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ال�سيخ ناجي ع�ساف اآل مال اهلل اال�سدي.

ال��ف��ق��ي��ه؟ م��ن مل يرخص  ب��ال��ف��ق��ي��ه ح��ق  أخ��رك��م  أال 
الناس يف معاصي اهلل ومل يقنطهم من رمحة اهلل 
رغبة  ال��ق��رآن  ي��دع  ومل  اهلل  مكر  م��ن  يؤمنهم  ومل 
عنه إىل ما سواه. وال خري يف عبادة ليس فيها تفقه. 
وال خري يف علم ليس فيه تفكر. وال خري يف قراءة 

تدبر. ليس فيها 

 قال االمام علي 



االفتتاحية

االليمة  ــرى  ــذك ال االيــــام  هـــذه  يف  علينا  متــر 
. حيث عا�ست  ال�ست�سهاد �سيد ن�ساء العاملني 
هذه ال�سيد يف افاق وا�سعة ورحبة يف العالقة مع 
واالنفتاح  به  الروحي  واالرتباط  عزوجل  اهلل 
باآالمهم  والتح�س�س  عباده  وعلى  عليه  الكامل 
فقد   ، وهدايتهم  ار�سادهم  �سبيل  يف  وال�سعي 
اجل  من  اهلل  �سبيل  يف  وجاهدت  و�سحت  �سربت 
كلمة  وقــول  ال�سماوية  الر�سالة  على  احلفاظ 
احلق وان �سر  فاطمة الزهراء  كما هو �سر 
االمام علي  يكم يف كل هذا الفي�س الروحي 
حتى  البنائها  اعطته  الــذي  املعنوي  والعطاء 
الواقع  يف  امل�سيئة  الكواكب  ميثلون  ا�سبحوا 
كما  عا�سوها  التي  املعاناة  رغم  كله  اال�سالمي 
تلك   .. وجدهم  وابوهم  امهم  قبل  من  عا�سها 
وذاتية  �سخ�سية  معاناة  تكن  مل  التي  املعاناة 
بل كانت معاناة يف خط الر�سالة . وهذ ما جعل 
كما  �سدر  رحابة  بكل  يتقبلونها   ابنائها
عرب االمام احل�سني  عن ذلك بقول : هون ما 
 زينب عنها  وعربت  اهلل.  بعني  انه  بي  نزل 

القربان. منا هذا  اللهم تقبل   : بقولها 
اهلل  ر�سا  هي    البيت  اهل  عند  فالق�سية 
عزوجل .. وان ت�سلم امور امل�سلمني فتحملوا كل 
�سهداء  انف�سهم  وقدموا  واملعاناة  واجلور  الظلم 

وقرابني هلل الواحد االحد.

ام بيها

رئي�س التحرير



هل ت�صح ال�صالة يف ثوب عطر بعطور ع�صرية حتتوي   
على كحول؟

ت�صح.  

  اذا اردنا االتيان ب�صالة ال�صبح ق�صاءًا, فهل يجب ان 
تقراأ جهرًا اأو اخفاتًا؟

نعم يجب على االحوط ان تقرا جهرًا.   

  هل يتعلق اخلم�س بالذهب الذي ي�صرتيه الزوج لزوجته 
اأم ال؟

اذا مت �صراوؤه من ارباح نف�س ال�صنة وا�صتعمل يف نف�س   
ال�صنة فال خم�س فيه.

  ما هو حكم ا�صتعمال الن�صاء للدف يف االعرا�س؟

ينا�صب  بنحو  يكن  مل  ان  املو�صيقى  ب���االت  ال��ظ��رب    
جمال�س الهو واللعب فال مانع منه. 

و�صور  اأح��رف  عليه  املطبوع  اللبا�س  ارت��داء  يجوز    هل 
اجنبية؟

االحوط وجوبا ترك التزين بزي الكفار ان عد كذلك او   
كان لب�صه مثريًا لال�صتهجان و اال�صتقباح عند عامة النا�س يف بلد 

فيكون من لبا�س ال�صهرة يف ذلك البلد وال يجوز لب�صه فيه.

  هل يجوز �صرعا الت�صرف يف الهدية التي يهديها اليتيم 

غري البالغ ام ال؟

  ال�صغري هو الذي مل يبلغ حد البلوغ حمجور عليه �صرعًا 
ال تنفذ ت�صرفاته اال�صتقاللية يف امواله بيع و�صلح وهبه واقرا�س 
واجار وايداع واعارة ووالية الت�صرف يف مال الطفل لالب واجلد 
الوالية  تكون  الو�صي  فقد  ومع  احدهما  من  للقيم  فقدهما  مع 

احلاكم ال�صرعي. 

  هل يجوز لل�صخ�س ان يهب كل امواله اىل احد ابنائه 
ويحرم الباقيني؟

على  العطية  يف  بع�س  على  الولد  بع�س  تف�صيل  يجوز    
اولية  توجب  اخل�صو�صية  البع�س  لذلك  كان  اذا  اال  الكراهية 
والبغ�صاء  الفتنة  الإثارة  �صببًا  كان  اذا  رعايته ورمبا يحرم ذلك 

املوؤدية اىل الف�صاد واهلل الهادي اىل ال�صواب.

  هل يجوز لالن�صان �صراء ق�صما من االر�س اثناء حياته 
بق�صد التملك اأم ال؟

ي�صرتي االر�س وميتلكها ليدفن فيها بعد وفاته.  

  هل يجوز �صراء الذهب وجعله اىل بعد وفاته ثم يبيعه 
الذهب  ل�صاحب  وال�صيام  �صالة  م��ن  ق�صر  م��ا  لدفع  ال��ورث��ة 

املتويف؟

  له ان يو�صي بالثلث وميكن تنفيذ ما ذكر من ال�صوم 
وال�صالة منه كما انه ان يعني ثلثه يف عني معينة فتتعني.
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بقلم: ال�صيخ عبد احل�صن الطائي

قوله تعاىل : ) واعبد ربك حتى ياأتيك اليقني ( )99 
احلجر ( 

اأو  ال�صك  وزوال  العلم  معناه   : لليقني  اللغوي  املعنى 
موقن  فهو  اإيقانا  يوقن  اأيقن  وق��د   , ال�صك  اإزاح���ة 

واليقني نقي�س ال�صك . 
املعنى اال�صطالحي : املراد من تف�صري اليقني يف هذه 
االآية : حلول االأجل ونزول املوت الذي يتبدل به الغيب 

من ال�صهادة , ويعود به اخلرب عيانًا 
فمعنى االآية 

دم على العبودية وا�صرب على الطاعة وعن املع�صية 
وان  اليقني  ع��امل  عليك  وينزل  امل��وت  يدركك  حتى 
اليقني هو الطالب واالآتي و�صيدرك العبد فليعبد ربه 
حتى يدركه وي�صل اإليه , وهذا هو عامل االآخرة الذي 

هو عامل اليقني العام مبا وراء احلجاب .
وهذا يختلف عن اليقني اخلا�س الذي ي�صمى االعتقاد 
اليقيني الذي رمبا يح�صل بالنظر )حت�صيل العلوم( 

اأو بالعبادة .
االآية تدل على  بان  القول  لنا ف�صاد  ومن هذا يظهر 

ارتفاع التكليف بح�صول اليقني .
ودليل على ذلك اأن املخاطب باالآية هو النبي )�س( 
وقد دلت اآيات كثرية من كتاب اهلل عز وجل اأن النبي 
)�س( من املوقنني وانه على ب�صرية وعلى بينه من 
�صبحانه  اهلل  بهداية  مهدي  وان��ه  مع�صوم  وان��ه  ربه 
وتعاىل م�صافًا اإىل ما ذكرنا من داللة االآية على كون 

املراد باليقني هو املوت .
اأعلى  ال�صك  م��ن  اخل��ايل  العلم  ه��و  ال��ذي  واليقني 
درجات الكمال االإن�صاين واليقني راأ�س الدين ومتام 
التي  االأحاديث  من  جمموعة  نورد  يلي  وفيما  الدين 

تذكر اأهمية اليقني فقد جاء عن :-
1. الر�صول االأعظم )�س( قوله : ) خري ما القي يف 
 , االإمي��ان  ال�صرب ن�صف   (  : وقوله   ) اليقني  القلب 

واليقني االإميان كله ( .
اأيقن  : ) من  قال  ال�صالم  االإم��ام علي عليه  2. عن 

 ( : الدين ( وقوله  راأ�س  اليقني   ( : . وقوله  افلح ( 
قّووا اإميانكم باليقني , فانه اأف�صل الدين ( . وقوله : 

) باليقني تتم العبادة ( .
3. عن االإمام ال�صادق عليه ال�صالم قال : ) املوؤمن 

له قوة يف دين , وحزم يف لني , واإميان يف يقني ( .
: ) االإميان  ال�صالم قال  الباقر عليه  االإم��ام  4. عن 
ثابت يف القلب واليقني خطرات فيمر اليقني بالقلب 
في�صري كاأنه زبر احلديد , ويخرج منه في�صري كاأنه 

خرقة بالية ( .
: ) االميان  ال�صالم قال  الر�صا عليه  االإمام  5. عن 
, والتقوى فوق االميان بدرجة  االإ�صالم بدرجة  فوق 
, واليقني فوق التقوى بدرجة , ومل يق�صم بني العباد 

�صيء اقل من اليقني ( .
 مف�سدات اليقني

بف�صاد  تت�صبب  االإن�صان  ل��دى  حت�صل  اأم��ور  هناك 
ال�صك حمله نذكر بع�صها من  يقينه وذهابه وحلول 
اجل احلذر منها واالبتعاد عنها حتى ال تت�صبب بزوال 

يقيننا باهلل تعاىل :
1. ال�صك : فال�صك نقي�س اليقني فاإذا ح�صل ال�صك 
لدى االإن�صان باهلل تعاىل اأو بقدرته فبح�صول ال�صك 
يزاح اليقني . فقد جاء عن االإمام علي عليه ال�صالم 

: )يف�صد اليقني ال�صك وغلبة الهوى(.
عن  ال�صابق  احل��دي��ث  يف  م��ر  كما  ال��ه��وى:  غلبة   .2
حلاجة  النا�س  فبع�س   . ال�صالم  عليه  علي  االإم��ام 
يحتاجها ومل يح�صل عليها فيغلبه هوى نف�صه لهذه 
احلاجة في�صك بقدرة اهلل تعاىل وعدله فيزيل يقينه 

باهلل تعاىل . 
3. احلر�س: كلما ازداد االإن�صان حر�صًا على الدنيا 
اأ�صيب  ف��اإذا  وملتاعها  اإليها  وحبًا  بها  تعلقًا  ازداد 
بابتالء بدنياه يح�صل لديه جزع وهلع يزلزل اإميانه 
باهلل ويزرع ال�صك يف نف�صه فيزيح اليقني . فقد جاء 
عن االإمام عليه ال�صالم : ) من كرث حر�صه قّل يقينه 
بعبادته  العابد فال خري  عند  ال�صك  واإذا ح�صل   .)

كما جاء عن االإمام علي عليه ال�صالم : ) نوم على 
يقني خري من �صالة يف �صك ( .

اأق�سام اليقني 
اليقني من املفاهيم )امل�صككة( اأي املتعددة الدرجات 
ون��ور  ن��ور  ي�صمى  ال�صمعة  فنور  ال��ن��ور   مفهوم  مثل 
ال�صم�س ي�صمى نور وان كان نور ال�صم�س اأقوى من نور 

ال�صمعة .
فاليقني له درجات بع�صها اأقوى من االخر وفيما يلي 
نبني هذه الدرجات اليقينية مع الدليل عليها ومثال 

يقرب ذلك :
1. علم اليقني : وهي الدرجة اليقينية البدائية التي 
حت�صل لدى االإن�صان بح�صول العلم بال�صيء املتيقن 
به فمثاًل نحن ن�صمع بوجود نار قريبة منا وال نراها 
علم  لنا  فيح�صل  ل�صوئها  كروؤيتنا  اآثارها  نرى  بل 
علم  تعلمون  لو  )كال  تعاىل:  قوله   . بوجودها  يقني 

اليقني لرتون اجلحيم( .
االأوىل  ا�صد من  يقينية  : وهي درجة  اليقني  2. عني 
نف�صها  ال��ن��ار  ن��رى  عندما  بالنار  العلم  مثال  ففي 
اليقني  ع��ني  لنا  فيح�صل  ب��اآث��اره��ا  ولي�س  مبادتها 
بوجود النار . قوله تعاىل: )ثم لرتونها عني اليقني(. 
3. حق اليقني: وهي درجة يقينية ا�صد من الدرجتني 
ال�صابقتني حيث نالم�س ال�صيء ونتاأثر به ففي مثال 
يح�صل  عندها  بها  ويحرتق  بها  ي�صقط  كمن  النار 
لديه حق اليقني بها     كقوله تعاىل : ) ان هذا لهو 

حق اليقني ( . 
يح�صل  واليقني  لالإن�صان  االأ�صياء  تنقاد  فباليقني 
باهلل  والثقة  االإلهية  املطلقة  للقدرة  االإن�صان  بركون 
وح�صن التوكل على اهلل تعاىل فاإذا قويت نية االإن�صان 
قادر  وجل  عز  املعبود  بان  الكامل  اإميانه  خالل  من 
جميع  اأم��ام  البدن  ي�صعف  ال  عندها  �صيء  كل  على 

االأمور .
فعن االإمام ال�صادق عليه ال�صالم يقول : ) ما �صعف 

بدن عّما قويت عليه النية ( .

مفهوم
اليقني

20135 اآذار

 علوم القراآن



بقلم: ال�صيخ �صامل ال�صاعدي

بقلم: ال�صيخ �صامل ال�صاعدي

عن  البحث  وج��وب  ادل��ة  يف  البحث  الزال 
ال��دي��ن و����ص���رورة م��ع��رف��ة اهلل ت��ع��اىل وق��د 
ال��دف��اع  او  ال��ك��الم اىل احل��اف��ز  ب��ن��ا  و���ص��ل 
عندما  الفطري  احلافز  وهو  لذلك  الثالث 
تلك  نف�س  بها  نق�صد  الفطرة  عن  نتحدث 
ال  التي  واالدراك��ي��ة  الداخلية  االح�صا�صات 
يدركها  واإمنا  عقلي  ا�صتدالل  اأي  اىل  حتتاج 
منظرًا  ن�صاهد  عندما  بالبداهة  االن�صان 
رائحة  او  لون  ذات  زهرة  او  جمياًل  طبيعيًا 
باجنذاب  نفو�صنا  اعماق  يف  حت�ص�س  طيبة 
بامليل  االح�صا�س  هذا  ون�صمي  نحوهما.  قوي 
حاجة  اأي  ن��رى   وال  وع�صقه  اجل��م��ال  نحو 
وخا�صة  الدين  نحو  واالندفاع  هنا.  للربهنة 
االح�صا�صات  هذه  من  اي�صًا  هو  اهلل  معرفة 
الذاتية والداخلية, بل من اقوى احلوافز يف 

الب�صر. جميع  وروح  طبيعية  اعماق 
نه�صة  عن  الكرمي  القراآن  يتحدث  وعندما 
االن��ب��ي��اء ور���ص��االت��ه��م ف��ان��ه ي��وؤك��د يف ع��دة 
الر�صالة  ان  وهي  النقطة  هذه  على  موا�صع 

بواطن  با�صتثارة  تتمثل  لالأنبياء  اال�صلية 
الن  والوثنية  ال�صرك  اث��ار  وازال���ة  العقول 
ت��ع��اىل خم��ب��اأ يف اع��م��اق  اث��ب��ات وج���ود اهلل 
انهم  اخ���رى  وب��ع��ب��ارة  ان�����ص��ان  ك��ل  طبيعية 
اهلل  ع��ب��ادة  ب��ذور  غر�س  ب�صدد  يكونوا  مل 
�صقاية  �صدد  يف  كانوا  بل  النا�س  قلوب  يف 
ال��ب��ذور امل���وج���ودة وا���ص��ت��ئ�����ص��ال اال���ص��واك 
تقتل  قد  التي  وامل�صرة  ال��زائ��دة  واالدغ��ال 
بع�س  يف  تامة  ب�صورة  البذور  هذه  تبذل  او 

االحيان. 
املباركة  القراآنية  االآيات  عليه  دلت  ما  هذا 
من ان الفطرة دليل تام على وجوب البحث 

ڭ   ڭ   زب  تعاىل:  قال  اهلل  معرفة  عن 
ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ       
ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ  
ەئەئربال�����������روم  ائ  ائ  ى  

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   زب   وقال
ال��ب��ق��رة  رب  ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ  

يف  �صريحتان  املباركتان  االآي��ت��ان  فهاتان 

او االميان باهلل تعاىل. فطرية الدين 
دواخلنا  يف  منتلك  فاإننا  ه��ذا  اىل  م�صافًا 
ما  منها  اأخ���رى  اأ�صليه  فطريه  اأحا�صي�س 
نراه يف نفو�صنا يف االجنذاب ال�صديد اجتاه 

واالطالع. املعرفة  و  العلم 
ال�صادق  ل��الإم��ام  رج��ل  ق��ال  احل��دي��ث  ويف 
 يا بن ر�صول اهلل دلني على اهلل ما هو 
فقال  وح��ريوين؟  املجادلون  علي  اكرث  فقد 
قط؟  ال�صفينة  رك��ب��ت  ه��ل  ع��ب��داهلل  ي��ا  ل��ه: 
قال: نعم, قال : فهل ك�صرت بك حيث 
قال  تغنيك؟  �صباحة  وال  تنجيك  �صفينة  ال 
ان  تعلق قلبك هنالك  : فهل  نعم, قال 
يخل�صك  ان  على  ق��ادر  اال�صياء  من  �صيئا 
 : من ورطتك؟ قال نعم, قال ال�صادق
االجناء  على  القادر  اهلل  هو  ال�صيء  فذلك 
حيث ال منجي وعلى االغاثة حيث ال مغيث.
يولد  : كل مولود  ولقد قال ر�صول اهلل 
او  دان��ه  يهو  اب��واه  يكون  حتى  الفطرة  على 

ين�صرانه.  

