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قال االمام احل�سني :)  اإياك وما تعتذر منه، فاإن املوؤمن ال 
ي�سيئ وال يعتذر. واملنافق كل يوم ي�سيئ ويعتذر.(

ا�ضواء على مرياث النبي.

كيف يوقي اهلل تعاىل عبده.

غري �ضوتك �ضيتغري �ضداك.

ال�ضهيد ال�ضيخ كاظم الفتالوي.

ال�ضيخ الدكتور عبد الر�ضول الغفاري

االقمار ال�ضعبانية.
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ب�سمه تعاىل
�سعبان من اال�سهر الف�سيلة الذي تكرث فيه افراح اهل البيت  وهذه االفراح واملنا�سبات لها اهمية كربى يف تاريخنا 
اال�سالمي وكذلك لها مداليل عظيمه فمن اهم منا�سبات هذا ال�سهر الف�سيل منا�سبة مولد االمام احل�سني  والتي تعترب 
ا�سراقة كربى يف تاريخ االن�سان حيث يحتفى بهذا الوليد الذي غري العامل بنظرية انت�سار الدم على ال�سيف االإمام الثائر 
املناه�س للظلم والف�ساد واالنحراف والذي ثبت قواعد اال�سالم من خالل ثورته الكربى والذي ثبت القواعد اال�سا�سية 
حلياة حرة كرمية قائمة على العدل وامل�ساواة ورف�س الظلم والظاملني نعم وامتداد لهذا املولد الكرمي واملنا�سبة العظيمة 
ما مالأت ظلما وجورا  بعد  الذي ميالأ االر�س ق�سطا وعدال  املنتظر  االإمام  الب�سرية حجة اهلل على خلقة  هو مولد منقذ 
والذي تعترب نه�سته هي امتداد لنه�سة ابي عبد اهلل احل�سني  فاالإمام يخرج راف�سا للظلم والظاملني وحماربا للف�ساد 
واملف�سدين ومين اهلل عليه بعد اعالن حلظته املباركة بالن�سر والغلبة على كل من طغى وجترب وتكون االر�س ومن عليها هلل 

 . الواحد القهار موؤمنني مطيعني و�ساعتها يعي�س النا�س يف املدينة الفا�سلة وباحل�سور العيني لالإمام احلجة
والذي ينعم النا�س بروؤيته والتربك بح�سوره وجعلنا اهلل جميعا من ان�ساره واعوانِه والذابني حتت لوائه ومن االخذين 

بثاأر احل�سني معه �سلوات اهلل عليه. 

بقلم: رئي�س التحرير

شعبان االفراح



  هل يجب ال�سجود لو �سمعنا اأية ال�سجدة من االذاعة 
واأمثالها؟

  يجب ال�سجود اذا �سمع االآية من املذياع واأن كان البث 
مبا�سر.

  يف م�سح الرجلني عند الو�سوء، هل يجب ان ي�ستوجب 
جميع اأ�سابع القدمني؟

امل�سح بكل    ال يجب، بل يكفي امل�سمى عر�سا واالوىل 
الكف 

  ماهي االغ�سال التي جتزي عن الو�سوء؟

  االغ�سال الواجبة: وهي اأ-

1. غ�سل اجلنابة 

2. غ�سل احلي�س

3. النفا�س

4. اال�ستحا�سة الكثرية

5. م�س امليت

اجلمعة  كغ�سل  ا�ستحبابها  ثبت  التي  امل�ستحبة  االغ�سال  ـ  ب 
وغ�سل يوم العيدين. 

   هل ان هناك وقت حمدود لغ�سل يوم اجلمعة؟

  وقته من طلوع الفجر اىل الغروب واالف�سل االآتيان 
به قبل الزوال و االأحوط االوىل ان يوؤتى به فيما بني الزوال 

اىل الغروب من دون ق�سد االداء او الق�ساء. 

  مــا هــو حكم �ــســالة طــالب االقــ�ــســام الــداخــلــيــة يف 
اجلامعات علما انهم من حمافظات متعددة وهل ينوون االقامة 
ال�سركات  عمال  بع�س  وكــذلــك  ثانيا  بلدا  الق�سم  يعترب  ام 

وامل�سانع؟

  اذا ارادوا ال�سكن يف حمل درا�ستهم او عملهم ملدة �سنة 
ون�سف او اكرث فانه يلحقه حكم الوطن بعد �سهر من اقامتهم 
بني  باجلمع  فيحتاطون  ال�سهر  قبل  واما  املذكورة  بالنية  فيه 

الق�سر والتمام.

  هناك من ي�سلي جماعة خلف االإمام واحيانا ي�سبقه 
بقراءة الت�سبيحات فما هو حكم �سالته؟

التقدم  ويجوز  ــوال،  االق يف  االإمــام  متابعة  جتب  ال    
عليه فيها �سواء يف ذلك االقوال الواجبة وامل�ستحبة. 

اىل  وقت  من  اخلم�سية  ال�سنة  راأ�س  تغيري  يجوز  هل    
اأخر؟

  ال يعترب ثبوت راأ�س ال�سنة يف اخلم�س واإمنا االعتبار 
من اجلهة االرفاق باملالك واإال فاخلم�س يتعلق بالربح من حني 
يوؤدي  باأن  ال�سنة  راأ�س  تبديل  جواز  ذلك  على  ويرتتب  ظهوره 

خم�س ارباحه يف اأي وقت �ساء. 

  هل يجوز ملن اراد ان يتزوج ان ينظر اىل املراأة التي 
يريد الزواج منها اكرث من مرة يف جمال�س متعددة؟

بق�سد  ال  والكفني  وال�سعر  الوجه  اىل  النظر  يجوز     
على  االطالع  ح�سل  فاذا  قهرا  به  يح�سل  انه  علم  وان  التلذذ 

حالها بالنظرة االوىل مل يجز التكرار.

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 

ق�سم ال�س�ؤون الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
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ال�سالم  عليه  جربئيل  عن  التوكل:  •حقيقة 
ملا �ساله النبي �سلى اهلل عليه واله عن الت�كل على 
اهلل تعاىل قال : العلم بان املخل�ق الي�سر والينفع 
اليا�س من اخللق  ,وا�ستعمال  ,وال يعطي والمينع 
العبد كذلك مل يعمل الحد �س�ى اهلل  ,فاذا كان 
,ومل يخف �س�ى اهلل ,ومل يطمع يف احد �س�ى اهلل 

,فهذا ه� الت�كل .
وعن االمام علي عليه ال�سالم : الت�كل ه� التربي 

من احل�ل والق�ة ,وانتظار ماياتي به القدر .
وعنه عليه ال�سالم : ح�سبك من ت�كلك ان الترى 

لرزقك جمريا اال اهلل �سبحانه .
�سئل عن  ملا  ال�سالم:  عليه  ال�سادق  االمام  وعن 

حد الت�كل : ان التخاف مع اهلل �سيئا.
االم��ام  ع��ن  االميـــان:  من  التوكل  •ن�سبة 
ال�����س��الم : االمي���ان ارب��ع��ة ارك��ان  ال��ر���س��ا عليه 
,والت�سليم  بق�سائه  اهلل,وال��ر���س��ا  على  :الت�كل 

المر اهلل , والتف�ي�س اىل اهلل .
عن االمام علي عليه ال�سالم : االميان له اركان 
اربعة : الت�كل على اهلل , وتف�ي�س االمر اىل اهلل 
عز  اهلل  المر  والت�سليم   , اهلل  بق�ساء  والر�سا   ,

وجل .
ل��ه الن االمي���ان يعني  ل��ه الامي���ان  ت���ك��ل  فمن ال 
االعتقاد بان اهلل ه� م�سبب اال�سباب , فاذا كان 
االمر كذلك فيلزم ان يك�ن االعتماد عليه ولي�س 
على غريه ,اي ان الت�ؤمن ب�ج�د �سبب م�ستقل عن 

اهلل تعاىل .
احل���ائ��ج  بق�ساء  ال�سعي  اب��ط��ال  اليعني  وه���ذا 
تعاىل  اهلل  ان  بل  االخ��ري��ن  وم�ساورة  والتفكري 
يامر بكل ذلك واالية �سريحة بذلك بق�له تعاىل 
رايك  ت�ستكمل  ان  وبعد   ) االمر  يف  و�ساورهم   (

)فاذا عزمت ( بعد ح�س�ل هذا اجلهد الب�سري 
) فت�كل على اهلل ( جاء االمر بالت�كل على اهلل 
النه ه� م�سبب اال�سباب وه� تعاىل الذي ي�فق ملا 
فيه اخلري وال�سالح فال ي�سح ان يتكل االن�سان 
ال��راي  ه��ذا  ال��ع��ق��الء الن  ���س��اور  وان  راي���ه  على 
بالنتيجه ه� راي ب�سري حمدود اليعلم مبا وراءه 

من م�سلحة او مف�سدة .
فعلى املرء ان يعمل ولي�س عليه ان يك�ن م�فقا الن 

الت�فيق من اهلل تعاىل .
فالت�كل يعترب من �سروط االميان كما جاء ذلك 
اهلل  وعلى   (  : وج��ل  ع��ز  اهلل  كتاب  يف  �سريحا 

فت�كل�ا ان كنتم م�ؤمنني ( املائدة 23 .
:ماحد  ال�سالم  عليه  امل�ؤمنني  ام��ري  ���س��األ  فقد 
؟  اليقني  قال�ا وماحد   , اليقني   : قال  ؟  االمي��ان 

قال عليه ال�سالم : الت�كل على اهلل .
لل�سبب وامل�سبب فالذي يتيقن  وهذا نتيجة فهمه 
هذا  يثمر  ف�س�ف  اهلل  من  اال�سباب  ت�سبيب  ان 
بامل�سبب  قلبه  يطمئن  اي   , الت�كل  عن  اليقني 

ويعتمد عليه واعماله ي�كلها اليه .
يروى عن امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم : الي�سدق 
اوث��ق مما  امي��ان عبد حتى يك�ن مبا يف يد اهلل 

يف يده .
واخلال�سة ان الت�كل لي�س رفع اليد عن اال�سباب 
بل ه� العلم القلبي اليقيني ان ال�سبب ي�ؤثر بامر 

اهلل . 
التوكل: عن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه  •اأدب 
او اطلقها   , اأعقلها وت�كل   : له  : لرجل قال  واله 

وت�كل ؟ اعقلها وت�كل .
وات�كل  ا�سعى  الرجل هل  ي�سال  يف هذا احلديث 
النبي �سلى اهلل  فيامره  وات�كل  ال�سعي  اترك  ام 

عليه واله بان ي�سعى ويت�كل على اهلل تعاىل .
طلب  :الت��دع  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االم��ام  عن 
الرزق من حله فانه اع�ن لك على دينك واعقل 

راحلتك وت�كل .
يف هذا احلديث تاكيد ملا جاء يف احلديث ال�سابق 
بانه على االن�سان ان ي�سعى لطلب رزقه من طرق 
احلالل ويت�كل على اهلل كي يبارك له وي�فقه يف 

ذلك.
راهم  لق�م  وال��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  عن 
اليزرع�ن : ماانتم ؟ قال�ا  : نحن املت�كل�ن, قال 

: ال بل انتم املتكل�ن .
ا�سحاء  لق�م   : ال�سالم  عليه  علي  االم���ام  ع��ن 
 : قال�ا  ؟  انتم  من   , امل�سجد  زاوي��ة  يف  جال�سني 
انتم  بل  ال   , ال�سالم  عليه  قال   , املت�كل�ن  نحن 
املتاأكلة , فان كنتم مت�كلني فما بلغ بكم ت�كلكم ؟ 
قال�ا اذا وجدنا اكلنا , واذا فقدنا �سربنا , قال 
عليه ال�سالم :هكذا تفعل الكالب عندنا ! قال�ا : 
فما نفعل ؟ قال : كما نفعل , قال�ا : كيف تفعل ؟ 
قال عليه ال�سالم : اذا وجدنا بذلنا , واذا فقدنا 

�سكرنا . 
البغ�س  اين   : وال���ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ع��ن 
ارزقني  اللهم  ويق�ل  ربه  اىل  فاه  فاغرا  الرجل 
ويرتك الطلب . وذلك عندما نزل ق�له تعاىل :) 
ومن يتق اهلل يجعل له خمرجا ويرزقه من حيث 
من  رج��ال  انقطع  ال���ق��ت  ذل��ك  يف   ) اليحت�سب 
ال�سحابة يف بي�تهم وا�ستغل�ا بالعبادة وث�قا مبا 
ي�سمن اهلل لهم فعلم النبي �سلى اهلل عليه واله 

بذلك فعاب مافعل�ه.

احللقة الثانيةمفهوم التوكل يف القران

بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

20135 حزيران

 علوم القراآن



حديثنا  ان  ال�سابقة  احللقة  يف  وعدناكم 
�سبب  عن  االجابة  ح�ل  هنا  �سيك�ن  معكم 
وال�سرك. الت�حيد  بق�سية  الكبري  االهتمام 

بل  لالإ�سالم  ان  اجمالية  ب�س�رة  نعلم  نحن 
غري  ح�سا�سية  كلها  ال�سماوية  وال��دي��ان��ات 
على  الدليل  ان  غري  ال�سرك  جتاه  اعتيادية 
تقدمي  ومي��ك��ن  للكثري  وا���س��ح��ا  لي�س  ذل��ك 
احل�سا�سية  ه��ذه  على  ا�سا�سية  ادل��ة  اربعة 
وااله���ت���م���ام ب��ق�����س��ي��ة ال��ت���ح��ي��د وال�����س��رك 

امل�سريية 
ا�سل ملعرفة �سفات اهلل وال  الت�حيد ه�   -1
الت�حيد  ا�سل  مالحظة  دون  ادراكها  ميكن 
تن�ساأ  ت��سيحها  �سياتي  كما  وحدانيته  الن 
لكل  وال����ج����د اجل��ام��ع  م��ن ال حم��دودي��ت��ه 
ونق�س  ع��ي��ب  ك��ل  م��ن  اخل����ايل  ال��ك��م��االت 
احلقيقي  بت�حيده  عرفنا  ل�  اننا  واحلقيقة 
االعتقاد  اأن  بيد  كلها  �سفاته  نعرف  ف�س�ف 

ي�سدنا عن ذلك  الذي  بال�سرك ه� 
ذات  ال�ج�د  ع��امل  تبلغ  الت�حيد  ف��روع   -2
واحد  ال�ج�د  ع��امل  ان  حيث  املقد�سة  اهلل 
وه���� م��ت�����س��ل االج�����زاء وحت���ت���اج م��ع��رف��ت��ه 
جمتمعة  اج��زائ��ه  درا���س��ة  اىل  ال�سحيحة 
كم�ج�دات  العامل  م�ج�دات  ت�س�رنا  ول� 
العامل  �س�ف نخطاأ كثريا يف معرفة  متفرقة 
الدر�س  تلقينا  اأين  من  انف�سنا  �ساألنا  واذا 

وه� ان عامل ال�ج�د كتلة واحدة؟

اهلل  وح��دة  الن  اهلل  وحدانية  من  اجل���اب: 
دليل  العامل  ووحدة  العامل  وحدة  على  دليل 
على وحدته تبارك وتعاىل )ما ترى يف خلق 
ترى  الب�سر هل  فاأرجع  تفاوت  من  الرحمن 

فط�ر( من 
تط�ر  على  تبعث  التي  العنا�سر  اهم  ان   -3
املجتمع  وحدة  ه�  وتكامله  االن�ساين  العامل 
و�سيبقى  كان  والتفرق  فاالختالف  الب�سري 
والتخلف  وال�سعف  الدمار  على  العامل  ه� 
احلجر  وال���ح��دة  االحت���اد  ي�سكل  ح��ني  يف 
والبناء. والعمران  واالقتدار  للق�ة  اال�سا�س 

التي  ال��سل  حلقة  مبثابة  باهلل  االمي��ان  ان 
ت�ؤلف بني املاليني من الب�سر وتزيل الف�ارق 

واللغ�ية. والق�مية  واجلغرافية  العن�سرية 
الت�حيد  ا���س��ل  ع��ن  االن���ح���راف  ���س��ب��ب  ان 
زم��ن  يف  ع��رب��ي��ة  قبيلة  ك��ل  ج��ع��ل  واالمي����ان 
ا�سنام  عن  تختلف  �سنما  تعبد  اجلاهلية 
ال�سعف  يف  غ��اي��ة  وه���م  االخ����رى  ال��ق��ب��ائ��ل 
اال�سنام  وحطم  اال���س��الم  فجاء  وامل��اأ���س��اة 
ورب����ط ال��ق��ل���ب ب��ح��ب��ل ال��ت���ح��ي��د يف ف��رتة 
متط�را  ق�يا  جمتمعا  منها  و�سنع  ق�سرية 
عن  ف�سال  العامل  لت�سمل  امتدت  حك�مة  ذا 

العربية. اجلزيرة 
من  القلب  وتنزيه  االخالق  عن  التنزية   -4
العلمية  الدوافع  جعل  ه�  واال�سا�س  ال�سرك 
ا�سله  م��ن  التحرك  اأي  فقط  اإلهية  دواف��ع 

اأي  من  واالح��رتاز  �سبيله  يف  واجلهاد  فقط 
دافع اخر.

