  التي 
الذين �سعو لقتل احل�سني وحاربوا مبادئ ال�سماء بكل ال�سبل املتاحه 
فق�سية احل�سني هي لي�ست ال�سعائر واطعام الطعام وح�سب بل هي 
عدل والن�ساف ون�سرة احلق من خالل المر باملعروف والنهي عن 

املنكر مبا يكون عليها الفرد امل�سلم ب�سلوكية مثالية تتما�سى والدور 
انها  التاريخ  مدى  على  �ساخما  نالحظه  كما  بغي  الذي  احل�سيني 
العدالة التي اراد لها اهلل ان تكون يف الر�س متمثلة بجرح احل�سني 
اخلالد الذي ن�س عليه التاريخ ثورته املباركة فاهلل �سبحانه وتعاىل 
اذن  الكرمي  كتابه  ورد يف  كما  باأنف�سهم  ما  يغري  قوم حتى  يغري  ل 
نقطة التغري تبدا من نف�س الفرد ليكون قد ا�سبح مهيئًا للو�سول اىل 
ي�سعى ومن خالل  الذي  الن�سان  ان  اللهي ول�سري  القبول  مراتب 
جمال  يف  اهلل  �سعائر  ويعظم  يقيم  بذلك  فهو  احل�سينية  ال�سعائر 
اجلهاد الذي رفع لواءه احل�سني كما هو احلل وجده الر�سول الكرمي 
 انها الق�سية الكربى التي ت�ستحقر  وابيه علي ابن ابي طالب 

اكرث من وقفه واكرث من عربة ولكن ليكن هنالك ثمه اعتبار 

بقلم:ال�سيد لزم حمزة املو�سوي

الثورة اخلالدة

201219 ت�سرين2
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟
ال�سهر العربي )التقومي الهجري( حمرم: هو اول ال�سهور 
رم  ُحُُُ التي  اأحد ال�سهر احُلرم  العربية. و�سمي بهذا ال�سم لأنه 

القتال فيها. 
ـــغـــوري( ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال

كان  حيث  ت�سعة  الرقم  ويعني   :)November(نوفمرب
ترتيب هذا ال�سهر هو التا�سع يف التقومي الروماين.

الثاين:  االآرامي(ت�سرين  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
ال�سابق  اأي  حراي  وت�سري  قدمي  ت�سري  ال�سريانية  الكلمات  من 

والالحق, ويعني بالعربية البدء.

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ادهم 1
بـــــــــــــارز  - ظـــــــــــاهـــــــــــر  بادي 2
ــــد ــــدي ــــس امـــــــتـــــــنـــــــاع � اإبـاء 3
اللينة ال�سهلة  االر�ــــس  بثينة 4

بقلم: ا. حممد علي حميد
هل انت �صديقا حقيقيا

هل لك اأ�سدقاء ؟ �سوؤال لو وجهته ملجموعة من النا�س لكانت الإجابة بنعم حتى 
, من هو �سديقك ؟ هل هو من  ولكن   , اإجابتهم )نعم(  �ستكون  الأطفال منهم 
�ساعدك يومًا ما ؟ اأم من ا�ستمع اإليك يف وقت كنت فيه يف اأم�سنّ احلاجة اإليه اأم يا 

ترى هو من �ساركك اأفراحك واأحزانك ؟. 
كل هذه الأمور جيدة ول ت�سدر اإل من �سديق , ولكن مع كرثة من حولك مل تعد 
متيز من هو �سديقك ؟ ومن هو زميلك؟ ب�سرط اأن تكون اأنت اأحد الذين ي�ستحقون 
حمل هذا الو�سام الذي يحمل يف طياته اأقد�س معنى ين�سده الب�سر األ وهو ال�سدق. 
الإن�سان  اأن  اإذ   , الإن�سان  حياة  يف  �سرورية  نف�سية  حاجة  �سديق  اإىل  واحلاجة 
اجتماعي بطبعه ي�سعى اإىل اإقامة العالقات الإن�سانية ال�سوية , التي حتقق الغر�س 

من وجوده , 
قال لقمان ) عليه ال�سالم ( اأنه قال) اطلنبنّ اأول �سئ تك�سبه بعد الإميان باهلل خلياًل 
�ساحلًا فاإمنامثل اخلليل كمثل النخلة فاإن قعدَت يف ظلهااأظلنّتك .. واإن احتطبَت من 

حطبها نفعتك .. واإن اأكلَت من ثمرها وجدته طيبًا (... 
ومهما عال الإن�سان وارتفعت مكانته يبقى �سعيفًا اإذا اكتفى بنف�سه دون الآخرين 
اأحزانه , ويف  , ويخفف  , ي�سكوه همه  اإليه  اإىل من ي�سمع  , فهو يف حاجة دائمة 

يتحمل  اأن  يجب  ذات���ه  م�سوؤولية ال��وق��ت 
ي�سادقه هذه ال�سداقة , ويكون عونًا ملن 

وت��ن�����س��اأ  احل���ي���اة  ت�ستمر  العالقات وب���ذل���ك 
الراقية. ال�سوية, واملجتمعات ذات العالقات الإن�سانية 

ولكي ت�سبح اأهاًل لهذه ال�سداقة فمن الواجب عليك ك�سديق اأن ت�ستمع ل�سديقك 
بقلبك وعقلك وت�ساعده على اجتياز اأحزانه وتوجهه اإىل الطريق ال�سحيح ملواجهة 
الواقع , ومن الواجب عليك اأي�سًا اأن حتر�س على انتقاء الكلمة التي تزيده فرحًا 
وتر�سم البت�سامة على وجهه , ترعى م�ساعره , وتقدره وراأ�س الأمور كلها اأن حتفظ 
اأول من  تكون  باأن  تكاف�ئه  له فهل  النا�س �سديقًا  اختارك من بني  �سره فهو من 

تف�سحه ؟! 
وحماولتك  اأحا�سي�سك  بكل  له  مراعاتك  يف  احلقة  ال�سداقة  تظهر  اأن  وينبغي 
للتخفيف عنه واإن كنت حاماًل لهم اأكرب من همه , واأل تربز فرحك يف وقت حزنه. 
كن اأنت اليد الأمنية والقوية التي تعينه على النهو�س مرة اأخرى و اإن اأظهر غ�سبه 
وتكدره ولتذكر اخلري منه تَر نف�سك را�سي النف�س غري حانق, قال امري املوؤمنني 

)عليه ال�سالم( )ربنّ اأٍخ لك مل تلده اأمك (

يف زمن لي�س بالبعيد.. كان هناك قوم َمن اهلل عليهم بنعمة يتح�سر عليها ماليني من 
الب�سر نعمة جماوة �سيد ال�سهداء ابي الحرار المام احل�سني , ف�سار المر ان 

تباع الدور املجاورة لالمام احل�سني لغر�س تو�سعة املرقد الطاهر.
فذهب ا�سحاب النفو�س ال�سعيفة اىل رفع ال�سعار كي يجنوا املال, ولكن الغلبية 

كانت بال�سعر املقبول واملنا�سب.
ولكن كان هناك �سخ�س فقري ل ميلك �سوى هذه الدار التي َمن اهلل عليه بها بجوار ابن 
بنت نبي اهلل فاتى اىل داره وقال لزوجته: اريد ان ا�سبغ البيت ليبدو جمياًل فقالت: 
 سمعت النا�س تتحدث عن بيع البيوت للم�سرفني على �سريح المام احل�سني�
ليو�سعوا ال�سريح املقد�س, فقال: نعم هو كذلك. فقالت: �ست�سبغ الدار لتبيع الدار 

بال�سعر الباه�س؟ ف�سكت متاأماًل ومل يجب على ت�ساوؤلها..
وبداأ البيع وو�سل اىل الَدور اىل بيته فُطرق الباب ولكن قلب زوجته خائف فقالت 
ياترى ايبيع البيت ب�سعر باه�س وهي ار�ٌس لالمام احل�سني ففتح الباب وقال 

لهم: تف�سلوا هذه هي داري.
فقالوا م�ستغربني: �سبغت البيت لتح�سل على مبلغا كبريًا؟.

فقال: ل بل انا ل اريد مبلغًا بل هذه الدار اريد ان اتربع بيها اىل �سيدي ومولي ابا 
عبد اهلل احل�سني ولكن قلت يف نف�سي يجب ان ا�سبغ البيت كي يبدو جديدا فانا 

خجٌل من المام لن بيتي قدمي.
نعم هذه هي الروح احل�سينية ال�سافية واخلالية من ال�سوائب.

اللهم وفقنا ملرا�سيك وجنبنا معا�سيك...

هذا 
بيتي

بقلم: كرار كرمي زيارة
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هنالك اجتاه �سائد يف علمي ال�سيا�سة والقانون يذهب اإىل تق�سيم اركان 
الدولة اإىل:)ال�سعب والقليم وال�سلطة( اما الجتاه ال�سالمي: فيق�سم 
اركان الدولة اىل )المة والر�س وال�سلطة( وهنالك من تو�سع يف ذات 

الجتاه الخري يف اركان الدولة اإىل: )الن�سان والر�س والنظام(.
اإما بالن�سبة اإىل الركن الول لدولة وهو: )ال�سعب او المة او الن�سان( 
ف�سيتم تناوله ابتداأ بيان الجتاه الأول اما الثاين بالعدد القادم فوفقًا 
لالجتاه الول فان ال�سعب يق�سم اىل حقيقتني الوىل اجتماعية والثانية 
الذين  الف��راد  جمموع  عن  يعرب  اجتماعية  حقيقة  فال�سعب  �سيا�سية 
يقطنون اقليم الدولة واملتمتعني بجن�سيتها اما ال�سعب كحقيقة �سيا�سية 

فهو جمموعة افراد الذين يتمتعون بحقوق ال�سيا�سية يف الدولة. 
ويت�سح من ذلك ان ال�سعب ل ي�سمل الجانب الذين يقيمون على اقليم 
الدولة فلذلك فهم يطلقون لفظ ال�سكان على جمموعة افراد املقيمني 
على اقليم الدولة الذين ل تربطهم �سوى رابطة القامة وعلى هذا فان 
م�سطلح ال�سكان ي�سمل الجانب وال�سعب الجتماعي وال�سيا�سي ويطلق 
فهو  ال�سعب  ام��ا  الدولة  اقليم  يف  القامة  برابطة  يتمتع  من  كل  على 

م�سطلح يطلق على كل من يتمتع برابطة اجلن�سية من ال�سخا�س فعلى 
ذلك لبد من تو�سيح واملق�سود من هذا الرتباط.  

فاجلن�سية عبارة: عن رابطة �سيا�سية وقانونية تربط �سخ�س ما بدولة 
ما فهي رابطة �سيا�سية لأنها اداة لتوزيع جغرافيا وجتعل ال�سخ�س احد 
اأع�ساء �سعب الدولة والذي يدمي بالولء والتبعية لها وهي رابطة قانونية 
القانوين  املركز  فان  وبالتايل  متبادلة  والتزامات  حقوقا  ترتب  لأنها 
ل�سعب يختلف عن املركز القانوين لالأجانب وبح�سب القانون املتبع مثال 
الختالف من حيث حق العمل او التملك العقارات او �سغل الوظائف يف 

الدولة اةو حق النتخاب والرت�سيح لالنتخابات.
وبعد بيان مفهوم اجلن�سية لبد من القول بان ال�سعب كحقيقة �سيا�سية 
تخ�س من ال�سعب بحقيقته الجتماعية حيث ان الول ل ي�سمل الطفال 
ومرتكبي اجلرائم املخلة ل�سرف هذا اذا مبداأ القرتاع العام اما اذا 
اخذنا مبداأ القرتاع املقيد ب�سروط اخرى مثل التعليم والن�ساب املايل 
فان مدلول ال�سعب ال�سيا�سي ي�سيق كثريا ويبتعد عن ال�سعب الجتماعي 

وهكذا تختلف الو�ساع بح�سب اختالف الدرو�س والتطبيقات.

بقلم: ا. علي عادل ها�سم

احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم
اخلام�سة

احلكم: ن�سف رئا�سي جمهوري.

العا�صمة: القاهرة.

امل�صاحة: 1,002,450  كيلو مرت مربع.

ال�صكان: 91,000,000  ن�سمة.

العملة: جنية م�سري.

اللغة: العربية.

ويف�سره  نوح,  بن  حام  بن  م�سرامي  اإىل  يعود  م�سر  ا�سم  الت�صمية:  اأ�صل 

البع�س بانه م�ستق من جذر �سامي قدمي قد يعني البلد اأو الب�سيطة )املمتدة(, 
وي�سميها  »ِم�سر«  با�سم  العرب  يعرفها  املكنونة.  اأو  اأي�سا احل�سينة  يعني  وقد 
موطنهم  الفراعنة  به  الذي عرف  ال�سم  اأما  »َم�سر«.  لهجتهم  امل�سريون يف 
يف اللغة هو ِكِميتاأو كيمى وتعني "الأر�س ال�سوداء", كناية عن اأر�س وادي النيل 

ال�سوداء متييزا لها عن الأر�س احلمراء ال�سحراوية ِد�ْسِرت املحيطة بها.
الأ�سماء التي تعرف بها يف لغات اأوربية عديدة م�ستقة من ا�سمها يف الالتينية 
اأيجيبتو�س  ال��ي��ون��اين  اللفظ  م��ن  ب���دوره  امل�ستق   Aegyptus اإجبتو�س 

Αίγυπτος, الذي يرجع اإىل وحي خيال هومريو�س يف اأ�سطورته التي األفها 
كان حلم هومريو�س  امليالد, حيث  قبل   1200  ,1600 عامي  بني  يقع  وقت  يف 
واحللم الإغريقي القدمي ب�سفة عامة هو ال�ستيالء على م�سر, وحتقق ذلك 
فاأطلق  امليالد,  قبل   313 عام  يف  ذلك  بعد  الأك��رب  الإ�سكندر  يد  على  بالفعل 
اأ�سطورة هومريو�س  "اإيجيبتو�س" على م�سر و�سكانها من وحي  البطاملة لفظ 

امل�سار اإليها.
نبذة خمت�صرة: وهي دولة عربية تقع يف اأق�سى ال�سمال ال�سرقي من قارة 

اأفريقيا, ويف اأق�سى اجلنوب الغربي من قارة اأ�سيا, يحدها من ال�سمال ال�ساحل 
اجلنوبي ال�سرقي للبحر املتو�سط ومن ال�سرق ال�ساحل ال�سمايل الغربي للبحر 
الأحمر, تقع معظم اأرا�سيها يف اأفريقيا غري اأن جزًء من اأرا�سيها, وهي �سبه 
م�سر  ت�سرتك  للقارات.  عابرة  دولة  فهي  اآ�سيا,  قارة  يف  يقع  �سيناء,  جزيرة 
بحدود من الغرب مع ليبيا, ومن اجلنوب مع ال�سودان, ومن ال�سمال ال�سرقي مع  
قطاع غزة, وتطل على البحر الأحمر من اجلهة ال�سرقية. متر عرب اأر�سها قناة 

ال�سوي�س التي تف�سل اجلزء الآ�سيوي منها عن اجلزء الأفريقي.

الركن االول لدولة بني اجتاهني
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حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا
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بن  حممد  املحقق  الفقيه  الم��ام  امل��وؤل��ف 
حممد بن نعمان العكربي البغدادي امللقب 

بال�سيخ املفيد املتويف عام 413ه�
النجف  يف  احليدرية  املطيعة  من�سورات: 

ال�سرف 

املوؤلف يف �سطور: هو حممد بن حممد بن 
نعمان بن عبد ال�سالم بن جابر بن نعمان 
�سنة 338 ه� يف  ولد  ابن جبري  �سعيد  اأبن 
احلادي ع�سر من ذي القعدة بقرية تعرف 
)ب�سويقة ابن الب�سري( من عكربى وتبعد 
عن بغداد الة ناحية الدجيل ع�سر فرا�سخ 
اللون عرف  وكان ربعة من الرجال ا�سمر 
بوا�سط,  معلما  كان  اب��اه  لن  املعلم  بابن 
كما ا�ستهر باملفيد اأما لأن المام �ساحب 
ن�س  كما  به  لقبه    وال��زم��ان   الع�سر 
عليه ابن �سهر ا�سوب اأو اأن �سيخه علي ابن 
ال�سيخ  اثبته  كما  به  لقبه  الرماين  عي�سى 

ورام 

اثاره
ال��ف��ق��ه واحل��دي��ث وال��ك��الم  اث����اره يف  ان 
البالغة مائتني كلها غرر وماآثر منريه ومن 
اثاره هذا الكتاب وقد ت�سمن تواريخ الئمة 
 و���س��ائ��ر اح��وال��ه��م,  الث��ن��ي ع�سر 
وطرائف  ومعاجزهم,  عليهم  والن�سو�س 
م���ن اخ��ب��اره��م وغ���ري ذل���ك مم���ا يتعلق 
الماميني  علماء  عليه  اعتمد  وق��د  بهم 
اهم  من  واعتربوه  واملتاأخرين  املتقدمني 
امل�سادر يف مو�سوعه واأعاروه عناية فائقة 
اأعلى  ال�سيخ  يكتبه  ملا  واهمية كربى نظرًا 
اهلل مقامه وقد طبع ايراث مرارًا عديدة 

�سنة 1308ه� 

وفاته
تويف ليلة الثالث من �سهر رم�سان ببغداد 
ال�سيد  الهدى  علم  عليه  و�سلى   413 �سنة 
الم��ام��ي��ني  م�سهد  اىل  وح��م��ل  مرت�سى 
على  مكتوبًا  وجد  وقد    الكاظميني 

قربه:
ل ناعي ال�سوت بفقدك انه

يوم على اآل النبي عظيم 
اإن كنت غبيث يف جدث الرتى

فالعدل والتوحيد فيك مقيم 
والقائم املهدي يفرح كلما 

تليت عليك من الدرو�س علوم 

�ستجد   . املبلغة  اختي   . اخلطيب  عزيزي 
اليها  اأبوابًا عديدة حتتاج  الكتاب  يف هذا 
البيت  اه��ل  ت��اري��خ  �سيما  ل  اخلطابة  يف 
وب��الأخ�����س م��ولن��ا ام���ري امل��وؤم��ن��ني حيث 
ق�ساياه يف مدة احلكم ابي بكر وعمر بن 
وكذلك  ع��ادات��ه  خ��وارق  وبع�س  اخلطاب 
  املنتظر  الم��ام  هناك ف�سل يف حول 
يقوم  التي  ال�سنة  وذك��ر  قيامة  وعالمات 

فيها ومدة ملكه.
القيم  الكتاب  ه��ذا  تقراأ  اأن  يفوتكم  فال 
وتتزودا من درر الكلمات فيه واهلل املوفق 

ملا�سيه اخلري.

بقلم: ابو احل�سني ال�سدي 

االإر�ساد 
لل�سيخ املفيد 
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 ,» باحللبة  ا�ست�سفوا   «  : اهلل  ر�سول  قال 
وقال: » تداووا باحللبة فلو تعلم اأمتي ما 

لهم يف احللبة لتداووا بها ولو بوزنها ذهبًا «
ال��درج��ة  يف  ت�سخن  احللبة   « جالينو�س:  ق��ال 
ولذلك  الأُوىل,  ال��درج��ة  يف  وجت��ف��ف  الثانية  
�سارت تهيج الورام امللتهبة فاأما الورام القليلة 
واأما  وت�سفيها.  حتللها  فاإنها  ال�سلبة  احل��رارة 
تطلق  الع�سل  مع  �ُسربت  اإذا  املطبوخة  احللبة 
الأخ���الط  الأم��ع��اء م��ن  م��ا يف  وت��خ��رج  البطن 
الرديئة . وقال يف كتابه مللكة الروم : واأما احللبة 
اأكلها  اإذا  فاإنها  ال��روم  ت�ستعملها  التي  املنبوتة 
اأكاًل معتدًل فاإنها تنفع املعدة. واإِن اكرث  اإن�سان 
توؤكل يف  اأن  ينبغي  ول   , و�سدعته  اأتخمت  منها 

كل حني, ول ُي�سبع منها «
تفعل  احللبة  اأي  :»ح��رارت��ه��ا   �سينا  اب��ن  ق��ال 
بالقليل,  ولي�س  رديء  وكيمو�سها  بالرتقيق 
البارد  ال�سقاق  ينفع من  الورد  ولعابها مع دهن 
وحلرق النار, وطبيخها ي�سفي ال�سوت ويجل�س 
وان�سمامه,   ووج��ع��ه  ال��رح��م  ل��ورم  طبيخها  يف 

واحللبة ت�سهل ولدة الرحم الع�سر«.
ق���ال ال��رازي:»احل��ل��ب��ة ت��ل��ني ال�����س��در واحل��ل��ق 
النف�س  وع�سر  والربو  ال�سعال  وت�سكن  والبطن 
وتزيد يف الباه,  جيدة للريح والبلغم والبوا�سري, 
والكبد  الظهر  وجع  من  نافعة  كانت  اأُكلت  واإِذا 
ال��ب��ول واأوج����اع الرح���ام  وب���رد امل��ث��ان��ة وتقطر 
الباردة والرطب من احللبة يزيد يف الدم جدًا«. 
مبا�سرة  الو�سع  بعد  للمر�سعات  تو�سف احللبة 
قلة  من  ي�سكون  وللذين  احلليب,  اإِف��راز  لزيادة 
احللبة  مت��زج  ال��ن��ح��الء  ال���دم  وف��ق��ر  ال�سهية, 
لعالج  امل��زم��ن  بالإِم�ساك  للم�سابني  بالع�سل 
وال�سعف  وال��رب��و  وال�����س��ع��ال  واحل��ل��ق  ال�����س��در 

اجلن�سي
للم�سابني بال�سكري: تنقع احللبة عند امل�ساء يف 
املاء ويف ال�سباح يوؤخذ من مائها �سرابًا ومن ثم 

ي�ساف ماًء وتكرر العملية ملدة ا�سبوع.
ا�ستعمالها طبيًا 

اأ - من اخلارج : ل ُيف�سل على ُلَبخ بذور احللبة 
فتحها  لت�سريع  الدمامل  معاجلة  يف  دواء  اأي 
املنتنة  اخلراجات  معاجلة  وكذلك   , و�سفائها 
اللمفاوية  الأوع��ي��ة  بالتهابات  تت�ساعف  والتي 
وهي  ملتهبة  حمراء  خيوط  منها  متتد  التي  اي 
والدحا�س   ) ال��دم  ب�)ت�سمم  العامة  ي�سميه  ما 
املتقيح يف الأ�سابع وخراجات الثدي, وخراجات 
وتقيح  النا�سور,  ان�سداد  عن  الناجتة  ال�سرج 
الع�سلية  والآلم  والعلغموين  والأكزميا,  العظام 
امل�ستع�سية  الأق��دام,  يف  والقروح  الروماتزمية 
ال�سفاء, كما ان الغ�سل مبغلي احلبوب يعيد اىل 
يفيد  وكذلك  وط��راوت��ه  نعومته  املت�سقق  اجللد 
بذر م�سحوق احلبوب داخل ) اجلراب ( لوقاية 
القدام يف ال�ستاء من الإ�سابة بالربد ) تثليج (.
م�ساء  القدمني  لتدليك  وي�ستعمل مرهم احللبة 
قبل النوم ملعاجلة الزكام وما ميكن ان يرافقه 
من �سعال جاف , ولربودة القدام اي�سًا. ولعمل 
ب�سعة  بذور احللبة مع  : ميزج م�سحوق  املرهم 
ف�سو�س مهرو�سة من الثوم � ثوم الكل � وي�ساف 
هذا املزيج اإىل مادة املرهم الدهنية كاملعروف 
ول�ستعماله كما ا�سلفنا يطلى به باطن القدمني 
ال��ن��وم,  عند  امل�����س��اء  يف  ال�سكني  �سفرة  بغلظ 
املرهم  ليظل  ا���س��م  بقما�س  فوقهما  وي��رب��ط 
عليهما حتى ال�سباح وتتكرر العملية ب�سع مرات 

ح�سب اللزوم.
اأو  احل��ل��ب��ة  مغلي  ي�ستعمل  ال���داخ���ل:  م��ن  ب- 
مر�سى  وي�ساعد   , اجل�سم  لت�سمني  م�سحوقها 
كما  فيهم  اجل����روح  ب�����س��ف��اء  ال�����س��ك��ري  ال��ب��ول 
ي�ستعمله الطباء الفرن�سيون ملعاجلة اللتهابات 

الرئوية والنزلت املعوية والإم�ساك والبوا�سري.
للغرغرة  احللبة  م�سحوق  من  املغلي  وي�ستعمل 
 , اللوزتني ومر�س اخلناق »ديفرتيا«  التهاب  يف 
ولل�سرب )ملعقة كبرية 3 اإىل 4 مرات يف اليوم( 

لت�سكني �سعال امل�سابني بالتدرن الرئوي )�سل( 
دون  حتول  ما  كثريًا  الكريهة  رائحته  اأن  غري   ,
ويعمل  ال��داخ��ل.  م��ن  ا�ستعماله  املر�سى  تقبل 
مغلي بذور احللبة باإ�سافة مقدار ملعقة �سغرية 
وغليه  امل��اء  من  ليرت  ن�سف  اإىل  م�سحوقها  من 
املغلي  بعدها  ُي�سفى   , فقط  واحدة  دقيقة  ملدة 
كل  كبرية  )ملعقة  متعددة  بجرعات  وُي�سرب 
�ساعة( وللغرغرة ُيغلى امل�سحوق مبقدار فنجان 
واحد من املاء فقط يغرغر به ب�سع مرات يوؤخذ 
يف كل مرة منها جرعة واحدة فقط ويحتفظ بها 
داخل الفم ملدة )دقيقة ون�سف(. اما م�سحوق 
بذور احللبة فال�ستعماله من الداخل ميزج منه 
مقدار )10( غرامات من زيت الزيتون ويوؤخذ 

ربع هذه الكمية اربع مرات يف اليوم.
وي�سيع ا�ستعمال احللبة لدى العامة , فهي تعطي 
اإف��راز  لزيادة  مبا�سرة  الو�سع  عقب  للمرا�سع 
البلوغ  ف��رتة  يف  للفتيات  تعطي  كما   , احلليب 
ملفعولها املن�سط للطمث , وتو�سف اأي�سًا ملن ي�سكو 
�سعف البنية وقلة ال�سهوة للطعام , وفاقة الدم. 
با�ستخراج  الفرن�سية  املعامل  بع�س  قامت  وقد 
خال�سات احللبة وجعلتها �سرابًا �سائغًا ل رائحة 
ى » بيوتريكون « ويو�سف هذا ال�سراب  له , ُي�سمنّ
�سهيتهم  وفتح   , اوزانهم  زيادة  ق�سد  للنحيلني 

اإِىل الطعام.

وفوائد احللبة الطبية هي :
اأُكل مع الع�سل �ساعد على  اإِذا نقع باملاء ثم   �  1
البول  واأَدر  البولية  املجاري  التهابات  تخفيف 

وفتت احل�ساة يف املجاري.
2 � ينفع مع دهن الورد م�سحوقًا للحروق.

3 � ي�سكن ال�سعال والربو , خ�سو�سًا اإذا طبخ مع 
الع�سل اأو متر اأو اخلل التني

4 � ان طبيخه باخلل نافع لقروح املعدة , وطبيخه 
باملاء نافع لالإِ�سهال , وهو يدر البول والطمث «.

بقلم: عالء عبد المري الي�ساري

ماذا تعرف عن احللبة؟ 
Trigonelle
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حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

�شحتك مع اخلطباء



اعداد: علي الع�سامياعداد: كرار كرمي زيارة

م�سطلحات

نظام �سيا�سي يقوم على بناء عالقات تعاون 
يربطها  دول  عدة  بني  تبعية  عالقات  حمل 
االحتاد  هذا  يكون  اأن  على  ؛  مركزي  احتاد 
اأ�سا�س االعرتاف بوجود حكومة  مبنًيا على 
وحكومات  االحتادية،  الدولة  لكل  مركزية 
تنق�سم  التي  املقاطعات  اأو  للواليات  ذاتية 
ال�سلطات  تــوزيــع  ويــكــون  الـــدولـــة،  اإلــيــهــا 
واحلكومة  االإقليمية  احلكومات  بني  مق�سمًا 

املركزية.

اإلــغــاء  و  تــعــديــل  و  اتــخــاذ  يف  تتلخ�س 
حياة  و  الدولة  ل�سوؤون  املنظمة  القوانني 
و  التمثيل  و  الت�سريع  وظائفها  الــفــرد 
املداولة واالإ�سراف و املراقبة و التحقيق 

وتعديل الد�ستور .

على  كــربى  دولــة  نفوذ  مار�سة  ظاهرة 
اقت�سادية  عالقة  باأنها  �سغرى  ــة  دول
خاللها  من  معقدة  و  ع�سكرية  �سيا�سية 
اأقطار متخلفة اقت�ساديا الأقطار  تخ�سع 
هي  و  االقت�سادية  الناحية  من  متقدمة 
قوية  دولــة  بــني  دولــيــة  لعالقة  و�سف 

ودولة �سعيفة.

معينة  �سلعة  ت�سدير  عدم  يعني  احلظر 
اىل دولة او دول حمددة الأ�سباب �سيا�سية 
احلظر  الــدول  ي�ستخدم  و  اقت�سادية  او 
اخلارجية  لل�سيا�سة  كــاأداة  االقت�سادي 
�سامال  منعا  اي  كليا  احلظر  يكون  قد  و 
ال�سلعة  ت�سدير  منع  اي  ال�سلعة  لت�سدير 

بن�سبة معينة

القمي  املحدث  ابن  على  مرت 
اجلنان  مفاتيح  كتاب  �ساحب 
الـــــذي كــــان خـــادمـــا لـــالإمـــام 
ظروف  ال�سالم  عليه  احل�سني 
ال�ساه  عهد  يف  مادية  قا�سية 
ـــرة  دائ اإىل  الـــذهـــاب  ــرر  ــق ف
تنق�سي  حتى  للعمل  حكومة 
مل  ولكنه  ال�سائقة  هذه  عنه 
املحقق  ابـــن  يــقــول   : يــذهــب 
الليل  ويف  ـــروؤيـــا  ال عـــامل  يف 
ــدي وقــال يا بني ال  ــت وال راأي
الدولة  فاإن  العمل  هذا  تفعل 
يف  موظفيها  تتكفل  العادية 
حـــال اال�ــســطــرار فــهــل تــرى 
االإمام احل�سني اأقل من الدولة 
من  مبلغ  ــاين  ــط واأع الــعــاديــة 
ُطــرقــت  ــبــاح  الــ�ــس ويف  ــــال  امل
الباب  وفتحت  فقمت  الــبــاب 
مبلغًا  اأعطاين  ب�سخ�س  واإذا 
من املال كبريًا جدًا وقال هذه 
حوالة من والدك لك ، فتح�سن 
حال بعد ذلك اليوم ومل اأكن 

بحاجة اإىل ماٍل.

فيدرالية

ال�سلطة الت�سريعية

االإمربيالية

احلظر االقت�سادي

من االجوبة امل�سكتة؟
على  ـــور  االع بــن  �سريك  دخــل 
م�سيته،  يف  يختال  وهو  معاوية، 

وكان �سجاعًا مع دمامة.
ويلك  قائاًل:  معاوية  فداعبه 
�سريك  اهلل  ومـــا  �ــســريــك  انـــت 
خري  وال�سحيح  اعـــور  وابـــوك 
والو�سيم  دميم  واأنـــت  االعـــور، 
�سودك  فلم  الــدمــيــم.  مــن  خــري 

قومك عليهم؟!
وما  معاوية،  واأنت  �سريك  فقال 
فا�ستعوت  عوت  اإالكلبة  معاوية 
حرب  واأبــوك  معاوية،  ف�سميت 
وال�سلم خري من احلرب، وجدك 
ال�سخر،  من  خري  وال�سهل  �سخر 
واأنك ابن اأمية وما اأمية اإال اأمة 
�سغرت ف�سميت امية. فبم �سرت 

اأمري املوؤمنني ؟!
وقــال:  غي�سا  معاوية  فتب�سم 

اأق�سمت عليك غال خرجت.

اعداد: ام حممد �سادق املو�سوي

من نوادر الق�س�س  االمام احل�سني ام احلكومة
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قال تعاىل: ) ان اهلل ا�سرتى من املوؤمنني انف�سهم واموالهم باأن 
لهم اجلنة يقاتلون يف �سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون( التوبة اية 
تبارك وتعاىل  انزله اهلل  الذي  اال�سيل هو  االإ�سالم  ان    111
على ر�سول االمني وتمة بيوم الغدير حيث تن�سيب االإمام 
امل�سلمني  لكل  واإمام  وليًا    ابي طالب  ابن  املوؤمنني علي  امري 
وي�ستمر هذا الدين امل�ستقيم عربة االئمة الطاهرين حيث 
ان اهلل كلف عبادة بح�سب مراتبهم ودرجاتهم وم�ساحلهم 
فجعل لكل نبي �سرعه ومنهاجا له والمته ولكل منهم خ�سائ�س 
امللة  تعاىل  اهلل  جعل  وقــد  كذلك  او�سيائهم  اإىل  بالن�سبة 
احلنيفة ال�سمحة ال�سهلة لنبينا  ولكن جعل له خ�سائ�س 
باإمامته  يتعلق  مبا  بالن�سبة    الأو�سيائه  وجعل  كثرية 
مكرمة  �سحف  يف  مثبته  خا�سة  احكاما  الدين  اإىل  ودعوته 
مرفوعة مطهرة باأيدي �سفرة كرام بررة فجعل لكل واحد يف 
ذلك تكليفًا خا�سًا بينها لهم يف �سحيفة خمتومة باثنتي ع�سر 
خاتا من ذهب مل ت�سه النار جاء بها جربائيل اىل النبي 
 قبا وفاته وقال يا حممد هذه و�سيتك من النخبة من اهل 
بيتك قال: وما النخبة؟ قال: علي ابن ابي طالب  وولده 
فدفعه اىل النبي  اىل �سيد الو�سيني  واأمره ان يفك 
خاتًا منه ويعمل مبا فيه ثم دفعه اىل ابنه احل�سن  ففك 
ففك    احل�سني  اخيه  اىل  دفعه  ثم  فيه  مبا  فعمل  خاتًا 
خاته فوجد فيه ان اخرج بقوم ل�سهادة فال �سهادة لهم اإال معك 

وا�سري نف�سك هلل  مبعنى بع نف�سك هلل.
من هنا يتبني لنا ان ثورة االإمام احل�سني  اخلالدة جاءت 
وفق تدبري وتوقيت اللهي تزامن مع ت�سلم يزيد الفاجر وتوليه 

خالفة امل�سلمني بعد معاوية )لعنهم اهلل دائما وابدا( ..... 
التي  ال�سقيفة  وهو  اال  النفاق  اهل  طريق  من  ورثــاه  ما  وهذا 
حادة عن اهل البيت  وانقلبت اال�سالم بكل االعيبها حتى 
واتباع  الدنيا  وحمبي  النفو�س  و�سعاف  اجلهال  ت�سحب  باتت 

االهواء وال�سيطان وت�سنع عبيدا لها وبهذا يكون الدين وجهه 
بيته  واهل  لر�سول  والبغ�س  بالنفاق  فمليئة  القلوب  اما  فقط 
 وكان جل همهم هو �سد طريق الغدير الذي بدا من امري 
ا�ستمرار اىل االمام �ساحب    املوؤمنني علي ابن ابي طالب 
الع�سر والزمان  والق�ساء على اال�سالم املحمدي ورفع راية 

الكفر وارجاع االمة اىل اجلاهلية التي مازالت تال قلوبهم. 
الظاملني  وال�سماء وهز عرو�س  االر�س  من هنا �سدح �سوت مال 
وايقظ ال�سمائر كاأنه يقول )ال اله اال اهلل حممد ر�سول اهلل( 
كل  ول�سان  قلب  يف  خالدة  لتبقى  تعاىل  اهلل  من  ا�سرتيها  وانا 

موؤمن وموؤمنه.
ال�سغري  والولد  االهــل  يكون  ان  البائع  مع  فاتفق  الثمن  امــا 
االخت  الن�ساء  �سبي  ثم  الع�سرية  واال�سحاب  واالخ  والكبري 
والزوجة والبنت وتت املبايعة ووقع االمام بدمه وختم بقلبه 
لعنه  يزيد  جمل�س  يف  جتارته  ارباح  وتبينت  التجارة  وا�ستلم 
اهلل تعاىل ذلك عندما ادخل ال�سبايا على الطاغية ف�ساأل احد 
املنت�سر ابوك  ال�سجاد قائال: من  املوجودين يف جمل�س االمام 
ام يزيد؟ فاجاب االمام بكل ثقه قائال انتظر وقت االذان فاذا 
ر�سول  وان حممد  اال اهلل  ب�سهادة ال اهلل  االذان  �سمعت �سوت 

اهلل ف�ستعرف حيناه من املنت�سر. 
ال�سقيفة  ا�سحاب  تبعت  يامن  نعم  وت�سمع،  تــرى  يامن  نعم 
واخذت علومك من ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب )عليهم 
املنت�سر؟  من  االذان  �سوت  ت�سمع  عندما  نف�سك  ا�ساأل  اللعنة( 
احياء  يف  عا�سوراء  يف  االمــام  عظمة  اىل  تنظر  عندما  ا�ساأل 
ذكرى ح�سني  ا�ساأل نف�سك عندما زوار احل�سني وهم ياتون 
م�سيا على االقدام وهم يرفععون راية ال اله اال اهلل ا�سال ثم 
ا�سال.... من املنت�سر؟ وعندها �سوف تعرف اذا كنت عاقال ان 
اىل  واتباعه  ليزيد  والعار  والغزي  ال�سهداء  �سيد  هو  املنت�سر 

يوم الدين.

�سهادة 

كيف ا�ستمرت؟ 
وما هو ثمن بقاءها؟

  بقلم الطالبة: ام امري املو�سوي

201225 ت�سرين2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى ا�ييسييتيي�ييسييهيياد �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى ا�ــســتــ�ــســهــاد �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

املراأة الزينبية



و�صربها على البالء
بقلم: الطالبة تغريد عبد اخلالق

زي���ن���ب ب��ن��ت ام����ري امل���وؤم���ن���ني ع��ل��ي اب����ن اب��ي 
ر�سول  بنت  ال��زه��راء  فاطمة  طالبوامها 
اهلل  وتعرف بالعقيلة اأي عقيلة بنت ها�سم 
ابي  وكفيلها   احل�سني عبداهلل  ابا  واخيها 
من  الها�سمية  ه��ذه  نيتت    العبا�س  ف�سل 
هذه ال�سجرة املباركة التي خ�سها اهلل بالقران 
ا�سله, كما  الفرح على نهج  ول عجب ان يخرج 
عليها  بكى  قد    النبي  ان  الرواية  يف  جاء 
يا  يبكيك  ما    فاطمة  فقالت  ولدت��ه��ا  يف 
اأبتاه: ل بكى اهلل عينك فقال: يا فاطمة اعلمني 
عليها  ت�سب  ���س��وف  البنت  ه��ذه  ان  جربائيل 
كيف  نقول:  فهنا  وبعدك.  بعدي  من  امل�سائب 
واجهت ال�سيدة زينب  اعظم م�سيبة وهي 
هذه  واجهت  انها  حيث  عا�سوراء  ي��وم  م�سيبة 
امل�سيبة ب�سالح ل يفوق �سالح اخر وهو ال�سرب. 
هنا �سوف نتحدث عن كيفية �سربها على هذه 

امل�سيبة.
قد    زينب  ال�سيدة  �سرب  ان  العلماء  يوؤكد 
فاق �سرب النبياء ال�سابقني على ما ابتالهم اهلل 
حيث كان �سعارها يف يوم الطف الذي يدوي يف 
�سمائر ال�سابرين هو اللهم تقبل هذا القربان 
وعزيز    احل�سني  اخيها  هو  القربان  وكان 
هذا  تقول  الكون  ام��راأة يف  اأي  نقف  فهنا  قلبها 
اثبتت  املوقف  هذا  يف  بحيث  اخيها  على  القول 
  البيت  اه��ل  ب��ان  الع���داء  ام��ام  موقفها 
من  وتطلب  ت�ستنجد  مل  انها  ال�سرب  �سالحهم 
اهلل ان يغري ما كان مكتوبا عليهم باأنها تعلم باأن 

الدين مل ي�ستقم اىل بقتلهم و�سبيهم.
اذا قارنا بني �سرب ال�سيدة زينب و�سرب النبياء 
القران  يف  ورد  ابتالءات  من  ا�سابهم  ما  على 

الكرمي :
اين  رب��ه  ن��ادى  اذ  ت��ع��اىل:)واي��وب  قوله  اوال: 
هنا جاء   ) الراحمني  ارحم  وانت  ال�سر  م�سني 
جواب ان اهلل عز وجل ل�ستغاثته )ارك�س برجلك 
هذا مغت�سل باردا و�سراب ووهبنا له اهله ومثلهم 

معهم رحمة منا وذكر لأويل اللباب(
ثانيا: قال يو�سف خماطبا كما يف قوله تعاىل: 
)اذكرين عند ربك( فاأن�ساه ال�سيطان ذكر ربه 

فلبث يف ال�سجن ب�سع �سنني.
ثالثا: قوله تعاىل: ) ونادى نوح ربه فقال ربي 
احكم  وان��ت  احل��ق  وع��دك  وان  اهلي  م��ن  ابني 

احلاكمني(
قال يا نوح انه لي�سمن اهلك انه عمل غري �سالح 
فال ت�ساألن مبا لي�س لك به علم اين اع�سك ان 

تكون من اجلاهلني .
اذا ذهب  ال��ن��ون  وذا   ( ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  رابــعــا: 
يف  ف��ن��ادى  علية  ن��ق��در  ل��ن  ان  ف��ظ��ن  مغا�سبا 
الظلمات ان ل اله ال انت �سبحانك اين كنت من 

الظاملني(.
وهناك الكثري من الآيات يف القراآن الكرمي توؤكد 
و�سار  ال�سرب  تي�سر  ما  ومتى  ال�سرب  مراتب 
ملكة را�سخة اورث مقام الر�سا واذا ادام مقام 
الر�سا  مقام  ف��اذا  املحبة  مقام  اورث  الر�سا 
 اعلى من مقام ال�سرب فان ال�سيدة زينب

قد و�سلت اىل هذه املرتبة وهي �سربها ور�ساها 
تقبل  اللهم   ( قالت  عندما  ال��ب��الء  ه��ذا  بهذا 
منا هذا القربان( وهذا القول يدل على تقبلها 

ور�ساها على هذا البالء...
وق���د اك���د ال��ع��ارف��ون ع��ل��ى ان��ق�����س��ام��ات خا�سة 
بال�سرب على املكروه ان امل�سائب واملحن وقالوا 

هي ثالث مقامات 
اوال: ترك ال�سكوى وهذه درجة التائبني. 

ثانيا: الر�سا باملقدر وهذه درجة الزاهدين. 
درجة  وه��ذه  م��وله  به  ي�سنع  ملا  املحبة  ثالثا: 

ال�سديقني.
ال�سيدة  ان  جن��د  وه��ن��ا  بالتفكري  امعنا  واذا 
زينب هب اعظم من اجلبل على امل�سائب 
التي مري بها يف يوم عا�سوراء وبهذا ال�سرب قد 

و�سلت اىل مراتب ال�سديقني .
�سياأتي   ( ق��ال:  حني    اهلل  ر�سول  اك��د  قد 
بالقتل  اىل  فيه  امللك  ينال  ل  زمان  النا�س  على 
والتجرب ول الغنى اىل بالغ�سب والبغل ول املحبة 
ادرك  فمن  الهوى  واتباع  الدين  با�ستخراج  اىل 
ذلك الزمان ف�سرب على الفقراء وهو يقدر على 
الغنى و�سرب على الذل وهو يقدر على العز اتاه 

اهلل ثوبا خم�سني �سديقا ممن �سدق بي(
قد    زينب  ال�سيدة  بان  نقول:  عندما  اأي 
هو  ال�سرب  يكون  ال�سغرى  بالع�سمة  ع�سمت 
احد العوامل التي ا�ستطاعت به ان تكت�سب هذه 

الع�سمة. 

فخر الن�صاء
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بقلم: الطالبة غادة الوزين

عن ابي احل�سن الر�سا قال: من ترك ال�سعي يف حوائجه 

واالخرة.  الدنيا  يف  حوائجه  له  اهلل  ق�سى  عا�سوراء  يوم 

جعل  وبكائه  وحزنه  م�سيبته  يوم  عا�سوراء  يوم  كان  ومن 

اهلل عز وجل يوم القيامة يوم فرحة و�سروره وقرت بنا يف 

اجلنان عينه.

وقال االإمام الر�سا  البن �سبيب: يااأبن �سبيب ان حمرم 

هو ال�سهر الذي كان اهل اجلاهلية يف ما م�سى يحرمون فيه 

حرمت  االمــة  هذه  عرفت  فما  كحرمته.  والقتال  الظلم 

ال�سهر  هــذا  يف  قتلوا  فقد    نبيها  حرمت  وال  �سهرها 

ذريته و�سبوا ن�ساءه فال غفر اهلل لهم ذلك ابدا.

يااأبن ال لقد حدثني ابي عن ابيه عن جده  انه قال: 

وتــراب  دمــا  ال�سماء  امطرت    احل�سني  جــدي  قتل  ملا 

احمرا.

  للح�سني  فاءبِك  ل�سيء  باكيا  كنت  ان  �سبيب  يااأبن 

ذنب  كل  اهلل  يغفر  فقد  خديك  على  دموعك  ت�سيل  حتى 

يااأبن  كثريا  او  كان  قليال  كبريا  او  كان  �سغريا  اذنبته  ما 

�سبيب ان �سرك ان تلقى اهلل عز وجل وال ذنب عليك فزر 

احل�سني يااأبن �سبيب ان �سرك ان ت�سكن الغرف املنية 

فياليتنا  فلعن قتلة احل�سني  واله   النبي مع  يف اجلنة 

كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ال�سالم على احل�سني وعلى علي 

احل�سني  ا�سحاب  وعلى  احل�سني  اوالد  وعلى  احل�سني  ابن 

   الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني

ف�شل البكاء يف عا�شوراء
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االأ�سالء دم  مــن  �ســرابك َ  اجعل  و  ا�ســتـهــزاء ِ  بـنـظرة ِ  الــ�ســماء  اإرم ِ
الـ�سـُـعـَـفاء اأعــظــم  لنـَعـلـَك  اأبـــــــِـْح  و  نا�سعٍ   عـِر�سٍ   كــل  بظلـَّك  ِ وا�سحق 
االثـــــــداء نــوا�سـِـُب  تــدّر ُ  مـمـّـا  زيــتــُه  تـَـقـَـ�سـّى  اإْن  �سراجك  ْــالأ ْ ِ وامـــ
الــعــذراء حـِلـْـمـَة َ و  الر�سيـع ِ هـُـُدَب  ذبـالــة ً ت�سـاُء  كـما  عـلـيـِه  ِ واخـلـْع 
االح�ساء مـُـَمـّزق َ الـُحـ�ســَـنُي  عـنـك َ  ثــوى  فـقـد  يـزيـُد  يا  بغـيـِّـَك  ِ وا�سدْر 
بــلـْـهــاء بـاأعــْـُيـــنٍ   اإلـيـَك  يـَرنو  تــرى  كـما  والقطيع ُ  اأظـلـَم َ  ِ والليل ُ 
الــعـَـــليــاء الــى  به ِ  الــمـُهيُب  اأيــن  غـفا  واإْن  املغيث ُ  فمـَن  ا�ستكى  اإذا  ِ و 
اأع�سائي زلــزلــْت  و  ثــاَر  و  قـلـبــي  لـِـهـَـْولِه  فاقـ�سـَـعـّر  غـــــْدَرَك  َمـثــّـلـُْت 
خـــر�ســـــــاء دمــعـةٍ   بـقـايـا  فـيـهـا  رنـّـقْت  و  الدموع  عيني  ا�ستقطرت  ِ و 
االنــــواء عا�سـُف  و  الـلـهيـب ِ  مــوُج  يـرجـــّـُه  يـزيـــُد  يـا  ظـِـلـّـَك  ِ اأب�سرُت 
رقـــطـــــــاء بـحـّيـةٍ   النــُـ�سـار  ذاك  عن  واعـتـا�س  باخلـنى،  تـكـلَل  ــٌس  ِ راأ�
باالأحـــيـــــاء امــ�س ِ  يــعبـُث  كان  قد  الـذي  بال�سوط  مـُوثـَـقـَـتـان ِ  يـدان ِ  ِ و 
ال�ســحــــــراء كــواكُب  ناظــرّي  فـي  ظلـّها  فاألقْت  الــذكرى  بَي  ِ عـ�سـَـفــَْت 
اال�ســــراء فــي  لــّج  ركـْـبٍ   ا�ســباُح  َوْمــ�سها  يغـ�سى  اال�سـواء  ِ مـبهـورة َ 
حـِـراء  ” ظـاِلل  ومن  اجلـِنان  عـُرف  من  حـِيَك  �سـِتـْرا ً  الليل  عـلـيه ِ اأ�سـفى 
ا�ستبكاء جه�سة ُ  و  الـحـُـ�سـنَي ِ  با�سـْـم ِ  هـمـ�سةٌ   اإال ّ  فـلـَي�س َ  نــام َ  و  ِ اأ�ســرى، 
الــظــلـمــــــاء مـــع  بـها  الـَـّم  حـُـلـُـٌم  راعـَـــها  ولـهـــى  الزهــراء  ابنة  ِ تلك 
اإعــياء يف  اجلــِـيد َ  تـلوي  و   ، ذعـْـرا ً وجهها  تـُـخفي  هـي  و  اأخــاها  ِ تـُـنـْـبي 
الـــ�ســـوداء الــغيــمة ِ  مثل  االفــق  يف  يــرتـمي  الـملـبــّد..  ال�ســهل  ذلك  عن 
الــماء انتــظـــار  يف  ا�ســـراأبــّـْت  ثـُّم  ح�سرجْت  ظـماأى  باال�سـباح ِ  ِ يـكـْـَتـظ ّ 
بـدمــاء لــُـطـّــخـْت  راأ�ــسٍ   غــري  من  جــــــثــّـــةٌ   اال ّ  االفـــواه ِ  ِ مـفـغـــورة 
الـح�سباء علـى  فانكــَـفاأْت  تـبـْـلـُـغـْـُه  لــم  ثـم  تــراءى  مـــاءٍ   اإىل  ِ زحــَـفـَْت 
الــزهـــراء ابنة َ  يا  فـكـُـفـّـي  ــا..  روؤي انتوى  عـّمـا  تـ�سـّده  الـحـُـ�سـَـني ِ  غـرَُي 
الهيجاء فـتى  �ســوى   ” يـزيـَد   ” عـيـنا  والتظـَْت  ا�ستغاثوا  اإذا  للـ�سـِـعاف  ِ مـن 
االح�ساء خـمـائ�س َ  الوجـوه ِ  �سـُـفـْـَر  ر�ســّـعـــا ً  و  الغبنَي  عـطــا�سـا ً  ِ بـاأبـي 
الــنـائـــــي الــقريب  الـماء  اىل  تـرنـو  واأعــــيــــــٌن  ال�سـمــاء ِ  اإىل  تـُـمـَـّد ُ  اأيٍد 
نــكــــــــــراء بـخـطـةٍ   الـقــلــيل  رّي  ي�سـرتي  اأن  عن  جّل  و  الــحـُـ�سـيـُن  عـّز  
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