
دار الوارث للطباعة والنشر 
تنجز المناهج الدراسية العراقية للعام الحالي



َع َعن ُقُلوِبِْم  َفاَعُة ِعنَدُه إِلَّ ِلَْن َأِذَن َلُه َحتَّى إَِذا ُفزِّ َوَل َتنَفُع الشَّ
قَّ َوُهَو اْلَعِلُّ اْلَكبرُِي {س��بأ/23}  ُكْم َقاُلوا اْلَ َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُّ
اُكْم  ا َأْو إِيَّ ُ َوإِنَّ ْرِض ُقِل اللَّ َواِت َواْلَ َ��� َن السَّ ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ
ُلوَن َع�َّ  بنٍِي {س��بأ/24} ُقل لَّ ُتْس��أَ َلَعَل ُهًدى َأْو ِف َضَلٍل مُّ
َم��ُع َبْيَنَنا  َأْجَرْمَن��ا َوَل ُنْس��َأُل َع���َّ َتْعَمُلوَن {س��بأ/25} ُقْل َيْ
اُح اْلَعِليُم {س��بأ/26} ُقْل  قِّ َوُهَو اْلَفتَّ َن��ا ُثمَّ َيْفَتُح َبْيَنَن��ا بِاْلَ َربُّ
ِكيُم  ُ اْلَعِزيُز اْلَ َكاء َكلَّ َبْل ُه��وَ اللَّ ْقُت��م بِِه ُشَ ِذي��نَ َأْلَ َأُروِن الَّ
لنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ  ًة لِّ {سبأ/27} َوَما َأْرَسْلَناَك إِلَّ َكافَّ

َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن {س��بأ/28} َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد 
يَعاُد َيْوٍم لَّ َتْسَتْأِخُروَن  إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي {سبأ/29} ُقل لَُّكم مِّ
ِذيَن َكَفُروا َلن  َعْنُه َساَعًة َوَل َتْسَتْقِدُموَن {س��بأ/30} َوَقاَل الَّ
اِلُوَن  َذا اْلُق��ْرآِن َوَل بِالَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَلْو َت��َرى إِِذ الظَّ ْؤِم��َن ِبَ نُّ
ِ��ْم َيْرِجُع َبْعُضُه��ْم إَِل َبْعٍض اْلَق��ْوَل َيُقوُل  َمْوُقوُف��وَن ِعنَد َربِّ
��ا ُمْؤِمننَِي  وا َل��ْوَل َأنُتْم َلُكنَّ ِذيَن اْس��َتْكَبُ ِذيَن اْس��ُتْضِعُفوا لِلَّ الَّ

{سبأ/31}

23 ( ول تنف��ع الش��فاعة عن��ده ك��� يزعمون إل لن أذن له أن يش��فع ع��ن الباقر عليه 
الس��لم ما من أحد من الولني واآلخرين إل وهو حمتاج إل ش��فاعة رس��ول الل صل 
الل علي��ه وآل��ه يوم القيامة ثم إن لرس��ول الل ص��ل الل عليه وآله الش��فاعة ف أمته ولنا 
الشفاعة ف شيعتنا ولشيعتنا الشفاعة ف أهاليهم  ) 24 ( قل من يرزقكم من الس�وات 
والرض قل الل إذ ل جواب س��واه وفيه إشعار بأهنم إن سكتوا أو تلعثموا ف اجلواب 
خماف��ة اإللزام فهم مق��رون به بقلوبم وإن��ا أو إياكم لعل ه��دى أو ف ضلل مبني أي 
وإن أح��د الفريق��ني من الوحدي��ن والرشكني لعل أحد المرين م��ن اهلدى والضلل 
البني  ) 25 ( قل ل تس��ألون ع� أجرمنا ول نسأل ع� تعملون هذا أدخل ف اإلنصاف  
) 26 ( ق��ل يم��ع بيننا ربنا يوم القيامة ث��م يفتح بيننا بالق حيك��م ويفصل بأن يدخل 

الحق��ني اجلنة والبطلني النار ) 27 ( قل أرون الذين ألقتم به شكاء لرى بأي صفة 
ألقتموهم بالل ف استحقاق العبادة وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الجة عليهم 
زيادة ف تبكيتهم كل ردع هلم عن الشاركة بعد إبطال القايسة بل هو الل العزيز الكيم 
الوص��وف بالغلبة وك���ل القدرة والكمة وهؤلء اللحقون متس��مة بالذلة متأبية عن 
قبول العلم والقدرة رأس��ا ) 28 ( وما أرس��لناك إل كافة للناس إل لرس��الة عامة هلم 
من الكف فإهنا إذا عمتهم فقد كفتهم أن خيرج منها أحد منهم بشريا ونذيرا ولكن أكثر 
الن��اس ل يعلمون فيحملهم جهلهم عل خمالفتك ف الكاف عن الصادق عليه الس��لم 
قال إن الل تبارك وتعال أعطى حممدا صل الل عليه وآله شايع نوح وإبراهيم وموسى 
وعيس��ى عل نبينا وآله وعليهم الس��لم إل أن قال وأرس��له كافة إل البيض والسود 
واجلن والنس  ) 29 ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقني خياطبون به رس��ول 
الل صل الل عليه وآله والؤمنني ) 30 ( قل لكم ميعاد يوم ل تس��تأخرون عنه س��اعة.           

تفسير السورة سورة سبأ 

المراسلون: حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                      ضياء السدي - حسنني الزكروطي

التصميم:  عل صالح الرشفاوي -حسنني الشاجلي  
التنضيد االلكتروني: حيدر عدنان

االرشيف:   حممد محزة- ليث النرصاوي
 االشراف اللغوي:   عباس الصباغ 

وحدة  التصوير
 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 لسنة 2009م
E m a i l :   a h r a r _ n e w s   @   y   a   h   o   o   .   c   o   m

هاتف املجلة 
07711173603 

رئيس التحرير: : سامي جواد كاظم

مدير التحرير :: طالب عباس الظاهر

سكرتير التحرير: حسني النعمة 

هيأة التحرير: عل الشاهر 
                          حيدر عاشور العبيدي 

                          حممد محيد الصواف 
التصوير :

»إن من طلب رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، 

ومن طلب رضا الناس بسخط اهلل أوكله اهلل إلى الناس«.

المصدر : بحار األنوار

a قال اإلمام الحسين
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وع�شى اأن تكرهوا �شيئًا وهو خرٌي لكم

 حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                      ضياء السدي - حسنني الزكروطي

  عل صالح الرشفاوي -حسنني الشاجلي  
 حيدر عدنان

  حممد محزة- ليث النرصاوي
 عباس الصباغ 

الدق������ة في الوصف ياتي من االعجاز القراني وكي������ف ال يكون ذلك وهو كالم اهلل عز وجل ، وهذه الحالة تمر 
علين������ا جميعا ، وقوة االيمان ه������ي التي تختبر ردة افعالنا على ما يعترضنا فلي������س كل مكروه مضر لنا لربما 
مفيد او لربما يدفع مكروه اكبر ، كما خرق الخضر )عليه السالم( السفينة ، وحتى الموت ، نعم نحن نكره 
الموت ولكن هو نهاية الطريق وله عدة اشكال ومهما يكن شكل الموت فان فيه حكمة من اهلل عز وجل ، اما تكون 
ردود افعالنا متشنجة بل وحتى تخدش ايماننا اذا ما تعرض احد احبائنا لشكل موت لم يكن في الحسبان، وهنا 
االختب������ار الحقيق������ي وكم من قصة تحك������ي رباطة جأش الرجل او المراة في التعام������ل مع موت احد احبائهم ، 
الحزن غريزة طبيعية جدا وااللم على الفراق ايضا شعور البد منه اما اذا اصبح افراط بهما فهنا لربما تصدر 

منا افعال غير صحيحة او تؤثر على صحتنا ، فاالموات نذكرهم بالصدقات والترحم والزيارات 



محافظ البنك المركز وكالًة، علي العالق: الحل األساس لموضوع البطالة هو تشغيل 
في  األساس  وهي  وغيرها،  والسياحية  والزراعية  الصناعية  وهي  الحقيقية  القطاعات 

تحريك الحلقات االقتصادية. أخبار
ومتابعات

البصرة تتعاقد مع شركة سويسريةـ  إيطالية على إنشاء معمل يحّول النفايات إلى طاقة كهربائية، بتكلفة 200 مليون 
يورو وبقيمة إنتاجية تصل إلى 30 ميغاواط كهرباء.

كشفت العتبة السينية القدسة عن النتائج الولية لادثة التدافع 
صورهتا  التي  الشاهدات  بحسب  عاشوراء  يوم  الرجاء  باب  ف 

كامريات الراقبة
افضل  السيد  القدسة  السينية  للعتبة  الرسمي  التحدث  وقال 
يوم  الرجاء  باب  ف  التدافع  لادثة  الولية  النتائج  ان  الشامي 
وقوع  عن  الراقبة  كامريات  خلل  ومن  لنا  كشفت  عاشوراء 
الادثة  ان  موضحا  الكان  نفس  وف  دقيقة   13 بينه�  حادثتني 
احد  سقط  حيث  ظهرا  دقيقة   12.56 بالساعة  وقعت  الول 
الشخاص من جهة اليسار للباب وسقط خلفه عدد من الزائرين 
وتم تدارك المر خلل دقائق ال ان الادثة الثانية وقعت ف نفس 
سقوط  خلل  من  ظهرا  دقائق  وتسع  الواحدة  الساعة  ف  الباب 
احد الشاركني ولكن هذه الرة من اجلهة اليمنى وقد سقط خلفه 

عدد من الشاركني بالركضة
باب  ف  التدافع  بسبب  حدثتا  الادثتني  ان  الشامي  واض��اف 
طبيعي  بشكل  دقيقة   45 ل��دة  ال��ع��زاء  استمر  ان  بعد  ال��رج��اء 

بالساعة  انطلق  الليون  العزاء  بداية  ان  وبانسيابية،موضحا 
12.10 دقائق تقريبا موضحا ان العتبة السينية وجهت دعواهتا 
لشاكهم  والحكمة  الدن  والدفاع  العمليات  قيادة  من  كل  ال 

بالتحقيق والوقوف عل السباب الرئيسة للحادث
واعلنت وزارة الصحة، الثلثاء )الثلثاء 10 ايلول 2019(، عن 
استشهاد 31 شخصًا وإصابة 102 آخرين، خلل تدافع حدث 
بني الزائرين ف الصحن السيني خلل ركضة طويريج بمحافظة 
كربلء، في� أعلنت الخرية الداد الرسمي ثلثة ايام عل ارواح 

”الشهداء“.
امتيازات خاصة متنحها العتبة السينية القدسة لذوي شهداء عزاء 

ركضة طويريج
وكانت العتبة السينية القدسة قد قررت منح مجلة من المتيازات 
لعوائل شهداء عزاء ركضة طويريج الذين استشهدوا اثناء مراسيم 
العزاء ف باب الرجاء احدى ابواب الصحن السيني الرشيف ف 

يوم العاش من حمرم الرام 1441ه� الوافق 2019/9/10م.

 العتبة الحسينية المقدس�ة تكشف عن النتائج االولية لحادثة 
التدافع في باب الرجاء
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مدير مكتب األمين العام للعتبة الحسينية السيد سعد الدين البناء: 
العتبة المقدسة تكّفلت بتأمين فرصة عمل ألحد الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل 

توفير رأس مال له لفتح مشروع تجاري، فضاًل عن عالج زوجته التي تعاني من عجز كلوي.

الُمخالفات  في  التدقيق  خالل  من  الدولة  لخزينة  أمريكي  دوالر  مليون   135 من  أكثر  تسترجع  النزاهة  هيأة 
الحاصلة بعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين.

يستعد  شباب موكب شيعة بلجيكا لتهيئة مقدمات السفر و تقديم اخلدمة لزوار اإلمام السني عليه السلم ف الربعني للسنة الثالثة 
عل التوايل ف شهر صفر 1441هجري.

تصليح  أع�ل  الرشيف،  فرجه  تعال  الل  عجل  والزمان  العرص  صاحب  مولنا  ورعاية  تعال  الل  بعون  الاضية  الشهر  ف  متت  وقد 
ورصف أرض الوكب و حتديثه ، و الذي يقع ف طريق ياحسني بني النجف و كربلء ، عند العمود الرقم ب� 335 ، من جهة اليسار، 

لتقديم خدمة أفضل لزوار اإلمام السني عليه السلم أثناء السرية الليونية لزيارة الربعني القدسة .
ت0شارك ف خدمة الوكب نخبة من الشباب الزوار من بلجيكا، ك� تشارك أعداد كبرية من الزوار القادمني من بلجيكا باخلدمة الرمزية 

لساعات أو دقائق تبكا و طلبا للثواب، و يقدم وجبات طعام يوميا للزوار وعصري الفواكه.
موكب شيعة بلجيكا يترشف بخدمتكم أهيا الزوار الكرام ف السرية الليونية ابتداء من العاش من صفر حتى العرشين منه وهو يوم 

الربعني ، و يدعوكم للتبك بزاد أيب عبد الل السني عليه السلم فيه.
شباب و خدمة الوكب يسألونكم الدعاء و الزيارة.

تقبل الل زيارتكم و عبادتكم و جعلنا الل و إياكم من شفعاء حممد و آل حممد، بحق حممد وآل حممد ، صلوات الل و سلمه عليهم أمجعني

رّصح مدير مكتب س�حة الرجع الديني  العل آية الل العظمى  السيد 
عل  السيستان ف لبنان، حامد اخلفاف أن الرجعية العليا تنتظر تغيريًا 
واضحًا ف أداء من بيدهم السلطة وتقّدمًا ملموسًا ف ملفات مكافحة 

الفساد، وحتسني اخلدمات العامة وختفيف معاناة الواطنني.
صحفي  ح��وار  ف  له  س��ؤال  عن  رّده  معرض  ف  اخلفاف  وأض��اف 
للساسة  بابه  السيستان  السيد  يفتح  )متى  )شفقنا(  وكالة  معه  أجرته 
بابه بوجه  السيستان )دام ظله( أغلق  السيد  العراقيني؟(، أن »س�حة 
منذ حوايل سنة 2011 ولد اآلن، لسباب معروفة لدى  السياسيني 

القوى السياسية، فإذا زالت تلكم السباب تفتح الباب أمامهم«.
وأكد أن الرجعية العليا »تنتظر رؤية ملمح النجاح ف ملفات مكافحة 

الفساد وحتسني اخلدمات«.

الخفاف: المرجعية العليا تنتظر تغييرا  واضحًا من المسؤولين

aموكب شيعة بلجيكا في خدمة زوار اإلمام الحسين         في األربعين
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الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 20/محرم الحرام /1441هـ الموافق 2019/9/20م :

كّنا قد ذكرنا بعض ما يتعلق بزيارة عاشوراء ما دمنا ف شهر سيد 
الشهداء المام السني )عليه السلم( ول بأس بِذكر بعض فقرات 
هذه الزيارة.. لكن قبل ذلك ُاحب ان انّوه ال حرضاتكم الكريمة.. 
السلم( واقعًا هي  الشهداء المام السني )عليه  طبعًا قضية سيد 
التي  الظروف  لن  وذلك  السنة،  مدار  عل  بالتأمل  جديرة  قضية 
ف  ظروف  هي  بعدها  وما  قبلها  ما  يعني  عاشوراء  واقعة  زامنت 
واقعة  وعيًا..  ازداد  عليها  اطلع  كل�  النسان  ولعّل  المهية،  غاية 

عاشوراء فيها َجنبة مربية فأين تكمن الرتبية؟
أقل قوة  الواقع  لكنُه ف  قويًا،  نفسُه مؤمنًا  الؤمن قد يرى  النسان 
فتنة  ال  وحيتاج  ذلك،  ف  جتربة  ال  حيتاج  حيتاج؟  ف�ذا  يتصور  مما 
ُتظهر لُه معدن الي�ن، واقعة الطف تصلح من هذه اجلهة، وواقعة 
الطف تصلح لشياء كثرية ولكن انا احتدث من هذه اجلهة.. تصلح 
ان  اطلع عليها بشكل ووقف عل كل جمرياهتا تصلح  اذا  النسان 
تكون جهة اختبارية لإلنسان الؤمن، الظروف التي زامنت الواقعة 
حقيقة كانت ظروفا قوية وقاهرة بشدة البتلء، كانت شديدة جدًا 
وانتم تعلمون ان التاريخ ُيعيد نفسه يعني بني فرتة واخرى نعيش 
لكن  يتبدلون  الشخاص  قد  نعم  الواقعة،  بظروف  شبيهة  ظروفا 
معركة حق مع معركة باطل هذه مسألة مستمرة وستبقى ال ان يرث 
ال  عليه حالة حتتاج  متر  عندما  والنسان  عليها،  ومن  الرض  الل 
بِه  يمر  ما  توافق  وقناعته  يبقى  النسان  ان  العلوم  غري  من  موقف 
من ابتلء، قد يضعف النسان بمعنى هو يعلم الق لكن يضعف 
عن جمابة الباطل يعني حياول ان يكسب كم سنة اضافية ال عمره، 
لكن هو يعرف ان الق مشّخص، مقتىض القاعدة الل تعال يريد منا 
حقًا؛ فنصَب أعلمًا وأدّلة عل هذا الق، ليس ان يكون النسان 
، واجبك  معذورًا اذا مل يسع للحق بدعوى ان هناك تلبيسا كان علَّ
الدهر  طول  عل  اخوان  وإّل  الق  تعرف  وان  القناع  تكشف  ان 
الؤمن  ِرفعة  وزي��ادة  ِصعاب  وتوجد  فتن  وتوجد  مشاكل  توجد 

عن طريق ما يكسب من منزلة عن طريق الختبار، وإل ليس من 
معركة  ف  فالفتنة  ُيفتتن  مل  وهو  خري  عل  انا  يقول  النسان  السهل 
الي�ن  قوة  الرسيرة وُيكشف  النسان ُتكشف هذه  الق والباطل 

عنده..
لذلك هذه الزيارة جتدون فيها عبارات شديدة مثل ً وطبعًا الزيارة 
من إنشاء المام الباقر )عليه السلم(، يعني زيارات المام السني 
انشاء  من  الزيارات  من  وكثري  واخلاصة  الطلقة  السلم(  )عليه 
المام  انشاء  من  اجلامعة  والزيارة  السلم(،  )عليه  الصادق  المام 

اهلادي )عليه السلم(.
فهذه الزيارة وهي زيارة عاشوراء جتد فيها عبارات قوية مثلً  المام 
)عليه السلم( اكثر من مورد ُيعلن الباءة من العداء وايضًا ُيعلن 

السلم لن سالهم..
لحظوا مسألة الباءة نقرأ ف سورة التوبة بدء هذه السورة )براءة 
من الل( وهذه الباءة من الل لاذا؟ لنه لبد ان جاء هؤلء بيشء ل 
اقول ُيناف الرمحة فقط وان� ل تبدأ هذه السورة بالرمحة ل تبدأ ببسم 
الل الرمحن الرحيم، جاءوا بيشء يستحق العقوبة.. الل – نعم- الل 
لكن  الغضب،  سبقت  رمحتُه  ان  البيت  اهل  ثقافة  ومقتىض  رحيم 
ايضًا النسان يمكن ان يترصف ترصفات حيل به الغضب، الل تعال 
ف القرآن الكريم ُيرينا بعض القاطع والصور التي حّل با الغضب 

الهلي..
المام الباقر )عليه السلم( ُيريد ان يلفت نظرنا ال ان هؤلء صنعوا 
شيئًا ف واقعة الطف شيئًا كبريًا فهم يستوجبون اللعن واللعن عبارة 
عن الطرد من رمحة الل تعال والقرآن الكريم مشحون بآيات اللعن، 
الذي  من  يعني  من؟  تلعن  لكن  تلعن  آية  اربعني  من  اكثر  فهناك 
يستوجب اللعن؟ الذي ييء  بفعل ِخلف ما أراده الل تعال يقتل 
عن  الكلم  وحيّرف  النبياء  اولد  يقتل  تعال،  الل  يعيص  النبياء، 

مواضعه ويكّذبون..

