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قال ر�صول اهلل :)ل يقب�س العلم انتزاعا من النا�س ولكنه 
يقب�س العلماء، حتى اإذا مل يبق عامل اتخذ النا�س روؤ�صاء جهال، 

ا�صتفتوا فاأفتوا بغري علم، ف�صلوا واأ�صلوا.(
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كلما ازداد املرء ا�صتغراقا يف البحث عن كنه �صيدة ن�صاء العاملني )�صلوات اهلل و�صالمه عليها( كلما ازداد حرية بدل من اأن يزداد 
فهما! فمن بني جميع من ا�صطفاه اهلل تبارك وتعاىل؛ تربز �صخ�صية اأم اأبيها وحدها، ع�صّية على الفهم، عالية على الإدراك، اأو�صع 

من اأن يحوطها نظر، اأجّل من اأن ي�صتوعبها ب�صر.
ومهما اأتعب املجتهد اخلبري نف�صه يف البحث والتحقيق، ومهما بذل العامل الفطحل من اجلهد اجلهيد، يف �صبيل اأن ُتر�صم ل�صخ�صية 
الزهراء )�صلوات اهلل عليها( �صورة متكاملة الأبعاد، ولو بنحو الإجمال؛ كان الإقرار يعجز العقل الب�صري عن بلوغ غاية اإدراك 
كنه فاطمة )عليها ال�صالم( هو النتيجة العلمية الوحيدة التي ميكن اأن ت�صلم من الإ�صكال! ذلك لأن كل ما اأمكن اأهل البحث التو�صل 
اإليه يف �صاأن البتول على مر الزمان،  بالقطع واليقني فاإن فاطمة الزهراء ) عليها ال�صالم ( لي�صت امراأة عادية ، بل هي ا�صتثنائية 

يف جوهر تكوينها كما هي ا�صتثنائية يف موقفها ، وجهادها ، وعبادتها ، واإميانها ، وطاعتها اأي�صًا .
فقد جرت �صنة اهلل تعاىل على اأن يخلق من الرجال من هم ا�صتثنائيون كالأنبياء ، حيث يخلقهم ب�صكل خمتلف كما فعل بالن�صبة 

اإىل اآدم ، وعي�صى بن مرمي ، اأو يتدخل يف �صوؤونهم ، ويحافظ على وجودهم مثل مو�صى بن عمران .
وكما يف الرجال كذلك يف الن�صاء ، فقد اختار اهلل مرمي لتكون �صيدة ن�صاء زمانها ، فكان رب العباد يطعمها كما يقول القراآن الكرمي 

ا امْلِْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرمَيُ اأَنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهلّلِ ...} . :{ ... ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ
واإذا كان اهلل تعاىل ) يتقّبل ( مرمي وينبتها نباتًا ح�صنًا وهي �صيدة ن�صاء زمانها ، فكيف مبن اأرادها اهلل تعاىل لتكون �صيدة ن�صاء 

العاملني ؟
لقد خلق اهلل فاطمة لتوؤدي دورًا اإلهيًا . . . وتكون �صيدة الن�صاء ، ومنوذجًا للموؤمنني واملوؤمنات يف احلياة الدنيا . . .

ولول اأن فاطمة ) امراأة ا�صتثنائية ( ملا جعل اهلل ر�صاه معلقًا على ر�صا فاطمة ، وغ�صبه كذلك معلقًا على غ�صب فاطمة .
فعن ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه واآله ( : ) ر�صا اهلل من ر�صا فاطمة وغ�صبه من غ�صبها ( .

ويقول : ) من اأر�صاها فقد اأر�صى اهلل ، ومن اأغ�صبها فقد اأغ�صب اهلل ( .
ولو اأن ر�صول اهلل ) �صلى اهلل عليه واآله ( كان يقول : ) ر�صا فاطمة من ر�صا اهلل ، وغ�صبها من غ�صبه ( لكان اأمرًا مهمًا ، حيث كان 

يعني التزام فاطمة بر�صا اهلل . . .
ولكن النبي ) �صلى اهلل عليه واآله ( قال العك�س ، فعلق ر�صا اهلل على ر�صا فاطمة ، وغ�صب اهلل على غ�صبها . فقال : ر�صا اهلل من 

ر�صا فاطمة وغ�صبه من غ�صبها . . . وكاأن اهلل تعاىل ) فّو�س ( اإىل فاطمة ر�صاه كما فو�س اإىل ر�صول اهلل دينه .

�صعت فال ال�صم�س حتكيها ول القمــــر   زهراء من نورها الأكوان تزدهر
اأم الزمان اإليها تنتمي الع�صـــــر بنت اخللود لها الأجيال خا�صعــــــــــة  

بقلم: رئي�س التحرير

االفتتاحية



  لقد اعتادت  بع�س الن�صاء على ا�صتخدام بع�س امل�صاحيق 
،واملاكياج والدهون للوجه واليد ،ومل يكن لديهن علم مبكوناتها حتى 
حكم  ،فما  بقرية  دهون  تركيبها  يف  يدخل  امل�صاحيق  هذه  اأن  تبني 

�صلواتهن ؟وما حكم الثياب التي ت�صيبها تلك امل�صاحيق ؟

  اذا احتمل طهارة تلك املواد كفى يف طهارة امل�صحوق 
املذكور.

   املاء الذي ينف�صل عن ال�صيء املتنج�س عند التطهري، هل 
هو طاهر ام ل ؟

   ماء الغ�صالة- املاء املنف�صل عن اجل�صم املتنج�س عند 
غ�صله جن�س مطلقًا.

  �صخ�س ي�صلي ويف اثناء �صالته اكت�صف يف ثيابه جنا�صة 
،فما هو حكمه ؟

  اذا علم بالنجا�صة اثناء ال�صالة فان كان يعلم ب�صبق 
وجوبا  فــالحــوط  وا�صعا  الــوقــت  كــان  وان  ال�صالة  حدوثها 
ادراك  عن  حتى  �صيق  الوقت  كان  وان  التطهري  بعد  ا�صتئنافها 
ركعة واحدة فان امكن النزع او التبديل او التطهري فعل ذلك 
وان  بالق�صاء  ا�صتحبابًا  واإل �صلى فيه والحوط  وامت �صالته 
او  التطهري  امكن  فان  ال�صالة  الدخول يف  بعد  احتمل حدوثها 
التبديل فعل ذلك واثم �صالته ول اعادة عليه وان مل ميكنه 
مع  ال�صتئناف  وجوبا  فالحوط  وا�صعا  الوقت  كان  فان  ذلك 

الطهارة وان �صاق الوقت عن ذلك امتها مع النجا�صة ول �صيء 
عليه.

   هل يلزم تطهري الدم املوجود باللثه ؟وهل يجوز بلعه؟.

ل  نعم  ا�صاًل  اللثة  على  ما  بخروج  الفم  ينج�س  مل    
يجوز ويحرم بلعه.

اإزالته  املنجمد على اجلرح حيث ل ميكن   الدم  ما حكم    
بدون �صرر فماذا يفعل للو�صوء والغ�صل ؟.

   ل يجري عليه كلمة اجلبريه بل تكون وظيفة املكلف 
هي التيمم.

   اذا لم�س كلب ثياب �صخ�س ودخل ذلك ال�صخ�س امل�صجد 
فهل يجب تطهري امل�صجد ؟.

  اذا كان الكلب جافا وثياب ال�صخ�س جافه فال ت�صري 
النجا�صة اإل مع وجود الرطوبة امل�صريه ومع ال�صرايه فان جفت 
نعم  امل�صجد فال جنا�صه ول يجب تطهريه  املالب�س قبل دخول 

يلزم ذلك لو كانت املالب�س رطبة ول م�صت الفرا�س او امل�صجد 

باجلي�س  خا�صه  ع�صكرية  األب�صه  ال�صخا�س  بع�س  يبيع    
،فهل يجوز �صراء هذه اللب�صة منهم  و النتفاع بها ؟.

ذلك  متنع  القوانني  كانت  اذا  نعم  البيع  يف  ا�صكال  ل    
فيحرم بيعها.

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 
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ەئ      ائ   ائ   ى  ى   زب  املباركة:  الآيــة 
ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ی ی ی ی حئ مئ 

لغة:  الح�صان  الق�ص�س.  رب  حب  جب  يئ  ىئ 
�صد  الح�صان  و  الغري  اىل  احل�صن  النفع  اي�صال  هو 
ال�صاءة والفرق بني الح�صان والنعام ان الح�صان 
يكون لنف�س الن�صان ولغريه حيث تقول اح�صنت اإىل 

نف�صي والنعام ل يكون اإل لغريه.
عن  تتحدث  اآيــات  �صياق  يف  وردت  املباركة  الآيــة 
كان  الذي  قــارون  وهو  ا�صرائيل  بني  من  غني  رجل 
املباركة جمموعة  طاغيا وفا�صدا حيث بينت الآية 
الن�صائح  اإليه وهذه  التي وجهها قومه  الن�صائح  من 
لها  حيث  ان�صان  لكل  تربويا  منهجا  تكون  ان  ت�صلح 

تاأثري مهم على م�صري الن�صان.
ى  ى    ( لـــه:  قــولــهــم  الوىل:  فالن�صيحة 
ائ  ائ  ەئ     ەئ( وهذه ال�صارة اإىل املال 
والثوره لي�س امرا �صيئا كما يت�صوره بع�س املتوهمني 
طريق  اأي  ويف  ــال  امل ي�صتعمل  فيم  تعرف  ان  املهم 
وان  فما اح�صنه  الدار الخرة  به  ابتغي  فاإذا  ينفق 
كان و�صيلة للعب والهوى والظلم والتجاوز فال �صيء 
ا�صوء منه وهذا هو املنطق الذي ورد على ل�صان امري 
املوؤمنني  يف كالم معروف ) من اب�صربها اب�صرته 
اإليها اعمته( وكان قارون رجال ذا قدرة  ومن اب�صر 
امواله  ب�صبب  الكبرية  الجتماعية  العمال  على 
غروره  اعماه  وقد  منها  الفائدة  ما  ولكن  الطائلة 
عن النظر اىل احلقائق والن�صيحة الثانية قولهم(: 
اىل  ت�صري  هنا  فالآية  الدنيا(  من  ن�صيبك  تن�س  ول 
م�صاله واقعية وهي ان لكل فرد منا ن�صيب من الدنيا 
ليظهر  وثيابه  بدنه  على  ي�صرفها  التي  فالموال 
زاد عليها ل  ومــا  امــوال حمــدودة  مبظهر لئــق هي 
هذه  ين�صى  ل  ان  الن�صان  وعلى  �صيئا  مظهره  تزيد 
احلقيقة فالن�صان كم ي�صتطيع ان ياكل من الطعام 

وكم ي�صتطيع ان يلب�س من الثياب وكم ميكن ان يحوز 
من امل�صاكن واملراكب واذا مات كم ي�صتطيع ان ياخذ 
معه من الكفان فالباقي ر�صي اما ابى هو من ن�صيب 
  علي  املوؤمنني  امري  قول  اجمل  وما  الخرين 
خازن  فيه  فانت  قوتك  فوق  ك�صبت  ما  ادم  ابن  يا   (
معنيني  ي�صتفاد  املباركة  الآيــة  هذه  فمن  لغريك( 

وكالهما �صحيح.
1. املعنى الول: ان ل تن�صى ان تعمل ل خرتك 
لن حقيقة ن�صيب الن�صان من الدنيا الذي يعمل به 
لخرته.  وروي يف معناه عن الإمام علي  )ل 
ون�صاطك  و�صبابك  وفراغك  وقوتك  �صحتك  تن�س 

وغناك ان تطالب بها الخرة.
2. املعنى الثاين: ا�صتمتع مبا اتاك اهلل من نعمة 
اأباحه لك فان ذلك غري  يف دنياك من الوجه الذي 

حمظور عليك.
والن�صيحة الثالثة: )واأح�صن كما اح�صن اهلل اإليك(

دائما  الن�صان يرجوا  ان  وهذه حقيقة اخرى وهي 
كل  منه  ينتظر  و  ولطفه  وخريه  واإح�صانه  اهلل  نعم 
عن  التغا�صي  ميكن  كيف  احلــال  هــذه  فبمثل  �صيء 
ل  وكيف  حالهم  ل�صان  اأو  ال�صريح  الخرين  طلب 

يلتفت اليهم.
واح�صن  عليك  تف�صل  اهلل  ان  كما  اخر:  وبتعبري 
اىل  وبــالحــ�ــصــان  النا�س  اىل  ــت  ان فاأح�صن  الــيــك 
عالية  مــقــامــات  اإىل  النــ�ــصــان  يــرتــقــي  ــن  ــري الخ

ودرجات رفيعة ويرتقي بعالقته مع الخرين.
من  جمــمــوعــة    عــلــي  المــــام  عــن  ورد  فــقــد 
ــذا املــجــال منها قــولــه :)مـــن كرث  ــث يف ه ــادي الح
النا�س  اإىل  اح�صن  )مــن  اإخــوانــه(  احبه  اإح�صانه 
 :   اهلل  ر�ــصــول  ــن  وع املحبة(  منهم  ا�ــصــتــدام 
)جبلت القلوب على حبه من اح�صن اإليها وبغ�س من 

ا�صاء اليها(
درجات  بلوغ  فيه  اليك  ي�صيء  من  اإىل  الح�صان  اأما 
الكمال العالية وكذلك اأ�صالح حال امل�صيء مما جعله 

يرتك ال�صاءة: 
فعن المام علي  : )اأح�صن اإىل امل�صيء متلكه( 
اخوك  يكونن  )ل  فعالك(  بح�صن  امل�صيء  )اأ�صلح 
ومن  اإليه(  الح�صان  على  منك  اقوى  ال�صاءة  على 
عنهم  وال�صفح  الخرين  ا�صاءة  عن  عفونا  خــالل 
نح�صل على عفو اهلل تعاىل و�صفحه وهذا ما جاء يف 
الكرمي وقوله تعاىل: )وليعفوا ولي�صفحوا  القراآن 

األ حتبون ان يغفر اهلل لكم( 
ی  ی  ی  ی  ىئ   (: الرابعة  والن�صيحة 
ان ل تغرنك هذه الموال  حئ مئ ىئ يئ جب( 
اي�صا  الف�صاد وهذا  اإىل  املادية فتجرك  والمكانات 
وعلى  الثرياء  من  كثريا  ان  اأخرى  واقعية  حقيقة 
لال�صتعالء  طلبا  او  احيانا  املــال  زيــادة  جنون  اثــر 
واحلرمان  الفقر  اىل  فيجرون  املجتمع  يف  يف�صدون 
ويت�صورون  ايديهم  يف  ال�صياء  جميع  ويحتكرون 
عليهم  يتعر�س  ومن  ومماليكهم  عبيدهم  النا�س  ان 
فم�صريه املوت واذا مل ي�صتطيعوا اتهامه او ال�صاءة 
عن  مــعــزول  يجعلونه  فانهم  �صريح  ب�صكل  الــيــه 
واخلال�صة  اخلا�صة  وطرائقهم   باأ�صاليبهم  املجتمع 

اإنهم يجرون املجتمع اىل الف�صاد والنحراف 
وخال�صة القول ان هوؤلء النا�صحني �صعوا : 

الدنيا  ان  نبهوه  ثم  قارون  غرور  يكبحوا  ان  اول: 
اإمنا هي و�صيلة ل هدف.

ثانيا: انذروه بان ما عندك ت�صتفيد من ق�صم قليل 
منه والباقي لغريك.

ثالثا: اأفهموه حقيقة ثابته وهي ان ل ين�صى اهلل 
الذي اح�صن اليه فعليه ان يح�صن اىل الخرين واإل 

فانه ي�صلب مواهبه منك 
الذي  الر�ــس  يف  الف�صاد  مغبة  من  حــذروه  رابعا: 
بيناها  التي  الربــعــة  ال�ــصــول  ن�صيان  نتيجة  يقع 

بالن�صائح الربعة انفة الذكر.

بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

مفهوم

يف القران

20135 ني�صان

 علوم القراآن



بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

معرفة  مباحث  يف  عادة  ال�صوؤال  هذا  يرد 
انتم  وهو  املبتدئني  الفراد  قبل  ومن  اهلل 
اذن  ومبدعا  خالقا  �صيء  لكل  ان  تقولون 

فمن خلق اهلل  ؟
طرحوا  الغرب  فال�صفة  بع�س  ان  والعجيب 
مقدار  على  يدل  فيما  اي�صا  ال�صئلة  هذه 
الفل�صفية  املباحث  يف  ال�صطحي  ت�صورهم 
الفيل�صوف  يــقــول  ــبــدائــي  ال وتــفــكــريهــم 
كتابه  يف  را�ــصــل(  انــد  )بــراتــر  النكليزي 
باهلل  اعتقد  كنت  م�صيحيا(  اكــن  مل  )مل 
العلل  علة  بربهان  اعتقد  وكنت  �صبابي  يف 
يف  نراه  ما  كل  ان  وهو  عليه  دليل  كاف�صل 
�صل�صلة  تتبعنا  ولو  معينة  علة  ذو  الوجود 
ن�صميه  ما  وهو  الوىل  بالعلة  لأنتهت  العلل 

باهلل
باملرة  العقيدة  هــذه  عــن  تراجعت  لكني 
لكل  كــان  لــو  بــاأنــه  فكرت  لنني  بعد  فيما 
علة  هلل  يكون  ان  لوجب  وخالق  علة  �صيء 

اي�صا  وخالق 
اطالع  ادنــى  له  احــدا  بــان  لنعتقد  لكننا 
باملباحث  اخلا�صة  الفل�صفية  امل�صائل  على 
يف  يحار  الطبيعية  وراء  ومــا  اهلل  معرفة 

ال�صوؤال. الجابة على هذا 
ان  نقول  فعندما  جــدا  وا�صحة  وامل�صالة 
�صيء  لكل  نعتقد  وموجود  خالق  �صيء  لكل 
القاعدة  فهذه  لذا  الوجود  وممكن  حادث 

ال�صياء  بخ�صو�س  فقط  �صادقة  الكلية 
بعد  فيما  وحدثت  قبل  من  تكن  مل  التي 
كان  الـــذي  الــوجــود  واجـــب  بخ�صو�س  ل 
البــد  اىل  و�صيبقى  الزل  منذ  مــوجــودا 
ابدا لكي يحتاج اىل علية  معدوما من قبل 

وجودية 
وبتعبري اخر ان وجوده من ذاته ل من خارج 
جهة  مــن  هــذا  خملوقا  يكن  مل  وهــو  ذاتــه 
لـ)براتر  الف�صل  كان من  ومن جهة اخرى 
انف�صهم  ي�صاألوا  ان  وموؤيديه  انــدرا�ــصــل( 
نف�س  ف�صريد  خالق  هلل  كان  لو  ال�صوؤال  هذا 
من  وهو  املفرت�س  اخلالق  مع  ال�صوؤال  هذا 
امل�صالة  هذه  تكررت  ولو  اخللق؟  هذا  خلق 
ذلك  لأدى  خالقا  خالق  لكل  ان  واأفرت�صنا 
ولو  الوا�صحات  من  وبطالنه  الت�صل�صل  اىل 
ذاته  من  وجوده  يكون  وجود  اىل  تو�صلنا 
فذلك  اخر  وخالق  وجــود  اىل  يحتاج  ول 

هو رب العاملني 
وهو  اخر  بيان  امل�صالة  هذه  تو�صيح  وميكن 
الفر�س  �صبيل  على  املوؤمنني  من  نكن  مل  انا 
نف�س  لواجهنا  املاديني  عقيدة  نوؤيد  وكنا 
يف  العلية  قانون  فت�صديقنا  ال�صوؤال  هذا 
معلول  العامل  يف  �صيء  كل  وان  الطبيعة 
الـــذي واجهه  الــ�ــصــوؤال  ــذا  �ــصــريد ه ــر  لخ
جميع  كانت  ان  وهو  تعاىل  باهلل  املوؤمنون 
التي  العلة  هي  فما  للمادة  معلولة  ال�صياء 

اي�صا اىل  اذن؟ و�صي�صطرون  املادة  اوجدت 
ازلــيــة وكــانــت موجودة  املــادة  بــان  الــقــول 
حتتاج  ول  البــد  اىل  و�صتبقى  الزل  منذ 
واجب  هي  اخر  وبتعبري  وجودية  علة  اىل 
الوجود على هذا ال�صا�س نالحظ ان جميع 
واملاديني  فمنهم  اللهيني  العامل  فال�صفة 
يوؤمنون بوجود ازيل واحد وجود ل يحتاج 
منذ  موجودا  كــان  بل  وموجود  خالق  اىل 
املاديني  ان  هــو  الوحيد  والــتــفــاوت  الزل 
لكل  ومكان  زمان  ولها  ج�صم  باأنها  يعتقدون 
علم  ذات  الوىل  العلة  بان  يعتقدون  موؤمن 
وينزهونه  تعاىل  اهلل  وهو  وهدف  وارادة 
عن اجل�صمية والزمان واملكان بل يعتقدون 

الزمان واملكان  بانه فوق 
باأنه  ت�صوره  يف  )را�صل(  اأخطاأ  فقد  وعليه 
ال�صوؤال  هذا  خمالب  من  التهرب  ي�صتطيع 
باملاديني  والتحاقه  املوؤمنني  زمــرة  يــرتك 
لن هذا ال�صوؤال مالزم دائما اذن فالطريق 
ادراك  هــو  امل�صكلة  هــذه  حــل  يف  الوحيد 
وبني  والزيل  احلـــادث  بــني  جــيــدا  الــفــرق 
تعلم  لكي  الوجود  وواجب  الوجود  املمكن 
ان  املــوجــود  هــو  خــالــق  اىل  يحتاج  الـــذي 
اأي ان كل خملوق يحتاج  احلادثة واملمكنة 
اىل خالق وما لي�س مبخلوق فال يحتاج اىل 

خالق 

دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

ال�صابعة احللقة 

هل للخالق خالق
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نبيه  على  والــ�ــصــالم  والــ�ــصــالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
واللعنة  الطاهرين  الطيبني  بيته  اهل  وعلى  امل�صطفى 

الدائمة البدية على اعدائهم اجمعني وبعد.
ان تطاول األ�صن املُغر�صنْي واملتفوهني بالأقوال الباطلة 
او  رد  ودون  كرثة  المة  بهذه  وامل�صلحني  ال�صلحاء  على 
تطال  الغادرة  ال�صهام  هذه  بداأت  حيث  امامها  الوقوف 

مقام النبي امل�صطفى  وعلى اهل بيته اي�صًا.
وا�صحابه  بيته  اهل  على  فاجتازوا  بذلك  يكتفوا  مل 
ونحن    ال�صاحلني ثم تعدوا على ابائه الطاهرين 
بهذا املو�صوع نريد ان نبني اولويات هذه ال�صبهة والرد 
)اآبــاء  ان  يقول  من  يف  ومو�صوعي  علمي  ب�صكل  عليها 
وهو  ــك(  ذل مــن  بــاهلل  والعياذ   ( كــافــرون    النبي 

امل�صهور عند بع�س اهل ال�صنة.
: اميانهم على ل�صان النبي

اهلل  خلقني    النبي  قال  قال:  عبا�س  ابن  عن  روي 
نورا حتت العر�س قبل ان يخلق ادم  باأثني ع�صر الف 
�صنة فلما ان خلق اهلل ادم القى النور يف �صلب ادم فاقبل 
يف  افرتقنا  حتى  �صلب  اىل  �صلب  من  النور  ذلك  ينتقل 
فخلقني  طالب  وابــي  املطلب  عبد  بن  اهلل  عبد  �صلب 
نبي بعدي وهذه واحده من  لكنه ل  النور  ربي من ذلك 
للقارئ  لنّبني  و�صعناها  نف�صه  ال�صاأن  حول  روايات  عدة 

الكرمي واملتتبع لهكذا �صبهات ميكن الرجوع اليها.
اقوال علماء ال�صنة:

الخرى  واملذاهب  ال�صنة  اهل  علماء  من  لالقدمني  ان 
راأي يف ذلك ون�صروا النبي  يف دح�س هذه ال�صبهة 

العبارة. ب�صريح 
حيث قال ال�صيوطي يف هذا ال�صاأن يف مقدمتني يبني فيها 

الدليل على عدم �صحة من يقول بذلك.
ا�صل  كل  ان  على  دلت  ال�صحيحة  الحاديث  ان  فقال: 
فهو  اهلل  عبد  ابيه  اىل  ادم  من    النبي  ا�صول  من 
منه  ذلك  قرنه  يف  احد  ول  واف�صلهم  زمانه  اهل  خري 
الحاديث  ان  وقال:......  اخرى  مرة  واكد  اف�صل  ول 
والثارة دلت على انه مل تخلوا الر�س من عهد نوح او 
ادم اىل بعثة النبي  اىل ان تقوم ال�صاعة من نا�س 
وبهم  له  وي�صلون  ويوحدونه  اهلل  يعبدون  فرتة  على 
واذا  عليها  ومن  الر�س  لهلكت  هم  ولول  الر�س  حتفظ 
اباء  بان  قطعا  منها  انتج  املقدمتني  هاتني  بني  اقرتنت 

كل  يف  ثبت  قد  لنه  م�صرك  فيهم  يكن  مل    النبي 
منهم انه خري قرنه.

ردا  املو�صوع  هذا  يف  عدة  ر�صائل  ال�صيوطي  القى  وقد 
وهذه  وكفرهم    النبي  اباء  �صرك  يف  قال  من  على 
املنيفة  ــات  ــدرج وال احلنفاء  م�صالك  هــي:  الر�صائل 
الن�صبة  يف  ال�صند�صية   واملقامة  ال�صريفة  ــاء  الب يف 
  ر�صول اهلل   ابوي  ان  املنه يف  امل�صطفوية وتعظيم 
يف اجلنة وال�صبل اجلليلة يف الباء العلية ون�صر العلمني 

يف احياء البوين.
وذكر زين دحالن من اقوال علماء ال�صنة وما يثبت انهم 

كانوا قائلني بنجاة ابي طالب واميانه.
عبد  باميان  �صرح  وممن   : الندل�صي  حيان  ابو  وقــال 
امل�صعودي واليعقوبي    املطلب وغريه من اباء النبي 
ا�صرار  كتابه  يف  والــرازي  املــاوردي  الكالم  ظاهر  وهــو 
ال�صفاء وذكروا  والتلم�صاين حم�صي  وال�صنو�صي  التنزيل 
هذا  قالوا  وال�صعراين  وال�صبكي  وال�صافعي  القرطبي  ان 
طالب  ابا  وعمه  النبي  ابــاء  ان  به  اهلل  وندين  نعتقد 

كانوا موؤمنني م�صلمني.
النظرة يف ايات القراآن:

عن    جعفر  ابا  �صاألت  قال:  اجلــارود  ابي  عن  روي 
قوله  ) وتقلبك يف ال�صاجدين(

يرى تقلبه يف ا�صالب النبيني من النبي حتى    قال 
ادم  لدن  من  �صفاح  غري  نكاح  مع  ابيه  �صلب  من  اخرجه 
اهلل  فبعث  واحدة  امة  النا�س  )كان  تعاىل:  قوله  ويف 
النبيني مب�صرين ومنذرين( علق ال�صافعي عليها بقولة) 
فكان خريته امل�صطفى لوحيه املنتجب لر�صالته واملف�صل 
ما  واعــم  نبوته  وختم  رحمته  بفتح  خلقه  جميع  على 
الوىل  يف  ذكره  مع  ذكره  املرفوع  قبله  مر�صل  به  ار�صل 
وال�صافع امل�صفع يف الخرى افظى خلقه نف�صا واجمعهم 
ودارا  ن�صبا  وخريهم  والدنيا  الدين  يف  ر�صية  خلق  لكل 

حممدا عبده ور�صوله(
ويف قوله تعاىل اي�صا: ) رب اجعلني مقيم ال�صالة ومن 
ذريتي( قال النخا�س فيها ) املعنى واجعل من ذريتي من 

يقيم ال�صالة ...(
مقيمي  ذريتي  من  اي�صا  واجعل   ( الطربي:  اي�صا  وقال 

ال�صالة لك(

من  ذريــتــي  مــن  واجــعــل  اأي   ( اي�صا:  القرطبي  وقــال 
ا�صدق  ان  على  ن�صتدل  امل�صاهد  ــذه  ه ــن  وم يقيمها( 
ال�صالة واقامتها وهذا وا�صح لدى  م�صاديق الميان هي 
اخلا�صة  لدى  وا�صحة  دلئل  هذه  يف  والعامة  اخلا�صة 
علماء  اغلب  حتى  وا�صحة  ــل  دلئ هــذا  ويف  والعامة 
اهل ال�صنة يف ال�صابق حول تنزيههم عن الكفر يف هذه 
الرواية اخرج ابو نعيم يف دلئل النبوة عن ابن عبا�س 
قال: قال النبي  مل يزل اهلل ينقلني من ال�صالب 
تت�صعب  ل  مهذبا  م�صفى  الطاهرة  الرحام  اىل  الطيبة 

�صعبتان ال كنت يف خريهما.
واخرج اي�صا البيهقي يف دلئل النبوة عن ان�س ان النبي 
اهلل  جعلني  ال  فرقتني  النا�س  افــرتق  ما  قــال:   
من  �صئ  ي�صيبني  فلم  ابوي  بني  من  فاخرجت  خريهما 
عهد اجلاهلية وخرجت من النكاح ومل اخرج من �صفاح 
من لدن ادم حتى انتهيت اىل ابي وامي فانا خريكم نف�صا 

وخريكم ابا.
�صورة من الواقع:

ويف اخلتام نقف وقفة ب�صيطة مو�صحني للقارئ الكرمي 
وما  امل�صطفى  النبي  واجداد  اباء  و�صفات  منازل  بع�س 
كانوا عليه من العبادة وهم كانوا موحدين ومتبعني ملة 
كان  التي  احلنيفية  ان  والظاهر    النبي  ابراهيم 
عليها ابائه وقبل بعثة النبي لهذه المة مل تن�صخ كما 
ن�صخت ال�صرائع ال�صابقة لن احلنيفية ادرجت جميعها 
)واأذبــوؤنــا  املباركة  اليــة  اليه  ت�صري  كما  ال�ــصــالم  يف 
لأبراهيم مكان البيت ان ل ت�صرك بي �صيئا وطهر بيتي 

للطائفني والقائمني والركوع وال�صجود(
وهذه تدل على ان الطواف واقامة ال�صالة وما حتتويه 

من ركوع و�صجود بقيت يف ال�صالم ومل تن�صخ.
مل  انهم  يف  ماترجمه  لهم    ــداده  واج ابائه  فكان 

يثبت عليهم انه كانوا م�صركني او كافرين.
ابي  عبد  مــا  واهلل    علي  المـــام  يقوله  مــا  وهــذا 
�صنما.  ها�صم  ول  عبدمناف  ول  املطلب  عبد  جدي  ول 
دين  على  البيت  اىل  وي�صلون  اهلل  يعبدون  كانوا  وامنا 
النوا�صب  هــوؤلء  من  والغريب  به  متم�صكني  ابراهيم 
واملبغ�صني اكرثوا يف هذا الكالم ولكن احلقيقة وا�صحة 
و�صوح ال�صم�س يف رابعة النهار واحلمد هلل رب العاملني  

بقلم: بقلم: ال�سيخ حمم�د ال�سايف
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مقدمة
عندما نريد ان نتحدث عن اخلطابة احل�صينية 
اعتمدنا  مقا�صد  عدة  فهناك  اخلطباء  وتاريخ 
عليها من خالل جملتكم )�صدى اخلطباء( ولعل 
من اهم تلك املقا�صد مق�صدان مهمان الول: مبا 
ان  نف�صها  على  اخذت  اخلطباء  �صدى  جملة  ان 
بتاريخ  قراءها  وكذلك  اجلدد  اخلطباء  تعرف 
تاريخ  لديهم  كــانــوا  الــذيــن  اخلــطــبــاء  ــئــك  اأول
التي  القا�صية  للظروف  قيا�صا  كبري  خطابي 
رافقتهم من ظلم وا�صطهاد من قبل اعداء اهل 
البيت واعوانهم فراأينا انه من الواجب الن�صاين 
علينا ان ل نبخ�س حقهم وان نعرف النا�س بهم.

اما املق�صد الثاين: رمبا يخ�س الخوة اخلطباء 
ان  جميعا  لنا  لبــد  حيث  املبلغات  ـــوات  والخ
ليت�صنى  نتعرف على حياة اخلطباء املخ�صرمني 
املعطاء  �صريتهم  من  ونتزود  بهم  نقتدي  ان  لنا 
هذا  يف  املــرتجــم  وخطيبنا  ـــي  الدب ونتاجهم 
ال�صيد  امثال  الكبار  اخلطباء  رعيل  من  العدد 
احمد املوؤمن وال�صيخ جعفر الق�صام وال�صيد عبد 
ال�صيخ  اخلطيب  هو  وغريهم  اجلندي  ال�صمد 
البندر  عبا�س  مال  اخلطيب  املرحوم  بن  احمد 

العطبي التميمي 
احدى  )ال�صليمانية(  بقرية  1314هـ  �صنة  ولد 

الب�صرة  حمافظة  من  العرب  �صط  ق�صاء  قرى 
وقد ن�صا وتربى بها.

درا�صته
العربية  اللغة  وخ�صو�صا  الدينية  العلوم  اخذ 
ال�صاحب  عبد  ال�صيخ  يد  على  اخلطابة  وفــن 
النجف ال�صرف  عي�صى مال اهلل ثم هاجر اىل 
يد  عــلــى  الــعــلــوم  بع�س  واخـــذ  1361هـــــ  �صنة 
الفرطو�صي  املنعم  عبد  ال�صيخ  الكبري  ال�صاعر 
واخرون  املظفر  عبا�س  ال�صيخ  العالمة  وكذلك 
حيث امتاز بالفطنة والذكاء و�صرعة البديهية 
ال�ــصــرف  النجف  حمافظة  يف  املــنــرب  وارتــقــى 
الذين  اخلطباء  من  فكان  هناك  درا�صته  خالل 
ي�صار اليهم بالبنان وملا اعد نف�صه اعدادا منا�صبًا 
من  تــزود  حيث  والر�صاد  اخلطابة  اىل  توجه 
هذا الفن على يد والده ال�صيخ املال عبا�س املتوفى 
1347حيث كان من خطباء املنرب املعروفني وقد 
التابعة لق�صاء �صط  دفن يف قرية )الدعيجي( 
العرب وبعد وفاة والده اخذ يرتدد على العالمة 
اخلطيب ال�صيخ حممد ح�صن الدك�صن فاخذ منه 
الكثري من العلوم الفقهية واخلطابية والعربية 
حيث كان الخري علما من العالم وخطيبا كبريًا 
وقد  بنف�صه  انفرد  وفاته  وبعد  اخلطباء  من 
انتقل اىل ق�صاء ابي اخل�صيب وات�صل بالعالمة 

ال�صايف(  ح�صن  )حممد  ال�صيد  املرحوم  اجلليل 
ولزم جمل�صه وا�صتفاد من علومه وادبه و�صعره 
الكبار  العلماء  مــن  ال�صايف  ال�صيد  كــان  حيث 
مثال  كان  ال�صيخ  وخطيبنا  املعروفني  والدبــاء 
للورع والتقوى والأميان فكان �صيخا وقورا ميتاز 
املنابر  ارتقى  اذا  وكــان  العايل  الرفيع  باخللق 
ابناء  عند  جمال�صه  كانت  حيث  حقها  يعطيها 
املو�صوية  ال�صادة  وكذلك  )العطب(  ع�صريته 

واخرون.
وفاته

ونقل  ـــ  1396ه �صنة  الب�صرة  يف  ربه  نــداء  لبى 
كبري  ت�صييع  بعد  ال�صرف  النجف  اىل  جثمانه 
ح�صره روؤ�صاء القبائل ورجال الدين وال�صيا�صة 
قبل  من  جثمانه  ا�صتقبل  ال�صرف  النجف  ويف 
اهل العلم  والدب ودفن يف مقربة وادي ال�صالم 

واقيمت له فواحت عديدة.
اإل  وقد خلف رحيله فراغا كبري وحزنا عميقا 
حل  عدنان  ابو  الزهراء  عبد  ال�صيخ  اخــاه  ان 
حمله وا�صتمر على نهج اخيه  يوم فارق هذه 
ال�صهداء  �صيد  بخدمة  متزودا  الفانية  الدنيا 
اخلطابية  الــ�ــصــاحــة  يف  الــكــبــري  الثـــر  تــاركــا 
واىل  جناته  ف�صيح  وا�صكنه  عليه  اهلل  فرحمة 

خطيب  اخر ن�صتودعكم اهلل. 

