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بقلم: رئي�س التحرير

االفتتاحية
متر علينا يف هذه االيام منا�سبة عيد الفطر املبارك اعاده اهلل 

عليناو عليكم باخلري والعافية وطاعة املوىل عز وجل.
يف  قيلت  كلمة  اأف�سل  فاأن  العيد  كلمة  على  نقف  ان  البد  وهنا 
معنى العيد هي كلمة االإمام علي بن اأبي طالب: )اإمنا هو 

عيد ملن قبل اهلل �سيامه وقيامه(.
وبذلك يرتفع معنى العيد يف وجداننا ليكون العيد طاعة اهلل 
ولتكون منا�سبة العيد منا�سبة طاعة، وعند ذلك تكون كّل اأيامنا 
اأعيادًا عندما نطيع اهلل يف عباداتناو معامالتنا، عند ذلك ميكن 
اأن نعي�س العيد على امتداد الزمن. وهكذا ال يبقى العيد يومًا يف 

ال�سنة ولكنه ميتد ليكون العمر كله.
وال  لعبًا  لي�س  العيد  اأن  نفهم  واأن  نعي�سه  اأن  لنا  ينبغي  ما  وهذا 

لهوًا. 
فعيد الفطر له ارتباط وثيق بانتهاء �سيام �سهر رم�سان الن فيه 
�سهر رم�سان هو  املنقذة لهذه االأمة، الأن  البداية  تذكري بنعمة 
حدد  الذي  االإلهي  املنهج  هو  والقراآن  القراآن،  فيه  اأنزل  الذي 
اهلل فيه معامل الطريق ال�سوي لقيام هذه االأمة، فوافق اأن يكون 
ال�سهر الذي نزل فيه القراآن �سهر �سوم ي�سكل اأحد اأركان االإ�سالم 
ال�سهر،  ذلك  يف  عليهم  اهلل  نعم  من  ذكر  على  امل�سلمون  ليكون   ،
ووافق اأن يتخذ اليوم الذي يلي ذلك ال�سهر يوم عيد تعبريا عن 
اإنزال  من  علينا  به  اأنعم  ما  على  وتعاىل(  )�سبحانه  له  ال�سكر 
له �سبحانه على توفيقه  ال�سهر، و�سكرا  الكرمي يف ذلك  القراآن 
لنفو�سنا  وتزكية  نواهيه،  واجتنبنا  بــاأوامــره  التزمنا  اأن  لنا 

وتذكريا لها بنعم اهلل عليها. 



  �سخ�س اأهِدّي 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.

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

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 اال�ستخارة االوىل. 

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

تلك ال�سلوات؟

ال�سجود  ي�سح  ما  تبا�سر  ال  جبهتها  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(. 

ق�سم ال�س�ؤون الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة
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عن االمام علي : الت�كل من ق�ة اليقني .
ت�كال  اكرثهم  اميانا  النا�س  اق���ى   :وعنه

على اهلل �سبحانه.
وعنه: من وثق باهلل ت�كل عليه . 

وعنه: ح�سن ت�كل العبد على اهلل على قدر 
ثقته به . 

وعنه : ينبغي ملن ر�سي بق�ساء اهلل �سبحانه 
ان يت�كل عليه.

ين�ساأ  الت�كل  ان  نفهم  االحاديث  هذه  خالل  من 
عند من يك�ن لديه اميان ق�ي ويقني باهلل وثقة 
بعدل اهلل وقدرته بحيث يك�ن را�سي بق�ساء اهلل.

القلب  وقوة  • التوكل 
اق���ى  يك�ن  ان  �سره  م��ن   :   ال��ر���س���ل  ع��ن 

النا�س فليت�كل على اهلل .
الت�كل  القلب  ق���ة  ا�سل   :علي االم��ام  عن 

على اهلل .
االمور  وكفاية  • التوكل 

كفاه  اهلل  على  ت�كل  من   :اهلل ر�س�ل  عن 
م�ؤنته ورزقه من حيث اليحت�سب.

وعنه �سلى اهلل عليه واله : ل� انكم تت�كل�ن على 
تغدو  الطري  ي��رزق  كما  لرزقكم  ت�كله  حق  اهلل 

خما�سا وتروح بطانا .
عن االمام علي عليه ال�سالم : من وثق باهلل اراه 

ال�سرور , ومن ت�كل عليه كفاه االم�ر .
له  ا����س���اءت  اهلل  ع��ل��ى  ت���ك��ل  م��ن   :وعنه

ال�سبهات .
وعنه: ت�كل على اهلل �سبحانه فانه قد تكفل 

بكفاية املت�كلني عليه .
وعنه: يف و�سية البنه احل�سن: واجلاأ 
نف�سك يف ام�رك كلها اىل الهك , فانك تلجئها 

اىل كهف حريز , ومانع عزيز .
اهلل  ع��ل��ى  ت���ك��ل  م��ن   :الباقر االم����ام  ع��ن 

اليغلب , ومن اعت�سم باهلل اليهزم .
الت�كل  اعطي  من   : ال�سادق  االم��ام  عن 
اعطي الكفاية, ثم قال : اتل�ت كتاب اهلل عز وجل 

) ومن يت�كل على اهلل فه� ح�سبه ( .
تعاىل اهلل  على  يتوكل  مل  من  • عاقبة 

عن ر�س�ل اهلل: التتكل اىل غري اهلل فيكلك 
اهلل اليه .

وعنه: من انقطع اىل الدنيا وكله اهلل اليها.
خمل�ق  مامن   : وجل  عز  اهلل  يق�ل   :وعنه
يعت�سم مبخل�ق دوين اال قطعت اب�اب ال�سم�ات 
واالر�س دونه , فان دعاين مل اجبه , وان �سالني 

مل اعطه .
 , بنف�سك  والثقة  اي��اك   :علي االم��ام  وع��ن 

فان ذلك من اكرب م�سائد ال�سيطان.

اهلل  اىل  ال��رج��ال  ابغ�س  م��ن  وان   :وعنه
تعاىل لعبد وكله اهلل اىل نف�سه ,جائرا عن ق�سد 
ان دعي اىل حرث   , دليل  بغري  �سائرا   , ال�سبيل 
الدنيا عمل , وان دعي اىل حرث االخرة ك�سل .   

ويف الدعاء نق�ل اللهم التكلني اىل نف�سي طرفة 
عني ابدا فانك من تكله اىل نف�سه فقد اخزيته.

اهلل على  التوكل  • درجة 
عن االمام الكاظم : ملا �سئل عن ق�له تعاىل: 
)ومن يت�كل على اهلل فه� ح�سبه (. الت�كل على 
تت�كل على اهلل يف ام�رك  ان  اهلل درج��ات منها 
انه  تعلم   , را�سيا  عنه  كنت  بك  فعل  فما   , كلها 
اليال�ك خريا وف�سال , وتعلم ان احلكم يف ذلك 
له , فت�كل على اهلل بتف�ي�س ذلك اليه , وثق به 

فيها ويف غريها .
وعن االمام الر�سا  : الت�كل درجات: منها 
ان تثق به يف امرك كله فيما فعل بك , فما فعل 
بك كنت را�سيا , وتعلم انه مل يالك خريا ونظرا , 
وتعلم ان احلكم يف ذلك له , فت�كل عليه بتف�ي�س 
ذلك اليه , ومن ذلك االميان بغي�ب اهلل التي مل 
يحط علمك بها , ف�كلت علمها اليه واىل امنائه 

عليها , ووثقت به فيها ويف غريها .
اهل  من  اجعلنا  حممد  وال  حممد  بحق  اللهم 

الت�كل واالخال�س.

بقلم: ال�سيخ عبد احل�سن الطائي

مايورث التوكل

20135 اآب

 علوم القراآن



االه��ت��م��ام  �سبب  ال�سابقة  احل��ل��ق��ة  يف  ذك��رن��ا 
هناك  ووقفنا  وال�سرك  الت�حيد  بق�سيه  الكبري 

بها االهتمام  لهذا  ا�سا�سية  ادلة  اربعة  على 
يخلفها  التي  االث��ار  على  نقف  ان  نريد  وهنا 
خالل  من  وذل��ك  وحياتنا  �سل�كنا  يف  ال�سرك 

فه�: اال�سالمية  الن�س��س  مراجعة 
انه  من  عرفت  ما  والظلم  الظلم,  اعظم   -1
اكرب الكبائر التي وعد اهلل به دخ�ل جهنم قال 
لقمان13  عظيم(  لظلم  )ال�سرك  ان  تعاىل: 
�سخ�سية  بناء  يف  اال�سا�س  ان  على  يدلل  مما 
واالجتماعية  ال��ف��ردي��ة  واال���س��الح��ات  ال��ف��رد 
واالخ��الق��ي��ة ه��� االب��ت��ع��اد ع��ن ال�����س��رك بكل 
بانه  ال�سرك  ع��ن  والتعبري  و���س���ره,  ا�سكاله 
ظلم عظيم ذو م�سم�ن كبري فالظلم يف اال�سل 
يف  ال�سيء  وو�سع  احلق  عن  انحراف  كل  يعني 
ا�سد على عباد اهلل من  واي ظلم  غري م��سعه 
اىل  الن�رانية  الت�حيد  ج��ادة  عن  انحرافهم 
النف�س من  ا�سد على  واي ظلم  ال�سرك  ظلمات 
ح�سيلة  فيها  ليحرق  ن��ارا  االن�سان  ي�ؤجج  ان 

رماد؟!  اىل  ويح�لها  ال�ساحلة  اعماله 
ال��ق��راآن  ي�����س��رح  يغتفر:  ال  ال���ذي  ال��ذن��ب   -2
يغتفر  ال  الذي  الذنب  ه�  ال�سرك  بان  الكرمي 

ي�سرك  ان  يغفر  ال  اهلل  )ان   : االآية  تق�ل  حيث 
به ويغفر ما دون ذلك ملن ي�ساء( �س�رة الن�ساء 
وامل��ظ��امل  ال���ذن����ب  ج��م��ي��ع  ان  ه����  ه���ذه   116
ميزان  كفة  يف  و�سعت  ل�  والقبائح  واجلرائم 
كفة  لرجحت  اخ��رى  كفة  يف  ال�����س��رك  وو���س��ع 
التاأكيد  اجل  من  االآي��ة  ذيل  يق�ل  لذا  ال�سرك 
افرتى  فقد  باهلل  ي�سرك  )من  الدليل  واقامة 

عظيما(  اثما 
الحظ�ا  اال�ستقرار:  وعدم  والقلق  الذه�ل   -3
ال�س�رة  لنا  تك�سف  كيف  املباركة  االآي��ة  ه��ذه 
ذي  �سبيهه  خالل  من  ال�سرك  ملنتحلي  املذهلة 
املعنى خطري ) من ي�سرك باهلل فكاأمنا خر من 
يف  الريح  به  ته�ي  او  الطري  فتخطفه  ال�سماء 
ال�سق�ط  هذا  الحظ�ا  احلج31  �سحيق(  مكان 
�سببه   ال��ذي  الكرمية  االآي��ة  عنه  تتحدث  ال��ذي 
مكتنف  بل  ب�سيطا  �سق�طا  لي�س  ه�  ال�سرك 
يك�ن  اما  ال�ساقط  ان  هما:  عظيمني  بخطرين 
يتال�سى  ي��ك���ن  او  اجل��ارح��ة  ال��ط��ي���ر  فري�سة 
العبارات  وه��ذه  والنا�س  امل��اء  بعيد  مكان  يف 

ال�ا�سعة.  ال�سرك  ابعاد  ت��سح  امل�ح�سة 
تعاىل  قال  امل�سركني:  على  حمرمة  اجلنة   -4
حكاية عن روح اهلل ابن مرمي وخطابه اىل بني 

اهلل  فقد حرم  باهلل  ي�سرك  من  )ان  ا�سرائيل: 
72 النار(املائدة  وماأواه  عليه اجلنة 

يف  ت�اجهه  امل�سركني:  م��ن  ب��ريء  اهلل  ان   -5
حيث  العدد  بهذا  جديدة  ق�سية  االتية  االآي��ة 
اإمن��ا  ام��ن���ا  ال��ذي��ن  )ي��ااأي��ه��ا  امل�ؤمنني  تخاطب 
احلرام  امل�سجد  يقرب�ا  فال  جن�س  امل�سرك�ن 
واذان  اخ��رى)  اي��ة  ويف  ه��ذا...(  عامهم  بعد 
االكرب  احلج  ي�م  النا�س  اىل  ور�س�له  اهلل  من 
 3 ور�س�له(الت�بة  امل�سركني  من  بريء  اهلل  ان 
ال�سرك  عاقبة  عن  حتدثنا  كثرية  اآيات  وهناك 
ل�سان  على  به  املت�سف  تنتظر  التي  الرهيبة 
من  الكالم  هذا  وتكرار  ور�س�له,  اهلل  انبياء 
ق��ب��ل ان��ب��ي��اء اهلل م��ن ل��دن ن���ح وح��ت��ى ر���س���ل 
ال�سنام  ان  على  دليل    االك��رم  اال�سالم 
ق�سية  ه���    االن��ب��ي��اء  دع����ة  يف  االع��ل��ى 
ال��ت���ح��ي��د وم��ق��ارع��ة ال�����س��رك وه���� ال��ق��ا���س��م 
يف  تقراأ  ولذا  ال�سماوية  الديانات  بني  امل�سرتك 
اىل  تعال�ا  الكتاب  اأهل  يا  )قل  املباركة  االآي��ة 
وال  اهلل  اإال  نعبد  اال  وبينكم  بيننا  �س�اء  كلمة 
اربابا  بع�سا  بع�سنا  يتخذ  وال  �سيئا  به  ن�سرك 

من دون اهلل( ال عمران64

العا�سرة احللقة 

التوحيد والشرك 

العقائد

بقلم: ال�سيخ �سامل ال�ساعدي 

ك االن�سان
يف �سلو

ور العقيدة اال�سالمية
د
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على  وال�����س��الم  وال�����س��الة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد وال بيته الطييبني الطاهرين واللعن الدائم 
ي�م  قيام  اىل  ال��ب��دء  م��ن  اجمعني  اع��دائ��ه��م  على 

الدين وبعد.
املذاهب  بني  فيها  اجلدل  طال  التي  االم�ر  من  ان 
اال�سالمية والتي مل يعرف الطرفني م�سريها, الن 
الق�ل كرث فيها بني انها من ال�سنة وبني انها بدعه.