عاشوراُء ليست حدثًا عابرًا 
وإنما منهج حياة

صالة الجمعة 
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المام )عليه السلم( يبني ان هؤلء جمموعة من عتاة البرش ظلموا 
الناس  وبعيالتِه،  بِه  لُه  مثيل  ل  ظلً�  السلم(  )عليه  الشهداء  سيد 
خصوصًا  الشهد  تقرأ  عندما  يعني  ذلك  من  غفلة  ف  تكون  قد 
للتاريخ السطحي من يقرأ الشهد يرى ان العركة جدًا جدًا عادية 
فاز فيها مجاعة وخرس فيها آخرون، الشهد ليس كذلك الشهد هناك 
يشء حدث ف واقعة الطف يشء كبري عند الل تعال، ولذلك هذه 
والسموات  واللئكة  الل  ان  تبنّي  قوية  بعبارات  مشحونة  الزيارة 
اذا كانت  كلها حزنت عل سيد الشهداء )عليه السلم( وبالنتيجة 
هذه الشياء حزنت عل سيد الشهداء اذن ما هو ِعظم اجلرم الذي 
حصل؟ لشك ان هذا اجُلرم يستوجب ِمّنا ان نبأ ال الل تعال من 

هذا الفعل وما هو عل شاكلتِه..
لحظوا ف كل إمام من الئمة أفرَد جمموعة، اما السلوك اخلاص او 
الحاديث يتحدث عن سيد الشهداء )عليه السلم( ودائً� عبارات 
مؤثرة لإلمام السني )عليه السلم(، تارة الث عل الزيارة وتارة 
الرضا  فاإلمام  الجالس،  عقد  عل  الث  وتارة  البكاء  عل  الث 
يقول  السلم(  )عليه  السني  المام  قتل  ان  يبني  السلم(  )عليه 
لكن  التاريخ،  مر  ُتقتل عل  الناس  بكاء وقطعًا  يعني  اقرح جفوننا 
ان المام السني )عليه السلم( ُيقتل فيها اكثر من عنوان وهذا ما 
نفهمُه، العنوان الول: المام السني  ب� هو المام السني )عليه 
السلم( ل يوجد مبر حقيقي لقتله، المام السني )عليه السلم( 
هو ابن بنت من نفخر ان يكون نبينا مع ذلك نتجرأ عل عرتته وعل 
ولده وابن بنته نتجرأ ونقتله، المام السني )عليه السلم( هو إمام 
بعد  من  فهو  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  أخلف  من  يعني 
المام السن )عليه السلم( وامري الؤمنني )عليه السلم(، فخلفة 
المام )عليه السلم( جهة غري مرتبطة بالرض وان� هذا أمر من 
ان  ال  بالنتيجة  نظرنا  يلفت  السلم(  الباقر )عليه  الس�ء.. والمام 
ومن  والسموات  وتعال  تبارك  فالل  س�وي،  منصب  النصب  هذا 
اجلهة  هذه  من  المام  التفتوا  س�وية،  حصة  هذه  لن  يبكون  فيها 
ال قومِه..  الوحي وُيبعث  ال قوم ويرى  ُيبعث  النبي  نعم  كالنبي، 
لمري  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صل  النبي  يقول  ك�  كمنزلته  اإلمام 
موسى..(  من  هارون  بمنزلة  مني  )انت   : السلم(  )عليه  الؤمنني 
وهارون كان نبيًا وقال النبي )صل الل عليه وآله وسلم( ال انُه ل 

نبي بعدي، لكن هذه النزلة هي منزلة اإلمامة..
فإذن؛ الذي حدث ف عاشوراء ليس شيئًا سهلً  قد الناس ف غفلة، 
كربلء  وأصبحت  عاشوراء،  إحياء  عل  الناس  حيثون  الئمة  وبدأ 
مرقد سيد الشهداء )عليه السلم( اصبح له شأنية، والتفتوا اخوان 
)عليه  الشهداء  سيد  قضية  ان  اللموس  بالس  اآلن  نشاهدُه  ما 
مدعاة  كانت  الول:  اجلنبة  المهية،  غاية  ف  َجنبتان  فيها  السلم( 
قد  لكنه  قد مؤمن هو  الصيام والصلة،  ال  الناس  هلداية كثري من 
التي  الروحانية  الشهداء أحس بذه الالة  يكون كل� نظر ال سيد 

تشدُه ال واقعية الدين.
اجَلنبة الثانية : اصبح سيد الشهداء مائزا للطواغيت ل جتد طاغوتًا 
الرشاكة  قصدي  قتله  ف  يشرتك  مل  انُه  مع  الشهداء  سيد  حُيب  ظالًا 
ثلثمئة سنة لكن  مئتني  مئة  طاغوت مولود كذا سنة   ً مثل  البدنية 
السني  المام  وكأن  هيتز  السلم(  )عليه  السني  ذكر  يأيت  عندما 
)عليه السلم( ل زال يقّض مضجع هذا يقول لُه انت ظامل فهؤلء 
لحظوا قضية السني )عليه السلم( ماذا انتجت لنا نحُن ؟ المام 
غري  من  الطواغيت  افرَز  ان  صورة  اعطانا  السلم(  )عليه  السني 

الطواغيت..
الَل  )َفَأْسَأُل   : عاشوراء  زيارة  ف  الوجودة  العبارات  هذه  لحظوا 
ِمْن  اَءَة  َ اْل��بَ َوَرَزَقنِي  َأْولِيائُِكْم  َوَمْعِرَفِة  بَِمْعِرَفتُِكْم  َأْكَرَمنِي  الَِّذي 

ْنيا َواآْلِخَرِة(.. َعَلنِي َمَعُكْم ِف الدُّ َأْعَدائُِكْم َأْن َيْ
عابرًا،  ليست حدثًا  السلم(  )عليه  الشهداء  ان قضية سيد  اخوان 
وقتهم  السلم من  الئمة عليهم  وتفرغ  منهج  عبارة عن  وان� هي 
لزيادة هذا العنى ف نفوس الناس، اذن هذه القضية ليست متر مرور 
الكرام وان� هي تنّبه وتزيد عملية الوعي والذي يقرأ يعرف المور 
منهج  وهذا  باطل،  ومعركة  حق  معركة  دائً�  والتاريخ  تسري  كيف 
وهذا منهج والنسان اذا يدخل ف قضية سيد الشهداء تتضح هذه 

السألة بشكل واضح جدًا فل خُيدع.
عل  دائ��ً�  نكون  وان  والضلل  اخلديعة  ُينبنا  ان  تعال  الل  نسأل 
بصرية من أمرنا.. وآخر دعوانا ان المد لل رب العالني وصل الل 

عل حممد وعل آله الطيبني الطاهرين.
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اخويت اخوايت.. 
التايل.. طبعًا  ال المر  انّوه  ان  استك�ًل لوضوع عاشوراء احب 
العقلية  الطاقات  الشباب وأمهية هذه  ابنائنا  سبق وان حتدثنا عن 
والنفسية والبدنية، أمهيتها ف كل بناء، والتعويل عل الشباب أمٌر 
الشاب  ان  للشباب هو  الهمة  المور  ف غاية المهية، ولعّل من 
خصوصًا بعد ان يدخل السن القبولة من جهة شعية قد ُيكمل 
ان  القوانني  بعض  ف  العام  الُعرف  والوضع  سنة  عرشة   اخلمس 
الفرتة فرتة  ً وعل كل حال هذه  الث�ن  عرشة  سنة مثل  يتجاوز 

شباب ومتتد.
الفاعلة  العنارص  من  الشاب  جتعل  التي  الشياء  مجلة  من  لعّل 
حقيقة هو ان يتعّلم ف هذا العمر فهناك طاقة عقلية ك� توجد طاقة 
بدنية، وهذه الطاقة العقلية لبد ان يربيها ولبد ان حييطها بعناية 
خاصة كي تستكمل هذه المور بناء شخصيتِه، ولبد ان نعرف 
مجيعًا ان الزمن اذا ذهب ل يعود، يعني ل توجد عندنا قدرة  ف ان 
نستعيد الزمن، نعم النسان ممكن ان يلتفت وحياول ان يبذل جهدًا 
مضاعفًا كي  يعّوض الزمان الفائتة وقد ل يتوفق، الظرف قد ل 
ُيسعفُه بذلك، لكن لبد ان نؤسس هذه البدأ وهو واضح اننا لسنا 
ف حال نستطيع ان ُنرجع الزمن يعني ُنرجع ما فات، فإذن لبد ان 

هُنيئ أنفسنا عل ان ل نفّرط ف الوقت، يعني النسان يكون دائً� 
ف حالة من اليقظة ولبد ان يتعّلم ولبد ان يتأّمل ولبد ان حُيدد 

بعض ما يريد.
ف بعض الالت النسان تكون عندُه ضبابية حول حتديد هدفيته 
ابتداًء  ينفع،  وما  يرض  ما  حيدد  ان  يستطيع  ل  قد  عمر  ف  وهو 
لإلنصاف  الالة  وهذه  يرشد،  حتى  يتعلم  كي  موّجه  ال  حيتاج 
يستفيد  ان  مهتُه  كانت  اذا  الشاب  يعني  متامًا،  صحّية  حالة  هي 
لُه خمِلص..  ُمرشد وهتيأ  لُه معلم وهتيأ  الوقت ويتعّلم، وهتيأ  من 
حتقق الغرض، فهذا الشاب سيكون عمرُه اكب من سنه، والنسان 
يكون كبريًا طبعًا ف عقله، نعم النسان يكُب ويكون شيخًا وتكون 
ونحرتم  الكباء  نوّقر  ان  ونحتاج  مهم  سن  هذا  بيضاء،  ليتُه 
الُعمر  نعم  اخلصيصة،  هذه  هو  دائً�  الناط  ليس  ولكن  الُكباء 
وهذه  عمره  من  اكب  عقلِه  رجاحة  تكون  قد  النسان  لكن  مهم 
ينّمي عقله ول  ان  يستطيع  الشاب  ايضًا مطلوبة،  العقل  رجاحة 
يستسلم لالة من الركود وحالة من الكسل وحالة من الضجر، 
من  حالة  عل  حصل  عقله  ن�  فإذا  عقله،  ُينّمي  ان  يستطيع  وان� 

وضوح الرؤية.
لحظوا اآلن ف عاشوراء.. مسألة الختبار ومسألة الفتنة ومسألة 

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء 

المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف 

 في 20/ محرم الحرام /1441هـ الموافق 2019/9/20م  تحدث قائاًل:

السيُد الصافي: واقعُة الطف كل سنة نتأملها كأننا نقرؤها ألول مّرة، 
ونكتشف فيها اشياء عجيبة غريبة 
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ان نخرج من عملية  الزمنة  يمكن ف زمان من  الستهداف، ل 
صورة  يأخذ  نعم  يمكن،  ل  الباطل  اخلط  وعملية  الستهداف 
الستهداف  من  الشباب  وحصة  يفرت،  وتارة  ويشتد  يقوى  تارة 
كانت كبرية عل طول الزمنة لاذا؟! لن الشاب ل زالت جتربتُه 
فإذا  المور،  ف  لُه  حرية  ل  ممن  ُيصطاد  ان  ُيمكن  وقليلة  يانعة 
كان الشاب قويًا وحمصنًا .. حالة من الوعي عندُه؛ سُتسقط مجيع 

الحاولت.
سيد  يعني  الشباب  اق��ول  الطف،  واقعة  ف  الشباب  لحظوا 
الشهداء )عليه السلم( عمرُه ف اخلمسني بحسب الع�ر )عليه 
الذين  الشباب  اقصد  لكن  الشباب  سلك  ف  هو  ايضًا  السلم( 
)عليه  الكب  وعل  السلم(  )عليه  كالقاسم  اقل  اع�رهم  تكون 
الثلثني من  كان شابًا ف  ايضًا  السلم(  )عليه  والعباس  السلم( 
طاحنة  العركة  وطبعًا  الفتية  هؤلء  لحظوا  الرشيف..  عمره 
يرح  النسان  السيوف،  ف  السابقة  العارك  و  رضوس  والعركة 
ويتأمل ويبقى اجلرح معُه ثم قد يموت بعد ذلك ، قطعًا حتتاج قضية 

العركة ال َمَلكات كثرية.
ف واقعة الطف كان هناك اختبار للشباب.. سيد الشهداء )عليه 
السلم( هو الرمزية الباقية، التاريخ كان بخيل ً، مل يعّرفنا ما هي 
علقة السني )عليه السلم( مع القاسم )عليه السلم(؟ وما هي 
العباس  علقة السني مع ولده عل الكب؟ وما هي علقته مع 

وإخوة العباس؟ 
قطعًا التاريخ مل حيدثنا عن حياة كثرية ف هذا اجلانب، يعني المام 
ماذا صنع مع القاسم؟ وكيف تعامل مع القاسم ؟ وانا احتدث قبل 
الجيء ال كربلء وكيف كان يدخل عليِه وكيف كان يتكلم معُه 

وما هي الحاديث التي سمعها من السني )عليه السلم(؟
عل الكب كيف كان يترصف مع المام السني؟ والمام السني 
كيف كان يترصف مع عل الكب الذي هو يقول كان ُيشبه رسول 

الل َخلقًا وُخلقًا ومنطقًا..

وعل الكب )عليه السلم( ُولَِد سنة ثلثة وثلثني للهجرة يعني 
السلم(  )عليه  الشهداء  سيد  ابيه  مع  فقىض  الفتوة  عمر  عمره 
معُه سيد  يتعامل  كان  كيف   ً مثل  ث�ن وعرشين سنة  الفرتة  هذه 

الشهداء؟
)عليه  السني  مع  يتعامل  كان  كيف  السلم(  )عليه  العباس 
السلم(؟ ُاخوة العباس العلقة اخلاصة وما هي العلومات التي 

اكتسبها ابو الفضل )عليه السلم( من السني )عليه السلم( ؟
عمل  هناك  قطعًا  لكن  اجلانب،  هذا  ف  ثراء  فيه  نجد  ل  التاريخ 
دؤوب وعلقة خاصة من أين نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من الالة 

العفوية الي�نية التي صدرت من هؤلء جتاه سيد الشهداء..
او من  الرواة  هناك حرص سواء من  كان  يوم عاشوراء  يعني ف 
الئمة ان يبينوا بعض اجلزئيات.. مل َنظفر بجزئية تقول ان القاسم 
عل عمرِه الصغري خاف او ارجتف او ان عليا الكب ف الشباب 
ان  مع  السلم(  )عليه  العباس  ان  او  ُاخر،  بسنوات  يطمح  كان 
ُيعرف  ما  الم��ان  قضية  عليِه  ُعِرضت  السلم(  )عليه  العباس 
ُفتوة ف ريعان  العباس  بالمان، ولحظوا أمام اجليش وك� ُقلت 
شبابِه.. والعباس مل ُيِب ال ان السني )عليه السلم( أذن لُه وقال 

لُه اجبه..
الواقعة..  ال  بمخيلتنا  نرجع  ان  لبد  اقول  أنا  الصور..  لحظوا 
جيش عرمرم واعداده اكثر بكثري من اعداد جيش المام السني 
)عليه  السني  ُيطمئِن  مل  حمالة،  ل  قتل  والقضية  السلم(  )عليه 
اطلقًا،  عليهم  سننترص  ان  عل  اصحابه  من  اح��دا   السلم( 
بالعكس ان القضية استعدوا للموت، والمام بنّي كل موقعه لزين 
التكليف  هو  وما  السلم  عليها  وزينب  السلم(  )عليه  العابدين 
عاشوراء..  يوم  صبيحة  بالبدان  معكم  علقتنا  نحن  الستقبل، 
عاشوراء عرصًا نحن ف حال غري هذا الال، فل توجد طمأنينة 
بعد  نبقى  ان  ان هناك نرصا  بمعنى  السلم( عل  للحسني )عليه 
السلم(  )عليه  السني  لإلمام  انقادوا  هؤلء  ذلك  ومع  العاش 
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وابلوا بلًء حسنًا، هؤلء شباب.
المام السني )عليه السلم( لشك ول ريب انُه رّباهم وأعطاهم 
عّب  السلم(  )عليه  الصادق  المام  والوعي،  الدراك  من  حالة 
عاديًا،  شخصًا  ليس  نافذة(  بصرية  ذا  العباس  عمنا  )كان  عنها: 
ابو  هيتز  ل  الطف  واقعة  مثل  العارك  عرشات  كانت  لو  حتى 

الفضل )عليه السلم( اصلً  ل هو ول عل الكب ول القاسم.
القاسم مل يبلغ اللم عمره حوايل احدى عرشة او اثنتي عرشة سنة 
السلم(،  )عليه  لعمِه  ينترص  جعلتُه  التي  البصرية  هذه  لحظوا 
هذه الواقف عل الكب )عليه السلم( يقول : ألسنا عل الق؟ 
قال: بل، قال: اذن ل هيم، لحظوا هذا التسليم وهذه الطمأنينة 
من  يسمعها  عندما  لكن  يعلم،  وهو  اجلواب  ينتظر  هو  لحظوا 
المام السني )عليه السلم( هلا وقٌع.. هو ممكن ان يقول لإلمام 
السني )عليه السلم( نحن عل الق يا أبتي ل هيم أوقع الوت 
علينا او وقعنا عل الوت، لكن عندما تصدر من المام السني 

)عليه السلم( هلا لّذة عند عل الكب )عليه السلم(.
أقول، هؤلء الشباب ف الوقت الذي هم عل بصرية من امرهم 
التفتوا مل ينرصوا السني)عليه السلم( فقط .. بل أصبح هؤلء 
قدوة  يريد  هو  قدوة  يريد  الشاب  للمسنني،  حتى  قدوة  الشباب 
ُهم  قدوة،  من  بِه  وأنعم  هلم  قدوة  السلم(  )عليه  السني  وكان 
بفدائهم للحسني )عليه السلم( اصبحوا قدوة ليس للشباب فقط 
وان� للمسنني واصبح هؤلء اآلن ُيقرنون مع سيد الشهداء )عليه 

السلم(.
ماذا حدث؟!

