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انت العلي الذي فوق الُعال ُرِفعا ببطن مكة و�سط البيت اذ ُو�سعا                        �سمتك اُمك بنت الليث حيدرًة اكرم بلبوة ليٍث اجنبت �سُبعا

مير علينا يف هذه االيام ذكرى والدة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( يف الكعبة امل�سرفة يف الثالث ع�سر من 
رجب على ا�سح الروايات ون�ساأ عليه ال�سالم  يف بيت العلم ومهبط الوحي وقطب الر�سالة فدر�َس القراآن وتفقه فيه ودر�َس 

ال�ُسنَة وعلمها وَعِمَل بها فكاَن بليغًا دونُه البلغاء حكيمًا يقُف عندُه احلكماء .. بحرًا زاخرًا من العلم واملعرفة واالأميان . 
  مل ي�سهد التاأريخ عرب االأزمان حكومًة اأر�ست قواعد احلق والعدل وامل�ساوات بني النا�س كحكومة االأمام علي )عليه ال�سالم( 

وقد كان احلكماء من قبله ي�ست�سريونه يف جالئل االأمور وخفايا احللول فكان لهم نعَم الراأي ونعَم امل�ست�سار . 
  خ�سُه النبيُّ حممد )�سلى اهلل عليه واله( بالرعاية واحُلب ملا اأبالُه يف قتال الكفار واأخَذ ذلَك احلب يت�ساعف الذي رافقُه 

َغر ومل يعرف لُه اأَبًا غريُه والنبيًا �سواُه وال دينا غري دينِه الذي نادى بِه وذاَد عنُه . منُذ ال�سِ
َقَتلُه اخلارجي   , اأربعني من الهجرة يف احلادي والع�سرين من رم�سان  ال�سالم وهو �ساجٌد يف املحراب �سنَة  اإ�ست�سهَد عليه    
اأر�س  من  الغري  �سنة ودفن يف  و�ستوَن  اإ�ست�سهادِه خم�ٌس  االأمام عند  وكاَن عمر  لعنُه اهلل   املرادي  ملجم  بن  عبدالرحمن 
العراق ح�سب و�سيتِه عندما تو�سع مقدمة ال�سرير الذي كان يحمله املالئكة  حيُث اإن اآدَم ونوح واأمري املوؤمنني عليهم ال�سالم 

يف قرٍب واحد , ويذكر املوؤرخون اأن اأول من اأَمَر ببناء قبًة على القرب ال�سريف هو احلاكم العبا�سي هارون الر�سيد.

بقلم: رئي�س التحرير االفتتاحية



  �سخ�س اهدي له كفن هل يجوز تكفينه به ام 
�سراء كفن غريه؟

  يجوز تكفينه به

يح�سرون  �سهود  مــن  البــد  هــل  الــطــالق  عند    
�سيغة الطالق؟

  ب�سمه تعاىل/ ي�سرتط يف �سحة الطالق ح�سور 
�ساهدين عدلني ي�سمعان االن�ساء

   عند الو�سوء يكون الغ�سل للوجه مرة واحده 
هل  مــرات  ثالث  كانت  اذا  م�ستحبة,  والثانية  واجبه 

يبطل الو�سوء؟

  اذا كان جاهال يحكم ب�سحة و�سوئه و�سالته 
ال�سابقة وال �سيء عليه 

   هل البد للمراأة ان تاأخذ االأذن من زوجها عند 
االعمال امل�ستحبة مثل ال�سالة وال�سوم الغري واجبه؟ 

يف  قبله  من  بالتوكيل  ولــو  اال�ستئذان  يجب    
االإذن.

ل�سالة  اجلنابة  غ�سل  تــرك  من  حكم  هو  ما     
الفجر وتيمم معتقدا انه مير�س لو اغت�سل؟

ال�سرر  برتتيب  االطمئنان  اأو  العلم  يعترب  ال     

على ا�ستعمال املاء بل يكفي االحتمال املعتمد به عند 
عنه  املعرب  باملحتمل  االهتمام  مبالحظة  ولو  العقالء 

باخلوف.

   لو �سافر �سخ�س لزيارة االإمام الر�سا وهو 
االقامة  نوى  ولكن  ايام  ع�سرة  من  اقل  يبقى  انه  يعلم 

ع�سرة ايام الأجل ان تكون �سالته متاما فما حكمه؟

  ال اقامة وتلزمه االعادة ق�سرًا

مورد  يف  مــرة  من  اكــر  اال�ستخارة  ت�سح  هل     
واحد 

   ال ينبغي ذلك والعمل على ا�ستخارة االوىل 

امراأة كانت ت�سجد على تربة ووجههامغطاة     
باحلجاب خا�سة مو�سع ال�سجود فهل يجب عليها اعادة 

تلك ال�سلوات؟

ال�سجود  ي�سح  ما  تبا�سر  ال  جبتها  كانت  اذا     
عليه مع علمها بذلك فعليها االعادة 

   توجد هذه االيام هيئات خريية تقوم بقب�س 
بع�س االموال من ال�سخ�س امل�سرتك لغر�س قيام الهيئة 
بال�سالة وال�سوم بداًل عنه ملدة عدة �سنوات بعد الوفاة 

هل هذا جائز؟

   يجوز.

االجابة طبقًا  لفتاوى املرجع الديني
االعلى اآية الله العظمى ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(. 
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ق�له تعاىل : )فاذا عزمت فت�كل على اهلل ان اهلل 
يحب املت�كلني ( ال عمران 159 

وق�له تعاىل : )ان ين�سركم اهلل فال غالب لكم 
بعده  من  ين�سركم  ال��ذي  ذا  فمن  يخذلكم  وان 

وعلى اهلل فليت�كل امل�ؤمن�ن ( . ال عمران 160 
مي�ت  ال  ال��ذي  احلي  على  :)وت�كل  تعاىل  وق�له 
 .  ) بذن�ب عباده خبريا  به  وكفى  بحمده  و�سبح 

الفرقان 58 
وق�له تعاىل : )قل لن ي�سيبنا اال ما كتب اهلل لنا 
ه� م�النا وعلى اهلل فليت�كل امل�ؤمن�ن(.الت�بة 51 

الت�كل لغة :
اال�سل يف الت�كل: اظهار العجز واالعياء

والت�كل على اهلل: انقطاع العبد اليه يف جميع ما 
ياأمله من املخل�قني .

الب�سر  ق��درة  الآت�سعه  ما  يف  ال�سعي  ت��رك  وقيل: 
فياأتي بال�سبب وال يح�سب ان امل�سبب منه كحديث 

اعقل وت�كل .
والذي  القائم بحفظه  : ه�  ال�سيء  وال�كيل على 

يدفع ال�سرر عنه .
والت�كيل : ه� ان تعتمد على الرجل وجتعله نائبا 

عنك .
وكلت امري اىل فالن : اجلاأته اليه واعتمدت فيه 

عليه .
ال�كالة : اال�ستنابة يف الت�سرف 

وت�كل به : �سمن القيام به 
التف�سري:

االآية االوىل: فاذا عزمت فت�كل على اهلل ان اهلل 
يحب املت�كلني . 

لكم  ان ين�سركم اهلل  فال غالب  الثانية:  واالآية 
بعده  من  ين�سركم  الذي  ذا  فمن  لكم  يخذ  وان 

وعلى اهلل فليت�كل امل�ؤمن�ن .
حيث  احد  معركة  عن  احلديث  �سياق  يف  وردت 
خ�سر امل�سلم�ن يف هذه املعركة وح�سل كالم فيما 
بني االن�سار ي�سعر بندمهم بفعل بع�س املنافقني 
يف  ت�سرتك�ا  مل  ل�  لهم  يق�ل�ن  الذين  بينهم  من 
الكرمية  االآيات  فجاءت  خ�سرمت  ملا  احلرب  هذه 
امل�ؤمنني  ع��زمي��ة  ورف���ع  النفاق  ���س���ت  الإ���س��ك��ات 
بق�له  االن�سار حيث خاطبهم اهلل عز وجل  من 
فال  وعاداكم  ناواأكم  من  على  اهلل  ين�سركم  ان 
مع�نته  مينعكم   : اي  يخذلكم  وان  لكم  غالب 
وُيَخِلّ بينكم وبني اعدائكم مبع�سيتكم اياه فمن 
ذا الذي ين�سركم بعده اي ال نا�سر لكم ين�سركم 

بعد خذالن اهلل لكم .
واالآيات املباركة من خالل بيان اختالف امل�قف 
االلهي حيث ن�سرهم يف معركة بدر وخذلهم يف 
معركة احد ترغب امل�ؤمنني يف طاعة اهلل التي بها 
ي�ستحق نزول الن�سر والتحذير من املع�سية التي 
ي�ستحق بها اخلذالن . حيث ان خ�سارة امل�ؤمنني 
�سببها عدم اطاعتهم الأمر النبي �سلى اهلل عليه 
واله وع�سيان امره ه� ع�سيان الأمر اهلل تعاىل .

على  امل�ؤمنني  ت�كل  وج�ب  اىل  االآيتيان  وا�سارت 
االتكال  فان  انف�سهم  على  يتكل�ن  وال  تعاىل  اهلل 
للخذالن  �سببا  يك�ن  اهلل  دون  من  النف�س  على 

االلهي واخلزي .
امل�ؤمن  ان  وه�  امر مهم  ت�سري اىل  االآية  وكذلك 
حتى ل� ح�سل له االذى واخل�سران يف الدنيا كما 
ح�سل يف معركة احد البد ان يحافظ على ت�كله 

على اهلل تعاىل وان ال يهتز اميانه .
اما االآية الثالثة : وت�كل على احلي الذي ال مي�ت 

و�سبح بحمده وكفى به بذن�ب عباده خبريا .

الت�كل البد منه  ان  لدينا  وا�سحا  ا�سبح  ان  بعد 
يجب علينا ان نتعرف على �سفات املت�كل عليه

يجب  التي  اال�سا�سية  ال�سفات  تبني  االآي��ة  وهذه 
نذكرها  ان  والتي ميكن  عليه  املت�كل  ت�فرها يف 

كاالتي :
ميتا  م���ج���دا  ان  ,وذل���ك  حيا  يك�ن  ان  ه��ي   .1
فاقدا خل�سائ�س احلياة مثل اال�سنام ال ميكنه 

ان يك�ن معتمدا.
2. ان تك�ن حياته خالده ,بال�سكل الذي ال يحدث 

احتمال م�ته تزلزال يف فكر املت�كلني .
3. ان يك�ن حميطا بكل �سيء علما ,فيك�ن مطلعا 
على احتياجات املت�كلني ,وعلى خطط وم�ؤامرات 

االعداء .
ي�جد  ال  حيث  قدير,  �سيء  كل  على  يك�ن  ان   .4
فيه اي �سكل من ا�سكال العجز وعدم اال�ستطاعة 

امل�جبني ل�سعف التجاء املت�كلني .
االم����ر  ع��ل��ى جميع  احل��اك��م��ي��ة  ل��ه  ت��ك���ن  ان   .5

,وادارتها بيده املقتدرة .
اخلالق  يف  اال  م���ج���دة  لي�ست  ال�سفات  وه��ذه 
عز وجل فان اهلل تعاىل ه� احلي الذي ال مي�ت 
وله  مطلقة  وقدرته  خلق  مبا  تامة  احاطة  ولديه 
ت�كل  ا�ستحقاق  به  فينح�سر  املطلقة  احلاكمية 
العباد عليه .وبعد ان تبني وج�ب الت�كل على اهلل 
البد ان نتعرف على حقيقة الت�كل ,وادب الت�كل 
,واالم�ر التي ت�رث الت�كل ,وثمرة الت�كل ,وكيف 
الت�كل  ,ودرج���ات  االم����ر  لكفاية  الت�كل  ي����ؤدي 
نتعرف  االم���ر  هذه  كل   . الت�كل  عدم  ,وم�ساوئ 
اهلل  �سلى  النبي  كلمات  عر�س  خالل  من  عليها 
عليه واله واالئمة االطهار من اله عليهم ال�سالم 

يف العدد القادم ان�ساء اهلل تعاىل.

بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

20135 حزيران

 علوم القراآن



بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي

اثبات  اىل  ابحاث  من  �سبق  فيما  ت��سلنا 
وج�د اهلل �سبحانه وتعاىل من طرق متعددة 
ت�ساوؤل  على  اج��ي��ب  ال�سابقة  احللقة  ويف 
الفيل�س�ف ال�سهري را�سل يف وج�ب ان يك�ن 

ال�سابقة. احللقة  فراجع  وخالق؟!  علة  هلل 
االن وبعد االميان باأ�سل وج�ده فان الباحث 
ه�  فيه  املهم  وامل��س�ع  معرفته  ح�ل  يدور 
ا�ساًل  يعترب  جهة  م��ن  الأن��ه  الت�حيد  بحث 
ي�سكل  اخ���رى  ج��ه��ة  وم��ن  ال�����س��ف��ات  لبقية 
خ�س��سا  ال�سماوية  االديان  كل  يف  اال�سا�س 
تت�سمنه  ما  اغلب  ان  حتى  الكرمي  القران 
اهلل  وج���د  وب�سدد  ال�سماوية  الكتب  ه��ذه 
ان  ل��درج��ة  البحث  ه��ذا  ح���ل حم���ر  ت���دور 
ال��ب��ع�����س ظ��ن ب���ان ال��ق��ران ال ي��ت��ح��دث عن 
ت�حيده  عن  يتحدث  انه  بل  اهلل  وج�د  ا�سل 
الكالم  ه��ذا  طبعا  ذل��ك  على  واال���س��ت��دالل 

فيه. مبالغ 
العقائد  ج��م��ي��ع  ت�ستمد  ث��ال��ث��ة  ج��ه��ة  وم���ن 
اال���س��الم��ي��ة واالح��ك��ام وال��ق���ان��ني واالم����ر 

هذا  من  والعبادية  واالخالقية  االجتماعية 
اهتمامه  الكرمي  القران  اوىل  لذلك  اال�سل 
وعك�س  وال�سرك  الت�حيد  لق�سية  اخلا�س 
ال�سدد  بهذا  اال�سالمية  النظرية  القران 
ال�سرك  وحم��ارب��ة  الت�حيد  ق�سية  ان  كما 
الر�س�ل  حركة  يف  ا�سا�سيا  حم���را  تكن  ام 
�سائر  حركة  ويف  بل  فح�سب    االأعظم 
االن��ب��ي��اء  ي��ق���ل ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���س 
اهلل  ان  ه�  وال�حدانية  الت�حيد  معنى  ان 
غري  العبارة  وهذه  اثنني  ولي�س  واحد  تعاىل 
اال�سالمية  للروؤية  مطابقة  وغري  �سحيحة 
يت�س�ر  ان  اأي  العددي  ال�احد  الن مفه�مها 
له  وج���د خارجي  ال  لكن    الثاين هلل
وبعبارة اخرى ان اهلل ال �سبيه وال نظري وال 
�سيئا الن  ي�سبه  ه�  وال  �سيء  ي�سبه  فال  مثيل 
الذي  ه�  الكامل  الالمتناهي  ال�ج�د  هذا 

ال�سفة. بهذه  يت�سف 
  ال�سادق  االإمام  حديث  يف  نقرا  ولذا 
اهلل  ���س��يء  اأي  ا�سحابه  اح��د  ���س��األ  حينما 

ثم  ك��ل �سيء  م��ن  اك��رب  ف��اأج��اب اهلل  اك��رب؟ 
فيك�ن  ���س��يء  ث��م  ف��ك��ان    االإم���ام  ق��ال 
االإم��ام  فاأجاب  ه�؟  فما  فقال:  منه؟  اكرب 

 اهلل اكرب من ان ي��سف.
كتابا  اال�سالمية  الن�س��س  ترجع  عندما 
وال�سرك  الت�حيد  ق�سية  ان  يت�سح  و�سنة 
منظارها  يف  واملهمة  املركزية  الق�سية  هي 
حماياة  او  مداهنة  اية  معه  يج�ز  ال  ب�سكل 
ال�����س��رك بجميع  اج��ت��ث��اث ج��ذور  م��ن  والب��د 

�س�ره.
والب�ساعة  امل���ؤم��ن  م��ال  راأ���س  الت�حيد  ان 
ذنب  وال�سرك  القيامة  �س�ق  يف  املرم�قة 
التربء  يجب  قذر  م�ج�د  وال�سرك  يغفر  ال 
منه كليا حتى يعدل عن انحرافه ويع�د اىل 

االميان.
ا�سباب  عن  القادمة  احللقة  يف  و�سنتحدث 
الت�حيد  بق�سية  ال��ك��ب��ري  االه��ت��م��ام  ه���ذا 
واىل  الدعاء  ون�ساألكم  فانتظرونا  وال�سرك 