وهذه امل�ساألة هي ال�سهادة الثالثة يف االذان واليك 
تاريخ  عن  خمت�سره  نبذة  الكرمي  القارئ  عزيزي 
عن  باحتجاجه  الطرب�سي  ذك��ر  وت�سريعه  االذان 
  ابائه  ابيه وعن   عن  ال�سادق  االمام 
قال:)قال ر�س�ل اهلل  : حدثني جربائيل عن 

رب العزة جل جالله...
انا  اال  اله  ال  ان  ي�سهد  : من مل  يق�ل  ان  اىل 
عبدي  حممد  ان  ي�سهد  ومل  بذلك  �سهد  او  وح��دي 
ور�س�يل, او ي�سهد بذلك ومل ي�سهد ان علي بن ابي 
االئمة  ان  ي�سهد  ومل  بذلك  �سهد  او  خليفتي  طالب 
عظمتي  و�سغر  نعمتي  جحد  فقد  حجتي  ول��ده  من 

وكفر باآياتي وكتبي(
مفرداته  بع�س  به  نراجع  ان  ميكن  الن�س  وبهذا 
بغ�س النظر عن ا�سناده وانه من كتب ال�سيعة, فل� 
ب�) علي ويل اهلل( مل نكن  الثالثة  ال�سهادة  ان  قلنا 

تتعاىل يف ذلك ومل يكن فيها بدعة.
باب  يقف على  ك��ان  ب��الال  ان  ال���اق��دي  ادع��ى  فقد 
اهلل.  يار�س�ل  عليك  ال�سالم  فيق�ل:  اهلل  ر���س���ل 
يار�س�ل  وامي  انت  بابي  عليك  ال�سالم  قال:  ورمبا 
ال�سالم  ال�سالة  على  حي  ال�سالة  على  حي  اهلل, 

عليك يار�س�ل اهلل.
كان  اي�سا  غريه  قال  حيث  البالذري  اكد  وكذلك 
اهلل  ورح��م��ة  اهلل  ي��ار���س���ل  عليك  ال�����س��الم  ي��ق���ل: 
وب��رك��ات��ه, ح��ي ع��ل��ى ال�����س��الة ح��ي ع��ل��ى ال��ف��الح, 

اخلالفة  بكر  اب�  ويل  فلما  اهلل.  يار�س�ل  ال�سالة 
ال�سالم  فيق�ل  بابه  على  يقف  القرظ  �سعد  ك��ان 
على  ح��ي  وب��رك��ات��ه  اهلل  ر���س���ل  خليفة  ي��ا  عليك 

ال�سالة حي على الفالح يا خليفة ر�س�ل اهلل. 
فلما ا�ستخلف عمر كان �سعد القرظ يقف على بابه 
حي  اهلل,  ر�س�ل  خليفة  يا  عليك  ال�سالم  فيق�ل: 
خليفة  يا  ال�سالة  الفالح,  على  حي  ال�سالة  على 
انتم  للنا�س:  عمر  ق��ال  حينها  اهلل  ر���س���ل  خليفة 
امل�ؤمن�ن وانا امريكم فدعي امري امل�ؤمنني ا�ستطال 
بعده  وملن  اهلل  ر�س�ل  خليفة  ياخليفة  القائل  ق�ل 
يق�ل:  امل���ؤذن  كان  اهلل  ر�س�ل  خليفة  خليفة  خليفة 
ال�سالم عليك يااأمري امل�ؤمنني ورحمة اهلل وبركاته, 
حي على ال�سالة حي على الفالح, ال�سالة يااأمري 
فيها  ف��زاد  امل���ؤذن  امر  عمر  ان  ثم  امل�ؤمنني.  امري 
)رحمك اهلل( ويقال ان عثمان زادها وعندما غري 
عمر مبا كان عليه من قبل يف زمن النبي واالول لن 

.  ينعت له بالبدعة او تغيري ل�سنة النبي
ابي  بن  علي  ذكروا  عندما  االإمامية  ال�سيعة  بينما 
طالب   مل يكن بدعه بل ه� ا�سل ال�سنة ومبا 

. من عند اهلل  جاء به النبي امل�سطفى
زم��ن  يف  اذن���ا  ق��د  ذر  واب���ا  �سلمانا  ان  روي  ف��ق��د 
ال�سيخ  رواه  ما  وه�  الثالثة.  بال�سهادة    النبي 
عبداهلل املراغي امل�سري: ان �سلمان الفار�سي ذكر 
بال�الية  ال�سهادة  واالقامة(  )االذان  من  اأي  فيها, 
النبي  زمن  يف  بالر�سالة  ال�سهادة  بعد    لعلي 

 . 
فقد دخل رجل على ر�س�ل اهلل  فقال: �سمعت 
فقال:  ه���؟  ما  فقال:  ذل��ك  قبل  به  ا�سمع  مل  ام��ر 
بالر�سالة  �سهادته  بعد  اذان��ه  يف  �سهد  قد  �سلمان 

ال�سهادة بال�الية لعلي, فقال: �سمعتم خريا.
بعد  االذان  يف  يذكر  اب���اذر  ان  اخ��رى  رواي���ة  ويف 

ا�سهد ان عليا ويل  بالر�سالة ذلك ويق�ل:  ال�سهادة 
اهلل.

)او  كذلك:  فقال    اهلل  ر�س�ل  بذلك  فاخرب 
فعلي  م���اله  كنت  م��ن  خ��م  غدير  يف  ق���يل  ن�سيتم 

م�اله( 
وهذا وا�سح ان الق�ل الذي ندعيه ه� حق ومل يكن 
فيه �سيء مما مل ي�ؤكد عليه النبي امل�سطفى يف حق 
من  وخليفة  امل�ؤمنني  امري  الأنه  طالب  ابي  بن  علي 

بعده باحلق وال�سدق.
ال�سيعة  �سعار 

ومب����رور االي����ام واالزم�����ان وم��الح��ق��ة ح���ذف ه��ذه 
بدعه  انها  ادعى  من  قبل  من  االذان  من  ال�سهادة 
دون  �سن�ها  التي  االخ��رى  البدع  عن  طرفه  وغ�س 
على  يهرج�ن  وب��داأوا  ال�سريفة  ال�سنة  اىل  الرج�ع 
رك��ام  خلفهم  ت��ارك��ني    البيت  اه��ل  مذهب 
لفئة  امليزة  هذه  تتباين  بداأت  والبدع.  االحقاد  من 
وا�سحة املعامل بان هذه ال�سهادة هي عن�ان وه�ية 
دون  امل��ذه��ب  ه��ذا  خ�س��سية  م��ن  لها  مل��ا  الت�سيع 
االذان  يف  فا�سبح  االخ���رى,  اال�سالمية  امل��ذاه��ب 
امرين مهمني حذفا من االذان الذي كان على عهد 
ر�س�ل اهلل . كما تقدم وهي ) ال�سهادة الثالثة 
لعلي بن ابي طالب بال�الية( والثاين ا�ستبدال )حي 
على خري العمل( ب�) ال�سالة خري من الن�م( وهذا 
�سعارا  تك�نا  املفردتان  ان  وا�سح  االمر  جعل  مما 
ل�سيعة االمامية دون غريهم النهم اجمع�ا على ان 
ال�سهادة الثالثة بال�الية وان ال�سعي خلري العمل مل 
يك�نا من ا�سل االذان رغم انهم غريوا وحرف�ا ومل 
يزعم�ن ان ذلك بدعه او حتريف. واحلمد هلل رب 

العاملني.

بقلم: ال�سيخ حمم�د ال�سايف

ال�شهادة الثالثة 
�شبهة ام �شنة

20137 اآب
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اليه طالئع خطباء كربالء  انت�سب  الذي  من اجليل 
واقطاب املنرب احل�سيني فيها امثال املرح�م ال�سيخ 
اخلفاجي  ه��ادي  وامل��رح���م  الكعبي  ال��زه��راء  عبد 
القزويني  مرت�سى  ال�سيد  وال��ع��الم��ة  ال��ك��رب��الئ��ي 
ونظائرهم , فقد كان �سيدنا ال�سامي علما من هذه 

االعالم وك�كبا من هذه الك�اكب.
ا�سمه ولقبه 

جعفر  ال�سيد  بن  هادي  ال�سيد  بن  ح�سني  ال�سيد  ه� 
اول من  ال�سامي وجده اجل�اد هذا  ال�سيد ج�اد  بن 
ولذا  كربالء  اىل  ال�سام  بالد  يف  م�طنه  من  هاجر 
ا�ستهر بلقب ال�سامي وقد يقع االلتبا�س ويثار ت�ساوؤل 
يحمل  وه���  الدينية  اأو�ساطنا  يف  االع��الم  اح��د  عن 
ال�سامي,  ح�سني  �سيد  ه�  املماثل  اال�سم  نف�س  اي�سا 
امام دار اال�سالم يف العا�سمة الربيطانية فلالي�ساح 
ان هذا اللقب يرتبط مبدينة ال�سامية يف العراق وال 

عالقه له ببالد ال�سام.
والدته ون�ساأته ودرا�سته

ولد احل�سني يف كربالء عام 1920م وبها ن�ساأ وعلى 
عل�م  ق�سطا من  فنال  انتمى  تعلم وحل�زتها  ار�سها 
اهل البيت  يف الفقه واال�س�ل على يد افا�سل 
درا�سته  ج��ان��ب  اىل  امل��در���س��ني,  واك��اب��ر  اال���س��ات��ذة 
بلده  اكملها يف  التي  الر�سمية  املدار�س  النظامية يف 

جلامعة  انت�سب  ان  بعد  بغداد  يف  الثان�ية  امت  ثم 
ب���ريوت ال��ع��رب��ي��ة ح��ت��ى ت��خ��رج منها ح��ام��ل اج���ازة 
العليا يف  الدرا�سات  اللي�سان�س وانت�سب كذلك ملعهد 
درا�سته  اكمال  دون  قا�سية  ظروف  وحالت  القاهرة 
من  اوت��ي  ملا  احل�سيني  املنرب  خلدمة  فتفرغ  العليا 

طاقة وابداع. 
موؤلفاته

علمية  ترب�ية  م��اده  ذات  قيمة  م�ؤلفات  له  �سدرت 
هادفة من اهمها:

1- كلمة االن�سان العليا 
2- زواج بغري اع�جاج

3- لئايلء قراآنية
4- حقيقة احلجاب ال العباءة والنقاب 

5- خم�سة و�سبعه رقمان يقربان اىل الرحمن 
الر�سالية  امل�س�ؤولية  روح  عليها  تطغى  م�ؤلفاته  وكل 
وال عالقة لها باجلانب التجاري فه� ال يتقا�سى اال 

التكلفة الطباعة ان مل تكن م�ؤلفاته ت�زع جمانا 
�سعره

يف  قالها  بيتا  �سبعني  من  مك�نة  ق�سيدة  له  وكانت 
االمام احل�سني  حيث يق�ل يف مطلعها 

قد �سع ن�ر احلق فه� مق�م
�سبل احلياة وباحلقائق يدعم

ن�ر احل�سني الطهر فه� مكرم
من ربه بعاله وه� معظم

فاأب�ه حيدرة وكل يعلم
ان الكمال بف�سله يتج�سم

واالأم فاطمة البت�ل وح�سبها
ان االله ب�سخطها ال يرحم

واجلد احمد للربية رحمة 
فبدينة علم الهدى ال يق�سم

هذي اال�س�ل وان ذلك فرعها 
ويزيد فرع خبيثة متجهم 

ما اأخبث االباء حم�سهم جتد
�سحفا قد ا�س�دت مبا قد قدم�ا 

قد قدم�ا �سرا لدين حممد
ما اخروه ترى �سع�با تظلم

فمن الذي �سب ال��سي اأمامنا
ظلما على االع�اد من ال يعلم 

من د�س للح�سن الزكي ببغيه
�سما مبيدا من جعيدة يطعم 

هذا يزيد وما جرى يف كربال
حق اأريق على ج�انبه الدم.

بقلم: اب� بنني الكربالئي

اخلطيب ال�سيد 
ح�سني ال�سامي

814 3 4 �سوال

�سرية خطيب



بقلم: طالب حممد جا�سم

ن�سبه
اخلطيب الفا�سل والعالمة املجاهد ال�سهيد ال�سيخ 
ح�سن جنل املرح�م ال�سيخ �سعيد بن ال�سيخ عبا�س 
العقيلية  م�سلم  بني  ع�سرية  اىل  ن�سبة  امل�سلماوي 
ال�ا�سعة االنت�سار يف العراق وقد عرف�ا ببني م�سلم 
ن�سبة اىل جدهم ) م�سلم بن قري�س بن بدران( 
وال��ذي غلب على  ال�سهرية  ُعقيل  بني  دولة  زعيم 
امل��سل و حلب بعد ابيه يف او�ساط القرن اخلام�س 
فالتجاأ  ال�سالجقة  عليها  ق�سى  وق��د  الهجري 
احللة  اىل  489ه���  ع��ام  م�سلم  بن  علي  حاكمهم 
كان  ال��ذي  اال���س��دي(  مزيد  بن  )�سدقه  فاقطعه 
امريا ي�م ذاك عليها ارا�سي فيها فانت�سرت ذريته 
يف مناطق الكفل بالقرب من احللة وهاجر بعظهم 
فيما بعد اىل مناطق �س�ق ال�سي�خ من ت�ابع ذي قار 
يف جن�ب العراق ومن بني م�سلم )ال حرز الدين( 

اال�سرة العلمية املعروفة بالنجف اال�سرف.
ن�ساأته العلمية و�سريته

من  جمم�عة  مع  يح�سر  امل�سلماوي  ال�سهيد  كان 
علماء مدينة الث�رة وال�سعلة واحلرية يف بغداد على 
  يد الفقيه املرح�م ال�سيد ا�سماعيل ال�سدر

وكان ال�سهيد ي�ؤم امل�سلني يف م�سجد العل�ي احد 
م�ساجد مدينة احلرية االوىل وه� خطيب ح�سيني 
على الطراز التقليدي الذي يتبعه اخلطباء القدماء 

وكان مت�سفا بدماثة االخالق ه�سا ب�سا ودودا
الدين  �سم�س  ال�سيخ  اجلليل  العالمة  عنه  وق��ال 

ال�اعظي:
النجف وك��ان وكيال عن  ال�سهيد يف مدينة  در���س 
الرجع الكبري ال�سيد حم�سن احلكيم  ثم عن 
  ال�ساهرودي  حمم�د  ال�سيد  الفقيد  املرجع 
امل�سلني يف م�سجد  ي�ؤم  االوىل  يف مدينة احلرية 
ال�سريف  امل��ن��رب  ي��رت��ق��ي  وك��ل��ن    ال���زه���راء 
واكرث  واعظا  ح�سينيا  وخطيبا  جريئا  حما�سرا 

جمال�سه كانت يف مدينة احلرية والكاظمية.
�سيد  خدمة  يف  خمل�سا  منربًا  منربه  ك��ان  ولقد 
ما  �سرعان  م�ستمعيه  يف  م���ؤث��را    ال�سهداء 
البيت  اه��ل  م�سائب  ذك��ر  عند  بالبكاء  يجه�س 
, ال يرتدد يف ا�ستجابة الدع�ات يف جمال�س 
امل�ؤمنني يف اأي مكان, وكان مهتما بال�سعي يف ق�ساء 

ح�ائجهم. 