يفخر  اجلميع  تأريخ،  صنعوه  الذي  التاريخ  وهذا  تأرخيًا  صنعوا 

بِه  إل من كان مريضًا، ونحن نتكلم مع الصحاء دائً� والرىض 
العقل، هؤلء صنعوا  الرىض ف  واقصد  لنا علقة بم،  ليست  
خيرجوا  ومل  منه  وتعلموا  الشهداء  سيد  عند  ترّبوا  شباب  تارخيًا 
من  يسمعون  كان  جو  ف  عاشوا  لوحدهم  ويترصفوا  لوحدهم 
سيد  وعّلمهم  الشهداء  سيد  فرّباهم  السلم(  )عليه  السني 
الشهداء فأصبحوا قدوة للجميع مع ان اخليار كان خيارًا شديدًا 
جدًا بني حياة الذل والعياذ بالل وبني ِسّلة وجهاد وقتل ورفض 

للذّلة وبالنتيجة انترصوا..
اآلن من ِمنا ل يفخر بعل الكب )عليه السلم( ومن ِمّنا ل يفخر 
)عليه  بالقاسم  يفخر  ل  ِمّنا  ومن  السلم(  )عليه  الفضل  بأيب 

السلم(؟
امورهم وينمون ويكبون  تربية جيدة وتصلح  الشباب يرتبون  
والُعمر ُعمر الرتبية والعقل قد يكون اكثر عطاًء من الع�ر الزمنية 
الوجودة .. واقعة الطف اخوان واقعًا واقعة جديرة بالتأّمل يعني 
لول  نقرؤها  كأننا  الطف  واقعة  نتأمل  عندما  نحن  سنة  كل  ف 
مّرة، نكتشف فيها اشياء عجيبة غريبة ُقدرة عل الواقع ان تكون 
مدرسة سيارة دائً� وابدًا ف كل مقطع من القاطع.. ولعّل الوقت 
لكن  ذلك،  ف  شأن  لُه  ما  ببعض  نتحدث  ان  يمكن  كان  ادركنا 
الشباب مجيعًا  اجلميع وحيفظ  ان حيفظ  وتعال  الل سبحانه  نسأل 
ابناءنا وبناتنا وايضًا حيفظ السنني والشيوخ ومجيع العّزة ان شاء 
الل تعال وان يرزقنا واياكم دائً� الي�ن والعمل الصالح.. وآخر 
دعوانا ان المد لل رب العالني وصل الل عل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين.

A h r a r w e e k l y 10



كتاب الصحيفة السجادية هل يوجد له نظري من حيث الضامني، 
فضًل عن سباكة الكلمة ف تاريخ الذاهب اإلسلمية عاّمة.

أرجو ذكر الصادر إن وجدت؟
والرفعة  بالسمّو  هلا  تشهد  السجادية  الصحيفة  ومعان  ألفاظ  إّن 
عن  عجزوا  البلغاء  أّن  شأهنا  وعلّو  تبياهنا  ف  جاء  وقد  والتفّرد، 
اإلتيان بمثلها، يروي ابن شهر آشوب ف )مناقب آل أيب طالب( 
قّصة يقول فيها: ))فهذا بعض بلغاء البرصة وذكر عنده الصحيفة 
الكاملة، فقال: خذوا عّني حّتى أمل عليكم مثلها! فأخذ القلم، 
 :3 طالب  أيب  آل  مناقب  مات(()  حّتى  رفعه  ف�  رأسه،  وأطرق 

.)379
وجاء ف كتاب )الرسائل الرجالية( ليب العايل حمّمد بن إبراهيم 
الكلبايس )التوف 1315ه�( عند التعليق عل السانيد التي ذكرها 
الصحيفة  ))عبارة  قوله:  للصحيفة،  )البحار(  صاحب  الجليس 
داّلة عل أهّنا ليست من البرش - لسي� من عمري ومتوّكل )رواة 
الصحيفة( اللذين ليسا من عل�ء العاّمة ول من عل�ء اخلاّصة - 
أئّمتنا)عليهم  العاّمة كيف يمكنهم أن ينسبوا ذلك إل  فإّن عل�ء 
يكن  ومل  العظيمة  الفضيلة  بذه  كانوا  كيف  واخلاّصة  السلم(، 

يعرفهم أحد أصًل.
كلم  ف��وق  بأهّنا  ي��زم  التعّصب  عن  اخل��ايل  ال��وج��دان  أّن  عل 
الخلوق، ويمكن أن تكون من كلم الل تعال، بأن تكون منقولة 

عن النبّي)صّل الل عليه وآله وسّلم(.
وعل  قلوبم،  عل  تعال  الل  إهلام  من  الكلم  ذلك  أّن  والظاهر 
زهد  من  بأنَّ  التواترة  لألخبار  إّما  إمكانه  ف  شّك  ول  ألسنتهم، 
ف الدنيا أو أخلص العبادة لل، أجرى الل سبحانه أو فتح الل تعال 
الرجالية 2: 589 -  الرسائل  قلبة ولسانه(()  ينابيع الكمة من 

.)590
وهذه الرتبة - يعني الزهد واإلخلص ف العبادة - دون مرتبتهم 

فإهّنم  أيضًا،  بذلك  العاّمة  اعرتف  ك�  أمجعني،  عليهم  الل   سلم 
البسطامي،  يزيد  وليب  البغدادي،  جلنيد  الرتبة  تلك  ي��وزون 
أئّمتنا  مرتبة  بأّن  معرتفون  وهم  وأمثاهلم،  البلخي،  وإلبراهيم 

سلم الل عليهم أمجعني أعل منهم بكثري.
وأّما من جهة الخبار الكثرية من الطرفني الصحيحة من اجلانبني 
أّنه: ))ل يزال العبد يتّقرب إيلَّ بالنوافل والعبادات حّتى أحّبه، فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده 
الآليل 4: 103  يميش با() عوايل  التي  يبطش با، ورجله  التي 
الديث )152(، وانظر: الكاف 2: 352 كتاب اإلي�ن والكفر، 
باب من آذى السلمني واحتقرهم (، فكيف يستبعد أن يكون الل 
تعال تكّلم عل لسان سّيد العارفني والزاهدين والعابدين؟! هذا 

عل أفهام العاّمة.
وأّما اخلاّصة: فل خلف عندهم ف ذلك، وأخبارنا بذلك متواترة 
بالنسبة إل اجلميع سلم الل عليهم مجيعًا. وهلذا سمّيت الصحيفة 
وآله  عليه  الل  حمّمد)صّل  آل  و)زب��ور  البيت(،  أهل  ب�)إنجيل 
وسّلم((، ك� أّن اإلنجيل كان يري عل لسان عيسى  ا  بن مريم 
عل نبّينا وآله وعليه السلم، والزبور كان يري عل لسان داود 

عل نبّينا وآله وعليه السلم((.
وقد ذكر الحّقق لكتاب )بحار النوار( عند ذكر الاتن )الجليس( 
حديثًا يستدّل به عل صّحة أدعية الصحيفة السجادية، قائًل عن 
أستاذه العّلمة السّيد الرعيش النجفي: كتب ايّل العّلمة اجلوهري 
الطنطاوي صاحب التفسري العروف وصول الصحيفة، وشكر يل 
عل هذه اهلدية السنية، وأطرى ف مدحها والثناء عليها.. إل أن 
قال: ومن الشقاء إّنا إل اآلن مل نقف عل هذا الثر القّيم اخلالد من 
فوق كلم  رأيتها  تأّملتها  كّل�  وإّن  البيت،  وأهل  النبّوة  مواريث 

الخلوق ودون كلم اخلالق(()بحار النوار 104: 210(.

ما هي مصادر الصحيفة السجادية؟
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قواعد  فقهية

العنى: معنى القاعدة هو جبُّ اإلسلم خطايا من ارتكبها قبله، 
أي أن اإلسلم يسقط عن الناس ما ارتكبوه قبل ترشفهم بالسلم 
امتنانا هلم، فالكافر إذا ترك الواجبات وفعل الحرمات حال كفره 
ثم أسلم مل يكلف بقضاء الواجبات ومل يؤاخذ بالحرمات، وعليه 
اخلمر  وشب  والزنا  الرسقة  حد  إسلمه  بعد  الكافر  عل  ير  مل 
وغريها، لن اإلسلم يبُّ ما قبله. وأما صحة العاملت وثبوت 
القاعدة،  مدلول  ف  إشكال  توجب  فل  الديون  وبقاء  الض�نات 
يكون  بل  المتنان  خلف  عل  يكون  الم��ور  تلك  إبطال  لن 
خيفى.  ل  ك�  اإلسلم،  جلب  وموافقا  للمتنان  مطابقا  امضاؤها 

وبعبارة أخرى كان نطاق اجلب هو حق الل ل حق العبد.
الدرك: يمكن الستدلل عل اعتبار القاعدة بأمور عل ما يل:

يغفر  ينتهوا  ان  كفروا  للذين  قل  تعال:  قوله  منها  اآليات:   -  1
الكفر  إن تركوا  الكفار  أن  . دلت بظاهرها عل  هلم ما قد سلف 
اخلطايا  من  منهم  سلف  قد  ما  هلم  الل  يغفر  واسلموا  )انتهوا( 

والعايص حال الكفر.
ومنها قوله تعال: ول تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إل ما قد

سلف )1(. قد ورد الكم من الرشع عل عدم جواز الناكحة مع 
فالستثناء  الناكحة،  تلك  عل  الؤاخذة  ولزمه  الباء،  منكوحة 
بقوله: إل ما قد سلف، يفيد رفع الؤاخذة عن ذلك العمل امتنانا 

إذا كان )ف السلف( قبل اإلسلم، وهذا هو معنى القاعدة.
ومنها قوله تعال: عفا الل ع� سلف . دلت - بعد القاء اخلصوصية
من  الكفار  عن  سلف  ما  به  يغفر  اإلسلم  أن  عل   - الورد  عن 

العايص حال كفرهم.
2 - النبوي الشهور بني الفريقني: ولفظه نفس القاعدة: )السلم 
شتى  وم��وارد  كتب  عدة  ف  النبوي  هذا  ذكر  وقد  قبله(  ما  يبُّ 
مثل: جممع البحرين وسرية ابن هشام والسرية اللبية والطبقات 
الؤمنني - وغريها ولكن  الكبى والبحار - ف ذكر قضايا أمري 
اإلرسال  ناحية  من  الوارد  الشكال  يرفع  ول  مرسل.  الديث 

بواسطة الشهرة ك� هو واضح.
قال الحقق صاحب اجلواهر: ان )السلم يب ما قبله( النجب 

سندا

كفروا  للذين  قل  تعال:  لقوله  الوافق  الصحاب،  بعمل  ودللة 
إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف  والذي يسهل اخلطب أن مضمون 

الديث موافق للكتاب، فلم نواجه الشكال من ناحية السند.
عليه  الل  الرسول صل  أن سرية  العلوم  من  النبوية:  السرية   -  3
)العفو ع� سلف( ومل يكلف  وآله قد جرت عل هذا السلوب 
فات  ما  قضاء  عل  أصحابه  من  أحدا  وآله  عليه  الل  صل  النبي 
منه من العبادات، حال الكفر، وما أمر صل الل عليه وآله بإقامة 
الد عل عمل ارتكبه  الصحاب قبل اإلسلم، ول خلف ول 

اشكال ف السألة.
حقوق  من  فتكون  الفقراء  سهم  هي  الزكاة  إن  الول:  فرعان 
وذلك  القاعدة،  نطاق  من  خارجة  الزكاة  كانت  وعليه  الناس، 
الل  صل  النبي  ولكن  فقط  الل  حق  هو  القاعدة  مورد  أن  قلنا  لا 
عليه وسلم مل يأمر أحدا من السلمني بايتاء الزكاة التي تركها حال 

الكفر، فإذا يصبح المر مشكل.
التحقيق: أن الراد من حقوق الناس )حسب التعارف( هي القوق 
التي أسسها العقلء وأمضاها الشارع كالض�نات والديون، فهذه 
القوق ل تكون متعلق العفو ومورد القاعدة، وأما حقوق الناس 
التي أسسها الشارع كالزكاة فك� يكون وضعها بيد الشارع كذلك 
نطاق  ف  داخلة  الزكاة  تكون  وعليه  الشارع،  بيد  رفعها  يكون 

القاعدة.
الفقهاء  أقوال  من  الستفاد  أن  اجلواهر  صاحب  الحقق  قال  ك� 
هو: سقوطها )الزكاة( بالسلم وإن كان النصاب موجودا، لن 
به، بملحظة معلومية  القطع  اإلسلم يب ما قبله... بل يمكن 
الل عليه وسلم لحد ممن جتدد إسلمه من  النبي صل  أمر  عدم 

أهل البادية وغريهم بزكاة إبلهم ف السنني الاضية .
الثان: قال الحقق الل رمحه الل: الكافر وإن وجب عليه )الصوم( 
لكن ل يب القضاء، إل ما أدرك فجره مسل�. ولو أسلم ف أثناء 
اليوم أمسك استحبابا . قال الحقق صاحب اجلواهر رمحه الل أن 
منافاة  عل  بناء  قبله،  ما  يبُّ  السلم  لن  كذلك:  يكون  المر 
كون  باعتبار  السابق،  جلب   - جديد  بفرض  كان  وإن   - القضاء 

الراد منه قطع ما تقدم، وتنزيله منزلة ما مل يقع .

قاعدة اإلسالم يجبُّ ما قبله
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استفتاءات شرعية

السؤال : ما هو رأي س�حة سيدنا ومرجعنا ف صحة الديث الوارد عن اإلمام جعفر الصادق )عليه السلم( :
)من بكى أو تباكى عل السني )عليه السلم( وجبت له اجلنة( ؟

اجلواب : نعم ورد ف أحاديث متعددة � مجلة منها معتبة � الوعد باجلنة لن بكى عل السني )عليه السلم( ك� ف بعضها مثل ذلك 
لن تباكى عليه أو أنشد شعرًا فتباكى عليه .

ول غرابة ف ذلك إذ الوعد باجلنة قد ورد ف أحاديث الفريقني ف شأن مجلة من الع�ل، ومن العلوم أنه ل يراد بذلك أن يشعر 
الكلف بالمان من العقوبة حتى لو ترك الواجبات وارتكب الحرمات، وكيف يشعر بذلك مع ما ورد من الوعيد الغلظ ف اآليات 
بالعقوبة عل مثل ذلك، بل الفهوم من هذه النصوص ف ضوء ذلك أن العمل الفروض يازى عليه باجلنة عند وقوعه موقع القبول 

عنده سبحانه، وتراكم العايص قد يمنع من قبوله قبوًل يفيض به إل الفوز باجلنة والنجاة من النار.
وبتعبري آخر : إن العمل الوعود عليه يمّثل نقطة استحقاق للجنة، وفاعلية هذه النقطة متامًا منوطة بأن ل تكون هناك نقاط مقابلة 

توجب استحقاق النار بارتكاب الع�ل التي أوعد عليها با.
وأما ثبوت هذه الكانة للبكاء عل السني )عليه السلم( : فألن البكاء يعّب عن تعلقات اإلنسان وكوامن نفسه تعبريًا عميقًا، لنه إن� 
حيدث ف أثر تنامي مشاعر الزن وهتّيجها لتؤدي إل انفعال نفيس هيز اإلنسان، ومن ثم فإن البكاء عل اإلمام )عليه السلم( يمثل 
الولء الصادق للنبي )صل الل عليه وآله( وأهل بيته الطهار )عليهم السلم( وللمبادئ التي نادى با ودعا إليها واستشهد لجلها، 
ومن الشهود أن حركته )عليه السلم( قد هزت التاريخ وزلزلت عروش الطغاة ورسخت القيم اإلسلمية ف قلوب الؤمنني، ومل 

حيدث ذلك إّل ف أثر التمسك والتعلق بذكره نتيجة حث أئمة أهل البيت )عليهم السلم( بمثل هذه الحاديث.
وأما التباكي فليس الراد به إظهار البكاء أمام اآلخرين بل هو بمعنى تكّلف اإلنسان البكاء عل ما يراه حقيقًا به، ولكنه يواجه لظة 
جفاف ف قلبه ومشاعره فيتكلف البكاء عسى أن يستجيب قلبه وتتدفق مشاعره لنداء عقله، وبذا العنى أيضًا ورد الوعد باجلنة 
لن بكى أو تباكى عند ذكر الل سبحانه وتعال ك� نبه عليه غري واحد منهم : العلمة القرم )ره( ف مقتل المام السني عليه السلم.

السؤال : هل يعد البكاء متعمدًا مبطل للصلة ؟
اجلواب : البكاء متعمدًا لمر من امور الدنيا، يبطل الصلة � عل الحوط � سواء الشتمل منه عل الصوت وغري الشتمل عليه ، 
وسواء ما كان عن اختيار وما كان من دونه عل التفصيل الذكور ف القهقهة ، ول تبطل الصلة به إذا كان عن سهو ك� ل بأس به 
اختيارًا إذا كان لمر اخروي كاخلوف من العذاب ، أو الطمع ف اجلنة ، او كان خضوعًا لل سبحانه ولو لجل طلب امر دنيوي ، 

وكذلك البكاء ليشء من مصائب اهل البيت )سلم الل عليهم( لجل التقرب به إل الل .

البكاء
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ت�شتمر العتبة احل�شينية املقد�شة بتقدمي خدماتها للزائرين الكرام يف جميع اق�شامها اخلدمية واالمنية والتنموية والثقافية وال�شحية 
والعلمية، وغريها.. طيلة ايام ال�شنة، لكنها ت�شتنفر جهودها وتوّجه منت�شبيها اىل تقدمي االف�شل يف الزيارات املليونية ال�شيما زيارة 

عا�شوراء االأليمة؛ ومما تقدمه العتبة املقد�شة من خدمات للزائرين الكرام هو ما يقدمه م�شيف االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( من وجبات 
طعام متنوعة خالل اأيام حمرم احلرام.