در���س  االن�����س��ان  يعلم  ال���ذي  ه���  فالت�حيد 
م��ق��ارع��ة كل  ال��ن��ي��ة در�����س  االخ���ال����س يف 
واجلاه  النف�س  ه�ى  وحماربة  و�سرك  رياء 
وال��دن��ي��ا وال�����س��ي��ط��ان وب��ه��ذا ن���رى ك��ال من 
على  العميق  تاأثريه  يرتك  وال�سرك  الت�حيد 
يف  واالخ���الق  وال��ن��ي��ات  واالع��م��ال  العقائد 

. واملجتمع  الفرد 
وهنا  الق�سية  هذه  اجتاه  اهتمامه  وجه  لذا 

�سريفني  بحديثني  البحث  نختم 
 انه قال  1- يف حديث عن ر�س�ل اهلل 
لعبد اهلل بن م�سع�د: يا بن م�سع�د اياك ان 
ت�سرك باهلل طرفة عني وان ن�سرت باملن�سار 
او قطعت او �سلبت او احرقت بالنار ويف هذا 

للت�حيد الق�س�ى  االهمية  تربز  احلديث 
ال�����س��ادق  2- يف ح��دي��ث اخ���ر ع��ن االم���ام 
تعليم  للنا�س  اطلق�ا  امية  بني  ان   :
اذا  لكي  ال�سرك  تعليم  يطلق�ا  ومل  االميان 
احلديث  وه���ذا  ي��ع��رف���ه  مل  عليه  حمل�هم 
ال�سرك ميكن  ان  على  الداللة  وا�سح  �ساهد 
واجتماعيا  �سيا�سيا  هدامة  و�سيلة  يك�ن  ان 
يق�م  ان  ميكن  املقابل  ويف  ظاملة  فئه  ببدء 
جذور  باجتثاث  وفروعه  بالت�حيد  االمي��ان 

الظاملني     ه�ؤالء 

دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان
التا�سعة احللقة 

العقائد

بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي 

بق�سية  الكبري  االهتمام  هذا  ملاذا 

وال�سرك؟ التوحيد 
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة ال�سالم على حممد 
على  الدائمة  واللعنة  الطاهرين  الطيبني  بيته  وال 

اعدائهم من البدء اىل قيام ي�م الدين وبعد...
البدع  م��ن  تعد  االن��ب��ي��اء  م���رياث  ع��دم  م�ساألة  ان 
النبي  فيها  ت���يف  التي  ال�سنة  يف  ك��ان  وابتكارها 
التاريخ  كتب  يف  املعامل  وا�سحة  والق�سية   
عن    النبي  ابنت  ف�سل  ه�  اخل��الف  و�سبب 
ه�  هذا  فكان  ابيها  من  ورثته  وما  امل�سروع  ارثها 

حمل اخلالف واالنف�سال.
عن  للباحث  نبني  ان  ميكن  العجالة  هذه  يف  ونحن 
حقيقة التاريخ ال�سائعة وجهة نظر ا�سالمية خاليه 
التع�سب واملي�ل املذهبي. ك�ن مرياث االنبياء  من 
م�ساأله وا�سحة يجري على الكل دون متييز او فرق.
قال  حيث  ذل��ك  يف  �ساهد  خ��ري  ال��ك��رمي  ف��ال��ق��راآن 
النمل  ���س���رة  داوود(   �سليمان  )وورث  ت��ع��اىل: 
16وقال اي�سا )واين خفت امل�ايل من وارئي وكانت 
يرثني  وليا  لدنك  م��ن  يل  )وه��ب  ع��اق��ر(  ام��راأت��ي 

ويرث من اآل يعق�ب واأجعله ربي ر�سيا( 
ويف ايات اخرى تنح� هذا املنحى وهي قال تعاىل: 
وقال   79 االنبياء  �س�رة  وعلما(  حكما  اتينا  )وكاًل 
مرمي  �س�رة  �سبيا(  احلكم  )واتيناه  اي�سا:  تعاىل 
التف�سري  ائمة  لدى  ت�كد  البينات  االيات  وهذه   12
ه�  االي��ات  ه��ذه  من  امل��راد  ب��اأن  العامة  ابناء  عند 
للمتتبع  وميكن  فقط.  والنب�ة  العلم  ال  امل��ال  ارث 
وتف�سري  الطربي  تف�سري  امل��سع  هذا  يف  يراجع  ان 

الرازي وغريها من الكتب. 
ن�س حديث:

ما  ه�  املجال  هذا  يف  بكر  واب�  الق�م  انفرد  ما  ان 
حقيقة  عن  الغفلة  بعد  افتعل�ه  حديث  من  و�سح�ه 

الن�س القراآين الكرمي.
ف��احل��دي��ث م�����س��ه���ر ه��� م���اذك���ره احل��اف��ظ ج��الل 

القا�سم  اب�  املت�فى 9011م اخرج  ال�سي�طي  الدين 
ع�ساكر  وابن  ف�ائده  يف  ال�سافعي  بكر  واب�  البغ�ي 
  اهلل  ر�س�ل  ت���يف  ملا  قالت  عنها  عائ�سة  عن 
ذلك  من  احد  عند  وج��دوا  فما  مرياثه  يف  اختلف�ا 

علما.
يق�ل    ر���س���ل اهلل �سمعت  ب��ك��ر:  اب���  ف��ق��ال 
�سدقه( ماتركناه  ن���رث  ال  االنبياء  معا�سر  )ان��ا 
وال�سريانه  ال�سحاح  ا�سحاب  ذكر  احلديث  وهذا 
او  ال�سحابة  بكر فقط دون غريه من  اب�  به  انفرد 
اختلف�ا  �س�اعقه:  يف  املكي  حجر  ابن  وقال  الرواة 
فما وج��دوا عند احد يف    النبي  يف م��رياث 
  ذلك علما. فقال اب� بكر: �سمعت ر�س�ل اهلل

.... احلديث 
فدك ملن؟

ان النبي امل�سطفى    ملا ت�يف كان قد اعطى 
ا�سل  من  ج��زءًا  تكن  ومل  لها  كنحلة  الأبنته  ف��دك 
ملكا  كانت  وقد  لها  وهبها  وانه    النبي  تركة 
ركاب  وال  بخيل  عليها  يقف  مل  ار���س  لك�نها  ل��ه. 
قال:  انه  معجمه  يف  احلم�ي  ياق�ت  ذكرها  وفدك 
فدك قريه باحلجاز بينها وبني املدينة ي�مان, وقيل 
 يف �سنة �سبع  افاءها اهلل على ر�س�له  ثالثة, 
وفتح  خيرب  نزل  ملا    النبي  ان  وذلك  �سلحا, 
احل�سار  بهم  وا�ستد  ثلث  اال  يبقى  ومل  ح�سنها 
ينزلهم  ان  ي�ساأل�نه    اهلل  ر�س�ل  اىل  وار�سل�ا 
على اجلالء وفعل وبلغ ذلك اهل فدك فار�سل�ا اىل 
ثمارها  من  ن�سف  على  ي�ساحلهم  ان  اهلل  ر�س�ل 
وام�الهم فاجابهم اىل ذلك, فه� مامل ي�قف عليه 
 . بخيل وال ركاب, وكانت خال�سه لر�س�ل اهلل
قالت  ال��ت��ي  وه��ي  ك��ث��ريه  ونخيل  ف����اره  ع��ني  وفيها 

فاطمة  ان ر�س�ل اهلل  نحلنيها.
فقال اب� بكر: اريد لذلك �سه�دا, ولها ق�سة....

ابناء  لدى  الق�سية  هذه  ويف  التاريخ  كتب  وذكر يف 
ويف  فدكًا(  فاطمة  من  انتزع  بكر  ابا  ان   ( العامه 
البي  قالت  انها    النبي  بنت  فاطمة  احتجاج 
فقال  اهله:  ام    اهلل  ر�س�ل  ورث��ت  انت  بكر: 

بل اهله.
  انها  لفظ  ويف   ( اخ��ر:  بلفظ  ق��ال  واحللبي 
فقالت:  وول��دي,  اهلي   : قال  يرثك؟  من  له:  قالت 

فمايل ال ارث ابي؟
وبهذه النبذه املخت�سرة من ت�سليط ال�س�ء على ما 
  وهل ميكن ان يك�ن ارثا ل�ريثة  تركه النبي 

النبي  وذريته ام ال؟.
حتما ان ما جاءوا به من احاديث مفتعله ح�ل هذه 
ه�  بكر  ابا  بان  اجلمه�ر  م�س�رة  هي  امنا  الق�سية 
الذي يروي هذا احلديث فقط فه� كالم مل ي�سمعه 
العبا�س  وعمه  علي  �سهره  وال  احد غريه  النبي  من 
وال ابنته الزهراء  وال ازواجه حتى وال حتى 
عائ�سة بنت ابي بكر بل مل ي�سمع�ا من ابي بكر اىل 
تلك احلظة, وهذا مما ا�سبح مت�اترا مبرور االيام 
ت�ؤيد  بكر  ابي  بنت  عائ�سة  ا�سبحت  حتى  واالأع���ام 
للمطالبة    النبي  زوجات  جاءت  عندما  اباها 
احلديث  ان  فاأقنعتهن  اهلل  ر���س���ل  م��ن  ورث��ن  مب��ا 
ق��ال:  معمر  ع��ن  ال���رزاق  عبد  اخ��رج  فقد  وا���س��ح. 
ي�ساألنه  بكر  اب��ي  اىل  جئن    النبي  ازواج  ان 
مرياثهن من ر�س�ل  فاأر�سلت اليهن عائ�سة: 
ن�رث  ال    اهلل  ر�س�ل  يقل  امل  اهلل؟  تتقني  اال 
ماتركناه �سدقه. قال: فر�سني بق�لها وتركن ذلك 
ارثها  , ويف خالفة عثمان بن عفان طالبت عائ�سة 
الفتنة,  ثارت  منعها  فعندما    اهلل  ر�س�ل  من 
ورث  كيف  الكرمي  القراآن  اي��ات  يف  وا�سح  فاالمر 
ابناء االنبياء اباءهم واهلل العامل, واحلمد هلل رب 

العاملني.

بقلم: ال�سيخ حمم�د ال�سايف

اأ�ضواء على مرياث االنبياء
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ه� اخلطيب ال�سيخ ح�س�ن بن ال�سيخ �سعيد بن 
حم�د الليثي ال�ائلي ولد املرتجم �سنة 1310ه� 
وترعرع ون�ساأ يف احلرية حيث كان والده �سعيد 
بن حم�د ي�سكن هناك وكان يتعاطى التجارة 
اندفع املرتجم اىل حب اخلطابة  يف احلب�ب 
حممد  ال�سيخ  امل��رح���م  اخلطيب  الن  وذل��ك 
علي ق�سام تزوج اخته وبحكم ات�ساله به اخذ 
اخلطابة  م��ي��دان  ول���ج  على  ي�سجعه  االخ��ري 
والتخ�س�س خلدمة  الك�سب  ويحثه على ترك 
يف  كانت  رغبه  عنده  ف�سادف  البيت  اأه��ل 
ال�سيخ  امل��رح���م  يد  على  تتلمذ  وفعال  نف�سة 
له  ويذلل  لذلك  يعده  وراح  ق�سام  علي  حممد 
ي�ساف  املنابر  �سع�د  م��ن  وميكنه  العقبات 
)قفطان(  ب��ال  يت�سل  له  املرتجم  ان  لذلك 
م��ن ح��ي��ث ان��ه��م اخ�����ال اأم���ه وان ا���س��رة اآل 
قفطان من اال�سر العلمية االدبية فيها االديب 
واملبدع  واخلطيب  الالمع  وال�ساعر  والكاتب 
يف  فتتلمذ  وال�سقل  بالت�جيه  تعاهدوه  فقد 
والفقه  والعقائد  كالعربية  العلمي  حت�سيله 
على جملة من اخ�اله خ�س��سا ال�سيخ عبا�س 

قفطان وكان معروفا وكرثة حفظه للن�س��س 
و�سروحها  ال��ب��الغ��ة  ن��ه��ج  خ��ط��ب  خ�س��سا 
باللهجتني  اجليد  ال�سعر  م��ن  كثريا  وحفظ 
االدب  جماالت  خمتلف  يف  والدارجة  العربية 
وك��ان  ال��ط��ف  واق��ع��ة  يخ�س  م��ا  وخ�س��سا 
�ساعرا باللهجتني العربية الف�سحى والدارجة 

وهذه االبيات بع�س من �سعره:
�سمعا اما �سمعك ال�اعي لنا �سمعا

ندبا له جزعا قلب ال�سفا ان�سدعا
هلل حلمك ل� ان اجلبال بها

من بع�سه لغدت ف�ق الربا قطعا
يف الطف منك رجال قد ق�ست عط�سا

�سربا وغا�سي لهم قلبك اأنفجعا
ان كان ذنب لها من اجله قتلت

ي�م الطف�ف فما ذنب الذي ر�سعا

ويق�ل فيها:
ل� ان �سربك يابن املر�سلني على

مت�ن اجبلها العظمى ه�ت فزعا
كم نادب لك يف الدنيا ونادبة

تدع�ا وناٍع له قلب الهدى جزعا
فكم لكم يف �سما الهيجاء من قمر

بالطف غاب بظل البي�س ما طلعا
ونادبات بدت من خدرها وعلى

الروؤو�س منها تراب الذل قد وقعا

اخالقه
واال�ستقامة  اخللق  بدماثة  له  املرتجم  عرف 
والعزة والت�ا�سع وحب االخرين وكان حمب�با 
من  يحمله  مل��ا  وذل���ك  الطبقات  جميع  ل��دى 

اخالق عالية.
خطابته

ا�سبح  اق��ران��ه حتى  ب��ني  م��ن  اهلل  ب��رز رحمه 
اذا  املنابر  له  وت�سهد  املرم�قني  من اخلطباء 

اعتالها برقة �س�ته وا�سل�به املميز.
وفاته 

  �لبى نداء ربه يف ي�م 17 جمادى االول 1383ه
ال�ائلي  احمد  ال�سيخ  الدكت�ر اخلطيب  ولده  واأعقب 
مفخرة املنرب احل�سيني يف العامل العربي واال�سالمي 

فرحمة اهلل عليهما وا�سكنهما ف�سيح جناته.

بقلم: ال�سيد علي اخلطيب
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الشيخ كاظم الفتالوي 
بقلم: طالب حممد جا�سم

والدته ون�ساأته
ال�سهيد ال�سيخ كاظم ابن ال�سيخ م��سى بن ح�سن ال 
من  واأ�سلهم  دخينة  الب�  من  الفتالوي  عب�د  ال�سيخ 
يف  فتله  ال  قبيلة  مع  �سكن�ا  وقد  الدغاغلة  ع�سرية 
  الهندية ون�سب�ا اليها ثم انتقلت ا�سرة ال�سيخ 
اىل ارا�سي املهناويه و�سكنت هناك مع قبيلة ال فتلة 

اي�سا.
ناحية  يف  1925م  ع��ام  ح��دود    �سهيدنا  ول��د 
ال�سامية ون�ساأ يف اح�سان  املهناويه من ت�ابع ق�ساء 
  ا���س��رة ك��رمي��ة ع��رف��ت ب���الئ��ه��ا الأه���ل البيت
ال�سريف ف�الده املرح�م  للمنرب احل�سيني  وخدمتها 
املناطق  تلك  يف  معروفا  خطيبا  كان  م��سى  ال�سيخ 
املرح�م  وهم:  املجال  هذا  يف  اي�سا  اإخ�انه  وعرف 
ال�سيخ ح�سن واملرح�م ال�سيخ عبد ال�سهيد واملرح�م 
اخ��ريًا  اخلطابة  ت��رك  ال��ذي  ال�ساحب  عبد  ال�سيخ 
واملرح�م ال�سيخ ابراهيم وعمهم املرح�م ال�سيخ عبد 
ال�سامية  يف  املنرب  خطباء  من  كان  والذي  الفتالوي 
ومنهم املرح�م اخلطيب ال�سيخ عبد احل�سني ال�سيخ 
دختيه  مهدي  ال�سيخ  املرح�م  واخ���ه  دختيه  حممد 
وكانا ي�سكنان يف امل�سخاب ومن خطبائها املعروفني 
فكان �سهيدنا  متاأثرا بتلك االج�اء منذ نع�مة 

اظفاره.
خطابته

باأج�اء  تاأثره  بعد  لنف�سه  اخلطابة  �سهيدنا  اتخذ 
اأ�سرته وات�ساله بعدد من اخلطباء املعروفني يف فن 
بعد  م�ؤثرا  بارعا  خطيبا  بنف�سه  فاأ�ستقل  اخلطابة 
لكثري  امل�ستمرة  ومطالعته  اخلطابة  مقدمة  درا�سته 

والتف�سري واالخالق  التاريخ  وامل�ؤلفات يف  الكتب  من 
يف  ناجحا  خطيبا    ف��ك��ان  واالدب  واحل��دي��ث 
التاريخية  ال�قائع  وعر�س  واالر�ساد  ال�عظ  جمال 
  ال�سهداء  �سيد  وم�سائب  الطف  فاجعة  وبيان 
وكانت  وم���ؤث��رة  متميزة  بطريقة    البيت  واآل 
امل��ج��ال�����س يف  واك���رب  ب��احل�����س���ر  ح��ا���س��ده  جمال�سه 
يف  الرئي�سي  املجل�س  ويعترب  العراق  جن�ب  املناطق 
جالوزة  يفر�سها  التي  والقي�د  امل�سايقة  رغم  البلد 

االمن على اخلطباء واملجال�س.
�سريته وثقافته

عليها  ن�ساأ  وال��ت��ي  الفا�سلة  باأخالقه    ع��رف 
من  احلميدة  اخل�سال  فيها  �سادت  ريفية  بيئة  يف 
ابناء  بني  املتبادل  واالح��رتام  اجل���ار  وح�سن  الكرم 
البيت  اهل  مبدر�سة  الكبري  تاأثريه  ثم  املجتمع  ذلك 
جعلت  والتي  الفا�سلة  واالخ��الق  ال�سرية  يف   
الرتبية  يف  وا�ساليبها  مفاهيمها  على  باطالعه  منه 
  و�سريتهم  باأخالقهم  م�ؤثرًا  واعظا  وال�سل�ك 
االخالق  ح�سن  رجال  فكان  وت�جيهاته  اق�اله  قبل 
لها  �سخ�سية  ذا  الأبناء جمتمعه  و�س�ال  الهمة  عايل 
العالقات  له  وكانت  املجتمع  او�ساط  يف  احرتامها 
املعارف  فله  ال��ع��راق  ار���س  يف  ح��ل  اينما  ال�ا�سعة 

واال�سدقاء واملحب�ن 
وكانت له معرفة بالطب حيث ا�ستفاد من ال�حدة 
الطبية التي كان يعمل فيها ويت�سل باالأطباء اثناء 
النا�س  ايام �سبابه فكان  الع�سكرية  اداءه للخدمة 
مر�ساهم  معاجلة  يف  اليه  يرجع�ن  منطقته  يف 
فيكتب لهم الدواء اىل ال�سيدلية وال يحتاج�ن اىل 

مراجعة االطباء غالبا.
اأ�سف اىل ذلك معرفته واطالعه ال�ا�سع على كثري 
يق�سده  ك��ان  حيث  واللغة  النح�  يف  امل�سائل  من 
املدر�س�ن واملثقف�ن يف تلك املناطق حلل ما ا�سكل 

عليهم من م�سائل يف هذين املجالني.
ا�ست�سهاده  

احلملة  اثناء  يف  املبارك  الفطر  عيد  من  اي��ام  بعد 
حدود  بيته  من  خ��رج  املنرب  خطباء  على  ال�ح�سية 
قبل  م��ن  مراقبا  وك���ان  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 
ثالثة  داهمه  بيته  اىل  رج�عه  وعند  االمن  ج��الوزة 
مددوه  ثم  �سيارتهم  اىل  و�سحب�ه  و�س�له  قبل  منهم 
على املقعد اخللفي لل�سيارة وجل�س�ا عليه لئال يراهم 
احد وت�جه�ا به اىل بع�س مناطق احللة مبا يبعد عن 
واطلق�ا  انزل�ه  وهناك  )150ك��م(  بح�ايل  منطقته 
قناين  بع�س  جنبه  اىل  و�سع�ا  ثم  عليه  الر�سا�س 
كان  اأو  ي�سرب اخلمر  كان  انه  النا�س  الإيهام  اخلمر 
مع زمرة من اخلمارين وقتل�ه اإهانة خلدمة احل�سني 
 وت�س�يها ل�سمعتهم بهذه الطريقة وهكذا م�سى 
وجه  املجرمني على  اأقذر  ايدي  �سهيدا مغدورًا على 

التاريخ فرحمة اهلل ولعن قاتليه.
للم�افق  �س�ال 1408ه���  �سهر  ا�ست�سهاده يف  وكان 
فقده  االم  بقيت  قد  وكم  عام 1988م  ايار  ل�سهر 
انتفا�سة  اندلعت  حتى  احبائه  قل�ب  يف  م���ؤث��رة 
�سعبان الكربى يف العراق عام 1411ه� فما كان من 
املجاهدين يف منطقته اإال ان رفع�ا �س�رته هاتفني 

با�سمه حمر�سني على االخذ بثاأره.
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املبلغني اطل عليكم بدر�س جديد من  االخ�ة واالخ���ات من اخلطباء 
درو�س اخلطابة حيث �ساأبداأ من حيث انتهيت يف الدرو�س ال�سابقة ومنه 
�سبحانه ن�ستمد الع�ن والت�فيق بعد ان بينا لكم االط�ار احل�سينية التي 
الد�ست  البيات 2- ط�ر  نعي  البيات وهي 1- ط�ر  نغم  ت�ستخدم على 
3- ط�ر العراقي 4- ط�ر القطيفي 5- وخام�سا اليكم ط�ر التخمي�س 
البياتي: فعندما يختم اخلطيب جمل�سه احل�سيني فان النغم امل�ستخدم 
يف بع�س االحيان يف ذلك ه� نغم البيات وال�سعر اإما اأن يك�ن ف�سيحًا 

اأو �سعيبًا .
اأوال: ابيات الف�سيح 

يانازلني بكربال هل عندكم             خرب بقتالنا ومااأعالمها
ما حال جثة ميت يف ار�سكم          بقيت ثالثا ال يزار مقامها 

ثانيا: ابيات ال�سعر ال�سعبي
مئي�س وكف عاف العمر من �سا�سه

رايد مماته اأوال غدر ن�ما�سه 
�ساب� بعام�د ال�سغاين را�سه 

طاح ونخه �سيد �سباب اهل اجلنة 
  

مقام احلجاز 
للتعبري عن فقد  واأمل ي�ستخدم  وه� نغم حزين جدا فيه ل�عة وحرقة 
االحبة واخلالن والذرية ومن فقدت ر�سيعها وعزيزها وفيه الكثري من 
االط�ار ولكن نحن نقت�سر على احل�سينية منها مع العلم انه ي�ستخدم 

يف اللطميات واالدعية وقراءة القراآن .

كيف نتعرف على مقام احلجاز 
نتعرف عليه من الطرق التالية:

اوال: االذان.
ثانيا: من خالل بع�س اللطميات احل�سينية امل�سه�رة وي�ستطيع اخلطيب 
االيقاع )�سربة  اذا جردها من  النعي  مثل  اللطميات  بع�س  يجعل  ان 

ال�سدر(. 
وهذه اللطميات 

اأ - يزينب راح اب� الغرية / للرادود احلاج اب� ب�سري النجفي
ب - ينب امي عالرتاب عفتك دمية / للرادود ال�سيخ حمزة الزغري

ت - يالهي اجنان ماردن لب� اليمة / للرادود ال�سيد ح�سن الكربالئي
ثالثا: نتعرف على مقام احلجاز من خالل الط�ر العا�س�ري وهذا الط�ر 
م�سه�ر جدا علما ان العا�س�ري يقراأ به املجاريد والن�ساري واالب�ذية 

رابعا: بيت التخل�س: يف نهاية كل جمل�س اعتدنا ان ن�سمع من اخلطيب 
نغما مميزا ينهي به املجل�س في�ستخدم فيه �سعرا ف�سيحا وهذه النغمة 

هي نغمة احلجاز .
يا نازلني بكربال هل عندكم...الخ

وقراءة  القراآن  ا�ستخدامه يف جت�يد  عليه من خالل  نتعرف  خام�سا: 
االدعية واالتبهاالت. 

مالحظة انا اعلم ان االط�ار البد لها من تطبيق عملي وهذا ما نق�م 
لكل  دفيدي  قر�س  بطبع  كذلك  و�سنق�م  ي�ميا  اخلطابة  معهد  يف  به 
يف  احلجاز  نغم  ا�ستخدام  على  �سنتعرف  القادم  العدد  ويف  االط���ار 

االط�ار احل�سينية.

فن االطوار

الحلقة 
الرابعة

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن
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ايها اخلطيب العزيز- ايتها املبلغة الفا�سلة
مذهبنا  �سيما  وال  ا�ستثنائية  بظروف  االيام  هذه  يف  منر  اأننا  مبا 
وعقيدتنا ومبا اننا نالحظ اعداء اهل البيت قد جندوا كل طاقاتهم 

االعالمية وغريها لت�س�يه احلقائق النا�سعة.
ومبا ان بع�س النا�س من الطبقة الثالثة من طبقات املجتمع الذين 
ق�سمهم االإمام علي  يف ق�له امل�سه�ر لكميل يا كميل النا�س 
تنطلي  فه�ؤالء  ناعق  مع  ينعق�ن  رع��اع  وهمج  ومتعلم  عامل  ثالث 

عليهم بع�س االكاذيب واالقاويل.
ومبا ان املنرب احل�سيني ميثل من�سة االلقاء و�ساحة اجلهاد يف كل 

الع�س�ر .
ومبا ان النا�س م�سدودون غايه االن�سداد للمنرب احل�سيني ال �سيما 
يف امل�ا�سم الكبرية كعا�س�راء ورم�سان و�سفر فاعلم ايها اخلطيب 

وانتي ايتها املبلغة بان ال�اجب امللقى على ع�اتقكم الدفاع امل�ستميت 
عن املذهب وب�سالبة, ان املقاتل يعد نف�سه اعدادا جيدا ملالقات 
عدوه من قبيل التدريب وما �سابه لذلك فاعلم�ا ايها اخلطباء انكم 
يف �ساحة مل�اجهة مع عدوكم ي�ميا بل كل ما ترتق�ن املنابر مع اقل 
تقدير وهذه امل�اجهة تتطلب منا اال�ستعداد واال�ستعداد يت�قف على 

1- ق�ة البيان 
2- �سالمة الل�سان

3- ان تك�ن نح�يا 
4- �سالمة اللغة العربية 

ودح�سها  االع��داء  رواي��ات  على  واالط��الع  واحلفظ  املطالعة   -5
وقراءة كتب علمائنا االعالم وكيف دافع�ا عن املذهب واهلل امل�فق 

لل�س�اب.

اخلطيب والدفاع عن املذهب
بقلم: اب� ح�سني اال�سدي
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بقلم: ال�سيخ علي ال�سامي 

هو اخلطيب ال�سيخ عبد اجلبار بن عبد الر�سا بن حم�سن الغراوي ال�ساعدي ولد املرتجم يف قلعة 
�سالح من حمافظة مي�سان �سنة 1369م ولكنه ملا هاجر والده اىل ناحية الكحالء كان مع والده فهو 
اذن كحالئي الن�ساأة والرتعرع فيها وهو احد ابنائها الذين رفعوا اأ�سمها عاليا يف ال�سحف واملجالت 
والكتب واملقاالت التي تن�سد تباعا ومواقفه يف املحافل النجفية ذات املنا�سبات االدبية املعروفة 
فهو من ف�سالء وخطباء النجف واأدباءها املعروفني وكان من اخلطباء البارزين وال�سعراء املبدعني 

.وهذه واحده من ق�سائده بحق االإمام احل�سني

الشيخ عبد اجلبار الساعدي

ــود  ــم ــس ــ� ـــــز ال ـــود احـــ�ـــســـني يــــا رم ـــك ـــن مبـــــوقـــــف الـــــيـــــوم ال

ــور ــس ــ� ــع ـــــو ال ــــا زه ومـــنـــتـــهـــى احلـــــــدث الـــفـــريـــد احـــ�ـــســـني ي

ــنــا ــ�ــس ــــا ومــــ�ــــس ال ـــني ي اجلــــحــــوداحـــ�ـــس ــــا  ــــي دن يف  املــــــــــوار 

ــــــه الـــبـــيـــان  ــــم الـــقـــ�ـــســـيـــداحـــ�ـــســـني يـــــا ول ــــغ ــــــا ن ــــــرثي ال

ــــا بــــاعــــث الــــتــــاريــــخ بــعــبــق جـــديـــدي ــــــن  م كــــاملــــجــــامــــر   

ـــاحـــب الـــفـــتـــح املـــــدوي ــــــوجــــــوديـــا�ـــس ـــــــني ارجــــــــــــــاء ال ب

ـــق ـــل ـــع امل ــــــاج  ــــــت ال درة  ــــــا  ـــــود ي ـــــــات اخلـــــل ـــــــام فـــــــــوق ه

ــل ــس ــر� ـــد يـــــا نـــفـــحـــة االيـــــــــام ت ـــي ـــس ـــ� ــــــــن ن ــــــــا يـــــــــــرق م م

ـــا  ـــس لــــلــــمــــزيــــد يــــا مـــلـــهـــم االحــــــــــرار در� الـــــتـــــطـــــلـــــع  يف 

ــديــــــا خــــــري مــــــا يــــهــــب االلــــــه  ــي ــع ــس ــ� ـــرق الـــــيـــــوم ال ـــس ـــ� مب

ــــوديــــــا قــــمــــة املـــــجـــــد املـــــوؤثـــــل  ــــرع ــــال ــــــزاأ ب ــــــه ــــــــي ت وه

ـــــــار الــــــــــورى  ـــــــك ـــد حــــــــــريت اف ـــــزم االكـــي ـــــع بــــالــــبــــذل وال

ــت  ــط ــخ ــــــطــــــوالت ت ـــــــل اأ�ـــــــــســـــــــوار احلـــــــــدودهــــــــذي ب ك

ـــــس  ـــــدرو� ـــمـــت ال ـــا تـــعـــل ـــه ـــن ـــج الــــــــــراأي الـــ�ـــســـديـــدم ـــه ـــن وم
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بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي
نتاأمل  اأن  واأخ��رى  فرتة  بني  املنا�سب  من  اإن 
بع�س  منها  لنت�سيد  ال�سرعية  الكلمات  يف 
"الق�اعد  بال�  الق�اعد  الق�اعد, وت�سمى هذه 
ن�س  ه��ن��اك  ي��ك���ن  ال  ف��ق��د  املت�سّيدة".. 
جمم�ع  م��ن  ولكن  ال��ق��اع��دة,  تلك  مب�سم�ن 
الفائدة..  تلك  ن�ستفيد  والقرائن  ال�س�اهد 
يقدم  املقد�س  ال�سارع  اأن  الق�اعد:  ومن هذه 
ال�قاية قبل العالج, كما ه� داأب العقالء يف 
احل��رام  يف  تقع  اأن  فقبل  الي�مية..  حياتهم 
فاإن ال�سارع يهيئ لك جمم�عة من املقدمات 
رة, ل��ك��ي ال ي��ق��ع اأح��دن��ا يف  رة وامل���ن���ذِّ امل���ح���ذِّ

احلرام.
ما  امل��ق��ام  ف��ى  املقيا�س  اإن  جامعة:  وبعبارة 
روي من اأنه: من حام ح�ل احلمى اأو�سك اأن 
يقع فيه.. فالذي يح�م ح�ل حمى ال�سلطان, 
عمدا  اأو  �سه�ا  يت�سلل  اأن  الطبيعي  من  فاإنه 
هذه  على  وكتطبيق  اململكة..  تلك  ح��دود  يف 
ال�����س��ارع امل��ق��د���س حرم  اإن  ن��ق���ل:  ال��ق��اع��دة 
ولكن  اخل��ب��ائ��ث..  اأم  وجعله  اخل��م��ر,  علينا 
اخلمر,  �سرب  لتحرمي  بالن�سبة  اأن��ه  نالحظ 
حرم علينا اجلل��س على مائدة ُي�سرب عليها 
له,  �ساربا  اأحدنا  يكن  مل  واإن  اأي�سا,  اخلمر 
م��س�ع  يف  واأم���ا  اخل��م��ر..  م��س�ع  يف  ه��ذا 
الكربى  اخلطيئة  اأن  نعلم  فنخن  الن�ساء, 