اللقاء

دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

التا�سعة احللقة 

اهم اصل يف معرفة اهلل
التوحيد

العقائد

بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي 
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بني ال�سيعة واملذاهب االخرى:
على  وال�����س��الم  وال�����س��الة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
النبي امل�سطفى وعلى اهل بيته الطيبني الطاهرين 
اىل  االأن  من  اجمعني  اعدائهم  على  الدائم  واللعن 

قيام ي�م الدين وبعد.
ولكن  النا�س  بع�س  بها  يت�هم  كثرية  اوهام  هناك 
�س�ابه  اىل  ي��رج��ع  والتبيان  وال��ب��ي��ان  الفهم  بعد 
ولكن  ذلك  بعد  ال�هم  ذلك  يف  احد  مي�س  ان  دون 
نف�سها  اع��ت��ربت  بالقليلة  لي�ست  جمم�عة  هناك 
التي  وه��ي  وامل�سلمني  ال�سالم  على  ال��سايا  لها 
انف�سهم  ت�ستهي  ما  ح�سب  واوهامها  فهمها  تقيم 
وال�سروط  اال�س�ل  اىل  الرج�ع  عن  النظر  بغ�س 

والق�اعد. 
واالمي���ان  الكفر  م�ساألة  االم����ر  ه��ذه  �سمن  وم��ن 
مع  االخ���رى  اال�سالمية  امل��ذاه��ب  ل��دى  ومفه�مها 

.  ال�سيعة االمامية اتباع اهل البيت
مفه�م الكفر يف القراآن 

)ان  املفه�م  هذا  ح�ل  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  قال 
غري  يبتغ  )وم��ن  وق��ال:  اال�سالم(  اهلل  عند  الدين 

اال�سالم دينا فلن يقبل منه(
فالكفر بيان هذه االآيات البينات هي وا�سحة و�س�ح 
الذي  ه�  الكافر  ان  حيث  النهار  رابعة  يف  ال�سم�س 
يبتغي غري اال�سالم دينا حيث لن يقبل منه اأي عمل 
ال�سهادتني مبجرد  يت�سهد  للم�سلم الذي  كان فكيف 

مل ي�افق راأي وفكرتي احكم عليه بالكفر والقتل.
االختالف  فيهم  بلغ  مهما  امل�سلم  اخ�  امل�سلم  بينما 

واالآراء مادام مل يختلف معه يف الدين.
هذه  �سدد  ويف  الدين(  يف  )فاخ�انكم    وقال 
االآية  هذه  حرمت  ق��ال:  عبا�س  ابن  عن  روي  االآي��ة 

دماء اهل القبلة.
املفه�م  ه��ذا  وث�ابت  ق�اعد  لنا  تبني  االآي��ة  وه��ذه   
واولها  االآيات  نزول  �س�ى من جهل  يكن هناك  ومل 
الذي يخالفهم  امل�سلم  راأيه فحكم�ا على  كل ح�سب 

بالفهم والراأي بالقتل وين�سب اليه الكفر.
اآيات  ت�ؤول�ا  كاخل�ارج  تك�ن�ا  ال  عبا�س:  ابن  وقال 

الكتاب  اهل  يف  نزلت  وامنا  القبلة  اهل  يف  القراآن 
وامل�سركني وجهل�ا كلما �سفك�ا بها الدماء وانتهك�ا 
االم�ال و�سهدوا على اهل ال�سنة بال�ساللة. فعليكم 
بالعلم مب��ا ن��زل ب��ه ال��ق��راآن. وق��ال اب��ن ع��م��ر: يف 
الكفار  نزلت يف  االآي��ات  )انهم عمدوا يف  اخل���ارج 

امل�سلمني(. فجعل�ها يف 
يف  اف�����س��دوا  ال��ذي��ن  اخل�����ارج  كمثل  ه����ؤالء  فمثل 
حيث  املع�س�م  االمام  زمن  ويف  ال�سنة  ويف  االر�س 

حارب�ه وخرج�ا عليه.
مفه�م الكفر يف احلديث ال�سريف.

التي  باالأحاديث  مالأت  وال�سرية  احلديث  كتب  ان 
تدل على هذا املفه�م ون�سع احلدود وال�س�ابط يف 
دمه  يحقن  ه�  ومن  القتل  وي�ستحق  كافال  ه�  من 

مادام م�سلم.
ق��ال:    النبي  ان  م�سع�د  ب��ن  ع��ب��داهلل  فعن 
النبي  وع��ن  كفر(  وقتاله  ف�س�ق  امل�سلم  )�سباب 
يرميه  وال  بالف�س�ق  رج��اًل  رجل  يرمي  )ال   
اإال اعتدى عليه ان مل يكن �ساحبه كذلك(  بالكفر 
م�ؤمن  قذف  من  قال:  انه  اي�سا    النبي  وعن 
قال  قال:  مالك  ابن  ان�س  وعن  قتله(  فقد  بالكفر 
)ثالثة من ا�سل االميان الكف    ر�س�ل اهلل 
اإال اهلل ال تكفره بذنب وال تخرجه  اله  عمن قال ال 

من اال�سالم بعمل.
الدين  ان  على  ت��دل  منها  وكثري  االح��ادي��ث  وه��ذه 
اال�سالمي ه� دين اال�سالم واملحبة وان الذي ينطق 
ال�سهادة فيحرم اهلل تعاىل دمائهم وام�الهم. واما 
وتلك  الفتنة  الباطل من خروج هذه  ما يدعيه اهل 

من حرب اال�سالم فه� كالكفر بعينه.
الكفر وراأي العلماء 

من  ه�  الكافر  ان  يف  اجمع�ا  امل�سلمني  علماء  ان 
فيه  االعتقاد  كل  نكر  وان��ه  اال�سالم  ملة  عن  خرج 
م��ن وج��ه��ة نظر  ول��ك��ن  ذل��ك  ل��ه احلكمة يف  ف��ه��ذا 

علماء ال�سنة واملذاهب االخرى راي اخر يف ذلك.
انه  اىل  طائفة  )ذهبت  االندل�سي:  حزم  ابن  فقال 
او  اعتقاد  يف  قال  بق�له  م�سلم  يف�سق  وال  يكفر  ال 

معتقدًا  ذلك  من  �سيء  يف  اجتهد  من  كل  وان  فتيا 
ان  ك��ل ح��ال  م��اج���ر على  فانه  ان��ه احل��ق  راأى  مب��ا 
ا�ساب احلق فاجران وان اخطاء فاجر واحد وهذا 
و�سفيان  وال�سافعي  حنيفة  وابي  ليلى  ابي  عن  ق�ل 
والث�ري وداود بن علي  وه� ق�ل كل من عرفناه له 

ق�ال يف هذه امل�سالة من ال�سحابة.
علماء  اغلب  ب��ه  ب��اأخ��ذ  ال���راأي  ه���  املقط�عة  ه��ذه 
اهل  اتباع  غري  اال�سالمية  املذاهب  من  امل�سلمني 
ومل  عليه  يختلف  ال���راأي  ه��ذا  بينما    البيت 
اذا  بالكفر  اليه  ي�سار  من  �سروط  من  ب�سرط  يكن 
ال�سنعاين  اي�سا  الراأي  بهذا  وذهب  فعله  كان هذا 
تيمية  وابن  القيم  ابن  وكذلك  ا�سماعيل  بن  حممد 
ما  نح�  على  اخر  مكان  يف  يرونه  ما  خالف  وه��ذا 
تقدم وه� ق�ل النبي  ان اهلل غفر المتي عن 
علماء  بينما  عليه  ا�ستكره�ا  وما  والن�سيان  اخلطاأ 
يف  اخر  راأي  لهم    البيت  اهل  واتباع  ال�سيعة 
فئة  اأي  لتكفري  ان  اىل  ذه��ب  حيث  الكفر  مفه�م 
املنابع  درا�سة  خالل  من  تتبع  �سابطة  �سخ�س  او 
النب�ية  وال�سنة  القراآن  وهي  ال�سافية  اال�سالمية 
او  الفئة  هذه  على  خاللها  من  واحلكم  ال�سحيحة 

تلك بالكفر او االميان.
وقال املحقق احللي يف ذلك الكافر و�سابطة  احلل 
من خرج اال�سالم او من انتَحَلُه وجحد ما يعلم من 

الدين �سرورة كاخل�ارج والغالة.
وبهذه ال�سابطة اجمع العلماء ال�سيعة االمامية على 
وجحد  اال�سالم  غري  انتحل  من  كل  ه�  الكافر  ان 
عندنا  يت�سح  ال��ب��ي��ان  وب��ه��ذا  ال��دي��ن  م��ن  يعلم  م��ا 
املبداأ  يحدث  مما  وا�سح  الفريقني  بني  الفرق  ان 
مل  ال��ذي��ن  ف���االأول  االخ��ت��الف  ك��ل  يختلف  والفكرة 
ال�سحيح  النب�ي  والنهج  الر�سالة  خط  على  يك�ن�ا 
على  �ساروا  الذين  هم  والثاين  عليه  انهم  زاعمني 
ال�سيعة  وهم  ال�سماوية  للر�سالة  ال�سحيح  النهج 

االمامية  واحلمد هلل رب العاملني .

بقلم: ال�سيخ حمم�د ال�سايف

مفهوم الكفر وفرقه

20137 حزيران

�سبهات وردود



 مجيل اخلزاعي 
الشيخ الشهيد 

فروع  ولها  اجلنة  يف  �سجرة  ط�بى  �سجرة  ان 
وه��ذا  اجلنة  بي�ت  م��ن  بيت  ك��ل  على  تدخل 
  امل�سطفى  ال��ن��ب��ي  حل��دي��ث  م�����س��م���ن 
عندما �ساأل�ا �س�ؤاال عن هذه ال�سجرة املباركة 
�سكل  على  كتابا  كتب    املرتجم  و�سيخنا 
احل�سيني  امل��ن��رب  اع��ده��ا خل��ط��ب��اء  جم��ال�����س 
املرتجم  وع���رف  ط���ب��ى(  )���س��ج��رة  وا�سمها 
ذكر  اذا  حيث  ا�سم  م��ن  اك��ر  الكتاب  بهذا 
فيخ�س�س  عامل  من  الأكر  م�سابه  ك�نه  ا�سم 
و�سيخنا  ط�بى(  )�سجرة  ل�ساحب  بالذكر 
حممد  ال�سيخ  اخلطيب  العالمة  ه�  املرتجم 
الهادي  عبد  ال�سيخ  العامل  الفقيه  ابن  مهدي 
امل���ازن���دراين احل��ائ��ري ع���امل جليل وم���ؤل��ف 
�سنة  املقد�سة  كربالء  يف  ول��د  وخطيب  ب��ارع 
مثاليه  اأج���اء  يف  وترعرع  بهذا  ن�ساأ  1295ه��� 
على  علمية  درا�سة  وتلقى  واملعرفة  العلم  من 
وال����ده ح��ت��ى ا���س��ت��د ع����ده ان��ت��ق��ل ب��ع��ده��ا اىل 
النجف اال�سرف لدرا�سة عل�م الفقه واال�س�ل 
الدينية  ال�سدر  مدر�سة  يف  وذل��ك  وال��ك��الم 
م�سقط  املقد�سة  كربالء  اىل  بعدها  ع��اد  ثم 
ب�سغف  بداأ  والتاأليف حيث  بالكتابة  ولع  راأ�سه 

�سديد على مطالعة الكتب التاريخية واحلديث 
االخبار  ور�سد  للم�سادر  مطالعة  خالل  ومن 
مادة  لديه  وت�فرت  وا�ستق�سائها  واال�سعار 
ينفع  ما  واخلطابة  الكتابة  جمال  يف  جاهزة 
خدمة  اىل  ان�سف  اأي�سا  وك��ذل��ك  اخلطيب 
وخدمة  واالر���س��اد  للم�عظة  احل�سيني  املنرب 
  فكان  االمام احل�سني واهل بيته
باللغة  التامة  واالحاطة  اال�سل�ب  بق�ة  يتمتع 
يجذب  ج���ه��ري  �س�ت  ذا  وك��ان  وامل��ف��ردات 

باأ�سل�به كل �سامع وحا�سر.
ولل�سيخ املرتجم اي�سا مدر�سة خا�سة به �سيدها 
وحتت�ي  احل�سيني  املخيم  خلف  م�قعها  يف 
خا�سة  ومقربة  وال��در���س  �سالة  م�سجد  على 
له ومكتبة حتت�ي على كتب قيمة وخمط�طات 
قدمية نفي�سة �سيدها من ماله اخلا�س وعرفت 

مبدر�سة )ال�سيخ املازندراين(.
م�ؤلفاته:

االهتمام  ت�ستحق  كتبا    ال�سيخ  ا�سدر 
والبحث  امل�ستفي�سة  بالدار�سة  جديده  ك�نها 
العميق ولها ا�سداءها لدى اخلطباء وتعد من 

ابرز امل�سادر لديهم وهي:

1. معايل ال�سبطني
2. الك�كب الدري

3. ن�ر االي�سار وغريها.
وفاته 

مل  ع�سال  مر�س  امل��ازن��دراين  ال�سيخ  مر�س 
ينفع معه طب او عالج بقي حتى لبى ندْا ربه 
�سابرا حمت�سبا وذلك من ي�م 14 ذي القعدة 
�سنه 1385ه� و�سيع يف كربالء املقد�سة ت�سييعًا 
اأن��ذاك  واملجتهدين  العلماء  ح�سره  مهيبًا 
يف  املخ�س�سة  مقربته  يف  االخ��ري  مث�اه  اىل 

املدر�سة املذك�رة.
كربالء  يف  ال�����س��ع��راء  م��ن  جمع  وف��ات��ه  وارخ 

وخارجهم ومنهم هذه امل�ؤرخة.
فقد احلائري �سيخًا لنا 

كان عن�انا اىل ار�سادها
والهدى باحلزن اأرخت دعا

غيب املهدي عن اع�ادها

يبعث  وي���م  ت�فى  وي���م  ولد  ي�م  عليه  ف�سالم 
حيا واحلمد هلل رب العاملني.

بقلم: ال�سيخ حمم�د ال�سايف

�ل�سيخ حممد مهدي 

و�سجرة �لطوبى

�ملازندر�ين �حلائري
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 مجيل اخلزاعي 
الشيخ الشهيد 

بقلم: طالب حممد جا�سم

ال�سهادة تاج الكرامة يتِ�ُج اهلل به من ي�سطفيهم 
من عباده وي�سملهم بكرامته وال�سهداءهم م�ساعل 
ال��ن���ر يف ط��ري��ق امل��ج��د وال��ك��رام��ة وه��م م�سادر 
زخرت  وقد  ال�اعية  وال�سع�ب  االأمم  عند  احلياة 
مدينة ال�سهادة اال�سالمية بق�افل ال�سهداء االبرار 
الذين قدم�ا ارواحهم على اكفهم من اجل انت�سار 

عقيدتهم ومبادئهم.
نبذه عن �سريته الذاتية 

ال�سهيد املظل�م ال�سيخ جميل اخلزاعي من خرية 
عام  النا�سرية  يف  ول��د  احل�سيني  املنرب  �سباب 
1956م بعد ان انتقلت ا�سرته اىل النجف اال�سرف 
قطع مراحل درا�سته الر�سمية يف مدار�س النجف 
دخل  حتى   والثان�ية  واملت��سطة  االبتدائية  من 
احل���زة  يف  درا���س��ت��ه  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  الفقه  كلية 
ا�ساتذة ف�سالء وعلماء اجالء وكان  العلمية على 
يف ب�اكري انتمائه مل�ؤ�س�سة املنرب احل�سيني جمدًا 
دوؤوبا خمل�سا يف م�ا�سلة درا�سته وحفظه والتقاط 
اأندر الق�سائد احل�سينية والتزويد بر�سيد املعرفة 
وق�اعد  ا�س�ل  على  واالط���الع  املنربية  والثقافة 
اخلطابة مبهمة معن�ية عالية وكان يحظر املجال�س 

احل�سينية واملحا�سرات الدينية.