ا�ست�سهاده
اعتقل ال�سهيد ملدة اربع ا�سهر عام 1980م وتعر�س 
اىل ان�اع التعذيب نتيجة لن�ساطه التبليغي يف او�ساط 
العراق  يف  الكافر  احلكم  على  وتهجمه  ال�سباب 
وكان حتت املراقبة امل�سددة بعد اطالق �سراحه من 
ال�سجن, وقد عرف ال�سيخ   بجراته و�سجاعته 
يف م�اجهة املظاهر الفا�سدة التي اباحها البعثي�ن 
يف او�ساط املجتمع كاخلمر وال�سهر واالفالم الال 
اخالقية وغريها فكان يندد بها وي�ستنكرها علنا 
من خالل املنرب  ال�سريف فكان امل�سجد مراقبا من 
حاول�ا  فقد  للطاغية  اجلائرة  ال�سلطة  ازالم  قبل 
اال�سالمية  ن�ساطاته  م��ن  للحد  ال��سائل  اي��ج��اد 
بال�سغ�ط عليه ومالحقة ال�سباب املرتددين على 
امل�سجد فلم يكرتث مب�سايقتهم بل وا�سل جهاده 
املنربي والتبليغي حتى مت ا�ست�سهاده غدرا, اغتيل 
ورمي جثمانه ال�سريف بالقرب من )ج�سر اخلر( 
يف بغداد حيث وجد �سباحا مرميا هناك ممثال به 
وذلك يف احلملة الرهيبة �سد خطباء املنرب يف ي�م 
1989/5/28م وكان عمره يرتاوح بني )50 اىل 55 

�سنة(.

ح�شن امل�شلماويال�شيخ

20139 اآب
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اأعزائي اخلطباء اخ�اتي املبلغات و�سلنا واياكم يف العدد ال�سابق اىل 
النقطة الرابعة ونكمل واياكم من حيث انتهينا 

القراآن  جت�يد  يف  ا�ستخدامه  من  احلجاز  نغم  على  نتعرف  خام�سا: 
وقراءة االدعية واالبتهاالت 

ا�ستخدام نغم احلجاز يف االط�ار احل�سينية 
ي�ستخدم مقام احلجاز باأعلى ن�سبة يف االط�ار احل�سينية قد ت�سل اىل 
95 باملئة وال�سبب يف ذلك يع�د ان هذا املقام يعرب عن احلزن واالمل 

واحلرقة والفراق وا�سهر هذه االط�ار
اواًل: نعي احلجاز

اأ - يف ال�سعر الف�سيح 
عندما تقراأ الق�سيدة متر عليك ابيات هي بغاية احلزن واحلرقة واالمل 
ولعل امل�سه�ر منها ابيات اخلزاعي )دعبل( افاطم ل�خلت احل�سني...
الخ ثم نلحقها بابيات من ال�سعر ال�سعبي تك�ن مطابقة لنف�س املعنى 

والغر�س واإليك هذا املثال
هذي يتاماكم تل�ذ ببع�سها

ولكم ن�ساٌء تلتجي بن�ساء
ماذا اق�ل اذ التقيت ب�سامت

اين �سبيت واإخ�تي باأزائي

طلعت اإمن املدينة بعز ودالل 
تراين اأخمدرة وح�سني وخيال

عبا�س اليمني وجا�سم اأ�سمال
وب�سي�فهم �س�ويل ا�سالل

كلمن ن�سرين على اجلمل كال
ا�سمالج يحرة مالج ارجال

كلتلهم نعم �سبعني خيال
ن�سبتلهم ماآمت ف�ك االأجمال
ثانيا: طور العا�سوري: لقد ا�ستخدم اكرث اخلطباء هذا الط�ر ملا 
له من قب�ل وان�سجام عند اجلمه�ر خ�س��سا انه ينتهي بانات ثالثة 
ويتمكن  انفا�سه  يجر  ان  اخلطيب  ي�ستطيع  االن��ات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
من  واالمهم  هم�مهم  فيفرغ�ن  اجلمه�ر  اىل  بالن�سبة  اما  اداءه  من 
يف  ذك��رت  وقد  اخلطيب  مع  يقراأون  جتدهم  حيث  الط�ر  هذا  خالل 
الدرو�س ال�سابقة ان هناك جمم�عة من االط�ار ي�ستطيع اخلطيب ان 
يطبقها على وزن نعي العا�س�ري اأمثال الن�ساري- االب�ذيه- امل��سح- 
واملجاريد- وهي اال�سا�س يف العا�س�ري واإليك هذه االبيات من املجاريد 
 وهي اال�سا�س يف العا�س�ري عتاب زينب ال بيها امري امل�ؤمنني
ومبحا�سبة تكعد بك���ب�ره  ل� جان كل ميت حت�سره    
ظامي ومي�ت اأيكاع قفره وح�سني عنك ي�م م�س��ره      
ما بني طعنه وبني طربة اأبحر ال�سم�س وجروح كرثة  
ميندوب منه �سل�ن تربه  واجلاتله ا�س�اب البنحره   

مالحظة ح�ل الط�ر العا�س�ري
اوال- ال يبداأ بقراءته يف بداية املجل�س ابدا الن اجلمه�ر مل يتفاعل�ا 

معه يف البداية 
ثانيا- للتخل�س وانهاء هذا الط�ر عليك بالرج�ع يف ال�سطر االخري اىل 

املثكل واختتام االبيات به
يف الدر�س القادم �س�ف نكمل معكم النقطة الثالثه : وهي ط�ر التخمي�س 
ومن  احلجاز  بنغم  احلدي  وط�ر  العراقي  ط�ر  وكذلك  احلجاز  بنغم 

اهلل ن�ستمد الع�ن الت�فيق.

فن االطوار

بقلم: ال�سيخ عبد ال�ساحب الدك�سن

احلجاز مقام 
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درو�س يف اخلطابة



عليكم  نطل  املبلغة  عزيزتي  احل�سيني  املنرب  خطيب  عزيزي 
بن�سائح جديدة من خالل جملتكم )�سدى اخلطباء(.

قد تك�ن هناك م�ا�سيع عديدة لها االأهمية يف التبليغ والعمل 
الر�سايل واخلطيب الناجح ه� الذي ي�سخ�س م��سع احلاجة 
�سك  ال  ومما  املنا�سب  املجتمع  يف  املنا�سب  امل��س�ع  فيتناول 
لها احل�سة  الفقهية  امل�سائل  وبيان  ال�سرعية  االحكام  ان  فيه 
دينهم  اخذوا  الذين  اوالئك  خ�س��سا  املجتمع  لفائدة  االأكرب 
ومعتقداتهم وافعالهم على ما راأوا عليه ابائهم وا�سالفهم علما 
والبدع  به يرتكز على اخلطاأ  �ساروا عليه وعمل�ا  ان اغلب ما 
النظر  ال�فاة يحرم عليها  تعتد عدة  التي  امل��راأة  ان  قبيل  من 

اىل القمر او ان حتمل ابريق او ال تدخل عليها امراأة حامل وال 
يدخل عليها �سبي...الخ هذه كلها بدع وما انزل اهلل بها من 
�سلطان فن�سيحتي ان جتعل من حما�سراتك الفائدة الفقهية 
وبيان بع�س االبتالءات ال�سرعية حتى ان بع�س النا�س ال �سيما 
االآيات  ت�ؤدى �سالة  االأرياف ال يعرف�ن كيف  يف بع�س مناطق 
وهل هي واجبة ام م�ستحبة وال يعرف�ن كيفية )غ�سل اجلنابة( 
وهناك من ال ت�سلي اال بعد مرور االربعني ي�ما على والدتها 
وهذا كله باطل فال�اجب على املبلغ واملبلغة الرتكيز على هذه 

امل�سائل وغريها ومن اهلل ن�ستمد الع�ن وه� ارحم الراحمني 

بقلم: اب� ح�سني اال�سدي

التبليغ واالحكام ال�شرعية 

201311 اآب

ن�سائح منربية



بقلم: ال�سيخ عماد اال�سدي 

ال�سيد حيدر احللي هو ال�سيد حيدر اأبن ال�سيد �سليمان ابن ال�سيد داوود ابن ال�سيد �سليمان احللي، ولد باحللة �سنة 
1240هـ وتويف فيها �سنة 1304 وحمل اىل النجف ودفن يف ال�سحن ال�سريف امام الراأ�س ال�سريف كان عاملا جلياًل 
و�ساعرًا كبريا بل كان �سيد االدباء يف ع�سره اغلب ق�سائد كانت يف االمام احل�سني  وعتاب االمام املهدي حتى 

نقل عن كثري من اخلطباء والعلماء ان االمام املهدي  ح�سره وقال له ان�سدين ق�سيدة 

حتى ملا فرغ منها قال له االمام )ان االمر لي�س بيدي( فغاب عنه من �ساعته وقد اخرتنا لكم يف هذا العدد ق�سيدة 
بحق االمام علي وهي من روائع ق�سائده:

ال�سيد حيدر احللي

رك اأيها املحيي ال�سريعة مات الت�سرب يف انتظا   
غري اح�ساء جزوعه  فاأنه�س فما اأبقى التحمل   

لوقعة الطف الفظيعة  ماذا يهيجك ان �سربت    

ــِه  ــاب ــس ــ� ـــــم نـــا�ـــســـد اال�ـــــســـــالم عـــــْن م بـــكـــتـــابـــه ُق اأم  ــــَيّ  ــــب ــــن ــــال ب اأ�ـــــســـــيـــــَب 

ــرى ــس � قــــد  عـــنـــه  املــــــوت  ركـــــب  اأن  ــــى ركــــابــــه اأم  بـــــــالـــــــروح حمـــــمـــــوال عــــل

ــى ــس ــ� ــرت اأثـــــــوابـــــــهبــــل قــ�ــســى نــفــ�ــس الـــنـــبـــي امل يف  ــــة  ــــل ــــي ــــل ال وادرج 

ـــه بــغــ�ــســٍة ـــام ـــس ـــ� ـــت ـــى عــــلــــى اه ـــا الــــدهــــر مــــــدى احـــقـــابـــهمـــ�ـــس ـــه ـــس ب ـــ� غ

ـــى اغــــرتابــــه عــــا�ــــس غـــريـــبـــًا بــيــنــهــا وقـــــد قــ�ــســى ـــل ـــا ع ـــاه ـــق ـــس بـــ�ـــســـيـــف ا�

ـــــدر دمــــا  ـــــق ـــة ال ـــل ـــي ـــــــا انـــ�ـــســـبـــن بـــانـــ�ـــســـبـــابـــهلــــقــــد اراقـــــــــــوا ل ـــــــاوؤه دم

ــــــه ــــــى روح ــــــواف ــــــــــــروح ف ـــــزل ال ـــــن ـــــهت اثـــــواب اىل  ــــا  ــــوق ــــس � �ـــــســـــاعـــــدة 

ــة ــج ــس ـــهتـــ�ـــســـج واالمـــــــــــــالك فـــيـــهـــا � ـــاب اه يف  الـــــكـــــون  ـــعـــر  اقـــ�ـــس مـــنـــهـــا 

ــا  ــه ـــفـــجـــر ب ـــل ــــــالم ل ــــــس لـــلـــحـــ�ـــســـر اإعـــــــــــواال عــــلــــى مــ�ــســابــهوانــــقــــلــــب اال�

غــــدا  قــــــد  مــــــن  احـــــمـــــد  نـــفـــ�ـــس  بـــه(هلل  )اوىل  ــــن  ــــوؤم م ــــل  ك نـــفـــ�ـــس  ــــن  م

ــــجــــم ووجـــــهـــــه ــــل ـــــــــن م حمـــــرابـــــهغــــــــــــــادره اب يف  ـــــــدم  ـــــــال ب ــــب  ــــس ــــ� خم

عــــفــــره كـــــــم  اهلل  لــــــوجــــــه  ــــرابــــه(وجـــــــــه  ت )اأبــــــــــا  كـــــــان  مـــ�ـــســـجـــد  يف 

ــــفــــراره ــــن الأ�ــــس ــــدي ــــرب وجــــــه ال ــــاأغ ـــهف ـــاب ـــس ـــ� ـــت ــــب االميـــــــــــان الأخ وخــــ�ــــس

ـــبـــك جـــــربيـــــل لــــــه ولـــيـــنـــتـــحـــب ـــي ـــل مـــ�ـــســـابـــه ف عــــلــــى  ــــــى  ــــــل االأع ـــــــال  امل يف 

ـــتـــحـــابـــهنــــعــــم بــــكــــى والــــغــــيــــث مــــــن بـــكـــائـــه ـــب والــــــرعــــــد مــــــن ان ـــح ـــن ي
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�س�رة  اأول  الكرمي هي  القراآن  نزلت من  اآية  اأول  اإن 
االإن�سان  * خلق  الذي خلق  ربك  ب�سم  العلق: {اقراأ 
من علق}, فهذه االآيات فيها درو�س بليغة يف كيفية 
التعلم, وماذا نتعلم, وكيف نتعلم.. فرغم اأنها اآيات 

ق�سرية, اإال اأنه يف كل اآية اإ�سارة لطيفة. 
اأواًل: القراءة الهادفة: {اقراأ ب�سم ربك} اإن القراءة 
لي�ست هدفًا يف حد نف�سها, فالقراءة ينبغي اأن تك�ن 
مبباركة من اهلل عز وجل, واالإن�سان عندما يريد اأن 
يقراأ متربكًا ب�سم اهلل عز وجل, فاإنه من الطبيعي اأن 
اأو ال ينظر اإىل �س�رة حمّرمة,  ال يقراأ علمًا باطاًل, 
العقيدة..  انحرافًا يف  له  ي�جب  كتابًا قد  يقراأ  اأو ال 
يقل اأن  عليه  يقراأ  اأن  االإن�سان  يريد  عندما  ف��اإذن, 

ُيبداأ  ال  والباطل  الرحيم},  الرحمن  اهلل  {ب�سم 
هنالك  فاإن  اأب��دًا,  الرحيم}  الرحمن  اهلل  ب�{ب�سم 
ت��ن��اف��رًا ب��ني احل��ق وال��ب��اط��ل, وم���اذا بعد احل��ق اإال 
ال�سالل!.. فال�سيطان يف جانب والرحمن يف جانب.