مضيف االمام الحسين »عليه السالم«   يقّدم 

اكثر من )175( ألف وجبة طعام للزائرين 

االحرار: حسنين الزكروطي

A h r a r w e e k l y

خالل )13( يومًا االولى من محرم الحرام..
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وحتدث الاج مصطفى ابو دكة مسؤول مضيف المام السني 
وجبات  وتوزيع  بإعداد  الضيف  »يقوم  قائل:  السلم(  )عليه 
اليام  ف  وجبة   )3000 –  2500( بني  ما  ترتاوح  التي  الطعام 
بني  منطقة  ف  الوجودين  الزائرين  اعداد  عل  اعت�دا  العتيادية 
الرمني الرشيفني  والصحن السيني الرشيف، وخلل شهري 
ومدروسة  مسبقًا  معّدة  برامج  هناك  اخلري،  وصفر  الرام  حمرم 
هذه  توافد  حيث  من  والهمة  الكبرية  الح��داث  طبيعة  تلئم 
الشود الليونية وايضا يتلءم مع الواكب السينية، حيث نحاول 
الزائرين«،  من  عدد  لكب  الطعام   وتوفري  خدمة  افضل  تقديم 
مشريا ال ان »تزايد وجبات الطعام يبدأ ف السابع من حمرم الرام 
ولغاية يوم 13 منه، حيث يكون هناك زخم كبري من قبل الحبني 

والوالني مما يتحتم علينا تقديم وجبات الفطور والغداء والعشاء 
الزائرين كذلك مراعاة  بأعداد تتلءم  مع ما موجود من أعداد 

طبيعة الوجبات القدمة للزائرين وض�ن عدم  الرساف با«.
واضاف ابو دكة: »لدينا ثلثة منافذ لتوزيع الطعام وهي: الضيف 
الرئييس من جهة باب الكرامة احد ابواب العتبة السينية القدسة 
وتقع ال جهة الش�ل الرشقي من الصحن الرشيف، وايضا الطبخ 
التعاون ف شارع السدرة، كذلك التوزيع اخلارجي ف منطقة بني 
خلل  القدمة  الوجبات  عدد  وصل  وقد  الرشيفني،  الرمني 
 )175  ( من  اكثر  ال  الرام  حمرم  شهر  من  الول  يوما    )13(

الف وجبة، مع التنويه ال ان الضيف لديه تعاون مع جممع سيد 
الشهداء اخلدمي لتوزيع الطعام ال الزائرين«.

مصطفى ابو دكة
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وعن خصوصية الطعام ف ايام عاشوراء قال ابو دكة: »لكل زيارة 
طبيعتها فمثل ً ف العرشة الول من حمرم الرام هلا خصوصيتها، 
واليام الول ختتلف عن اليام الخرية )يوم التاسع والعاش(، 
فليلة العاش من حمرم تشهد زمخا كبريا  من قبل الزائرين مما يتطلب 
العاش  يوم  السنة وحتديدا ف  اكثر، وقد شهدت هذه  العمل  منا 
ال  اكثر من )13( الف وجبة طعام  من شهر حمرم الرام توزيع 
الزائرين بدءا  من الساعة الرابعة عرصا ال ما بعد صلة الغرب 
ومنتسبي  للمتطوعني  القدمة  الوجبات  احتساب  دون  والعشاء 

العتبة القدسة«. 

السلم(  )عليه  المام السني  »تعاون مضيف  دكة عن  ابو  ونوه 
تقدمه هذه  ما  اخلدمية للطلع عل  السينية  الواكب  مع بعض 
الواكب بغية التنوع ف الطعام وعدم الرساف والتبذير، اذ ليس 
الهم  ان تطبخ عرشات اللف من الوجبات، بل الهم ان تصل 

هذه الوجبات للمكان الصحيح وتقّدم بالشكل الصحيح«. 
السلم(  )عليه  السني  اإلم��ام  مضيف  ف  )الح��رار(  وجتولت 
مزدمحة  مقعد،   )600( تستوعب  التي  الضيف  صالت  وكانت 
بالزائرين، وتعرفت عل آلية دخوهلم للمضيف من خلل استلم 
التي يوزعها الضيف ك� هو معتاد عليه من قبل   التبك  بطاقات 
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بعد ك�شفه لربنامج �شهري 
حمرم احلرام و�شفر اخلري، 
املعّدة م�شبقًا واملدرو�شة مبا 
يتالئم مع طبيعة االحداث 

الكبرية واملهمة.. م�شيف 
االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( 

يقدم وافر �شكره للمواكب 
احل�شينية التي حتملت 

عبء ال�شفر لتقدمي اف�شل 
االطعمة لزوار ابي عبد اهلل 

احل�شني )عليه ال�شالم(، 
ولتعاونهم الال حمدود مع 
العتبتني املقد�شني خالل 

الزيارات املليونية

منطقة  ف  او  الرشيف  السيني  الصحن  ف  التواجدين  الزائرين 
بني الرمني الرشيفني وهذا النظام متبع فقط ف اليام العتيادية 
عن طريق منفذين، الول للزائرين الجانب بعد التأكد من جواز 
السفر، والنفذ الثان للزائرين العراقيني من كافة الحافظات؛ اما 
يكون  فالعمل  الربعينية  والزيارة  الرام  حمرم  شهر  ايام  خلل 
مغايرا  حيث تلغى البطاقات، وتفتح ابواب الضيف للزائرين؛ 

ولكن وفق برنامج معنّي لض�ن راحة الزائرين.
العامر  الضيف  مطبخ  ال  بالذهاب  اجلولة  استمرت  بعدها 
برعاية  )الح��رار(  وشهدت  والعقمة  الكبرية  الطبخ  بأجهزة 

ادارة ومنتسبي الضيف عل امهية النظافة ك� وجدت ان الضيف 
ليس  الذي  والغذي  الهم  الصحي  الطعام  تقديم  عل  حريص 
كبرية عل وجبات رسيعة  بدرجة  ويعتمد  للزائرين،  فيه ارضار 
الزائر  قبل  من  تناوهلا  وسهولة  التوزيع  انسيابية  ُتسهل  ومغذية 

الكريم.
وامتناهنا  شكرها  قدمت  الضيف  ادارة  ان  ال  الش��ارة  وجتدر 
جلميع الواكب السينية التي حتملت عبء السفر لتقديم افضل 
ولتعاوهنم  السلم(،  )عليه  السني  الل  عبد  ايب  لزوار  الطعمة 

الل حمدود مع العتبتني القدسني خلل الزيارات الليونية.  
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تنجز المناهج الدراسية العراقية  للعام الحالي

دار الوارث للطباعة والنشر 

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح 

انجزت دار الوارث للطباعة والنشر التابعة للعتبة الحسينية المقدسة  طباعة المناهج الدراسية الخاصة 
بوزارة التربية العراقية للعام الحالي 2019، أكد ذلك  المهندس )المنتظر صالح( مدير المطبعة، مضيفا، ان 
الدار سلمت الوزارة )2,500,000 ( كتاب مطبوعا بمواصفات عالية  للمراحل الدراسية )االبتدائية والمتوسطة( 
وبعناوين مختلفة، وذلك ضمن عقد مبرم بين الطرفين لطباعة )13( عنوانا مختلفا من المناهج الدراسية، 
النجاز  المقرر  بالموعد  الدار  التزمت  وقد  التربية،  وزارة  حددتها  التي  القانونية  المدة  يوما وهي  خــالل)60( 

المطبوعات وفق قانون المطبوعات العراقية. 
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هو  والنرش  للطباعة  ال��وارث  دار  يميز  ما  ان  "صالح"  وأوضح 
استخدام مكائن وطابعات ذات مناشئ عالية رصينة وجودة عالية 
وتقنيات حديثة تعطي للكتاب سمة مجالية وألوانا حقيقية اضافة 
،الحبار(  الختلفة  الطباعية  الواد  الورق،   ( ك�  الولية  الواد  ال 
عالية  مواصفات  ذات  عالية  مصادر  من  الطباعة  ف  الستخدمة 
شط  القدسة  السينية  العتبة  مشاريع  مجيع  ان  مؤكدا  اجلودة، 

انتاجها يكون عايل اجلودة .
دار  مطبعة  حققتها  التي  للنجاحات  نتيجة   ان��ه  ال   ، منوها  
الوارث ف العتبة السينية القدسة ف طباعة الناهج الدراسية ف 
الوقات الحددة ، عملت وزارة الرتبية عل حرص طباعة الناهج 
الرتبوية داخل العراق با  لا هلا من ايابيات نفعية للبلد ف حفظ 
الموال  ف داخله والعمل عل تشغيل اليدي  العاملة حيث بلغ 

ايٍد  تشغيل  ال  اضافة  منتسب،   )200( الدار  ف  النتسبني  عدد 
وتنشيط  الحلية  السوق  ف  الولية  الواد  وتشغيل  مؤقتة  عاملة 
السينية  للعتبة  العامة  المانة  ان  ال  مشريا   التجارية.  الركة 
وحسب توجيهات متوليها الرشعي س�حة الشيخ )عبد الهدي 
الكربلئي( حترص عل توفري فرص عمل جلميع شائح الجتمع 
العتبة  مشاريع  ضمن  تدخل  الطبعة  ارب��اح  ان  مبينا  العراقي، 
بناء مدارس ومشاريع خدمية  تتبناها مثل  التي  القدسة  السينية 
أخرى، اضافة  ال  تقديمها اع�ل جمانية ال الدوائر والؤسسات 

اخلدمية للدولة واجلهات التي ترعى عوائل الشهداء. 
ويذكر ان مطبعة دار الوارث ف العتبة السينية القدسة تعد واحدة 
من اهم الطابع الرائدة ف العراق لا فيها من اجهزة ومكائن طباعة 
حديثة والول ف العراق وهي تستمر ف توسعة خطوط انتاجها.

المنتظر صالح
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افتتح التويل الرشعي للعتبة السينية القدسة س�حة الشيخ عبد 
والسادة  والفضيلة  الس�حة  اصحاب  برفقة  الكربلئي  الهدي 
اقسامها  ورؤس��اء  القدسة  السينية  العتبة  ادارة  جملس  اعضاء 
بني  منطقة  ف  للكتاب  السادس  الدويل  سجادية  تراتيل  معرض 
الرمني الرشيفني ف كربلء القدسة ف )21 من حمرم الرام من 

عامنا اجلاري(.
الدويل  سجادية  تراتيل  مهرجان  فعاليات  ضمن  العرض  ويقام 
السادس الذي تقيمه المانة العامة للعتبة السينية القدسة تزامنا 
مع ذكرى استشهاد المام عل بن السني السجاد )عليه السلم(.
وقال الستاذ )حممد عبد السلم( مدير العرض ف ترصيح خصه 
لجلة )الحرار(: »ان )85( دارا للنرش تشارك ف العرض، من 

دول أمريكا وتونس ولبنان وايران والعراق«.
واضاف, ان اكثر من عرشة آلف عنوان شارك ف العرض، ولفت 

بانتصارات  التعريف  بغية  الكب،  اللواء )11( عل  ال مشاركة 
ابطال اللواء ومواقفهم النسانية وبطولهتم وصولهتم الربية«.
واوضح عبد السلم ان »العرض يستمر لدة عرشة ايام بعنوان 
الطفولة،  الثقافة والعلم والدب وعامل  متنوعة ف شتى جمالت 
عل  اإلمام  وجهاد  وحياة  فكر  ف  متخصصة  عناوين  ال  اضافة 
السجاد )عليه السلم( التي صدرت عن العتبة السينية القدسة 

ف دورات مهرجان تراتيل سجادية السابقة«.
وجتدر الشارة ان العرض الذي يستمر لعرشة ايام يسبق سنويا 
افتتاح مهرجان تراتيل سجادية الذي ستوافيكم جملة )الحرار( 
كافة فعالياته التي ستقام ضمنيا واآلثار الفكرية والبعاد العلمية 
السينية  العتبة  تقيمه  الذي  الهرجان،  إقامة  أيام  ستكلل  التي 
القدسة سنويا ف ذكرى استشهاد اإلمام عل بن السني السجاد 

)عليه السلم( طيلة ثلثة ايام.

مشاركة دولية باكثر من )10.000( عنوان للكتاب
 في معرض تراتيل سجادية السادس 

االحرار: حسين النعمة / التصوير: محمد الخفاجي
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العتبة الحسينية المقدسة تباشر بتشييد 

مجمع مدارس االيتام بمواصفات حديثة في كربالء

وقال الهندس سلم سعدون الرشف عل تنفيذ الرشوع: »متت 
الباشة بتاريخ )25 /8 /2019( بوضع الركائز لرشوع جممع 

مدارس اليتام التابع للعتبة السينية القدسة.
غرب  جنوب  السلم  حي  منطقة  ف  يقع  ال��رشوع  ان  واض��اف 
ارض  شكة  قبل  من  تنفيذه  ويتم  القدسة  كربلء  مدينة  مركز 
القدس اهلندسية للمقاولت مؤكدا عل ان الجمع يضم جمموعة 
لرشحية  الخصصة  والثانوية  والتوسطة  البتدائية  الدارس  من 
روضة  عن  فضل  للبنات،  هلا  مشابة  وأخ��رى  للبنني  اليتام 

ومركز صحي متكامل.

وتابع قائًل، ان« الدارس تتكون من طابق اريض وأربعة طوابق 
وثلثة  اريض  طابق  من  البتدائية   ال��دارس  وتتكون   اخ��رى 
بناية خاصة إلدارة  الجمع حيتوي عل  ان  مبينا   ، اخرى  طوابق 
الجمع اضافة ال ساحات وحدائق وعدد من القاعات  اخلاصة 

بالنشاطات الدرسية .
وأشار ال ان الجمع يضم كذلك بناية خاصة لإلدارة ال جانبها 
ساحات وقاعات خمصصة لألنشطة الرياضة والدرسية موضحا 
ان  ال  الجمع يشيد عل ارض مساحتها )9( دون�ت، لفتا  ان 

الدة الحددة لنجاز الرشوع هي  عامان فقط.

باشرت الكوادر الهندسية والفنية في قسم المشاريع الهندسية التابع للعتبة الحسينية المقدسة 

بأعمال تشييد مشروع مدارس االيتام وفق المواصفات الحديثة في كربالء وتنفيذ شركة ارض القدس 

الهندسية للمقاوالت العراقية .

المهندس سالم سعدون

االحرار: حسين نصر / تصوير: صالح السباح 
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)عليه  السني  المام  رحاب  ف  سقطوا  الذين  طويريج  ركضة  لشهداء  الفاحتة  جمالس  القدسة  السينية  للعتبة  العامة  المانة  وفد  زار 
السلم( يوم العاش من حمرم الرام بعد ان ترمجوا نداء )لبيك يا حسني( والتحقوا بركبه مع انصاره البرار.

وتقدم الوفد س�حة الشيخ )عبد الهدي الكربلئي( التويل الرشعي للعتبة السينية القدسة وبرفقته السيد )جعفر الوسوي( المني العام 
للعتبة القدسة، ونائبه الستاذ )حسن رشيد العبايي( والسيد ) افضل الشامي( التحدث الرسمي باسم العتبة القدسة ونخبة من السادة 
رؤساء القسام ف العتبة السينية القدسة وكذلك السادة خدمة المام السني )عليه السلم( والشايخ الكرام من شعبة التبليغ الديني 

ومجع كبري من النتسبني.
ورحب ذوو الشهداء بوفد العتبة القدسة، وعّبوا عن الدث الذي حصل إن� هو موضع افتخارهم لن اليوم الذي سقط  أبناؤهم فيه، 

حتت راية )لبيك يا حسني( كان يوم عاشوراء.

وفد االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

 يزور مجالس عزاء شهداء ركضة طويريج 

مستشفى زين العابدين »عليه السالم«  

تعلن عن تخفيض أجور خدماتها طيلة 30 يومًا

السينية  للعتبة  التابعة  السلم(  )عليه  العابدين  زين  المام  اعلنت مستشفى 
القدسة عن ختفيض اجور خدماهتا الطبية للفرتة من )11 حمرم( وحتى العاش 

من شهر صفر اخلري.
العاش من  كافة خدماهتا ف  اجور  أعلنت عن ختفيض  قد  الستشفى  وكانت 
حمرم لعام1441ه�، حيث بلغت أجور الولدات الطبيعية )100( الف دينار، 
والولدات القيرصية )200( الف دينار، بين� العيادات الستشارية )3000( 
التي  الطبية  اخلدمات  كافة  من   %50 ختفيض  الستشفى  شهدت  ك�  دينار، 
التنظري  القلبية،  القسطرة  البسيطة،  الفراس، الشعة  الرنني،  )الختب،  تشمل 
القصبات(، وكذلك ختفيض 50% لكافة عمليات اجلراحة،  تنظري  اهلضمي، 
وجدير بالذكر ان الستشفى ل تعمل بالستث�ر الكامل، وان البالغ التي يتم 
استحصاهلا خمصصة لديمومة العمل وسدِّ جزء من الجور ورواتب الكوادر 

الطبية والتمريضية والدارية.
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برناجمها  الوارث  لكشافة  التابعة  الجتمعية  والتنمية  الثقافة  مفوضية  اطلقت 
»النظافة والياة السامية« لزيادة الوعي الثقاف والجت�عي والرتبوي اهلادف 
ال توعية الشباب حول امهية الهت�م بالنظافة العامة وتبادل الحرتام اضافة 

ال تنظيف بعض الماكن ف كربلء القدسة.
الجتمعية  والتنمية  الثقافة  الرشيفي مفوض  فاضل  امحد  وحتدث )لألحرار( 
مستقاة  واخلقية  توعوية  بعناوين  بروشورات  توزيع  تم  »حيث  قائل: 
البادرة  وكانت  السلم(  )عليهم  البيت  اهل  واحاديث  الكريم  القرآن  من 
الكان وزرع  نظافة ومجالية  الواطنني والفاظ عل  الوعي عند  لزيادة  هادفة 
جتنب  عن  الشباب  ينّوه  ما  منها  فكان  والوطنية،  اإلسلمية  والبادئ  القيم 
العام والرتبية  الكان والعرف  بقدسية  تليق  التي ل  البذيئة  بالكل�ت  التلفظ 
السلمية«، مضيفًا »ك� متت الشاركة بتنظيف الحور اخلارجي للحرم الطهر 

ومنطقة بني الرمني الرشيفني من قبل العنارص الكشفية«.

كشافة الوارث تطلق 
حملة توعوية شبابية في كربالء

ترسيخا وتعزيزا وتواصل مع مبادئ القضية السينية اخلالدة وأهدافها ف التوعية والتثقيف الديني ف الجتمع أقامت وحدة التعليم 
تكريم  توجيهية وإقامة جملس عزاء فضل عن  ندوة فكرية عقائدية تضمنت حمارضة  القدسة  للعتبة السينية  التابعة  النسوي  القرآن 
)انتصار فاضل عباس( مسؤولة  السيدة  العمرية بحسب  فئاهتن  النساء بمختلف  العديد من  القرآنية بحضور  الحافل  الشاركات ف 
الوحدة. وحتدثت السيدة مريم اخلفاجي استاذة التفسري والحارضة ف هذه الندوة »اهنا تطرقت ال كيفية مواجهة السيدة زينب )عليها 
السلم( ال اجلوانب النحرفة لدى الجتمع آنذاك من خلل تبيان سريهتا وخطبها مؤكدة رضورة استلهام الدروس والعب منها  لبناء 

الرأة الصالة الزينبية التسلحة بالوعي الي�ن والعقيدة«.
الطاقات  رعاية  هدفها  قرآنية  وحمافل  ودورات  مسابقات  العام  مدار  عل  تقيم  النسوي  القرآن  التعليم  وحدة  ان  ال  الشارة  وجتدر 

القرآنية البدعة للمشاركة ف السابقات الدولية والوطنية اضافة ال نرش وتعزير الثقافة القرآنية النسوية ف الجتمع.

ندوة فكرية تناقش مواجهة الحوراء زينب )عليها السالم( 

ألشكال االنحراف الديني والعقائدي

العامة  لألمانة  التابع  الرسي  اإلرشاد  مركز  اختتم 
للعتبة السينية القدسة ف النجف الشف فعاليات 
دورة )آفاق إبداعية( النسوية التي ُأقيمت عل قاعة 

الكوثر اخلاصة بالركز.
واستمّرت فعاليات دورة )آفاق إبداعية( لدة عرشة 
اإلبداعّية  الفنون  من  أنواعًا  النساء  فيها  تعّلم  أيام، 
عل  تساعدهن  والتي  العملّية،  حياهتن  متّس  التي 
ف  يصّب  ما  وهو  ال��اّدة،  ال  الاجة  م��رارة  اجتياز 

الرتقاء بواقع الرأة العراقية.
بشهادات  الشاركات  تكريم  تّم  ال��دورة  هناية  وف 
الشكر والتقدير، متمّنني هلن دوام التوفيق والتطور، 
ومن جانبهن تقّدمت النساء بجزيل الشكر والعرفان 
عن  معّبين  ال���دورات،  ه��ذه  مثل  عل  للقائمني 

رغبتهّن بالشاركة ف غريها من الدورات.

مركز اإلرشاد األسري
)آف��اق  دورة  فعاليات  يختتم   

إبداعية( في النجف األشرف

االحرار:  حبيب باشي

االحرار: : غفران رحيــــــــم
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اسمه ونسبه:
الشيخ حمّمد تقي بن عبد الرسول بن عبد السني بن حمّمد حسن النجفي اجلواهري.

 ولدته:
ولد الشيخ اجلواهري عام 1342 ه� بمدينة النجف الشف.

 دراسته:
العلم، ويلغ مراتب  ارتقى سلم  مبّكر، حّتى  فتعّلم ف سن  أبيه ورعايته،  ترعرع ف كنف  فقد  العلم والفضيلة،  نشأ ف أحضان 
متقدمة، فكانت له حلقات درس تعقد ف مسجد اجلواهري، تكتظ بالطلبة والتلميذ، حّتى رأى فيه البعض أهليته للمرجعية بعد 

السّيد أبو القاسم اخلوئي.
 أساتذته: نذكر منهم ما يل:

1- أبوه، الشيخ عبد الرسول اجلواهري.
2- الشيخ باقر الزنجان.

3- السّيد أبو القاسم اخلوئي.
4- الشيخ حسني الّل.

 اعتقاله: اعتقل الشيخ اجلواهري من قبل أزلم نظام البعث الكافر، فقام السّيد أبو القاسم اخلوئي بوساطة إلطلق رساحه، لكن 
النظام أرسل شيطا مسّجل بصوت الشيخ اجلواهري جاء فيه: أّنه ل يوز التعاون مع البعثيني لهنم انجس واقذر من اليهود.

البعثيني  يرهب  اجلواهري كيف ل  الشيخ  أتعّجب من  قائًل:  الشجاع  الشيخ  باإلعجاب هلذا  اخلوئي  القاسم  أبو  السّيد   وشعر 
القتلة ول خيشاهم، وانقطعت أخبار الشيخ اجلواهري حّتى سقوط نظام البعث الكافر، وفتحت السجون، فتبنّي أّنه قد نال وسام 

الشهادة عل أيدي البعثيني القتلة.
 استشهاده:

استشهد الشيخ اجلواهري )قدس رسه( عام 1399 ه�، عل يد أزلم نظام صدام الجرم.

https://alolmaa.wordpress.com/57-14  )شهداء العلم والفضيلة ف النجف الشف ، غاية الأمول ص 11(

الشهيد الشيخ محمد تقي الجواهري
)1342 هـ – 1399 هـ(

h
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 فراس خضير حسن األسدي

لّبينا النداء

يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظي� لطالا نردد هذه العبارة الرشيفة 
الدالة عل يشء عظيم ومهم قد حدث ف الايض ونتمنى لو أدركناه, 
فأحداث معركة الطف سنة 61 من اهلجرة ما زالت تتناقلها ألسن 

وأنامل الرواة من خلل رسد وقائع العركة ف كتبهم.
ومن هذه الوقائع موقف أصحاب المام السني عليه السلم, فقد 
قّدم أصحاب السني عليه السلم كل غاٍل ونفيس, فاجلود بالنفس 
أقىص غاية اجلود, فلم يتوانوا بالتضحية بأنفسهم وكّل ما لدهيم من 

أجل ابن بنت رسول الل صّل الل عليه وآله.
أروع  نجد  الليمة  الطف  واقعة  أحداث  استعراض   ومن خلل 
ف  السلم  عليه  السني  المام  أصحاب  بذهلا  التي  التضحيات 
الواضح  التباين  رغم  السلم  عليهم  بيته  أهل  وعن  عنه  الدفاع 
وبني  السلم  عليه  السني  اإلمام  أنصار  بني  ما  والعدد  العّدة  ف 
واحد  رجل  وقفة  النصار  فوقف  الل  لعائن  عليه  يزيد  جيش 
برغم اختلف أع�رهم ومكانتهم الجت�عية وكان البعض منهم 
مظاهر  بن  النصار حبيب  ذلك شيخ  ومثال  أخرى  قوميات  من 
رغم  التضحيات  أروع  جّسد  الذي   عليه  الل  رضوان  السدي 
كب سنه, ومنهم ف مقتبل العمر كالقاسم ابن اإلمام السن عليه� 
السني  اإلمام  ابن  الرضيع  الل  كعبد  السن  السلم, ومنهم صغري 
عليه السلم كان يبلغ من العمر ستة أشهر حسب بعض روايات 
عليه  السني  المام  يفرق  ومل  السلم,  عليه  السني  اإلمام  مقاتل 
الل  رضوان  أصحابه  من  صدرت  التي  التضحيات  بتلك  السلم 

تعال عليهم وبني تضحيات أهل بيته صلوات الل عليهم.
فلم يفرق بني معاملته لبنه عل الكب وبني جون, فمن أجل ذلك 
خلد اسم السني عليه السلم وأس�ء أهل بيته وأصحابه رضوان 

المم  جلميع  ومنهاجًا  وعلً�  نباسًا  وأصبح  عليهم,  تعال  الل 
والديانات الس�وية.

ولقد جتسدت مثل  هذه التضحيات النبيلة وامتدت لعرصنا الايل  
ف المتثال لفتوى الرجعية الرشيدة من النجف الشف التمثلة 
القدسة  الراقد  عن  الدفاع  ف  ظله  دام  السيستان  السيد  الل  بآية 
دعا  العرض والرض حيث  والدفاع عن  عّزنا وشفنا,  التي هي 
س�حته بفتوى اجلهاد الكفائي للوقوف بوجه الدواعش التكفريين 
وهجمتهم العدوانية ضد السلم والسلمني فتجسدت من تلك 
الفتوى  لتلك  اللبني  وتضحيات  بطولت  صور  أبى  الفتوى 
القدسة مشابة لبطولت وتضحيات أنصار المام السني عليهم 

السلم.
الشد  رموز  من  رمز  الرشيدة  الرجعية  نداء  لّبى  َمْن  بني  ومن 
لواء عّل الكب )عليه  منابر أعلم  يرفرف ف  القدس, وعلم كان 
الشباب  بشيخ  يلقبونه  كانوا  بينهم  ذك��راه  زال��ت  وما  السلم( 
الستني عامًا كانت  يناهز  الذي كان  فبالرغم من كب سّنه وعمره 
روحه معطاء وشبابية وكانوا يرون فيه الحّفز هلم لّنه يسري أمامهم 
التكفريين ونعرهتم  الدواعش  الطاحنة ضد  ويشاركهم معاركهم 
جبهات  كّل  ف  الجاهدين  اخوانه  مع  مشاركته  فكانت  الطائفية 
القتال وبمختلف مناطق العراق فقد كان يقيض هناره صائً� حتى 
وهو ف ساحات القتال صابرًا حمتسبًا جهاده لل عّز وجّل ورسوله 
القدسات  عن  الدفاع  ف  أمجعني  عليهم  الل  صلوات  بيته  وأهل 
القريب  بالنرص  متفائًل  مستبرشًا  دائً�  وكان  والرض  والعرض 
الساحق  بالنرص  برشاه  متت  المد  ولل  القدس  وحشدنا  جليشنا 

عل الدواعش التكفريين .
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كاتب وكتاب

الشيخ محّمد طاهر السماوي..

 العّلامة واألديب الماهر

تركي  بن  حمسن  بن  حسني  بن  حبيب  بن  طاهر  بن  حمّمد  ولد 
بتاريخ 27 ذي الجة سنة 1292  الس�وة  الس�وي ف  الفضل 
سنة  النجف  إل  هاجر  ثم  با،  ونشأ  م   1876 يناير   23 ه�/ 
الدبية  القّدمات  فقرأ  العلم  لتحصيل  م   1886 ه�/   1304
والرشعية، وقرأ الفقه وُأصوله عل يد شكر البغدادي وعبد الل 
آل معتوق، والرياضيات عل أغا رضا الصفهان، والدب عل 

إبراهيم الطباطبائي.
آل  حسن  و  ع��ّل  الشيخ  يد  عل  العالية  الب��ح��اث  حرض  ث��ّم 
نجف  طه  وحممد  اهلندي  وحمّمد  اهلمدان  رضا  وأغا  اجلواهري 
خترج  حّتى  الصفهان  الرشيعة  وشيخ  الامقان  حسن  وحمّمد 
واهلندي  اجلواهري  عّل  أساتذته  عن  بالجتهاد  وُأجيز  عليهم 

ونجف.
وتفسري  وحديث  وُأصوله  فقه  من  الألوفة  العلوم  ف  ش��ارك 
العلوم  وف  وشعر،  وعروض  وأدب  وتاريخ  ومنطق  وحكمة 

الغريبة كالرمل والروف واجلفر والكيمياء.
أكثر  بخّطه  كتب  وقد  بالخطوطات،  غنية  نفيسة  مكتبة  امتلك 

من مخس�ئة كتاب ف خمتلف العلوم والفنون أحيى بذلك ما كاد 
يتلف من اآلثار الفريدة.

أما مؤلفاته الطبوعة فهي )إبصار العني ف أنصار السني، ثمرة 
الشجرة ف مدائح العرتة الطهرة، شجرة الرياض ف مدح النبّي 
الفياض، صدى الفؤاد إل محى الكاظم واجلواد - تاريخ شعري، 
النظام  الشيعة بمجلدين، ظرافة الحلم ف  الطليعة من شعراء 
التلو ف النام، عنوان الرشف ف ويش النجف - تاريخ شعري، 
الكواكب الس�وية ف شح قصيدة الفرزدق اليمية، جمايل اللطف 
البيت،  أهل  تواريخ  موجز  شعري،  تاريخ   - الطف  ب��أرض 

وشائح الرساء ف شأن سامراء - تاريخ شعري(.
وقد اكستب الشيخ الس�وي سمعة طيبة وحضورًا كبريًا وإشادة 
واسعة من قبل جمايليه ومعارصيه، وكذلك من كتَب ووّثَق سري 
فاضل  )رجل  النقدي:  جعفر  الشيخ  فيه  فقال  الجلء،  العل�ء 
سبقت دوحة فنونه ف رياض الفضائل وجرت جداول عيونه ف 

غضون الك�لت(.

إذا كان المؤمنون يعرفون من ســـيماء وجوههم، والعلماء 
من ســـيماء وجوههم وغزارة علمهم وتقواهم وحضورهم 
الفاعـــل مجتمعيًا، فالعلماء الشـــيعة العراقيـــون قد جمعوا 
صفتيـــن أوّلهـــا العلم وثانيها ســـحنُة الوجه التـــي يتمّيُز بها 
الفرد العراقّي، وإذا كان جنوبيًا فسمرُة الوجِه وطالقُة اللسان 
والســـعي الدؤوب في العلـــم والعمل، هي مـــا تمّيزُه، هذا 
الحديث يســـوقنا للوقوف على ســـيرة عالـــم عراقي جنوبي 
ُوِلد في محافظة الســـماوة وتسّمى بها، وهو فضيلة األديب 
الشيخ )محمد طاهر السماوي( رضوان اهلل تعالى عليه، الذي 

برز في ميادين العلم واألدب وترك إرثًا معرفيًا جّما.
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ووصفه الشيخ آغا بزرك الطهران ب� )العلمة الاهر(.
بارع شغل  لبيب وفقيه  بحاثة كبري وأديب  الزركل:  فيه  وقال 

منصب القضاء الرشعي ردحًا من الزمن.
وقال عبد الكريم الدجيل ف جريدة اليقظة : » كان الس�وي 
خري من يمثل العامل ف الدرسة القديمة بأسلوب كلمه وطريقة 
حواره وهيئة بزته واتزانه وتعقله ، وهو إذا حرض جملسا يأرس 
قلوب الارضين برسعة البادرة وحضور النكتة وقوة الافظة 
التسامي  العايل  الشعر  من  بك  ينتقل  فهو   ، اخليال  وسعة 
الديث  من  ن��وادر  إل  ثم  واآلداب،  التاريخ  من  طرف  إل 
والتفسري، وهو إل جانب ذلك يسند حديثه بإحكام ودقة تعبري 
، فيدلك عل الكتاب الذي يضم هذه النادرة أو تلك النكتة، 
فيها هذا  التي طبع  السنة  التي حتوهيا، وعل  الصحائف  وعل 
الكتاب إن كان مطبوعا، وإل عدد طبعاته إن كانت متعددة، 

وحتى التحريف والتشويه بني الطبعات !
إليه فكأنك تصغي إل عامل متفّوق من خلل  إذ تسمع  وأنت 
علم  ومن  فن،  إل  فن  من  وانتقاله  حديثه  وأسلوب  ح��واره 
إل علم، فهو يعيد لك عهد علم اهلدى ف جمالسه، والقايل ف 
أماليه، والبد ف كامله، واجلاحظ ف بيانه وتبيينه، ول تفارقه 
وغبار  العلم  وجلل  التفكري  عمق  منها  تقرأ  التي  البتسامة 

السنني.
بأن جّل  العربية(،  البابطني لشعراء  ك� وُكتَب عنه ف )معجم 
شعره يدور حول الديح الذي اختص به النبي )صل الل عليه 
وآله(، وآل البيت الكرام )عليهم السلم(، وله شعر ف الغزل 
ف  اليس  إل  يميل  وخياًل،  لغة  أسلفه  أثر  فيه  يقتفي  الذي 
الفضل من  به أويل  الذي اختص  الدح  تشبيهاته، ك� كتب ف 
الناسبات  ف  شعر  وله  الراثي،  ف  له  شعر  جانب  إل  العل�ء، 
والتهان اإلخوانية. يكشف من خلل شعره عن مقدرة لغوية 
فائقة، ك� تتسم لغته بالثراء، وخياله باليوية، وله نفس شعري 

طويل، التزم عمود الشعر ف بناء قصائده.
توّف )رمحه الل( بمدينة النجف الشف، بتاريخ الثان من شهر 
حمرم الرام سنة 1370 ه� الوافق 13 ترشين الول 1950 م 

وُدفن بالصحن العلوي الرشيف.

يتساءل أحد السلفيني ببغض شديد: »حسب عقيدة الشيعة، 
الصحابة كّلهم كّذابون، وكانوا يعتقدون أّن الكذب عبادة، 
وكانوا  تقّية،  وأصحاب  كاذبون  البيت  أه��ل  أئّمة  وك��ذا 
وأئّمة  الصحابة  فإذا صار سائر  الكذب عبادة،  أّن  يعتقدون 
أهل البيت كاذبني فمن الذي يبّلغهم هذا القرآن الجيد من 

رسول الل عل حقيقته«.
كتابه  ف  الدليمي(  حسني  )ج��واد  الكاتب  عليه  فيجيب 
)شبهات السلفية( قائًل: »هذه أساطري الّولني، وخترصات 
البطلني! وإّل كيف يعتقد الشيعة بأّن أئّمة أهل البيت )عليهم 
كالنبياء  عصمتهم  بوجوب  يقولون  وهم  كاذبون  السلم( 
ومجيع  والفواحش  والقبائح  والدنس  واخلطأ  الكذب  من 
أم  الوت، عمدًا كان ذلك  إل  الصغر  والكبائر من  الصغائر 
سهوًا، لهّنم حفظة الرشع والقّوامون به، حاهلم ف ذلك حال 
النبّي )صل الل عليه وآله(، ولّن الاجة إل اإلمام إّن� هي 
الفساد،  الظامل، ورفع  لدفع الظلم والنتصاف للمظلوم من 
وحسم ماّدة الفتن، وإّن اإلمام لطف يمنع القاهر من التعّدي 
وحيمل الناس عل فعل الطاعات واجتناب الحّرمات، ويقيم 
يستحّق  من  ويعّزر  الفّساق،  ويؤاخذ  وفرائضه،  الل  حدود 
التعزير، فلو جازت عليه العصية وصدرت عنه، انتفت هذه 

الفوائد واحتاج إل إمام آخر ولزم التسلسل.
فهل يعقل بأّن النبّي )صل الل عليه وآله وسلم( يأمر بإطاعة 
إمام ل هيتدي بدي رسول الل )صل الل عليه وآله وسلم( 
ول يستّن بسّنته وقلبه قلب شيطان ف جث�ن إنسان؟! وهل 
اُلّمة إل هذه الال من النحطاط والنحدار  الذي أوصل 

إّل هذا الرأي الفاسد؟!
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ولدة   )1( 1274ه���   - 845ه���  سنة  الشعشعية  الدولة  قامت 
الدولة  عاشتها  التي  الدة  تعادل  كبرية  مدة  وهذه  )425سنة( 

العباسية والدولة الموية ف الندلس والدولة العث�نبة وتتفوق 
عل مدة بقاء الدولة الموية ف الشام عدة اضعاف وقد امتدت 
عل مساحة كبرية نسبيا تضم هذه اليام اجزاء كبرية من جمموعة 
من الدول مثل جنوب غرب ايران وجنوب العراق من بغداد ال 
البرصة والسواحل الش�لية الغربية من اخلليج  . اقول ومع هذا 
مل تدرس ف كتب التاريخ ف الدارس وان� بقيت ف بطون الكتب 
كانت  اهنا  من  الرغم  عل  والتحقيق  البحث  من  حقها  تعط  ومل 
الداعية ال الذهب والدين وقسم من امرائها تتلمذوا عل بعض 
مراجع الدين وابرزهم مؤسس الدولة حممد بن  فلح الشعشعي 

الذي كان استاذه العلمة الشيخ امحد بن فهد الل عامل وقته .