خطابته 
كان ال�سهيد املظل�م من الن�سطاء يف خدمة جمل�س 
املقدمة  ق��راءة  يف  اال�سرف  النجف  يف  اخلطباء 
واخلدمة الي�مية فقد كان يخدم ب�سدق واخال�س 
و�سغفه مبجال�سه    الإميانه بخدمة احل�سني 
اوال  فن�نها  وتعلم  اخلطابة  اخ��ذ  ذك��ره  وحمافل 
على اال�ستاذ اخلطيب ال�سيخ �ساكر القر�سي الذي 
بال�سيخ ح�سن  ات�سل  وار�ساده ثم  اح�سن ت�جيهه 
القر�سي ثم رافق اخلطيب ال�سيد حمد البهبهاين 
يف قراءة املقدمة يف جمال�سه الكثرية حتى ا�ستطاع 
ان ي�سقل �سخ�سيته وي�ستقل بخطابته يف جمال�س 
كمجل�س  االخ��رى  العراقية  امل��دن  وبع�س  النجف 
مدينة بلد عند عبد الزهراء احل�سيني اخلطيب 
اجلعفرية  احل�سينية  يف  وخطب  الك�يت  زار  ثم 
وح�سينية دار احل�سني خطيبا م�فقا يف خدمة �سيد 

.  ال�سهداء
اعتقاله و�سهادته 

يف مراحل درا�سته دعته الطغمة احلاكمة لالنتماء 
ف��اأب��ى ورف�����س  ال��ع��اب��ث  ال��ب��ع��ث  ل�سف�ف ح���زب 
لرف�سه  ثمنا  حياته  يدفع  وجعل�ه  عليه  فانق�س�ا 
عقيدته  على  الثبات  على  وا���س��راره  و�سجاعته 

على  ي�سر  وك���ان  مبادئه  على  امل�ساومة  وع���دم 
 م�سيا على اقدامه ويتعاون  زيارة احل�سني 
مع طالئع ال�سباب امل�ؤمن يف رفع راية احلق حتى 
اتهم�ه انه من حزب الدع�ة اال�سالمية الت�ساله 
ح�سن  �سيخ  وه���  ال�سدر  ال�سهيد  تالمذة  باحد 
الباب  وط��رق���ا  النجف  يف  داره  فط�ق�ا  احللي 
عليه وملا فتح الباب لهم بعف�يه وب��راءة اختطف�ه 
على احلال التي كان عليها حافيا حا�سرا من باب 
بيته قبل �سهادة االمام ال�سدر با�سب�ع واحد واو 
دع�ه �سج�نهم الرهيبة وانقطعت اخباره اكر من 
ع�سرين عاما ال حماكمة وال خرب وفاة حتى �سقط 
خالل  من  وفاته  تاريخ  ا�سرته  اكت�سفت  الطاغية 
قبل جمعية  والتاريخ من  بالرقم  امل�ؤرخة  الق�ائم 
ال�سجناء االحرار وكان تاريخ اعدامه عام 1982م 
ح�سب ال�سجالت وال�ثائق التي اكت�سف�ها يف دوائر 
نظام  حماية  وذئ��اب  امنه  رج��ال  ومعاقل  �سدام 
الطاغية املجرم الذي ذهب اىل قعر جهنم واىل 
ابد االبدين و�سيبقى �سهداوؤنا االبرار م�ساعل هدى 
ومنائر مت�هجة ت�ؤ�سر للظاملني ان الظلم ال يدوم 
و�سيعلم الذين ظلم�ا اأي منقلب ينقلب�ن والعاقبة 

للمتقني.
20139 حزيران

�سهداء على خطى احل�سني



من  جديد  بدر�س  ثالثة  مرة  عليكم  نطل  واملبلغات  اخلطباء  اأعزائي 
معهد  يف  االخ���ة  على  نلقيها  ومازلنا  األقيناها  التي  اخلطابة  درو���س 
)الط�ر  ح�ل  العدد  هذا  يف  ودر�سنا  للخطابة    احل�سني  االم��ام 
او  النغمة )البيات( يقراأ يف بداية املجل�س  العراقي( وه� ط�ر �سجي 
بعد قراءة بع�س ابيات الف�سيح وه� ي�سبه اللطميات من نغم البيات 
ولكن جمرد من �سربة االيقاع واف�سل وزن �سعري ي�ستخدم به ه� وزن 
)امل��سح( ويف نهاية الط�ر يقفل بط�ر مثكل مع ال�نة اإليك هذا املثال:

جينه نن�س���د كرب��ل���ه م�سيعينه�ا         ب���ي���ه���ا زي���ن�ب كال�ا مي�سر ين��ها 
ي�سروه��ا وال ل���ه���ا واح����د ف���زع         و�سال حادي ا�سع�نها وبليل كطع 
ج����ينه نن�سد وين اب� فا�سل وكع         م����ات���دل�����ين ال�س���ري���ع����ة وينها 
ارد ان�س������دج كرب���ل�ه ع��ن النزل        ب��اهلل اخب����ريني وك��ل���ج م�ا يزل 
زينب اتركب اليتامى اعله الهزل        ي������ علي ال�سجاد ك�����������ام يعينها 
ارد ان�سدج هم �سدك بال�سام عي����د              وحط�� بط�ست الذهب را�س ال�سهيد 
م����ن م�س����ت زين�ب بدي�انه يزيد       ج����اع���ده ي����� واكف���ه اأخملي��نه���ا 

ون�ستطيع ان نلحق به بيت اب�ذيه بنغم )نعي بيات( كما عرفته �سابقا 
مع العلم ن�ستطيع ا�ستخدام هذا الط�ر يف امل�سيبة اي�سا.

طور القطيفي
رابعا: ط�ر القطيفي: وه� ط�ر جميل يك�ن هناك تفاعل بني اخلطيب 
الذي  ال�سعر  ان  علما  بكره  اخلليج  دول  يف  وي�ستخدم  وامل�ستمعني 
ي�ستخدم بهذا الط�ر يجب ان يك�ن ط�ياًل من حيث ال�زن )الفائزي( 
حيث ان �سدر البيت يقراأ بنغم )ال�سيكاه( وعجزه يقراأ بنغم البيات 

  اإليك مثال اأبيات بحق الزهراء
ي�م اأعله ي�م الفكد اأب�ها زادونها

وم�سايب النزلت عليها ذوبنها 
جلد وعظم خلن ج�سدها ونحلنها

ماتت ومامانت مكارمها ال�سنية 
ما بطلت ونها وال جفت العربة 

تك�م تكعد �ساكته وجتذب احل�سرة 
امل�سمار ثابت بال�سلع والعني حمره

تندب يب� ابراهيم كل �سبح وم�سيه 

اليك املثال الثالث:
العيد جمبل واحلزن زايد عليه

وعاينت دار املرت�سى منه خليه 
فكد االأب� نغ�س علينه اأبها �سنة العيد  

واأمن ال�سبح باجر عليه احزاين اتزيد 
نبجي ونلطم والبجه واللطم ميفيد 

ن�سبت خمالبها بح�سا�ستنة املنية 
حملة االب� يف العيد ل� جمع اوالده

وَلِب�سهم الزينة على جاري العادة 
ورفرف عليهم بالهنه طري ال�سعادة

ايطيب الكلب وت�سري عي�ستهم هنية 
واىل در�س اخر وط�ر اخر ن�ست�دعكم اهلل واحلمد اهلل رب العاملني.

فن االطوار

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

الحلقة 
الثالثة
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درو�س يف اخلطابة



اأعزائي اخلطباء واملبلغات... هذه جمم�عة من الن�سائح التي ال 
بد لنا جميعًا ان ناأخذ بها ونطبقها تطبيقًا عمليًا الأنها من �سمن 
يعلم  ان  للخطيب  والبد  لنجاحه...  اال�سا�سية  اخلطيب  مق�مات 
باأن املجتمع اكرب ناقد ومتابع للخطباء يف ت�سرفاتهم وحركاتهم 
واق�الهم بل لكل �سغرية وكبرية تابعة للخطيب حتى الهندام الذي 
البع�س  بع�سها  تقيم  املجتمع  من  �سريحة  هناك  ان  فكما  يلب�سه 
ويقيم  ينظر  من  هناك  ان  فكذلك  والت�سرف  وامل�سي  باللبا�س 

وينتقد بع�س اخلطباء.
االنبياء  زه��د  ع��ن  اخلطيب  يتكلم  عندما  امل��ث��ال.  �سبيل  فعلى 
ينتقد  تراه  بل  وطعامهم  بلبا�سهم  وال�سلحاء  والعلماء  واالو�سياء 
املنرب  يرتقي  وعندما  وطعامهم  بلبا�سهم  االغنياء  من  الكثري 
جتده يق�سم ليايل �سهر رم�سان كل ليلتني بزي يختلف عن غريه 
للنقد  ال�ان مالب�سه فرتاه عر�سه  ين�سق بني  بل ان هناك من مل 
وال�سخرية يف بع�س االحيان وهناك من يق�م بتقليد بع�س اخلطباء 

بحركاتهم وت�سرفاتهم �سنا منه ان هذا اال�سل�ب يقربه للنا�س او 
يطلق�ن عليه فالن ال�سغري وكلمة فالن ا�سارة اىل ا�سم اخلطيب 
يتخذ اخلطيب  ملاذا مل  وا�سل�با  بتقليده �س�تا وحركة  يق�م  الذي 
املعني  االطار  نف�سه يف هذا  بل وجد  لنف�سه  ر�سمه  الذي  اال�سل�ب 
نف�سك  من  ت�سنع  ان  املبلغة  وايتها  اخلطيب  ايها  لك  ن�سيحتي 
خطيبا ال بتقليد االخرين وان تعتمد على �س�تك ال بتقليد ا�س�ات 
االخرين وان ال تتكلم عن الزهد اذا مل تكن من الزاهدين ال تتكلم 
عن ف�سل ال�سالة يف اوقاتها وانت مل تكن من اجلال�سني ل�سالة 
ال�سبح وان ال تتكلم عن الت�ا�سع وث�ابه وانت من املتكربين  وان 
ال تتكلم عن الرب وانت من العاقني وان ال تتكلم عن �سلة الرحم 

وف�ائدها وانت لها من القاطعني 
ختاما ا�ستغفر اهلل يل ولكم وجعلنا واإياكم من العاملني و�سلى اهلل 

على حممد واله الطاهرين.

�إبد�أ بنف�سك

201311 حزيران

ن�سائح منربية



ال�سجوَن بجمرِة االأح�ساء ـــرى ملـُـ�ــســيــبــة احلــــوراءاأذكُى  دمــــٌع ج

ــراءهيَّ �سفوُة الهادي ال�سفيع وب�سعٌة ــزه ــِة ال ــاُلل ــسُ ــدٍر و� ــي ــن ح م

واأختُه ال�سهيد  ال�سبُط  واالأرزاِءو�سريكُة  بال�سب  ــالء  ــرب ك يف 

كفيلها  بــعــد  االيـــتـــام  واال�ــســراِءوكــفــيــلــُة  الــتــوديــع  �ساعة  يف 

حيدر  عقيلُة  الكربى  زينُب  بـــالِءهَيّ  كــــلَّ  َوجـــــِه  يْف  ــِه  ــات ــب ــث ب

ل�سانه  الــبــلــيــغ  وهـــو  البلغاِءولــ�ــســانــهــا  األ�سٌن  فيخر�س  يوحي 

بــاالأعــيــاءكم خطبًة يف جمل�ٍس قد اأجلمت  الــ�ــســرِك  ل�سان  فيها 

وبفهمها بعلمها  احل�سني  يف حـــني عـــزاهـــا بــخــري عـــزاء�سهَد 

ماالحظت   حـــرًة  مــن  لها  ذكــاِءلهفي  الــ�ــســون عــني  حُمــيــا  منها 

رداءحتى بدت ح�سرى القناع واإن تكن بخري  تك�سى  طهرها  مــن 

امـــيـــٍة اآل  لـــعـــلـــوج  االأ�ــــســــراءمــــاأ�ــــســــورة  ــلــة  �ــس ــبــيــًة يف  مــ�ــس

 بقلم: ال�سيخ يعرب الكعبي

)اآل فرطو�س( قبيلة عربية تقطن يف مناطق من دجلة والفرات جنوب العراق وترجع يف الن�سب اىل قبيلة )اآل 
غزي( ذكر العامل املحقق ال�سيخ حممد حرز الدين  يف كتابه اخلطي )معارف الرجال( ان ال�سيخ ح�سن �ساحب 
الكتاب )مراآة الفقه والفقاهه( قد هاجر اىل القرن الثاين ع�سر للهجرة اىل النجف اال�سرف فكان من هذه العائلة 

ال�ساعر الكبري واالديب ال�سيخ عبد املنعم الفرطو�سي الذي ولد عام 1917م يف املجر الكبري من حمافظة مي�سان.
در�س علم النحو- وال�سرف- العرو�س- املعاين والبيان- املنطق- اال�سول- احلديث- الفقه- الكالم- ثم تخ�س�س 
يف تدري�س علم املعاين والبيان وله موؤلفات منها:-)ر�سالة يف �سرح ال�سواهد القراآنية, ر�سالة يف �سواهد ال�سعر �سرح 

موجز )احلا�سية مال عبد اهلل( يف علم املنطق, �سرح خمت�سر للجزء االول من )كفاية االأ�سول(.

الشيخ عبد املنعم الفرطوسي

1214 3 4 رجب

�سعراء اهل البيت



الفرق بين االقتداء  
ودعوى االتباع 

بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي
اإن االتباع وال�الية على ق�سمني: هنالك اتباع ادعائي 

وعاطفي, وهنالك ادعاء واقعي حقيقي.
االإن�سان  يت�ىل  اأن  ه�  االدعائي:  الظاهري  االتباع 
حمب�با يف حياته.. واالتباع احلقيقي: ه� عبارة عن 
االقتفاء باآثار املحب�ب: بق�له وفعله, ولهذا اإبراهيم 
اتبعني  )فمن  معربة:  كلمة  يف  يق�ل    اخلليل 
بالطرف  وااللتحاق  واالت��ب��اع  فاملّنية  مني(..  فاإنه 

االآخر, اإنه مت�قف على ما تقدم.
وكتطبيق عملي على ذلك فلننتقل اإىل عينة من حياة 
م�التنا فاطمة �سل�ات اهلل و�سالمه عليها.. من منا 
بالفاطمي؟!.. فتاأتي  القيامة  اأن ينادى ي�م  ال يحب 

يف عر�سات القيامة, لُيظهر اهلل عز وجل جاللها 
كانت  اأن  بعد  اخلالئق,  ل��دى  وكرمتها 
هذه  يف  القرب  وخمفية  القدر,  جمه�لة 

احلياة الدنيا.. ول� اأراد االإن�سان اأن ينظر 
ي�ستخل�س  اأن  ويحاول  الب�سرية,  تاريخ  اإىل 

اأ�سعد عائلة على ل�حة ال�ج�د, ملا جتاوز حياة 
من  خري  النبي  اأن  �سك  وال  وفاطمة..  علي 

علي, ولكن ال ُتقا�س اأم فاطمة بها هي, 
وكما ه� معل�م اأنه مل يكن يف عائلة 
واحل�سني..  احل�سن  ذري���ة  النبي 
النم�ذجية  ال��ع��ائ��ل��ة  اإن  ف�����اإذن, 
اآدم  خلق  ل��دن  من  التاأريخ  ط���ال 

العائلة  هذه  هي  ال�ساعة,  قيام  اإىل 
اأهل  اأخما�س  باأربعة  املتمثلة  املباركة, 
الك�ساء..  حديث  �سملهم  الذين  البيت, 

وهم احل�سن واحل�سني واأب�اهما, وهم 
اأركان هذا  اأركان من  اأربعة  ي�سكل�ن 

ال�ج�د.
حياة  يف  ال��ت��اأ���س��ي  ن��ق��اط  م��ن  اإن 
فاطمة �سل�ات اهلل و�سالمه عليها, 
الب�ساطة يف املعي�سة.. فمع االأ�سف 
ن��ح��ن ن��خ��ل��ط ب���ني ال��ب�����س��اط��ة يف 
امللهيات  من  االإكثار  وبني  املعي�سة, 
الزوجني  اإن  الزوجية..  احلياة  يف 
من  ي��ك��ران  عندما  اأنهما  يظنان 

اأث���اث امل��ن��زل وزخ��رف��ة امل��ن��زل, اأن 
هنالك عالقة طردية بني زينة املنزل 

نق�ل  ونحن  بينهما..  فيما  االألفة  وبني 
تتحقق  االأل��ف��ة  اأن  التقادير:  اأف�سل  يف 

فعندما  بينهما..  ال  الزينة,  وب��ني  بينهما 
ي��سع متثال جميل اأو مزهرية جميلة يف املنزل, 

ان�سداد  احل���االت  اأف�سل  يف  هنالك  �سيك�ن  ف��اإن��ه 
منهما اإىل ذلك املتاع.. فاأين االأثر النف�سي؟.. وهل 
اأبدًا, بل قد يتحقق �سيء  تتحقق بذلك االألفة؟.. ال 
النبي  عن  املروي  احلديث  اإن  فاإذن,  التباعد..  من 
اأ�سبحهن  اأمتي:  ن�ساء  )خ��ري  م�سم�نه:  ما   
وجهًا, واأقلهن مهرًا(.. ل� حكم يف حياتنا, لق�سينا 

على ظاهرة تاأخر الزواج والعن��سة وما �سابه ذلك.
كذلك,  العائلة  هذه  حياة  ال�سعادة يف  نقاط  من  اإن 
اإال  اأن فاطمة مع�س�مة,  ال�سالم رغم  اأن عليًا عليه 
رقاب  تخطي  عن  تغنيها  التي  االأج���اء  لها  هياأ  اأن��ه 
وهنا  عليها..  �سالم اهلل  فاطمة  قالت  كما  الرجال, 
ق�سية مهمة وح�سا�سة, فطبيعة االإن�سان طبيعة تغلب 
بلد  اإىل  ي�سافر  عندما  فاالإن�سان  املقارنة,  عليها 
اأبى-  اأم  اآخر, فاإنه -�ساء  جميل, ثم اإىل بلد جميل 