دور العقيدة اال�سالمية

يف �سلوك االن�سان

اخلام�سة احللقة 

البحث عن معرفة اهلل تعاىل
الدليل الثالث

الحافز الفطري
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بقلم: ال�صيخ حممود عبد الر�صا ال�صايف

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على خري خلقه 
الدائمة  واللعنة    اهلل  عبد  ب��ن  حممد  امل�صطفى 
االبدية على اعدائهم من اجلن واالن�س اجمعني اىل يوم 

الدين وبعد.
كثري ما يثار جدل بني احلني واالخر حول م�صاألة ال�صجود 
  البيت  اهل  مذهب  عن  وباخل�صو�س  الرتبة  على 
واتباعهم وان هذه من اين ا�صلها وكيف عمل بها ال�صيعة 

ورف�صها ونفر منها املذاهب االخرى...
وهذه ال�صبهة اخذت ماخذ يف �صفوف امل�صلمني حيث بداأ 
التكفري ملن ي�صتخدمها وي�صجد عليها او على غريها ومما 
يرجون الإثارتها واالعالن عنها بدون دليل �صرعي او ذمة 

�صمري �صاحي.
وال�صجود بنف�صه ال ا�صكال فيه مادامت ال�صورة احلقيقية 
لل�صاجد وهو و�صع اجلبهة على االر�س منحنيًا باتكائه على 
يديه جانبا لها وا�صعًا باطن الكفني على االر�س اي�صًا مع 
ارتكاز القدمني على االر�س بتثبيت ابهامي القدمني هذه 
ب�صيء  وكيفيتها  �صكلها  عن  اختلفت  وان  ال�صجود  �صورة 

ي�صري بغري �صورتها فال�صجود غري �صحيح.
واما جواز ال�صجود وعلى اأي �صيء ي�صح فهنا االختالف 
وهذا االختالف ال يوجب التكفري عليه من قبل املذاهب 
فهمها  مقابل  واجتهادات  ن�صو�س  هناك  ك��ون  االخ��رى 

للن�س ان مل يكن وا�صحًا.
نقل الرتمذي ج2�س114 والبخاري يف �صحيحة ج1�س68 
�صننه  يف  والن�صائي  ���س64  ج2  �صحيحة  يف  وم�صلم   113
ج2�س32 احاديث عديدة يف ال�صجود على الرتبة والرتاب 
  ولكن باختالف ي�صري باللفظ وا�صهرها حديث النبي

)جعلت يل االر�س م�صجدًا وطهورًا(.
وال��واق��ع ه��ذا احل��دي��ث م��ن االح��ادي��ث املتفق عليه عند 
ا�صرتط  احلديث  لهذا  والظاهر  الفرقني  لكال  امل�صلمني 
ال�صجود على االر�س بالكيفية املتقدمة وامل�صهورة وليمكن 
االر�س  على  يكون  ال  ال�صجود  ان  بذهنه  يذهب  ان  الحد 
فيوؤله على �صكل يختلف كانه يق�صده على اجل��دار او يف 

الهواء مثاًل وهذا بخالف واقع العقل اي�صًا.
الذي  هو  ال�صجود  ان  على  وا�صحة  دالل��ة  احلديث  وبهذا 
يكون على الرتاب حقيقة واما على غريه فمجاز ال �صيما 

مو�صع اجلبهة والذي ي�صرتط يف الطهارة.
امل��ذاه��ب  م��ن  امل�صلمني  و�صحاح  كتب  يف  ا�صتهر  ومم��ا 
اال�صالمية االخرى تواتر احاديث ال�صجود وكلها تدل على 

ان ال�صجود يكون على الرتاب.
ق��ال ر�صول اهلل  ان��ه  الن�صائي يف �صننه ج2 ���س32  اخ��رج 
 البي ذر: االر�س لك م�صجد حيثما ادركت وال�صالة 

ف�صل. 
واخرج البخاري يف �صحيحة ج1�س173و�س198 عن ابي 
�صعيد اخلدري قال: اب�صرت عيني ر�صول اهلل  وعلى 

انفه اثر املاء والطني.
ال�صريف  النبوي  احلديث  ج2����س597  العرب  ل�صام  ويف 
  النبي  واراد  )مت�صحوا يف االر�س فانها بكم برة( 

مبا�صرة ترابها باجلباه يف ال�صجود من غري حائل.

واخرج احلاكم يف م�صتدركه ج3�س473 عن ابن عبا�س: ان 
النبي  �صجد على احلجر.

اوى  واحلجر  واحل�صى  االر����س  وت��اأث��ر  احل��ر  �صدة  وم��ن 
�صاحب ال�صنن الكربى ج2�س105و�س107 عن خباب بن 
االرت قال: �صكونا اىل ر�صول اهلل  �صدة الرم�صاء يف 

جباهنا واأكفنا فلم ي�صكنا.
�صننه  يف  داود  اب��و  ذك��ر  فقد  وامل��ط��ر  ال�صتاء  اي��ام  وام��ا 
ج1�س75 والبيهقي يف ال�صنن الكربى ج2�س440 عن عمر 
بن اخلطاب قال: مطرنا من الليل فخرجنا ل�صالة الغداة 
فجعل الرجل مير على البطحاء فيجعل يف ثوبه احل�صباء 
ما  فال:  ذلك    اهلل  ر�صول  راأى  فلما  عليه.  في�صلى 

اح�صن ذا الب�صاط فكان ذلك اول بدء احل�صباء.
فا�صبحت  ليلة  قال: مطرنا ذات  امه  ابن عمر  وفيه عن 
االر�س مبتلة فجعل الرجل ياأتي باحل�صى يف ثوبه فيب�صط 

حتته.
هذا وا�صع البيان ولكن هناك احاديث اخرى حول �صجود 
النبي  على غري االر�س مما ال ياأكل وال يلب�س وهو 
  مما ي�صح ال�صجود عليه النه فعل من افعال النبي

. وفعله وقوله حجة وال ميكن خمالفته
  فقد روى الن�صائي يف �صننه ج2���س75: ان ام �صلمه
�صاألت ر�صول اهلل  ان ياتها في�صلى يف بيتها فتتخذه 
م�صلى فاأتاها فعمدت اىل ح�صري فن�صحته مباء ف�صلى 
عليه و�صلوا معه وكان ر�صول اهلل  يقبل عند ام �صلمه 
فتب�صط له نطعًا فتاأخذه من عرقه فتجعله يف طيبها وتب�صط 
له اخلمرة)اأي ح�صري �صغري من �صعف النخيل( وي�صلي 

عليها.
وذكر الرتمذي �صحيحة ج2�س126 عن ابي عبا�س قال: 

كان ر�صول اهلل  ي�صلي على اخلمرة.
غري  حكم  يف  فانه  النخل  �صعف  من  امل�صنوع  واحل�صري 
املاأكول كما ان الرداء اي�صًا ان كان م�صنوعًا فهو ال ميكن 
ال�صجود عليه ولكن الرواية التي ذكرت ان الواحد منهم 
يف زمن النبي  كان ي�صنع احل�صى حتت توبه كون 

االر�س حارة اذا كان �صيفًا وباردة اذا كان �صتاءًا.
الرتبة  على  ال�صجود  حول  املطروحة  ال�صبهة  اليوم  وام��ا 
ت�صتويه  ال  ال��ذي  ال�صايف  النقي  ال��رتاب  من  امل�صنوعة 
ال�صوائب غري الرتاب كون الرتاب هو خري واف�صل �صيء 
اقرب اىل االر�س التي جعلها اهلل للنبي امل�صطفى م�صجدًا 
ال�صنة احل�صنة  وطهورًا, وهذا مما يثريه املخالفون لهذه 

على اننا ن�صجد لهذه الرتبة ال عليها.
قلنا:  واذا  وبيان.  املعنى  وا�صح  وعليها  لها  بني  والفرق  
اننا ن�صجد لهذه الرتبة فقد ان8تقى ال�صجود هلل  كون 
ا�صل ال�صجود هو هلل �صبحانه وتعاىل. واذا كان اال�صل كما 
يدعون فهذا يخالف �صنة النبي  كما انهم يخالفونها 
يف �صجودهم النهم اي�صا اذا �صجدوا على ال�صجاد املفرت�س 
البيوت  يف  عليها  ي�صلون  التي  واالرا���ص��ي  امل�صاجد  يف 
ال�صجود  كان  واذا  عليها.  ي�صجدون  اي�صًا  فانهم  وغريها 
عليها جائزًا فما ال�صر ان اتخذ احدنا قطعة منها وو�صعها 
على  ي�صح  ال  ال�صجود  لطهارتها الن  واثقا  كون  يف جيبه 

�صيء غري طاهر.
نتخذ  طاهرة  كونها  اي�صا  املحمولة  الرتبة  �صبهة  وه��ذا 
لل�صجود مقطوعة من االر���س او من ترابه. وان قلنا: ان 
على  ي�صجدون  الذين  �صاأن  �صاأنها  اي�صًا  عليها  ال�صجود 
غريها من ال�صجادات واملفرو�صات. فلماذا نحن ا�صبحنا 
  ح�صب ادعائهم ن�صرك كون اتخذنا ما اتخذ النبي
ي�صجدون  اي�صًا  وانهم  اال�صالم.  يف  االوائ��ل  واال�صحاب 
م�صركني  عليهم  نطلق  ال  مل���اذا  ال�صجاد  ال��ف��را���س  على 
كونهم ي�صجدون لل�صجاد ال لالأر�س او احل�صري كما فعل 
النبي  والذي يخالف �صنة النبي  ما حكمة يف 
اال�صالم؟ وهذا وا�صحًا اذا جئنا اىل القراآن يف بيان قوله 

زب ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  رب البقرة

وهذا االمر اذا كان تلبيًا المر اهلل  و�صجدوا المره كان 
خريًا وف�صيلة فابلي�س هنا لعد امتثاله المر اهلل فهنا يبني 
لنا ان ابلي�س كان على حق يف عدم ال�صجود كون ال�صجود 

هلل ال الدم.
واذا طبق االمر الثاين يف كون ابلي�س على حق فهذا هو عني 
ا�صتكبارًا    ال�صجود ال الدم عده اهلل  الكفر كون عدم 
ڭ(واذا  ۓ   ۓ   ے   ے    ( لقولة:  وكفرًا 
 فهو  رجح االمر االول وهو ال�صجود امتثااًل المر اهلل 
الذين ي�صجدون على الرتبة  ان  لنا  ال�صواب فهنا يت�صح 
النبي امل�صطفى  امتثااًل المر  ال من اجل عبوديتها وامنا 

 ملا فعله وبينه يف �صننه و�صريته.
واما اذا كان االمر كما يزعم املخالفون يف ادعائهم على 
اتباع اهل البيت  فانهم اي�صًا ال يكون �صجودهم هلل 
 بل تعبدًا ل�صجاده التي ي�صجدون عليها كون ال يطلق 
عليها ار�س الن االر�س املق�صودة هي الرتاب بدون �صيء او 
فر�س. هذا من جانب  واما من جانب اخر وان بني الفرق 
ال��رتاب االر���س ويبني  املاأخوذة من  يبني الرتبة اخلا�صة 

ال�صجادة امل�صنوعة من �صنع االن�صان.
ايها ال�صح؟ وايها اف�صل ال�صيء الذي اتخذته من االر�س 
حتمله معك وتعلم بنظافتها وطهارته او ال�صيء الذي موطاأ 
اقدام عامة النا�س ثم ت�صع جبهتك عليه ممتثاًل المر اهلل 
 لل�صجود له فايهما اف�صل واقرب لل�صنة النبوية التي 
عمل النبي امل�صطفى بها واقرها عندما �صاهد اال�صحاب 
ولكن  البيان  وا�صحة  املتقدمة  واالح��ادي��ث  بها؟  يعملون 
القوم م�صريني على كون ال�صجود على الرتبة كفر وبدعة 
وان  ال�صريفة  النبوية  ال�صنة  اىل  وال��رج��وع  النظر  دون 
ال�صجاد الذي ي�صجدون عليه هو من البدعة النها م�صتحدثة 
 �صجادة بل )خمرة( وهي  النبي  ومل يكن يف زمن 
احل�صري امل�صنوع من �صعف النخيل بينما نحن ال�صيعة اىل 
يومنا هذا ن�صلي على هو من ادمي االر�س واملها. فاأيها 
اقرب للبدعة امل�صتحدث ام القدمي. وال اقول �صوى ما قاله 

زب ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ   القراآن الكرمي 
البقرة  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی یرب 

احلمد هلل رب العاملني.

ال�سجود على الرتبة
�سبهة

20137 اآذار

�سبهات وردود



مقدمة
اخلطباء  من  الكثري  الكثري  اخلطابة  منابر  �صهدت  لقد 
بعطائهم  اخلطابية  ال�صاحة  اغ��ن��وا  ال��ذي��ن  احل�صنيني 
من  معروفا  بعظهم  يكون  وقد  وحما�صراتهم  وجهودهم 
الت�صجيالت  اأن��ذاك امثال  التي خدمتهم  خالل الظروف 
على ا�صرطة امل�صجل كخطيب كربالء املخ�صرم املرحوم 
اآغائي  جابر  وال�صيد  الكربالئي  اخلفاجي  ه��ادي  ال�صيخ 
وغريهم حتى تطورت و�صائل الت�صجيل فا�صبح اخلطيب 
يرى ويعرف من خالل ا�صرطة الفيديو وال�صيدي اإىل ان 
يعرفون  النا�س  فا�صبح  بيت  كل  الف�صائيات يف  ا�صبحت 
وال�صيخ  ال��ف��ايل  )ال�صيد  اإم��ث��ال  اخل��ط��ب��اء  م��ن  الكثري 
وغريهم  املهاجر(  وال�صيخ  ال�صايف  وال�صيد  االبراهيمي 

الكثري الكثري.
النا�س  يتعرف  املن�صرفة  ال�صنوات  فيما م�صى من  وكان 
على حياة خطباء من خالل من كتبوا عنهم امثال )ال�صيخ 

حيدر املرجاين وال�صيد داخل ال�صيد ح�صن وغريهم(.
يف  الوحيدة  املجلة  ه��ي  اخلطباء  �صدى  جملة  ان  ومب��ا 
العراق على ما ا�صن ال�صوت الناطق با�صم اخلطباء املنرب 
يف العراق وخارجه اخذت على نف�صها من خالل امل�صرف 
ال�صاحب  عبد  ال�صيخ  )�صماحة اخلطيب  ا�صدارها  على 
  الطائي( واخوته االأ�صاتذة يف معهد االإمام احل�صني
للخطابة يف ال�صحن احل�صيني الطاهر واالخوة املحررون 
و ال نن�صى م��وؤازرة ومباركة )�صماحة االمني العام للعتبة 
احل�صينة املقد�صة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي( اخذت 
عراقنا  يف  اخلطباء  جميع  النا�س  تعرف  ان  نف�صها  على 
احلبيب وغريه وال �صيما من مل يذكروا ومل يعرفوا اإال من 

خالل حمافظاتهم او بع�س املدن.
وخطيبنا يف هذا العدد هو من اخلطباء الكبار وال�صعراء 
املرموقني واالدب��اء املعروفني واملوؤلفني اجليدين وهو من 
امتهن اخلطابة حتى ا�صبح من اعمدتها وتخرج الكثريون 

على يديه من اوالده ومن غريهم.
ن�سبه ووالدته

ال�صيخ  ال�صيخ ح�صني  ع�صاف  ال�صيخ  بن  ناجي  ال�صيخ  هو 
طاهر ال�صيخ احمد مال اهلل اال�صدي وينتهي ن�صبه ال�صريف 
اىل ال�صيخ اجلليل والعامل النبيل �صاحب الكرامات جمال 
الدين ابي اأ�صحاق احمد بن فهد احللي اال�صدي املدفون يف 

. صارع القبلة لالإمام احل�صني�
والدته

ولد من ابوين كرميني عام 1915للميالد يف مدينة الب�صرة 

ق�صاء �صط العرب فوالده اخلطيب والعامل ال�صيخ ع�صاف 
خدمن  ممن  وه��ي  اجلليالت  الن�صاء  من  كانت  ووال��دت��ه 

. االإمام احل�صني
ن�ساأته

النبوغ  �صاعده على  وقد  والده وعمومته  رعاية  ن�صاأ حتت 
والتعلم انتماوؤه اىل ا�صرة اآل مال اهلل التي كانت ومازالت 
�صعيد  وعلى  واحل��وزوي��ة  واخلطابية  العلمية  اال�صر  من 
وا�صع كبري وقد ا�صتهر من هذه العائلة كثري من العلماء 
واخلطباء واالدباء وال�صعراء امثال )احلجة ال�صيخ احمد 
ح�صن  حممد  ال�صيخ  اخلطيب  والعالمة  �صريف  ال�صيخ 
خزعل  ال�صيخ  االم��ري  �صبهه  ال��ذي  ب�)الدك�صن(  امللقب 
)دك�صن(  االنكليزية  بالبندقية  عرب�صتان  امري  الكعبي 
 dksn لق�صر قامته ودوي �صوته ملا كانت البندقية كذلك
املنرب  و�صهيد  اهلل  م��ال  حممد  ال�صيخ  العالمة  وك��ذل��ك 

اخلطيب املفوه ال�صيخ عبد الروؤوف الدك�صن وغريهم.
خطابته ودرا�سته

العلمية  ال��درو���س  م��ن  الكثري  اخ��ذ  ق��د  ك��ان رح��م��ه اهلل 
واخلطابية من قبل العلماء يف ا�صرته وقد در�س ردحًا من 
الزمان عند احلجة الكبري ال�صيد عدنان العدناين الغريفي 

فاخذ الدرو�س العربية والفقهية وغريها.
وكان خطيبًا ي�صار اليه بالبنان فكان يعطي املنابر حقها 
االأح��ك��ام  ببيان  فيبداأ  ومتكاماًل  منوعًا  ا�صلوبه  وك���ان 
املجاهدين  من  وك��ان  والتاريخية  واالخالقية  ال�صرعية 
بل�صان وقلمه و�صعره ومن املدافعني عن املذهب اجلعفري 
ال�صريف ومل يرتدد يوما من االيام عن اداء واجبه  رغم 
م�صايقه وق�صاوة البعثيني اجلبناء بل ازداد �صالبة وحتديًا 
 حمط ثقة الكثري من  لهم غري خائف منهم وكان 
املجتهدين وذلك ملا يتمتع به من ذكاء و�صدق ونبوغ علمي 
والتزام ديني فكان حمط ثقة املجتهد االكرب ال�صيد اخلوئي 
واالإمام ال�صيد حم�صن احلكيم وال�صيخ حممد ح�صن املظفر 
وكان هو حلقة الو�صل بني اهايل بع�س ق�صباه �صط العرب 

وبني الفقهاء العظام.
اثاره

كان  باالإ�صافة اإىل خطابته وار�صاده فقد كان �صاعرًا 
بالل�صانيني الف�صيح والدارج فكان نتاجه 1- ديوان �صعادة 
الدارين يف خدمة موالنا احل�صني  مطبوع 2-والنظم 
3-و�صعادة  خمطوط  الطهار  واله  النبي  رثاء  يف  املختار 
الدارين الكربى خمطوط 4-كتاب فوائد الطاعة عن ما 
جاء عما اهل الع�صمة وال�صفاعة خمطوط 5-كتاب �صرح 
التوبة  عن  جمال�س  6-ك��ات��ب  خمطوط  ال��زه��راء  خطبة 

خمطوط
�سعره

 يخاطب �صاحب الع�صر والزمان
ارى الكون م�صتاقا لطلعتك الغرى

متى يااأمام الع�صر تهدي لنا الب�صرى 
متى تنت�صي ع�صبًا وتركب �صابقًا

وتعفي عرو�س الظلم بط�صتك الكربى 
اأبا �صالح عجل لثارك وانتقم

من اجلبت والطاغوت واأ�صتاأ�صل الكفرا
ويعاتب بني ها�صم بق�صيدة:

بني ها�صم بالطف ت�صبى ن�صائكم 
حوا�صر بني القوم اأين لوائكم

هلموا عجااًل للطفوف وادركوا
عقيلة خري اخللق نف�صي فدائكم 

وفاته
عام 1404  �صوال  من  ال�صابع  يوم اجلمعة  ربه  ن��داء  لبى 
املوافق 1984/7/6م بعد مر�س يف القلب عانى منه طوياًل 
هود  اهلل  بنبي  مرقدي  قرب  اال�صرف  النجف  يف  ودف��ن 

و�صالح 
وقد رثاه العالمة ال�صيخ حممد مال اهلل:

بلغ الرباب الكمال ندائي
فليو�صلوا عزائهم بعزائي 

ولي�صكبوا دمعا بحق منهم
ان البكاء م�صابه لبكائي

وليندبوا �صخ�صًا خطيبًا بارعًا
ندبًا يقابل ندبة الثكالء

ان قلت من اهل الكمال اعده
قلتم نعم من معدن االدباء

ان قلت من اهل الكالم اعدُه 
قلتم نعم من معدن اخلطباء 

هذا ابو جبار كان جلمعنا
بدر فغاب البدر بدُر �صماء

 لبى نداء اهلل
اكرم به لبى خلري نداء

هو خادم ال�صبط ل�صهيد بكربالء
اكرم بخادم �صيد ال�صهداء
وقد خلف من بعده اوالد خطباء وادباء و�صعراء وا�صاتذه 

حوزويون فرحمه اهلل وا�صكنه ف�صيح جنانه.