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

اخلطيب ال�شيخ احمد البندر 
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�سرية خطيب



هويته وولدته ون�صاته 
هو ال�صيخ عبد الروؤوف بن ال�صيخ ع�صكر ال�صيخ ح�صني 
بن ال�صيخ طاهر بن ال�صيخ احمد بن ال�صيخ حم�صن ال 
ولد  ع�صكر(  روؤوف  بـ)املال  ال�صهري  ال�صدي  اهلل  مال 
1922م  عام  الب�صرة  مبحافظة  الدعيجي  قرية  يف 
والده ال�صيخ ع�صكر اول امام يف اجلي�س العراقي بعد 
تاأ�صي�صه مبا�صرة فعندما تاأ�ص�س اجلي�س العراقي كان 
هناك ممثل عن العلماء يف النجف ال�صرف مراعاة 
لالغلبية وقد قبل ال�صيخ ع�صكر من�صب المام وتوجه 
مع القطعات اىل بنجوين ثم ا�صتقال احتجاجا على 
املمار�صات القمعية التي ميار�صها اجلي�س بحق الكراد 
تويف  حيث  الدعيجي  قريته  اىل  ورجع  والثوريني 
بعد فرتة وجيزة فن�صاأ املال عبد الروؤوف يتيما وقد 
ال�صيخ  ال�صهري  العالمة  لأمــه  جــده  رعاية  يف  تربى 
حممد ح�صن الدك�صن خطيب الب�صرة والهواز الذي 
فاقت �صهرته الفاق واطلق عليه امري املحمرة ال�صيخ 
خزعل لقب )دك�صن( ت�صبيها ل�صوته ب�صوت البندقية 
)دك�صن( وذلك لق�صر قامته بالبندقية وهي ق�صرية 

كذلك. 
درا�صته وثقافته 

القراءة  علمه  الــذي  بجده  ــروؤوف  ال عبد  املال  تاثر 
نهج  الكرمي وخطب  القراآن  والكتابة وجعله يحفظ 

.  البالغة واقوال امل�صاهري ومراثي ال البيت
ودخل يف اوائل عمره املدر�صة البتدائية يف منطقته 
العلم  طلب  اجل  من  ال�صرف  النجف  اىل  هاجر  ثم 
على  �صنوات  الثمان  قرابة  العلمية  للحوزة  وانت�صب 
احل�صني  حممد  ال�صيخ  الراحل  الديني  املرجع  عهد 
اآل كا�صف الغطاء  ونال ق�صطا وافرا من الدرو�س 

الدينية واملقررة يف مناهج احلوزة العلمية .
باملطالعة وقراءة  �صغوفا  الثقايف كان  ال�صعيد  وعلى 

الكتب املختلفة ونظرا لعدم توفر الت الن�صخ يومئذ 
وقت  باأق�صر  بيده  فين�صخه  الكتاب  ي�صتعري  كــان 
يف  املركزية  املكتبة  باأمني  عالقته  توطدت  ولذلك 
كثريا  وتاثر  ح�صر  كما  اخلم�صينات  منذ  الب�صرة 
من  وهــو  جــالل  جــواد  حممد  ال�صتاذ  مبحا�صرات 
نوابغ الدب العربي وكان من م�صاهري املدر�صني واملع 
وله  الكرمي  القراآن  الب�صرة ومن حفاظ  الدبــاء يف 
كتاب ومفردات القراآن فا�صتفاد من خطيبنا املرتجم 
له يف تف�صري القراآن و�صرح نهج البالغة وفهم معاين 
الق�صائد وال�صعار العربية ف�صقلت �صخ�صيته املنربية 
يف  ملمو�صا  تقدما  وتقدم  اخلطابية  طاقته  ومنــت 

جمال�صه احل�صينية.
خطابته 

العقيدة والفقه  كانت جمال�صه عبارة عن ابحاث يف 
والخالق مدعومة بالن�صو�س ال�صالمية  وال�صواهد 
العربية ومطعمة بالنوادر والق�ص�س والعرب مما جعل 
اجلماهري حتت�صد حتت منابره املوفقة لال�صتفادة مما 

يطرح من حما�صرات وتوجيهات قيمة.
والع�صار  الب�صرة  يف  املجال�س  ا�صهر  له  تعقد  وكانت 
وخ�صو�صا  العرب  و�صط  والقرنة  والتنومه  والزبري 
يف جمال�س )�صعيد جوير( وح�صينية ال فخر الدين 
طوينة  احلـــاج  وجمــالــ�ــس  ها�صم  احلـــاج  وجمــالــ�ــس 
من  وكلها  احلب  ابو  جبار  احلاج  جامع  ويف  العريفي 
كذلك  وقــراأ  الب�صرة  حمافظة  يف  ال�صهرية  املجال�س 
املنرب  خطباء  افا�صل  من  فهو  والبحرين  العمارة  يف 

احل�صيني.
اخالقه ون�صاطه الديني 

عظيم  الــذات  �صليم  النف�س  عفيف  اهلل  رحمه  كان 
واملكانة  ال�صهرة  ــده  ــزي لت الــتــوا�ــصــع  جــم  اخلــلــق 
الجتماعية وتهافت املجال�س عليه ال �صرفا وتوا�صعا 

الفقراء  �صلة  يف  الــبــذل  جــزيــل  الـــرب  كثري  وكـــان 
وامل�صاكني فقد كان يت�صدى جلمع الموال من احلقوق 
اىل  لي�صالها  الن�صانية  واملــ�ــصــاعــدات  ال�صرعية 

املعوزين واملنكوبني من عوائل ال�صهداء واملعتقلني.
كما كان مالزما ل�صيادة الكاتب الديب ال�صيد طاهر 
ابو رغيف رحمة اهلل وعلى عالقة حميمة بال�صهيد 
وكان  �صرب  عبا�س  ال�صيد  بن  ع�صام  ال�صيد  ال�صعيد 
ال  م�صجد  يف  اجلماعة  �صالة  اقامة  يف  عنه  ينوب 
ع�صام  ال�صيد  غياب  حال  يف  القدمية  بالب�صرة  �صرب 
امل�صاجد  العديد من  بناء  ايامه يف  اواخر  و�صاهم يف 
واحل�صينيات يف خمتلف املناطق وتوفق حلج بيت اهلل 

احلرام اكرث من �صبع مرات.
�صهادته 

نال �صرف ال�صهادة يف احلملة التع�صفية على خطباء 
ب�صورة  غيلة  وقتل  1988م  عــام  احل�صيني  املنرب 
من  خروجه  بعد  عام 1990م  اجلمعة  ليلة  وح�صية 
قبل  من  ناري  عيار  باطالق  امل�صجد  يف  الفجر  �صالة 
يتم  ولكي  العراقية  املخابرات  عنا�صر  من  عن�صر 
للمخابرات  تابعة  �صيارة  ده�صته  اجلرمية  تغطية 
ال�صدري  القف�س  تك�صر  اىل  ادى  مما  ج�صده  فّر�صت 
بالقرب من الكلية الريا�صية عند مفرق احليانيه يف 
على  لكن  املخابرات  دائرة  يف  جثته  وبقيت  الب�صرة 
موكب  الب�صرة  اهــايل  له  اقــام  ذلــك  كل  من  الرغم 

ت�صييع مهيب ورثاه العديد من ال�صعراء.
نبي  مرقدي  من  بالقرب  ال�صالم  وادي  يف  دفن  وقد 
�صاحلني  اولد  بعده  من  خلف  وقد  و�صالح  هود  اهلل 
منهم الديب وال�صاعر ق�صي واخلطيب البارع ال�صيخ 
ا�صعد واملرحوم لوؤي فرحمة اهلل عليه وا�صكنه ف�صيح 

جناته.

بقلم: طالب حممد جا�سم

ال�شيخ عبد الر�ؤف 
الدك�شن 

20139 ني�صان

�سهداء على خطى احل�سني



درو�ــس  من  جديد  بدر�س  عليكم  نطل  املبلغات  عزيزاتي  اخلطباء-  اإعــزائــي 
البيات  مقام  حــول  الكالم  بع�س  ال�صابق  العدد  يف  لكم  ذكــرت  وقــد  اخلطابة 
والطوار التي تت�صعب يف هذا املقام وقد مر الكالم حول مقام )البيات( ولنكمل 

معكم من حيث انتهينا )ا�صتخدام نغم ابيات يف الطوار احل�صينية(
بعد ان تعلمنا طرق اكت�صاف نغم البيات نالحظ ان هذا النغم ن�صتخدمه بكرثة 
يف الطوار احل�صينية ونحن نقراأه ول نعلم بذلك واهم وا�صهر هذه الطوار هي:

اوًل طور نعي البيات:
غالبا ما ياأتي هذا الطور بعد قراءة ابيات ال�صعر الف�صيح يف املقدمة العزائية 

للمجل�س وكذلك عند قراءة امل�صيبة اإليك املثال التايل:
اأروحـــــــــك ام روح النبي ت�صــــــعد

 من الر�س للفردو�س واحلور �صجد
وراأ�صك اأم راأ�س الر�صول على القنا

 باأية اهل الكهف راح يـــــــــــــــــــــردد
ثم النتقال اىل ال�صعر ال�صعبي:

انه الوالدة والكلب لهفـــــــان
وادور عزه اأبني وين ماجان 

ج�صمه طريح ول اإله اجفان 
او لعبت عليه اخليل ميدان 
واأما يف اخلتمة اليك مثال: قيل واجالت زينب بطرفها ميينا و�صمال فقيل لها 

لعلك تريدين �صيئا قالت: قوموا اىل قرب ابي ف�صل العبا�س:
�صاحت يا حلرم كومن ام�صنة 

لعد األلي جتفلنه امن اهلنه 
نريده يكوم ويردنه الوطنــــــــه

ومثل ما جابنه بينه اأيتوزم 
ثانيًا طور الد�صت 

ي�صتخدم طور الد�صت يف مقدمة املجل�س لقراءة بع�س البيات الف�صيحة عندما 
يتحول القارئ من نغم البيات لإعطاء جمالية لقراءته باأن ياأخذ نغم الد�صت 

ويطعم به تلك املقدمة العزائية ثم يقفلها بطور املثكل اإليك املثال 
لو كان ينفــــــع للعليـــــل عليــــــــك 

فا�س الفرات بدمعي والنيل 
كيف ال�صلو ولي�س بعد م�صيبة ابــ

ن عقيل يل جلد ول معقـــول
اأفديه من فــاد �صريعــــــة احمــــد

بالنف�س حيث النا�صرون فليل
ي�صتخدم طور الد�صت  اي�صا يف قراءة امل�صيبة ومع ابيات �صعر ال�صعبي اي�صا اإليك 

مثال
القلوب  يقرح  حزين  ب�صوت  نادت  ثم  التل  على  وقفت  زينب  احلوراء  فخرجت 
يااأبن امي ياح�صني حبيبي ياح�صني ان كنت حيا فادركنا فهذه اخليل قد هجمت 
علينا وان كنت ميتا فامرنا وامرك اىل اهلل فلما �صمع �صوت احل�صني �صوت اخته 
قام ووقع على وجهه ثم قام ووقع ثانية ثم ثالثة وكاين به يخاطب اخته زينب 

ردي خليمتج ملي اطفــــــــــــايل 
او عكب عيناي عينج على اعيايل

يخويه ال�صمر ها ملوجب اكبايل 
و�صوفيه على جتلي �صلون مهتـــــم 
ال�صطر الثاين من البيت الخري نرجعه اىل الطور املثكل ونقفل به واىل در�س 

اخر يف عدد اخر ن�صتودعكم اهلل العلي القدير.

فن االطوار

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن
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ن�سائح منربية



ال�صهري  احلائري  ال�صفهاين  علي  حممد  ال�صيد  بن  جواد  ال�صيد  هو  1333هـ  عام  واملتويف  1370هـ  عام  املتولد 
بالهندي وقد اختلف يف لقبه بالهندي قيل ان هندي ال�صل وقيل انه كان �صديد ال�صمرة وقيل ان اخواله هنود 
ولقبه باحلائري لأنه ولد يف احلائر احل�صيني ن�صا يف كربالء واخذ العلوم كالنحو والفقه على يد العالمة ال�صيخ 
زين الدين املازندراين وال�صيخ حممد باقر الواعظ كان ادبيا و�صاعرا له مطارحات مع ادباء كربالء وله ق�صائد 

 عديدة يف رثاء اهل البيت اخرتنا هذه الق�صيدة يف رثاء الإمام احل�صني

ــنــنــْا َمـــوِعـــُد ـــْم ومـــا بــَي ـــُت ـــْل ـــُدَرَح ـــّي املُـــكـــْمَ ـــب ـــل واَثــــــرُكــــــم َق
ــَب اّلـــديـــاِر ــري ــــدراي غ ــعــُدوبــــُت ب ُمــ�ــصْ ول  يْل  مـــوؤنـــ�ـــٌس  فـــال 
ـــريف طــيــب الـــُرقـــاد ـــــارَق ط املـــَرقـــُدوف ــُد  ــه ــص ــ� َي ـــهـــدِه  �ـــصَ ويْف 
الــنــجــوم ـــرًة يف  ـــظ ن ــهــُداأُعــــلــــِلــــُه  ــهــْب الــنــجــوِم لـــه تــ�ــصَ و�ــصُ
ــم تــــارًة ــك ــًا ل ــاق ــي ــت ــص ــداقــــــوُم ا� ــُم اأقــُع ــِدك ــع واأخـــــرى عــلــى ُب
بعدكم حــا�ــصــدي  بـــْي  ــَت  ــُم ــــُدو�ــص ـــذ كــنــتــم اأم ــُم م ــت ــن كـــمـــِا ك
الغزير دمــعــيَّ  اأكــفــكــف  َفـــرُي�ـــصـــلـــُه طــــــريفَّ الأرمــــــــُدبكفي 
احلــمــام ورق  بــالــنــوح  ــُدُيـــطـــاُرح  ــنــ�ــص بـــتـــذكـــاركـــم قـــلـــبـــيَّ امل
قبلكم مـــن  يــنــ�ــصــُد  كــــان  فـــقـــيـــٌد خــــال والـــــــذي ُيـــَعـــبـــُدومــــا 
م�صجٌع لــه  بقلبي  مــن  ــوى  ــص م�صهد� ـــه  ل ــوف  ــف ــط ــال ب َومــــــْن 
ــني ــق ــاف اخل مـــــالأ  رزوؤه  يــنــَفــُذومـــــن  ل  الــــَدهــــُر  ــذ  ــف ن واإن 
حاله عــن  الــطــف  يــ�ــصــاأل  يــَجــحــُدفمن  ول  عــلــيــه  يـــقـــ�ـــسُ 
ــــنَي وفـــتـــيـــانـــُه ا�صت�صهدوابـــــــاأن احُلــــ�ــــص بــاأكــنــافــه  �صحايا 
ــوجــود ــددوااأبــــا حــ�ــصــن يــا قــــوام ال �ــصُ قــد  الر�صل  بــه  ويــاَمــن 
ـــــت نـــزيـــل الــغــري ـــــت وان ــا الجمـــــُددري ــه وفــــــوق ملــــا قــطــب
ـــم الـــعـــدى ـــرغ ــك ب ــي ــن ُبــددوابــــــاأن ب قد  اخل�صف  ُخطَة  على 

ال�سيد جواد الهندي
 بقلم: ال�سيخ عقيل ال�سمري
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ال�صالم،  عليهم  املع�صومني  مقامات  ا�صتيعاب  اإن 
يحتاج اإىل معجون مرتكب من جزئني:

)العلم  التف�صيلي  ــــالع  الإط الأول:  اجلـــزء 
خالل  مــن  عنهم  ورد  مــا  ومعرفة  احلــ�ــصــويل( 
حول  وال�صنة،  الكتاب  مــن  املوثوقة  امل�صادر 
ـــل..  مــقــامــاتــهــم ومــنــزلــتــهــم مـــن اهلل عـــز وج
نعم  هي  ال�صتقرائية  النظرية  املعرفة  وهــذه 
احلديثه  الــرثوة  اإن  املجال!..  هذا  على  العون 
والتاريخية يف ع�صرنا هذا ل ُتقا�س باأي ع�صر، 
وطبع  الإعـــالم،  و�صائل  انت�صار  ل�صرعة  وذلــك 
الإعالمية  املــواقــع  يف  املعلومات  ــّث  وب الكتب، 
املختلفة.. ولذا اأ�صبح باإمكان الإن�صان اأن يحوز 