ثم  البلدين,  ب��ني  ه��ذه �سيقارن  اأن  يحكم 
ه���ذه ال��ب��الد, البالد اأجمل من 

فطبيعة 
االإن�سان 
قائمة 
على 

اأ�سا�س 
التفا�سل وامل�ازنة 

وال��رج��ل عندما  واحل��ك��م.. 
يرى يف حياته �س�رًا جميلة من الن�ساء -االأمر ميكن 
�سيحكم  ف��اإن��ه  اخ��ت��ي��اري-  وغ��ري  تلقائي,  يك�ن  اأن 
كانت جامعة  فاإذا  زوجته..  من  اأجمل  هذه  اأن  على 
لبع�س �سفات الكمال اأي�سًا -اأي جمال وكمال- فمن 
زوجها..  نظر  يف  باهتة  �ستبدو  امل��راأة  اأن  الطبيعي 

من  ت��رى  عندما  اأي�سًا  امل��راأة  ف��اإن  العك�س,  وهكذا 
ولباقة,  وعلمًا  واأناقة  و�سامة  اأك��ر  ه�  من  الرجال 
االجتماعية,  ال��ع��الق��ات  يف  االإن�����س��ان  اأن  وخ��ا���س��ة 
اأن  التعامل, فمن الطبيعي  اأف�سل ال�س�ر يف  يتكلف 
املراأة عندما ترى ال�س�ر املختلفة, فاإنها �ستقارن.. 
فاإنها  ال��زوج��ي,  ع�سها  اإىل  تع�د  عندما  وبالتايل, 
اأخرى,  اأبت- بنظرة  اأم  اإىل الزوج -�ساءت  �ستنظر 
فيها �سيء من الت�سغري.. ولهذا ال�سيا�سة ال�سرعية 
قائمة, على اأن يجعل االإن�سان نظرته حم�س�رة على 
املحارم, وهذا معنى غ�س الب�سر.. واالإ�سالم مل يدُع 
اإىل غم�س الب�سر, ليك�ن االأمر م�ستحياًل اأو �سعبًا, 
واإمنا دعا اإىل غ�س الب�سر, لتقل هذه ال�س�ر املثرية 
ْلُم�ؤِْمِننَي  لِّ {ُق��ل  للطرفني:  وال��دع���ة  االأذه���ان..  يف 
ِمْن  َن  �سْ َيْغ�سُ ِمَناِت  ْلُم�ؤْ لِّ َوُقل  اِرِهْم  اأَْب�سَ ِمْن  �ا  َيُغ�سُّ

. { اِرِهنَّ اأَْب�سَ
هب اأّن اأحدنا مل يح�سن االختيار يف الزوجة امل�افقة 
م�ؤمنة  ال��زوج��ة  ت��ك���ن  ف��ق��د  اجل��ه��ات,  جميع  م��ن 
طباع  مع  متنافرة  طباعها  ولكن  وعابدة,  وم�سلية 
الرجل, وهذه لي�ست مبنق�سة.. ففي مثل هذه 
العنا�سر  احلاالت, ومع وج�د بع�س 
العاقل  ف��اإن  ل��الإدام��ة,  املرّجحة 
االأم������ر:  خ���ات��ي��م  اإىل  ي��ن��ظ��ر 
األ��ي�����س��ت م��ن ث��م��رات احل��ي��اة 
ال�ساحلة؟!..  الذرية  الزوجية 
فعليه اأن يتحمل �سيئا من االأذى 
-�س�اء الرجل اأو املراأة- يف �سبيل 
ثمرة  وهي  ال�سعيدة,  الثمرة  هذه 
�سهر  واأيام  ال�جه  فجمال  باقية.. 
بعد  يبقى  وال���ذي  تفنى,  الع�سل 
ذلك هذه ال�سمعة الطيبة والذرية 
باأن  ال�ساحلة.. وكما ه� معروف 
اأب��دي  ام��ت��داد  ال�ساحلة  ال��ذري��ة 
عند  فناًء  الدنيا  يف  ال  لالإن�سان, 
ا�ستغفارًا  ال���ربزخ  يف  وال  ال��ق���م, 
ذريته  تلحق  اجلنة  يف  حتى  بل  له, 
ال�ساحلة به.. و�ستان بني هذه الثمار 
الباقية!..  الثمرة  هذه  وبني  العاجلة, 
وفاطمة,  علي  ك��اف��اأ  ك��م  ال��ع��امل��ني  ورب 
مع  حياتها  يف  فاطمة  حتملت  م��ا  على 
وكم  اهلل؟..  ر���س���ل  وب��ع��د  اهلل,  ر���س���ل 
حتمل علي؟.. ولكن ما هي النتيجة؟.. اإن 
الك�ثر  ل�س�رة  العملي  التحقيق  هي  النتيجة 
} يق�ل:  العاملني  فرب  وفاطمة,  علي  خالل  من 
اإنا اأعطيناك الك�ثر} يخاطب النبي, واحلال 
علي  خ��الل  من  ال�س�رة  ه��ذه  حتقق  اأو  حتقيق  ب��اأن 
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�سعن احلرم من غرب   اخربك ياو�سي املخت����ار  
مرحب  طرب  اللي  وينه  نادت كل يتامه ح�س������ني   

واأبن ود وين داحي الباب وينه ايل طرب مرح��������ب  
االح��زاب  وبعمله  اأب��در  وينه البلحرب م��س���ف    
�سجاب  وال��دم��ع  تبجي  يجي وي�س�ف ها اليت����ام   
وت���ن���دب اي����ة ي��امل��ج��ن��ه  اأو زينب جتذب ال�ن����������ه   

جاوين ابعدت عنه   
�سب  دم  وال��دم��ع  تنده  تعال و�س�ف بينه �س�سار   

عاخلدين  دوم  تر�سه  دم الدمع منها ي�س���������يل   
احل�سنني  ايب�  اح�سر  تنادي اهنا يحامي اجلار  

امطاعني  عالره  �سل�ا  م����������������ا تدري باأهالينة  
اعلينه  م��ب��ع��ده  جثثها  ظلت كل اهالين��������������������ه   

ماواحد يحامينه   
حالة على املحب ي�سعب ب�س عدنه بكة ال�سج������اد   

ابتلة بيهن علي ال�سجاد  غل واجلامعه والكي�����������د  
ينكاد  وب��احل��ب��ل  ي�سري  م�����ن جمل�س لعد جمل�س   
ان���ة وي��ح�����س��ر امل��ق��داد  متنيت احت�سر ي��������اب�ي  
اال�سرت  مالك  ويح�سر  والطياره���������������م يح�سر   

تنحرون الظعن من مر  
مطرب بالظعن  يط�ح  ت�س�ف�ن ال�سم�������ر ياب�ي  

بقلم: ال�سيخ عبداالمري �سمي�سم 
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مبنا�سبة وفاة احل�راء زينب  والتي ت�افق الن�سف من رجب 
نقدم لكم ايها اخلطباء وايتها املبلغات وكذلك ايها القراء الكرام 
وهي  احلياة(  وذكريات  )العقيلة  بعن�ان  الرائعة  الق�سيدة  هذه 
ال�سادة  لل�ساعر واالديب واخلطيب ال�سيخ عبد  على وزن الهجري 
اخلطباء(  )حتفة  امل�سمى  دي�انه  من  اخذناها  ال�سعد  الديراوي 

اجلزء الثاين.
جنت ل� كال�ا عقيلة الذهن يتبادر اأيل

اأو ل� خدر ينذكر كال�ا خدر زينب بت علي

ع�ست حمج�بة اأو عزيزه اأحت�طني اأ�سباع الزمل 
اجلان من ي�سمع عدوهم ب�سم طاريهم يحْم 

اك�ست يل مدة اأبجاللة وعلي مرت جاحللم
وراحت ايام ال�سعادة ا�سباعة الراح� هلي

جنت الي�م اجلان� اهلي امد للة ابجاه االأهل
وجانت ال�ادم ابخدري اأوهيبتي ت�سرب مثل

ال�سم�س ل� �سافت اخيايل اأمت�ج ياخذها اخلجل
اأو ل� علي مر �سيم اأفزع �س�ب اأخ�ي اأوكافلي

ع�ست مدة اأبكنف جدي واأمي اأو حيدر اأب�ي
واحل�سن وح�سني والعبا�س و اأحممد اأخ�ي

كل وكت مرتفع را�سي اأو خدري ثابت مامي�ي
وكلمن اأك�سدله اأمن اأخ�تي اأيك�ل يختي اتدللي

اأو مرت االأيام ت�سرع من متر
اك�سيت بيها اأ�سنني ويه االأهل حل�ة من العمر

ي�س�ي البيت باأخ�تي اأو والدي واأمي الطهر
ما ح�سبت اأح�ساب اأظل اأخالف ك�مي اأبال ويل

ومن بعد ذيج ال�سعادة وذيج االيام امل�ست 
خان واأفرت الزمان اأبعجل واملدة اأنك�ست 

فاركت اأهلي اأوثنيتي اجل�ر دهري اتعر�ست 
من عكب حرا�س خدري اللي حت�ط امبحملي

و�ساحت الدنية او تده�رت بيتنه وراح الهنه
واأفكدت جدي اأو اأب�ي واأمي و�سليت انه

يا هي مثلي البني طكها و�سافت امرار وعنه
وجانت امي اأت�حي بيه اعلى الهم�م اأحتملي

وبني اخ�تي اأبدور خدري اأك�سيت مده من الزمن 
اأحمرية اجلدي واب�ي وامي و�سفت املحن 

كل وكت جدام عيني اأخ�اين اح�سني وح�سن 
بعد فرتة اأفكدت خدري وما بكه وايل اأىل

اكعد وا�سفن وافكر وين راحت عزتي
واك�سي �ساعات بكعدتي اأمن النهار ابح�سبتي

الليل ما نامه واغرج بالدم�ع او �سادتي 
ابجي على اهلي اجلان� ي�سع بيهم منزيل

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن
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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 
ريا�س  ال�سيخ  ب�سماحة  نرحب  البدء  يف  الطاهرين 

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

نتعرف  ان  نريد  الكرمي  وال��ق��ارئ  نحن    
وماهي  اوال  ال�سخ�سية  بطاقتكم  خالل  من  عليكم 
االكادميية  الدرا�ستني  يف  حلياتكم  االوىل  املحطات 

و احل�زوية ؟ 
هلل  واحلمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم    
رب العاملني وال�سالة وال�سالم على حممد وال بيته 
الطيبني الطاهرين انا من حمافظة مي�سان من ق�ساء 
مدينة  يف  ن�ساأت  م���ال��ي��د1961م  من  الكبري  املجر 
املجر واكملت الدرا�سة االعدادية يف مركز حمافظة 
على  املنطقة  يف  االول  وكنت  ومب��ع��دل)93(  مي�سان 
جامعة  الهند�سة  كلية  يف  وقبلت  مي�سان  حمافظة 
بعد  الثالثة  ال�سنة  ويف  املدنية  الهند�سة  ق�سم  بغداد 
وبعد  العائلة  واعتقال  ال�سابق  النظام  من  امل�سايقة 
اعتقال والدي واخي واختي متكنت من الهروب من 
الكلية وما كان بيني وبني االعتقال اال خم�سة دقائق 
وتخفيت يف بغداد ما يقارب �سنة ون�سف انتقل من 
بيت اىل بيت ومن مكان اىل مكان حتى ان كثري من 
الهجرة  فقررت  ال�سابق  النظام  من  خاف�ا  االقرباء 
احد  بت��سط  االيرانية  اال�سالمية  اجلمه�رية  اىل 
االخ�ة امل�ؤمنني و�سلت اىل �سمال العراق وكان �س�ط 
يف غاية ال�سع�بة ومل ارى جبل يف حياتي كانت املرة 
ال�سنة  هذه  يف  الثل�ج  وكانت  جبل  فيها  ارى  االوىل 
كثري جدا يق�ل�ن انه مل متر علينا �سنة من ال�سنني 
مثل تلك الثل�ج واتذكر حتى اأظافري قد انقلعت من 

بارد ولكن  الثل�ج ومررنا يف نهر فيه ماء  امل�سري يف 
متنيت عذاب االمن العراقي ومل ادخل يف ذلك املاء 
اح�س ان منا�سري تقطع رجلي واحلمد اهلل و�سلت اىل 
ايران  وبعدها قررت االن�سمام اىل احل�زة العلمية 
واحلمد هلل رب العاملني من تلك ال�سنني تقريبا �سنة 
الفرتة  االن وخالل هذه  اىل  اي��ران  وانا يف  1981م 
ما بني الدرا�سة والكتابة واملنرب حياتي ق�سمتها هكذا 
االم��ارات  وبعدها  كثريا  اي��ران  يف  التبليغ  مار�ست 
ع�سر �سن�ات ويف البحرين ثمان �سن�ات و�سنتني يف 
للعراق  الفرتة االخرية خ�س�ستها  واالن هذه  لبنان 
 يف �سهر رم�سان وايام �سهادة فاطمة الزهراء
ما يقارب �سهرين يف العراق و�سهرين خارج العراق.                                                                                                 
   ملاذا اخرتمت طريق املنرب احل�سيني ومن 

الذي �ساعدكم يف ذلك وكيف كانت البداية ؟
  بالن�سبة اىل املنرب اوال كما ورد يف اخلرب 
ال�سريف انه ) يا علي الأن يهدي بك اهلل رجل خري 
لك ما طلعت عليه �سم�س او اغربت( واالآية الكرمية 
كما وردت ) ومن احياها فكاأمنا احيا النا�س جميعا( 
لها  النا�س وبالنتيجة   واللقاء مع  النا�س  فتما�س مع 
و�سلنا  وما  و�سرية  للنا�س  هداية  فيه  مبا�سر  تاأثري 
الذي �سجعنا على اختيار  التدين ه�  عليه نحن من 
�سبب  يف  النا�س  م��ن  الكثري  ن�ساأل  فحينما  املنرب 

هدايتهم وزيادة اميانهم امنا ه� املنرب احل�سيني.
لذكر  احل�سيني  امل��ن��رب  ارت��ق��ائ��ك��م  ه��ل    
امل�سيبة فقط ام البد من ال�عظ والر�ساد وا�سالح 

املجتمع ؟
  انا متميز يف امل�ا�سيع اكر من امل�سيبة 
اعطي للم��س�ع اهمية كبرية ولعل الكثري من النا�س 
اأطرحها  التي  امل�ا�سيع  ل�سع�بة  املجل�س  يتحمل  ال 
ان  ب�سراحة  اق�ل  وانا  املثقف  منها  ي�ستفيد  والذي 

بالن�سبة  اما  املجل�س  يتحمل�ن  ال  ال�سن  كبار  بع�س 
كبرية  برغبة  واح�س  ي�ستاأن�س جدا  وال�ساب  للمثقف 

جدا ح�س�ر املثقفني يف املجل�س.
مع  نف�سه  يط�ر  ان  للخطيب    كيف ميكن 
تط�ر االحداث اوال واملجتمع ثانيا ؟ وهل لديكم فكره 

يف تط�يره؟
   اوال ه� الت�فيق االلهي وله مقدمات ومن 
وتط�ير  ي�سعى  ان  االن�سان  على  وبالنتيجة  وجد  جد 
االن�سان  اواخر عمره  اىل  وحتى  مقيد  االن�سان غري 
قابل ان يتط�ر بقدر ما ي�سعى االن�سان انا اتذكر يف 
ال�سن�ات ال�سابقة قبل بروز ظاهرة احلا�سبة كنا اذا 
اردنا نح�سر حما�سرة ما يقارب من االيام للح�س�ل 
على معل�مة واملتاعب وال�سهر االن القيت احلجة على 
االنرتنت  طريق  عن  املعل�مة  زم��ن  فانه  ان�سان  كل 
وهذا الذي راأيته يف م�ا�سيعي لعل  اخلطيب �سابقا  
علمية  مبادة  ال�ساعة  ارب��اع  ثالثة  ميالأ  كيف  يحتار 
اكملت  وقليل  م��س�ع  الإكمال  ال�ساعة  تكفي  ال  االن 
والربامج  الكتب  كرة  وال�سبب  املنرب  على  م��س�ع 
وما  للخطباء  االعتبار  بنظر  احلا�سبة  يف  امل�ج�دة 
من  االن�سان  ي�ستفيده  وم��ا  م�ا�سيعهم  يف  يطرحه 

جتاربهم  والت�فيق اللهي.
املنرب احل�سيني     ماهي وجهة نظركم يف 
؟وهل ترونه قد اأدى وظيفته ب�سكل كامل وو�سل اىل 

هدفه؟ 
ه�  م��ن  اخل��ط��ب��اء  ب��اخ��ت��الف  يختلف     
وفعال  يغري  ان  ويريد  ر�ساله  وعنده  ور�سايل  هادف 
يغري فمنهم من غريوا وانقذوا الكثري من النا�س من 
بع�س  وهناك  وغريها  كربى  معا�سي  ومن  ال�سالل 
ه��ادف  يكن  مل  روتيني  منرب  منربه  م��ن  اخلطباء 
فيختلف  يتك�سب  ان  يريد  او  �ساعة  يق�سي  ان  يريد 
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�سيما  وال  بذاته  املنرب  بنف�س  وال  باختالف اخلطباء 
وتعظيم  ال�سيعة  اقبال  ان  االعتبار  بنظر  اخذنا  اذا 
العراق  يف  جنده  وخا�سة  احل�سيني  للمنرب  ال�سيعة 
واحل�س�ر املتميز الغري طبيعي للمنرب وال �سيما ايام 
حمرم وايام �سهر رم�سان  ح�س�ر جدا ممتاز فمن 
ي�ؤثر يف  ي�ؤثر اذا مل  كان هادف وعنده ر�سالة حتما 

الكل ي�ؤثر يف البع�س.
يت�سدى  ان  واملبلغ  للخطيب  كيف ميكن    
�ساحب  او  اال���س��الم  �سد  امل�سع�رة  الهجمات  اىل 

ال�سريعة   اال�سالمية ؟
   انا اعتقد ان م�سادرنا �س�اءا يف القراآن 
امل�سدر  او  ال�سريفة  النب�ية  ال�سنة  يف  او  ال��ك��رمي 
�سبهة  تبقي  لن  البالغة  نهج  ذلك  يف  مبا  احلديث 
يك�ن  ان  ه���  اخلطيب  على  ولكن  عليها,  جت��ب  مل 
لالطالع  �ساعات  له  يك�ن  ان  ذلك  ابتداءًا  مت�سلح 
ابتداء  باله  يف  تك�ن  ان  ا�سال  ه�  ال�سبهات,  على 
من  معتقد  ياأخذ  حينما  االن�سان  ان  بالنتيجة  الأن��ه 
املعتقدات االن ملا ناأتي اىل م��س�ع اإمامة اهل البيت 
م��س�ع  ياأخذ  ملا  االن�سان  املثال  �سبيل  على   
�س�ف  غدا  االعتقاد  هذا    البيت  اهل  اإمامة 
ي�ساأل عنه فال بد ان ياأخذ االدلة على اثباته وياأخذ 
ان  اق�ل  اق�له   الذي  هذا  عليه  تثار  التي  ال�سبهات 
االن�سان ابتداء البد ان يك�ن عارف بال�سبهة وعارف 

باجل�اب عليها قبل ان ي�سال به من االخرين.
  م���اه���ي اجن���ازات���ك���م واالع����م����ال ال��ت��ي 
قدمتم�ها يف ر�سم طريق املنرب احل�سيني يف ا�سالح 

املجتمع ؟
القران الكرمي )انك ال تهدي    كما يق�ل 
االثر  وبالنتيجة  التبليغ  االن�سان  على  ان  ت�ساء(  من 
ب��اأث��اره��ا  هلل  , م��ار���س��ت اخل��ط��اب��ة و���س��ع��رت 
واحلمد هلل ب�سهادة انا�س واالخ�ة واالأخ�ات ال �سيما 
كتابة  وفقت يف  االخ��رى  الناحية  ومن  االم��ارات  يف 
املحا�سرات التي األقيتها انا اكتبها كتابًة, �سدر كتاب 

الر�س�ل(  قلب  )البت�ل احب اىل  ا�سمه  مني 
�سحيحة  رواي���ات  عن  عبارة  ه�  ك��ان  ال��ذي 
اال�سانيد يف م�سادر العامة تثبت ان الزهراء 
هذه    الر�س�ل  اىل  االح��ب  ه��ي   
الروايات فكرت فيها وطرحت املحا�سرات يف 
االمارات واحد االخ�ة طلب مني طباعتها من 
التي  العقائد  كل  ا�ستخرجت  الروايات  هذه 
القراآن  ادل��ة  من    الزهراء  يف  منلكها 
�سل�سلة  هناك  كانت  باالإ�سافة  العامة  وابناء 
االم��ارات  يف  طرحتها  التي  املحا�سرات  من 
ملدة �سبع �سن�ات يف تف�سري �س�رة ي��سف ولن 
ا�سل اىل االآية 72 فهذا تقريبا تك�ن باحلدود 
�سبع جملدات وعندي بحث كتبته اي�سا مازال 
وربطها  واخل�سر  م��سى  ق�سة  يف  خمط�طا 
واي�سا    احلجة  االم��ام  اىل  ال��س�ل  يف 
امل�ت  م��س�ع  يف  �سنتني  مل��دة  طرحته  بحث 

واي�سا بحث خمط�ط يف ق�سة هابيل وقابيل وربطها 
  بالن�سبة للزهراء   اما  باالإمام احل�سني 

فامل�ا�سيع جدا كثريه ويف النية قريبا طباعتها.
  ب�سبب تط�ر و�سائل االعالم  وتن�عها يف 
ال�قت احلا�سر وانتقال ال�سباب وميلهم اىل اجلانب 

الغري اخالقي منها كيف يتم ت�جيه ال�سباب ؟
  بالنتيجة كما ذكرت يف االبتداء مل يبقي 
ال�سرع املقد�س ا�سل�ب اإال واتبعه يف معاجلة امل�ساكل ال 
�سيما اذا اخذنا بنظر االعتباران القراآن مل ينزل اىل 
ذلك الزمان ان القراآن خالدا اىل ي�م القيامة وهذه 
نتيجة واذا رجعنا اىل الن�س��س ان القراآن فيه كل 
�سيء هذا الذي اريد ان اق�له ان كل احلل�ل م�ج�دة 
 وان امل�ساألة كما تف�سلتم م�ساألة  يف كتاب اهلل 
يف  كبريا  حيزًا  تاأخذ  االعالم  وو�سائل  خطرية  جدًا 
اظالل ال�سباب والق�سية مل تقف على احلالل فقط 
وحتى يف املباحات فمثاًل االن الظاهرة امل�ج�دة عند 
ق�سية  هي  العراقي  ال�سعب  وغري  العراقي  ال�سعب 
بروت�ك�الت  يف  ان  و�سلني  ال��ذي  القدم  ك��رة  لعبة 
ال�سهاينة مقالة تق�ل: )لنجعلّن من كرة القدم رب 
يعبد من دون اهلل(وهذا واقعا يتحقق وذلك مل جند 
فنجد  بها  كاهتمامنا  القدم  بكرة  اهتمامهم  منهم 
  ان ال�سالة ترتك وحتى يح�سل الكفران باهلل
الفالين,  الفريق  على  الفالين  الفريق  ف���ز  ب�سبب 
فالق�سد ان اال�ساليب املتبعة ا�ساليب خطرية وال بد 
ان ميال فراغ ال�سباب والذي يجعل ال�سباب امليل اىل 
هذه االم�ر ه� ق�سية الفراغ انا اتذكر احد العلماء 
ال�سيخ بهجت اأي مبلغ واي طالب علم ال يعطيه ذكر 
وامنا يق�ل له وحتى اتذكر ان احد امل�سايخ يق�ل ي�م 
من االيام ذهبت اىل �سيخ بهجت وقلت له اريد منك 
هيئة  انا  يق�ل  كتاب  اىل  �ساأر�سدك  فقال  ن�سيحة 
مقدمة  بداأ  وامل�ؤلف  الكتاب  ا�سم  الأكتب  وقلم  ورقه 
بني  فقال  الكتاب  اىل  و�س�قني  ط�يله  الكتاب  عن 
  اهلل  ه�  وامل���ؤل��ف  الكرمي  ال��ق��راآن  ه�  الكتاب 

ايه  ي�م  كل  وتاأخذ  االن  يقراأ  كما  يقراأ  ال  ولكن  قال 
تتبع فيها من ال�سباح وحتى امل�ساء ويف اثناء االكل 
ومعك يف م�سريك ومعك قبل الن�م, ما الذي يريده 
ال�سيخ بهجت من هذا؟ ان اخطر جهاز عند االن�سان 
ه� ق�ة اخليال وان هذه املفا�سد ه� �سببها اخليال, 
طالب العلم ي�سعر بالروحانية ملاذا الأنه دائما خياله 
ن�رانية  مطالب  يف  يفكر  او  املطالعة  ب�سبب  م�سغ�ل 
اخليال اذا بقى ومل ي�سغل يف مطالب ن�رانية وعندنا 
ادم  ابن  ال�سيطان يجري يف  كما ورد يف اخل��رب)ان 
جمرى الدم يف عروقه( كما ورد يف ال�س�رة املباركة 
بالنتيجة  والنا�س(  جنة  �سدور  يف  ي��س��س  )ال��ذي 
ي��س��س يف النا�س فالبد ان النا�س يك�ن�ن على حذر 
الن�رانية  املطالب  الفراغ يف  امالء  والعالج ه�  منه 
ولكن ان تتنا�سب مع عقلية ال�سباب ومع عقلية املراأة 

وم�ست�ياتهم واحلمد هلل رب العاملني. 
وكلمة  للخطباء  ت�جه�نها  اخ��رية  كلمة    
اخلطباء  ���س��دى  جملة  ك���ادر  نحن  لنا  ت�جه�نها 

لنجعلها من الت�جيهات البنائه؟
االإم���ام  ق��ال��ه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  ه���ذه  واهلل    
اهل  مقام  من  ا�سمى  �سيء  الي�جد    ال�سادق 
  البيت   وال��س�ل اىل مقام اهل  البيت 
 )من احيانا بقلبه ون�سرنا  كما قال ال�سادق 
فيها(  نحن  التي  الفرقة  يف  معنا  فه�  ول�سانه  بيده 
هذا الذي اق�له ال يق�سر االن�سان يف ا�ستثمار عمره 
لل��س�ل اىل ا�سمى املقامات وه� الك�ن معهم وروحي 
لهم الفداء بن�سرتهم فكل ما يتمكن االن�سان �س�اء 
يف  كانت  �س�اء  بل�سانه  او  قلما  او  �سيفا  ك��ان  بيده 
خطابه او كلمة او حما�سره وان ت�ستمروا يف عملكم 

هذا وجزاكم اهلل خري اجلزاء.
بال�سكر اجلزيل  نتقدم  لقاءنا    ويف ختام 
لهذه  اتاحته  على  ال��ب��اوي  ري��ا���س  ال�سيخ  ل�سماحة 
الفر�سة واإعطائه هذا ال�قت من برامج عمله ونكرر 

�سكرنا وتقديرنا ل�سماحتكم.
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الغيبة: كما ه� معروف ذكر الغري مبا يكره ل� 
�سمعه.

اعلم اخي الفا�سل ان ذلك يحرم اذا ق�سد به 
النا�س  او ا�سحاك  به  التفكه  و  هتك عر�سه. 
منه واما اذا كان ذلك لغر�س �سحيح ال ميكن 

الت��سل اليه اال به فال يحرم. 
ام�ر  للغيبة  املرخ�سة  ال�سحيحة  واالغرا�س 

حمدده هي:
واحقاق  احلكم  رتبة  له  من  عند  التظلم   .1
ن�سبة  ف��ان  وال�سالطني  كالق�ساة  احل��ق���ق. 
ال�ستيفاء  عندهم  الغري  اىل  وال�س�ء  الظلم 
الر�س�ل  يعرت�س  )مل  ومثاله  ج��ائ��ز.  احل��ق 
االكرم  على ق�ل هند بح�سرته( ان ابا 
�سفيان رجل �سحيح ال يعطيني ما يكفيني اياي 
  وق�له  علمه؟  غري  من  اأفاخذ  وول��دي. 
ومل  باملعروف  وول��دك  يكفيِك  ما  خ��ذي  لهما 

يعقب ويعرت�س على ذكر ذلك العيب. 
2. اال�ستعانة على رفع املنكر ورد املعا�سي اىل 
تاأثري  له  اذ  زي��د  اىل  تذهب  فمثاًل  ال�سالح 
وذلك  احمد  عي�ب  بع�س  فتذكر  احمد  على 
بغية ا�سالحه ورده عن افعاله ليك�ن عن�سرا 

�ساحلا يف املجتمع. 
3. ن�سح امل�ست�سري يف التزويج وايداع االأمانة 
وطلبت  بكر  من  التزويج  اردت  فل�  وامتثالها 

التي  العي�ب  فيذكر  لك  �سديق  من  امل�س�رة 
اردت  او  اأك��ر  ال  الن�سيحة  تقدمي  بغية  فيها 
ايداع االأمانة عند زيد لكن زيد لي�س باإمكانه 
فيقدم  فيه  و�سفات  الأ�سباب  االأم��ان��ة  حفظ 
الغيبة  من  لي�س  وهذا  الن�سيحة  لك  احدهم 

يف �سيء. 
او جرح ال�ساهد وذلك على �سبيل املثال: 

زوجته  وطلق  املحكمة  ام��ام  ليلى  زوج  ح�سر 
يراهما  �ساهدين  وبح�س�ر  احل��اك��م  اإم���ام 
بزوجها  التم�سك  تريد  الزوجة  لكن  عادلني. 
وذلك  احدهما  او  بال�ساهدين  جترح  فراحت 
بق�لها انه يكذب او ال ي�سلي او يغتاب لتثبت 
عدالة  ان  اذ  ال��ط��الق  لتبطيل  عدالته  ع��دم 
انتفاء  عند  ع��دم  وامل�سروط  �سرط  ال�سه�د 

�سرطه اأي الطالق يف مثالنا  
�ساألك  فعندما  ل��ه  لي�س  ن�سبًا  ادع��ى  م��ن   .4
هذا  يف  تق�ل  م��اذا  العزيز  القارئ  اأيها  احد 
الر�س�ل  اىل  ون�سبه  �سيد  ه���  ه��ل  ال�سخ�س 
انه لي�س �سيد   كما يدعى. وانت تعرف 
كل  اكيد  �سيد  ولي�س  مدعي  انه  تق�ل  عندها 

هذا بعد التاأكيد من �سحة املعل�مات
5. ����س���رورة ال��ت��ع��ري��ف وه����ذا ت������س��ي��ح��ه يف 

التف�سيل االتي. 
فالن معروف بلقب يعرب عن عيب كاأن يك�ن 

امل��راأة ح�الء او عرجاء  او هذه  اع���رًا اعرجًا 
اىل  ال��س�ل  ويريد  ظريف  ياأتي  عندما  لكن 
ذلك ال�سخ�س و�سال عن هذه املراأة او الرجل 
وقال ا�سالكم عن فالن ابن فالن ومل يكن هذا 
اال�سم م�سه�را ثم يبادر ويق�ل فالن االع�ر او 
فهل  عرفت  نعم  تق�ل  عندها  العرجاء  فالنه 
هذا من الغيبة؟ اجل�اب ذلك لي�س من الغيبة 
لذا تقراأ يف ل�سان الرواة من العلماء وغريهم 

روى االعم�س.
6. ك�ن الق�ل فيه م�ستحقا لال�ستخفاف كان 
او معروفًا عنه  ب�سرب اخلمر  يك�ن متجاهرا 
راأيت  او  الكذاب  فالن  حدثني  فتق�ل  الكذب 
من  لي�س  اي�سا  فهذا  اخلمار  ف��الن  البارحة 
الغيبة ثم انك ال يج�ز لك الت�سريح باي عيب 
فل�  به  متجاهرا  ال�سخ�س  ذلك  يكن  مل  اخر 
كان م�سه�را ب�سرب اخلمر ومعروفا به لكن ال 
يعرف النا�س انه يكذب ال يج�ز لك ذكر عيب 
الكذب, هذه جملة من املالحظات واملج�زات 

من باب الغيبة .
بالعف�  علينا  مين  ان  القدير  العلي  �سائلني 
قلبي  طهر  اللهم  والدنيا.  الدين  يف  والعافية 
من  وعيني  ال��ك��ذب  م��ن  ول�ساين  النفاق  م��ن 
اخليانة و�سلي على حممد وعلى ال بيت حممد       

بقلم: فا�سل علي�ي ح�سني 

احلسني والعطاء االهلي
م����ن م���ك���ارم 

االخالق

االب��ت��ع��اد عن 
الغيبة
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قال ر�س�ل اهلل  )بُ�رَك ل�لدي احل�سني 
�سدق  وم�سهده(,  قربه  و  والدت��ه  ثالث يف  يف 

ر�س�ل اهلل.
ب��ه��ا وح��ي  وامن���ا ه��ي اخ���ب���ارات غيبية ج���اء 
ال�سماء وان هذا اخلرب من االم�ر الغيبية التي 
  اهلل  الر�س�ل  زم��ان  احد يف  يعرفها  مل 
ومن االدلة ال�سادقة على انه مبع�ث من قبل 
اهلل تعاىل وقد اظهره اهلل على الغيبيات حيث 
على  يظهر  ال  وال�سهادة  الغيب  ي��ق���ل)ع��امل 
 )ر�س�ل من  ارت�سى  من  اإال  احد  غيبه 
حبيبه  من  هلل  ار�سى  ه�  ر�س�ل  هناك  وه��ل 
ما  على  اطلعه  حيث    حممد  امل�سطفى 
�سينال ولده احل�سني  من كرامة من اهلل 
  تعاىل فاأخرب �سبحانه نبيه بان احل�سني
�سيبارك له اوال يف ن�سله يف الكم والكيف.... 
اأما يف الكم فاأن اعداء اهلل ارادوا قطع ن�سله 
الأهل  تبق�ا  وال  اقتل�هم  عا�س�راء  ي�م  فقال�ا 

هذا البيت باقية حتى الطفل الر�سيع.. ولكن 
من  فذريته  كمًا...ون�عًا  ن�سله  يف  ب��ارك  اهلل 
وقد  واعدادها  اال�سالمية  ال�سخ�سيات  اكر 
بعظهم  اهلل  جعل  فقد  ذري��ت��ه  لغري  ت��ك���ن  ال 
عمر  وال��د  ال�سهمي  وائ��ل  ب��ن  كالعا�س  اب��رت 
او  الن�ع   واأم��ا  الن�سل  مقط�ع  اأي  العا�س  بن 
الكيفية فان االمامة يف ن�سله وذريته ذرية منه 
ت�سعة ائمة حق ال ثمان وال ع�سر ومنهم املل�ك 
والعلماء وال�سهداء والث�ار وال�سعراء وغريهم 
من البارزين اأما القرب فه� مبارك كما و�سفه 
جده ر�س�ل اهلل  كما اراد االعداء طم�سه 
وحم� اثره وهدمه وال يزداد اإال عل�ا وارتفاعا 
واما  باملاليني  عددهم  وي�سل  زائ��روه  ويكر 
ي�م  يف  الزمان  به  املق�س�د  كان  فانه  امل�سهد 
االمام جعفر  قال  كما  كمثله  ي�م  ال  عا�س�راء 
ال ي�م كي�م حمنتنا يف ي�م    ال�سادق 
له  تق�م  الدهر  يف  خالد  ي���م  فه�  عا�س�راء 
بامل�سهد  املق�س�د  ك��ان  وان  تقعد  وال  الدنيا 

ب���ارك اهلل فيها  ال��ت��ي  امل��ك��ان ف��ه��ي ك��رب��الء 
وجعلها اف�سل من الكعبة وهي قطعة من ار�س 
جلنة فقد قال ر�س�ل اهلل  اال وان ار�س 
كربالء بقعه من بقاع اجلنة اال وان قرب ابني 
احل�سني ( ترعه من ترع اجلنة( واملكان 
وجعلها  ك��رب��الء  م��ك��ان  رف��ع  ف��ال��ذي  باملكني 
ه�  الكعبة  حتى  العامل  بقاع  كل  على  تتباهى 
الذي حل عليها ور�سم    االمام احل�سني 
عليها بدمائه درو�س العزة واالباء والت�سحية 
الثاين  ي���م  ك��رب��الء يف  و�سل اىل  مل��ا  وامل��ج��د 
من �سهر حمرم احلرام �سنة )61ه���( ت�قف 
ج�اده ف�ساأل  ما ا�سم هذه االر�س فقيل 
فقيل  اخ��ر؟  ا�سم  األها    فقال  نين�ى  له 
األها ا�سم غري هذا؟    الغا�سريات فقال 
قال�ا ت�سمى كربال فقال  اع�ذ باهلل من 
ها  ركابنا  مناخ  واهلل  هنا  ها  والبالء  الكرب 

هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح اطفالنا.

بقلم: ح�سني عبد اخل�سر معارج

احلسني والعطاء االهلي

201319 حزيران

م�ساركاتكم



ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ــــارة والــ�ــســخــرة  ــــج احل
االأمل�س واحلجر  ال�سلبة  �سفوان 1
ـــم ـــظ ـــع ا�ـــــــســـــــالح ال جرب 2
ـــب ـــواك ـــة ك ـــوع ـــم جم ثريا 3
ــــــة الــــنــــظــــر ــــــدمي م رانية 4

القان�ين  التنظيم  ه���  وال��ق��ان���ن  ال�سيا�سة  علمي  يف  ال�سائد:  االجتــاه  اأ - 
وال�سيا�سي 

1- تعريفه: ه� عبارة عن �سلطة �سيا�سية اأو هيئة حاكمة تبا�سر �سيادتها على 
�سخ�سيتها  وتظهر  الدولة  وحدة  ي�ؤكد  الذي  وه�  فيه  املقيمني  وال�سكان  االقليم 

الدولية التي ال تتغري بتغري ا�سخا�س احلكام.
جميع  اخت�سا�سها  يف  تظم  عامة  �سلطة  انها  ومنها  التنظيم:  مميزات   -2
ن�احي الن�ساط الب�سري يف الدولة وهي �سلطة ا�سلية وم�ستقلة ودائمة وتنبع منها 

كافة ال�سلطات االخرى وحتتكر الق�ة الع�سكرية وتنظيمها.
الكالم  تدعي  ل�  الدولة  متثل  انها  ومنها  ال�سيا�سية:  ال�سلطة  �سروط   -3
افتقرت  اذا  بحيث  دائمة  تك�ن  وان  حكمه  على  ق��ادرة  تك�ن  وان  ال�سعب  با�سم 
ومن  بال�سيادة  تت�سف  ان  يجب  وكما  با�ستبدالها  تق�م  م�ؤ�س�ساتها  اح��دى  اىل 
والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�س�ؤون  يف  ال�حدة  هي  ال�سيادة  خ�سائ�س 
وما نعية ال�سيادة فال تك�ن اإال للدولة وغري قابلة لتعرف وغري قابلة لتقادم ومن 
املمكن ان ترد على ال�سيادة قي�دا �س�اء اكانت �سرعية مثل قي�د القان�ن الدويل 

ام غري �سرعية عن طريق الهيمنة ال�سيا�سية.
4- �سكل او نوع نظام احلكم: ال ي�سرتط �سكال معينا لقيام الدولة فقد تك�ن 
او  رئا�سية  تك�ن  وقد  م�نقراطية  اأو  دميقراطية  تك�ن  وقد  جمه�رية  او  ملكية 

برملانية او جمل�سيه.
5- هل ي�سرتط ر�سا االفراد بال�سلطة او التنظيم ال�سيا�سي؟

على امل�ست�ى الفقهي فان للفقهاء راأيني االول قال لي�س ب�سرط الأنه لي�س من اركان 
اأما على م�ست�ى القان�ن  اإال بر�سى  الدولة اما الثاين فريى ان الدولة ال تتحقق 
الدويل فان االجتاه ال�سابق ياأخذ مببداأ ال�سيادة املطلقة اأي لكل الدولة ان تختار 
نظام احلكم اخلا�س بها اما بعد التط�رات التي ي�سهدها هذا القان�ن فانه ا�سبح 

مقيدًا بحق ال�سع�ب يف التقرير م�سريها اأو كفالة حق الت�سريع اأو االنتخاب.
ب - االجتاه اال�سالمي: 

االخر  اأو�سع من  احدهما  بان  قال  والنظام حيث  ال�سلطة  بني  االجتاه  فرق هذا 
من  ق�سم  وذه��ب  وا�سحا  بينهما  اخللط  ان  فيه  يبدوا  ال��ذي  ال�سابق  بخالف 
امل�سلمني اىل ان ال�سلطة ال�سيا�سية هي ركن الدولة وهي عبارة عن الق�ة املمن�حة 
اأو املرخ�س بها من اهلل �سبحانه وتعاىل وذهب ق�سم اخر اىل ان ركن الدولة ه� 
النظام الن ه� اال�سل وال�سلطة متفرعة عنه وما قيل ب�ساأن التف�سيل ال�سابق يف 
اال�سالمية  للمبادئ  م�افق  كان غري  ما  فاأنه  االول  بالن�سبة لالجتاه  الركن  هذا 

مرف��س وللكالم تتمة ترتك ملحله.
وبهذا مت ا�ستعرا�س االداء اال�سالمي وغريها بخ�س��س اركان الدولة اأما الكلمة 

النهائية يف هذه االركان ف�سيتم التعر�س لها يف العدد القادم ان �ساء اهلل.

الركن الثالث لدولة بني أجتاهني 

اعداد: احالم بالل

بعد ان �سنعه نظر اليه وه� يلم�سه باطراف ا�سابعه وقال اليه: ا�سمع يا قلمي... هناك 
خم�سة ام�ر يجب عليك ان تطبقها وان طبقتها �ستك�ن اف�سل قلم بني االقالم.

اواًل انت قادر على فعل الكثري من االم�ر املهمة التي تخدم اجلميع.
ثانيًا �ستتعر�س اىل الربي وهذا م�ؤمل بني فرتة واخرى نعم ه� م�ؤمل ولكن �سيجعلك 

االف�سل بني االقالم.
ثالثًا انت متتلك ممحاة فعلك م�سح اي خطاأ ترتكبه ان كنت �ساهيا او متعمدا.

رابعًا �سك�ن ما يف داخلك ه� اجلزء االأهم فيك النه ج�هرك الذي تكتب فيه وغطاوؤك 
الذي يك�ن من خ�سب فانه بدنك الظاهر لالخرين.

خام�سًا مهما كانت الظروف قا�سية فعليك اال�ستمرار  بالكتابة وان ترتك خلفك خطًا 
وا�سحًا للعيان.

نعم هذا القلم اجلماد... ولكن لن�سع انف�سنا مكانه ولنفعل مثلما او�ساه  �سانعه فنحن 
قادرين على فعل الكثري من االم�ر... و�سنتعر�س اىل الكثري من امل�ساعب والتحديات 
وعلينا ال�سرب فان اهلل يجزي ال�سابرين... نعم وكما نخطئ يجب علينا ان نعتذر 
لالخرين... وارواحنا وعق�لنا واخالقنا ه� اجلزء املهم فينا... واذا بداأنا يف م�سروع 
وواجهتنا املتاعب وق�سى علينا الزمان فيجب علينا ان ن�ستمر وان ال نت�قف عند اي 

عقبة.
فكر من جديد...

بقلم: ا. علي عادل ها�سم 12احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم

بقلم: كرار كرمي زيارة

يف  العرب  رجب:كان  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 
اجلاهلية يعظم�ن هذا ال�سهر برتك القتال, وال ي�ستحل�نه فيه. 
ت�قف  اأي  وقيل رجب  اأي هابه وعظمه  ال�سيء  وا�سمه من رجب 

عن القتال.

 :)June(يونيو )ال�سهر الروماين )التقومي الغريغوري
كلمة من الفرن�سية القدمية والالتينية وهي Junius ويق�سد 
يف  امل�سرتي  وزوج��ة  القمر,  اآلهة  وه��ي  ي�ن�  اأو  ج�ن�  االإل��ه  بها 

االأ�ساطري الرومانية. 

لفظ  االآرامــي(حــزيــران:  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
�سرياين يعني احلنطة اأي القمح ل�ق�ع م��سم ح�ساده فيه.

قلم الرصاص
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احلكم: ملكية د�ست�رية.
العا�صمة: الرباط.

امل�صاحة:   453,730 كيل� مرت مربع.
ال�صكان: 40,350,649  ن�سمة.

العملة: درهم مغربي .
اللغة الر�صمية: العربية, االأمازيغية.

على  مملكة  االأمازيغ  امليالد  اأن�ساأ  قبل  االأول  القرن  يف  الت�صمية:  اأ�صل 
َم�ُرو�س  اإىل كلمة  َم�ِريَطنَية ن�سبة  البحر املت��سط, ُعرفت مبملكة  �س�احل 
َم�ِريَطنَية  اإىل   40 �سنة  انق�سمت  اململكة  اأ�سَ�د, هذه  تعني  التي  االإغريقية 
اجلزائر؛  �سمال  يف  ِرية  الَقي�سَ وَم�ِريَطنَية  املغرب  �سمال  يف  الَطنِجية 
اأ�سبحت هذه الت�سمية تطلق حالًيا على اجلمه�رية االإ�سالمية امل�ريتانية. 
ى باللغة  الحًقا متت االإ�سارة للمملكة املغربية احلالية با�سم امَلغِرِب االأَق�سَ
الكلمة  من  م�ستقة  ت�سميات  الرومان�سية  اللغات  ا�ستخدمت  بينما  العربية  
املرابطني.  �ساللة  عا�سمة  ُمّراُك�س  ا�سم  ت�سحيف  وهي  ُم��ّرك   الالتينية 

وتغرب يف  اليابان   من  ت�سرق  ال�سم�س  اأن  القدمي  العامل  النا�س يف  اعتقد 
اململكة املغربية  كان امل�ؤرخ�ن العرب يف القرون ال��سطى ي�ستعمل�ن لفظ 
امَلغِرُب  املغاربية:  املنطقة  يف  تقع  اأقاليم  ثالثة  على  للداللة  امَلغِرِب  ِب��اَلَد 
امَلغِرُب  االأَو�َسُط )اجلزائر احلالية(,  امَلغِرُب  ت�ن�س(,  اأو  )اأفريقية  االأَدَنى 

ى )اململكة املغربية احلالية(. االأَق�سَ
اأق�سى  يف  تقع  دولة  ملغريب  باالأمازيغية  وتنطق  املغرب  خمت�صرة:  نبذة 
التي  البي�ساء  ال��دار  مدنها  واأك��رب  الرباط  عا�سمتها  اأفريقيا  �سمال  غربي 
تعترب العا�سمة االقت�سادية, ومن اأهم املدن: فا�س ومراك�س ومكنا�س وطنجة 
البحر  على  املغرب  يطل  و�سطات.  ووج��دة  ووزان  وتط�ان  واآ�سفي  واأغادير 
املت��سط �سمااًل واملحيط االأطل�سي غربًا يت��سطهما م�سيق جبل طارق؛ حتده 
�سرقا اجلزائر وجن�بًا م�ريتانيا. ويف ال�سريط البحري ال�سيق الفا�سل بني 

املغرب واإ�سبانيا ثالث مكتنفات اإ�سبانية هي �سبتة ومليلية و�سخرة قمرية.
امل�ؤمتر  ومنظمة  العربية  ال��دول  وجامعة  املتحدة  االأمم  يف  ع�س�  املغرب 

االإ�سالمي ومنظمة حلف �سمال االأطل�سي.

نتخبط يف اأحيان كثرية يف �سخ�ر احلياة ال�سلبة و ذلك ي�ؤدى اإىل اإ�سابتنا , و ن�سعر 
باالأمل و االرتباك ب�سدة هل تعلم ما هذا ؟هذه ت�سمى االأزمات.

و يختلف رد فعل كل �سخ�س لهذه االأزمات تبعًا لعدة ع�امل تختلف من �سخ�س الأخر 
, فهناك نا�س ينهارون بالبكاء  و هناك اآخرون لهم قدرة على التحمل و هناك اآخرون 
يتجه�ن لكي ي�ستك�ا لالآخرين و هناك من يتحدى االأزمات و يحاول جاهدًا التغلب عليها.

فكما قلت لك يختلف رد الفعل من �سخ�س الأخر 
دعنا نعرف ما هي االأزمة :

 اإنها م�قف مفاجئ تت�سارب فيه امل�سالح و الت�قعات و تتغري الظروف ب�سكل �سريع و قد 
ت�سل اىل مرحلة االنفجار  و قد ي�سعر من مير باالأزمة بكمية كبرية من اخل�ف و القلق 
ال�سديد من ال�سئ املجه�ل الذي يك�ن وراء هذه االأزمة  و هناك اأ�سكال لالأزمات مثال يف 

العالقات ال�سخ�سية و العالقات الزوجية اأو يف جمال العمل و ما اإىل ذلك...
اأهم اأ�سباب حدوث االأزمة :  

اأهم االأ�سباب و يك�ن نتيجة الت�سرع يف احلكم و  االإ�ساءة للفهم : يعد هذا ال�سبب من 
عدم كفاية املعل�مات و هذا الن�ع ه� من اأ�سهل االأن�اع التي ميكن الق�ساء عليها حيث 

ميكن معاجلته ب�سه�لة.
عدم حتديد ق�ة الطرف االأخر و اال�ستحقار من �ساأنه و هذا �سبب خطري , الأن من املهم 
حتديد عنا�سر ق�ة الطرف االأخر لكي ت�ستطيع معرفة ما هي الطريقة املنا�سبة للتغلب 

عليه 
الياأ�س :  اأحد اأهم االأ�سباب التي ت�ؤدى اإىل ال�ق�ع يف االأزمات باالإ�سافة اإىل �سبح االإحباط
اأن هناك نقاط عليك  تعلم  نتغلب عليها ولكن هل  و  االأزم��ات  كلنا نحاول اخلروج من 
حتقق  اأن  ت�ستطيع  خاللها  من  و  االأزم���ة   مل�اجهة  خطتك  ت�سع  عندما  بها  االإل��ت��زام 

االنت�سار على االأزمة و م�اجهتها منها :
1-  حتديد هدفك بدقة :

ذلك ميثل تقريبًا ن�سف تعاملك مع االأزمة , وال ت�سمح اأبدًا لل�سغط النف�سي الذى يك�ن 

اأن يبعدك عن هدفك , و ذلك يتم من خالل التقدير اجليد للم�قف  ناجت من االأزمة 
وعدم الت�سرع باإ�سدار قرارات من �ساأنها اأن تزيد ال�سرر.

2 -  ا�ستغالل عن�سر املفاجاأة :
اى انك تفاجاأ الطرف االأخر ب�سئ ال يت�قعه , فذلك من �ساأنه اأن ي�سبب له ارتباك  و 
بذلك ال يقدر على اأن يفكر جيدًا , و لكن كن متاأكد من اأن املفاجاأة ع�اقبها �سليمة على 

املدى البعيد.
3- ا�ست�سارة اخلرباء :

اذهب و ا�ست�سر �سخ�س خمل�س من اخلرباء لكى ي�ساعدك على دقة ت�سخي�س االأزمة.
4 -  االقت�ساد يف قوتك :

تذكر جيدًا اأال تظهر ق�تك كاملة مره واحدة حيث اأن ذلك ميكن اأن ياأتي بنتيجة عك�سية 
, وال معنى هذا اأن تتهاون يف االأزمة الأن هذا اأي�سًا ياأتي بنتائج خميبة لالآمال و لكن تذكر 

اأن خري االأم�ر ال��سط.
5 - ال�سيطرة على االأحداث :

ملعرفة  جيدة  فر�سة  لك  ي�فر  ذلك  الأن  االأزم��ة  تفا�سيل  بكل  علم  على  تكن  اأن  ح��اول 
�سانعي االأزمة  بطريقة غري مبا�سرة.

تلك املعايري ال�سابقة يعتد تطبيقها على وج�د روح معن�ية عالية لديك , باالإ�سافة اإىل 
اأع�ساب هادئة متامًا لكى ت�ستطيع امت�سا�س ال�سدمات و حماولة جمع كمية معل�مات 

جيدة من خالل متابعتك ملراحل االأزمة.
¤ االإن�سان الذكي ه� الذى يدرك اأن االأو�ساع التى نك�ن فيها ال يجب اأن تعيق القدرة 

على تفكري.
¤ لديك القدرة الكاملة اأن ت�سع اخل�سم يف ماأزق حقيقي فقط ل� احتفظت بتما�سك 

اأع�سابك.اإذا كنت متاأكد اأنك على حق فافعل كل ما لديك و ت�كل على اهلل .

إدارة
حممد علي حميد

بقلم: ا. 

االزمات 

201321 حزيران
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بقلم: ال�سيخ علي ال�سامي
ث����اب االع��م��ال وعقاب  ال��ك��ت��اب:  ا���س��م 

االعمال
املت�يف  ال�سدوق  ال�سيخ  امل���ؤل��ف:  ا�سم 
معرفة  من  لنا  البد  اواًل    . 381ه���  �سنة 
وال�سيخ  املحدثني  رئي�س  فه�/  امل���ؤل��ف 
بن  علي  ب��ن  حممد  جعفر  اب���  االق���دم 
القمي  باب�يه  اب��ن  م��سى  بن  احل�سني 

  املعروف بال�سدوق
�سنة  امل��ق��د���س��ة  )ق���م(  م��دي��ن��ة  ول���د يف 
306ه� ون�ساأ حتت رعاية اأبية الذي كان 

اأعلم النا�س يف زمانه واأتقاهم.
يف  ك��ت��اب  ثالثمائة  تبلغ  م�سنفات  ل��ه 
���س��ت��ى ف��ن���ن ال��ع��ل��م وان����اع���ه ل��ع��ل من 
-علل  الفقيه  يح�سره  ال  من  ا�سهرها 
والت�حيد  االخبار-  ومعاين  ال�سرايع- 

االخ���ب���ار- كمال  وع��ي���ن  واخل�����س��ال- 
الكتاب  وه��ذا  النعمة-  ومت��ام  ال��دي��ن- 

املاثل بني يديك. 
ودفن  381ه���  �سنة  ال��ري  بلدة  يف  ت���يف 
ب���ال���ق���رب م���ن ال�����س��ي��د ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م 
احل�سني وقد جمع يف هذا الكتاب ث�اب 
االع��م��ال وك��ذل��ك ال��ع��ق��اب ال���ذي اع��ده 
�سبيل  على  ف�ستجد  االعمال  لبع�س  اهلل 
اإال  اإله  ال  ث�اب من قال  املثال واحل�سر 
اهلل ويف ث�اب الت�سبيحات االأربعة ث�اب 
وم�ساءًا احلمد هلل رب  قال �سباحًا  من 
ال�سالة يف  ث�اب  الن�افل  ث�اب  العاملني 
امل�سجد احلرام ث�اب امل�ؤذنني ث�اب من 

�سلى باأذان واإقامه. 
ث����اب ال�����س��ائ��م: ث����اب ���س���م رج��ب / 

ث�اب �س�م �سعبان / ث�اب �سهر رم�سان 
غدير  ي�م  �سيام  ث�اب  �سيامه/  وث�اب 

خم.
 - ث�اب البكاء  ث�اب زيارة النبي 
 – ال��ق��راآن  ق��راءة    احل�سني  لقتل 
ث�اب من ختم القراآن مبكة – ث�اب من 

قراأ القراآن نظرًا 
عقاب من اتى اهلل من غري بابه

 عقاب من ابغ�س اهل بيت النبي
اعلم  اأم ق�ما ومنهم من ه�  عقاب من 

وافقه 
عقاب قاتلي احل�سني

عقاب البغي وقطيعة الرحم ....الخ
العلي  اهلل  ن�ست�دعكم  اخر  كتاب  واىل 

القدير.
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بقلم: عالء عبداالأمري الي�ساري

فوائد العسل
ْحِل  الَنّ اإِىَل  ��َك  َرُبّ {َواأَْوَح���ى  الكرمي:  القراآن  يف  جاء 
��ا  ّ َومِمَ َجِر  ال�َسّ َوِم��َن  ُبُي�تًا  ��َب��اِل  اجْلِ ِم��َن  ��ِخ��ِذي  اَتّ اأَِن 
َفا�ْسُلِكي  الَثَّمَراِت  ُك��ِلّ  ِمن  ُكِلي  ُث��َمّ  َيْعِر�ُس�َن{68} 
َتِلٌف  ْ خُمّ �َسَراٌب  ُبُط�ِنَها  ِمن  َيْخُرُج  ُذُل��اًل  ��ِك  َرِبّ �ُسُبَل 
��َق��ْ�ٍم  ِلّ الآَي���ًة  َذِل���َك  يِف  َنّ  اإِ ا�ِس  ِللَنّ �ِسَفاء  ِفيِه  اأَْل��َ�اُن��ُه 

ُروَن{69} �س�رة النحل َيَتَفَكّ
ف�ائد  للع�سل  ب��اأن  ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  وج��دت 
عالجية مذهلة, خ�س��سًا اإذا مت خلطه مبقدار من 
مذاقه  من  وبالرغم  كنديني  لباحثني  وفقًا  القرفة, 
العديد  الع�سل ميكنه عالج  من  مقدار  اأن  اإال  احلل� 
ومقارنة  بدرا�سة  العلماء  قام  حيث  االأمرا�س.  من 
للع�سل,  القدمية  ا�ستعماالت احل�سارات  اأبحاث عن 
ف�جدوا باأنه عالج بع�س احلاالت املزمنة مثل التهاب 
املفا�سل, والتهابات الق�ل�ن, واأمل االأ�سنان, وارتفاع 

الك�ل�سرتول, والزكام, وفقدان ال�سعر.
وفقًا لدرا�سات يف اليابان, اإن تناول ملعقة من الع�سل 
ي�سفي  الطعام,  تناول  قبل  ي�ميًا  القرفة  وملعقة من 

من الغازات وانتفاخ البطن.
ع�سل النحل ه� مادة �سكرية عطرة ينتجها النحل من 
رحيق االأزهار. جتمع النحالت العاملة رحيق االأزهار 
من الب�ساتني والغابات وحتمله يف كي�س ت�سمى مبعدة 
ال�سمع  ع��ي���ن  يف  بتخزينه  النحل  ي��ق���م  الع�سل. 
�سمعية.  باأغطية  عليه  ويختم  باخلاليا  ال�سدا�سية 
على  تعذر احل�س�ل  عند  لتغذيته  النحل  اإليه  ويلجاأ 
رحيق االأزهار كما ه� احلال يف ف�سل ال�ستاء. ويطلق 
عادة على الع�سل الذي ينتجه النحل يعي�س طليقا يف 
الطبيعة بالع�سل الربي, وت�سنفه منظمة الفاو �سمن 

قائمة املنتجات الغابية غري اخل�سب.
مهمة  غذائية  كمادة  النا�س  ملعظم  معروف  والع�سل 
احلديث  العلم  اأق��ر  كما  و�سحته.  االإن�سان  جل�سم 
م�ساد  النحل  ع�سل  ك�ن  ح�ل  احل�ساري  املت�ارث 
جهاز  )يق�ى  االإن�سان  جل�سم  ومق�ى  طبيعي  حي�ي 
التي  االأم��را���س  جميع  مقاومة  يت�ىل  ال��ذي  املناعة 

تهاجمه(.
لن ت�سدق اأن حالوة ال�سكر امل�ج�دة يف الع�سل هي 
يف  ال�سكر  ان�اع  واأن  امل�سنع  ال�سكر  حالوة  اأ�سعاف 
الع�سل اأكر من خم�سة ع�سر ن�عا مثل: �سكر الف�اكه 
كما  ال�سعري,  و�سكر  الق�سب  و�سكر  العنب  و�سكر 
يحتاجه  ما  كل  هي  تك�ن  قد  فيتامينات  فيه  ت�جد 
اأ - ب - ب2  فيتامينات وهي:)  االأن�سان من  ج�سم 
- ب3 - ب5 - ب6 - د - ك - ه ( والف�ليك اأ�سيد 
اأق�ى  الفيتامينات  وتلك  اي�سا,  النيك�تنيك  وحم�س 
واأنقى الفيتامينات التي يحتاجها اجل�سم وميت�سها 
خالفا  الع�سل  ت��ن��اول  م��ن  ���س��اع��ة  خ���الل  ب�سه�لة 
اأخرى  ماأك�الت  يف  واملتفرقة  املت�افرة  للفيتامينات 

وهى اأ�سعف واأبطاأ من فيتامينات الع�سل.
ومن عجيب ما يتك�ن منه الع�سل ااّلتي:-

ي�جد يف الع�سل معادن واأمالح كاحلديد والب�تا�سي�م 
والكربيت واملاغني�سي�م والف�سف�ر والكال�سي�م والي�د 
والنيكل  وال��ك��روم  والنحا�س  والكل�ر  وال�س�دي�م 
والر�سا�س وال�سليكا واملنجنيز واالأل�مني�م والي�رون 
والتبتان, والعجيب  والليت�م والق�سدير واخلار�سني 
منه خلق  ال��ذى  ال��رتاب  مك�نات  ه��ذه  اأن  ذل��ك  فى 

االأن�سان.
ي�جد بالع�سل هرم�نات ق�ية من�سطة وفعالة ولذلك 
كافة  م��ن  االأن�����س��ان  تقى  م�����س��ادات حي�ية  ب��ه  وج��د 
وامليكروبات  اجل��راث��ي��م  باأعتى  وتفتك  االأم��را���س 
الدوت�ري�م  م��ادة  الع�سل  ب��اأن  واكت�سف  اهلل  ب��اأذن 
من  ولرنى  لل�سرطان  امل�سادة  ثقيل"  "هيدروجني 

االأمرا�س التى يعاجلها الع�سل باأذن اهلل تعاىل.
للع�سل ف�ائد كثرية عرفها االإن�سان منٌذ القدم حيث 
كان طعامًا مف�ساًل لدى كل النا�س ويف كل الع�س�ر 

ومن ف�ائد الع�سل:
غذاًء  ي�ستخدم  القيمة  عالية  غذائية  م��ادة  اأن��ه   )1
لالأطفال والكبار على ال�س�اء فه� ال ميكث يف املعدة 
ط�ياًل اإذ اأنه �سريع اله�سم كما ميت�س ب�سرعة داخل 

اجلهاز اللمفاوي لي�سل اإىل الدم.
2( يق�م الع�سل بتع�ي�س ال�سكريات امل�ستهلكة ب�سبب 
املجه�د اجل�سماين اأو الذهني الذي يبذله ال�سخ�س.

اإن  القلب حيث  تق�ية  يعمل على  الع�سل  اأن  ثبت   )3
فه�  القلب  ع�سالت  على  ال�ا�سح  تاأثريه  للجل�ك�ز 
ق�ًة  فيزيدها  الدائم  ب�سبب عملها  تفقده  ما  يع��س 

وا�ستمرارًا.
وزي��ادة  ال��دم  �سغط  تنظيم  يف  ال  فعَّ دور  4(للع�سل 

ن�سبة الهيم�جل�بني يف الدم.
عند  والطاقة  الق�ة  لزيادة  مثايل  غذاء  الع�سل   )6
لذلك  واال�ستحمام,  الريا�سية  االأل��ع��اب  ممار�سة 

ين�سح بتناول الع�سل للريا�سيني لف�ائده العديدة.
االأطفال  عند  التحلية  اأن���اع  اأف�سل  من  الع�سل   )7
قليلة من  كمية  على  يحت�ي  ف�ساًل عن حالوته  وه� 
الربوتني كما يحت�ي على اأن�اع كثرية من املعادن وه� 

يف نف�س ال�قت مطهر لالأمعاء وملَّني وملَّطف.
االأ���س��ن��ان  من���  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  الع�سل  يلعب   )8

وحمايتها.
كثري  م��ن  ال�قاية  يف  مهمًا  دورًا  الع�سل  يلعب   )9
م��ادة  اكت�سفت  واأخ�����ريًا  املختلفة  االأم���را����س  م��ن 
مهمة  م��ادة  وه��ي  الع�سل  يف  )الربو�ستاجالندين( 
تلعب دورًا حي�يًا يف ال�قاية من كثري من االأمرا�س, و 

نق�سها قد ي�ؤدي اإىل ظه�ر االأمرا�س املختلفة.
اهمية ف�ائد الع�سل:

اأمرا�س القلب
القلب,  واأم��را���س  بالك�ل�سرتول  االإ���س��اب��ة  لتفادي 
الع�سل على خبز  و  القرفة  بتناول ملعقة من  ين�سح 
كامل يف ال�سباح. اأما الذين اأ�سيب�ا بذبحة �سدرية 
والقرفة  الع�سل  الأن  مطمئنني  ينام�ا  اأن  فيمكنهم 
يعمل  كما  الذبحة.  تكرار  ومينع  ال�ساريني  �سينظف 

املزيج على تق�ية القلب وال�سربات.
جميع اأمرا�س العيون

تناول  مع  الن�م  وقبل  �سباحا  النحل  بع�سل  يكتحل 
ملعقة ّاكل �سغرية منه بعد ذلك ي�ميا.

عالج للقرحة
�ساخن  حليب  وك�ب  ع�سال  قه�ة  ك�ب  ن�سف  ي�ؤخذ 
وميزجان معا بطحني ق�سر امل�ز املجفف وي�ؤخذ منه 

قدر ملعقة �سباحا وم�ساءا ملدة �سهر.
بحة ال�سوت

عن  االأ�ستن�ساق  مع  ال�سابقة  العملية  نف�س  جت��رى 
طريق الفم مع الغرغرة مباء مذاب فيه ع�سل وقليل 
االأك��ر ت�سيع بحة  اأي��ام على  امللح وخالل ثالثة  من 

ال�س�ت.
عالج للدواىل

كدهان  الع�سل  ي�ستعمل  وقرحتها  ال���دواىل  جلميع 
ثالث مرات ي�ميا مع امل�ساج برفق مع �سرب ملعقة 

بعد كل اكل وي�ستمر على ذلك حتى تزول متاما.
للح�سوة الكلوية

يطبخ ورق خبازى برى ثم ي�ساف اليه ثالث مالعق 
بعد خلطه  وي�سفى جيدا  بقرى  �سمن  وملعقة  ع�سل 
وي�ستمر  الكل�ى  املغ�س  عند  ك�ب  منه  وي�سرب  معا 

على ذلك ملدة ا�سب�ع حتى تتفتت احل�سى متاما.
فالنحل ي�سعى ب�حى من اهلل ليجمع من رحيق الزه�ر 
من  ليخرجه  بطنه  يف  ي�ستقبله  الذى  ال�سراب  ذلك 
فمه ع�سال وقد اأودع فيه خال�سة النباتات الطبية مع 

جتهيزها لت�سبح بل�سما �سافيا من كل داء.
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م�سطلحات

التو�سع  هــو  االحـــتـــواء  �سيا�سة  هـــدف 
الع�سكري و لي�س النفوذ االأيديولوجي و 
ال�سيوعي  النفوذ  ملقاومة  اأمريكي  التزام 

يف كل مكان .

اإحـــالل  خــاللــهــا  ــن  م يــتــم  عملية  ــه  ــاأن ب
حمل  اكر  او  دولتني  بني  العام  التعاون 
املواجهة امل�ستمرة بينهما او تقليل التوتر 

بني دولتني.

ن�سر  يف  الغرب  جهود  به  يق�سد  التغريب 
افكاره وقوانينه ون�سمه يف اقطار العامل 

اال�سالمي .

نظام  اىل  مبا�سرة  ي�سري  �سيا�سي  مذهب 
ثالثينيات  يف  اأملــانــيــا  حكم  الــذي  هتلر 
احلــرب  ا�ستعال  و�سبب  املا�سي  الــقــرن 
تعريف  والــنــازيــة  الــثــانــيــة..  العاملية 
التي  اال�سرتاكية«  »الوطنية  لـ  خمت�سر 
املتطرف,  الوطني  االعــتــزاز  بــني  متــزج 
ي�سمح  ــذي  )ال املــرن  اال�سرتاكي  والنهج 
بتواجد الراأ�سمالية والروات الفردية(.

نظرية االحتواء

نظرية الوفاق

التغريب

النازية

�سعر االإمام علي منطق ابلي�ض

حديث قد�سي: اين عف�ت عنهم 
يف ربيع االبرار ان ابلي�س قال: اإلهي ان 
عبادك يحب�نك ويع�س�نك ويبغ�س�نني 

ويطيع�نني.
ما  عنهم  عف�ت  )اين  اجل����اب:  فاتاه 
اإميانهم  وقبلت  اأبغ�س�ك  مبا  اأطاع�ك 

وان مل يطيع�ين مبا احب�ين(
حديث �سريف:

بالنبي  ي�م  ذات  التقى  ابلي�س  ان  قيل 
نعتك  اهلل  ان  ل��ه  ف��ق��ال   حممد
بامل�سل  وو���س��ف��ن��ي  ال���ه���ادي  ب��امل��ر���س��د 
الغاوي وكل من الهداية والغ�اية يف يده 

ولي�س يف يدك ويدي �سيء؟! 
قال ر�س�ل اهلل االعظم :كال ان يف 
يدي بيان الباطل والزجر عنه وال�عيد 
عليه ويف يدك اخلداع والنفاق واالغراء 
على  القدرة  االن�سان  يد  ويف  بالباطل 
فلنف�سه  االختيار  اح�سن  فمن  اختيار 

ومن ا�ساء فعليها.
وق���ال ام��ري امل���ؤم��ن��ني  : اح���ذروا 
يف  ونفث  خفيًا  ال�سدور  يف  نفذ  ع��دوا 

االذان جنيا.
 

النف�س تبكي على الدنيَا وْقَد عَلِمْت... 

ان ال�سالمة منها ت�����رك ما فيْهَا 

ال دار املرء بعد امل�������������ِت ي�سكُنهْا 

اإال التي ك���������ان قبَل امل�ت ياأتيها 

فان بناها ب�سر خ�����������اب م�سكنها

وان بناها ب�سر خ��������������اب بانيها 

اين املل�ك التي ك�����������انت م�سلطًة 

حتى �سقاها بكاأ�س امل�ِت �ساقيها 

لكل نف�س وان ك�����������انت على وجٍل 

ه��������ا  م����ن املني�������ة اآم��������ال تق�يَّ

فاملرُء يب�سطها والده������ر يقب�سها 

والنف�س ين�سره���ا وامل�ُت يط�يها 

 ام�النا لذوي املي���������راث جنمعها 

 ودورن��������ا خل���راب الدهر نبنيها 

كم من املدائن يف االفاق قد بنيت 

 ام�س���ت خرابا ودان امل�ت اهليها

بقلم الطالبة: براء عايد عط�سان بقلم: زينب خالد بقلم: كرار كرمي زيارة

 سعر �لإمام علي�
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بقلم: الطالبة براء عايد عط�سان 

االإمام 
هــو    ـــي  عـــل

اىل  دخل  الــذي  الوحيد  االن�سان 
عامل  اىل  منها  ــرج  وخ م�سجد  بــاب  من  الدنيا 

اخللود من باب امل�سجد اي�سا؟
وهنا �سوؤال يطرح ما هو مفهوم امل�سجد عند االمام علي  وهل 

يقت�سر على هذا البناء املزخرف ذي القبة امللونة واملئذنة ال�ساهقة.
او�سع    علي  االإمام  عند  امل�سجد  مفهوم  الأن  �سلبية  حتما  واالجابة 
بكثري فها هو يحدد ذلك املفهوم عندما قال اجللو�س يل يف امل�سجد خري يل 

من اجللو�س يف اجلنة فقالوا له ملاذا يااأمري املوؤمنني؟
ر�سا  فيه  اجلنة  يف  واجللو�س  ربي  ر�سا  فيه  امل�سجد  يف  اجللو�س  فقال: 

نف�سي..
واي�سا بني لنا مفهوم امل�سجد عندما �سمع رجل يذم الدنيا فاأجابه بالقول: 
ان الدنيا دار �سدق ملن �سدقها وم�سجد اإحباء اهلل وم�سلى مالئكته ومهبط 

وحيه...
وهنا تطلع االإمام علي نحو امل�ستقبل وو�سف حال امل�ساجد اخر الزمان وقال: 
ياأتي على النا�س زمان ال يبقى فيه من القراآن اإال ر�سمه ومن اال�سالم اال ا�سمه 

م�ساجدهم يومئذ عامره من البناء وخراب من الهدى...
وهذه ا�سدق �سورة وا�سحة لكثري من امل�ساجد يف زماننا هذا؟ فهذا ما اأراد ان 
ماديا عامرا معنويا  ب�سيط  باأن يكون  امل�ساجد  من    االإمام علي  لنا  يبينه 
وروحيا ولقد جتلى حب االإمام علي  للم�سجد عندما �سربه ابن ملجم وكرب 

م�سرورًا وقال فزت ورب الكعبة.

عليممااالنظريفاملسجد
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بقلم: الطالبة زهراء �سامل ال�ساعدي

عالمات

بها  يعرف  ع��الم��ات  عمله  يف  للمخل�س 
ماهي:

او تثبيطهم  لت�سجيع االخرين  اوال: ان ال يك�ن 
ملا  عليه  اثنى  او  احد  امتدحه  ل�  انه  عليه مبعنى  اثر 
على  اح��د  ميتدحه  مل  ل�  يحزن  ال  املقابل  يف  ان��ه  كما  �سر 
يت�قع من  العبادية واجلهادية ال  عمله فاملخل�س هلل يف اعماله 
اأي �سخ�س جزاءا وال �سك�را فل� اح�سن يف اداء عمله ومهامه واح�سن 
القتال واجلهاد وابلى بالء ح�سنا و�ساهم يف حتقيق االجنازات او الن�سر 
ي�ساب  وال  لذلك  يحزن  ال  فاأنه  ذلك  على  ي�سكره  مل  قائده  او  م�س�ؤوله  ان  اإال 
والقائد  امل�س�ؤول  ادى  واذا  اداوؤه  يتغري  وال  للعمل  حما�سة  ي�سعف  وال  باالحباط 
واجبه و�سكر املجاهد و�سجعه فاملخل�س ال يفرح بذلك اي�سا وال ي�ساب بالزه� 

والعجب بنف�سه ب�سبب ذلك فليعرف ان عمله ل� مل يكن خال�سا ل�جه اهلل.
فقد روي ان رجل اتى اىل النبي  فقال اين ات�سدق وا�سل الرحم وال ا�سنع 
  ذلك اال هلل فيذكر ذلك مني واحمد في�سرين ذلك واعجب به ف�سكت النبي
عالمة على عدم م�افقته ومل يقل �سيئا فنزلت االآية )فمن كان يرج�ا لقاء ربه 

فليعمل عمال �ساحلا ال ي�سرك بعبادة ربه احد.
يجدر  ال  فمثال  ال�ساحلة  باالأعمال  النا�س  على  والتعايل  التفاخر  عدم  ثانيا: 
باالإن�سان املخل�س ان ي�سرع باحلديث عن ذاتياته وعن نف�سه باملدح والثناء يف 
كل جمل�س يجل�س فيه بهدف التفاخر والتباهي فاجلندي املخل�س الذي يفتخر 
به ي�م القيامة ه� الذي ينجز االعمال العامة وامل�ؤثرة وي�سحي ويقدم ما ي�ستطيع 
ان يقدمه يف �سبيل اهلل ثم ال يعرف احدا ما قدم وما عمل الأنه يعترب انه ي�ؤدي 

للتفاخر  م��ع��ن��ى  ف��ال  ال�����س��رع��ي  تكليفه 
والتباهي به ومن نعم اهلل علينا ان عالمات 

االخال�س م�ج�ده يف املجاهدين والعاملني هذه 
امل�سرية ولكن يجب احلذر لئال نفقد قيمة اعمالنا الن 

االمر ح�سا�س 
والهزمية  الن�سر  يك�ن  ان  ه���  اي�سا  العالمات  م��ن  ثالثا: 

بالن�سبة اليه يف م�ست�ى واحد فاملجاهد املخل�س اذا تغلب على عدوه 
وانت�سر عليه حتقق هدفه واذا هزم يف الظاهر فه� منت�سر اي�سا ويجب 

ان يبقى مرف�ع الراأ�س عايل اجلبني الأنه قد ادى واجبه ال�سرعي واأداء التكليف 
ال�سرعي بحد ذاته يعترب من اعظم االنت�سارات بالن�سبة لالن�سان امل�ؤمن.

وانطالقا من الفهم نعرف انه المعنى للهزمية بالن�سبة للمجاهدين يف �سبيل اهلل 
الذين ي�ؤدون تكليفهم ال�سرعي يف كل اح�ال يق�ل االمام اخلميني  يف احدى 
كلماته امل�سه�رة) المعنى ل�ج�د للهزمية بالن�سبة ملن يعمل يف �سبيل اهلل  تعاىل(

رابعا: من عالمات املخل�س اي�سا انه ال يتاأثر برفع درجته او من�سبه او م�قعه 
كما ال يتاأثر بخف�س ذلك فاأن هذه االم�ر كلها بالن�سبة اليه �سيان, فه� ال يتباهى 
او م�قع  اذا عني يف من�سبه  ي�سيء اىل م�قعه  وال  والتعايل  بالتفاخر  ي�سعر  وال 
جديد بل ي�سعر بامل�س�ؤولية وحجم االمانة كما انه اذا عزل من من�سبه او عني يف 
م�قعه اقل درجة ورتبة ومنزله فانه ال يتغري حاله وال ي�سعر بالياأ�س وال�هن بل 
يك�ن حاله كما روي عن امري امل�ؤمنني  )ذو ال�سرف ال تبطره منزلة نالها 

وان عظمت كاجلبل الذي ال تزعزعه الرياح(

االخال�ص
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 معاجز االمام علي
روي 

علي  االإم�����ام  ان 
فقال  الك�فة  يف  املنرب  على  �سعد   

تعاىل:  اهلل  ق���ل  يف  بال�الدين  امل���راد  ان  معناها  الفاظًا 
امل�سجد  اهل  من  رجل  فقام   اهلل ور�س�ل  انا  اح�سانا(  )وبال�الدين 

فقال له يا ابن ابي طالب �سحرت اهل احلجاز واأتيت ت�سحر اهل العراق بتاأويلك 
القراآن فرمقه  بطرفه فاذا ه� �سار غرابًا ابقع فطار من بني الق�م ووقع على 

ابي  ابن  �سحر  بلغ  قد  لبع�س  بعظهم  فقال  اليه  ينظرون  والنا�س  يزعق  امل�سجد  حائط 
طالب انه مي�سخ الرجال واهلل الأن مل تعاجل�ه بالقتل ل�سنع بكم ما �سنع ب�ساحبكم وكان 

عدد الق�م ثالثني الف فتعاقدوا على انه اذا جاء اىل �سالة اجلمعة وفرغ من اخلطبة ونزل 
اجلمعة  ي�م  اتى  فلما  قاتل,  له  يعرف  ال  حتى  بها  فن�سربه  كلها  ب�سي�فنا  اليه  نبادر  و�سجد 

تقلدوا ب�سي�فهم وات�ا اىل امل�سجد فلما �سجد يف الركعة االوىل قب�س كل واحد منهم قائم �سيفه 
 ليخرجه من جفنه فما اتى من ايديهم �س�ى قب�سات ال�سي�ف فلما فرغ�ا من ال�سل�ات قام

ال�سيف  حديدة  يروا  ومل  واجلفن  القب�سة  اال  لي�س  ب�سي�فهم  واذا  فنظر  منزله  واتى  الق�م  يتخطى 
فتعجب�ا!!

الق�م وت�س�يلهم ما جرى عليهم من  له كيد  بيته وحكيت  فاأتيته يف   معهم قال  وكان بع�س م�اليه 
ظهر  اىل  اخرج  فقال  الغد  يف  فاأتيته  النهار  اول  الينا  فتعال  غدا  كان  اذا    يل  فقال  �سي�فهم  فقد 

الك�فة حتى تبلغ م��سع كذا وكذا فاذا و�سلت اليه ترى قافلة مقبله يقدمها رجل على بغلة فتقدم عليه وقل 
له ان امري امل�ؤمننيار�سلني اليك وه� يق�ل �سلم اىل هذه القافلة وارجع �ساملا فلما بلغت اىل ذلك امل��سع 

بالقافلة  فاأتيت  اليه وارجع  القافلة خذها   فقال هذه  له ما قال يل  القافلة فقلت  راأيت ذلك الرجل يقدم 
�سيعته  من  )جماعة  يعني  وفالن  فالن  يل  ادع    فقال  فيها  ما  ادري  ومل  عنده  االحمال  تلك  فطرحت  اليه 

وم�اليه( فدع�تهم فلما ات�ا اليه قال اخرج ما يف هذه احلم�لة فلما فتحتها فاذا حديد ال�سي�ف فعددتها فاذا هي 
ثالث�ن الفا.

فق�سمتها بني م�اليه و�سيعته وخرج�ا لبيعها يف اال�س�اق وباع�ها على اأوالئك الق�م فعرف�ها وا�سرتوها باأغلى ثمن فاأتيت 
اليه وقلت له ياامري امل�ؤمنني ما هذه ال�سي�ف فقال هذه �سي�فهم وذلك انهم ملا ارادوا املكر بي ار�سل اهلل اليهم ثالثني 

الفا من املالئكة فاخذ كل ملك ب�سيف احد من الق�م وجمع�ها وات�ا بها مع ذلك الرجل الذي راأيته.
بقلم الطالبة: ازهار ح�سن كاظم 
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الغيظ  كا ظم يا 
بقلم: ح�راء امل��س�ي

َمناِزاًل ال�ُسجوُن  الَغِيظ  مُلالكاظم  َتتجَّ الأجــلــِه  اجِلـــنـــاُن  ـــو  وُه

ــاأغــالل الــِعــدى ـــوىل ب ــُد املِ ــيَّ ــَق ُتقبُل اأُي ــِه  ــدي ي يف  املـــالِئـــُك  وهـــَو 

َقــدرُه  ــاداه يجهُل  َمــن ع ُيَجهُل هل كــان  جعفَر  ابــِن  قــدُر  فما  كال 

علمِه  ووارُث  الــهــادي  وارُث  تتنزُل هــو  ــمــا  الــ�ــسَّ ــــالُك  اأم وعــلــيــِه 

اأمينُه  وهــو  الرحمِن  ُحــَجــُة  منهُل هو  ـــارِم  ـــك وامل لــلــفــ�ــســائــِل  هــو 

ِب�سفاتِه  امل�سطفى  �سفاَت  متمثُلَيحكِي  ـــورى  ال ــرُي  خ فب�سخ�سِه 

ُي�ستنَزُل كال�سم�ِس ي�سِرُق بال�سياِء على املال ما  ال�سَّ َغيُث  وبَوجهِه 

�سخ�سُه  وُيخفى  ُينفى  تهِطُل اأفمثلُه  الــبــاليــا  ـــــواُن  األ وعــلــيــِه 

مكابدًا ال�سجوِن  قعر  يف  يتنقُل اأيبيُت  وبــيــنــهــا  ـــوؤاِد  ـــف ال ــــزَن  ُح

ــُه حــتــى ُيــجــازى بــالــذي  ــب ــا ذن ـــاُه مــن اعـــدائـــِه اتــ�ــســائــُل؟ م ال ق

ُمثقُل مِل يق�ِس يف ُظلِم الزنازِن �سابرًا؟ امل�ساعِب  باأ�سكال  وقــتــًا 

ــر  �ُسٍمَ ِعــداِتــه ِ ــدرًا اإث ــوُت غ ُيثكُل ومي فيِه  اخلــلــِق  خــري  ــُن  دي مِلَ 