بقلم: ال�صيخ عبد ال�صتار الدك�صن

اخلطيب املرحوم الشيخ

ناجي الشيخ عساف

آل مال اهلل االسدي
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ال�����ص��ه��ادة ت���اج ال��ك��رام��ة ي��ت��وج اهلل ب��ه من 
بكرامته,  وي�صملهم  عباده  من  ي�صطفيهم 
وال�����ص��ه��داء ه��م م�����ص��اع��ل ال��ن��ور يف ط��ري��ق 
احلياة  حركة  م�صادر  وهم  والكرامة  املجد 
الطراز  وهم  الواعية,  وال�صعوب  االمم  عند 
وتاأ�صي�س  ال��ت��اري��خ  �صناعة  يف  ال��ن��م��وذج��ي 
واق��دام  رجولة  من  ميلكون  مبا  احل�صارات 

باملوت. وا�صتهانة 
اال�صالمية  ال�����ص��ه��ادة  م��در���ص��ة  زخ���رت  وق��د 
ب��ق��واف��ل ال�����ص��ه��داء االب�����رار ال��ذي��ن ق��دم��وا 
انت�صار  اأج���ل  م��ن  اك��ف��ه��م  ع��ل��ى  اأرواح���ه���م 

ومبادئهم. عقيدتهم 
وق���د اخ��ت��ط��ت م��در���ص��ة اه���ل ال��ب��ي��ت معامل 
�صيد  واأوقد  واخللود  املجد  باأحرف  ال�صهادة 
�صعلة    احل�صني  اهلل  عبد  اب��و  ال�صهداء 
الهبة  وجعلها  املقد�س  الزكي  بدمه  ال�صهادة 
املتطلعة  النفو�س  يف  متوهجة  ال�صمائر  يف 
�صهداء  ومن  والتحرر.  والعدالة  احلق  حلياة 
العزيز  ال�صهيد  اخلطيب  احل�صني  مدر�صة 
ال�صيد عالء بن ال�صيد حممد علي بن ال�صيد 
بزيد  ن�صبه  �صل�صلة  وتنتهي  املرعبي  ك��رمي 
ال�صهيد بن ال�صيد ح�صني بن ال�صيد عبا�س بن 
من  املرعبي  حممد  ال�صيد  بن  ح�صني  ال�صيد 
عرفت  احل�صيني,  املنرب  خطباء  �صبان  خرية 
الطباع  كرمي  ودودًا  �صديقًا  املرعبي  ال�صيد 
ال�صعي  كثري  املع�صر  لطيف  النف�س  ع��زي��ز 
وطلبة  اخلطباء  واأقرانه  الخوانه  واخلدمات 
العلم, وكان رحمة اهلل يتفرغ خلدمة املجل�س 

احل�صيني الذي يعقد با�صم اخلطباء يف ربيع 
انتهاء  بعد  وخ�صو�صًا  ع��ام  ك��ل  م��ن  االول 
وقد  و�صبابهم  اخلطباء  مل�صائخ  الع�صرتني 

ف�صلت ذلك الكتاب ادب املنرب احل�صيني.
معينًا  و���ص��اع��دًا  ف��اع��اًل  م�����ص��اع��دًا  ك��ان  كما 
حممد  ال�صيد  حممد  ال�صيد  احلجة  ل�صماحة 
املرجعية  ���ص��وؤون  ادارة  يف  ال�����ص��ريازي  علي 
الدينية لوالده املرجع املقد�س الراحل ال�صيد 
عبداهلل ال�صريازي  ول�صدة ان�صهاره بهذا 
النا�س  ظنه  الكرام  ب�صادته  وات�صاله  البيت 
وقد    ال�صريازي  ال�صيد  ابناء  من  واح��دًا 
انعك�صت تلك املالزمة يف تاأثريها البالغ على 
مكانة  من  البيت  لذلك  ملا  وتوجيهه  �صلوكه 

رفيعة يف الو�صط االجتماعي احلوزي.
والدته ون�ساته

يف النجف اال�صرف ولد خطيبنا املرعبي عام 
على  كرمية  ا�صرة  اح�صان  يف  ون�صاأ  1950م 
البيت  اه��ل  بحب  ال��ذوب��ان  والتقي  ال�صالح 
  املرعبي  ك��رمي  ال�صيد  ج��ده  وك��ان   
اال�صرف  النجف  املاهرين يف  النجارين  احد 
ومن املتفننني يف النق�س واحلفر على اخل�صب 
على  املحفورة  النقو�س  بع�س  يف  �صاهم  حتى 

االبواب يف ال�صحن احليدري ال�صريف.
واأما ابواه فمن اجالء رجال املنرب احل�صيني 
العاملني  ومن  العلمية  احلوزة  طلبة  وف�صالء 
حلقات  �صمن  وتوجيههم  ال�صباب  تربية  على 
حلقات  عليها  يطلق  ال�صتينات  يف  خم�ص�صة 
يف  املقربني  احد  كان  كما  العقيدة(  )�صباب 

حممد  ال�صيد  وك��ذل��ك  اخل��وئ��ي  ال�صيد  بيت 
ال�صريازي.

ويف هذه االجواء من الف�صل وال�صالح تربى 
ويف  ا�صرته  اح�صان  يف  له  املرتجم  خطيبنا 
لها  اهلل  اأذن  بيوت  يف  العليا  املرجعية  ظالل 

ان ترفع �صخ�صية كاملة مهذبة.
وخطابته درا�سته 

امل��دار���س  يف  املتو�صطة  درا���ص��ت��ه  اك��م��ل  بعد 
وتلقى  العلمية  ب��احل��وزة  التحق  الر�صمية 
درو�����س امل��ق��دم��ات وال�����ص��ط��وح ع��ل��ى اع��الم 
ا�صاتذته  بني  من  وك��ان  وف�صالئها  احل��وزة 

العالمة احلجة ال�صيخ هادي القر�صي.
اأما منربيًا فقد الزم اخلطيب املرحوم ال�صيد 
الغريفي يف  البهبهاين  ا�صماعيل  ال�صيد  حمد 
انفرد  ثم  يديه  على  وتتلمذ  املقدمة  ق��راءة 
العديد من  بنف�صه وا�صتقل بخطابته وقراأ يف 
املنربية  املوا�صم  ذروة  ويف  النجف  جمال�س 
منابر  ويرقى  قار  ذي  حمافظة  اىل  يق�صد 

اخلطابة يف النا�صرية وتوابعها.
�سهادته

حدثت  التي  العامة  االعتقاالت  موجة  بعد 
على  االحتجاجية  رج��ب  انتفا�صة  اث��ر  على 
تلك  طالته     ال�����ص��در  ال�صهيد  اع��ت��ق��ال 
اأق�صى  ال�صجن وبقى يعاين  املوجة وزج به يف 
حتى  التنكيل  �صنوف  واأ�صد  التعذيب  حاالت 
مظلومًا  ربه  على  ووف��د  ال�صهادة  �صرف  نال 

حمت�صبًا �صابرًا 

بقلم: طالب حممد جا�صم

الشهيد السيد عالء املرعيب

بقلم: طالب حممد جا�صم
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اأع����زائ����ي اخل��ط��ب��اء 
امل����ن����رب احل�����ص��ي��ن��ي 
اخ����وات����ي امل��ب��ل��غ��ات 

من  لكم  امتنى  بداية 
يف  التوفيق  ك��ل  العظيم  اهلل 

وال  �صك  بال  عمل  واأن��ه  ه��ذا  عملكم 
ريب بعني اهلل واهلل هو الذي يجازي عبادي 

على االعمال.
اخلطيب  م��وؤه��الت  تكتمل  اأن  اج��ل  وم��ن 
ان  اخلطيب  فليتعلم  ناجحًا  خطيبًا  ويكون 
االخر  للبع�س  مكمل  بعظها  امور اخلطابة 
ك��ان اخلطيب حم��ا���ص��رًا ج��ي��دًا وال  ف���اذا 
ينق�صه �صيء من فنون اخلطابة من النحو 
من  باخلطابة  يتعلق  وما  والبيان  وااللقاء 
امور اخرى ولكنة يجهل فن االطوار ورمبا 
يقوم بالتخبط بني طور واآخر بحيث ان هذه 
وبالتايل  للم�صتمعني  متعبة  تكون  الطريقة 
عليها من  �صلبية ترتتب  نتائج  تكون هناك 
وهذا  احل�صور  وقلة  امل�صتمعني  ق��رار  قبل 
االمر يوؤثر �صلبا على اخلطيب الن املجتمع 
نف�صه  يجد  اخلطيب  ف��ان  كثري  ك��ان  مهما 
مبدعًا  فيكون حينئذ  م�صوؤولية كبرية  امام 
يخدم  لكي  جديدة  طاقات  عنده  وتتفجر 
املجتمع  ه���ذا 

مبا 
عنده 

اخلطيب وليعلم 
ك��ذل��ك امل��ب��ل��غ��ة ان احل���ف���اظ ع��ل��ى ع��دد 
يتوقف  ف��اإمن��ا  زي��ادت��ه��م  ورمب��ا  امل�صتمعني 
على اخلطيب نف�صة فاملجتمع اليوم يختلف 
اأو اقل  عن املجتمع الذي كان قبل 50 عام 
ا�صبح  ه��ذا  ع�صرنا  يف  يكون  فاخلطيب 
ومتذوقًا  ومتفتحًا  خطريًا  جمتمعًا  يواجه 
فعلى  ال��وق��ت  نف�س  يف  النف�س  يف  ون��اق��دًا 
اأذا كان والبد  اخلطيب ان يتجنب النقد و 
كبري  وبقلب  للنقد  ي�صتمع  ان  فعليه  منه 
و�صدر رحب وال ي�صماأز او يت�صور نف�صه اأنه 

ال ينتقد.
االمر الثاين: رمبا يكون اخلطيب ذات �صوت 
ح�صن ومتفنن يف اداء االطوار لكنه �صعيف 
املو�صوع  يختار  كيف  املو�صوعي  الطرح  يف 

املنا�صب  الوقت  يف  املنا�صب 
فقد  باالحراج  ي�صاب  ورمبا 
انه  اخلطباء  اح��د  ع��ن  نقل 
دعي لقراءة جمل�س عزاء يف 
ملنا�صبة  املوؤمنني  احد  بيت 
���ص��راء دار ج��دي��دة وه��ذا 
اهل  ات��ب��اع  عند  ب��ه  معمول  االم���ر 
البيت حيث ي�صنعون وليمة وبعدها او قبلها 
ومبا  البيت  يف  الربكة  لتحل  ع��زاء  جمل�س 
جمل�صه  اخلطيب  ا�صتفتح  جديده  دار  انها 
بقول الأمري املوؤمنني: ) دار بالغذر معروفة, 
وبالبالء حمفوفة, ال ي�صلم نزالها....الخ( 
اأما  �صيخ  يا  وقال  ال��دار  اليه �صاحب  فقام 
ال�صيخ من  املقدمة فاخرج  راأيت غري هذه 

هذا املوقف.
اقول البد  الب�صيطة  املقدمة  بعد هذه  ومن 
جميع  وميار�س  ويتعلم  يدر�س  ان  للخطيب 
اىل  حتتاج  كانت  وان  احل�صينية  االط���وار 
اال�صتاذ  قبل  من  ومتابعة  وا�صتماع  القاء 
معهدنا  يف  االم��ر  هذا  يف  نقوم  نحن  فيما 
اخلطابي �صاأقوم بتعداد االطوار وا�صمائها 
لكل  املنا�صبة  ال�صعرية  النماذج  وبع�س من 
طور ولكن كل هذا يف العدد القادم مب�صيئة 

اهلل تعاىل ومن اهلل التوفيق. 

اخلطيب وماينبغي له 
معرفته

بقلم: ال�صيخ عبد ال�صاحب الدك�صن
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بقلم: ال�صيخ ابو زهراء اال�صدي 

مرة اخرى نطل عليكم بن�سائح جديدة من 
�سمن  من  الن�سائح  وهذه  اخلطابة  درو�س 
االمام  معهد  يف  القاءها  ام  التي  الدرو�س 
احل�سينية  العتبة  يف  للخطابة  احل�سني 

املطهرة بعنوان
اخلطباء  اأعزائي  اخلطابة  �سروريات  من 
اخواتي املبلغات لو اأردنا اأن نح�سي االأمور 
التي يحتاج اليها اخلطيب واملبلغ يف مهنته 

لوجدناها امورًا كثرية يكمل بع�سها بع�سًا.
فلكي تكتمل هذه املهنة بكل تفا�سيلها ولكي 
ومقبواًل  ومتمكنا  ناجحًا  اخلطيب  يكون 
مثابرًا  يكون  اأن  لــه  بــد  فــال  النا�س  عند 
�سماع  وعلى  احلفظ  وعلى  املطالعة  على 

االخرين من اخلطباء الكبار.
اذواق  يــراعــي  ان  اخلــطــيــب  والنــنــ�ــســى 
ان  حيث  املجال�س  ـــاب  ارب مــن  االخــريــن 
وياأتون  املجال�س  ملن يقيمون  الكثري  هناك 
منهم  ي�سمعوا  ان  يــريــدون  بــاخلــطــبــاء 
املوا�سيع التي البد للخطيب ان يكون مهيئًا 

وحا�سرًا لكل مو�سوع ينبغي طرحه فالبد 
ان يكون اخلطيب حافظًا ملو�سعني اأو اكرث 
عن العناوين البارزة يف فن اخلطابة وعلى 

�سبيل املثال.
بهذا  يتعلق  ومــا  واالخـــرة  املــوت  ذكــر  اأ - 
والقرب  واحل�ساب  املعاد  ذكــر  من  املو�سوع 
وفراق االحبة ال �سيما اذا دعي اخلطيب 
يف جمل�س فاحتة ولد �ساب اأو اأم اأو اأب فال 
بد ان يفتتح جمل�سه ببع�س اأبيات الرثاء 
وهذا يعتمد على حفظ اخلطيب للن�سو�س 

ال�سرعية.
ب - حياة وم�سائب اأهل البيت االأطهار بدءًا 
من ر�سول اهلل  وال�سديقة الزهراء 
وكذلك �سحابتهم وال �سيما ال�سهداء منهم. 
ــورع/ ــد/ال ــزه /ال العامة  املوا�سيع  ت - 

االخال�س/االميان/التوا�سع/الدعاء/
االيثار/ ال�سرب...الخ.

االآيـــات  مــن  لكثري  حــافــظــًا  يــكــون  ان  ث - 
والقد�سية  النبوية  واالحاديث  القراآنية 

والق�س�س واال�سعار التي تتا�سب مع املو�سوع 
وغري  غربيه  ظاهرة  �ساهدنا  وقــد  و... 
حمببة لدى بع�س اخلطباء ومنهم خطباء 
اأن  الظاهرة  وهــذه  اخلطابي  التاريخ  لهم 
النعي  ابيات  فيها  يقراأ  بيده  ورقة  مي�سك 
اأو    النبي  عن  ــواردة  ال االحاديث  اأو 
االئمة الطاهرين او االآية القراآنية وهذا 
االمر غري مقبول جملة وتف�سيال فاذا كان 
اخلطيب يحفظ ق�سيدة من خم�سة ع�سر 
بيت اأو اكرث ال ي�ستطيع ان يحفظ اية او 

حديثاً. 
ومبلغات  مبلغني  اخــوتــي  مــن  ارجـــو  ج - 
مراجعة الن�س القراآين او احلديث النبوي 
او ابيات ال�سعر التي ت�ست�سهدون بها يجب 
اأعرابيًا لكي ال ن�سمح لالأخرين  مراجعتها 
اإمامنا  قــال  وقــد  الــعــرثات  يت�سيدوا  ان 
اأيل  اهدى  من  ايل  اأخــواين  اأحب  ال�سادق 
اهلل  ا�ستودعكم  اخر  در�س  واىل  عيوبي. 

العظيم.

