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االفتتاحية

رئي�س التحرير

  حممد  نبينا  الكونني  �سيد  والدة  االول  ربيع  �سهر  من  ال�سريفة  االيام  هذه  يف  نعي�س 

الكون بوالدته. ا�سرق  الذي 

يعترب  والذي  واملر�سلني  النبني  خامت  وانه  حبيبه  بانه  تعاىل  اهلل  نعته  الذي  النبي  ذلك 

العلة الغائبة لهذا الكون الذي نعته اهلل باأنه على خلق عظيم, نعم نبينا يعترب لوحة قد�س 

ما  والتم�سك به  اليه  الرجوع  وطهارة ونقاء و�سفاء وقدوة وعطاء من هنا يجب على االمة 

ونقتدي  وهداه  دربه  على  ن�سري  لنا  قدوة  بحق  نبينا  يكون  بان  امل�سلمون  ايها  اليوم  احوجنا 

اأن نتوحد على منهجه و�سلوكه  باخالقه العظيمة ونتم�سك باأوامره ونواهيه نعم مااحوجنا 

واحدة  االمة  لكانت  اهلل  ر�سول  مع  تعاملها  يف  منها  مطلوب  هو  مبا  االمة  مت�سكت  لو  وفعال 

متما�سكه مرتا�سه كالبنيان الواحد تكون امة �سلبة ال ميكن ان تخرتق او تتمزق بخالف ما 

�سيء امنا  وان دل هذا على  لالأخر  امل�سلمني وتكفري وقتل احدهم  اليوم من حروب بني  نراه 

يدل على ان االمة قد ابتعدت عن نهج ر�سول اهلل ذلك النهج العذب ال�سايف.

التكوين  وعلة  القومي  و�سراطه  املتني  اهلل  بحبل  والتم�سك  والعودة  الرجوع  علينا  يجب 

واآل  ر�سوله  بنهج  ملتزمة  متما�سكه  واحده  امة  االمة  هذه  تكون  ان  وابدًا  دائمًا  ودعائنا 

الطاهرين.   الطيبني  بيته 



على  �صالته  وكانت  مغ�صوبه  ار���س  يف  ي�صلي  ال��ذي    
ال�صجاد او خ�صبة وامثالها فهل �صالته باطلة ام �صحيحة؟

ال�صالة  ل��زوم��ًا  االح��وط  على  ت�صح  ال  تعاىل:  ب�صمه    
الركوع  ك��ان  وان  املغ�صوب  امل��ك��ان  يف  نافلة  او  كانت  فري�صة 

وال�صجود باالمياء ويخت�س احلكم بالعامل العامد.

ال�صوارع  املوجودة يف  تتجمع يف احلفر  التي  املياه    هل 
طاهرة اأم جن�صة؟

  طاهرة ما مل يعلم مبالقاتها للنجا�صة.

ال�صالة  اقامة  على  ال�صهري  الراتب  اخذ  يجوز  هل    
جماعة والتوجيه واالر�صاد الديني يف املراكز والدوائر احلكومية؟

احل��الل  تعليم  على  االج����ارة  الجت���وز  ت��ع��اىل:  ب�صمه    
واحلرام وتعليم الواجبات مثل ال�صالة وال�صيام وغريهما مما 
يكن  ملا  اجل��واز  واالظهر  وجوبًا  االح��وط  لالبتالء على  هو حمل 

حمل االبتالء.

احلكومية  املوؤ�ص�صات  الدوائر  يف  للموظفني  يجوز  هل    
اثناء  فيها  وامل�صاركة  العزاء  وجمال�س  اجلماعة  ال�صالة  اإقامة 

الدوام الر�صمي؟

واالل��ت��زام��ات  ال�����ص��روط  مبطلق  العمل  �صرعا  يجب    
املاخوذة يف العقود الوظيفية مع الدولة �صانها �صاأن �صائر العقود 

املربمة مع �صائر االطراف فان املوؤمنني عند �صروطهم.

  هل يجوز للمراأة ان تتعلم ال�صياقة مبعونة رجل اجنبي 
يف مكان خم�ص�س لتعلم ال�صياقة, علما باأن املراأة حمافظة على 

حجابها؟

اأو اأمنت    يجوز مع وجود حمرم او تكون املدربة امراأة 
الف�صاد من االنفراد معه يف ال�صيارة واليجوز ذلك من عدم االمن 

من الف�صاد.

  ه��ل يحل اك��ل ال��ل��ح��وم امل�����ص��ت��وردة م��ن ال���دول الغري 
اال�صالمية؟  وهل هي طاهرة ام جن�صة

ال�صروط  وف��ق  تذكيتها  اح��رزت  ان  اال  اكلها  يجوز  ال   
ال�صرعية واأما الطهارة فاإن احتمل تذكيتها يحكم بطهارته.

  ما هو حكم نقطة الدم يف البي�صة؟

الدم الذي يكون يف البي�صة طاهر ولكن يحرم اكلها.  

  هل اللون اال�صطناعي الذي ت�صتعمله الن�صاء يف تلوين 
�صعر روؤو�صهن وحواجبهن مانع عن الو�صوء والغ�صل اأم ال؟

فال  جرم  له  ولي�س  احلناء(  لون)كلون  جمرد  عد  اذا   
يعترب مانعًا عن الو�صوء.

اثناء ال�صالة ام  الن�صاء �صرت اقدامهن  هل يجب على   
ال؟

  ال يجب ما مل يوجد ناظر اجنبي.
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اال�ستفتاءات



االآية: زبڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک     ک  

ڳ ڳ رب الن�صاء
�صورة  يف  االآي��ة  هذه  وردت  الن�صاء:  �صورة  ف�صل 
الن�صاء روى العيا�صي باإ�صناده عن اأمري املوؤمنني 
 اأنه قال: )من قرا �صورة الن�صاء يف كل ليلة 

جمعه, اأمن �صغطة القرب, اإذا ادخل يف قربه(
لل�صرك: اللغوي  املعنى 

ال�صريك:   ( �س2022  ج2  العرب  ل�صان  يف  قال 
ا�صرك  واجلمع  كال�صريك.  وال�صرك  امل�صارك  
و���ص��رك��اء وا���ص��رك ب���اهلل: ج��ع��ل ل��ه ���ص��ري��ك يف 

ملكه(.
وال�صرك  واال�صم 

ربوبيته,  يف  �صريك  اهلل  جتعل  ان  وال�����ص��رك: 
تعاىل اهلل من ال�صركاء واالنداد

التف�سري
ناأتي  لل�صرك  اللغوي  املعنى  على  وقفنا  ان  بعد 
الية  هذه  التف�صري  اأو  اال�صطالحي  املعنى  لبيان 
ذنب  ال�صرك  ان  خاللها  من  تبني  التي  املباركة 
عظيم وهو الذنب الوحيد الذي ال يغفر فاالإن�صان 
اهلل  له  يغفرها  قد  وخطايا  م�صاوئ  منه  ي�صدر 
ارتكب  ا�صرك باهلل تعاىل فقد  اذا  تعاىل ولكنه 

ذنب عظيم فال ي�صتحق املغفرة .
ان  اأي  اهلل  غ��ري  يطيع  ان  ه��و  العبد  م��ن  وال�����ص��رك 
تعاىل  اهلل  الإرادة  ين�صاع  وال  اخ��ر  خملوق  ين�صاع 
واالآية املباركة وردت يف �صياق يبني بع�س امل�صاديق 
�صرك    الر�صول  فمخالفة  تعاىل  باهلل  ال�صرك 

باهلل تعاىل.
كما ورد يف قوله تعاىل يف اية 115 زب ڦ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڍ  ڍ  رب.

من  امل��ب��ان��ة  القطعة  وه��و  ال�صق  م��ن  وامل�صاقة 
ال�صيء فامل�صاقة وال�صقاق كونك يف �صق �صاحبك 
وهو كناية عن املخالفة فاملراد مب�صاقة الر�صول 
وعلى  اطاعته  وعدم  خمالفته  الهدى  تبني  بعد 
چ(  ڃ   ڃ    ڃ     ( تعاىل:  فقوله  هذا 
املوؤمنني  ل�صبيل  وامل��راد  الر�صول,  مل�صاقة  بيان 
تعاىل:  اهلل,  طاعة  طاعته  فان  لر�صول  اطاعته 
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ... رب الن�صاء: ٨0

االمي��ان  على  جمتمعون   ه��م  مب��ا  املوؤمنني  ف�صبيل 
�صئت  وان  ور�صوله_  االجتماع على طاعة اهلل  هو 
فقل على طاعة ر�صوله فان ذلك هو احلافظ لوحدة 
دخول  هو    الر�صول  خمالفة  فم�صري  �صبيلهم 

ڇ    ڇڇ   ڇ    ( ت��ع��اىل:  بقولة  جهنم 
ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   )ڌ   البحث  م��ورد  واالآي���ة  ڍ( 
امنا  االآية وظاهرها  بعد هذه  ڈ  ژ....( جاءت 
يف مقام التعليل لقوله يف االآية ال�صابقة قولع تعاىل: 
)ڇ  ڇ( بناء على ات�صال االآيات فاالآية 
العظيم وان  ال�صرك باهلل  الر�صول  تدل غلى م�صاقة 

اهلل ال يغفر ان ي�صرك به. 
ڑ    ڑ   )ژ   قوله:  احلاق  ان  يعطي  واملقام 
ک  ک    ک( بقوله ) ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
عظمة  وافادة  البيان,  لتتميم  هم  امنا  ژ....( 

هذه املع�صية امل�صوؤومة, اعني م�صاقة الر�صول.
 هو اتباع الثقلني كتاب  ومما امر به الر�صول 
فيكم  تارك  اين   ( بقوله  بيته  اهل  من  والعرتة  اهلل 
الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اهل بيتي ما ان مت�صكتم 

بهما فلن ت�صلوا بعدي ابدا.
فمن خالف الر�صول  ومل يتم�صك بالثقلني ومل 

يوايل اهل بيته  فهو من خالف الر�صول و�صاقة 
ما  تعاىل  اهلل  ف�صيوله  العظيم  ل�صرك  م�صداق  فهو 
وردت  وق��د  م�صريا  و���ص��اءت  جهنم  وي�صله  ت��وىل 
تنهى  بيته  واه��ل    النبي  عن  كثرية  اح��ادي��ث 
وحتذر وتبني هذا الذنب العظيم و�صوف نذكر بع�س 

هذه االحاديث حتت العناوين التي وردت بها منها:
  1. التحذير من ال�صرك: فقد جاء عن الر�صول
قوله البن م�صعود: يا بن م�صعود اياك ان ت�صرك باهلل 
طرفة عني وان ن�صرت باملن�صار او قطعت او �صلبت او 

حرقت بالنار.
اأي  امل�صكلة  مفاهيم  من  ال�صرك  ال�صرك:  ادن��ى   .2
بل  واح��دة  ال��درج��ة  ذات  م�صاديقها  تكون  ال  التي 
يوجد لها �صدة �صعف فقد جاء من االإمام ال�صادق 

 من ابتدع راأيا فاأحب عليه اأو اأبغ�س عليه.
الر�صول  ع��ن  نهي  ورد  بامل�صركني:  اال�صتعانة   .3
جاء  فقد  مب�صرك  امل�صلم  ي�صتعني  ب��اأن   اهلل

عنه )انا ال ن�صتعني مب�صرك( 
4. االقامة يف بالد ال�صرك: ورد نهي �صديد عن اقامة 
 :  امل�صلم ببالد امل�صركني فقد جاء عن ر�صول
) من اقام مع م�صركني فقد برئت منه الذمة( ويف 

حديث اخر: ) من جامع امل�صرك و�صكن معه فاأنه(
يف    ال�صادق  االم��ام  عن  اخلفي:  ال�صرك   .5
لوال فالن  الرجل:  يقول  ان  ال�صرك اخلفي هو  بيان 
فالن  ال  ولو  ك��ذا,  كذا  �صبت  ال  ول��وال فالن  لهلكت, 
يف  �صريكا  هلل  جعل  قد  ان��ه  ت��رى  اال  عيايل,  ل�صاع 
ملكه يرزقه ويدفع عنه؟! قال_ الراوي_ قلت: 
فيقول: لوال ان اهلل من علي بفالن لهلكتا قال: نعم 

ال باأ�س بهذا.
وعن ر�صول اهلل  : ) اياك وما يتعذر منه, فان 

فيه ال�صرك اخلفي(. 

بقلم: ال�صيخ عبد احل�صن الطائي

مفهوم الشرك

20135 �سباط

 علوم القراآن



بقلم: ال�صيخ �صامل ال�صاعدي

بقلم: ال�صيخ �صامل ال�صاعدي

العدد احلادي ع�صر: ذكرنا يف 
ا�صا�صية  حم��ف��زات  ث���الث  ه��ن��اك  ان 
وتعاىل  تبارك  اهلل  معرفة  عم  للبحث 
ذك���رن���ا واح�����دة م��ن��ه��ا وه����ي احل��اف��ز 
الثاين  احلافز  هنا  �صنذكر  العاطفي, 
ال�صلوك  يف  دور  ل��ه  مل��ا  امل��ح��ف��زات  م��ن 

وجمتمعًا: فردا  االن�صاين 
املحتمل: ال�صرر  دفع 

هذا  ويعترب  الكمال  يع�صق  االن�صان  ان 
ان  يبقى  النا�س  كل  عن  خالدا  ع�صقا 
فيذهب  معني  �صيء  يف  كماله  يرى  كل 

نحوه.
وع��ل��ى ه���ذا اال���ص��ا���س ف��ه��ذا ال��ع�����ص��ق 
ي�صتدعى  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه  وامل���ي���ل  ل��ل��ك��م��ال 
واليات  ر�صائل  كل  والتحقيق يف  البحث 
�صاأنه  من  ما  كل  دف��ع  كذلك  حتقيقه, 
ت��ع��ط��ي��ل امل�����ص��رية ب��اجت��اه��ه واحل����اق 

العاقل  االن�صان  يدفع  هذا  بها,  ال�صرر 
م��وارد  يف  حتى  التحقيق  على  ويلزمه 
االحتمال  ه��ذا  ك��ان  وكلما  االح��ت��م��ال 
التحقيق  ال�صرر اعظم كان  اقوى ذلك 

اوجب. والنظر 
وق�����ص��ي��ة االمي����ان ب���اهلل وال��ب��ح��ث عن 
الدين تعترب من اهم هذه الق�صايا بال 
�صك الن هنالك يف حمتوى الدين كالم 
الق�صايا  وعن  امل�صريية  الق�صايا  عن 
بها  االن�����ص��ان  و���ص��ر  خ��ري  يرتبط  ال��ت��ي 
ارت��ب��اط وث��ي��ق��ًا ك��م��ث��ال الإي�����ص��اح ه��ذا 
واقفا  ان�صانا  جند  اننا  لنفر�س  االمر 
ان  يقول  ون�صمعه  على مفرتق طريقني, 
عقائدي  خطر....ك�صكول  هنا  البناء 

�س23
ال�صرر  من  �صواء  املحتمل  ال�صرر  دفع 
ع���ب���ارة ع���ن ال���ع���ذاب امل��ح��ت��م��ل ال���ذي 

العا�صني  عبادة    الباري  به  يوعد 
املحتمل  ال��ث��واب  ف��ق��دان  او  وال�صالني 
ال��ع��امل  ب��ه ع��ب��ادة يف  ال���ذي وع���د اهلل 
من  ور�صوان  املقيم  النعيم  من  االخرة 

اهلل اكرب.
ال�صادق  االإم���ام  اليه  ا���ص��ار  م��ا  وه��ذا 
وهو  العوجاء  ابن  مع  ح��واره  في   

احلج  مو�صم  ح�صر  وقد  امللحدين  من 
 يف مو�صم فقال له  ف�صربه االمام 

ما جاء بك اىل هذا املو�صع؟ 
اجل�صد  ع���ادة  ال��ع��وج��اء  اب��ن  ف��اأج��اب 
من  فيه  النا�س  ما  ولننظر  البلد  و�صنة 

رمي احلجارة  واحللقة  اجلنون 
بعد  انت   ال�صادق االإمام  له  فقال 
الكرمي.   يا عبد  على عنادك وا�صاللك 

دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

الرابعة احللقة 

ملاذا البحث عن معرفة اهلل تعاىل؟
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بقلم: ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف

وال�صالم على  وال�صالة  العاملني  احلمد هلل رب 
واللعنة  االطهار  الطيبني  والة  امل�صطفى  النبي 
واالخرين  االول��ني  من  اعدائهم  على  الدائمة 

وبعد.
ان م�صاألة ال�صبه التي طرحت من الزمن االول 
يف ق�صية ا�صالم ابو طالب ب�)عبد املناف( بن 
علي  ووال��د  امل�صطفى  النبي  عم  املطلب  عبد 
ابن ابي طالب  انه مات كافرا ومل يوؤمن 
عبد  بن  )حممد  اخية  ابن  به  جاء  ما  يف  قط 
بالر�صالة  ال�صماء  قبل  من  املر�صل  النبي  اهلل( 

اال�صالمية.
طرحت  ال�صبهه  هذه  ان  علية  اطلعت  ما  وعلى 
بداأ  كافرا  مات  انه  طالب  ابو  �صخ�صية  حول 
ابي  ب��ن  م��ع��اوي��ة  وت��روي��ج��ه��ا زم��ن  بها  ال��ك��الم 
علي  و�صتم  �صب  �صنة  �صن  ان��ه  ك��ون  �صفيان 
ذل��ك على والته  واك��د    اب��ي طالب  اب��ن 
ما  ف�صائل  يظهروا  ان  واالم�صار  البلدان  يف 
طالب  اب��ي  بن  علي  �صيعة  �صهادة  ورد  يريد. 

