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اخلطيب املرحوم ال�سيد كاظم القارئ

ال��ع��ل��م خ���زائ���ن وم��ف��ات��ي��ح��ه ال���س���ؤال، 
ف��اس��أل��وا رمح��ك��م اهلل، ف��إن��ه ت��ؤج��ر 
واملستمع  واملتكلم  السائل  أربعة: 

واحملب هلم

 قال ر�سول اهلل



االفتتاحية

رئي�س التحرير

متر علينا يف هذه االيام املباركة ذكرى والدة ال�سيدة الطاهرة  زينب الكربى  بنت امري املوؤمنني  الذي ي�سادف مولودها 
الثورة  قافلة  رائدة   زينب للعقيلة  البطويل  املوقف  ن�ستذكر  ان  علينا  هنا  ونحن  االول  جمادى  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  يف 
احل�سينية وحاملة لواء �سيد ال�سهداء االإمام احل�سني   بعد �سهادته حيث كان الظالم دام�سًا وكانوا بنوا اأمية قد ق�سوا على 
اقوى معار�سة مما فتح الطريق امام اجلاهلية والتربير �سائد على الكثري من ابناء االمة الذين كانوا برغم من روؤيتهم وعلمهم بان 
�سرح الر�سالة يكاد ي�سقط اىل انهم كانوا يبحثون عن املال وال�سلطان والرفاه تاركني وراء ظهورهم الر�سالة غريبة تتجه نحو 
  فهي قد ورثت الر�سالة من ابيها االإمام علي  الهاوية لكن م�سعاًل كان اليزال متقدا يف قلب ال�سديقة زينب بنت علي

زب ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ   املباهلة  اآية   كما �سرحت بذلك  الر�سول  ونف�س 
61 . ذلك يدل على اميانها الوهاج قد دفع بها اىل ان ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئرب اآل عمران: 
جرت يف كربالء مل تاأبه  بذلك كله بل اقتحمت �ساحة ال تبايل حتى  باأج�ساد ابنائها فلذة كبدها يف يوم كربالء و املا�سي التي 

 فراأته م�سرجا بدمه ال  يكاد يعرف حتت ركام بقايا ال�سيوف والرماح املوت حيث مقتل �سيد ال�سهداء 
وقالت  قليال  ورفعته  اجل�سد  فاأخرجت  وبهذه واحلــجــارة  القربان(  هــذا  تقبل  )اللهم 

من العملية ر�سمت زينب  �سبغت حركة احل�سني  كانت  حيث  و�سعارها   
لقد قالت زينب للتاريخ ان كل اجل اهلل وقربانا له �سبحانه  فاحل�سني  ثار اهلل 

وان  الباقي  هو  اهلل  وجه  والكــن  ينتهي  بني �سيء  واما  اهلل  وجه  الر�سالة 
يف االر�س �سيفنى ويزول .امية وامثالهم وجاهليتهم و�سلطانهم وطغيانهم 

بطلة الر�سالة املحمدية



  كيف يتم ح�ساب خم�س لوازم املنزل؟

  ب�سمه تعاىل: يجوز ا�ستثنا�ؤها اذا ا�سرتاها من الربح 
�ان بقيت ل�سنني االتية نعم اذا كان عنده �سيء منها قبل ذلك ال 

يجوز ا�ستثناء قيمته بل حاله حال من مل يكن حمتاجا اليها.

الربامج  ا�ستماع  ا�  م�ساهدة  يف  ا�سكال  هناك  ه��ل    
الفكاهية من االذاعة �التلفزيون؟

كاأثاره  حم��رم  بعنوان  يقرتن  مل  ما  جائز  نف�سه  يف     
ال�سهوة اأ� يلزم منه الوقوع يف احلرام.

فما  ك�سر  ا�  ��سوئه جرح  اع�ساء  يوجد على  �سخ�س    
هي �ظيفته؟

الغ�سل  كان يف موا�سع  ان  املك�سوف  �القرح  �اجل��رح     
�جب الغ�سل ما حولها �االحوط ا�ستحبابا امل�سح عليها ان امكن �ال 
يجب ��سع خرقة عليها �م�سحها �اإن كان ذلك اأحوط ا�ستحبابًا 
اأما الك�سر املك�سوف يف موا�سع الغ�سل �امل�سح فاملتعني فيه التيمم 

كما هو املتعني يف القر�ح �اجلر�ح املك�سوفة يف موا�سع امل�سح.

من  مينع  ال  االظ��اف��ر  �سبغ  ان  يدعني  الن�ساء  بع�س     
الو�سوء فما هو راأيكم؟

   مانع من الو�سوء

  هل يجوز للمراأة ان جتري عملية جراحية للرحم لكي 
ال تنجب مطلقا علما باأن االجناب ال يوؤثر عليها �ال على حياتها؟

القناة  لغلق  جراحية  عملية  جتري  ان  للمراءة  يجوز     
التنا�سلية �ان كان يوؤدي اىل قطع ن�سلها بحيث ال حتمل ابدا �ال 
مما  ذلك  �نحو  الرحم  لقطع  جراحية  عملية  جتري  لها  يجوز 
اقت�سته  اذا  بها  بليغا  ي�ستلزم �سرر  �لكن  ن�سلها  يوؤدي اىل قطع 

�سر�رة مر�سية.  

  اذا �سحك �سخ�س اثناء ال�سالة لتذكر قول م�سحك, 
ا� لغر�س امر مثري لل�سحك, فهل تبطل �سالته ام ال؟

  القهقهة هي تبطل ال�سالة �ان كانت بغري اختيار اذا 
كانت مقدمتها اختيارية بل �ان مل تكن اختيارية بل �ان مل تكن 
اختيارية على االحوط لز�ما مع �سعة الوقت لالإعادة �اإال مل تبطل 

ال�سالة . 

   لو �سلم �سخ�س عدة مرات يف �قت �احد فهل يكفي 
الرد مرة �احدة؟

  اذا �سلم مرات عديدة كفى اجلواب مرة �احدة.

  اذا كان عندي �سك يف تنج�س ثيابي فهل تبطل ال�سالة 
فيما لو �سليت فيها ام ال؟

بالنجا�سة  العلم  له  �الفح�س �مل يح�سل  ال�سك     من 
الق�ساء يف  �ال  الوقت  علية يف  اع��ادة  فرغ من �سالته فال  حتى 
لز�ما  االح��وط  على  متلزمة  املتفح�س  غري  ال�ساك  اأما  خارجه 

االعادة �الق�ساء اذا �جدها بعد ال�سالة.

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 
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زب ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ   تعاىل  قال 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   رب ال�سورى.

من  �االن��اب��ة  الرجوع  هو  اهلل  اىل  التوبة  من  امل��راد 
املع�سية اىل طاعة اهلل  �هذه االآية املباركة �ردت 
يف �سياق قراآين كب�سارة للموؤمنني بعد �سد�ر املع�سية 
منهم ��سعورهم بالندم �االذى ملا �سدر منهم حيث 
يذكر يف �سبب النز�ل لهذه االآية املباركة ان امل�سلمني 
له  �ع��ر���س��وا    النبي  اىل  ج���اء�ا  امل��دي��ن��ة  يف 
�املتعة  �الوجاهة  العز  مقابل  �ممتلكاتهم  اموالهم 
اعتناقهم لالإ�سالم عندها قال  بعد  التي ح�سلوا عليها 

ڀ     ڀ      ڀ    زب  تعاىل:  قوله  تاليًا    اهلل  ر�سول  لهم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ رب 23 ال�سورى.

هم  لهم  فقال  اهلل؟  يار�سول  القربى  من  بع�سهم  ف�ساأل 
علي �فاطمة �ابناهما �كرر ذلك ثالث مرات.

بقول  م�سككا  بعظهم  حت��دث  منه  خر�جهم  فعند 
فنزل  قربائه  ال  تع�سبًا  القربى  ذكر  �ان��ه  الر�سول 
األيه  ذه��ب  ما  مبينًا    اهلل  ر�سول  على  الوحي 
امل�سلمون فاأر�سل عليهم فجاء�ا اإليه فاخربهم مبا �سدر 

ڃڃ   ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   تعاىل:زب  قوله  تاليًا  منهم 
ڌ    ڍ   ڍ    ڇ   ڇڇ  ڇ   چ  چ   چ  چ   ڃ  

ڌڎ  ڎ ڈ  ڈ    ژ   ژ  ربال�سورى .
مبا  ر�سوله  اأخ��رب  قد  تعاىل  اهلل  اأن  عملوا  فعندما 
لتهمتهم  عليهم  غا�سب  �ان��ه  امل�سلمني  م��ن  ج��رى 
لر�سوله باالفرتاء بدا عليهم الندم �احلزن فذهبوا 
ما  نادمني على  باكني  الليلة  تلك  �باتوا  بيتوهم  اىل 

�سدر منهم عندها نزل قوله تعاىل: ) ڑ  ڑ    ک  
  الر�سول  عليهم  فاأر�سل  ک...(  ک   ک 
�اخربهم بقوله تعاىل �ب�سرهم بقبول توبتهم �العفو 

عنهم ففرحوا فرحا �سديدًا.
فوات  قبل  بها  �اال�ستعجال  التوبة  على  احلث  �رد  �قد 

ی   ی   ی   ی  ىئ    زب  ت��ع��اىل:  ب��ق��ول��ه  اال�ان 
�عن  ال��ن��ور.  رب  ىئ  مئ   حئ   جئ  
التوبة اغرتار, �طول  تاأخري   (  االإمام اجلواد 

خالل  من  عظيمة  التوبة  �مكانة  ح��رية(  الت�سويف 
معرفة ما متيز به:- 

التوبة   :   اهلل  ر�سول  عن  ال�سيئات:  متحو   .1
جتب ما قبلها.

2. ت�ستنزل الرحمة: عن االإمام علي  : )التوبة 
ت�ستنزل الرحمة(.

من  اأجن���ح  �سفيع  )ال   :   عنه   : ال�سفاعة   .3
التوبة(. 

4. تطهر القلب: عنه  : )التوبة تطهر القلوب 
�تغ�سل الذنوب(. 

�التائب اىل اهلل يرتقي مقامًا عاليًا عن اهلل تعاىل 
فيح�سل على: 

1. حمبة اهلل : عن ر�سول :) لي�س �سيء اأحب 
اىل اهلل من موؤمن تائب ا� موؤمنة تائبة(.

بني  : )كل    ر�سول اهلل  ادم: عن  بني  2. خري 
ادم خطاء �خري اخلاطئني التوابون(.

3. يفرح به اهلل: عن ر�سول اهلل  : )هلل اأفرح 
بتوبة عبده من العقيم الوالد, �من ال�سال الواجد, 

�من الظماآن الوارد(.
تدل  تعاىل عالمة  اىل اهلل  للتائب  التائب:  عالمات 
)اأما   :   اهلل  ر�سول  عن  جاء  فقد  توبته   على 
عالمة التائب فاأربعة: الن�سيحة هلل يف عمله, �ترك 

الباطل, �لز�م احلق, �احلر�س على اخلري(.
�قت التوبة: هذه النعمة العظيمة جعلها اهلل تعاىل يف 
متنا�ل االن�سان اىل الوقت املعاينة اأي اىل اخر حياته 
من الدينا عندما ياأتي ملك املوت  لنزع ر�حة �يعاينه 
ر�سول  عن  جاء  فقد  التوبة  فر�سة  تنتهي  ذلك  عند 
اهلل  : ) من تاب قبل اأن يعاين قبل اهلل توبته(

حقيقة التوبة: 
تتخل�س  التوبة  �حقيقة  علية  دال��ة  حقيقة  حق  لكل 

باأمور نذكرها:
ما  على  املع�سية  �ساحب  يندم  ان  البد   : الندم   .1
 : )الندم  �سدر منه فقد جاء عن ر�سول اهلل 

توبة(
)ا�سرتجع   :   علي  االإم��ام  عن  اال�ستغفار:   .2

�سالف الذنوب ب�سدة الندم �كرثة اال�ستغفار(.
3. ح�سن االعرتاف: عن االإمام الباقر  : )�اهلل 

ما ينجو من الذنب اإال من اأمر به(.
اذا  )التائب   :   الر�سول  عن  االث��ر:  بيان   .4
ير�سي  بتائب,  فلي�س  التوبة  اث��ر  عليه  ي�ستنب  مل 
اخللق,  بني  �يتوا�سع  ال�سلوات,  �يعيد  اخل�سماء 
ب�سيام  رقبته  �يهزل  ال�سهوات,  عن  نف�سه  �يتقي 

النهار(.
5. اداء حقوق النا�س: عن االإمام الباقر :)�قد 
زمن  منذ  �ال��ي��ا  ازل  مل  اين  نخع,  م��ن  �سيخ  �ساأله 
ق��ال:  ت��وب��ة؟  احل��ج��اج اىل يومي ه��ذا, فهل يل م��ن 
توؤدي اىل  , حتى  ثم اعدت عليه؟ فقال: ال  ف�سكت, 

كل ذي حق حقه(.
التائب  من  التوبة  تقبل  حتى  الن�سوح:   التوبة 

البد ان تكون توبة ن�سوحًا فقد قال تعاىل:زب ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  رب التحرمي9

 يف بيان االآية اعاله:  �جاء عن االإمام الكاظم 
)يتوب العبد ثم ال يرجع فيه(.

على  الندم  الن�سوح  التوبة    اهلل  ر�سول  �ع��ن 
تعود  ال  ثم  اهلل,  فت�ستغفر  منك,  يفرط  الذنب حني 

اإليه ابدًا.
تبديل ال�سيئة باحل�سنة:  عن االإمام ال�سادق 
نبينا  على  النبي  دا��د  اىل    اهلل  :)ا�حى 
�اله   �  : يا دا�د , ان عبدي املوؤمن اذا اذنب 
مني  �ا�ستحى  الذنب  ذلك  من  �ت��اب  رجع  ثم  ذنبا 
�ابدلته  احلفظة  �ان�سيته  ل��ه,  غفرت  ذك��ره  عند 

احل�سنة �ال ابايل �انا ارحم الراحمني(.
فال بد لنا من ا�ستثمار هذه الفر�سة االلهية بالرجوع 
  االنابة من عامل املع�سية اىل عامل الطاعة هلل�

قبل فوات اال�ان.

التوبة يف القران الكريم

بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

20135 ني�سان

 علوم القراآن



بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

اثبتنا يف االبحاث ال�سابقة ان العقل يلزم 
�ج��ود  ع��ن  الفح�س  ب��وج��وب  ان�سان  ك��ل 
ثالثة,  اال�سباب  الحد  �تعاىل  تبارك  اهلل 
املحتمل,  ال�سرر  �دفع  املنعم,  �سكر  �هي 
�كلها  االن�سان,  لدى  الفطري  �االدراك 
الب�سري  العقل  يدركها  �ا�سباب  د�اف��ع 

لها. �يذعن  ال�سوي 
لي�ست  اهلل  اىل  ال��ط��رق  ان  م��ن  بالرغم 
حمد�دة النطاق ان هناك طريقا م�سرعا 
 �تنطلق يف  يف باطن كل قلب نحو اهلل 
عنه  تعرب  ان�سودة  ان�سان  كل  ر�ح  ر��سة 
االن�سانية  النفو�س  �لكرثة  ال�سبب  �هذا 
�لكل  لها  ح�سر  ال  اهلل  اىل  الطرق  ف��ان 
ان�سان نوع من االدراك �ال�سعور املخت�س 
به حول اهلل تعاىل �كما قيل: )ان الطرق 
اىل اهلل بعدد انفا�س اخلالئق( �لكن مع 
اجلميع  �جهة  فان  االختالفات  هذه  كل 
�يظهر  نحوه  با�سره  العامل  �احدة �يرتك 
من  ب��رع��م  ان�����س��ان  ك��ل  ر�ح  اع��م��اق  ففي 
كل  قلب  يف  �تبت�سم  ��سفاته  ذاته  معرفة 
تعاىل.  معرفته  ازه��ار  من  زه��رة  ان�سان 

�الكالم  العقيدة  علماء  ان  اال  ذلك  �مع 
فطري  �طريق  عقلية  طرق  خم�س  ذكر�ا 
ا�ستدلوا  املقد�سة  اهلل  ذات  الأثبات  �احد 
بها, �هذه الطرق العقلية هي عبارة عن:

احلركة  ب��ره��ان   -2 النظم   ب��ره��ان   -1
برهان   -4 �االمكان  الوجوب  برهان   -3

ال�سديقني. برهان   -5 �املعلول  العلة 
�ال�سلوك  الفطرة  هو  ال�ساد�س  �الطريق 
الباطن �البحث يف اعماق ر�ح االن�سانية 
ال��ك��رمي قد  ال���ق���راآن  ان  امل��الح��ظ  �م���ن 
اج���م���ع, غري  ال���ط���رق  ه���ذه  ا���س��ت��ن��د اىل 
ي��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي  ال����رباه����ني  ا���س��م��ل  ان 
الذي  النظم(  )ب��ره��ان  هو  للمعار�سني 
العلم  ��سفاته من  تعاىل  �جود اهلل  يثبت 
اخللق  عجائب  بعر�س  �ذل��ك  �ال��ق��درة 
يف  العجيبة  �االن��ظ��م��ة  البديعة  �االث���ار 
تعاىل  �ساء اهلل  ان  ��سنتابع  الوجود  عامل 
اهلل  �ج��ود  الأثبات  �االدل��ة  الطرق  �سائر 
كل  الفطرة  ق�سية   عن  حتدث  ثم  تعاىل 
كما  ال��ق��راآن��ي��ة  التوجيهات  ظ��ل  يف  ذل��ك 
بقوله:    اهلل  ر�سول  ذلك  على  دلنا 

ا�سله  ق���راآن  غ��ري  يف  العلم  ابتغى  )م��ن 
اهلل(

ما  يكرر�ن  الطريق  هذا  �سالكي  ان  اجل 
�سريهم  يف  �املر�سلون  االن��ب��ي��اء  ب��ه  ق��ام 
ال���ظ���اه���ري يف ه���ذا ال���ع���امل م���ن خ��الل 
الهدف  اىل  للو�سول  الباطني  �سريهم 
�املراد �هو معرفة اهلل �يف نهاية املطاف 
  يلبون النداء الر�حي لنبي اال�سالم
فيقرتبون  تفلحوا(  اهلل  اال  اله  ال  )قولوا 
م��ن اع��ل��ى م��ق��ام��ات ال��ف��الح �ال��ف��وز من 
خ����الل ت���ردي���ده���م م���ن ن��ع��م��ة ال��ت��وح��ي��د 
اجزاء �جودهم  بجميع  ال�سامية  الر�حية 
االلهي  �ال�سلوك  ال�سري  بهذا  فيخرجون 
ليجد�ا طريهم )دار  الطبيعة(  من )دار 

االلهي. القرب  �مقام  احلقيقة( 
يف  االب��ح��اث  ع��ن  اجمالية  ���س��ورة  �ه��ذه 
حر�سي  على  التاأكيد  مع  القادمة  احللقة 
االب���ح���اث خ��ال��ي��ة  ت��ك��ون ه����ذه  ان  ع��ل��ى 
اهلل  �سائاًل  االم��ك��ان  ب��ق��در  التعقيد  م��ن 

�ال�سداد. املوفقية 

دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

ال�سابعة احللقة 

االستدالل على وجود اهلل تعاىل 
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بقلم: ال�سيخ حممود عبد الر�سا ال�سايف
بعد احلمد �الثناء �ال�سالة �ال�سالم...