من �سروريات اخلطابة

201311 اآذار

ن�سائح منربية



بقلم: ال�صيخ عبد ال�صتار الدك�صن

هو العالمة الفا�صل و االديب الكامل ال�صيخ عبد العظيم ال�صيخ 
الربيعي  البحراين  )التوبلي(  علي  اجلد  علي  ال�صيخ  ح�صني 

ينتهي ن�صبه اىل تغلب بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان.
ولد يف اليوم احلادي ع�صر من �صهر ذي القعدة احلرام عام 
هاجر  حيث  عبادان  جزيرة  من  الن�صار  ق�صبة  يف  1323ه��� 
اليها جده من البحرين اأواخر القرن الثالث ع�صر الهجري ثم 
فيها  واقام  او  �صنة 1343  اأواخ��ر  اال�صرف  النجف  اىل  هاجر 
احدى وع�صرين �صنة حيث قرا ال�صطوح على يد ا�صهر العلماء 
اىل  هاجر  ثم  اال�صرف  النجف  يف  العلمية  احل��وزة  وف�صالء 

بالده اواخر عام 1363 حامال م�صعل العلم وراية الهدى 

�سعره 
يعد من ال�صعراء الكبار يف رثاء �صيد ال�صهداء وان �صعره يذاع 
يكن  ومل  احل�صينية  املنابر  على  من  با�صتمرار  اال�صماع  على 
�صعره مق�صورًا على ل�صان الدارج بل حتى الل�صان الف�صيح وله 
موؤلفات مطبوعة مثل كتاب )�صيا�صة احل�صني يف جزءين( وفاة 
االمام الر�صا رباعيات الربيعي وهي 444 يف املواعظ والن�صائح 
واالحكام االمثال الفية الربيعي يف النحو وله خمطوطات كثرية 
مثل احلوا�صي والتعليقات على كتب ال�صطوح املنظومة يف املنطق 
والبالغة والعقائد وهذا الديوان الذي �صنختار منه بع�س االبيات 
والق�صائد التي ي�صتفيد اخلطيب منها يف املجال�س احل�صينية وال 

�صيما االبوذيات التي ا�صتهرت على ال�صن اخلطباء 

يف رثاء امري املوؤمنني:
م�صيوبه ه��ام��ت��ك  ب��امل��ه��ن��د  حيف يا �صيف النبي بحروبه  
را�صك اأب�صيف املرادي ين�صرب حيف يا �صيف النبي اأبيوم احلرب  
وال�صم�س جللك غدت حمجوبه كمر وجهك بالدمه جي ينحجب 

ياعلي منته الذي تفري ال�صفوف                               اأب�صيفك وت�صجي العده جو�س احلتوف
اأ�صلون من دمك غدت خم�صوبه اتخ�صب وجه االر�س من دم االلوف 

يفوت دمك عند اأبن ملجم هدر ا�صلون وانت فار�س اأحنني وبدر  
من�صوبه بال�صمة  وال��ت��ع��ازي  اعيون االمالك ابحزن فكدك حمر 

 واإما يف رثاء العبا�س
م��اون��ه ���ص��ف��ت  وال��ع�����ص��ك��ر  اآه  كر ها�صم طاح من ميمونه   
كمر ها�صم وكع من فوك املهر                          عكب ماراوة العده اجنوم الظهر
ا�صكور بي�س الكوم فوك امتونه اتكول لن يذبل هوة وكامت تخر 

�صاح اح�صني  ب�صم  ح�صني  اودع  وك��ال  جلت اعليه املوا�صي والرماح  
بظعونه طلع  من  يو�صف  ثوب  نكلت اأوداعة لبو اليمة الرياح  
وكفة الهادي على خري االنام  ا�صلون وكفه وكف عد را�صه االمام 
منحني وغارت اأبهامه اأعيونه طاح فوكة رمح مثل ال�صيف كام 

�صاح ياعبا�س ياركني الوكع                اليوم كلت حيلتي و�صملي ان�صدع
ل��ل��م��وزم��ة اي��ظ��خ��رون��ه اليوم عني تغيب وال�صامت فزع          واالخ����و 

لربيعي ا العظيم  عبد  ل�سيخ  ا

واأما يف وداع احل�سني للعيال
ب��ي��ا ح��ال��ه  اح�صني من ودع هلة و عيالة              م��ات��ك��ل��ي ����ص���اروا 
وليلة  ���ص��ك��ن��ه  ول��ف��ت  ل���ل���وداع  الح ميمونه وهتف بالعيلة            
ال��ذي تفداله وكل خواته هذي الت�صجيله              �صيمها وه��ذي 
يوم �صاح ح�صني بالعيلة الوداع طلعت اأمن اخليم وا�صودت الكاع 
اطفاله عال�صهيد  داروا  ي��وم  ال�صرب ذاك اليوم منها ال�صرب �صاع 

واما يف االأبوذيات 
يف رمي جنازة االمام احل�سن  بال�سهام 

ب�صهام ين�صاب  احل�صن  نع�س  �صدك  الدنيا عيب بيها فرح ب�صهام    
بالو�صيه  جتتف  ح��ي��در  مثل  ابو فا�صل ب�صل ال�صيف ب�س هم  

يف �سجاعة ان�سار احل�سني
وهل كوفان منهم خوف هاجو ان�صار ح�صني من اخليم هاجو  
نعرثيه العمامي  عنده  وغ��دت  ح�صني انت�صع ها �صدر وهاجو   

على ل�سان رمله ترثي ولدها القا�سم
موت احمر اب�صيفه الكوم الكات  ب�س لبني رجبت اخليل الكات   
رميه عمه  بح�صن  �صفته  من  لون همي على يذبل �صار الكات 

احت�صرين لو وكع حملي ولو مال ردتك ما ردت دنية والمال  
بوكت ال�صيج يبني اكطعت بيه يجا�صم خابت ا�صنوين واالمال 

وعن ل�سان الرباب ترثي ر�سيعها:
ر�صيع املاجره ام�صابه والدار لهيم ول�صجن امبنزل والدار  
ور�صعه امذوهنه غ�صنب عليه ابثديه امدهونه الحن والدار   1214 3 4 ربيع 2

�سعراء اهل البيت



بقلم: ال�صيخ حبيب الكاظمي

املثالية توقع  عدم 

تعامل الزوجة مع االنحراف االأخالقي لدى الزوج : 
اإن الزوجة اإذا راأت بع�س بوادر االنحراف االأخالقي 
اأن هذه مقدمة لهدم هذا الع�س  لدى ال��زوج, فلتعلم 
اأنت  املقارنة..  طبيعة  طبيعته  االإن�صان  اإن  املبارك!.. 
عندما تدخل منزاًل جمياًل؛ فمن دون اأن ت�صعر فاإنك 
تقي�س منزلك املتوا�صع بذلك املنزل.. واإذا بك حتكم 
ال �صعوريًا بجمال هذا وقبح هذا, وبفخامة هذا وب�صاطة 
هذا.. فهذه حالة طبيعية!.. عندما يرى االإن�صان )اأ( و 
)ب(, ويرى اأن )ب( اأكرث متيزًا من )اأ(؛ فاإنه يحكم 
على )ب( بالتميز مع لوازمه.. ومن لوازمه امليل, ومن 
لوازمه احتقار )اأ(.. اأنت عندما ترى اأن )ب( مميز 
على )اأ(؛ فاإن )اأ( �صاأنه دون )ب(.. فاإذا كانت )ب( 
االأم��ور  فمن  الرحم؛  هي  )اأ(  وكانت  عنك,  اأجنبية 
املتعارفة جدًا اأن تنظر بازدراء وباحتقار اإىل احلالل 

الذي بني يديك, وهو الذي جنده. 
من  راأى  وق��د  ال�صوق  م��ن  يرجع  عندما  ال��رج��ل  اإن 
البيت  اإىل  يدخل  عندما  فاإنه  راأى؛  ما  احل�صناوات 
اأول حركة طبيعة له هو اأن ينظر اإىل زوجته باحتقار 
عن  يك�صف  وال  يتفوه,  اأن  يتجراأ  ال  طبعًا,  باطني.. 
اأمام  العفة  مبظهر  يظهر  اأن  يحب  فالرجل  اأوراق��ه, 
الزوجة!.. ولهذا نالحظ اأن بع�س الزوجات الذكيات 
عندما ترى ت�صرفًا غريبًا من الزوج: اإعرا�صًا, وعدم 
حتمل لها, كما كان يتحمل �صابقًا؛ فاإن اأول �صيء ت�صاأل 
اأخرى  على  تعرفت  لعلك  له:  تقول  ب��اأن  ال��زوج,  عنه 

غريي!.. هذا هو االأمر الطبيعي يف هذا املجال.
مراقبة  اإىل  الزوجة  تتحول  اأن  املطلوب  لي�س  ولهذا 
يغاظ  ف��ال��زوج  ال���زوج,  ���ص��وؤون  على  متج�ص�صة  واإىل 
كيف  يعرفن  ال  الن�صاء  بع�س  اإن  غيظ!..  اأميا  بذلك 
حت�صني  وه��و  جيد:  فالهدف  ال��ه��دف..  اإىل  ي�صلن 
الزوج؛ ولكن تراها ب�صكل مبا�صر وفاقع, ت�صاأل الزوج: 
اأتيت؟.. ومن حتدث؟.. وقد  اأين  اأين تذهب؟.. ومن 
تك�صف عن اأوراقه اخلا�صة, وقد متد يدها يف جيبه؛ 
وهي بذلك تزيده نفورًا منها.. هي اأرادت بهذا العمل 
اأن جتلب الرجل اإليها, واإذا بها تزيده نفورًا ونفورًا!.. 
من ال�صروري اأن تعلم الزوجة ما هو االأ�صلوب املحبذ 
اإىل ذلك.. هنالك اأمر باليد, وهنالك اأمر لي�س باليد.. 
فعليها اأن توؤدي ما بو�صعها يف اإنقاذ هذا الرجل -هذا 
الذي هو والد الأوالدها-, وحت�صنه قدر االإمكان؛ الأجل 
احلياة  ه��ذه  يف  اكت�صبها  التي  املكا�صب  �صياع  ع��دم 

الزوجية. 
عدم توقع املثالية 

اإن من احلاالت التي ال تطابق العقالنية يف الت�صرف, 
هو ما يحدث بع�س االأوقات من اأحد الزوجني من عدم 
الر�صى باالآخر, ودائمًا يقي�س الزوج الفعلي بالذي كان 
من املمكن اأن يتزوجه!.. فلماذا هذه احلالة؟.. وهذه 

امل�صاألة حا�صلة تارة من الرجل, وتارة من املراأة..
الم��راأة  وهمية  تكون هنالك �صورة  اأن  اإم��ا  اجل��واب: 
مثالية.. اأي الرجل ينام لياًل, فري�صم يف خميلته امراأة 
بجمال متميز, وبعقل راجح, وبتخ�ص�س ملفت للنظر, 
اأن ير�صم يف  له احل��ق  وب��اأخ��الق �صامية -واالإن�����ص��ان 
خياله ما ي�صاء.. وطبيعة الذهن الب�صري طبيعة �صيالة 
وجوالة, تاأخذ النقاط اأو ال�صور املختلفة وتلفق بينها-؛ 
وثم يقي�س هذه الزوجة امل�صكينة بهذه ال�صورة التي ال 
وجود لها يف اخلارج!.. وكما يقول العلماء: كلما كرثت 
القيود عز الوجود!.. فهو قد ير�صم �صورة الم��راأة ال 

وجود لها يف اخلارج!..
على  كان  لعله  ال��زوج  االأ�صف-  -مع  االأوق���ات  وبع�س 
اأن  له  املقدر  اأو كان من  بامراأة,  �صرعية  عالقة غري 
يخطب ام��راأة, وخطبها ومل تقدر له؛ فيظل يف اأثناء 
حياته الزوجية يف �صنوات متمادية, وهو يقي�س املراأة 
املر�صحة  امل��راأة  تلك  اإىل  املفرو�صة,  امل��راأة  تلك  اإىل 
التي تزوجت وذهبت, ولعلها ذهبت من هذه الدنيا!.. 
وتتفاقم امل�صكلة عندما ي�صرح بذلك الرجل, ويقول: 
-ال  الكالم  وه��ذا  بتلك!..  تزوجت  قد  كنت  ليتني  يا 
�صك- �صيبقى له اأثر يف نف�س هذه املراأة, ال ميكن اأن 
قد  تكون  اأن  املمكن  من  كذلك,  والزوجة  ُيت�صور!.. 
تت�صور  اأنها  اأو  رج��ال,  على  درا�صتها  خ��الل  تعرفت 
جماعة من الرجال الوهميني, اأو قد تقدم اإليها رجل 

ثم ان�صرف عنها؛ فتعي�س هذه احلالة.
ومن هنا يجب على االإن�صان اأن يعمل م�صحًا �صاماًل ملا 
يف ذهنه؛ الأن �صفحة الذهن هي من�صاأ امل�صاكل.. اإن 
�صفحة الذهن اأ�صبه �صيء بهذا اللب الذي يف اأجهزة 
احلا�صوب هذه االأيام.. فهذا اللب هو الذي يعطي كل 
هذه االآثار, وال�صور, وما �صابه ذلك.. ولهذا نالحظ 
اأن االإن�صان يف كل يوم اأو يف كل اأ�صبوع, يبحث عن هذه 
االأمور التي ميكن اأن توجد االرتباك يف داخل جهازه 
احلا�صوب.. والنف�س كذلك: الذهن عبارة عن ملفات 
تلقائي يف  ب�صكل  تعمل  ملفات  وهي  ومف�صلة,  كبرية 

الوجود الب�صري: اإثارًة للحزن, وللقلق.. مثاًل: اإن�صان 
على  يتم�صى  �صياحية,  دول��ة  يف  اإج���ازة,  يف  االآن  هو 
�صاطئ البحر مع زوجته ومع اأطفاله؛ واإذا به ي�صكت 
وتغلب عليه الكاآبة؛ ت�صاأله الزوجة عن ال�صبب؛ فيقول: 
تذكرت حادثة يف �صغري.. فالن ظلمني, اأو �صربني.. 
تذكرت والدتي.. ق�صايا وملفات قد نقلت اإىل جانب 
املخازن يف ذهن االإن�صان, يف املخازن املهملة التي ال 
يحب االإن�صان اأن يتذكرها, ولكن رغم اأنفك تاأتي هذه 

امللفات املزعجة!..
اأن  اأنها غري مرئية.. ت�صور  اأواًل م�صكلتها  اإن امل�صاألة 
عليه  ت�صيطر  واأن��ت  اأخ���رى,  دول��ة  يف  حا�صوبًا  لديك 
بجهاز املراقبة من بعيد.. كم من ال�صعب اأن تنظف 
هذا اجلهاز!.. كذلك بالن�صبة اإىل عامل الذهن وعامل 
االإن�صان  اأن  امل�صكلة:  وعمدة  امل�صكلة  فلب  ال���روح.. 
ال  الطبيعة-:  وراء  -ما  مرئي  غري  جهاز  مع  يتعامل 
يرى ذهنه, وال يرى روحه, وال ي�صم ريحها, وال ينظر 
اإليها, وال يتحكم بها مل�صًا, وال ميكن اأن يقتطع منها 
اأن  لالإن�صان  البد  هنا  ومن  خارجًا..  لريميها  قطعة 
عامل  من  واال�صتمداد  فيها,  بالغور  نف�صه,  ي�صتك�صف 
ندعو  اأن  علينا  لذا  وتعاىل,  �صبحانه  اهلل  من  الغيب 
ونقول: )اللهم!.. عرفني نف�صي؛ فاإنك اإن مل تعرفني 
نف�صي, مل اأعرف ربي( قبل اأن نقول: )اللهم!.. عرفني 
نف�صك؛ فاإنك اإن مل تعرفني نف�صك, مل اأعرف نبيك.. 
اللهم!.. عرفني ر�صولك؛ فاإنك اإن مل تعرفني ر�صولك, 
فاإنك  حجتك؛  عرفني  اللهم!..  حجتك..  اأع��رف  مل 
اإن مل تعرفني حجتك, �صللت عن ديني(؛ الأن معرفة 
النف�س طريق ملعرفة اهلل تعاىل.. حتى القراآن الكرمي 
اأبهم هذه امل�صاألة, حيث قال تعاىل: }َوَي�ْصاأَُلوَنَك َعِن 
وُح ِمْن اأَْمِر َربِّي{.. البع�س جعل )االأمر(  وِح ُقِل الرُّ الرُّ
مبعنى من املعاين.. ولكن البع�س يقول: اإنه من باب 
ال  ال�صوؤال  هذا  الأن  ال�صوؤال؛  هذا  على  االإجابة  عدم 
ميكن اأن يفهم جوابه من قبل كل اأحد, ولهذا اأبهمه 
القراآن الكرمي مبالغة يف تعظيمه, ودفعًا للنا�س للبحث 
اأو  ال��روح  عرف  لو  الكرمي  القراآن  الأن  اأنف�صهم..  يف 
النف�س يف اآية اأو اآيتني؛ ثم ماذا؟.. فاالأمر يحتاج اإىل 
واإىل جهد حثيث  ريا�صة,  واإىل  متابعة  واإىل  تف�صيل 

لياًل ونهارًا؛ لك�صف اأ�صرار هذه الروح.

انية
ة الث

حللق
 ا
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من �شواهد معركة الطف

اعداد:  ال�صيخ ابو ح�صني الدك�صن

نقل ارباب ال�صري والتاريخ ان فاطمة الزهراء جل�صت تعاتب اأمري 
املوؤمنني وذلك بعدما ك�صر القوم �صلعها اأو �صقوط جنينها وكل 
هذا امام عينيه في�صور لنا هذا العتاب �صاعر اهل البيت الكبري 
ال�صيد عبد احل�صني ال�صرع يف اجلزء الثاين من ديوانه )منها 

ال�صرع( 
اووين ����ص���رخ���ت���ي  ت�����ص��م��ع  يا حيدر اباب ال����������دار   

����ص���ن���ه���و ال����ع����وك����ك ع��ن��ي  ما تنه�س حت�����������اميني   
وح��������روب��������ك ف�������ال ت��ن��ع��د  انته املا تهاب امل������������وت   
ت�صهد  االر�������س  اه����ل  وك����ل  بيك اهل ال�صمه ت���دري  
وب����وج����ودك ت���دو����س احل��د خ�صمك يو�صل الداري    

وان����ت����ه ت�������ص���وف ي����ا ك����رار  ي�صرم على باب الن������ار  
جدامك يحامي اجلار 

ك�������ام ال���ن���غ���ل ي��ع�����ص��رين بني الباب واحلايط   

بالب�صمار اأن��ع��اب  و���ص��دري  ع�صرين وه�صم اأ�صلوعي  
واآن�����ه ا����ص���رخ اب����اب ال����دار  حم�صن �صكط من عن��دي  
ودم��ع��ي على ول��ي��دي اأع��ب��ار دمي من ال�صلع يج�������ري   
اأنعاب مني  ال�صدر  يف�صه  ا�صبحن والدمع �صج����اب  

حم�صن �صكط مي الباب
ع����ن ال����ك����اع ���ص��ي��ل��ي اأب���ن���ي  كوميلي يف�صه اب�ص�������������اع   

ولكنها ترد ثانية وتعذر بعلها وتوجه كالمها اىل القوم اللئام كما 
ي�صور هذه احلالة خطيب املنرب وال�صاعر احل�صيني الكبري ال�صيخ 

حممد ح�صن الدك�صن يف ديوانه الرو�صة الدك�صنيه 

هذي وال فخر تهجم الع�������دوان                     تدري على ابو ابراهيم حزنان 
اأيروع اكلوب الن�صاوين  عيب  جيف يحارب و يذهل الن�صوان  
يكحمونه خ��ل��ه��م  ب��امل��ي��دان  اأجنان اليوم اأهم ي�صتوحدون���ه 
لو �صل املذهب يعرفون���������������������ه                                   ام�س �صافوا ا�ص�صوه اأببدر وحنني 

ثم توجهت نحو قرب ابيها وجعلت تخاطبه وتعاتبه بل�صان احلال
عنه للخلد  ال��ك��و���ص��ت  ي���وم  يبو ابراهيم يا راعي املحنه 
�صربوين يبوبه �صلون ج�صرين على بابك علت للكوم رن������ه  

وملل دنت منه الوفاة او�صت اأمري املوؤمنني
تاليه  اليوم  وعمري  روحي من اله�صم خل�ص���ت   
وحجيلة �صجرة عليه اأريد احل������������ك يبويه اليوم    
يااأبا احل�صن بو�صية  الجني اري��������������������د او�صيك    
يح�صروين ماريدن  عدوانك اله�صم��������������������وين    

 والكربى ي�صيعوين
ي������اك������رار ودف���ن���ي غ�صلني بظالم اللي�������������������ل   

 
فيوؤيد ال�صيخ الدك�صن ما ذكره ال�صيد ال�صرع ويبني امرًا مهما ان 
املح�صن  انك�صر �صلعه كذلك من جراء ع�صر امه الزهراء:
و�صرب ال�صوط دوم تلوج منه تون من اله�صيمة �صلون ونه  
ك�صر ال�صلع كلها اتهون عنه             ب�س اي�صابها املح�صن واحل�صنني

املح�صن اآه من ع�صر والزهرة         �صلعه انك�صر من �صدة الع�صره 
واحل�صني انطحن باخليل �صدره      بالطف من هوه يذيج امليادين 
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النبلة العاقلة
ال�صاعر: احلاج ح�صني معارج

عط�سان؟النبلة اعل الِطِفل من راحت اتنوح  ِطِفل  اذبــح  لي�س  ِت�ساأل 

ح�سني  ــــده  واِل او  امل�سطفى  البيبان جــده  داحــــي  بــيــنــاتــهــم  مــا  او 

اذبحيه كــالــه  او  الــلــّعــني  الرِتبان وجــّهــنــي  على  اطيحن  بيدي  لو  او 

ِبــدمــاه  اي�سيل  ح�سني  �سوفن  ُقــربــان وال  ينطي  او  ـــه  اإل ويــخــاِطــْب 

بال�سار  يكتفي  ــا  م ح�سني  �ُسّبان يعني  ِوْنطه  طارت  الرو�س  هاي  او 

كل�سي  اخــــذ  ربــــي  ــه  ايــكــل الر�سعان ايـــريـــد  دم  ب�س  بعد  ِعــنــدي  مــا 

عليه  اأنــه  ابچيت  ح�سني  �سفت  حــزنــان من  وهـــو  يــرفــرف  طفله  الأن 

يزيد  مبنحر  ي�سري  ه�سه  لــو  مــن �ــســيــاد اكــــول اكــتــلــت حــيــوان كلت 

مت�سري  اأبــد  ال  الفواجع  ها  كل  او ال تلهب النار او حترك ال�سيوان جا 

ــعــود  ــم تــلــحــك عــلــيــه لــهــبــت الــنــريان بــعــد �ــســ�ــســوي وانــــه عـــود وال ه

ــرد بعيد  ــس � ـــه  ان الــقــيــامــة  الزان ابــيــوم  �سجرة  كل  او  حرملة  ونكر 

الزهره فاطمة  او  علي  من  الــنــريان وطلب  حتــركــنــي  وال  يــعــفــوين 

201315 اآذار

االدب ال�سعبي



ب�صم اهلل الرحمن الرحيم  
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على حممد وال 
بيته الطيبني الطاهرين يف البدء نرحب ب�صماحة ال�صيخ 
عبداملح�صن  عطية اجلمري ون�صكره على اتاحته لنا فر�صة 
اللقاء به فجزاه اهلل خري اجلزاء ونقول له �صالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته
  نحن والقارئ الكرمي نريد ان نتعرف عليكم 
املحطات  ,وماهي  اوال  ال�صخ�صية  بطاقتكم  خ��الل  من 

االوىل حلياتكم يف الدرا�صتني االكادميية و احلوزوية ؟
املح�صن  عبد  انا  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم   
�صاعر  الودية  املله عطيه اجلمري �صاحب اجلمرات  بن 
م��ع��روف يف املنطقة ودر���ص��ت ال��درا���ص��ة االك��ادمي��ي��ة يف 
يف  اال�صرف  النجف  يف  اال�صرف  النجف  ثم  البحرين, 
ال�صبعينيات اىل الثمانينات ث قم املقد�صة �صنة ثم وا�صلت 
يف البحرين ا�صاتذتي يف احلوزة جمموعة من بيت بحر 
العلوم �صيد عبد الزهراء اخلطيب �صاحب م�صادر نهج 
البالغة وجموعة من علماء البحرين اخرين �صيخ عي�صى 
قا�صم وال�صيخ عبد احل�صني ال�صرتي وال�صيخ علي بن عبد 
املنرب  يف  جتربة  هناك  ويل  البحرين  يف  ال�صرتي  اهلل 
وال��دي  ك��ان  االوىل  بالدرجة  وا�صاتذتي    احل�صني 
الثاين ال�صيخ عبد الزهراء الكعبي وجمموعة من اخلطباء 
اعجبت بهم هو ال�صيخ هادي الكربالئي وهو من ا�صحاب 
جتربة  يف  ا�صاتذتي  م��ن  عليهما(  اهلل  )رح��م��ه  ال��وال��د 
اخلطابة هو ال�صيد عدنان البكاء قراأت معه �صنني حمرم 
ما ي�صمى باملقدمة او ما ي�صمى بال�صانع وانا كنت يف طور 
الدرا�صة االعدادية ثم وا�صلت طريق اخلطابة منذ نعومة 
اظفاري وجتربتي قدمية جدًا وهي جموعة من االذواق انا 

كنت اهواهما وتكون عندي ذوقي اخلا�س.     
�صيد  منرب  مع  لكم  انطالقه  اول  كانت  كيف   

ال�صهداء؟
  اول بداية انطالقي كانت جتربة �صعبة بالذات 
يعني املنرب احل�صيني بداية تعترب �صعبة انت بداأت تواجه 
املجتمع يف جتربتك االوىل بر�صيد غري متالئم وغري كايف 
وامكانيات غري كافيه ملواجهة طبقات املجتمع ولهذا تكون 
جتربة �صعبة يبداأ االن�صان الذي يريد النجاح يبدا وحتى 
ولو بداأ بالف�صل فانه يريد ان ي�صعد اىل النجاح, بداأت مع 
والدي يف مرحلة تدريب املحفوظات ثم مع ال�صيد عدنان 
البكاء ما ح�صر ال ي�صتطيع على االداء املتكامل بالن�صبة 

للمنرب احل�صيني فانا اقوم ب�صد النق�س كنت يف ال�صابعة 
ع�صر من عمري وبعد ذلك حدثت عندي اول انطالقة يف 
املنرب احل�صيني ا�صتطيع ان اطلق عليها ا�صتقالل يف املنرب 
ال�صخ�صيات  اىل  ي�صتقل  الذي  االن�صان  يحتاج  احل�صيني 
يتاأثر بهم ويعجب بها فكل ان�صان حتى ينتهج منهج يح�صب 
من  ب�صي  متاأثر  يكون  ان  الب��د  معني  �صخ�س  او  امل�صلم 
ال�صخ�صية وهذا ال�صيء قد يكون ا�صتاذ وقد يكون طبيب 
الذي �صغل مهنة الطب معجب ب�صخ�صية الطبيب او معجب 
�صخ�صية  جذبتني  التي  فال�صخ�صيات  نف�صه   بال�صخ�س 
ولكن  بحراين  انا خطيب  ولهذا  �صخ�صيات  وعدة  الوالد 
ذوقي بحراين خال�س والأنه ذوقي جمموعة الوالد الذي هو 
يف حد ذاته لي�س بحراين خال�س الأنه ن�صاه يف العراق يف 
الب�صرة فكان ذوقي من الوالد ثم بالدرجة الثانية ا�صتاذي 
�صيد عدنان البكاء يف املادة واالخر يف الذوق والنعي ال�صيخ 
هادي الكربالئي يف الن�س واال�صلوب ال�صيد جابر اغائي 
وال�صيخ عبد  ا�صاتذة اعجبت بهم وكونت ح�صيلة  ه��وؤالء 
الوهاب الكا�صي هذا ا�صتاذ جابر اغائي �صخ�صية متميزة 
فهذه ح�صيلة انا اعتربها جزء كبري يف حتقيق النجاح يف 
املنرب احل�صيني و�صاأل اهلل ان يكون هناك قدامي فقرات 

ومفا�صل زمنية وتاريخية ا�صال اهلل ان تكون اف�صل.    
على يد من تتلمذمت يف جمال اخلطابة واملنرب   

احل�صيني ؟ ومبن تاأثرمت من اخلطباء واآخذمت منه ؟
تتلمذت  وال���دي  ي��د  على  ا�صلفت  كما  طبعا   
وم�صافة  كبري  فرق  اخ��واين  وبني  وبيني  الكبار  واخ��واين 
واما  البكاء  عدنان  �صيد  يد  على  وتتلمذة  كبرية  زمنية 
البكاء  عنان  �صيد  ذكرتهم  الذي  بهوؤالء اخلطباء  تاأثرت 
والوالد وال�صيخ الوائلي وال�صيد جابر  وال�صيخ البكاء وال�صيخ 
هادي وال�صيخ الكا�صي وال�صيخ الوائلي كان له اثر يف م�صتوى 
التاأثري كبري جدا بحيث ان االن�صان ي�صلك هذا امل�صلك الأنه 

فيه �صخ�صية من امل�صتوى الفخامة واالعجاب.   
الدواوين  الودية من  دي��وان اجلمرات  ان  مبا   
ال�صعرية اخلالدة لوالدكم املرحوم ال�صيخ عطية  اجلمري 
�صابه  ما  او  دي��وان  لديكم  وهل  ال�صعر  كتابة  فهل جربتم 

لذلك ؟
وان���ا اعترب  ال�صعر  ك��ت��اب��ة  ان���ا ج��رب��ت  ن��ع��م    
نف�صي �صاعر من �صعراء يف ال�صعر العربي والنبطي وعلى 
وال�صعر  ن�صار  بن  ال�صيخ  ونهج  والعراقي  البحراين  نهج 
وتكونت عندي  الراقي  ال�صعر  اع�صق  وانا  الفتالوي احلر 

مواهب يف خمتلف ال�صعر الراقي واتبعه واتاأثر به و�صنعت 
خماطبة  يف  ق�صيدة  وعندي  االدبية  االمكانيات  عندي 
ق�صمتها اىل 12 فقرة  بيت   من 360  االم��ام احلجة 
 ثم مقتل االمام علي  االوىل تتعلق بوفاة الزهراء
: ثم احل�صن ثم احل�صني اىل وفاة االمامني الع�صكريني

ثم �صحر يف مهابط االوليائي
بداأت اقف بر�صواء اوقف ب�صام الرائي 

وعندي �صعر قري�س يف ال�صعر العربي يف االمام احل�صني 
 وكان يطلب مني يف اثناء املنا�صبات واملواليد االئمة 
واكرث املواليد نظمتها بن�صق واحد من مولد الر�صول اىل 
بعثة الر�صول  واىل اال�صراء واملعراج وثالث ق�صائد 
نظمتها  التي  املواليد  وهذه  املواليد  على  تقريبا  عمالقة 
الذين يحتاجون فعاًل  املنا�صبات وحاجة اخلطباء  تغطي 

لل�صعر وانا اقول ال�صعر بقوة تقريبًا. 
  كيف تنظرون للمنرب اجلديد قيا�صًا مع املنرب 

القدمي من حيث املجتمع  واخلطيب ؟
االن  اف�صل منه  �صبقه  ال��ذي  املعا�صر  املنرب    
العا�صر  العمر  نحن جئنا يف دورة عك�صية ملا ان كنت يف 
والثاين ع�صر والثالث ع�صر وكنت مع ال�صيد عدنان البكاء 
ال�صيعي ي�صتمع اىل املحا�صرة بالهفه يكتب  كان املجتمع 
وي�صاأل وينتقد �صح يحب النعي ولكن لي�س مثل االن الأنه 
الكثري من النا�س يح�صر وال ي�صتمع وينتظر النعي وهذا 
انا اعتربه حالة حتتاج اىل عالج يحتاج اىل معاجلة انا 
لي�س اقول هذا العام ولكن عموما وا�صبحت اليوم ظاهر 
اخلطيب ي�صتهر بالنعي ما ي�صتهر بالبحث وهذا انا اعتربه 
الذين  والرواديد  �صلبية مع احرتامي اىل اخلطباء  حالة 
يقراأون النعي فقط فاالن املنرب ال�صعائر ا�صبحت �صوت 
زمن  يف  ونحن  املف�صل  االن�صان  يجعل  ال��ذي  هو  الناعي 
خطري النعي يفيدنا هو اخلطابة والكلمة ونحن يف زمن 
احل�صيني  واملنرب  م�صكلتنا  نعالج  ان  والب��د  الف�صائيات 
الزال مدر�صة عمالقة ولي�س املنرب فقط والرواديد والنعي 
او املنرب احل�صيني له خمرج حتى انا افاجئ النا�س ب�صيء 
حتى هم يبكون هذا مر�س نحن نوزع بع�س امل�صاهد يف 
بع�س  تبعث  الت�صيع كيف  املنرب و�صرب  العامل يف �صرب 
امل�صاهد ال�صلفية ياأتون بقول احللم اخلطيب الذي يقراأه 
على املنرب, احللم حلم لي�س م�صكلة ان االن�صان ياأتي بطيف 
او حل معني له معنى ولكن هو مل يكون بحثي وال مو�صوعي. 
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وبع�س اخلطباء هم يزلون حتى يبكون الن�صاء وال�صباب 
ويلطمون, نحن عندنا كفاءات وثقافات موجوده يف �صري 
لي�س بحاجة اىل حلم, االن انظر اىل    البيت  اهل 
مقتل احل�صني من 300 اىل 400 �صفحة لل�صيخ عبد الزهرة 
باأ�صياء  النا�س  نبكي  ان  اىل  بحاجة  لي�س  نحن  الكعبي, 
نحن ن�صنعها, املنرب االن ا�صبح 70% نعي, واين الوعظ 
التاريخ  واي��ن  النا�س  افهمها  وكيفية  وال�صرية  واالر���ص��اد 
الن�صائية  التعزية  م�صتوى  من  ارف��ع  وكيف  اط��رح  وكيف 
ا�صبح املنرب رجايل ن�صائي بع�س اخلطباء يقراأون قراءة 

ن�صاء وهذا خلط.  
  ماهي املوا�صيع التي لها االولوية يف ت�صوركم 

ينظر طرحها من على اعواد املنرب يف زماننا هذا؟
  االخ����الق م����ادة راق��ي��ة ج���دا اف��ه��م النا�س 
مفرداتها, النا�س يجهلون الكذب والغيبة ويجهلون ماهي 
املودة  حب  ويجهلون    البيت  اهل  هم  وما  النميمة 
وعالقات, اما املادة الثانية هي املادة االجتماعية يحتاج 
اكرث  مع  ت�صطدم  ان��ك  االن  مثال  �صجاعة  اىل  االن�صان 
النا�س وانت تنتقد ظاهرة فانت ت�صطدم مع اكرث النا�س 
االن البد من اال�صارة اىل اخطاء املجتمع والزالت واخللل 
الفني واكون مراقب لنف�صي �صيء ف�صيء واكون �صيء راقي 
يف اخلطابة والرقابة واكت�صف االخطاء, املادة الثالثة التغري 
البد ن تغري الثقافة والعادات وال�صلوك واالخطاء وكثري من 
النا�س يقلون كلم النا�س على قدر عقولهم هذا كالم �صليم 
كالم اهل البيت اأي كلم النا�س على قابلية عقولهم حتى 
ترفع م�صتواهم الفكري وافهمهم املادة التي يطرحها وال 
اتكلم ب�صيء وهم لي�س يعرفونه واتكلم معهم باأ�صياء ترفع 
فيهم  وازرع  االجتماعي  وال�صلوك  الثقايف  م�صتواهم  من 
اليه  و�صعت  ان��ا  خال�س  ارواح��ه��م,  يف  اجلديد  النخاع 
الرابعة هي مادة  املادة  اوتوماتيكيًا يتطور,  وبداأ املجتمع 
دينية من فقه وعقائد وتاريخ واحاديث اهل البيت وتاريخ 
اال�صالم ومعاجلة التاريخ وترميمه يف احاديث اهل البيت 
, املادة اخلام�صة اال�صقاطات مهمة جدا يف املنرب 
احل�صيني تكون فيه مادة ا�صقاطيه جذابه مهمة �صواء ان 
العلمية  النتيجة  اىل  املوؤدية  لالحتماالت  خا�صعة  تكون 
واالحتماالت الغري علمية وا�صقاطات التاريخية املعا�صرة 
التي لها عالقة بحوادث اخر الزمن, املادة ال�صاد�صة املنرب 
احل�صيني ينطق بالواقع ويحاكي الواقع ان تكون لدي اعداد 
حما�صرات ل�صنة كاملة قد ال تكون مفيدة الن انا بكرى ال 
ادري املجتمع ما الذي يحتاج اليه, البد نحن ان نفتح جمال 
فكري املنا�صب ونغلق جمال الفكري الذي كنا نتحدث فيه 
وذاك املجال الفكري الذي اغلقناه بعد ع�صرة �صنني نحتاج 

اىل فتحه وهكذا الطريقة االكادميية.
اعماق  اىل  ي�صل  ان  للخطيب  ميكن  كيف    

اجلماهري ويبذر فيهم العمل ال�صالح؟
اواًل ان يكون �صالح الأنه وان دل�س على النا�س   
وبدا النا�س يتاأثرون به فتاأثرهم موؤقت وقليل جدا وم�صافة 
زمنية ق�صرية جدا فالبد ان يكون �صالح )ياايها الذين 
امنوا ملا تقلوا ما ال تفعلون كرب مقتًا عند اهلل ان تقولوا ما 
ال تعملون( هذا �صيء كبري البد ان تفعلوا وتقول, كونوا لنا 
دعاة �صادقني باخالقكم وب�صريتكم ) ممن ن�صب نف�صه 

للنا�س امامًا فليبداأ بتعليم نف�صه وتاأديبها( قول االمام علي 
, فان تعلي النف�س وتاأديبها اف�صل من تعليم غريها 
غريك  علمت  ما  ول��و  وحتى  وادبتها  نف�صك  علمت  ف��اذا 
تراكمية  ارق��ام  وراء  من  رق��م  ان��ت  فتكون  منك  �صيتعلم 
ا�صخا�س  اربعة  بي  يتاأثر  من  الفرد  انا  هند�صي,  وتكاثر 
نف�صه  املرء  فتعليم  وهكذا,  �صخ�س  مئة  منهم  فيتعلمون 
فهناك يف عامل  �صالح,  يكون  ان  وااله��م  ال من غريه  او 
اال�صالم ي�صعدون املنابر وياأمرون النا�س بال�صالة وهم 
اال�صلوب  وكذلك  �صيء  فعل  ما  ا�صا�صا  وه��ذا  ي�صلون  ال 
احرتام االخرين وتكوين عالقات مقبولة واحرتام اراءهم 
يكون ا�صلوب جذاب حتى ي�صمعون �صوتي واجذبهم نحوي 
فيهم  واب��ذر  اعماقهم  اىل  ا�صل  حتى  افكارهم  واح��رتم 

العمل ال�صالح. 
احل�صينية  العتبة  يف  اخلطابة  معهد  ي��روم    
املقد�صة ت�صكيل رابطة با�صم رابطة خطباء املنرب احل�صيني 
هذا  يف  واملبلغني  اخلطباء  روى  توحيد  اىل  تهدف  والتي 
املجال فهل انتم مع هذه الفكرة ام لكم وجهة نظر اخرى؟
�صيء  الرابطة  ا�صال,  �صرورية  الفكرة  هذه    
من النقابة والنقابة يكون لهم نقيب وهذا النقيب رقيب 
لها  وتكون  اخلطيب  عن  الدفاع  حق  لها  الرابطة  وه��ذه 
حق الدفاع عن املواكب وتكون جهة ر�صمية معينه وعندما 
حقه  يف  يق�صرون  عندما  اليها  يلحا  او  اخلطيب  ياأتيها 
بع�س املواكب, نحن نرى الق�صية من غري رقابة ومن غري 
مو�صوع فاإنها تائهة, االتفاق مع اخلطيب ثم بعد يقولون له 
اتينا بخطيب اخر او اح�صن منه, وبع�س اخلطباء يح�صلون 
تكون  ان  بد  فال  يح�صل  مل  وبعظهم  واح��د  جمل�س  على 
م�صاحلهم حمفوظه وتكون خا�صعه على م�صتوى تنظيم 
معني ورقابة, وانا كثري الرتدد هنا ولكن انا انتهز جملتكم 
�صوف ي�صل �صداءها فالبد ان تكون هنالك رابطة منتخبة 
حتمل وتهتم ب�صوؤون اخلطباء فيكون فيها ا�صرتاكات مالية 
اأي ا�صبه ما تكون يف عملية تامني مثال نحن يف كربالء مئة 
خطيب فكل خطيب مثال يدفع ع�صرة االف دينار بال�صهر 
حتى يقرت�س منها عند احلاجة املا�صة لهذه املادة, فتكون 

ه���ي م�����ص��وؤول��ه عن 
اخلطباء ومراقبتهم 
م�صريتهم  وتنظيم 
اخل���ط���اب���ي���ة ف��ه��ذا 
���ص��يء ج��م��ي��ل فعال 
وان�����ا م��ع��ه��م وا���ص��د 

ع�صدهم. 
 

 هل ت��رون فرقا بني 
يف  املنرب  ارتقائكم 
�صحن �صيد ال�صهداء 
ب���اق���ي  وب������ني   

االماكن االخرى؟
 

ه����و ه����ن����اك ف��ع��اًل 
ف�����رق ب����ني امل���واق���ع 
واالزمنة فمنرب �صيد 

ال�صهداء يف الذروة ال يوجد نظريه يف العامل كله ا يوجد 
يف نف�س االح�صا�س والتوجه هنا يف �صحن �صيد ال�صهداء  
اىل درجة ان امل�صتمع يف ال�صحن ال�صريف لو تقراأ �صاعتني 
كاأمنا ع�صرة دقائق, اما باقي االماكن لها �صقف معني تقف 
ال�صقف  البحرين  يف  مثال  منه  ذروة  يف  ترتفع  ثم  عنده 
وابداأ  انا كتجربتي يف جمل�س حا�صد  تقراأ  ملا  عادي جدا 
اقراأ فيه لكن لي�س مثل حمرم فاذا اريد اقارن بني ال�صحن 
ال�صريف وبني باقي االماكن االخرى يف ال�صحن ال�صريف 
هو يف قمة الوجدان واحليثيات والعطاء فهذه كلها يف القمه 
وامل�صتمع يف ال�صحن ان يريد ي�صمع مادة م�صغوطة ولي�س 
مفتوحه من هوام�س وتعليقات كثرية ويكون اخلطيب اكرث 
متيزا من باقي االماكن ويكون عايل يف قراءته, فهنا يف 

ال�صحن ال�صريف اميز منه يف االماكن االخرى. 
وكلمة  للخطباء,  توجهونها  اأخ���رية  كلمة     
توجهونها لنا نحن كادر جملة �صدى اخلطباء لنجعلها من 

التوجيهات البناءة؟
  اخلطباء كما ورد يف ح�صيلة كالمنا ينبغي 
ثقافيا  اخلطابي  م�صتواهم  من  يرفعوا  وان  يغريوا  ان 
وعلميا وهذا �صيء مهم جدا, وكذلك ان يكونوا انتقائيني 
يحفظوا  ان  يكون  �صعرا  يحفظوا  ان  مثال  امل��ادة  النتقاء 
االف�صل من ال�صعر وال�صعراء ورفع م�صتوى اخلطاب مما  
اما  للخطباء,  بالن�صبة  هذا  الفكري  م�صتواهم  من  يرفع 
يدربهم  الذي  لهم اخلطيب  يختاروا  ان  ينبغي  النا�صئني 
ولي�س يختاروه لنف�صه, بالن�صبة مبا يتعلق مبجلتكم فاطلعت 
عليها فهي غنية باملادة وباملوا�صيع املهمة  وغنية باالأدبيات 
ولي�س هناك فيها نق�س وهذا �صيء جديد فا�صرتوا على 
هذا النهج وزيدوا يف عدد االبيات ال�صعرية وحتى ال�صعر 
احلر وال�صعر القدمي. وهذا انا اقدمه لكم ان �صاء اهلل ان 

ا�صارك معكم و�صكرا و�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
ل�صماحة  اجلزيل  بال�صكر  نتقدم  ه��ذا  لقاءنا  ختام  ويف 
لهذه  اتاحته  على  اجلمري  عطية  املح�صن  عبد  ال�صيخ 
الفر�صة واعطائه هذا الوقت من منهاج عمله ونكرر �صكرنا 

وتقديرنا ل�صماحتكم.
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بقلم: ال�صيخ حممود ال�صايف

حمنة الصلح
و

املقدمة 
على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
ال البيت الطيبني الطاهرين واللعن الدائم على 

اعدائهم اجمعني...
ب��االأح��داث  وحافل  مليء  اال�صالمي  التاريخ  ان 
رفيعًا  يكون  ان  الو�صيع  من  جعلت  التي  الغريبة 
وال�صجاع  ال��رف��ي��ع  يجعل  ان  ي�صتطع  مل  والك���ن 
واخلالد و�صيعًا او جبانًا او متدثر وهناك �صواهد 
تاريخية تو�صح لنا هذا االمر حيث ان واحدة منها 
 مع معاوية  هي م�صاألة �صلح االمام احل�صن 
ال�صواهد  ه��ذه  واح��دة من  وه��ي  �صفيان  اب��ي  بن 
التاريخية واملحن التي مر بها االمام احل�صن ابن 
نتيجة  االعوجاج احلا�صل   يف مواجهة  علي 

ابتعاد االمة عن خط الر�صالة.
احللقة االوىل:  بداية الهدنة

الع�صكرية  املواجهة  امر  ما جرى من  تقدم ذكر 
واملتمثل  الكوفة  اهل  بني جي�س  واحلرب  والقتال 
الأمر االإمام احل�صن بن علي  وبني جي�س اهل 

ال�صام املتمثل الأمر معاوية بن ابي �صفيان.
وما جرى من احداث يف م�صالة املواجهة وخباثة 
روؤ�صاء جي�صه والركون اإىل معاوية وما جرى عليه 

قبل  من  عليه  واالعتداء  النخيلة  يف  الهجوم  من 
الع�صائر  افراد جي�صة وكذلك تامر بع�س روؤ�صاء 
والقبائل على عملية اغتياليه  وكذلك طعنه 

يف فخذه...
االإم��ام احل�صن  توؤثر على  وكل هذه االح��داث مل 
اليه  نظر  ما  بقدر  معاوية  ي�صالح  ان  يف   
ال��دي��ن  و���ص��الم��ة  ال��ع��ام��ة  امل�صلحة  ج��ان��ب  م��ن 
اال�صالمي من ان يخرتق ويحرف اىل ما ي�صبوا 
الذين دخلوا يف  املنافقني  الدين من  اعداء  اليه 
اال�صالم م�صمرين يف قلوبهم العداء عليه. وهذا 
االمر مما دعا االإمام احل�صن بن علي  ان 
امل�صار  هو  كان  طاملا  التي  اخلطوة  هذه  يخطوا 
اهلل  ر�صول  جده  قبل  من  وال�صلم  القعود  يف  اليه 
 كما الأخية االإمام احل�صني  ا�صار الية 
جده بالنهو�س و�صفك دمه من اجل تثبيت دعائم 

الدين اال�صالمي.
وهذا ما ال يخفى على املتتبع الأحداث التاريخ يف 
هذه الفرتة التي كتبنا عنها باأن معاوية زور كثري 
من والوقائع كما زور االحاديث النبوية ال�صريفة 

و�صن �صنن ما انزل اهلل به من �صلطان.
بكتاب  معاوية  ار�صل  االحداث  هذه  خلفية  وعلى 

اىل االإمام احل�صن  يطالبه لل�صلح والهدنة.
ان  ق���ال:  ب�����ص��روط,  ال��ي��ه  ار���ص��ل  معاوية  فكتاب 
تفي  ان  وعليك  مطيع  �صامع  فانا  هذا  اعطيتني 
يل به ووقعت �صحيفة احل�صن يف يد معاوية وقد 
ار�صل معاوية قبل هذا اىل احل�صن يف يد معاوية 
ب�صحيفة  احل�صن  ه��ذا  قبل  معاوية  ار�صل  وق��د 
بي�صاء خمتوم على ا�صفلها وكتب اإليه ان ت�صرتط 
�صئت  ما  ا�صفلها  ختمت  التي  ال�صحيفة  هذه  يف 

فهو ذلك.
فلما اتت احل�صن ا�صرتط ا�صعاف ال�صروط التي 
وام�صك  عنده  وام�صكها  ذلك  قبل  معاوية  �صال 
اليه  كتب  التي    احل�صن  �صحيفة  معاوية 
و�صالح  البداية  كانت  ومنها   .... فيها  ما  ي�صاأله 
بن  معاوية  اللدود   خ�صمه  االمام احل�صن 
جمتمعه  االح��داث  من  عليه  مر  وملا  �صفيان  ابي 
االمام  واجبار  ال�صلمي  لكل احلل  يختار  ان  على 
على ذلك فكانت تلك مبثابة عوامل ال�صغط التي 
دفعت االمام احل�صن  للوقوف امام اخليار 
ال�صعب والذي اختاره مرغمًا وهو خيار ال�صلح.     

اإلمام احلسن
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بقلم: ال�صيخ حممد علي ا�صماعيل
عن جعفر بن يحيى عن ابيه رفعه اىل بع�س ال�صادقني من ال 
حممد  قال: جاء رجالن من يهود خيرب ومعهما التوراة 
فقاال:  بكر  ابا  فاأتيا  قب�س  قد  فوجداه    النبي  يريدان 
اإنا قد جئنا نريد النبي لن�صاله عن م�صالة فوجدناه قد قب�س 
فقال: ما م�صاألتكما؟ قاال: اخربنا عن الواحد واالثنني والثالثة 
واالربعة واخلم�صة وال�صتة وال�صبعة والثمانية والت�صعة والع�صرة 
وال�صبعني  وال�صتني  واخلم�صني  واالربعني  والثالثني  والع�صرين 
والثمانني والت�صعني واملئة قال لهما ابا بكر: ما عندي يف هذا 
ال�صيء ائتيا علي ابن ابي طالب  فاأتيا فق�س عليه الق�صة 
املوؤمنني  امري  لهما  فقال  من�صورة,  التوراة  ومعهما  اولها  من 

 : ان انا اخربتكما مبا جتدانه عندكما ت�صلمان؟ 
قاال: نعم

قال: اأما الواحد: )فهو اهلل وحده ال �صريك له(. 
اما االثنان: فهو قوله  )ال تتخذوا االهني اثنني اإمنا هو اله 

واحد( 
اما الثالثة واالربعة واخلم�س وال�صتة وال�صبعة والثمانية فهن: 
�صيقولون ثالثة   ( الكهف  ا�صحاب  كتابه يف   يف  قول اهلل 
بالغيب  رجما  كلبهم  �صاد�صهم  خم�صة  ويقولون  كلبهم  رابعهم 

ويقولون �صبعة وثامنهم كلبهم( 
واما الت�صعة: فهو قول اهلل  : )كان يف املدينة ت�صعة رهط 

يف�صدون يف االر�س وال ي�صلحون(
واما الع�صرة: فقول اهلل  يف كتابه : ) تلك ع�صرة كاملة(

منكم  يكن  ان   ( كتابه:  يف    اهلل  فقوله  الع�صرون:  وام��ا 
ع�صرون �صربون يغلبوا مائتني(

)وواعدنا  كتابه:  يف    اهلل  فقول  واالربعون:  الثالثون  واما 
مو�صى ثلثني ليلة وامتمناه بع�صرة فتم ميقت ربه اربعني ليلة(

واما اخلم�صون: فقوله اهلل  يف كتابه: )يف يوم كان مقداره 
خم�صني الف �صنة(

واما ال�صتون: فقوله اهلل  يف كتابه: )فمن مل ي�صتطع فاأطعام 
�صتني م�صكني(

واما ال�صبعني: فقوله اهلل  يف كتابه: )واختار مو�صى قومه 
�صبعني رجاًل(

يرمون  وال��ذي��ن   ( كتابه:  يف    اهلل  فقوله  الثمانني:  وام��ا 
املح�صنات ثم مل ياأتوا باربعة �صهداء فاجلدوهم ثمنني(

واما الت�صعني: فقول اهلل  يف كتابه: ) ان هذا اخي له ت�صعة 
وت�صعون نعجة(

واما املائة: فقوله اهلل  يف كتابه: )الزانية والزاين فاجلدوا 
كل وحد منهما مائة جلدة( 

قال فا�صلم اليهوديان على يدي امري املوؤمنني

احتجاج امير المؤمنين  على اليهود
 من مناظرات االمام علي
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ما ا�سم ال�سهر الذي نحن فيه االن؟
�صمي  الثاين:  ربيع  الهجري(  )التقومي  العربي  ال�سهر 

بهذا اال�صم النه يف ف�صل الربيع ويظهور فيه الع�صب.
ـــغـــوري(  ـــري ـــغ ـــــاين )الــــتــــقــــومي ال ـــــروم الـــ�ـــســـهـــر ال
مار�س)Mars(:ا�صم من اللغة الفرن�صية القدمية عن اللفظ 
مار�س  اأم��ا   ,Monthصهر� ويعني   Martiuis الالتيني 
Mars فهو اإله احلرب عند الرومان, وهو حاميهم ونا�صرهم.

من  الكلمة  ني�سان:  االآرامي(  )التقومي  ال�سرياين  ال�سهر 
بال�صيء,  ال�صروع  اأو  والتحرك,  البدء  ني�صانو,ويعني  هو  بابلي  ا�صل 

وكان هذا ال�صهر بداية ال�صنة الدينية عندالبابليني.

ا�سٌم ومعنى
املـــــــــــعـــــــــنى اال�سم ت

1 اإيهاب االإمكان والقدرة واالأعداد
طــلــعــت  ــــــذي  ــــــل ال ــــت  ــــب ــــن ال  
الــــربــــيــــع اأول  روؤو�ــــــــســــــــة  2 جادر
عبري  اأخالط من الطيب والرائحة الطيبة 3
ـــن  ـــدي اخل املـــمـــتـــلـــئ  4 كلثوم

بقلم: ا. حممد علي حميد

اعداد: احالم بالل

كان فقريا ويف ليلة ظلماء وبرد �صديد هجموا على داره واخذوه خمفورا اىل ال�صجن يف 
احدى املطامري املظلمة وكان ذلك يف زمن لوي�س الرابع ع�صر ما يقارب �صنة 1700 م. 

وبعد املحكمة وحكم القا�صي احكم عليه باالعدام �صنقا حتى املوت...
ولكن.. فجاأة دخل على ال�صجني امللك لوي�س الرابع ع�صر وقال له: اتريد ان تنجو اتريد 

ان تهرب.
فقال من عرف تاريخ موته وبكل لهفة: نعم.. نعم.. اريد  ان اهرب.

فقال له امللك: �صاعطيك فر�صة اخرية �صارفع عنك احلرا�صة اىل ال�صباح اذا اتيت لك 
وراأيتك فانت معدوم.

وخرج امللك.. وبقى حمتارا ان ذهب واىل اين يلتجاأ فبحث يف االر�س واذا بفتحة فبقى 
يبحث حتى عرف خمرجا..

فذهب وحفر اىل ان اجته اىل طريق غري معروف وبقى ي�صري اىل ان �صارف ان طلع 
الفجر عليه و�صار اخريا ولكنه تعب.. واذا به يرى نورا ففرح وقال: انا قد و�صلت انا 
جنوت. فذهب �صوب النور واذا به يعود اىل نف�س مكانه يف ال�صجن ويرى امللك واقف 

ينتظرة.
فقب�س عليه وقال له امللك: قبل ان تعدم اود ان او�صح لك فكرة واحدة وهي ان الباب 

بقى لل�صباح مفتوحا ومل يكن اي حار�س عليك...
كبرية( م�ساكل  حتل  انها  نعتقد  وال  ب�سيطة  النها  نهملها  طرق  )هناك 

فكر من جديد...

والعقل  الواعي  العقل  اىل  العقل  الب�صرية  التنمية  خمت�صوا  يق�صم 
الالواعي :وبب�صاطه نقول ان العقل الواعي :هو ما نقوم به من فعل 
اليومية  تاأديه ال�صالة  اثناء  ب��ادراك تام كما هو مطلوب منا  وقول 
املا�صية  جتاربك  معتقداتك  يخزن  الذي  :هو  الالواعي  العقل  .اما 
,مواهبك وكل املواقف التي واجهتها يف حياتك .فعندما تتعلم قيادة 
اثناء  ملا يحدث من حولك  تام  وتركيز  تكون يف وعي  ال�صيارة مثال 
القيادة فانت تقود ال�صيارة يف الوعي اما بعد ا�صبوعني �صتجد نف�صك 
تقود ال�صيارة اوتوماتيكيا بدون ان تبذل اأي جهد وذلك النك ا�صبحت 
وا�صبح  القيادة  الذي خزن مهارة  الالواعي  العقل  با�صتخدام  تقود 

ي�صتخدمها .لذا فان العقل الباطن )الالواعي(:هو ما مررنا به يف 
حياتنا ,فمثال عند �صعورك بقلق من قبل �صيء فان عقلك الباطن هو 
امل�صوؤول عن ذلك النه ي�صتدعي ال�صور امل�صابه من الذهن ويربطها 
مع هذا ال�صيء وكانت تلك ال�صورة تبعث للخوف والقلق لذلك فان 
للعقل الباطن له اهميه كبرية ويوؤثر على ت�صرفاتنا وافعالنا ,فيجب 
مل�صتقبلك  ر�صمت  فان   . ون�صلحه  خاطىء  هو  ما  ونعالج  نقومه  ان 
�صورة م�صرفه وبقيت ترددها يوميا من دون انقطاع فان هذا يربمج 
عقلك على انك فعال حققت هذه ال�صورة وا�صبح العقل يبحث عن 

�صبل تطوير هذه ال�صورة .

عقلك هو املسؤول 
عن مستقبلك

تهرب.. كيف  اعرف 

بقلم: كرار كرمي زيارة

2014 3 4 ربيع 2

الثقافة العامة



دولة تون�س
ن

 ع
ف

عر
ا ت

اذ
م

االن�صان خلقه اهلل تعاىل ابداعيا ال تكامليا وجعل منه حمور للعامل منفردًا لهذه امليزة 
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   عن بقية املخلوقات قال تعاىلزب 
ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ  
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۇئۆئ   ۇئ      وئ   وئ    ەئ   ەئ  
جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ  ىئ  ېئ    ېئ  
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ   
ربابراهيم/ ويف احلديث  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
القد�صي )خلقت اال�صياء الجلك وخلقتك الجلي( ولكل املراد من خلقتك الأجلي قوله 
النجم/ بذلك تكاملت اال�ص�س االولية  رب  جح مج   حج   يث    ىث   تعاىلزب
قبل  ورد )احلجة  لذلك  النظام  وتوفري  واملكان  االن�صان  للحكومة عن طريق خلق 
اخللق ومع خلق بعد اخللق( وقد جاء الن�صو�س ال�صرعية لتوؤكد هذا املعنى وتركز 
على اهمية االن�صان يف الدولة فهي املحققة االغرا�صه وم�صبعة حلاجاته ومنها ما 
اما بعد فانك  بقوله فيه:   يف كتابه اىل بع�س كماله  املوؤمنني  ورد عن امري 
من ا�صتطهر به على اقامة الدين واقمع به نخوة االثيم وا�صد به لهاة الثغر املخوف 
فا�صتعن باهلل على ما اهمك واخلط ال�صدة ب�صغث من الني وارفق ما كان الرفق ارفق 
واعتزم بال�صدة حني ال يغنى عنك اإال ال�صدة واخف�س للرعية جناحك واب�صط لهم 
وجهك والن لهم جانبك وا�ص�س بينهم يف احلظة والنظرة واال�صارة والتحية حتى 
ال يطمع العظماء يف حي�صك وال يياأ�س ال�صعفاء من عدلك وال�صالم( وبالتايل فان 
االن�صان هو ركن يف الدولة ولي�س الذي يدل على قوام خا�س او االمة التي تدل على 

جماعة تعتقد مببداأ خا�س.
 يف كتابه اىل مالك اال�صرت )وا�صعر قلبك  قد ورد عن موالنا امري املوؤمنني 
تغتنم  �صاريا  �صبعًا  عليهم  تكونن  وال  بهم,  والطف  لهم,  واملحبة  للرعية,  الرحمة 
اكلهم, فانهم �صنفان اما اخا لك يف الدين, او نظري لك يف اخللق, بفرط منهم 
من  فاعطهم  واالخطاء,  العمد  يف  ايديهم  على  وياأتى  العلل,  لهم  وتعر�س  الزلل, 
عطفك و�صفحك مثل الذي حتب وتر�صى ان يعطيك اهلل من عفوة و�صفحه فانك 
فوقهم, ووايل االمر عليك فوقك, واهلل فوق من والك, وقد ا�صتكفاك امرهم وابتالك 
بهم( وقد ورد اي�صا يف هذا الكتاب) ان�صف اهلل وان�صف النا�س من نف�صك ومن 
خا�صة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك, فانك اإال تفعل تظلم ومن ظلم عباد اهلل 
كان اهلل خ�صمه دون عباده ومن خا�صم اهلل ادح�س حجته, وكان هلل حربًا حتى 
ينزع او يتوب ولي�س �صيء ادعى اىل التغري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من اقام على 
الظلم فان اهلل �صميع دعوة املظلومني وهو للظاملني بالرم�صاد. وان ال احب ان هموم 
احلاكم يف اال�صالم تن�صرف اىل االن�صان مبا هو كذلك يف القيام بامورهم وتدبري 
�صوؤنهم وبغ�س النظر عن الدين اول املعتمد او الطبق االجتماعية او االقت�صادية او 

الون او..... اال ما تفر�صه طبيعة املهام والوظائف يف ت�صنيف املجتمع.
وعلى ما يبدوا ان اختيار االن�صان كركن للدولة ال االمة او ال�صعب ين�صجم مع القيم 

االخالقية واالن�صانية التي قامت عليها فكرة الدولة يف اال�صالم.
ولكن ما هو الركن الثاين للدولة؟ وهذا ما �صيتم االجابة عليه يف العدد القادم ان 

�صاء اهلل تعاىل   

بقلم: ا. علي عادل ها�صم

احللقة نظرية احلكم يف اال�سالم
التا�سعة

احلكم: رئا�صية جمهورية.

العا�صمة: تون�س.

امل�صاحة: 212,63  كيلو مرت مربع.

ال�صكان: 1.000.300 ن�صمة.

العملة: الدينار التون�صي .

اللغة الر�صمية: العربية.

اأ�صل الت�صمية: تاأتي ت�صمية البالد من ت�صمية عا�صمتها التي متتلك 

نف�س اال�صم. وتختلف االآراء عن ت�صمية هذه املدينة. يعتقد البع�س اأن 
ا�صم تون�س يعود اإىل احلقبة الفينيقية حيث اأن عادًة ما ت�صمى املدينة 
باألهتها الرئي�صية ويف حالة تون�س فهي تانيت. بع�س املدار�س العربية 
القدمية  املدينة  خ��الل  من  عربية  ج��ذور  اإىل  الكلمة  اأ�صل  رجحت 
تر�صي�س. مع تغري املعنى يف الزمن واملكان, قد تكون كلمة تون�س اأخذت 
معنى خميم ليلي, اأو خميم, اأو مكان للتوقف. وهناك مراجع مكتوبة 

من احل�صارة الرومانية القدمية تذكر مدن قريبة باأ�صماء مثل تونيزا 
)حاليًا القالة(, تون�صودى )حاليًا �صيدي م�صكني(, تن�صوت )حاليًا بئر 
كانت  القرى  هذه  كل  اأن  مبا  اجلبل(.  راأ�س  )حاليًا  تون�صي  بورقبة(, 
موجودة على الطرقات الرومانية, فقد كانت بال�صك ت�صتعمل كمحطة 

لتوقف واال�صرتاحة.
نبذة خمت�صرة: تون�س, وا�صمها الر�صمي اجلمهورية التون�صية, هي دولة 

تقع يف �صمال اأفريقيا يحدها من ال�صمال وال�صرق البحر االأبي�س املتو�صط 
ومن اجلنوب ال�صرقي ليبيا )459 كم( ومن الغرب اجلزائر )965 كم(. 
التون�صية 162.155.  م�صاحة اجلمهورية  تبلغ  تون�س.  عا�صمتها مدينة 
تغطي  بينما  التون�صية  االأرا�صي  على 30% من  الكربى  ال�صحراء  متتد 
باقي امل�صاحة تربة خ�صبة حماذية للبحر حيث متدت �صواحلها على طول 

1300 كلم )810 ميل(.

االنسان كركن من اركان الدولة
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بقلم: ال�صيخ عقيل ال�صمري

درا�صة علمية جامعة يف ا�صول الدين 
وال�صنة  الكتاب  �صوء  على  اال���ص��الم��ي 

والعقل 
ل��ق��د اأه����م م���وؤل���ف ه����ذا ال��ك��ت��اب وه��و 
ال�صيد  الكبري  واالدي���ب  اجلليل  ال��ع��امل 
مبوا�صيع  اأهتم  ال�صدر  احل�صيني  علي 
العلم  لطالب  ميكن  وال  ومهمة  عديدة 
معهد  طالب  �صيما  وال  عنها  اال�صتغناء 
ي��ج��ب ان  اخل��ط��اب��ة ح��ي��ث ان اخل��ط��ي��ب 
كما  االمور  وهذه  و�صموليًا  متنوعًا  يكون 
لدى  النجاح  نقاط  اهم  من  هي  نعرف 

اخلطيب.
املنرب  ع��زي��زي خ��ط��ي��ب  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 
يديكم  ب��ني  املبلغة  عزيزتي  احل�صيني 
وعلى  موا�صيع  ع��دة  دفتيه  ب��ني  يجمع 

املثال: �صبيل 
بجهات  فيه  ج��اء  وق��د  التوحيد:  ا���ص��ل 

ثالثة

اجلهة االوىل: اثبات وجوده تعاىل 
�صانه  الكتاب على وجود اهلل جل  دليل 
�صاأنه ال�صنة على وجوده اهلل جل  دليل 

تعاىل  وجود  على  العقلي  الدليل 
ال�صدفة  – امتناع  النظم  االول: برهان 

اال�صتق�صاء. برهان   �
ت��ب��ارك  ال��ث��ان��ي��ة: وح��دان��ي��ة اهلل  اجل��ه��ة 

وتعاىل
وال��ع��ق��ل على  وال�����ص��ن��ة  ال��ك��ت��اب  دل��ي��ل 

تعاىل  وحدانية 
اجلهة الثالثة: �صفات اهلل تبارك وتعاىل 
وف��ي��ه ال�����ص��ف��ات ال��ث��ب��وت��ي��ة وال�����ص��ف��ات 
العقل  و�صفات  ال�صفات  ومنها  ال�صلبية 
وال�صنة  بالكتاب  واالنبياء  النبوة  ا�صل 
والنبوة  العامة  النبوة  حول  بحث  وفيه 

االإمامة  ا�صل  اخلا�صة 
الب�صر  اح��ت��ي��اج  االول:  ف�����ص��ول  وف��ي��ه��ا 
و�صرائط  االإمامة  و�صرورة  االم��ام  اىل 

واالمامة  االمام  وخ�صو�صيات 
القيامة  مراحل  ف�صل 

املوت   -1
الربزخ  -2
القرب   -3

ال�صاعة  ا�صراط   -4
ال�صور نفخة   -5

ملح�صر ا  -6
امليزان   -7

�صبة  املحا  -8
االعمال  -9
لو�صيلة ا  -10
احلو�س  -11

ل�صفاعة ا  -12
ال�صراط  -13

والنار   اجلنة   -14

العقائد الحقة 
ا�سم امل�ؤلف- ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سدر
النا�سر/ دار الغدير – قم 
الطبعة االوىل 1438هـ
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Camomile البابوجن
نبات ع�صبي حويل يبلغ ارتفاعه نحو 15- 35�صم, 
بعد 6-  ويزهر  التفرع  النمو كثرية  �صريعة  �صاقه 
8اأ�صابيع من اإنباته, واأوراقه متناوبه ري�صية وجمزاأة 
وللنبات  خيطيه.  متطاولة  �صغرية  اأق�صام  اإىل 
بي�صاء  املحيطة  واالأزه��ار  رائحة منع�صة مميزة, 
اللون واالأزهار الداخلية اأنبوبية ولونها اأ�صفر. ينمو 
البابوجن يف احلقول وعلى اأط��راف االأودي��ة وحول 

املنازل وعلى اأ�صطح املنازل يف بع�س البلدان.
 Matricaria با�صم  علميًا  البابوجن  يعرف 
Chamomilla وهو النوع الربي بينما يوجد 
 Anthemis nobelis نوع اآخر يعرف با�صم
و�صكله خمتلف عن النوع االأول وكالهما يحتويان 
على املواد الفعالة اأو املوؤثرة , واجلزء امل�صتخدم من 
نبات البابوجن االأزهار املتفتحة , و يعد البابوجن من 
اأ�صهر النباتات الطبية على االإطالق وال يكاد يخلو 
من منازلنا, فاإليه يعود النا�س فور �صعورهم باأمل يف 

البطن, مغ�صًا كان �صببه اأم �صيئًا اآخر.
معرب من الفار�صية بابونك او بابونق وهو باليونانية 
ي�صمى  اوتيتمن وقال داوود االنطاكى فى تذكرته 

عندنا بالبي�صون...
وا�ستعماالته فوائده 

ا�صتخدم هذا النبات يف الطب القدمي وقد اورده 
االطباء امل�صلمون والعرب يف م�صنفاتهم وذكروا 
منافعه الطبية, ومما قالوا فيه: انه يفتح ال�صدد, 
ويزيل ال�صداع واحلمى واالرم��اد �صربا او انكبابا 
على بخاره خ�صو�صا باخلل, ويقوى الكبد, ويفتت 
احل�صى فى الكلى, ويدر الف�صالت, وينقى ال�صدر 
من نحو الربو, ويزيل البثور, ويذهب االعياء والتعب 
والنزالت, وينفع يف مقاومة ال�صموم, ودخانه يطرد 
الهوام, ودهنه يفتح ال�صمم ويزيل ال�صقوق ووجع 

الظهر واملفا�صل والنقر�س واجلرب...
وي�صتعمل البابوجن خارجيا لت�صكني التهابات اجللد, 
وذلك بو�صعه يف ماء احلمام كما تو�صع كمادات 
منه على اماكن االالم الروماتيزم والنقر�س, واي�صا 
وغ�صل  احللق,  التهابات  اثناء  للغرغرة  غليه  يتم 
الراأ�س به مينع �صقوط ال�صعر, وي�صبغه بلون ا�صقر, 
اىل جانب هذه الفوائد ين�صح االطباء بعدم االكثار 
من �صرب مغلى البابوجن الأنه ي�صبب حدة املزاج, 
وامليل  وال�����ص��داع  واالرق  ال��راأ���س  وثقل  وال��دوخ��ه 
املر�س  اثناء  به  االلتزام  من  بد  فال  التقيوؤ,  اىل 
والعوار�س فقط... رائحة البابوجن زكية و �صبيهة 
بزهرة عني  اأو  بالكاموميل  تعرف  التفاح  برائحة 
و  الكبد  تقوي  و  احلميات  و  ال�صداع  تزيل  القط 

تفتت احل�صى و تنقي ال�صدر و تقلع البثور و تذهب 
االإعياء و التعب و النزالت و تطرد الهواء من البطن 
كمادات  تو�صع  و  الظهر  ووجع  ال�صقوق  تزيل  كما 
منها على اأماكن اآالم الروماتيزم و النقر�س. روؤو�س 
, من�صطات  لتقيحات اال�صنان  : كمادات  االزه��ار 
وم�صاعدة  لالأع�صاب  مقوية   , للريح  ط���اردة   ,
لله�صم ومقيئة وي�صتخدم البابوجن يف م�صتح�صرات 

التجميل الطبية
فوائد البابوجن العالجية

كعالج  ال�صنني  اآالف  منذ  البابوجن  ا�صتخدم  لقد 
ابتداء  املر�صّية,  لعدد كبري من احل��االت  طبيعي 
ويف  اله�صم.  ب�صوء  انتهاء  اجللدية  بااللتهابات 
كمركب  املتطاير  البابوجن  زي��ت  يدخل  اأوروب����ا, 
اأ�صا�صي يف الكثري من العقاقري التي ت�صرف بدون 

و�صفة طبيب.
ي�صتخدم البابوجن كمطهر للجلد واجلروح, ودلك 
من  يخفف  فاإنه  البابوجن,  ب�صاي  املتهيج  اجللد 
درا�صات  اجللدية.  وااللتهابات  احلكة  اأع��را���س 
حديثة بّينت اأن للبابوجن تاأثري على اجللد م�صابه 

لتاأثري الكورتيزون.
حتذيرات من ا�صتخدام البابوجن.

� مي��ن��ع ���ص��رب ال��ب��اب��وجن ل��الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن 
ي�����ص��ت��خ��دم��ون ع���ق���اق���ري ل��ت��م��ي��ي��ع ال������دم م��ث��ل 
البابوجن  احتواء  ب�صبب  وذلك   coumadin
اأي�صا  تت�صبب  والتي   coumarin م��ادة  على 
بتمييع الدم. اإن مزج البابوجن مع العقاقري املميعة 

للدم قد يت�صبب بالنزيف.
� االأ�صخا�س الذين يعانون من ح�صا�صية لبع�س 

مركبات البابوجن
يت�صبب  قد  البابوجن  ا�صتهالك  يف  املبالغة  اإن   �

بالغثيان والتقيوؤ
االلتهابات واالأمرا�س اجللدية:

ي�صتخدم البابوجن كمطهر للجلد واجل��روح, ولدى 
يخفف  فاإنه  البابوجن,  ب�صاي  املتهيج  اجللد  دلك 
من اأعرا�س احلكة واالإلتهابات اجللدية. درا�صات 
حديثة بّينت اأن للبابوجن تاأثري على اجللد م�صابه 

لتاأثري الكورتيزون.
البابوجن يف كتب التاريخ

يقول عنه ابن �صيناء , اإن البابوجن :  ح�صي�صة ذات 
األوان منه ا�صفر الزهر ومنه ابي�س وهو معروف 
اأق��را���ص��ا وا�صله  ب��ان يجعل  يحفظ ورق��ه وزه���ره 

يجفف ويحف .
قال جالينو�س هو قريب القوة من الورد يف اللطافة 
لكنه حار وحرارته كحرارة الزيت مالئمة وينبت يف 

اأماكن خ�صنة وبالقرب من الطرف ويقلع يف الربيع 
ويجمع  ,

� وقد ذكر اأهم خوا�صه و فوائده كما يلي :
باإرخائه  احل��ارة  االأورام  ي�صكن  والبثور  االأورام 
ّوحتليله ويلني الت�صلبات التي لي�صت ب�صديدة جدًا 

وي�صرب الأورام االأح�صاء املتكاثفة .
االأع�صاء  وي��ق��وي  التمدد  يرخي  املفا�صل  اآالت 
الع�صبية كلها وهو انفع االأدوي��ة لالإعياء اأكرث من 

غريه الن حرارته �صبيهة بحرارة احليوان . 
اأع�صاء الراأ�س :  مقو للدماغ نافع من ال�صداع البارد 
وال�صتفراغ مواد الراأ�س الأنه يحَلل بال جذب وهذه 

خا�صيته وي�صلح القالع  .
اأع�صاء العني :  ينفع الرمد والتكدر والبثور واحلّكة 

والوجع
احل�صاة  وي��خ��رج  ال��ب��ول  ي��در  النف�س :   اأع�����ص��اه 
وخ�صو�صًا الفرفريي الزهر منه والبابوجن تكّمد به 
املثانة لالأوجاع الباردة واحلارة ويدر الطمث �صربًا 

وجلو�صًا يف مائه ويخرج اجلنني وامل�صيمة .
وقد �صادق الد�صتور االأملاين على ا�صتعمال البابوجن 
املزمن  ال�صعبي  وااللتهاب  ال�صعال  لعالج  ر�صميًا 

واحلمى والربد والتهابات اجللد والتهابات الفم.
ثبت علميا

لقد ثبت علميًا تاأثري البابوجن على االلتهابات حيث 
يوؤخذ ملء ملعقة  البابوجن ك�صاي  اأزه��ار  ت�صتعمل 
وتو�صع على ملء كوب ماء مغلي وترتك ملدة ع�صر 
دقائق ثم ت�صفى وت�صرب مبقدار كوب يف ال�صباح 
واملغ�س  االلتهابات  يزيل  فهو  امل�صاء  يف  واآخ���ر 
ومطهر للجهاز اله�صمي والتنف�صي وفاحت لل�صهية 
االأطفال  ل��دى  وخا�صة  الدموية  ل��ل��دورة  ومن�صط 
ال�صباح  يف  البابوجن  �صاي  ال�صخ�س  تناول  واإذا 
فاإنه يقي من نزالت الربد واآالم املغ�س العار�صة 
وارتباكات اجلهاز اله�صمي الب�صيطة ويرجع هذا 
التاأثري اإىل مادة الكمازولني, كما اأثبتت الدرا�صات 
فائدة البابوجن يف حالة التهابات الق�صبات املزمن 
وال�صعال الديكي والربو الق�صبي كما يدخل البابوجن 
يف االأنواع املركبة التي تو�صف داخاًل كمفرزة للعرق 
اله�صمي  اجل��ه��از  والأم��را���س  للت�صنج  وم�����ص��ادة 
والتهابات االأمعاء املرتافقة بالت�صنج وكذلك يدخل 
يف االأنواع الطاردة للريح واملفرزة لل�صفراء. كما 
اأثبتت الدرا�صات فائدة البابوجن كم�صاد لالأك�صدة, 
كما ثبت اأي�صا اأن للبابوجن تاأثريًا م�صادًا ل�صرطان 
يزيل  البابوجن  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  كما   , اجللد 
القلق ويوؤخذ بنف�س اجلرعات ال�صابقة وباالأخ�س 

عند النوم.

بقلم: عالء عبد االمري الي�صاري

البابونج
فوائد

201323 اآذار

�سحتك مع اخلطباء



اعداد: ال�صيخ �صاحب الدك�صناعداد: كرار كرمي زيارة

م�سطلحات

يف  اأ�سا�سية  ظــاهــرة   Classification
اىل  وانق�سامه  االإن�ساين،  املجتمع  تركيب 
النا�س  من  فئة  كل  تتمركز  حيث  طبقات، 
الدخل  يف  مــا  حــد  اىل  اأفـــرادهـــا  يت�ساوى 
اأ�سلوب  يف  ويت�سابهون  االجتماعية  واملكانة 
علماء  وظفها  وقد  لها..  ونظرتهم  احلياة 
نظرياتهم  تطويع  يف  واملفكرين  االجتماع 
فيرب(  )مــاكــ�ــس  فــعــل  كــمــا   .. ال�سيا�سية 

و)مارك�س(.