. 
جميع  يف  اعماله  اىل  كتب  معاوية  ان  وروي 
علي  �صيعة  م��ن  الح���د  ي��ج��ي��زوا  ال  ان  االف����اق 

ال�صهادة.
جميع  اىل  واح��دة  ن�صخة  معاوية  اي�صا  وكتب 
انه  البينة  عليه  قامت  م��ن  ان��ظ��روا  ال��ب��ل��دان: 
ال��دي��وان  م��ن  ف��احم��وه  بيته.  واه��ل  عليًا  يحب 
الكافية  الن�صائح  ورزق��ه..   عطاءه  وا�صقطوا 

يتوىل معاوية �س9٨4 من 
فعله  م��ا  ت��اأك��ي��د  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  لنا  ي��وؤك��د  وه��ن��ا 
مترده  ثم  ال�صام  بالد  والية  توليه  ابان  معاوية 
ابي  ابن  علي  احلق  وخليفته  زمانه  امام  على 

. طالب 
وم���ن ه��ن��ا ن��ب��ني ل��ل��ق��ارئ ال��ك��رمي ب��رائ��ة )اب��و 

واال�صراك  الكفر  من  طالب( 
يف    هلل  م��وح��دا  بيت  اه��ل  م��ن  ان��ه  االول: 
ابراهيم اخلليل  وانهم على ملة  زمن اجلاهلية 

.
وقبلة  امل�صطفى  النبي  ايام  ا�صتعارة  الثاين: 

 منها قوله: حيث ميدح فيها ر�صول اهلل 
النبي حممد لقد اكرم اهلل 

فاكرم خلق اهلل يف النا �س احمد

ليجعله ا�صمه  من  له  و�صق 
العر�س حممود و هذا حممد فذو 

قوله: منها 
انا وجدنا حممد تعلمون  امل 

الكتب اول  كمو�صى خط  ر�صوال 
وغ��ريه��ا ك��ث��ري ذك��ره��ا ارب����اب ال�����ص��ري وال��ت��ا 
يف  ال��ن��ي�����ص��اب��وري  احل��اك��م  �صمنهم  وم��ن  ري��خ 

امل�صتدرك 
معاوية  كان  ال��ذي  االعالمي  اجلانب  الثالث: 
و�صب  و�صتم  ت�صقيط  يف  يروجونه  امية  وبنوا 
واتباعهم    امل�صطفى  النبي  بيت  اأه��ل 
عليهم  و�صاهد  دليل  خري  طالب  ابي  بن  فعلي 
م���ن ن��اح��ي��ه ال��ع��ل��م وال��ف�����ص��ائ��ل وال��ب��الغ��ة و 
ان  ن��رى  وال��ت��وات��ر  امل�صهور  ا  رغ��م  ال�صجاعة 
يحرت�س  كي  التواتر  هذه  يتحدى  كان  معاوية 
يف نفو�س انا�س واجيال قادمة بغ�س علي واهل 
كتاب  يف  اجلاحظ  عثمان  ابو  ونقل    بيته 
فياخر  يقول  معاوية  ان  االمامية:  على  ال��رد 
دينك  يف  احل��د  ت��راب  اب��ا  ان  اللهم  خطبته: 
وعذبه  وبيال  لعنًا  فالعنه  �صبيلك  ع��ن  و�صد 
ع��ذاب��ا ال��ي��م��ًا ق���ال: وك��ت��ب ب��ذل��ك اىل االف��اق 
املنابر  على  بها  ي�صاد  الكلمات  ه��ذه  فكانت 
الن�صائح   ( ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  عمر  اي��ام  اىل 
مما  وه��ذا  ���س97(  معاوية  يتوىل  ملن  الكافية 
كون  كافرا  م��ات  ان��ه  طالب  اب��ي  م�صهور  جعل 
امية  بني  ب��ام��ر  املنابر  على  ي�صب  علي  اب��ن��ه 
يف  ال��رواي��ات  وت��وات��ر  م�صهور  رغ��م  وحاكمهم 
ابية,  فكيف بحال  ابن طالب  ف�صل علي 

ق��ال��وا  ام��ي��ة  ب��ن��و  م��ن  ق��وم��ا  ان  اي�����ص��ا:  وروي 
ان��ك ق��د  بلغت ما  امل��وؤم��ن��ني  ي��ا ام��ري  مل��ع��اوي��ة! 

الرجل؟ فلو كففت عن هذا  املت 
ويهدم  ال�صغري  عليه  يربوا  حتى  اهلل  ال  فقال: 
ل���ه ذاك�����را ف�����ص��اًل.  ي��ذك��ر  ال��ك��ب��ري وال  ع��ل��ي��ه 

معاوية�س97( يتوىل  ملن  الكايف  )الن�صائح 
وال��ي��ك ع��زي��زي ال��ق��ارئ ال��ك��رمي م��واق��ف ابي 
  امل�صطفى  النبي  اخية  اب��ن  م��ع  طالب 
و�صط  اعالنها  ث��م  وم��ن  ال�صرية  دع��وت��ه  اي��ام 
احل�صار  ابان  م�صرفة  مواقف  اي�صا  وله  مكة 
بنو  على  قري�س  رج���ال  �صربه  ال���ذي  ال��ظ��امل 
كتبوها  التي  الوثيقة  ح�صب  ومقاطعتهم  ها�صم 

احل�صار  عنهم  وف��ك  اهلل  اغزاهم  ثم  بينهم 
الليل  جن  اذا  حيث  طالب  ابي  �صعب  يف  وذلك 
كان يو�صل لهم الطعام وهم يف ال�صعب واغدق 
نف�صه  ب���اذاًل  االب��وي��ة  وال��رع��اي��ة  ب��احل��ب  عليه 
اهلل  ر���ص��ول  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اج��ل  م��ن  ومهجته 
 حزن على عمه  النبي  ان  ثم  ومن   
ميكن  وه��ل  عليه  وب��ك��اوؤه  موته  عند  طالب  اب��و 
او  كافرا  على  يبكي  ان    امل�صطفى  للنبي 

ان ميون كذلك. م�صرك؟ حا�صا 
وهي  طالب  ابي  زوجة  ان  فخرا  يكتبان  واي�صا 
التي  ال��وح��ي��دة  امل���راأة  ه��ي  ا���ص��د  بنت  فاطمة 
الداخل  اىل  وجذبها  الكعبة  جدران  لها  ان�صق 
ولدها  وهو  الكعبة  داخل  حملها  و�صع  اجل  من 
علي بن ابي طالب   وهذا ال ميكن انكاره 
�صله  لهم  ه��م  وال��وال��دة  امل��ول��ود  ان  ك��ون  اب��دا 
ابو طالب  وهو  كافرًا  انه مات  املذكور يف  بهذا 
العظيمة  الف�صيلة  ان  حيث  يعقل  ال  مما  وهذا 
ب��ع��ده من  ق��ب��ل��ه وال  م��ن  ت��ك��ن الح���د  ال��ت��ي مل 
كافرا  الحد  ميكن  فكيف  االو�صياء  او  االنبياء 
العظيمة  املنزلة  بهذه  زوجته  تكون  م�صرك  او 
ان  الكرامة  ف�صل  يف  عظمة  ت�صاهيها  ال  التي 
عمران  بنت  مرمي  ال�صيدة  ان  علما  فيهم  تكون 
 يف حال   امرها اهلل  ام النبي عي�صى 
اىل  املقد�س  بيت  احل��رام  بيته  من  خما�صها 

للوالدة. للعبادة ال  املكان  مكان اخر كون 
والذي    ر�صول اهلل  ابقى  واذا كان كذلك 
ال تاأخذه يف اهلل لومه الئم ان يبقي هذه املراأة 
ال�صابقة يف اال�صالم مع زوجها ابو طالب ان مل 

م�صلمًا... يكن 
ان  واملتتبع  املن�صف  على  اق��ول  املقدمة  بهذه 
�صاحبة  يخدع  الب�صر  ال  الب�صرية  بعني  ينظر 
اىل  النظر  دون  واحد  �صيء  على  يركز  عندما 
ب�صرية  ب�صره  مع  ك��ان  اذا  بينما  يحيطه  ما 
للو�صول  ت�صتت  او  تخبط  دون  احلقيقة  وف��ق 
ا�صل  ال  كذبا  فهو  ادعوه  ما  ولكل  احلقيقة  اىل 
ما  اىل  اقول  وال  التاريخية  االحداث  ح�صب  له 

زب پ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     قاله 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  رب�صورة الكهف. 

و�سبهة ابو طالب
كفره

20137 �سباط
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ق��راء  اح��ب��ائ��ي  احل�صيني  امل��ن��رب  خطباء  اع��زائ��ي 
ان  علينا  ال��واج��ب  م��ن  ان  اخلطباء  �صدى  جملة 
القدماء  املنرب احل�صيني  على حياة خطباء  نتعرف 
اخلطابية  ال�صاحة  اغنوا  الأنهم  واملعا�صرين  منهم 
الواجب  م��ن  ارى  واين  وا�صعارهم  مبحاظراتهم 
ب�صوؤون  واأن جملتنا تعنى  ان نذكرهم ال�صيما  علينا 
اقدم  اأن  اإال  ي�صعنى  وال  اخلطباء  وحياة  اخلطابة 
العتبة  يف  اخل��ط��اب��ة  معهد  طلبة  ل��الخ��وة  طلبي 
من  و�صرية  بحياة  يزودونا  اأن  املطهرة  احل�صينية 
يعرفونهم من اخلطباء يف العراق وخارجه االحياء 

منهم واالموات, ال �صيما �صهداء املنرب الكرام.
اخلطباء  من  واح��د  ه��و:  العدد  ه��ذا  يف  وخطيبنا   
احمد  امل��ال   ( وه��و  اأال  الكبار  وال�صعراء  القدماء 
بن  حممد  ب��ن  احمد  امل��ال  اخلطيب  فهو  ال��رم��ل( 
البحرين,  يف  معروفة  ع�صرية  رم��ل  اآل  من  احمد 
ولد �صنة 1307ه� وتويف �صنة 13٨0ه� وكانت والدته 
النا�صرية  ال�صيوخ من حمافظة  يف العراق يف �صوق 
وات�صل  ال�صيوخ  ���ص��وق  مدينة  يف  امل��رتج��م  ون�����ص��اأ 
مب�صائخها وحملة علومها اأمثال اآل حيدر بيت العلم 
والف�صيلة ثم هاجر اىل ق�صاء ابي اخل�صيب وبقي 
عرب�صتان  اىل  بعدها  انتقل  ثم  �صنوات  ع�صر  فيها 

املحمرة وات�صل بخطبائها واخذ منهم ما يريد.
خطابته

اخلطيب  امل��رح��وم  ي��د  على  لنف�صه  اخلطابة  اخ��ذ 
مات  ال��ذي  القاروين  حممد  ال�صيد  �صلمان  ال�صيد 
ودف��ن  م�صقط  يف 

هناك عام 1335م فا�صبح اأحد خطبائها البارزين 
املنرب  يحتاج  وما  وا�صاليبها  اخلطابة  فنون  فتعلم 
ا�صلوب  ول��ه  بليغا  خطيبا  فكان  وعبقرية  فن  من 
املنربية  ال�����ص��واه��د  كثري  وك���ان  ب��ه  ام��ت��از  خطابي 

اأ�صافة اىل �صرح خطب االإمام علي.

�سعره

يف  متفننا  �صاعرًا  خطابته  اىل  ا�صافة    كان 
له  وك��ان  والرثاء  امل��دح  بني  ال�صعر  قوالب  �صياغة 

: ق�صيدة رائعة يف مدح خامت النبني
عن مدح خري اخللق كل ل�صاين

من بعد مدح جاء يف القراآن
من ذا يفوح مبدحه م�صتوفيًا

نظمًا ونرثًا فيه ح�صن معاين
وحممد خري اخلالئق كلها 

من نوع اأن�س بل ونوع جاِن
ملكارم االخالِق جاء متممًا

ومك�صر اال�صنام واالوثان 
وال�صحف والتوراة قد �صهدت له 

والتبيان واالميان  بالف�صل 

وله ق�صائد كثرية يف عيد الغدير وابي ف�صل ورثاء 
العلماء وال�صخ�صيات املعروفة انذاك بع�س 

وفاته
 27 اخلمي�س  ي��وم  �صباح  امل��رتج��م  خطيبنا  ت��ويف 

اىل  جثمانه  وحمل  م�صقط  يف  13٨0ه���  احلجة  ذو 
اأبنه  وقد  فواحت  عدة  له  واقيمت  اال�صرف  النجف 
منهم اخلطيب  وكلمات  بق�صائد  واالدباء  ال�صعراء 
م��ال ع��ط��ي��ة اجل��م��ري واخل��ط��ي��ب ال�����ص��ي��د ع��دن��ان 
ال�صيد  امل��رح��وم اخل��ط��ي��ب  اب��ي��ات  وغ��ريه��م وم��ن 

حممد �صالح ال�صيد عدنان.
فخرك اليوم يامنابر �صارا

فالب�صي احلزن قد عدمت الفخارا
عنِك قد �صار من �صمى بِك جمدًا

ومن العزم قد ك�صاِك وقارا
كان للنا�صي يف ذراك هالاًل

�صع يف الوعظ والهدى انوارا 
كان يف منرب اخلطابة تاجًا

كللته يد احل�صني نظارا
فعلى املنرب ال�صالم وارخ 

احمد الرمل يف اخللد جارا

ورثاه العالمة اخلطيب ال�صيخ عبداالمري اجلمري 
اكذا اخلطابة نك�صت اعالمها

اكذا املنابر قد حتطم هامها
اكذا البالغة تنق�س ادوارها

اكذا احلقائق ك�صرت اقالمها

انه  يتوالهم  من  مع  وح�صره  خطيبنا  اهلل  فرحم 
�صميع جميب 

بقلم: ال�صيخ عبد ال�صتار الدك�صن

املال احمد الرمل

- رفيق درب العلم والعلماء -
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اخذت  والتي  امل�صهورة  املقولة  ه��ذه  يف  قيل 
من  واال�صتاذ)  املعلم  �صان  تعظيم  يف  مداها 
الذي  هو  واملعلم  عبدًا(  ملكني  حرفا  علمني 
التعليم  يف  الفر�س  واغتنام  جمال  يف  ي�صعى 
م��ع ال��رتب��ي��ة وال��ت��ي ل��ه��ا اث���ر ك��ب��ري يف نف�س 
اغلب  يطبع  حيث  ا�صتاذه  من  املتلقي  املتعلم 
التعليم  يف  ل��ه  املكت�صب  اطلب  عند  طباعه 
بها  ميتاز  التي  احلميدة  ال�صفات  من  وهذه 
اذا  العك�س  ال  الوقت  نف�س  يف  واملتعلم  املعلم 
املجال  هذا  يف  املعقولة  اال�صول  خالف  كان 
الالئقة  غري  واالنطباعات  ال�صفات  فيعك�س 

اي�صًا.
التعليم  اجتمع  اذا  اخ��ر  جانب  من  او  ه��ذا 
له  ف��ي��ك��ون  ح����وزوي  دي��ن��ي  ب�صكل  وال��رتب��ي��ة 
بكثري  اك��رث  له  مالكا  يكون  ان  يف  ال�صدارة 

من ذاك الذي وجهة واحدة. 
هذه  جمع  ال��ذي  هو    املرتجم  وفقيدنا 
اخل�����ص��ال يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال��رتب��ي��ة واحل����وزة 
هو  والعمل  الفعل  لهذا  �صادقًا  مثااًل  فكان 
ال�صيد  بن  ها�صم  ال�صيد  بن  عبا�س  ال�صيد 
وهو  ب�)�صنبه(  امل�صهور  الطبطبائي  ج��رب 
بهذا  امل�صهورة  النجفية  وعوائل  بيوتات  من 

اللقب.
اال���ص��رف  النجف  مدينة  يف  امل��رتج��م   ول��د 
ون�صاأ وترعرع فيها  �صنة)1351ه� -1932م( 
انتقل  ثم  فيها  االبتدائية  درا�صته  موا�صاًل 

املقد�صة  الكاظمية  م��دي��ن��ة  يف  ب��غ��داد  اإىل 
التحق  ثم  هناك  والثانوية  املتو�صطة  فاكمل 
)ع��ام  منه  وت��خ��رج  املعلمني  اأع���داد  مبعهد 
عزم  ث��م  التعليم  �صلك  يف  وعمل  1957م( 
ليخو�س  املقد�صة  كربالء  اإىل  الرحيل  على 
يف جم���ال درو���ص��ه��ا احل���وزوي���ة وم��دار���ص��ه��ا 
ومدر�صة  ب��ادك��وب��ه  مدر�صة  فدخل  الدينية 
وتلقى  ال�صليمية  واملدر�صة  العلماء  �صريف 
العلماء  كبار  ايدي  على  الدينية  العلوم  فيها 
احل�صينية  اخلطابة  واأخذ  اأنذاك  واال�صاتذة 
م���ت���اأث���رًا ب��خ��ط��ي��ب ك���رب���الء )ال�����ص��ي��خ عبد 
الكربالئي(  هادي  وال�صيخ  الكعبي  الزهراء, 
حيث ارتقى اعواد املنابر يف كربالء املقد�صة 
وام��ت��از  العراقية  املحافظات  م��ن  وغ��ريه��ا 
اي�صًا بقراءة القراآن الكرمي يف الفواحت وكان 
االل��ب��اب  ي�صحر  ج��وه��ري  ���ص��وت  ذا  جم���ودًا 

وياأخذ مبجامع القلوب.
خلق  وله  طيبة  �صمعه  ذا  له  املرتجم  وال�صيد 
بال�صعر  امل��ام��ا  اي�صًا  ول��ه  ب��االأل��ط��اف  خليق 
وحماوالت النظم والق�صائد وله عدة ق�صائد 
ن�صرت  ح��ي��ث    ال��ب��ي��ت  اأه����ل  رث����اء  يف 
الكربالئية  املجالت  يف  الن�صر  يف  مب�صاركته 
وذكريات  واالآداب  االخ��الق  كمجلتي  اأن��ذاك 
املع�صومني وله يف االغرا�س االخرى ق�صائد 

اي�صًا. �صعرية  ومقطوعات 
االن��ت��ف��ا���ص��ة  ان��دل��ع��ت  ويف )ع�������ام1991م( 

)يوم  ظهر  املقد�صة  كربالء  يف  ال�صعبانية  
ال��ث��ام��ن ع�����ص��ر م��ن ���ص��ه��ر ���ص��ع��ب��ان امل��ب��ارك 
االنتفا�صة  ه���ذه  ق��م��ع  ومت  ���ص��ن��ة1411ه���( 
احلاكمة  البعثية  ال�صلطة  اوغ���اد  قبل  م��ن 
باملدافع  املدينة  ق�صفوا  ان  بعد  العراق  يف 
وقتل  وحرقها  املقد�صني  املرقدين  وت��دم��ري 
الباقني  واعتقال  املدينة  ابناء  من  االبرياء 
منهم ففي )13 رم�صان( من نف�س ال�صنة مت 
اعتقال ال�صيد املرتجم وبقي يف ال�صجن )يوم 
1 ربيع االول �صنة 1412ه�( حيث اخرج من 
ال�صجن وعليه اثار التعذيب من ك�صر ا�صالع 
وكوي ظهره واطرافه هذا باالإ�صافة اىل قلع 
خروجه  بعد  م��ن  يومني  ففي  اليمنى  عينه 
�صاكيًا  تعاىل  هلل  حمت�صبا  �صهيدا    مات 
امره اليه يف ذلك يف )يوم 1991/9/10م( 
املقربة  يف  املقد�صة  كربالء  يف  ودف��ن  و�صيع 
وخلف  النجف  كربالء  طريق  على  اجلديدة 
���ص��ت��ة اب���ن���اء ���ص��ي��د ع��ل��ي وال�����ذي ط��ل��ب من 
ال�صرتاكه  اأن���ذاك  احلاكمة  ال�صلطة  خ��الل 
وال�صيد  وال�صيد فا�صل  ال�صعبانية  باالنتفا�صة 
وال�صيد  حم�صن  وال�صيد  مكي  وال�صيد  حممد 

عبداهلل.
ويوم  ا�صت�صهد  وي��وم  ول��د  ي��وم  عليه  ف�صالم 

يبعث حيا واحلمد هلل رب العلمني.     

ال�سهيد ال�سيد عبا�س-�سنبه-

بقلم: ال�صيخ حممود ال�صايف

20139 �سباط

�سهداء على خطى احل�سني



عزيزتي  احل�صيني  امل��ن��رب  خطيب  ع��زي��زي 
خادمة الزهراء وابناءها ان من اهم الدرو�س 
التي يحتاج اليها اخلطيب بل من اهم اركان 
حما�صرته  اخلطيب  يكّون  كيف  هو  اخلطابة 

وماهي االدوات اخلطابية التي ي�صتعني بها: 
اوال: ان ي�صع الفكرة التي ينطلق منها تكوين 
احلا�صرة, وتعترب فكرة اختيار املحا�صرة هي 
القاعدة التي ينطلق منها اخلطيب واملق�صود 
بالفكرة او القاعدة كما ا�صميناها هو ان يختار 
خالله  م��ن  ي��ك��ّون  معينا  مو�صوعًا  اخلطيب 
تكون  ان  اإم��ا  املوا�صيع  وه��ذه  متكاماًل  بحثا 
خا�صه او عامه واملق�صود باملوا�صيع اخلا�صة: 
املنا�صبات  فيها  تتحكم  التي  املوا�صيع  ه��ي 
  حممد  النبي  �صهادة  كمنا�صبه  الثابتة 
مع�صوم  اإم���ام  او   الزهراء �صهادة  او 
كمجل�س  اجتماعية  املنا�صبة  ت��ك��ون  ورمب���ا 
يوما  اربعني  او مرور  والرتحيم  الفواحت  عزاء 
يكون  وق��د  اك��رث  او  �صنة  م��رور  او  الوفاه  على 
يكون  وق��د  ام���راأة  تكون  ورمب��ا  رج��ال  املتوفى 
ولدًا �صابًا مقباًل على الزواج وقد يكون �صبيًا 
فماذا يرتتب  ال�صمائر  مع مراعاة  او �صغريًا 
بحق  جمل�س  لقراءة  ُدع��ّي  اذا  اخلطيب  على 
ال��زواج من  �صبابه مقبل على  ريعان  �صاب يف 
هنا ينطلق اخلطيب بتكوين حما�صرته بعدما 

و�صع الفكرة فيكون احلديث مبدوءًا اما باأية 
الإمام  قول  او  �صريف  نبوي  حديث  او  قراآنية 
اخلطيب  على  حتتم  االم���ور  وه��ذه  مع�صوم 
حافظا  العزيز  الكتاب  باآيات  ملمًا  يكون  ان 
لكثري من اياته وكذلك كتب احلديث واخلطب 
مثاًل  لك  و�صاأ�صرب  البالغة(  )نهج  وال�صيما 
لتتم الفائدة فلو جئنا اإىل الكتاب اهلل نرى ان 
عن  روي  كما  �صاب  وهو  اإال  نبيا  بعث  ما  اهلل 

ابن عبا�س  ثم تال هذه االآية زب ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ رب االأنبياء اأو قوله 

الكهفزب ۇ  ۆ  ۆ   ا�صحاب  عن  تعاىل 

فيكون  ال��ك��ه��ف  ۋرب  ٴۇ   ۈۈ 
الكالم عن مرحلة ال�صباب واهميتها يف حياة 
يف  ال�صريحة  هذه  يف  الكبري  وال��دور  االن�صان 
يعرج  ثم  وبعده   النبي مع  االإ�صالم  بناء 
على مكانه االوالد يف حياة االبوين ويذكر قول 
وقد  اجلنة(  من  ريحانه  )الولد   النبي
قيل لرجل اأي ولدك اأحب اليك قال �صغريهم 
حتى يكرب ومري�صهم حتى يرباأ وغائبهم حتى 
وتقول:  ولدها  اعرابية ترق�س  يح�صر وكانت 
البلد-  يف  اخلزامي  ريح  الولد-  ريح  ياحبذا 

اهكذا كل ولد- اأم مل يلد مثلي احد.
وهناك احاديث كثرية وق�ص�س عجيبة وا�صعار 

بليغة بحق ال�صباب مت تعرج على الرثاء وعلى 
موت �صباب.

وقد عزى ر�صول اهلل معاذ بن جبل �صالم عليك 
فاين احمد اهلل امللك الذي ال اله اال هو اما بعد 
فعظم اهلل لك االجر والهمك ال�صرب ورزقنا 
واموالنا  انف�صنا  ان  اعلم  ثم  ال�صكر  واي��اك 
الهينه  تعاىل  مواهب اهلل  واوالدنا من  واهلنا 
وعواريه امل�صتودعة ميتعنا بها اىل اجل موعود 
ويقب�صها لوقت معلوم ثم فر�س علينا ال�صكر 
ابنك من  وكان  ابتلى  اذا  وال�صرب  اذا اعطى 
امل�صتودعه متعك  وعواريه  الهينة  مواهب اهلل 
اهلل به يف غبطة و�صرور وقب�صه باجر كبري ان 
�صربت واحت�صبت فا�صرب واحت�صب واعلم ان 

اجلزع ال يرد ميتا وال يطرد حزنا.
وقد عزى احدهم �صاحبه مبوت ولده 

انا نعزيك ال انا على ثقة 
من احلياة الكن �صنة الدين 

فما املعزى بباٍق بعده
وال املعزى ولو عا�صا اىل حني
الذين  ال�صباب  على  اخل��امت��ة  تكون  وه��ك��ذا 
فقدوا يف واقعة الطف مثل القا�صم بن االإمام 
القا�صم  م�صيبة  على  وت��ع��رج   احل�صن
حول  ج��دي��دة  اع���داد  يف  معكم  و���ص��ات��وا���ص��ل 
خطابي  وباأ�صلوب  والعامة  اخلا�صة  املوا�صع 

جديد ومن اهلل التوفيق 

املحا�رضة 
وكيفية تكوينها

بقلم: ال�صيخ عبد ال�صاحب الدك�صن
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درو�س يف اخلطابة



بقلم: ال�صيخ ابو زهراء اال�صدي 

حفظ اللسان

من الزلل
األن�سيحة: 
ــمــة  ــكــل ــــي ال ه

التي اأو�سى بها اال�سالم 
عنه  ورد  حــتــى  اال�ــســالم  ونــبــي 
 )الدين هو الن�سيحة(وتارة تكون 
اأن رجاًل  األن�سيحة من خالل الو�سية حيث ورد 
فقال  يار�سول اهلل  اأو�سني  فقال    النبي  دخل على 
له احفظ ل�سانك ثم قال للنبي مرة ثانية او�سني فقال له 
احفظ ل�سانك ويف املرة الثالثة قال احفظ ل�سانك ثم قال 
ح�ساد  من  اإال  مناخرهم  على  النا�س  يكب  وهل  ويحك  له 

ال�سنتهم.
 فهذه الو�سية هي الن�سيحة بحد ذاتها ونحن ايها اخلطباء 
التزود  اإىل  ما�سة  بحاجة  العزيزات  واملبلغات  االأعـــزاء 
بيد  تاأخذ  الن�سيحة  واأن  طاملا  واالر�ــســادات  الن�سائح  من 
القومي وعلى �سوء و�سية  الطريق  املبلغة نحو  او  اخلطيب 
�سمعنا  وقــد  ل�سانك(  الرجل)احفظ  لذلك    النبي 
خالل  من  �ساهدناهم  اللذين  اخلطباء  من  كثريًا  مــوؤخــرًا 
وال  االخطاء  وال  اال�سماء  اذكــر  اأن  اريــد  وال  الف�سائيات 
�سيما  وال  فاملبلغ  اإال  لي�س  عابرة  ا�سارات  ا�سري  بل  العرثات 
ان  له  املوؤالفني واملخالفني البد  اذا كان يواجه املاليني من 
يحفظ ل�سانه من ان يقع بخطاأ من االخطاء التي ال حتت�سب 

حيث  اخلطباء  كل  على  بل  علية 
العكر  ــاء  امل يف  يت�سيدون  الذين  ان 
فادح  خطاأ  وهذا  العام  على  اخلا�س  يحملون 

وخطب عظيم.
بل  الكربى  الطامة  هي  وهذه  لغوية  تكون  رمبا  واالخطاء 
ولكن  قراآنية  ايــة  اخلطيب  قــراأ  ما  اذا  ــر  واالم دهــى  واأال 
يف  النا�س  يتداوله  ما  املنرب  على  يذكر  اأو  خاطئة  ب�سورة 
ال�سارع وقد �سمعت يف يوم من االيام واأنا اتابع املحا�سرات 
التي تبث من على الف�سائيات �سمعت احد اخلطباء يقول: 
الطالق(  اهلل  عند  احلــالل  ابغ�س  ان  كتابه  يف  اهلل  )قــال 
 فاذا كان اخلطيب  مع العلم ان هذا حديث عن النبي 
او احلديث  القراآنية  النبوي و االآية  ال يفرق بني احلديث 
القد�سي واحلديث النبوي اأو ما ي�ساع على ال�سنة النا�س من 
قبيل ان اهلل يقول: ) ولقد جعلنا لكل �سيء �سببا( علمًا انك 
االآية  هذه  وجدت  ما  اخرة  اىل  اوله  من  القراآن  بحثت  لو 
بل هناك اية تتكلم عن مو�سى واخل�سر وهي االآية 85-84 

�سورة الكهف
انا مكنا له يف االر�س واتينه من كل �سيء �سببا فاأتبع �سببا.

على  الواجب  الكن  النا�س  يتناولها  �سائعة  االخطاء  فهذه 
اخلطيب ان ال يجاريهم وال يتاأثر مبا ي�سمع اكرث مما يقراأ

وهناك اخطاء اخرى وكثريه �سنتعر�س لها يف درو�س مقبلة 
ومن اهلل التوفيق. 

201311 �سباط

ن�سائح منربية



بقلم: ابو زهراء اال�صدي

عبد  ال�سيخ  اخلطيب  بن  جعفر  ال�سيخ  اخلطيب  هو   
بني  اىل  ن�سبة  والهاليل  الهاليل  ابراهيم  بن  احلميد 
هذه  افــراد  بع�س  نزح  وقد  احلجاز  يف  املعروفة  هالل 
القبيلة اىل مدينة الهفوف عا�سمة االح�ساء منذ اكرث 
ف�سكن  اال�ــســرة  هــذه  ــراد  اف بع�س  نــزح  وقــد  من قرنني 
بعظهم �سوق ال�سيوخ كما �سكن بعظهم ق�ساء الزبري ومنهم 
مع  وهاجر  1346هـــ  �سنة  ولد  اال�سرف  النجف  مدينة 

ابية اىل النجف اال�سرف وح�سر املقدمات على اف�سالها 
وح�سر جمال�سها وات�سل بخطبائها �ساعر كبري وخطيب 
يعد من اخلطباء الكبار يف النجف والعراق ودول اخلليج 
تخرج من كلية الفقه ونال �سهادة البكالوريو�س بالعلوم 
�سعره  روائــع  من  الق�سيدة  وهذه  واال�سالمية  العربية 

بعنوان )ذكرى ال�سهادة والفداء(.

الهاليل جعفر  ل�سيخ  ا عر  ل�سا ا

ر  َعطُرذكرى احل�سني فكم َمَرْت بك الُع�سُ ال�سذا  فـــّواُح  َجــالْلــك  اأذا  و 

خببًا الــُدنــا  يف  ذكــريــات  تــزدهــُرت�سرمت  كال�سم�س  خــالــدة  واأنـــت 

�ساخمُة علياك  وذي  الٍف  قبل  ـــُر من  وهـــكـــذا احلــــِق ال يــعــفــو لـــه اأث

يقرعُه  الدهر  ل�سمع  �سداك  منت�سُروذا  ــور  اجل برغم  ال�سهيَد  اإن 

ي�سفكُه الـــفـــّوار  ـــدم  ال ذاك  ــطــف جــــزاٌر لـــُه نــذرواأن  عــلــى ثـــرى األ

نــزقــًا �ــســالــت  ــد  ق واأن  ــا  ــي ُدن �سربوا واأن  مِلَـــْن  ُعقباهْا  ــد  ُب فــال  يــومــًا 

خزايتِه  يف  يــزيــدًا  الــزمــان  ــوى  ُمعترُبُط الــنــا�ــس  بــني  يحكيه  ــل  وظ

ثــورتــِه  جمــُد  وهـــذا  احل�سني  لُه على الدهر على العلياء مُفتخُروذا 

ـــرددُه ــذب مــازالــت ت ــع والظفُرحــديــثــُه ال الن�سر  الكرامة حيث  ُدنيْا 

منطلٌق  لل�سعر  وهل  احل�سني  ــعــِتــك الــفــكــُرذكرى  ــتــبــدُعــه يف َن ومـــا �ــسُ

ــــْن �ــســلــت مــ�ــســريتــُه  والب�سُر انــــت املـــنـــار ملِ ال�سمع  هــداه  عن  وخــانــُه 

نقرءه معناك  يف  الر�سالة  الب�سُر هــدي  ــه  ب ي�سمو  مـــاآثـــره-  بــكــل 

انت�سرت بدربها  �سوى  كربالء  ــوُرما  ــس ــ� ـــــات وال الأحـــمـــد تــلــكــُم االآي

بفكرتِه  لطه  �ــســوى  احل�سنُي  ــرُب ومــا  ـــذاك يــنــطــُق اعــالنــًا بـــِه اخل ب
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�سعراء اهل البيت



بقلم: ال�صيخ حبيب الكاظمي

توقع  عدم 
املثالية

مناق�سة الق�سايا 

اإن من امل�صائل ال�صرورية يف احلياة الزوجية, م�صاألة 
تعيني �صاعة من ليل اأو نهار ملناق�صة ق�صايا االأ�صرة, 
اإذ من املالحظ باأن العالقة  ب�صكل هادئ وهادف.. 
مبتنية على حالة  االأوقات  االأ�صرية عالقة يف غالب 
-كما  الق�صايا  وت��رك  التعامل,  يف  ال�صطحية  من 
ي��ق��ال- على ع��واه��ن��ه��ا.. ن��الح��ظ ب���اأن ال��زوج��ني ال 
مثله  الزوجي  فالع�س  الزوجية..  العالقة  يرممان 
على  يبني عمارة  ال��ذي  االأي��ام  وه��ذه  البناء..  كمثل 
اأن  يحاول  ذلك  مع  فاإنه  الهند�صية,  االأ�ص�س  اأف�صل 

يقوم بعملية �صيانة م�صتمرة للبناء الذي ُبني.
اإن الع�س الزوجي بناء مقد�س, وهذا البناء املقد�س 
وال��رتم��ي��م,  املتابعة  ح���االت  م��ن  ح��ال��ة  اإىل  يحتاج 
اأن يف عامل  وتقوية االأوا�صر بني فرتة واأخرى.. كما 
الطبيعة هنالك ما ي�صمى بعوامل التعرية التي حتط 
اأن  املعلوم  ومن  اجلبال,  يف  كما  ال�صامخ  البناء  من 
ال�صهول تت�صكل بفعل الرياح التي تهب عليها.. كذلك 
احلياة الزوجية.. هب اأن هذه احلياة عبارة عن جبل 
تقادم  مع  يتاأثر  ولكنه  حمكم,  بناء  اأنه  هب  اأ�صم.. 
االأيام -وخا�صًة مع االعتياد يف التعامل-, فاإن نف�س 
مرور الزمن من موجبات التاآكل من دون اأي �صيء, 
كما يف احلديث ال�صريف: )الليل والنهار يبليان كل 
اأو  تذيب  اأنها  والليايل  االأي��ام  طبيعة  اإن  جديد(.. 

ت�صلب بهجة ال�صيء, وكذلك احلياة الزوجية.
يوم  اإىل  زواج��ه  اأي��ام  اأول  منذ  البع�س  اأن  نالحظ 
الزوجي,  لع�صه  �صيانة  جل�صة  جل�س  ما  لعله  وفاته, 
يدر�س فيها ال�صلبيات واالإيجابيات؛ ولو يف املنا�صبات 
التي  املحطات  من  ال��زواج  تاريخ  مثاًل:  املنا�صبة.. 
الدرا�صة..  لهذه  ذريعة  االإن�صان  يجعلها  اأن  ميكن 
مثاًل: والدة �صيدتنا فاطمة )�س( -منا�صبة مرتبطة 
يومًا  اأن جنعل ذلك  املنا�صب  الن�صاء-, من  بعن�صر 
البيت..  هذا  ومتانة  الزوجي,  الع�س  بحث  اأيام  من 
للرجال-,  املوؤمنني )ع( -يوم من�صوب  اأمري  وميالد 
ميكن اأن يجعل كذلك.. وكذلك يف ليايل القدر, ويف 
اأن  املنا�صب  من  ال�صنة..  بداية  ويف  رم�صان,  �صهر 

تكون هنالك جل�صات م�صارحة. 

وميكن القول: اأنه -بعد النف�س االإن�صانية- ِمن اأخرب 
النا�س بحقيقة االإن�صان هي الزوجة بالن�صبة للزوج, 
والزوجة  ال��زوج  الأن  الزوجة؛  اإىل  بالن�صبة  وال��زوج 
يت�صرفان بكل فطرية وعفوية يف احلياة الزوجية.. 
اأن يتكلف يف م�صجده,  اإمام امل�صجد من املمكن  الأن 
جامعته,  يف  يتكلف  اأن  املمكن  من  اجلامعة  واأ�صتاذ 
ودفعًا  للم�صالح,  جلبًا  دائرته؛  يف  يتكلف  واملوظف 
يرى  ال  الزوجي  البيت  االإن�صان يف  ولكن  للمفا�صد.. 
تلك االثنينية -وهذه اأمر جيد-؛ اأي االندكاك وحالة 
اأحدهما  اأن  درجة  اإىل  ت�صل  الزوجني,  بني  االحتاد 
ال يرى االآخر.. هذه من ناحية جيدة, اأن االإن�صان ال 
يتكلف, ولكن من ناحية اأي�صًا جتعله يتجاوز احلدود 
ك�صف  ط��رق  من  اإن  يقال:  اأي�صًا  وبالتايل  بذلك.. 
حقيقة االإن�صان وماهيته: مراجعة الزوجة عن بع�س 

اخل�صو�صيات اخلافية عن االآخرين.
وعليه, فاإن عقد هذه اجلل�صات املباركة من احلركات 
التي  الق�صايا  ومناق�صة  ج��دًا,  واملباركة  االإيجابية 
تتعلق بهما, وكذلك ما يتعلق باالأوالد.. فاإن املالحظ 
االأبوين!..  بني  املجال  هذا  يف  تن�صيقًا  يوجد  ال  اأن��ه 
الولد  اكت�صف  واإذا  ولالأم مزاجها..  فلالأب مزاجه, 
املمكن  من  الزوجني,  بني  املزاجية  من  احلالة  هذه 
االأب  يق�صو  فعندما  ذلك..  من  اال�صتفادة  ي�صيء  اأن 
يلتجئ اإىل حنان االأم, اأو  عندما تق�صو االأم يلجاأ اإىل 
يلعب على  الطفل  فاإن  وبالتايل  االأب مثاًل؛  عقالنية 
اأي رغبة  هذين احلبلني, ولو ب�صكل تلقائي من دون 
عقد  نقرتح  فاإننا  ل��ذا  مثاًل..  اخلديعة  اأو  املكر  يف 
جل�صات دورية بني الزوجني, ملناق�صة ق�صايا االأ�صرة, 
م�صاألة  وكذلك  الطرفني,  وعوائل  االأرح��ام,  وق�صايا 

االأوالد.

دور الرجل يف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

يعفي  االأوق��ات  بع�س  ال��زوج يف  اأن  املالحظ  اإن من 
نف�صه من واجب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
احلياة الزوجية.. مع اأنه ينهى عن املنكر يف مواطن 
فاإنه  زوجته,  اإىل  املنكر  ي�صل  عندما  ولكن  كثرية, 
يرتك ذلك.. اإما اإهمااًل؛ الأنه ال يرى لزوجته وجودًا 

حالة  وه��ذه  للمنكر..  بارتكابها  يبايل  وال  متميزًا, 
خطرية جدًا!.. اأو اأنه يخ�صى من �صلبيات االأمر.. فهو 
ور�صاها,  طبخها,  اإىل  ويحتاج  زوجته,  اإىل  يحتاج 
العالقة..  يوتر  اأن  يحب  ال  فبالتايل  غريزته؛  واإىل 
ومن هنا فقد ترتكب املراأة خطيئة, تغتاب مثاًل اأهله 
الزوج حتى يريح  اأو  اأو االأخريات؛ فالرجل  اأهلها  اأو 
نف�صه من امل�صاكل, يتغا�صى عن �صلبياتها.. وبالتايل 
هو بهذا التغا�صي, اأو بهذا االإهمال؛ ينب�س يف اأ�صا�س 
بنائه.. فاإن هذا بناء مرتابط, بناء يجمع الزوجني 
يف اآن واحد, فهو عندما يهمل هذا اجلانب, فاإنه من 

املمكن اأن يقعا جميعًا يف بع�س املنكرات. 
اإن خري �صمان ل�صالمة احلياة الزوجية, هو حتكيم 
ال�صريعة.. فاملراأة التي ال ت�صمح لزوجها باأن يذهب 
ميينًا و�صمااًل, والتي تنهى زوجها عن املنكر يف الوقت 
املنا�صب, واإن اأثار �صخطه وغ�صبه؛ فهي بهذا العمل 
بزوجته  يبايل  ال  ال��ذي  وال���زوج  زوج��ه��ا..  حت�صن 
اأنواع  بع�س  مغبة  من  يرتاح  قد  فاإنه  تتربج؛  عندما 
املال�صنة, ولكن هو بهذا العمل قد يعر�س زوجته اإىل 
الوقوع يف الرذيلة.. وراأينا يف بع�س احلاالت اأن املراأة 
ال�صر, كثريًا  يتعدى عليها يف  اأو  التي تخون زوجها, 
اأن يكون الزوج هو ال�صبب يف تعريفها على  ما يتفق 
ذلك ال�صخ�س.. مثاًل: ي�صع زوجته يف بيئة عمل, هو 
وبيئة غري �صاحلة,  بيئة مف�صدة,  باأنها  يعلم م�صبقًا 
واإذا بها تقع يف �صباك الرجال من خالل تلك البيئة, 

وبالتايل يكون الرجل هو ال�صبب يف هذه امل�صيبة!..
امل��ن��ك��ر؛ �صمانة  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��امل��ع��روف  االأم���ر  اإن 
ل�صالمة الع�س الزوجي, ولهذا ال ينبغي التفريط يف 
املجال.. ومن هنا نالحظ يف م�صاألة خ�صو�س  هذا 
اأَْه��َل��َك  }َواأُْم����ْر  يقول:  الكرمي  ال��ق��راآن  اأن  ال�صالة 
اإذا  االأمر  هذا  اأن  اأي  َعَلْيَها{..  َطرِبْ  َوا�صْ اَلِة  ِبال�صَّ

مل تلق له اأذنًا �صاغيًة, فاإن عليك اأن تاأخذ موقفًا.
اإن الزوج هذه االأيام -مع االأ�صف- قد يهجر زوجته 
اأو يعاقبها الأمور تافهة: يف مطعم, اأو يف م�صرب, اأو 
االأمر  ي�صل  عندما  ولكن  التافهة؛  االأم��ور  بع�س  يف 
للمنكر؛ فاإنه ال يتخذ ذلك املوقف!.. فهو لذاته ياأخذ 
هذه  فيه  ن��رى  ال  ل�صريعته  ولكن  الغليظة,  املواقف 

احل�صا�صية, وهذه الغرية على دينه!..
201313 �سباط

اال�سرة ال�سعيدة



من �شواهد 
معركة 
الطف

ابو ذيات ا�سحاب احل�سني

اعداد:  ال�صيخ �صاحب الدك�صن

كومي يا ف�صة اأبدايل و�صويف بوالدي اأ�صجرة
كلبي امعطب وجبدي نار بيه اأموجره

خاف اخوي ي�صوفني اب�صدري عربتي متك�صره 
وادري يحبني او اأيل بكلبه مقام ومنزله

من عمت عيني وكبل �صاعة اجنتل منه ولد
ي�صبه اجلدي ويف�صه ابغرته ايلوح ال�صعد
اأ�صلون اأطلعله يف�صه واجلم ا�صوابه بعد

وادري روحه اأعلى اهل بيته وكل اخوته اأموجلة

لّون ع�صر اأوالد عندي وبال�صيوف اأمذبحة 
وانظر بعيني جثثهم عالرتاب امطرحه

ابد ما اطلع ولو جانت جبدتي اجمرحه 
انه ووالدي يف�صة يكون فدوة نروح اله

ت�صتقبله احلوراء زينب  ال�صهداء ب�صهيد من املعركة  انه كلما رجع �صيد  نقل رواة الطف 
 وتعزيه مب�صيبة ذلك ال�صهيد ولكن بالوقت الذي يرجع بولديها �صهيدين مل تخرج 
احلوراء زينب  من اخليمة ف�صالتها ف�صة ملاذا مل تخرجي ال�صتقبال اأبي عبد اهلل 
حني رجع بولديك؟ قالت يا ف�صة اأنا والدة واأخاف ان راأيت ولدي تغلبني عاطفتي وابكي 
ال�صادة  )عبد  البيت  اهل  �صاعر  ي�صورها  حالها  ول�صان  احل�صني  خاطر  ينك�صر  وعندها 

الديراوي ال�صعد يف ديوانه حتفه اخلطباء(

اخاف من اطلع يف�صه وابجي وتدمع العني
والدة وحكي واأخافن ينك�صر خاطر اح�صني
فدوة يا ف�صة االأخوي اأتروح اأوالدي االثنني

ب�س ابو اليمة ي�صل موجود يربة العايله

كرام النف�س روحي مامتلهم 
على الفركه ن�صبنه ماآمت الهم 
�صبيدي على الزمان املامت الهم

ك�صو واديارهم �صلت خليه

�صرة �صعن االودة ماتونه
ربع وين اخلن�صة ماتونه

جثريه احباب حلوه ماتو النه 
غدوا واديارهم �صلت خلية

غدر بينه الدهر واأفركك �صملنه
املنازل مظلمة  اجلانت �صملنه
ال�صنة دارت يبعد اأهلي �صاأملنه
وعلى �صدري لدك بثنني ادية

تخمي�س
يا عاذيل اأقطعوا ما عندكم ودعوا                               اأبكي على من بقلبي حبهم طبعوا

غابوا وعن ناظري طيب االكرى منعوا
نذر علي الأن عادوا وان رجعوا                                  الأزرعن طريق الطف ريحانا

الأخت واحلنان
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االدب ال�سعبي



كربالء والطفوف
ال�صاعر: ال�صيد حيدر الزم املو�صوي

الـــعـــطـــاء اأم  يـــــا  ــــــري  اخل ــــي الـــغـــامنـــةكـــــربـــــالء  ــــت ــــــري ان كـــــربـــــالء اخل

ــــالء ــــرب ــــــالء املــــــــا يــــحــــبــــج ك ــهكــــــرب ــامل ــس ــ� ـــول اإي ـــف الـــر�ـــس ـــن ج ـــس ـــا اأ� م

ـــرتـــي لـــلـــتـــاريـــخ اكـــــرب مــلــحــمــةكــــربــــالء الـــبـــيـــج مــــدفــــون احلــ�ــســني  و�ـــس

ــهحــ�ــســني طــهــر كــاعــج بــيــوم الــطــفــوف ــدم ــت كـــاعـــج بــفــيــ�ــس ال ــس ــو� ـــن ت م

احل�سني  نحبة  ق�سة  مــن  عا�سر  ال�سمهبــيــوم  ويـــه  اأر�ــــس  طبكت  ــا  م �ــســلــون 

الكفيل عيونه  نطة  مــن  عا�سر  ــمــهبــيــوم  ـــام اأتــو�ــس ـــس وبـــاجلـــفـــوف اكــــرب و�

الطفوف  الزهرة  ح�سرت  عا�سر  طمةبيوم  ال  ــد  ــخ ــل ع الــ�ــســجــاد  ابــــو  مي 

ــال احل�سني  ــف ــة بــيــوم عــا�ــســر هــاجــت اط ــامل ــع ــة ال ــل ــعــقــي وبـــقـــت مــتــحــرية ال

ــال  ــي ــع ــر �ــســبــو زيـــنـــب وال ــس ــا� ظــاملــة بـــيـــوم ع وادم  وي  مــ�ــســبــيــة  ومــ�ــســت 

�سوط  تن�سرب  علي  بــت  ا�ــســدك  ــون مـــا جـــالـــه عمه ومــا  ــل ــس ــة � ــه ــرب ــ�ــس وال

ــول  ــس ر� ـــرف  ـــس ا� ـــن  ب ـــول اهلل  ـــس ر� ـــت  حمزمةب ــول  ــس ــر� ال اأعـــــداء  وعــلــ�ــســبــي 

الدخيل  حــامــي  ــت  ــن اأب هــنــد  درت  ــن  ـــــت لـــيـــزيـــد بـــحـــمـــاقـــة اتــكــلــمــهم اج

ـــاي احلــمــة �ـــســـدك زيـــنـــب تــنــ�ــســبــي هـــا يـــا يــزيــد ـــم ـــت عــلــي الــــكــــرار وح ب

احل�سني  اطــفــال  الر�سع  ــه  ذول ال�سمةو�ــســدك  كــاتــلــه  حــ�ــســني  ــال  ــي ع ــح  ــس و�

ــاد  ــعــب ــــن ال ــف زي ــت ــج ــن ــــذا امل ـــه و�ـــســـد ه ـــامل ــــــــده مــــن حــــر احلــــديــــد اأت واأي
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عبد الله الكعبي

ا�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
اله  وعلى  حممد  القا�صم  عبد  اب��ي  واملر�صلني  االنبياء 

الطاهرين.
االإم��ام  ب�صماحة خ��ادم  ان نرحب  اال  ي�صعني  البدء ال  يف 
ونقول  الكعبي  اهلل  عبد  ال�صيخ  اخلطيب    احل�صني 

له ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته واهال و�صهال بكم؟
  من االأمور التي اعتدنا عليها يف بداية كل لقاء 
ان  فيا حبذا  نلتقي معه  ال��ذي  ال�صخ�س  نتعرف على  ان 
تبينوا لنا نبذه من حياتكم ابتداء من البطاقة ال�صخ�صية 

ل�صماحتكم؟
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم   
على حممد واآل بيته الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة 
على اعدائهم اجمعني من االن واإىل قيام يوم الدين اما 
الفا�صل  اهلل  عبد  فانا  ال�صخ�صية  بطاقتي  اإىل  بالن�صبة 
هذه  يف  وت��رع��رع��ت  ن�����ص��اأة  االه����واز  مدينة  م��ن  الكعبي 
املدينة اإىل ان دخلت الدرو�س االكادميية وانهيت املرحلة 
املتو�صطة منها ثم انخرطت يف �صلك الروحانيني وا�صبحت 
من �صمن الذين دخلوا اإىل حوزة الدين واإىل االن اكرث من 
قرابة ت�صع ع�صر �صنة وانا ادر�س واأدر�س يف احلوزة العلمية 
�صواء يف قم املقد�صة او يف مدينتنا االهواز هذا بالن�صبة 

للبطاقة ال�صخ�صية ومرور �صريع على املراحل الدرا�صية.
  اين كانت بداية درا�صتكم احلوزوية؟ ومن هم 

ا�صاتذتكم وعلى يد من تتلمذمت يف جمال اخلطابة؟
بداية  من  احل��وزوي��ة  ال��درو���س  اإىل  بالن�صبة   
االأم��ر دخلت اإىل احل��وزة يف مدينة قم املقد�صة وان��ا يف 
املباركة  �صنة يف هذه احلوزة  ت�صعة ع�صر  احلوزة حوايل 
انهيت  اإىل  متعددين  ا�صاتذة  ايدي  على  املقدمات  قراأت 
البحوث العليا يف احلوزة العلمية, اإما بالن�صبة اإىل البحث 
يف اخلارج  فقد حظرت بحث )اية اهلل العظمى املرحوم 
ا�صكنه  رحمة  بوا�صع  اهلل  تغمده  التربيزي(  ال�صيخ جواد 

عند  ودر�صت  احل��وزة  يف  تتلمذت  وكذلك  جنة  فرادي�س 
)ال�صيخ  وه��و  زماننا  يف  الكربى  واحلجة  العظمى  االآي��ة 
الوحيد اخلرا�صاين( كما انني در�صت ملدة �صنتني او ثالث 
الكلبايكاين(  ال�صايف  ال�صيخ  اهلل  )اي��ة  يد  على  �صنوات 
هوؤالء املراجع الثالثة ممن حظرت درو�صهم واحلمد هلل, 
اإما بالن�صبة اإىل ال�صق الثاين من ال�صوؤال وهو مما يرتبط 
االأمر  بداية  من   والدي فكان  احل�صينية  باخلطابة 
  ابي عبد اهلل  ال�صهداء  �صيد  اكون خادمًا ملنرب  ان 
هو الذي كان يكنه ابي  جاء موافق فاأ�صبحت اقراأ 
املقدمات احل�صينية ولعل يل من العمر ع�صر �صنوات الأن 
م�صتقر  خطيب  هناك  وك��ان  بيتنا  يف  يعقد  ك��ان  املجل�س 
عندنا فكان يلزمني يف كل يوم احفظ ولو ق�صيدة واحده 
كي اقراأها اأمامه ويف بداية املنرب وهكذا واحلمد هلل, من 
بعده لعله اكرث من �صبع �صنوات واحلال على هذا املنوال اإىل 
ان دخلت اإىل احلوزة واكتفيت بقراءة املقدمات وا�صبحت 

ارتقي املنرب من ذلك اليوم واإىل يومنا هذا واحلمد هلل.
مل���اذا اخ���رتمت ط��ري��ق اخل��ط��اب��ة احل�صينية    
بالرغم من وجود كثري من االبواب وهي االجتهاد والتاأليف 

والتحقيق والتدري�س وغريها فهل من �صبب لذلك؟
  الفواقع كما يقول علماءنا يف املنطق ان هذه 
االأمور لي�صت مانعة اخللو بالن�صبة اإىل طالب فيمكنه ان 
يجمع بني اخلطابة احل�صينية وبني احد هذه االأمور فانا 
اقل خدام املنرب كما انني ارقى املنرب كذلك كتبت بع�س 
الكتب من �صمنها كتاب )عبقري من بالدي( من �صمنها 
كما  الكتب  هذه  وطبعت  جملدين  يف  الفا�صلة(  )احلياة 
دم�صق  يف  ال�صبعة  لل�صنوات  حما�صراتي  طبعت  انني 
ال�صيدة  حرم  يف  هناك  املنرب  ارتقي  كنت  حيث  وال�صام 
زينب  ويف بع�س مكاتب ومراجع الدين حيث جمع 
ب�صورة  ون�صروها  املحا�صرات  هذه  العلم  الطالب  بع�س 
جزوؤات ومن�صورات وكانت توزع اأنذاك على طالب العلم 
وعلى خطباء املنرب ورواده قد واحد يت�صور ان اخلطابة 
اأح��د هذه االأم��ور وهذا  احل�صينية ال ميكن ان جتتمع مع 
ت�صور باطل, اذ ميكن للخطيب العامل الفا�صل الذي يتقن 
الدرا�صة احلوزوية يطلع على العلوم االكادميية الع�صرية 
لهذه  ما  لكل  مدر�صة  ا�صبح  احل�صيني  املنرب  اليوم  الأن 
الكلمة من معنى كلمة مدر�صة حتتوي على كثري من االأمور 
اي�صا  احل�صيني  املنرب  فاليوم  الفروعات  من  كثري  وعلى 
احتواء اخلطيب  من  والبد  املدر�صة  هذه  بت�صعب  يت�صعب 
اإىل عديد من هذه الفروع فقد يكون يف م�صتقبل الزمن 
ي�صتمر اخلطيب يف منهجه احلوزوي اال ان ي�صبح جمتهدًا 
او كاتبًا, اما بالن�صبة يل ان ما خرتت هذه الطريق الأنه كان 
يف بداية االمر هواء يخاجلني وكنت ا�صعر على انني احب 
ان يف يوم من االيام ارقى املنرب لوحدي وان اكون خادما 
�صغريًا يف �صمن من يخدم �صيد ال�صهداء  والن بعد 

هذه ال�صنني التي مرت كل ما مير علي يوم واتقدم بالعمر 
يوم ا�صعر بعظمة هذه املهمة وا�صكر على هذه النعمة التي 

انعمه عليه ان جعلنني احد خدام هذا املنرب املبارك.
يف  اال�صاليب  واختلفت  الطرق  تعددت  لقد    
الوقت  يف  خ�صو�صًا  معينه  ثقافة  ب��اي  املجتمع  تثقيف 
ا�صلوبًا  يبتدع  ان  اخلطيب  على  ان  ت��رون  فهل  احلا�صر, 

يتنا�صب مع ع�صر احلداثة كي ي�صل اىل هدفه؟
  ال�صك وال ريب ان االن�صان كما يتفنن يف كثري 
لالأخرين  معلومة  اي�صال  يف  يتفنن  ان  البد  اال�صياء  من 
يتفنن يف  انه  اخ��رًا ال�صك الريب  يهوى  الذي  االن�صان  ان 
بالن�صبة اىل  اظهار حبه ووده اىل الطرف املقابل كذلك 
اي�صال املعلومة ان اي�صالها تارة يتم عن طريق الدرا�صة 
االك��ادمي��ي��ة او احل���وزة العلمية وم��رة اخ��رى ع��ن طريق 
التثقيف العام وكذلك عن طريق املنرب احل�صيني فاليوم 
مهمة املنرب حقيقة مهمة كبرية اذ حتتوي على هذه الطرق 

التي ذكرتها:
هذي املنابر مارقت اعوادها

اال لينطق باحلقيقة ذاكر
ذكر احل�صني مهمة ال مهنة

وبها حتطم للظالم �صتائر

فاليوم البد من انه يتفنن االن�صان يف اي�صال املعلومة اىل 
االخرين اواًل ومعرفة الطرق املوؤدية اىل تثقيفهم ثانيًا كي 
تاتي هذه املهمة ثمارها يف م�صتقبل الزمن عاجال ام اجال.

  ايهما ادى دوره ب�صكل �صحيح املنرب القدمي ام 
املنرب احلديث؟ )اذ كان اجلواب املنرب القدمي(

لعله من ال�صعب من االجابة على هذا ال�صوؤال   
الأنه ملا تقارن بني املنرب القدمي واملنرب احلديث يف الوهلة 
يكون  باأ�صلوبه اجل��ذاب  اليوم  املنرب  ان  يتبادر  االوىل قد 
اف�صل مما م�صى اذ املهمة التي كانت على عاتق خطبائنا 
االول وقاموا بها ولوالهم مل يت�صل الينا املنابر احل�صينية 
ب�صكلها اليوم فلهم الف�صل وال نن�صى الف�صل ون�صكرهم على 
ما قاموا به من خدمات ومن مهمات التي حتملوها و�صيء 
ف�صيء منرب االمام كغريه من اال�صياء ال�صك وال ريب انه 
بتدرج يف بداية االأمر كان ب�صكل ثم تطور ذلك ال�صكل اىل 
ان و�صل اىل  مانحن عليه اليوم ومع ذلك الكثري من النا�س 
الزمن  قدمي  يف  ياألفونه  كانوا  املنرب  املنهج  اال  يقرب  ال 
بان ياأتي اخلطيب ي�صعد املنري يقرا ثم ياأتي بنعي ما ثم 
موعظة ق�صريه وينهي املنرب اإما اليوم قد يكون هذا غري 
م�صت�صاق عند البع�س او يراه اقل من حجم املنرب احلقيقي 
فال �صك وال ريب انه يطلب من اخلطيب جهودًا تختلف 
الزمن  �صابق  يف  اخلطيب  يبذلها  كان  التي  اجلهود  عن 
فلهم الف�صل علينا وعلى كل من يجل�س حتت هذه املنابر 
وال نن�صى ف�صل اأوالئك القدماء رحم اهلل املا�صني منهم 
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وحف�س الباقني منهم وجعلنا واياهم من خرية خدمة �صيد 
. ال�صهداء

يف  واالوىل  ح�صا�صية  االك���رث  امل��ج��ال  ه��و  م��ا   
العقائد  او  الفقه  جمال  هو  هل  احلا�صر  بالوقت  طرحة 

واالخالق وغريها من االبواب واملجاالت؟
ابناء  بها  مر  التي  املراحل  من  مرحلة  لكل    
هذه الطائفة احلقه والفرقة املحقة تبدوا بع�س املوا�صيع 
مرت  التي  ال��ف��رتات  من  ف��رتة  ففي  االوىل  اهميتها  لها 
فرتة  ويف  االوىل  املهمة  هي  النا�س  تفقيه  ق�صية  كانت 
وب��داأت  اليوم تكاثر علينا االع��داء  االأخ��رى  الفرتات  من 
من  هنا  من  عقائدنا  �صد  �صدنا  ت�صن  الرعناء  هجمات 
املفرو�س على اخلطباء ان يقوموا باإداء ر�صالتهم بالرتكيز 
على الق�صايا العقائدية ويف بع�س االحيان الرتكيز على 
الق�صايا االخالقية فلكل مرحلة من املراحل ا�صلوب البد 
من طرحه واختيار املو�صوع البد من ذكره وبيانه اإما يف 
زماننا هذا فالواقع الهجمات تت�صعب والفنت كرثت فينبغي 

العلماء  ع��رف  كما  احل��ال  مبقت�صى  يتكلم  ان  للخطيب 
البالغة الف�صاحة هي القول على مقت�صى احلال, مقت�صى 
احلال مرة انت جتل�س اإىل جانب �صيعه اقحاح وهوؤالء ال 
يحتاجون �صيء من العقيدة ابدا فال �صك وال ريب ان تطرق 
عليهم بحث اخالقي يكفيهم ومرة اخرى ال, تتكلم مع خرية 
�صباب ابناء هذه الطائفة و هوؤالء قد يتاأثرون ببع�س االفكار 
فهنا البد من معرفة ممن تتحدث معهم كلم النا�س على قدر 

عقولهم ومبقت�صى احولهم فلكل مقال جمال.
ب�صوؤون  باإن�صاء رابطة ترعى وتهتم  هل تعتقد   
اخلطابة واخلطباء؟ وما هو رايكم مبعهد اخلطابة يف العتبة 

احل�صينية املقد�صة الذي ي�صعى الأن�صاء هذه الرابطة؟
يف زمن احلا�صر هذه لعلها من اهم االمور التي   
ينبغي القيام بها وال ادري هل العتبة احل�صينية متكنت من 
ان�صاء هذه الرابطة ام ال لكنها ان وفقت فالعمر احلق انه 
عمل جبار كان من املفرو�س ان يقام �صرح هذا البناء ا�صبق 
من هذا الزمن الن البد من ان�صاء رابطة تظم خطباء املنرب 
احل�صيني اوال وتعرف الكفاءات ثانيًا وتوكل كل واحد منهم 
مبهمة ثالثًا فهذه �صرورة ملحه يف زمننا هذا ون�صاأل اهلل 
ان يوفق القائمني على هذه اخلدمة لكي ي�صرعوا بقيام هذه 

الرابطة ان �صاء اهلل.
  هل �صبق ان ارتقيتم منرب �صيد ال�صهداء  
يف ال�صحن املطهر؟ وما هو �صعوركم وانتم تعظون وتر�صدون 

النا�س وتقراأون م�صيبة احل�صني  بالقرب منه؟
الزمن اال يف هذه  �صابق  اوف��ق حقيقة يف    مل 
االيام االخرية حيث �صادفت ذكرى اربعينية �صيد ال�صهداء 
ابي عبد اهلل احل�صني  روحي وارواح العاملني له الفداء 
اما بالن�صبة لل�صعور الذي يخاجلني وانا اقراأ يف ح�صرته فهذه 
لعلها امنية كل خطيب يخطب من على منرب �صيد ال�صهداء 
ان يف يوم من االيام ان يح�صر اىل جواره وان يقراأ وان يكون 
امل�صتمع والنا�صر االول واالخري له هو االإمام  وال غريه 
نحن نعتقد انه يرون مقامنا وي�صمعون كالمنا اين ما حللنا 
واما ان ياأتي ان�صان ويقوم بهذه اخلدمة مبراأة ومنظر مبقربة 
من االإمام  فهذا ال �صك وال ريب توفيق من اهلل نحمده 
ون�صكره على ان وفقنا يف قيام هذه الوظيفة وال ميكنني ان 

اعرب عن ما يخاجلني من �صعور بكلمات  الكمات تق�صر 
اأمام احلالة التي ا�صعر بها يف واقعي وا�صال اهلل ان يعطيني 
التوفيق لل�صنني القادمة وباملوا�صم االتية ان اكون اي�صا ممن 

يرتقي منرب العتبة احل�صينية ويقوم ببع�س وظيفته.
  نريد ان ن�صمع منكم كلمتني احداهما موجهة 
اىل اخلطباء وخ�صو�صًا املبتدئني منهم واالخرى لنا نحن 

العاملون يف جملة �صدى اخلطباء؟
  اإم��ا بالن�صبة اىل اخ��واين اخلطباء النا�صئني 
فعليهم ان يكرثوا من ا�صتماع ملن �صبقهم من اداء هذه املهمة 
فخري طريق لكي يكونوا يف م�صتقبل الزمن ممن ي�صار اليهم 
بالبنان ان يتعرفوا على اال�صاليب التي طرقها خطباء من 
ذي قبل اواًل وان يكرثوا من احلفظ من االآيات والروايات 
كل  ارك��ان  االربعة  االم��ور  هذه  فان  والق�ص�س  واال�صعار 
منرب اذ ال يخلوا منرب من املنابر عن هذه االمور االربعة 
واال�صعار  ثالثا  والق�ص�س  ثانيا  وال��رواي��ة  اواًل  االآي��ة  من 
كان  انه  وق��راأت يف حياة حممد مهدي اجلواهري  رابعا 
يقول عندما �صوؤل كيف ا�صبحت �صاعر العراق الكبري قال 
الف�صل يعود اىل ابي الأنه كان يلزمني كل يوم بحفظ بيت 
من ابيات املتنبي وبكلمه من كالم امري املوؤمنني  من 
الأنه طرق هذا  ف�صار اجلواهري جواهريا  البالغة  نهج 
الباب وتقرب اىل من قال عنه االمام  يف نهج بالغته

انا ال مراء الكالم فينا ت�صثبت
عروقه وعلينا تهدلت غ�صونه
ومما يجز يف النف�س ان اليوم يف االأعم االغلب اخلطباء 
يقفلون هذا اجلانب يف ممار�صتهم اإىل هذه املهمة واداءها 
فعليهم ان يراعوا هذه اال�ص�س االربعة يف كام منابرهم اما 
اخلطباء(  املجلة)�صدى  هذه  يف  العاملون  اإىل  بالن�صبة 
على  وي�صتمروا  توفيقاتهم  يف  يزيد  ان  اهلل  ا�صاأل  فاأنني 

نهجهم. 
ويف ختام لقاءنا هذا نتقدم بال�صكر اجلزيل   
ل�صماحة ال�صيخ عبد اهلل الكعبي على اتاحته لهذه الفر�صة 
واع��ط��ائ��ه ه��ذا ال��وق��ت م��ن ب��رام��ج عمله ون��ك��رر �صكرنا 
وال�صالم  واخ��ريًا  اواًل  لكم  ل�صماحتكم.ال�صكر  وتقديرنا 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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بقلم: ال�صيخ حممد علي ا�صماعيل

بقلم:ال�صيد الزم حمزة املو�صوي

العدل االلهي

تأمالت
كتاب

ان ل�صفة )العدالة( خ�صو�صيات خا�صة من بني 
العقائد  بعلماء  اأدى  مما  االلهي  الفعل  �صفات 
اإىل  م�صتقلة  وب�����ص��ورة  بالتف�صيل  بحثها  اإىل 
ا�صول  بني  من  ا�صتقاللها  نالحظ  التي  الدرجة 
الدين وانها ذكرت كاأحد ا�صول الدين العقائدية 
اخلم�صة يف حني انها ال تتفاوت عن بقية ال�صفات 
ح�صب الظاهرة وينبغي دجمها يف مباحث معرفة 
هذه  �صرح  ان  وال�صفات  اال�صماء  بحث  يف  اهلل 
اخل�صو�صيات قبل البحث حول ا�صل امل�صاألة غري 
ممكن لذا �صنكله اىل ما بعد ونكتفي هنا بالقول 
االمي��ان  باأ�صل  عالقة  االلهي  العدل  مل�صاألة  ان 
جهة  م��ن  امل��ع��اد  ومب�صاألة  جهة  م��ن  اهلل  ب��وج��ود 
اخرى ومب�صاألة النبوة من جهة ثالثة ومب�صائل من 
قبيل الثواب والعقاب واجلرب والتفوي�س التوحيد 
رابعة  االحكام وغريها من جهة  فل�صفة  والثنوية 
او  اال�صل  بهذا  االعتقاد  تغري  ان  فقد ميكن  لذا 

نفية �صكل جميع املعارف والعقائد الدينية؟
ا�صافة اإىل هذا فاإن اثر العدل االلهي يف املجتمع 
والعدالة  االجتماعية  العدالة  م�صاألة  يف  الب�صري 

االخالقية وامل�صائل الرتبوية غري قابل لالإنكار؟

اي�صًا  فاأننا  التي ذكرناها اعاله  امل�صائل  وب�صبب 
تف�صياًل  واك��رث  ح��دة  على  ال�صفة  ه��ذه  نبحث 
املو�صوعي  التف�صري  ا�صلوب  ي�صتوجب  كما  ولكن 
االآيات  اإىل  ننطلق  ان  �صيء  ينبغي علينا قبل كل 
لن�صتنري بها يف  ال��واردة يف هذا املجال  القراآنية 
املهمة,  امل�صاألة  لهذه  املعقدة  امل�صاكل  حل  طريق 
بعد هذا التمهيد ن�صغي االن خا�صعني اإىل االآيات 

القراآنية التالية :
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   تعاىل:زب  ق��ال   .1

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  رب يون�س
رب  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   .2

الكهف 49
ژ   ژ   ڈ   ڈ   زب  ت��ع��اىل:  ق���ال   .3

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  رب التوبة

خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   زب  تعاىل:  قال   .4
مب  ىب     يب  جت  حت  خت   رب ي�س

گ   گ   گ   گ   ک   زب  ت���ع���اىل:  ق���ال   .5
ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ربالبقرة

6. قال تعاىل: زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  
ې  ى  ربالن�صاء

7. قال تعاىل: زب ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   رب 
ال عمران

ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ٿ    زب  تعاىل:  ق��ال   .٨
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ربال عمران 1٨

زب ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   تعاىل:  قال   .9
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ رب يون�س

ڤ       ڤ   ڤ       ڤ   زب   : ت��ع��اىل  ق��ال   .10
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ رباالنبياء 47

حخ  جخ  مح   جح  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال   .11
مخربف�صلت

ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   .12
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  

ڦ   ڦ  رب�س
اال�صل  يف  املقايي�س,  يف  ورد  كما  ظلم  كلمة  ان 

ذات معنيني متفاوتني:
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ان من املوؤ�صف ان كثريًا من النا�س ينحون منحًا خطريًا يف نظر تهم اإىل 
الدين وكانه قائم على بند اأو �صعرية خا�صة من �صعائر اال�صالم بينما 
الواقع يحتم علينا مفاهيم ا�صا�صية يجب التقيد بها من تلك املفاهيم 
وان  اال�صالمي  الت�صريع  م�صدر  ا�صا�س  هو  الذي  الكرمي  القراآن  وهو 
وان قرائته وفهمه  لنا منها  التي ال منا�س  الواجبات  به من  التم�صك 
فهم  من  ميكننا  الذي  االمثل  �صبيل  لهو  باإحكامه  واالخ��ذ  وا�صتيعابه 
احلياة و�صرورتها وبالتايل ن�صتطيع ان نتذوق احلياة ال�صعيدة املبنية 

على اعتبارات �صرعية تر�صي ال�صمائر وتطمئن بها النفو�س.
لذلك من منطلق الوعي االن�صاين العام واال�صالم  خا�س البد لنا من 
التي  اال�صولية  العقيدة  فينا  تر�صخ  التي  القراآنية  بالثقافة  نت�صلح  ان 
تعني اول ما تعني ان يكون الفرد امل�صلم واثق اخلطايف ال�صري احلثيث 
على طريق االميان املوثق بالهداية ذات االبعاد احلقيقة يف جمال ما 
اأحل اهلل تعاىل وما حرم اخذين بالنظر االعتبار وما يعزز املفهوم فينا 

وهو االلتزام باالأمر احلوزوي الذي هو �صباق يف اقرار االأحكام وويف 
�صتا ميادين احلياة 

اإما عدم االأخذ بهذه البديهيات فاأن املرء يكون قد فقد ر�صده ويتعذر 
ال�صهادة  مببداأ  ح�صنه  ا�صوة  ولنا  املرجوة  الغايات  اإىل  الو�صول  عليه 
ال�صهادة  طريق  الزكي  بدمه  يعيد  كي  احل�صني  اإمامنا  به  اخذ  الذي 
واالخ��رون  االول��ون  عليه  �صار  الذي  املجد  الواقع طريق  والتي هي يف 
مبثابة  وهو  واجب  امر  الباطل  مقاتلة  ان  حيث  تعاىل  اهلل  اإىل  تقربًا 
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ومل تكن مثل تلك الواقعة هي مبثابة 
اجتهاد �صخ�صي او حادثة عر�صية بل هو ن�س قراآين يف جمال ال�صهادة 
يف �صبيل احلق الذي اقره الباري  اذن فال بد من االلتزام بكل ما 
اأقره اهلل يف كتابه الكرمي كي يتحول اإىل كالم اىل فعل يق�صم ظهر 

االعداء ويدح�س جبهتهم 

ال�صيء  و�صع   ( واالخ���ر:  احداهما)الظلمة(, 
و�صع  وهو  مقابلة)العدل(  ويف  حمله(,  غري  يف 
كال  يعود  ان  ويحتمل  املنا�صب  حمله  يف  ال�صيء 
املعنيني اإىل ا�صل واحد الأن الظلم �صد )العدالة( 
ال�صبب  هو  هذا  ولعل  ك��ان,  اينما  الظلمة  �صبب 
اعتبار  اإىل  م��ف��ردات��ه,  ب��ال��راغ��ب يف  دف��ع  ال��ذي 

)الظلمة( ا�صل هذه الكلمة. 
هو:  الظلم  ا�صل  ان  العرب  ل�صان  يف  ورد  وق��د 
)اجل�����ور وال���ت���ج���اوز ع���ن احل����د( وا���ص��اف��ة يف 
احلد  عن  معناه)االنحراف  الظلم  اخ��ر:  تعبري 

املتو�صط( 
اأي ) و�صع  للظلم  الثالثة  املعاين  ان هذه  طبعا: 
ال�صيء يف غري حمله( و ) التجاوز عن احلد( و 
) االنحراف عن احلد املتو�صط(, تعود اإىل ا�صل 

واحد.
وقد ق�صم بع�س العلماء الظلم اإىل ثالثة اق�صام: 
الكفر  م�صاديقه  )واظهر(   , ربه  االن�صان  ظلم 
وال�����ص��رك وال��ن��ف��اق, وظ��ل��م االن�����ص��ان االخ��ري��ن, 
قراآنية,  �صواهد  منها  لكل  وذك��روا  نف�صه  وظلمه 
الثالثة  االق�صام  ان  نرى  معينة  زاوي��ة  من  ولكن 
منذ  االن�صان  الن  النف�س  ظلم  ا�صل  اإىل  تعود 
يوجه  الظلم  على  ت�صميمه  من  االوىل  احلظة 
اإىل نف�صه كما قال تعاىل: ) وما  ال�صربة االوىل 
االعراف  الأنف�صهم يظلمون(  كانوا  ولكن  ظلمونا 

160
معنيني  ل��ه  ذك���روا  وق��د  )ال��ع��دل(  الظلم  و�صد 

مت�صادين هما: 
االول: هو معناه املعروف اأي و�صع ال�صي يف حمله 

كثرية  م�صاديق  الوا�صع  املفهوم  ولهذا  املنا�صب, 
العدالة  االع��ت��دال,  مبعنى  العدالة  جملتها  من 
التميز,  ال���وان  ك��ل  ونفي  امل�صواة  رع��اي��ة  مبعنى 
العدالة  االخرين,  حقوق  رعاية  مبعنى  العدالة 
واخ��ريا  واال�صتحقاقات,  احلقوق  رعاية  مبعنى 

العدالة مبعنى التزكية والتطهري.
ان ا�صتعملها القراآن الكرمي احيانا مبعنى ال�صرك 
قال  وع��دي��اًل,  ن��دًا  هلل  يتخذ  امل�صرك  ان  ف�صببه 
ثم   ( االن��ع��ام:  �صورة  من  االوىل  االي��ة  يف  تعاىل 
الذين كفروا بربهم يعدلون( واملعنى الثاين, كما 

ورد يف املقايي�س هو االعوجاج واالنحراف.
ان  اأي  الظلم  يعني  انه  اللغة:  ارباب  بع�س  وقال 
مت�صادان,  معنيان  لها  التي  االلفاظ  من  العدل 

لذا يطلق على االنحراف عن �صيء )عدول(.
وكلمة )ق�صط( يف اال�صل تعني احل�صة والن�صيب 
ال��ع��ادل, ل��ذل��ك ف��اأن��ه��ا ق��د ت��اأت��ي اح��ي��ان��ا مبعنى 
)العدالة(, وهو عندما  يعطي ن�صيب كل واحد 
)الظلم(,  مبعنى  تاأتي  اخ��رى  واحيانا  بالعدل, 

وهو عندما ي�صلب منه ن�صيبة العادل.
وي�صتعمل االول عادة ب�صيغة )افعال(, لذا �صمي 
اهلل با�صم )املق�صط( والثاين بالفظ )ق�صط( من 
الثالثي املجرد لذا فالقا�صط  يعني الظامل, قال 
حطبا(  جلهنم  فكانوا  الق�صطون  واما   ( تعاىل: 
ان اهلل يحب  ت��ع��اىل: )  ق��ول��ه  ك��ذل��ك  اجل���ن15 

املق�صطني( املائدة42 
كلمتي  ان  وه��ي  اي�صًا  امل�صالة  ه��ذه  ذك��ر  ويجدر 
احيانًا  ي�صتعمالن  قد  كلمتان  والعدل(  )الق�صط 
ب�صورة منف�صلة ومبفهومني متقابلني مع بعظهما 

تقريبًا, ولكن ت�صتعمالن احيانا اخرى يف مو�صع 
م�صادر  عن  املنقول  ال�صهري  كاحلديث  واح��د, 
قال:  انه    الر�صول  عن  ال�صنة  واأهل  ال�صيعة 
) لومل يبقى من الدنيا اال يوما واحد لطول اهلل 
فيمالها  ولدي  من  رجل  يخرج  اليوم حتى  ذلك 

عدال وق�صطا كما ملئت جورا وظلمًا(.
فقد ذكر) العدل والق�صط( اإىل جوار بعظهما يف 
هذه الرواية كما هو حال كلمتي) اجلور والظلم( 
وح����ول م���ا ف��ي��ه ال��ت��ف��اوت امل���وج���ود ب���ني ه��ذي��ن 

التعبريين؟ 
يف  هذا  ذكرنا  كما  )الق�صط(  ان  القول:  ميكن 
العادل  التق�صيم  معناه  اللغوي  مفهومه  تف�صري 
و�صده )التمييز( وعليه فان الق�صط معناه اعطاء 
لكل ذي حق حقه ال غري لكن العدالة �صد اجلور 
والتجاوز على حقوق االخرين, كان يغ�صب احد 
حق الغري وي�صتويل عليه, ونحن نعلم بان العدالة 
الكاملة يف املجتمع الب�صري حتقق عندما ال يكون 
هناك جتاوز من قبل احد على حقوق االخرين, 

وال يعطي حق احد غريه
وي�صتنتج )تباين( اخر اي�صا من التعبري الوارد يف 
العادلة تخ�س احلكم  وهو كون  االحاديث  بع�س 
وقد  تق�صيم احلقوق,  والق�صط يخ�س  والق�صاء, 
االحاديث:  بع�س  عن  نقال  العرب  ل�صان  يف  ورد 
)اذا حكموا عدلوا واذا ق�صموا اق�صطوا( ويحتمل 
اي�صا ان يكون العدل ذا مفهوم او�صع واعمق من 
الق�صط, الن الق�صط ي�صتعمل بخ�صو�س التق�صيم, 
والعدل ي�صتعمل فيه ويف موارد اخرى) فتاأمل(.  
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟
�صمي  االأول:  ربيع  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 

بهذا اال�صم النه يف ف�صل الربيع ويظهور فيه الع�صب.
ـــغـــوري(  ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال
القدمية  الفرن�صية  اللغة  من  ا�صم   :)February(فرباير
عن اللفظ الالتيني Februalia وهو وقت خا�س للكفارة عن 

الذنوب وللتطهري.
معناه  يعود  �سباط:  االآرامي(  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
رب واجَللد, وقيل اإنها بابلية االأ�صل, و�صبب  اإىل كلمات ت�صري اإىل ال�صَ

الت�صمية هو �صدة الربد والرياح يف هذا الوقت من ال�صنة.

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ـــر طــــلــــع ثـــمـــره ـــج ـــس � ثامر 1
ــه ــان ــن ــس مــــن ذهـــبـــت ا� دريد 2
ايامها متــام  قبل  مــولــوده  خديجة 3
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متعة الفشلبقلم: ا. حممد علي حميد
تناولنا يف العدد ال�صابق مفهوم الف�صل وعالقته بالنجاح وال ي�صعنا هنا 

اإال ان نتمم ما بدئناه .
ونحقق الفائدة .والنجاح وال ميكن ذلك االإ بتحقيق مفاتيح النجاح 

وهي 
1� الطموح كنز ال يفنى :� اي ان يكون لنا طموح كبري وال نتوقف عند 

حد معني .
2� العطاء ي�صاوي االخذ :� فلكي نحقق ما نريد البد من ان نبذل فما 

تزرع اليوم حت�صده غدا .
3� طور راأيك يف نف�صك :

4� حارب الربجمة ال�صلبية :� كثريا منا يقول انا عدمي الفائدة انا ال 
افهم انا غبي وغريها من االلفاظ ال�صلبية التي توؤثر ب�صكل مبا�صر 
من حيث ال ي�صعر على ال�صخ�س نف�س وجتعله ينتحل ال�صخ�صية التي 

اطلقها على نف�صة .
5� ال تخ�صى الف�صل :� ان اغلب الفا�صلني هم يرددون ويخ�صون الف�صل 
.اال ان ال�صواب ان ال يف�صى الف�صل ويقول ماذا لو ف�صلت هل �صتكون 
نف�صك  .ام��الأ  اكرثنا جناحا  ف�صال  اكرثنا  مقولة  .بل هناك  نهايتي 
يف  دائما  ي�صكون  .فالناجحون  واالم��ل  علية  والتوكل  باهلل  باالإميان 

قدراتهم على النجاح .

بقلم: كرار كرمي زيارة

من  انتبهوا 
ة ملصيد ا

يف برد قار�س وظالم دام�س ومزرعة كبرية وبيت �صغري كان هناك فاأٌر يعي�س على ما 
يالقيه يف البيت ال�صغري فانزعج منه االب فقرر ان يتخل�س منه...

دخل الرجل على زوجته وبيده �صندوق.. ففرح الفاأر وقال قد اتى باالكل فاين جائع.. 
وفتح الرجل ال�صندوق واذا بداخله م�صيدة للفاأران!!

ففزع الفاأر وخرج من املنزل هاربا منذعرا ي�صرخ باعلى �صوته وذهب اىل الدجاجة 
وقال لها: ان �صاحب املنزل اتى مب�صيدة!

فقالت: ومايل انا وامل�صيدة ال تزعجنا ب�صراخك.
فذهب اىل اخلروف وقال له: لقداتى �صاحب البيت مب�صيدة!

 فقال له اخلروف: هذا �صاأنك ال يهمني هذا االمر.
فذهب اىل البقرة: اهربي فان �صاحب البيت اتى مب�صيدة!

فقالت با�صتهزاء: هذا يهمك وال يهمني اذهب من هنا وتدبر امرك.
فذهب لينقذ نف�صه.. فاأختباأ يف جحره ومل يخرج وبقى ينظر اىل امل�صيدة لريى ما 
يح�صل.. ويف منت�صف الليل واذا ب�صوت امل�صيدة قد انطبق فنظر الفاأر اىل امل�صيدة 
واذا بثعبان قد وقع فيها.. فاتت الزوجة كل ظنها يف امل�صيدة الفاأر.. فام�صكت بها وكان 
الظالم حالكًا واذا بالثعبان يع�س الزوجة امل�صكينة ويبث �صمه يف ج�صمها.. ف�صرخت 
م�صتنجدة بزوجها فاتاها واجندها للم�صت�صفى وبعد خروجها ذبح لها زوجها الدجاجة 
ثم اتاهم االقرباء واال�صدقاء ليطماأنوا على �صالمة الزوجة فذبح الزوج اخلروف ثم 

ماتت الزوجة فذبح الزوج البقرة ملرا�صيم العزاء...
وهكذا بقى الفاأر يف املزرعة وحده على قيد احلياة.

مل يكن يف بال احد ان يبقى الفار �صاملا لكن يجب ان نفهم االخطار التي حولنا وان 
اخلطر الذي ي�صيب احدنا من املمكن ان ي�صيبنا فال ن�صتهني باالخطار واحجامها 

ويجب ان نلتحم ك�صف مر�صو�س لردع اي خطر يهدد م�صلحتنا جميعا.
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ُيتجاوز على حقوقها  للمراأة حيث ال  العراقي حقوق  القانون  �صمن 
عندما  تقرتن برجل وت�صبح زوجة وام الطفال فكفل القانون العراقي 

حقوقها وهي:
1. حق الزوجة يف املهر املعجل
2. حق الزوجة يف املهر املوؤجل

3. حق الزوجة يف االثاث الزوجية و هي االثاث التي يتم تخ�صي�صها 
للزوجة و يتم �صراءها من املهر املعجل  و ما �صلم لها كهدايا مبنا�صبة 

الزواج و ما ت�صرتية من مالها اخلا�س
النفقة  و  املا�صية  بالنفقة  املطالبة  وهي  النفقة  يف  الزوجة  4.ح��ق 
امل�صتمرة ذلك الن نفقة الزوجة يف مال زوجها و حقها يف املاكل و 

امللب�س و امل�صكن
5. حق الزوجة باملطالبة بالنفقة امل�صتمرة لالطفال ذلك الن الزوجة 

هي احلا�صنة لالطفال
6. حق الزوجة بح�صانة الطفل واحل�صول على اجرة احل�صانة و حق 

املطالبة باجرة الر�صاعة للطفل
7. حق الزوجة باملطالبة باجرة العملية القي�صرية يف  حالة الوالدة و 

ان الزوج م�صوؤول قانونا و �صرعا بتحمل نفقة عالج الزوجة

٨. حق الزوجة بان يتوفر لها االحرتام و ح�صن املعا�صرة الن  العالقة 
الزوجية مبنية على املودة و االحرتام و اإن حق الزوج يف تاأديب الزوجة 
ال يعني تعر�صها لل�صرب املربح فمن حق الزوجة اللجوء اإىل الق�صاء 
يف حالة تعر�صها لل�صرب واالعتداء عليها من قبل الزوج ال ان تكون 
الزوجة دائمة التعر�س لالعتداء بال�صرب و ال�صب و ال�صتم و اإ�صاءة 

املعاملة  فتتحول العالقة الزوجية اإىل جحيم ال يطاق.
الق�صائي  التفريق  للزوجة يف طلب  العراقي احلق  القانون  9. منح 
من زوجها اإذا ا�صر الزوج بزوجته �صررا يتعذر معه ا�صتمرار احلياة 
الزوجية ووجود اخلالفات امل�صتحكمة التي ت�صتحيل معها ا�صتمرار 
ب��دون موافقة  ثانية  ال��زوج من زوج��ة  ت��زوج  واإذا  الزوجية  الرابطة 
الزوجة االأوىل وارتكاب اخليانة الزوجية واإذا هجر الزوج زوجته مدة 
�صنتني فاأكرث  و اإذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة اأو منفق �صرعي و اإذا 
امتنع الزوج من ت�صديد النفقة املرتاكمة املحكوم بعد اأمهالة �صتون 

يوما من قبل دائرة التنفيذ
املعدل   1969 ل�صنة   111 رق��م  العراقي  العقوبات  قانون  وف��ر   .10
احلماية القانونية حلقوق الزوجة القانونية حيث عاقبت املادة 3٨4 

من قانون العقوبات يف حالة امتناع الزوج عن ت�صديد النفقة.

بقلم: ا. علي عادل ها�صم

احلكم: نظام برملاين.

العا�صمة: طرابل�س.

امل�صاحة: 1.759.541  كيلو مرت مربع.

ال�صكان: 6,733,620 ن�صمة.

العملة: الدينار الليبي .

اللغة الر�صمية: العربية.

اأ�صل الت�صمية: اأطلق ا�صم ليبيا على االإقليم الواقع يف �صمال اأفريقا 

هذه  �صكنت  التي  االأمازيغية  الليبو  قبيلة  اإىل  ن�صبة  تون�س  م�صر  بني 
كريت  جزيرة  من  االإغ��ري��ق  هاجر  وق��د  ال�صنني.  اآالف  منذ  املنطقة 
االإغريقية  اخلم�س  املدن  ليوؤ�ص�صوا  امليالد  قبل  الثامن  القرن  حوايل 
ازدهارا يف  االأكرث  املدن  برقة )�صريينايكا(, وهي  )البنتابولي�س( يف 

اأفريقيا يف ذلك الع�صر.
اأن ليبيا كانت ماأهولة قدميا  ال�صجالت التاريخية املوجودة ت�صري اإىل 

الذين   - الفينيقيون  قطنه  فقد  الغربي  ال�صاحل  اأما  الرببر,  بقبائل 
قبل  العا�صر  القرن  من  ب��دءًا  الغربي-  املتو�صط  �صاحل  من  هاجروا 
امليالد. يف القرن ال�صاد�س قبل امليالد �صعد جنم قرطاج كدولة ذات 
قوة ومكانة على املتو�صط, وا�صتمرت قرطاج حتى �صقوطها بيد الرومان 

يف القرن الثاين قبل امليالد..
نبذة خمت�صرة: ليبيا دولة تقع يف �صمال اأفريقيا على ال�صاحل اجلنوبي 

للبحر االأبي�س املتو�صط. يحدها من ال�صرق م�صر, ومن اجلنوب ال�صرقي 
ال�صودان, و من اجلنوب ت�صاد والنيجر, ومن الغرب اجلزائر ومن ال�صمال 

الغربي تون�س.
وليبيا ع�صو يف عدد من املنظمات والتجمعات االإقليمية والدولية من بينها 
االأمم املتحدة, واالحتاد االأفريقي, واحتاد املغرب العربي, وجامعة الدول 
ومنظمة  االإ�صالمي,  التعاون  ومنظمة  االنحياز,  عدم  وحركة  العربية, 

الدول امل�صدرة للنفط و كومي�صا.

حقوق الزوجة يف القانون العراقي

201321 �سباط

الثقافة العامة



بقلم:طالب حممد جا�صم



اخالقاهل 
البيت

ال�صيد  مهدي  ال�صيد  املوؤلف:  ا�صم 
ال�صدر علي 

احليدرية  املكتبة  انت�صار: 
االوىل الطبعة: 

ي��ت�����ص��م��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب اخ����الق اه��ل 
العامة  االخ��الق  يتناول   البيت
والواجبات  الق�صم االول, واحلقوق  يف 
يف الق�صم الثاين وله اهمية عظيمة يف 
وكيفية    البيت  اهل  اخالق  ن�صر 

نهجهم. على  وال�صري  بهم  االقتداء 
اخلطباء  �صدى  جملة  ق��راء  اأع��زائ��ي 
يف  كتابنا  واملبلغات  املبلغني  احبتي 
الذي  املهمة  الكتب  هو من  العدد  هذا 
ن�صر  يف  ابدًا  عنه  اخلطيب  ي�صتغني  ال 
املجتمع  يف    البيت  اهل  اخالق 

واه��م��ي��ة امل��وا���ص��ي��ع ال����ذي ت��ن��اول��ه��ا 
الكتاب.

االول الق�سم 
العامة   االخالق 
1. ح�صن اخللق

2. �صوء اخللق
3. االخالق بني اال�صتقامة واالنحراف

4. عالج �صوء اخللق
ال�صدق  .5

وم�صاوئ اخللق 6. اخللق 
الغيظ  7. احللم وكظم 

والتكرب الغ�صب   .٨
والتوا�صع القناعة   .9

10. اخلوف من اهلل تعاىل 
الذنوب 11. غوائل 

ومراقبتها  النف�س  حما�صبة   .12
13. طاعة اهلل وتقواه 

الثاين الق�سم 
 يف احلقوق والوجبات 

االلهية 1. احلقوق 
 2. حقوق النبي 

الطاهرين  االئمة  3. حقوق 
العلماء حقوق   .4

والطالب اال�صاتذة  5. حقوق 
6. حقوق الوالدين واالوالد 

الزوجية  7. احلقوق 
اال�صالمي  املجتمع  حقوق   .٨

9. حق احلاكم واملحكوم 
النف�س . 10. حقوق 
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الزيتون يف االآيات القراآنية 
بقلم: عالء عبد االمري الي�صاري

اأهميته  اكت�صاف  بعد  مكانته  يكت�صب  مل  الزيتون 
يف  له  تعاىل  اهلل  بذكر  اأكت�صبها  ولكنه  العلمية, 
القراآن الكرمي يف عدة اآيات, يقول اهلل تعاىل يف 

حمكم تنزيله:زب ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
اأن  املوؤمنني.املعنى:  رب  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
الزيتون  ال�صجرة �صجرة  نعم اهلل علينا هذه  من 
حيث اأنها حتتوي على الدهن)الزيت( فيكون اإَدام 

ُبغ اللُّْقَمَة ِبَغْم�ِصَها ِفيِه عند االأكل. َي�صْ
تعاىل  اهلل  يق�صم  التني.  رب  ٻ   ٻ   ٱ   زب 
فل�صطني  املقد�س  بيت  الثالثة  املقد�صة  باالأماكن 
  اأر�س االأنبياء وجبل الطور حيث كلم مو�صى

ومكة املكرمة حيث الر�صالة اخلامتة
رب  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ   زب 

االأنعام.
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   زب 

ڑ  رب النحل .
ُه  ِهُنوا ِبِه َفاإِنَّ ْيت َوادَّ َقاَل َر�ُصول اهللَّ  ُكُلوا الزَّ

ِمْن �َصَجَرة ُمَباَرَكة
بالزيت  : )اده���ن���وا  امل��وؤم��ن��ني  اأم���ري  وع���ن 
واأتدموا به, فاإنه دهنة االأخيار واإدام امل�صطفني, 
وبوركت  مقبلة  بوركت  مرتني,  بالقد�س  م�صحت 

مدبرة, ال ي�صر معها داء(.
املوطن االأ�صلي ل�صجرة الزيتون هي فل�صطني اأر�س 
التني والزيتون و انتقل الزيتون من بالد ال�صام اإىل 
اأوروب��ا وازده��رت زراعته اأي��ام حكم امل�صلمني يف 

االأندل�س.
القيمة الغذائية 

التي  الوحيدة  ال�صائلة  امل��ادة  الزيتون  زيت  يعترب 
بكامل  حمتفظة  وهي  الطازجة  بحالتها  ت�صتعمل 
�صفاتها البيولوجية مبا فيها الفيتامينات, واأف�صل 
ن�صيحة تقدم ملزارعي الزيتون ومنتجي الزيت هي 

قطف الثمار واإر�صالها مبا�صرة ملعا�صر الزيت.
فوائده

ذك��رت وك��ال��ة)روي��رت( اأن امل��واط��ن االأل��ب��اين هو 
االأوروب��ي��ة,  القارة  يف  نظرائه  بني  عمرا  االأط��ول 
واأ�صاف اخلرب اأنه بالرغم من اأن األبانيا تعترب من 
اأفقر البالد االأوروبية اإال اأن �صعبها يتميز بال�صحة 
ال�صبب  الدرا�صة  واأرجعت  العمر,  وطول  اجليدة 
اإىل النظام الغذائي الذي يتبعه ال�صعب  يف ذلك 

والفواكه  الزيتون  زي��ت  على  واعتماده  االأل��ب��اين 
البحر  ح��و���س  )ن��ظ��ام  وي�صمى  واخل�����ص��راوات 

املتو�صط الغذائي(.
اإيجاد  ي�صمن  النظام  اأن هذا  الدرا�صات  واأثبتت 
م�صادات باجل�صم �صد االأمرا�س املزمنة, وذكرت 
اأن زيت الزيتون يحتوي على دهون غري م�صبعة, 

وهي اأكرث اأمانا للج�صم من الزيوت امل�صبعة.

- اإذا �صرب باملاء احلار �صكن املغ�س .
- يعالج القولون .
- يطرد الديدان .

- يفتت احل�صى وي�صلح الكلى .
- االحتقان به ي�صكن املفا�صل .

- يعالج اأوجاع الظهر .
- مينع ال�صيب وي�صلح ال�صعر ومينع �صقوطه .

- يقطع العفن وي�صد االأع�صاء.
اال�صتعمال الطبي:

�صرب الزيت ينفع امل�صموم ويطلق البطن وي�صكن 
وجميع  ج��م��ة,  ومنافعه  ال����دود,  وي��خ��رج  وجعها 
الدهون ت�صعف املعدة اإال زيت الزيتون , ول�صهولة 
باإعطائه  االأط��ب��اء  ين�صح  الزيتون  زي��ت  ه�صم 
لالأطفال مع اخلبز يف بداية عهدهم بالغذاء لبناء 
اأج�صامهم ووقايتهم من االإ�صابة بتقو�س ال�صاقني 
اإىل  اأو الك�صاح)غني بفيتامني د (هذا باالإ�صافة 
املختلفة  الفيتامينات  على  وزيته  الزيتون  احتواء 
املبا�صر  ال��ت��اأث��ري  ذات  مادة)الليبوئيد(  وع��ل��ى 
زيت  يفيد  كما  امل��خ,  اأن�صجة  تغذية  يف  والفعال 
الزيتون يف عالج االإم�صاك والت�صنج املعوي وتنظيم 
عمل اجلهاز الع�صبي وجتديد الن�صاط العام, فهو 
من الزيوت النباتية التي ال توؤثر اإطالقا على ن�صبة 
البارد  االأخ�صر  والزيتون  ال��دم.  يف  الكول�صرتول 
الياب�س جيد للغذاء ومقوي للمعدة, اأما االأ�صود منه 
فرديء باملعدة, كما اأن م�صغ ورق الزيتون ينفع من 
قالع الفم. حتتفظ االأغذية املقلية بزيت الزيتون 
باأنواع  املقلية  بتلك  مقارنة  اأعلى  غذائية  بقيمة 
جدًا  هامتان  مادتان  وتدخل  الزيوت.  من  اأخرى 
يف تركيب زيت الزيتون, وهما فيتامني e وبوليفون 
اللتان تعمالن معًا. فهما متنعان تاأك�صد االأحما�س 
بت�صلب  االإ�صابة  خطر  من  يقلل  مما  الدهنية 

ال�صرايني وبع�س اأنواع االأمرا�س ال�صرطانية.
• يوؤمن زيت الزيتون وقاية جيدة من جتلط الدم 

وت�صلب ال�صرايني.
ويخف�س  ال�صفراوية,  والقناة  الكبد  ين�صط   •

االإ�صابة  من  ويحميها  املعدة  اإف���رازات  حمو�صة 
بالقرحة.

• ي�صاعد على ال�صفاء من اأمرا�س اللثة, ويحافظ 
على بيا�س االأ�صنان.

• ي�صتخدم من قبل الريا�صيني لتليني الع�صالت 
واملفا�صل, وكذلك من قبل الن�صاء للمحافظة على 
وكذلك  ال��وردي,  الب�صرة  لون  الطبيعية,  النعومة 

لنمو ال�صعر ب�صكل اأف�صل.
من  والعديد   ,  e و   b1 ,a1 بفيتامينات • غني 

االأمالح املعدنية.
• تن�صح الن�صاء احلوامل بتناوله.

• ي�صاعد على منو االأطفال والر�صع
• يوؤخر ظهور عوار�س ال�صيخوخة.

• ي�صاهم يف جعل الطعام اأ�صهل يف اله�صم.
بعد   ( للحروق  املثايل  العالج  باأنه  ويعتقد   •

مزجه مع املاء والزيزفون(.
 .. بالزيت  " ائتدموا   : اهلل  ر�صول  يقل  اأمل 

وادهنوا به 
وقد و�صف اهلل تعاىل هذه ال�صجرة باأنها مباركة , 
فقال: ) يوقد من �صجرة مباركة زيتونة ال �صرقية 

وال غربية ( النور : 35
فال�صجرة مباركة .. والزيت مبارك .. وهنيئا ملن 

نال من تلك الربكات
معلومات تهمك:

م�صتوى  خف�س  على  ال��ق��درة  له  الزيتون  زي��ت   -
االإ�صابة  خف�س  على  ي�صاعد  مما  الكولي�صرتول 

باأمرا�س القلب.
اأنه)قطفة  اإذ قراأت على زجاجة زيت الزيتون   -
ت�صتعمل  مل  اأن��ه  معناه  فهذا   )Vergin اأوىل 
مذيبات كيميائية يف عملية ت�صفيته, اأما اإذا قراأت 
)قطفة اأوىل اإك�صرتا ExtraVergin( فهذا 
االأوىل  الع�صر  اأنه م�صتخل�س من عمليات  معناه 
اختياره  مت  قد  الزيتون  اأن  جانب  اإىل  للزيتون 

بعناية.
من  �صنة  خالل  الزيتون  زيت  ا�صتخدام  يجب   -

تعبئته االأوىل وهذا ل�صمان ح�صن طعمه ونوعيته.
الزيتون  زيت  ت�صنيع  مكان  اأن  من  التاأكد  حاول 
هو نف�صه مكان زراعة الزيتون امل�صتخدم, ل�صمان 
اأنه حديث التعبئة ومل ياأخذ وقتا لنقله من مكان 

زراعته اإىل مكان ت�صنيعه.

بقلم: عالء عبد االمري الي�صاري

الزيتون 
فوائد
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اعداد: ال�صيخ �صاحب الدك�صناعداد: كرار كرمي زيارة

م�سطلحات

حيث  هجومي  طــابــع  ذات  تــكــون  مــا  ــرب  ح
توجه الدولة �سربة خاطفة ملراكز جتميع 
ا�ستخدام  طــريــق  عــن  املــعــاديــة  اجلــيــو�ــس 
اأ�سلحتها ال�سريعة و املتحركة وتتميز بق�سر 

مدتها الزمنية و بتحديد الهدف املن�سود . 

اأعـــداد  حتملها  الــتــي  االآراء  جمموعة 
ي�سغل  مو�سوع  حول  املواطنني  من  كبرية 
االهتمام العام و قد يقوم بدور املناه�س 
ل�سيا�سة احلكومة او بدور داعم ل�سيا�سة 

احلكومة اخلارجية 

م�سوؤولية  التنفيذية  الهيئة  تتوىل 
تــنــفــيــذ الـــقـــوانـــني الـــتـــي تــتــخــذهــا 
تنفيذية  �سلطة  هــي  و  الت�سريعية 
 , بها  االأفـــراد  ثقة  من  قوتها  ت�ستمد 
هو  و  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  ان  و 
حاكم و املهيمن على �سيا�ستها العامة و 
ممثلها يف اخلارج و تاأتي �سيطرتها على 
الدبلوما�سية  و  الع�سكرية  االأجهزة 
تنفيذ  وظائفها  املالية  و  االأمنية  و 
اإدارة  و  الــنــظــام  فــر�ــس  و  ــقــانــون  ال

ال�سوؤون الع�سكرية. 

وعظ غريه  ال�صعيد من 
الن�صيان  العلم  افة   

انتبهوا ماتوا  فاذا  نيام  النا�س   
الدال على اخلري كفاعله   

�صافية  مراآة  الفكرة   
النا�س اعداء ما جهلوا   

الئام. ويغلبهن  الكرام  يغلنب  الن�صاء   

حرب خاطفة

الراي العام

ال�سلطة التنفيذية

ثالث كلمات النميمة فقط

حكم ومواعظ

عزيزي القارئ اخي اخلطيب اختي املبلغة 
الق�ص�س  بع�س  فيها  اال���ص��رتاح��ة  ه��ذه 
واحل��ك��م واال���ص��ع��ار وال��ط��رائ��ف واالدب��ي��ة 
حما�صراتكم  يف  منها  ت�صتفيدون  ولعلكم 

العامة  وثقافتكم 
وقال  له غالم فباعه  حكاية قيل كان رجل 
اإال  عيب  كل  من  األيك  اأب��راأ  اإين  امل�صرتي 
فقال  النميمة  قال  ماهو؟  قال  واحدًا  عيبًا 
اال  لبث  فما  قوله  الاأق��ب��ل  �صوف  امل�صرتي 
ان  له  وق��ال  ال�صيد  ات��ى  حتى  قالئل  اي��ام 
غريك  وت��ت��زوج  تقتلك  ان  ت��ري��د  ام��رات��ك 
ق���ال وم���ا ي��دري��ك ق���ال ق��د ع��رف��ت ذل��ك 
ذلك  لك  يظهر  �صوف  فاأنه  عليها  فتناوم 
ان  لها  وق��ال  زوجته  اىل  اتى  ثم  مااقول. 
زوجك يريد ان يخلعك ويتزوج غريك فهل 
قالت بال قال  اليك  ان يرجع حبه  تريدين 
اأاأتيني بثالث �صعرات من حليته فلما دنت 
بال�صيف  األيها  قام  حليته  �صعر  لتاخذ  منه 
ال��زوج  فقتلوا  امل���راأة  اخ��وة  وج��اء  فقتلها 
فتعوذ  عبدهما  �صنع  ب�صوء  كالهما  فذهب 

النميمة من  باهلل 

والع�صفور الب�صتان  �صاحب  حكاية 
ع�صفور  فراأى  ب�صتان  له  رجل  هناك  كان 
ثمارها  م��ن  ي�صيب  �صجرة  على  واق��ع��ًا 
فلما  ف�صاده  فخًا  له  فن�صب  ذلك  فغاظه 
تهم  اراك  فقال:  اهلل  انطقه  بذبحه  هم 
يف  لك  فهل  ي�صبعك  ما  يف  ولي�س  بذبحي 
ق��ال  ق���ال: وم��ا ه��و  ب��ه  خ��ري مم��ا هممت 
هو  كلمات  ث��الث  واعلمك  �صبيلي  تخلي 

خري لك من اهلك ومالك 
فعلت الفالح  قال 

تياأ�س على ما فات الع�صفور ال  له  قال 
والت�صدق مبا ال يكون 

�صبيله  فخلى  عليه  تقدر  م��اال  تطلب  وال 
قال  ثم  اال�صجار  بع�س  على  ووق��ع  فطار 
اأنه  لعلمت  مني  فاتك  ما  تعلم  لو  للرجل 

عظيم  امر  فاتك 
قال الفالح وما هو؟

ال��وزة  كبيظة  درة  حو�صلتي  يف  ان  ق��ال: 
ف��ن��دم ع��ل��ى اط��الق��ه وق���ال دع ع��ن��ك ما 
واكرم  �صحبتك  اح�صن  معي  وانطلق  فات 
انتفعت  م��ااراك  الع�صفور  فقال  مثواك 
اأق��ل  اأمل  اي��اه��ا  علمتك  ال��ت��ي  بالكلمات 
على  ندمت  وقد  مافات  على  التياأ�س  لك 
�صدقت  وقد  يكون  ال  مبا  والت�صدق  تركي 
وج�صمي  ال��وزه  كبي�صة  درة  حو�صلتي  يف 
تقدر  م��ال  تطلب  وال  ن�صفها  م��ن  ا�صغر 
تقدر  وال  اإليك  رجوعي  تطلب  واأنت  عليه 

عليه

2414 3 4 ربيع 1

ا�سرتاحة اخلطباء



سيدة السماء والنساء 
 بقلم: غادة ابراهيم الوزينفاطمة الزهراء  

�صنتحدث عن �صيدة ال�صماء وماذا تعني هذه 
الكلمة اإي عندما نقول ان الزهراء  هي 
كانت  اأي  ان�صية  احل��وراء  الأنها  ال�صماء  �صيدة 
نطفتها من فاكهة اجلنة عندما اأ�صري بالر�صول 
 اإىل ال�صماء قال  اخذ بيد جربائيل 
فادخلني اجلنة فناولني تفاحة فاأكلتها فتحولت 
االر�س  اإىل  هبطت  فلما  �صلبي  يف  نطفة  اإىل 
بفاطمة  حملت    خديجة  واقعت  وعندما 
 فاأذن انها احلوراء ان�صية . وقال ر�صول 
اجلنة  رائ��ح��ة  اإىل  ا�صتقت  فكلما    اهلل 
�صممت رائحة ابنتي فاطمة  وهذه الواقعة 
حدثت عندما حتدث العا�س بن وائل مع النبي 
 واخذا يتحدثان يف امر معني ثم افرتقا 
قري�س  جمل�س  اىل  العا�س  اب��ن  ج��اء  بعدها 
فقال:  معه؟  تتحدث  كنت  ال��ذي  من  ف�صاألوه: 
اإي املنقطع الن�صل وكانوا ينكلون  ذلك االبرت. 
به ب�صبب ذلك ولكن اهلل  ال يحب ان يرتك 
حبيبه امل�صطفى هكذا وهنا جاء قوله تعاىل: 

زب ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     
ڑ   ک     ک  ک  ک    گ   رب وان الكوثر 
هي فاطمة الزهراء  فكانت الكوثر ذات 
بركة وخري وكان النبي  يناديها ام ابيها 
قلب  يف  منزلتها  عظيم  اإىل  منه  ا���ص��ارة  هنا 

. ر�صول
واإما باأنها �صيدة ن�صاء:

ان فاطمة كانت قدوة لنا نحن الن�صاء ومازالت 
كذلك مل ُي�صمع يومًا ان فاطمة  تكربت 
اباها  ان  بالرغم  الغرور  او  العجب  وا�صابها 

ر�صول اهلل  بل كانت متوا�صعة مع الن�صاء  
كانت تطحن بالرحى بيدها حتى جملت )اأي 
العمل(  ب�صبب  واللحم  اجللد  بني  امل��اء  جتمع 

م��ط��ي��ع��ة م��ع وكانت 
زوجها 

طاعة 

تثقل  ال  ت��ام��ة 
بالطلبات  عليه 
اب���دًا وت��ر���ص��ى منه 

م��ن ب��امل��ال وال��ط��ع��ام الأن��ه��ا بالي�صري 
لذلك  وعقلها  قلبها  يف  االخ���رة  تعي�س  كانت 
اغ�صبتها  )م���ا   : امل��وؤم��ن��ني  ام���ري  ق���ال 
املثالية  احلياة  هي  هذه  اغ�صبتني(  وال  يوما 
للزوجة ال�صاحلة وكانت تعتني اعتناء عظيمًا 
واحلكمة  االآداب  وتعليمهما  احل�صنني  برتبية 
النا�س واالإيثار وكانت تهتم  والعبادة واحرتام 
بنظافة مالب�صهم مراعاة لروحيهما وجت�صيدا 
لالإ�صالم وكانت عبادة الزهراء  مل تكن 

الن  املجتمع  عن  مبعزل  ودع��اة  �صالة  جم��رد 
العبادة احلقيقية هي التح�ص�س مب�صاكل النا�س 
وكانت  مع�صالتهم  وح��ل  اعانتهم  وحم��اول��ة 
 هي العابدة التي ال تعرف االنكفاء على 
ال��ذات وال االنطواء على نف�صها بل جتوع لكي 
كان  ما  الب�صري  احل�صن  وع��ن  الفقري  ي�صبع 
يف هذه االمة اعبد من فاطمة كانت تقوم حتى 
تورمت قدماها. فيجب على االخوات املوؤمنات 
ان يلتزمن ال�صالة والدعاء فهذه 
  ع���ب���ادة ال����زه����راء
جزء  ول��و  منها  فلتتعلم 
�صالتها  م���ن  ب�����ص��ي��ط 
ويجب  وعلمها  ودعائها 
الذي  باحلجاب  نلتزم  ان 
املوؤمنة  للمراأة  االول  ال�صرت  هو  كان 
فاحلجاب ال�صحيح نقدر ان نتوا�صل مع اهلل 
 فمن خالل حجابنا اأي ان احلجاب لي�س 
بلب�س العباءة فقط بل حتى حجابنا يف اعيننا 
فيجب ان ال ننظر اإىل االجنبي ونحلق به فيجب 
ان تكون نظرتنا يف �صبيل اهلل وحم�صنة فكانت 
االجنبي  ظلها  حتى  ي��رى  ال    ال��زه��راء 
كل   البيت اأه���ل  م��ن  نتعلم  ان  فيجب 
نعمل  لكي  بها  او�صونا  التي  واحلكم  املواعظ 

باأحكامها و�صرائعها.
اللهم  وم��والت��ي.  يا�صيدتي  عليك  اهلل  ف�صالم 
وال�صر  وبنيها  وبعلها  وابيها  �صلي على فاطمة 

امل�صتودع فيها عدد ما اأحاط به علمك. 
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  بقلم: ام ح�صني الوائلي

راأ�س الإمام احل�سني

 اختلفت الروايات حول مكان راأ�س احل�صني
وتوجد عدة مزارات ومقامات يف بع�س الدول 
معتربة  الروايات  خالل  من  ا�صحابها  اأ�صتدل 
 عندهم على وجود راأ�س االإمام احل�صني

عندهم.
1- النجف اال�صرف: عند راأ�س امري املوؤمنني 
كما يف روايات اأهل البيت ذكرها �صاحب كتاب 
ا�صتحبابه  عنوانه)  م�صتقل  ب��اب  يف  الو�صائل 
اأم��ري  ق��رب  راأ����س احل�صني ( عند  زي���ارة 
املوؤمنني واأ�صتحباب �صالة الركعتني لزيارة كل 

منهما.
�صبب  ان  االع�صى  �صبح  ففي  ال��ق��اه��رة:   -2
بناء جامع ان راأ�س االإمام احل�صني  كان 
رزيك  اأب��ن  طالئع  ال�صالح  فخ�صي  بع�صقالن 
عليه من االفرجن فبني جامع خارج باب زويلة 
وهي حملة وباب بالقاهرة وقعد نقل الراأ�س اليه 

فقلبه الفائز على ذلك واأمربناء هذا امل�صهد.

3- يف دم�صق: قال البالذري يف تاريخه هو يعني 
الراأ�س ال�صريف بدم�صق يف دار االمارة ووافقه 
على ذلك الواقدي ويف التذكرة حكاية عن ابي 
الدنيا قال وجد راأ�س احل�صني يف خزانة 

يزيد بدم�صق فكفنوه ودفنوه بباب الفرادي�س.
4- يف البقيع: دفنه وايل املدينة عمرو بن �صعيد 
ذلك  ذك��ر  يزيد  اليه  بعثه  اأن  بعد  العا�س  بن 
العماد احلنبلي يف �صذرات الذهب واليافعي يف 

مراأة اجلنان واأبن كثري يف بداية والنهاية.
5- يف م�صجد الرقة على الفرات. يف التذكرة 
ان يزيد قال البعثنه اإىل اآل ابي معيط فدفنوه 
اأبن  يف بع�س دوره��م ومل يذكر احد هذا غري 

الوراق
تذكرته:  اجل��وزي يف  ابن  قال  كربالء:  6- يف 
اأق��وال  على  احل�صني  راأ���س  يف  واختلفوا 
اأ�صهرها انه رد اإىل املدينة مع ال�صبايا ثم رد اإىل 
اجل�صد بكربال فدفن معه و�صرح به البريوين 

يف كتابه )االثار الباقية( وال�صرباوي يف كتابه 
موا�صع  وهناك  اال���ص��راق(  )االحت���اق يف حب 
اخرى ملعرفة التفا�صيل اكرث راجع كتاب مقتل 
وخال�صة  العلوم  بحر  لل�صيد   احل�صني
القول ان امل�صهور عند علماء االإماميه ان راأ�س 
ودفن  كربالء  اإىل  ال�صام  من  اأعيد  احل�صني 
ورد يف  كما  االربعني  يوم  ال�صريف  اجل�صد  مع 
رو�صة الواعظني للقتال �س165 ومثري االحزان 
الأبن منا احللي �س15٨ والكهوف البن طاوو�س 
للطرب�صي �س151 كما  الورى  واعالم  �س113 
راأ���س  ان  ر�صائله  بع�س  يف  املرت�صى  عن  ورد 
احل�صني اأعيد اىل بدنه يف كربالء ومهما اأختلف 
ورحم  املوؤمنني  قلوب  يف  فمو�صعه  مو�صعه  يف 

اهلل ال�صيخ عبد احل�صني االع�صم حني قال 

اأن يبقى ملقى بال دفن فاأن له
قربًا باح�صاء من وااله حمفورا
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  بقلم الطالبة: ام امري املو�صوي

بعد  من  الزبور  يف  كتبنا  ولو  تعاىل  قال 
الذكر اأن االر�س يرثها عبادي ال�صاحلون

قد يت�صاءل البع�س كيف يكون االنتظار 
اجلواب على ذلك ان االنتظار يتقوم من 

عدة امور هي :-
1. الوعي والوعي على انحاء, 

اهلل  من  كله  الكون  وان  التوحيد  وعي  اأ� 
وكل �صيء م�صخر باأمره وهو قادر على كل 

�صيء.
االج����واء  و���ص��ط  اهلل  وع����د  وع����ي   � ب   
ال�صاغطة ان يتلقى االن�صان بوعي قوله: 

ڭ               ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    زب 

ڭ    ڭ  رب ال عمران 

وجه  على  امل�صلم  االن�صان  دور  وع��ي   � ج 
االر�س وهو القيمومة وال�صهادة واالمامة 

للب�صرية يقول تعاىل: زب ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ  

ڄ  ڄ رب البقرة

� وعي ال�صنن االلهية للتاريخ واملجتمع  ه� 
واحل��رك��ة  ولتمهيد  االع����داد  و����ص���رورة 
وا�صتحالة  ال�����ص��نن  ه���ذه  ���ص��م  وال��ع��م��ل 
ت��ع��اىل  ي���اأم���ر اهلل  ول���ذل���ك  اخ���رتاق���ه���ا 
امل�صلمني باالأعداد لهذه املعركة الفا�صلة 

زب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  رب االنفال
2- االمل: وهو االمر الثاين الذي يتقوم 

عليه االنتظار وعندما يكون االمل موعد 
اهلل لعبادة وبحوله وبقوته و�صلطانه فاأنه 

ال ينفذ وال يجيب �صاحبه.
ان  االم��ل  نتيجة  واملقامة  املقاومة:   -3
االنقاذ  فريق  اىل  ينظر  ال��ذي  الفريق 
يف  ويجد  امل��اء  ام��واج  يغالب  اليه  يتقدم 

ع�صالته قوة فوق العادة ملغالبتها.
4� احلركة: واحلركة هي االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر والدعوة اىل اهلل تعاىل 
واعداد االر�س لظهور االإمام وقيام دولته 

العاملية.
ان  �صك يف  وال  االإم��ام  لظهور  الدعاء   �5
الدعاء مع العمل واحلركة اىل جنب االمر 
التاريخ  مرحلة  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف 
اليوم  �صبابنا  اغلب  ان  جن��د  اال���ص��الم 
عالمات  تتبع  هو  اهتمامهم  جل  يكون 
االهم  يتنا�صى اجلانب  او  ين�صى  الظهور 
وهو العمل الذي يعد حقيقة االنتظار من 
ا�صالح النف�س واالر�س وان االنتظار هو 
مرتبط باإعمالنا وعينا ومقاومتنا ووحدة 
وت�صحياتنا  ال�صيا�صي  وان�صجامنا  كلمتنا 
وقدرتنا احلركية وال�صيا�صية واالعالمية 
االم��ر  ينقلب  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  على  وب��ن��اء 
ينتظر  ال���ذي  ه��و    االم����ام  وي��ك��ون 
االمر  ولي�س  وجهادنا  ومقاومتنا  حركتنا 
كان  اذا  االم��ام  ظهور  امر  فان  بالعك�س 

فاأننا  ال�صيا�صي واحلركي  بواقعنا  يت�صل 
نحن الذين ن�صنع هذا الواقع وباأمكاننا 
ان نوؤخر ذلك بالتوكل والغياب عن �صاحة 
امل�صوؤوليات  مواجهة  من  والتهرب  العمل 
وهو االنتظار االيجابي واملوجه هو الذي 
ي�صتحق هذه القيمة الكبرية التي تعطيها 
عن  روي  فقد  له  اال�صالمية  الن�صو�س 
امتي  اعمال  )اف�صل    اهلل  الر�صول 
ان  ق��رر  تعاىل  اهلل  وان  الفرج(  انتظار 
يورث االر�س لل�صاحلني ويوؤكدها يف قولة 

تعاىلزب چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ  
اذن  ڈرب  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ 
فان اهلل تعاىل يريد لهذه االمة ان يثقفها 
االنبياء  وراث���ة  واالن��ت��ظ��ار  ال��وراث��ة  على 
تعاىل  وع��د اهلل  وان��ت��ظ��ار  وال�����ص��احل��ني 
الوراثة  فان  ال�صاحلني  وامامة  بالفرج 
التوحيد يف  واالنتظار هما اعمدة حركة 
نثقف  ان  ال�صاق وعلينا  الطويل  م�صريها 
املزدوجة  القراآنية  الثقافة  بهذه  انف�صنا 

الوراثة االنتظار.
حقا  املنتظرين  من  واي��اك��م  اهلل  جعلنا 
الثورة االلهية العظيمة  والعاملني لظهور 
ارواح��ن��ا  ع�صرنا  اإم����ام  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
لرتاب مقدمة الفداء وجعلنا واياكم من 

.ان�صاره

 الثورة الكونية الشاملة اليت يقودها احلجة

كيف تكون؟

انتظار
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تبكِينْي ــِت  ــَئ ج ـــن  ـــَاْم ُي ــام  الــ�ــس اإىل  ــــم  ـــَرَخـــة الــديــِنمَيّْ ـــق �ـــسَ ـــْل ـــب اأط ـــَن ـــَد َزي ـــن َوع
ـــتـــٌقـــد  ـــَع ُم الـــــعـــــام  بـــــُهـــــذا  يــبــلــغــنــي  ــْيال  ــن ــي ــسِ ــوا� ت َكــــاَنــــْت  َمـــــْن  زار  اإذا  اإال 
ـــا ـــه ـــِت ـــَرب ُت كــــفــــاه  ـــْت  ـــَح ـــس ـــ� َم اإذا  َوّعــــفــــَر الــــراأ�ــــس ُكــــل الــــراأ�ــــس بــالــطــنِياإال 
ــــريْن ــــذِك ـــبـــاكـــي ْي مَبـــــــْن �ـــســـبـــابـــيـــُكـــهـــا بـــــني الــ�ــســيــاطــنيُزحــــامــــكــــْم َحـــــــوَل �ـــسُ
ـــبـــّي ِيــَحــمــلــهــا ـــ�ـــسَ ـــــــــــِدْت لـــل املـَـــالِعــــنِيكــــاأنــــهــــا ُول ـــِبـــي  �ـــسَ ــٍر اىل  ــم ــس � ــيَّ  ــب ــس � مــــَن 

ـــقـــًة  مـــغـــل ـــــــي  ـــــــواب اب ـــــــيء  ـــــــب اأن املـــــاليـــــني اأين  ــــــــواق  ــــــــاب ب اأبــــــــــــــايل  وال 
قـــربـــتـــه  الــــعــــبــــا�ــــس  حــــمــــل  اذا  تــ�ــســقــيــنــياال  ـــــالن  ل الـــتـــي  ــي  ــق ــس ــ� ي وراح 
ــــــان لـــيـــ�ـــس بـــعـــبـــا�ـــس ونـــخـــوتـــه  ــــــذا لــيــ�ــس يــعــنــيــنــي مـــــن ك عـــنـــد الـــــنـــــزال وه
ــت يف كـــربـــالء حـــني اجــتــمــاعــكــم  ــن الـــ�ـــســـالطـــنيمـــا ك رواديــــــــــــد  ـــمـــعـــت  �ـــس وال 
ـــا  ـــه ـــارئ ـــب ل دعـــــــاواكـــــــم  حـــمـــلـــت  الــــدكــــاكــــنيوال  خــــــرافــــــات  �ــــســــهــــدت  وال 
ــيــفــكــم  ا�ــس ــــي  ك �ـــســـمـــاطـــي  مـــــــددت  ــيوال  ــن ــي ــي ــح ي مــــــن  احـــــيـــــي  وقـــــفـــــت  وال 
ـــي  اب ـــت  ـــن ب ـــو  ـــح ن مـــ�ـــســـيـــا  رحــــــت  ــنيالين  ــع ــب ــس ــ� ـــــــا وعــــبــــا�ــــس حمــــفــــوفــــا ب ان
ــي  ــن ــع ــي ــس ــ� ت عـــيـــنـــهـــا  اذكـــــــــر  ـــــــت  زل ــــل ظـــــل يــ�ــســجــيــنــي ال  ــــوي ـــى ع ـــام ـــت ـــي ـــل ول
ــا ــه ــع ــدام اإبــــــــان تـــلـــتـــف حـــــويل حـــفـــنـــة الـــــدونوكـــنـــت فــــــردا دروعــــــــي مــــن م

ــــرتا و�ـــســـابـــغـــة  ــــس ــــت عـــبـــاءتـــهـــا � ــــان يــرمــيــنــي ك الـــكـــفـــر  حــــني  اهلل  اأرادهــــــــــا 
ــون الـــرمـــل كــيــف على  ــي ـــاكـــنيولــيــ�ــس تــــدري ع ـــ�ـــس امل ام  ـــقـــطـــت  �ـــس ا�ــــســــالــــعــــي 
ـــيـــهـــا تــفــديــنــيتـــربقـــعـــت بــــاالبــــاء املـــحـــ�ـــس ثــــم دنـــت مــــنــــي وراحــــــــــت بـــغـــال

ــل  ــب ج اىل  ـــى  ـــع ـــس ـــ� ي ــــل  جــــب ــيكـــــاأنـــــهـــــا  ــن ــي ــات ي اهلل  جــــــالل  مـــــن  فــــرقــــد  او 
ـــت عـــلـــى جــ�ــســد ـــاف ــة ط ــب ــع ــــــنيفـــلـــم اجـــــد ك ــــــاي ــــــب كـــــــل االح ــــــن طــــــــــــواف زي
املــرتــ�ــســى وطــنــا بــنــت  مــثــل  ــــد  اج ــــون ومل  ــــن وال الـــــكـــــاف  بـــــني  اهلل  اأقـــــامـــــه 

ــدين  ــم ــس ــ� ت ــــــربى  ع مـــقـــلـــة  ــــــد  اج ـــني ومل  ـــت ــــون وال ــــزيــــت ـــات مــــن ال ـــي ـــاق ـــب ـــال ب
اجــمــعــهــا االر�ــــــس  بـــريـــد  يف  اجــــد  ــيــنــيومل  ــل ــس ــــت تــ� ــــات ـــا ب ـــه ـــل ـــائ ـــس ــــوى ر� ــــس �
ــي �ـــســـورة ر�ــســمــت ــح ــري ــس ــيعــلــى قـــبـــاب � ــن ــوي ــك ــــل عـــلـــى ا�ــــــســــــرار ت ــــي لـــهـــا دل

�سطعت  قـــد  ـــور  ـــن ال زمـــــان  ــاف  ــح ــس � ــيويف  ــن ــاوي ــن ـــــدل عـــلـــى اأهــــــــدي ع ـــــرف ي ح
ــــال وافــتــتــحــت ــت قـــلـــم االجــــي ــم ــل ــــــا بـــتـــدويـــنـــيمــــن ع ـــر اإيــــــذان ـــك ـــف نـــــوافـــــذ ال
ــالــت مـــن الـــنـــون �ــســيــمــا بــنــت حــيــدره ــس واوقـــــفـــــت �ــــســــاغــــرا الـــــدهـــــر لــلــنــون �

ــة  ــم ــاط ف ــــــراق  اإ�ــــــس يف  احــــمــــد  ــني جــــــالل  ــل ال ــى  ــه ــت ــن م املـــرتـــ�ـــســـى يف  وهـــيـــبـــة 
مــنــزلــهــا الــــقــــدر يف اال�ـــــســـــراء  ـــة  ـــالم ــني ع يــا�ــس ــح  ــي ــب ــس ــ� ت الـــفـــجـــر يف  وروعــــــــة 

الـــريـــاحـــني  روح  يف  الــــريــــاحــــني  الـــريـــاحـــنيروح  روح  يف  الــــريــــاحــــني  روح 
زيــنــبــنــا  الـــكـــون  نــ�ــســاء  يف  تــكــن  مل  لـــلـــنـــ�ـــســـاويـــن لـــو  فــــخــــر  واهلل  مــــــاكــــــان 
�ــســاهــدة ـــار  ـــن ال تــلــقــي  الـــ�ـــســـام  ـــــــــــــارون وفـــــرعـــــون ميـــم اىل  ـــــد وه ـــــزي ــــى ي عــــل

ــة  ــل ــرم ـــاب ح ـــس ـــ� ـــى ن ـــل ـــاط ع ـــي ـــس ـــى � ـــل ـــى الـــبـــقـــيـــة مــــن نـــ�ـــســـل الـــثـــعـــابـــنِيع عـــل
ــوى ــس ــــان � ــــزم تــكــفــني كــــاأمنــــا مل يـــجـــد حـــقـــد ال دون  حـــتـــى  ـــــــورد  ال ـــن  ـــدف ي ان 

ـــة  ـــع دام احلــــــــــوراء  مـــقـــلـــة  يــــــرى  �ــســرايــيــنــيوان  مــــن  ـــــاء  ـــــدم ال ـــب  ـــع ي وان 
ــة  ــع ــس ــ� ــب م حتــــــت  ـــــجـــــدين  ي مل  جــثــامــيــنــيوان  يف  عــــنــــي  ـــث  ـــح ـــب ي يــــظــــل 
ــــــدرع  ـــــو�ـــــس م ـــــي فـــــان ـــــن ـــه ان ـــس ـــ� ـــي ـــغ ـــني ي ـــاك ـــس ـــ� امل كــــــف  يف  حــــــــرة  وثـــــــــــورة 
ــــل واحــــــــدة  ــــي ــــل ــــالة ال يــ�ــســلــيــنــيوانــــــنــــــي كــــ�ــــس مــــن  اال  الـــفـــجـــر  ــــــدرك  ي ال 

م اىل الشام.. يمَ
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