الغالبي ف )صفحة23( ورغم ان  وانقل هنا قول للسيد حمسن 
الدولة الشعشعية ظهرت ف ظل وجود دول عاتية كانت تناصب 
العداء هلا ,ويقول ف موضع آخر ف نفس الصفحة ) ال ان العقيدة 
ولنرصة  للحق  للتواقني  عذبا  منهل  تصبح  الرقراقة  الصافية 
المامية الثني عرشية وصارت الجموعة جماميع ومجاعات كلها 
بأمرة حممد بن فلح الشعشعي فانترش مذهب المامية ف بلد 
التشيع مع شيوع الشعشعية  , ثم يقول وشاع مذهب  خوزستان 
– دولة وفكرا ونسبا متأصل بالدوحة الحمدية . وذكر يوسف 
عزيزي اليران ف مقال له بعنوان ) الشعشعيون السللة العربية 
الهوازية التليدة – تاريخ عريب يواجه القيود ( وهذا نص قوله 
) ويعتقد الؤرخون ان الهواز كانت البوابة الرئيسة التي دخل 

منها الذهب الشيعي من 

الدولة المشعشعية... 
االدعاءات والحقائق      

 الدكتور : علي حسين ناصر المولى   
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)1( حمسن الغالبي   رس السلسلة الشعشعية ف الصلب الوسوية  

بحث ص26 .
جهودا  الشعشعيون  بذل  حيث  فارس  بلد  ال  العراق  جنوب 
كبرية لرتويج هذا الذهب وقام الصفويون وهم شيعة من اتراك 

اذربيجان بتكميل الهمة ف القرن العاش اهلجري .
الشعشعية  الدولة  ضد  ظهرت  التي  والشاعات  الدعايات  اما 
وبالذات ضد حكامها واخص منهم بالذكر السيد حممد بن فلح 
مطلقا  الكتاب  فيه  يتفق  مل  امر  فذاك  الدولة  مؤسس  الشعشعي 
فمنهم من الصقها به ومنهم من اهتم با ولده عل بن حممد وهذا 
التضارب ف النقل يوضح ان الخبار ف هذا الجال ضعيفة بل هي 
غري صحيحة وهذا امر طبيعي من ناقل اخبار حول دولة نشأت 
ف ظل تنافس شديد مع جمموعة من الدول الندفعة لتحقيق توسع 

كبري وانشاء امباطوريات واسعة .   
وقد نقلت هذه الخبار التي اهتمت  السيد حممد بن فلح بالغلو 
وانه قد اتى بالخاريق والشعبذة والسحر وانه ادعى الهدوية فان 
هذه الصادر تعتمد عل مرجع واحد هوكتاب  ) الغياثي ( حيث 
اهنا نقلت منه دون متحيص وحتقيق وحتليل لشخصية مؤلفه ودون 
بن  حممد  ان  الصادر  وتذكر    . واهدافه  السياسية  ميوله  معرفة 
فلح بلغت دولته من جنوب بغداد ال جنوب العراق والهواز 
وادعت هذه الصادر ان حممد بن فلح ادعى الهدوية وان معظم 
سكان جنوب العراق اتبعوا هذه الدعوة ونيس كتاب هذه الصادر 
كيفية عودة هؤلء الناس الذين اتبعوا حممد بن فلح ف دعواه ال 
عقيدهتم الصلية ك� تناسى هؤلء ان العقيدة ليمكن اقتلعها 
الكتاب  او من  الؤرخني  او تغيريها ك� مل يذكر احد من  بسهولة 
العارصين لتلك الدة الزمنية كيف بدل الناس عقيدهتم الهدوية 
ف حممد بن فلح الشعشعي وعادوا ال عقيدهتم الول  ويمكنني 
يسمع  مل  انه  العراق  جنوب  سكان  من  لغريي  يمكن  ك�  التأكيد 
الدولة  حول  الفت  التي  الكتب  خ��ارج  فلح  بن  حممد  باسم 
ان  للكثريين  ويمكن  بمهدويته   العتقاد  عن  فضل  الشعشعية  
يتأكدوا من عدم وجود رواسب او بقايا هلذه الهدوية الدعاة , بل 
بالعقيدة  الي�ن  ال  الناس  هؤلء  لرجاع  العقائدية  العارك  اين 
يتصدوا  مل  ومل  السنوات  تلك  عل�ء  اين  ثم  الصحيحة   الهدوية 
للعقيدة النحرفة ومل يستنكروا عل حممد بن فلح الشعشعي هذا 

الدعاء .
اما هتمة اهلجوم عل الراقد الطهرة ف كربلء فهي الخرى تبقى 
انفرد  فقد  واح��د  مصدر  ف  ال  تذكر  ومل  التضاربة  ل��آلراء  هنبا 
)تاريخ  عل  اعتمدت  ذكرهتا  التي  الصادر  وكل  بذكرها  الغياثي 
نفوذ  وصاحب  وعاقل  ناضج   انسان  من  يعقل  فهل  الغياثي(  
قوي لدى الشيعة ف جنوب العراق من بغداد حتى البرصة اقصد 

حممد بن فلح الشعشعي وولده عل فهو ف هذه الفرتة يبحث عن 
او يضمها  التي خيضعها  الناطق  لدولته من سكان  القوي  التأييد 
دعامة  هي  مراقد  عل  اهلجوم  ال  الدعون  يقول  ك�  فيعمد  اليه 
دولته وابرز الراكز الشيعية ف العامل والتساؤل الطروح هنا كيف 
اتباعها  وزاد  مساحتها  وتوسعت  الشعشعية  الدولة  قوة  ازدادت 
عددا بانض�م كثري من القبائل اليها من جنوب العراق والهواز 
اي  حمسن  الول  وحفيده  عل  وولده  عليه  اُلًدعى  السيد  زمن  ف 
طبيعة  مع  وتوافقا  الفرتض  من  اذ  الزعومة   اهلجوم  حادثة  بعد 
وتثور  التباع  من  الكثري  الدولة  هذه  عن  ينفض  ان  الح��داث 
عليها القبائل بعد هذه الادثة وتكون هناك موجة استنكار عارمة 
قبل  من  اهلجوم  حادثة  عينها  بأم  رأت  التي  القبائل  اوساط  ف 
الول عل عل النجف وكربلء وهنب الرضحة القدسة َوُعَد من 
يفعل ذلك من اخلارجني عل الرشع والذهب , واراد صاحب هذا 
الدعاء ان يطمس تاريخ هذه الدولة لجموعة من السباب ابرزها 
السباب السياسية والعسكرية بسبب النتصارات التسارعة التي 
الغري والائر  الُنساخ حادثة اهلجوم عل  , فاخرتع  قادهتا  حققها 
والصقوا هتمة ادعاء الهدوية بالسيد حممد بن فلح وأنه ظهر منه 
تل  التي  الدعاءات  ليبروا با  والشعبذة  بالسحر  ختليط وعمل 
ذلك والتي الصقت به وبولده الول عل كي تكون مقبولة لدى 
, فحادثة اهلجوم  الدولة ف مهدها  الناس وارادوا بذلك وأد هذه 
عل الشهد الغروي الطهر التي اخرتعوها قد اخرتعوا هلا سببا ك 
تكون مقبولة لن يًطلع عليها فقالوا ان الول عل امر بتدمري رضيح 
امري الؤمنني  )عليه السلم ( ُمدعيا ان المام عل هو الرب وان 

الرب ليمكن ان يضمه قب . 
هناك تساؤل آخر يطرح نفسه اين العل�ء ف ذلك الوقت ؟ ولاذا 
اقل من  ُتعد  العل�ء اع�ل  مل يستنكروا هذه الع�ل وقد استنكر 
التساؤلت وابرزها كيف استمر وجود هذه  , وتستمر  هذه شأنا 
الدولة تلك الدة 400عام اذا كانت هذه الدعاءات صحيحة اذ 
من الفروض ان هذه الشياء هتد بنياهنا من الداخل من معارضة 
السنوات  هذه  دولة  حتكم  وكيف  واستنكار  مجاهريي  وعصيان 
الطويلة قائمة عل القتل وحرق الرضحة بل كيف استمرت هذه 
الوقت من  القوية جدا ف ذلك  الدول  الدولة وسط جمموعة من 
مثل الدولة الصفوية ف ايران والدولة العث�نية ف الناضول ودول 
الرتك�ن اآلق قوينلو والقره قوينلو ودولة ال�ليك ف مرص والشام 
. والراقد ف العراق هلا قدسية عند كل الشيعة ف العامل ومنهم اتباع 
السيد حممد بن فلح وولده عل  اذ لو كان اهلجوم قد وقع بالفعل 
دولة  عل  القضاء  ف  الشيعة  كل  لتعاون  الطهرة   الرضحة  عل 

الشعشع . 
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االدبية

حيدر عاشور

�شتكونني  الدامي،  امللكوتي  العروج  �شيدة ملحمة  انها  ت�شهد،  االر�ُض 
ابنتها  يدعو  الذي  اأمها  �شوت  كان  هذا  العظمى:  امل�شيبة  �شاحبة 
كربالء،  يف  امللكوتي  املوعد  حيث  القد�شي،  النداء  وتّلبي  تتهياأ  ان 

جمبول باحلب اال�شمى والع�شق االرقى.
الزمن ي�شهد، انها جبل ال�شرب الذي ما انهار، يف حمِل اأعباء الر�شالة، 
"واملوثقة" يف النهو�ض باالمور الثقال، "واأمينة اهلل"  املوؤمتنة على 

الدين، بكل ما ي�شمو به االن�شان، وهو يْحمُل لوعة احلياة، وِب�شارة 
اأعماقها  ط��ّه��رْت  انها  املقبلة،  واالزم��ن��ة  زمانها  لها  �شهد  اجل��ن��ة.. 
�شوت  ال  اجل��زع،  غمرة  ويف  املوجعة،  ب��االآالم  وان�شهرْت  باجلراح 
�شوى رْجعة �شوتها، وقد اأوكل اليها من التكاليف االلهية ما ينوء به 
الرجال، بقلبها الروحاين الطاهر، فكانت االعالم احل�شيني االول، 
ففتحْت  االلهي،  الع�شق  قافلة  و�شيدة  ال��روح،  وق��وة  القلب،  برقة 

قف�ض ال�شدر على م�شرعيه، واأعلنت:
- ال رجولة ملن تلطخت يداه بدماء اخيها...

 ال رجولة ملن �شمع النداء ومل يتبع اإمام زمانه..
 ال رجولة ملن غ�ّض الب�شر و�شّم االذنني عن طريق احل�شني احلق.. 

ال رجولة ملن باع دينه بدنياه 
التاريخ ي�شهد، انك يف �شمري النا�ض: زينب املقد�شة، ف�شريحك لي�ض 

اقد�ض  ان  التاريخ  وي�شهد  مكان،  بكل  اقيمت  اأ�شرحة  بل  بواحد، 
خالقة  الكمال،  منتهى  يف  وكنت  واالب���داع،  اخللُق  امل��راأة  واجبات 

ومبدعة..
والف�شل،  والتوا�شع  احللم  يف  عظيمة  زعيمة  انك  ي�شهد،  العامل 
تبتدئ  بها  كانت  االن�شانية  احل�شينية  فالزينبية  امل��وت،  تهاب  ال 
وال�شرخة  الوا�شحة،  الطف  �شرخة  انها   العامل  ي�شهد  وُت�شتهّل.. 
هو  كربالء،  من  ت�شاهدونه  ما  هي  باأ�شره،  العامل  متالأ  التي  املقبلة 

عامل العدالة االلهية ت�شوغُه زينب بدم احل�شني...
احل�شني ي�شهد، انك �شر احل�شني، اأن ميوت املرء من اجل احل�شني..يا 
لعظمة الت�شحية ..يا زينب ..انت من تعّلم الرجال ان يكونوا �شيوفا 
"يافاطمة  زمان:  كل  يف  ال�شماء  يف  املجلجل  ال�شوت  انت  خم�شبة، 
الذائدون  فيولد  ال�شيويف"  قطعته  ح�شني  هذا  الطفويف  اىل  قومي 
للدفاع عن احل�شني يف كل زمان، ويولد الب�شر الناه�شون، كلما جتددت 

نه�شة احل�شني.
االر�ض ت�شهد والزمان ي�شهد والتاريخ ي�شهد والعامل ي�شهد واحل�شني 
ي�شهد انك �شيدة قافلة الع�شق االلهي، التي عجبت من �شربها مالئكة 

ال�شماء...وا�شهد ان زينب اأنك جبل ال�شرب.      

السالُم على أمينة اهلل  الموثقة والمؤتمنة على الدين 
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ك�����رب�����الء يف  ُه�������ن�������ا  ِذك���������������ٌر  َوَي��������ُل��������ّم��������ُك��������م 
���ح���ي���ف���ٍة ����شَ ِع������ن������َد  �����اِد  �����جَّ ال�����������شَّ يف  وَن���������������ذوَب 
اأن�����������ِع�����������م ب��������زي��������ن ال�������ع�������اب�������دي�������ن ف��������اإن��������ُه
ه��������و اآي������������ة ال�������������ش������رِب اجل������م������ي������ِل ِب�����ك�����رَب�����ال
�������داوؤُه�������ا اأ��������شْ ث����������ورةٍ   ِح�����ك�����م�����ِة  ب����������اُب  ُه����������َو 
َن���������رُيَه���������ا ل������ل������ت������ائ������ب������نَي  دم�������ع�������ةٌ   ُه��������������َو 
ُه����������َو �����ش����ف����َح����ُة االأب�����������������راِر ع�����ن�����َد ُدع�������اِئ�������ِه
ُه���������َو ح�����������ش�����رٌة ِع������ن������َد ال������ُك������ف������وِف َوَدم��������َع��������ةٌ 
�����اِه�����ٌد ه�������و خ��������اِل��������ٌد ُه�����������َو واِف���������������ٌد ُه�����������َو ������شَ
ب���ل�������ش���م���ًا ُق������ل������َت  َق�������د  �����اد  �����جَّ ال�����������شَّ �������َه�������ا  اأيُّ اأال 
ال����ُع����ل����ى �����ُن  حت�����َت�����������شِ االرواح،  ب������ه  وت���������ش����م����و 
اأي���������ا ُم�����ل�����ِه�����َم االأج��������ي��������اِل َغ������ّن������ى ب��������َك امل������دى
����ٍم ه����ا�����شِ اآل  م������ن  ال�������ف�������رُع  َواأن��������������َت  ال  َومِلَ 
�������دَرٍة األ�����ي�����������ضَ ُه���������َو املُ�����������ش�����رى ب�������ِه ن�����ح�����َو ��������شِ
����ف����ات����ِه �������������ت االق�������������الم َب�����ع�����������ضَ �����شِ َوم�����������ا َوفَّ
وح��������ي��������ُث َدَن���������������ا ح�������ّت�������ى ت����������دىل ف�������ش���ي���ل���ٌة
ف�����م�����ا ن�����ال�����ه�����ا م��������ن َق��������ب��������ُل غ����������رُي حُم�������ّم�������ٍد
ه����ا�����ش����ٍم اآِل  م������ن  ال�������ف�������رُع  واأن�������������َت  ال  ومِلَ 

َك���������رام���������ةٌ   " عليٌّ اإاّل  ف�����ت�����ى  ال   " ويف 
�������ش���ا ُت�����������َك ال���������زه���������راُء ������ش�����ي�����دُة ال���نِّ َوَج�����������دَّ
ه����ا�����ش����ٍم اآِل  م������ن  ال�������ف�������رُع  وان������������َت  ال  ومِل 
ُه����������َو املُ�����������ش�����ِل�����ُح االأع�������ل�������ى وَرم�������������ُز ����ش���الِم���ن���ا
����ٍم ه����ا�����شِ اآِل  م������ن  ال�������َف�������رُع  واأن�������������َت  ال  َومِل 
ن�����ح�����رُه ت������ف������ّج������َر  ُم����������ذ  ب�������ق�������اء ً  ������ش�����ق�����ان�����ا 
ِل���َت���ْن���ب���ج�������ض االآي������������ات ت�������ش���ق���ي ظ�����م�����اأ ال�����ُه�����دى
ُح�������ش���ي���ن���ك���م ن����������وُر  اخل�����ل�����ق  ُدوَن  زاَل  وم��������ا 
ِب����ن����ا ا������ش�����ل�����ع�����ت  اذا  مم�����������ش�����ان�����ا  ُي�����������َق�����������ّوُم 
ب���������ش����درِه اجِل�����������������راِح-  رغ����������َم   – ُي�����������ش�����ّن�����ُدن�����ا 
�������َد ال����رم���������ش����اء ِج�����������ش�����ُم اإم�����اِم�����ن�����ا وُم���������ذ و��������شّ
م���������ش����ي����ن����ا ع�����ل�����ى ن����������زف اجل��������������راح اأِع�����������������زة ً
����ش���ف���ح���ة ً ������ش�����ّط�����رت  ال�����������ش�����ّج�����اد  ������ه������ا  ايُّ اأال 

����ُف����ُه����ْم َو�����شْ واالأ��������ش�������ُل  ال������َف������رُع  وان���������َت  ال  ومِل 