على كمية كبرية من املعلومات يف مدة ق�صرية. 
على  والإطـــالع  املعرفة،  روافــد  من  اإن  ثانيا: 
�صرح  هــو  الــطــاهــرة،  ــودات  ــوج ال هــذه  مقامات 
ال�صدر، واملعرفة الإ�صراقية والإلهامية.. اإن رب 
ما  فمتى  ملزمًا،  قانونًا  لنف�صه  يجعل  مل  العاملني 
ي�صاء،  ما  وميحو  ي�صاء،  ما  فيفعل  ي�صتثني،  �صاء 
بالأنبياء،  خا�س  الوحي  اإن  ي�صاء..  ما  ويثبت 
فهذا ل كالم فيه.. ولكن الإلقاء يف الروع، و�صرح 
ملرمي  اتفق  وكما  مو�صى،  لأم  اتفق  كما  ال�صدر، 
عليها ال�صالم، وكما اتفق اأي�صًا لبع�س احل�صرات 
{واأوحى ربك اإىل النحل}. فاإذن، ل مانع من اأن 
اأن يفتح عليه هذه املعرفة  ي�صاأل العبد ربه، يف 
الإ�صراقية، ويهبه �صرح ال�صدر.. اإن تعبري �صرح 
من  ماأخوذا  تعبريا  ولي�س  قراآين،  تعبري  ال�صدر 
يل  ا�ــصــرح  {رب  املــجــردة..  العرفانية  الكتب 
مو�صى،  دعــوة  فهذه  اأمــري}  يل  وي�صر  �صدري 
يطلب  اأن  فقبل  فرعون،  يقارع  اأن  اأراد  عندما 

املدد الإعجازي، طلب منه �صرح ال�صدر.
فاإذن، اإن فهم مقامات �صيدة الن�صاء �صلوات اهلل 
عليها، يحتاج اإىل هذا ال�صرح لل�صدر.. ويبدو اأن 
والأئمة  اخلامت  للنبي  الإجمايل  الو�صف  هذا 

عليهم ال�صالم للزهراء عليها ال�صالم، كاٍف لإلقاء 
ال�صوء على عظمة �صخ�صيتها.. اإن النبيمل 
فاطمة،  حــول  اأبــدًا  عاطفي  منطلق  من  يتكلم 
وتفوح  جنبيه،  بني  التي  وروحه  ب�صعته،  كونها 
منها رائحة اجلنة الخ... فهذه التعابري تك�صف 
والروح  الفاطمية  الــروح  بني  وطيدة  �صلة  عن 
املحمدية، وكاأن هنالك نوع احتاد و�صنخية بني 
بعد   فاطمة فــاإن  ولهذا  الــروحــني..  هاتني 
هذه  يف  البقاء  تتحمل  مل    الر�صول  وفــاة 
كان  ووفاتها  ا�صت�صهادها  اأن  رغم  الدنيا،  احلياة 
علٌي  فقد  حيث  ال�صالم،  عليه  لعلي  كثريًا  مكلفًا 
اأن  اأمًا لأولده.. ولكن يبدو  زوجة وفية، وفقد 
اأبيها،  وفــاة  بعد  العي�س  حتتمل  مل   فاطمة

وكاأنها �صجرة قطعت جذورها من الأ�صا�س.
ويف  ال�صالم،  عليه  املهدي  الإمــام  اإىل  بالن�صبة   
يف  كما  يعرب   ،فاطمة اأمـــه  تعريف  مــقــام 
اأو  اأ�صوة  فاطمة  باأمه  له  اأنه  املعروف:  توقيعه 
يف  القتداء  م�صادر  من  م�صدر  اأنها  اأي  قــدوة.. 
فكذلك  ح�صنة،  اأ�صوة  النبي  اأن  كما  الإ�صالم.. 
فاطمة عليها ال�صالم اأي�صًا اأ�صوة ح�صنة.. ويبلغ 

ـــــه  الإمـــام الأمــــــــر اأوج يــقــول  عندما 
عليه ال�صالم يف الع�صكري 

الرواية 

املعروفة -ما م�صمونه-: اأن الأئمة عليهم ال�صالم 
حجة  وفاطمة  اخلــلــق،  على  اهلل  حجج  كلهم 
العلم  انتقال  روافــد  من  فاطمة  اأن  اأي  علينا.. 
عليهم..  اهلل  �صلوات  الأئمة  �صدور  اإىل  الإلهي 
واأئمتنا  يف بع�س الروايات، كانوا يذكرون 
ذلك  وين�صبون  املهمة،  واحلقائق  الأ�صرار  بع�س 
اإىل فاطمة.. فالإمام ال�صادق يقراأ وينقل 
اأمي  م�صحف  يف  وجدته  هــذا  ويــقــول:  حديثًا 
فاطمة.. وامل�صحف هو ذلك الكتاب الذي اأملته 
التي  هي  فكانت  ال�صالم،  عليه  علي  على  فاطمة 

متلي باإلهام امللك، وعلٌي كان يكتب ذلك.
عليهم  البيت  ــل  لأه العاطفي  الـــولء  هــذا  اإن 
�صلوك  �صكل  على  يتج�صد  واأن  بد  ل  ال�صالم، 
بالن�صبة  فل�صفتها  خل�صت   ففاطمة عملي.. 
وثيق  تعامل  وهو  والرجال،  الن�صاء  تعامل  اإىل 
هذه الأيام، لأن فاطمة اأ�ص�صت اأ�صا�صًا لنا جميعًا، 
ميكن،  مــا  باأق�صى  اجلن�صني  ف�صل  اإىل  ــت  ودع
ترى  ل  اأن  للمراأة  خري  باأنه  ذكــرت  اأنها  حيث 
�صلوات  لعلمها  الــرجــال..  يراها  ول  الــرجــال، 
دون  من  العن�صرين  باأن وجود هذين  اهلل عليها 
وجود حمرمية �صرعية، وعقد �صرعي يف مظان 
املعهودة  القلبية  والتحركات  الأحا�صي�س،  اإثارة 
الت�صال  هذا  اأن  راأينا  ولطاملا  املجال..  هذا  يف 
ال�صرعية  الأجواء  اإطار  ال�صرعي، ويف غري  غري 
وقع  الــذي  الكثري  الزلل  موجبات  من  املنقحة، 

فيه كثري من فتياتنا هذه الأيام.
عليها  اهلل  �صلوات  لها  عرفانية  كلمة  وهــذه 
وجل  عــز  اهلل  فيوحي  اجلــنــة،  تدخل  عندما 
علّي  ومتّني  اأُعطِك،  �صليني  فاطمة!..  يا  اإليها: 
املنى..  املنى وفوق  اأنت  اإلهي!..  اأُر�صك، فتقول: 
نظرتها  تلخ�س  البليغ  العرفاين  اجلواب  فبهذا 

للوجود. 
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بنت  فاطمة  اجلليلة  ال�سيدة  وفاة  مبنا�سبة 
حزام الكالبيه اأم البنني فقد كتب ال�سعراء 
الق�سائد والأب�ذيات واملجاريد  الكثري من 
اأجاد املال عطية   وقد  ح�ل �سخ�سيتها 

بهذه الق�سيد التي هي على ط�ر الفايزي 
باهلل ا�ستعدي للب�اجي مي البنني 

ردو يتامى وانذبح عبا�س وح�سني 
مي البنني الأربعة انذبح� �سحايا 

و�سلت ثلث تيام عالغربة عراية
وليتج نظرتي على النهر �ساحب الراية 

مكط�ع را�سة مكطعة اأي�ساره واليمني 
مي البنني الربعة حمد دفنهم

دمهم غ�سلهم والرتب �ساير كفنهم
وامن ال�سبح زينب م�ست لل�سام عنهم 

ف�ك الهزل مرت و�سافتهم مطاعني 
مي البنني الربعة ت�سهدلج النا�س 

ما �سار بلي�ث احلرايب مثل عبا�س
خله الر�س رو�س وجثث وامهبطة الرا�س

رو�س العادي وغلك امليدان �س�بني

وجه  على  احل�سيني  ال�سعر  ان  نن�سى  ول 
اخل�س��س مل يكن من ابداع الرجال فقط 
بل ان هناك من ال�ساعرات الل�اتي ابدعن 
يف هذا املجال وهذه ال�ساعرة مالية �سهيدة 

)حنة  دي���ان��ه��ا  يف  ت��ذك��ر  حيث  رب��ي��ج��اوي 
  وحنني( ام البنني تخاطب زينب

زينب يحره و�سفيلي
وعن �سيم كلبج �س�لفيلي

ما �سل �سرب وانهدم حيلي
ياه� البكه من اهلج احجيلي

وعلى البطل ما منت ليلي
واترجه كل �ساعه يجيلي

فتجيبها احل�راء زينب بل�سان احلل 

مي البنني ا�ست�ساأليني
العزاز مات� عمت عيني

اأو ذبح�ا اخ�ي ون�ر عيني 
وللم�ت ما يبطل حنيني

خليني اون وانتي ا�سمعيني

ثم ياأتي ال�ساعر اب� يا�سر الكعبي يف دي�انه 
)دي����ان اجل���راح اخل��ال��دة( اجل��زء الول 

فيذكرها بهذه الب�ذيات امل�سجية 
حي ام البنني اأوحي ولدها

فكدت بالطف�ف اربع ولدها
امل�سايب مرثت بيهاولدها

جتل ح�سني و�سدها املنية 

الدهر نريان و�سط الكلب �سبالي
ومن همي جنني املهد �سبالي

انه بيا عني ا�سد ل� �سفت �سبالي 
ا�سحابه اجتزرت بالغا�سريه

ح�سن  حممد  ال�سيخ  الفا�سل  ال��ع��امل  اأم��ا 
دخ�ل  يذكر  الدك�سنية  الرو�سة  يف  دك�سن 

اأم البنني على زينب يف املدينة 
�ساحت �س�ت ايه فكد الحباب

واهلل �سم�ح�سه يادار الطياب
اأهناك و�سمعن ال�سرخه وره الباب

انه ام عبا�س جيتج ل تبطلني 

بجت زينب و�ساحت ايحزين 
ولفتها اأم البنني اأب�سلع حمني

ت�سيح ب�س�ت اآيح�سني يبني
هاي ام�سيبتك بجت الدارين 

بجت زينب و�ساحت تلكنها
باهلل اوياي ك�من �ساعدنها

هاي اأم البنني الراح منها
ميامني اربعة وباحلرب نفلني

بقلم: اب� ح�سني ال�سدي
ام البنني باقالم الشعراء
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بالهون  اأت�صيح  البنني  اأم  ينب حذمل رجفت ب�صوتك الكون لفتلة 
و�صعون  حرم  عدهم  غياب  وت�صئم اأيل  كلبي  رجف  �صوتك  ومن 
وين  وجيتك  اجيت  اأمنني  اأح�صني دكلي  من  كلي  خرب  و�صعندك 
امنني  التن�صد  هاي  نا�س  يا  ــنب حــذمل ن�صد  ام عــبــا�ــس �ــصــاحــو ي
بجعفر اجــرج  اهلل  عظم  امل�صكر يكلها  ــان  ــم ــث وع اهلل  وعــبــد 
تكنطر  ها�صم  كمر  فا�صل  اب�صاطي العلكمي وج�صمه تخدم وبــو 
ـــار دمــعــة  ــه واجلــــفــــن تـــي ــل ــك الو�صعة ت وال�صاجن  الــكــون  كــل 
اأوويــــالدي الربعة  ي�صلم يــنب حــذمل  اأح�صني  ب�س  اأتــروح  فدوه 
بلح�صني  اجرج  اهلل  عظم  بكه ابوادي الطفوف بغري جتفني يكلها 
الن�صاوين  ب�صعون  ال�صجاد  اأخميم ولفه  الهم  املدينة  بره  ون�صب 

واأما ال�صاعر الكبري عبدالأمري الفتالوي فيقول يف ديوانه )�صلوة الذاكرين(

وهذا الأديب وال�صاعر الكبري ال�صيد عبد احل�صني ال�صرع يف ديوانه منهل ال�صرع ي�صور جميء ام البنني لب�صري بن حذمل

ــن تــنــوحــني  ــم ــي ــل ــوح حل�صني يــلــو الـــهـــا اع ــن الــبــجــه وال تــكــول 
عني  لل�صلف  الــكــفــايــة  حيني  الــبــيــه  اأولد  اأمــــهــــات  ـــه  اأحـــن
األـــهـــا الـــعـــزة واأحـــنـــه املــعــزيــن وعـــن نـــوح اأبــنــهــا فــاطــمــة ويــن 
حني انــــه الـــفـــاجـــده لــثــنــني وثــنــني كــل  متــد  خم�صة  حمــاريــب 
العني  ابــدمــعــة  ترم�س  بــالأيــديــن عليهن  منهن  اأربــعــة  متحي 

ــني ــص ــ� ـــه اح ـــل ـــي ـــخ ــــس اأت ــــ� واخلــــام

201315 ني�صان

االدب ال�سعبي



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ا�سرف 
النبياء واملر�سلني حممد واله الطيبني الطاهرين يف 
البدء نرحب ب�سماحتكم اجمل الرتحيب يف كربالء 
مريحة  واقامة  مقب�لة  زي��ارة  لكم  ونتمنى  البط�لة 
وع�دة اىل اهلكم وحمبيكم ب�سالم وامان نق�ل لكم 

�سالم عليكم ورحمة من اهلل وبركاته؟
  وع��ل��ي��ك��م ال�����س��الم وال��ت��ح��ي��ة الأك�����رام 
والكالم  الكبرية  وا�سكركم كثريًا على هذه احلفاوة 

الطيب.
ان  �سماحتكم  م��ن  ن��ري��د  ال��ب��داي��ة  يف    
تعرف�نا على �سخ�سكم الكرمي وكيف كانت بدايتكم 

يف اخلطابة احل�سينية ومن كان له الف�سل عليكم؟
والن�سب  ال���س��م  ام��ا  لكم  جزيال  �سكرا   
والع�سرية وم�سقط الراأ�س فاأنا عي�سى جنل املرح�م 
اخلطيب احل�سيني ال�سيخ �سامل ال�سيخ ع�ساف ال�سيخ 
يف  ولدت  ال�سدي  اهلل  مال  ال  طاهر  ال�سيخ  ح�سني 
حمافظة الب�سرة يف ق�ساء �سط العرب عام 1953م 
الكثري  �سمت  وخطابية  علمية  ا�سرة  يف  ن�ساأت  وقد 
علي  الف�سل  فكان  والعلماء  والدب��اء  اخلطباء  من 
مرم�قا  خطيبا  ك��ان  حيث  ل���ال��دي  اهلل  ف�سل  بعد 
وكذلك عمي ال�سيخ ناجي حيث كان خطيبا و�ساعرا 
ال�سمد  عبد  وال�سيخ  جا�سم  ال�سيخ  عمي  وكذلك 
احفظ  كنت  فبدايتي  واخ��رون  الرحيم  عبد  وال�سيخ 
وعمي  والدي  امام  املقدمات  واقراأ  والنعي  الق�سيد 
لظروف خا�سة  املحمرة  مدينة  اىل  ارحتلنا  ان  اىل 
خ�ز�ستان  �سكان  من  ا�سبحنا  حتى  هناك  وبقينا 
وتعلمت  وادبائها  خطبائها  من  بالكثري  فات�سلنا 
ال�سيخ  احلاج  املرح�م  بالذكر  واخ�س  الكثري  منهم 

.  كاظم اجلزائري

  مل��اذا اخ��رتمت ه��ذا الطريق وم��ن ال��ذي 
خدمتكم  يف  مل�ستم  او  وج��دمت  وم��اذا  عليه  �سجعكم 

هذه؟
العزة  طريق  ه���  الطريق  ه��ذا  ان  اول    
ومبلغا  خادما  نف�سك  جتد  حيث  والكرامة  وال�سرف 
وقد  خدمة  ا�سرف  فهي  اخلدمة  حيث  فمن  وراثيا 
اإل خادم احل�سني والئمة  باأن كل خادم مهان  يقال 

منهم معززون مكرم�ن
كل اخلدم تنهان �سفناها بالعني

ب�س بكرامة تعي�س خدام احل�سني 
واما من ناحية التبليغ فهي مهمة النبياء والو�سياء 
وهذا  اولئك  به  بلغ�ا  ما  للنا�س  نبلغ  ونحن  والعلماء 
بحد ذاته �سرف عظيم اما الرثاء فال �سك ول ريب 
العزاء  جمال�س  يقيم�ن  ك��ان���ا  الط��ه��ار  الئ��م��ة  ان 
وال�س�اهد  اهلل  عبد  اب��ي  على  ال��راث��ني  وي�ستقبل�ن 
واب��ي  وال��ف��رزدق  الكميت  ام��ث��ال  ع��دي��دة على ذل��ك 
على  �سجعني  من  ام��ا  وغ��ريه��م.  احل��م��داين  فرا�س 
الكبري  التاثري  لها  العائلة  ان  ا�سلفت  فكما  ذل��ك 
خادمة  كانت  اب��ي  ام  وجدتي  خطيبا  ك��ان  ف���ال��دي 
وقارئه بل اين ل ابالغ اذا قلت لك ان اأغلب ق�سائدي 
مل�سته  ما  واما  كانت منها رحمها اهلل  التي حفظتها 
يف هذه اخلدمة فه� الكثري الكثري ال�ستقامة بالق�ل 
ال���س��رار  والخ��ري��ن  النف�س  م��ع  وال�����س��دق  والعمل 
النا�س  وار�ساد  احلق  وق�ل  اخل�ف  وعدم  والتحدي 
انا  حيث  الدني�ي  اجل��اه  ع��ن  ناهيك  وا�سالحهم 
ندع�ا اهلل يف زيارة عا�س�راء )اللهم اجعلني عندك 