لدى  اال�سالمية  العقائد  ملنهج  متتبع  لكل  ميكن 
مذهب اهل البيت  �باقي املذاهب االخرى 
يجد ان هناك اختالفات عديدة يف بع�س العقائد 
نختلف �احدة عن االخرى �من حق كل ان�سان ان 
يراجع �يتابع هذه امل�سالة كي يكون على بينة من 

امره يف الوقوف على ما يعتقد به �سحيحًا. 
)ال��ب��داء( عند  م�ساألة  اي�سا  املثارة  االم��ور  �من   
ال�سيعة �اعتقادهم فيه د�ن غريهم من املذاهب 

اال�سالمية االخرى.
�البداء عند النا�س هو ان يبد�ا له راأي يف ال�سيء 
مل يكن له ذلك الراأي �سابقًا �بهذا الفهم يتبني لدى 
عامة النا�س انه مفهوم تبديل العزم عنده يف العمل 
راأي��ه �يرتكه بعد  الذي كان يريد ان يعمله فيغري 
ان كان يريد فعله �هذا بالطبع ال ميكن لالن�سان 
ندامة  ا�  له  امل�سلحة  له  التغيري كان  معرفة هذا 

على ما �سبق منه.
فاذا كان مفهوم البداء يعني ال�سكل �يزعم ال�سيعة 
ان اهلل  بدا له فهذا ي�ستحيل على اهلل تعاىل 
الن من اجلهل �النق�س �ذلك حمال عليه تعاىل 
�ال�سيعة االإمامية ال يقولون بهذا حيث قال االإمام 
ال�سادق: )من زعم ان اهلل تعاىل بدا له يف �سيء 
بداء ندامه فهو عندنا كافر باهلل العظيم( املفهوم 
الذي يذهب اليه باقي املذاهب اال�سالمية االخرى 
حول هذا االم��ر فهو يخالف ما حتدث به االإم��ام 
ال�سادق  �اي�سا املفهوم القراآين ي�سري اىل 

ما ا�سار اليه االإمام  �هو قول تعاىل:زب ڭ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ۋربالرعد 
�معنى ذلك ان اهلل  قد يظهر �سيئا على ل�سان 
نبيه ��ليه ا� يف ظاهر احلال مل�سلحة تقت�سي ذلك 
االظهار ثم ميحوه فيكون غري ما قد ظهر اأ�ال: �هذا 
مع �سبق كلمتة تعاىل بذلك �االمر �ا�سح املعامل يف 
ق�سة النبي ابراهيم  عندما امره اهلل تعاىل 

بذبح �لده ا�سماعيل ثم افداه بذبح عظيم.
اجلليلة  االإم��ام��ي��ة  ال�سيعة  عقائد  م��ن  �ال��ب��داء 
املرتكزة    البيت  اأه��ل  امل��اأخ��وذة من فكر 
جذ�رها  معرفة  �لعدم  متينة  فكرية  اأ�س�س  على 

الكامل  �الفهم  ال�سحيح  بال�سكل  �ا�ستيعابها 
على  العامة  مفكري  قبل  من  ال�سديد  االنكار  بداأ 
القائلني بها �اتهامهم ال�سيعة انهم يقولون البداء 
  باعتقادهم انهم ين�سبون اجلهل اىل اهلل

ال�سبهات  من  ك�سابقتها  �ا�سحه  ال�سبهة  �ه��ذه 
�الدليل على ذلك من قبل الوجهني االتيني:

الوجه القراآين
ان ثبوت هذا االمر �النقا�س من قبل اآيات القراآن 

ميكن ان يو�سل املتتبع لها �سحة الفهم �االعتقاد.
فلو تتبعنا االآيات القراآنية لوجدنا انها كلمة داله 
هذا  يف  كثرية  �ان��ه��ا  تعاىل  كلماته  اح��اط��ة  على 

املعنى. 
قال تعاىل: زب چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  رب ال عمران 
�قال: زب ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  رب ابراهيم.
�بهذه االيات ينايف ما ن�سب اليه تعاىل يف اجلهل بل 

هو عامل �بكل �سيء عليم �حميط.
جهة الن�س

فعن امري املوؤمنني  انه قال: �ن�ستغفر ممن 
قا�سر  غري  علم  كتابه.  �اح�ساه  علمه  به  اح��اط 
�كتاب غري مغادر �نوؤمن به اميان من عاين العيوب 

��قف على املوعود( نهج البالغة
�اي�سا �رد عن االإمام الباقر  انه قال: كان 
اهلل �ال �سيء غريه �مل يزل اهلل عاملا مبا كون فعلمه 

من قبل كونه كعلمه به بعدما كونه. بحار االنوار
املع�سوم  االإم��ام  بها  �سالوا  كثرية  م�سائل  �هناك 
فكان جوابه بالنفي عن اهلل تعاىل من هذا املفهوم 
ال�سائع يف �قته �عليه يثبت االعتقادات اخلاطئة 
 فواحدة  البيت  �التي اختلفوا بها عن اهل 

منها ما �رد عن املن�سور بن حازم 
قال: �ساألت ابا عبد اهلل  هل يكون اليوم �سيء 

مل يكن يف علم اهلل تعاىل باالم�س
قال  : ال من قال هذا فاإخزاه اهلل.

قلت: اراأيت ما كان �ما هو كائن اىل يوم القيامة 
الي�س يف علم اهلل؟

قال  : بلى قبل ان يخلق اخللق. التوحيد
�الوا�سح عند االإمام هو البدء املمكن �قوعه �هو 

ظهور اال�سياء بالن�سبة الينا اليه تعاىل . �انه ظهور 
له تعاىل لالأ�سياء.

هذا من جانب حيث تقول ال�سيعة هو االظهار اأي 
اظهار ما كان مقدرًا �خمفيا عن العباد بل يظهر 

لهم ما مل يكونوا يتوقعون كما جاء يف قوله تعاىلزب 
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   رب الزمر

اق�سام البدء
لدى  �ثابته  �ا�سحة  عقائدية  م�ساألته  البداء  ان 
مذهب اهل البيت  �بني العلماء عن طريق 

  فهمهم للر�ايات �ما جاء عنهم
انه نوعان تكويني �ت�سريعي:

للعباد  مادي  امر  تك�سف  هو  التكويني:  البدء   -1
مل يكن مك�سوفا لهم من قبل. �هو ما يتعلق بعامل 
�املر�س  كال�سحة  متعلقاته   � اخلارجي  الوجوه 
�الفقر �الغنى �اجلوع �العط�س �احلوادث الكونية 

اخلارجية 
2- البداء الت�سريعي: �هو متاما كالبداء التكويني 
اب��داء منه تعاىل لغريه يف عوامل  �لكن االم��ر هو 
لغريه  تعاىل  منه  ت�سريعي  اب��داء  �اي�سًا  التكوين 
مل�سلحة اقت�ست ان يلغي احلكم ا�ال �يثبت حكمًا 
�هذا  املكلفني  على  �ت�سهيال  تخفيفا  حملة  اخ��ر 
املعنى من البداء �له تعبري اخر بالن�سخ الت�سريعي 
ن�سخت  التي  الت�سريع  احكام  يف  �ا�سح  هو  كما 
ان  البداء  عن  الن�سخ  �يفرتق  بغريها  �ا�ستبدلت 
الن�سخ �سامل لالحكام الت�سريعية التقنية من د�ن 
ا�ستثناء اذا اقت�ست امل�سلحة لذلك اما البداء فال 

ي�ستمل املحتوم ما يف اللوح املحفوظ 
�ميكن ان نبني مبعنى اخر ان البداء يقت�سر على 
الق�ساء  د�ن  �االثبات)الغدر(  املحو  اللوح  يف  ما 

املربم املحتوم
بينه  ما  �ه��ذا  البداء  ام��ر  اي�سًا يف  �ا�سح  �ه��ذا 
االإمام اأمري املوؤمنني بقوله لو ال اية يف كتاب اهلل 
القيامة  ي��وم  اىل  يكون  �مب��ا  ك��ان  مب��ا  حلدثتكم 

ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   زب  تعاىل:  قوله  �هي 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋربالرعد 

�هذا ختام املطاف يف بيان البداء من �جهة نظر 
عقلية �احلمد هلل رب العاملني 

البداء من جهة نظر عقلية

20137 ني�سان

�سبهات وردود



قال النبي  امل�سطفى يف حق ال�سهادة 
ف��وق كل  ت��ع��اىل: )  �اجل��ه��اد يف �سبيل اهلل 
ذي بربر حتى يقتل يف �سبيل اهلل فاذا قتل 
�سبيل اهلل فلي�س فوقه بر...( ��سائل ال�سيعة 

ج11�س10
فال�سهادة منزلة عالية ال ينالها اال ذ� حظ 
ال�سهادة كون  عظيم حيث يخلد املرء بهذه 
يحت�سب يف عدد ال�سهداء �ال�ساحلني �خالدًا 

گ   گ   زب  الكرمية:  االأي��ة  م�سداق  ك��ون 
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ رب اآل عمران. 
�هذه الفرحة هي اخللود احلقيقي �ال�سهيد 
القاء احلجة  �اي�سا عليه  له احكام خا�سة 
الظامل  احلاكم  امام  �الف�سل  احلق  �كلمة 
هذه  اطلق  الأن��ه  ال�سهادة  �ثمنها  �اجل��ائ��ر 
امام  �الف�سل  احلق  الكلمة 
الظامل  اجلائر  ذلك 

�خطيبنا 
املرتجم 

هذه  �سهداء  احد  هو  كاظم  ال�سيد  ال�سهيد 
الطغاة  بوجه  احلق  كلمة  ��ساحب  امل�سرية 

�الظلمة.
�هو ال�سيد كاظم بن اخلطيب ال�سيد ها�سم 
بن ال�سيد حممد بن ال�سيد ها�سم ال قفطون 

املو�سوي.
�ع��رف��ت ه��ذه اال���س��رة يف ك��رب��الء املقد�سة 
ب�)قفطون( من اال�سر العلوية اجلليلة حيث 

ظهر فيها رعيل من اخلطباء �الوعاظ.
والدته

�لد املرتجم يف مدينة كربالء املقد�سة �سنة 
1340ه����� م��ن اب��وي��ني ك��رمي��ني �ت��رع��رع يف 
احلميدة  ال�سفات  منهم  اخ��ذ  اح�سانهما 
�الرتبية ال�ساحلة حتى بلغ �سن الر�سد بداأ 
مالزما  �العربية  احل��وزي��ة  ال��در����س  باإخذ 
لوالده يف املجال�س احل�سينية �ح�سورها حتى 
ا�ستد عوده بداأ يرتاد معاهد كربالء العلمية 
اال�سا�سية  م�سادرها  م��ن  املعرفة  لينهل 
�ن�ساأ على هكذا ن�ساأه �اجواء حيث ا�ستطاع 
ارتياده  بوا�سطة  جديدة  مفاهيم  ي�سوغ  ان 
كانت  التي  الكربالئية  للمجال�س  �ح�سوره 
تعقد انذاك �حفظ مرتجمنا ال�سهيد ال�سعر 
احل�سيني الف�سيح منه �ال�سعبي �قرا كتب 
باع  ذا  باخلطابة  فا�سبح  �التاريخ  ال�سرية 
اال����س��اط  يف  ال�سامية  املكانة  �ن��ال  طويل 
العلمية �ال�سعبية. كانت املجال�س يف كربالء 

املدينة  املعر�فني يف  �الوجهاء  ال�سادة  عند 
�ح�سينية  ثابت  ال  ال�سادة  دي��وان  يف  منهم 
االأ�سكوئي �كذلك يف بع�س الد�ر �البيوتات 

الكربالئية.
وفاته

�يف ايام احلمالت امل�سعورة للنظام احلاكم 
يف العراق على علماء الدين �طلبة احلوزة 
ا�ستدعي  حيث  �املبلغني  �اخلطباء  العلمية 
يف دائرة امن كربالء ��سقي ال�سم ثم بعدها 
تويف على اثر ذلك يف يوم 14 حمرم احلرام 
1988/8/26م.  امل�سادف  1409ه����  �سنة 
�دفن يف كربالء املقد�سة يف مقربة اجلديدة. 
�رثاه جمع من االدباء �ال�سعراء يف ح�سينية.

عبد  ال�سيد  �الن�سابة  ال�ساعر  �فاته  �ارخ 
ال�ستار احل�سني فقال: 

�يومان باالرزاء فينا تتابعا
فما يف الورى اإال كثيب ��اجم

فيوم به �سبط النبوة قد ق�سى 
�يوم ا�سى اأرخ )به قد مات كاظم( 1409ه�
حم�سن  ال�سيد  من  كال  االبناء  من  �اعقب 
�ال�سيد ها�سم, �قد �سار ال�سيد حم�سن على 
نهج �الده �جده كما انه نال �سرف ال�سهادة 
اي�سا على يد ازالم النظام البعثي احلاكم, 
�يوم  ا�ست�سهد  �ي��وم  �ل��د  ي��وم  عليه  ف�سالم 

يبعث حيا. �احلمد هلل رب العاملني.  

بقلم: ال�سيخ ابو عبد الر�سا ال�سايف
كاظم القارئ

اخلطيب املرحوم السيد

814 3 4 1 جمادى
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من ال�سهداء اخلطباء االبرار يف ا�سرة احللو 
بن  ال�ساحب  عبد  ال�سيد  ال�سعيد  ال�سهيد 
ال�سيد حممد بن ال�سيد نور بن ال�سيد �سلمان 
ال�سلوك  مر�سي  النف�س  عفيف  خطيب  احللو 
ط��ي��ب ال�����س��ري��رة ات�����س��م ب��ال��ه��د�ء �االت����زان 

�عرف بطبيب الذات ��سدة االميان. 
نبذة عن �سريته الذاتية: 

خطيبنا  �لد  1940م  عام  القا�سم  مدينة  يف 
امل��رتج��م ل��ه يف ا���س��رة ال�����س��ي��ادة �ال�����س��رف 
الظالل  تلك  حت��ت  �ت��رع��رع  �ن�ساأ  �االمي���ان 
البيت الطاهرين  الوارفة �املفعمة بحب اهل 
يف  اال���س��رف  النجف  اىل  ا�سرته  نزحت  ث��م 

بواكري عمره.
�انت�سب  �در���س  تعلم  اال���س��رف  النجف  �يف 
معارفها  م��ن  منتهاًل  العلمية  احل���وزة  اىل 
در��سها  متلقيا  �ثقافتها,  اآدابها  من  مغرتفًا 
�مناهجها املقررة كمبادئ الفقه �علوم اللغة 
الدر��س  من  �غريها  املنطق  �علم  العربية 

املعتادة �من ابرز ا�ساتذته: 
عبد  ال�سيد  الفا�سل  اخلطيب  امل��رح��وم   .1

القباجني  االمري 

2. العالمة اجلليل �سيد علي البعاج 
3. العالمة الفا�سل ال�سيخ مهدي املظفر

جنل  باقر  حممد  ال�سيخ  احلجة  العالمة   .4
ال�سيخ حممد تقي االأير�اين 

�ق��د اك��م��ل امل��ق��دم��ات ����س��ط��وح عند ه��وؤالء 
املنرب  مل�سوؤ�لية  تفرغ  ثم  االفا�سل  االع��الم 
رق��ى  �ق���د  اخل��ط��اب��ة  �مم��ار���س��ة  احل�سيني 
العديد  يف  الدينية  املوا�سم  �احيى  االع��واد 
�القاد�سية  كالب�سرة  العراقية  امل��دن  م��ن 

�قره تبه يف حمافظة كركوك.
�عمله  ال��دي��ن��ي  ن�����س��اط��ه  ي��وا���س��ل  ي���زل  �مل 
لكونه  1982م  �سنة  اعتقل  حتى  احل�سيني 
الباطل  �راء  االن�سياق  راف�سا  م�ستقال  حرا 
�ال�����س��ري يف رك����اب ال��ظ��ل��م��ة, �االن��ت�����س��اب 
عيلها  ا�سبغوا  التي  �ا�ك��اره��م  ملوؤ�س�ساتهم 
ت�ستهدف  التي  اال�سالمية  اال�ق���اف  عنوان 
الواعية  العنا�سر  بكل  �الت�سخي�س  احل�سر 
ال��ت��ي ت��رف�����س االن�����س��م��ام ل��ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ة 
�املعر�ف  الثابت  �من  املرفو�سة  احلكومية 
ت��اري��خ��ي��ا ام��ت��ي��از ال��ك��ي��ان ال�����س��ي��ع��ي ال��ع��ام 
الديني  اجل��ن��اح  �خ�����س��و���س��ا  ال��ت��اري��خ  ع��رب 

يف  ب��االن��خ��راط  امي��ان��ه  �ع��دم  �ا�ستقالليته 
عمالقا  ليكون  الر�سمية  االجهزة  من  جهاز 
باأ�امر  �تقيد  يرتبط  �اال  �اراءه  حركته  يف 
تنفيذها  على  �يجرب  عليه  متلى  �تعليمات 
يتق�سى  ال��ت��ي  الر�سمية  ��سيفته  بح�سب 
املوظفني  ك�سائر  �سهريا  م��رت��ب��ا  مبوجبها 
عند  الديني  اجلناح  يبقى  �امن��ا  االخ��ري��ن. 
احل��ق��وق  ت��ق��وم��ه  م�ستقال  ج��ن��اح��ا  ال�سيعة 
�التربعات  ال�سخ�سية  �اجل��ه��ود  ال�سرعية 

اخلريية.
ال�سهيد  اخلطيب  �سيدنا  اع��ت��ق��ال  مت  �ل���ذا 
بناءا على امتناعه عن قب�س ر�اتب اال�قاف 

لد�ائرها. �االنتماء 
�ب���ق���ي ي���ع���اين م������رارة ال�����س��ج��ن �ت��ع��ذي��ب 
اجلالدين حتى نال ��سام ال�سهادة يف ا�اخر 
�ال�سديقني  ال�سهداء  بركب  �حلق  1982م 
ثالثة  خلف  �قد  الأ�سرته  جثمانه  ي�سلموا  �مل 
ا�سبال هم �سالح �فالح �جناح �هم بني قتيل 
القرابني من  ��سهيد �معتقل فبعني اهلل هذه 
ابناء ر�سول اهلل �من اجله �يف �سبيله اريقت 

هذه الدماء الطاهرة.