َح������ي������ُث ال�����ق�����ل�����وُب م�������َع احُل�����������ش�����نِي ُت�����َخ�����ن�����ِدُق
ُي�����ط�����َل�����ُق احل�����ق�����ي�����ق�����ِة  ن�����������ش�����ُر  َط�������ّي�������َه�������ا  يف 
ِم��������ن دوَح��������������ِة ال�����َع�����ل�����ي�����اِء ُغ�����������ش�����ٌن ُم������������وِرُق
����ُق ُم���������ش����ت����و�����شِ اأط����������������������وارِه  يف  ي�����������ُن  وال�����������دِّ
م��������ن ق�������ي�������ِد حِم�����ن�����ت�����ه َت�����������������ِرنُّ وَت�������ْن�������ِط�������ُق
ُت�������ْخ�������َرُق ي������اج������ي  ال������دَّ ِم����ن����ه����ا  ������������ةٌ   اأنَّ ُه����������َو 
�������رُيُه ُي���������ش����ف����ي ال����ن����ف����و�����ض َف�����ُت�����������ش�����ِرُق اأك���������������شِ
ق������������َرُق ت������������َ�َ ل���������ل���������ورى  َع���������������نٍي  ُك���������������لِّ  يف 
ُق �������دِّ َوَل��������ن��������ا ع�����ل�����ى ه����������ذا ال�������������������َوالِء ُي���������������شَ
����رُّ وال���������شَّ َوال��������ِغ��������لُّ  االأدراُن  ����ُل  ُت����غ���������شَ ب�������ِه 
ال������ُغ������رُّ االأوج����������������ه  اج������وائ������ن������ا  يف  وت������ط������ل������ُع 
وَرّج���������������ع ح�����ت�����ى ي���������ش����م����ع ال�������ك�������ون وال�������ده�������ُر
وت�������ُر خ�����ل�����ق�����ِه  يف  اخل�������ل�������ِق  خ���������رُي  وج���������������ّدَك 
ِه���������َي املُ����ن����ت����ه����ى، َح����������ّدث ف����ق����د ن�������ش���ب احِل�������رُب
َك��������ف��������اُه ُع���������ل���������ّوًا ِذك���������������رُه َخ��������ّط��������ُه ال������ذك������ُر
حُت����������ار ب����ه����ا ال�����دن�����ي�����ا، ي����ت����ي����ه ِب�����ه�����ا ال����َف����خ����ُر
ال�����َف�����خ�����ُر ُه�����������َو  ه���������ذا  اإالُه،  ل�����ه�����ا  ول�����ي�����������ض 
ك ك�����������������ّراُر ل����������ُه ط���������اأط���������اأ ال�����ُك�����ف�����ُر وج��������������دُّ
وال������ن������ُر ال������ب������الغ������ِة  ُع��������������رُف  ن�����ه�����ج�����ِه  ويف 
���ع���ُر ال�������شِّ ����ُر  ي����ق���������شُ ُدون������ه������ا  اأبيها"  "اأم  َو 
����ب����ط زاَن�������������ُه احِل�������ل�������ُم وال�����������ش�����رّبُ وع������ّم������ك �����شِ

�����ُن املِ�����ع�����ط�����اُء وال��������واه��������ُب ال���غ���م���ُر ُه�������و احل�����������شَ
ووال��������������������ُدَك امل��������ذب��������وح �����ش����ل����ى ل�������ه ال������ده������ُر
ف������������داًء ل�����دي�����ن امل���������ش����ط����ف����ى ف������ّج������َر ال����ن����ح����ُر
����ق����ي ه������و ال����ع����ه����د وال������ن������ذُر ون����������������وِرَق م������ن �����شَ
َي�����������ش�����قُّ دي�����اج�����ي�����ن�����ا ف����ُي����م����ح����ى ب���������ِه ال���������ش����رُّ
����م����ُر رك�������ائ�������ب �������ش������رٍي اأوح����������������دا رك�����ب�����ن�����ا �����شِ
َك�������ش���ُر �����ش����اَب����ه����ا  اإن  االأ��������ش�������الع  َه������ّم������ُه  وم�������ا 
����ْم����ُر واأ��������ش�������رى ب������راأ�������ض ال�����دي�����ن حت����م����ل����ُه ال���������شُّ
������ّدن������ا َع�����م�����رو �����ن�����ا زي�����������ٌد وم���������ا �������شَ وم���������ا َه�����مَّ
ه�����ي ال�����دي�����ن وال�����دن�����ي�����ا، ه�����ي ال������َع������ّز وال����ف����خ����ُر
والِوْتُر" وال�������ش���ف���ُع  وال����زي����ت����وُن  ال����ت����نُي  "ُهُم 

علي الصّفار الكربالئي
هو آيُة الصبِر الجميِل ِبكرَبال
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��������ش�������الٌم ع�����ل�����ى احل���������������وراء م�������ا ب�����ق�����ي ال�����ده�����ر 
�������ش������الم ع������ل������ى  ال�����ق�����ل�����ب  ال�����ك�����ب�����ري  و������ش�����ربه
ج������ح������اف������ل ج��������������اءت ك���������رب���������الء ب������اأث������ره������ا 
وع����ي����ن����ه����ا  ك��������رب��������الء  يف  ج����������رى  م��������ا  ج����������رى 
���ع���ًا  ل����ق����د اأب�������������ش������رت ج���������ش����م احل���������ش����ني م���ب�������شّ
 راأت��������������ه ون��������������ادت ي�������ا ب�������ن اأم�����������ي ووال�����������دي 
اأط����ي����ُق����ه  ال  اأ��������ش�������ًى  ق����ل����ب����ي  يف  اإّن  اأخ����������ي   
اأي�������������������دري ح���������������ش�������اٌم ح�����������ّز ن�������ح�������رك ح������ده 
ال�����ع�����دى  م��������ع  اأ���������ش��������ري  اأن  ع��������زي��������ٌز  ع�������ل�������ّي 
ب���ك���رب���ال  ف���ق���ل���ب���ي  ج�������ش���م���ي  ������ش�����رى  اإن  اأخ���������ي 
ه��������نّيٌ  رزئ��������������ك  غ��������ري  ُرزٍء  ك��������������ُلّ  اأخ��������������ي 
االأذى  م�������ن  �����ش����ل����ي����ٍم  ج�����������ش�����ٍم  يف  ُان�������ع�������م  اأ 
اأخ�����������ي ب������ع������دك االأّي�������������������اُم ع�����������ادت ل����ي����ال����ي����ًا 
ل�����ق�����د ح�������ارب�������ت ع����ي����ن����ي ال��������رق��������اد ف�����ل�����م ت���ن���م 
اأخ�����������ي اأن�����������ت ت�����������دري م�������ا الأخ�������ت�������ك راح���������ٌة 
ف�������ال ������ش�����ل�����وٌة ُت�������رج�������ى ل�����ه�����ا ب�����ع�����د م�������ا ج�����رى 
وورده  ال����������ف����������رات  ال���������ق���������وم  امي������ن������ع������ك   
 اأخ���������ي اأن���������ت ع�����ن ج���������ّدي واأّم������������ي وع�������ن اأب�����ي 
م����ت����ى ������ش�����اه�����دت ع����ي����ن����اي وج�����ه�����ك �����ش����اه����دت 
وم���������ذ غ�����ب�����ت ع������ّن������ي غ���������اب ع�����ن�����ي ج���م���ي���ع���ه���م 

وم���������ا �����ش����ط����ع����ت �����ش����م���������ضٌ وم���������ا ب���������زغ ال������ب������دُر
ب������ي������وٍم ج�������رت ح������زن������ًا ل������ه االأدم��������������ُع احُل�����م�����ُر
ح�������ش���ُر ع������ده������ا  ع�����ل�����ى  ي������ق������وى  ال  ج�����ح�����اف�����ل 
ت��������رى م������ا ج��������رى مّم��������ا ي����������ذوب ل������ه ال�������ش���خ���ُر
ال���������ش����رُب م����ف����ه����وم����ه  دون  ب���������ش����رٍب  ف������ج������اءت 
االأ�������ش������ُر ك����ت����ب  ويل  م�����ك�����ت�����وٌب  ال����ق����ت����ل  ل������ك 
وق��������د ������ش�����اق ذرع������������ًا ع������ن حت����م����ل����ه ال���������ش����دُر
ب������ه ح�������ّز م������ن خ������ري ال�����������ورى امل�������ش���ط���ف���ى ن���ح���ُر
وت����ب����ق����ى ب������������وادي ال������ط������ّف ي���������ش����ه����رك احل��������ُرّ
ال�����ُع�����م�����ُر م������ّن������ي  ي����ن����ت����ه����ي  اأن  اإىل  م�����ق�����ي�����ٌم 
وم�������ا ب���������ش����واه ا�����ش����ت����ّد واع���������ش����و�����ش����ب االأم���������ُر
����م����ُر وج�������ش���م���ك م����ن����ه ت����ن����ه����ُل ال���ب���ي�������ض وال���������شُ
ع���������ش����ُر وال  ه�������ن�������اك  ������ش�����ب�����ح  ف��������ال  ع�������ل�������ّي 
ال�����ع�����ذُر ع���ي���ن���ي  ت����ن����م  مل  اإن  اأخ���������ي  ي������ا  ويل 
وذل������������ك م��������ن ي������������وٍم ب��������ه راع��������ه��������ا ال���������ش����م����ُر
ُم���������ُرّ ف����م����ه����ا  يف  ال�������ع�������ذب  ال�������������زالل  وح�������ّت�������ى 
َم�����ْه�����ُر رّب������ه������ا  م������ن  ال��������زه��������راء  اإىل  وذاك 
ال����ي���������ش����ُر وب���������ك  ������ش�����ل�����وٌة  يل  ح�����������ش�����ٍن  وع���������ن 
وج������وه������ه������م ال���������غ���������راء وان�����ك�����������ش�����ف ال���������ش����ُر
ف�����ف�����ق�����دك ك���������ش����ر ل����ي���������ض ي������رج������ى ل�������ه ج�����رُب

السيد رضا الهندي
أخي كلُّ ُرزٍء غير رزئك هّيٌن
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حيدر عاشور

امْل تقْل يل إنك لن متوت قبل ان تسحق )داعش(..؟، أظن ان الكمد سيقتلني 
وسأغلق كل يشء ف حيايت اّل عيني. يتعبني ذلك ولكني أحب ان اراك ف 
كل اشيائي. فقد جّفت رؤيتي، وأنا انتظرك كل يوم. لياٍل مل أَر غري اشباح 

الوت لهنا تشابت ف روحي واصبحت بوجه واحد.
ذلك  بعد  النتظار  مداومة  استطيع  وأنا  دفأك،  واتصيد  رؤيتك،  سأنتظر 
اراك،  العظيم من زاوجنا، ولن يدخل جوف طعام او شاب حتى  الشهر 
من بعدك ليس يل هدف يستحق ان اسعى لجله.. سأظل ابحث عنك ف 
الشموع  عنده  واوقد  فيه  ال وشممتك  واحدا  اترك شبًا  ولن  الدنيا،  كل 
حتى تعود انت او تزورن روحك.. اليوم أنا من تلحقك، وكنت يا حبيبي 

تلحقني كالوت وألحقك كالظل! .
ف  وأستمر  اجلك  من  وسأصّل  جناحان،  ولك  الن  حويل  انك  أعرف 
بقدميك  القاك. ستضجر مني مثل كل مرة وترفس الرض  صيامي حتى 
الكفائي  اجلهاد  لنداء  انتفاضك  فصورة  حويل،  الرتاب  من  رذاذ  فيتطاير 
عالقة ف رأيس، وانت ترصخ – الدين – العقيدة – القدسات – الوطن- 

اسمى من كل الياة.
قلت لك : انك عريس بشهر العسل. جتيب: يا نور عيني ك� حلمُت بِك ، 

الى روح الشهيد السعيد )عالء كاطع راضي (

أحلم بالشهادة منذ نعومة اظافري فاإلمام السني هو 
قدويت.. وقتها مل اعط له جوابا وبقيت صامتة وظل هو 
يرصخ ومن ثم وضع رأسه عل صدري وهو هيتف : 

اهنا فتوى مولي السيستان.
دائم  كان  )ع��لء(.  عيني  نور  جهاد  رحلة  وب��دأت 
الشعبي  الشد  بطولت  عن  حيدثني  يب  التصال 
الرجعية  فأبناء  والعامل.  العراق  با  يفتخر  بتفاصيل 
الدينية العليا محلوا صخرة أثقل من اوزاهنم ونجحوا 
الفرح يمتلكني  الدين والوطن.. كان  ف الفاظ عل 
اليه  استمع  ومساء،  صباحا  صوته  اسمع  وانا  ليام 
قال  نوعه. وفجأة  فريدا من  أملك بطل  انني  واحس 
يل ف آخر اتصال حبيبتي : صّل لل من اجل سأدخل 
ال��دود  من  القريبة  –البعاج-  بلدة  حترير  معركة 
العراقية السورية من سطوة وظلم الدواعش النذال. 
ال  اع��رج  وبعدها  الخ��رية  مكالتي  هذه  تكون  قد 
وانقطع  اجلنة،   ف  سألقاك  حبيبتي  بدمي.  خمضبا  الل 
. كان كاللم اخلاطف مل خيلف وراه سوى  التصال 
صوت -علء- يرن، ف رايس. ومقولته الشهور »لن 

أموت قبل ان تسحق )داعش(.
الليل والصمت حييطان يب كاجلدار، وجهي ل تسكب 
ابنها  عل  أمي  حزن  تذكرت  ال��زن.  غري  مساماته 
الشهيد الذي يكبن بأعوام، وتوارى يل حزن جارتنا 
عندما انفجرت سيارة مفخخة عل والدهيا وزوجها. 
علمت ان ألي واوجاعي مواسم مستديمة. ارمتيت ف 
صخب اوجاعي. وبني الصحو وكسل النوم وامل بطني 
انتفضت  البيبة:  قال يل زوجتي  الطعام.  اخلاوية من 
وله  ابيض  الس�ء  ف  طائرا  وجدته  عنه  ابحث  واقفة 
امسكه  ان  به  اتشبث  ان  أحببت  يلمعان..  جناحان 
كرر  اليه.  اصل  ان  تساعدن  ل  مشلولة  قويت  ولكن 
قوله حبيبتي .. انا حولك دائ� وعاهدي نفسك حني 
ازورك ستكرسين صيامك خذي مني هذه اجلرعة من 
وهتدأ  اوجعك  سُتشفى  وتوضئي،  منها  اشيب  الاء 

روحك الظامئة.
الفجر،  ص��لة  عن  يعلن  أك��ب  الل  ون��داء  صحوت 
عن  ال  تفكريي  توقف  جائعة.  ول  عطشى  أكن  مل 
الرؤية  هذه  رأيس.  صدغ  ف  يئنان  بقيا  ورؤيته  صوته 
ل  ان  عل   اقسمت  انني  رغم  بايل  عل  ختطر  مل  التي 
اشب او آكل حتى اموت او اراه. ول اجد من هذه 
السعادة الؤقتة غري ان أتوضأ واصّل، متالكني الفرح 
عندما عرفت ان توضأت من ماء اجلنة وإن غسلَت 
بذلك كل مهومي واوجاعي.. خشيت ان ينهزم اي�ن 
الياة  أمتلك ف  ..لنني ل  وله  بالصلة يل  فتعجلت 

بعده غري صليت وعشقي الدائم له.

صوت  العشق 
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جاء رجل إل رسول الل )صّل  الل  عليه  وآله( فقال : إّن يل زوجة إذا 
دخلت تلّقتني، وإذا خرجت شّيعتني، وإذا رأتني مهمومًا قالت 
يل : ما هيّمك، إن كنت هتتّم لرزقك فقد تكّفل لك به غريك، وإن 
كنت هتتّم بأمر آخرتك فزادك الل مّهًا ، فقال رسول الل )صّل  الل 
 عليه  وآله( : إن لل عّ�ًل، وهذه من عّ�له، هلا نصف أجر الشهيد. 
س�واته،  سكان  أهنم  ك�  وس�ئه،  أرضه  ف  الل  عّ�ل  فاللئكة 
البيت وهل  تعال ف  الّصالة فهي من عّ�ل الل  الزوجة  وهكذا 
هناك شخص ل يريد ملكا من ملئكة الل ف بيته؟! نعم، الزوجة 
الّصالة رحيانة من رياحني اجلّنة يرزقها الل تعال للصالني، فقال 

الل تعال ف اآلية الرشيفة: الّطّيبات للّطّيبني والّطّيبون للّطّيبات.
وفضًل عن ذلك فالزوجة الّصالة خري فائدة، يفيدها الل تعال 
لعبده فقال اإلمام الّصادق )عليه السلم(: ما أفاد الل  عبدا  فائدة 

خريًا من زوجة صالة، إذا رآها رّسته. 

والزوجة الّصالة خري الزاد ف الياة الّدنيا واآلخرة، وب� أّن هذه 
الياة الدنيا حمفوفة بمختلف النوائب والحداث واآلخرة أمامنا 
اّل بزاد التقوى،  بعقباهتا العويصة، ول يقدر أحد أن يتجاوزها 
فقال الل تبارك وتعال: وتزّودوا فإّن خري الّزاد التقوى والزوجة 
العظم  الرسول  بذلك  حّدثنا  ك�  الل،  تقوى  تلَو  تتلو  الّصالة 
)صّل الل عليه وآله( حيث قال: ما استفاد الؤمن بعد تقوى الل 

خريًا من زوجة صالة. 
لهّنا  واآلخرة؛  الّدنيا  سعادة  الّصالة  فالزوجة  عليه،  وإضافة 
تعني زوجها عل أمر الّدنيا واآلخرة، فلم تطلب منه ما ل يمكنه 
أن يوفره هلا، وتسّليه عند الشّدة، وتؤنسه عند الرخاء والبهجة، 
فقال رسول الل )صّل الل عليه وآله(: َمن ُاعطي أربع خصال ف 
الّدنيا واآلخرة وفاز بحّظه منه�، وزوجٌة  الّدنيا فقد ُاعطي خري 

صالٌة ُتعينه عل أمر الّدنيا واآلخرة. 

الزوجة الصالحة 
من عّمال اهلل
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ل يوجد أي استثناء هلذه القاعدة. إهّنا قانون ل يعرف الرمحة. 
ف�ذا تقول عن طبيب يداوي اجلسم وهو ل يعرفه؟ أو كاهن 
يعظ الناس وقلبه زاخر بالعداوة؟ ستقول عنه� أهّن� ف الكان 
أن  ليس بوسع أي شخص  الرتبية  الناسب هل�. وكذلك  غري 
يصبح مرّبيًا ف فرتة قصرية من الزمن. حيث أّن دور كّل مرّب 
يب أّوًل أن يقوده إل معرفة ذاته، وإل حتقيق التوازن ومعرفة 
أجل  ومن  النفسية،  استعداداته  يوسع  أن  وعليه  القيقة، 
حتقيق هذا عليه أّوًل، أن يكون هو ذاته، ثّم يصل إل الكمة 

والتوازن.
معنى  عن  ذاته  ف  اإلنسان  يبحث  أن  ال��رضوري  من  لذلك 
ن                               بزجاج  شبيهة  الذات  هذه  تكون  أن  يب  وعليه  للحياة، 
فإّننا  وإّل  النور.  أشعة  نفاذ  دون  حيول  معتم  بزجاج  ل  قي، 

نطلب من الطفل أن يصبح ما نريد أن يكون، ل ما هو عليه.