كثرية,  عل�ما  هنالك  اإن  النافعة:  القراءة  ثانيا: 
فمن اأي علم يبداأ االإن�سان وماذا يقراأ؟!.. الأن العمر 
يقراأ ذلك  اأن  ال�ج�د, فالبد  بكل عل�م هذا  يفي  ال 
عز  اهلل  اإىل  حركته  م�سرية  يف  يك�ن  ال��ذي  العلم 
اآخ��رت��ه.. { وت��ارة يف  دنياه  ت��ارة يف  وج��ل, فينفعه 

اقراأ ب�سم ربك الذي خلق * خلق االإن�سان من علق} 

نهاية..  اإىل  لينتهي  بداية  نقطة  من  ُخلق  فاالإن�سان 
يف  يعنيه  ما  يقراأ  اأن  عليه  والنهاية  البداية  فبني 
هذا الطريق.. واإال فاإن العلم الذي ال يفيده دنيا وال 
اأو الربنامج الذي ال يفيده  الفيلم  اأو  اآخرة: كاخلرب 
احل��رك��ة..  ه��ذه  ي�سب يف  ال  ف��اإن��ه  اآخ���رة,  وال  دنيا 
ال��اله��ادف��ة ه��ي من  اأن ه��ذه احل��رك��ة  ومعنى ذل��ك 
خ�سر}. لفي  االإن�����س��ان  اإن  {وال��ع�����س��ر  م�ساديق 

وربك  {اق���راأ  والكتاب:  بالقلم  اال�ستعانة  ثالثا: 
مل  ما  االإن�سان  علم   * بالقلم  علم  ال��ذي   * االأك��رم 
هي  ال��ب��اء  فهذه  ب��سيلة,  ولكن  عّلم  ه���  يعلم}.. 
القلم,  من  بد  وال  ال�سببية(,  – وباء  ال��سيلة  )باء 
ي�سل  اأن  يريد  فمن  العبد..  اإىل  العلم  هذا  لينتقل 
اإىل العل�م الربانية, البد واأن ي�ستعني بالقلم اإر�سادا 
اإن  ف��اإذن,  اأخ��رى..  تارة  ا�سرت�سادًا  وبالكتاب  تارة, 
الذي يطلب العلم الرباين والعلم االإلهي, وه� يريد 
اأن يقطع �سلته بالقلم وبالكتاب, ويكتفي بالتاأمالت 
الفي��سات,  ونزول  املكا�سفات,  وطلب  والتخيالت, 
وهب�ب ال�اردات؛ كل ذلك خالف املنطق يف هذه االآية.

البع�س  اإن  الـــعـــلـــم؟!..  هـــذا  نــحــفــظ  كــيــف 
قراأنا  ويق�ل:  ق��راأه,  مما  الكثري  ن�سيان  من  ي�ستكي 
ما  نقل  مل  اإن  الي�سري,  اإال  بقى  وما  والكثري,  الكثري 
ال��ق��راءة؟.. يف  الفائدة  هي  فما  ���س��يء..  منه  بقي 

اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب هـــــــــــــــــــو: 
وال�سالة,  كالدعاء  ال��ق��راءة  اإىل  بالن�سبة  اأواًل: 
�سيء  على  يح�سل  ال  ي�سلي  عندما  االإن�سان  ف��اإن 
وامل�ستحبة..  ال�اجبة  بال�سالة  ماأم�ر  ولكنه  نقدي, 
�ساعة,  مل��دة  ويتهجد  ال��ل��ي��ل,  ج���ف  يف  في�ستيقظ 
هنالك  لي�س  الب�سر,  اأف���راد  كباقي  ه�  النهار  ويف 
يقراأ  اأن  االإن�سان  على  اإن  ف��اإذن,  معجلة..  جائزة 
ب��داع��ي ال��ت��ق��رب اإىل امل�����ىل, ع��ب��ادة ب��ني ي��دي��ه.

اإن هذا العلم خمزون يف الال�سع�ر, فمثال:  ثانيًا: 
اإذا قراأ االإن�سان م�ساألة �سرعية من الر�سالة العملية 
يذهب  ���س��ن���ات  وب��ع��د  فين�ساها,  احل��ج  اأح��ك��ام  يف 
الباطن,  يف  املدف�نة  امل�ساألة  بهذه  واإذا  احلج,  اإىل 
التي قد ن�سيها,  امل�ساألة  ال�سطح, فيتذكر  تطف� على 
االإن�سان  على  اإن  ف���اإذن,  العلم..  طبيعة  هي  فهذه 
اأنه ين�سى ما يقراأ. الياأ�س, ملجرد  اأن ال يعي�س حالة 
ت��رك  اأن  امل��ج��ال,  ه���ذا  يف  امل��ع��روف  م��ن  ثالثا: 
املعا�سي اأي�سًا من م�جبات انفتاح االأب�اب الباطنية, 
وتق�ية الذاكرة.. الأن ت�ستت الفكر من ت�ستت ال�س�ر 
الرتكيز  حتقق  ال�س�ر,  ه��ذه  قّلت  ف���اإذا  ال�����اردة, 
تاأمالته. يف  اأو  عبادته  يف  م�ؤمن  كل  يتمناه  ال��ذي 

بقلم: ال�سيخ حبيب الكاظمي
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بقلم: اب� اديان الب�سري

االمام علي باقالم ال�سعراء 

ــــــــل جتــــــيــــــم الــــــنــــــوح  وتــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــر مــــــــيــــــــامتــــــــهــــــــا هــــــا�ــــــســــــم خ
ـــــارمـــــهـــــا لـــــــــــــف الـــــــــــــكـــــــــــــدر رايـــــــتـــــــهـــــــا  ــــــــــــل اأحـــــــــــــــــــــدود �ـــــس وف
لـــــــلـــــــعـــــــدوان  اجلــــــــــــــــــان  ــــــا راح  ــــــه ــــــارم طـــــــيـــــــب الـــــــــــنـــــــــــوم ح
املـــــــجـــــــرب  الـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــف  ــــــــــــرب راح  ـــــب لــــــــوطــــــــب لــــــلــــــحــــــرب واح ـــــرح م طــــــــــرب  الــــــــلــــــــي  راح 
ـــة  ـــن ـــم ـــي ب ــــــن  ــــــس ــــــ� احل هـــــــــز  ـــــــــزمـــــــــه �ـــــــســـــــلـــــــع بــــــابــــــه اأو  ـــــــــع وب

ـــــــوت  ـــــــام ـــــــــــــــــزمل ي ــــــــــــوتيــــــــــامــــــــــوت ال ــــــــــاب امل ــــــــــه يــــــــاملــــــــنــــــــك ي
ــــــــــداك اع اأرواح  ـــــــــاجـــــــــاذب  ـــــــــاالهـــــــــوت ي ــــــــــــــوم احلــــــــــــــــــرب ي ي
ــــــون اأجـــــــــــــــــدام املـــــــــــــرادي  ــــــل ــــــس ـــــوتا� ـــــف ـــــد حــــــــــدك تــــ�ــــســــل وت ـــــع ل
ــــــحــــــرب فـــــتـــــاك ــــــبــــــل ـــــــــداكحـــــــتـــــــه الــــــــــكــــــــــدر مـــــــايـــــــدنـــــــاكوانـــــــــتـــــــــه ال ـــد لــــــك مـــــوا�ـــــســـــي اأع ـــه ـــس ـــ� ت
ود  بــــــــــن  ــــــــت  ــــــــدل ــــــــن اجل ـــــــهيــــــــــــــوم  ـــــــزاب ـــــتـــــت اح ـــــك �ـــــس ـــــف ـــــي ـــــس و�

ــــــــر يـــــــتـــــــواكـــــــد  ــــــــم ـــــدك حــــــــــــــــدك ج اأومـــــــــــــــن يــــــكــــــدر يــــ�ــــســــل ح
ـــــكـــــون   ــــــــه املــــــــــــوت يـــــــــوم ال ــــــــت يــــــــدك واأن او  ـــــــــــــــرك  مل طــــــــــايــــــــــع 
ـــــمـــــن يــــ�ــــســــمــــع ابــــــــطــــــــرواك  ـــــــــــوف مـــــــــن عـــــنـــــدك كـــــل ــــــرد خ يــــــ�ــــــس
ــــــابــــــك وتــــــــــــــكــــــــــــــرب املــــــــــحــــــــــرابــــــــــك �ــــــســــــلــــــون الــــــنــــــغــــــل مــــــــا هــــابــــك  ـــــــــــرد �ـــــــســـــــارمـــــــه او�ــــــس ج
ــــبــــا�ــــس  ــــك يـــــا�ـــــســـــديـــــد ال ــــب ــــي ــــس ـــــــار اأبــــــــــدمــــــــــك اخــــ�ــــســــابــــه و� �ـــــــس

 نقدم لكم اعزائنا اخلطباء  بعد ان مرت علينا ذكرى �سهادة االمام علي ابن ابي طالب 
والقراء وكذلك اخواتنا املبلغات هذه الق�سيدة الرائعة من ديوان )منهل ال�سرع( لل�سيد عبد 

احل�سني ال�سرع حتت عنوان )انف�سمت العروة الوثقى(

ـــيـــف  ـــ�ـــس بـــال انــــــطــــــرب  اهلل  ــــيــــف  ــــــــه�ــــس ــــــــراب ــــــــح ـــــــب امب ـــــــس ـــــــ� ـــــــخ وت
ــــــس ملــــ�ــــســــابــــه واأظــــــــــلــــــــــم كــــــونــــــهــــــا الــــــفــــــركــــــاه  ــــــر� ــــــع اأومــــــــــــــــــاج ال
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ـــــــــــي الـــــــبـــــــوب  ـــــــــــاداح ــــــــا احلـــــــ�ـــــــســـــــن ي ــــــــاب ي
ـــوب ـــي ـــس ـــ� ـــــــك بـــــــــات م ـــــــس ـــــى را� و�ــــــســــــافــــــه عـــــل
ــــوب ـــــني خمــــ�ــــس ـــــن ـــــس ـــــ� ـــــك يــــــبــــــو احل ـــــب ـــــي ـــــس و�
ــــوب ــــل ــــك ــــاب ال ــــس ــــ� ــــل ـــــوبـــــك ه ـــــيـــــف الـــــ�ـــــس و�ـــــس
ــــيــــوب ـــــك مــــ�ــــس ـــــي ـــــل ــــــة ع ــــــام ــــــت ــــــي ودمــــــــــــــع ال

زيــــــــنــــــــب لــــــفــــــت يــــــــابــــــــه احلــــــ�ــــــســــــن لـــيـــك 
ودهــــــــــــــــا تــــــ�ــــــســــــل وتـــــــ�ـــــــســـــــوفـــــــك �ــــســــبــــيــــك 
ــــــــدك يــــــبــــــو احلــــــمــــــلــــــة وحتـــــاجـــــيـــــك  ــــــــع وجت
ـــــــك  ـــــــاذي ـــــــــــره امل ـــــــك ت ـــــــرح ـــــــا ج ـــــــه ـــــــــــا ذي وم
ـــــح ومتـــــــ�ـــــــســـــــي تــــــنــــــحــــــب اعـــــلـــــيـــــك  ـــــب ـــــس ـــــ� ت
ـــــك ـــــي ـــــــــــــد اظـــــــــــــــن ملــــــــهــــــــا تـــــو�ـــــس ـــــــــــــري وات

ـــــــــــــك الــــــلــــــيــــــلــــــه ـــــــــفـــــــــت مي ـــــــــاتـــــــــك ل ـــــــــن ب
ــــــا تــــ�ــــســــيــــلــــه ــــــه ــــــع ــــــدم وكــــــــــــــل وحـــــــــــــــــدة م
ـــــــــا ونـــــحـــــيـــــلـــــه ـــــــــه ــــــــــــــي ول وتـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــد وه

ــــــــون الـــــــــــــــــذي يــــــحــــــمــــــي دخـــــيـــــلـــــة  ــــــــل ــــــــس ا�
ــــة  ــــل ــــي ــــس ــــ� ــــي ــــــــاهــــــــو ال ــــــــل ي عــــــكــــــبــــــة احلــــــــم
ـــــة  ـــــل ـــــي ــــــة ذل ــــــب ــــــك وتـــــــ�ـــــــســـــــل احلــــــــــــــــــرم ع

ــــــــاك الـــــــــــــــــــروح يــــــاحــــــيــــــدر  ــــــــع جــــلــــثــــوم ن ام  ــــه  ــــي ــــع ن و�ــــســــمــــعــــت 
ــــوم تــــــــ�ــــــــســــــــرخ لــــــــفــــــــت خلـــــوتـــــهـــــا  ــــال م ـــــد  ـــــب اجل ـــــا  ـــــده ع ــــــن  م او 
واهلل  ــــــي  ــــــل ــــــع ــــــال ي ـــــــاحـــــــت  ــــوم�ـــــــس ــــن ــــي ال ــــوت ــــخ ـــــم ي ـــــك يــــطــــيــــب ال
ـــــــــه اجنــــــتــــــل بـــــاملـــــحـــــراب ـــــــــون ـــــــــــــــرادي اأنـــــ�ـــــســـــابواأب ــــف امل ــــي ــــس ــــ� ــــابوب ــــب ــــو احمـــــمـــــد الـــــــداحـــــــي ال ــــب ي
ـــــــه  ـــــــرا�ـــــــس ــــــــــن ال ــــــــــاي ـــــه كـــــــــــــوم وع ـــــواب ـــــس و�ـــــــســـــــد يـــــــــن امــــــــــــي �

ــــل  ــــربي ج بــــالــــ�ــــســــمــــه  ا�ـــــســـــمـــــع  كـــــــــــــــام يــــــ�ــــــســــــيــــــح ويـــــــــنـــــــــادي  
اهلل  ـــــــــــــــن  دي ـــــــــــــــن  رك ـــــــي الـــــــهـــــــادي تــــــــــهــــــــــدم  ــــيــــيــــبــــة و�ـــــــس ملــــ�ــــس
ـــوب ـــي ـــ�ـــس ـــــــــه بـــــ�ـــــســـــيـــــف املـــــــــــــــراديابـــــــــو احلـــــمـــــلـــــة وكـــــــــع م ـــــــــس را�

ــــــــــن الـــــديـــــن  ـــــــو احلـــ�ـــســـنـــنيجلـــــلـــــه انــــــــهــــــــدم رك ــــى اب ــــفــــه عــــل ـــــم نــــ�ــــســــني يــــاو�ــــس ــــــــــه يـــــنـــــجـــــ�ـــــس را�ــــــــــس
ـــــه وتــــــــــــــكــــــــــــــور اأمبـــــــــــحـــــــــــرابـــــــــــه ـــــاب ـــــي اث ـــــب  خـــــ�ـــــس دمــــــــــــه  او 
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االدب ال�سعبي



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
على  وال�����س��الم  وال�����س��الة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  بيته  وال  واملر�سلني حممد  االنبياء  ا�سرف 
ح�سني  ال�سيد  ب�سماحة  نرحب  البدء  يف  الطاهرين 
قا�سم القابجي ونق�ل له ال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته؟
  وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته 

لقراء  اخلطيب  ه���ي��ة  وب��ي��ان  ت��سيح    
جملتنا امر مهم جدا لذا نلتم�س من �سماحة ال�سيد 
القابجي بيان ه�يته ال�سخ�سية و�سيء من درا�سته 

احل�زوية واالكادميية؟
حمم�د  ق��ا���س��م  ح�سني  ال�سيد  اال���س��م    
رابطة  وع�س�  اال�سرف  النجف  من  القابجي  احمد 
خ��ط��ب��اء امل��ن��رب احل�����س��ي��ن��ي يف ال��ن��ج��ف اال���س��رف 
االدبي  ال�ساد�س  يف  اكملها  مل  االعدادية  الدرا�سة 
ر�سبت و�سبب ر�س�بي ه� اخذي من قاعة االمتحان 
واخذوا  واخذوين  ال�سابق  النظام  ازالم  ايدي  على 
وبقيت  ال�سهيد  حممد  اخي  اعدم  وب�سببها  عائلتي 
وبعد  اجل��ي�����س  اىل  التحقت  ث��م  االم���ر  ه���ذا  ع��ل��ى 
من  ف��ب��داأت  احل���زوي��ة  الدرا�سة  اىل  اجتهت  ذل��ك 