بقلم: طالب حممد جا�سم

السيد عبد الصاحب احللو

20139 ني�سان

�سهداء على خطى احل�سني



بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

فن االطوار

عليكم  نطل  �املبلغات-  اأعزائي اخلطباء- 
ب��در���س ج��دي��د م��ن در�����س اخل��ط��اب��ة �قد 
ان  على  ع�سر  ال��راب��ع  ال��ع��دد  يف  �عدتكم 
من  �بع�س  �ا�سمائها  االطوار  بتعداد  نقوم 

النماذج ال�سعرية املنا�سبة لكل طور 
ان  لكم  الب��د  االط���وار  بتعداد  البدء  �قبل 
تعرفوا �متيز�ا بني الطور �املقام مع العلم 
تتعدى  ال  الرئي�سية  النغمية  املقامات  ان 
)�سنع  بكلمة  جمموعة  م��ق��ام��ات  ثمانية 

ب�سحرك(
�النون  ال�سبا,  مقام  اىل  ي�سري  فال�ساد: 
ملقام النها�ند, �العني ملقام العجم, �الباء 
ملقام البيات, �ال�سني ملقام ال�سيكاه, �احلاء 
ملقام احلجاز, �الراء ملقام الر�ست, �الكاف 

ملقام الكرد.
�اعلم ان هناك اكرث من اربعة ع�سر طورًا 
طورا  ع�سر  �ثالثة  الف�سيح  ل�سعر  عزائيا 

عزائيا لل�سعر ال�سعبي
�هي  اخ��رى  مقامات  هناك  ان  العلم  م��ع 
�ال�سبا  �املخالف  الالمي  كمقام  هجينه 
زمزم �هذه من االنغام املتعارفة بني قراء 
الغناء  �اهل  �الر�اديد  �املن�سدين  القراآن 
�قد جتد ان هناك مقاما �احدًا يتفرع منه 
على  الرتكيز  الختالف  �ذل��ك  اط��وار  عدة 

فيه  البيات  مقام  مثل  املقام  هذا  درج��ات 
طور الد�ست � الغافلي � ال�سويحلي.

�اليك عزيزي اخلطيب- عزيزتي املبلغة- 
هذه املقامات ح�سب ا�ستخدامها يف االطوار 

احل�سينية.
عند  يوجد  ال  �سرقي  نغم  البيات:  1-مقام 
الغرب مثله له نكهة عربية �عراقية خا�سة 
�لو اردت ان تتعرف على هذه املقام فهناك 
يف  بها  �اكتفي  اليها  �ساأ�سري  كثرية  ط��رق 
هذا العدد على ان نكمل املتبقي يف االعداد 

القادمة. 
– فالنغم الذي  ا�اًل: من املقدمة القراآنية 
يفتتح به قارئ القراآن تال�تة هو نغم البيات 
)اعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم ب�سم...(

ثانيا: مقدمة املجل�س احل�سيني )�سلى اهلل 
ياابا  عليك  اهلل  �سلى  اهلل  يار�سول  عليك 

عبد اهلل( 
ان  ت�ستطيع   : احل�سينية  اللطمية  ثالثا: 
املئات  خالل  من  البيات  نغم  على  تتعرف 
امل�سموعة بعد جتريدها من  اللطميات  من 

ال�سرب على ال�سدر مثال ذلك 
على امل�سرعة عبا�س 

�ساب ال�سهم عينه
اأحاه ي�سهم البني 

�نك�سر ظهر ح�سني 
�احنه انكطع بينه

ج�سام يا �سنوتي رايح 
رايح من اعيوين

ميه ذكريني
من متر زفة �سباب

من العر�س حمر�م 
حنتي دم اخل�ساب

يا حملى الوداع بهل امل�سية  
�اعلوم املنية

بني الفاطمي �الفاطمية
�اعلوم املنية 
رابعًا: الطور العراقي نعرف من خالله نغم 
البيات �اكرث �سعر يالئم هذا الطور هو �زن 

املو�سح.
جينه نن�سد كربال مظيعينه

بيها زينب كالوا اأمي�سرينها
ي�سر�ها �ال الها �احد فزع

��سال حادي ا�سعونها بليل �كطع
جينه نن�سد �ين ابو فا�سل �كع

ما تدلونه ال�سريعة �ينه
ن�ستودعكم  جديد  �ع��دد  اخ��ر  در���س  �اىل 

الواحد املجيد.

1014 3 4 1 جمادى

درو�س يف اخلطابة



اعزائي �احبائي اخلطباء �املبلغني �كذلك 
ان  اث��ن��ان  يختلف  ال  ق��د  املبلغات  اخ��وات��ي 
االيجابي  التاثري  لها  احلكاية  ا�  الق�سة 
على نفو�س امل�ستمعني �سواء كانت تاريخيه 
ا� حديثة �رمبا يكون موقف مر به احدكم 
ب�سرط ان يكون متالئما مع املو�سوع الذي 
ت��خ��و���س ف��ي��ه �ق���د ي��ج��ع��ل اخل��ط��ي��ب ه��ذه 
م��و���س��وع��ه �رمب��ا  م��ن خ���الل  اإم���ا  الق�سة 
فيعرج  جمل�سه  به  يختتم  �ساهدا  يجعلها 
اذا  املثال  �سبيل  فعلى  كربالء  ما�ساة  على 
كان مو�سوع بحثك على )رعاية اهلل لعباده 
اهلل(  على  التوكل  ح�سن  ا�  ال�ساحلني, 

اليك هذه الق�سة:
العيال, �كان  كان حامت اال�سم رجال كثري 
بيته حبة  �لي�س يف  �اناثا,  ذكورا  ا�الدًا  له 
�احدة, �كان من املتوكلني على اهلل, فجل�س 

احلج  عن  يتحدثون  ا�سحابه  مع  ليلة  ذات 
فدخل ال�سوق يف قلبه حلج بيت اهلل احلرام 
فجاء اىل ا�الده �قال لهم لو اذنتم الأبيكم 
ان يذهب اىل بيت اهلل يف هذا العام حاجا 
ان��ت على هذه  �ز�ج��ت��ه.  ا�الده  ل��ه  ف��ق��ال: 
ترى  ما  على  �نحن  �سيئا  متلك  ال  احلالة 
فقالت  �سغرية  بنت  له  �كانت  الفاقة  من 
ماذا عليكم لو اذنتم له دعوه يذهب فالذي 
خلقنا لن ين�سانا فاذنوا له فقام من �ساعته 
فجعلوا  �سيئا  ميلكون  ال  �ه��م  �ا�سبحوا 
فبينما  لومها  �يكرث�ن من  الطفلة  يوبخون 
البلد خرج مت�سيدا  هم كذلك �اذا بامري 
ببيت  ف��اج��ت��از  �سديد  عط�س  ل��ه  فح�سل 
الرجل ال�سالح حامت اال�سم فا�ست�سقى منه 
فا�ستطاب  منه  ف�سرب  قدحا  فنا�لوه  ماء 
امل��اء ف��ق��ال: مل��ن ه��ذه ال���دار فقالوا حلامت 

اال�سم فقال الوزير لالمري لقد �سمعت انه 
ذهب اىل احلج �مل يخلف لعياله �سيئا �ان 
عياله باتوا جياعا فاكرمهم مبال كثري �اذا 
بالطفلة تبكي فقالوا لها ما هذا البكاء يجب 
فقالت  علينا  ��سع  قد  اهلل  فان  تفرحي  ان 
خملوق  الينا  فنظر  جياعا  بتنا  كيف  ابكي 
فالكرمي  فقرنا  بعد  فاأغنانا  �اح��دة  نظرة 

اخلالق اذا نظر الينا ال يكلنا اىل احد.
اخواين: كذلك هذه الق�سة بعيال احل�سني 
االمري  على  �ادخلوهم  جياعا  باتوا  كيف 
من  فبدل  كافر  ظامل  امري  امري  اأي  �لكن 
ان ي�سبعهم من الزاد ا�سبعهم من الظرب 
احل�سني  را���س  ي�سرب  اخذ  حيث  �التلويع 

امام انظارهم... الخ 

و�سايا للمبلغني

بقلم: ال�سيخ ابو زهراء اال�سدي 

201311 ني�سان

ن�سائح منربية



بقلم: ال�سيخ علي ال�سامي

 هو ال�سيخ ابراهيم بن خليل بن ابراهيم ابن عبا�س ال عزيز 
اال�سرف  النجف  �لد يف  قبيلة )بني كالب(  ن�سبة اىل  �ينتهي 
عام 1878م ن�ساأ �ترعرع على يدي �الديه فتعلم منهما حب اهل 

البيت �خدمتهم.
نظم ال�سعر ال�سعبي منذ �سبابه حتى عد من ال�سعراء الكبار ملا 
ميلكه من فطره �سليمه حتى ان�سد اخلطباء �الر�اديد ق�سائده 
الع�سماء �رددت املحافل االدبية �سعره يف النجف �خارجها حتى 
متيز من بني اقرانه بقوة الديباجة �جزالة االلفاظ فكان مبدع 

مرهف احل�س اديب يحمل نف�سا كبرية �ر�حا �ثابة �قلبا طاهرا 
طيبا عا�سر فطاحل ال�سعراء �جهابذة ال�سعر ال�سعبي امثال) 
ق�سام  �ح�سني  غفلة  �عبود  الفتال�ي  االمري  �عبد  زاير  احلاج 

�غريهم...(
�سدر له هذا الديوان بعنوان )دمعة خليل( عام 1957م ��سدر 

اجلزء الثاين عام 2007م �قد جمعه �اأعده احمد الكعبي.
�افاه االجل عام 1964م �دفن يف مقربة �ادي ال�سالم  �قد 
 اخرتنا لكم هذه الق�سيدة الرائعة بحق م�سلم بن عقيل

�ي�ستمر ال�ساعر بق�سيدته ق�سة م�سلم بن عقيل �غدر اهل الكوفة به اىل ان  ��سل اىل دار )طوعة(

ــهــا ــم ار�ــــــس كــوفــان ــل ــد مــ�ــس ــس ــ� مــــن ك
ـــرتة الكتب ــت عــلــيــه ت ــان عــكــب مـــا ج
ـــبـــول عـــبـــد املــطــلــب اخــــتــــار مــــن ا�ـــس
ـــعـــث الجــــنــــه ذكـــر ــــا ب ــــاب و ي ــــت اك
ــلــم وانـــــه عـــدكـــم بـــاالأثـــر هــــذا مــ�ــس
كــــــام مــ�ــســلــم ركــــــب طــــايــــع ممــتــثــل
ـــه كــل ـــي و�ــــســــل لـــلـــكـــوفـــة وهــــلــــت ب
احل�سني اأخــطــوط  اعليهم  يــقــره  ــام  ك
واأخــــــذ بــيــعــتــهــا اأبـــــراحـــــات الــيــمــني

اال�سباب تـــدري  مــا  و  مــوجــب  �سافته 
مــــا اأجـــــــوز لــــك وكـــفـــتـــك عـــلـــى بـــاب
ــــم وبــــــــني رادتــــــــه ــــل ــــك ـــم ات ـــل ـــس ـــ� م
وجـــــرت عــــربة عــيــنــهــا مـــن عــرفــتــه

ــا ــه ــوان ــث اك ــي ــاد ل ــج ــس ــ� ـــاأمـــر اأبـــــو ال ب
ــز الــبــيــهــا ايــحــ�ــســب ــج ــع لــلــحــ�ــســني وي
ــا ــه ــان ــدن ــم الـــلـــيـــث و�ـــســـمـــد ع ــل ــس ــ� م
الب�سر مــن  وعــمــدتــه  عمه  ابــن  ف�سل 
ـــا ـــه ـــان اأوودي ــا  ــه ــاح ــط اب يـــطـــوي  راح 
الر�سل �سيد  اأبـــن  ال�سجاد  اأبـــو  المــر 
ــا ــه ــان ــب ــس ــا و� ــه ــب ــي ــس ـــرت بـــيـــه � ـــس ـــ� وب
ــة امـــــري املـــوؤمـــنـــني ــع ــي ــس ـــافـــهـــا � و�ـــس
ــا ــه ــان ــي لـــبـــو الـــيـــمـــة مــــن جــمــيــع اع

خطاب بينت  وعليه  ليه  اأجــت  طوعه 
ــظ الــ�ــســانــهــا ــف ــــا تـــعـــده الـــ�ـــســـرع ل وم
ــري وجـــارتـــه ــج ــت ــس ــة ا� ــل ــي ــل عـــنـــدج ال
ـــــا مــعــالنــهــا ــــت اهـــــــال بــــيــــك ي ــــال ك

�سبع(  بو  )ا براهيم  ا عر  ل�سا ا
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بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي

ذرياتنا مع  نتعامل  كيف 
القيامة,  يوم  عنها  ُن�ساأل  التي  االأم��ور  من  اإن 
هي عاقبة ذرياتنا.. فاالإن�سان ُي�ساأل عن نف�سه, 
�سرًا..  اأ�  خريًا  رباها  التي  الذرية  عن  �ُي�ساأل 
فاالإن�سان اإذا مات انقطع عمله يف هذه الدنيا, 
فال ياأتيه عمل؛ الأن الدنيا دار عمل �ال جزاء, 
تاأتيه  �مع ذلك  �ال عمل..  دار جزاء  �االآخ��رة 
منها:  القنوات  بع�س  من  اجلارية  ال�سدقات 
ال�سالح..  �الولد  اجلارية,  �ال�سدقة  العلم, 
�ينبغي اأن نعلم باأن الولد خملوق على الفطرة, 
فهو طينة طّيعة بيد الوالدين.. نعم, اإن هنالك 
بع�س ال�سفات الذاتية لالأ�الد: فمثال: هنالك 
طفل بريء, �هنالك طفل فيه �سيء من عدم 
الطاعة.. �لكن مع ذلك نحن نعتقد باأن الرتبية 
الفا�سدة  امل���واد  ه��ذه  تزيل  اأن  اإم��ا  ال�ساحلة 
اإن  تهذب..  اأ�  ال�ساحلة-  غري  الطينة  -هذه 
تبداأ  االإن�����س��ان  ال��ك��ربى يف حياة  االن��ح��راف��ات 
عندما  يخطئان  فاالأبوان  �سغره,  �سنوات  من 
يعتقدان باأن الطفل ال يفهم, �يبداأين مبعاملة 
الطفل معاملة جدية بعد �سنوات البلوغ, فهذا 
خطاأ.. اإن الطفل يعلم بع�س املعاين منذ االأيام 

االأ�ىل, اإال اأنه ال ميكنه اأن يعرب.

اأن  علينا  اأن��ه  هو  تقدم,  ملا  العملية  فاخلطوة 
لكل  ب��ل  ل��ل��ول��د  الباطنية  اخل��ارط��ة  نكت�سف 
اإن�����س��ان.. فعند ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال���ز�ج���ة, �م��ع 
رحم..  مع  اأ�  االأم,  �مع  االأب,  �مع  ال�سديق, 
ال�سكل  مب��وازة  هنالك  اأن  نعلم  اأن  علينا  ف��اإن 
الظاهري, هنالك �جه باطني.. �التعامل يكون 
الظاهري..  الوجه  مع  ال  الباطني,  الوجه  مع 
فهل حا�لنا اأن نكت�سف مالمح هذا الوجه الذي 
قد يكون جمياًل اأ� قبيحًا؟.. اإن علينا بالقرائن 

املختلفة من حركات اجلوارح, اأن نفهم اإجمااًل 
الرتكيبة اجلوانحية, باالإ�سافة اإىل النور االإلهي 
الذي ُيعرف به املوؤمن, الأن للموؤمن اأي�سًا فرا�سة 
دقة  �ه��ن��ال��ك  اإل��ه��ي,  ن��ور  فهنالك  باطنية.. 
الب�سرية الدقيقة  ب�سرية, يجمع بني املالحظة 

�بني اال�ستمداد من النور الباطني.