وقيادة  الدفاع  �سكرتارية  على  يطلق  ا�سم 
وقد  االأمريكية  امل�سلحة  للقوات  االأركـــان 
اخلما�سي  البناء  �سكل  من  اال�سم  هذا  اأخــذ 

االأ�سالع الذي تعمل فيه هذه االأجهزة .

وتطبيق  االأفـــراد  منازعات  يف  الف�سل  هي 
حقوقه  و  الفرد  حرية  حماية  و  القانون 
باملراجعة  والقيام  احلكومة  ا�ستبداد  من 
القوانني  د�ستورية  على  احلكم  و  الق�سائية 

و االأنظمة .

املدرو�سة  العامة  اخلطط  و�سع  وفــن  علم 
ومتفاعل  متالحق  ب�سكل  وامل�سممة  بعناية 
اأ�سكال  وخمتلف  املــوارد  ال�ستخدام  ومن�سق 
الكربى  االأهـــداف  لتحقيق  والــقــوة  ــرثوة  ال
على  الرتكيز  خالل  ومن  االأ�سعدة  جميع  يف 
التخطيط والتتابع ، ال جمرد االإدارة العامة 

الأي مو�سوع .

الطبقية

البنتاجون

ال�سلطة الق�سائية

اإ�سرتاتيجية

ثالث كلمات النميمة فقط

النميمة فقط

النميمة فقط

النميمة فقط

حكم ومواعظ
حكم ومواعظ

قيل ان اأمراأه اعطت لرجل يقراأ القراآن عند 
اأبي  قرب  عند  اأق��راأ  له:  وقالت  رغيفا  القبور 
وجوههم  على  النار  ي�صحبون يف  )يوم  فقراأ 
له  ق��ال��ت   )  48 �صقر()القمر  م�س  ذوق���وا 
لها  ق��ال  القبور  عند  يقراأ  هكذا  او  ويحك 
اقراأ برغيف )متكئني على فر�س  �صيء  فاأي 
فهذه  (ال��رح��م��ن54   ا�صتربق  من  بطائنها 

بع�صرة دراهم. 
فتاة  عندي  فقالت  رج��ل  اإىل  دالل��ة  ج��اءت 
كاأنها باقة نرج�س فتزوجها فاذا هي قبيحة 
�صبهتها  اإمن��ا  فقالت:  غ�ص�صتني  لها  فقال 
ووجهها  اأبي�س  �صعرها  الأن  نرج�س  بطاقة 

اأ�صفر و�صاقها اأخ�صر. 

ال�صقف  خ�صب  فجعل  دارا  رج��ل  ا�صتاأجر 
انه  على  يدل  �صوت  منه  ي�صدر  اأي  يتفرقع 
هذا  ا�صلح  ال��دار  ملالك  فقال  لل�صقوط  اآي��ل 
ال  املالك  فقال  يتفرقع  خ�صبه  ف��اأن  ال�صقف 
تدركه  ان  اخ�صى  قال  ي�صبح  فاأن  عليه  باأ�س 

اخل�صية في�صجد.

من نوادر املغفلني جاءت عجوز اأىل ق�صاب 
وقالت اأعطني حلمًا بدراهم وطيبه واأخربين 
با�صمك  حتى اأدعو لك فاأعطاها حلما رديئا 
وو�صعته  طبخته  فلما  متد(  )من  لها  وق��ال 
عليه  تقدر  اللحم فال  يديها جعلت متد  بني 
نف�صها  فتلعن  متد  من  اهلل  لعن  تقول  وه��ي 

وهي ال تعلم.

القراآن  ق��راءة  ا�صياء:  خم�صة  القلب  دواء 
الليل-  ال��ب��ط��ن- وق��ي��ام  ب��ال��ت��دب��ر- وخ���الء 
والتفرع عند ال�صحر- وجمال�صة ال�صاحلني.

قيل ان اأمراأه اعطت لرجل يقراأ القراآن عند 
اأبي  قرب  عند  اأق��راأ  له:  وقالت  رغيفا  القبور 
وجوههم  على  النار  ي�صحبون يف  )يوم  فقراأ 
له  ق��ال��ت   )  48 �صقر()القمر  م�س  ذوق���وا 
لها  ق��ال  القبور  عند  يقراأ  هكذا  او  ويحك 
اقراأ برغيف )متكئني على فر�س  �صيء  فاأي 
فهذه  (ال��رح��م��ن54   ا�صتربق  من  بطائنها 

بع�صرة دراهم. 

يف  يذكره  فجعل  بجمل  اعرابي  رجل  �صحى 
تذكر  متى  اىل  له  فقيل  ومكان  جمال�س  كل 
هذا اجلمل فقال: ان اهلل �صحى بكب�س عن 
ا�صماعيل وذكره يف موا�صع عدة عديدة من 

القراآن فكيف ال اأذكر انا هذا اجلمل.
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األكرم الرسول  مولد 
بقلم الطالبة: براء عايد عط�صان

يف ج��زي��رة ال��ع��رب يف ار�����س ال��ب��وؤ���س 
فرتًة  العرب  عا�صت  وال�صقاء  واجلاهلية 
التاريخ ظالمًا ومرحلة  ا�صد فرتات  من 

من اكرث املراحل تاأخرا وانحطاطًا.
قا�صية  والقلوب  جدباء  جرداء  فاالأر�س 
م�صطربة  خائفة  والنفو�س  متحجرة 
يعمر  اخل�صب  ال  قلقة  ب��دوي��ة  واحل��ي��اة 
وال  النفو�س  ي�صيء  االمي��ان  وال  االر���س 
هذه  يف  ي��ر  مل  اإذ  ال��ع��ق��ول  ي��ق��ود  العلم 
تعبد  االوث���ان  اإال  ال��ع��رب  حياة  احلقبة 
وحرمات  ت�صفك  ودم���اء  ت�صن  وغ���ارات 
�صوت  وال  حت���رتم  احل��ي��اة  ف��ال  تنهتك 
ينعم  ال�صعيف  القلب  وال  ي�صمع  املظلوم 
باالأمن ويف غمرة هذا الظالم والظالل 
وحت���ت وط�����اأة ه���ذا ال��ي��اأ���س وال���ع���ذاب 

واالنحطاط �صاء اهلل بلطفه ان ينفخ يف 
نعيم  ويهبها  احلياة  روح  االن�صانية  هذه 
ظلمات  من  ويخرجها  وال��رخ��اء  االأم��ن 
فيها  فولد  االمي��ان  النور  اىل  اجلاهلية 
البيوت  ارف��ع  م��ن  بيت  يف  حممد 
العرب �صانًا واعالها جمدًا واكرثها عزة 
و�صبت  و�صب  وترعرع  فكرب  ومنعه 
ام��ال احل��ي��اة كلها وه��ا ه��و حممد  معه 
من  �صاب  ان��ه  ال�صباب  ريعان  يف   
واعاله  وجمااًل  فتوه  قري�س  �صباب  اكرث 
عن  ميتاز  ذل��ك  بعد  وه��و  ون�صبًا  �صرفًا 
�صائر �صباب قري�س ب�صرف ن�صبه ونف�صه 
فقد  �صخ�صيته  ون�����ص��ج  خلقه  وك��م��ال 
حلمل  ويوؤهله  ويعده  يربيه  ان  اهلل  �صاء 
الر�صالة لقد احيط النبي حممد بن عبد 

ر�صمت  خا�صة  اإلهية  برعاية    اهلل 
ما  مع  متنا�صب  رب��اين  ق��در  وف��ق  حياته 
ينتظره من عظم امل�صوؤولية وعندما بعث 
)امنا  كان  قوله  او    االك��رم  النبي 
والنا�س  االخ���الق(  مكارم  الأمت��م  بعثت 
تريد الت�صامح املحبة تريد االخالق حتى 
يف م�صتوى العدو اذا ما كان با�صتطاعتك 
ان ت�صحبه اليك لتنقذه فت�صكته باأخالقك 
االخالق  اىل  باأم�س احلاجة  االن  فنحن 
وال�صرب  احل��ل��م  لدينا  ي��ك��ون  ان  يجب 
واالخالق اجلميلة وبداية االمر يجب ان 
كيف؟  امل�صطفى  االخ��الق  ن�صيع 
ال�صوؤال؟ هل  باأخالقنا مع الغري, ويبقى 
نتمثل  ان  ه��ي  املهمة؟  لهذه  اه��ل  نحن 

. باأخالق الر�صول
201325 اآذار
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بقلم الطالبة: غادة ابراهيم الوزين

الإمري املوؤمنني يف جور الزمان
اإيها النا�س اإنا قد ا�صبحنا يف دهر عنود 
م�صيئًا  املح�صن  فيه  يعد  �صديد  وزم��ن 
مبا  ننتفع  وال  عتوًا  فيه  الظامل  وي��زداد 
نتخوف  وال  جهلنا  عما  ن�صاأل  وال  عملنا 
اربع  على  والنا�س  بنا  حتل  حتى  قارعة 

ا�صناف:
و  ب�صيفه,  امل�صلت  منهم  • يف 
بخيله  واملجلب  ب�صره,  املعلن 
نف�صه  ا����ص���رط  ق���د  ورج����ل����ه, 
ينتهره,  حلطام  دينه,  واوب��ق 
منرب  او  ي����ق����وده,  م��ق��ن��ب  او 
ترى  ان  املتجر  ولبئ�س  يفرعه 
ومالك  ثمنًا  لنف�صك  ال��دن��ي��ا 

عند اهلل عو�صًا.
الدنيا  يطلب  م��ن  ومنهم   •
ي��ط��ل��ب  وال  االخ��������رة,  ب��ع��م��ل 
االخ�����رة ب��ع��م��ل ال���دن���ي���ا, وق��د 
وق���ارب  �صخ�صه  م��ن  ط��ام��ن 
ثوبه,  م��ن  و�صمر  خ��ط��وه,  م��ن 
���ص��رت اهلل ذري��ع��ة اىل  وات��خ��ذ 

املع�صية.
امللك  الطلب  عن  ابعده  من  ومنهم   •
فق�صرته  �صببه  وانقطاع  نف�صه,  �صوؤولة 
القناعة  با�صم  فتحلى  حاله  على  احلال 
من  ولي�س  الزهادة  اهل  بلبا�س  وتزين 

ذلك يف مراٍح وال مغدى.
ذكر  اب�صارهم  غ�س  رج��ال  وبقي   •
املح�صر  خ��وف  دموعهم  واأراق  املرجع 

مقموع  وخ��ائ��ف   , ن���اَدّ �صريد  ب��ني  فهم 
وثكالن   , خمل�سٍ وداٍع  مكعوٍم,  و�صاكن 
و�صملتهم  التقية,  اخملتهم  قد  موجع, 
عو�س  وقد  اج��اج,  بحر  يف  فهم  الذلة, 
وقتلوا  ذل��وا,  حتى  وق��ه��روا  م��ل��وا,  حتى 

عينكم  يف  ال��دن��ي��ا  فلتكن  ق��ل��وا.  ح��ت��ى 
مبن  واتعظوا  القرظ  حثالة  من  ا�صغر 
كان قبلكم قبل ان يتعظ بكم من بعدكم 
فاأنها قد رف�صها من  وارف�صوها ذميمة 

كان ا�صغف بهامتكم.
اإن  نعلم  اإننا  اخلطبة  هذه  خالل  • من 
ي�صك  ال  ك��الم  ذو    املوؤمنني  اأم��ري 
فيه احد, وهنا يقول لنا �صيدنا وامرينا 

ويخالف  عنود  ال��ده��ر  ه��ذا  ب��ان   
يف  كما  البخل  �صديد  زم��ن  وه��و  احل��ق 
قولة تعاىل ) وانه حلب اخلري ال�صديد( 

العاديات �صورة 
املال  ويفي  اخلري  حب  الأجل  لبخل  وانه 
اإي ان البخيل ذات حب �صديد 

اىل املال.
ويبني لنا معنى االق�صام:

االول: من يقعد به عن طلب 
يف  وحقارته  ماله  قلة  مرة  اإال 

نف�صه.
ويطلب  ي�صمر  م��ن  الــثــاين: 
االإم������ارة وي��ف�����ص��د يف االر����س 

ويكا�صف.
ال��ث��ال��ث: م��ن ي��ظ��ه��ر ن��ام��و���س 

الدين ويطلب من الدنيا.
ل��ه  م�����ال  م����ن ال  ــــرابــــع:  ال
وي��ط��ل��ب  ي��ك��ا���ص��ف  وال  ا����ص���اًل 
بالرياء  الدنيا  ويطلب  امللك 
يف  ال��زه��ادة  بحلية  ويتحلى  والنامو�س 
بل  ال��دن��ي��ا  طلبًا  ال  ال��دن��ي��وي��ة,  ال��ل��ذات 
بزاهد  ولي�س  فيها  احلركة  عن  عجزًا 

عن احلقيقة.
واما عن الرجال الذين غ�س اب�صارهم 
هوؤالء  ان  عن  بذلك  فاأبان  املرجع  ذكر 
خارجون عن هذه االق�صام وهم االبرار 
خوف  دم��وع��ه��م  اراق  ال��ذي��ن  االت��ق��ي��اء 

االخرة.

من خطبة..
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بقلم: الطالبة احالم بالل

القران الكريم
يفاالخالق

العائلة  وتربية  تعليم 
وابناءه  زوجته  تجاه  االن�سان  م�سوؤولية  ان 
ذلك  ينجلي  كما  الزامًا  وا�سد  غيرها  من  اكثر 
م�سادر  في  الواردة  الروايات  من  وا�سح  ب�سكل 
االن�سان  تدعوا  التي  االيــات  وكذلك  عديدة 
الن يبذل اق�سى جهده لتربية اهله وتعليمهم 
ويكتفي  يقنع  ان  عليه  ينبغي  وال  ون�سبهم 
المجتمع  ان  وبما  لهم  الج�سمي  الغذاء  بتوفير 
ال�سغيرة  الوحدات  من  معين  عدد  من  مكون 
بالعائلة  االهــتــمــام  فـــان  تــدعــى)الــعــائــلــة( 
امر  يجعل  �سحيحة  ا�سالمية  تربية  وتربيتها 
الم�سوؤولية  هذه  وتبرز  ا�سهل  المجتمع  ا�سالح 
الع�سر  فــي  خــا�ــســة  اهــمــيــة  وتكت�سب  اكــثــر 
الف�ساد  موجات  المجتمع  يحتاج  حيث  الراهن 
برنامج  و�سع  الى  وتحتاج  الخطرة  وال�سالل 
هذه  لمواجهة  العائلة  لتربية  ومدر�س  دقيق 
�ساأل  تياراتها،  مع  االنجراف  دون  الموجات 
اقي   كيف  اهلل  يار�سول  اهلل:  ر�سول  احدهم 
تامرهم  فاأجابه:  جهنم  نار  من  ونف�سي  اهلي 
بما امر اهلل وتنهاهم عما نهاهم اهلل اطاعوك 
ق�سيت  قد  كنت  ع�سرك  وان  وقيتهم  قد  كنت 

عليك.   201327ما  اآذار
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بقلم: حوراء املو�صوي

ــيــم  ـــني مــت ـــس ـــــا حـــ� ـــك ي ـــحـــب ـــي ب ـــب ـــك �ــــســــيــــدي مــــتــــاأمل قـــل ـــاب ـــس ـــ� ــــى م ــــل وع
ــاتــه  ــــك الـــقـــلـــب الــــــذي نــبــ�ــس ـــا تــــرتمن يـــامـــا ل ـــه ـــل ـــــروف اإ�ـــــســـــمـــــك  ك ـــــح ب
فــمــدامــعــي  جــــرى  اإن  ذكـــــرك  ــــــري وثـــــغـــــري حـــيـــنـــهـــا يــتــبــ�ــســم مـــــوالي  جت
�سيدي  ــا  ــزن ح عــلــيــك  الـــدمـــوع  اأعــظــم اأجـــــري  ــك  ــاب ــس ــ� م مـــن  ــا  ــاب ــس ــ� م ال  اإذ 
بــهــجــتــي  مــــالمــــح  وجــــهــــي  ــــوح يف  ــــل ـــم وت ـــه اأت ـــك  ـــب ح بــــريــــا�ــــس  اأنــــنــــي  اإذ 
ــدي   ــول ــة م ــظ ــذ حل ــن ــك م ــب ـــك قـــلـــبـــي هـــائـــم عـــا�ـــســـرت ح ـــي وحلــــــني مــــوتــــي ف
لــيــتــنــي  ركــــابــــك  قــد كــنــت يــا بــن املــ�ــســطــفــى لــك اأخـــدم اأاأنــــيــــ�ــــس روحــــــي يف 
ـــــالء بــــعــــرتة  ـــــرب ـــــك يف اخلـــلـــق مــنــهــم لــيــ�ــس يـــوجـــد اأكــــرم ملـــــــا خــــــرجــــــت ل
حتــكــمــوا لــــتــــقــــارع الــــبــــاغــــني حـــــني تـــــاأمـــــروا  ـــاد  ـــب ـــع ال �ــــســــاأن  ويف  جــــــورا 
ــم  ــه ــس ــو� ــي ـــــك ج ـــــا اأتـــــت ـــك اأحـــطـــم اأولــــيــــتــــنــــي مل ـــدي ــفــا يف ي ــي ــس قــــد كـــنـــت �
اأتــــقــــدم جــيــ�ــس الــ�ــســالل يــا اأبــــن اأحــمــد دومنــا  ـــاك  ـــن ـــس � عـــلـــيـــا  اىل  خــــــوف 
ـــومي ومــــن به  ـــق ــج ال ــه ــن ــب ال ــاح ــس ـــا � ــة مــغــرم ي ــف ــي ــل ـــن اخل ـــا يف الــــوجــــود م م
ــــــن  الــنــبــي وروحــــه  ــــــت اأب ــا واأن ــرم عــجــب ــح ـــــاء الـــــفـــــرات عــلــيــك كـــيـــف ي م
ـــــــــه جمــــدال  ــطــف الــدم وبــــقــــيــــت يــــــا ثـــــــار االل ويــ�ــســيــل مــنــك عــلــى ثـــرى ال
ــدرك عــاديــات بــنــي الـــردى  ــس ــس � ــر� يه�سم وت كــيــف  الـــ�ـــســـدر  لـــــذاك  اأ�ـــســـفـــا 
ـــك فــــوق �ــســاهــقــة الــقــنــا  ـــس ــم ويــ�ــســال راأ� ــل ــس ــ� ت الـــــــهـــــــواء  ذرات  ــــيــــه  وعــــل
حتيطه والـــــروؤو�ـــــس  راأ�ـــســـك  مـــن اهــــل بــيــتــك يـــا بـــن اأحـــمـــد اأجنـــم كــالــبــدر 

ــذي  ــت ـــن بــــك االحــــــــرار طـــــرا حت ـــام ـــون جـــــــورا تــرغــم ي ـــعـــل ــــن ي ــــــــوف م وان
ــدي  ــي ــس ــــن اأنــــ�ــــســــاك عــــهــــدا � ــم تـــــاهلل ل ــس ــ� ـــاأظـــل دومــــــا فـــيـــك �ـــســـعـــرا اأن ـــس �
ــــــــر مـــالـــقـــيـــت بـــكـــربـــالء  ــــل اأيـــــــامـــــــي عــــلــــيــــك حمــــرم واأظــــــــل اأذك ــــ�ــــس وت

يامالك القلب