و�سلت  ث��م  وانهيتها  امل��ق��دم��ات  اىل  ث��م  ال��ب��داي��ة 
امل��رح��ل��ة  ه���ذه  اك��م��ل  امل��ك��ا���س��ب ومل  م��رح��ل��ة  اىل 
وانت�سار  عندي  املجال�س  وكرثة  وقتي  �سيق  ب�سبب 
ان  ا�ستطيع  مل  ولهذا  احل�سيني  واملنرب  اخلطابة 
احفز  فبداأت  درجة,  اىل  احل�زوية  الدرا�سة  اكمل 
اىل  اال���س��ت��م��اع  خ���الل  م��ن  ال��ف��ردي��ة  ع��ل��ى  نف�سي 
حما�سرات اال�ساتذة يف احل�زة, واحلقيقة هنا ان 
ولكن  نف�سه  اخلطيب  تنفع  قد  احل�زوية  الدرا�سة 
االم��ة  وا���س��الح  والتاريخية  العقائدية  ال��درا���س��ة 
الدرا�سة  ام�ر ما يحتاجه اىل  واملجتمع يحتاج اىل 
وال�سع�ر  اخ��ت��الط  اىل  ي��ح��ت��اج  وامن���ا  احل����زوي���ة 
ان  االن�سانية يحتاج  الرحمة  باالخرين ويحتاج اىل 
ي�سع النا�س على ال�سراط امل�ستقيم وان يب�سرهم 
للم�سكلة  معاجلتك  خ��الل  وم��ن  الكلمة  خ��الل  من 
ال��غ��زو  ال��ي���م  وخ�س��سا  املجتمع  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي 
مدر�سة  �سد  اال�ستكبار  دول  من  ال�هابي  االجنبي 
جه�دنا  كر�سنا  ولذلك  قطعا    البيت  اه��ل 
على ا�سالح االمة واملجتمع من خالل و�سع النا�س 
م�ساكلها  معاجلة  وكيفية  ال�سحيح  و�سعها  على 
وان���ا اع��ت��ربه��ا مهمة اه��م م��ن ال��در���س احل����زوي 

املحا�سرة  ولكن  انا  ينفعني  احل���زوي  الدر�س  الن 
جمتمعا  وتنفع  باأكملها  ام��ة  وتنفع  تلقيها  عندما 

باأكمله.
تتلمذمت يف جمال اخلطابة    على يد من 
واخ��ذمت  �ساعدكم  ال��ذي  وم��ن  احل�سيني؟  واملنرب 

منه؟
احد  اىل  اك�سفه  مل  االم��ر  هذا  حقيقة     
من النا�س ومل اتتلمذ على ايد احد ال�سر احل�سيني 
واقعا  هذا  اىل  قادين  الذي  ه�  احل�سيني  واالب��داع 
انا ما عندي �سيء عندي مثل اعلى من خالل املثل 
ه�  االعلى  واملثل  املرحلة  هذه  اىل  و�سلت  االعلى 
اعتربُة  انا  ال�ائلي  احمد  ال�سيخ  الدكت�ر  اال�ستاذ 
هذا مدر�سة والبع�س من يق�ل ان هذا تقليد لل�سيخ 
ال�ائلي  اق�ل له لي�س بعيب ان تقلد مدر�سة باكملها 
ان  االعلى  املثل  اهل  الن  االعلى  املثل  من  وت�ستفيد 
ت�ستفيد منه ومل تتلمذ على ايدي احد و�سعرت باملد 
احل�سيني من خالل العطاء الروحي واحلمد هلل انا 

منذ فرتة اقراأ يف ال�سحن احل�سيني. 
  ه���ل واج��ه��ت��م م�����س��اع��ب وم��ت��اع��ب يف 

واملنرب احل�سيني؟ م�سريتكم اخلطابية 
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  مل اواجه اأي م�ساعب ومتاعب يف خدمة 
املد  الن  احل�سيني  واملنرب    احل�سني  االم��ام 
  احل�سني  خدمة  يف  ومازلت  معي  احل�سيني 
او  احد  يرتك  ان  امل�ستحيل  من    احل�سني  ان 
عليك  ت�سهل  له  خمل�سا  تك�ن  ما  فكل  احد  ين�سى 
خدمة  يف  مادمت  �سع�بة  عليه  متر  ومل  امل�ساعب 

  احل�سني
  م��ا ه��ي امل���ا���س��ي��ع وامل���ج���االت االك��رث 

ح�سا�سية واالوىل يف الطرح بال�قت احلا�سر؟
االج��ت��م��اع��ي��ة  امل���ا���س��ي��ع  ����س���يء,  اول    
نف�س  تبني  ال��ت��ي  ه��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��ق��ائ��دي��ة, 
واملجتمع  االج��ي��ال  وتبني  اال���س��رة  وتبني  االن�سان 
واحل�سارة واالمة, انت ممكن اذا بنيت من خالل 
اخرى  قاعدة  تبني  ان  ممكن  االجتماعية  االم���ر 
العقائدي  اجل��ان��ب  وه���  ل��الم��ة  منيع  �سد  فتك�ن 
نن�سر  فنحن  عقيدتهم  ام���ر  على  النا�س  ومعرفة 
انا  االجتماعي  وامل��د  والعقائدي  االجتماعي  امل��د 
تربية  اق�سد  انا  الروحية  الرتبية  فقط  اق�سد  مل 
ابناء  وتربية  اال�سرة  وتربية  املجتمع  وتربية  النا�س 
هذه  اعتقد  ان��ا  ب��ف��روع��ه,  يتعدد  كله  ه��ذا  االم���ة 
هذا  اىل  بالن�سبة  ح�سا�سيه  اوىل  ه��ي  امل�ا�سيع 

املجتمع احل�سا�س يف هذا ال�قت احلا�سر.
يعد  براأيكم  اخلطيب  عند  التقليد  هل    
اخلطيب  به  تن�سح  معني  ا�سل�ب  هناك  ام  ناجحا 

وي�سب يف م�سلحته؟
بنتيجة  ياأتي  ان  ميكن  التقليد  كان  اذا    
انا  الن  لكم  اذك��ره  ما  مثل  مانع  به  ولي�س  جيدة 
اتبعت طريقة ال�سيخ ال�ائلي وتاأثرت به فا�سعر انه 
اتي بنتيجة من خالل كرثة املجال�س وعدم اكمايل 
كان  اذا  فالتقليد  املجال�س  كرثة  ب�سبب  الدرا�سة 
ال�سخ�سية  بتلك  تاثريات  خالل  من  بنتيجة  ياتي 

تقلد  اذا  ام��ا  م��ان��ع  ب��ه  لي�س  ف��ان��ه 
واخلط�ة  بالقذة  القذة  ال�سخ�سية 
اب��داع  مااعتربة  ان��ا  ه��ذا  باخلط�ة 
جه�د  على  ا�سكال  وامن��ا  �سخ�سي 
ان  ميكن  نظري  يف  بينما  االخرين 
افجر  خ��الل   م��ن  اب��دع  ولكن  اقلد 
من  والت�فيق  داخ��ل��ي  يف  الطاقات 

اهلل  واملد احل�سيني.
  ماهي الدول التي وفقكم 

اهلل لقراءة والتبليغ فيها؟
وق��راأت  لبنان  يف  ق��راأت    
دع������ات  يل  ووج����ه����ت  اي�������ران  يف 
ولكن  وقطر  البحرين  يف  للقراءة 
اب���� ان ال اخ���رج يف  ال��ن��ج��ف  اه���ل 

�سهر حمرم احلرام وهم �سه�د عليه الن انا عندي 
اح��دى  فقط  حم��رم  �سهر  م��ن  االوىل  الع�سرة  يف 
اأبداء من بعد اذان الفجر واختم  وع�سرون جمل�س 
يف ال�ساعة العا�سرة ليال و�ساغل م�ساحة وا�سعة يف 
النجف طرف  والقراءة يف م�كب  اال�سرف  النجف 
وك�سبة  ال��رباك  وط��رف  ال�سياغ  وم�كب  احل�ي�س 
وع�سرين  احدى  اىل  واحد  من  وابداء  الكبري  �س�ق 

ماأمت وهذا عندي كنز.
من  خا�س  ل�ن  على  تعتمدون  انكم  هل    
على  تعتمدون  خا�سني  �سعراء  لديكم  وهل  االط�ار 

كتاباتهم؟
النا�س  ينا�سب  االط����ار  م��ن  اأي  ان��ا  ال    
او  العا�س�ري  ط�ر  مثل  معه  ا�سري  وال�قت  املجتمع 
لي�س لدي ل�ن واحد من االط�ار  ط�ر احلدي مثال 
املحا�سرة  ابني  وكما  يحتاجه  الذي  املجتمع  ح�سب 
كمحا�سرة  حما�سرة  يحتاجه  الذي  املجتمع  ح�سب 
ما  او م�عظة ح�سب  ا�س�ليه  او حما�سرة  عقائدية 

املجتمع. يطلبه 
  يروم معهد اخلطابة يف العتبة احل�سينية 
ت�سكيل رابطة با�سم رابطة خطباء املنرب احل�سيني 
واملبلغني  اخلطباء  روؤى  ت�حيد  اىل  تهدف  والتي 
فهل انتم مع هذه الفكرة ام لكم وجهة نظر اخرى.

  انا مع الفكرة اذا كانت هناك ت�جيهات 
خطابه  �سناعة  ح�ل  ال�سحيح  االجت��اه  يف  فكرية 
ومنرب ين�سجم مع ال�قت احلا�سر انا اول امل�ؤيدين 
الن عندما تنظر اىل بع�س اخلطباء عندما يرتقي 
يطرح  وت���ارة  و�سماال  ميينا  يتكلم�ن  ت��ارة  امل��ن��رب 
بناء  يتبنى  م��ن  هناك  ك��ان  ف���اأذا  ركيكة  املعل�مة 
اول  اك�ن  انا  جيد  فهذا  خطباء  ببناء  تق�م  رابطة 

واملنا�سرين لهم.  امل�ؤيدين 
�سيد  منرب  ارتقيتم  ان  لكم  �سبق  ه��ل    

�سع�ركم  ه�  وما  احل�سيني؟  ال�سحن  يف  ال�سهداء 
م�سيبة  وتقراون  النا�س  وتر�سدون  تعظ�ن  وانتم 

احل�سني بالقرب منه.
 10 ح���ايل  منذ  ال�سحن  يف  اق���راأ  ان��ا    
ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  اق���راء  ���س��ن���ات 
بجه�د ال�سرفاء اال�ساتذة انا اعتربهم اخ�تي وهم 
وال�سيد  اف�سل  وال�سيد  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
�سعد كذلك ال�س�تيات وغريهم وجه يل �س�ؤال من 
احد اخلطباء وقال يل ماهي املدة التي قراأت فيها 
يل  فقال  �سن�ات   10 ح���ايل  له  فقلت  ال�سحن  يف 
  ماذا ت�سعر حينما جتل�س وانت امام احل�سني
يف  املنرب  على  اجل�س  عندما  ا�سعر  ان��ا  ل��ه  فقلت 
املالئكة  اجنحة  على  جال�س  كاأمنا  االم��ام  �سحن 
اخلطابة  اما  �سياغة  بدون  خرج  الكالم  �سدقني 
ب��ه��ا م��ن خ��الل  ان��ا ا���س��ع��ر  ال��ت��ي اط��رح��ه��ا حقيقة 

امل�ج�دين.
اأحداهما  كلمتني  منكم  ن�سمع  ان  نريد    
منهم  املبتدئني  وخ�س��سا  اخلطباء  اىل  م�جهة 

واالخرى لنا نحن كادر جملة اخلطابة؟
انا  حقيقة  االع��الم��ي���ن  ايها  لكم  اوال    
كاملجاهد  احل��ا���س��ر  ال���ق��ت  يف  االع��الم��ي  اع��ت��رب 
هناك  ال�سيف  يف  يجاهد  ال��ذي  الن  اهلل  �سبيل  يف 
قال    النبي  ورد عن  كما  بالكالم  يجاهد  من 
)اأف�سل اجلهاد كلمة حق عند �سلطان جائر( بدون 
الي�م  نحن  نحتاجه  ف��االع��الم  معرفة  ب��دون  علم 
لها  يفتقر  التي  االم���ر  طرح  خالل  من  خ�س��سا 
املجتمع وا�سال اهلل ان ي�فقكم ياكادر جملة �سدى 
اخلطباء  اخ�تي  اما  املجلة  هذه  ال�سدار  اخلطباء 
بخدمة  ابتدئ�ا  لهم  واق���ل  اوجههم  انا  املبتدئني 
او  بامل�سلحة  ياتي  ال��ذي  الن  ت�فق�ا  لكي  خال�سة 
مع  �سادقا  يكن  مل  الن  �سدق�ين  يت�فق  ال  الغاية 
لكم  اجعل�ا  وعليه    احل�سني 
من  وغ��ريه  ال���ائ��ل��ي  كال�سيخ  رم��زا 
ا�سكركم  وانا  واال�ساتذة  اخلطباء 

جدا ياكادر جملة اخلطباء.
ن�سكر  لقاءنا  اخلتام  ويف       
هذا  ات��اح��ت��ه  على  ال�سيد  �سماحة 
ب��رام��ج عمله  ال��ث��م��ني م��ن  ال���ق��ت 
ونكرر �سكرنا وتقديرنا ل�سماحتكم؟
ي��ب��ارك  واهلل  ا���س��ك��رك��م        
خدمتكم  يف  وم���ف��ق��ني  ب��ج��ه���دك��م 
عليكم  وال�سالم  اهلل  �ساء  ان  ه��ذا 

ورحمة اهلل وبركاته.
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قال:  ان��ه    امل�ؤمنني  ام��ري  االم��ام  عن 
)طلبت الراحة لنف�سي فلم اجد �سيئا اروح 
من ترك ماال يعننني( اعطى اال�سالم لكل 
ال�سخ�سية  حلياته  خا�سة  ح�سانة  ان�سان 
من خالل الدع�ة اىل احرتام ماله وعر�سه 

ودمه و�سائر خ�س��سياته. 
بالغة  حرفة  امل�سلمني  لبي�ت  اعطى  كما 
من خالل  النهي عن االطالع على ما فيها 
فقد ورد يف احلديث ال�سريف ) ومن اطلع 
يف بيت جاره فنظر اىل ع�رة رجل او �سعر 
كان حقا على  �سيء من ج�سدها  اأو  ام��راأة 

الذين  املنافقني  مع  النار  يدخله  ان  اهلل 
يبتغ�ن ع�رات الن�ساء يف الدنيا.