ال��زن��ا هناك  ال��زن��ا, ول��ك��ن قبل  ع��ب��ارة ع��ن 
النظر,  منها: حرمة  املحرمات  جمم�عة من 
ال�سه�ي,  النظر  وحرمة  امل�سافحة,  وحرمة 
واحلديث ال�سه�ي.. الأن هذه املقدمات �س�ف 
لالإن�سان..  الباطني  الرتكيب  تغيري  يف  ت�ؤثر 
فمن املعروف اأن االإن�سان له �سل�سة من االأم�ر 
اخلفية عن احل�ا�س: منها ال�سل�سلة الع�سبية 
تفرز  التي  امل���اد  بع�س  وهناك  وتفاعالتها, 
كربى  مبهام  وتق�م  ج��دا,  �سغرية  غ��دد  من 
الذي  االإن�سان  اأن  الطبيعي  ومن  البدن,  فى 
والب�سرية  ال�سمعية  االإث��ارة  مل�اطن  يتعر�س 
الف�سيل�جية  تركيبته  تتغري  اأن  وال��ق���ل��ي��ة, 

وال�سكي�ل�جية معا -اأي بدنه ونف�سه.
فاإذن, اإن حرمة النظر واال�ستماع, ه� لتجنيب 
تغلب عليه  اإىل م�ج�د  يتغري  اأن  االإن�سان من 
على  ال�سيطرة  يفقد  وع��ن��ده��ا  ال�����س��ه���ات, 
املدمنني  بع�س  اأن  ُيالحظ  هنا  ومن  نف�سه, 
يبكي  فاإنه  اأحد,  يعظه  املعا�سي, عندما  على 
امل�عظة:  هذه  ختام  يف  يق�ل  ولكنه  ويتاأمل, 
يرددها  العبارة  فهذه  بيدي..  لي�س  الأم��ر  اأن 

املت�غل�ن يف املعا�سي.. الحظ�ا هذه االآية:
َكاَن  اأُوَلِئَك  ُكلُّ  اَد  َواْلُف�ؤَ َر  َواْلَب�سَ ْمَع  ال�سَّ {اإِنَّ 
���ؤُواًل}/ االإ����س���راء:36.. مل��اذا ذكر  َع��ْن��ُه َم�����سْ
يعلم  اهلل  وال��ب�����س��ر؟..  ال�سمع  بعد  ال��ف���ؤاد 

الف�ؤاد  اأن  وه�  حد�سا  نحد�س  ولكن  مب��راده, 
اإال  باطنيته,  رغم  الباطني-  العن�سر  -هذا 
اأنه يتاأثر بالروافد اخلارجية, املتمثلة بال�سمع 
رتبة  فى  وه���  ال��ف���ؤاد,  جعل  ولهذا  والب�سر 

املعل�ل مقدما على الب�سر وال�سمع.
عندما  امل���ؤم��ن��ات  بع�س  اأن  ال��غ��ري��ب  وم���ن 
املق�لة  هذه  تق�ل  فاإنها  ال�سف�ر  عن  تنهاهن 
ال�ساذجة املعروفة: وهى اأن االإميان يف القلب, 
اأي اأن قلبي نظيف, فدع احل�ا�س على ماهي 
القلب  ف��اإن  قلنا:  كما  اأن��ه  واحل��ال  عليها!.. 
-هذا العن�سر الباطني- يتاأثر بهذه الروافد 
احل�سية.. واالأمر متاما مثل اأن تق�ل للح��س 
املائي املل�ث: اأيها احل��س, ال تتل�ث!.. واأنت 
ت�سب فيه املجاري ال�سيئة والقبيحة واملنتنة.. 
اأن  ب��د  ف��ال  امل�سب,  تنّظف  اأن  اأردت  ف���اإذا 
امل�ؤمن  االإن�سان  اإن  فاإذن,  الروا�سب..  تنّظف 
يف تعامله مع اجلن�س االآخر, ال بد واأن يراقب 
كان    علي  اأن  )روي  وق���ل��ه..  �سمعه 
جال�سًا يف اأ�سحابه, اإذ مّرت به امراأٌة جميلٌة, 
اإّن   : فقال  باأب�سارهم,  الق�م  فرمقها 
من  اأي  ط���ام��ح...(..  الفح�ل  ه��ذه  اأب�سار 
الطبيعي عندما ينظر رجل اإىل امراأة متزينة, 
اأن ينتج عن ذلك حركة باطنية, تنعك�س على 

�سكل مد الب�سر وما �سابه ذلك.
201313 حزيران

اال�سرة ال�سعيدة



 

بقلم: ال�سيخ حافظ طالب عبد اخلفاجي 

مبنا�سبة م�اليد االقمار ال�ساطعة يف �سهر �سعبان واالفراح الكبرية 
وكذلك  ال�ساجدين  و�سيد  العبا�س  واخيه  احل�سني  االإمام  مب�اليد 
التي  االبيات  ه��ذه  نقدم  املنتظر  احلجة  وال��زم��ان  الع�سر  اإم��ام 

تتالئم مع هذه املنا�سبات العظيمة.
)ق�ة  دي�انه  يف  الع�ادي  ح�سني  ال�سيد  البيت  اهل  �ساعر  فهذا 

: االب�سار ب�الية االطهار( يق�ل يف م�ل�د االإمام احل�سني
نهني لطه واأهل بيته الكرام 

مب�لد ح�سني الزهة بن�رة االأنام 

نهني طه اأمل�سطفى واهله الطهر 
مب�لد العز والكرامة املزدهر

بي فرح عر�س اجلليل ومتب�سر 
الأن اأ�سمه للعر�س �ساير و�سام 

للعر�س ا�سم اب� اليمة اأمت�جه
وطل�سم معن�ن ب��سطه املنهجة 

ح�سني م�سباح الهده وفلك النجه
ورحمة اهلل ال�ا�سعة وباب ال�سالم 

رحمة اهلل ال�ا�سعة البيها امان 
واليل�ذ ب�س�رها ياخذ ظماآن 

ي�ساهد بعينه نعيم البلجنان
وح�ر مق�س�رات اله ب��سط اخليام 

اب� باقر قدوة للدين واأ�سل
تاج الب�س بال�سرب من يبتهل 

عجب االمالك وال�سبع ال�سداد
بال�سرب عن�ان �سار وبال�سداد 

منبع الع�سمة و�سبح زين العباد 
�سدره لل�سار وجره ل�ح و �سجل 

ك�سف لالأمة االأمر واحيه ال�سنن 
بن�ر علمه يطفي نريان الفنت 

وينقذ اال�سالم باأيام املحن
ف�سله عاالأ�سالم مامثله ف�سل 

وبعد اريد ان�ب او �سحلك اأمر 
من بعد طف كربله ط�ل العمر 

ن�حه وال�ن والبجي ظل م�ستمر 
على اأم�ساب االب� دم دمعه يهمل 

مولود الثالث من شعبان

خير الساجدين علي بن الحسين
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االدب ال�سعبي



 

اأما �ساعر اهل البيت ال�سيد �سعد الذبحاوي يف دي�انه 
)ال�الية احليدرية( يف امل�ال و االب�ذية فيق�ل:

من ولد حامي الظعن جفه ال��سي با�سله
بي يدري وبكربله هذا الفته با�سله 

كل الف�سايل ملك وات�سجلت ب�س اله
با�سل غي�ر اأو ويف و�سيغم اأو راعي العلم

من والده مكت�سب كب�س الكتيبة علم
اأبعبا�س اهل العلم عدها داريه وعلم

عبا�س حي مر�سعة اأوحي وكفتنه البا�سله 

ال�سجاعه ابها�سم اخت�ست ب�سلها 
جنبت �ساحب الغريه ب�سلها

اجف�فه مب�ل�ده حيدر ب�سلها 
يدري تنكطع بالغا�سرية

هذه  العبا�س  بحق  فيق�ل  م��ع��ارج  ح�سني  احل��اج  ال�ساعر  واأم���ا 
االهزوجة :

كل عام نكتبلك احنه ا�سعار 
ما و فينه حكك ينب حامي اجلار

�سل�ن ن��سفك وباأيدك البتار
 نار وزلزال وتفنيها

�ساحلنه كلمن الك ينب احل�سن �سالح
واخلري فيما وقع بيها الف �سالح

انته الذي �سخ�ست الطالح من ال�سالح 
ال�سلم اأم�ره اإله من كل امر �سلمه

امرك الراعي االمر يا�ساحبي �سلمه 
�ساملنه جف الذي بجفك اجه �سامله

ت�سلح اأمرنه ا�س�كت وينك يب� �سالح 

قمر العشيرة أبي الفضل العباس

صاحب ليلة النصف من شعبان

اكفل الحوراء زينب

201315 حزيران

االدب ال�سعبي



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال��ع��امل��ني وال�����س��الة وال�����س��الم على  احل��م��د هلل رب 
الطيبني  بيته  واآل  حممد  واملر�سلني  االنبياء  ا�سرف 
عبد  ال�سيخ  ب�سماحة  نرحب  البدء  يف  الطاهرين 
اللقاء  اتاحته فر�سة  ون�سكره على  الغفاري  الر�س�ل 

به ونق�ل له �سالم عليكم ورحمة  اهلل وبركاته 
  وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.

   نحن و القارئ  الكرمي نريد ان نتعرف 
يف  بدايتكم  كانت  وكيف  ال�سخ�سية  بطاقتكم  على 

اخلطابة احل�سينية ومن كان له الف�سل عليكم ؟
  ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب 
العاملني داعيكم ال�سيخ الدكت�ر عبد الر�س�ل الغفاري 
عل�م  يف  اخت�سا�س  واحل�زة  اجلامعة  ا�ساتذة  احد 
واي�سا  العربي  واالدب  ال�سريف  واحلديث  القراآن 
لدينا اخت�سا�س يف الفقه واال�س�ل, من م�اليد عام 
االآداب.  كلية  الب�سرة  جامعة  من  تخرجت  1952م 
ثم كان لدي اخت�سا�س يف االدب العربي من جامعة 
القاهرة ومن بعد هذا �سافرت اىل �س�ريا وكانت لدي 
وبعدها  1980م  �سنة  منذ  التف�سري  يف  حما�سرات 
جامعاتها  يف  التدري�س  وب��داأت  اي��ران  اىل  �سافرت 
البحث اخلارج  واي�سا وا�سلت درو�سي احل�زوية يف 
�سافرت  وبعدها  هناك  الطائفة  علماء  كبار  على 
وتخرجت من )جامعة  وتنقلت يف مدنها  الهند  اىل 
عليكر( 1990م ق�سم الديانات وكان اخت�سا�سي يف 
عل�م احلديث وعل�م القراآن وكانت االأطروحة حتت 
عن�ان )الكليني والكايف( ثم كان لدي تخ�س�س يف 
على  فح�سلت  بنار�س(  )جامعة  من  العربي  االدب 
املاج�ستري يف االدب العربي ثم اخت�سا�س يف الفقه 
واال�س�ل ماج�ستري من جامعة �سلطان املدار�س يف) 
لكن�( هذه بالن�سبة اىل االخت�سا�سات التي نلتها من 
هذه اجلامعات وبعد ذلك مار�ست مهنة التدري�س يف 
جامعي  ا�ستاذ  االن  انا  �سنة,   30 ح�ايل  اجلامعات 
ادر�س يف �س�ريا وايران ولبنان والهند واماكن اخرى 

من العامل.
امل��ن��رب احل�سيني  اخ���رتمت ط��ري��ق  مل���اذا    
مل�ستم يف  او  وماذا وجدمت  عليه  �سجعكم  الذي  ومن 

خدمتكم هذه؟
ومنارة  مدر�سة  ه�  املنرب  احلقيقة  يف     
ان  ي��ري��د  ومل��ن  واملحا�سرين  واال���س��ات��ذة  للمبلغني 
يخدم ال�سريعة اال�سالمية فكان يل ولع منذ ال�سغر 
ابناء املجتمع  املنرب واك�ن خطيبا واخدم  ارتقي  ان 

وابناء طائفتي فتدرجت يف الدرا�سة االأكادميية من 
بحيث  اخ��ر  جانب  من  احل���زوي��ة  والدرا�سة  جانب 
وال�قت  املاأخذ  اجلانبني  هذين  يف  الدرا�سة  اخذت 
االكرب من حياتي وعندما كنت ارتقي املنرب يف ال�اقع 
كنت حما�سرا وغالبا تك�ن حما�سراتي يف اجلانب 
والعقائد  والتف�سري  ال��ق��راآين  واجل��ان��ب  التاريخي 
  لذلك وجدت الطريق لبثِّ مدر�سة اهل البيت
والعقائدية  العلمية  املحا�سرات  القي  املنرب,  ه� 

من  والثقافية 
خ�����الل امل��ن��رب 

احل�سيني 
ال�سريف 

واط���ع���م ه��ذه 
املحا�سرات 

مب�سيبة 
  االإم�����ام
و������س�����يء م��ن 
���س��رية االإم���ام 
الطف  وواق��ع��ة 
يل  يتي�سر  وم��ا 

من ال�سعر.
�سجعني  ال��ذي 
ارت�����ق�����اء  يف 
امل�������ن�������رب ه���� 
الدكت�ر ال�سيخ 
كانت  ال���ائ��ل��ي 
ت���رب���ط���ن���ي ب��ه 

ط�يلة  �سنني  �س�ريا  يف  كنا  منذ  معه  وطيده  عالقة 
الكتابات  يف  ونتباحث  وجنل�س  ون��ت��زاور  نرتاد  كنا 
تاأثرت ببع�س اخلطباء منهم �سيد  والبح�ث وهكذا 
هادي  وال�سيخ  ق�سام  ج�اد  وال�سيخ  ريحه  اب�  جابر 
�سرب  ج�اد  وال�سيد  الهاليل  جعفر  وال�سيخ  الن�يني 
رحمة اهلل عليهم اجمعني ه�ؤالء عا�سرناهم وتاأثرنا 
بهم وكنا نناق�س معهم اخلرب والرواية التي ياأتينا بها 
اخلطيب اذا كانت هذه الرواية �سعيفة وغريها من 

البح�ث والروايات. 
  هل تف�سل�ن ان يك�ن املنرب لذكر امل�سيبة 
على  ترتتب  اخ��رى  وواج��ب��ات  ام���ر  هناك  اأم  فقط 

اخلطيب؟
على  وينبغي  مدر�سة  املنرب  ال���اق��ع  يف     
اخلطيب ان يك�ن مثقفا وان يطالع ويكرث يف مطالعته 

يف الكتب العقائدية من جانب والكتب التاريخية من 
ذلك  كل  واالخالقية,  الرتب�ية  والكتب  اخر  جانب 
يك�ن يف هيكل بحيث ان اجلال�س لهذا اخلطيب لكي 
ي�ستمع البد ان ي�ستفيد, والذين يجل�س�ن حتت املنابر 
من �سرائح متعددة واعمار خمتلفة وطبقات متعددة 
وان ال�سباب يحتاج�ن اىل بع�س املعل�مات غري الذي 
يحتاجها كبري ال�سن وهكذا املراأة  اي�سا حتتاج اىل 
بع�س املفاهيم غري الذي يحتاجها الرجل فاأذن البد 

الفن�ن  من  للعديد  جامعا  مثقفا  اخلطيب  يك�ن  ان 
والعديد من امل�ا�سيع والثقافات وان يك�ن مطلع على 
التاريخ اال�سالمي ولتاريخ بقية االمم وال�سع�ب حتى 
يعطينا در�سا �سامال بحيث الذي يجل�س وي�ستمع 45 
بح�سيلة هذه احل�سيلة حتى  يخرج  ان  البد  دقيقة 
من  ا�ستفدت  يق�ل  حتى  اجلال�س  هذا  قابلية  تنمي 
هذا املنرب ومن هذا اخلطيب اذا على اخلطيب ان 

يك�ن ملما للمادة مثقفا ثقافة جيده. 
  ه���ل واج��ه��ت��م م��ت��اع��ب وم�����س��اع��ب يف 

م�سريتكم اخلطابية  , حبذا تذكرون �سيء منها؟
  امنا اخلطابة عندي �سياغة حما�سرات 
وهذه املحا�سرات غالبا تك�ن علمية تعنى يف �سميم 
العقائد و�سميم التاريخ اال�سالمي ويف �سميم النقد 
بع�س  او  تخ�س�سي  بحكم  ال��رواي��ات  انقد  انا  الأن��ه 

اخلطيب احل�شيني ال�شيخ الدكتور

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

ت�س�ير: عالء الي�ساري
عبد الر�شول الغفارياجرى اللقاء: طالب حممد جا�سم
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الرجال  علم  ه�  امار�سه  انا  كنت  الذي  التخ�س�س 
املد�س��سة يف  واملرويات  ال�سند  احيانا  اناق�س  فكنت 
املنرب  للخطيب و�ساحب  فامل�ساعب  وتاريخنا  كتبنا 
وباالأخ�س  اذا كان املجتمع فيه �سرائح ال تفهم معنى 
الذي  بامل�ست�ى  لي�س  او من يحظر املجل�س  اخلطابة 
يعلم  ان  اخلطيب  على  اذا  املفاهيم  تلك  ي�ست�عب 
امل�ست�ى  اىل  معهم  ينزل  حتى  احلا�سرون  هم  من 
او  العقائدي  واملفه�م  امل��س�ع  ويب�سط  امل�ستمعني 
هناك مطالب تاريخية وترب�ية حتى اجلميع ي�ستفيد 
من هذا اخلطيب واملنرب, اذا امل�سكلة التي ي�اجهها 
يق�له  مل��ا  اجل��م��ه���ر  ا�ستيعاب  م��دى  ه���  اخلطيب 
احيانا واجلمه�ر يك�ن غري متجان�س مره انت تلقي 
فتعرف  جامعيني  طالب  على  جامعه  يف  حما�سرة 
ينا�سبهم,  مبا  معهم  فتتكلم  الطالب  ه�ؤالء  م�ست�ى 
اذا احل�س�ر يف هذا  م�ؤمتر  او عندك حما�سرة يف 
امل�ؤمتر من اأ�ساتذة وثقافات معينة فتتكلم مب�ست�اهم 
لكي  يجل�س�ن  وال��ذي��ن  احل��ا���س��رون  ك��ان  اذا  ولكن 
ي�ستمع�ا لي�س من طبقه ولي�س متجان�سني هنا يجب 
ان يراعي هذه الظاهرة حتى الكل ي�ستفيد من هذا 

املنرب.
اعتمدمت�ه  الذي  االمثل  اال�سل�ب  ه�  ما    

يف م�سريتكم اخلطابية؟
  اال�سل�ب الذي اعتمدته ه� اوال اعتمادي 
على القراآن الكرمي بالدرجة االوىل فابدي اخلطابة 
باأية قراآنية كرمية واحاول ان اعطي الروؤو�س العامة 
او العناوين الرئي�سية لالآية الكرمية التي يبحث عنها 
الذي  املهم  املطلب  واخ��ذ  املحا�سرة  اج��زء  وبعدها 
اريد انا ان احتدث فيه لعالج او معاجلة ظاهرة او 
احد املفا�سد او م�ساكل املجتمع او انحراف, عندما 
ذلك  وبعد  قبل  من  فاختارها  الكرمية  باالآية  اب��داأ 
ا�سلط اال�س�اء عليها ومن خالل هذه االآية احاول ان 

اعالج بع�س الظ�اهر ال�سيئة او بع�س االمرا�س التي 
هي متف�سية يف املجتمع.

ر�سم  يف  األفتم�ها  التي  الكتب  ه��ي  م��ا    
طريق املنرب احل�سيني ؟

التي  والبح�ث  ���س��درت  التي  الكتابات    
طبعت ه��ي ح���ايل اك��رث م��ن خم�سني ع��ن���ان ال��ذي 
�سدر اىل حد ي�منا هذا, واما ما يخ�س املنرب لدي 
القراآن  خ��الل  من  احل�سني  عن�ان  حتت  م��س�عة 
الكرمي هذا الكتاب طبع عام 1994 م �سدر اجلزء 
الكتاب  بداية هذا  وتناولت يف  بريوت  منه يف  االول 
و�سم  و�سم ح�ايل )200 �سفحة(  االول  يف اجلزء 
هذا الكتاب نقد وردود, وهناك كتابات من البع�س 
كرامة  عن�ان  حتت  ه�  اخر  وكتاب  عليهم  ورددت 
االإم����ام احل�����س��ني  ث���الث اج����زاء ���س��درت يف 

بريوت. 
اخلطيب  اىل  بالن�سبة  روؤي��ت��ك��م  م��اه��ي    

الناجح وماهي ار�ساداتكم للخطباء؟
�سعة  اخلطيب  على  يك�ن  ان  يجب  نعم    
االط����الع وك��ذل��ك ���س��ري��ع احل��ف��ظ وه��ك��ذا وه��ن��اك 
�سفات  منها  اخلطيب  بها  يتحلى  ان  يجب  �سفات 
والفقه  ال�س�ت  تخ�س�س  ومنها  وعلمية  ترب�ية 
كت��سيح  ت�سدر من اخلطيب  التي  ومنها احلركات 
اال�سارة   تك�ن  وا�سح, قد  ا�سبح غري  وما  ما غم�س 
على  نظراته  يق�سم  وان  امل������س���ع  لذلك  وا�سحة 
الزمن  يراعي  وان  عليهم  ينتبه  حيث  احلا�سرين 
وبع�س اخلطباء يك�ن منربه �ساعة ون�س فهذا ملل 
وبعظهم يك�ن �سعر وق�س�س, املنرب ال يخت�سر على 
كل  يراعي  وان  لهذه  ملم  يك�ن  بل  هذه  من  واح��ده 
حقه  منهم  كل  من  ويعطي  وال�سفات  احلالت  هذه 
اذن هناك �سفات يجب ان يتحلى بها اخلطيب حتى 

يك�ن اخلطيب ناجحا.
م��اه��ي    
التي  ال����دول 
وف��ق��ك��م اهلل 

للقراءة 
والتبليغ 

فيها؟
 

ال���اق��ع  يف    
اىل  ذه���ب���ت 
ع��دي��ده  دول 

بع�س 
كنت  ال����دول 

حما�سرا 
وبع�سها 

خطيبا  كنت 
وبع�سها 

مبلغا  ك��ن��ت 
وبع�سها 

�سافرت  التي  وال��دول  جامعي,  ا�ستاذ  مدر�سا  كنت 
ولبنان,  االردن,  �س�ريا,  م�سر,  منها  كثريه  اليها 
واإندوني�سيا,  وماليزيا,  والهند,  واحلجاز,  وتركيا, 

وايران.
وتهتم  ترعى  رابطة  باأن�ساء  تعتقد  هل    
مبعهد  راأيكم  ه�  ؟وم��ا  واخلطباء  اخلطابة  ب�س�ؤون 
ي�سعى  الذي  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اخلطابة 

الأن�ساء هذه الرابطة؟
   يف ال�اقع انا جديد على هذا املعهد وهذه 
الرابطة �سرورية ان تق�م بجمع اخلطباء وار�سالهم 
اخلطباء  ه�ؤالء  على  م�سرفة  تك�ن  اأي  املجال�س  اىل 
وتر�سدهم وت�ساعدهم, اما بالن�سبة للكادر ن�سد على 
ايديهم ونقدر جه�دهم ونثمنها جه�د مباركة الأدارة 
هذه املجلة فاأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل ان حتتل هذه 
املجلة م�قعها من بني املجالت �س�اء كانت يف العراق 

والعامل 
وكلمة  للخطباء  ت�جه�نها  اخ��رية  كلمة    
اخلطباء  ���س��دى  جملة  ك���ادر  نحن  لنا  ت�جه�نها 

لنجعلها من الت�جيهات البناءة؟
ان  ف��اأرج���  اخلطباء  اىل  بالن�سبة  ام��ا    
ينتبه�ا فال ي�سع�ا املنرب اىل اغرا�سهم ال�سخ�سية 
يجعل�ا  ال  ان  اخل��ط��ب��اء  واع��زائ��ي  اخ����اين  او���س��ي 
املنرب احل�سيني هدفا الأغرا�سهم ومتى ما كان هذا 
فان    احل�سني  وخلدمة    هلل  ين�يه  اخلطيب 
اما  النا�س,  بني  عزيزا  ويجعله  يرفعه  �س�ف    اهلل 
االمر االخر ان ال ي�ستنكف ال�سخ�س او اخلطيب من 
قراءة املجل�س يف املكان الذي ال ينا�سبه او ال يعجبه 
يف  يقراأ  ان  ي�ستنكف  اخر  مبعنى  قليل  احل�س�ر  او 
واحد   ه� احل�سني ه�  املكان, فاحل�سني  ذلك 
فاذا كان يح�سر ع�سرين �سخ�سا او يح�سر مائتني 
  احل�سني  خلدمة  نف�سه  ينذر  فعندما  �سخ�س 
فرمبا به�ؤالء الع�سرة او الع�سرين فيهم االجر الث�اب 
العظيم اذا او�سي اخلطباء باأن ال ي�ستنكف وال يرتدد 
ال  ان  االخر  وال�سيء  مت�ا�سع  مكان  يف  القراءة  من 
اي�سا  االخ��رى  وال�سفة  امل��ادي��ة,  االم���ر  اىل  يلتفت 
اوكد عليها هي ان يك�ن اخلطيب ملما لكل امل�ا�سيع 
امل�ا�سيع وامل�سادر.  وتك�ن عنده �سعة االطالع على 
اخلطباء(  �سدى  )جملة  جملتكم  اىل  بالن�سبة  اما 
هذه املجلة الغراء ن�سد على ايديكم ونقدر جه�دكم 
�سبحانه  اهلل  و���س��األ  املباركة  اجل��ه���د  ه��ذه  ونثمن 

وتعاىل ان ي�فقكم وخلدمتكم هذه.   
بال�سكر  نتقدم  ه��ذا  لقاءنا  خ��ت��ام  ويف    
على  الغفاري  الر�س�ل  عبد  ال�سيخ  ل�سماحة  اجلزيل 
اتاحته لهذه الفر�سة واعطائه هذا ال�قت من برامج 

عمله ونكرر �سكرنا وتقديرنا ل�سماحتكم .
اللقاء ونحن ان �ساء  ا�سكركم على هذا    
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  ت�ا�سل معكم  اهلل على 

وبركاته.

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

ال�سيخ◄
الغفاري

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء

�سدى ◄
اخلطباء
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مفهوم  
السخاء 

ال�����س��خ��اء: وه���� اجل����د وال��ك��رم وه���� و�سط 
البخل  تقدير  وه���  واالإ����س���راف  البخل  ب��ني 
ثمرة  وه���  الالئق  ال�اجب  بقدر  واالم�ساك 

الزهد .
وال�����س��خ��اء م���ن او����س���اف ال��ن��ب��ني وم��ع��ايل 
اخالقهم قال تعاىل: )وال جتعل يدك مغل�لة 
فتقعد  الب�سط  ك��ل  تب�سطها  وال  عنقك  اىل 

مل�ما حم�س�را(�س�رة اال�سراء
ال�����س��خ��اء خ��ل��ق اهلل    ع��ن ر���س���ل اهلل 
االعظم قال ر�س�ل اهلل  :ال�سخي قريب 
النا�س, قريب من اجلنة  من اهلل قريب من 

بعيد من النار 
عن ر�س�ل اهلل  ان ال�سخاء �سجرة من 
الدنيا  متدلية يف  اغ�سان  لها  اجلنة  ا�سجار 
اغ�سانها  من  بغ�سن  تعلق  �سخيا  كان  فمن 

ف�ساقه ذلك الغ�سن اىل اجلنة 
اهلل  وك��ل  وق��د  اإال  �سباح  م��ن  م��ا  ان��ه  وروي: 
لكل  اج��ع��ل  )اللهم  ي��ن��ادي��ان,  ملكني  ت��ع��اىل 

مم�سك تلفا ولكل منفق خلفا(

عالمات ال�سخاء
اكل  من  يبايل  ال  ان  ال�سخاء  عالمات  وم��ن 
او  مطيع  كافر  او  م�ؤمن  ملكها  وم��ن  الدنيا 
ويج�ع  غريه  يطعم  و�سيع  او  �سريف  عا�سي 
ويك�س� غريه ويعرى ويعطي غريه وميتنع من 
قب�ل عطايا غريه مين ذلك وال مين ول� ملك 
ول�  اال اجنبيا  نف�سه  باأجمعها مل يرى  الدنيا 
 يف �ساعة واحدة ما مل  بذلها يف ذات اهلل 

)م�سباح ال�سريعة(
حدود ال�سخاء:

ل�سخاء  ل  ان    الع�سكري  االم���ام  ع��ن 
مقدارا فان زاد عليه فه� �سرف

تكن  وال  �سمحا  ك��ن    علي  االم���ام  ع��ن 
مبذرا 

بذل  اجل����د  اف�سل    علي  االم���ام  ع��ن 
امل�ج�د 

من نتائج ال�سخاء
1- ي�ؤدي اىل املحبة 

عن االمام علي  ال�سخاء يزرع املحبة: 

ال�سخاء  وق��ال  ال�سفاء  مي��د  ال�سخاء  وق��ال 
يك�سب املحبة ويزين االخالق

2- يزيد يف الرزق
عن االمام علي  عليكم بال�سخاء وح�سن 
اخللق فانهما يزيدان الرزق وي�جبان املحبة 

3- يزيد يف اال�سدقاء
تكرث  ال�سخاء  ك��رثة    علي  االم���ام  ع��ن 

االولياء وت�ست�سلح االعداء 
 جد مبا جتد حتمد  وع��ن االم��ام علي 

وقال ج�د الرجل يحببه اىل ا�سداده 
4- ال�سيادة 

عن االمام احل�سني  من جاد �ساد 
اهلل  يحبهما  خلقان    النبي  ع��ن   -5

وهما: ح�سن اخللق, وال�سخاء 
  يق�ل االمام احل�سني

اذا جادت الدنيا عليك فجد بها
على النا�س طرًا قبل ان تتلفت

فال اجل�د يفنيها اذا هي اقبلت
وال البخل يبقيها اذا هي ولت

بقلم: ال�سيخ علي عبد احل�سني احمد
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  هكذا كانت وال تزال ث�رة االمام احل�سني
نربا�س �ساطع يت�هج على مدى االزمان وه� بذلك 
حا�سرا ولي�س غائبا ن�ستلهم منه الدرو�س والعرب 
احلقيقي  والت�جه  والت�سحية  البناء  جم��ال  يف 
اجلهادية  املعايري  وفق  امل�سلم  االن�سان  بناء  يف 

واملعربة عن روح اال�سالم الفقهية واالخالقية 
وهذا يدل على ان ا�ستذكار لتلك امللحمة اخلالدة 
ه� �سرورة ملحة يف املجال االمياين واالعتباري 
مما مينحنا الفر�سة على بناء احلياة وفق االطر 
العدلية التي ارادها اهلل �سبحانه وتعاىل لعبادة 
الدفاع  جانب  ذلك  عن  يتمخ�س  بل  ال�ساحلني 
اقدام  ركلتهم  الذين  واملحرومني  املظل�مني  عن 
الأنف�سهم  ارت�����س���ا  ال��ذي��ن  اجل��ب��اب��رة  االق���ي��اء 
وذرائ���ع  م�سميات  وحت���ت  ال��ن��ا���س  ا�ست�سعاف 
واهيه ال متت ب�سله مع احلق ال من بعيد وال من 
قريب فكانت ق�سية احل�سني  هي ت�سحيح 
التي  الطائ�سة  واحلماقات  اخلاطئة  للم�سارات 
ان  يعني  ما  النا�س  �سائر  �سد  الطغاة  مار�سها 
اهلل  ي��اأذن  حتى  خفاقة  �ستبقى  احل�سني  �سارية 
امل�ؤمنني  من  واهله  للحق  املبني  بن�سرة  تعاىل 
ي�سطع  كي  وج��ن���ده  ال�سيطان  يهزم  ذل��ك  عند 

احلق ن�ره فيبل�س الظاملني.

بقلم: الزم حمزة ح�سني 

مآثر خالدة
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ــــان  ــــق  االإجـــــــــادة واالإت
ــــطــــاعــــة وحـــــ�ـــــســـــن ال اإح�سان 1
عماد  كل مارفع �سي وحملة 2
ــيــل ــل ال يف  ـــري  ـــس ـــ� ال 3 اإ�سراء 
4 اآالء الــــــــنــــــــعــــــــمـــــــــة

واال�سح ان اركان الدولة يف اال�سالم هي )االن�سان, االر�س, النظام ( وهذا ما 
تبناه ال�سيد حممد ال�سريازي  يف كتابه فقه ال�سيا�سة.

والدليل على هذا املدعى ه� ق�له تعاىل: )ياداوود انا جعلناك خليفة يف االر�س 
فاحكم بني النا�س باحلق وال تتبع اله�ى في�سلك عن �سبيل اهلل ان الذين ي�سل�ن 
عن �سبيل اهلل لهم عذاب �سديد مبا ن�س�ا ي�م احل�ساب ووجه اال�ستدالل بالن�س 

القراآين يف ثالث نقاط هي: 
1- جاء اخلطاب االلهي )ياداوود( اأي يا ايها االأن�سان

2- جاء اخلطاب القراآين )اأنا جعلناك خليفة يف االر�س( ومن هنا يتبني امرين:       
االول: اجلعل من اهلل وه� الذي ف��س اىل النبي هذا املقام.

الثاين: عرب عن داوود  باأنه خليفة يف االر�س دون ان يخ�س�سه بجزء معنى 
وال �سك بان ر�سالة اال�سالم هي او�سع واكمل الر�ساالت فالبد ان تك�ن على االقل 

اىل كل االر�س.
3- جاء اخلطاب ال�سماوي) فاحكم بني النا�س باحلق وال تتبع اله�ى( وي�ستفاد 
من ذلك باأن هنالك نظام يتم ال�سري عليه الن احلق يف نظر االآية املع�س�مة عدم 
اتباع اله�ى اأي ان يك�ن لك نظام تتبعه ال ه�ى نف�سك وكل ي�م متيل اىل جهة 

معينة.
والقراآن  اال�سالم  يف  الدولة  الأركان  اجلامعة  االآية  بهذه  اال�ستدالل  يتم  وبذلك 

وهي )االن�سان, االر�س, النظام(.

اعداد: احالم بالل

طفل بعمر ال�سبى ذهب اىل اجلبال مع ابيه لي�ستمتعا مبا خلق الرحمن...
ف��سال اىل احدى املغارات تعجب الطفل ال�سغري من براعة واحكام �سناعة اخلالق 
اجلبار فردد قائاًل: �سبحان اهلل. واذا به يعرث يف داخل املغارة ف�ساح بكل ما اوتي من 
طاقة )اآاآاآخ( فرد عليه �سدى املغارة بنف�س العبارة فتعجب الطفل و�ساح : ملاذا تق�ل 
اخ فرد عليه ال�سدى بنف�س العبارة فقال ب�س�ت ع�سبي: من انت؟ فرد عليه ال�س�ت 
من انت؟ ف�سار ع�سبيا و�سرخ عليه هل انت غبي؟ فرد عليه ال�سدى بالعبارات التي 
اطلقها عليه ال�سبي... ف�سكت ونظر اىل ابيه فراآه من�ست ويرى ما يجري من حماورة 
بينه وبني املغارة, فابت�سم االب وقال لفلذة كبده ا�ستمع يل ماذا �ساق�ل.. ف�ساح االب 
كيف حالك؟ فرد عليه ال�سدى بنف�س العبارة ثم اردف قائال: كم انت جميل. فرد عليه 

ال�سدى كم انت جميل.
انده�س الطفل مما راأى من حماورة ابيه مع املغارة, فقال االب البنه يا بني انت الذي 
حتدد ماذا �سريد عليك �سدى املغارة فان قلت ُح�سنى اجبَت باحُل�سنى فانت امل�س�ؤول 

عن كل ما تق�ل وت�قع ردة الفعل من عندما تنطق بالكلمة.
يابني هكذا احلياة فاملغارة �سبيهة باحلياة والنا�س من ح�لك ان اح�سنت اليهم اح�سن�ا 

اليك وان ا�ساأت اليهم ا�ساوؤا اليك فحدد ماذا تختار انت ومبا تريد ان جتاب.
نعم بع�سنا يواجه النا�س باال�ساءة وي�ستغرب منهم ملاذا يواجهوه باال�ساءة فهذا �سداك غري 

�سوتك �سيتغري �سداك...
فكر من جديد

بقلم: ا. علي عادل ها�سم 13احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم

بقلم: كرار كرمي زيارة

غير صوتك
سيتغير صداك

الكلمة النهائية يف اركان الدولة يف االسالم

ت�سعبت  �سعبان:  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 
القبائل يف هذا ال�سهر � وقت الت�سمية � لالإغارة بعد قع�دها عنها 

يف رجب. وقيل يتفرق النا�س فيه ويت�سعب�ن طلبا للماء. 
 :)July(يوليو)الغريغوري )التقومي  الروماين  ال�سهر 
 Julius كلمة من اللغات االجنل� � فرن�سية عن الكلمة الالتينية
ال�سهر  هذا  وك��ان  ق.م(   44  �  100( قي�سر  ي�لي��س  ا�سم  وهي 
اإ�سافة  قبل  وذل��ك  اخلام�س,  ال�سهر  اأي   Quintils يدعى 

يناير وفرباير. 
بابلي  اللفظ  االآرامي(متوز:  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
عن لفظ �س�مري يعني ابن احلياة وق�سد به اإله عبده ال�س�مري�ن 

واالكادي�ن, وكان هذا ال�سهر مكر�سا له وه� اإله مي�ت ويع�د.
2014 3 4 رجب
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احلكم: جمه�ري.

العا�صمة: ن�اك�س�ط.

امل�صاحة:   1,030,700 كيل� مرت مربع.

ال�صكان: 3,291,000  ن�سمة.

العملة:  اأوقية م�ريتانية .

اللغة الر�صمية: العربية.

يرجع   MAURETANIE م�ريتانيا  ا�سم  الت�صمية:  اأ�صل 

اإىل العهد الروماين حيث اأطلق الرومان هذا اال�سم على منطقة �سمال 
اإفريقيا كلها, وكانت هنالك دولتان قدميتان يف �سمال اإفريقيا حتمالن 
الطنجية".  و"م�ريتانيا  القي�سرية"  "م�ريتانيا  هما  اال�سم  ه��ذا 
وعندما برز امل�سروع اال�ستعماري الفرن�سي يف نهاية القرن التا�سع ع�سر 

بعث هذا اال�سم من جديد واختار قائد احلملة الفرن�سية على البالد 
البالد  هذه  لت�سمية  م�ريتانيا  ا�سم  اإحياء  كاب�الين" اإعادة  "كزافييه 
باأ�سماء  به, وقد كانت معروفة من قبل  وال�سنغال  املغرب  ال�اقعة بني 
منها "بالد �سنقيط" عند العرب امل�سارقة, وكذلك "�سحراء امللثمني" 
القدامى,  العرب  امل�ؤلفني  عند  االأق�سى"  و"املغرب  ملت�نة"  و"بالد 
فكان�ا  البالد  �سكان  عامة  اأم��ا  اأنف�سهم.  البالد  هذه  م�ؤلفي  وبع�س 

ي�سم�نها "اأر�س البي�سان" يف مقابل اأر�س ال�س�دان ال�اقعة جن�بها.
نبذة خمت�صرة:  م�ريتانيا, ر�سميا اجلمه�رية االإ�سالمية امل�ريتانية, 

هي دولة تقع يف غرب اأفريقيا على �ساطئ املحيط االأطل�سي, يحدها من 
ال�سنغال,  الغربية واجلزائر, ومن اجلن�ب  ال�سحراء  ال�سمال كل من 

ومن ال�سرق واجلن�ب مايل.

اأو املناق�سة بني طرفني ح�ل م��س�ع معني لل��س�ل اىل  التفاو�س: بب�ساطه ه� احل�ار 
اتفاق الكت�ساب تلك املهارات التي البد ان تتمتع باملرونة.

انها من اهم اال�سياء التي يتقنها اأي مفاو�س ذكي و�س�ف نعر�س عليك االأن كيف تتمتع 
باملرونة ونذكر اهم النقاط يف هذا ال�ساأن:

التدرج  �سيا�سة  اتبع  ولكن  اغالقها  عدم  عليك  يجب  املفاو�سة  حدة  ترتفع  عندما   .1
خط�ة بخط�ة.

تقال  كلمة  لكل  واال�ستماع جيدا  هادئة  باع�ساب  والتحلي  اال�سرتخاء متاما  حاول   .2
واياك والغ�سب اذا تعر�ست للهج�م.

3. جتاهل متاما اال�ستفزازات من الن�ع اخلفيف التي قد يلقيها عليك الطرف االخر 
لكي يجرك اىل اال�سجار بال فائدة كي يف�سد عليك حماوالتك لالتفاق 

4. املعاملة وال تدعها ت�سل اىل مرحلة النفاق ال تكن �سلبا فتك�سر وال تكن لينا فتع�سر.
5. اذا ا�سطررت للهج�م فافعل ذلك با�سل�ب لبق ومهذب 

6. اعرف انك ل�ست يف معركة حربيه لذلك تفاو�س ب�سال�سة ودون ت�سبث
7. اذا اح�س�ست بف�سل املفاو�سات وان الطرف االخر متعند فاقرتح تاأجيل احل�ار ل�قت 

اف�سل 
8. جتنب الكلمات التي متدح فيها نف�سك اثناء التفاو�س الأن ذلك يثري ردود فعل �سلبية 

للطرف االخر 
9. اح�سم ام�رك وجتنب الرتدد

10. ال تطرح اكرث من �س�ؤال للطرف االخر يف نف�س ال�قت بل دع لديه الفر�سة الكافية 
لالإجابة على كل �س�ؤال بهدوء.

11. احذر الغ�سب اثناء الرد على الطرف االخر فهذا ي�سيء دائما اىل اهدافك املرج�ة
12. اذا كانت هناك �سعرة وحيدة يتعلق بها الطرف االخر ال تقطعها بل حافظ عليها 

بذكاء
13. امل�قف املفاجئ ال تك�سف اوراقك مرة واحدة ولكن احتفظ ببع�س منها الأنها قد 

تفيدك عند تاأزم امل�قف
يف هذا امل��س�ع الهام اربع حيل يلجاأ 
احل���ار  يك�سب  ك��ي  اخل�سم  اإل��ي��ه��ا 

ويخرج باأكرب عدد من املنافق له 
احليلة االوىل

اثناء  بق�ة  نظر  وجهة  يفر�س  ب��اأن��ه 
باأن  التغلب على ذلك  احلديث وميكنك 

تعطيه الفر�سة الكافية للكالم وال تقاطعه 
راأيك ان��ا اح��رتم بل انتظر ومبجرد ان ينتهي من حديثة تق�ل له: 

متاما واتفق معك ولكن ا�سمح يل وبهذا تف�ت عليه الفر�سة 
احليلة الثانية

وميكنك  واقعيه  غري  تك�ن  تكاد  با�سباب  والتحجج  حم��دودة  قدراته  بان  االدع��اء  هي 
التغلب عليه بان ترتكه يق�ل كذا وبذلك انت تلقي الكرة يف ملعبه وبعد ان ينتهي تنظر 

له وتبت�سم وتق�ل له انك تعرف جيدا 
احليلة الثالثة

قد  �سبق  فيما  ولكنك  لك  يق�ل  ان  مثال  مماثلة  بلباقة  االدع��اء  ترد  ان  ميكنك  وهنا 
الظروف  ان  اأال ترى  ولكن  الراأي  اوافقك  ب�ساطة  بكل  باإ�سل�ب خمتلف عليه  ت�سرفت 
قد تغريت ثم تبداأ بطرح وجهة نظرك بق�ة بل دافع بذكاء وحرفيه حاول الدفاع عنها 

ولكن دون غ�سب 
احليلة الرابعة

هي ا�ستغالل ال�قت مبعنى ان يلجاأ الطرف االأخر اىل ا�ساعة ال�قت يف تفا�سيل ال ي�جد 
لها اأي قيمة وذلك حتى ي�سيق ال�قت وت�سطر اىل امل�افقة على اأي �سيء ويف هذه احليلة 
ولكن باأ�سل�ب لطيف ثم انظر اإليه بابت�سامة تخربه انه ال ي�جد جدوى من تلك احليلة.

التفاوض الناجح
حممد علي حميد

بقلم: ا. 

201321 حزيران
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بقلم ال�سيخ: علي ال�سامي
اهلل  اية  الفقهية  امل�ؤلف)العالمة  ا�سم 

ال�سبحاين( جعفر 
مقدمة

امل�����س��ائ��ل اخلالفية  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك 
  ال��ب��ي��ت  اه���ل  ات��ب��اع  ن��ح��ن  بيننا 
املذاهب االخرى  اتباع  وبني اخرين من 
ابتداء من الت�حيد وال�سرك باهلل تعاىل 
مرورا مب�ساألة تنزيه االنبياء مما احلق 
امل�سائل  اىل  ن��اأت��ي  ح��ت��ى  وه��ك��ذا  ب��ه��م 
العقدية والفقهية ويف التف�سري و....الخ 
بالنبي  نتم�سك  ان  امرنا  اهلل  ان  ومب��ا 
حيث  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  بعد  بيته  واه���ل 
�سيء  من  فيه  اأختلفتم  )وما  تعاىل  قال 
وق��ال  ال��ر���س���ل(  واىل  اهلل  اىل  ف���ردوه 
فيكم  ت���ارك  اين    حم��م��د  ال��ن��ب��ي 
ما  بيتي  اهل  كتاب اهلل وعرتتي  الثقلني 

ابدا  ان مت�سكتم بهما فلن ت�سل�ا بعدي 
فنحن نعلم ان احلق معنا يف معتقداتنا 
مدر�سة  ات��ب��اع  الننا  وديننا  وت�حيدنا 
ون�سري  نتبعهم  ان  ور�س�له  اهلل  امر  من 
الب�سيطة  املقدمة  هذه  وبعد  بخطاهم 
ان  �ستجد  الكتاب  ه��ذا  ت��ق��راأ  وعندما 
الكثرية  الت�سانيف  �ساحب  وه�  م�ؤلفه 
وه���  القيمة  وامل���ؤل��ف��ات  والتحقيقات 
جعفر  ال�سيخ  العلماء  ا�ساطني  من  علم 
االم�ر  ج�سد  اهلل(  )حفظة  ال�سبحاين 
وكيف  وبينهم  بيننا  عليها  املختلف 
لالأخرين  يثبت  ان  اخلطيب  ي�ستطيع 
لي�س  القاطع  والدليل  باحلجة والربهان 
االمر  ان  كتبهم  من  بل  فقط  كتبنا  من 
ولعل  اليه  ويذهب�ن  يت�س�رون  كما  لي�س 

اهم ما جاء فيه من م�ا�سيع:

تعريفها  الدين-  يف  البدعة  مفه�م   .1
 – ال�سنة  يف  البدعة  حترميها-  لغة- 

تق�سيمها اىل بدعة ح�سنة و�سيئة.
2. زيارة القب�ر يف كتاب ال�سنة 

3. �سد الرحال اىل زيارة املرقد الر�س�ل 
االكرم 

4. الت��سل بالنبي واثارة 
عبد  او  النبي  بعبد  االب��ن��اء  ت�سمية   .5

احل�سني ....الخ  
بهذه  ملمًا  اخلطيب  يك�ن  ان  اجل  فمن 
امل�ا�سيع وغريها البد له من قراءة هذا 
االفكار  وان  خ�س��سا  القيم  الكتاب 
كبريًا  انت�سارًا  تنت�سر  اخ��ذت  ال�هابية 
م���ن خ���الل ف�����س��ائ��ي��ات��ه��م وم��ن��اب��ره��م 
ويل  واهلل   – وم���ؤل��ف��ات��ه��م  وخ��ط��ب��ه��م 

الت�فيق.

2214 3 4 رجب
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بقلم: عالء عبداالأمري الي�ساري

ه��ل ف��ك��رت ي���م��ا م��ا يف ك�سر ه���ذا ال��روت��ني 
 , االأحمر  اأو  االأ�س�د  ال�ساي  �سرب  الي�مي من 
تعتقد  االأخ�سر؟ رمبا  ال�ساي  وحماولة جتربة 
اإذا  حتى  اأو   , اخل��ي��ال  م��ن  ���س��رب  ه��ذا  اأن 
لكن  مذاقه.  ا�ستغربت  قد  تك�ن  فقد  تذوقته 
تغري  فقد  االأخ�سر  ال�ساي  ف�ائد  عرفت  اإذا 
اإدمان  اإىل  االأحمر  ال�ساي  اإدمان  وجهتك من 
االأخ�سر  ال�ساي  اأن  حيث   , االأخ�سر  ال�ساي 
االآن اأ�سبح مت�فر يف العديد من املذاقات مثل 
�ساي اليا�سمني اأو ال�ساي املغربي بالنعناع التي 
اإليه من  للع�دة  اأو  لتجربته  اأن جتذبك  ميكن 

جديد.
ال�ساي  �سجرة  االأخ�سر من  ال�ساي  وي�ستخرج 
ال�ساي  وبني  بينه  الفارق  ه�  ما  اإذن  ح�سنا   ,
يتم جتفيفها  االأخ�سر  ال�ساي  اأوراق  االأحمر؟ 
فقط قبل تعبئتها بينما تتعر�س اأوراق ال�ساي 
فاإن  لذلك  االأك�سدة.  اأو  التخمري  اإىل  االأحمر 
امل�اد  بجميع  حتتفظ  االأخ�سر  ال�ساي  اأوراق 
املفيدة داخلها , وهذا ه� ال�سبب الذي ينبغي 
اإىل  وتتجه  االأ�س�د  ال�ساي  عن  االإق��الع  عليك 

ال�ساي االأخ�سر.
م�سادات  اأف�سل  اأحد  االأخ�سر  ال�ساي  يعترب 
بدورها  ت��ق��اوم  وال��ت��ي   , الطبيعية  االأك�����س��دة 
يف  يفيد  اأي�سا  اأن��ه  بجانب  احل��رة.  ال�سق�ق 
وتبدو  اجل�سم.  يف  الغذائي  التمثيل  عملية 
ال�سرطان  ف�ائده يف حماية اجل�سم من  اأكرب 
واأمرا�س القلب نتيجة احت�ائه على م�سادات 

االأك�سدة الطبيعية.
ثالثة  رئي�سي يف  ب�سكل  االأخ�سر  ال�ساي  يزرع 
ن�ع  وكل  واليابان,  والهند  ال�سني  بلدان, هي 

له طعم مميز. 
ف�ائد ال�ساي االأخ�سر:

على  االأخ�سر  ال�ساي  ويحت�ي  للرجيم:    -1
مركبات  وه��ي  املتعددة  الفين�الت  مركبات 
على  يعمل  ال��ذي  االإن��زمي  ن�ساط  عن  م�س�ؤولة 

اإذابة الده�ن الثالثية , وهذا يعني اأن ال�ساي 
االأخ�سر له قدرة فعالة على حرق الده�ن على 
ترتكز  التي  املناطق  يف  ال�سيما  البعيد  امل��دى 

فيها الده�ن مثل الكر�س.
يف  االأخ�����س��ر  ال�ساي  اأهمية   - للب�سرة:   -2
الدرا�سات  اأثبتت  ال�سم�س:  اأ�سعة  من  ال�قاية 
يعمل  م��سعيا  االأخ�سر  ال�ساي  ا�ستخدام  اأن 
ال�سم�س  الأ�سعة  ال�سار  التاأثري  من  احلد  على 
واحل��د من  ال�سق�ق احل��رة  من خ��الل حتييد 

االلتهابات.
3- لل�سعر: وت�سري الدرا�سات اأي�سا اأن ال�ساي 
يف  ال��راأ���س  ف��روة  ي�ساعد  اأن  ميكن  االأخ�سر 
مثل  بها  تلحق  التي  امل�ساكل  م��ن  التخل�س 
ا�ستخدام  عند  وذل���ك  وال�سدفية  الق�سرة 

�سامب� يحت�ي على ال�ساي االأخ�سر. 
اأن  ت��اي���ان  يف  باحث�ن  اكت�سف  لل�سغط:   -4
خف�س  اإىل  اأدى  ق��د  االأخ�سر  ال�ساي  ت��ن��اول 
 %65 نح�  اإىل  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  خماطر 
 600 عن  يقل  ال  ما  تناول�ا  الذي  اأولئك  لدى 
مل ي�ميا من ال�ساي االأخ�سر اأو �ساي االأول�نق 

ملدة �سنة.
5- للعي�ن: ويعمل اأي�سا ال�ساي االأخ�سر على 
لالأ�سعة  ال�سارة  االآث��ار  من  ال�سبكية  حماية 
عام  اأجريت  درا�سة  ففي   , البنف�سجية  ف���ق 
2007 يف اجلامعة الك�رية , مت اكت�ساف اأحد 
 , اجلاليك  حام�س  وه�   , االأك�سدة  م�سادات 
ال�سم�س  اأ�سعة  من  ال�سبكية  على حماية  يعمل 

ال�سارة.
اأ�سرار ال�ساي االأخ�سر:

اإال  للبالغني.  اآم��ن  غ��ذاء  ه�  االأخ�سر  ال�ساي 
اأن تناوله بكرثة , على �سبيل املثال , اأكرث من 
اآمن  يك�ن غري  اأن  , ميكن  الي�م  م��رات يف   5
الكافيني  وج���د  نتيجة  جانبية  اآث��ارا  وي�سبب 
واالأرق  ال�����س��داع  االآث���ار  ه��ذه  ت�سمل  حيث   ,
ان��ت��ظ��ام ���س��رب��ات القلب  واالإ���س��ه��ال وع���دم 

واحلرقة والدوخة وطنني االأذن والت�سنجات , 
ويعمل اأي�سا على احلد من امت�سا�س احلديد 
من الغذاء. املخت�س بالعقاقري , اأن الكافيني 
قد يك�ن مميتا عند زيادته , وي�سري امل�قع اإىل 
 14  -10 بنح�  تقدر  منه  القاتلة  اجلرعة  اأن 

جرام يف الي�م.
ال�ساي  من  التحذيرات  بع�س  امل�قع  ويعطي 

االأخ�سر يف احلاالت التالية:
- عند احلمل والر�ساعة: ميكن تناول ال�ساي 
عن  تزيد  ال   , ج��دا  �سئيلة  بكميات  االأخ�سر 
مرتني يف الي�م. واجلدير بالذكر اأن الكافيني 
ي�سل  قد  اأنه  كما  اإجها�سيه.  اأعرا�سا  ي�سبب 
اإىل اجلنني اأو الر�سيع وي�سبب بع�س امل�ساكل.

االأخ�سر  ال�ساي  يزيد  اأن  ميكن  الدم:  فقر   -
فقر الدم �س�ءا.

ال��ك��اف��ي��ني من  ي��زي��د  اأن  ال��ن��زي��ف: مي��ك��ن   -
اإذا كنت  االأخ�سر  ال�ساي  ت�سرب  النزيف. وال 

تعاين من النزيف.
ال�ساي  ي�سبب  اأن  ميكن  القلب:  اأم��را���س   -

االأخ�سر عدم انتظام �سربات القلب.
الكافيني  ي�ؤثر  اأن  ميكن  ال�سكري:  مر�سى   -
ويجب  ال��دم.  �سكر  يف  التحكم  �سع�بة  على 
كنت  اإذا  بعناية  ال�سكر  م�ست�ى  متابعة  عليك 

م�سابا بال�سكر.
- ارتفاع �سغط الدم: ميكن اأن يزيد الكافيني 
امل�ساب�ن  ه�ؤالء  عند  الدم  �سغط  ارتفاع  من 
بارتفاع �سغط الدم خا�سة عند تناوله بكرثة.

- اأمرا�س الكبد: ميكن اأن تزيد م�ستخل�سات 
ال�ساي االأخ�سر من �س�ء حاالت مر�سى تليف 

الكبد.
- ه�سا�سة العظام: ميكن اأن ي�ؤدي كرثة تناول 
الكال�سي�م  كميات  زيادة  اإىل  االأخ�سر  ال�ساي 
اأن يقت�سر تناول  الب�ل. وينبغي  اخلارجة مع 
اإىل  ك�بني  ع��ن  يزيد  ال  م��ا  االأخ�سر  ال�ساي 

ثالث ي�ميا.

فوائد الشاي 
الأخضر
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م�سطلحات

لهذا اال�سطالح يف القانون الدويل ثالثة 
معان:

1- املرا�ســـيم التي ت�سود العالقات العامة 
والدولية ، كتابية وغري كتابية، من حيث 

التقاليد و اآدب اللياقة و املجاملة .
2- حم�سر جل�سات املفاو�سة الذي يحوي 

جميع ما جرى وما قيل فيها .
قــرار  على  يحتوي  الـــذي  ــاق  ــف االت  -3
ــيــون جمــتــمــعــون يف  ــس ــومــا� اتـــخـــذه دبــل
وثيقة  فهو  دولية،  ق�سية  حــول  موؤمتر 
دبلوما�سية ت�سجل فيها نتيجة املفاو�سات 

وما اتفق عليه من نقاط و مواد .

معار�سة  منه  يق�سد  �سيا�سي  ا�سطالح 
و  عـــام،  ب�سكل  احلــديــثــة  ــات  ــالح ــس االإ�
واملبادىء  االأ�ساليب  و  باالأُ�س�س  التم�سك 
ــة يف املـــجـــاالت الــ�ــســيــا�ــســيــة و  ــدمي ــق ال
االجــتــمــاعــيــة و االقــتــ�ــســاديــة، والــتــي 
مقت�سيات  حتــقــق  وال  بــالــيــة  اأ�ــســبــحــت 

التقدم.

لفظ اأعجمي معرب اأخذ من الفر�س وكان 
بكتاب  يــوؤمــن  مــن  على  الــزنــدقــة  تطلق 
املجو�س)الزنداف�ست(و يف االإ�سالم يطلق 
من  �سيئا  جحد  من  كل  على  اال�سم  هــذا 
املعا�سي  يف  يجاهر  اأو  وال�سنة  الكتاب 
على  يطلق  كــمــا  والــكــبــائــر  ــرات  ــك ــن وامل

املنافقني وغري ذلك.

الربوتوكول

الرجعية

الزنـدقـة

�ساعتي الغفلةحتى ال نرتكب املعا�سي

اا

لنتجنب املعا�سي لئال نقف م�قفا نخزى 
فيه ي�م القيامة يق�ل احد اال�سخا�س

القيامة  ك���اأن  ال���روؤي���ا  ع���امل  يف  راأي����ت 
للح�ساب  ال��ن��ا���س  وح�����س��ر  ق��ام��ت  ق��د 
اقبل  للح�ساب  دوري  ج���اء  وع��ن��دم��ا 
اهلل  ر���س���ل  اأم���ام  وحا�سب�ين  املالئكة 
وك��ذا  ك��ذا  عملت  لقد  ف��ق��ال���ا:   
من  وك��ذا  كذا  واقرتفت  احل�سنات  من 
ال�سيئات ولكن كفة �سيئاتك رجحت على 
  كفة ح�سناتك فقال يل ر�س�ل اهلل
مل��اذا  ت��ع��اىل؟  اهلل  م��ن  ا�ستحييت  ام��ا 

ع�سيت اهلل تعاىل بكل هذه املعا�سي؟
فكان خجلي وف�سيحتي امام ر�س�ل اهلل 
 ا�سد علي من العذاب ففزعت من 
ولكني  العرق  من  مبتل  بي  واذا  الن�م 
�سكرت اهلل تعاىل على ان ذلك كان يف 
ال�قت  ذل��ك  منذ  و�سعيت  ال��روؤي��ا  ع��امل 

على تغيري اعمايل 
ي�ميا  اع��م��ال��ه  م��ن��ا  ك���ل  ل��ي��ج��رد  اذن 
ويحا�سب نف�سه كما يجرد ام�اله ووارده 
له  �سبب  ما  اتالف  على  ويعمل  الي�مي 
خ�سارة او �سياع او ربح وي�سعى للمزيد 
من االم�ر التي تك�سبه الربح وتدفع عنه 

اخل�سارة.

�ساعتان  امل���ؤم��ن  عزيزي  ي���م  كل  يف 
يغفل النا�س عنهما فيله�ن بالدنيا او 
اليهما  ينتبه�ن  وال  الراحة  او  بالن�م 
مع انهما عظيمتان عند اهلل �سبحانه 
الباقر  االإم��ام  ت�جيهات  وعن  وتعاىل 
ان   (   يق�ل  ال�ساعتان  لهاتان 
النهار  جن�د  جن�ده  يبث  امنا  ابلي�س 
مطلع  اىل  ال��ف��ج��ر  ط��ل���ع  ح���ني  م���ن 
الليل  ج��ن���د  ج��ن���ده  وي��ب��ث  ال�سم�س 
ذهاب  اىل  ال�سم�س  غ��روب  حني  من 
تعاىل  اهلل  فاذكروا  املغربية  احلمرة 
يف هاتني ال�ساعتني لكي ال يجعل املرء 

غافال عن ذكر اهلل( 
الفجر  اذان  من  هما  ال�ساعتني  اذن 
اىل طل�ع ال�سم�س ومن غياب ال�سم�س 
اىل  ب��ع��ده  م��ا  اىل  امل��غ��رب  اذن  قبل 
من  ن��رج���ا  املغربية  احل��م��رة  ذه��اب 
نغلب جن�د  ان  ي�ساعدنا على  ان  اهلل 

ال�سيطان وال نن�سى ذكره.

بقلم: تغريد عبد اخلالق  بقلم: زينب خالد  بقلم: كرار كرمي زيارة
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بقلم: غاده ابراهيم ال�زين

  ه� العبا�س بن علي بن ابي طالب
وهي  الكالبية  حزام  بنت  فاطمة  واأمه 
�س�ف  وهنا    البنني  ب��اأم  امللقبة 
نتحدث عن منزلة ابي األف�سل العبا�س 

عند اهلل  وماهي كراماته.
1- منزلة اب� ف�سل العبا�س  عند 

 اهلل
عند  الف�سل  اب�  منزلة  ان  فيه  ريب  ال 
اهلل ه��ي اع��ظ��م م��ن��زل��ه وج����اءت ه��ذه 
الف�سيلة  ونيل  الف�سيلة  نيل  املنزلة من 
بالطاعة اىل اهلل  اال  تك�ن  ال  عند اهلل 
املنزلة,  �سبب  ه��ي  ال��ط��اع��ة  وت��ك���ن   
بحيث تك�ن بعدد اعمال منها االعمال 

اخلريية واهم االأعمال هي:
اأ:- العبادة اخلال�سة هلل كما يف ق�له 
اهلل  ليعبدوا  اإال  ام���روا  وم��ا   ( ت��ع��اىل 

خمل�سني ( 
ب:- ق�له تعاىل )ومن يتقي اهلل يجعل 
خم��رج��ا( ب��ح��ي��ث ت��ت��ح��دث االآي����ة عن 
املتقني يف اعمالهم فان االن�سان العاقل 
او امل�ؤمن ال يرتك ن�سيب االخرة ال�افر 

لن�سيب الدنيا الناق�س
ان   ( تعاىل:  ق�له  يف  كما  ال�سرب  ج:- 
ال�سرب  ان  اأي  ال�����س��اب��ري��ن(  م��ع  اهلل 
ه�  ال�سرب  درج���ات  واع��ظ��م  درج���ات 
وال�سرب  واملع�سية  البالء  على  ال�سرب 
درج���ات  ه���ذه  ان  بحيث  االذى  ع��ل��ى 
�سابر    العبا�س  وك���ان  ال�سرب, 
على كل هذه االم�ر وكل هذه ال�سفات 
ه��ذه  يعطيه  ان   اهلل ان  ع��ج��ب  ف��ال 
ال�سامي  املقام  وه��ذا  العظيمة  املنزلة 
وهذا الف�سل فالعظمة من اهلل وجعل 

منزلته عظيمة عنده. 

 2- كرامات العبا�س
ف��م��ن ك���رام���ات ال��ع��ب��ا���س  وه��ي 
وه���ذه  ت��ع��د  وال  حت�����س��ى  وال  ع���دي���ده 
الع�س�ر  مر  على  م�ستمرة  الكرامات 
الكرامات  هذه  وتك�ن  االي��ام  مر  وعلى 
هي من عند اهلل ملنزلته العظيمة بحيث 
ان الكرامة تك�ن كاملعجزة لكن املعجزة 
للن�امي�س  وقاهرة  للعادة  خارقة  تك�ن 
واما  و�سي.  او  نبي  اال من  تقع  ال  وهي 
تف�ساًل  اظ��ه��اراه��ا  ف��ي��ج���ز  ال��ك��رام��ة 
وعندما  ل��ه  وت�سريفا  ل��ل���يل  واك��رام��ًا 
نتحدث عن كرامات العبا�س  فهي 
كثرية وملم��سه مل�س اليد وجلميع فئات 
فنحن  م�سلم  يكن  مل  وان  حتى  الب�سر 
هناك  واذان��ن��ا  باأعيننا  ون�سمع  ن��رى 
منه  و�سفي  مر�س  به  ل�سخ�س  كرامة 
ومبنزلته  العبا�س  الف�سل  ابي  بكرامة 
ق�سد  ���س��خ�����س  م���ن  وك���م  اهلل,  ع��ن��د 
ح�سرته واراد منه �سيء وقبل ان ي�سل 
ان  بحيث  حاجته  تق�سى  كربالء  اىل 
�سخ�س  من  اردتها  اذا  احلاجة  ق�ساء 
اذا  وام��ا  منك  يتعذر  وامن��ا  يعطيك  ال 
فال يتعذر منه,    ق�سد العبا�س
الكتابة  عن  القلم  يت�قف  �س�ف  وهنا 
كثرية  احل�ائج  وق�ساء  الكرامات  الن 
فيعجز الل�سان عنها مهما حتدثنا وهنا 

نق�ل:
ابا الف�سل وانت الف�سل اأجُمعُه

فن�رك هذا م�سرٌق بجبهتك 
باب احل�ائج للطالبني جميعهم

فانَت الذي عرفتنا بكرامِتْك

العبا
ا متهكرو س
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اال ما م العبا س 
اال ما م  د السجا 

اال ما م  ي املهد 

اال ما م حلسني  ا 
 

 اال كرب علي 
 

بقلم الطالبة: مدينة عبد الرزاق 
�سعبان  وه���  ك��رمي  م��ب��ارك  �سهر  علينا  يطل 
اخلري �سهر الر�س�ل االعظم فقد كان الر�س�ل 
يق�ل �سعبان �سهري ف�س�م�ا هذا ال�سهر حبا 

لنبيكم وتقربا اىل ربكم.
خم�سة  والدة  املبارك  ال�سهر  هذا  يف  واأي�سا 
اقمار من ال الر�س�ل فقد ح�سي هذا ال�سهر 
باخلريات العظام ففي الثالث منه والدة �سبط 
االم��ام احل�سني  ادرك   فقد  ر�س�ل اهلل 
  سبع �سن�ات من ع�سر الر�س�ل� 
فقد كان يالزمه وي�سطحبه مع اخيه احل�سن 
تكرر  فقد  منزلتهما  امل�سلم�ن  ويعرف   
�سيدي  واحل�سني  احل�سن  النبي  ل�سان  على 
�سباب اهل اجلنة ح�سني مني وانا من ح�سني 
احب اهلل من احب ح�سينا فهل تظن ان ان�سانا 
يف م�سرح التاريخ والبط�لة ا�ستطاع او ي�ستطيع 
درو���س  ف��ان  العالية  كفائته  مثل  له  تك�ن  ان 
والتاثري  االث��ر  بالغة  عميقة  درو���س  احل�سني 
تعلمنا ا�سافة اىل درو�س الت�سحية والفداء ان 
جهادنا  فيك�ن  بعيدة  نظرة  االم�ر  اىل  ننظر 
الرابع  ويف  القادمة  لالأجيال  قربانا  وفدائنا 
ف�سل  ابي  الع�سرية  قمر  ن�ر  بزغ  �سعبان  من 
اعتنى  فقد  امل�ؤمنني  امري  ابن    العبا�س 
لن�سرة  واع��ده  العبا�س  برتبية  امل�ؤمنني  امري 
حامل  وك��ان  كربالء  يف    احل�سني  اخيه 
املدافعني  اكرث  وكان  العطا�سى  و�ساقي  الل�اء 

عن احل�سني وكان االباء من ا�سمى �سفات ابي 
ابى  فقد  النف�س  وعزة    العبا�س  الف�سل 
اجلهاد  �ساحات  اىل  فاندفع  ذليال  يعي�س  ان 
اخلام�س  والي�م  االحرار  اب�  اخ�ه  اندفع  كما 
كانت والدة االمام زين العابدين  فحكت 
واملر�سلني  االنبياء  �سرية  االم��ام  ه��ذا  �سرية 
وبرز االمام زين العابدين على م�سرح احلياة 
فقد  التاريخ  عرفه  �سيا�سي  قاطع  اال�سالمية 
املر�س  قيد  يف  وه���  فائقة  مب��ه��ارة  ا�ستطاع 
الث�رة  هذه  اه��داف  ين�سر  ان  االم�يني  واأ�سر 
العظمى التي فجرها اب�ه القائد امللهم ومتكن 
مب�اقفه  وذل��ك  احل�سينية  الث�رة  تخليد  من 
ب��ع��د ملحمة    االم����ام  واجت���ه  ال��رائ��ع��ة 
كربالء �س�ب العلم النه وجد فيه خري و�سيلة 
الأداء ر�سالته وقد هرع لالنتهال من بحر علمه 
العلماء والفقهاء فانه يغذيهم بعل�مه ومعارفه 
علينا  تطل  وبعده  واالدب  للعلم  منارًا  ليك�ن�ا 
والده علي االكرب ذلك الفتى الها�سمي املتفرع 
من �سجرة النب�ة وال�ارث للماأثر الطيبة فقد 
كان ا�سبه النا�س خلقا وخلقا بر�س�ل اهلل وكان 
نظروا  الر�س�ل  اىل  ا�ستاق�ا  اذا  البيت  اهل 
اليه وقد ابلى بالء عظيما يف كربالء يف ن�سرة 
ال�سهادة  �ساحة  فنزل يف    ابية احل�سني 
ي�م الطف فقد كان يج�ل بني ال�سف�ف كرا 
ميينا  يديه  ب��ني  تت�ساقط  االع���داء  واج�����س��اد 

و�سمااًل وحتل الليلة العظيمة ليلة الن�سف من 
االم��ام  اخلام�س  قمرها  والدة  حيث  �سعبان 
االن�سانية  وا�سل  الب�سرية  منقذ    املنتظر 
االمام  نعمة اهلل مبجيء  تتم  الليلة  ففي هذه 
ق�سطا  االر����س  �سيملئ  ال���ذي  ع�سر  ال��ث��اين 
وعدال بعدما مالأت ظلما وج�را فالقل�ب كلها 
املنا�سبة  ولقائه ويف هذه  اإمامها  م�ستاقة اىل 
اقل ما نقدمه هدية اىل امامنا جتديد العهد 
ثبت�ا  اللذين  احل�سني  فا�سحاب  والثبات  معه 
معه فحينما قال احل�سني  الأ�سحابه هذا 
كل  ولياخذ  جمال  فاتخذوه  غ�سيكم  قد  الليل 
وتفرق�ا  بيته  اهل  من  رجل  بيد  منكم  واح��د 
ولكن  واهلل  ال  له  فقال�ا  الليل  ه��ذا  �س�اد  يف 
كاأمامنا  او  واهلينا  وام�النا  بانف�سنا  نفديك 
به من  ثبت معه رغم ما  الذي  العابدين  زين 
ط�ع  ونك�ن  العهد  على  و�سنبقى  و�سعف  امل 
امره كالعبا�س الذي كم من مرة فرج الكرب 
عن وجه اخيه ونك�ن كهمة االكرب الذي �سحى 
اجمل ايام عمره يف ن�سرة احلق وال يف�تنا ان 
نراجع انف�سنا بدقه ونفرح قلب امامنا وذلك 
فهل  به  اهلل  ير�سى  ما  بكل  انف�سنا  بتخلي�س 
يرجع العبد االبق اىل اال م�اله ونك�ن كا حلر 
نقدم الت�بة ال�سادقة بني يدي امامنا ونبذل 
ب�س�ت  ونهتف  ونفي�س  غ��ال  ك��ل  ن�سرته  يف 

واحد لبيك يامهدي لبيك يامهدي.
2614 3 4 رجب

املراأة الزينبية



بقلم الطالبة: براء عايد عط�سان 

يرقى  ال  عظمى  مكانة    اهلل  عبد  الأب��ي 
اإليها �س�ى جده وابيه وامه واخيه واالأئمة من 
اإمام البد ان حت�سل  او   فكل نبي  ولده 
له معجزة عند والدته واحل�سني  ح�سلت 
حممد  االك��رم  الر�س�ل  قال  كثرية  معاجز  له 
اخلمي�س  ليلة    احل�سني  ول��د  مل��ا   
مللك  تعاىل  اهلل  قال  �سعبان  �سهر  من  الثالث 
النار مالك اخمد النار كرامة لالإمام احل�سني 
 ومللك اجلنة ر�س�ان عطر اجلنة باأجمل 
العط�ر واأوحى حل�ر العني ان تزيني او تزاورن 
كرامة للح�سني  واوحى للمالئكة �سبح�ا 
ان  جلربائيل  واوح���ى  ال�سالة  م��ن  واك���رثوا 
�سميه    النبي  وتق�ل  االر���س  اىل  يهبط 
بفطر�س  مر  جربائيل  هبط  فعندما  ح�سينا 
اقامت  ح��دث  م��اذا  جلربائيل  فطر�س  فقال 

ال�ساعة؟؟!!

  احل�سني    للنبي  ول��د  بل  ال  فقال 
فقال قل للنبي ان يدع�ا ايل لريد اهلل جناحي 
فقال جربائيل اهبط معي فاإن للح�سني كرامة 
عند اهلل فهبط معه وقال يا اهلل بحق احل�سني  
فكرامة  جناحي  ارج���ع  ع��ن��دك  فاطمة  اب��ن 
جناحه  ل��ه  تعاىل  اهلل  ارج��ع    للح�سني 

. فهذه بع�س كرامات احل�سني
 اما العبا�س اخ احل�سني  ه� باب اىل 
   الكل يعرف ان العبا�س  احل�سني 
اراد حاجة من  ف��اإذا    باب احل�سني  ه� 
العبا�س  م��ن  طلب�ها    احل�سني  االم���ام 
اإم��ام��ه��م  وب���ني  بينهم  ال���ا���س��ط��ة  ف��ه���   
وكربى هذه امل�سالة هي ان اهلل تعاىل جعل لكل 
�سيء بابًا ماديا ومعن�يا واأمرنا بكتابه الكرمي 
البي�ت  واأت����ا  الرحيم  الرحمن  اهلل  )ب�سم 
�س�رة  العظيم  العلي  اهلل  �سدق  اب�ابها(  من 
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ان  يف  ا�سكال  وال  قطعية  ه��ي  امل�سالة  وه��ذه 
للعبا�س  ي�ستجيب  ك��ان  كما    احل�سني 
حال  ي�ستجيب  ك��ذل��ك  حياتهما  ح��ال   

�سهادتهما...
به  املبتلى  )وال��ب��اب  اجل��ام��ع��ة  ال��زي��ارة  ويف 
اب�اب    جعلهم  تعاىل  اهلل  الن  النا�س( 
اخ��ت��ربه��م  اأي  ال��ن��ا���س  ب��ه��م  واب��ت��ل��ى  ف�سله 
ان�سان  لكل  مرتبط  �سبحانه  فاهلل  وامتحنهم 
ي��س��س يف �سدر كل �سخ�س ومع  ويعرف ما 

ذلك قال )وابتغ�ا اإليه ال��سيلة(
واذا  االن�����س��ان  لتق�ية  ال�سبيل  ه��ي  ال��سيلة 
واخيه  احل�سني  االإم��ام  يف  ذلك  مثل  احتملنا 
اللذين  واما  لنا  ال��سيلة  فهم    العبا�س 
ال�اقع  يف  فهم  الثابتة  احلقيقة  هذه  ينكرون 

ينكرون ال�سرع ال�ارد والعقل املقط�ع به.
201327 حزيران

املراأة الزينبية



بقلم: خالد اخلزاعي

اأبـــتـــدي  ـــك  ـــِح ـــدي َم ويف  اأقـــــــوُل  ـــا �ــســيــديمـــــاذا  ـــْت ي ــُل ُجـــمـــعَّ ــائ ــس ــ� ــف وبـــــَك ال
ــِد ُحـــــْزَت الــ�ــســجــاعــة والــفــ�ــســاحــة يف يــٍد  ــُة يف ي ــاح ــم ــس ــ� ــــُه ال واجلـــــــوُد تــــردُف
ـــــاُء كـــاِلُهـــمـــْا ـــــوف ـــوؤَدِدوكــــــذا املـــــــــروءُة وال ـــٌد لـــلـــ�ـــس ـــس ـــ� ـــَك جُمَ ـــي ـــرُب ف ـــس ـــ� وال
ـــَك �ــســجــيــٌة ـــــاُر فـــي ـــــث الــ�ــســرمــديوالــــ�ــــســــدُق واالي ــمــوَت اىل اخلـــلـــوِد  ــس � بــهــمــا 

ــيــلــٍة  ــــــَلّ َفــ�ــسِ ــــــاُج ك ــــــــــــُاوؤَك ت ــــــا اإب ــــــَك تــبــتــدياأم ــٍة ِب ــل ــي ــس ــ� فــيــكــم وكــــــُل ف
ـــــَت حــزمــتــهــا مــعــًا فـــيـــَك الــــنــــبــــوُة واالأمــــــامــــــة تــغــتــدييــــااأبــــَن الـــبـــتـــوِل وان
اأٌب لـــُكـــْم  والـــو�ـــســـُي  احـــمـــُد  ـــــِدفـــاجلـــُد  ـــــول املِ ــــعــــَم  فــــِن فــــاطــــمــــة  واالأُم 
ـــم الـــنـــبـــوِة ُمـــــْذَبـــــدْت ـــْل مبــحــمــِديــــا وارثــــــــًا ع وانــــتــــهــــْت  اآدَم  عــــهــــِد  ِمـــــــْن 
ـــداِء كــــُنــــُت بــكــربــال ـــه ـــس ـــ� االبـــعـــِديــــا �ـــســـيـــِد ال الـــقـــ�ـــســـَيّ  اإىل  ا�ـــســـاء  نــــــورًا 
ــاًل ــاِع ــ�ــس ــور َم ــه ــط ـــعـــدك تــهــتــديفـــاأ�ـــســـاء مـــن َدمـــــَك ال ــا االجــــيــــاُل َب ــه ـــْت ب ـــل َظ

عــــلــــيــــاِئــــِه  يف  اهلل  ــــــــور  ن ــــر  ــــس ــــا� ـــِد ي ـــل ـــن االأطـــــايـــــب والـــنـــجـــوم اخُل ـــاب ي
ـــْت  ـــرق ـــس نــدييـــا�ـــســـمـــ�ـــَس زهـــــو لـــلـــنـــبـــوة ِا� ـــبـــٍح  فـــا�ـــســـاءْت االكـــــــوان يف �ـــسَ
حينما ــفــاعــة  الــ�ــس نـــــَال  فــطــر�ــُس  ــــودِدبـــك  ــــت ـــس مــــهــــدك جـــنـــحـــه ب ـــ� قـــــد م
�ـــســـهـــادتـــي ـــــول  ـــــس ـــــر� وال تـــبـــقـــى  ــديهلل  ــه ــس ــ� ـــه ت ـــي ــــــــــاوؤك كــــــان ف اأمـــــــا اب
ـــــود لـــثـــورة  تـــــردِديـــامـــانـــحـــا مـــعـــنـــى اخلـــــل دون  ـــــــــان  االزم ـــهـــا  ل ـــهـــدت  �ـــس
ا�سبحت حــتــى  الــطــف  ــــس  ار� ــرقــت  ـــكـــل مـــوحـــِد�ــس ـــفـــاء غـــــــدًا ل ـــ�ـــس فـــيـــهـــا ال

ــمــت نــحــو الـــذرى  ـــْد �ــسَ ــد املــعــتــديفــبــَك الــ�ــســهــادُة َق ــي ـــديـــن ك ــار ال ــج ــت ــس وبــــك ا�
كـــــل الــــطــــغــــاة لـــكـــل ازمـــــنـــــة الـــغـــِد يـــا�ـــســـيـــَف حـــــٍق كـــنـــت مـــ�ـــســـهـــورًا عــلــى 
ــا  ــه ــت ــق ــل اط قـــــد  كـــنـــت  الء  ردييــــــااألــــــف  ـــــٍن  زم يف  الــظــلــم  عـــرو�ـــس  هــــزت 
ــئــت �ــســيــوف مــنــك نـــالـــت حــرمــًة ــــــوب الــــعــــار ظـــلـــت تـــرتـــديخــ�ــس ابـــــــدًا وث
ــلــبــًا ُمــ�ــسَ ـــُل يف الــــَعــــراء  ـــَت ـــَق ُي ـــــُد نـــ�ـــســـوانـــًا بـــعـــيـــ�ـــسٍ اأرغـــــــِد اأحـــ�ـــســـنٌي  ـــــزي وي
ـــى يــــزيــــٍد واحــــــٍد ـــل ـــــــوالي ثــــــرت ع غــدم يف  اأو  يـــومـــنـــا  الـــــوفـــــًا  �ـــــســـــاروا 
كـــربـــال يف  متـــــت  مل  بـــــل كــــــان عـــــا�ـــــســـــوراء يــــــوم املــــولــــِد كــــــال...فــــــانــــــك 