النا�س مع  تعامل عامة  ال�سائع يف  �اأم��ا ما هو 
�سرباً,  اأبدانهم:  على  ال�سيطرة  من  اأ�الده��م 
هذه  اأن  احل��ال  حقيقة  ف��اإن  ال���خ...  �حب�سًا, 
احلركات ال ترتبط باخلارطة الباطنية, حيث 
اأن اخلارطة ال تتغري عندما ت�سفع طفاًل على 
خده.. فما ارتباط ذلك برتتيب تغيري جوهره؟.. 
�عليه, فاإننا نعتقد اأن احلركات التاأديبية البدنية 
يف كثري من االأ�قات -يف العنوان االأ�يل- تزيد 
حائاًل,  �تعمل  تعقيدًا,  الباطنية  اخل��ارط��ة 
�تبني ج��دارًا �سميكًا بني املربي �بني املربى.. 
الباطن,  اأد�ات التحكم يف  فال ميلك االإن�سان 
�خا�سة اأن هذا الولد �سيكرب, ��سيبلغ, ��سيخرج 
من املنزل.. �عندئٍذ ال �سلطان على ج�سمه, �ال 
�سلطان على ر�حه.. فاالأبوان يفقدان ال�سيطرة 
االأي��ام من �سور  كاملة, كما هو املالحظ هذه 
اال�ستقاللية الكاملة, �حتى بالن�سبة اإىل البنات 

بالن�سبة للوالدين.

ما هو البديل عن م�ساألة ال�سيطرة البدنية على 
الولد؟

اأوال: ال�سيطرة النف�سية: فتارة باالإعرا�س, اإذا 
كان االأب حكيمًا, �قد فر�س احرتامه يف بواطن 
من يتعامل معهم.. فمن املعر�ف اأن االإعرا�س 
فالز�ج  قاتل,  يحبه-  -اإعرا�س احلبيب عمن 

ال�سالح عندما ُيفهم ز�جته بزا�ية عينيه اأنه 
معر�س, �اأنه م�سمئز, فاإن هذا يوؤثر يف اأعماقها 
�يف خريطتها الباطنية, مبا ال يقا�س برفع �سوته 
�مد يده.. �لهذا عندما كان امل�سلمون يراقبون 
كراهته  يعرفون  ك��ان��وا  النبي,  �ج��ه  ح��رك��ات 
اإع��را���س �ج��ه��ه, �حركات  م��ن خ��الل  لل�سيء 

��سيماء �جهه املبارك.

اأ�  ال�سبي  فليعلم  الت�سجيع:  عن�سر  ثانيا: 
الز�جة )املربى( اأن هنالك فرقا بني احل�سن 
فيه  فالطالح  �الطالح..  ال�سالح  �بني  �ال�سر, 
اإعرا�س, �ال�سالح فيه ت�سجيع �تقريب.. فاإن 
االأ�ق��ات قبلة املربي ملن يربيه, هذه  يف بع�س 
القبلة يف مقابل جوائز مادية قيمة.. �من هنا 
جعلت ال�سريعة قبلة الولد من �سور العبادة التي 

يوؤجر عليها االإن�سان, رغم اأنها حركة فطرية.
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الطف معركة  �شواهد  من 
اعداد:  ال�سيخ ابو ح�سني الدك�سن

�سواء  امل�ستمعني  تاأثري كبريًا يف نفو�س  ال�سعبي احل�سيني  لل�سعر  – ان  املبلغة  – اختي  عزيزي اخلطيب 
يقراأه االن�سان يف كتاب او ي�سمعه من خطيب او رادود او من ال�ساعر نف�سه والبد للخطيب ان يختار االقوى 
تاأثريا يف النفو�س وقد خلد لنا التاريخ كثريًا من اال�سماء والدواوين قدميًا وحديثًا ويف كل اأوزان وبحور 
ال�سعر وجلميع االطوار احل�سينية امثال) الفايزي والفايزي ال�سريع والبحر الطويل واحلدي واملجاريد 
والقطيفي واملو�سح والعا�سوري وغريها من االطوار و�ساأختار لكم هذا العدد مناذج من ال�سعر احل�سيني املوؤثر 
ل�ساعر ح�سيني وخطيب مفوه وهو املرحوم ال�سيخ )معني ال�سباك( من ديوانه )�سبائك ال�سباك( فرحمة 

اهلل عليه وح�سره اهلل مع االئمة الطاهرين 

ال��وداع ليلة 
اخوتها تــــودع  الــلــيــلــة  هاي ام احلـــــــزن زينــــب         
دمــعــتــهــا بـــالـــتـــوديـــع  تهل مك�سورة اخلاطـــــــــر          
وام�ست ليلها  ــن  ج ــن  م هاي ام احلزن زينـــــــــــب         
بجيو�س العدة جند�ست �سافت كل بوادي الطف   
ــــا حــ�ــســت           ــــه ـــــهـــــم  والـــ�ـــســـر روح زيــــنــــب بـــالـــهـــظـــم وال

على جتل ح�سني جيتها اأ�سن هاي الزمل واخليـــل   
حيل كل  بها  ما  الجــن  زينب ك�سدت ال�سجــــــاد   
اأت�سيل والدموع  تكله  عكب ما �سلمت كعــــــدت   
يعمه كل لبوك اح�سني   عن ها لدار خل ي�سيل

يا فرحة املا دامت  وحتاجي روحها كامت     او وجلها زاد واأنظامت    

خلي يرحتل  بيها الت�سر ا�سوفتها    يعمه خايفه منها   
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راحتها عله  ونا�سدها  وحاجاها و�سالهــــــــــــا    
يحجيلة  احلــــال  عـــن  لعودة �سد علي ال�سجاد   
ات�سيله املدمع  �سفتها  ك�سرت خاطري عمتــــي  
ــل هــلــيــلــة  ــي ــس ــ� ــــل ن خ وتكلي كل لبوك اح�سني   

ــاد وزيــــنــــب جــــاعــــدة وتــ�ــســمــع ــج ــس ــ� ــل كـــــال احـــ�ـــســـني ل
ــــاف اعــلــيــك تت�سدع ــــل بــهــل الــلــيــل اخ يــبــويــه مـــن ارح
ـــيـــك امــــــر احلـــــــرم يــرجــع ـــي يـــبـــنـــي ل ـــاعـــل وبــــاجــــر ي

ــت بــحــجــي حــ�ــســني زيــــنــــب خـــلـــت وكـــامـــت ــع ــم ــس ــــن � م
ـــــف مـــفـــا�ـــســـلـــهـــا يــــويــــلــــي وروحــــــهــــــا هـــامـــت ـــــرتاج ت
ـــل مـــــا نـــامـــت ـــي ـــل ـــر هـــــــذاك ال ـــس ـــا� ـــع زيــــنــــب لـــيـــلـــة ال

هجمتها ت�سري  علينا  هاي اخليل واجليمة    

غيبتها   كــبــل  اغــيــن  ولو طلعت �سم�س باجر   

ردتها ا�سلون  الوطنها  عكب اخوتي وها لعيلة   

وح�سه اووح�س منبتها يا عمه وا�سوف الـــــــدار  
نا�سرها  ويكت  حتجي  زينب وي علي ال�سجــاد   
خاطرها  مك�سور  وهــي  تتو�سل تبي ترحــــــــــل  
�سرها وبجيته  اجـــه  �ساعة ولن ابو ال�سجاد   

�سار  لو  ال�سبح  من  نخاف  الليلة ات�سيل عن هلدار   وتريدك ين حامي اجلار   

�سيفك ملــ�ــســة  ــا  ــه ب ــــه  ان ت�سل يو ترحل بكيفك   الرحيل ي�سري تكليفك   

وين  اروحـــن  ويــن  ت�سوت  ما غم�ست لزينب عني    من �سمعت يحجي اح�سني   

على اخته اأم احلزن �سلم                 وميها كعد وابتب�سم   وجلة عنها احلزن والهم 
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احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ني �ال�����س��الة �ال�����س��الم على 
بيته  ال  �ع��ل��ى  حممد  �املر�سلني  االن��ب��ي��اء  ا���س��رف 
الطيبني الطاهرين يف البدء نرحب ب�سماحة ال�سيخ 
�سياء الزبيدي �ن�سكره على اتاحتة لنا فر�سة اللقاء 

به �نقول له ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته؟
�عليكم ال�سالم �رحمة اهلل �بركاته.

احل�سيني  اخلطيب  هوية  بيان  تو�سيح    
لقراء جملتنا امر مهم جدا لذا نلتم�س من �سماحة 
ال�سيخ �سياء الزبيدي بيان هويته ال�سخ�سية ��سيء 

من درا�سته احلوز�ية االكادميي؟
هلل  �احلمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم    
رب العاملني �ال�سالة �ال�سالم على ا�سرف االنبياء 
حممد  الزهراء  ابي  العاملني  اهلل  حبيب  �املر�سلني 
�اللعنة  الطاهرين  الطيبني  بيته  اآل  �على   
الدائمة على اعدائهم اجمعني من االآن اىل يوم الدين 
ادعى ال�سيخ �سياء ابن ال�سيخ حمزة ابن ال�سيخ طاهر 
ابن ال�سيخ حمزة الزبيدي �الدي)رحمة اهلل عليه( 
كان �كيل للمراجع زمن ال�سيخ طه اآل النجف )رحمة 
انتقل  �فاته  �بعد  �الدي �كياًل عنه  اهلل( عليه كان 
اىل التقليد ��كالة للمرحوم ال�سيد حم�سن احلكيم 
ال�سرعية  امل�سائل  يعلم  �ك��ان  علية(  اهلل  )رح��م��ة 
�سنة  ك��رب��الء  اىل  جئنا  �مل��ا  املنرب  يرتقي  ان  قبل 
1954م �الدي توجه نحو اخلطابة �املنرب �انا كنت 
ال�سيخ  �سنة فرحمة اهلل على ر�ح  �سغري عمري 12 
�ارتقى  اخلطابة  على  �ال��دي  �سجع  �سيبويه  احمد 
تاأثرت  انا  1988م  عام  تويف  ان  اىل  �ا�ستمر  املنرب 
امثال  من  املوجودين  باخلطباء  �ت��اأث��رت  كثريًا  به 
ال�سيخ عبد الزهراء الكعبي �ال�سيخ هادي اخلفاجي 
القز�يني  مرت�سى  �ال�سيد  القز�يني  كاظم  �ال�سيد 
كنت  ال�سريازي  حممد  ال�سيد  املرجع  �حما�سرات 
عندي  �ا�سبح  حما�سرة  اىل  حما�سرة  من  انتقل 
خزين �رغبة يف العمل � ن�سرة املذهب �رغبة اىل 
اذكر يف  املوؤهالت موجودة لذلك  املنرب �كل  �سعود 
ايام املرحوم املريزا مهدي ال�سريازي  كلفت 
القراآن احلكيم يف كربالء  يف ادارة مدار�س حفاظ 
ف�����س��ي��ئ��ا ف�����س��يء 

اخذت ادر�س الدر��س احلوز�ية �ادير اي�سا املدر�سة 
هذا  يومنا  اىل  احلال  �ا�ستمر  املنرب  ارتقي  �اي�سا 
�احلمد هلل اكرث من خم�سني �سنة اخدم منرب �سيد 

. ال�سهداء
تتلمذمت يف جمال اخلطابة  يد  من  على    
�املنرب احل�سيني؟ �مبن تاأثرمت من اخلطباء �اخذمت 

منه؟
احلمد هلل ات�سرف ان اكون تلميذ اجلميع   
ا�ستاذي  ك��ان  خا�سة  ب�سورة  �لكن  اجلميع  �اب��ن 
كاظم  حممد  ال�سيد  اهلل  اي��ة  امل��رح��وم  هو  املبا�سر 
القز�يني  الرجل اعتربين احد ابنائه �كان 
اما  عليها  �يعلمني  جاهزة  كاملة  جمال�س  يل  يقدم 
االخر�ن هو ال�سيد مرت�سى القز�يني  كنت 
اح�سر جمال�سه كنت اكتبها �اعر�سها عليه ي�سححها 
�يطالبني بحفظها �اما ال�سيخ عبد الزهراء الكعبي 
)رحمة اهلل عليه( فكنت ا�سعد مقدمة امامه اقراء 
احل�سني  االإم��ام  �سحن  باب  يف  االحمدي  جامع  يف 
 باب ال�سهداء فكنت اقراء املقدمة امامه �هو 
يقراأ بعدي فانا حني ما اقراأ فيح�سي عليه اخطائي 
فاأذا انزل من املنرب يقدم يل الورقة فيها عدد من 
االخطاء �افتخر بهذه الكلمة انه ذات مرة اعرت�ست 
عليه فقلت ابو علي اياأتي يوم �انا ما عندي اخطاء 
اهلل  احمد  �ق��ال  علي  فرد  اخطاء  تقدم يل  يوم  كل 
فانت ممن تعد اخطائه ��سكرا هلل �ال زلت احا�ل ان 
ال اأخطاأ �اربي تالميذي الذين هم خطباء معهدين 
�احد  خطاأ  �ال  يخطئون  ال  ان  اخلطابة  معاهد  من 

�احلمد هلل رب العاملني. 
خالل  �متاعب  م�ساعب  �اجهتم  ه��ل    
منها  لنا  �سيء  تذكر�ن  حبذا  اخلطابية؟  م�سريتكم 

ان �جدت؟
اىل  ال��دع��وة  ط��ري��ق  يخلو  ان  مي��ك��ن  ال    
�املتاعب  امل�ساكل  من    احل�سني  �خدمة  احلق 
قبل  م��ن  تعر�ست  م��رة  ا�ل  اذك��ر  �احل��م��د هلل  نعم 
  احل�سني  االإم��ام  �سحن  يف  كانت  هي  الطغاة 
ال�سهر�ستاين  الر�سا  عبد  ال�سيد  امل��رح��وم  ام��رين 
البعثني  جاء  ما  بعد  1964م  �سنة  عا�سوراء  يوم  يف 

اع��ط��ائ��ي م��ن�����س��ورات دي��ن��ي��ة ت��ب��ني ع��ظ��م��ة االإم����ام 
املن�سات  اح��دى  على  �سعدت  فانا    احل�سني 
�اذا  املن�سورات  ا�زع  �اخذت  ال�سريف  ال�سحن  يف 
املخيم  �سرطة  اىل  �اخ���ذ�ين  ح��ويل  يلتفون  االم��ن 
تدخلوا  �لكن  �تاأديبا  �سربا  �ا�سبعوين  هنا  كانت 
�احلمد  ا�ستمرت  �بعدها  �سراحي  �اطلقوا  العلماء 

هلل ال�سجون �املحكمة �ابو غريب �احلمد هلل. 
  كما تالحظون يف االآ�نة االخرية ان املنرب 
�العقائدية  الفكرية  الق�سايا  من  الكثري  يعالج  اخذ 
فهل  منها  ال�سيا�سية  �حتى  �االجتماعية  �الفقهية 

تر�ن هذا جناحا براأيكم؟
كل  يعالج  ب��ان  امل��ن��رب  م��ن  نحتاج  نحن    
�االقت�سادية  منها  ال�سيا�سية  املجتمع  يف  الق�سايا 
يكون  ال  ان  يجب  اخلطيب  منها  �ال��ف��ك��ري��ة  منها 
ان  يريد  ال��وان  يريد  املجتمع  �احد  لون  خمت�س يف 
يعالج م�ساكله فال بد للخطيب ان ال يكون اخت�سا�سي 
بل يكون جامع من كل العلوم حتى يعالج كل الق�سايا 
�هذا  دينية  ا�  عقائدية  ا�  كانت  �سيا�سية  االجتماع 

�سر�ري خ�سو�سا يف ع�سرنا هذا.
  هل تر�ن فرقا بني املنرب القدمي �املنرب 

احلديث؟
�املنرب  �زمانها,  عطرها  هو  حقبه  لكل    
العالج  هو  املطلوب  ك��ان  القدمي  الزمن  يف  القدمي 
�املنرب يف هذا اليوم �يف هذا الع�سر ��سهولة طلب 
ا�سبحت  الواقع  يف  �املعرفة  املعلومة  �طلب  العلم 
ا�سعب �ا�سد فاالن�سان لي�س  عليه ان يكتفي باملعلومة 
كل  م��ن  ي��اأخ��ذ  ان  املفر��س  معينة  كتب  �مبطالعة 
كل  م��ن  ال��واق��ع  ك��ل  م��ن  الف�سائيات  ك��ل  م��ن  الكتب 
اخلطباء من كل املكتملني ياأخذ اجليد �يقراأ اجليد 
الأنه  ال�سابق  من  اكرث  اثر  اليوم  هذا  يف  فاخلطيب 
الو�سائل  هذه  االن  �سك  ال  اط��ورت  االع��الم  ��سائل 
هذه  الف�سائيات  ه��ذه  العنكبوتية  ال�سبكة  ه��ذه 
�فكرة  النا�س  اىل  ار�سية  تولد  هذه  العامة  املنابر 
عقائد �ت�سجيعهم على العمل, فجدًا فارق كبري بني 
القدمي ذاك يف ظر�فه  اخلطيب احلايل �اخلطيب 
كان جيد �لكن ظر�فنا االن املجال جدا �ا�سع بقدر 
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ما  يتحرك اكرث �يتو�سع اكرث �يخدم اكرث. 
بتقليد  يقومون  اخلطباء  بع�س  هناك    
احلركة  يف  االم���ور  كافة  يف  اخلطباء  م��ن  خطيب 
�ال�سوت �اإال لقاء هل تر�ن هذا اال�سلوب ي�سب يف 