الفار�سي  �سلمان  ان  ي��روى  ما  لطيف  ومن 
بع�س  ج��اءه  ال�سباح  كان  وملا  ت��زوج   
اهلك  وج���دت  كيف  ل��ه  وق��ال���ا  ا�سحابه. 
اهلل  امن��ا جعل  ق���ال:  ث��م  ف��اأع��ر���س عنهم 
فيها  ل��ت���ارى  واالب�����اب  واخل���دور  ال�ست�ر 
له  ظهر  عما  ي�سال  ان  منكم  ام��رء  ح�سب 
فاإما غاب عنه فال ي�ساألن عن ذلك �سمعت 
ذلك  عن  التحدث  يق�ل    اهلل  ر�س�ل 

كاحلمارين يت�سامان يف الطريق 

�سلبيات التدخل باخل�سو�سيات
جاء يف الن�س��س ال�سريفة احلث على عدم 
فيما  اإال  النا�س  خ�س��سيات  يف  التدخل 
يتعلق باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ملا 

يف ذلك من �سلبيات ومنها:
1- احراج االخرين يف الكالم 

فقد تك�ن هناك بع�س االم�ر التي ال يريدون 
االخبار عنها وقد يلجاأون اىل الكذب لعدم 
ك�سفها يف كال احلالتني فاإن التدخل ي�ؤدي 

اىل اثار �سلبية. 
2- ك�سف اال�سرار 

بقلم: ح�سن النجار

التدخل
بخ�سو�سيات

االخرين
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اذا  وخ�س��سا  ا�سحابها  ت���ؤذي  التي  وهي 
كانت من ا�سرار بيته .

3- العداوة واخل�سومة 
ي�ؤدي  قد  االخرين  مب�ساكل  البع�س  تدخل 
اذا  وخ�س��سا  وا�ستعالها  زي��ادت��ه��ا  اىل 
االبحاث  ك�سفت  فقد  ا�سرية  م�ساكل  كانت 
يع�د  الطالق  ا�سباب  اهم  ان  االجتماعية 
واال���س��دق��اء يف حياة  االه����ل   ت��دخ��ل  اىل 

الزوجني.
4- اف�سال ال�سائل

من خالل ا�سكاته فقد قيل )ال تتدخل فيما 
روي  ير�سيك(  ماال  ت�سمع  ال  كي  يعنيك  ال 
ان االمام علي  كان يخطب على منرب 
وقال  قي�س  بن  اال�سعث  فاعرت�سه  الك�فة 
امل�ؤمنني هذا عليك ال لك فخف�س  يا امري 
 ب�سره وق��ال: وما يدريك ما  االم��ام 
علي ومايل عليك لعنة اهلل ولعنة الالعنني.
  الباقر  االم��ام  راأى  رج��ال  ان  وروي 

ح��اره  �ساعة  يف  غ��الم��ني  على  متكئ  وه��� 
فجاءه قائال: ا�سلحك اهلل �سيخ من م�سايخ 
قري�س يف هذه ال�ساعة على هذا احلالة يف 
طلب الدنيا ل� جاءك امل�ت وانت على هذه 
احلالة, فقال : ل� جاءين واهلل امل�ت 
وانا يف هذا احلال جاءين وانا يف طاعة من 
عنك  نف�سي  بها  اك��ف  تعاىل  اهلل  طاعات 

وعن النا�س.
5- منع اخلري

فبع�س النا�س يتدخل يف كل تفا�سيل حياة 
فعله  ان  غافل  وه�  اخلري  ليمنع  االخرين 
  و�س��سة �سياطينه روي ان االمام علي
بعث اىل رجل بخم�سة او�ساق من متر فقال: 
 ال كرث  و�سق واحد فقال  يكفيه  رجل 

وتبخل  ان��ا  اعطي  قربك  امل�ؤمنني  يف  اهلل 
انت.

اإال  النا�س ال ي�سرتيح�ن  وهناك ن�عان من 
اذا يتدخل�ا يف حياة االخرين بكل تفا�سيلها 
ا�سحاب  م��ن  االخ���ب���ار  تتبع  ي��ح��ب���ن  ه��م 
العالقة او من غريهم وا�ستج�اب االخرين 

يف عملهم ون�مهم وطعامهم في�سال�ن.
اين كنت؟ واىل اين تذهب؟...وووو...الخ

وخ�س��سا  املجتمع  طبيعة  على  ي�ساعد 
ب��اوق��ات  يهتم  ال  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  املجتمع 
ن�سمع  لذا  ال�قت  ت�سييع  ولكن همه  النا�س 
لنتحدث  يق�ل�ن  الف�س�لي�ن  اال�سخا�س 

بكذا فنحن ال �سغل عندنا!!
كما ي�ساعد على ذلك طبيعة اال�سر العربية 
فاالم تزوج ابنتها وتظل حتمل همها وت�ساأل 
بحياتها  وت��دخ��ل  زوج��ه��ا  م��ع  اح�الها  ع��ن 

وحياته...
وهكذا اجلريان يتدخل�ن واال�سدقاء كذلك 
واالطمئنان  امل�ساعدة  بحجة  ذل��ك  وك��ل 
هذه  ان  ذل��ك  من  واالعجب  االح���ال  على 
فرتى  اخل��ري  لتمنع  تتدخل  ال�سخ�سيات 
البع�س يق�ل: ملاذا تذهب اىل احلج االن؟ 
ابنتك  تلتزم  ومل��اذا  اخلم�س؟  تدفع  ومل��اذا 

باحلجاب؟...
ولكن ه�ؤالء ولالأ�سف ال يتدخل�ن لي�سنع�ا 

ال�س�ء بل يق�ل�ن مالنا والتدخل بغرينا!..
يف  زوجها  خ�س��سيات  يف  الزوجة  تدخل   
الغرية  بدافع  االجتماعية  وعالقاته  عمله 
عليه وجب التملك وال�سيطرة فت�ساأله دائما: 
تاأخرت؟ مما ي�جب ج�ا  اين كنت؟ وملاذا 
من ال�سيق واخلناق على الزوج فيق�سعر من 

تخل�سا  عليها  للكذب  ي�سطر  وقد  كالمها 
االهتمام  عدم  االيعني  وهذا  االح��راج  من 
ب���اأح����ال ال����زوج ف���ان ذل���ك خ���الف ح�سن 
املعا�سرة الزوجية وامنا يعني االلتفات اىل 
حدود العالقه الزوجية وحث اال�سالم على 
كان  اذا  االخ��ري��ن  بخ�س��سيات  التدخل 
باملعروف  االم��ر  باب  من  مل�سلحتهم  ذلك 
اهل  تدخل  ذل��ك  وم��ن  املنكر  ع��ن  والنهي 
النف�ر  ح��ال  يف  ال��زوج��ة  قبل  م��ن  ال�سلح 
�سقاق  خفتم  وان   ( ت��ع��اىل:  ق��ال  بينهما 
من  وحكما  اهله  من  حكما  فابعث�ا  بينهما 
بينهما  اهلل  ي�فق  ا�سالحا  يريدا  ان  اهلها 
ينبغي  ومم��ا  خ��ب��ريا(  عليما  ك��ان  اهلل  ان 
الدع�ة  ان  ال�سياق  ه��ذا  يف  اليه  االلتفات 
يعنى  ال  باخل�س��سيات  التدخل  عدم  اىل 
عدم ال�س�ؤال عن اح�ال االخرين فان ذلك 
بحق�ق  وال��الم��ب��االة  اال�ستخفاف  من  ن���ع 
ال�سداقة فعن ر�س�ل اهلل حممد  اذا 
ابيه  وا�سم  ا�سمه  عن  ف�ساأله  احدا  احببت 
وعن منزله فان كان مري�سا عدته وان كان 

م�سغ�ال اعنته.
على  يحافظ  م��ن  ه���  امل�سلم  االن�����س��ان  ان 
خ�س��سيات االخرين ويرتك ف�س�ل الكالم 
وال�س�ؤال اإال اذا اقت�سى احلال وج�ب االمر 
واحلكمة  اخلري  ي�رثه  ذلك  فان  باملعروف 
داود  على  دخ��ل    لقمان  ان   ( قيل 
ي�ساأله  ان  ف��اراد  ال��درع  ي�سرد  وه���   
داود  اأمتها  فلما  ف�سكت  احلكمة  فادركته 
فقال  انت  احلرب  لب��س  نعم  وقال  لب�سها 
فاعله  وقليل  حكمة  ال�سمت    لقمان 

فقال داود  بحق ما �سميت حكيما(.
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

ـــري الـــعـــطـــاء ـــث رجــــــل ك نوفل 1
�ـــســـلـــيـــع  ، بــــــــــــارع  جميد 2
ــــة ــــة احلــــقَّ ــــرف ــــع امل يقني 3
ـــــــــــرة الــــــرمــــــان زه جلنار 4

اأول الغيث تعترب االمامة من اهم امل�سائل يف النظام ال�سيا�سي اال�سالمي, 
يت�ىل  من  على  ع��ادة  كتبهم  يف  امل�سلم�ن  يطلقه  امل�سطلح  ه��ذا  ان  حيث 
اأو  كاخلليفة  م�سطلحات  جنبه  اىل  وا�ستعمل    الر�س�ل  بعد  ال�سلطة 
ال��سي او امللك او ويل االمر او �سلطان اهلل اىل غري ذلك من امل�سطلحات 

التي نعرب عنها الي�م ب�)رئي�س الدولة(
واذا كان اال�سالم قد حكم ب�سرورة وج�د الدولة كما تقدم فال بد من الق�ل 
ب�سرورة وج�د النظام للحكم يبني لنا كيفية ت�يل ال�سلطة وما هي ال�سفات 
وماهي  �سالحيته  هي  وم��ا  يت�الها  فيمن  تت�فر  ان  يجب  التي  وال�سروط 
مبادئ  مع  من�سجما  ذلك  يك�ن  ان  تق�سي  وال�سرورة  باملحك�مني  عالقته 

اال�سالم واإال �سنقطع ال�سلة بينهم.
وقبل �سروع الطرح يف النظريات التي قبلت بهذا ال�سدد البد من اجل�اب 
على ت�ساوؤل يرد وه�: هل ان االمامة امر واجب ام جائز؟ وهل هي من ا�س�ل 

الدين ام الفروع؟

امل�سلم�ن ذهب�ا اىل وج�ب االمامة يف غالبيتهم واعتربوها من �سروريات 
العقل  بحكم  الثابتة  اال�س�ل  من  اعتبارها  اىل  اجلعفرية  فذهبت  الدين 

وال�سرع وذهب اهل ال�سنة اىل اعتبارها من الفروع.
ومن املبادئ الثابتة ان يف حياة الر�س�ل  جمع بني ك�نه نبيا ومر�سال 
من اهلل تعاىل وبني ك�نه حاكما ورئي�سا للم�سلمني فجمع بني ال�سلطة الدينية 
والدني�ية ومن الثابت اأي�سا ان الر�س�ل  مت اختياره من اخلالق تعاىل 
النا�س  او  اأي بالن�س فنب�ته ور�سالته مل تتم باختيار امل�سلمني  لهذه املهمة 

نعم وان كان جناح ذلك وتطبيقه يت�قف على امل�ساندة.
اال�سالمية  ال�سيا�سية  املنظ�مة  عر�ست  فقد    الر�س�ل  وفاة  بعد  اما 
ادارة  يف  مهما  نظاما  وعرفت  ال�سلطة  ت���يل  كيفية  يف  مدر�ستني  عم�ما 
الدولة وه� ال�س�رى الذين كان مداه حمل اختالف بني امل�سلمني هذا و�سيتم  
الت�يل  كيفية  ال�سنة يف  اهل  اخ�اننا  القادم اىل مدر�سة  العدد  التطرق يف 

  لل�سلطة بع�ن منه

ال�سلطة يف اال�سالم

اعداد: احالم بالل

يف االنتظار لنداء الرحلة لل�سع�د اىل الطائرة للذهاب اىل البلدة البعيدة جل�س �ساحب 
اخلم�سني عاما يف �سالة االنتظار ومرت الدقائق...

فاخرج من حقيبته كتابا ليقراأ, واقرتب من دكان احلل�ى وا�سرتى كي�سًا فيه حل�ى وجل�س 
قرب �سابًا. فبداأ يقراأ وياأكل بع�سًا من احلل�ى.. وتفاجاأ عندما نظر اىل ال�ساب وه� ياأكل 
معه من نف�س الكي�س بدون ا�ستئذان نظر اليه نظرة فيها ا�ستغراب وتعجب واذا بال�ساب 

يبت�سم ب�جهه... فقال يف نف�سه: انا رجل مثقف يجب ان ال اأرد عليه ب�س�ء.
فرجع يقراأ وياأكل قطعة من احلل�ى وال�ساب كذلك ياأكل قطعة فقال يف نف�سه: اال ي�ستحي 

هذا ال�ساب حتى مل ي�ستاأذن مني كم ه� َج�سر ومل يتعلم االخالق.
ن�سفها  الرجل  واأع��ط��ى  ن�سفني  وق�سمها  ال�ساب  فاأخذها  حل�ى  قطعة  اخ��ر  فبقيت 

بابت�سامة.
زاد تعجب الرجل واخذ ن�سف احلل�ى با�ستغراب وحركة يٍد بطيئة.

فجاء النداء اىل امل�سافرين ان يت�جه�ا اىل ال�سع�د للطائرة.
فجل�س يف مقعده املخ�س�س وو�سع اغرا�سه بجنبه واذا من �سمنها كي�س احلل�ى الذي 

ا�سرتاه فعرف انه كان ياأكل من كي�س ال�ساب ولي�س كي�سه.
كم من امر حكمنا عليه من دون تاكد وكم من حكم دون فح�س

 فكر من جديد

بقلم: ا. علي عادل ها�سم احللقةنظرية احلكم يف اال�سالم
االوىل

بقلم: كرار كرمي زيارة

كي�س احللوى

ال�سهر العربي )التقومي الهجري( �سوال: ان االبل كانت 
ت�س�ل باأذنابها اأي ترفعها وقت الت�سمية طلبا لالخ�ساب وقيل : 
لت�س�يل األبان االبل, اأي نق�سانها وجفافها. وقيل : �س�ال االرتفاع 

درجة احلرارة وادباره. 
ـــغـــوري( ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال

تعني  الرومية  اللغة  يف  كلمة   :)August(ســبــــتـــمــبـــر�
)ال�سابع ( و تعني الهالل.  

بابلية  الكلمة  االآرامي(اأيلول:  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
وتقام يف  والع�يل,  ال�سراخ  العربية, )ول( مبعنى  يقابلها يف  اال�سل 

هذا ال�سهر املناحة )الن�اح( على االله مت�ز.
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احلكم: �سلطة وطنية.

العا�سمة: القد�س.

امل�ساحة:   26,990 كيل� مرت مربع.

ال�سكان: 11,900,000 ن�سمة.

العملة: دينار اردين.

اللغة الر�سمية: العربية.