تزداد تربية الطفال أمهية كل� ازدادت الياة تعقيدًا وتطورًا، 
العصور  بتغري  يتغري  ل  الرتبوية  العملية  جوهر  أن  وصحيح 
ولكن النجاح ف استخدام الوسائل النافعة يصبح أبعد مناًل 
وتشابكت  اإلنسان  طموحات  اتسعت  كل�  وج��ودًا  وأع��ز 
علقاته الجت�عية. فإذا كان تعليم الطفل � مثًل � رضورة ف 
كافة العصور، فإنه قد كان ُيكتفى منه باإلحاطة بعدد حمدود 
كان  كذلك  عرصه،  بعلوم  وملً�  مثقفًا  ليصبح  العارف  من 
عل  وحتى  متقنًا،  مهّنيًا  يصبح  كي  حرفة  ذا  يلزم  أن  يكفيه 
اجلديد  اجليل  يكن  مل  وآدابه  الجتمع  بتقاليد  اللتزام  مستوى 
يعيش العاناة والرصاع ف هذا اللتزام، لنه حتً� سوف يلتزم 
معظم آداب العرص بنحو هادئ وطبيعي عند خلو الجتمع من 

الطروحات التمردة.
بين� نجد المر خمتلفًا ف عرصنا، فإن الولد ل يمكن أن يعيش 
اهت�مات حمدودة.. ول ف جمتمع مغلق، ولن يكون ابن جيله 
وعرصه إّل إذا أحاط بقدر كبري من العارف، وهو لن يكون 
بحرفته،  علقة  هلا  علوم  بجملة  أحاط  إذا  إّل  ناجحًا  ِحَرفيًا 
وإّل إذا درس الرفة دراسة خاصة، ك� أنه ليس سهًل عليه 
مفتوحًا  أصبح  ال��ذي  جمتمعه  ف  الشائعة  اآلداب  يلتزم  أن 
متنوع  جتعله  الخرى  الجتمعات  آداب  من  شتى  ألوان  عل 
اخليارات كثري اإلغراءات. بل حتى أن الريب � أبًا كان أو غريه 
� لن ينجح ف عمله الرتبوي دون أن يكون ف مستوى جيد من 
الثقافة، خيوله امتلك الوسائل الناجحة، مضافًا إل الخلقية 
با.  والتحكم  انفعالته  لضبط  حيوزها  أن  يب  التي  العالية 
باٍن  أنه  اعتباره  الريب ف  يأخذ  أن  بد  العارصة ل  الرتبية  ففي 
واحد خلفه ألف هادم، ليعيش بذلك مشكلة البناء ومشكلة 
دفع اهلادمني عن العبث بذا البناء وتدمريه. كذلك فإن مصب 
نظرًا  للرتبية،  اإلسلمية  الص��ول  ف  يكون  سوف  البحث 
لكوهنا موضع عناية فائقة ف الترشيع اإلسلمي بسبب دورها 
اإلسلم  حيرص  الذين  الطفال  لسي�  التغيري،  ف  الفاعل 
موازينه  وفق  ونساء  رجاًل  منهم  ليصنع  برتبيتهم  التفرد  عل 

وهديه، وليس أفضل من مرحلة الطفولة فرصة لفعل ذلك.

تربية اآلخرين 
تبدأ من تربية ذاتك  األصول اإلسالمية

 لتربية األطفال
محسن محمد
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طبيبك أنا

مرض اليرقات الوالدي )أبو صفار(.. 

بين الطب وتقاليد الجّدات

دي
ها

 ال
بد

 ع
م

س
قا

د/ 
دا

إع

يعد مرض )الريقات الولدي( أو ما يعرف بمرض )أبو صفار( 
إحدى الالت الشائعة التي تصيب الطفال خلل اليام الول 
من عمرهم وخاصة الذين يولدون ف وقت مبكر, وتكمن امهية 

الوعي الكامل بالشكلة ف رضورة التدخل العلجي الرسيع.
ويقّدم لنا الدكتور عقيل مهدي حسني اختصاص طب الطفال، 

صورة كاملة عن الرض وطرق علجه الصحيحة:
أعراض الرض

الصدر  وكذلك  العينني  لون  او  الوجه  لون  باصفرار  الالة  تبدأ 
الول  النوع  نوعان,  والع��راض  والرجلني,  واليدين  والبطن 
الريقات الفيزيائية التي يبدأ من اليوم الثان او الثالث من الولدة 
ويكون الولود خاليا  من اي اعراض غري اصفرار اجلسم ويرضع 
أيام وهول  اصابته عن )10(  مدة  تزيد  بشكل طبيعي وعادة ل 
الثان  والنوع  تدخل طبي،  وينتهي من دون  اي علج  ال  حيتاج 
هو الريقات الريض الذي يظهر مبكرًا ف غضون )24( ساعة بعد 

الولدة وعادة ما يكون الولود خامل ويرفض الرضاعة.
أسباب الرض

ف حالة الطفال حديثي الولدة هناك كمية كبرية من خليا الدم 
بنسبة  ارتفاع  انتاج وتكسري رسيعة وبالتايل حيصل  المر  بوترية 
مادة »البيليوروبني« ف الدم، وخلل مرحلة المل يساعد جسم 
الم عل كفاءة القيام بتخليص جسم اجلنني من هذه الادة الضارة 
ولكن بعد الولدة ونظرًا لن قدرة عمل كبد الطفل حمدودة فإّن 
نسبتها ترتفع بشكل طبيعي ف اليام الول من العمر ثم ل تلبث 
أن تقل، ولكن ضمن نسبة ختف تدرييا, ومن السباب الخرى 
الطفل  لدى  داخل  نزيف  حصول  هي  الرض  هلذا  تؤدي  التي 
والتهاب ميكرويب ف الدم والتهابات بكتريية او فريوسية ف غري 
ودم  الم  دم  بني  جتانس  عدم  وكذلك  الطفل  جسم  داخل  الدم 
الكبد ونقص بعض النزي�ت  ناهيك عن ضعف عمل  جنينها، 

واضطرابات ف نوعية اهليموغلوبني داخل اخلليا الدموية المر 
للطفل.

طرائق العلج
أي  ال  المر  حيتاج  فل  الطبيعية  الع�ر  ضمن  الصغار  كان  إذا 
علج؛ بل تستمر ملحظة الطفل وتكرار اجراء التحليل للتأكد 
من نسبة مادة ال� )بيليوروبني( اذا رأى الطبيب رضورة ذلك مع 
اجلسم  تنقية  عل  تساعد  التي  السوائل  الطفل  بإعطاء  الهت�م 
من هذه الادة ويتم إخراجها من اجلسم عب الباز, وهناك علج 
ضوئي بحيث يتعرض الطفل ال الضوء ويتم حتويل البيلريوبني 
بحيث  الضار«  القرتن »غري  البيلريوبني  ال  »الضار«  القرتن  غري 
الضوء  إل  التعّرض  أثناء  التناسلية  والعضاء  العينني  تغطية  يتم 
نسبة  تنخفض  حتى  التعرض  ذل��ك  ويستمر  تلفها  لتجّنب 
البيلريوبني ال الستويات اآلمنة وف حالة فشل الضوء أو وصول 
قد  ملغ(   20( من  أكثر  ومرتفعة  خميفة  لرقام  البيلريوبني  نسبة 

نحتاج لتغيري دم الولود.
نصيحة طبية

يب الذر والتنبيه ال بعض ال�رسات اخلاطئة ف العلج والتي 
يقومون  باهنم  الهل  يعتقد  حيث  للطفل  كبريا  رضرا  حتدث  قد 
باإلجراء الصحيح ف التعامل مع الرض بين� يستمر البيلريوبني 
بالرتفاع ومن هذه الجراءات اخلاطئة هي اعطاء الطفل حديث 
الولدة الاء والسكر وبعض العشاب والنباتات واستخدام نوع 
ملبس  ف  ووضعها  اصفار«  ابو  »خرزة  الكريمة  الحجار  من 
النيون  واستخدام  ايضا  ملبسه  ف  الثوم  وضع  وكذلك  الطفل 
وغري  الدم  ف  البيلريوبني  نسبة  من  التأكد  دون  النزل  ف  العادي 
دون  اليها  الهل  يركن  التي  وال�رسات  الج��راءات  من  ذلك 

اجراء فحص الدم البسيط.
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سيبدأ اجلميع ينادي لبيك يا حسني ? ف كل وقت وحني 
وخلل شهري حمرم و صفر لبيك يا حسني سوف ينادي 
با كل شخص وكل أحرار العامل ، ولكن ل يعلمون ان 
السني ل يريد ان يسمعها بالقول فقط بل وإن� بالفعل 
باجلوارح ايضًا ، لبيك يا حسني نريد ان تكون كلمة هتتز 
حسني  يا  لبيك  بلسان  النطق  قبل  اجلسد  و  ال��روح  هلا 
الظلم و  تعني  النداء بكل حب و احرتام ل  تلبية  تعني 
الطغيان فهي ليست مقبولة من شخص ل حيرتم حقوق 
الشعب  حقوق  حيرتم  ل  وكذلك  الشهداء  و  اليتام 
،لبيك يا حسني ليس من حق اي شخص أن ينطقها اذا 
القيقي  النت�ء  و  الطاهر  بالوضوء  متوضئ  غري  كان 
لدرسة السني عليه السلم لبيك يا حسني تعني الكثري 
من العان السامية التي خرج من اجلها السني بن عل 
و  التضحية  تعني  للهجرة   61 سنة  ف   ) السلم  عليه   (
الفداء من اجل الدين و إعلء كلمة الق و ايضًا احرتام 
حقوق اليتام و اخلوف عليهم من الهنيار و زرع روح 
زرع روح  الواحد ل  الشعب  ابناء  بني  الوطنية  الوحدة 
الطائفية و القد هكذا هي معانيها ،فالول يب فهمها 
بدقة ومن ثم النطق با ل الرتدد با من دون فهم فهذا 
هو ما يغضب السني عليه السلم ول يعلنا نتقرب منه 
الدين  و  العدالة  و  النرص  فالسني  البعض  يتصور  ك� 
الكمل ، ويب علينا ان نتعلم منه كل الِعب و الواعظ 
ك� تعلم منُه غاندي وقال ) تعلمت من السني ان اكون 
كي  منه  نتعلم  ان  يب  ايضًا  نحُن  و   ) فانترص  مظلوم 

نستفيد و نريض ض�ئرنا عندما ننادي لبيك يا حسني .

لبيك 
يا حسين

بقلم : طيبة الموسوي
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- اول حريق ف الرم السيني واروقته كان ف 
عهد  عل  هجرية   407 سنة  الول  ربيع  شهر 
اجلزري  اثري  ابن  ويقول  العبايس  بالل  القادر 
كان السبب أن القوام اشعلوا شمعتني كبريتني 
فاحرقتاه،  التأزير  الليل عل  فسقطتا ف جوف 
ان  والم��م  اللوك  تاريخ  ف  اجل��وزي  ويظهر 

الريق نشب بغري قصد او عمد.
- أن اول وزير ُدفن ف كربلء ف الشهد السيني 
العباس  أبو  ابراهيم  بن  امحد  هو  ال��رواق  ف 
ببوجرد  البوهيي  الدولة  جمد  وزي��ر  الضبي 
وكان قد اوىص قبل موته بدفنه فكتب ابنه ال 
العلويني ان يبيعوه تربة بخمس�ئة دينار مغربية 
فقال الرشيف والد الرشيف الريض هذا رجل 

التجأ ال جوار جدي ول آخذ لرتبته ثمنًا.

يبع الطفل ياسني بن طاهر من مدينة النستري التونسية بموهبة الرسم فهو ف ربيعه 
ف  مشاركات  لديه   ،)autism( د  التوحُّ طيف  بمرض  مصاب  عمره  من  العاش 
العديد من العارض الحّلية والوطنية ف تونس، وقد نالت رسوماته اعجابا شديدا 
اإلعلمية  التغطيات  ببعض  معارضه  حظيت  ك�  والشاهدين،  ال��زوار  قبل  من 

خصوصا من التلفزيون التونيس الرسمي. 
ونال جوائز تقديرية، وهو حمّب آلل البيت )عليهم السلم( بالفطرة، وقد أرسل لجلة 
)الحرار( رسوماته أمل بالشاركة ف جتسيد أحداث الواقعة، وبحسب مقربني منه 
انه يقيض أمجل اوقاته ف ساعات الرسم، وأمجلها التي خيصص موضوعاهتا ف اهل 
البيت )عليهم السلم( فهو يعيش أجواء رسوماته بكل جوارحه، شغوفا وحميطا 

بمفردات موضوعة لوحته. 

يعـــود تاريخ هـــذه الصورة الـــى نهاية العقد الســـادس مـــن القرن 
الماضي أليام عاشوراء في كربالء

اشياؤنا الجميلة؟
عليك  ن  ـــهـــوِّ ي الــــــروح  جـــمـــال 
النفس  وجـــمـــال  ــب،  ــمــصــائ ال
وجمال  المطالب،  لك  ل  يسهِّ
المكاسب،  لك  ق  يحقِّ العقل 
لك  يسبب  الــشــكــل  ــال  ــم وج
المتاعب، إن لم ترفعك أخالقك 
يــرفــعــك مــنــصــبــك، وإن  فــلــن 
تزينك  فلن  أفعالك  تزينك  لم 
الحياة  هــي  هــكــذا  مــالبــســك، 
فقدتها  إن  ومبادئ  وخلٌق  ديٌن 

فال تنتظر االحترام .

طفل تونسي 

يعيش أجواء رسوماته بكل جوارحه  

الواحة

االوائل
 من واقعة الطف 
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منها  نستلَّ  أن  يمكن  التاريخ  صفحاِت  ِمن  صفحٍة  كلَّ  إنَّ 
يتجاهلها  أن  أبت  أعلٍم  من  الِعَب،  منها  ونستلهم  الدروس 
ها النسيان ك� لفَّ الكثري غريها، ِمن أولئك  الزمن بتقادمه ويلفَّ
السني  المام  أصحاب  اخلالدون؛  الطفِّ  شهداء  النجوم، 
ِد  اُلَهنَّ بُن  )اهَلْفهاُف  الشهيد  هو  هؤلء  وآخر  السلم(،  )عليه 
المام  ان  سمع  البرصة  ف  عشرية  شيخ  ّي(*  الَبرْصِ اِسبّي  الرَّ
إل  البرصة  من  وحده  فقدم  حمارٌص،  السلم(  )عليه  السني 
لنداء السني )عليه  استجابة  بالنهار  الليل  كربلء، وكان يد 
شهادة  بعد  اي  الظهر  بعد  كربلء  ال  وصوله  وكان  السلم( 
اإلمام السني )عليه السلم( فرأى اخليام حترتق، واقرتب من 

خيمة عمر بن سعد )عليه لعنة الل( فقال هلم ما اخلب؟.
قالوا: نراك غريبا!، فقال: نعم، انا ابن الهلب الراسبي جئت 
لنرصة السني ابن بنت رسول الل )صل الل عليه وآله(!، فقالوا 
له قتل السني، قال وما تلك اخليام التي حترتق؟، قالوا: تلك 
خيام نساء السني وجنودنا ينهبوهنا!!، فجرد سيفه وصاح يا 
بني  عيالت  أمحي  الهلب  ابن  اهلفهاف  انا  الجندة  اجلند  أهيا 
حممد، وقاتلهم وقتل منهم مقتلة عظيمة حتى احتوشوه من كل 
جانب وقتلوه، وكان هو اخر شهيد ف كربلء، وهو ف اليدان 
رصيع قائل: »عليك مني السلم يا ابا عبد الل«، وقد قال فيه 
اإلمام زين العابدين )عليه السلم(: »مل تر الناس شجاعا بعد 
)عليه  السني  أيب  مع  احرشه  اللهم  هذا!  كمثل  البيت  أهل 

السلم( وآل بيته«.
* الصدر: القايض نع�ن الغريب - كتاب شح الخبار

آخر شهداء يوم عاشوراء
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اأّما بعد فاإّنني اأو�شي ال�شباب االأعزاء ��� الذين يعنيني من اأمرهم ما يعنيني من اأمر نف�شي واأهلي ��� بثمان و�شايا هي متام 
ال�شعادة يف هذه احلياة وما بعدها، وهي خال�شة ر�شائل اهلل �شبحانه اإىل خلقه وعظة احلكماء وال�شاحلني من عباده، 
اإليه علمي: االأوىل : لزوم االعتقاد احلق باهلل �شبحانه والدار االآخرة، فال يفرطن  اإليه جتاربي وانتهى  اأف�شت  وما 
اأحدكم بهذا االعتقاد بحاٍل بعد اأن دّلت عليه االأدّلة الوا�شحة وق�شى به املنهج القومي، فكل كائن يف هذا العامل ��� اإذا 
اأنبيائه  ��� �شنع بديع يدّل على �شانع قدير وخالق عظيم، وقد توالت ر�شائله �شبحانه من خالل  اأغواره  �شرب االإن�شان 
للتذكري بذلك، وقد اأبان فيها عّز وجل اأّن حقيقة هذه احلياة ��� كما ر�شمها هو ��� م�شمار يبلو فيه عباده اأّيهم اأح�شن عماًل، 
فمن حجب  عنه وجود اهلل �شبحانه والدار االآخرة فقد غاب عنه من احلياة معناها واآفاقها وعاقبتها واأظلمت عليه 
امل�شرية فيها، فليحافظ كّل واحٍد منكم على اعتقاده بذلك، وليجعله اأعّز االأ�شياء لديه كما هو اأهّمها، بل ي�شعى اإىل اأن 
يزداد به يقينًا واعتبارًا حّتى يكون حا�شرًا عنده، ينظر اإليه بالب�شرية النافذة والروؤية الثاقبة، وعند ال�شباح يحمد 

القوم ال�شرى.
واإذا وجد املرء من نف�شه يف برهة من عنفوان �شبابه �شعفًا يف ديٍن مثل تثاقٍل عن فري�شٍة اأو رغبٍة يف ملّذٍة فال يقطعن 
ارتباطه باهلل �شبحانه وتعاىل متامًا، في�شّعب على نف�شه �شبيل الرجعة، وليعلم اأّن االإن�شان اإذا تنّكر الأمر اهلل �شبحانه 
يف حالة ال�شعور بالقّوة والعافية اغ�ارًا بها فاإّنه يوؤوب اإليه تعاىل يف مواطن العجز وال�شعف ا�شطرارًا، فليتاأمل حني 

عنفوانه �� الذي ال يتجاوز مّدة حمدودة �� يف ما هو مقبل عليه من مراحل ال�شعف والوهن واملر�ض وال�شيخوخة.
ل�شبهات مل ي�شرب على  الثابتة لتوجيه م�شروعية ممار�شاته و�شلوكه اقتفاًء  املبادئ  الت�شكيك يف  اإىل  اأن ينزلق  واإّياه 
متابعة البحث فيها، اأو ا�ش��شااًل يف االعتماد على اأفكاٍر غري نا�شجة اأو اغ�ارًا مبلّذات هذه احلياة وزبرجها، اأو امتعا�شًا 

من اإ�شتغالل بع�ٍض ال�شم الدين للمقا�شد ال�شخ�شّية، فاإّن احلق ال يقا�ض بالرجال بل يقا�ض الرجال باحلق.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على حممٍد واآله الطاهرين

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