م�سلحة اخلطيب؟
  يف در�سي الذي القيه على ا�الدي اخلطباء 
ال�سيخ املفيد ا� حوزة االإمام  اجلدد �سواء يف حوزة 
املدر�سة  لهذه  املتقدمني  اىل  فاأقول    اجل��واد 
�هذه احلوزة للتعلم على املنابر �على اخلطابة اقول 
ان التقليد يف البداية �سر�ري االن�سان يحتاج اىل ان 
يقلد �البد ان ي�سع له رمز امامه يقلده يف املوا�سيع 
�احلركة �ال�سوت �لكن لفرتة من الفرتات متى ما 
حتى  ف�سيء  �سيء  يرتك  ري�سة  �ثبت  ع�سده  اأ�ستد 
يقال هذا فالن يكون له كيان ��سخ�سية حتى يقال 
هذا فالن ال يقال اال�سل الذي تعلم �منه �قلده انا 
يف البداية تعلمت طور �ا�سلوب املرحوم ال�سيخ عبد 
كان مييز  ما  �ال��دي  ان  درجه  اىل  الكعبي  الزهراء 
نف�س  �حتى  الكعبي  الزهراء  عبد  ال�سيخ  �بني  بيني 
يف  �ال��دي  على  عر�س  الكعبي  الزهراء  عبد  ال�سيخ 
كنت  �ان��ا  �سوية  مي�سون  �ك��ان  املجال�س  من  جمل�س 
الكعبي  ال��زه��راء  عبد  ال�سيخ  ف�ساأل  مقدمة  اق���راأ 
�الدي رحمة اهلل عليهم من هذا الذي يقراأ فقال له 
�الدي ت�سجيلك انت معي االن فهذا ت�سجيلك فقال 
ال�سيخ  ابنك  الكعبي ال هذا  الزهراء  ال�سيخ عبد  له 
االن�سان  ان  راأي��ت  بعد فرتة  لكن  يقراأ  ي  �سياء الذ 
يف  خا�س  كيان  ل��ه  يكون  ان  الب��د  ي�ستقل  ان  يجب 
ا�سلوبه �يف خطابته �احلمد هلل هذا ما ��سلنا اليه.   
  ه���ل ه��ن��اك ا���س��ل��وب م��ع��ني ت��ن�����س��ح به 

اخلطيب �ي�سب يف م�سلحته:
  نحن نذكر يف در��سنا �سرائط للخطباء 
ان  يريد  ال��ذي  اخلطيب  التقوى  هو  اال�ل  �ال�سرط 
يكون ناجح دنيا �اخرة علية بالتقوى بعد التقوى عليه 
متاحة  العلم  ��سائل  يدر�س  ان  عليه  فيجب  بالعلم 
ك�سجرة  عمل  بال  )العلم  العمل  ذل��ك  كبري  ب�سكل 

االخال�س  تقوى,  �العمل  العلم  �بعد  ثمر(  بال 
ان يكون خمل�س هلل �لي�س يتعلم �بقراء �ي�سعد 
ال�سهرة  ا�  االموال  اجل احل�سول على  منرب من 
تاأتي  �ال�سهرة  تاأتي  االم��وال  يقال فالن.  ا� حتى 
ال�سر�ط  �بعد هذا هو االخالق من  اخل�س,  اذا 
�اهم  االخ��الق  يف  �سيء  �اه��م  الناجح  اخلطيب 
ما يحتاج اخلطيب يف االخالق هو التوا�سع يجب 
ان ال يقول انا فاالأن�سان اذا اخذه الغر�ر �قال انا 
فهذه  ي�سعد  االخرين  توا�سع  ما  �متى  ي�سقط, 

جتارب �سخ�سية �احلمد هلل.       
  ي���ق���وم م��ع��ه��د اخل��ط��اب��ة يف ال��ع��ت��ب��ة 
رابطة  با�سم  رابطة  بت�سكيل  املقد�سة  احل�سينية 
اخلطباء املنرب احل�سيني �التي تهدف اىل توحيد 

ر�ى اخلطباء �املبلغني يف هذا املجال فهل انتم مع 
هذه الفكرة ام لكم �جهة نظر اخرى؟

  الفكرة جيده جدا �انا ارحب بها خطوة 
�اخذ  اخلطباء  �تعليم  اخلطباء  جلمع  �سبب  تكون 
لديهم ند�ات لهم غري  �تكون  �انتاجاتهم  افكارهم 
در��سهم �هذه اللجنة انا ارحب بها �هنيئا للعاملني 
على توحيد هذه اخلطوة �جمع اخلطباء �ار�سادهم 
جيده  �اللجنة  موؤمتر,  ا�  جملة  ا�  كلمة  لهم  �تكون 

جدا �مرب�ك هذه اخلطوات. 
  هل �سبق لكم �ارتقيتم منرب �سيد ال�سهداء 
 يف ال�سحن ال�سريف؟ �ما هو �سعوركم �انتم 
احل�سني  م�سيبة  �تقراأ�ن  النا�س  �تر�سد�ن  تعظون 

بالقرب منه؟
  الواقع اذا عندي �سيء اذا مقبول �ادخره 
  لالخرة هو خدمة يف ال�سحن االإمام احل�سني
�يل اكرث من اربع �سنوات اقراأ يف الفاطمية �سهادة 
الأخوتي    الزهراء  فاطمة  الطاهرة  ال�سديقة 
ال�سادة اخلدم يف العتبة احل�سينية الهيئة الفاطمية 
�هذا �سرف يل �هم منحوين هذا ال�سرف ان اكون 
ال�سحن  يف  اي���ام  ع�سر  �سنة  ك��ل  يف  معهم  خ���ادم 
يف  العبا�سي  ال�سحن  يف  �ام��ا  ال�سريف  احل�سيني 
�سهر ذ� احلجة يف  ايام يف  يوم ع�سرة  �سنة 30  كل 
يف  �الت�سدق  مباهلة  فيها  منه  االخ���رية  الع�سرة 
يف  حم��رم  من  الثانية  الع�سرة  ثم  �غريها  اخل��امت 
�يف    العبا�سي  ال�سحن  يف  الفاطمية  الهيئة 
�سباب  الهيئة  اىل  منه  اال�ىل  الع�سرة  �سفر  �سهر 
اعتربه  لكن  ا�ستحقه  ال  انا  �سرف  فهذا  احل�سينية 
ا�سكر  انا  عليه    �العبا�س  احل�سني  من  لطف 
اهلل  ال ي�سلب مني هذه النعمة ايل لي�س اعظم منها.

احدهما  كلمتني  منكم  ن�سمع  ان  نريد    
منهم  املبتدئني  �خ�سو�سا  اخلطباء  اىل  موجهة 
�االخرى لنا نحن العاملون يف جملة �سدى اخلطباء؟
�االن  �ان��ا  دائما  اق��ول اىل اخلطباء  انا    
بوركتم  ا�جهها عرب جملتكم جملة �سدى اخلطباء 

ال  اخلطباء  اىل  بحاجة  نحن  اق��ول  ا�سدارها  على 
نت�سور ان هذه االعداد تكفي نحن نحتاج اىل املئات 
اللغات حتى  من اخلطباء �اعداد كثرية يف خمتلف 
االإم��ام    البيت  اه��ل  مذهب  نبني  ان  نتمكن 
ام��رن��ا رح��م اهلل من  ي��ق��ول: )اح��ي��وا    الر�سا 
االإمام  فقال  امركم  يحي  كيف  له  فقيل  امرنا  احيا 
 تبينوا للنا�س كالمنا قال ال�سادق قال الباقر 
قال الر�سا فانهم لو �سمعوا كالمنا لتبعونا( النا�س 
ما �سامعني كالم اهل البيت املفر��س نحن اخلطباء 
نرفع ا�سوات االئمة اىل العامل ال ان نقول ابن �سينا 
�على  العني  على  ف��الن  ق��ال  ا�  ار�سطو  ق��ال  ا�  ق��ال 
ان  اهلل  ام��ام  مطالبني  فنحن  علماء  ه��وؤالء  الرا�س 
ننقل احاديث اهل البيت  اهلل �سبحانه ال ي�ساأل 
الطب  علم  ا�  الفالين  علم  تذكر  مل  ملاذا  اخلطيب 
خطيب  اخت�سا�سي  انا  هذا  منكم  طلب  ما  اهلل  ال, 
قال ال�سادق قال الباقر , هذا بالن�سبة اىل اخلطباء 
�ان يهتمون بن�سر الفكر �اقوال اهل البيت  اما 
بالن�سبة اىل جملتكم جملة �سدى اخلطباء ا�سد على 
الذي  اخلدمة  لهذه  يوفقكم  ان  اهلل  �ا�سال  ايديكم 
ما كانت م�سبوقة �ا�ساأل اهلل ان يوفقكم كل ما يكون 
الر�اديد  الن  الر�اديد  �حتى  اخلطباء  مع  لقاءكم 
الن  املجتمع  يف  �تاأثريًا  �سانا  اخلطباء  عن  يقلون  ال 
الوالء �يخليهم يردد�ن  ن�سيد  النا�س  يعلم  الر�اديد 
ن�سيد املحبة اىل اهل البيت  فهنيئا لكم �اخذ 
ان  املجلة  هذه  ا�سدار  يف  التوفيق  يف  باأيديكم  اهلل 
� اكرث  �ا��سع �اكرث  ب�سكل اجمل  �ساء اهلل ان تكون 

مواد نافعة للنا�س اجمعني.  
بال�سكر  نتقدم  ه��ذا  لقاءنا  اخلتام  �يف    
اجلزيل ل�سماحة ال�سيخ �سياء الزبيدي على اتاحته 
لهذه الفر�سة �اعطائه هذا الوقت من برامج عمله 

�نكرر �سكرنا �تقديرنا ل�سماحتكم؟
�سدى  جملة  اع�ساء  اخوتي  لكم  �سكرا    
اخلطباء �ا�ساأل اهلل ان ياأخذ باأيديكم ملا فيه ر�ساه 

�ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته.

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

ال�سيخ◄
�سياء   الزبيدي

ال�سيخ◄
�سياء   الزبيدي

ال�سيخ◄
�سياء   الزبيدي

ال�سيخ◄
�سياء   الزبيدي

ال�سيخ◄
�سياء   الزبيدي

ال�سيخ◄
�سياء   الزبيدي

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

201317 ني�سان

لقاء مع..



وثيقة اهلدنةبقلم: ال�سيخ حممود ال�سايف
و

املحنة  ه��ذه  �تفا�سيل  اال�سباب  ذك��ر  تقدم  ان  بعد 
بداأ    االإم��ام احل�سن بن علي  يف �سرية �م�سرية 
اتفقوا عليها  الباطل هدنه  �امام  االإمام احلق  يبني 
���سعوا لها �سر�ط على ان ال يخل احد منهما بهذه 
معا�ية  علي  بن  احل�سن  االإم���ام  فار�سل  ال�سر�ط  
له  يبني  �سفيان  اب��ي  ب��ن  معا�ية  اىل  ر�سالة   
ا�سباب �الد�افع التي دعته اىل هذه الهدنه �االتفاق.
)اإما بعد فان خطبي انتهى اىل ياأ�س من حق احييته 
انتهى اىل املوارد,  �باطل امته, �خطبك خطب من 
�اين اعتزل هذا االمر, �اخليه لك, �ان كانت تخليتي 
اياه �سرا لك من معادك, �يل �سر�ط ا�سرتطها, ال 
بتهظنك ان �فيت يل بها بعهد, �ال تخف ان غدرت, 
يف  نه�س  ممن  غريك  ندم  كما  معا�ية  يا  ��ستندم 

الباطل, اأ� قعد عن احلق حني مل ينفع الندم(.
معا�ية  اىل    االإم���ام  ر�سالة  ��سلت  ان  �بعد 
  بعث معا�ية بورقة بي�ساء خمتومة اىل االإمام
حتى يكتب �سر�طه لتوقيع اتفاقية الهدنة )ال�سلح( 
�هذا ن�س ما كتبه االإمام  )ب�سم اهلل الرحمن 
ابن  علي  ابن  احل�سن  عليه  �سالح  ما  هذا  الرحيم 
�ساحله  �سفيان  اب��ي  ب��ن  معا�ية    طالب  اب��ي 
على ان يعمل فيهم بكتاب اهلل ��سنة ر�سوله �ب�سرية 
اخللفاء ال�ساحلني �لي�س ملعا�ية بن ابي �سفيان ان 
للح�سن  االم��ر  يكون  بل  عهدا  بعده  من  الأح��د  يعهد 
�ان  احل�سني  فالأخيه  حدث  به  حدث  فان  بعده  من 
يرتك �سب امري املوؤمنني �القنوت عليه بال�سالة �ان 
ال يذكر عليا اال باخلري �ان ال ي�سمي احل�سن معا�ية 
امري املوؤمنني, �ال يقيم عنده �سهاده. �ا�ستثناء ما يف 
بيت مال الكوفة �هو خم�س االف الف �على معا�ية 
ان يحمل اىل احل�سني كل عام األفي الف درهم �ان 
يفرق يف ا�الد من قتل مع امري املوؤمنني يوم اجلمل 
�ا�الد من قتل معه ب�سفني الف الف درهم �ان يجعل 

ذلك من اخراج دار ابجرد.
يف  اهلل  ار���س  من  كانوا  حيث  امنون  النا�س  �على   
يوؤمن  �ان  �مينهم  �ح��ج��ازه��م  �ع��راق��ه��م  �سامهم 
من  يكون  م��ا  معا�ية  يحتمل  ان  �االح��م��ر  اال���س��ود 
هفواتهم �ان ال يتبع احدًا مبا م�سى �ان ال ياأخذ اهل 

العراق باإحنه.

�على امان ا�سحاب علي حيث كانوا �ان ال ينال احدا 
�سيعته  علي  ا�سحاب  �ان  مبكر�ه  علي  �سيعته  من 
�ا�الده��م  �ن�سائهم  �اموالهم  انف�سهم  على  امنون 
�ان ال يتعقب عليهم �سيئا �ان ال يتعر�س الحد منهم 

ب�سوء �يو�سل اىل كل ذي حق حقه.
�على ان ال يبغي للح�سن بن علي �ال الخيه احل�سني �ال 
الحد من اهل البيت ر�سول اهلل غائلة �سرا �ال جهرا 
�ال يخيف احدا منهم يف افق من االفاق �على معا�ية 
بن ابي �سفيان بذلك عهد اهلل �ميثاقه �ما اخذ اهلل 
على احد من خلقه بالوفاء مبا اعطى من نف�سه �سهد 

عليه بذلك اهلل �كفى باهلل �سهيدا �ال�سالم(
�هذا بيان ما هو �ا�سح لدى اجلميع �لكن احلقيقة 
عليه  كان  �سفيان  ابي  بن  معا�ية  ان  كون  ذلك  غري 
ان يطرح هذا االمر للح�سن بن علي  ال �سباب 

كثرية حتمت عليه ان يطلب ال�سلح .
تك�سف  ان  م��ن  ك��ث��ريا  يخ�سى  اي�سا  معا�ية  �ك���ان 
غري  تاريخ  �ساحب  �ه��و  ال�سام  اه��ل  ل��دى  احلقيقة 
يتخلله من تدلي�س  �ال�سلوك �ما  ال�سرية  م�سرف يف 
عوراته  تك�سف  لئال  ه��ذا  �ك��ل  احلقائق  يف  �تزيف 

�تظهر عيوبه �هذا �ا�سح للمتتبع ل�سريته.
�لو �قفنا على ما قال النعمان بن جلبه التنوخي �هو 
ن�سحتك  لقد  �اهلل   ( ر�ؤ�ساء جنوده يف �سفني  احد 
لهواك  �ترك  ديني,  على  ملكك  �اثرت  نف�سي,  على 
اب�سره   �انا  احلق  عن  �حددت  اعرفه,  �انا  الر�سد 
�ما �فقت لر�سد �انا اقاتل عن ملك ابن عم ر�سول 
بالرعية  اراف  ل��ك��ان  اعطيناه  �ل��و   ... اهلل 
�البد  االم��ر  لك  بذلنا  قد  �لكن  العطية  يف  �اج��زل 
من امتامه كان غيا ا� ر�سدًا �حا�سا ان يكون ر�سدًا 
��سنقاتل عن تني الغوطة �زيتونها اذا حرمنا اثمار 

اجلنة �انهارها.
�لو تاملنا قليال على هذا القول لو جدنا ان معا�ية 
كان هذا رايه �ما يخاطر بباله لذا ا�ستعجل ال�سلح 
لئال يرتاجع العراقيون عن تاييدهم له �يعود�ن اىل 
العراق  اهل  مع  هذه  قبل  جتارب  مر  كونه  ر�سدهم 
كي  ذلك  يف  فا�ستعجل  �اهوائهم  نف�سياتهم  �عرف 
ال يخ�سر ما اربحه من جتاه ا�سحاب االإمام احل�سن 
الذين ان�سملوا يف اخليانة قبل ان ينقلبوا عليه كونه 

عرفهم ب�سرعة التقلب.
�كما تقدم ان هناك قول اخر يف ان االإمام احل�سن 
هذا  على  يدل  بال�سلح �مما  ب��ادر  ال��ذي  هو   
املدائن  يف    احل�سن  االم��ام  خطاب  هو  القول 
فيه  لي�س  المر  دعانا  معا�ية  اال�ان   ( ق��ال:  عندما 
لكم  �اخذنا  قبلنا  احلياة  اردمت  فان  ن�سفة  �ال  عز 
الر�سا( فنادا النا�س من كل جانب ) البقية �ام�س 
مير  ثانية  م��رة  الكربى  الفتنة  هي  �ه��ذه  ال�سلح( 
امل��رة  خا�سة  الكوفة  �اه��ل  عامة  ال��ع��راق  اه��ل  بها 
  ابي طالب  ابن  علي  املوؤمنني  امري  مع  اال�ىل 
على  امل�ساحف  معا�ية  �رفع جي�س  يف حرب �سفني 
الرماح منادين )اهلل اهلل بكتاب اهلل ..... ال حكم اإال 
هلل( �هذا مما جعلهم يعزموا �ي�سر�ا علي ايقاف 

احلرب �حتكيم احلكمني يف ذلك....
�هذا اي�سا انخدعوا مبكر معا�ية مرة ثانية كان بني 
بادر  ال��ذي  هو  علي  بن  احل�سن  �ان  �النا�س  لالمة 
�اي�سا كان  كونه ال ميكنه مواجهته �حربه  بال�سلح 
يريد ان يبني انه هو الذي اراد ال�سلم )�كان يحر�س 
اجلرائم  ارت��ك��اب  من  نف�سه  ي��ربئ  ان  على  معا�ية 

�ي�سف نف�سه باأنه حمب لل�سالم �ال�سلح.
فكان يقول النا�س: ) اين دعوت احل�سن لل�سلح �لكن 
اإال احلرب �كنت اريد له احلياة �لكنه  احل�سن ابى 
اراد يل القتل �اردت حقن الدماء �لكنه اراد هالك 

النا�س بيني �بينه(
�هذا مما جعل ا�سحاب االقالم ال�سعيفة ان يظنوا 
ابي  بن  علي  ين  احل�سن  احل��ق  ب��االإم��ام  الظن  ه��ذا 
الكثري مما ال ميكن  كتب عنه  طالب  حيث 
الزائف  القول  عليه  كرث  الذي  االإمام  �هو  ت�سديقه 
مما  ذلك  �غري  للن�ساء  �تز�يجه  ال�سلح  م�سالة  يف 
جعل معا�ية يف ذلك �سنة �سنها كما �سن �سنة ال�ستم 
  طالب  ابي  ابن  علي  املوؤمنني  المري  �ال�سبب 
بينه �بني  الهدنة  ���س��ر�ط  ا�ل��وي��ات  م��ن  ك��ان  �ه��ذا 
خ�سمه �اي�سا �سالمة الدين من التحريف �التدلي�س 
امري  ابيه  ��سعة  �اتباعه  ا�سحابه  �سالمة  �كذلك 
 م��ن القتل �ال��غ��رية م��ن االه��ان��ات  امل��وؤم��ن��ني 

�االنتقا�س.  