وجيها باحل�سني(.
  هل تف�سل�ن املنرب لذكر امل�سيبة فقط ام 

ان هناك واجبات اخرى ترتتب على اخلطيب ؟
احل�سني  الم���ام  ان  اعلم  العزيز  اخ��ي    

جاء  وا�سحابه  بعياله  كربالء  لأر���س  ج��اء  عندما 
من اجل هدف كبري وه� )اأ�سالح املجتمع- اأ�سالح 
)اأمن��ا خرجت  عليه  اهلل  �سالم  قال  النف��س( حيث 
 )   ر�س�ل اهلل  اأم��ة ج��دي  ال���س��الح يف  لطلب 
فاخلطيب لبد ان ينتهج هذا النهج لبد من ا�ساعة 
يحتاج  زال  ما  املجتمع  ان  والف�سيلة حيث  ال�سالح 
– الدينية  اىل اأ�سالح وت�جيه وعلى كافة ال�سعدة 
ول  والعقدية  والجتماعية  والثقافية  والخ��الق��ي��ة 
هيمنت  حيث  الزمنة  اخطر  يف  نعي�س  نحن  �سيما 
خالل  من  الجنبية  الثقافة  وجمتمعنا  ع�ائلنا  على 
– والن��رتن��ت   – )ال�ستاليت  الج��ه��زة  ا�ستعمال 
– والتاأثري بثقافة ال�سع�ب الغربية( حيث  وامل�بايل 
وفتياتنا  �سبابنا  م��ن  الع���م  الغ��ل��ب  ان  جت��د  ان��ك 
يقلدون الغرب بلبا�سهم وق�سة �سعرهم وما اىل ذلك 
لن�سر  و�سيلة  خري  احل�سيني  املنرب  ان  نعترب  ونحن 
منه  لبد  امل�سيبة  ذكر  نعم  ال�سالمي  الدين  افكار 
ونن�ح  ونلطم  نبكي  الذين  ان  نعرف  ان  علينا  ولكن 
عليهم اأمنا قدم�ا تلك الت�سحيات من اجل ال�سالح.
مع  يتما�سى  ان  للخطيب  ميكن  كيف    
ان  له  لب��د  اخلطيب  ان  براأيكم  – وه��ل  الح���داث 
ال�ساحة  على  اجل��اري��ة  الح���داث  ك��ل  م��ع  يتما�سى 

حاليا؟
اأو  الع��الم��ي  مثل  مثله  اخلطيب  نعم    
ال�سحفي لبد له من الحاطة الكاملة بكل ما يجري 
ح�له من احداث �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية ل 
ان يك�ن منعزل لن كل ما يجري له عالقة بال�اقع 
الذي يعي�سه املجتمع وقد يك�ن هناك تف�سري خاطئ 
قبل  من  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  يجري  ما  لبع�س 
البع�س ف�اجب اخلطيب ان يق�م الع�جاج وي�سحح 
الح��داث  ويحلل  ويطالع  ويقراأ  يتابع  وان  الخطاء 
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وهذه تعتمد على ثقافة اخلطيب اخلارجية من خالل 
والدخ�ل  الخبار  ن�سرات  ومتابعة  ال�سحف  ق��راءة 

اىل امل�اقع ومعرفة ثقافة ال�سع�ب والمم.
  ما ه� ال�سل�ب المثل والذي اعتمدمت�ه 

يف م�سريتكم اخلطابية .
   هناك ا�ساليب متعددة اتخذها اخلطباء 
املنرب  عميد  جت��د  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  جيدة  وكلها 
احل�سيني اخلالد الدكت�ر ال�ائلي  وامثاله الكثريون 
يق�م  ثم  قراآنية  باية  املحا�سرة  بداية  اعتمدوا على 
ب�سرحها واعطاء الراء ح�لها ومن خاللها يت��سع يف 
�سرح الت�جيه والق�سة والدب فتجد ان هذا ال�سل�ب 
ي�سد ال�سماع اليه لي�س من ابناء مذهبنا فح�سب بل 
حتى املذاهب الخرى ل بل حتى الديان الخرى اما 
انا فال�سل�ب الذي اعتمدته ان ابداأ بالق�سيد والنعي 
ابيات م�ؤثرة ثم بعد ذلك  وذكر امل�سيبة من خالل 
مقب�ل  اراه  ال�سل�ب  وهذا  املختلفة  بامل�ا�سيع  ابداأ 

وم�ؤثرًا.
   على ذكر النعي والبيات امل�ؤثرة هل انكم 
لديكم  وه��ل  الط���ار  من  خا�س  ل���ن  على  تعتمدون 

�سعراء خا�سني تعتمدون على كتاباتهم؟
ارى  فانا  النعي والط���ار  اما من جانب    
وعليه  الط���ار  كل  معرفة  من  له  لب��د  اخلطيب  ان 
املجتمع  حق  من  ال�سيء  هذا  لن  باتقان  ي�ؤديها  ان 
او امل�ستمع اما ال�سعراء فال بد يل ان ابني لك �سيئا 
ان  وه�  ذلك  مالحظة  اخلطباء  اخ�تي  وعلى  مهما 
واذا  بخطابته  ينجح  ل  اعتقادي  وح�سب  اخلطيب 
جئنا  ف��اذا  الكبار  ال�سعراء  دواوي���ن  من  يحفظ  مل 
حيدر  لل�سيد  يحفظ  ان  فعليه  الف�سيح  ال�سعر  اىل 
احللي  �سالح  وال�سيد  احللي  جعفر  وال�سيد  احللي 
واحلاج ها�سم الكعبي وال�سيخ �سالح الك�از وال�سيد 
ر�سا الهندي واخرون امثالهم اما على �سعيد ال�سعر 

ال�سماء  ه��ذه  اع��ت��رب  ف��اأن��ا  ال�سعبي 
اخلطباء  لكل  ه��م  ال�سعراء  وه����ؤلء 
ال�سرع  احل�سني  عبد  ال�سيد   ( امثال 
واب��ن  الفتالوي  عبدالمري  وال�سيخ 
الدك�سن  ن�سار وال�سيخ حممد ح�سن 
ال�سباك  معني  وال�سيخ  واخل�����س��ري 
املعا�سرين  ال�سعراء  من  هناك  نعم 
فا�سل  وم��ال  الفي�سلي  عزيز  امثال 
وانا  منهم  اأاأخ��ذ  وغريهم  ال�سكراين 
املعروف عني اختار البيات امل�ؤثرة ل 
ل�سعراء  اقراأ  الب�ذية حيث  �سيما يف 
معدودين خ�س��سًا عندنا يف اله�از 
امثال العم ال�سيخ جا�سم وال�سيخ عبد 
املراقي  ال�سادة  عبد  واحلاج  ال�سمد 
وكذلك جتد ان اغلب الق�سائد التي 
الدم�ع  مفاتيح  دي���ان  من  اختارها 
ال�سيخ  امل��رح���م  والدي����ب  للخطيب 

حممد �سعيد املن�س�ري فه� م��س�عة �سعرية ورثائية 
كبرية.

للقراءة  التي وفقكم اهلل  ال��دول     ما هي 
والتبليغ فيها؟

وه�  فيه  ا�سكن  الذي  البلد  اىل  ا�سافة     
دولة  يف  مقيم  فاأنا  اليرانية  ال�سالمية  اجلمه�رية 
الك�يت وقراأت يف دول اخلليج ولبنان وافريقيا ولكن 
يبقى ال�سرف العظيم يل ولكل خطيب ارتقائي املنرب 
يف �سحن �سيد ال�سهداء فهذا املكان له طعم خا�س 

و�سرف عظيم.
�سيئا  انكم حققتم  انف�سكم     هل جتدون 

من خالل جمال�سكم؟
يجد  فاأنه  قدم  مهما  ان اخلطيب  اول:     

نف�سه مل يعطي ال القليل.
ثانيا: اما على �سعيد الجناز فاق�ل نعم وبحمد اهلل 
فقد قمنا بهداية الكثري وا�سالح الكثري وهذا الف�سل 
من اهلل وبركات حممد وال حممد حيث ان ال�سل�ب 
يف  م�ؤثرا  عامال  يك�ن  اخلطيب  عليه  يعتمد  ال��ذي 

حتقيق هذه املطالب.
   ن�سمع بع�س اخلطباء ورمبا اغلبهم من 
قراءة  الن�س  ق��راءة  يجيدون  ل  الف�سائيات  خالل 
جيدة �س�اء كانت اية قراآنية او حديث نب�ي او كالم 

مع�س�م فما ه� تعليقكم ح�ل هذا المر؟
درا�سة  من  له  لبد  احل�سيني  اخلطيب     
ق���اع��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ن��ح��� وال�����س��رف وب��ح���ر 
الكالم  ا�سل�ب  معرفة  من  له  بد  ل  وكذلك  ال�سعر 
الط���ار  معرفة  فقط  اخلطابة  فلي�ست  واخلطابة 
وحفظ ال�سعار وهذا يعتمد على انتمائه اىل مدار�س 
اخلطابة املنت�سرة يف عم�م البلدان وليعلم اخلطيب 

ان املجتمع ا�سبح واعيا وناقدا ومتفتحا.
ال�����س���ؤال الول  ���س��ق��ان يف ه���ذا    ه��ن��اك 

وماهي  للخطابة  احل�سني  الم��ام  مبعهد  راأيكم  ما 
ن�سيحتكم لأخ�تكم اخلطباء

  اوًل معهد المام احل�سني للخطابة يكفيه 
�سرفا  ويكفيه  العظيم  ال�سم  هذا  يحمل  انه  �سرفا 
ال�سحن  داخ��ل  م��ن  واف��ك��اره  ا�سعاعاته  ين�سر  ان��ه 
احل�سني فه� معهد مبارك وال�سرف كل ال�سرف لكل 
عليه  وي�سرف  فيه  ويحا�سر  ويدر�س  اليه  ينتمي  من 
امتنى لكم التقدم وامل�فقية مبعهدكم هذا ل� كنت يف 
العراق فلي ال�سرف ان اك�ن واحدا من املنتمني لهذا 

املعهد ال�سريف.
ثانيا: اما) جملة �سدى اخلطباء( فهي جملة كبرية 
الخ  م��ن  واط��ل��ب  ودرو����س  م��ن م�ا�سيع  مب��ا حتت�ي 
اخلطيب ال�سيخ الطائي امل�سرف عليها وكذلك اخي 
والخ���ة  الدك�سن  ال�ساحب  عبد  ال�سيخ  وع��زي��زي 
اب�اب  اليها  ي�سيف�ا  ان  عليها  والقائمني  املحررون 
داخ��ل  اخل��ط��ب��اء  ك��ل  على  ك��ث��ريا  وينفتح�ا  اخ���رى 
العراق وخارجه لن هناك خطباء من�سي�ن واين اجد 
جملتكم هي النافذة التي من خاللها يتعرف النا�س 
والب���ذي��ات  والق�سائد  وال�سعراء  اخلطباء  على 
فجزاكم اهلل خري اجلزاء فهي بحق �س�ت اخلطباء 
كل  ويف  فيكم  اهلل  وب���ارك  اخلطباء  �سدى  وجملة 
القائمني على هذا املعهد وان جه�دكم هي بعني اهلل 
ويل  واهلل  مكان  ابعد  اىل  ت�سل  ان  ملجلتكم  وامتنى 

الت�فيق.
�سماحتكم  ن�����س��ك��ر  ل��ق��اءن��ا  خ��ت��ام  ويف    
ثانية  ونتمنى ع�دة  لنا  الثمني  ال�قت  لإتاحتكم هذا 

اىل كربالء احل�سني.
   وانا ا�سكركم وامتنى لكم الت�فيق وامتنى 
لبلدي الول العراق المن والمان ل�سعبه الغي�ر وان 

يهلك اعداء العراق وان يجعل راية العراق خفاقة 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 
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  ت��ع��دد خ���ا���س ال��ب��ك��اء ع��ل��ى احل�����س��ني
لثمان من ال�سفات او اكرث ان ال�سفة الوىل 
ك�نها �سلة الر�س�ل اهلل  م�سدقا لق�لة 
تعاىل )قل ل ا�سالكم عليه اجرا ال امل�دة يف 

القربى( 
  للزهراء  ا�سعادا  انها  الثانية  وال�سفة 
فانها امل�ستدعية يف البكاء عليه والم الطاهرة 
ال�سادق  الم���ام  ول��ق���ل  ي���م  ك��ل  تبكيه  التي 
 )اما حتب ان تك�ن ممن ي�سعد فاطمة 

) 
النبي  حلق  واداء  عرفاين  فانه  الثالثة:  واما 
 ك��م��ا ���س��رح يف   وائ���م���ة احل����ق 
الرواية ويف الباكي على احل�سني انه قد 

ادى حقنا.
احل�سنة  ال���س���ة  م��ن  ان��ه  ال��راب��ع��ة:  وال�سفة 
عباد  وجميع  واملالئكة    النبياء  بخط 

اهلل املخل�سني. 
اجر  ان��ه  تقدم  كما  ال�ساد�سة  ال�سفة  وام��ا 
الر�سالة فانه من امل�ؤكد للعرفان يف امل�دة يف 

   القربى قربى النبي امل�سطفى
والئمة    احل�سني  ان  ال�سابعة:  ال�سفة   
الطاهرة احياء يرزق�ن يرون مقامنا ويرددون 
ال�سهداء  �سيد  على  البكاء  ترك  وان  �سالمنا 
والئ��م��ة    للح�سني  ج��ف��اء  يعد  ت��رك��ه  او 

.الطهار
ن�سيب  م�سيبة  كل  ان  الثامنة:  ال�سفة  ام��ا 
امل�ؤمن ومهما كان وقعها على نف�سه ان يتذكر 
عن  بكاء  كل  عن  ي�سلي  وان  احل�سني  م�ساب 
م�ؤمن  كل  على  تقع  كل م�سيبة  على  بكاء  كل 
النا�س  وم��ن جميع  امل���ؤم��ن��ني  ك��ان غ��ري  وم��ن 
  الر�سا  الم���ام  ق��ال  حيث  ومذاهبهم 
فابك  ل�سيء  باكيا  كنت  ان  ال�سبيب  )ياابن 

للح�سني بن علي بن ابي طالب  فانه ذبح 
كما يذبح الكب�س وقتل معه ثمانية ع�سر رجال 
من اهل بيته ما لهم على وجه الر�س �سبيه( 
ويف احلديث ال�ارد عن المام احل�سني بالذبح 
قتل�ا  اإمنا  لأنهم  وذلك  بالقتل  بيته  اهل  وعن 
باجلراح ومات�ا بعد ال�ق�ع على الر�س ب�سبب 
اي�سا  قتل    ال�سهداء  ابا  ولكن  اجل��راح 
ان��ت وامي  ب��اجل��راح ووق��ع على الر���س بابي 
يج�د بنف�سه ال�سريفة وكان ما فيه من جراح 
يكتف�ا فذبح�ه كما  ارادت��ه ولكن مل  كافيا يف 
راأ�سه  وحزوا  عليه  قب�س�ا  يعني  الكب�س  يذبح 
بيت  لل  وكرها  بغ�سا  كان  هذا  كل  ال�سريف 
النب�ة وم��سع الر�سالة وهذا كله عطاء وتقربا 
اىل اهلل تعاىل وه� ذبح ال�لد قربانا هلل تعاىل 

واعزازا لدينه الإ�سالم.

بقلم: عبد الكاظم العقابي
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قال المام الباقر  يف جده المام احل�سني 
ول  ان��ه يحرتمه  ل��ه  واج��الل��ه    ب��ن علي 
راأي��ًا. وعن ذلك الحرتام والجالل  له  ي�سفه 
ي��دي  ب��ني  احل�����س��ني  تكلم  )م���ا   :   ق���ال 

احل�سن اعظامًا له(.
ال�سبطني  الخ���ي��ن  اجت��اه  وا���س��ح  بيان  ه��ذا 
 وهذا يف ظل حياة  احل�سن واحل�سني 
ك��ان على  وان���ه    الم���ام احل�سن  اخ��ي��ه 
هذا  اتخاذه  يف  احل�سن  اخيه  مع  ت��ام  ت�افق 
ظل  يف    احل�سني  الم��ام  ونظرة  القرار 
ال��راأي  نف�س  ه�  ا�ست�سهاده  وبعد  اخية  حياة 

  المام احل�سن
وجاء يف ق�ل المام احل�سني  عندما كان 
ي�سال يف القيام والنه�سة بعد ا�ست�سهاد اخيه 
المام احل�سن  وكان اهل العراق يطلب�ن 
منه الث�رة على معاوية ولكنه مل يجبهم وكتب 
اليهم )اأما اخي فاأرج�ا ان يك�ن اهلل قد وفقه 
الي�م  راأي��ي  فلي�س  انا  واما  ياتي  فيما  و�سدده 
واكمن�ا  بالر�س  اهلل  رحمكم  فاأل�سق�ا  ذلك 
يف البي�ت واحرت�س�ا من الظنة مادام معاوية 

حيا(
   واي�سا هناك ق�ل اخر لالمام احل�سني
اثناء حياة اخية احل�سن  يف ال�سلح وما 
كان يدع�ا اليه حيث قال: )�سدق اب� حممد 
بيته  فليكن كل رجل منكم حل�سًا من احال�س 

لزمه مادام هذا الن�سان حيا(.
بن  احل�سني  الم��ام  ان  الراء  بع�س  وهناك 
كما  ال�سلح  على  م�افقا  يكن  مل    علي 
ذهب اليه ابن خلدون يف تاريخه وابن الثري 
يف ا�سد الغابة يف معرفة ال�سحابة والبالذري 
ح�سني  لطه  راأي  وهناك  ال�سراف  ان�ساب  يف 
راأي  هناك  وه��ذا مما جعل  ذل��ك..  اي�سا يف 
وان  وال��دة  للراحة  حمبًا  ك��ان  احل�سن  ان  يف 
)فقد  القتال  يف  ويرغب  ث�ريا  كان  احل�سني 
كان راأي احل�سني  اليث�ر يف عهد معاوية 
ال�سك�ن  اىل  يخلدوا  بان  ا�سحابه  يامر  وه� 
والهدوء وان يبعدوا عن ال�سبهات وهذا ي�حي 
لنا بان حركة منظمة كانت تعمل �سد احلكم 
الم�ي يف ذلك احلني وان دعاتها هم ه�ؤلء 
بهم  ظن  الذين  املخل�س�ن  القليل�ن  التباع 

مهمة  وان  معاوية  ف�سالح  القتل  عن  احل�سن 
النف��س عن  الث�رة يف  روح  بعث  كانت  ه���ؤلء 
بها عهد  ال��ت��ي حفل  امل��ظ��امل  اظ��ه��ار  ط��ري��ق 

معاوية انتظارًا للي�م امل�ع�د.
  فهذا راأي اخر يف نظرة المام احل�سني
ما  ومنها  احداث  من  جرى  وما  ال�سلح  ح�ل 
رفعت اليه العديد من الر�سائل من اهل م�سر 
احل�سن  الم��ام  اخيه  ا�ست�سهاد  بعد  والبالد 
القيام  وع��دم  راأي���ه  على    فكان   
بالث�رة �سد معاوية وكان ميتنع عن اجابتهم 
وي��سح لهم ان الث�رة مرتبطة بهالك معاوية 
م��ع��اوي��ة على قيد  م���ادام  ب��ذل��ك )  وي�����س��رح 
احلياة فال احترك بكل �سئ واذا مات نظرت 

يف المر(.
وهذا يعطي لنا �س�رة يف انه  كان م�افقا 
ملا تقدم به اخيه احل�سن  واي�سا يبني لنا 
انه كان ينتظر جميء اللحظة التي يقاتل فيها 
طاغية بني امية والق�ساء على الف�ساد واأر�ساء 

حالة من ال�ج�د.    

بقلم: ال�سيخ حمم�د ال�سايف 

نظرية
االمام احل�سن
بال�سلح

احللقة 

الثالثة 
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى ال�صم ت

ــــيــــل ــــل ال يف  مـــــ�ـــــصـــــل  هاجد 1
�ـــــــصـــــــديـــــــد الــــقــــطــــع مقداد 2
ـــفـــة ـــص ـــ� ــــــرار ال ــــــم ــــــص ا� ملى 3
احلـــديـــقـــة الـــوا�ـــصـــعـــة فيحاء 4

مبا ان ال�سالم عاملي ال�ج�د والت�سريع لذلك فاأنه اعترب الر�س كلها م�طنًا للدولة 
ال�سالمية والتف�سيل �سيتم التطرق اىل امل�سائل الثالث التية:- 

امل�صاألة الوىل: الر�س يف املنظ�ر ال�سيا�سي ق�سم فقهاء امل�سلمني الر�س اىل 
دار ال�سالم مقابل دار احلرب او دار احلياد او التعاهد حيث انه طاملا كانت دع�ى 
مت�ا�سلة وهداية اىل الب�سر فاأن م�ساحة الدولة ال�سالمية يف تغري م�ستمر وهذا المر 

دفع فقهاء امل�سلمني اىل الخذ باحلدود كاأمر واقعي ونظم�ا احكامهم املختلفة.
امل�صاألة الثانية:  الر�س يف املنظ�ر القت�سادي ويف هذا املجال ت�جد عدة احكام 
تتعلق بها منها: الر�س ذات امللكية العامة والر�س اخلراجية ونح� ذلك من اق�سام 

الر�س التي للفقهاء فيها تف�سيل .
امل�صاألة الثالثة:  ار�س الدولة ال�سالمية:- وفيها ثالث م�ست�يات هي: 

 وكان التطابق تقريبا م�ج�دًا بني المة  امل�ست�ى الول: يف زمن الر�س�ل 
ال�سالمية وار�س الدولة ال�سالمية وكانت هنالك �سيادة واحدة يف دار ال�سالم 
ووا�سح ان التطابق مل يحدث بني ار�س الدولة ال�سالمية يف الت�سريع واأر�سها يف 

ال�اقع.
ال�سيا�سية  بالتفكك وظهرت ال�حدات  الثاين: وظهر حينما بداأت المة  امل�ست�ى 

كما ه� متعارف يف ع�سرنا ومت بحث يف م�سروعية التعدد يف ال�لة واحلكم بني 
الدين  ون�سر  العدل  لقامة  خا�سة  ل�س�ابط  وفقا  ذلك  امل�سه�ر  واج��از  الفقهاء 

وخدمة الن�سان وبالتايل فان المة ال�سالمية واحدة بغالف الدولة.
على  ال�سالم  باإظهار  اللهي  ال�عد  يتحقق  حينما  يك�ن  وذلك  الثالث:  امل�ست�ى 
الدين كله حيث يك�ن التطابق بني الركن الر�سي للدولة ال�سالمية على م�ست�ى 
الق�ساء  اىل  تعتمد  امل�ع�د  الدولة  يف  ال�سلطة  لعل  ن��دري  ول  وال�اقع  الت�سريع 

اخلارجي والك�اكب الخرى.
وبقي �سيء ال وه� العرتاف بالدولة حيث ذهب البع�س اىل اعتباره ركنا يف الدولة 
ولكن من امل�قف اجلماعي للدولة للعديد من احلالت يف تغري احلك�مات يدل على 
الظه�ر عرف دويل ملزم يق�سي ان العرتاف بالدولة من قبل املجتمع الدويل مل يعد 
له وج�د او حتى احلك�مة نعم يت�قف ذلك على الدخ�ل يف العالقات اليجابية بني 

الدولة القائمة واملعرتف بها وهذا واقع املجتمع الدويل املعا�سر.
اما الركن الثالث للدولة وه� ال�سلطة او النظام ف�سيتم التعر�س له يف العدد القادم 

ان �ساء اهلل.

االرض كركن من اركان الدولة يف االسالم ومسألة االعرتاف بالدولة 

اعداد: احالم بالل

ه� �ساب ح�سن الخالق جميل املنظر كل ا�سدقائه يحب�ه وكذلك ه� باٌر ل�الديه.. 
نعم فحياته جميلة.. ولكن ذات ي�م جاء وه� ع�سبي املزاج فدخل اىل البيت وغلق 
الباب بق�ة فالتفت اليه اب�ه متفاجئا من ت�سرفه الغريب.. فقال اليه تعال يابني ماذا 
هناك اراك متغريًا هذا الي�م هل ح�سل �سيء؟ ف�قف وه� م�سبل يديه قد تعبت من 

هذه الدنيا فان امل�ساكل ت�الت علّي ومل اعد امتكن من م�ا�سلة م�س�ار احلياة.
فقال له الب احلن�ن وه� يبت�سم: تعال يا بني دقيقة اطلب منك احل�س�ر يف املطبخ.

تعجب ال�ساب من طلب ابيه ال�سديق.. دخال اىل املطبخ اح�سر الب بي�سة وجزر 
املاء.  يغلي  وانتظر حتى  الطباخ،  ف�ق  ماء  فيه  قدر  وو�سع كال على حده يف  وبن، 
وبعدها اطفاأ النار وقال لبنه الن افتح الغطاء من الكل، حبيبي �ساهد القدر الول 
الذي فيه البي�سة فان البي�سة قبل ان ندخلها يف املاء ال�ساخن كانت �سائلة والن 
ا�سبحت �سلبة، واجلزر الذي ا�سبح لينًا بعد ان كان �سلبًا، والنب الذي ح�ل املاء اىل 

قه�ة ذات رائحة زكية.
ابني احلبيب انظر ايهما انت؟ اأاأنت البي�سة التي تت�سلب في�سبح قلبك �سلبا جامدًا 
ينك�سر باب�سط الم�ر، ام انت مثل اجلزر الذي �سار لينًا ول يتحمل ال�سعاب، ام انت 

مثل النب الذي غري ما ح�له وا�سبح طيب املذاق وزكي الرائحة.
يا بني كل واحدة مرت بنف�س الظرف ولكن ايهما خرج من الظرف باح�سن �س�رة 

وابهى حلة فال�سعاب متر ولن تبقى ولكن قد يبقى الثر فكن انت امل�ؤثر ل الظروف
نعم بع�س ال�صعاب منر بها وننهار ونتغري ولكن الي�س من الف�صل ان 

ننظر اىل المور عن كثب لالمور ونرى ب�صاطتها ونحن نغريها...
فكر من جديد...

بقلم: ا. علي عادل ها�سم 11احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم

بقلم: كرار كرمي زيارة

ايهم انت؟

الأخرة:  جمادى  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�صهر 
حيث  الت�سمية  وقت  ال�ستاء  يف  ل�ق�عه  الخ��رة  جمادى  �سمي 

جمد املاء.

 :)May(مايو )ال�صهر الروماين )التقومي الغريغوري
 Maius الالتينية  الكلمة  عن  القدمية  الفرن�سية  من  كلمة 

ويعني �سهر الإله مايا. 

ال�صهر ال�صرياين )التقومي الآرامي( اأيار: الكلمة بابلية 
اأخرى  بابلية  كلمة  من  اأو  الن�ر،  اأو  ال�سياء  تعني  وقد  الأ�سل، 

تعني الزهر وه� زهر ف�سل الربيع. 
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احلكم: نظام برملاين.

العا�صمة: طرابل�س.

امل�صاحة: 1.759.541  كيل� مرت مربع.

ال�صكان: 6،733،620 ن�سمة.

العملة: الدينار الليبي .

اللغة الر�صمية: العربية.

مملكة  الأمازيغ  اأن�ساأ  امليالد  قبل  الأول  القرن  يف  الت�صمية:  اأ�صل 
على �س�احل البحر املت��سط، ُعرفت مبملكة َم�ِريَطنَية ن�سبة اإىل كلمة 
املغربية  للمملكة  الإ�سارة  متت  اأ�سَ�د،  تعني  التي  الإغريقية  َم�ُرو�س  
ى باللغة العربية بينما ا�ستخدمت اللغات  احلالية با�سم امَلغِرِب الأَق�سَ
الرومان�سية ت�سميات م�ستقة من الكلمة الالتينية ُمّرك  وهي ت�سحيف 
ا�سم ُمّراُك�س عا�سمة �ساللة املرابطني. يعتقد النا�س يف العامل القدمي 
اأن ال�سم�س ت�سرق من اليابان وتغرب يف اململكة املغربية.  كان امل�ؤرخ�ن 

على  للدللة  امَلغِرِب  ِباَلَد  لفظ  ي�ستعمل�ن  ال��سطى  القرون  يف  العرب 
اأو  )اأفريقية  الأَدَن��ى  امَلغِرُب  املغاربية:  املنطقة  يف  تقع  اأقاليم  ثالثة 
ى )اململكة  ت�ن�س(، امَلغِرُب الأَو�َسُط )اجلزائر احلالية(، امَلغِرُب الأَق�سَ

املغربية احلالية(.
اأفريقيا عا�سمتها  اأق�سى غربي �سمال  نبذة خمت�صرة: دولة تقع يف 
الرباط واأكرب مدنها الدار البي�ساء التي تعترب العا�سمة القت�سادية، 
واآ�سفي  واأغ��ادي��ر  وطنجة  ومكنا�س  ومراك�س  فا�س  امل��دن:  اأه��م  وم��ن 
وتط�ان ووزان ووجدة و�سطات. يطل املغرب على البحر املت��سط �سماًل 
�سرقا  حتده  ط��ارق؛  جبل  م�سيق  يت��سطهما  غربًا  الأطل�سي  واملحيط 
بني  الفا�سل  ال�سيق  البحري  ال�سريط  ويف  م�ريتانيا  وجن�بًا  اجلزائر 
و�سخرة  ومليلية  �سبتة  هي  اإ�سبانية  مكتنفات  ثالث  واإ�سبانيا  املغرب 
قمرية. املغرب ع�س� يف الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية واللجنة 

الدولية الأوملبية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.

ويق�سد بادارة ال�قت ه� ال�ستخدام المثل لل�قت من اجل حتقيق الهداف.
وال�ستفادة من ال�قت هي الفارق ما بني الناجحني والفا�سلني يف هذه احلياة، ولكي 
تدير وقتك يجب ان يك�ن لك اهداف ت�سعى نح� حتقيقها، ما الذي تريد حتقيقه يف 
هذه احلياة؟ ما الذي تريد اإجنازه لتبقى كعالمة بارزة حلياتك بعد اأن ترحل عن 
هذه احلياة؟ ما ه� التخ�س�س الذي �ستتخ�س�س فيه؟ ل يعقل يف هذا الزمان ت�ستت 
ذهنك يف اكرث من اجتاه، لذلك عليك ان تفكر يف هذه الأ�سئلة، وت�جد الإجابات لها، 

وتق�م بالتخطيط حلياتك وبعدها تاأتي م�سئلة تنظيم ال�قت.
خط�ات تنظيم ال�قت.

اأهدافك، وانظر يف ر�سالتك يف هذه احلياة. • فكر يف 
اليها  امل�سار  تك�ن  ورمبا  اأب  تك�ن  قد  فاأنت  اأدوارك يف هذه احلياة،  اإىل  • اأنظر 
او مدير،  اأو عامل  تك�ن م�ظف  ابن، وقد  تك�ن  اأخ، وقد  تك�ن  ، وقد  ام   بالكالم 
رعاية  اإىل  بحاجة  فالأ�سرة  اأجتاهه،  الأعمال  من  جمم�عة  اإىل  بحاجة  دور  فكل 
وبحاجة اإىل اأن جتل�س معهم جل�سات عائلية، واإذا كنت مديرًا مل�ؤ�س�سة، فامل�ؤ�س�سة 

بحاجة اإىل تقدم وتخطيط واتخاذ قرارات وعمل منتج منك.
فبع�س  معينًا،  دور هدفًا  لكل  ت�سع  اأن  امللزم  ولي�س من  دور،  لكل  اأهدافًا  • حدد 

الأدوار قد ل متار�سها ملدة، كدور املدير اإذا كنت يف اإجازة.
• نظم، وهنا التنظيم ه� اأن ت�سع جدوًل اأ�سب�عيًا وت�سع الأهداف ال�سرورية اأوًل 
عائلية،  اأه��داف  اأو  القراءة،  اأو  ال��دورات  النف�س من خالل  تط�ير  كاأهداف  فيه، 
كاخلروج يف رحلة اأو اجلل��س يف جل�سة عائلية للنقا�س والتحدث، اأو اأهداف العمل 

كاأعمال خطط للت�س�يق مثاًل، اأو اأهدافًا لعالقاتك مع الأ�سدقاء.

• نفذ، وهنا حاول اأن تلتزم مبا و�سعت من اأهداف يف اأ�سب�عك، وكن مرنًا اأثناء 
تخ�سى  ول  فا�ستغلها  التخطيط،  اأثناء  ببالك  تخطر  مل  فر�س  جتد  فقد  التنفيذ، 

من اأن جدولك مل ينفذ ب�سكل كامل.
• يف نهاية الأ�سب�ع قيم نف�سك، وانظر اإىل ج�انب التق�سري فتداركها.

مقومات اإدارة الوقت:
اأن ت�ستمتع بكل عمل تق�م به. •  حاول 

اإيجابيًا. •  تفائل وكن 
•  ل ت�سيع وقتك ندمًا على ف�سلك.

اإيجاد طرق جديدة لت�فري وقتك كل ي�م. •  حاول 
•  اأنظر لعاداتك القدمية وتخلَّ عن ما ه� م�سيع ل�قتك.

•  �سع مفكرة �سغرية وقلما يف جيبك دائمًا لتدون الأفكار واملالحظات.
الأول�يات  و�سع  الباكر،  ال�سباح  من  اأو  ت�سبقه  التي  الليلة  من  لي�مك  •  خطط 

ح�سب اأهميتها واأبداأ بالأهم.
اأكرث من عمل. •  ركز على عملك وانتهي منه ول ت�ستت ذهنك يف 

اأي ن�ساط غري منتج. •  ت�قف عن 
•  رتب نف�سك وكل �سيء من ح�لك �س�اء الغرفة اأو املنزل، اأو ال�سيارة اأو مكتبك.
•  اأحمل معك كتيبات �سغرية يف �سيارتك اأو عندما تخرج ملكان ما، وعند اوقات 
النتظار ميكنك قراءة كتابك، مثل اأوقات اأنتظار م�اعيد امل�ست�سفيات، اأو الأنتهاء 

من معامالت.
اأي م�عد قبل حل�ل وقت امل�عد ب�قت كايف. •  اأت�سل لتتاأكد من 

إدارة
حممد علي حميد

بقلم: ا. 

الوقت

201321 ني�صان

الثقافة العامة



بقلم: ال�سيخ علي ال�سامي

اية   500 يف  الثمني  الـــدر 
ــني ــن ــوؤم امل امــــري  نـــزلـــت يف 

اية   500 يف  الثمني  ال��در  الكتاب  ا�سم 
نزلت يف امري امل�ؤمنني 

ا�سم امل�ؤلف: احلافظ رجب الرب�سي
ع��ن��دم��ا ن��ري��د ان ن��ت��ح��دث ع��ن م���ىل 
امل����ح���دي���ن وام�����ري امل����ؤم���ن���ني ف��اأن��ن��ا 
�سفاته  كنه  ن��درك  ان  على  ع��اج��زون 
و�سجايا اخالقه والغريب يف �سخ�سيته 
وكم هي مناقبه فقد ت�ارت وا�ستهرت 
الم��ر  و���س��ل  حتى  وف�سائله  مناقبه 
ف�سل�ا  ولكنهم  اخفاءها  واىل  باأعداءه 
ان��ك��اره��ا  اأو  حم���ه��ا  ي�ستطيع�ا  ومل 
ولعل ال�سائل ي�ساأل هل ان هناك ايات 
علي  بحق  ن��زل��ت  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف 
ف��اجل���اب ن��ع��م ه��ن��اك م��ئ��ات الي���ات 

الفريقان من  نزلت بحقه وقد ذكرها 
ال�سنة وال�سيعة يف  تفا�سريهم وكتبهم 
يتناول  يديك  بني  ال��ذي  الكتاب  وه��ذا 
م���ؤل��ف��ه 500 اي���ة ن��زل��ت ب��ح��ق الم���ام 
ام���ري امل���ؤم��ن��ني   ل���ذا ان�����س��ح اخ���ت��ي 
اخلطباء واخ�اتي املبلغات اقتناء هذا 
الكتاب لنه من الكتب املهمة يف حياة 
زمان  اننا يف  �سيما  واملبلغني  اخلطباء 
بد  فال  واملعاندون  امل�سكك�ن  فيه  كرث 
�سيعي  كل  بل  واملبلغة  واملبلغ  للخطيب 
العلم  ب�����س��الح  يت�سلح�ا  ان  وم�����ايل 
مذهبهم  عن  يدافع�ا  حتى  والعقيدة 
وعقيدتهم وامامهم امري امل�ؤمنني علي 
من  الكتاب  هذا  وم�ؤلف  ال�سالم  عليه 

والتق�ى  بالعلم  امل�سه�رين  احل��ف��اظ 
فه�  حممد  لآل  ولئه  و�سدة  والعرفان 
ر�سي الدين رجب بن حممد بن رجب 
ف��ق��ه��اء وعلماء  م��ن  ال��رب���س��ي احل��ل��ي 
الأمامية وكان من ال�سعراء لت�سلعه يف 
الدب العربي وله م�ؤلفات كثرية منها:   
حقائق  يف  اليقني  ان����ار  م�سارقة   -1

ا�سرار امري امل�ؤمنني 
2- ر�سالة يف ال�سل�ات على النبي واله 

املع�س�مني 
3- ر�سالة يف زيارة امري امل�ؤمنني

نزلت يف  اية  الثمني يف 500  ال��در   -4
اأمري امل�ؤمنني

العلي  ن�ست�دعكم اهلل  اخر  كتاب  واىل 
2214 3 4 2 جمادى

كتاب يف �سطور



ي���ح���ت����ي ال�������س���ع���ري ع���ل���ى ال���ت����ك����ت���ري���ن����لت 
و،  ب،  ه،  وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات   Tocotrienol
واله�ردينني واملالتني بالإ�سافة اإىل الربوتني والده�ن 
والن�ساء واملعادن مثل ال�سيلين�م والف��سف�ر واحلديد 
اللجنان  وكذلك  واملنجنيز  والب�تا�سي�م  والكال�سي�م 
امل�سادة  امل�اد  من  تعد  والت�ك�ترين�لت  ه  وفيتامني 
اأنها تفيد يف تقليل التلف الذي يحدث  لالأك�سدة اأي 
للج�سم من جراء جزيئات الأوك�سجني اخلطرية التي 
ت�سمى اجلذور احلرة اأو ال�سق�ق احلرة، وال�سعري ه� 

اأحد اأغنى امل�سادر بهذه املركبات.
 ال�سعري واحدث البحاث:

اأثبتت البحاث التي قام بها معهد البح�ث الزراعية 
على  املحت�ية  الغذية  اأهميه  بكندا  الربتا  بجامعة 
بف�سل  ال�سكر  مر�سى  �سحة  على  ال�سعري  م���ادة 
وتاأثريها  الل��ي��اف  م��ن  عالية  ن�سبة  على  اح��ت���ائ��ه 
امل��دى  على  ال���دم  يف  وال��ده���ن  ال�سكر  ن�سبة  على 
نق�س  ل�حظ  انه  اي�سا  البحاث  نتائج  البعيد، ومن 
ومنت�سف  النهار،  منت�سف  عند  باجل�ع  ال�سع�ر  يف 
الليل عند مر�سى ال�سكر خالل فرتة الدرا�سة ، كما 
لدى  البدانة  ع��الج  يف  ذل��ك  م��ن  ال�ستفادة  ميكن 
مر�سى ال�سكر بتنظيم الطاقة وال�سعرات احلرارية، 
غذاء  اأهمية  اأك��دت  البحث  لهذا  النهائية  والنتيجة 
ال�سعري ك��سيلة لزيادة كمية اللياف املطل�بة للج�سم 
وبالتايل  للذوبان  القابلة  وغ��ري  ل��ل��ذوب��ان،  القابلة 
ال�ستفادة من ال�سعري يف التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف 

الدم و�سغط الدم ، ون�سبة الده�ن يف الدم.
ومن ف�ائد ال�سعري الأخرى اأنه مق�ي عام لالأع�ساب، 
وي��سف  للكبد،  ومن�سط  ومرطب،  وملطف،  وملني، 
العام  ال�سعف  واأمرا�س  ال�سدر،  لأمرا�س  ال�سعري 
وبطء النم� لدى الأطفال، و�سعف املعدة، والمعاء، 
و�سعف الكبد، و�سعف افراز ال�سفراء، كما ي��سف 
لألتهاب الأمعاء، وكذلك اأمرا�س التيف�يد ، واأمرا�س 
وارتفاع �سغط  واحلميات،  الب�لية،  املجاري  التهاب 

الدم.
• احد اأكرث امل�سروبات املدرة للب�ل، وب�سكل اأ�سا�سي 
اله�سم  �سهلة  فهي  لذلك  الكرب�هيدرات  من  تتك�ن 

والمت�سا�س.
الربوتني  منخف�سة  حمية  يتبع�ن  للذين  • منا�سب 

لحت�ائه على كمية قليلة من الربوتني
وعن�سر  معدن  ثالثني  م��ن  اك��رث  على  يحت�ي   •

غذائي
ن�سف  يعطي  ال�سعي�ر  ���س��راب  م��ن  واح���د  ل��رت   •
املغني�سي�م  م��ن  البالغ  لالإن�سان  الي�مي  املتطلب 

والف�سف�ر والب�تا�سي�م.
الكرب�ن  اأك�سيد  ثاين  على  ال�سعي�ر  �سراب  لحت�اء 

فانه يعطي الف�ائد التالية:
1. ي�ساهم م�ساهمة هامة يف اإعطاء تاأثري منع�س.

2. يحفز على ت�زيع الدم يف الغ�ساء املخاطي للفم.
3. زيادة وحتفيز ال�سائل اللعابي يف الفم.

4. يحفز على ت�سكيل حام�س
 hydrochloric acid يف املعدة.

5. يعجل من اإفراغ املعدة – وذلك بت�سريع وت�سهيل 
عملية اله�سم.

مع  فيها  امل��رغ���ب  غ��ري  امل����اد  ط��رح  على  يحفز   .6
الب�ل.

7. يحت�ي �سراب ال�سعي�ر على فيتامني مهم
احلامل  للمراأة  مهم  يعد  والذي    folic- acid
قبل  للطفل  الفقري  العم�د  ت�س�ه  اإىل  ي�ؤدي  ونق�سه 

ال�لدة.
مر�س  ظه�ر  منع  على  ي�ساعد   Hops وج���د    .8

.)osteoporosis( ه�سا�سة العظام
ال�ستهالك  ب��ان  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث  اأك���دت   .9
حدوث  منع  على  ي�ساعد  ال�سعي�ر  ل�سراب  املنتظم 
م�ست�ى  زي���ادة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ت��اج��ي  القلب  م��ر���س 
منع  اإىل  ي���ؤدي  وال��ذي   HDL النافع  الك�ل�سرتول 
ج��دران  على   )LDL ال�سار)  الك�ل�سرتول  تك�ن 
حركة  عرقلة  اإىل  ي����ؤدي  وال���ذي  ال��دم���ي��ة  الأوع��ي��ة 

الدورة الدم�ية.
ال�سم�م من  الدم  • تنظيم 

الدم�ية  الدورة  ون�ساط  • ت�سريع 
لالآلم • م�سكن 

لالأك�سدة • م�ساد 
الرئ�ية وال�سعب  للقلب  • �سحي 

ال�سعري  حب�ب  فاعلية  العلمية  ال��درا���س��ات  اأثبتت 
الفائقة يف تقليل م�ست�يات الك�ل�سرتول يف الدم من 

خالل عدة عمليات حي�ية، تتمثل فيما يلي: 
مع  ال�سعري  يف  امل���ج���دة  املنحلة  الأل��ي��اف  تتحد  اأ. 
الك�ل�سرتول الزائد يف الأطعمة فت�ساعد على خف�س 

ن�سبته يف الدم. 
الق�ل�ن  يف  املنحلة  الأل��ي��اف  تخمر  ع��ن  ينتج  ب. 
مع  وتتداخل  الق�ل�ن،  من  متت�س  د�سمة  اأحما�س 
ا�ستقالب الك�ل�سرتول فتعيق ارتفاع ن�سبته يف الدم. 
كيميائية  مركبات  على  ال�سعري  حب�ب  حتت�ي  ج. 
ال��دم،  يف  الك�ل�سرتول  م��ع��دلت  خف�س  على  تعمل 
ورفع القدرة املناعية للج�سم مثل مادة "بتا جل�كان" 
ون�سبتها  وج���ده��ا  يعترب  وال��ت��ي   B-Glucan

وقيمتها  اأهميتها  مل��دى  حم��ددا  الغذائية  امل��ادة  يف 
الغذائية. 

فيتامينات  م�سابهات  على  ال�سعري  حب�ب  حتت�ي  د. 
على  القدرة  لها  التي   Tocotrienol "هاء" 
تثبيت اإنزميات التخليق احلي�ي للك�ل�سرتول، ولهذا 
فيتامني  اأهمية  اإىل  العلمية  الدلئل  ت�سري  ال�سبب 
اإذا  القل�ب  قيمته ل�سحة  "هاء" الذي طاملا عرفت 

مت تناوله بكميات كبرية.
خ�سائ�س  ال�سعري الطبية :

1. ال�سعري ملني ومق� لالأع�ساب ومن�سط للكبد.
وتخفي�س  ال�سعال  لعالج  معروف  ال�سعري  م��اء   .2  

درجة احلرارة.
اجلروح  غ�سل  يف  ال�سعري  نخالة  مغلي  ي�ستعمل   .3  

املتقيحة.
ال�سعري حقنًا  امل�ستخرج من  اله�ردنني  ي�ستعمل   .4  
والدو�سنتاريا  الإ�سهال  لعالج  �سرابًا  اأو  اجللد  حتت 

والتهاب الأمعاء.
ملني ومهدئ للق�ل�ن: 

واجلدير بالذكر اأن ال�سعري غني بالألياف غري املنحلة 
اله�سمية،  القناة  داخل  املاء  مع  تنحل  ل  التي  وهي 
داخلها؛  وحتب�سه  كبرية  كميات  منه  متت�س  لكنها 
فتزيد من كتلة الف�سالت مع احلفاظ على لي�نتها؛ 
الق�ل�ن،  عرب  الكتلة  هذه  حركة  وي�سرع  ي�سهل  مما 
يف  امل����ج����دة  املنحلة  غ��ري  الأل���ي���اف  تعمل  وه��ك��ذا 
احلب�ب الكاملة )غري املق�س�رة( ويف نخالة ال�سعري 
على التن�سيط املبا�سر للحركة الدودية لالأمعاء؛ وه� 

ما يدعم عملية التخل�س من الف�سالت. 
اإذ  الهدف؛  نف�س  باجتاه  املنحلة  الألياف  تعمل  كما 
ب�ا�سطة  متفاوتة  بدرجات  املنحلة  الألياف  تتخمر 
الف�سالت،  كتلة  م��ن  يزيد  مم��ا  ال��ق���ل���ن؛  بكترييا 
وي�سهل  ي�سرع  وبالتايل  الغليظة؛  الأم��ع��اء  وين�سط 

عملية التخل�س من الف�سالت. 
تقليل  يف  ال�سعري  اأهمية  البح�ث  نتائج  واأظ��ه��رت 
ال��راأي  ا�ستقر  حيث  ال��ق���ل���ن؛  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة 
امل���ج���دة  امل�سرطنة  امل����اد  بقاء  ق��ل  كلما  اأن��ه  على 
�سمن الف�سالت يف الأمعاء قلت احتمالت الإ�سابة 
عمليات  التاأثري  هذا  ويدعم  ال�سرطانية،  ب��الأورام 
ووج���د  املنحلة  لالألياف  الق�ل�ن  بكترييا  تخمري 

م�سادات الأك�سدة ب�فرة يف حب�ب ال�سعري. 
امل�اد الفعالة يف ال�سعري:

ن�����س��ا، وب���روت���ني، واأم�����الح م��ع��دن��ي��ة م��ن��ه��ا احل��دي��د 
والف��سف�ر والكال�سي�م والب�تا�سي�م.

بقلم: عالء عبدالأمري الي�ساري

حبوب ال�شعري
فوائد

201323 ني�صان

�سحتك مع اخلطباء



م�سطلحات

يرتبط  الب�صر  مــن  طبيعي  جمتمع  تعني 
الأ�صل  و  الأر�ـــس  بوحدة  البع�س  ببع�صه 
يف  ال�صرتاك  جــراء  من  اللغة  و  العادات  و 
احلياة و يف ال�صعور الجتماعي و جغرافية 
م�صلحة  و  مــ�ــصــرتك  مــ�ــصــري  و  مــ�ــصــرتكــة 
اقت�صادية مادية م�صرتكة و ثقافة م�صرتكة 

نف�صية م�صرتكة.

اأكد  الرئي�س الأمريكي جيمي كارتر،  اأعلنه 
مقاومة  على  املتحدة  الوليات  ت�صميم  فيه 
اأي خطر يهدد اخلليج ؛ مبا يف ذلك ا�صتخدام 
القوة الع�صكرية، وكانت جذور هذا املبداأ هي 
للتدخل  ال�صريع  التدخل  اإن�صاء قوات  فكرة 
يف املنطقة وحث حلفائها للم�صاركة يف هذه 
م�صتقلة  ع�صكرية  قيادة  اأن�صاأت  وقد  القوة، 

لهذه القوة عرفت )بال�صنتكوم(.

نظام  ظل  يف  اأو  ملكي،  نظام  ظل  يف  توجد 
جــمــهــوري وغــالــبــا مــا تــرتكــز يف يــد رئي�س 
الوزراء، ويف الأنظمة الربملانية يتم اختيار 

اأع�صاء الوزارة.

�صعب  اأنها  على  الب�صرية  اىل  الإ�صالم  ينظر 
خلقوا  النا�س  جميع  ان  اأ�صا�س  على   ، واحد 
و  القانون  اأمــام  مت�صاوون   ، واحــد  ا�صل  من 

مت�صاوون يف احلقوق و الواجبات.

القومية

مبداأ كارتر

احلكومةالربملانية

امل�ساواة

ق�سة يف البالغة القراآن واعجازمن لطائف العلماء

ال�سيخ  حم�سن  ال�سيخ  العالمة  ا�ستعار 
كان  وال���ذي  ال��ب��زوين  ك��رمي  ال  ح�سن 
ال�سماوة  مدينة  يف  املرجعية  عن  وكيال 
  يف عهد ال�سيد اب� القا�سم اخل�ئي
ا�ستعار كتابا من احد العلماء الفا�سل 
عبد  ال�سيد  املقربني  رفقائه  من  وه��� 
مطالعة  اثناء  لكن  امل��س�ي  ال��زه��راء 
احلرب  م��ن  ���س��يء  ن��ال��ه  للكتاب  ال�سيخ 
فخجل العالمة من هذا الفعل فبعد مدة 
البيات  واأرفق معه هذه  كتابا  له  ار�سل 

ال�سعرية التي ن�سمها بنف�سه:
هذي يداي مبا جنت برياعها 

مغل�لة تدع�ك با�ست�سفاعها
كل ال�سحائف ابرقت ببيا�سها 

و�سحيفة رجعت ب�سدل قناعها
هذا من التفريط امر وا�سح 

وانا املطيع لمركم ب�سياعها
قد ر�سعت بزبرجد جمل�ة

حتكي جمال الكائن يف ملالعها

معتذرا  الب��ي��ات  ه���ذه  ال�سيد  فتقبل 
يف  خجل  من  حدث  ملا  ال�سيخ  حل�سرة 
نف�س ال�سيخ ب�سبب بع�س وريقات تلفت 

ب�سيء من احلرب.

قال ال�سمعي كنت اقراأ
ايديهما  فاقطع�ا  وال�سارقة  )وال�سارق 
جزاء مبا ك�سبا نكال من اهلل واهلل غف�ر 

رحيم(
وبجنبي اعرابي، فقال: كالم من هذا؟

فقلت: كالم اهلل 
قال: اعد: فاأعدت

فقال: لي�س هذا كالم اهلل 
فانتبهت وقرات: )واهلل عزيز حكيم(

فقال: اأ�سبت، هذا كالم اهلل
فقلت: اأتقراأ القراآن؟

قال: ل
فقلت: فمن اين علمت؟

فقال: يا هذا عز فحكم فقطع  ول� غفر 
ورحم ملا قطع

حكم واق�ال
  قال امري امل�ؤمنني

اطع من ف�قك يطعك من دونك واأ�سلح 
�سريرتك ي�سلح اهلل عال نيتك 

من  ي�سره  مل  �سبحانه  اهلل  اط��اع  م��ن 
ا�سخط من النا�س 

راكب الطاعة مقيلة اجلنة

بقلم: الطالبة زينب خالد  بقلم: ح�راء حرب البزوين بقلم: كرار كرمي زيارة
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بقلم: الطالبة غادة ابراهيم ال�زين

هنر

�ساأطل عليكم من خالل هذا امل��س�ع مب�ا�سيع 
ابي  الع�سرية  قمر  �سخ�سية  ح���ل  ع��دي��دة 
الف�سل العبا�س ولكن علينا ان نقف عند هذا 
ووجدانيا  تاريخيا  با�سمه  اقرتن  الذي  النهر 
فه� نهر قدمي ل ُيدرى من حفره واجراه ولعله 
من  و�سدره  الكا�سرة  ع�س�ر  من  ا�سبق  كان 
ف�ق �سدة الهندية قريبة من بلدة امل�سيب على 
بكربالء  مير  احلايل  احل�سينية  نهر  حم��اذاة 
امل�ؤمنني  امري  بن  العبا�س  �سيدنا  مرقد  حيث 
جن�ب  يف  ال��ي���م  اىل  باقية  العلقمي  واث���ار 
النخيلة  خ��ان  اخل��ان��ني  ب��ني  ك��رب��الء  �سرقي 
بالعلقمي  ت�سميته  �سبب  واأم��ا  احلماد  وخ��ان 
النهر  ه��ذا  ان  ا�سهرها  لعل  اق����ال  فهناك 
و�سف�ه بالعلقم املر مبالغة ل�سدة حالوته حيث 
وذلك  �سده  باأ�سم  ال�سيء  ت�سمي  العرب  ان 
لق�لهم ان ال�سيء اذا جتاوز حده انقلب �سده 
ي�سريون  قبيحة  املليحة  اجلارية  كت�سميتهم 
ان��ه��ا ق��د ج����اوزت ح��د امل��الح��ة ف��ي��ك���ن ذل��ك 

ظاهره  ك��ان  وان  املديح  ب��اب  من  الباطن  يف 
ا���س��ارة  عليال  الن�سيم  وكت�سميتهم  القبيح 
وكت�سميتهم  ح��ده  ال�سحة  يف  جت��اوز  ان��ه  اىل 
جلماعة امل�سافرين اذا ذهب�ا لل�سفر )قافلة( 
ذاهب�ن  واجلماعة  الرج�ع  ه�  القف�ل  ان  مع 
فالعلقمي �سمي بهذا لنه كان �سديد احلالوة 
التمر حتى �سار مرًا  اكلت  يق�ل احدهم  كما 

يف فمي فالتمر ل يك�ن مر ابدًا 
وه�  العلقمي  ابن  ال�زير  ان  الثاين:  والق�ل 
فا�سبح  بتخريبه  قام  باهلل  امل�ستع�سم  وزي��ر 
النهر ي�سمى با�سمه وذلك ملا �سمع هذا ال�زير 
الن  اىل  النهر  خاطب  ال�سادق  الم���ام  ان 
جت��ري وق��د منع اح��دي م��ن م��اءك هكذا يف 

التحفة الر�س�ية.
اما ق�سة ن�س�ب ماءه فقد جاء يف كتاب معايل 
ال�سبطني والكربيت الحمر يف �سرائط املنرب 
للبريجندي عن ال�سادق وعلي بن احل�سني ملا 
رجع من ال�سام مع حرميه اىل كربالء ف�جد 

ماء النهر جاريا فقال اىل الن جتري وقد منع 
وامنحت  م��اءه  فغار  عليه  فدعى  وال��دي منك 
ر�س�مه اما املحقق العالمة ال�سيخ عبد ال�احد 
املظفر يف كتابه )بطل العلقمي اجلزء الثالث( 
ي�ستبعد �سحة هذا اخلرب لن المام ل ير�سى 
يعي�س�ن على  كان�ا  النا�س ممن  بهالك الف 
�سفاف هذا النهر فقد كان كالم ال�سجاد من 
باب التلهف على العط�س احل�سني ل من باب 
الدعاء وقد اكرث ال�سعراء ذكر ا�سم هذا النهر 

منهم ال�سيد جعفر احللي يف رثاء العبا�س:
وه�ى بجنب العلقمي وليتُه   

لل�ساربني به ُيداُف العلقُم
  

وقال ال�سيد عبد الهادي الطعان امل��س�ي 
جرعت اعداءك ي�م ال�غ�����ى

يف حد ما�سيك من العلقِم
وقد بذلت النف�س دون احلمى

م���ج��اهدًا يابطل العلقمي

العلقمي

201325 ني�صان
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النبي   قال: )اذا ذكر  ابي عبد اهلل  عن 
 فاكرث ال�سالة عليه فاإنه من �سلى على 
النبي �سالة واحدة �سلى اهلل عليه الف �سالة 
�سيء مما  يبق  ومل  الف �سف من مالئكة  يف 
خلق اهلل اإل �سلى على ذلك العبد ل�سالة اهلل 
اإل  هذا  عن  يرغب  ول  املالئكة  و�سالة  عليه 

جاهل مغرور قد برئ اهلل منه ور�س�له(
  الك���رم  الر�س�ل  ع��ن  ق�سرية  ق�سة 
 يف احد اليام كان النبي  والإم��ام علي 
  امل�ؤمنني   جال�سا مع المام امري 
يف و�سط الب�ستان كثري الزرع وال�سجار اقبلت 
نح�هما نحلة واخذت تدور ف�ق راأ�سهما كثريًا 
  علي  الم���ام  اىل    النبي  التفت 
وقال اتدري ياعلي ماذا تق�ل هذه النحلة قال 
   ل يار�س�ل اهلل قال  الم��ام علي 

ان هذه النحلة قد ا�ست�سافتنا الي�م قالت يل 
كذا  حمل  يف  الع�سل  من  مقدار  لكل  و�سعت 
اىل  عليا  امل�ؤمنني  ام��ري  اخ��اك  فاأر�سل 

ذل��ك امل��ك��ان ل��ي��اأت��ي ب��ه ف��ق��ام الم���ام وجلب 
الع�سل النبي  خاطب النحلة قائال ايتها 
ال���رود وه� مر  النحلة ان طعامك من ازهار 
النحلة  قالت  حل�؟  ع�سل  اىل  يتح�ل  فكيف 
بركة  من  جاء  الع�سل  حالوة  ان  اهلل  يار�س�ل 
ذكر ا�سمك املبارك وا�سم اهل بيته الطاهرين 
 عندما منت�س رحيق الزهار يلهم الينا 
املع�س�مني  بيتك  اهل  وعلى  عليك  ن�سلي  ان 
ي�سبح  ال�سل�ات  ذكر  نكمل  فلما  ايام  ثالث 
ق��ال:    اهلل  ر���س���ل  وع���ن  ح��ل���ًا  ع�سلنا 
املالئكة  ت��زل  مل  كتاب  يف  علي  �سلى  م��ن   (
الكتاب(  ذل��ك  يف  ا�سمي  دام  ما  له  ت�ستغفر 
  ال�سادق  ابي عبداهلل  يف احلدائق عن 
امري  ي�م  ذات    اهلل  ر�س�ل  قال   ( قال: 
بابي انت  بلى  اب�سرك قال  األ    امل�ؤمنني 
فقال:  خري  بكل  مب�سرًا  ت��زل  مل  فانك  وام��ي 
امل�ؤمنني  اخربين جربئيل بالعجب فقال امري 
 وما الذي اخربك به يا ر�س�ل اهلل؟ قال 
الرجل من امتي اذا �سلى علي واتبع ال�سالة 

و�سلت  ال�سماء  اب���اب  فتحت  بيتي  اهل  على 
عنه  حت��ات  ث��م  �سالة  �سبعني  املالئكة  عليه 
ويق�ل  ال�سجر  من  ال���رق  يحات  كما  الذن�ب 
اهلل تعاىل لبيك و�سعديك يا عبادي ومالئكتي 
ا�سلي  وان��ا  �سالة  �سبعني  عليه  ت�سل�ن  انتم 
ومل  علي  �سلى  ف���اذا  ���س��الة  �سبعمائة  عليه 
يتبع ال�سالة على اهل بيتي كان بينهما وبني 
ال�سماء �سبع�ن حجابا فيق�ل اهلل  ل لبيك 
ول �سعديك يا مالئكتي ل ت�سعدوا دعاءه ال 
ان يلحق بالنبي عرتته فال يزال حمج�با حتى 
يلحق بها اهل بيتي وعن ابن العبا�س قال)قال 
ر�س�ل اهلل  من قال جزى اهلل عنا حممد 
ما ه� اهله اتعب �سبعني كاتبا الف �سباح ويف 

اخلتام اق�ل...
هنالك ا�سخا�س مل�س�ا اثار وبركات هذا الذكر 
العظيم ون�ساأل اهلل  ان نك�ن من املتم�سكني 
وال�س�اب  باحلق  نتم�سك  وان  ال��ذك��ر  بهذا 
الطهار  بيته  واهل  ور�س�له  باهلل  الميان  اىل 
 لأج���ل ال������س���ل اىل احل���ائ��ج وازال���ة 

بقلم: الطالبة براء عايد عط�سان
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ان�سان  منها  يعاين  التي  وامل�سائب  العقبات 
الي�م ان ال�سالة على حممد وال حممد لي�ست 
فقط تنفعنا يف احلياة الدنيا وت�سهل علينا كل 
وامل�سائب  العقبات  وازال��ت  احلياة  �سع�بات 
اأي يف  اي�سا  تنفعنا  البدية  الثانية  يف احلياة 

الخرة....
)يا علي  ال��سية   يف  الكرم  النبي  قال 
له  وجبت  ليلة  كل  او  ي���م  كل  على  �سلى  من 

�سفاعتي ول� كان من اهل الكبائر(
اىل  انتقاله  حني  لالن�سان  يح�سل  �سيء  اول 

احلياة البدية ه� نزع الروح 
اخر  يف  مري�س  اىل  ذه��ب  ال�ساحلني  اح��د 
حالة  يف  وج��ده  عنده  ح�سر  فلما  حياته  اي��ام 
الح��ت�����س��ار ق���ال ل��ه ك��ي��ف جت��د م����رارة ن��زع 

الروح؟؟؟
اح�س  بل  م��رارة  اأي  اجد  ل  اين  املري�س  قال 
ال�سالح  ال��رج��ل  تعجب  فمي  يف  حل�  بطعم 
عند  املتعارف  من  لأنه  امل�ؤمن  هذا  كالم  من 
اجلميع ان نزع الروح من الم�ر ال�ساقة واملرة 

التي ي�اجهها كل ان�سان �ساعة خروجه من هذه 
الدنيا فلما راأى املري�س حالة التعجب واحلرية 
يف وجه الرجل قال له: يا هذا ل تتعجب اين 
�سمعت حديثا عن الر�س�ل اهلل  قال: من 
اكرث ال�سالة علي �س�ف ل يجد ال�س�ء والذى 
�ساعة الحت�سار واين منذ مدة ط�يلة اكرث من 
ال�سالة على حممد واآل حممد لهذا اجد من 
جراء ذلك الدوام ال�سعادة واخلري وخ�س��سا 
  الكرم  الر�س�ل  قال  ال�ساعة(  هذه  يف 
م�طن  كل  يف  القيامة  ي���م  من  اقربكم  )ان 

اكرثكم علي ال�سالة يف الدنيا(
ال�سالة  )اك��رثوا  اي�سا    الر�س�ل  وق��ال 
ون���ر يف  القرب  ن�ر يف  ال�سالة علي  ف��اإن  علي 
احلديث  هذا  ويف  اجلنة(  يف  ون���ر  ال�سراط 
نتعرف عليه يف هذه الق�سة كيف يك�ن الن�ر 
يف القرب قال ال�سيخ �سبلي: كان يل جار انتقل 
وفاته  من  اي��ام  بعد  وج��ل  عز  اهلل  رحمة  اىل 
رايته يف املنام �ساألت منه كيف ا�سبح امرك؟ 
فقال له ال�سيخ: لقد راأيت امل�سائب واله�ال 

العظيمة خ�س��سا عندما جاءين امللكان منكر 
ونكري واخذ ي�ساألين الكثري من ال�سئلة لكني 
ما اجبتهم لأين فقدت القدرة على الكالم بعد 
ان انعقد ل�ساين فقلت يف نف�سي واوياله ملاذا 

هذه العق�بة الكربى؟
او مل اكن م�ؤمنا يف حياتي او مل امت م�سلما 
وامللكان ي�سددان علي ويطلبان الج�بة يف تلك 
جميل  �ساب  ج��اءين  فجاأة  الع�سيبة  ال�ساعة 
املنظر زكي الرائحة حائال بيني وبني امللكان 
�سئلت  ال�سئلة  على  اجيب  كيف  يلقنني  واخذ 
من ذلك ال�ساب اجلميل قلت له: رحمك اهلل 
قال  كبرية  انقذتني من حمنه  لقد  انت؟  من 
التي  الن�سان خلقت من �سل�اتك  انا  ال�ساب: 
كنت تبعثها للنبي الكرم حممد  و انا 
كلما  وا�ساعدك  دائما  معك  اك���ن  ان  ماأم�ر 

احتجت اىل ذلك.
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ر بي 
بك فت عر 

بقلم: ح�راء امل��س�ي

واجنلى َرَبــي  َعَرفُت  ُح�َصنُي  يا  ــامــيبَك  ــي الـــَظـــالُم واأ�ــصــَرَقــت اأَي ــَن َع
ُمّعبدًا الَت�صحيات  َدرَب  ــــُت  ــي وَراأي ــدام واإلـــيـــِه حتــِمــُلــنــي َغــــَدْت اأق

َمــن ْ لَكَلّ  ريَق  الطَّ ــدَت  َعــبَّ امي بدماَك  ال�صَّ املقاِم  اإىل  الُو�صوَلِ  َيبغْي 
َتــَزْل  مَلْ  ــيــِة  الأَبّ رَخِتَك  ب�صَ َمن  ـــاَلِم يا  ــــّل مــ�ــصــاجــَع الـــظَّ ــ�ــسُّ ُك ــَت ــق َت
ـــْا  الإب روَح  األــهــمــَتــنــي  ـــذي  ال ـــاِماأنــــَت  ـــه ــــذا الإل ــــزًا ِب ــنــي ع ــحــَت ــَن ــَم َف
رِب منَك وقد غدا  ـــدى اآلآمـــيوَعرفُت َمعنى ال�صَّ ــذيــُب على املَ ُي ــربي  �ــصَ
يا ِمنك  َدر�ــٍس  بَعد  در�صًا  ـــْذُت  ـــــــوَزة الإ�ـــصـــالِم واأَخ نـــــوَر الإلــــــِه وَح

ــٌة  ــَك رو�ــص ـــــولَي يف قــلــبــي حلــبِّ تـــــــزداُد ُو�ـــصـــعـــًا ِطـــيـــلـــَة الأيــــــاِم َم
َكهياميقــد ِهــمــُت فــيــَك ول اأظـــنُّ بـــاأن يف  هــائــٌم  ــِة  ــق ــْي ــل اخَل َهــــذي 
حــاَولــوا  َمهما  اأنــ�ــصــاك  َلــن  هلل  بــكــالمــيتــا  ــــاِدٌق  �ــــص ــــَك  ــــُق وَح اإين 
دمي  يف  َت�صري  واأنــَت  َكيف  عظامي اأن�صاَك  َجميُع  مَنــْت  َهـــواَك  وعلى 
اأرى  اإيَنّ  حلــظــَة  َعــنــي  ــَت  ــب ِغ ــا  ــيم ــام ـــوَرٌة دومـــــًا تـــلـــوُح اأم ـــص ـــَك � ل
ُمــراِفــقــي اأراَك  َدومــــًا  يقَظتي  اأحــالمــي يف  يف  اأراَك  ــوُت  ــف غ واإذا 
الدما اأرخ�صَت  الديِن  لأجــِل  ــــوَر عــيــنــي قـــائـــْدي واإمـــامـــيياَمن  يـــا ن
ذا ــو  ــَه َف اإيّن  قــيــَل  اإن  خــــادٌم  ــك  ــيــدي َوِو�ــصــامــيل َفــخــري وعـــزي و�ــصَ
الــِفــدا َنــبــَع  يــا  ــــراِر  ــــالِم يــا كعبَة الأح ــــــارِم يـــااأبـــا الأع يــا ْبــــَن الأك
الَبال اأر�ـــس  يف  ــيــَك  اإل ــَود  ــل اخُل ــعــيــًا حـــايّف الأقـــــداِماإن  ــد جـــاَء �ــصَ ق

الرثى  على  الهجري  ذاك  يف  ــــا دامــــي فــراآك  ــــحــــّي ــًا واملُ ــب ــي ــل ــص عــــــاٍر �
ِردا ــريُه  ُيــ�ــصَ بــــاأن  َلــَك تــرَتــديــِه على َمــدى الأعـــواِم فــدعــى الإلــــه 

ــيــَدي  �ــصَ َعــلــيــَك اهلل �ــصــلــى  ــن  ــاَم ــي ِي ــالم ــصَ ــــِدي اإلــيــَك حَتــيــَتــي َو� اأه