اأ�سل الت�سمية: من التدوينات التي التعرف عليها ال�ستخدام ا�سم "فل�سطني" اإ�سارة اإىل 

املنطقة اجلغرافية جن�بي بالد ال�سام ما كتبه امل�ؤرخ االإغريقي هريودوت يف م�ؤلفاته يف القرن 
اخلام�س قبل امليالد, اإذ اأ�سار اإىل منطقتي بالد ال�سام وبالد الرافدين با�سم "�س�ريا" واإىل 
َپَلْي�ْسِتيِنيه( و"فل�سطني ال�س�رية". وعلى ما يبدو   Παλαιστινη( "ب�"فل�سطني جن�بها 
بني  ما  اجلن�بي  ال�ساحل  اإىل  اأ�سار  "پل�ست" الذي  ا�سم  من  اال�سم  هذا  ه��ريودوت  ا�ستعار 
يافا ووادي العري�س حيث وقعت املدن الفل�ستية. وكان الفل�ستي�ن من �سع�ب البحر ومن اأبرز 

ال�سع�ب التي عا�ست يف منطقة فل�سطني من القرن ال12 ق.م. وملدة 500 عام على االأقل.
وعم ا�ستخدام ا�سم فل�سطني كا�سم منطقة ذات حدود �سيا�سية معينة يف القرن الثاين للميالد 
عندما األغت �سلطات االإمرباط�رية الرومانية "والية يه�ذا" اإثر التمرد اليه�دي عليهم عام 
132 للميالد واأقامت والية فل�سطني ال�س�رية حملها. اأ�سبحت فل�سطني ُت�سمى "جند فل�سطني" 

يف بداية عهد اخلالفة االإ�سالمية, وكانت تتداخل حدودها مع "جند االأردن".
اجلزء  ت�سغل  اأر���س  هي   )Παλαιστίνη وبالي�نانية:  )فل�سطني   خمت�سرة:  نبذة 

اجلن�بي من ال�ساحل ال�سرقي للبحر املت��سط حتى نهر االأردن. تقع يف قلب ال�سرق االأو�سط 
حيث ت�سكل اجلزء اجلن�بي الغربي من بالد ال�سام, وت�سل بني غربي اآ�سيا و�سمايل اأفريقيا 
ب�ق�عها و�سبه جزيرة �سيناء عند نقطة التقاء القارتني.  حت�ي فل�سطني على عدد كبري من 

املدن الهامة تاريخيًا ودينيًا بالن�سبة للديانات الت�حيدية الثالث, وعلى راأ�سها القد�س.
)امل�سلم�ن  بالعربية  الناطقني  من  هم  الي�م  التاريخية  فل�سطني  �سكان  من  كبرًيا  جزًءا  اأن 
الديانة  واأتباع  بالعربية  الناطقني  من  فهم  �سكانها  من  االآخ��ر  اجل��زء  اأم��ا  وامل�سيحي�ن(, 

اليه�دية املهاجرين واأبناء �سع�ب اأخرى, وتبلغ ن�سبتهم الي�م 49% بينما ي�سكل العرب %46.
يحدها من الغرب البحر املت��سط ب�ساحل ط�له 224 كم, ومن ال�سرق �س�ريا واالأردن, ومن 
من  ط�لها  ال�سكل  م�ستطيلة  وفل�سطني  العقبة.  وخليج  �سيناء  اجلن�ب  ومن  لبنان,  ال�سمال 
ال�سمال اإىل اجلن�ب 430 كم, اأما عر�سها ففي ال�سمال يراوح بني 51 - 70 كم, ويف ال��سط 
72 - 95 كم عند القد�س, اأما يف اجلن�ب فاإن العر�س يت�سع لي�سل اإىل 117 كم عند رفح 
وخان ي�ن�س حتى البحر امليت. ومتتلك املنطقة اأر�سًا متنّ�عة جدًا, وتق�سم جغرافيًا اإىل اأربع 

مناطق.

اإىل  الطريق  تك�ن  بحيث  واإتقانها  تعلمها  ميكن  مهارة  ه�  االإيجابي  التفكري 
النجاح وال�سعادة

كثريون يعتقدون اأن طريقة التفكري �س�اء كانت �سلبية اأو اإيجابية هي اأم�ر فطرية 
ت�جد مع االإن�سان منذ طف�لته, ولكن التفكري االإيجابي ه� مهارة ميكن تعلمها 
واإتقانها بحيث تك�ن الطريق اإىل النجاح وال�سعادة يف حياة كل ان�سان مهما كان 

مركزه اأو حت�سيله العلمي. 
ومن اجل حتقيق النجاح البد من مراعاة مايلي: 

- اكت�ساف املواهب: 
يحتاج كل ان�سان اأن يكت�سف م�اهبه, الأن امل�هبة كنز مدف�ن داخل كل فرد يجب 
الذين  والنابغ�ن  العباقرة  فعل  هكذا  منه,  واال�ستفادة  واإخراجه  عنه  التنقيب 

و�سع�ا اأيديهم على الكنز الداخلي وا�ستغل�ه دون ملل اأو ياأ�س.
- حت�سني التفكري:

ميكن لالإن�سان اأن يتعلم �سيئا جديدا, واأن يتقدم ويتط�ر خط�ة كل ي�م عن الي�م 
الذي �سبقه, وهذا لي�س له عالقة بالعمر والظروف.

- تو�سيع نطاق تفكريك واخلروج من الدوائر ال�سيقة:
ا�ستعدادا  الدرا�سية  باملناهج  تنح�سر  ال  املثال  �سبيل  على  طالبا  كنت  ف��اإذا 
لالمتحان فقط, واإذا كنت م�ظفا اأو عامال حترر من قي�د الك�سب املادي فقط, 

وابحث عن جمال لتط�ير نف�سك وه�اياتك واأن�سطتك فهذا طريق رحب للدخ�ل 
يف عامل اأو�سع واأ�سمل.

- تعلم ا�سرتاتيجية رمي االأحمال والهم�م اأوال باأول, وعدم حملها لترتاكم وتدخل 
تفكريك يف حالة من الياأ�س والقن�ط, فهناك دائما حل�ل للق�سايا ال�سغرية قبل 

اأن تتفاقم وتكرب.
النجاحات  يف  ذاتك  تقدير  خالل  من  وذلك  بالنف�س  الثقة  بناء  على  العمل   -
ال�سغرية, الأن الثقة واالإميان بالنف�س تزيد من عزميتك للتقدم نح� اأعمال اأكرث 

جناحا.
- عدم ال�سماح مل�ساكل وهم�م احلياة الي�مية تن�سيك مهمتك املتعلقة باالرتقاء 
نقاط  ملراجعة  االختالء  عند  لنف�سك  الذاتي  النقد  من  واال�ستفادة  بتفكريك, 

الق�ة وال�سعف و�سبل تط�يرها.
- ابتعد عن اأحالم اليقظة البعيدة جدا عن ال�اقع الأنها جتعلك تقارن اأحالمك 
ول�  حت�سينها  على  واعمل  بال�اقعية  التزم  الياأ�س,  من  حالة  يف  لتدخل  ب�اقعك 

بقدر ب�سيط اأف�سل من بناء اأحالم يقظة بعيدة املنال.
االإيجابي  التفكري  اإىل عامل من  وتنقلك  ال�سلبي  التفكري  االأم�ر جتنبك  كل هذه 

الذي بدوره �سيفتح لك اآفاقا جديدة ت�ؤدي بك اإىل النجاح والتط�ر.

حممد علي حميد
بقلم: ا. 

 التفكري الإيجابي

 طريقك للنجاح
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حممد  ال�سيد  ال��ع��الم��ة  امل���ؤل��ف:  اأ���س��م 
الطباطبائي ح�سني 

اأ�سدار: ق�سم ال�س�ؤون الفكرية والثقافية 
العتبة احل�سينية املقد�سة   يف 

ه��� ال�����س��ي��د حم��م��د ح�����س��ني ب��ن حممد 
ب���ن حم��م��د ح�����س��ني ب���ن ع��ل��ي اأ���س��غ��ر 
الطباطبائي  القا�سي  اال���س��الم  �سيخ 
التربيزي يع�د ن�سبه اىل االمام احل�سن 
اىل  الطباطبائي  ن�سبة  وترجع  املجتبى 
احل�سينية  ال�����س��الل��ة  يف  اج����داده  اح��د 
املباركة ابراهيم املعروف بطبا طبا بن 
الت�سمية  هذه  و�سبب  الديباج  ا�سماعيل 
وه���  ث���ب��ا  ل��ه  ي��ق��ط��ع  ان  اراد  اب���اه  ان 
فقال-  وقبا  القمي�س  بني  فخريه  طفل 
طباطبا يعنى قباقبا الن ل�سانه كان فيه 
بذلك  لقب�ه  ال�س�اد  اهل  ان  وقيل  لكنه 
ال�سادات النبطية �سيد  بل�سان  وطباطبا 

1903م  1331ه�����  احل��ج��ة  ذي   29 ول��د 
ودفن  1981م  1403ه���  حمرم   18 ت�يف 
يف  املع�س�مة  فاطمة  ال�سيدة  �سحن  يف 

قم 
يت�سمن هذا الكتاب عدة ف�س�ل

الف�سل االول 
1- امل�ت انتقال من عامل اىل عامل 

2- الروح تنتقل مع امل�ت
3- من الذي يت�فى االنف�س

4- امل�ت يك�سف حقيقة لالأن�سان
بعد  ال�سقاء  او  بال�سعادة  التب�سري   -5

امل�ت 
الثاين: الف�سل 

1- جت�سيم االعمال
2- املت��سط�ن ال يخ�سع�ن اىل احل�ساب

3- جت�سم االرواح يف الربزخ
4- لقاء االم�ات بذويهم 

الثالث: الف�سل 
يف  النفخ  حكم  من  ي�ستثن�ن  الذين   -1

ال�س�ر
2- االخرة بعد الدنيا

3- االيات الدالة على اح�ال القيامة 
الرابع: الف�سل 

1- �سفات ي�م القيامة 
اخلام�س الف�سل 

1- بعث االن�سان للم�سائلة
ال�ساد�س الف�سل 

1- ال�سراط
ال�سابع: الف�سل 

1- امليزان
الثامن  الف�سل 

1- �سحيفة االعمال
التا�سع: الف�سل 

1- ال�سهداء يف ي�م البعث.

بقلم: ال�سيد علي ال�سيد مهدي اخلطيب
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بقلم: عالء عبداالأمري الي�ساري التمـر 
هندي

�سجري  لنبات  قرنية  ثمار  لب  ه�  الهندي  التمر 
اىل  ارتفاعه  ي�سل  النم�  �سريع  اخل�سرة  دائ��م 
ح����ايل ث��الث��ة ام��ت��ار واوراق�����ه م��رك��ب��ة االأزه����ار 
عنق�دية, �سفراء الل�ن واخل�سب �سلب ل�نه مائل 
وي�ستخدم  قرون  عن  عبارة  الثمار  احلمرة,  اىل 
يغلف  ال��ذي  امل���ذاق  حم�سي  حلمي  البني  اللب 
البذور وحني جتمع الثمار تزال ق�س�رها ال�سلبة 
ثم تعجن فتتك�ن كتل �سمراء الل�ن ورمبا تخلط 
ف�سادها,  وع���دم  حفظها  على  لي�ساعد  ب�سكر 
احلمر  منها  ا�سماء  بعدة  الهندي  التمر  يعرف 

واحل�مر والعرديب وال�سبار.
  Tamarindus ــي:  ــم ــل ــع ال ـــم  اال�ـــس

 indica
م�طنه  ان  يقال   : هندي  للتمر  اال�سلي  امل�طن 
القدم  منذ  وع��رف  اال�ست�ائية  افريقيا  اال�سلي 
يف م�سر والهند وانت�سر اىل جزر الكاريبي واىل 

اغلب بقاع العامل. الطب القدمي                      
على  الهندي  التمر  يحت�ي  الفعالة:  ــواد  امل
الليم�ن  حم�س  منها  احما�سا   %18-16 بني  ما 
وحم�س الطرطري وحم�س املاليك وم�اد عف�سية 
معدنية  وام���الح  الب�تا�سي�م  و���س��رتات  قاب�سة 
واملنجنيز  واحلديد  واملغن�سي�م  الف��سف�ر  مثل 
وال��ك��ال�����س��ي���م وال�����س���دي���م وال��ك��ل���ر وغ��ريه��ا, 
3وكذلك  ب  فيتامني  على  الهندي  التمر  يحت�ي 
وليم�نني  جريانيال  مركباته  واأهم  طيارة  زي�ت 
اثبتت  كما  �سكرية,  وم�اد  وده�ن  بكتني  وكذلك 
على  الهندي  التمر  احت�اء  احلديثة  الدرا�سات 
امل�سادات احلي�ية القادرة على اإبادة الكثري من 
ال�سالالت البكتريية املختلفة, هذا بجانب ف�ائده 

كملني وم�ساد حلم��سة املعدة.
ماذا يقول الطب احلديث عن التمر 

هندي؟ 

هندي  التمر  ان  العلمية  الدرا�سات  اثبتت  لقد 
اإب��ادة  على  ق��ادرة  حي�ية  م�سادات  على  يحت�ي 
ال�سارة  املختلفة  البكتريية  ال�سالالت  الكثري من 
وم�ساد  كملني  ف���ائ��ده  بجانب  ه��ذا  ب��االإن�����س��ان 
ولذلك  ل��ل��ح��رارة  وخاف�س  وملطف  للحم��سة 
املائية  اخلال�سة  االدوي��ة  �سركات  بع�س  ت�سيف 
ويقال  االأط��ف��ال.  ادوي��ة  اىل  هندي  التمر  لثمار 
عن التمر هندي بانه ثمرة �سحية منظفة حت�سن 
احللق  التهابات  وتلطف  االري��اح  وتطرد  اله�سم 
لفتح  ال��ط��ب  يف  ويعطي  معتدل,  كملني  وتعمل 
لتفريج  ي�ستعمل  انه  كما  املعدة.  وتق�ية  ال�سهية 
االإم�ساك ويعطى للزحار وباالأخ�س اذا مزج معه 
امل�اطن�ن  ي�ستعمل  الهند  ويف  وال�سكر.  الكم�ن 
�سل�سة التمر هندي �سد الزكام والعلل االخرى 
التي تنتج نزله مفرطة, ويعترب يف الطب ال�سيني 
ال�سيف  ح���رارة  ل��ع��الج  مالئمة  م���ربدة  ع�سبة 
ويعطى التمر لفقد ال�سهية والغثيان والقياء اثناء 
احلمل واالإم�ساك. وي�ستعمل �سد زيادة حم��سة 
الدم حيث ي�ستخدم منق�ع التمر هندي لتخلي�س 
يحت�يه  ما  الزائدة ويف طرد  الدم من حم��سته 

من �سم�م.
فوائد التمر هندي  

البكترييا  اب��ادة  علي  ق��ادره  حي�ية  م�سادات  به 
وع�سارته  للحم��سة  وم�ساد  ملني  وه�  املختلفة 
من  امل�سرتخية  امل��ع��دة  ويقب�س  العط�س  تقطع 
الدم  هيجان  وي�سكن  ال�سفراء  وي�سهل  القيء 
احللق  ويلطف  ل��الأري��اح  وط��ارد  احل��ار  وال�سدع 
لالم�ساك  وملني  امل��ع��دة  وي��ق���ي  ال�سهية  ويفتح 
وال�سكر  الكم�ن  م��ع  م��زج  اذا  للزحار  ويعطي 
زيادة  �سد  وي�ستعمل  احلمل  اثناء  القيء  ومينع 
لذ ه�  الدم  ال�سم�م من  ويطرد  الدم  احلم��سة 
االحما�س  ل���ج���د  الك�سل  يف  وفيد  للدم  منقي 

واملعادن ويعالج الدو�سنتاريا وين�سط الكبد ويعمل 
علي جتديد خالياه.