احللقة الثانيةاإلمام احلسن

1814 3 4 1 جمادى

م�ساركاتكم



بقلم: ال�سيخ حممد علي ا�سماعيل

1- ما ر�ى ر�سول اهلل  قط فارغًا, اإما يخ�سف نعاًل 
لرجل م�سكني, ا� يخبط ثوبا الأرملة, اذا مل يكن يف عبادة 

�اجتهاد �هداية �جهاد.
ام نهي  ا� امر  ا� اح��رام,  النا�س يف حالل  �اذا كان يكلم 
 ( يقول:  ا�له  يف  كان  يديه  يف  �سغرية  م�سبحة  يدير  جعل 
ما  بعدد  �اهللك  �اك���ربك  �اجم���دك  ا�سبحك  اين  اللهم 
ادير به �سبحتي( �يقول: هذا يقوم مقام التكبري �الت�سبيح 

�التهليل.
االر���س,  �ياأكل على  االر���س,   يجل�س على  �ك��ان   -2
النا�سج,  �يعلف  اململوك,  دع��وة  �يجيب  ال�ساة,  �يجلب 
مع  �ياأكل  النعل,  �يخ�سف  الثوب,  �يرقع  البيت,  �يقمم 
اخلادم, �يطحن عنه اذا اعيا, �ي�سرب ال�سيء الي�سري �ال 
مينعه احلياء ان ياأخذه بيده ا� يجعله يف طرف ثوبه حتى 

يبلغ به اهله.
النا�س,  �ا�سخى  �الكبار,  بال�سغار  النا�س  ارحم  �كان   -3

من  ب�سامًا  الوجه,  طلق  املعا�سرة,  جميل  النا�س,  �ا�سجع 
غري  من  متوا�سعًا  عبو�س,  غري  من  حمز�نًا  �سحك,  غري 
ذلة, جوادا من غري �سرف, رقيق القلب, �من خلقه الراأفة 
�الرفق. �كان  ا�سد حياء من العذراء يف خدرها, ال 
ياأنف �ال ي�ستكرب كان مي�سي مع االرملة ا� اليتيم �امل�سكني, 

�يق�سي حاجاتهم.
�ي�سدقه,  احل�سن  يح�سن  بالوعد,  النا�س  ا�فى  �كان   -4
�سيء  عن  �سئل  �ما  �ح��ده,  ياأكل  ال  �يوهنه,  القبيح  �يقبح 

قط فقال ال.
5- �كان  ي�سلم على من ي�ستقبله مبتدئًا من ا�سل , 
االحمر �اال�سفر, �ي�سافح النا�س, الفقري �الغني �ال�سغري 

�الكبري �مل يكن له حلة ملدخله �اخرى ملخرجه
6- �كان يعود املري�س �يتبع اجلنازة.
 �الباقي يف العدد القادم ان �ساء اهلل.



يف حما�سن
 اخالق
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟
ال�سهر العربي )التقومي الهجري(جمادى االوىل: �سمي 

جمادى لوقوعه يف ال�ستاء �قت الت�سمية حيث جمد املاء.
ـــغـــوري(  ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال
مار�س)Mars(:ا�سم من اللغة الفرن�سية القدمية عن اللفظ 
مار�س  اأم��ا   ,Monthسهر� �يعني   Martiuis الالتيني 
Mars فهو اإله احلرب عند الر�مان, �هو حاميهم �نا�سرهم.

من  الكلمة  ني�سان:  االآرامي(  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
بال�سيء,  ال�سر�ع  اأ�  �التحرك,  البدء  ني�سانو,�يعني  هو  بابلي  ا�سل 

�كان هذا ال�سهر بداية ال�سنة الدينية عندالبابليني.

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ـــه ـــــــس ب ـــــــ� ـــــــوؤن مـــــــــن ي ان�س 1
ــــــامل ــــــع ـــــــــرجـــــــــل ال ال 2 عارف
القمة وهـــي  ذروة  جــمــع  ذرى  3
�سوت دون  �ــســاحــكــة  4 ب�سمة

بقلم: ا. حممد علي حميد

اعداد: احالم بالل

بها  يخدم  التي  العلوم  ليتعلم  مدر�سته  اىل  للذهاب  مبكرا  يوم  كل  كعادته  يجل�س 
املجتمع.. فو�سل اىل القاعة �لكن.. قد غلب عليه النعا�س فاخذ ق�سطا من الراحة 

اثناء املحا�سرة ف�سرح ا�ستاذ الريا�سيات مادته.. �اعطى للطلبة ما هو مهم...
فا�ستيق�س على �سوت جر�س نهاية املحا�سرة.. �فتح عينية �اذا مكتوب على ال�سبورة 
م�ساألتان من د�ن حل.. فقال يف نف�سه اعطى اال�ستاذ هذه امل�ساألتان �اجب فعلي ان 

اكتبهما...
لهاتني  حال  ليجد  النهار  �منهك  الليل  �ساهر  �بقى  البيت  اىل  �ذه��ب  فكتبهما 

امل�ساألتني...
�يف املحا�سرة التالية �بعد م�سي ا�سبوع دخل الطالب اىل القاعة..

القى اال�ستاذ املحا�سرة �كان متفاعال معه.. �بقى متعجبا من عدم طلب اال�ستاذ 
للواجب!!

�بعد نهاية املحا�سرة ذهب اليه �قال: ا�ستاذ اعذرين اين �جدت حال مل�ساألة �احدة 
�مل اجد حال لالخرى. فقال اال�ستاذ �عيناه متالأهما الده�سة: هل تق�سد امل�ساألتني 
التي كتبتهما يف املحا�سرةة ال�سابقة؟؟ فاجاب: نعم ا�ستاذ. فابت�سم اال�ستاذ: �قال 
ان هاتني امل�ساألتني هما من اعقد امل�سائل الريا�سية �مل يجد احدا حال لهما اىل االن 

فكتبتهما للمثال على ا�ستحالة حلهما.
نعم بع�س االمور نرتكها الننا نعتقد بانها م�ستحيلة والكن عند الولوج 

بها جندها لي�ست كما نعتقد
فكر من جديد...

التعامل مع القلوب لك�سبها مهارة حتتاج من املرء الذي يريد اأن يتقنها 
اإىل ال�سرب �اىل احت�ساب االأجر عند اهلل عز �جل ذلك الأن القلوب 
بني اإ�سبعني من اأ�سابع الرحمن يقلبها كيف ي�ساء.� املرء الذي يريد 
اأن ينجح يف تعامله مع القلوب البد له من اأن يعرف مفاتيح �لغة القلوب 
� اأن يوقن اأن لكل قلب مفتاحه � �سفرته � التي بد� نهما ال ميكن اأن يلج 

اإيل ذلك القلب . �من بني هذه املفاتيح ما يلي :
1.ال�سرب :  فهل تظن اأنك �سوف تك�سب قلوب االآخرين د�ن اأن تتعلم 
اأذاه��م � م�ساكلهم. يقول اهلل عز � جل )�ا�سرب  كيف ت�سرب على 
نف�سك مع الذين يدعون ربهم بالغداة � الع�سي يريد�ن �جهه � ال تعد 
عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا � ال تطع من اأغفلنا قلبه عن 

ذكرنا � اتبع هواه � كان اأمره فرطا()الكهف:اأية 28(. فع�سرة النا�س 
� االإبقاء علي مودتهم حتتاج من االإن�سان اإىل �سرب جميل(.

2- خالط النا�س � حتمل اأذاهم:- االإن�سان حينما يتعامل مع النا�س 
�سيجد العجب العجاب ذلك الأن النا�س اأهواء � لكل منهم �جهته � 
طريقته يف التفكري � التي قد تتفق اأ� تختلف معك متامًا �ال�سخ�س 
الذكي هو ذلك الذي يعرف كيف يتعامل مع كل  فريق مبا ينا�سبه. 
بل � يتحمل اجلميع � يف احلديث عن ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه �اله 
��سلم )املوؤمن الذي يخالط النا�س � ي�سرب على اأذاهم خري من الذي 

ال يخالط النا�س � ال ي�سرب علي اأذاهم(.

كيف تكسب قلوب االخرين؟

بقلم: كرار كرمي زيارة

2014 3 4 1 جمادى
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قلنا �سابقًا باأن الذي يتم ال�سري عليه يف الدرا�سات القانونية �ال�سيا�سية الإركان 
الد�لة هي االخذ باالإقليم كركن لها, �قلنا باأن اال�سالم مل يقر بذلك �امنا له 

راأي اخر يف هذا اجلانب.
�يف هذا العدد �سيتم التعرف اىل االقليم: ��ستجري مناق�سته يف النقاط االتية:
1- التعريف: هو االطار املادي الذي متار�س الد�لة فيه اخت�سا�ساتها كافة 
ل�سيادة  الذي يخ�سع  االر���س  �سطح  املعني من  باأنه ذلك اجلزء  ا�   �يعرفه 

الد�لة.
2- خ�سائ�س االقليم: اأ- االثبات: �هو ان يقيم ال�سعب فوق االقليم ب�سكل دائم 
ب- التحديد: اأي تكون له حد�د �ا�سحة �ثابته. ج- امل�سر�عية: اأي غري منتزع 
من ال�سعب ا� حمتل بحيث ميلك ال�سكان اال�سليني حقوقًا ثابته عليه �ان �سفتا 

االثبات �التحديد ن�سبيتان اذ كثريًا ما تطراأ تغريات يف معامله.
3- اكت�ساب االأقليم: �يكون اما بطريق م�سر�ع كالعامل التاريخي مبعنى �جود 
�سعب منذ تاريخ على اقليم الد�لة, ا� قيام د�لة جديدة بعد انحالل ال�سابقة, 
ا� حترير االقليم, اأ� هجرة ال�سعب, ا� باالإ�سافة, ا� ظهور جزر جديدة قريبة 

بطريق غري  االقليم,  التفكك  ا�  االحت��اد  ا�  الطوعي,  التنازل  ا�  �ساحل  من 
م�سر�ع مثل االحتالل الع�سكري �اال�ستيطاين كما يف االحتالل ا�سرائيل لد�لة 

فل�سطني, �التقادم- احتالل طويل االمد بد�ن مواجهات.
4- عنا�سر االقليم: �هي اإما اأ- االقليم االأر�سي: �ي�سمل االر�س �ما عليها يف 
معامل �ما يف باطنها من ثر�ات ب- االقليم املائي: �ذلك يف الد�لة ال�ساحلية 
اىل م�سافة 12مياًل تقريبًا يف اجلزء من البحر الذي يلي ال�ساحل ج: االقليم 
اجلوي: �ي�سمل طبقات اجلو التي نعم االقليم االر�سي �املائي اىل احلد الذي 

يبداأ معه الف�ساء.
اما يف املجال اال�سالمي فان الفقهاء مل يبحثوا م�سالة اقليم الد�لة كاإحدى 
مكونات الد�لة كما هو معر�ف يف اال�سطالح ال�سيا�سي �القانوين الن اال�سالم 
للعقيدة  موطنا  كلها  االر���س  اىل  ينظر  الأن��ه  لد�لته  معينة  ح��د�د  ير�سم  مل 
اال�سالمية �جماال ل�سيادتها: ��سيتم تنا�ل االر�س كركن من اركان الد�لة يف 

اال�سالم يف م�سائل ثالث �سيتم التعرف عليه يف العدد القادم. 

بقلم: ا. علي عادل ها�سم

احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم
العا�رشة

احلكم: نظام برملاين.

العا�صمة: طرابل�س.

امل�صاحة: 1.759.541  كيلو مرت مربع.

ال�صكان: 6,733,620 ن�سمة.

العملة: الدينار الليبي .

اللغة الر�صمية: العربية.

اأ�صل الت�صمية: اأطلق ا�سم ليبيا على االإقليم الواقع يف �سمال اأفريقا 

الليبو التي �سكنت هذه املنطقة منذ  اإىل قبيلة  بني م�سر تون�س ن�سبة 
اآالف ال�سنني.

نبذة خمت�صرة: ليبيا د�لة تقع يف �سمال اأفريقيا على ال�ساحل اجلنوبي 

للبحر االأبي�س املتو�سط. يحدها من ال�سرق م�سر, �من اجلنوب ال�سرقي 

ال�سودان, �من اجلنوب ت�ساد �النيجر, �من الغرب اجلزائر �من ال�سمال 
الغربي تون�س. �ليبيا ع�سو يف عدد من املنظمات �التجمعات االإقليمية 
املغرب  �احتاد  االأفريقي,  �االحت��اد  املتحدة,  االأمم  بينها  من  �الد�لية 
العربي, �جامعة الد�ل العربية, �حركة عدم االنحياز, �منظمة التعا�ن 

االإ�سالمي, �منظمة الد�ل امل�سدرة للنفط �كومي�سا.
ليبيا لديها عا�سر اأكرب احتياطيات نفطية موؤكدة يف العامل �حتتل املرتبة 
ال�سابعة ع�سرة يف اإنتاج النفط عامليا. يف 2011 اندلعت ثورة 17 فرباير 
يف �سكل احتجاجات �مظاهرات �سد نظام القذايف القمعي. ��سقط نظام 
لليبيا يف 23  الكامل  التحرير  اعالن  �مت  عليه,  القب�س  �القي  القذايف 

اكتوبر 2011 ��سكلت حكومة منتخبة لتحكم البالد.

االقليم كركن من اركان الدولة 
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 بقلم: ابو تبارك اال�سدي

يوم اخلال�س الكتاب:  ا�سم 
الكتاب  دار   – �سليمان  كامل  امل��وؤل��ف:  ا�سم 

بري�ت اللبناين- 
1399ه� 1979م  الطبعة اال�ىل �سنة 

1401ه� 1981م  �سنة  الثانية:  الطبعة 
مة مقد

امل��ه��دي  ع�سر  ال��ث��اين  ب��االإم��ام  عقيدتنا  ان 
ال�سك  تقبل  ال  ث��اب��ت��ه  ع��ق��دي��ة    امل��ن��ت��ظ��ر 
�ال��ت��غ��ي��ري ح��ي��ث ان ه��ن��اك ع�����س��رات االدل���ة 
امل�سادر  تلك  �اأ�ل  اال�سالمية  امل�سادر  من 
البينات  االآي����ات  ح��ي��ث  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ه��و 
ال��وا���س��ح��ات ع��ل��ى �ج���وده �سالم  �ال����دالالت 
�كذلك  �انت�ساره  �ظهوره  �غيبته  عليه  اهلل 
كثرية  اح��ادي��ث  من  االعظم  النبي  ذك��ره  ما 
عن  جاء  ما  �كذلك  الفريقني  عند  �متواترة 
جمال  ال  حيث    الع�سمة  البيت  اه��ل 
ل��ل�����س��ك �ع����دم ال��ت�����س��دي��ق ب��ه��ذه احل��ق��ي��ق��ة 
�قد  النهار  �ا�سحة  يف  كال�سم�س  ال�ساطعة 

كتب الكثري عن االمام ار�احنا لرتاب مقدمه 
الغيبة  كتاب  الطو�سي يف  ال�سيخ  امثال  الفداء 
�ك��ذل��ك ك��ت��اب )ال����زام ال��ن��ا���س��ب يف اث��ب��ات 
�املحدثني  الفقهاء  ل�سيخ  ال��غ��ائ��ب(  احلجة 
�سنة  املتوفى  احل��ائ��ري  ال��ي��زدي  علي  ال�سيخ 
االخرى  العنا�ين  من  العديد  �هناك  1333ه� 
�ان���ت ع��زي��زي اخل��ط��ي��ب الب��د م��ن االح��اط��ة 
مير  امل��ج��ت��م��ع  ح��ي��ث  االم����ام  بق�سية  ال��ت��ام��ة 
عليك  فما  ع�سري  �امتحان  ع�سيبة  بظر�ف 
اإال ان تثقف نف�سك ثقافة مهد�ية كاملة �هذا 
الكتاب الذي نتنا�له يف عددنا هذا من الكتب 
حيث  املهدي  باالإمام  كاملة  عناية  تعنى  التي 
ياحلجج  مدعومة  الكثرية  العنا�ين  فيه  تقراأ 
ما  بع�س  لك  اأذكر  املثال  �سبيل  فعلى  الدامغة 
التا�سعة  ال�سفحة  ففي  الكتاب  هذا  يف  جاء 

العنوان  هذا  تقراأ  �الع�سرين 
املنتظر؟ القائم  هو  من 

��سف  �اخل��م�����س��ون  ال���واح���د  ال�����س��ف��ح��ة  �يف 

�فيه    امل��ه��دي  ل��الإم��ام  �االئ��م��ة  النبي 
مثاًل الكثرية  االبواب  من 

 -4 نراه  ال  3- كيف  ملاذا غاب   -2 �الدته   .1
من  ال�سغرى  غيبته   -5 املديد  العمر  هذا  ما 
االن�سار   -7 الكربى  الغيبة   -6 �سفراءه  اهم 
نز�ل   -9 �البيعة  اخلال�س  يوم   -8 �البيعة 
 -11 احل��ق  د�ل���ة   -10 االر����س  اىل  امل�سيح 
الفنت   -13 الزمان  اخر  اهل   -12 العالمات 
 -16 ال�سفياين   -15 اليماين   -14 العامة 

الدجال.
ا�لها  م�سادر  ع��دة  على  موؤلفه  اعتمد  �ق��د 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي ث��م ال��ك��ت��اب االخ��ت�����س��ا���س 
النا�سب  اإلزام  االر�ساد  �كذلك  املفيد  لل�سيخ 
الغائب بحار االنوار للمجل�سي  يف اثبات حجة 
�اىل كتاب اخر امتنى لكم �جلميع القراء كل 

التوفيق.

يوم الخالص
ا�سم امل�ؤلف- كامل �سلمان
النا�سر/ دار الغدير – قم 
الطبعة االوىل 1438هـ

2214 3 4 1 جمادى

كتاب يف �سطور



اهم فوائده
ت�سمى  الفرا�سية  الف�سيلة  من  نبات  العرق�سو�س 
جذ�ره )اأ�سل ال�سو�س( �ا�ستهر با�سم عرق�سو�س 
 ينبت يف م�سر �ال�سام �ا�سبانيا �تركيا �اليونان 
ازهاره بنف�سجية �اجلزء امل�ستعمل منه هو  املجموع 
يقتلع  النبات حيث  ����س��وق  ج���ذ�ر  م��ن  اجل���ذري 
�يرتك اأكوامًا ليختمر قلياًل �يزداد لونه  ا�سفرارًا 
�قد تنزع ق�سرته اخلارجية اخل�سنة فنح�سل على 
العرق�سو�س املق�سور ��سعره اأغلى من  العرق�سو�س 

الغري مق�سور. 
�توجد  اجلل�سريهيزين  على  العرق�سو�س  يحتوي 
على �سكل امالح الكال�سيوم �البوتا�سيوم حلم�س 
 اجلل�سريهيزك �هي عبارة عن مادة حلوة تفوق 
بحال�تها ال�سكر العادي بنحو خم�سني مره لذلك 
ال  ين�سح به ملر�سى ال�سكر كما يحتوي العرق�سو�س 
��سكر  العنب  �سكر  من  بها  باأ�س  ال  مقادير  على 
 الق�سب �الن�سا �بع�س املواد الرب�تينية �ال�سمغية 
م��واد   ,%15 جل�سريهيزن  بن�سبة:  �الراتنجية 
 �سكريه 16% , مواد ن�سوية 28%, ا�سبارجني %4, 
ماء 20% �ف�ساًل عن ذلك يحتوي  العرق�سو�س على 

مواد �سابونية ت�سبب حد�ث رغوته. 
ك�سراب  ال�سيف  يف  العرق�سو�س  منقوع  ي�ستعمل 
للكبد  من�سط  للبول  �م��در  الطعم  لذيذ  مرطب 
�مدر  لل�سفراء �معالج لع�سر اله�سم مما يجعله 
من اأف�سل امللينات اخلفيفة التي ال ت�سبب مغ�سًا 

�ال  تورث االدمان. 
�م�سر�ب العرق�سو�س مفيد جدًا يف حاالت قرحة 
طبقة  حمتوياته  تكون  حيث  �التهاباتها  املعدة 
 عازلة حتمي القرحة من احلم�س املعدي كما ان 
العرق�سو�س مقو �منق للدم �ي�ستعمل احد  مركباته 
بنجاح يف عالج مر�س اأدي�سون احد انواع امرا�س 

فقر الدم ال�سهرية. 
كملطف  الكحة  اأد�ي���ة  يف  العرق�سو�س  �ي�ستعمل 
�طار للبلغم اىل جانب طعمه احللو الذي يخفي 
 مرارة الد�اء �ت�ستخدم ع�سارة جذ�ره طبيًا يف 
املواد  من  بقليل  اللون متزج  �سوداء  عمل عجينة 
 املهدئة �امل�سكنة بن�سبه2% ال�ستعمالها يف التهابات 
احللق �احلنجرة الر�سح �بحة ال�سوت  �ي�ستخدم 
ال�سيادلة م�سحوقه �سواغًا جافًا ل�سنع االقرا�س 

الد�ائية كمانع اللت�ساقها ��ساتر لطعمها  املر. 
كما  اأنثوي  هرموين  تاأثري  للعرق�سو�س  �جد  �قد 
للرئة  ال��ب��ل��وري  الغ�ساء  التهاب  ع��الج  يف  يفيد 
 �عالج التهابات البنكريا�س املزمنة كذلك يعالج 
تاأثري  اأي�سًا  له  ��جد  الفم  تقرحات  العرق�سو�س 

 م�ساد للفطريات. 
د�ره  هي  للعرق�سو�س  �ج��دت  فائدة  اأه��م  اأن  اإال 
الراب�سة  الغدة  �هي  الكظر  غدة  تنبيه  يف  املهم 
العقار  �هذا  الكورتيز�ن  تفرز  �التي  فوق  الكلية 
االمرا�س  من  الكثري  معاجلة  يف  يفيد  ال�سحري 
كبرية  �طائفة  �الربو  �احل�سا�سية   كالر�ماتيزم 
جعلت  الفائدة  �ه��ذه  �العني  اجللد  اأمرا�س  من 
الطب  عامل  يف  مرموقه  مكانه  يتبواأ   العرق�سو�س 
�جتعل تكاليف العالج بالكورتيز�ن الغايل الثمن 
�يف متنا�ل اأي ان�سان ف�ساًل عن االمان التام يف 

ا�ستخدامه. 
عرق ال�سو�س يخف�س الكولي�سرت�ل �يحمي القلب 

�الكبد
�اأكد الباحثون اأن جذ�ر عرق ال�سو�س تتمتع بقدرة 
اجل�سم  يف  االأك�سدة  عمليات  تثبيط  على  فريدة 
الدم  يف  ال�سيئ  الكولي�سرت�ل  م�ستويات  �تقليل 
الحتوائها على مركب كيميائي خا�س مينع تراكم 

الكولي�سرت�ل داخل ال�سرايني التاجية.
لالأك�سدة اأهمية.

�اأظهرت النتائج بعد عزل الرب�تني ال�سحمي قليل 
الكثافة Ldl من عينات الدم التي مت جمعها من 
متطوعني اأ�سحاء ���سعها مع اأن��واع خمتلفة من 
عوامل االأك�سدة ثم اإ�سافة م�ستخل�س عرق ال�سو�س, 
مائية منه  بعمل م�ستخل�سات  الذي مت حت�سريه 
حيث مت ع�سره حتت �سغط عال �درجات حرارة 
عالية قم اأخذ اجلذ�ر �ا�ستخال�سها مرة اأخرى 
بالكحول للح�سول على العنا�سر املهمة, اإليها, اأنه 

اأخر اأك�سدة الرب�تني ب�سكل ملحوظ.
اأي�سًا  اأن عرق ال�سو�س غني  اإىل  �اأ�سار الباحثون 
ب��ن��وع م��ن م�����س��ادات االأك�����س��دة امل��ع��ر�ف��ة با�سم 
ت�ساهم يف حماية  "بوليفينوليك فالفونيد" التي 
ال�سرايني �االأ�عية الدموية من الت�سلب �حتافظ 
على ليونتها �مر�نتها. �مع ذلك فقد حذر االأطباء 
من اال�ستهالك الطويل لعرق ال�سو�س الأن ذلك قد 

يوؤدي اإىل فقدان عن�سر البوتا�سيوم من اجل�سم 
زي��ادة  �بالتايل  فيه  �امل��اء  ال�سوديوم  �احتبا�س 

�سغط لدم ال�سرياين.
امل��واد  اأن  بينت  قد  �سابقة  طبية  درا���س��ة  �كانت 
امل�ستخل�سة من جذ�ر عرق ال�سو�س تتمتع بن�ساط 
الكبد  التهاب  اإ�سابات  تطور  �متنع  للكبد  �اق 
الوبائي الفري��سي من نوع C التي تبقى يف الع�سو 
�تقرحات  التهابات  م�سببة  االأ�ل  هجومها  بعد 
�ند�با قد تتطور فيما بعد اإىل ت�سمع يف الكبد اأ� 

اإىل منو اأ�رام خبيثة.
يف  ال�سو�س  ع��رق  م�ستخل�سات  فعالية  �الختيار 
عالج التهابات الكبد الفري��سية, ق�سم الباحثون 
اليابانيون يف م�ست�سفى طوكيو تونامون 193 مري�سًا 
يعانون من ارتفاع م�ستويات اأنزميات الكبد ب�سبب 
اإ�سابتهم بااللتهاب C �مل يتعاجلوا باالإنرتفري�ن 
اأ� كورتيكو�ستري�يد اأ� اأي مثبطات اأخرى للجهاز 
االأ�ىل  املجموعة  �سمت  جمموعتني  اإىل  املناعي 
84 مري�سًا تلقوا د�اء Snmc الذي يحتوي على 
خال�سة عرق ال�سو�س بطريق احلقن 2-7 مرات 
اأ�سبوعيًا ملدة 10 �سنوات يف حني تلقت املجموعة 

الثانية د�اء عاديًا.
طرق اال�ستعمال

ي�سحق 40 جرامًا  االأمعاء  �تليني  االإ�سهال  لعالج 
من العرق�سو�س مع 40 جرامًا من زهر الكربيت 
ال�سنا  من  ج��رام��ًا   60� ال�سمر  من  ج��رام��ًا   40�
مكي �200 جرام من �سكر النبات, ميزج اجلميع 
�توؤخذ ملعقة �احدة م�ساء كل يوم لتليني االأمعاء, 

�ملعقتان �سغريتان م�ساء كل يوم الإ�سهال املعدة.
�تغلى,  اجلن�سنغ  مع  تخلط  العرق�سو�س  ج��ذ�ر 

�توؤخذ يوميًا ك�سراب مقو عام �خا�سة للقلب.
 نظرا الن عرق ال�سو�س يحتوي على اك�ساالت اجلري 
التي ترت�سب يف امل�سالك البولية م�سببة احل�سيات 
لذا فانه ين�سح بعد االإفراط يف تنا�له �كذا ين�سح 
االأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف الكلى بتجنبه 
ارتفاع �سغط  الذين يعانون من  االأ�سخا�س  �كذا 
ملمو�سة  زي��ادة  ي�سبب  الأنه  القلب  �اأمرا�س  الدم 
يف عدد �سربات القلب �كذلك الذين يعانون من 
للم�سابني مبر�س  بتنا�له  ين�سح  ال�سمنة كما ال 

ال�سكر.

بقلم: عالء عبد االمري الي�ساري

السوس فوائد
ق

عر

201323 ني�سان

�سحتك مع اخلطباء



بقلم: الطالبة زينب خالداعداد: كرار كرمي زيارة

م�سطلحات

الفر�س  اأطلقها  الفار�سية،  عن  معربة  كلمة 
ببدع  الدولة  دين  على  اخلــارج  على  قدميا، 
اأطلقها  العامل.  باأزلية  القول  اأهمها  معينة، 
القائلني  على  الــداللــة  يف  اأوال  امل�سلمون 
مذهب  على  والظلمة،  الــغــور  بــاالأ�ــســلــني: 
الدهريني  ف�سمل  معناها  ات�سع  ثم  املانوية، 
وامللحدين و�سائر اأ�سحاب املعتقدات ال�سالة، 
من  متحرر  وكل  املت�سككني،  على  اأطلقت  ثم 

اأحكام الدين قوال وعمال.

ال�سيا�سية  ال�سلطة  تعليل  على  يقوم  مذهب 
لدى اجلماعة ، على اأ�سا�س االعتقاد الديني 
الــذي  النظام  هــو  الثيوقراطي  فالنظام   ،
نظرية  ومنها   ، دينية  فكرة  اىل  ي�ستند 
)احلق االإلهي ( التي تعترب اأن اهلل هو م�سدر 
ظل  مبثابة  واحلاكم   . النظام  هذا  تاأهيل 
اهلل اأو وكيله على االأر�س ) اعتقاد هرم�سي 
قدمي( . فال�سلطة الزمنية ت�ستمد مقوماتها 
من امل�سيئة االإلهية ، ويتم اختيارها بعناية 

وتوجيه منها .

املوجودة  والعالقات  االأبعاد  جمموع  ويعني 
للمجتمع  والفكري  ال�سيا�سي  امل�ستوى  يف 
و  الــدولــة  �سكل  زاويــة  من  ذلــك  كــان  �سواء 
نوعية  زاوية  اأو من   . اأجهزتها  و  موؤ�س�ساتها 
يف  املتحركة  االأيــديــولــوجــيــات  و  ــار  ــك االأف

املجتمع واملحركة له

على  احلــيــاة  اقــامــة  اىل  يدعو  غربي  فكر 
اأ�س�س العلم الو�سعي والعقل بعيدا عن الدين 
املجتمع  الدولة وحياة  يتم ف�سله عن  الذي 
وحب�سه يف �سمري الفرد وال ي�سرح بالتعبري 

عنه اإال يف اأ�سيق احلدود.

زندقة 

ثيوقراطية

البنية الفوقية

العلمــــانيـــــة

حكممتحي�ص احل�سنات وال�سيئات

قاتلكم الله

عن اأمري املوؤمنني  انه قال: �سمعت ر�سول 
ملكان,  م�سى  فيما  ك��ان  يقول:    اهلل 
موؤمن �كافر, فمر�س الكافر �ا�ستهى �سمكة 
يف غري ا�اناها الن ذلك ال�سنف من ال�سمك 
كان يومئذ يف اللجج حيث ال يقدر عليه احد 
ا�ستخلف  �قالوا:  نف�سه  من  االطباء  فاأي�سته 
من يقوم بامللك فاإن �سفاءك يف هذه ال�سمكة 

�ال �سبيل اليها.
ال�سمك اىل  يزعج  ان  اأم��ره  ملكًا  فبعث اهلل 
حيث ي�سهل اخذها فاأخذت له فاأكلها �برئ.

ث��م ان ذل��ك امل��وؤم��ن م��ر���س يف ال��وق��ت كان 
مثل  ال�سطوط  يفارق  ال  ال�سمك  �سنف ذلك 
ال�سمكة  تلك  االطباء  له  فو�سف  الكافر  علة 
�قالوا: طب نف�سًا فهذا اأ�ان �جودها, فبعث 
ذلك امللك �امره ان يزعج ذلك ال�سمك حتى 
يدخل اللجج حيث ال يقدر على �سيده, فعجب 
ال�سماء �اهل االر�س حتى  من ذلك مالئكة 
كانوا يفتتنوا, فاأ�حى اهلل تعاىل اىل مالئكة 
االر���س:  يف  الزمان  ذلك  نبي  �اىل  ال�سماء 
ي�سرين  ال  القادر  املتف�سل  الكرمي  انا  )اين 
ما اأعطي �ال ينفعني ما اأمنع �ال اظلم احدًا 
اخذ  له  �سهلت  فاإمنا  الكافر  اما  ذرة  مثقال 
على  ج��ربًا  ليكون  ا�ان��ه��ا  غ��ري  يف  ال�سمكة  
ح�سنة كان عملها اذ كان حقا علي ان ال ابطل 
الحد ح�سنة  حتى يرد القيامة �ال ح�سنة يف 
العابد  �منعت  بكفره  النار  �يدخل  �سحيفته 
منه  كانت  خلطيئة  بعينها  ال�سمكة  تلك  من 
ال�سهوة  تلك  مبنع  عنه  متحي�سها  اردت 
عليه  �ال ذنب  لياأتيني  ال��د�اء  �اع��دام ذلك 

فيدخل اجلنة(.

:حكم قالها امري املوؤمنني
ما جال�س احد هذا القراآن اإال قام بزيادة ا� 

نق�سان زيادة يف هدى ا� نق�سان يف عمى.

�ا�ست�سفوا  القلوب  ربيع  فانه  القراآن  تعلموا 
بنوره فانه ال�سفاء ال�سد�ر. 

مفارقة  توح�سه  مل  القراآن  بتال�ة  ان�س  من 
االخوان.

يا  ف��ق��ال:  القا�سي  اىل  �ل���ده  رج��ل  اح�سر 
القا�سي ان �لدي هذا ي�سرب اخلمر  موالنا 

�ال ي�سلي فانكر �لده ذلك �قال بل ا�سلي.
غري  �سالة  تكون  فهل  �سيدي  يا  اب��وه:  فقال 

قراءة؟
ف��ق��ال ال��ول��د: اين اع���رف ال��ق��راآن �اع��رف 

القراءات
فقال القا�سي: اقراأ حتى ا�سمع

فقال:
ع�سق القلب الربابا        بعدما �سابت ��سابا
ان دين اهلل حق                ال نرى فيه ارتيابا

فقال ابوه:
انه مل يتعلم هذا اإال البارحة �سرق م�سحف 

اجلريان �حفظ منه هذا.
احدكم  يتعلم  اهلل  قاتلكم  القا�سي:  فقال 

القراآن �ال يعمل به .
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زينبيه  انتِ 
تمثلي ان  يجب 

 بقلم: ازهار ح�سن كاظم

انه  فكرتي  هــل  الزينبية  ايتها  اإنــتــي 
عندما يخرج �ساحب االمر  اأنك �سوف 
فعلت  كما  واخوانك  اوالدك  له  تقدمني 
واخوتها  ـــا  اوالده وقــدمــت    زينب 

لن�سرة الدين ولن�سرة القائم.
ــقــول الــلــهــم اجــعــلــنــا من  نــحــن عــنــدمــا ن
ان�ساره كيف نن�سر موالنا �ساحب الع�سر 

والزمان؟ 
والــزمــان  الع�سر  �ساحب  مــوالي  ان�سر 
وعندما  ال�سرعي  باحلجاب  التزم  عندما 
او�سل الكلمة احلق وعندما ا�سحي باأعز 
ما املك ان�سره عندما امر باملعروف وانهى 
ب�سدق  ابــلــغ  عندما  ان�سره  املنكر  عــن 

وهناك عدة نقاط لك ايتها الزينبية.

�سرية  على  تتطلعي  ان  عليك  يجب   -1
حياة موالتنا زينب  ن�ساأتها تربيتها 
اخالقها وكيف انها كانت عاملة غري معلمة 
ب�سهادة اإالمام زين العابدين  عندما 
غري  عــاملــه  ـــِت  ان )عــمــة  قــائــاًل  خاطبها 

معلمة(
تقتدي  ان  الزينبية:  ايتها  عليك   -2
ا�سرية  اخــذت  عندما    زينب  بعفة 
حمافظة  بقيت  ولكن  بيدها  وال�سال�سل 
لها  يــرى  مل  هــي  و�سرتها  حجابها  على 
وجه عندما قالت )�سبينا من كرثة النظر 
�سخ�س  لها  ي�سع  مل    اهلل  الن  الينا( 
اإال  يــرى  مل  م�سبية  كانت  عندما  بحيث 

طولها.

  ومــوالتــنــا  �سيدتنا  م�سحية:   -3
  حممد  دين  اجل  من  باأخيها  �سحت 
على  تقدر  ال  كانت  وهــي  اال�ــســالم  وديــن 
االبتعاد عنه وال تقدر ان تفارقه و�سحت 

باأوالدها من اجله.
ودينها  العقيلة  �سرب  نرى  ان  يجب  فهنا 
نــرى  ان  نــريــد  عــنــدمــا  ويــجــب  وعفتها 
ناأخذ  ان  علينا  فيجب    االمر  �ساحب 
وعفتها    ال�سيدة  �سرب  من  قليل  ولو 
مثل  املوؤمنة  ايتها  تكونني  فهل  ودينها 
ال  ان  وتعاهدينها    زينب  ال�سيدة 
تخذليها يف امور حياتك واخري ا�ساأل اهلل 
بحق  ال�ساحلات  املبلغات  من  يجعلني  ان 

حممد وال حممد.



201325 ني�سان

املراأة الزينبية



بقلم: الطالبة براء عايد عط�سان 

املوؤمن

عن اال�سبغ بن نباته قال: ملا جل�س علي 
 يف اخلالفة � بايعه النا�س خرج اىل 
  امل�سجد متعمًم بعمامة ر�سول اهلل
الب�سًا بردة ر�سول اهلل  منتعاًل نعل 
الر�سول  �سيف  متقلدًا    ر�سول اهلل 
 ف�سعد املنرب فجل�س عليه متمكنًا 
  ق���ال:  ث��م  ا�سابعه  ب��ني  �سبك  ث��م 
اليه  فقام  تفقد�ين(  ان  قبل  )�سلوين 
على  متوكئًا  امل�سجد  اق�سى  م��ن  رج��ل 
عكازة فقام يتخطى النا�س حتى دنى منه 
فقال: يا امري املوؤمنني؟ دلني على عمل 
اذا انا عملته جناين اهلل من النار فقال 
ا�ستيقن  ثم  افهم  اثم  هذا  يا  ا�سمع  له: 
قامت الدنيا بثالثة: بعامل ناطق م�ستعمل 
بعلمه, �بغني ال يبخل مباله عن اأهل دين 
اهلل  ,�بفقري �سابر, فاذا كتم العامل 
الفقري  ي�سرب  �مل  الغني  �ب��خ��ل  علمه 
يعرف  �عندها  �الثبور  ال��وي��ل  فعندها 
اىل  رجعت  قد  ال��دار  ان  باهلل  العارفون 
بدئها اأي اىل الكفر بعد االميان... ايها 
ال�سائل ال تغرتن بكرثة امل�ساجد �جماعة 

�ستى  �قلوبهم  اأقوام اج�سادهم جمتمعه 
ايها النا�س امنا النا�س ثالثة:

زاهد �راغب ��سابر:
فاإما الزاهد فال يفرح ب�سيء من الدنيا 
�اأم��ا  ف��ات��ه,  منها  �سيء  على  يحزن  �ال 
منها  ادرك  فان  بقلبه  فيتمناه  ال�سابر 
�سيئا حرف عنها نف�سه ملا يعلم من �سوء 

عاقبتها, 
�اما الراغب فال يبايل من حل ا�سابها 
فما  املوؤمنني:  ام��ري  ق��ال  ح��رام,  من  ام 
عالمة امل��وؤم��ن يف ذل��ك ال��زم��ان, ق��ال: 
حق  من  عليه  اهلل  ا�ج��ب  ما  اىل  ينظر 
فيتواله �ينظر اىل ما خالفة فيتجراأ منها 

�ان كان حبيبا قريبًا(...
ثم  املوؤمنني  ام��ري  يا  �اهلل  �سدقت  ق��ال 
فلم  النا�س  فطلبه  يره  فلم  الرجل  غاب 
يجد�ه فتب�سم علي  على املنرب ثم 
 ) قال : ) مالكم هذا اخي اخل�سر
ثم قال: )�سلوين قبل ان تفقد�ين( فلم 
عليه  �اث��ن��ى  اهلل  فحمد  اح��د  اليه  يقم 
��سلى على نبيه  �عن علي ابن ابي 

  يف حديث طويل يف ��سية  طالب 
اهلل  ر�سول  ان  فيها  يذكر    النبي 
اعجب  ان  �اعلم  علي  يا  له:  قال   
ق��وم  يقينا  �اع��ظ��م��ه��م  امي��ان��ا  ال��ن��ا���س 
يكونون يف اخر الزمان مل يلحقوا النبي 
على  ب�سواد  فامنوا  احلجة  �حجبتهم 
مبا  ق��ال:  عيينة  بن  احلكم  �عن  بيا�س 
يوم  اخل��وارج    املوؤمنني  ام��ري  قتل 
امري  يا  فقال:  رجل  اليه  قام  النهر�ان 
�سهدنا معك هذا  اذ  لنا  املوؤمنني طوبى 
فقال  اخلوارج  هوؤالء  قتلنا معك  املوقف 
احلبة  خلق  �ال��ذي    املوؤمنني  امري 
�براأ الن�سمة لقد �ساهدنا يف هذا املوقف 
انا�س مل يخلق اهلل اباءهم �ال اجدادهم 

بعد...
مل  ق���وم  ي�سهدنا  �ك��ي��ف  ال��رج��ل  ف��ق��ال 

يخلقوا؟
الزمان  اخ��ر  يف  يكونون  ق��وم  بلى  ق��ال: 

ي�سركوننا فيما نحن فيه �ي�سلمون لنا 
فاأ�لئك �سركا�ؤنا فيما كنا فيه حقا حقًا( 

بحار االنوار

يف اآخر الزمان
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اأي  ب��امل��راأة  ال�سمحاء  ال�سريعة  اهتمت 
الرجل  اهتمام حتى جعلتها يف م�ساف 
حقوقها  م��ن  ذرة  اال���س��الم  يبخ�س  �مل 
�احلا�سرة  ال�سابقة  االمم  يف  راأينا  كما 
ان  م��ن  �ه��ن��اك  ه��ن��ا  م��ن  ن�سمعه  �م���ا 
فذلك  العمل  م��ن  امل���راأة  منع  اال���س��الم 
�من  ل��ه��ا,  ا�سا�س  ال  تخر�سات  جم��رد 
يطالع القراآن �ال�سنة بدقة �فهم ال يجد 
ن�سًا �سرعيًا يحرم العمل على املراأة بل 
�امتالك  العمل  للمراأة  جت��وز  ال�سريعة 
تعاىل:  ق��ول��ه  يف  كما  علية  ح�سلت  م��ا 
))للرجال ن�سيب مما اكت�سبوا �للن�ساء 
من  اهلل  �اأ���س��األ��وا  اكت�سنب  مما  ن�سيب 

ف�سله((
للمراأة  �ال��ع��ل��وم  احل��ك��م  بع�س  �ه��ن��اك 

�منها.
بالعلوم  التعلم  امل��رء  على  يجب  اواًل: 
على  يجب  كما  العقائد  من  اال�سالمية 
من  االزدي����اد  �ي�ستحب  ذل���ك.  ال��رج��ل 
�تاريخ  ريا�سيات  م��ن  االخ���رى  العلوم 
�فل�سفة �غريها. �سواء كان ملجرد التعلم 
ا� الأجل التح�سيل الدرا�سي ا� التوظيف 
احلجاب  ي�سرتط  لكن  املعا�س  لتح�سيل 
�يجب  العمل  يف  امليوعة  �ع��دم  �العفة 
ماذا  ي��وم  كل  نف�سها  حتا�سب  ان  عليها 
فعلت �كيف لب�ست �كيف تكلمت حتى ال 

تكون مو�سوع للغيبة �الفنت.
ثانيًا: يجوز للمراأة ان تكون جمتهدة يف 
با�ستنباطها  الفرعية  ال�سرعية  االحكام 
يقلدها  ال  �لكن  التف�سيلية  ادلتها  من 
�ال  عموميًا  تقليدًا  االح��ك��ام  يف  النا�س 
يف  فتواها  باأ�س  ال  ر�سمية  قا�سية  تكون 
بع�س الق�سايا التي تتعلق بالن�ساء �التي 
لي�س فيها حكما �سرعيا ال ي�سر باالأخرين 

الأمور.
ثالثًا: ي�ستحب للمراأة ان جتهد نف�سها 
�تثابر باالأمر باملعر�ف �النهي عن املنكر 
�سواء بالقلم ا� بل�سان بعقد املحا�سرات 
�ت�سجيع  الن�ساء  جمال�س  يف  �اخلطب 
الفتيات على احل�سور اىل هذه املجال�س.
ان  امل��وؤم��ن��ة  امل���رءة  على  يجب  رابــعــًا: 
تكون �سابرة على �سوء خلق ز�جها فمن 
�كظمت  ز�جها  خلق  �سوء  على  �سربت 
اهلل  ر�سول  مع  جاهدت  فكاأمنا  غيظها 
 حت��ت راي���ة اال���س��الم ك��م��ا ق��ول 
ح�سن  امل���راأة  )جهاد    اهلل  ر�سول 

التبعل(
ت�سري يف  ان  امل��راأة  خام�سًا: يجب على 
حوا�سي الطريق �لي�س يف ��سطه الن هذا 
يكون اكرث عفة �حجاب للمراأة �ان تكون 
هادئة يف م�سيها �لي�س كالفر�س املرفوع 
ان  لها  يجوز  �ال  ج�سمه  ال��ب��ارز  راأ���س��ه 

مت�سي ذات ميوعة �متبخرتة كما يف قوله 
تعاىل: ) �ال مت�سي يف االر�س مرحًا(

  ال�سادق  االإم���ام  عن  حديث  �يف 
)ان من �سر�ط البيعة التي اخذها ر�سول 
اهلل  على الن�ساء ان ال ينحني امام 

الرجال االجانب(
�ساد�سًا: يجب على املراأة ان تكون ذات 
تتعرف  �ال  ال��رج��ال  جتال�س  ف��ال  حياء 
يف  كما  اليهم  النظر  تطيل  �ال  عليهم 
احلديث ال�سريف:)من مالأت عينها من 
رجل مل يحل لها ح�سا اهلل عينها نارا يوم 
تكون  ان  امل��راأة  على  يجب  اأي  القيامة( 
كلما  اأي  �ح�سمة  عفة  �ذات  حياء  ذات 
كانت ذات �قار �احرتام كان لها درجة 
عند اهلل يوم القيامة. �كلما كانت ذات 
الرجال زادت ذاًل  �سبه بني  ف�ساد �ذات 

�ا�ستهني بها.
ن�ستجري باهلل العلي الكرمي من كل ذنب 
عظيم من الذل �الف�ساد �جعلنا اهلل من 
على  ال�سائرات  ال�ساحلات  امل��وؤم��ن��ات 
الزهراء  فاطمة  �موالتنا  �سيدتنا  نهج 
�لو    ها�سم  بني  عقيلة  �ال�سيدة 
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ق�صيدة ال�صيخ عبد املهدي مطر قالها مبنا�صبة ن�صب الباب الذهبي يف ال�رسيح االمام علي

 لعلع بباب علي ايها الذهب

ـــــا األــــذهــــب  ـــــه ـــي بــــبــــاب عــــلــــي اأي ـــل ـــع غ�سبوا ل ــن  وم �ــســروا  مــن  باأب�سار  واخــطــف 
ــاحــيــة  ـــــان قــــد اأقــــ�ــــســــاك ن ــــن ك ـــــل مل ـــوم اأقــــرتب وق ـــي ــك ال ــن ــت م ــئ ــد ج ــق عـــفـــوا ف
ـــدٍ  ـــَد  ي ـــن ـــب الــــوهــــاج ع ـــذه ـــا قــيــمــة ال ــواء لــديــهــا عــلــى الــتــرب والـــرتب م ــ�ــس عــلــى ال
ـــــار دقـــتـــه  ـــهـــب تـــــكـــــاد التـــــــــــدرك االبـــــ�ـــــس ـــل ال اأنـــــحـــــائـــــة  يف  متــــــــــاوج  ممــــــا 
ــــــــــــــــوار مــــائــــجــــة  ـــــه االن ــرب كــــــــــــاأن جلـــــت ــط ــس ــ� ــــور الــــــوفــــــاد  ت ــــس خـــاللـــهـــا �
ــلــت  ـــــــــداع فــامــث ــنــه األــقــ�ــســب �ـــســـبـــائـــك �ـــســـاغـــهـــا االب ـــفـــن اأزهــــــت حــ�ــس لـــرائـــع ال
ــــرب عــــو�ــــس بــــابــــه فــلــقــد  ــــت ــة احلــجــبفــيــا�ــســنــا األ ــنــخــل ـــن جـــــذوع ال ـــه م كـــانـــت ل
اأيـــهـــمـــا  ـــــاب  ـــــب االل ـــــــدرك  ت مل  الــعــجــب بـــــابـــــان  كـــنـــهـــه  يف  وايــــهــــمــــا  اأ�ــــســــنــــى 
ــتــهــبــا  ــــرب مــل ــــت ـــه ال ـــي ــب هـــــــذا يــــ�ــــســــام عـــل ــه ــت ــل ي احلـــــقـــــد  نـــــبـــــار  راح  وذاك 
ـــــي جمـــلـــجـــلـــة  ـــــغ مــــــعــــــاويــــــة عـــــن ـــــل والــــرتــــب ب ــــاج  ــــت ال ذاك  ـــــن  اي ــــه  ل ـــــل  وق
؟ وهــــل  ـــني  ـــن ـــوؤم وامل اأمـــــري  زورا  ــوك  ــم ــس الـــلـــقـــب � ذاك  ــــي  عــــل يــــغــــري  ــــى  يــــر�ــــس
ـــودا لـــهـــا مــتــه  ـــق ـــع ـــــس م ـــــراأ� تـــــاج اخلــــالفــــة فـــاأخـــ�ـــســـاأ اأيــــهــــا الـــذنـــب هـــــذا هــــو ال
ــدرة  ــي ـــك واأنــــظــــر �ـــســـرح ح ـــم ال اأبـــــا ل وقـــــل لــــقــــربك ايـــــن املــــلــــك اوالـــنـــ�ـــســـب ق
ـــبـــي الـــعـــنـــاكـــب فـــيـــه كـــــل خمـــزيـــة  ـــــــــذة اخلـــــــرب �ـــس ــــــراء مــــــغــــــار ل ــــــج ــــــل ول
ـــعـــدل قـــد �ــســبــت عــمــارتــه  ـــهـــب قـــم وانـــظـــر ال ـــثـــهـــا االأقـــــــمـــــــار والـــ�ـــس تــــكــــاد ثـــل
ــوف بها  ــط ــر الــكــعــبــة الــعــظــمــى ي ــظ حــ�ــســد االلـــــوف وجتـــثـــوا عــنــدهــا الــركــب قـــم ان
ـــه مـــن اقــا�ــســي االر�ــــــس طــالــبــة  ـــــاري هـــــو الـــطـــب تـــاتـــي ل ـــــب ولــــيــــت االر�ـــــــــس ال


