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االفتتاحية

رئي�س التحرير

االربعينية
زيارة

قم جدد احلزن يف الع�سرين من �سفر 
 ففيه ردت روؤو�س االآل للحفر

يازائري بقعة اأطفالهم ذبحت 
 فيها خذوا تربه دا كحاًل اىل الب�سر

ونحن يف هذه الذكرى االليلمة ذكرى اربعينية االمام احل�سني 
 يف جميع انحاء العامل كم من الزائرين املواليني جاءوا يحملوا اللوعة واحلرارة يف 

زيار تهم  لالمام احل�سني فكيف اذا تكون اللوعة والتا�سي لهذه امل�سيبه االليمه منانحن املحبني  لالمام احل�سني 
 وقد حث اهل البيت والنبوة  �سيعتهم واتباعهم وحمبيهم على زيارة االمام احل�سني فقد ورد 
عن االمام احل�سن الع�سكري  قال :)عالمات املوؤمن خم�س : �سالة احدى واخلم�سني )وهي الفرائ�س اليومية 

مع النوافل ( وزيارة االربعني )وهي زيارة االمام احل�سني  يف اربعينة �سهادته وااللف والالم يف كلمة االربعني ت�سمى العهديه فهي زيارة 
معهودة م�سهورة(  والتختم باليمني )التزام �سنة النبي واهل بيته (وتعفري اجلبني )وهوال�سجود على االر�س خ�سوعا اىل اهلل تعاىل وتذلاًل 

له (، واجلهر بب�سم اهلل الرحمن الرحيم( . فهذه هي عالمات املوؤمن امل�سلم الأوامر اهلل تعاىل ومنها موالة اوليائه ومودتهم
 قال تعاىل )قل الاأ�سئلكم عليه اجرا اال املودة يف القربى (واالمام احل�سني  من اقرب قربى ر�سول اهلل  ومن م�ساديق املوده احياء 

. الذكرى واملوا�سات مع التاأ�سي والتفاعل الروحي والقلبي و�سريته وما جرى عليه



  امراأه خرجت م�سيًا لزيارة الإمام احل�سني  دون 
اذن زوجها؟

  لبد ان ت�ستاأذن املراأة زوجها يف اخلروج. 

  يف زيارة الربعني يكون الزدح��ام �سديد وامل��راأة تعلم 
اذا خرجت لزيارة فاإنه �سيكون احتكاك بينها وبني الرجال فما 

حكمها؟

  مع علمها بذلك ليجوز خروجها.

  اذا �سلم علي �سخ�س ب�)ال�سالم عليكم( ورددت عليه 
ب�)اهاًل و�سهاًل( فهل يجزي ذلك؟

ل يجزي.  

  حزام م�سنوع من جلد احليوان غري مذكى هل جتوز 
ال�سالة فيه؟

  ل جتوز ال�سالة فيه.

ف��ئ��ة)1000(دي��ن��ار  حاليًا  امل��وج��ودة  الورقية  العملة    
عراقي فيها �سورة التوحيد وهي جزء من القراآن الكرمي ونحن 
نعلم انه ل يجوز م�س القراآن الكرمي العلى طهارة فما حكم من 

مل�سها وهو غري طاهر؟

  ب�سمه تعاىل: الحوط وجوبا عدم جواز مل�سها

  ماهي طريقة تذكية البل؟

  النحر: وكيفيته ان يدخل اللة من ال�سكني وغريه من 
الآلت احلديدية يف لبتها وهي املو�سع املنخف�س الواقع يف اعلى 

ال�سدر مت�ساًل بالعنق.
يف التمثيل احل�سيني يوجد يف بع�س املواكب احل�سينية   
ي�سنعون متثال لراأ�س الإمام احل�سني  واأهل بيته وا�سحابه 

فهل يجوز هذا العمل؟

�سواء كان من  الرواح  لذوات  املج�سمة  التماثيل    �سنع 
�سواء  الحوط  على  الفلزات حمرم مطلقا  او  ال�سمع  او  اخل�سب 
ذي  بدن  بع�س  الت�سدير  اأما  بحكمة.  ما  اأو  تاما  لت�سدير  كان 
الروح كراأ�سه او رجله ونحوهما �سيما ل يعد ت�سديرًا ناق�سا لذي 

الروح فال باأ�س له. 

تعترب  فهل  يعرفه  ل  واملقابل  �سخ�س  على  تكلمت  اذا    
هذه غيبة؟

  ل تعترب من الغيبة 
  خامت يحوي ا�سم احد الئمة  فهل يجوز لب�سه من 

غري و�سوء؟

الحوط  ولكن  ذلك  يف  ا�سكال  ول  اخلامت  لب�س  يجوز    
الوىل عدم مل�س ا�سماء النبياء والو�سياء و�سيدة الن�ساء �سلوات 

اهلل و�سالمه عليهم اجمعني.
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قلوبهم  تطمئن  ام��ن��وا  ال��ذي��ن   ( ت��ع��اىل:  ق��ول��ة 
بذكر اهلل ال بذكر اهلل تطمئن القلوب(, الآية 
ال�سورة  ه��ذه  الرعد  �سورة  يف  وردت  املباركة 
عن  ق��راأه��ا  من  واج��ر  بركتها  يف  ورد  املباركة 
الر�سول اهلل  من قراأ �سورة الرعد اعطي 
من الجر ع�سر ح�سنات بعدد كل �سحاب م�سى 
يوم  وك��ان  القيامة  يوم  اإىل  يكون  �سحاب  وكل 

القيامة من املوؤمنني بعهد اهلل تعاىل(.
ومفهوم الذكر

معناه  يف  ورد  املباركة  الآية  من  ن�ستفيده  الذي 
وهو  الن�سيان  نقي�س  بالك�سر  ال��ذك��ر  اللغوي 

لل�سيء احلفظ 
اأما املعنى ال�سطالحي للذكر

الذكر  يكفي  ف��ال  للنف�س,  املعنى  ح�سول  ه��و 
مل  م��ا  ذاك���رًا  الن�����س��ان  ي�سمى  حتى  الل�ساين 
ما  الن�سان  يفهم  اأي  للنف�س  املعنى  يح�سل 

بل�سانه. يقول 
الذي  املفهوم  ه��ذا  اإىل  ت�سري  املباركة  والآي���ة 
اهلل  مع  عالقته  يف  الن�سان  خالله  من  يتكامل 
 ومي��ك��ن ال��وق��وف ع��ل��ى امل����راد م��ن خ��الل 
لها  ت�سري  التي  ال�سا�سية  النقاط  ا�ستعرا�س 
فيها  املباركة  الآي��ة  ان  فنالحظ  املباركة  الآي��ة 

�سطرين وكل �سطر فيه ق�سمني: 
امنوا  الذين   ( تعاىل:  قوله  االول:  ال�سطر 
ان  ن�ستفيد  اهلل(  ب��ذك��ر  ق��ل��وب��ه��م  وت��ط��م��ئ��ن 
الميان واطمئنان القلوب بذكر اهلل مرتابطان 
فيح�سل للنف�س املوؤمنة بعد اميانها وت�سديقها 
بالن�سبة  خا�س  وقبوله  مطاوعة  تعاىل  ب��اهلل 
وملا  له  ت�سليمها  يوجب  به  و�سدقت  ادركته  ملا 
يقت�سيه من الثار وعالمة ذلك مطاوعة �سائر 

القوى واجلوارح وقبولها له كما طاوعته النف�س 
قبوله  من  امن  يف  نف�سه  الن�سان  فريى  وقبلته 
ومطاوعته وي�سكن قلبه الية وي�ستقر هو يف قلبه 
من غري ان ي�سطرب فالإميان يالزم اطمئنان 

القلب بذكر اهلل تعاىل.
االمر الثاين: هذا الطمئنان ل ينايف ما يف 
قوله تعاىل: ) امنا املوؤمنني الذين اذا ذكر اهلل 
اخلوف  �سدة  وهو  الوجل  فان  قلوبهم(  وجلت 
يح�سل يف قلب املوؤمن عند ذكر اهلل تعاىل ففي 
حيث  تناق�س  هناك  ان  نت�سور  الوىل  وهلة 
الطمئنان  تعاىل يح�سل  الذكر اهلل  من خالل 
ولكن  اعاله  الآيتان  ت�سري  كما  الوجل  ويح�سل 
الوجل حت�سل عند  ان حالة  التدقيق جند  بعد 
اىل  فيلتفت  ت��ع��اىل  اهلل  ي��ذك��ر  عندما  امل��وؤم��ن 
في�سيبه  معا�سي  م��ن  عنه  ���س��در  وم��ا  ذن��وب��ه 
اخلوف ال�سديد من اهلل تعاىل لن املوؤمن ل�سدة 
حبه هلل تعاىل ومعرفته باأن هذه الذنوب توجب 
هذه  اثار  ان  من  يخاف  فهو  تعاىل  اهلل  غ�سب 
حالة  اأم��ا  حمبوبه  ع��ن  حجبه  توجب  ال��ذن��وب 
هو  تعاىل  اهلل  باأن  املوؤمن  فلمعرفة  الطمئنان 
عندما  لذلك  والكرم  والعطاء  الرحمة  امل�سدر 
له  فيح�سل  امل��ع��اين  ه��ذه  اىل  ويلتفت  ي��ذك��ره 

ال�سكينة والهدوء الذي نعرب علية بالطمئنان.
قوله  وهو  املباركة  الآية  من  الثاين  ال�سطر  اأما 

تعاىل: ) ال بذكر اهلل تطمئن القلوب( 
ففيه امرين:

تعاىل  اهلل  اإىل  يتوجهوا  ان  للنا�س  تنبيه   -1
بذكره  قلوبهم  وي��ري��ح��وا  ذك��ره  ح��ق  وي��ذك��روه 
بال�سعادة  الفوز  اإل  بحياته  لالإن�سان  لهم  فانه 
ال�سقوة  تغتاله  ان  من  اإل  له  خوف  ول  والنعمة 

والنقمة من اهلل تعاىل.
2- ان اهلل تعاىل هو ال�سبب الوحيد الذي بيده 
القاهر  كله وهو  المر  والية يرجع  زمام اخلري 
املوؤمنني به فكل قلب على ما يفيده  فوق عبادة 
تعاىل:  قوله  من  وال��الم  باللف  املحلي  اجلمع 
به  وي�سكن  وحدة  اهلل  بذكر  يطمئن  )القلوب( 
الآية  لفظ  ويف  وال�سطراب  القلق  من  فيه  ما 
ما يفيد احل�سر حيث قدم متعلق الفعل فيفيد 
اهلل  ذك���ره  غ��ري  ب�سيء  تطمئن  ل  ال��ق��ل��وب  ان 

�سبحانه.
البحث الروائي

املع�سومني  عن  ال��واردة  الروايات  من  ن�ستفيد 
 لبيان بع�س الثمرات الذكر

علي  الإم���ام  ع��ن  ال�����س��الح:  مفتاح  ال��ذك��ر   -1
 : اأ�سل ا�سالح القلب ا�ستغاله بذكر اهلل. 
 : 2- الذكر حياة القلوب: عن الإمام علي
من ذكر اهلل �سبحانه احيا اهلل قلبه ونور عقله. 
  3- الذكر قوت النفو�س: عن الإمام علي

: ذكر اهلل قوت النفو�س وجمال�سه املحبوب.
  علي  الإم��ام  عن  القلب:  ن��ور  الذكر   -4

عليك بذكر اهلل فانه نور القلوب. 
  5- الذاكر جلي�س اهلل : عن الإمام علي 

ذاكر اهلل �سبحانه جمال�سة. 
6- الذكر لذة: عن الإمام علي : ذكر اهلل 

م�سرة كل متق ولذة كل موقن.
وم���ن م�����س��ادي��ق ال��ذك��ر ال��ك��ث��ري ذك���ر الم���ام 
  : ت�سبيح فاطمة الزهراء  ال�سادق 

اذك��روا    اهلل  ق��ال  ال��ذي  الكثري  الذكر  من 
اهلل ذكرا كثريا.

مفهوم الذكر يف القران الكرمي
بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي
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بقلم: ال�سيخ حممود ال�سايف

 عند اهل البيت

التقية مفهوم 
وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احل��م��د 
وال�سالم على حممد واآل بيته الطيبني 

وبعد. الطاهرين 
اختلف املذاهب ال�سالمية يف مفهوم التقية 
ان  يعرف  الكل  كون  املبداأ  ل  الفهم  حيث  من 
ليخرج  الأم��ور  من  الأم��ر  امنا  و�سعت  التقية 
املوؤمن من بع�س ال�سكالت التي تكاد ان توقع 

به او يقع بها.
عن  فهمها  يف  اختلفت  الأخ��رى  املذاهب  لكن 
حيث  امل�سالة  لهذه    البيت  اأه��ل  مذهب 
التق�سري  تبعه  من  و�سيلة  انها  البع�س  فهمها 
املجتمع  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل�سائل  او  ال��دي��ن.  يف 
لي�ست  التقية  ان  بالقول:  فذهبوا  الأمة  وتنفع 
ويرجع  معاوية  يراه  كان  الذي  بالقدر  �سبيهة 
قالوا:  واأي�سا  التاريخ  طول  على  اتباعه  الية 
من  جانب  اأي  اإىل  ال��وق��وف  اإىل  دع��وة  باأنها 
النف�س  حفظ  لغر�س  والباطل  احل��ق  جوانب 

التهلكة...  من 
احلقيقية  التقية  مفاهيم  يخالف  مما  وه��ذا 
ال��ت��ي او���س��ع��ه��ا ل��ن��ا ال�����س��ارع امل��ق��د���س. وان��ه��ا 
لي�ست دعوه اإىل ن�سر ما يوجب �سعف العزمية 
والقنوط  الباأ�س  لزرع  دعوة  انها  ول  والوهن. 
كي  البع�س  فهمها  كما  امل��وؤم��ن��ني  نفو�س  يف 
عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  فري�سة  تتعطل 

املنكر.
الدين طمعًا  تعاليم  لرتك  نداء  لي�ست  والتقية 
يف عي�س زائل وحقري. ول جبنًا ول هلعًا و خوفًا 

اذا ما ات�سل المر بحماية الدين.
واحلذر  احلبطة  هي  اللغة:  يف  التقية  وعرفت 
والتقاة  والتقية  م��ن��ه.  وال��ت��وق��ي  ال�����س��رر  م��ن 
منهم  تتقو  ان  اإل   ( تعاىل:  قال  واحد,  مبعنى 

تقاة(اأي: تقية. بالنفاق.
وق���ال ب��ن م��ن��ظ��ور: ويف احل��دي��ث: ق��ل��ت: وهل 
افذاء.  على  تقية  نعم.  قال:  تقية؟  من  لل�سبق 
ان��ه��م يتقون  ال��دف��ن. وم��ع��ن��اه:  وه��دن��ة ع��ل��ى 
والت��ف��اق  ال�سلح  وي��ظ��ه��رون  بع�سًا.  بعظهم 

وباطنهم بخالف ذلك 
واما املعنى والتعريف ال�سطالحي فقد عرفها 
جمع من العلماء على التفاوت يف اللفظ ولكن 

الواحد. املعنى 

كتمان  ه��و  عرفها:    املفيد  ال�سيخ  ف��اإم��ا 
املخالفني  ومكامتة  فيه  العتقاد  و�سرت  احلق 
الدين  يف  �سررا  يعقب  مبا  مظاهرتهم  وترك 

والدنيا.
احلفظ  ق��ال:    الن�ساري  ال�سيخ  وعرفها 
الفعل  او  ق��ول  يف  مبوافقته  ال��غ��ري  ���س��رر  ع��ن 

خمالف احلق.
فتح  يف  الع�سقالين  حجر  اب��ن  اي�سا  وعرفها 
ج12���س136  البخاري  �سحيح  ي�سرح  الباري 
يف  واملراعي  املعانيج3�س121  روح  والاللو�سي 

تف�سريه ج3�س137.
على هذا النحو حيث قال ال�سرخ�سي احلنفي: 
كان  وان  العقوبة  من  نف�سه  يقي  ان  والتقية: 

ب�سمر خالفه.
على  تكن  مل  التقية  ان  يت�سح  التعريف  بهذا 
خوفًا  خ��الف��ه  واظ��ه��اره  احل��ق  كتمان  ح�سر 
ب��الإك��راه  والعقوبة  الالئمة  م��ن  النف�س  على 
الفردية  امل�سالح  يف  الكتمان  ه��ذا  ل��دخ��ول 
ما  ه��ذا  التقية  م�ساديق  يف  الجتماعية  او 
املذاهب  فقه  يف  التقية  م��وارد  مراجع  بينته 

ال�سالمية .
ول��ك��ن ه��ن��اك ا���س��ت��ح��داث ح�����س��ل ل���دى فهم 
الخ��رى  امل��ذاه��ب  م��ن  امل�سلمني  علماء  بع�س 
افهموه  الذي  اخلاطئ  الفهم  اىل  ذهبوا  حيث 
لأتباعهم بانه الركون اىل جانب كائن من كان 
احلفاظ  هو  الهدف  باطال  او  ظاملا  ك��ان  وان 
مكماًل  يكن  مل  العقوبة(  م��ن  النف�س  )ع��ل��ى 
من  وغ��ريه  ال�سرخ�سي  فهم  يف  الآتية  للعبارة 
ان  رغ��م  الخ��رى  ال�سالمية  امل��ذاه��ب  ح��الت 
الركون  عدم  يف  عده  اآيات  اىل  ا�ساره  القران 
املوؤمنون  يتخذون  ل   ( تعاىل:  قوله  يف  اليهم 
يفعل  ومن  املوؤمنني  دون  من  اولياء  الكافرين 
اهلل  ويحذركم  �سيء  يف  اهلل  من  فلي�س  ذل��ك 
وا�سحًا  الآية  وبيان  امل�سري(  اهلل  واىل  نف�سه 
هناك  واي�سًا  امل�ساألة.  ه��ذه  اىل  املتتبع  اىل 
قوله  يف  بعدها  ال���واردة  الآي��ة  يف  اخ��ر  حتذير 
او  ���س��دورك��م  م��ا يف  تخفوا  ان  ق��ل   (  : ت��ع��اىل 
وما  ال�سموات  يف  م��ا  ويعلم  اهلل  بعلم  ت��ب��دوه 
والتقية  قدير(  �سيء  كل  على  واهلل  الر�س  يف 
�سحابه  ل    النبي  بها  او�سى  مما  اي�سًا 

ولكن ب�سرط ان تكون ظاهر ال�سرب 
يف  به  ي�ستدل  وه��ذا  الرف�س  وباطن 

 قال ذر  لب��ي    النبي  حديث 
اذا كنت يف حثالة  انت  اأب��اذر كيف  يا   (  :

من النا�س و�سبكة بني ا�سابعه قلت: يار�سول 
اهلل ما تامرين؟ قال �سربًا �سربًا خالق النا�س 

باأخالقهم, وخالفوهم يف اعمالهم(. 
النا�س  )خ��ال��ط   :   ع��ل��ي  الم����ام  وق���ال 
بقلوبكم  وزاي��ل��وه��م  واج�����س��ادك��م,  باأل�سنتكم 

واعمالكم(
وان من فوائد التقية هي بع�س المور ومنها: 

التهلكة وت�سان ما دونها  النف�س من  1. حفظ 
من الذى

الظامل  وجه  ال�سمود  املتقي  ينال  بالتقية   .2
والباطل

3. التقية �سجاعة وحكمة وفقاهة
بح�سن  امل�سلمني  وح��دة  اىل  ت��وؤدي  التقية   .4

بينهم  فيما  املعا�سرة 
5. دعوة حمكمة اىل اتباع احلق و�سبل الهدى

باملعروف  الم��ر  ان��واع  من  نوع  هي  واي�سا   .6
والنهي عن املنكر

�سبيل  يف  اجلهاد  اب��واب  من  جهاد  التقية   .7
ب�سورة  اهلل  اع���داء  امل��وؤم��ن  يجاهد  اذ  اهلل 

التقية 
8. بالتقية يتاب املوؤمن وكذلك فيها طاعه هلل 

ان كانت ب�سكل ال�سحيح 
ال���س��رار  وت�سان  الكتمان  يكون  بالتقية   .9

ويحفظ احلق من الندثار 
10. والتقية اي�سا خلق اقبح يف مرارة الن�سان 
وحلم عجبي مع اجلهالء وورع يحجز الن�سان 

املعا�سي. عن 
ي�سعني  مل  التي  اجلهة  الفوائد  من  وغريها 
 الباقر المام  و�سفها  والتقية  تف�سيلها 
ابلغ  اذا  ال��دم  بها  ليحفز  التقية  جعلت  انها 

الدم فلي�س تقية.
الفهم  حيث  م��ن  جمة  معاين  احل��دي��ث  بهذا 
واتباع  علماء  اليه  ذهب  حيث  لتقية  احلقيقي 
الفهم  يف  خمالفني    البيت  اهل  مذهب 
من  الخرى  ال�سالمية  الفرق  اراء  والتطبيق 
املذاهب وهذا مما ادى اىل التوهم عندهم يف  614 3 4 �سفر
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بقلم: كرار كرمي زيارة

�سمن  وم��ن  النا�س  على  بعظها  وح��رم  البهائم  ذب��ح  اهلل  اأح��ل 
ٻ   ٱ   زب   : احلكيم  كتابه  يف  ذك��ر  فقد  اهلل  ح��رم  م��ا 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
ڦ   ڤ   ڤ ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

رب املائدة-3 ڦ... 
الذبح  يجوز  فال  به(  اهلل  لغري  اأهل  )وما  الكرمية  الآية  ف�سريح 
اإىل غري اهلل مبعنى اأن اهلل حرمه. وقد ا�سبح ميته فلحمة جن�س 

جن�س... ودمه 
تذبحون  انكم  وهداهم  اهلل  ا�سلحهم  البع�س  علينا  ي�سكل  وهنا 
وهذا  للقبور  بالذبائح  تتعبدون  انكم  مبعنى  القبور  عند  البهائم 
به  تو�ساًل  القرب  ل�ساحب  يكون  بل  تعاىل  اهلل  لوجه  لي�س  الذبح 

حوائجكم؟ لق�ساء 
اإننا  فرند على هذا الأ�سكال بان اهلل مل يخ�س�س مكان لذبح ثم 
والذين  ال�سيعة  اأفراد  تابعنا  لو    البيت  اآل  مذهب  ا�سحاب 
علي(  اهلل  )نذر  يقولون  فانهم  ذبحها  قبل  البهائم  لذبح  ينذرون 
امل�ساهد  احد  اإىل  ياأتي  ثم  مثاًل  خروفا  ف�ساأذبح  كذا  ح�سل  اأن 
البيت  اأه��ل  حمبي  من  كبرية  اع��داد  على  حتتوي  لأنها  املقد�سة 
لتح�سيل  املوؤمنني  اط��ع��ام  وذل��ك  عليهم  الطعام  التوزيع  ليتم 
البهيمة  ذبح  عندما  اأنه  ثم  القدير  العلي  اهلل  من  والثواب  الأجر 
احل�سني  الإمام  اأ�سم  يذكرون  ول  عليها  اهلل  اأ�سم  يذكرون  فانهم 

يحرمون  فهم  فقط  اهلل  اأ�سم  بل  عليها  العبا�س  ا�سم  ول   
الر���س  ع��ن  �سرب  م��ن  اك��ر  القرب  وارت��ف��اع  القبور  عند  ال��دع��اء 
املحرمات  هذه  فكل  القبور  عند  تعاىل  اهلل  لوجه  الذبح  وكذلك 
عندهم ومع �سديد الأ�سف من م�ساديق هذه الأفعال فقد هدموا 
�سيد  قبة  ه��دم  وكذلك  الطهار  البقيع  لئمة  الطاهرة  املراقد 
نرجع  ولو  يفلحوا  مل  ولكن    حممد  الك��رم  النبي  املر�سلني 
ح�سب  القراآن  وهو  اإل  عندهم  لالإ�سالم  الت�سريعي  امل�سدر  اإىل 
غلبوا  الذين  )قل  وتقول  حتدثنا  املباركة  الآي��ة  فرنى  ادعائهم 

الكهف  م�سجدا(  عليهم  لنتخذه  امرهم  على 
القبور  على  البناء  لنا  يبيح  ال�سريح  ال��وا���س��ح  الدليل  وه��ذا 
فهو  اجمعني  الب�سر  �سيد  م��ن  اف�سل  لي�سوا  الكهف  فاإ�سحاب 
كما  بالإ�سالم  فالذبح  قربوهم  على  بالبناء  بيته  واأه��ل  الوىل 
فلمهمة  والأو�سياء  الأولياء  قبور  يف  هلل  الذبح  يحرم  مل  ذكرنا 
وا�سعافه  فيه  والت�سكيل    البيت  اأهل  مذهب  ا�سقاط  لديهم 

واملوؤمنني  ور�سوله  وياأبى اهلل ذلك 
عبادة  فيها  والتواجد  اهلل  يجب  اماكن  يف  اهلل  اإىل  نتقرب  فنحن 
ل  وح��د  هلل  وال��ت��ف��رغ  والتو�سل  وال��دع��اء  وال�����س��الة  فيها  وذك���ره 

له. �سريك 
فهو  نبيك  بنت  ابن  فيه  حتت  ودعائنا  اعمالنا  من  تقبل  فيارب 
)ح�سني  املر�سلني  �سيد  فيه  قال  من  وهو  اجلنة  اأهل  �سباب  �سيد 

وانا من ح�سني(.  مني 

الذبح عند
القبور
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بني  )يا  انه  احلكيم  لقمان  ومواعظ  ن�سائح  من 
جتادلهم  ول  بركبتيك  وازحمهم  العلماء  جال�س 

فيمنعوك(. 
العلم  حت�سيل  اج���ل  م��ن  وامل��ج��ال�����س��ة  ف��ال��رف��ق��ة 
واملعرفة تكون لها ثمرة عالية وفيها ر�سى اهلل عز 
وجل . وخالفها مل تتم هذه الرفقة وال�سحبة اىل 

جناح ولو بعد حني . 
وطالب العلم عليه ان يكون يف همه عالية يف �سبيل 
حت�سيل  اىل  امل��ال  طالب  يهم  كما  العلم  حت�سيل 
الرفقة  يختار  ان  عليه  وكذلك   . طاقته  بكل  املال 
احل�سنة التي ت�ساعده وتعينه على احل�سول واملنال 

كما هو �ساأن ذلك طالب املال . 
حقيقة  بيان  بها  اردت  التعريفية  املقدمة  وه��ذه 
م�سطفى  ال�سيد  اخلطيب  وهو  الرتجمة  �ساحب 
بن ال�سيد جميد بن ال�سيد جواد بن ال�سيد ح�سون 
بن ال�سيد امني بن ال�سيد جواد بن ال�سيد احمد بن 
الأ�سراف(  خليفة)نقيب  ال�سيد  بن  يحيى  ال�سيد 
ال�سيد  الفا�سل  ال��ع��امل  ب��ن  اهلل  نعمه  ال�سيد  ب��ن 

طعمه علم الدين الفائزي املو�سوي احلائري .
ولد يف مدينة كربالء املقد�سة �سنة 1338ه�/1919م 
واملجال�س  املحافل  دخل  حيث  دينية  ن�ساأَ  بها  ون�ساأ 
الأدبية فيها حتى ان التحق ب�سفوف طلبة احلوزة 
اأفا�سل  على  ال��ع��ل��وم  ودر����س  ك��رب��الء  يف  العلمية 
علمائها الأجالء . فح�سر در�س اللمعة على ال�سيد 
 , ال�ساهرودي  حممد  وال�سيخ  احلائري  اهلل  ا�سد 
اخلطيب  حممد  ال�سيخ  على  املنطق  در�س  وح�سر 
. كما انه لزم اخلطباء والقراء يف كربالء وغريها 
يف  احل�سيني  املنرب  ارتقاء  يف  بنف�سه  انفرد  حيث 

داخل كربالء املقد�سة وخارجها . 
جم  وادب  ج�سيم  ف�سل  ذا  مفوها  خطيبا  ف�سار 
ث��اق��ب حيث  وف��ك��ر 

ا���س��ب��ح ي�����س��ار ال��ي��ه 
ب��ال��ب��ن��ان يف جم��ال 
والعلم  اخل��ط��اب��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ك��ون��ه 

معلما  فكان  الر�سمية  امل��دار���س  يف  معلما  عني 
بارعا وابًا رحوما .

خطابته
الدينية  املحا�سرات  والقاء  اخلطابة  فن  يف  ول��ع 
وارتقاء املنرب احل�سيني اآخذًا اأ�سلوبها وفن األقاها 
حم�سن  ال�سيخ  اخل��ط��ي��ب  ال��ع��الم��ة  اأ���س��ت��اذه  م��ن 
لزم  ثم  وم��ن   . الكويف  حممد  وال�سيخ  احل��ب  اب��و 
الكعبي رحمهم اهلل  الزهراء  ال�سيخ عبد  اخلطيب 
تعاىل . حتى اخذت ت�سهد له املحافل وبيوتات اهل 
 . عطفه  ورقة  بخطابته  وامتاز   . املقد�سة  كربالء 
فقراأ   , كربالء  يف  جمال�سة  اغلب  جعل  مما  وهذا 
ال�سيد  ح�سينية  يف  وكذلك  الزينبية  تل  مقام  يف 
وخ���ارج   الزمان ���س��اح��ب  ���س��ارع  يف  اخل��وئ��ي 
ك��رب��الء يف ال��ب�����س��رة وال��ع��م��ارة ودول����ة ال��ك��وي��ت 

وغريها .

موؤلفاته 
قدمه  مبا  اي�سا  تعاىل  اهلل  رحمه  املرتجم  ع��رف 
من  الكثري  ن�سر  يف  ف�ساهم  وادبه  فلمه  ن�ساط  من 
كمجلة  وامل��ج��الت  ال�سحف  يف  الأدب��ي��ة  امل��ق��الت 
الكربالئية  الأ�سالم  و�سوت   ) النجفية  العدل   (
وغريها . وكذلك كتب بع�س الكتب التي طبعت يف 

وقتها ومنها :
1� ت�سريح واإي�ساح 

2� طرائف من ال�سعر العربي 
3� حلية الأدب 

 �4
الفائزية  املجال�س 

5� ايام يف الهند 
6� ذكريات يف �سوق ال�سيوخ 

الزائر  7�تحفة 
الك�سكول   �8

وفاتــه 
 1991 عام  حتى  الفائزي  م�سطفى  ال�سيد  عا�س 
كربالء  يف  ال�سعبانية  النتفا�سة  ايام  ه�  م/1411 
البارزة يف هذه  اأولده من الرموز  . وكان  املقد�سة 
النتفا�سة املباركة . وبعد قمعها واعتقل من اعتقل 
فكان   , هرب  من  وه��رب  ا�ست�سهد  من  وا�ست�سهد 
فبقي  واما هو   . البالد  ابنائه من خرج خارج  من 
املحتوم  الج��ل  واف��اه  حتى  يخرج  ل  ال��دار  جلي�س 
الثمانني  ناهز  عمر  عن  العلى  بالرفيق  ملتحقا 
 1421 �سنة  �سفر  �سهر  من  الرابع  يف  وذل��ك  عام 

ه�/ امل�سادف 2000/5/9 م .
و�سيع جثمانه ودفن يف كربالء املقد�سة يف الوادي 
الفائزي  ال�سيد مرت�سى  ابنائه  ابرز  . من  اجلديد 
عزاء  وموؤ�س�س  الفائزية  الأ�سرة  كبري  اليوم  وهو 
عرف  حيث  احلرام  حمرم  من  ع�سر  احلادي  يوم 
اهايل كربالء  ويخرج    ) ال�سادة اخلدم  ب� )عزاء 
امري  الم��ام  يعزون  ال�سراف  النجف  مدينة  اىل 
ن�ساطات  ول��ه    طالب  اب��ي  بن  علي  املوؤمنني 
تويف  ويوم  ولد  يوم  عليه  ف�سالم    . اخرى  ح�سينية 

ويوم يبعث حيا . 

بقلم: ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف

ال�سيد م�سطفى الفائزي

- رفيق درب العلم والعلماء -

814 3 4 �سفر


 

ين
�ييسي

حليي
 ا

ام
ميي

ال
 ا

اء
هييد

�ييسيي
ليي

 ا
يييد

�ييسيي
ة 

ييييي
ييين

ييعيي
رب

 ا
ى

كيير
بييذ

م 
كيي

ور
جيي

وا
يا 

رني
جييو

 ا
هلل

 ا
ظييم

عيي


 
ــني

�ــس
حلــ

 ا
ام

مــ
ال

 ا
اء

هــد
�ــســ

لــ
 ا

يــد
�ــســ

ة 
ــيــ

يــن
ــعــ

رب
 ا

ى
كــر

بــذ
م 

كــ
ور

جــ
وا

ــا 
رن

جــو
 ا

هلل
 ا

ظــم
عــ

�سرية خطيب



ا�سمه ووالدته ون�ساأته
هو ال�سيد اخلطيب ال�سعيد كاظم بن ال�سيد 
العزيز بن ال�سيد نور بن ال�سيد �سلمان احللو 
القاد�سية  ناحية  م��ن  1946م  مواليد  م��ن 
انتقل  بقليل  الول  وملا تخطى عقده  بالعراق 
مع ا�سرته عام 1958م اإىل النجف ال�سرف 
حوزتها  يف  وتربى  و�سب  فيها  وترعرع  فن�ساأ 

العلمية.

درا�سته
النظامية  املدار�س  دخل  املبكرة  طفولته  يف 
ال�سرف  النجف  اإىل  هجرته  بعد  التحق  ثم 
ب�سفوف طالب العلم باحلوزة العلمية ونال 
ق�سطًا من الف�سل والعلم والكمال وقد تتلمذ 
على اجالء ال�ساتذة واأف�سلهم اأمثال ال�سيد 
وال�سيد  احللو  ح�سن  وال�سيد  احللي  م�سلم 
ع��ب��د امل��ج��ي��د احل��ك��ي��م وال�����س��ي��خ ع��ل��ي زي��د 
ثم  وغريهم  املظفر  عبا�س  وال�سيخ  الدين 
احلوزة  لأ�ساطني  اخلارجية  البحاث  ح�سر 

ال�ساتذة  ف�سالء  من  ا�سبح  حتى  وزعمائها 
يف حوزة النجف ال�سرف.

خطابته
رمبا اقت�سر يف خدماته املنربية على املوا�سم 
الر�سمية واملنا�سبات ال�سنوية املعتادة ك�سهر 
حمرم و�سهر رم�سان ومل يكن خطيبنا مكرًا 
وم�ستمدًا طول العام يف خطابته يف جمال�س 
دورية كالوفيات والعادات و�سواهما مما هو 
متعارف يف املجال�س النجف ال�سرف, ولكن 
كان يلتزم ال�سفر للخطابة يف انحاء خمتلفة 
ووكياًل  معتمدًا  كان  كما  العراقية  املدن  من 
التابعة  العليا يف منطقة احل�سوة  للمرجعية 
بغداد  العا�سمة  من  قريبة  املحمودية  ملدينة 
البلد  م�سجد  يف  اجلماعة  �سالة  يقيم  وكان 

الكبري.

موؤلفاته
يف  احللو  عامر  ال�سيد  اخلطيب  قريبه  ذكر 

ترجمته ان له كتابات من اهمها:
1. �سروح والتعليقات على الكتب التي در�سها 

وال�سول بالفقه 
والخ��الق  امل��واع��ظ  يف  ك��ب��رية  جمموعه   .2

احل�سينية واملجال�س 

�سهادته
نال  العتقال  ودهاليز  ال�سجون  اقبية  يف 
اث��ر  ع��ل��ى  1983م  ع���ام  ال�����س��ه��ادة  ك��رام��ة 
املت�سلط  النظام  رغبات  تلبية  على  امتناعه 
يف ار�سال برقية ا�ستنكار اإبان اندلع احلرب 
فاختفى  ولوحق  فحو�سر  العراقية  اليرانية 
يف  لوالده  مزرعة  يف  وت��ورى  ذل��ك  اث��ر  على 
القاد�سية ومل يخرج حتى تويف والده فح�سر 
ت�سيع جنازته وجمل�س فاحتته فالقي القب�س 
العذاب  ق�سة  معانيا  ال�سجن  يف  وزج  علية 
واره�����اب اجل���الدي���ن ح��ت��ى ال��ت��ح��ق ب��ر كب 

ال�سهداء البرار �سابرا حمت�سبًا.

ال�سهيد ال�سيد كاظم احللو

20139 كانون2
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بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

ن�تحدث يف هذا الدر�س حول جمموعة من النقاط, 
يكون  اأن  املنرب  ارتقاء  يريد  ال��ذي  للخطيب  ينبغي 

حميطًا بها.
اأخالقيات املنرب:

فاإن كل عمل ما مل ينطو على الناحية الأخالقية فهو 
الديني,  الن�ساط  وباخل�سو�س  ال��روح,  عن  جمرد 
فاإنه من األزم الأ�سياء لالأخالق �سرورة اأن ذلك روح 

الدين.
واأهم اأخالقيات املنرب ما يلي:

 1-اأن تكون الغاية من عمل املنرب وجه اهلل �سبحانه, 
قبل وبعد كل �سيء, فال تكون له اأهداف زائلة حتول 
املنرب اإىل جمال جتاري يعر�س ب�ساعة تعجل به اإىل 

النهاية وفقد مكانته ومركزيته.
وتعاىل,  �سبحانه  باهلل  مربوطًا  املنرب  كان  اإذا  واأما 
فقد �سلك الطريق القومي و�سمن للمنرب اأن ل يزول.

يجري  ف��ال  ال��ع��ام,  بال�سالح  امل��ن��رب  يرتبط  2-اأن 
بل  �سخ�سية,  بدوافع  اأخرى,  فئة  �سد  فئة  مل�سلحة 
لهم  ي�سيء  م�سعاًل  للنا�س  يحمل  هدى  منار  ي�بقى 

الطريق.
الأمة  بعالج ق�سايا  املنرب  يقوم  ل  اأن  يعني  ل  وهذا 
الأه��داف  عن  باملنرب  اأ�سمو  اأن  اأود  بل  وم�ساكلها, 

ال�سخ�سية اخلا�سة.
الهابطة  الطبقة  اإر�ساء  عن  باملنرب  يرتقي  3-اأن   
العقل  ح�ساب  وعلى  والقيم,  احلقائق  ح�ساب  على 
اأو  �سمعة  حت�سيل  اأج���ل  م��ن  ذل���ك  ك��ل  وال�����ذوق, 

ا�ستقطاب جمهور.
وذلك  اخلطابة,  عن  احلديث  يف  الثانية:  النقطة 

�سمن اأمور:
1-تعريفها: قال عنها اللغويون اأنها ا�سم للكالم, اأو 

هي الكالم املن�ثور امل�سجع ونحوه.
وعرفها املناطقة: باأنها �سناعة علمية ميكن ب�سببها 
به  الت�سديق  ح�سول  يتوقع  اأمر  يف  اجلمهور  اإقناع 

قدر الإمكان.
فاخلطيب هو ناقل الكالم اأو احل�سن اخلطبة.

املتكلم  من  ال�سادر  الكالم  جمموع  هي  واخلطابة: 
لغ�س اإفهام الطرف ال�سامع املق�سود باخلطاب.

2- الهدف منها:
لقبول ما يريد  النفو�س  تهيئة  ويتوخى من اخلطابة 

اإقناعهم به.
احل�سينية,  اخل��ط��اب��ة  اخل��ط��اب��ة,  م�ساديق  وم��ن 
فاإنها ل تختلف عن بقية اأفراد اخلطابة, لأن هدف 
اجلمهور  تهيئة  على  ين�سب  احل�سينية  اخلطابة 
حيث  من  الطف  بواقعة  تتعلق  مب�سامني  ل��الإمي��ان 
وما  فيها  وقعت  التي  واحلوادث  واأهدافها,  ا�سبابها 
اقناع  ت�ستهدف  بحوث  م��ن  ذل��ك  بعد  عنها  جن��م 

النا�س على الإميان مب�سمونها.
غري  تخاطب  فهي 

وتخاطب  الإن�سانية,  افتقدوا  الأمويني  باأن  امل�سلمني 
و�سرعيتها  احل�سني  ث��ورة  م��ربرات  ببيان  امل�سلمني 

لكونها اأمرًا باملعروف ونهيًا عن املنكر.
3- اخلطيب:

اخلطبة,  ح�سن  ب��اأن��ه  اخلطيب  تعريف  خ��الل  م��ن 
يت�سح لنا اأن هذه اجلملة تت�سمن اأمورًا:

الأثر  اأبلغ  له  اأمر مهم  وهذا  الطرح,  ا�سلوب  الأول: 
على ال�سامع, كما اأنه يحدد مكانة اخلطيب ومن�زلته 

يف نفو�س ال�سامعني.
م�سافًا اإىل املقدرة على عر�س امل�سمون الذي يريد 
اإي�ساله لالآخرين, من خالل عبارات منا�سبة مهذبة 

تخلو عن التبجح والإدعاء.
كما عليه اأن ي�ستعمل املفردة التي لها واقع يف نفو�س 
ذلك  لل�سعر  كما  واقع  النرية  للكلمة  لأن  اجلمهور 

اأي�سًا.
البيان اجلزل,  الطرح,  ا�سلوب  يراعي يف  اأن  وعليه 

فال اإ�سهاب ممل, ول اخت�سار خمل.
وعليه اأن يراعي يف ا�سلوب الطرح ظروف الأداء من 
خمتلف اجلهات, لأن بع�س ما يطرح يف زمان قد ل 
�سبيل  اآخر, فما يطرح على  ي�سلح طرحه يف زمان 

املثال يف اأيام �سهر رم�سان ل ي�سلح لغريه, وهكذا.
كما اأن ما يطرح يف بع�س الأمكنة قد ل ي�سلح طرحه 
يف اأمكنة اأخرى, اإذ رمبا كان املجل�س الأول ح�سوره 
املجل�س  ح��ا���س��رات  بينما  ال�سابات,  الفتيات  م��ن 
ومن  ال�سن,  الكبريات يف  الأمهات  كلهن من  الثاين 

الوا�سح التفاوت الفكري والثقايف بني املجموعتني.
اأو طرح بع�س امل�سائل العلمية يف جمل�س ل يوجد فيه 
اإل فتيات ل ميلكن ثقافة كاملة, مثاًل اأن يكون مو�سوع 
اخلطيب اآية الو�سوء, وهي قوله تعاىل:- )اإذا قمتم 
اإىل ال�سالة فاغ�سلوا وجوهكم واأيديكم اإىل املرافق 

وام�سحوا بروؤ�سكم واأرجلكم اإىل الكعبني(.
يف  ال�سيعة  مذهب  �سحة  بيان  يف  اخلطيب  وياأخذ 
مت�سكهم بهذه الآية ملنهجيتهم يف الو�سوء, فيذكر اأن 
الواجب هو امل�سح على الرجلني ولي�س الغ�سل, وذلك 
لأن الرجلني معطوفة على امل�سح, والعطف تارة على 
الآية  قراأنا  �سواء  وهنا  املحل,  على  واأخ��رى  اللفظ 
بالن�سب اأو اجلر, فاإنها ت�سري اإىل امل�سح ل الغ�سل, 
وكذا…الخ…,  ك��ذا  يكون  ال��ذي  العطف  بلحاظ 
فاإن هكذا جمال, رمبا ل ي�ستوعبه من لي�س له ثقافة 

على اأقل التقادير متو�سطة يف اجلملة.
ياأخذ  حينما  اخل��ط��ب��اء,  بع�س  يطرحه  م��ا  وك���ذا 
املوجودة  الأدل���ة  ا�ستعرا�س  اإىل  في�سعى  بالإلقاء 

وتفنيدها وهكذا.
عن�سري  اإىل  ملتفتًا  يكون  اأن  على  ينبغي  وباجلملة 
حني  العتبار  بعني  ياأخذهما  واأن  واملكان,  الزمان 

الإلقاء و�سعود املنرب.
اأن يتتبع العالمات البارزة والأ�سماء  الثاين: عليه 

فاإن  لها دور فعال كيوم كربالء,  التي كان  املرموقة 
ناحية  من  للمنرب  د�سمة  م��ادة  لكونه  م�سافًا  ه��ذا 
تربية  وهي  املنرب  من  الغاية  يحقق  فاإنه  املو�سوع, 
كاأ�سحاب  ال�سخ�سيات  بتلك  ل��الق��ت��داء  املجتمع 
وكيف   بالإمام ارتباطهم  وكيفية   احل�سني
باإمام  ارتباطنا  يف  ذلك  من  ن�ستفيد  اأن  لنا  ينبغي 

.الزمان
وعليه اأي�سًا اأن يركز اأن اإقامة هذه املاآمت لي�ست وليدة 
الفاطمي�ني  اأي��ام  اأي�سًا  ال�سابق  يف  كانت  بل  اليوم, 
النفو�س  لتقوية  وذل��ك  واحلمداني�ني,  والبويهي�ني 
ال�سعيفة التي ت�سعر بالتذمم من ممار�سة هذا اللون 

من ال�سعائر.
يف  املنرب  م��ن  ال��ه��دف  يحقق  الأ���س��ي��اء  ه��ذه  ف�سرح 

تاأ�سيل واقعة كربالء يف النفو�س.
امل�سلم  امل�ستمع  و�سع  على  مبهارة  العمل  الثالث: 
اأمام م�سوؤوليته يف اأن ل يتحرج من عمل عمل يحبذه 
فهم  اإىل  امل�سلمني  دع���وة  اأي�����س��ًا  وعليه  الإ���س��الم, 
الت�سريع الإ�سالمي, وعدم ابتعادهم عن اأمر يحقق 

لهم اأجرًا واإفادة.
احل�سينية  امل��ج��ال�����س  م�����س��روع��ي��ة  ل��ه��م  ف��ي��و���س��ح 
وم�سروعية البكاء بذكر الأدلة على ذلك, مبا يكون 

متنا�سبًا مع م�ستوى احل�سور ومقدار فهمهم.
كما عليه اأن يذكر باإ�سلوب حذر الإدانة خل�سوم اأهل 

.البيت
يف  توفرها  يجب  التي  ال�����س��روط  الثالثة:  النقطة 

اخلطيب:
يف  ت��وف��ره��ا  ينبغي  ال�����س��روط  م��ن  جمموعة  ه��ن��اك 
اخلطيب حتى تكون مقومات النجاح موجودة لديه, 

وتلك ال�سروط هي:
1-اأن يكون ذا ثقافة عامة تقوم على ركائز واأ�س�س 

علمية, فيكون واعيًا ملعلوماته وقادرًا على تقي�يمها.
2-اأن ميتلك نظرة اإجتماعية بعيدة تفهم مقت�سيات 

املنا�سبة ومتطلبات املوقف.
م��دارك��ه  يف  ي�ستوعب  ف��ك��ري  اأف���ق  ذا  ي��ك��ون  3-اأن 

خمتلف ذهنيات م�ستمعيه.
4-اأن يعي لغة اجلماهري, الذين يخاطبهم فيحدثهم 

مبا يفهمون.
ومو�سوعاته  م��ع��رو���س��ات��ه  يف  وي��ن��وع  ي��ل��ون  5-اأن 
واأطروحاته, فال يقت�سر على منط واحد من الطرح, 
ول  امل��ادة,  باإطار خا�س يف  ماأطرًا  يجعل منربه  ول 

يقت�سر على منهجية واحدة يف الأ�سلوب والعر�س.
6-اأن ميلك و�سائل العر�س والتاأثري, كح�سن ال�سوت 
الإ���س��ارة  وفنية  املنطق  وع��ذوب��ة  الل�سان  وط��الق��ة 

ومنا�سبة الهيئة.
7-اأن ميلك جراأة اأدبية.

8-اأن يعي�س فكرته ويحب اأهدافه حتى يتفاعل معها 
عندما يعر�سها لتحقيق جناحها.

املنرباأخالقيا

ت
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اوًل:- ا�ستمداد العون 
ان من اقوى العوامل امل�ساعدة للخطيب يف التاأثري يف النا�س والدخول 
اإىل قلوبهم وتوجيهم نحو كالمه قربه من اهلل واعتماده عليه �سبحانه 
فرعون  مقابلة  اأراد  ملا    مو�سى  النبي  فان  منه  العون  وا�ستلهام 
واحلديث معه وتوجيهه اإىل اهلل طلب من اهلل ان ميد بالعون كما جاء 
واحلل  امري  وي�سر يل  ا�سرح يل �سدري  تعاىل:- )قال رب  قوله  يف 
عقدة من ل�ساين يفقهوا قويل واجعل يل وزيرا من اهلي هارون اخي 

ا�سدد به ازري وا�سركه يف امري(طه)32-25( 
كثري( ون��ذك��رك  ك��ث��ريًا  ن�سبحك  ك��ي   ( كله  ذل��ك  م��ن  الغاية  وكنت 

طه)34-33( 
وحر�سا  لعونه  ا�ستمدادًا  كثريًا  وي��ذك��راه  ويقد�ساه  هلل  ي�سبحا  ان 
ول  وا�سكروا يل  اذكركم  فاذكروين   ( يقول:  فانه  به  ال�ستعانة  على 
تكفرون( البقرة:152-  فاخذ العون من اهلل على اداء املنرب له الأثر 

البالغ يف توجيه النا�س اإىل اخلطيب وقدرته على الداء.
ا�سافة اإىل ذلك فان ال�ستمداد العون من اهلل يبعث يف نفو�س اخلطيب 
القوة ويفتح ذهنه ملطالب قد تكون غائبة عن الخرين وميده باآفاق 
  البيت  اأه��ل  وخلط  لالإ�سالم  �سحيح  وبفهم  باهلل  املعرفة  من 
الذي يريد اأن يوجه النا�س نحو وهذا �سيء ملمو�س يح�سه الن�سان يف 
وجدانه ونف�سه فبمقدار اعتماده على اهلل والتوجه اليه يكون تاأثريه يف 
نفو�س اكر مبقدار ا�ستمداد العون من اهلل تنفتح له افاق جديدة من 
العلوم ال�سالمية التي يجب ان يتزود بها اخلطيب مبواجهة التيارات 
وحتريف    املعادية لالإ�سالم التي تريد طم�س خط اأهل البيت 
اآرائهم ومفاهيمهم ومن املفرو�س ان ينتبه اخلطيب وان ل يغفل عن 
على  وخ�سو�سًا  وقت  كل  يف  اهلل  من  ال�ستمداد  وه��ذا  التوجه  هذا 
املنرب من بدايته اإىل نهايته فيكون هذا التوجه حا�سرًا يف ذهنه ول 
املفاهيم  من  مفهومًا  يطرح  اأو  جديد  مبطلب  بداأ  فكلما  عنه,  يغيب 
ال�سالمية يطلب من اهلل العون والقوة على ابالغ الفكرة وان يهمله ما 

ي�سرح نف�سه وفكره اإىل كل ابعاد الق�سية التي يطرحها.
ثانيا:- اعطاء املنرب ال�سبغة اللهية

وذلك باأن يربط امل�ستمعني باهلل ويعرفهم نعمه ويدعوهم اإىل ال�سكر 

خطيبًا  ي�سبح  ب��اهلل  الم��ة  اخلطيب  رب��ط  مبقدار  ف��ان  النعم,  ه��ذه 
مقتدرًا موؤثرًا يف النا�س وبذلك تكون حمبوبيته عند النا�س. فقد جاء 
يف احلديث القد�سي بان اهلل اوحى اإىل مو�سى: ) حببني اإىل خلقي, 

قال: يارب كيف احببك اىل خلقك قال: مو�سى ذكرهم واآلئي(
فمتى ما �سعى اخلطيب اإىل ربط النا�س باهلل وذكرهم بنعمة واآلئه 
اق��وى من هذه  وه��ل هناك  ورب��ه  امل��رء  بني  ال�سلة  ق��وى  فقد  عليهم 
طريق  اإىل  المة  قيادة  على  وقدرة  النا�س  �سلوك  يف  تاأثريًا  الرابطة 
وهذه  عنه,  املجتمع  ور�سا  اهلل  ر�سا  ينال  وبذلك  العظيم  ال�سالم 
هو معنى النجاح. ول يقت�سر ربط النا�س باهلل بتعليمهم القراآن بل 
حتى بالق�س�س التي تبني ف�سل اهلل على النا�س وت�سرح مواهب اهلل 
اإىل حب  الن�سانية ميالة  النف�س  فان  الن�سان  وتف�سله على  وعطاياه 
اهلل  ف�سل  مدى  الن�سان  عرف  ف��اذا  عليها  والتف�سل  اليها  املح�سن 
عليه اذعن وحمد و�سكر, وهذه الطبيعة متاأ�سلة يف نف�س الإن�سانية اإل 
بع�س النفو�س التي تنكر اجلميل ومتيل اإىل القبيح وهي نفو�س �ساذة 

ومنحرفة ول يعتمد عليها يف التقييم.
الرتبة  اإىل  يدخل  ال��ع��ذب  ك��امل��اء  ب��اهلل  والرت��ب��اط  النعم  بيان  ف��ان 
كاملاء  لنعمة  املبينة  باهلل  املرتبطة  والكلمة  ال��زرع  فينبت  ال�ساحلة 
ثمرة  من  اعظمها  وما  هلل.  احلب  فتورث  القلوب  اإىل  تدخل  العذب 
حتيي القلوب وتزهر باأريج عطرها النفو�س. ويدخل يف ذلك بيان نعم 
التي  املخلوقات  ذلك  ومن  وبدنه.  وعقله  نف�سه  الن�سان يف  على  اهلل 
�سخرها اهلل خلدمته وجعلها خا�سعة له مع قدرتها على التمرد عليه 
كيف  بدنه  اإىل  ال�سعيف  الن�سان  فلينظر  تتمرد,  ان  ارادت  لو  وقتله 
وي�ستفيد من  وي�ستخدمه  له  يعمل  قوة  منه  ا�سد  ما هو  له  �سخر اهلل 

حلمة ودمه و�سعره وب�سره.
األ ترى اإىل الن�سان يقف اأمام ذلك اجلمل احليوان ال�سديد ويقوده, 
ولول امر اهلل لذلك احليوان بطاعة ابن ادم ملا ا�ستطاع ان ي�سيطر 

عليه.
هذا مثال ذكرناه يف باب تذكري الن�سان بلطف اهلل ونعمه ومن ذلك 
نعم اهلل  لبيان  ينفعه  ما  الأمور  ي�ستلهم من هذه  ان  للخطيب  ينبغي 

على الن�سان.

بقلم: ال�سيخ ابو زهراء ال�سدي 

املنرب احل�سيني
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بقلم: ابو زهراء ال�سدي

هو كاظم بن ح�سون بن عبد عون.... ينت�سب اإىل �سمر ... ولد بكربالء 
يف حدود �سنة 1320 للهجرة... ومات اأبوه وعمره �سبع �سنني...

ابتداأ يقول ال�سعر وهو يكاد ي�سافح الع�سرين... وفاحتة �سعره هذه 
الأبوذية :

اإديه وامل�سن عالكاع ماتن .... على النا�سر جعوده فوك ماتن
حلكت �سعون �ساهي العني ماتن ..... نتوادع ونتباره من اخلطيه

ثم تعلم القراءة والكتابة وعمره خم�س وع�سرون �سنه... اإذ قراأ جزء 
عمه على اأحد املعلمني يف غ�سون �سهر... وا�ستطاع اأن يكمل )وحده( 
القراآن الكرمي كافة يف �سهر رم�سان املبارك...  فكان يقراأ  اأجزاء 

جزءا واحدا كل يوم من اأيامه املباركة...
اإن املرحوم  اأوليائه وخالنه يف تلقيبه... ويقولون  ورغب جماعة من 
)) ال�سيخ ح�سني فروخي (( لقبه ب� )املنظور( لأنه �سمع هاتفا يقول 

للهجرة   1344 �سنة  يف  ذلك  وك��ان  منظور(..  )كاظم  �سالته  بعد 
املوافقة ل�سنة 1924  للميالد.. ولزمه هذا اللقب...

وهو �سريع اخلاطر... جيد القريحة...  يحفظ كثريًا من غرر ال�سعر 
العامي .. وكان قوام ما يحفظ قبل اأم يعاين قر�س ال�سعر اأكر من 

ثالثة اآلف بيت ...
وقد قيل عنه اأنه يحفظ ما يقراأ عليه يف اأ�سرع من اللمح...

اأن يق�سد الق�سائد وينظم املقطعات  اأنه ل ي�ستطيع  ومن العجائب 
اإل اإذا كاثرته الأ�سغال وغالبه العمل... وميلي ما ي�سوغه من الطوال 

جملة على من يدونه....
له �سعر كثري وديوانه املو�سوم ب�� )املنظومات احل�سينية(  اأي�سر من 
اأي�سًا..  الأغاريد  وله  �سخمني...  جملدين  عنه  واأخ��رج  الأمثال... 

وغريها...

الكرربالئ منظور  كاظم  ال�ساعر 

ـــب لــــــــخــوة هــلــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــت  ـــن ــيــمزي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد اخلـــ ـــح ـــافـــتـــه ب مـــــن �ـــس
ـــــــــــــــادت هــــــلــــــه ومــــــــيــــــــت هـــلـــه ـــــــــي الــــعــــلــــم ن ـــــــــراع ـــــم وب بـــــالـــــعـــــل

ـــــت واملـــــــــــدمـــــــــــع يـــ�ـــســـب  ـــــهـــــل مـــــــن �ــــــســــــاهــــــدت راعـــــــــــي الـــــلـــــوههـــــل
ــــــــاك يــــــــــا ريـــــــــــــع الـــــكـــــلـــــب  يـــــــا مـــــــن الــــــعــــــني اخــــــتــــــك �ــــســــوهحــــــــي
ـــــد واملـــــعـــــتـــــمـــــد ـــــم ـــــس ـــــ� يــــــامــــــن بــــــخــــــدر اخــــــتــــــه الـــــتـــــزمانــــــــــــت ال
ـــــــدري اتـــــــوزمـــــــت ـــــــخ ـــــــب ابـــ�ـــســـيـــمـــتـــيانــــــــــت ال يل  ــــت  الــــكــــل وانــــــتــــــه 

ــــيوانــــــــــــــت يــــــبــــــو فــــــا�ــــــســــــل كــــــدت  ــــت ــــاق بـــــــيـــــــدك �ــــســــچــــيــــمــــة ن
ــــحــــر الـــ�ـــســـيـــممــــــــن الــــــــوطــــــــن �ـــــــســـــــار الــــظــــعــــن  ـــك يــــــا ب ـــت ـــم ـــي ـــس ـــ� اب
ـــه ــــ ـــل ــــــــــد لــــ ـــــه ام ـــــل ـــــــــــــــــدرب ك رايــــــتــــــك وال عـــــلـــــيـــــه  تـــــخـــــفـــــج  او 
ــــــــت الـــــــكـــــــربـــــــال ــــــــل ـــكملــــــــــــن و�ــــــــس ـــمـــت ـــي ـــس ـــ� ــــا اب ــــه ــــي ــــــــت ب ــــــــزل وان

ـــت  ـــرب ـــس ـــــــت انـــ�ـــســـبـــت وانـــــــــت ا� ــــرم ان ــــح ــــل ــــــم ل ــــــي ــــــخ ـــــــار امل ـــــــت ـــــــس ا�
ـــــــوف ابــــــهــــــا لـــفـــلـــهوالـــــــكـــــــوفـــــــة درنــــــكــــــهــــــا اجنــــمــــع  هـــــ�ـــــســـــاع ا�ـــــــس
الــــفــــزع يـــتـــلـــه  الــــــفــــــزع  بــــعــــد  ــــه او  ــــل ــــا�ــــس ــــت م زمل  او  خــــــيــــــل 

ــــــــــره كـــــلـــــبـــــي انــــلــــچــــم كـــــلـــــي ا�ـــــســـــتـــــود �ــــســــلــــهــــم كـــ�ـــســـد  مـــــنـــــهـــــم ت
ـــه جـــــــــــــرد ابـــــــچـــــــفـــــــه �ــــــســــــارمــــــة  ـــرت ـــف ـــس والـــــ�ـــــســـــم يـــــكـــــت مـــــــن �
ــــــــا بــــــنــــــت فــــاطــــمــــة  ــــــــــاداهــــــــــا وانـــــــ�ـــــــســـــــر رايــــــتــــــه عــــــيــــــنــــــاچ ي ن
ـــــــي يـــ�ـــســـل ـــــــل ـــــــــدل وال ـــم ذخـــــــــــرچ ع ـــس ـــ� ــــيــــف اجن خــــيــــمــــتــــچ بــــالــــ�ــــس

ـــل  ـــس ـــ� ـــف ـــــحـــــر ال ـــــــا ب ـــــة حــــــيــــــدرةاأدريــــــــــــــــك ي ـــــاع ـــــج ـــــس ذاخــــــــــــــر �
ـــــــــت واخـــــــتـــــــك مـــــــا تـــــذل ـــــــامل يـــــ�ـــــســـــبـــــع الـــــكـــــنـــــطـــــرةحـــــــي ان ـــــــس �
ـــد �ـــســـاعـــدك ـــس ـــر بـــــوالـــــدك � ـــس ـــ� ــــــــوم الـــــ�ـــــســـــدماب ــــــــي ـــــتـــــفـــــرح اب يـــــل

ـــــــم الــــــــــويل  ـــــــع ــــــعــــــمــــــني يــــــــــا ن الــــعــــلــــهن ام  ــــــــــدي  ث ــــــك  ــــــع ــــــس را�
ـــــن عــــــــدوك )عــــلــــي( ــــــــد املــــــرجــــــلــــــه والــــ�ــــســــيــــف م ــــــــح ــــــــــــــــك اب ورث
ــــع ــــتــــ�ــــس ــــــه ان ـــــمـــــع خلــــــت ـــــس مــــــا�ــــــس وبـــــوجـــــهـــــهـــــا وابــــتــــ�ــــســــم ملـــــــــن �

زينب والعبا�س
يف هذه الق�سيدة يريك �ساعرنا لونا من الت�سوير الذي يوهمك انه م�ساهدة وفيها ي�سرح �ساعة ان ا�ستقبلت اخيها العبا�س وهي تطلب منه 

ان يعيد �سجاعة ابيه علي وتو�سية بحفظ العيال والدفاع وهو يجيبها اىل ما طلبت باأ�سلوب رقيق وحماورة جميلة.
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بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي

الطالق تعجيل  ا�سباب 

احللقة 
الثالثة

اإن ال�سيطان الرجيم من همومه الكربى بالن�سبة لالإن�سان 
فاإنه  هنا  ومن  العائلي,  و�سعه  على  ي�سيطر  اأن  املوؤمن, 
ي�سعى جهده مبا اأمكن اأن يدخل اإىل اجلو العائلي, ويهدم 
الدرجة  يف  فال�سيطان  يربكه..  اأو  اهلل-,  قدر  -ل  الع�س 
الأوىل يريد للموؤمن اأن ل يتزوج اأوًل, حتى ياأخذ حريته يف 
الإغواء.. فهو ي�سيح اإذا تزوج املوؤمن يف حداثة �سنه.. فاإذا 
تزوج وفلت منه واأحرز ن�سف دينه, فاإنه يحاول اأن يفرق 
فاإنه  ذلك,  ميكنه  مل  واإذا  امل�ستطاع..  قدر  الزوجني  بني 
يحاول اأن ي�سو�س بينهما باإثارة �سوء الظن, وبع�س الأمور 

التي تربك احلياة الزوجية.
متوترة  زوجية  وج��ود حالة  العدم خري من  اأن  يخفى  ول 
العزوبة  �سلبيات  يعي�س  الإن�سان  يبقى  للموؤمن..  بالن�سبة 
الأم��ور  يف  ال�سيق  وبع�س  امل��ح��رم��ة-,  غ��ري  -ال�سلبيات 
لأن  م�ساك�سة..  زوج��ة  مع  يعي�س  اأن  من  خري  املعي�سية؛ 
كثرية,  اأمرا�س  اإىل  ت��وؤدي  الزوجية  احلياة  يف  امل�ساك�سة 
حدود  وتعدي  والغ�سب,  كالنميمة  كثرية:  ذن��وب  واإىل 
اأن الإن�سان الذي عنده  اهلل �سبحانه وتعاىل.. اأ�سف اإىل 
خ�سومة مع زوجته, ل ميكنه اأن يكون مراقبًا هلل عزوجل.. 
فالذي له توتر عائلي -مع الأبوين, اأو مع الزوجة, اأو مع 
اإن  الفكر,  الأق��ل م�سغول  واأن يكون على  الأرح���ام-, لبد 
اأخرى -ل قدر اهلل- من املمار�سات  اإىل م�سائل  مل يتعد 

املحرمة. 
والوئام  الفعلية  املحبة  اإىل  ال��رك��ون  ينبغي  ل  هنا  وم��ن 
ولطاملا  النار..  �سفا حفرة من  الإن�سان على  لأن  الفعلي؛ 
اأن بع�س العوائل بعد �سنوات, ويف تقدم من العمر  راأينا 
-اإن�سان يف ال�ستني من عمره-, واإذا به ينف�سل عن زوجته, 
وهما يف �سن اأحوج ما يكون اأحدهما اإىل الآخر, واإذا بهما 

يتفرقان عن بع�سهما البع�س.
اإن ال�سيطان باملر�ساد لبني اآدم.. ومن اأ�ساليب ال�سيطان 
يوؤثر يف  ل  فال�سيطان  الذهني..  الوجود  يت�سرف يف  اأنه 
الواقع, مثال: امراأة طيبة اخللق, ل ميكنه اأن يجعلها �سيئة 
اخللق؛ لأن اهلل عزوجل مل يجعل له �سلطانا على بني اآدم 
امل��راأة على خالف  لك  ي�سور  اأن  فعمله  ال��درج��ة..  لهذه 
واقعها.. ولهذا بع�س الأوق��ات عندما ي�ستكي الرجل من 
الزوجة  هذه  ويقول:  ذل��ك,  على  يوؤنبه  فالُعرف  زوجته, 
كجار,  اأو  كاأخ,  اأو  كاأم,  اأو  كاأب,  اأو  -كعرف,  اأنظارنا  يف 
اأو ك�سديق- ل نرى فيها غ�سا�سة, ولكن الرجل يتوهم 

توهمًا.

قلنا اأن ال�سيطان �سلطانه يف النف�س, واأما يف اخلارج فال 
اإبلي�س قبل  القيام عندما يحاكم  �سلطان له.. ولهذا يوم 
كل  قبل  من  الدعوى  عليه  يقام  وعندما  النار,  ُيدخل  اأن 
املحكمة  يف  القيامة  يوم  الب�سرية..  تاريخ  يف  املنحرفني 
العاملني,  رب  هو  والقا�سي  ال�سيطان,  هو  املتهم  الإلهية 
واملدعي هو اآدم اأبو الب�سر فمن دونه, فكل واحد له ق�سة 
مع ال�سيطان.. نالحظ اأن ال�سيطان يدافع عن نف�سه دفاعًا 
ن  مِّ َعَلْيُكم   َ َكاَن يليِ اأنه: }َوَم��ا  يقول  بليغًا -واحلق معه- 
دعوة  فهناك   ..} يليِ َفا�ْسَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  اأَن  اإيِلَّ  �ُسْلَطاٍن 
من بعيد, ول يوجد اإلزام ول اإجلاء.. لو اأن ال�سيطان اأخذ 
برقابنا وزجنا يف املع�سية, واأدخلنا املرق�س؛ فنحن يوم 
املرق�س,  باب  على  هو  ولكن  نعاقب..  ل  قطعًا  القيامة 
من  �سهم  )امل��راأة  وبال�سهوة..  وباحلرام  بالفتنة  ويغرينا 
�سهام اإبلي�س( ل بذاتها, واإمنا بنظرة الرجل اإليها.. واإل 
املراأة يف اخلارج ماذا تعمل؟!.. اإن ال�سيطان هو الو�سيط 

بينك وبني هذه ال�سور املحرمة. 
ال�سيطان يف كل مرحلة من مراحل  كيد  فلنحذر  وعليه, 
يهمه  ل  ال�سيطان  ف��اإن  واإل  فخه..  يف  نقع  لئال  احلياة, 
ا�ستقامة املوؤمن طوال حياته, فيكفي اأن يرى انحرافه يف 
اللحظات الأخ��رية من عمره.. والأم��ور باخلواتيم.. هذا 
الإن�سان الذي م�سى اإىل القمة, وو�سل اإىل قريب القمة, 
ال��وادي, يكفيه ذلك.. هو ل يتح�سر  اأ�سقطه اإىل  وبدفعة 
اأنه ملاذا �سعد القمة يف هذه الفرتة.. لي�سعد القمة.. فما 
دام قبل اأن ي�سل للقمة النهائية, دفعه اإىل اأ�سفل الوادي, 
فقد و�سل ال�سيطان اإىل بغيته!.. لذا علينا اأن ن�ستجري باهلل 
عزوجل من �سيئات اأنف�سنا, و�سرور اأنف�سنا, ومن من كيد 

ال�سيطان اللعني الرجيم؛ اإنه على كل �سيء قدير.
�س 1/ هل مطلوب من الرجل اأن يكون حا�سرًا يف اأ�سرته, 
كما هو حا�سر يف جمتمعه.. اأن يح�سر �سالة اجلماعة, 
ويعطي اأ�سرته حقها من وقته.. اإذا غاب الرجل عن �سالة 

اجلماعة, األ يثبت ذلك خطاأ يف هذه املوازنة ؟.. 
اإن املوازنة مطلوبة يف كل �سيء.. بع�س الأوقات الإن�سان 
يغلب عليه جانب -مما يثري �سخط الطرف املقابل-, وهو 
الظالمة  وتقريبًا  الفعلية..  جمتمعاتنا  يف  امل�ساهد  هذا 
واقعة على الأ�سرة وعلى امل��راأة؛ لأن الرجل ياأن�س بخارج 
امل�سجد  ب��اأج��واء  ياأن�س  فاإنه  موؤمًنا؛  ك��ان  ف��اإن  امل��ن��زل.. 
واحل�سينيات وما �سابه ذلك, واإن كان منحرفًا؛ فباأجواء 
النحراف.. وباعتبار اأن الزوجة يراها يف كل يوم وليلة, 

فهو يحب اأن ينوع اجلو, �سواًء اإميانيًا اأو انحرافيًا.. 
واحلل -كما قلنا-: اأن الإن�سان ينظر اإىل الزوجة ل 

على اأنها زوجة, بل على اأنها قبل ذلك اأمانة اإلهية, واأن 
تعامله مع رب العاملني.  

اأنت  اأن املراأة اأعفتك من هذه الوظائف,  وعليه, حتى لو 
اأمانة.. مثال: ام��راأة تعي�س هذه  اأن هذه  اإىل  تبقى تنظر 
الليلة �سيقًا نف�سيًا, فاإن مما ير�سي اهلل عزوجل اأن تكون 
بجانبها, وحترم نف�سك تلك الليلة ح�سور بع�س املجال�س؛ 
لأنك اأنت الليلة كعبد, مطالب باإدخال ال�سرور على هذه 
املراأة امل�سكينة.. فاإذن, الإن�سان الذي يراعي وينظر بهذه 

املقايي�س, قطعًا يكون اأقرب اإىل ال�سواب من غريه.
�س 2/ اأنا معلمة يف اإحدى املدار�س, وفجاأة اأح�س�ست اأنني 
اأكره التدري�س واملدر�سة, واأ�سبحت كثرية التفكري والقلق 
مل�ستقبل عيايل, وم�ستقبل البيت الذي ل منلك ما ن�سرتيه 
به حتى الآن.. وهذا التفكري يجعلني مهمومة جدًا, واأفكر 

يف ال�ستقالة.. واأنا غري مرتاحة ب�سبب هذه الهواج�س؟..
ل �سك باأن املراأة كلما قل�ست ن�ساطها خارج املنزل, كلما 
للزوج..  واإ�سعادًا  ل��الأولد,  تربيًة  املنزل؛  داخ��ل  تركزت 
الطاقة مبثابة طاقة  هذه  له طاقة حم��دودة..  فالإن�سان 
ن�سف  ج��ه��از  ك��ل  ف��ي��اأخ��ذ  جل��ه��ازي��ن,  تعطى  كهربائية 
الطاقة.. اإن املراأة التي لها هم الأولد, وهم الزوج, وهم 
اأن  الطبيعي  من  ال�سياقة؛  وهم  ال��وزارة,  وهم  املدر�سة, 

تتوزع طاقتها. 
الو�سط  يف  كثرية  الزوجية  امل�ساكل  اأن  ن��رى  هنا  وم��ن 
اأن  للمراأة  اأمكن  اإن  مبدئيًا  ولهذا  الوظيفي..  الن�سائي 
ت�ستغني -كما يف تعبري الزهراء - اأن تتخطى رقاب 
الرجال, بال �سك هذا هو الأف�سل.. ولكن اإذا كانت املراأة 
لها ظروف ا�ستثنائية, وحتتاج اإىل �سيء من الرزق, وهذه 
مع  امل��راأة  تعامل  كان  اإذا  اأما  ن�سائية..  مدر�سة  املدر�سة 
املراهقني وال�سباب يف الثانوية مثاًل, قطعًا ل نرجح هذا 
ولكن  بذلك..  باأ�س  ل  و�سروطها,  ب�سرطها  ولكن  املعنى, 
نة ملعا�س الزوج, واملراأة مل تخلق  املراأة مل تخلق لتكون موؤمِّ
لتكون عن�سرًا اقت�ساديًا يف احلياة؛ فعليها اأن ترجع اإىل 

حالتها, كما يقول ال�ساعر: 
الأم مدر�سة اإذا اأعددتها *** اأعددت �سعبًا طيب الأعراق 
احلياة  متار�س  اإن�سانا  تكون  اأن  من  بكثري  اأف�سل  ه��ذا 

القت�سادية.
كانون2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى اربييعييييينييييية �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى اربــعــيــنــيــة �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا
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�شواهد
�شعرية

ابوذيات اربعينية
يف ام البنني

ت�سلهن كــامــت  ودمــوعــهــا  بجت  تلكت زينب و�سكنه ت�سلهـــن    
او وا�ست فاطمة الزهرة الزجيه عن ح�سني ابو اليمة ت�سلهن   

ــل واحــــد وفــاهــا ـــا و�ــس هـــاي امل ابدار املرت�سى ناحت وفاهــــا   
�ــســويــه  اوالدي  حلــ�ــســني  فــــده  ابفكد االربعة الطار�س وفاها    

يف م�شري ال�شبايا
وانــه اعليه  وون  انــحــب  اريـــد  ي�سايل را�س اخوي ح�سني وانه    
بيه  وا�سلون  م�سيت  الهزل  على  ظل ابكربله مطـــــروح وانـــــــه    

منطقة  على  مره  الهنداوي  ح�سون  ال�سيخ  ابراهيم  ال�سيخ  االديب  �ساعر  عن  قيل 
التي حت�سد خيل ابن زياد فيها على مع�سكر احل�سني  ومن هذه املنطقة هجمت 

اخليل بجنودها على خميم احل�سني  فكتب ال�سيخ ابراهيم هذه الق�سيدة:

اليوم االخوة التجف دون احدودها  اخليل غارت واخليم مق�سودهــــــــــــا  
الليوث عده حدها العده الليوث وتهيج اليوم االخوة اليوم ب�ساعة ال�سيــــج   
ـــعـــدا مـــن طــمــعــت ابــفــرهــودهــا  وال ال يخوتي ا�س�ســــــار بخيمنا احلريج   

اعداد: �سيد علي اخلطيب
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اهلهن  ــور  ــب اك اعــلــى  دارن  ــن كــامــن  ــه مــــن كــــرب الـــكـــرب يـــفـــرتن ال

ــهــن  ـــت وكـــفـــن ودعــن ـــوك ــــايل ال املـــيـــامـــني ت ـــور  ـــب ـــك ي ـــــــاچ  وي اهلل 

اهلنه  يــكــبــور  امـــودعـــه  �سعنه م�سينه  ردت  وچــــه  ابــيــا  مــــدري 

طلعنه  ابــهــوا�ــســمــهــا  طــيــبــه  الها�سميني مـــن  ــري  ــغ اب ــا  ــه ال ـــرد  ن او 

ــل احــ�ــســني بينه  انتوينه  يــكــرب احــ�ــســني ك طيبه  لر�س  املم�سه  على 

باملدينة  ا�ــســوي  ــون  ــل ا�ــس علح�سني مــــدري  ن�سدو  لــو  الــنــا�ــس  �سكل 

ــه  ــدي ب ـــفـــج  وا�ـــس حمـــــريه  حـــرت يــا�ــســوب اهــيــم ابــيــا نويه واهلل 

مـــن جتــبــل عليه  لــلــنــا�ــس  وين�ــســكــل  بكو  ها�سم  بني  يل  كــالــو  او 

ـــس طــيــبــه  ـــر� ـــن حـــايـــره مـــن هــاملــ�ــســيــبــه ايـــــا يـــــوم اطـــــن ل اظـــل

�سعجيبه  واهلل  ام�سيبتج  كويل بي�س اجيتي او بي�س ترحني يروحي 

االطهار  اكبور  اعلى  حنن  ما  ــن �ــســار بعد  ــع ــظ ركــــن بـــالـــهـــوادج وال

ــر�ــس طــيــبــة املــخــتــار  العني ملــا و�ــســلــن ل هملت  او  للمدينة  �ــســدت 

رجوع ال�سبايا اىل املدينة

ال�ساعر: كاظم منظور الكربالئي
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حليي�ييسيين
المييام ا
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جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى اربــعــيــنــيــة �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر
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عــظــم ا

االدب ال�سعبي



�سالم الع�سكري

اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الأنبياء واملر�سلني اأبي القا�سم حممد وعلى اآله الطاهرين 

.
ال�سيخ خادم  ب�سماحة  اأن نرحب  اإل  ي�سعنى  ل  البدء  يف 
الع�سكري  �سالم  ال�سيخ  اخلطيب    احل�سني  الإم��ام 
ونقول له ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته واأهاًل و�سهاًل 

بكم.
تو�سيح وبيان هوية اخلطيب احل�سيني لقراء   
اأم��رًا مهمًا جدًا, لذا نلتم�س من �سماحة ال�سيخ  جملتنا 
�سالم الع�سكري بيان هويته ال�سخ�سية و�سيء من درا�سته 

احلوزوية والأكادميية؟
مواليد  من  الع�سكري  عذيب  حممد  �سالم   
1986م يف مدينة النا�سرية حقيقة ن�ساأة يف بيئة ح�سينية, 
الوالدة كانت من خادمات الزهراء  والأم مدر�سة 
كما عرب عنها )الأم مدر�سة اأذا اأعدتها اعدت �سعبًا طيب 
اف��راز ح�سيني على  الأم  اف��راز  الأع���راق(, حقيقة كان 
امل�سلك  هذا  يقد�س  جو  يف  ن�ساأة  ج��دًا  كبري  �سخ�سيتي 
خدمة  عنده  اي�سًا  الوالد  وكذلك  الطريق  هذا  ويقد�س 
الدين  ح�سينية وان مل يكن من اخلطباء ول من رج��ال 

ولكنه حمب اإىل هذا الطريق واي�سًا بع�س الأقارب 
الدين ومن طلبة  الرجال  كان من  وخا�سة خايل 
احل��وزة يف النجف ال�سرف فمنذ �سغري تعلقت 
�سبحانه  واهلل  وخطابيًا,  حوزويًا  الطريق  هذا  يف 
اأ�سرتك  وكنت  ال�سوت  بنعمة  افا�س علي  وتعاىل 
القراآن  يف م�سابقات املدر�سة البتدائية يف تالوة 
وحفظه واكر من مرتني اخذت لقب الفائز الول 
يف مدينة النا�سرية ثم تطورت ودر�ست مقدمات 
يد  على  الب��ت��دائ��ي  ال�ساد�س  ال�سف  يف  احل���وزة 
مقتل  وحفظت  بنعمته  علي  اهلل  انعم  ث��م  خ��ايل 
الإم��ام احل�سني  عن ظهر قلب لقد ا�سرتى 
ذلك  يف  ن���ادرًا  وك��ان  كا�سيت  �سريط  وال���دي  يل 
ومل  النهاية  اإىل  البداية  من  ا�سمعه  وان��ا  الزمان 
يكن لديه نيه ان احفظ هذا املقتل واإمن��ا بق�سد 
ال�سوت  وع�سقي    احل�سني  ل��الإم��ام  حبي 
 الكعبي الزهراء  ال�سيخ عبد  اخلطيب اخلالد 
حفظته  اين  نف�سي  اكت�سفت  �سنوات  ث��الث  وبعد 
الطريق  مهدت  العوامل  كل  فهذه  قلب  ظهر  على 
وهياأت اجلو واكملت الدرا�سة الكادميية ال�ساد�س 
النجف  يف  التقني  املعهد  يف  ودر���س��ت  العلمي 
تزامن  خ��الل  او  املعهد  �سنتني  وب��ع��د  ال���س��رف 
الدرا�سة الكادميية باعتبارها يف النجف ال�سرف 
كنت اجمع بني الدرا�سة الأكادميية  واحلوزية ثم 
واجتهت  الكادميي  اجلانب  عن  نهائيًا  انف�سلت 
حوزويًا وبقيت ادر�س يف النجف حوايل �سنتني ثم 
افتتحت جامعة الإمام احل�سني  يف كربالء املقد�سة 
فانتقلت اإىل اخلطابة وبقيت فيها �سنتني وكان ال�ستاذ 
ال�سيخ فا�سل الفراتي له تاأثري يف �سقل اجلانب العقائدي 
عندي وا�ستمريت يف الدرا�سة احلوزوية ومطالعة الكتب 

والن�ساط املنربي واحلمد هلل.
املنرب  ارت��ق��اء  ف��ك��رة  لديكم  ت��ب��ل��ورت  كيف   
احل�سيني؟ وهل ارتقاء املنرب لذكر امل�سيبة فقط اأم لبد 

من الوعظ والر�ساد؟
ت��ب��ل��ورت ال��ف��ك��رة ون�����س��اأة م��ع��ي م��ن��ذ نعومة   
ا�سفاري وحب ال�ستماع اإىل اخلطباء والردة احل�سينية 
ايام الطفولة ثم تطورت اإىل تالوة القراآن وبعد ذلك كنت 
اقراأ مقدمة النعي مع الق�سيدة  ف�سيحة ثم بع�س ابيات 
النعي اأمام بع�س اخلطباء الذين كانوا يف النا�سرية ثم 
تطور هذا ال�سيء اإىل بعد اأن اكت�سفت نف�سي اأين حافظ 
يوم  املقتل  بقراءة  اخلطباء  بع�س  اأ�ساعد  وكنت  املقتل 
اأمامي هذا  ف�سهل  نف�سي خطيب متجزاأ  العا�سر فوجت 
الطريق الذي هو �سعادة الدنيا والخرة ويعجبني تعبري 
)لنيل  هو   احل�سني اإىل  )الطريق  الكا�سي  ال�سيخ 

�سعادة الدارين( وبال �سك ان املنرب احل�سني وخ�سو�سًا 
يف هذا الع�سر الرافد الذي يرفد القلوب عقائديًا وفقهيًا 
وهو الرابط بينهم  ما بني اأهل البيت  والع�ساق فهو 
ة وعرَبه جانب امل�سيبة  ل ميكن ان جتزاأ يف ادوارهم عربيِ
فاإمام  امل�سيبة  ب��داأت يف  واملنابر احل�سينية  جانب مهم 
املنرب  تاأ�سي�س  يف  ب��داأوا    ال�سادق  واإم��ام  الر�سا 
كموؤ�س�سة اجتماعية يف املجتمع فاأ�س�س جانب الرثاء دعبل 
وغريه والق�سائد الرثائية فال ينبغي ان ن�ستهني يف جانب 
الق�سية  يف  والوجدانية  العاطفية  املدر�سة  فهو  الرثاء 
احل�سينية ول نن�سى تعاليم اإئمتنا واحاديثهم وتفا�سريهم 
هي التي تقوي اجلاين العقائدي لدى املجتمع وان تكون 
موازنة توازن يف العمل ل افراط ول تفريط ل يف جانب 
النعي ل يف جانب العربة والوعظ والر�ساد فيجب ان تكون 

الكفتان مت�ساويتني.
على يّد من تتلمذمت يف جمال اخلطابة واملنرب    

احل�سيني؟ ومبن تاأثرمت من اخلطباء واأخذمت منه؟
بال مبا�سر تاأثرت يف اكر من خطيب تاأثرت   
بالدكتور الوائلي  باعتباره ت�سيد املنابر يف فرتة من 
الفرتات ول زال اىل هذه احلظة معترب وقبله يف املقتل �سيخ 
عبد الزهراء الكعبي وهادي الكربالئي يف جانب امل�سيبة 
وجانب الرثاء تاأثرت جدًا وانا ا�ستمع لكل اخلطباء الذين 
تي�سر يل ان ا�ستمع لهم ا�ستمع اليهم اذا �سئت قلت كلهم 
ا�ساتذتي بال مبا�سر,  باملبا�سر يعني كان بع�س الأ�ساتذة 
الذي كان له تاأثري فيما يحف اخلطابة ل اخلطابة نف�سها 
اخلطابة بف�سل اهلل مبن اهلل هي ملكه تعطى لالإن�سان 
ولكنني طورتها من خالل اجلانب احلوزوي اإىل اليوم هي 
علوم اأهل البيت التي تردفها ب�سكل عام اأما من حد 
عملي رمبا كلية الإمام احل�سني  كان لها دور كبري 
بالتحديد  اأم��ا  واملنربية  اخلطابية  �سخ�سيتي  �سقل  يف 
�سخ�س ما ل مل يكن اجمال وعمومًا ال�ساتذة كلهم تاأثري. 
  هل واجهتم بع�س املعوقات يف طريق املنرب 
اأن  للخطيب  ميكن  وكيف  الأم���ر؟   بداية  يف  احل�سيني 
الهدف  اإىل  للو�سول  طريقه  يف  املعوقات  ه��ذه  يتجاوز 

املن�سود؟
  املعوقات ل �سك يف هذا الطريق حفه باملكاره 
لبد يعلم كل من ي�سلك طريق خدمة احل�سني  امنا 
يعلم نحن نخدم اإمام حفه باملكاره وطلب النا�سر ل�سده ما 
زاد حمته عليه وتكالبًا عليه ظروف الزمان يف ال�سري يف 
هذا الطريق حفه باملكاره, اما م�ساكل املنرب يف البداية 
احل�سيني  واملنرب  احل�سينية  اخلطابة  باعتبار  امل�سادر 
ا�ستمرارية واملطالعة  ل يقف عند حد معني فال بد من 
مع العلماء ا�ستمرار يف الدرا�سة ان تكون على متا�س مع 
العلم والعلماء هذا يف ال�سابق ما قبل ال�سقوط كان �سعب 

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء �سدى ◄

اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

ال�سيخ◄
�سالم الع�سكري

ال�سيخ◄
�سالم الع�سكري

ال�سيخ◄
�سالم الع�سكري

ال�سيخ◄
�سالم الع�سكري

ال�سيخ
اجرى اللقاء: كرار كرمي زيارة

                      عالء الطائي
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�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

ال�سيخ◄
�سالم الع�سكري

ال�سيخ◄
�سالم الع�سكري

تلتقي مع عامل, اما  متع�سرا ان حت�سل على كتاب اوان 
الن الفر�سة متحاه امامهم ومتي�سره لكل ع�ساق احل�سني 
واذا  الن��رتن��ت  ب�سبكة  فقط  باإمكانك  مفتوح  وال��ب��اب 
بامل�سادر احلوزة العلمية  كلها موجودة ومل يكن متع�سرًا 
اما امل�سكلة اجلديدة التي يعاين منها كل اخلطباء وهي 
الذي  النوعي  النقل  باعتبار  الفكار  الحتواء كل  حمولة 
ح�سل بعد ال�سقوط وخا�سة يف املجتمع العراق ادى اىل 
وبع�س  النا�س  بع�س  عند  فكرية  طفرات  الحيان  بع�س 
ال�سرائح فهذا يجب ان ي�ساعف همت اخلطيب يف البحث 
و ال�ستنباط  با�ستق�ساء معلومات اكر وا�ستنباط ما هو 
جديد عن اأهل البيت  من اراء فكريه عقائدية تلبي 
معناة  او  م�سكلة  اإىل  ت�ساف  م�سكله  فهذه  اليوم  حاجة 
اخلطيب فيجب ان يقراأ اكر ويدر�س اكر ويلبي حاجة 

املجتمع. 
  املواقف النبيلة وامل�سرفة لدى خطباء املنرب 
املواقف  بكم مثل هذه  ,فهل مرت  احل�سيني كثرية جدًا 

ووقعتم يف احراج اأو ماأزق وتخل�ستم منه؟
  على املنرب كثريه اأتذكر يف يوم من اليام كنت 
اقراء يف جمل�س عام بعد ال�سقوط مبا�سرًا يف �ساحة عامه 
ولي�س هناك كهرباء بل كانت هناك مولدة �سغرية وكان 
املجل�س حمت�سد بالنا�س كثريًا وكان يوم ا�ست�سهاد الإمام 
زين العابدين  اثناء القراءة واذا بالقوات الحتالل 
وب��دء ر�سق  ان��زال ج��وي على املجل�س وحا�سرته  اج��رت 
اطالق النار فبهذا املوقف انت اأمام حلني اإما ان تنك�سر 
فكاأمنا ك�سرت جي�س الإمام احل�سني  يف تلك احلظة 
واإما ان تكون كعاب�س وهذا الدرع وهذه املخفرة واحلمد 
من  حد  اإىل  الو�سع  على  و�سيطرت  �سلوات  اجرينا  هلل 
  النا�س ا�ستغربت ومل ينك�سر جمل�س �سيد ال�سهداء
وهذ ال�سيء �سعب من املواقف املحرجة باعتبار خ�سمك 

ل يربطك به ل لغة ول دين واحلمد هلل تخل�ست منهم.
  كثرية هي اجلوامع واحل�سينيات...وكثريون 
يف  ت��اأث��ريه��ا  اأن  نالحظ  ولكن  واملبلغون  اخلطباء  ه��م 
اجتماعي  تفكك  من  ن��راه  ما  اىل  بالقيا�س  اقل  املجتمع 
الظاهرة ؟وما  وانحالل خلقي...فما هو تف�سريكم لهذا 

هو عالجها من وجهة نظركم؟
  ظ���اه���رة ق��ل��ة ت���اأث���ر امل��ج��ت��م��ع يف دع����وات 
الإ�سالحية لي�س يف المر العجيب باعتبارنا عندنا مناذج 
يف القراآن الكرمي هم �سادة الوعظ والر�ساد وهم انبياء 
اهلل مثاًل نوح ولبث يف قومه الف �سنه اإل خم�سني عاما يف 
الروايات مل يوؤمن له اإل اثني ع�سر من 950 من الوعظ يف 
كل يوم على اقل تقدير يعظ مرتني حتى نحقق م�سداقية 
اهلل �سبحانه وتعاىل اين دعوت قومي لياًل ونهارًا يف كل 
يوم جمل�س يف النهار وجمل�س يف الليل ومل يتاأثر اإل القليل 
ونحن ل�سنا انبياء ميكن ان ي�سكل علينا ثم هذا �سحيح 
ولهم  انبياء  لي�س  ان��ُت  ال�سغراء  يف  ولكن  ال��ك��رباء  يف 
اي�سا  احل�سيني  املنرب  خطباء  نحن  فنقول  خا�س  �ساأن 
عليهم م�سوؤوليه اعتقد ان التنا�سب طردي ما بني التاأثري 
والخال�س ملا تقولون ما ل تفعلون كرب مقتاٌ عند اهلل ول 
يتحدث اذا كان مبداأ اأي خطيب ل يقول اإل ما يفعل ولي�س 
بدافع الت�سقيط او الت�سهري اأو غريه, اإمنا هلل حمظى فال 

�سك يوؤثر ما يخرج من القلب ان اهلل �سبحانه وتعاىل تكفل 
يف قوله تعاىل )اين ل اأ�سيع عمل عامل منكم( تكفل من 

جهة الخال�س فلجعل بيد اهلل �سبحانه.
  قد يدروا يف اأذهان البع�س هذا �سوؤال وهو: 
ماذا قدم املنرب احل�سيني للنا�س واملجتمع على مّر تلك 
و�سيفته  اأّدى  احل�سيني  املنرب  اأن  ت��رون  وهل  الع�سور؟  

ب�سكل كامل وو�سل اإىل هدفه؟
  املع�سومني  ا�س�سه  احل�سيني  املنرب    
وغاية ترجع اإىل املع�سومني واملجتمع وهو الفي�سل وهو 
احلل وهذا الندفاع الكبري والتاأثر املجتمع هو الذي يقول 
جملة  هي  الرابطة  هذه  وعزز  البيت  باأهل  ربطنا  الذي 
ا�سباب واحده منها هو املنرب احل�سيني ولي�س ال�سخا�س 
الذين ي�سعدون املنرب واإمنا املنرب ب�سكل عام الذي ا�س�سه 
العابدين  زين  والإم��ام  ال�سادق  والإم��ام  الر�سا  الإم��ام 
ه  هذا النهج املنربي الذي يقوم على دعامتني العربيِ
البيت  اأه��ل  على  ج��رى  ما  النا�س  رب��ط  قلنا  كما  العرَبة 
تاأ�سي�سه  اول  زال يحقق غر�سه  ول   حقق غر�سه 
اذا ح�سل اخفاق   وحتى  الإم��ام احل�سني  قتل  هو 

فيح�سب على اخلطيب فهو مق�سر يف عمله.
اأن يت�سدى    كيف ميكن للخطيب احل�سيني 
ال�سريعة  و�ساحب  الإ�سالم  امل�سعورة على  الهجمات  اىل 
ال�سالمية وعلى اخل�سو�س كما نراه يف زماننا هذا !! فما 
هو ال�سلوب املنا�سب الذي ترونه للرد ملثل هكذا هجمات؟
ادع����وا اىل  ال��رح��ي��م)  ال��رح��م��ن  ب�سم اهلل    
�سبيل ربك باحلكمت واملوعظة احل�سنه( منهج النبياء 
العلمي  باملنطق  والحتجاج  والنافع  الناجح  املنهج  هو 
عن  حتدث  وتعاىل  �سبحانه  القناع  الدليل  او  والربهان 
اأهل البيت عمومًا  �سيء من واقع املنرب احل�سيني ثقافة 
هي ثقافة فكرية عقائدية حتى الثورات التي قاموا بها هم 
ثورة فكريه  بالأ�سا�س  اأمامهم  ال�سالح  يجربون يف حمل 
بالدرجة الوىل والر�سول  اول من بدء مع قري�س بدء 
بالفكر ولي�س بال�سالح ثم ملا جاءوا اليه بال�سالح ليقظوا 
  عليه فواجه ودافع عن نف�سه فهكذا منرب اأهل البيت
منرب عقائدي فكري كل خطر فكري يواجه باخلطر ويجب 
اخلطيب  كان  وكلما  بالعلم  نت�سلح  وان  نتحلى  ان  علينا 

م�سلح بالعلم اكر كانت الغلبة لنا.
هل ارتقيتم املنرب احل�سيني يف �سحن �سيد   
ال�سهداء  ؟ وهل وجدمت فرقًا بني هذا املكان املقد�س 

وباقي الأماكن الأخرى؟
اإىل  انق�سمت  حياتي  قلت  اذا  اب��ال��غ  ل  ان��ا   
يف  احل�سيني  املنرب  اإىل  �سعودي  قبل  ما  الول  ن�سفني 
من  ب��دء  الخ��ر  ون�سف  ال�سريف  اهلل   عبد  اب��ا  �سحن 
�سعودي املنرب يف �سحن ابا عبد اهلل ال�سريف قلت لبع�س 
الخوة فانا قراأت يف ال�سحن ال�سريف اكر من مرة من 
ال�سنة  انتظر طول  ال�سهداء فانا  ف�سل اهلل ودع��وة �سيد 
هذه احلظة قلت انا اعي�س طول ال�سنة لأجل هذه اليام 
اف�سل  فاملوت  ال�سهداء  �سيد  ومولي  �سيدي  اذا حرمني 

يل.
وكلمة  للخطباء,  توجهونها  اأخ���رية  كلمة    
توجهونها لنا نحن كادر جملة )�سدى اخلطباء( لنجعلها 

من التوجيهات البناءة ؟
انا القل  باعتباري  اقل من ان�سح اخلطباء   
فيهم ولكن ان�سح نف�سي لالأ�ستفاده �سالت ذات يوم احد 
نف�س  املراجع  كبار  من  وه��و  املخل�سني  احل�سني  خ��دام 
لن  واقعًا  بانك�سار    احل�سني  اخ��دم  فقال  ال�سوؤال 
�سيد �سباب اهل اجلنة لي�س جماله جمال ان نطلب الدنيا 
العمل  او ان نريد �سهرة من ذلك  ولي�س نطلب منا�سب 
مثال, احل�سني ما عنده دنيا ابدا فعنده الخرة من كان 
موطنا على لقاء اهلل نف�سه فلريحل او فليظعن معي فهذا 
هو املبداأ الن�سح لنف�سي اوًل واملجتمع ان تكون اخلدمة 
خال�سه حل�سني  كجزء �سئيل من رد جميل ما قدمه 
احل�سني  من ت�سحيات عظيمة ل يعلم عظمتها اإىل 
اإما كادر  اهلل فاقل ما نقدمه هو ان نخل�س له اخلدمة 
هذه املجلة واهتمامها بهذا ال�ساأن اقول ا�ستمروا على هذا 
النهج وهذا خري ما تفعلونه وان تتيحون خلدمة احل�سني 
�سيد  النا�س يف  رب��ط  اك��ر يف  ما هو  تقدموا  وان   

�سباب اأهل اجلنة و�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ل�سماحة  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  هذا  لقاءنا  اخلتام  يف 
ال�سيخ �سالم الع�سكري على اتاحته لهذه الفر�سة واعطائه 
وتقديرنا  �سكرنا  ون��ك��رر  ب��رام��ج عمله  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا 
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حليي�ييسيين
المييام ا

ى اربييعييييينييييية �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى اربــعــيــنــيــة �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

لقاء مع..



    ل ريب اأن لكل علٍم وفن اأ�سحاب اخت�سا�س 
يقومون مبهامه, فالنجار ل ياأخذ مكان الطبيب 
وامل��در���س ل ي��ق��وم بعمل ال��ط��ي��ار وامل��ه��ن��د���س ل 
يجيد اأعمال الق�سابني .. وهكذا دواليك. ولعل 
الأحكام ال�سرعية وما يتعلق بها تعترب من اأو�سع 

واأخطر العلوم لتعلقها ب�سريعة اهلل.. ولك�ن!!
املجتمع  يف  املنت�سرة  الأعاجيب  اأعجب  من  اإن 
ه����و  يف ال���وق���ت ال����ذي ي��رج��ع ال��ن��ا���س يف كل 
اخلربة  ذوي  اإىل  الدنيوية  واأحوالهم  �سوؤونهم 
احل��ي��اة جن��د يف  ك��ل جم��الت  والخت�سا�س يف 
قلة  منهم  به  ي�ستهان  ل  و من جمٍع  ذاته  الوقت 
اإىل  الرجوع  وعدم  ال�سرعية  بامل�سائل  الكرتاث 
من  فمنهم  الأم��ر,  ه��ذا  يف  املخت�سني  العلماء  
اأ�س�سوا ))مدار�سهم العلمية اخلا�سة((.. يفتون 
حكٍم  على  �سرعيًا  حكمًا  ي�ستهون,ويقي�سون  كما 
اآخر, وي�ستح�سنون اأحكامًا ويرتكون اأُخرى كيفما 
تقت�سي اأهوائهم يوؤمنون ببع�س الكتاب ويكفرون 
حرام,بل  اأو  ح��الل  بني  يفرقوا  اأن  دون  ببع�س 
ويرتك  امل�ستحبات  على  يحر�س  من  منهم  اإن 
عن  يجتنب  ول  املكروه  برتك  ويلتزم  الواجبات 
احلرام.. يقولون يف الدين باآرائهم رجمًا بالغيب 
دون وازٍع من تقوى اهلل .. وقد يهون اخلطب لو 
النا�س وعامتهم, ولكن  اقت�سر على ب�سطاء  اأنه 
ال�سهادات  اأ�سحاب  من  )املثقفني  بع�س  حتى 
واليك  ال�ساأن,  اآراوؤهم يف هذا  لهم  الأكادميية( 

�سدًى لبع�س اأ�سواتهم:
يقول اأحدهم )وهو ميثل كثريا منهم( : اأنا ل اأقلد 
اأ�ستند اإىل القراآن والأحاديث  اأبدًا ,بل  اأي فقيٍه 
يف   البيت اأه��ل  اأئمة  عن  ال���واردة  النبوية 
الأخ���رى  تعامالتي  وجميع  ال��ع��ب��ادي��ة  اأع��م��ايل 
فالقراآن - ح�سب زعمه - وا�سح ول يحتاج اإىل 
تف�سري كما اأن من ال�سهل معرفة الأدلة ومناق�سة 
الفقهاء بعد اأن اأ�سبح حت�سيل العلم �سهال هذه 
الأيام !!,فيخبط خبط ع�سواء مف�سرًا كتاب اهلل 
و�سنة نبيه دون اأن ميتلك مثقال ذّرٍة من علم.. 
ببع�س  ي���ه���زوؤون   وه��م  الكثريين  �سمعُت  وق��د 
ويناق�سون  الفقهاء  على  ويعرت�سون  الأح��ك��ام 
اآرائهم وفتاواهم )باأدلٍة( ل تدل على �سيء �سوى 
اجلهل املطبق! اأّما الآخر فله بع�س ال�ستنتاجات 
اآخر  حكم  على  �سرعيًا  حكمًا  بها  يقي�س  التي 
 : قوله  ومنها   ..! علمًا  �سيٍء  بكل  اأح��اط  وكاأّنه 
والأ�سحى  الفطر  عيدي  اأيام  اأول  �سيام  اأن  مبا 
كذلك  الغدير حرامًا  يوم  �سيام  فيكون   , حرام 
الكرمي  اليوم  هذا  �سيام  با�ستحباب  يوؤمن  ل  و 
باعتباره من اأعظم الأعياد.. وُي�سكل على �سيام 
يوم اجلمعة بناءًا على هذا الأ�سا�س الواهي من 
ال�ستنتاج, كما اأّنه ل يحبذ �سيام اخلام�س ع�سر 
من �سعبان باعتباره يوم فرحٍة كربى وهي ولدة 
الإمام املهدي)عجل اهلل فرجه( فاأ�سمع واأعجب 

وعلى هذه فق�س ما �سواها ..

ْلٌم  هيِ عيِ     قال اهلل تعاىل: ))َول َتْقُف َما َلْي�َس َلَك بيِ
َعْنُه  َكاَن  َك  اأُوَلئيِ ُكلُّ  اَد  َواْلُفوؤَ َر  َواْلَب�سَ ْمَع  ال�سَّ اإيِنَّ 
َم�ْسُئوًل((.. وقال اأمامنا اأبو جعفر الباقر)عليه 
ول  علم  بغري  النا�س  اأف��ت��ى  :))م���ن  ال�����س��الم( 
ومالئكة  الرحمة  مالئكة  لعنته  اهلل  من  ه��دى 
الأحكام  يف  التخ�س�س  م�ساألة  لأّن  العذاب((, 
تتطلب  بهما  يتعلق  وما  واأ�سوًل  فقهًا  ال�سرعية 
من  لكثري  الأم��د  وطويلة  ومكثفة  معمقة  درا�سة 
والفل�سفية  والعقائدية  واللغوية  القراآنية  العلوم 
و..و.. لكي يكون املت�سدي لذلك الخت�سا�س - 
العمل  فقيهًا ميكن    - وت�سديده  اهلل  توفيق  بعد 
اآخر, فاإن الأحكام ال�سرعية  بفتواه. ومن جانب 
ل تخ�سع لال�ستح�سان والقيا�س , بل هي اأحكام 
عليم  حكيم  رب  م��ن  ���س��درت  توقيفية  تعبدية 
يعرف �سوؤون العباد وما ي�سلحهم ..  فمن اآمن 
لكل  اأن  اأدرك   , ت��دب��ريه  وح�سن  وحكمته  ب��اهلل 
ت�سريع حكمة بالغة هي اأكرب من اأن يدركها العقل 

الب�سري القا�سر.. 
يفتوا  بان  احلق  لأنف�سهم  البع�س  يعطي  فكيف 
قول  متنا�سني  علم  دون  ويناق�سوا  ويعرت�سوا 
َا  مليِ َتُقوُلوا  ))َول   : الكرمي  كتابه  يف  العاملني  رب 
َحَراٌم  َوَهَذا  َحالٌل  َهَذا  َب  اْلَكذيِ َنُتُكُم  اأَْل�سيِ ُف  َت�سيِ
َعَلى  وَن  َيْفرَتُ يَن  الَّذيِ اإيِنَّ  َب  اْلَكذيِ يِ  اهللَّ َعَلى  وا  َتْفرَتُ ليِ
َب ل ُيْفليُِحوَن(( ..ونداٌء لهم جميعًا اأن  يِ اْلَكذيِ اهللَّ

)اتقوا اهلل يف اأحكام اهلل(.

 بقلم: �سادق مهدي ح�سن

اهلل! اأحكام  اتقوا اهلل يف 
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بقلم:ال�سيد لزم حمزة املو�سوي

اإلعالم
والوحدة االسالمية

كلنا نعرف باأن لالأعالم دور بارز يف ر�سم �سيا�سة الأمة وعالقتها مع 
مكوناتها يف الأمة ال�سالمية فح�سب بل ان هذا اجلانب املهم املوؤثر 
له �سدى يف كل الأمم وما يهمنا نحن كم�سلمني لبد من توحيد نربة 
اخلطاب حتى يت�سنى لنا جمع �ستاتنا وال�سري احلثيث وفق ما اأمر 
به اهلل تعاىل وهو التعاون على الرب والتقوى بعيدًا عن كل ما توؤول 
اليه الفرقة من ال�سياع و�ستات ومتكني العداء النيل من هذه الأمة 

. املباركة اأمة حممد
جمال  يف  التعاون  ان  على  زمن  ومنذ  اثبتت  التاريخية  فالوقائع   
اخلري لهو ال�سمى اما التعاون والتاآمر العدواين  فاأنه �سلوك يتنافا 
بان  بالقول  ا�ستدرك  لكنني  ال�سما   مبادئ  مع  ويتعار�س متامًا  بل 
تفعيل الدور ال�سالمي ل ياأتي من فراغ امنا هو بحاجة اإىل اجماع 
الأمور  هذه  على  ب��دوره  يقوم  بحيث  والقرار  ال��راأي  ثابت  ا�سالمي 
ل  التي  الهدامة  الفكار  على  نق�سي  ان  ن�ستطيع  وبالتايل  البناءة 
اتفقوا ووحدوا قوًل وفعاًل  امل�سلمني وقد  يروق لأ�سحابها ان يرمى 

اننا كم�سلمون نعرف من هو عدونا امل�سرتك الذي ل يريد لنا خريًا 
بل يرتب�س لنا بال�سر لكي يوقعنا فتنة الختالف وعدم التفاق اننا 
املوحدون الذين اخ�سنا اهلل تعاىل بر�سالته اإل وهو القراآن الكرمي 
من  �ساطعًا  النور  هذا  فاليكن  النور  اإىل  الظلمات  من   فاأخرجنا 
خالل جتاوبنا مع بعظنا  والكف عن اخلطابات النارية التي ت�سري 
باإ�سبع التهام اإىل الطرف الأخر ان الدفع بالتي هي اح�سن مبداأ 

قراآين جدير بالإن�سان امل�سلم ان يتخذه يف حياته �سبيال.
واأخريًا ولي�س اخرًا ل ان ا�سيد باملواقف الن�سانية وال�سالمية التي 
�سفوف  ر�س  على  احلث  خالل  من  اخلطابة  مدر�سة  يف  وجدناها 
التي  التنافر واجلدل العقيم اجلدوى انها احلقيقة  بعيدًا عن روح 
فر�ست نف�سها لأنها متثل النور والنبعاث ال�سالمي الذي جعله اهلل 
م�سعاًل وهاجًا و�سريًا على نهج الأمام احل�سني الذي جعل احلق 

عينه وقد ترجم من خالل الدماء الزكية التي �سالت يف كربالء
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ى اربييعييييينييييية �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى اربــعــيــنــيــة �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

م�ساركاتكم



ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟
ديار  كانت  �سفر:  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 
مكة  وقيل: ل�سفرار  للحرب.  اهلها  من  تخلو  اأي  ت�سفر  العرب 

من اهلها.
دي�سمرب  الــغــريــغــوري(  )الــتــقــومي  ــاين  ــروم ال ال�سهر 
الالتيني  ال��ل��ف��ظ  ه��و  ال���س��م  م�����س��در   :)December(
decem ويعني الرقم ع�سرة حيث كان ترتيب هذا ال�سهر هو 

العا�سر يف التقومي الروماين. 
ال�سهر ال�سرياين )التقومي االآرامي( كانون االول: يرى 
البع�س اأن ا�سم كانون م�ستق من الثبات وال�ستقرار, وقيل: انها تعني 

موقد النار.

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

بيمناه يعمل  ـــْن  َم املـــبـــارك،  امين 1
ـــن حلــرفــتــه ـــِق ـــت احلـــــــاذق املُ ماهر 2
نوعه يف  اجلــّيــد  الثمني،  نفي�سة 3
ـــــة ـــــنَّ اجل يف  ـــــة  ـــــق ـــــدي   ح
ـــعـــيـــم ـــن ِفـــــــــــــْرَدْو�ـــــــــــــسُ ال فردو�س 4

بقلم: ا. حممد علي حميد
متعة الف�شل

قال تعاىل :)اإذا همت طائفتان منكم ان تف�سال واهلل وليهما وعلى اهلل 
فليتوكل املوؤمنون (اإل عمران 122 

الف�سل هو عبارة عن مرحلة او خطوة مير بها اغلب الناجحني . 
فالنجاح هو القدرة على النتقال من ف�سل اإىل ف�سل دون ان تفقد حما�سك 

اإىل ان حتقق هدفك .
اخلطاأ يدل على ان املرء خطا خطوة اإىل ال�سواب والف�سل يدل على ان 
املرء خطا خطوة نحو النجاح فالذي مل يخطئ مل يخطى بخطوة نحو 
النجاح فالناجح دائمًا يفكر باحلل ,ل تن�سب افكاره ,ي�ساعد الأخرين, 
يرى حل يف كل م�سكلة , يقول احلل ال�سعب لكنه ممكن, لديه احالم 

يحققها.
اأما الفا�سل دائمًا يفكر يف امل�سكلة دون البحث عن احلل ل تنتهي اأعذاره 
يرى امل�سكلة يف كل حل, يقول احلل ممكن لكنه �سعب لديه اوهام واطغاث 

احالم يبددها.
الفا�سل. فنحن  فالف�سل غري  والفا�سل  الف�سل  نفرق بني  ان  وهنا يجب 
ر�سينا باأن يكون هناك ف�سل ولن نر�سى باأن يكون فا�سل والفرق هو ان 
الفا�سل عندما يف�سل يف حماولة ما يتوقف عندها والف�سل يعني انه اخطاأ 
يف حماولة ما وقد يحاول جمددًا اإىل ان ي�سل اإىل الهدف ويكون ناجحًا.

فاأن خمرتع الكهرباء )العامل ادي�سون( مل ي�سل اإىل هذا الجناز اإل بعد 
ان مر 1800من التجارب اخلاطئة بل عندما �سئل عنها مل يقل انه ف�سل 

بل قال اكت�سفت ان هناك 1800جتربة ل توؤدي اإىل اخرتاع الكهرباء 

ذهب  ال���ربد  �سديد  ي��وم  يف 
كعادته  املدر�سة  اىل  احمد 

مبكرًا...
وبعدها  ال�سف  احمد  دخ��ل 
دخ����ل ال�����س����ت����اذ.. امل��رب��ي 
الطلبة  له  فقاموا  ال�سا�سي 
فبداأ  التبجيال..  ل��ه  ووف���وا 
لهم  و�سرح  ر�سالته.  باعطاء 
من  فمنهم  ان�سان  كل  قيمة 

ي�سمو كاملالئكة ومنهم من ينحط مع ال�ساطني والعياذ باهلل ومنهم من يكون و�سطًا.. 
فمنهم من يتحكم ب�سهوته والعقل يكون الول.

ومنهم من يكون العقل ثانيًا وال�سهوة اوًل فيهوى اىل مقام ال�سياطني ومنهم من يوازن 
بينهما.

وهنا رفع احمد يده ال�سغرية قائاًل: يا ا�ستاذ وهل ميكن لالن�سان ان ي�سيطر على 
نف�سه؟

فلم يرد عليه املربي ولكن اظهر ورقة نقدية من فئة )10.000( الآف دينار عراقي 
وقال: ما قيمة هذه الورقة فقال اجلميع ع�سرة الآف. ثم ع�سرها بيده قويًا فقال: 
والآن كم ت�ساوي؟ فقال اجلميع: ع�سرة الآف. فو�سعها على ار�س مت�سخة فالحها 

�سيء من الو�سخ ورفعها وقال: الآن كم ت�ساوي؟ فقال اجلميع: ع�سرة الآف.
فقال: هذا هو الن�سان الذي ميتلك قيم ومبادئ اين ما يكون فهو نف�س القيمة التي هو 

عليها ول يتغري �سفاته.

بقلم: كرار كرمي زيارة

ع�رشة الآف
دينار عراقي


 

ين
�ييسي

حليي
 ا

ام
ميي

ال
 ا

اء
هييد

�ييسيي
ليي

 ا
يييد

�ييسيي
ة 

ييييي
ييين

ييعيي
رب

 ا
ى

كيير
بييذ

م 
كيي

ور
جيي

وا
يا 

رني
جييو

 ا
هلل

 ا
ظييم

عيي


 
ــني

�ــس
حلــ

 ا
ام

مــ
ال

 ا
اء

هــد
�ــســ

لــ
 ا

يــد
�ــســ

ة 
ــيــ

يــن
ــعــ

رب
 ا

ى
كــر

بــذ
م 

كــ
ور

جــ
وا

ــا 
رن

جــو
 ا

هلل
 ا

ظــم
عــ

2014 3 4 �سفر

الثقافة العامة



دولة قطر
ن

 ع
ف

عر
ا ت

اذ
م

ال�سالم دين له خ�سائ�سه ومميزاته التي قد يتفق او يختلف بها مع الخرين, ومن ذلك 
م�سالة اركان الدولة, حيث ذهب فقهاء امل�سلمني يف اجتاهني ب�ساأن هذه الركان:

االول: قال باأن اركان الدولة هي: المة والر�س وال�سلطة.
الثاين: قال بان اركان الدولة هي: النا�س والر�س والنظام.

و�سيتم مناق�سة مو�سوع المة يف هذا العدد كركن من اركان الدولة يف ال�سالم من خالل 
امل�سائل الثالث التية:

امل�ساألة االوىل: حقيقة النظر اىل المة:
ان تنظيم الو�سعي لأركان الدولة ان كان ل يرى يف المة بانها من اركان الدولة, لكنهم 
ل مينعون من تكون المة الدولة من اأمة واحدة اأو عدة امم, اأي ان المة لي�ست ب�سرط 
يف تكوين الدولة, اما الجتاه ال�سالمي الول يف اركان الدولة فريى انها ب�سرط لتكوين 
الدولة مبعنى انه ل ميكن ان توجد الدولة ال�سالمية العن�سر الب�سري على �سعب حمدود 
اأو ذاك بالنظر اىل عاملية ال�سالم وهذا ل يتنافى مع مبداأ  ي�سكن �سمن هذا القليم 
التعاي�س ال�سلمي يف ال�سالم فال مانع من ان تظم الدولة ال�سالمية غري امل�سلمني وحتفظ 

لهم حقوقهم يف اطار تنظيمي خا�س.
امل�سالة الثانية: ما معنى المة:

المة ال�سالمية تقوم على جملة من العوامل ال�سا�سية تعر�ست لها الن�سو�س الت�سريعية 
يف ال�سالم, حيث بداأ تاأ�سي�س المة منذ حلظة نزول الوحي على قلب الر�سول الكرم 
 وجعل العتقاد بالتوحيد من جميع جهاته وما يتفرع عنه مميزات امل�سلمني, وكان 
القران الكرمي يق�سم الب�سرية اىل �سنفني الول: هم الذين يعتقدون مبا جاء به والخر 
ينكرون ذلك, وقال تعاىل) واملوؤمنون واملوؤمنات بع�سهم اولياء بع�س ياأمرون باملعروف 
اولئ��ك  ور�سوله  اهلل  ويطيعون  الزكاة  وي��وؤت��ون  ال�سلوات  ويقيمون  املنكر  عن  وينهون 

�سريحمهم اهلل ان اهلل عزيز حكيم( التوبة)71(

وبالتايل فان حتقق تالحم المة من جهات:
اأ: وحدة الفكر    ب: وحدة العمل واملواقف    ج: وحدة ال�سعور والنتماء

فالدين هو العن�سر احلقيقي يف تكوين المة وقد عرف المام ال�سريازي   يف كتابه 
فقه ال�سيا�سة المة بانها: اجلماعة التي ربطت نف�سها بع�سا ببع�س يف م�سري واحد, فلهم 
عالقة متبادلة, �سواء كانت لهم لغة واحدة او عدة لغات او دين واحد او عدة اديان وهذا 

اريد به المة باملعنى العم ولي�س باملعنى الخ�س الوارد يف القراآن.
امل�ساألة الثالثة: خ�سائ�س المة الإ�سالمية:

المة ال�سالمية انبثقت من القران واخذت خ�سائ�سها منه وتكاملت بقوة القران. ومن 
اهم �سماتها:

1. انها امة م�سوؤولة: قال تعاىل) كنتم خري امة اخرجت لنا�س تاأمرون باملعروف وتنهون 
عن املنكر وتوؤمنون باهلل...(ال عمران )110(

2. الو�سيطة: فهي امة و�سطًا و�ساهدًا على المم الخرى, بني الفراط والتفريط قال 
تعاىل ) وكذلك جعلناكم امة و�سطًا لتكونوا �سهداء على النا�س ويكون الر�سول عليكم 

�سهيدًا( البقرة 143
3. الر�ساليه: فان من �سمات هذه المة العرتاف بالأخرين والت�سديق بدعوات النبياء 

والميان بر�سالتهم قال تعاىل:) هو �سماكم امل�سلمني من قبل...( احلج78
4. انها امة متوحدة تربط بني ابناءها ا�سرة الخوة ال�سالمية, فهم كاجل�سد الواحد 
قال تعاىل ) اإمنا املوؤمنون اخوة( احلجرات )10( ومن املميزات الخرى ال�ستقاللية 

والنفتاح والعدالة والق�سط وال�سورى
لالجتاه  وفقا  الدولة  ارك��ان  من  كركن  الن�سان  اىل  القادم  العدد  يف  التعر�س  و�سيتم 

ال�سالمي الثاين وذلك يف مقابل المة او ال�سعب.

بقلم: ا. علي عادل ها�سم

احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم
الثامنة

احلكم: اإمارة وراثية د�ستورية.

العا�صمة: الدوحة.

امل�صاحة: 11,437  كيلو مرت مربع.

ال�صكان: 1,853,563 ن�سمة.

العملة: ريال قطري.

اللغة: العربية.

اأ�صل الت�صمية: يف القرن اخلام�س قبل امليالد, اأ�سار املوؤرخ اليوناين 

هريودو�س اإىل قطر. كما اأن عامل اجلغرافيا بطليمو�س �سّمن خريطته 
اأنها  يعتقد  ما  وهي  "قطارا"  اأ�سماه  ما  العربي"  العامل  "خريطة 
كاأحد  �سهرتها  اكت�سبت  التي  القطرية  "الزبارة"  بلدة  اإىل  اإ�سارة 

اأهم املوانئ التجارية يف منطقة اخلليج العربي يف ذلك الوقت.

نبذة خمت�صرة: َقَطر هي دولة تقع يف �سرق �سبه اجلزيرة العربية يف 

جنوب غرب اآ�سيا مطلة على اخلليج العربي. لها حدود برية م�سرتكة 
الإمارات  دولة  ال�سعودية وبحرية مع  العربية  اململكة  من اجلنوب مع 

العربية املتحدة, ومملكة البحرين. 
دلت الكت�سافات الأثرية واحلفريات والنقو�س وجمموعات من القطع 
الفخارية اليدوية النادرة التي مت العثور عليها يف مناطق متفرقة من 
البالد على اأن اأر�س قطر كانت ماأهولة منذ الألف الرابعة قبل امليالد.
�سارك  عندما  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  هاما  دورا  قطر  لعبت  وق��د 
اجليو�س  لنقل  ح�سده  مت  بحري  اأ�سطول  اأول  وتوفري  بت�سكيل  �سكانها 

خالل الفتوحات الإ�سالمية. 

االأمة كركن من اأركان الدولة
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بقلم:طالب حممد جا�سم

 زين العابدين
االمام
حياة

املحقق  احلجة  العالمة  املوؤلف:  ا�سم 
املرحوم ال�سيد عبد الرزاق املو�سوي

وال�سهر  ال�سهر  ه���ذا  يف  نعي�س  ون��ح��ن 
  ا���س��ت�����س��ه��اده  ذك���رى  �سبقه  ال���ذي 
مات  فقد  منه,  والع�سرين  اخلام�س  يف 
لكرة  البكائني  م��ن  ع��د  وق��د  م�سموما 
حكمته  وكانت  ابيه  م�ساب  على  بكائه 
  احل�سني  الإم��ام  مظلومية  لبكائه 
ف�سالم عليه يوم ولد ويوم ا�ست�سهد ويوم 

بعث حيًا.
لقد كتب الكثري من العلماء واملفكرين عن 
روايات  عنه  ونقلوا  العابدين  زين  الإمام 
واحاديث وهو الإمام الذي دافع عن دين 
اهلل  �سبيل  يف  وجاهد    حممد  جده 
يف  مدر�سة  العابدين  زين  الإم��ام  ويعترب 
وله  عاديا  ان�سانا  ولي�س  والجتهاد  العلم 

ن�سر  يف  مهمته  واثار  كبرية  علمية  مكانه 
من  خمتار  الإم��ام  وه��و  والعلم  ال���س��الم 

اهلل تعاىل وبه ينار الدرب.
ومن ان اجل ان ينور الدرب لبد للخطيب 
  الإم��ام  �سرية  يعرف  ان  احل�سيني 
منه  ويتعلم  ا�ست�سهاده  حتى  ال��ولدة  من 
ان  امل��وؤل��ف  وا�ستطاع  نهجة  على  وي�سري 
  يكتب لنا عن الإمام زين العابدين
وف�سول  ا�ست�سهاده  وح��ت��ى  حياته  م��ن 

مايلي:- الكتاب 
1. التعريف ب�ساأن زنان 

2. تاريخ الولدة
3. علي ال�سغر

4. الن�س على المامة
5. املعجزات 

الكاملة  بال�سحيفة  التعريف   .6

7. ر�سالة احلقوق
8. ادب المام 

9. احتجاجه 
10. يف البيت احلرام

11. عبادته
12. البكاء على ابيه 

13. مع المويني
14. و�سايا ال�سجاد لأولده
 15. اولد ال�سجاد

16. تاريخ ال�سهادة
ان املوؤلف كتب عن الإمام زين العابدين 
وعن  ال�سهادة  وحتى  ال��ولدة  من   
الغزير  وعلمه  ب��اح��ادي��ث  م��روي��ة  اق���وال 
ارج���وا م��ن اخ��وت��ي اخل��ط��ب��اء واخ��وات��ي 
الكتاب  ه���ذا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  امل��ب��ل��غ��ات 

الثمني.
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واليونان  م�سر  الأ�سلي  موطنه  ع�سبي  نبات  الثوم 
واإيطاليا.. ويعترب خله مادة مطهرة �سد الأمرا�س 
يزرع على فرتتني  والكولريا..  اخلطرية كالطاعون 
�سبتمرب  �سهر  املنت�سف  م��ن  الأوىل  ال��ع��ام..  م��ن 
اأواخر اأكتوبر, والثانية من اأكتوبر وحتى نهاية  اإىل 

نوفمرب.
و�ساأل الإمام ال�سادق  عن اأكل الثوم؟ قال: ل 
باأ�س باأكله بالقدر, ولكن اإذا كان كذلك فال يخرج 
قال: قال    اإىل امل�سجد. وعن اأمري املوؤمنني
فاإن فيه  به,  وت��داووا  الثوم  كلوا   : ر�سول اهلل 

�سفاء من �سبعني داء. 
 : قال: قال ر�سول اهلل  عن الإمام علي

يا علي كل الثوم, فلول اأين اأناجي امللك لكلته.
الثوم  لناأكل  اإن��ا  ق��ال:    الباقر  الإم���ام  وع��ن 

والب�سل والكراث.
هو قريب من الب�سل, وفى احلديث: ))َمن اأَكَلُهما 
ثوٌم,  فيه  طعاٌم  اإليه  واأُه��دى  َطْبخًا((.  ْتُهَما  فْلُيميِ
, فقال: يار�سوَل  فاأر�سل به اإىل اأبى اأيوب الأن�سارىِّ
ُل به اإىلَّ ؟  فقال: ))اإنىِّ اأُناجى  اهلل؛ َتْكرهه وُتْر�سيِ

ى(( َمْن ل ُتَناجيِ
ت�سخينًا  ي�سخن  الرابعة,  يف  ياب�س  حار  فهو  وبعد 
للمربودين, وملن  نافع  بالغًا,  قويًا, ويجفف جتفيفًا 
اأ�سرف على الوقوع يف الفالج,  مزاجه بلغمي, وملن 
للرياح  حملل  لل�سدد,  مفتح  للمني,  جمفف  وه��و 
مطلق  للعط�س,  قاطع  للطعام,  ها�سم  الغليظة, 
وجميع  الهوام  ل�سع  يف  يقوم  للبول,  م��در  للبطن, 
منه  وعمل  دق  واإذا  الرتياق,  مقام  الباردة  الأورام 
العقارب,  ل�سع  على  اأو  احليات,  نه�س  على  �سماد 
نفعها وجذب ال�سموم منها, وي�سخن البدن, ويزيد 
وي�سفي  النفخ,  ويحلل  البلغم,  ويقطع  يف حرارته, 
من  وينفع  الأب����دان,  اأك��ر  �سحة  ويحفظ  احل��ل��ق, 
ومطبوخًا  نيئًا  ويوؤكل  املزمن,  وال�سعال  املياه,  تغري 
وم�سويًا, وينفع من وجع ال�سدر من الربد, ويخرج 
والع�سل,  وامللح  مع اخلل  دق  واإذا  العلق من احللق 
واأ�سقطه,  فتته  امل��ت��اأك��ل,  ال�سر�س  على  و�سع  ث��م 
منه  دق  واإن  وجعه.  �سكن  الوجع,  ال�سر�س  وعلى 
مقدار درهمني, واأخذ مع ماء الع�سل, اأخرج البلغم 

والدود, واإذا طلي بالع�سل على البهق, نفع.
ومن م�سارة:

اأنه ي�سدع, وي�سر الدماغ والعينني, وي�سعف الب�سر 

رائحة  ويجيف  ال�سفراء,  ويهيج  ويعط�س,  والباه, 
الفم, ويذهب رائحته اأن مي�سغ عليه ورق ال�سذاب.

وتبني باأن مادة األي�سني يف الثوم متنع النوع املتو�سط 
التجارب  فئران  لدى  الرئوي  ال�سغط  ارتفاع  من 
كما مينع تكون اجللطات الدموية وذلك مبحافظته 
�سيولته  م��ن  ج��ي��دة  ح��ال��ة  ال����دم يف  اإب���ق���اء  ع��ل��ى 
بالإ�سافة اإىل تخفي�سه اجليد لكول�سرتول الدم فاأن 
ا�ستخدام الثوم ملدة 12 اأ�سبوعا يوؤدي خلف�س ن�سبة 
الثالثية  والدهون   %12 اإىل  الدم  يف  الكولي�سرتول 
اأن مادة الألبني يف الثوم وهي مادة  اإىل 17%, كما 
ال�سرطان  مر�سى  ين�سح  ولذا  لل�سرطان,  م�سادة 
القدرة  يقوى  ال��ث��وم  ان  وج��د  كما  ال��ث��وم,  بتناول 

اجلن�سية لدى الذكور �سكر الدم.
يف الطب احلديث

املحتويات الكيميائية:
ي���ح���ت���وي ال����ث����وم ع���ل���ى م���رك���ب ُي����ع����رف ب��ا���س��م 
ال��ك��اي��ل  ع���ن  ع���ب���ارة  وه���و   )Allins( ال��ل��ي��ن��ز 
 Alkylcystine( �سلفوك�سايد  �سي�ستني 
ف�سو�س  هر�س  اأو  قطع  وعند   )Sulfoxides
ال��ث��وم ي��ت��ح��ول ه���ذا امل��رك��ب اإىل م��رك��ب اآخ���ر هو 
با�سم  ُي��ع��رف  ال���ذي   )Allicine( الي�سي�سن 
اوك�����س��اي��د  اإ����س  م��ون��و  �سلفايد  داي  ال��الي��ل  داي 

diallul-disylphide-mono-s-(
oxide( والثوم اإذ يب�س ثم اأُعيد ترطيبه يف املاء 
فاإنه يحتوي على زيت يتكون من املركبات املعروفة 
 Vinul dithiins. Ajoens. ب��ا���س��م 
الثوم على مواد  Oligosulfides كما يحتوي 
 )Polysaccharides( الت�سكر  ع��دي��دة 
على  يحتوي  كما   .)Sapnins( �سابونية  ومواد 
بروتني ودهن واأمالح معدنية وفيتامينات اأ, ب,ج,ه.

 الفوائد الطبية احلديثة
الكحة والربو:

وال�سعال  وال��رب��و  الكحة  ل��ع��الج  ال��ث��وم  وي�ستخدم 
ع�سري  من  مكون  منه  �سراب  يوؤخذ  حيث  الديكي 
الثوم ملعقة + ملعقتني من الع�سل الأ�سود اأو اإ�سافة 
مرة  وتوؤخذ  الثوم  من  ف�سو�س  ثالثة  على  الع�سل 
واحدة على املاء. اأما يف حالة ال�سعال الديكي فيمكن 
الثوم  الطفل من 10- 12نقطة من ع�سري  اإعطاء 
وي�ستخدم  �ساعات.  اأرب��ع  كل  الربتقال  ع�سري  مع 
الأمرا�س  من  ولكثري  للجروح  كمادة مطهرة  الثوم 

اجللدية فقد ثبت ا�ستخدامه لعالج الثعلبة وكذلك 
البهاق من النوع الأبي�س نظرًا ملا للثوم من خا�سية 

قتل اجلراثيم. وكذلك العدوى الفطرية.
الثوم و�سغط الدم:

 allicin,( لقد ثبت ان مادة الأل�سني والأجوين 
خف�س  على  تعمل  الثوم  يف  املوجودة   )ajoene
�سغط الدم املرتفع ومتنع حدوث ت�سلب ال�سرايني.

ال�سرطان:
الثوم  اأن  اإىل  حاليًا  اجلارية  الأب��ح��اث  ُت�سري  كما 
حيث  لل�سرطان  م�سادة  خ�سائ�س  على  يحتوي 
ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  يقلل  ال��ث��وم  اأن  ات�سح 
القولون. وقد اثبتت الدرا�سة على حيوانات التجارب 
ال�سرطانية  اخلاليا  تقلي�س  على  ي�ساعد  الثوم  اأن 
اأنه  ل�سرطان الثدي واجللد والرئتني بالإ�سافة اإىل 

يقي من �سرطان القولون واملرئ.
طريقة :

خذ الثوم وق�سره و�سب عليه حليب البقر حتى يغمر 
الع�سل  مثل  ي�سري  حتى   : لينة  ن��ار  على  �سعه  ثم 
وينزل من على  ثم يحرك حتريكًا جيدًا   . اجلامد 
النار ثم يوؤخذ ثالث اأجزاء من زجنبيل ياب�س وجزء 
�سيني  ودار  فلفل  ودار  و�سنبل  زع��ف��ران  ون�سف 
على  وي��رم��ى  اجلميع  ي�سحق   . وب�سبا�س  وقرنفل 
الع�سل حتى يخلط . ثم يطرح على الثوم املطبوخ . 
ويحرك حتريكًا جيدًا . ت�ستعمل هذه الو�سفة لعالج 
الريق  يوؤكل على  املذكورة   والعلل  الأمرا�س  اإحدى 
ملا  ونافع  جيد  فاإنه   . جوز  حبة  مقدار  النوم  وعند 
الثوم  رائحة  من  التخل�س  ميكن  فاإنه  وبعد,  ذكر. 
املنفرة ب�سرب ملعقة ع�سل نحل, اأو م�سغ حبات من 

النب اأو الكمون اأو الين�سون اأو عيدان البقدون�س.
ي��وؤدي  حيث  الثوم,  تناول  من  الإك��ث��ار  ع��دم  ويجب 
�سغط  انخفا�س  اأو  ارتفاع  اإىل  تناوله  يف  الإف��راط 

الدم عن معدلة الطبيعي )80/120 مم زئبق( 
وتوؤثر رائحة الثوم على الأم املر�سعة, وتظهر رائحة 

الثوم يف احلليب فال يقبل عليه الطفل الر�سيع 
واجل��رع��ة ال���زائ���دة م��ن ال��ث��وم ت�سر ب��احل��وام��ل, 
اإىل تهيج املعدة واجلهاز اله�سمي. ويف�سل  وتوؤدي 
اأن  اله�سمي  ب��اجل��ه��از  م�ساكل  م��ن  ي��ع��ان��ون  مل��ن 
اأو الثوم امل�ستح�سر طبيا  ي�ستخدموا الثوم املطبوخ 
"الكب�سولت" حيث يحتوي على خال�سة الثوم بعد 

اإزالة املواد املهيجة عنها.

بقلم: عالء عبد المري الي�ساري

الثوم
فوائد
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م�سطلحات

وهو  ــوال«  االأم »غ�سيل  ا�سمه  م�سطلح   ظهر 
يعني اأن يقوم َمن ح�سل على اموال بطريقة 
�سيارات  اأو  عقارات  ب�سراء  م�سروعة  غري 
التي  بــاالأمــوال  ــرى  اأخ جتارية  �سلع  اأي  اأو 
يتفادون  الطريقة  وبهذه  عليها  يح�سلون 
اإيداعها يف البنوك اأو خطورة االبقاء عليها 

لديهم. 

العاجزين  االأ�سخا�س  اىل  يهدف  نظام 
�سحية  ــاب  ــب ــس الأ� عي�سهم  تــاأمــني  عــن 
اإرادتــهــم.  ــارج  خ واجتماعية  وعائلية 
ك�سب  بت�سهيل  اأحيانا  االإعــالــة  وتكون 
الك�سب،  عن  تعجز  معينة  لفئات  الــرزق 
ودفع  املهني  للتاأهيل  برنامج  اعتماد  اأو 

االإعانات واملعا�سات التعوي�سية.

يف  امل�سلح  غري  ال�سراع  حــاالت  من  حالة 
ي�ستهدف  جانبني  بني  متوتر  و�سع  ظل 
واإ�سعاف اجلانب  نف�سه  كل جانب تقوية 
و�سيلة  ــدا  ع مــا  الــو�ــســائــل،  بكل  ـــر  االآخ
ــاردة  ــب ــرب ال ــاحل ـــرب الــ�ــســاخــنــة. ف احل
االأطـــراف  خالله  متتنع  �ــســراع  هــي  اإذا 
املتنازعة عن اللجوء اىل ال�سالح الواحد 

�سد االآخر.

)ال�سني  ي�سمل  جغرايف  �سيا�سي  تعبري 
ـــا وفــيــتــنــام والو�ـــس  والـــيـــابـــان وكـــوري
ــا واملــاليــو  ــورم وكــمــبــوديــة وتــايــالنــد وب
و�سرق  والــهــنــد  والفلبني  واإنــدونــيــ�ــســيــا 

�سيبرييا(

عــن الــبــاقــر  قـــراء الــقــراآن 
ثالثة:

رجل قراأ القراآن فاتخذه ب�ساعة 
به  وا�ستطال  امللوك  به  وا�ستدر 
الــقــراآن  ــراأ  ق ــل  ورج النا�س  عــن 
حــدوده،  و�سيع  حروفه  فحفظ 
دواء  فو�سع  قـــراآن  قــرا  ورجــل 
به  واأ�سهر  قلبه  داء  على  القراآن 
يف  به  وقام  نهاره  به  واأظماأ  ليله 
فرا�سه  عن  به  وجتافى  م�ساجده 
ابالء    اهلل  يدفع  فباأولئك 
االعــــداء  اهلل  ــل  ــدي ي ــك  ــئ ــاأول ب
من  الغيث  اهلل  ينزل  وبــاأولــئــك 
قراءة  يف  لهوؤالء  واهلل  ال�سماء 

الكربيت. اأعز من  القراآن 

غ�سيل االموال 

ال�سمان االجتماعي

احلرب الباردة

ال�سرق االق�سى

ان االن�سان املوؤمن يف حركته يف احلياة 
الدرب  له  ينري  نور  اىل  ب�سدة  يحتاج 
وخا�سة اذا كان مت�سعبًا.. ومن العلوم 
ان ذلك النور ال ياأتي اال من قبل منور 
واالر�ــس  ال�سموات  النور  وهو  النور، 
وقد ذكر القراآن الكرمي: ) ومن يجعل 
اهلل له نورًا فما له من نور( �سورة النور 
ــار فــقــدان ان هذه  االآيـــة 40 ومــن اث

النور هو: 
ــبــاه يف  ــت ــس ــط بــني املــعــاين واال� اخلــل
ومن  منها..  املتقاربة  بــني  التفريق 
املعنى  بني  يفرق  ال  الــذي  ان  العلوم 
ان  الطبيعي  فمن  واخلاطئ   ال�سحيح 

ينطبق عليه
ننبئكم  هـــل  قـــل   ( تـــعـــاىل:  قــولــه 
�سعيهم  �سل  الذين  اعمال  باالأخرين 
انهم  يح�سبون  وهم  الدنيا  احليوة  يف 

يح�سنون �سنعا(
القراآن  يف  املخيفة  االآيـــات  من  وهــي 
مبالحظة قوله تعاىل )وهم يح�سبون 
اذ من ال تنفعه  انهم يح�سبون �سنعا( 
�سواب  على  نف�سه  يرى  الأنه  املوعظة 
ومن املعاين املتقاربة التي توقع الغافل 
فاأن  )التو�سل(  )التوكل(  اخلطاء  يف 
ظانًا  غاربه  على  حبله  يلقي  البع�س 
باالأ�سباب  االخذ  ترك  هو  التوكل  ان 
ان  تعاىل  اهلل  من  والطلب  الظاهرية 
فعله  يبغي  مبا  العبد  عن  نيابة  يقوم 
التوكل هو  بل  التكا�سل  وهذا هو عني 
طالبًا  ال�ساحلة  االر�س  يف  كالزراعة 
من اهلل تعاىل املطر.. فمن ال بذر له، 

ال يعد زرعًا؟ 

اثار الفقدان النور اال لهي 
يف احلياة قراء القران
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ماهي العالقة بني عالمات املوؤمن وزيارة الربعني؟ 
نحن هنا �سوف نتحدث عن عالمات املوؤمن وعالقتها بزيارة الربعني.

اأنه قال: عالمات املوؤمن خم�س: �سالة   عن ابي حممد احل�سن الع�سكري
اإحدى وخم�سني � والتختم باليمني � وتعفري اجلبني � واجلهر بب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم � وزيارة الربعني.
العالمة االوىل

�سالة اإحدى وخم�سني ركعة:� اأي يف كل عام يوم )17منها اليومية الواجبة( و34 
نوافل اليومية منها )8ركعات( نافلة الظهر و)8ركعات( نافلة الع�سر و)4ركعات( 
نافلة املغرب وركعتان من جلو�س امل�سماة با)الوترية ( واأحد ع�سر )�سالة الليل ( 
واجلميع ي�سمى �سالة الليل وركعتان �سالة الفجر وت�سمى نافلة الفجر فكل هذه 

تكون )51( ركعة . لهذا امتاز ال�سيعي عنهم ب�سالتهم .
العالمة الثانية

التختم باليمني:� فاأ�سار اإىل ا�ستحباب التختم باليمني اول, ورمبا اأ�سار اىل ق�سة 
التحكيم يف حرب �سفني. واأنه نزع ابو مو�سى ال�سعري خامته من اليمني لي�سري 
اإىل �سلع اأمري املوؤمنني ع بذلك . ف�سار التختم باليمني هو �سعار العلويني املوؤمنني 

والتختم بالي�سار هو �سعار المويني .
العالمة الثالثة

تعفري اجلبني: اأي ال�سجود على تربة المام احل�سني  للرجال وتعفري جبينهم 
 برتبته

العالمة الرابعة
اجلهر بب�سم اهلل الرحمن الرحيم: فاأن اكر املذاهب اأ�سقطوا الب�سملة يف احلمد 
يف �سالتها او انه مل جتهر بها . تبعا ملعاوية يف تركه الب�سملة ملا دخل املدينة يف 
ايام ملكه الع�سو�س ف�سارت من �سنته تركها يف ال�سلوات , خالفا ل�سنة ر�سول 

  اهلل
فعالمة املوالني والتابعني لأهل البيت  اأن يجهروا يف كل �سلواتهم بالب�سملة. 

العالمة اخلام�سة
  احل�سني  باإمامة  اإميانا  ,فاأنه  الربعني  بزيارة  امتازت  الربعني:  زي��ارة 

وتفاعال ب�سهادته.
وحباآ واخال�سا واطاعة وتقربا اإىل اهلل واأول من زاره من الن�س يوم الربعني 
هو ال�سحابي اجلليل جابر بن عبد اهلل الن�ساري مع �ساحبه عطيه. والتحق 
بهما الركب احل�سيني وموكب �سبايا بزعامة الإمام زين العابدين وزينب 
اإىل  ال�سام  من  رجوعهم  يف   احل�سني واأيتام  الر�سالة  وخم��درات  الكربى 

املدينة. واإن زينب اختارت زيارة احل�سني  يف هذا اليوم )الربعني(
اإىل املدينة والكوفة  يف مفرق الطريق   العابدين عندما عر�س عليها زين 
وكربالء .فاختارت �سالم اهلل عليها )كربالء( فنحن نتج�سد املواقف والبطولت 
هذا  منا  تقبل  ))اللهم  بقولها   زينب ال�سيدة  قدمتها  التي  والت�سحيات 
القربان ((فاجلدير بنا اأن نتفاعل مع احل�سني  يف هذه الزيارة ومع ال�سيدة 
زينب عندما نذهب اىل زيارة احل�سني  يف يوم الربعني م�سيا على 
القدام ملوا�ساة اأهل البيت  وان يجعلنا اهلل مع حممد واآل حممد يف الدنيا 
والخرة فاأن هذه الزيارة هي التي تكون عالمة من عالمات املوؤمن ال�سيعي املوايل 
لأهل البيت  عندما ياأتي من خمتلف املناطق م�سيا على الأقدام ول يبايل اأذا 
كان اجلو حارا او باردا ام يوجد هناك اإرهابيون بل ال�سيعي هو الذي يتمنى املوت 
على نهج المام احل�سني ويتو�سل باهلل ان يجعله معهم يف الدنيا والخرة لكي 

يتباها به املالئكة. 
اللهم العن اول ظامل ظلم حق حممد واآل حممد واأخر تابع له على ذلك اللهم 
اللهم  و�سايعت وبايعت على قتلهم.   التي جاهدت احل�سني العن الع�سابة 
قدم  يل  وثبت  ال��ورود  يوم   احل�سني �سفاعة  اأرزقني  اللهم  جميعا  العنهم 
�سدقا عندك مع احل�سني وا�سحاب احل�سني الذين بذلوا مهجهم دون 

 احل�سني

  بقلم الطالبة: غادة ابراهيم الوزين

االربعني وزيارة  املوؤمن  امل�ؤمنعالمات  عالمات 
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حليي�ييسيين
المييام ا

ى اربييعييييينييييية �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى اربــعــيــنــيــة �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

املراأة الزينبية



  بقلم الطالبة: ام امري املو�سوي

الطغاة
يدمرال�صرببركان

 لقد اتخذت العقيلة زينب  ال�سرب 
�سالحًا يف م�سريتها اجلهادية بعد مقتل 
ت�سلمت  عندما    احل�سني  اأخيها 
زم���ام الأم����ور وح��اف��ظ��ت على الإم��ام��ة 
  ال�سجاد  لالإمام  برعايتها  وذلك 
حتمل  يف  ال�سهداء  �سيد  �ساركت  نعم 
لأن  اف��ج��ع  م�سيبتها  اأن  ب��ل  امل�سائب 
جرت  قد  احلقيقة  يف  كربالء  م�سيبة 

العقيلة  اول��ه��ا ح��ت��ى اخ��ره��ا ع��ل��ى  م��ن 
زينب  وقد حفظت هذه ال�سجاعة 
�سيد  الإم��ام  اولهم  اإئمه  ت�سعة  املكرمة 
باقي  بحفظه  حفظت  الذي  ال�ساجدين 
ال�سجاد  حفظت  ك��ي��ف    الإئ��م��ة 

 ؟
املقتل  منها  نذكر  مرتها  ع��دة  حفظته 
يحت�سره,  ال�سجاد  الإم��ام  ك��ان  عندما 

اأن  ارادوا  ملا  احت�سار  حالة  يف  كان  اذ 
ياأخذوه للرحيل وراأى هذه الج�ساد تظل 
مطروحة على وجه الرمال هو نف�سه قد 
قال فكاد نف�سي تخرج لحظ كيف دنت 
منه يف هذه احلالة امراأة على جمل بغري 
وطاء واخذت بحالتها تلك ت�سلي الإمام 

انظر اأي منزله هذه؟
املوت  الإمام من  واحد منها  هذا حفظ 
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قرات له حديثا طويال: ) ل يهولنك ما 
الأع�ساء  هذه  يجمعون  انا�سا  فان  ترى 
الطف  لهذا  وين�سبون  فريونها  املتفرقة 
علما لقرب ابيك �سيد ال�سهداء ل يدر�س 
الليايل  ك��رور  على  ر�سمه  يعفو  ول  اث��ره 
قامت  ح��ف��ظ  اول  ه���ذا  ن��ع��م  والي�����ام( 
لقد  اجل��ه��اد  م��ن  اعلى  وه��و  العقيلة  ب��ه 

حفظت الإمام من القتل.
ثم احلفظ الثاين لالإمام كان يف جمل�س 
الطاغية امللعون ابن مرجانه عندما اأراد 
الإمام  على  بنف�سها  العقيلة  فرمت  قتله 
وقالت لبن مرجانه ح�سبك من دماءنا 
فتعجب  معه  فاقتلني  قتله  ارادت  ف��ان 
حتى  وحفظت  حفظته  نعم  وتركه  منها 

.  ساحب الأمر�
ث��م ان��ه��ا ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى و���س��ي��ة اخيها 
اخيه  لها  ق��ال  عندما    احل�سني 
وت�سربي  والط���ف���ال  ال��ع��ي��ال  اح��ف��ظ��ي 
على  العيال  لريكبوا  ج��اءوا  عندما  نعم 
اجلمال اجلمت املجرمني بقولها )تنحو 
عنا( اأي نحن ل نحتاج لن تركبونا على 
خو�س  على  ق��ادري��ن  نحن  ب��ل  اجل��م��ال 
ال�سعاب يف �سبيل الر�سالة و�سار الركب 
احل�سيني وزينب  كاجلبل ل تهزوا 
ب�سربها  فهي  اخلطوب  ول  العا�سري 
�سامدة  العقول  ح��ري  ال���ذي  ب�سالحها 
يزيد  ف�سح  وه��و  الهدف  اىل  ت�سل  كي 
واعوانه فكانت يف كل موقف يتمجع فيها 
زينب  كانت  ال�سبايا  على  لتفرج  النا�س 
تعرف  و�سربها  و�سجاعتها  بطريقتها 
�سيما  ل  ومظلوميتها  �سخ�سيتها  النا�س 
ذلك  الطاغية  يزيد  جمل�س  يف  موقفها 
عر�س  واب��اد  هز  ال��ذي  ال�سجاع  املوقف 
جيل  الطاغية  عرو�س  يهز  وظل  الظامل 
بعد جيل نعم وقفت ال�سيدة زينب العقيلة 
بكل �سرب وحتدثت كل اللم لكي تك�سف 

للعامل  تظهر  و  احلقيقة  يزيد  هوية  عن 
ي��ت��وىل خ��الف��ة امل�سلمني  ال���ذي  م��ن ه��و 

وماذا فعل يف كربالء واي نف�س قتل.
نعم عرفت النا�س من هو اإمامهم, وتقول 
ال��رواي��ة: ) م��ن م��ات ومل ي��ع��رف اإم��ام 
واملق�سود  جاهليه(  ميته  م��ات  زم��ان��ه 
وحمبته    بالإمام  التويل  باملعرفة: 
والأعرتاف بانه الإمام مفرت�س الطاعه 
ل جمرد املعرفة ال�سمية, فيزيد) لعنه 
ال  بل�سانه  ال�سهادتني  ت�سهد  وان  اهلل( 
�سيد  بقتله  التوحيد  ارك���ان  ه��دم  ان��ه 
ال�سهداء وريحانة ر�سول اهلل, ورحم اهلل 

�سيد حيدر احللي حيث قال:
لئن جرت لفظة التوحيد يف فمه 

ف�سيفه بح�سا التوحيد قد فتكا

نعم تفجر �سرب العقيلة زينب  يف 
جمل�س يزيد تفجر بركان �سربها ودمر 
راأ���س  راأت  عندما  وذل��ك  واع��وان��ه  يزيد 
ي��زي��د يف  اأم���ام    الإم����ام احل�سني 
ط�ست من ذهب ولكن العقيلة ال�سجاعة 
راأ���س  ت��رى  ان  تتحمل  مل  املنظر  اهلها 
الإمام بني يدي يزيد ويف يده العود وهو 
ليت  بابياته  ثنايا احل�سني ويرتمن  ينكث 
ابياته  اخ��ر  اإىل  �سهدوا  ببدٍر  ا�سياخي 
فانها  �سيء  على  دل��ت  ان  التي  امللعونه 
هنا  اهلل  لعنه  ي��زي��د  ال��ك��ف��ر  ع��ل��ى  ت���دل 
�سجاعه وهي مت�سك  بكل  العقيلة  قامت 
���س��الح��ه��ا ال�����س��رب وث���م ف��ج��رت امل��ك��ان 
و�سلى  العاملني  رب  هلل  احلمد   ( قائلة: 
اهلل على ر�سوله واله اجمعني �سدق اهلل 
�سبحانه( كذلك يقول: ) ثم كان عاقبة 
الذين ا�ساءوا ال�سوء ان كذبوا بايات اهلل 

وكانو بها ي�ستهزوؤن( الروم اية 100
اأظنّنَت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار 
ن�ساق  فا�سبحنا  ال�سماء  واف��اق  الر���س 

كما ت�ساق ال�سارى ان بنا هوانا على اهلل 
وبك عليه كرامه وان ذلك لفطم خطرك 
عنده ف�سمخت بانفك ونظرت يف عطفك 
لك  الدنيا  رات  حيث  م�سرورا  ج��ذلن 
�سفا  وحيث  مت�سعة  والم���ور  م�ستوثقة 
لك ملكنا و�سلطاننا فمهال مهال ان�سيت 
الذين  يح�سنب  )ول   : ت��ع��اىل  اهلل  ق��ول 
انف�سهم  لن  خري  لهم  منلي  امنا  كفروا 
اإمنا منلي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب 

مهني( ال عمران 187
ثم قالت امن العدل يابن الطلقاء تخدير 
ر�سول  بنات  و�سوقك  واإمائك  حرائرك 
وابديت  �ستورهن  هتكت  قد  �سبايا  اهلل 
وج��وه��ه��ن ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د وال��دن��ىء 
ويل  رجالهن  من  معهن  لي�س  وال�سريف 
وكيف  قالت  ثم  حمي  حماتهن  من  ول 
ي��رجت��ى  م��راق��ب��ة م��ن ل��ف��ظ ف���وه اك��ب��اد 
ال�سهداء  دماء  ونبت حلمه من  الزكياء 
من  بيت  اأه��ل  بغظنا  يف  ي�ستبطاأ  وكيف 
فكد  قالت  ان  اإىل  بال�سفق  الينا  ينظر 
فو  جهدك  ونا�سب  �سعيك  وا�سع  كيدك 
ول  وحينا  متيت  ول  ذكرنا  لمتحوا  اهلل 
تدرك امرنا ول ترحل عنك عارها وهل 
راأيك ال فند وايامك اىل عدد وجمعك 
اإىل بدد يوم ينادي املنادي ال لعنة اهلل 
العاملني  رب  هلل  فاحلمد  الظاملني  على 
الذي ختم ل ولنا بال�سعادة واملغفرة ول 
خزنا بال�سهادة والرحمة ون�سال اهلل ان 
املزيد  لهم  وي��وج��ب  ال��ث��واب  لهم  يكمل 
ودود  رحيم  انه  اخلالفة  علينا  ويح�سن 
وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل فاجلمت يزيد 
اقيم  انه  �سوى  عليها  يرد  ان  يقدر  ومل 
بيته  يف    للح�سني  ع���زاء  جمل�س 
بني  عقيلة  وعلى  احل�سني  على  ف�سالم 

  ها�سم
201327 كانون2


 

حليي�ييسيين
المييام ا

ى اربييعييييينييييية �ييسيييييد اليي�ييسييهييداء ا
جييوركييم بييذكيير

جييورنييا وا
هلل ا

عييظييم ا


حلــ�ــســني 
المــام ا

ى اربــعــيــنــيــة �ــســيــد الــ�ــســهــداء ا
جــوركــم بــذكــر

جــورنــا وا
هلل ا

عــظــم ا

املراأة الزينبية



بقلم: حوراء املو�سوي

 احلرائرسبي احلرائرسبي
حُمــٌمــٍد  ــِت  ــي َب اآِل  ـــُر  َحـــراِئ وتاأ�سُرَعــجــبــًا  ـــاُء  االأم ُت�سبى  َكما  ُت�سبى 
ُخدورها  َبعَد  النا�ِس  بــنَيَ  تنٌظُروُت�ساق  لــهــا  ُعــيــونــُهــْم  والــ�ــســاِمــتــون 
ُحماتها  ــس  ُروؤو� ترى  ماح  الرِّ ُيزِهُر وعلى  الَكواِكب  َكما  ياُء  الِّ�سّ ِمنها 
ــهــا  اأعــداِئ فــِمــن  ــًا  ــزن ُح ــكــْت  َب ــُر واإذا  اآَخ ــُر  ــزُج َوَي ي�سِرُبها  ــوِط  بــالــ�ــسَّ
ذا  َكيَف  رُب  ُت�سَ الَوحِي  بناُت  ُ َعجبًا  ــرِتّ َتــَتــ�ــسَ ها  بَبع�سِ ــيــاِط  الــ�ــسَّ َوِمــــَن 
ــِل َبــَعــدِمــا  ــال�ــسِ ــد بــالــ�ــسَّ ــروا َعــجــبــًا ُتــقــيَّ ـــَن ُعــفِّ ــْت بــعــًز يف ِحــمــا ِم عــا�ــسَ
َقْد  العَز  ذاك  وبعد  الّطفوِف  ــَن الــعــداِة وُتــزَجــُر بَثى  ــْت ُتــهــاُن ِم اأمــ�ــسَ
اأدِخــلــْت  ــد  َق لها  جَمال�ُسهم  ــُرعجبًا  ـــا َدمـــــًا َتــتــفــجَّ ـــُه ـــع ــرًا واأدُم ــس ــ� ق
َتربَّعت  الُقروَد  َترى  الُعرو�س  ــَتــقــاَطــُر وعلى  ـــن اأفـــواِهـــهـــا َي واخَلـــمـــُر ِم
ــٍد �ــســاِمــتــًا  ــن ــُف بـــُن ِه ــق ــتــِل �ـــســـاداِت الــــورى َيــَتــفــاَخــُر واأمــاَمــهــا َي وبــَق
بالَع�سا  َي�سرُب  بط  ال�َسّ ثنايا  ــتــجــاَهــُر وعلى  وبـــَكـــفـــرِه بــاملُــ�ــســَطــفــى َي
لــُقــولــوبــهــا  ٍرزوؤهـــــــا  املـــَا�ـــســـي  اأمــ�ــســى اأروؤيـــِتـــهـــا االأكـــــارم ُتــنــَحــُر اأي 
خِلياِمها  دى  الــــرَّ اأبــنــاِء  ـــرِق  َح ُ اأم  ــى غــــــَدْت تــتــعــثَّ ــت َوفـــــراِرهـــــا ح
خــدوِرهــا  بعد  لــالأ�ــســِر  اأخـــِذِهـــا  ــُر اأم  ــاَم ــه ــَت فــــوَق الـــَنـــيـــاِق َودمـــُعـــهـــا َي
اإْن  ــُر  ه ــدَّ ال اأهـــال  ــْد  ق َعليها  ــٌن  ــُر حم ــّط ــَف ــخــوِر ُت ــلــقــى َعــلــيــهــا لــلــ�ــسُّ ُت
فاأ�سبحْت  ماُن  الزَّ ُحرَمَتها  َيــرَع  جَتَهُر مْل  ياحة  وبالِنّ ـــنَي  االأن ُتخفي 
هــا  َوِعــزَّ ـــاِلل  اجَل ذاكـــر  على  رواتبكي  ُجَزّ االأ�ساحي  كما  الذين  وعلى 
ب�سجِوها  اخَلــوؤون  هر  الَدّ ــب َتــغــدُر َوُتخاطُب  ــائ ــاالأط ــا َدهــــُر مــالــك ب ي
اأَمـــنـــوا ـــِه  ب وفــتــيــة  ــنِي  لــلــُحــ�ــسَ ُر مِلٍ  دَّ ُمت�سَ الــِعــدى  جي�س  على  تغدو 
َوِلــلـــ فــيــنــا  نـــا  جـــدَّ ُتــــــراِع  مَلْ  تــــــاأِزُر مِلَ  ـــالِد ُ ـــب عـــاثـــنَي جـــــورًا يف ال