 اأ�سرار التمر الهندي
لالأ�سخا�س  الهندي  التمر  ا�ستخدام  يحذر   -1
التمر  يحت�ي  جهة,  فمن  بال�سكري.  امل�سابني 
الهندي على كمية عالية من ال�سكريات الب�سيطة, 
والتي ت�سكل بالتقريب 57% من وزنه, مما ي�سبب 

ارتفاع �سريع يف م�ست�ى ال�سكر يف الدم.
2- ان التمر الهندي قد يزيد من خطر النزيف 
الدم  التي متنع تخرث  االأدوية  ا�ستهالكه مع  عند 
وين�سح   Coumadin اأو  االأ���س��ربي��ن  مثل 

بتجنبه يف حاالت تناول هذه االأدوية.
قبل  من  الهندي  التمر  با�ستهالك  ين�سح  ال   -3
لعدم وج�د  نظرًا  املر�سعات  اأو  الن�ساء احل�امل 

االأدلة العلمية التي تدر�س �سالمته للجنني.
التمر الهندي قد ارتبط  4- ان ا�ستهالك حل�ى 
جميع  ويف  وامل����ت.  الر�سا�س  مبعدن  بالت�سمم 
حاالت الت�سمم التي ارتبطت بحل�ى التمر هندي, 
وجد تركيز كبري من معدن الر�سا�س يف التغليف 
لزوجتها  ب�سبب  احل��ل���ى  اىل  ت�����س��ّرب��ت  وال��ت��ي 

والت�ساقها بالغالف.  
وقال اب� بكر الرازي عن التمر هندي: "ع�سارة 

التمر هندي تقطع العط�س الأنها باردة طرية".
القيء  مع  ينفع  هندي  "التمر  �سينا  اب��ن  وق��ال 
امل�سرتخية  املعدة  ويقب�س  احلميات  يف  والعط�س 
من  وال�سراب  ال�سفراء  ي�سهل  القيء.  كرثة  من 

طبيخه قريب من ن�سف رطل ينفع احلميات".
الطري  اج���ده  هندي  "التمر  البيطار  ابن  وقال 
الدم, م�سهل وينفع  الذي يذبل وه� يك�سر وهيج 
وي�سيل  ال�سفراء  وي�سهل  والعط�س  ال��ق��يء  م��ن 
ال�سفراء ينفع من احلميات و�سربته ربع رطل".
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م�سطلحات

م�سطلح يدل على اأنه ال بد من اأن يحكم 
 ، واملهند�سون  العلماء  و  اخلرباء  املجتمع 
الثورة  ات�ساع  مع  امل�سطلح  هذا  ن�ساأ  وقد 
ال�سناعية والتكنولوجية. وتكمن اأهمية 
التكنو قراط يف تزايد اأهمية دور العلم يف 
جميع نواحي احلياة ، وال �سيما النواحي 
الع�سكرية  و  وال�سناعية  االقت�سادية 
 ، االقــتــ�ــســادي  التخطيط  يف  وكــذلــك   ،
ا�ستخدام  وتو�سيع  اال�سرتاتيجي  والفكر 

وتطبيق العلوم .

اىل  تــرمــز  فرن�سية،  الكلمة  بــاالأ�ــســل 
اىل  ن�سبة  املتطرف،  القومي  التع�سب 
ـــان ا�ــســمــه )نــيــقــوال  ــدي فــرنــ�ــســي ك ــن ج
بونابرت،  نابليون  مــع  حــارب  �ــســوفــان( 
ومتفانيا  لوطنه  التع�سب  �سديد  وكــان 
املعنى  يدل  اأ�سبح  االأيــام  ومع  �سبيله،  يف 
لالأجانب،  والعداء  االأعمى  التع�سب  على 
والتزمت القومي، وا�ستخدم اأحيانا لر�سم 
ثم  اأوروبا،  يف  والنازية  الفا�سية  االأفكار 

اأ�سبح م�سطلحا عاما، وذا مدلول عاملي.

نظام �سيا�سي واقت�سادي تخ�سع مبوجبه 
اأخــرى ، مما يحرم  اإحــدى الــدول لدولة 
الدولة التابعة من ممار�سة كافة مظاهر 
املجتمع  ويف  اإقليمها  داخــل  يف  �سيادتها 
نتيجة  ال�سيا�سية  والتبعية   . الـــدويل 
منطقية للتبعية االقت�سادية ، والتخل�س 
االأ�سا�س  ال�سرط  هو  االأوىل  التبعية  من 
للتخل�س من التبعية االأخرى . والتخل�س 
التنمية  م�سمار  يف  االنطالق  �سرط  منها 

االقت�سادية .

تكنوقراط

�سوفينية

التبعية

�سعر من�سوب لالمام عليعجبا من امورنا

من  اذاننا  يف  ي�ؤذن�ن  ن�لد  عندما   -1
ي�سلى علينا  غري �سالة وعندما من�ت 

من غري اذان. 
2- عندما ن�لد ال نعلم من الذي اخرجنا 
من بطن امنا وعندما من�ت ال نعلم من 

الذي حملنا على اكتافه.
وعندما  وننظف  نغ�سل  ن�لد  عندما   -3

من�ت نغ�سل وننظف.
واهلنا  ولدنا  بنا  يفرح  ن�لد  عندما   -4
وعندما من�ت يبكي علينا ولدنا واهلنا 

لكي  بالقما�س  نغطى  ن�لد  عندما   -5
بالقما�س  نغطى  نكفن  وعندما  ي�سرتنا 

لكي ي�سرتنا 
يف  كنا  ام��ن��ا  بطن  يف  كنا  عندما   -6
مكان �سيق وظلمة وعندما من�ت نك�ن 

يف مكان �سيق وظلمة.
عن  النا�س  ي�سال�نا  كربنا  عندما   -7
ال  من���ت  وع��ن��دن��ا  وخ��ربات��ن��ا  �سهادتنا 

ن�سال اإال عن عملنا ال�سالح. 
8- خلقنا من تراب ف�سبحان من يجعلنا 

بعد امل�ت نع�د اىل الرتاب.
ولدتك اأمك يا بن اأدم باكيا

والنا�س  ح�لك ي�سحك�ن �سرورا
فاجهد لنف�سك ان تك�ن اذا بك�ا

عند املمات �ساحكا م�سرورا

بقلم الطالبة: براء عايد عط�سان  بقلم: بحار العبيدي  بقلم: كرار كرمي زيارة

النف�س تبكي على الدنيَا وْقَد عَلِمْت... 

ان ال�سالمة منها ت�����رك ما فيْهَا 

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

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

فان بناها بخري ط�����������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

�سعر من�سوب

 للإمام علي
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بقلم: ام ح�سني ال�ائلي

يقال 
احلجاج  ان 

)لعنة اهلل( خرج ذات ي�م فاذا 
ه� ب�سيخ من عجل وهي قبيلة معروفه اآنذاك 
قال  ال�سيخ  اأيها  اين  له احلجاج من  فقال 
عمالكم؟  ترون  كيف  قال  القرية  هذه  من 
وي�ستحل�ن  النا�س  يظلم�ن  عمال  �سر  قال 
اأم�الهم قال: كيف ق�لك يف احلجاج؟ قال 
ذلك ماويل العراق اأ�سر منه قبحه اهلل وقبح 
من ا�ستعمله قال: اأو تعرف من اأنا؟ قال ال: 
قال انا احلجاج فقال: اتعرف من انا؟ قال 
ال: قال انا جمن�ن بني عجل اأ�سرع يف كل 

مرتني. 
ف�سحك وامر له ب�سره جليلة 

ادخل �سريك بن االأع�ر احلارثي الهمداين 
معه  �سهد  امل�ؤمنني  امري  خ�ا�س  من  وه� 
)لعنه  معاوية  على  دخ��ل  و�سفني  اجلمل 
)لعنه  معاوية  له  فقال  دميما  وك��ان  اهلل( 
اهلل( اأنك لدميم واجلميل خري من الدميم 
وانك ل�سريك وما هلل �سريك وان اباك الأع�ر 
�سدت  فكيف  االأع����ر  من  خري  وال�سحيح 
ق�مك فقال له: انك ملعاوية فما معاوية اإال 
البن  وان��ك  الكالب  فا�ستع�ت  ع�ت  كلبه 

�سخر 
من  خ��ري  وال�سهل 

خري  وال�سلم  ح��رب  الب��ن  وان���ك  ال�سخر 
اإال  ومااأمية  امية  الب��ن  وان��ك  احل��رب  من 
امري  علينا  اأ�سبحت  فكيف  ف�سغرت  امة 

امل�ؤمنني ثم خرج من عنده وه� يق�ل:
اي�ستمني معاويه بن حرب

و�سيفي �سارم ومعي ل�ساين
وح�يل من بني عمي لي�ث

�سراغمة ته�س اىل الطعان 

متفرقات
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املراأة الزينبية



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.

ممااالنظريفاملسجد
علي
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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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بقلم: ح�راء امل��س�ي

ـــــــــًة  ـــــاريـــــخ َعـــــنـــــَك ِرواي عــــنــــواُنــــهــــا َبــــــَطــــــٌل ِبــــــــِه املـَـــــجــــــُد اكــتــفــى َكــــتــــَبــــْت َيــــــــُد الـــــَت

ــــرى  َج ـــــا  الــــطــــفــــوِف وم ــــَك يف  ــــعــــاَل ِف ــى حَتـــكـــي  ــف ـــــــا اإلــــــيــــــك بــــهــــا ه ـــا َعــــلــــَيــــك وم ـــه ـــي ف

ــــُه  ــــْت َل ــــــْن ُقــــ�ــــسَّ ـــــــَلّ َم ــــمــــومــــًا حـــــزَيـــــَنـــــا ُمــــدَنــــفــــاواأَجــــــــــرًت َمـــــداِمـــــَع ُك ــــه وَدعـــــــتـــــــُه َم

ــي ــت ــل ــق مــــــــوع م ـــــــُف والــــــــدُّ ــىواأخــــــــــــــذُت اأهـــــــَت ــف ــت ــــخــــُر عـــبـــا�ـــسُ ان ـــــواك الــــَف ــــن �ـــــسِ عــــمَّ

اأِجــــــد ــــم  ــــل َف الــــــّزمــــــان  ــــر  ــــم ُع ــــبــــُت يف  ــــمــــوخ ُمـــــرادفـــــاَنــــقَّ لـــــك فــــيــــِه يـــــا طــــــود الــــ�ــــسُ

ـــرى  ــــني َعــــلــــَيــــك ُعــــــــزَّ بــــــــاأن ت ــــسَ ــــ� ـــل احُل ـــث ـــــة مـــ�ـــســـرفـــا م ديـــــــــَن االألــــــــــــِه َعـــــلـــــى املَـــــنـــــِي

ــــــاُب اخلـــنـــى  ــــــح ــــــس ـــــِه اأ� ـــــي ـــــَم ف ـــــك ــــــــــا حت ـــن اقــتــفــى ملَّ ـــاِة م ـــغ ـــطَّ ـــى الـــَفـــراِعـــَنـــِة ال ـــط وُخ

ــــــمــــــُل رايـــــــــــًة اأعــــطــــاهــــا  ــــــَت حَتِ ــــــرَج ــــــَخ ـــا َف ـــف ـــرَه ُم مَيــــِيــــنــــك  َويف  ـــــبـــــيِّ  الـــــَنّ ـــُط  ـــب ـــس �

ـــــغـــــاة واأنــــــــــــَت يف  ــــــثُّ الـــــطُّ ــاواخــــــــــــذَت جَتــــــَت ــف ــسِ ــا� ــــَت ريــــحــــًا ع ــــن ــــَك احَلــــريــــَبــــِة ُك ــــل ِت

ــــــــــُم اأمـــــــاَمـــــــك كــــالــــُبــــغــــاِث ُتــــرُيــــعــــُهــــم  ــــوِتــــك ِحـــــــنَي َتـــــعـــــدو هـــاِتـــفـــا وُه َحــــتــــى بــــ�ــــسَ

�ـــــســـــادٍق ــــــــــــــاٍم  اإم َعــــــــن  اأحـــــــامـــــــي  ــى اإيَن  ــف ــط ــس ــ� امل ــــبــــي  ــــنَّ ال ديــــــــِن  َعــــــن  واأُذبُّ 

ـــدى  ـــع ـــــالل ال ـــــس ـــــــرَّ الــــعــــِطــــا�ــــس وَحـــــــــرُّ اأ� ــــفــــا َح ـــــالء حَتــــاَل ـــــفـــــًا َعــــلــــَيــــك بـــــكـــــرُب اأ�ـــــسَ

ودَدُه  ــــــُع  ــــــَن مُت ـــــــــــــَت  اأاأن ـــــــرات  الـــــــُف ــــــك واخـــتـــفـــى مــــــــاُء  ـــــــــاَء ذل ـــــت امل ـــــَي ــــــد غــــــــَار َل َق

ـــدًا  ـــل َمـــقـــ�ـــسَ ـــسِ ـــوا� ـــَع ـــِل ـــَك ل ـــُم ـــسْ ـــ� ــفــا اأَيــــــكــــــوُن ج ــنــ�ــس ُم ــــــك  ــــــَقّ َوَح َدُهـــــــــــرَك ال  كـــــــاَن  ــــا  م

ـــــًا  ـــــب راغ الـــــ�ـــــســـــهـــــادة  اىل  قـــــــِدمـــــــَت  ــــــــا  ــــا ُمـــَتـــلـــهـــفـــا ملَّ ــــَه ــــل ــــي ــــَن ــــــــنــــــــَت ل ــــا وُك ــــه فــــي

ــــذي ــــرف ال ــــَك الــــ�ــــسَّ ــــاَل ــــس ــــــــاأنَّ و� ــــْت ب ــــِم ـــا َعــــل ف ـــرَّ ـــس ـــ� ـــَت َت اأن  ــــِه  ــــي ف ــــــايَل  ــــــع املَ ـــــرجـــــو  َت

ـــــاهـــــا اأقــــَبــــلــــْت  ــــًة ِر�ـــــس ــــن ــــِل ــــع ـــــــَك ُم ـــــــي ـــفـــا واإل ـــغ ـــس ـــــــــوؤاُدهـــــــــا ِبـــــــك حــــــني ذلـــــــك اأ� وف

ـــوُخ اأمـــــــــاَم ذاِتـــــــــَك ُمـــطـــرقـــًا  ـــم ـــس ـــ� ـــاَوَقـــــــــَف ال ـــَوف ــــَك يــــا َرمـــــــَز ال ــــي ُيــــبــــدي اخُلـــ�ـــســـوع اإل

ـــــَك طـــاِئـــفـــا واأتــــــــــــــاَك َنـــــهـــــُر الــــَعــــلــــقــــمــــيَّ ُمـــــَطـــــاأِطـــــاأ ـــــوَل ـــــاَء وظـــــــلَّ َح ـــــي ــــــــــسَ احَل َراأ�


