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a قال اإلمام الحسن

وُر  الاَ النُّ ُت واَ ُلماَ الاَ الظُّ اْلباَِصرُي {فاطر/19} واَ ى واَ ْعماَ ا ياَْستاَِوي اْلاَ ماَ واَ
ا ياَْس��تاَِوي  ماَ ��ُروُر {فاطر/21} واَ الاَ اْلاَ ��لُّ واَ الاَ الظِّ {فاط��ر/20} واَ
ن  ا أاَنتاَ بُِمْسِمٍع مَّ ماَ اء واَ ن ياَشاَ ُع ماَ اَ ُيْس��مِ اُت إِنَّ اللَّ ْمواَ الاَ اْلاَ ْحياَاء واَ اْلاَ
ناَاكاَ  ��لْ ا أاَْرساَ ِف اْلُقُبوِر {فاطر/22} إِْن أاَنتاَ إاِلَّ ناَِذيٌر {فاطر/23} إِنَّ
��ا ناَِذيٌر {فاطر/24}  ٍة إاِلَّ خلاَ ِفيهاَ ْن ُأمَّ إِن مِّ ناَِذي��ًرا واَ قِّ باَِش��رًيا واَ بِاْلاَ
ناَاِت  يِّ ُهم بِاْلباَ ْم ُرُس��لُ اءْتُ ْبِلِهْم جاَ ِذيناَ ِمن قاَ باَ الَّ ذَّ ْد كاَ قاَ ُبوكاَ فاَ ذِّ إِن ُيكاَ واَ
ُروا  فاَ ِذي��ناَ كاَ ْذُت الَّ ��اِب امْلُنرِِي {فاطر/25} ُث��مَّ أاَخاَ بِاْلِكتاَ ُب��ِر واَ بِالزُّ واَ
اء  ء ماَ ��ماَ لاَ ِمناَ السَّ اَ أاَنزاَ ��راَ أاَنَّ اللَّ ْ تاَ اناَ ناَِك��رِي {فاطر/26} أاَلاَ ْي��فاَ كاَ كاَ فاَ
ٌر  مُحْ ٌد بِيٌض واَ باَاِل ُج��داَ ِمناَ اجْلِ ا واَ اُناَ ْلواَ ِلًف��ا أاَ تاَ ْ اٍت مُّ ��راَ ��ا بِِه ثاَماَ ْجناَ ْخراَ أاَ فاَ
ابِّ  واَ الدَّ ِمناَ النَّاِس واَ ابِيُب ُس��وٌد {فاطر/27} واَ راَ غاَ ا واَ اُناَ ْلواَ ِلٌف أاَ تاَ ْ مُّ
ء إِنَّ  ماَ اِدِه اْلُعلاَ اَ ِم��نْ ِعباَ ��ى اللَّ شاَ ْ لِكاَ إِنَّماَ ياَ ذاَ اُنُه كاَ ْلواَ ِلٌف أاَ تاَ ��اِم ُمْ ْنعاَ اْلاَ واَ
اُموا  أاَقاَ ِ واَ ��اباَ اللَّ ْتُلوناَ ِكتاَ ِذيناَ ياَ ُفوٌر {فاط��ر/28} إِنَّ الَّ ِزي��زٌ غاَ اَ عاَ اللَّ
ُبوراَ  ًة لَّن تاَ اراَ ًة ياَْرُج��وناَ ِتاَ نِياَ لاَ عاَ ا واَ ْقناَاُهْم ِسًّ زاَ ��ا راَ ُقوا ِمَّ أاَنفاَ ةاَ واَ ��لاَ الصَّ
ُفوٌر  ُه غاَ ْضِل��ِه إِنَّ ن فاَ ُهم مِّ ياَِزيداَ ُه��ْم واَ ُه��ْم ُأُجوراَ ياَ فِّ {فاط��ر/29} لُِيواَ

ُكوٌر {فاطر/30}  شاَ

) 19 ( وما يس��توى العمى والبصري ) 20 ( وال الظلمت وال النور وال الباطل وال 

ال��ق  ) 21 ( وال الظ��ل وال ال��رور وال الث��واب وال العقاب  ) 22 ( وما يس��توي 
االحي��اء وال الموات متثي��ل آخر للمؤمنني والكافرين أبلغ م��ن الول ولذلك كرر 
الفع��ل وقي��ل للعل��مء واجلهلء إن الل يس��مع من يش��اء هدايت��ه فيوفقه لفه��م آياته 
واالتعاظ بعظاته وما أنت بمسمع من ف القبور املرصين عىل الكفر ) 23 ( فم عليك 
إال النذار وأما االس��تمع فل عليك وال حيلة لك إلي��ه ف املطبوع عىل قلوهبم ) 24 
( إنا أرس��لناك بالق بشريا ونذيرا وإن من أمة أهل عرص إال خل مىض فيها نذير من 
نب��ي أو ويص نب��ي القمي قال لكل زمان إمام   ) 25 ( وإن يكذبوك فقد كذب الذين 
من قبلهم جاءتم رس��لهم باملعجزات الش��اهدة عىل نبوتم وبالزبر وبالكتاب املنري 
كصح��ف إبراهيم عليه ) 26 ( ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكري أي إنكاري 
بالعقوب��ة ) 27 ( أل تر أن الل أنزل من الس��مء ماء فأخرجنا ب��ه ثمرات متلفا ألوانا 
وم��ن اجلبال ج��دد أي خطط وطرائق بي��ض ومحر متلف ألوانا بالش��دة والضعف 
وغرابيب س��ود ومنها غرابيب متحدة اللون والغربيب تأكيد لألس��ود  ) 28 ( ومن 
الناس والدواب واالنعام متلف ألوانه كذلك كاختلف الثمر واجلبال إنم يشى الل 
من عباده العلمء إذ رشط اخلش��ية معرفة املخش��ى والعلم بصفات��ه وأفعاله فمن كان 
أعلم به كان أخش��ى منه ولذلك قال النبي صىل الل عليه وآله إين أخشاكم لل أتقاكم 
ل��ه إن الل عزي��ز غفور  ف املجمع عن الصادق عليه الس��لم يعني بالعلمء من صدق 
قول��ه فعله ومن ل يصدق فعله قوله فليس بع��ال وف الديث أعلمكم بالل أخوفكم 

لل  ) 29 (
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�إنها و�سيلة 

 حسني نرص- قاسم عبد اهلادي 
                      ضياء االسدي - حسنني الزكروطي

  عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي  
 حيدر عدنان

  حممد محزة- ليث النرصاوي
 عباس الصباغ 

مما الش������ك فيه ان المظاهرات الس������لمية التي اخذت صدى عراقيا وعالميا هي وس������يلة للوصول الى غاية تنهض بالواقع 
المؤلم للعراق ، ومما الش������ك فيه العنصر الش������رير موجود في كل مكان فاينما يوجد الخير يوجد الشر ولكن بتكاتف 
العراقيين الش������رفاء وحرصهم على بلدهم ان ش������اء اهلل تفّوت الفرصة على االش������رار ، وتكون هذه المظاهرات وس������يلة 

للوصول الى الغاية المطلوبة .
وهنا التأمل والتفكر حيث ان الغاية يجب ان تكون حلوال على المدى البعيد وتضمن حقوق الجميع والحذر الحذر من 
جعل الطلبات تصفية حس������ابات او ترقيعية فان الصبر الذي تحّمله العراقيون بعد س������قوط الطاغية وحتى قبل سقوطه 
ليجعله يس������تحق ان يعيش حياة كريمة وهي ابس������ط حقوق������ه التي ُحرم منها، لذا نأمل ان تك������ون الغاية او الهدف من 
المظاهرات هدفا حقيقيا ال يترتب عليه فراغ سياس������ي او تش������ريعي او حتى فوضى وتكون نتيجتها الندم وسوف نبحث 

عن المربع االول وال نجده .
ال������ى االن المظاهرات الس������لمية التي دعمتها وتدعمها المرجعية وبقوة فانها اخذت مس������ارا رائعا بالتكاتف وابتعدت عن 

العنف والمصادمات ونأمل ان تكون ثمارها ناضجة وقريبا جدا .



نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان: 

بالمائة،   ٧٦ نسبًة  الى  كربالء  مصفى  مشروع  إنجاز  نسب  ارتفاع 

الوطنية  العمالة  تشغيل  أعداد  نسبة  زيادة  على  حريصة  والوزارة 

في المشاريع النفطية. أخبار
ومتابعات

اللجنة المالية النيابية، تستضيف رئيس هيئة التقاعد أحمد الساعدي لمناقشة تعديل قانون التقاعد، مشيرًة إلى أن التعديل 

سيوفر ٢١٠ ألف درجة وظيفية.

قالت االمانة العامة للعتبة السينية املقدسة ان ابواب مستشفيي سفري اإلمام السني واالمام زين العابدين )عليهم السلم( التابعتني هلا 
استقبلتا منذ بدء التظاهرات يوم 25 ترشين املئات من اجلرحى بني صفوف املتظاهرين والقوات االمنية وانا استنفرت كل طاقاتا من 

اجل سلمة املواطنني خلل هذه املرحلة العصيبة.
املصابون  تلقى  وقد  ترشين   25 يوم  التظاهرات  بدء  منذ  معًا  االمنية  والقوات  املتظاهرين  جرحى  من  املئات  املستشفيان  استقبل  حيث 
علجاتم داخل املستشفى وخرجوا بسلمة منها، وأوضحت المانة العامة للعتبة املقدسة أن »الكوادر الطبية داخل املستشفيني استنفروا 
كل طاقاتم من إجل إنقاذ املتظاهرين واالجهزة االمنية الذين تعرضوا اىل اصابات نتيجة االحداث اجلارية ف عموم البلد ومنها كربلء 

املقدسة«.

 ،2019 الول  ترشين   30 الثلثاء  املقدسة  السينية  العتبة  قدمت 
الصالة  املياه  يتضمن  للمتظاهرين ف حمافظة كربلء  لوجستيًا  دعًم 

للرشب ونصب محامات متنقلة للمعتصمني.
وقال مصدر ف اعلم العتبة السينية: ان العتبة املقدسة قامت ظهر 
اليوم بتوزيع وجبات غذاء اىل املعتصمني ف ساحة الرتبية كم قدمت 
هلم املياه الصالة للرشب ونصب محامات متنقلة ف مكان االعتصام 

قرب تربية املحافظة.
للعتبة  التابعة  التخّصيص  الكفيل  إدارُة مستشفى  أعلنت  من جانبها 
حالٍة  أّي  ملعاجلة  التاّم  استعدادها  إبداء  االربعاء،  املقّدسة  العّباسية 
ما  وهذا  وباملّجان،  المنّية  القّوات  أو  املتظاهرين  من  اليها  تصل 
عملت عليه منذ الّيام الوىل الندالع املظاهرات، وأّن أبواهبا بقيت 

مرشعًة ول ترّد أو متتنع عن استقبال أّي حالٍة وفدت إليها.

العتبة الحسينية المقدسة  تقّدم دعما لوجستيا للمتظاهرين في كربالء

مستشفيا السفير واإلمام زين العابدين  »عليهما السالم«

تعالجان مصابين من المتظاهرين والقوات األمنية
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الواعي  المجتمع  كافة شرائح  ندعو  زويني:  أحمد  اللواء  كربالء  قائد شرطة 

والمثقف  الى عدم االنجرار وراء تصديق الشائعات واألقوال الكاذبة وتوخي 

الدقة في نشر ومشاركة االخبار وأخذها من مصادرها الرسمية.

وزارة التربية تقرر تقديم دعم منح وسلف لـ ٦٦8 موظفًا لحاالت الرعاية الصحية واالجتماعية لمنتسبي الوزارة في المراكز 

والمديريات العامة للتربية في المحافظات.

خرجاَ عدد من خطباء املنرب السيني، إىل التظاهرات الشعبية الدائرة 
املحافظات  أغلب  شهدتا  والتي   ، االرشف  النجف  حمافظة  ف 
العنف والعنف  بإعطاء القوق املرشوعة، ونبذ  العراقية، مطالبني 

املضاد.
يساندون  السيني  املنرب  )خطباء  عليها  ُكتب  الفتة  اخلطباء،  ومحل 
الفساد  صنوف  بكل  دون  وي��ن��دّ املرشوعة  مطالبهم  ف  اجلمهري 

وينبذون العنف والعنف املضاد(.
ورجال  السيني  املنرب  خطباء  خروج  أن  مدنيون،  ناشطون  ورأى 
الدين ومساندتم لخوتم املتظاهرين يستبرشون هبا خريًا بم يدم 
املطالبة  االنضمم معهم ف  العراقي، خصوصًا ف  الشعب  مصلحة 

بحقوقهم املرشوعة وكذلك ف نبذ العنف.
املرتبصني  ستصيب  الصور  هذه  »مثل  أن  الناشطني  أحد  وق��ال 
المنية  وقواتنا  الشد  بيئة  لن  اهلذيان؛  ومرض  التوازن  بفقدان 
تعود  ولن  »ل  قائًل:  التظاهرات«،  هذه  أهل  هم  وأهلهم  البطلة 

عقارب الساعة للوراء«.

أصدر جملس القضاء العىل، إعممًا إىل املحاكم يقيض فيه بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب املطلوبني عن جرائم الفساد دون الاجة 
إىل مفاحتته.

وقال املركز اإلعلمي للمجلس، إن »جملس القضاء العىل أصدر إعممًا لكافة املحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب املطلوبني 
عن جرائم الفساد املايل واإلداري دون الاجة إىل مفاحتته بغية مفاحتة الربملان بخصوص رفع الصانة بعد أن صّوت جملس النواب عىل 

رفع الصانة عن النواب املطلوبني عن جرائم الفساد املايل واإلداري«.
واشار املركز ف بيان إىل »تأكيد جملس القضاء العىل عىل اجلهات التنفيذية بالتنفيذ املبارش ملذكرات القبض أو االستقدام«.

القضاء األعلى يصدر إعمامًا يخص التحقيق مع النواب
 المطلوبين عن جرائم الفساد

عدد من خطباء المنبر الحسيني يحتشدون مع المتظاهرين
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صالة الجمعة 

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 3/ربيع االول/١44١هـ الموافق ٢٠١9/١١/١م :

ِة  دَّ ناَاِهي ااَلشِّ من مقولة لمري املؤمنني )عليه السلم( انه قال: )ِعْنداَ تاَ
اُء(. خاَ ِء ياَُكوُن ااَلرَّ ِق ااَْلباَلاَ لاَ اُيِق حاَ ُة واَ ِعْنداَ تاَضاَ ْرجاَ تاَُكوُن ااَْلفاَ

ف هذا الكلم املوجز لسيد الُبلغاء )عليه السلم( إطللة تاريية 
هنات  من  ختلو  ال  الدنيا  ان  وهي  أال  المهية،  غاية  ف  اجتمعية 
ومشاكل كثرية واالمام )عليه السلم( يريد ان يبني حالة المل، 
بعض  هناك  ان  يبني  وهو  التفاؤل  من  حالة  املرشوع  المل  طبعًا 
االبتلءات، ولكن هذه االبتلءات قد تشتد، فلذلك يقول )عليه 
ِة( حالة من حاالت الشّدة، وحالة من  دَّ ناَاِهي ااَلشِّ السلم(: )ِعْنداَ تاَ
حاالت الضيق متر بالفرد قد متّر بقرية او جمتمع، لكن هذه الالة 
ال تستمر أي تصل الشّدة اىل أقصاها الل سبحانه وتعاىل الل ُيفّرج، 
ُة( أي  ْرجاَ ِة تاَُكوُن ااَْلفاَ دَّ ناَاِهي ااَلشِّ يقول االمام )عليه السلم(: )ِعْنداَ تاَ
الفرج واالنسان دائًم يطمح ان اموره تكون دائًم عىل خري، وكل 

شّدة البد ان يتبعها فرج.
والشّدة هذا املفهوم وهي حالة من حاالت الِضيق قطعًا ال تستمر، 

لكن االنسان عليِه ان يثق بمسبب السباب.
االنسان املؤمن يرى ان االسباب باآلخرة ترجئ اىل ُمسببها وهو 
الل تبارك وتعاىل، االنسان قد يمر ف شّدة من ضيق املعيشة، او قد 
قد تكون  او  الشّدة ف مرض،  قد تكون  او  تكون شّدة ف حبس 
الشّدة ف جمتمع، االنسان عليِه ان ال ينسى تلك الُسنن اإلهلية التي 

أبى الل تبارك وتعاىل اال ان تري هذه االمور وفق منهجها وُسنتها 
التي رسمها الل تبارك وتعاىل هلا..

ان  البد  االمور  وان  وتعاىل  تبارك  بالل  الوثوق  من  البد  النتيجة 
تتغري واالنسان كلم ادرك فلسفة الشّدة كلم استلّذ بِحالة الفرجة 
ثم  متّر  شدائد  التاريخ...  عمق  ف  بأطناهبا  ترضب  املسألة  وهذه 
كانت  اذا  خصوصًا  نعترب  ان  علينا  وُتفرج،  تنكشف  ما  سعان 

الشّدة شدة عامة..
به  متّر  مريض  انسان  ينسى،  اخواين  الاالت  بعض  ف  االنسان 
يرى  يموت،  ان  ويتمنى  اليأس  حالة  اىل  املرض  ف  الشّدة  حالة 
االمور سوداوية، فجأة الل تعاىل يكتب لُه العافية ثم عندما يتعاىف 
تنّبه االنسان  قد  الشّدة  أل وشدة ولذلك هذه  به من  مّر  ما  ينسى 
وتنبيهات االنسان مهمة اللجوء اىل الل تعاىل اىل مسبب السباب.
نعم قد نحُن ُندرك المور عىل ظواهرها وهذه السباب بحسب 
تعاىل  الل  ارادة  عن  معزل  ف  ليست  هي  السباب  وهذه  نرى  ما 

وانم الل تعاىل اراد هلذه االسباب ان تكون مع مسبباتا..
اللجوء اىل الل تعاىل ملجأ ومأمن االنسان البد ان يلجأ اليِه..

اُء( خاَ ِء ياَُكوُن ااَلرَّ ِق ااَْلباَلاَ لاَ اُيِق حاَ ثم قال )عليه السلم( : )واَ ِعْنداَ تاَضاَ
االنسان ُيبتىل وقد ينزل البلء، االنسان ف أي مكان وف أي جهة 
ينظر يرى هناك ابوابا مغلقة فكأن هذه حلقة احاطة من االبتلء 

الثقُة باهلل وقت الشّدة
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والبلء عليِه تشتد هذه اللقة من البلء لكن اذا اشتدت الل تبارك 
وتعاىل يفتح للعبد ما دام هذا العبد يلجأ اىل الل دائًم يفتح لُه افقًا 
هذا  ان  عىل  ذلك  عن  السلم(  )عليه  املؤمنني  امري  ويعرّب  جديدًا 
ِء  ااَْلباَلاَ ِق  لاَ اُيِق حاَ تاَضاَ ِعْنداَ  الرخاء )واَ  البلء يكون  رخاء مقابل هذا 

اُء(. خاَ ياَُكوُن ااَلرَّ
ان  البد  حاالت  وهناك  طبيعية  ُسنن  هناك  اخوايت  اخويت  فإذن 
نفهمها ان نكون بمستوى كبري من االدراك كي نفهم هذه التبدالت 
وكي  نستفيد منها ونحاول ان نلجأ اىل مسبب السباب، قطعًا الل 
تعاىل ليست لُه مع عبدِه عداوة الل بيدِه كل يشء وال يعجزه يشء 
لكن الل يربينا تارة يربينا بشّدة كي نلجأ اليِه وتارة يربينا برخاء كي 
نشكرُه فإذا اضعنا االجلاء اىل الل ف حالة الشدة وغفلنا عن حالة 
الشكر ف حالة الرخاء ال نكون من العباد املنتخبني وال نكون من 
العبودية لل تعاىل وإال تبدل االحوال سواء  الذين حيسنون  العباد 
عىل الشخص من ِمنا ل يمرض ومن ِمّنا ل يفقر ومن منا ل ينتابه هّم 

او غّم ثم سعان ما يكشف الل تبارك وتعاىل ذلك بل ما أيرسُه..
االنسان قد يمر بحالة يرى ان مجيع االبواب قد ُاغلقت فجأة الل 
بالفرج من حيث ال حيتسب وما ذاك إال لن الل جل  يأتيه  تعاىل 

شأنه هو بيده مجيع السباب وبيدِه مجيع ُسنن الكون..
علينا نحُن ان نستلذ بم عند الل تعاىل حتى ف موارد الِشّدة وموارد 

االبتلء علينا ان ال ننسى الل تعاىل بالعكس قد نلتفت اىل الل تعاىل 
ف حالة الِشّدة وقد نلتفت اىل الل تعاىل ف حالة ِضيق البلء والل 
السموية  الديانات  دأبت  امُلفّرج ولذلك  سبحانه وتعاىل قطعًا هو 
البلء، نحن  اذا رضهبا  تعتقد  اىل من  تلجأ  ان  السموية  حتى غري 
بحمد الل نعلم ان الل تبارك وتعاىل هذه سنن الكون االنسان يمر 
لكن  والغم  اهلم  الشدة وبحالة من  الضيق وبحالة من  بحالة من 
علينا ان نفهم هذه االمور، قطعًا الل تعاىل يوّسع علينا والل تعاىل 
يفّرج علينا والمل ان الل تعاىل يغرّي هذه االمور هذا نفسُه جيعلنا 

ف حالة من التفاؤل كي نعمل..
الل تعاىل جيعل االنسان املؤمن يريد منه ان يتمسك بِه وان يلجأ اليه 
والل سبحانه وتعاىل هو من وراء القصد فالل هو املفّرج والل هو 

الذي يزيل حلق البلء عّنا..
)عليه  الشهداء  سيد  بجواره  نحن  بمن  وتعاىل  سبحانه  الل  نسأل 
السلم( ان يفّرج عّنا وان يزيل عّنا حلق البلء وان نعيش عيشة 
راضية نستلذ بأن الل تبارك وتعاىل هو امللجأ وهو املنتهى واليِه البد 

ان نرجع..
نسأل الل سبحانه وتعاىل ان يمّن عىل اجلميع بالعافية والسرت وان 
حيفظ اجلميع من كل سوء والمد لل رب العاملني وصىل الل عىل 

حممد واله الطيبني الطاهرين.
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أهيا االخوة واالخوات: نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سمحة السيد – دام ظله- ف النجف االرشف.
بسم الل الرمحن الرحيم

ِهدنا ف هذا االسبوع اصطدامات جديدة  مع استمرار االحتجاجات الشعبية امُلطالبة باإلصلح ف بغداد وعدد آخر من املحافظات، شاَ
مؤملة ومؤسفة بني االحّبة املتظاهرين واملعتصمني وبني رجال المن وغريهم، وقد اسفرت عن سفك مزيد من الدماء الربيئة، وتعّرض 

اعداد كبرية من اجلانبني إلصابات متلفة، وتزامن ذلك مع االعتداء بالرق والنهب عىل العديد من املمتلكات العامة واخلاصة.
ان الدماء الزكية التي سالت خلل االسابيع املاضية غالية علينا مجيعًا، ومن الرضوري العمل عىل منع إراقة املزيد منها، وعدم السمح 
بنوايا  الراهنة..  اذا تعاون اجلميع عىل حّل االزمنة  الداخيل، والفوىض واخلراب، وهو مكٌن  البلد اىل مهاوي االقتتال  بانزالق  أبدًا 

صادقة، ونفوس عامرة بحّب العراق، والرص عىل مستقبله.
ان املرجعية الدينية تدد التأكيد عىل موقفها املعروف من إدانة التعّرض للمتظاهرين السلميني، وكل انواع العنف غري املربر، ورضورة 
االعتصامات،  مع  التعامل  ف  عناوينها  من  بأيٍّ  القتالية  بالقوات  الزج  بعدم  املعنية  اجلهات  عىل  وتشدد  بذلك،  القائمني  حماسبة 

والتظاهرات السلمية.. خشية االنجرار اىل مزيد من العنف.
ان احرتام إرادة العراقيني ف حتديد النظام السيايس واإلداري لبلدهم من خلل اجراء االستفتاء العام عىل الدستور، واالنتخابات 

الدورية ملجلس النواب، هو املبدأ الذي التزمت به املرجعية الدينية، وأكدت عليِه منذ تغيري النظام السابق.

كربالَء  في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الصافي،  أحمد  السيد  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 
ربيع  الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 3/  الثانية من صالة  المقدسة في ُخطبته 

االول/1441هـ الموافق 2019/11/1م، تحدث قائال:

السيُد الصافي يقرأ نص ما ورد 

من مكتب سماحة السيد ـ دام ظله ـ في النجف االشرف  
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واليوم تؤكد عىل ان اإلصلح وإن كان رضورة حتمية كم جرى الديث عنُه اكثر من مّرة إال ان ما يلزم من االصلح ويتعني 
اجراؤه هبذا الصدد موكوٌل ايضًا اىل اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانِه من اقىص البلد اىل اقصاه، وليس لي شخٍص 

او جمموعة او جهة بتوّجه معنّي او أي طرف اقليمي او دويل ان يصادر إرادة العراقيني ف ذلك ويفرض رأيُه عليهم..
إننا نناشد مجيع االطراف بأن يفّكروا بحارض العراق ومستقبلِه، وال متنعهم االنفعاالت العابرة، او املصالح اخلاصة، ال يمنعهم 

اختاذ القرار الصحيح هبذا الشأن ما فيه خرُي هذا البلد، وصلحُه، وازدهاره.
والل سبحانه وتعاىل هو اهلادي وهو ويل التوفيق، ونسأله تبارك وتعاىل المن واالمان والسلم عليكم ورمحة الل وبركاته.
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طالب الظاهر

في األوقات الحرجة عامة وفي هذا الوقت الذي يمر على عراقنا الجريح خاصة، مع استمرار األوضاع بهذا الغموض، وهذا 

الترّقب.. لما ستسفر عنه األحداث الجارية في القريب العاجل إن شاء اهلل؛ أقول في هذا الوقت بالذات يتطلب من الجميع 

المزيد من الحذر والفطنة والوعي.. ووعي طبيعة ما يدور وما يحاك من عوائق وتحديات محيطة بالبلد، وهي تحديات عديدة 

ومتنوعة ومعقدة، وضرورة الوقوف صفًا واحدًا، من أجل تفويت الفرص على األعداء واالنتهازيين والوصوليين وغيرهم، 

والوصول بأقل الخسائر الى اإلصالح.   

جميعًا من أجل اإلصالح

التزام السلمية
العصيبة  والظروف  الراهن،  الوضع  خطورة  أحد  عىل  يفى  ال  لعله 
نتيجة  الشعبية،  استمرار االحتجاجات  البلد، ف خضم  التي متر هبا 
الدولة،  مفاصل  كل  ف  واسترشائه  واإلداري  املايل  الفساد  استطالة 
واملعتصمني،  املتظاهرين  بني  صدامات  ف  الدماء  سقوط  واستمرار 
وبني القوات المنية ف بغداد وبعض املحافظات الخرى، ولألسبوع 
اخلامس والعرشين من  املظاهرات ف  اندالع  التوايل ومنذ  الثاين عىل 

شهر ترشين الول املنرصم.
وتكرب اخلشية من انزالق البلد اىل أوضاع، ونتائج غري متوقعة، وغري 
حمسوبة، قد تؤدي اىل اشتعال حرب أهلية - ال سمح الل � واىل طغيان 
واخل��راب،  الدماء  من  املزيد   - يعنيه  -فيم  يعني  ما  وهو  الفوىض، 

واطالة زمن الزمة. 
ثم  السلمية،   .. السلمية  التزام  اجلميع  عىل  ال��رضورة  حتّتم  لذلك 
السلمية، للحيلولة أواًل دون سقوط املزيد من الدماء العزيزة، ومزيد 
التي  السامية  الهداف  اىل  الوصول  وبالتايل  من اجلرحى واملصابني، 

ختدم اجلميع، ومن ثم بلوغ بر المان بالبلد ثانيًا.  
منهج اإلصلح

ال يمكن أن حتّل الزمة إال من خلل التزام اجلميع بمنهج اإلصلح.. 
فيم  وتكاتفهم  وحرصهم،  تعاونم  خلل  ومن  ونية،  وعمل،  قوال، 
من  أم  املتظاهرين،  من  كانوا  أ  سواء  املنهج..  هذا  اعتمد  عىل  بينهم 
استطاعوا  ما  والعنف..  الصدام  تّنب  ورضورة  المنية،  القوات 
من  الدماء  هلذه  ملا  واملربرات،  السباب  تكن  ومهم  سبيل،  ذلك  اىل 

تداعيات خطرية.
ومن ثم رضورة حتيّل اجلميع بروح اإلخّوة الصادقة، واملحبة اخلالصة، 
وتعاون وتآزر الشعب بكل أطيافه وألوانِه من اقىص البلد اىل اقصاه، 

والعمل بصدق النوايا من أجل خدمة الهداف النبيلة التي ختدم مجيع 
خلل  من  ومستقبله،  العراق  حارض  عىل  حرصًا  البلد..  هذا  ابناء 
وضع حب العراق فوق كل مصلحة ورغبة ونية، والنظر اىل مستقبله 
ومستقبل ابنائه بكل اطيافه ومكوناته.. من جنوبه اىل شمله ومن رشقه 

اىل غربه.
الفساد  عىل  القضاء  وه��و  السامي،  اهل��دف  ه��ذا  وض��ع  ورضورة 
ودون  انفعال  دون  والعقول،  والقلوب  العني  نصب  واملفسدين.. 
ما سواه، وهو  أسمى من كل  اهلدف هو  فهذا  انانية..  عصبية ودون 

اإلصلح. 
استفتاء عام

ما البد لنا من التأكيد عليه، والتذكري به إن مصلحة الشعب العليا هي 
املصدر والساس ما جيب أن تقوم من أجله عملية اقرتاح الترشيعات، 
أو سن القوانني، ومن ثم حتديد نظام الدولة السيايس واإلداري، وإن 
اإلرادة الشعبية هي صاحبة القول الفصل ف رفضهم، أو االعرتاض 
عليهم، أو اجراء التعديلت اللزمة عليهم، من خلل اجراء استفتاء 
عام، وكم حصل بالفعل ف سنة  2005 من اجراء استفتاء عام عىل 

الدستور.
أمر  استفتاء عام، لنه  اجراء  التأكيد مرة أخرى عىل رضورة  وأحب 
يص مصالح الشعب العامة، وجيب أن يشارك به العراقيون مجيعًا من 
أجل تثبيت القوق، وليس لي شخٍص أو جهة، أو طرف اقليمي أو 

دويل، أن يفرض رأيه، فيصادر إرادة العراقيني. 
مثل  اج��راء  به  وأقصد  الديمقراطي-  اإلج��راء  هذا  مثل  إن  أخ��ريًا، 
هذا االستفتاء عىل النظام السيايس واإلداري- يعد جزءًا من حقوق 
إلرادة  الكومة  اح��رتام  عن  ينّم  الكومة،  وواج��ب��ات  الشعب، 

الشعب.. من أجل أحداث االصلح املنشود. 
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نبهه  أن  بعد  املصاحف  بتوحيد  أمر  عثمن  ان  املعروف  من 
الصحابة عىل ذلك، ولكنه انتدب هلذا المر أفرادا غري أكفاء 
! فوقعت بني النسخ املرسلة اىل المصار أخطاء واختلفات 
إملئية االمر الذي أدى اىل عودة اخللف بني  املسلمني، وكم 
يقرؤها  قارئا  أن عثمن أرسل مع كل نسخة  ايضا  هو معلوم 
عنده  التي  النسخة  عىل  يقرأ  كان  القارئ  وهذا  الناس،  عىل 
االختلف  فرجح   ، قارئهم  يتبعون  املرص  نفس  ف  والناس 
له  الرئيس  السبب  هو  هذا  وكان  قرآنه،  مرص  لكل  وأصبح 
إضافة إىل بداءة اخلط الذي كتبت به النسخ واخللو من النقاط 
واالعراب واسقاط االلفات ، ثم تاثري اللهجة واختلفها بني 
نى  قد  واله(  عليه  الل  )صىل  النبي  ان  حتى  العربية  القبائل 
عن بعضها، وتأثري االجتهاد والرأي الشخيص لبعض القراء 
ذلك.  وغري  والدب  بالقواعد  غالوا  الذين  العربية  وعلمء 
ومن يراجع ما ذكر من تفاصيل اختلف القراءات يتضح له 

ان دعوا تواترها جمازفة وشططا ال متت اىل الواقع بيشء.
ومن هنا فرق علمؤنا العلم بني تواتر القراءات فردوها وبني 
تواتر القرآن، أذ ال تلزم بينهم، فالقرآن والقراءات حقيقتان 
)صىل  الرسول  عىل  املنزل  الوحي  هو  فالقرآن   ، متغايرتان 
او  اللفاظ  كتابة  ف  اختلف  هي  والقراءات  واله(  عليه  الل 
تلفظها، وقد روي عن الصادق )عليه السلم( : ) ان القرآن 
واحد نزل من واحد ولكن االختلف جييء من قبل الرواة ( 
)الكاف 2 : 630( ، وقال السيد اخلوئي : ) ان تواتر القرآن ال 
يستلزم تواتر القراءات ، الن االختلف ف كيفية تعبري الكلمة 
ال يناف االتفاق عىل أصلها، كم ان االختلف ف خصوصيات 

حدث تأريي كاهلجرة مثًل ال يناف تواتر نفس الدث ، عىل 
أن الواصل الينا بتوسط القراء انم هو خصوصيات قراءاتم، 
 ، املسلمني  بني  بالتواتر  الينا  واصل  فهو  القرآن  أصل  وأما 
وف  الصدور  ف  عليه  وحتفظهم  السلف  عن  اخللف  وبنقل 

الكتابات ... الخ ( )البيان : 173( .
ومن ثم نقول: إن القراءة الصحيحة هي القراءة املشهورة بني 
املسلمني التي تلقتها االمة بالقبول وتركت الشاذ املخالف هلا 
وانكرت عىل من يقرأ هبا، فهي متواترة جيًل بعد جيل ، وذكر 
هو  ما  مع  موافقتها  هي:  ضوابط  هلا  تتمع  ان  العلمء  بعض 
مكتوب ف الرسم القرآين ، وموافقتها لألفصح واالفشى ف 

العربية ، وان ال يعارضها دليل قطعي.
هي  املسلمني  بني  واملشهورة  املعروفة  القراءة  كانت  وقد 
التزامًا بقراءة أحد  قراءة عاصم برواية حفص ، وليس ذلك 
القراء كي  يفرض بالفرق، بل إذا عرفنا أن عاصًم من القراء 
املعروفني كان ضابطًا متقنًا حمتاطًا فيمن يأخذ عنه كان حريصًا 
عىل االلتزام بم يوافق قراءة العامة والرواية الصحيحة املتواترة 
عند املسلمني ، فان االمر بالقيقة هو االخذ بقراءة املسلمني 

التي اتبعها عاصم ال أخذ املسلمني بقراءة عاصم.
مع أن عاصًم أخذ عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل )عليه 
ابن  عن  حبيش  بن  زر  عىل  قراءته  يعرض  وك��ان  السلم( 

مسعود، فلحظ !
السلم(  )عليهم  الئمة  من  لنا  االمر  صدور  املعلوم  ومن 

بالقرآءة كم يقرأ الناس.

ما هو موقفنا نحن الشيعَة من القراءات السبع ؟ 

A h r a r w e e k l y11



قواعد  فقهية

وثبات،  قرار  ذا  اليشء  جعل  عن  عبارة  وعرفا  لغة  اإلقرار  املعنى: 
ويكون املراد من اإلقرار هنا )ف الفقه( هو اعرتاف املقر بم ف ذمته 

من الدين والق والضمن وغريها.
املكلف، ومقدم عىل  الطرق الثبات الكم عىل  أقوى  واإلقرار هو 
الطرق االخر، وال شك ف نفوذ اإلقرار وترتب الثر عليه، وعليه 
كم  قطعا،  به  اعرتف  ما  يثبت  نفسه  عىل  بيشء  املكلف  اعرتف  فإذا 
إذا أقر شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك االقرار حجة 

قطعية ويثبت عليه الدين بواسطة اإلقرار.
ومن املعلوم أن مورد اإلقرار إنم هو المور التي تكون رضرية وكلفة

بالنسبة إىل املقر، فعليه ال يكون االعرتاف بالمر الذي ينتفع به املقر 
نفعا دنيويا حجة له، بل ال يطلق اإلقرار عىل ذلك االعرتاف بحسب 

االصطلح.
مرتكزات  ومن  الفقه  رضوريات  من  ودليل  أصل  اإلقرار  املدرك: 
ف  والصل  الل:  رمحه  اجلواهر  صاحب  املحقق  قال  كم  املترشعة، 
السنة  ال��رضورة،  أو  املسلمني  من  االمج��اع  بعد  )اإلق��رار(  رشعيته 
ف  بل  بعضها،  تسمع  التي  واخلاصة  العامة  طرق  من   . هبا  املقطوع 
الكتاب العزيز ما يدل عىل اعتباره ف اجلملة نحو قوله تعاىل: أأقررتم 
واخذتم عىل ذلكم ارصي قالوا أقررنا وقوله تعاىل: وآخرون اعرتفوا 
بذنوهبم... مضافا إىل النبوي املستفيض أو املتواتر: إقرار العقلء عىل 

أنفسهم جائز .
ويستدل عىل حجيته بالدلة الربعة:

ارصي  ذلكم  عىل  واخذتم  أأقررتم  تعاىل:  قوله  منها  اآليات:   -  1
قالوا أقررنا .

ومنها قوله تعاىل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون  ومنها قوله تعاىل:
حجية  عىل  تدل  اآليات  هذه  إن  يقال:  بذنوهبم  اعرتفوا  وآخ��رون 

اإلقرار.
والتحقيق: أنه ال داللة لتلك اآليات عىل املطلوب، وذلك لن املراد 
العهد وامليثاق، واملراد  من اإلقرار ف اآلية الوىل والثانية هو قبول 
من االعرتاف ف اآلية الثالثة هو التوبة فاملعرتفون هم التائبون، فل 

علقة هلا بنفوذ إقرار العقل عىل نفسه.
2 - الروايات: وهي الواردة ف متلف البواب وتبلغ درجة التواتر.
منها صحيحة عبد الل بن مغرية عن أيب عبد الل عليه السلم ف رجلني 

كان معهم درمهان، فقال أحدمها: الدرمهان يل، وقال اآلخر: مها بيني 
وبينك قال: فقال أبو عبد الل عليه السلم: )أما الذي قال مها بيني 
لصاحبه  وأنه  يشء،  فيه  له  ليس  الدرمهني  أحد  بان  أقر  فقد  وبينك 
ويقسم الثاين بينهم نصفني( . دلت عىل نفوذ اإلقرار ومؤاخذة املقر 

عىل ما أقر به.
وآله:  عليه  الل  صىل  قوله  وهو  الفريقني  بني  املشهور  النبوي  ومنها 

)إقرار العقلء عىل أنفسهم جائز( .
السلم  عليهم  عيل  عن  الل  عبد  أيب  عن  سنان  ابن  صحيحة  ومنها 
)الناس كلهم أحرار إال من أقر عىل نفسه بالعبودية( . دلت - بعد 
القاء اخلصوصية عن املورد – عىل كون اإلقرار طريقا الثبات متعلق 

اإلقرار عىل املقر.
لد  التاريخ  بداية  منذ  العقلئية  السرية  استقرت  قد  السرية:   -  3
االن عىل نفوذ اإلقرار، فإن معظم املعاملت عند العقلء يبتني عىل 

أساس اإلقرار، ويرتتب عليه الثر عندهم ف متلف المور.
4 - التسال: قد حتقق التسال عند الفقهاء بالنسبة إىل نفوذ اإلقرار وال 

إشكال فيه وال خلف، فالمر متسال عليه عندهم.
فرعان

الول: ال ريب ف صحة إقرار العاقل البالغ وأما إقرار الصبي فهل 
إقرار  تشمل  ال  اإلقرار  أدلة  أن  التحقيق  ال؟  أم  الثر  عليه  يرتتب 
أن  الصبيان فل شك ف  أنا منرصفة من  أقل من  الصبي قطعا وال 

املراد من قوهلم )إقرار العقلء( هم البالغون.
كم قال الشيخ النصاري: يكفي ف ذلك املقام )مقام االستدالل عىل 

إثبات
عىل  العقلء  إق��رار  نفوذ  من  وفتوى  نصا  عليه  أمجع  ما  القاعدة( 
أنفسهم، لكن ال ينفع ذلك ف إقرار الصبي فيم له أن يفعله . وذلك 

للفرق الواضح بني املقامني.
املحقق  وقال   . املجهول  اإلق��رار  ويقبل  اليل:  املحقق  قال  الثاين: 

صاحب
اجلواهر رمحه الل بأن اإلقرار هنا يثبت الق للمقر له: وإن كان مورده 

جمهوال لعموم إقرار العقلء وحينئذ فيلزم بتفسريه الرافع للجهالة .

قاعدة اإلقرار
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استفتاءات شرعية

بالعمل  عني  يقوم  شخص  استئجار  يل  جيوز  هل   : السؤال 
املستحبة مثل الصوم والصلة ف حيايت ؟

اجلواب : ال جيوز .

السؤال : هل جيوز إستئجار ذوي االعذار للصلة ؟
الحوط  عىل  مطلقًا  العذار  ذوي  استئجار  جيوز  ال   : اجلواب 
لزومًا كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة اخلبثية أو املسلوس أو 
املتيمم إال إذا تعذر غريهم، بل ف فراغ ذمة امليت مع تربع العاجز 
جيوز  نعم  ذلك،  ف  االحتياط  مقتىض  مراعاة  يرتك  فل  إشكال، 
استحبابًا  الحوط  كان  وإن  تربعه  ويكفي  اجلبرية  ذي  استئجار 
خلفه. وإذا استأجر القادر فصار عاجزًا وجب عليه التأخري إىل 

زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت اإلجارة .

السؤال : شخص ال يصيل وال يصوم ولكنه يصيل ويصوم اجارة 
عن غريه فهل يصح ذلك ؟

اجلواب : يصح عمله وال ينبغي ان يستاجر مثل هذا .

السؤال : اذا ل يشرتط صاحب املال اي يشء ف صلة االستجارة 
فهل جيوز ف الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات مرة واحدة ومن 

دون اذان واقامة ؟
اجلواب : ال جيوز اال مع الترصيح باالكتفاء بذلك لن االطلق 

ينرصف اىل املتعارف .

السؤال : اخذ شخص صلة نيابة عن شخص اخر متوىف ولكن 
ل يقِض الصلة وتوف الشخص فم موقفه ؟

اجلواب : يؤاخذ اذا ترك عمدًا وعىل الورثة دفع املال ليصىل عن 
ر له ان ل يمكن مراجعة املستاجر . املستاجاَ

ن قطعت إحدى يديه من املرفق؟ وهل  السؤال : هل توز إمامة ماَ
جيزي استيجاره للصلة ؟

اجلواب : نعم توز إمامته وجيزي استيجاره للصلة .

بعضها  امتمُت  ان  وبعد  استيجار  صلة  سنة  اخذت   : السؤال 
حدثت عندي كثرة شك ف الفاظها فرصت أكرر اللفظ الواحد 
بوظيفتي  فعملت  الشك  كثري  أين  فرتة علمُت  وبعد  مرات  عدة 

الرشعية فم حكم صليت التي كررت فيها االلفاظ ؟
اجلواب : صلواتك صحيحة .

الصلة  ف  واالخ��ف��ات  اجلهر  وج��وب  يكون  هل   : اال��س��ؤال 
االسئجارية بحسب النائب أو املنوب عنه ؟

اجلواب : جيوز استئجار كل من الرجل واملرأة عن الرجل واملرأة، 
جيهر  فالرجل  نفسه،  حال  واإلخفات  اجلهر  ف  الجري  ويراعي 
باجلهرية وإن كان نائبًا عن املرأة، واملرأة ال جهر عليها وإن نابت 

عن الرجل .

الصالة االستئجارية والنيابية

13



تواصل المالكات الهندسية والفنية لقسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة انجاز أعمالها 
في تغليف وتزجيج سرداب الشهداء داخل الصحن الحسيني الشريف، بالنقوش والزخارف االسالمية 

التي تتوافق مع الطراز المعماري للصحن الشريف، لتصل نسب انجاز العمل بها الى )80%(، أكد ذلك 
)كريم االنباري( مسؤول القسم مضيفا، بهذا »العمل الدؤوب للكوادر الفنية سيعلن قسم الصيانة 
خالل االيام القليلة القادمة  انتهاء اعماله بشكل كامل، ليكون سرداب الشهداء متاحا امام الزائرين 

الكرام ليكون مكّمال لسطح الحرم الحسيني الشريف«.

االحرار: حسين نصر/ تصوير: صالح السباح

تواصل  تغليف وتزجيج سرداب الشهداء 

المالكات الهندسية والفنية للعتبة الحسينية المقدسة  

A h r a r w e e k l y 14
العطاء الحسيني



وأوضح االنباري، ان  املواد املستخدمة ف اعمل التزجيج تتمتع 
بمميزات خاصة كمقاومتها للكرس والضغط والرارة وترسيب 
املياه فضل عن عزهلا للرطوبة ودرجات الرارة العالية باإلضافة 
اىل انا غري مرضة بالبيئة. مبينا، ان الرسداب يمتد من باب قايض 
الزاوية  ف  الكرامة  باب  إىل  وصوال  الشهداء  وباب  الاجات 
الشملية الرشقية للصحن السيني الرشيف، مشريا اىل ان العمل 
اجلاري حاليا  هو  عىل فتح الباب بني سدايب )الشهداء والقبلة( 
لتسهيل  والجة(  )الشهداء  سدايب  بني  باب  فتح  تم  ان  بعد 

حركة الزائر بشكل مريح وانسيايب .
التزجيج  وحدة  مسؤول  الطائي(  حممد  جاسم  )عيل  قال  فيم 
ف  التزجيج  بأعمل  بارشت  املرايا  وحدة  ان  القسم:  ف  واملرايا 
خربة  يمتلكون  وهم  الفنيني  القسم  بكوادر  الشهداء  سداب 

االسلمية  والنقوش  والزخارف  املرايا،  بأعمل  وميزة  عالية 
بأشكاهلا املتنوعة )السليمية واهلندسية والنباتية( التي استخدمت 
يبلغ طوله )54( مرتا  الذي  الشهداء  ف تزجيج سقف سداب 
من  هي  املستخدمة  املرايا  ان  اىل  مشريا  م��رتا،   )23( وعرضه 
اجود انواع املرايا ف العال وذات الوان متعددة ومقاومة جلميع 
الظروف البيئية، منوها  اىل ان انجاز العمل بالكامل من املؤمل 

االعلن عنه خلل االيام القادمة.
ويذكر ان االمانة العامة للعتبة السينية املقدسة تسعى  اىل انجاز 
العداد  الستيعاب  الرشيف  السيني  الصحن  توسعة  مشاريع 
املتزايدة سنويا من الزائرين اضافة اىل تنفيذ خطتها االسرتاتيجية 
السلم( من خلل مرشوع  )عليه  االمام السني  مرقد  لتوسعة 

صحن العقيلة زينب )عليها السلم( .

علي جاسم الطائيكريم االنباري
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االحرار: آالء طاهر / تصوير: غفران عباس

نشَرت شعبة التدريب والتطوير النسوي في قسم تطوير 
الموارد البش���رية في العتبة الحس���ينية المقدس���ة فريقا 
نسويا عمله إسعاف الزائرات طيلة زيارة األربعين المباركة 
داخل صحن اإلمام الحس���ين )عليه السالم(، رعاية للحجاب 
وحرمة الزائرة، وكان الفريق المنتش���ر طيلة )24( س���اعة ال 
يتوانى عن نجدة وإس���عاف الزائرات؛ بحسب )خلود البياتي( 

مسؤولة شعبة التدريب والتطوير النسوي.

ينشر فريق )رحماء بينهم( النسوي إلسعاف الزائرات 
في زيارة االربعين الخالدة

تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة

بينهم  ء حما ر
ري��ادي  نسوي  مشروع 

في اسعاف الزائرات داخل 
الصحن الحسيني 
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من  فريق  نرش  متضمنا  بينهم(  )رمح��اء  مرشوع  »كان  وأضافت 
آلية  بخصوص  الكامل  للتدريب  خضعن  اللوايت  املسعفات 
التعامل مع متلف اإلصابات، ومنوهة عن »ما  يميز الفريق هو 
بعدة  التحدث  مهارة  يمتلكن  اللوايت  عضواته  من  عدد  وجود 
لغة  اىل  باإلضافة  والرتكمنية  واالنكليزية  الفارسية  كاللغة  لغات 

االوردو«. 
منذ  الشعبة  به  بدأت  حيث  ريادي  »املرشوع  )البيايت(:  وحتدثت 
الزائرات  العراق، إلسعاف  املقدسة ف  العتبات  ست سنوات ف 
اللوايت تعرضن لاالت إصابة متلفة، وتقديم املساعدة هلن آنيا«، 
مبينة أن »اإلصابات تنوعت من حاالت بسيطة كاإلغمء والتشنج 
كالرصع  صعبة  وحاالت  بسيطة  بجروح  وإصابات  واالختناق 

واخللع«.
بالفريق  املسعفات  السيدات  تيئة  تم  ان  »سبق  البيايت  وأضافت 
جمال  ف  تأهيلية  دورات  خلل  من  متطوعة   )23( من  املتكون 
اإلسعاف الويل لغرض التهيؤ هلذا املرشوع الضخم الذي انطلق 
فيه  خضعن  وقد  1435ه���،  منذ  شعبان  من  النصف  زيارة  منذ 
قد  الذي  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  أداء  كيفية  جمال  ف  ل��دورات 

حيتاجه املصاب أثناء حوادث االختناق والزحام الشديد«.
وتابعت مسؤولة شعبة التدريب والتطوير النسوي، حديثها »بأن 
ف  املتطوعات  فريق  قبل  من  تغطيتها  متت  التي  العمل  مساحة 
مرشوع )رمحاء بينهم( شمل الصحن السيني الرشيف وكذلك 

منطقتي الرسداب والائر السيني الرشيف«.
وحتدثت املسعفة )كوثر رسن( طالبة ف كلية املعارف اإلسلمية 
جمموعة  مع  االسعاف  الفريق  اىل  انضمت  التي  النارصية،   من 
جديدة من االعضاء من حمافظة النارصية هذه السنة، حيث قالت: 
»انا ل تكن حتلم يوما ما هبذه اخلدمة وهذا الرشف العظيم الذي 
السني  االمام  زائرات  يدم  فريق  اعضاء  ضمن  لتكون  شملها 

)عليه السلم( بخدمة انسانية«.
هذا  ان  اخفي  »ال  اخلفاجي(:  ناظم  )حنان  املسعفة  قالت  فيم 
او  رشحه  يمكن  ال  وربم  اخر  نوع  من   سعادة  لنا  يمثل  النشاط 
وصفه بعبارات لكون من يمرس هذا العمل ويقدم هذه اخلدمة 
داخل الصحن املقدس اليب االحرار يعيش سعادة ال يناهلا اال ذو 
حظ عظيم ونسأل الل ان ال نسلب هذا التوفيق ونسأله العودة ف 

كل الزيارات«.
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وفد من تدريسّيي بغداد يلتقون الشيخ الكربالئي، ويحّذرون 

من انتشار ظواهر سلبية أخطرها )اإللحاد(

لقاء التدريسيين بممثل المرجعية يؤّشر إيجابية مجتمعية..

تأكيُد األكاديميين والكوادر 
التدريسية على حضورهم للعتبة 

الحسينية المقّدسة واللقاء 
بمّمثل المرجعية الدينية العليا 

والمتولي الشرعي سماحة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي، تؤّشر 

لنا على األقل وكذلك للمراقب 
المتفّحص، أّن االستماع لتوجيهات 

المرجعية الرشيدة واألخذ 
بنصائحها شيء هاٌم جدًا يلقي 
بظالله اإليجابية على أي عمل أو 

مسيرة مجتمعية.
وها هو، قد تشّرف بزيارة المرقد 

الحسيني الطاهر، وفٌد أكاديمي 
من تدريسيي  كلية التربية 

األساسية بالجامعة المستنصرية 
في بغداد، األسبوع الماضي، 

وتخّلل اللقاء الذي حضره مدير 
مكتب األمين العام للعتبة 

الحسينية المقدسة السيد سعد 
الدين هاشم البناء، العديد من 
الموضوعات التي تهم الشباب 
العراقي والطلبة العراقيين في 

الجامعات العراقية.

األحرار/ ضياء األسدي � تصوير/ صالح السّباح
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مّتت  االستضافة  »هذه  أن  البناء  أوضح  لألحرار،  حديثه  وف 
املقدسة،  للعتبة  التابعة  النسوي  اإلع��لم  شعبة  مع  بالتنسيق 
كلية  من  والتدريسّيات  التدريسيني  من  ع��ددًا  استضفنا  حيث 
بل  ليست االوىل  املستنرصية، وهي  اجلامعة  الرتبية الساسية ف 
منها  معهم  بالتعاون  أقيمت  متلفة  ونشاطات  زيارات  سبقتها 
إقامة مسابقة )الطالبة املثال( داخل الكلية وهناك علقة طيبة بيننا 

وبينهم«. 
وأضاف البناء، أن »الوفد الزائر كان باستقباله سمحة الشيخ عبد 
الطلبة  الكربلئي، وقد طرحوا موضوعات مهمة ختّص  املهدي 
واستغرقت  العراقي،  الوضع  ختّص  عامة  وأمورًا  والتدريسيني 
الترشف  تضمن  استضافتهم  »برنامج  أّن  مبينًا  كبريًا«،  وقتًا 
أقسام  من  عدد  ف  وجولة  السلم(  )عليه  السني  لإلمام  بزيارة 
هي  الزيارة  هذه  تكون  لن  تعاىل  الل  شاء  وإن  املقدسة،  العتبة 
تقع  التي  الكبرية  النخب  هذه  مع  سيستمر  فالتواصل  الخرية 
الطلبة  وتوعية  ورعاية  وتعليم  تدريس  ف  كبرية  مسؤولية  عليها 
اجلامعيني ف ظل اهلجمة الرشسة عىل أبناء الوطن الواحد والدين 

واملذهب«. 
أحد  مشكور،  خزعل  غالب  الدكتور  االستاذ  حتدث  جهته  من 
هي  اليوم  هذا  »زيارتنا  قائًل:  الساسية  الرتبية  كلية  تدريسّيي 
استقطبنا  بالقصرية  ليست  فرتة  قبل  أننا  حيث  الوىل؛  ليست 
به  تقوم  ما  عىل  ليتعرفوا  كربلء،  ف  املقدسة  العتبات  اىل  طلبة 
من مشاريع دينية وتوعوية وثقافية وعمرانية«، مبينًا أن »اهلدف 
املؤسسات  به  تقوم  بم  الطلبة  تعريف  هو  الزيارات  تلك  من 
إلقامة  مكانًا  فقط  ليست  وهي  املقدسة  العتبة  بينها  ومن  الدينية 
اجلانب  ولنرهيم  وإنم  العزائية؛  واملجالس  الدينية  املحارضات 
العراقي  املجتمع  إليه ف خدمة  املقدسة وما تسعى  للعتبة  اآلخر 
والزائرين عىل وجه اخلصوص، كون كم تعلمون ان هناك توّجهًا 
ظاهرة  نرش  حياولون  الذين  والوطن  الدين  أعداء  قبل  من  كبريًا 
التي من شأنا أن  الظاهرة  )اإللاد( بني طلبة اجلامعات، وهذه 

تفتكاَ باملجتمع العراقي«.
ويميض مشكور ف حديثه، مبينًا »حرصنا ف لقائنا عىل استقطاب 

الكوادر النسوية من التدريسيات بكلية الرتبية الساسّية؛ ليتعّرفن 
لألستاذ  برأيي  مهمة  وهي  املقدسة،  العتبات  به  تقوم  ما  عىل 
ليتسّنى له معرفة ذلك واإلجابة للطلبة ف اجلامعات التي حتاول 
انتشار  من  كبري  بشكل  للحّد  وذلك  العتبات،  بعمل  تشّكك  ان 
ظاهرة اإللاد، وبرأيي هذا العمل حيتاج اىل وضع برنامج خاص 
وأساتذتم«،  العراقية  اجلامعات  لطلبة  زيارات  سلسلة  وإجراء 
تتم  الزيارة  وهذه  السابقة  »زياراتم  أن  إىل  ذاته  بالوقت  منّوهًا 
الدوام الرسمي وليومي اجلمعة والسبت حتديدًا،  خارج أوقات 

ولكنها بتصّورنا مهمة جدًا«. 
حسن،  ه��ادي  زينب  الدكتورة  الستاذة  حتّدثت  جانبها،  من 
معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا ف كلية الرتبية 
تواصل  باب  من  وت��أيت  ج��دًا  مهمة  »الزيارة  قائلة:  الساسية 
وأيضًا  السلم(،  )عليهم  الطهار  الئمة  مع  الروحي  االرتباط 
من  الكثري  عن  النقاب  لكشف  العليا  املرجعية  مثيل  مع  للقاء 
التي اعتقد أن هناك خلًل وعدم وضوح رؤيا فيها، وقد  النقاط 
بّينت ذلك لسمحته من ضمنها النظرة السلبية لسدانة الروضتني 
صحيحًا،  ليس  وهذا  والكاظمية،  والعلوية  والعباسية  السينية 
كون الوزة وعرب سنوات طويلة تبّنت مشاريع كثرية ختدم أبناء 

املجتمع«.
وتتابع حديثها، »أما القضية الثانية التي حتّلقت حوهلا ف الكلم 
مع الشيخ الكربلئي؛ هو ان طلبة اجلامعات بحاجة ماسة وفعلية 
ملعرفة كل ما يتعّلق بمفهوم الوزة وأعمهلا ومشاريعها وأدوارها 
املجتمعية، ويفرتض ان يسلط الضوء عليها؛ كون الطلبة اجلامعيني 
خصوصًا،  الرشيدة،  املرجعية  مع  التواصل  استمرار  إىل  بحاجة 
وأيديولوجيات  وتيارات  خلقيًا  انحرافًا  نشهد  لألسف  وأننا 
أخذت تؤثر عىل تفكري الطالب، ناهيك عن المراض املجتمعية 
ومن بينها املخِدرات، وتيارات اخرى تتبع ما يسمى باللدينيني 
من  هلا  ينظر  أن  يفرتض  جدًا  مهمة  القضايا  وهذه  )امللحدين(، 
منظار خاص ولن ت                                                 كون من خلل 
املسؤولية أصبحت جسيمة لوجود  أن  فقط، حيث  املحارضات 

تيارات منحرفة«.

الدكتورة زينب هاديالدكتور غالب خزعل
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كاتب وكتاب

أهل البيت )عليهم السالم( في آية التطهير

وهنا ارتأينا أْن نقفاَ عند أحد أهّم الكتب التي تركها لنا الراحل 
آية  ف  السلم(  )عليهم  البيت  )أه��ل  كتاب  وهو  أال  العاميل، 
التطهري(، خصوصًا مع استمرار اجلدل حول من هم أهل البيت 
ْجساَ  نُكُم الرِّ ُ لُِيْذِهباَ عاَ املقصودو ن ف اآلية الرشيفة: )إِنَّماَ ُيِريُد اللَّ

ُكْم تاَْطِهرًيا( )الحزاب: 33(. راَ هِّ ُيطاَ ْيِت واَ أاَْهلاَ اْلباَ
إنه ال ريب ف أن الرسول الكرم )صىل الل عليه  يقول سمحته: 
وآله(، أعرف من كل أحد بالقرآن ومعانيه، وإشاراته، ومراميه، 
إىل  الاجة  ومست  الم��ور،  اشتبهت  إذا  وامل��لذ  املرجع  وهو 

التوضيح أو التصحيح.
لكن ما يثري االنتباه ف هذا املجال: أننا نرى الرسول الكرم )صىل 
للتوضيح،   � طوعية  وبصورة   � أحيانًا  يتصدى  وآل��ه(  عليه  الل 
ووضع النقاط عىل الروف، حتى ف أمور يظن لول وهلة أنا 

من الواضحات.
السياسية،  الهواء  أن  كيف  نرى:  ونحن  تواجهنا  املفاجأة  لكن 
التزييف  ومتارس  اخليانة،  يد  متد  أن  حتاول  اجلاهلية  والعصبيات 
والتحريف بالنسبة لنفس ذلك اليشء الذي تصدى الرسول )صىل 
الل عليه وآله( لتوضيحه، وترسيخه، وتصحيحه. وكأنه )صىل الل 
كان  الشبهة،  ودفع  والتحديد،  للتفسري  تصدى  حني  وآله(  عليه 

ينظر إىل الغيب من سرت رقيق.
ولكن ملا كان املساس بالنص القرآين � حذفًا، أو زيادة، أو حتريفًا � 

يكاد يلحق باملمتنعات، ودونه خرط القتاد.
حتريف  إىل  يعمدون  الرشيرة  أهدافهم  حتقيق  إىل  توصًل  فإنم 
معانيه، ودالالته، والتلعب هبا، بداًل من حتريف مبانيه، وكلمته، 
وقد أشار اإلمام الباقر )عليه السلم( إىل ذلك فيم كتبه إىل سعد 
اخلري، حيث يقول: »أقاموا حروفه، وحرفوا حدوده، فهم يروونه 
للرواية، والعلمء حيزنم  يرعونه، واجلهال يعجبهم حفظهم  وال 

برتكهم للرعاية«.
وهذا بالذات هو ما حصل بالنسبة إىل آية التطهري النازلة ف أهل 

بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومتلف امللئكة.
استمرت  والتي  واملتواصلة،  الكثرية  النبوية  التأكيدات  رغم  إْذ 
أشهرًا عديدة، وربم إىل حني وفاته )صىل الل عليه وآله( عىل أن 
الكساء،  أهل  خصوص  هم  التطهري«  آية  ف  البيت  ب�»أهل  املراد 

وأنم استنادًا إىل هذه اآلية مطهرون من الذنوب.
المر  إىل حرف هذا  نعم.. رغم ذلك نجد محلة مسعورة تدف 
حتى  اآلية،  داللة  حول  الشبهات  وإثارة  القيقية،  مواضعه  عن 
ودفع  وآله(،  عليه  الل  )صىل  النبي  تكذيب  بقيمة  ذلك  كان  ولو 

في يوم األحد الماضي )2019/10/27(، وّدع عالمنا ومكتباتنا، المحّقق الفذ 
)السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي( صاحب المؤلفات القّيمة التي 

دافع بها عن أهل بيت النبوة )عليهم السالم( مؤّكدًا على عظمتهم 
وأدوارهم اإللهية، وأحقيتهم في إمامة األّمة اإلسالمية، بعد رحيل النبي 

األكرم )صلى اهلل عليه وآله(، وال نقول أن رحيل السيد العاملي ترك فراغًا 
ال يشغله أحد، لكن البّد وأن نستشهد بحديث اإلمام الصادق )عليه السالم( 
حين قال: »إذا مات العالم ُثِلم في اإلسالم ثلمة، ال يسدها شيء إلى يوم 

القيامة«، فلهذا الرجل مواقف مشّرفة وتراث فكري وديني عظيم حرّي 
بنا أن نحافظ عليه.

إعداد: علي الشاهر
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قوله بصورة ذكية ومبطنة.
عليه  الل  )صىل  النبي  تفسري  إىل  إملاحة  الفصل  هذا  ف  ونجد 
وآله( آلية التطهري، ثم سريى القارئ بنفسه � إن شاء الل � من 
خلل سائر ما ذكرناه ف هذا الكتاب بعض الكيد الذي جاء به 
اآلخرون من خلل الشبهات التي أثاروها، والدعاوى الباطلة 

التي أطلقوها.. فإىل ما ييل من صفحات.
»أهل  ب�  املقصود  أن  عىل  تؤكد  جدًا  كثرية  روايات  رويت  لقد 
العلمء  رواها  وقد  الكساء،  أهل  هم  الرشيفة  اآلية  ف  البيت« 
واملحدثون عىل اختلف مذاهبهم ومشارهبم. وهي متواترة من 

طرق أهل السنة فضًل عن تواترها من طرق الشيعة أيضًا.
وأهل الكساء هم: النبي )صىل الل عليه وآله(، وعيل، وفاطمة، 

والسنان )عليهم السلم(.
وقد قال املحقق الكركي )رمحه الل(: »إنه قد بلغ التواتر، وأفاد 
والعد  الرص  يبلغه  ال  فيم  الشيعة،  رواه  ما  عنك  دع  اليقني، 
نايته. وأي رواية ف السنة أثبت من هذه الرواية، التي قد اتفق 
عىل نقلها رواة أهل السنة، ورجال الشيعة اإلمامية، أهل الق، 
إليها  تطرق  وإذا  وخالصتهم.  البيت(  )أهل  خاصة  هم  الذين 

منع السنة، ل يبق ف السنة يشء إال وتطرق إليه املنع«.
وعىل حد تعبري السكاين: »قد كثرت الرواية فيه«.

وعىل حد تعبري آخر: »ال حتىص كثرة«.
وقال بعض آخر: »أمجع املفرسون، وروى اجلمهور«.

الكساء،  لهل  اآلية  شمول  عىل  أمجعوا  بأنم  ذلك:  وفرسوا 
يعتد  من  إمجاع  املراد:  أو  زوجاته،  دخول  ف  هو  إنم  واخللف 

بقوله ف أمر النزول وشبهه. وقد تقدم نقل ذلك.
وقال العلمة الطباطبائي )رمحه الل(: »وهي روايات مجة، تزيد 
عىل سبعني حديثًا، يربو ما ورد منها من طرق السنة عىل ما ورد 
السنة بطرق كثرية عن  أهل  فقد رواها  الشيعة،  منها من طرق 
بن  وواثلة  وسعد،  اخل��دري،  سعيد  وأيب  وعائشة،  سلمة،  أم 
السقع، وأيب المراء، وابن عباس، وثوبان موىل النبي، وعبد 
الل بن جعفر، وعيل، والسن بن عيل )عليهم السلم( ف قريب 
من أربعني طريقًا.. وروتا الشيعة عن عيل، والسجاد، والباقر 
والصادق والرضا )عليهم السلم(، وأم سلمة، وأيب ذر، وأيب 
الدؤيل، وعمرو بن ميمون الودي، وسعد  ليىل، وأيب السود 

بن أيب وقاص ف بضع وثلثني طريقًا«.
أكثر  رواتا  أن  وأسانيدها  الرواية  باملراجعة هلذه  يتضح  ولكن 

من ذلك بكثري.
وأخريًا، فإن القندوزي النفي بعد ما روى عن مودة القربى: 
)إِنَّماَ  ويقول:  فاطمة  باب  يأيت  أشهر  تسعة  بقي  الل  رسول  أن 
تاَْطِهريًا(  ُكْم  راَ هِّ ُيطاَ ْيِت واَ اْلباَ أاَْهلاَ  ْجساَ  الرِّ ْنُكُم  لُِيْذِهباَ عاَ الُل  ُيِريُد 
ا..(  ْيهاَ لاَ رِبْ عاَ اْصطاَ ِة واَ لاَ بِالصَّ أاَْهلاَكاَ  ْأُمْر  وذلك بعد ما نزلت: )واَ

قال: »وروي هذا اخلرب عن ثلثمئة من الصحابة«.
والطريف ف المر: أن الرجل املعروف بانحرافه عن عيل )عليه 
)عليهم  فيهم  ورد  ما  أكثر  إلنكار  وجيهد  بيته،  وأهل  السلم( 
السلم( � وهو ابن تيمية � ل يستطع إال االعرتاف بصحة حديث 

الكساء، فقال: »أما حديث الكساء، فهو صحيح«.
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طرقُت رحاَبِك اّم الحسين

ص�������������الح ردي����������������ف ع����ل����ي

�حل�����������س�����ن �مَّ  رح�������������اب�������������ِك  ط�����������رق�����������ُت 
�ل�����ع�����������س�����ور يف  ز�ه����������ي����������ًا  ت������اج������ه������ا  �رى 
ون����������������������ورً� ي���������������س�������يء �������س������م������ا �مل�����������س�����رق�����ن
ع����ل����ي����ك �����������س����������ام  �الم�������������������ن  ب����������ن����������َت  �أ 
����������س���������ج���������ودك ك���������������ان م����������ث����������ال �ل�����ي�����ق�����ن
وت�����������س�����ب�����ي�����ح�����ة ن�����������س�����ج�����ت�����ه�����ا �ل�����������س�����ف�����اه
ه������������دي������������ة ط���������������ه ح����������ب����������اه����������ا �ل��������ي��������ك
ول�������ي���������������س ع������ج������ي������ب������ًا رك�����������������وع �خل�������ل�������ود
وب���������ع���������ل���������ك ك�����������������ان �م���������������������ام �ل�������ت�������ق�������اة
�ل���������ع���������دد ج�����������م�����������َع  �هلل  ه�����������������زم  ب�������������ه 
وجن���������������������اك ك�����������ان�����������ا �م�������������ام�������������ي ه���������دى
ف����ظ����ي����ع خ�������ب�������ط  �ل��������ن��������ا���������س  يف  ت����������ق����������اذف 
�حل�������������س������ن �م  رح�������������اب�������������ك  ط�����������رق�����������ت 
�ل���������ف���������وؤ�د ح��������زي��������ن  حم��������ب��������ًا  ������������س�����������وؤوال ً 
�الرذل��������������������ون �ج�����������������رح  مب����������ا  خ���������ج���������وال ً 
�ل����������ه����������د�ة خل�����������ر  �جل��������م��������ي��������ل  وردو� 
�ل���������ه���������د�ة ج��������م��������ع  و�هلل  ف���������������از  ل��������ق��������د 
ف������ن������ي������ل �ل���������������س�������ه�������ادة ح����������ظ �ل���������س����ع����ي����د

�����س����ن���������س����ق����ي ث���������������ر�ك مب������������اء �ل���������������س�������وؤون 

�ل������ط������اه������ره ب�����ال�����ب�����������س�����ع�����ة ِ  وح�������������س������ب������َي 
�ل����������ز�ه����������ره �ل�������������س������م������ا  يف  وم�������ن�������زل�������ه�������ا 
وي�������ج�������ل�������و ل�������ن�������ا �ل�������������س������ب������ل �حل���������ائ���������ره
ع�������ل�������ى روح������������������ك �ل������������������رة �ل���������������س�������اك�������ره
وم��������ل��������ح��������م��������ة ك���������ال�������������������س���������ذى ع���������اط���������ره
����������س���������ف���������اه���������ك م��������ل��������ه��������م��������ة �آ��������������س�������������ره
ك���������ن���������وز �ل�����������دن�����������ا ع�������ن�������ده�������ا ق������ا�������س������ره
ف������������ان������������ت ل��������������ه روح������������������������ه �الآم������������������������ره
و�������س������ي������ف������ًا ع������ل������ى �ل����������زم����������رة �ل������ك������اف������ره
�حل����������اف����������ره �ىل  �ل������������ع������������دو  و�آَب 
و�رك������������������������������ان دي�����������������ن ب���������ه���������م ف���������اخ���������ره
و�أل�����������������������وو� ع������ل������ى �ل�����ن�����ع�����م�����ة �ل������ب������اه������ره
وج��������ئ��������ت��������ك ب�����������ال�����������َع�����������رة �ل��������ق��������اه��������ره
�و������������س����������ي����������ك ب������ال������ل������ه������ف������ة �ل��������ف��������ائ��������ره
وم��������������ا �������س������ن������ع �ل������ط������غ������م������ة �ل�������ك�������اف�������ره
ب���������������اأن ف������ج������ع������و� �ل���������ع���������رة �ل�������������س������اب������ره
�ل�������ف�������اخ�������ره �جل����������ن����������ِة  �ىل  وع�����������������������ادو� 
�آث�����������������ره ق�������������د  �هلل  ب�������������ه  وف���������ي�������������������س 
ورب�����������������������ك �ه�����������������������دى ل���������ك���������م ك���������وث���������ره
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حيدر عاشور

�سيدي، مل يبَق بقلوبنا �سيء، �أحامنا ب�سيطة وو�قعية، �ن مت�سح 
عنا دمع �لتوجع هو غاية �ملنى باحلياة. �سيدي، تعلم �ن يف وطني 
قم�سانهم  خلعو�  �سباب  عقيدتك،  خطى  على  ي�سر  جليًا  حدثًا 
�لوطن؛  �ساحات  �ىل  بها  وذهبو�  ��سمك،  حتمل  ر�ي��ة  ورفعوها 
�ن  بعد  �سحٍو،  عن  حياتنا  وهَنت  فقد  ي�سبهك،  بطٍل  عن  يبحثون 
جلودهم  نزعو�  جنمَك.  لتمحق  عليك  وتر�مْت  بالغمام،  �متاأت 
ُقون خطاَك، الأن �أر�سَك ما ز�لْت حتّف بها  �ل�سقيِمة وجاوؤوك يرتَّ
�لثور�ت؛ و�سدى �سوتك يقلُب عليهم روؤ�هم، وكاأن طف كرباء ال 
يفنى وباق على مدى �الع��و�م. وَع��ر�ت وِع��ر�ت ذكر�ك تخنق 
�ل�سدور، وت�سوغ بح�سرجات �لبكاء ملو�ليك حماكاة �لغد �الآتي.. 
البد من خطوة اليقاظ دولتك �لفا�سلة و�ل�سامية، فالبحر ب�سر 
ومن  جنا  ركبها  فمن  مر�ساها  من  �لنجاة  �سفينة  ح��ّرك  با�سمك 

تخّلف عنها هلك.
حمر�ب  �ىل  �لو�سول  يف  �أم��ًا  �أنفا�سك،  نتنف�ُس  �إننا  ها  �سيدي، 

نورك، و�أدمّنا �لدروب لل�ساة حتت قبتك، ونناجيك با�سم �لعر�ق 
ب�سبابه و�أمهاتهم، ب�سيوخه و�وجاعهم وحرمانهم وجوعهم و�ستَّى 
�أدعيتهم؛ فاألهمنا �سرَك و�هدى لنا �سوء�، وزّف لنا ن�سر� على من 
�حر�ق،  ه�سيم  �ىل  تربتها  وحّول  �ر�سنا  و�سلبنا  حقوقنا،  �أخذ 

و�أبعد عنا وطننا �لعر�ق، و�أعلن موتنا �ملوؤجل زر�فات.  
 �سيدي، �م�سح عنا دمع �لتوجع؛ �ننا مذ كنا �سياءك مل نطق فحوى 
�أفولها  نر�ن  �ل�سباب  يف  و�وقدنا  بالدم  خطايانا  غ�سلنا  �لظام، 
�سرخة �سد �لظلم، حتى يعلن موتنا وطنا لنا؛ وطنا فيه ��سمك، 
ي�ساعدنا للعبور �ىل �ل�سر�ط �مل�ستقيم..�آه يا غفلة �لروح عنك يف 
زمن موت �الأرحاَم فينا...موالي، �أيقظ �الأرحام فينا و�دُع مهدينا 
ليظهر، كي ال يدع للظاملن جماال لينفذو�، ولرفْع ر�يات �لعد�لة 
كل  �الر�س  وجه  من  وميحو  �البرياء،  دم  نزيف  ويوقف  �اللهية 

ة ل�ساٍة بر�تيل �لظهور. ظامل وباغ وكافر، ويعلن �لهمَّ

امسْح عّنا دمع التوجع
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ع����ل����ي����ِه  ب�����ال�����ه�����ط�����ول ِ  ت������رغ������ب ُ  ُك�������ن�������َت  �إن 
ف�������ن�������اِدِه  �حَل���������������س�������اِد  م����ن����َط����ف����ئ  ُك�������ن�������َت  �أو 
ُب�������ع�������دِه  خم��������اف��������َة  ُم��������رجِت��������ف��������ًا  ُك��������ن��������َت  �أو 
جت������ْد  ِج����������ذع����������ًا  ��������ّب��������اِك��������ِه  ���������سُ يف  �إه����������ت����������زَّ 

ت�������������س������ّل������َق ل�����ل�����ع�����ل�����ي�����اِء م�����������وِل�����������دُه �ل��������ِوت��������ُر 
و��������س�������اب�������َق �أح���������������������ز�َن �ل�����������������������والد�ِت ي������وم������ُه 
�ل����ن����ه����ر  ه�������اَج�������ره�������ا  �ل��������غ��������ّن��������اء   ر�أى  وملّ������������ا 
ف�����������س�����نَّ ب�����ُح�����ك�����ِم �ل�����������س�����ي�����ِف ق��������ان��������وَن َن������ح������رِه 
ع�����ل�����ى َم���������ه���������دِه ط��������اف��������ْت ح�������ك�������اي�������اُت م����وت����ه 
�أب�������������ا �ل��������ن��������ازف��������َن �خل������ا�������س������ب������َن دروب��������َه��������م 
ِع����������ّزٍة  م����ن����دي����ل َ  �جُل������������رح ِ  ب�����ع�����ِن  ن���������س����ّج����ت َ 
جم����دب����ًا  �أورق���������������َت  �ل������وط������ف������اِء  وب����ال���������س����رخ����ة ِ 
وق������ف������َت ب��������اأر���������سِ �ل������ط������فِّ ف�������ارجّت�������ت �ل�������س���م���ا  
دمي��������ًة  ������ِر  �ملُ������ك�������������سّ �حل������ق������ل ِ  �ىل  وج��������ئ��������َت 
ط�������وي�������َت ك�������ت�������اَب �ل�����ُع�����م�����ر ي�������ا م��������وِئ��������َل �ملَ���������دى 
ك���رب���ا  �أج����ل���������س����َت  �ل�������س���م�������سِ  ف�������وق َ  �أن����������َت  وه�������ا 
����اط����ئ����ًا   ُق������ِت������ل������َت ف����م����ج����رى �ل�������دم�������ِع مي�����ت�����دُّ �����سِ
ت��������ل��������وُت��������َك م��������������اًء ف��������اح��������رق��������َت ب���ه���م�������س���ت���ي 
وق������ل������ُت ل�����ع�����لًّ �ل���������س����ع����َر ُي������غ������ري �ب���ت�������س���ام���ت���ي 
ب��������ي��������وِم��������َك �آي��������������������اُت �ل��������ب��������ك��������اِء ت������ن������زّل������ْت 
ف������ه������ذي ح�����ن�����اي�����ا �ل�����������س�����خ�����ِر ل�����ي�����ل�����ُة ع����ا�����س����ٍق 
ط�������رق�������ُت�������َك ي�������ا ب������������اَب �مل���������������������روء�ِت ُم���ق���ل���ت���ي 
دم�����ي  يف  �ل��������وج��������ِد  ح�����ب�����ك�����َة  �أم��������ام��������ي  َف��������ُف��������كَّ 
�������ن�������ي  مب����������وِل����������دَك �ل�����������س�����ب�����ِه �ل�������������س������م������اِء �أزجُّ
�����س���ت�������س���اف���ت���ي  ع����ن����د َ  �ل�������ن�������وِح  ق����م����ي���������سَ  �أق�����������دُّ 
ط���ب���َع���ه���ا  �ل����ط����ب����ي����ع����ة َ  �ب���������دل���������َت  ب�����ي�����وم�����ي�����َك 

ف�������ه�������لُّ�������َم ب��������ي ..وج����������ع����������ي �ن�������ت�������ظ�������ار ي����دي����ه 
��������ن��������ب��������ات  �ملُ���������������س�������غ�������ي�������ات ل������دي������ه  �ل�����������������سُ
وف��������������ُم �إ��������س�������ت�������ه�������ائ�������َك ي�����ب�����ت�����غ�����ي �����س����ف����ت����ي����ِه
ودج������ي������ِه م���������ْن  ي�����ط�����ي�����ُح  �ل�����������س�����ي�����اء ِ  ُرط��������������َب 

َّ����ُر ���������� �ل���������سِ ب���ي���ن���ه���م���ا  و�أن�����������������د�ح َ  ف����خ����ال����َط����ه����ا 
ف��������ق��������ّل��������دُه ف�����������������وزً� وب�������������اَرك�������������ُه �ل���������ده���������ر ُ
�ل������ب������دُر �����ُب  �����حَّ ي�����������سّ �ل�����ظ�����ل�����م�����اِء  ع�����ل�����ى  ور�َح 

ف�����������ب�����������وِرَك ق����������ان����������وٌن ي��������ت��������ّوج��������ُه �ل�����ن�����ح�����ُر 
ل����ت����ك����َر و�ل�����ط�����ف�����ل �ل�����ول�����ي�����د �ل�����ِظ�����ب�����ا �حُل�����م�����ُر
ي���خ�������س���رُّ �جل�����������ّو ُ  ب�����ه�����ا  �أ����������س���������اٍء  ِب�������ح�������ّن�������اِء 
�ملُ�����������������رُّ �الأمُل  �أه����������د�ب����������ه ِ  ع�����ل�����ى  ف�������م�������اَت 
ف����ت����ل����َك �ل������ق������ب������اُب �ل�������ر�ئ�������ع�������اُت ه��������َي �ل�����زه�����ُر
و��������س�������اَق ������س�����ع�����وَن �ل�������ب�������ات�������ر�ِت ل��������َك �ل���ن�������س���ُر

ف�������اأث�������م�������رت �الأط�����������ف�����������اَل م�����ي�����َت�����ت�����َك �ل�����ِب�����ك�����ُر 
������ف������رً� خ���������اِل���������دً� م��������ل��������وؤُه ع�����ْم�����ُر ل����ت����ك����ت����َب �������سِ
�ل�����ُغ�����رُّ �الأجن��������������ُم  �أ���������س��������و�ِئ��������َك  �ىل  ف���������س����لَّ����ْت 
����ّف����ت����ي����ِه �ل�������وج�������ُد و�ل��������������ورُد و�ل�����ِع�����ط�����ُر ع����ل����ى �����سَ
����ْم����ُر �ل���������سُ يَل  ف�����اح�����ت  م�������ي�������ادً�  وُخ�����������س�����ُت�����َك 
ف������ح������طَّ ع�����ل�����ى دم������ع������ي ل�����ي�����������س�����َرب�����ُه �ل��������ِذْك��������ُر
ع����ل����ى ������س�����در خم�����ن�����وق�����َن ف�����ان�����������س�����رَح �ل���������س����دُر   
�جل����م����ُر ت�����ف�����ّاُح�����ه�����ا  �ل����ث����ل����ج ِ  ج������������ذوُر  وت������ل������َك 
�الأ������س�����ُر ب�������َي  �ل������دم������وع ُ  ����س���ب���اي���اه���ا  �ل�����ط�����ف�����وُف 
�����َر �ل����َق����ف����ُر وُط������������ْف ب���ت�������س���اري�������س���ي ف����ق����د ك�����������سَّ
����ع����ُر  �ل���������سِ �خ�����ت�����ب�����اأَ  ري���������س����ِه����ا  يف  ه���������دًى  ط������ي������وَر 
������س�����ف�����اَه�����َك ي������ا رغ����������َم �ل��������������د�ِء ِب����������َك �ل����ِب���������س����ُر
�ل���ف���ج���ُر ه����ط����ل َ  ق�������ْد  �ل����ظ����ل����م����اِء  �����ُح�����ِب  ������سُ ف����م����ن 

مهدي النهيري  تسّلَق للعلياء مقدمة

القصيدة 
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حيدر عاشور

ورائعة  الشهادة،  عىل  الرشف  صوغ  ف  هي  رائعة  »كربلء«.  الدنيا  أعجوبُة 
حني تثري ف املآقي سواكب الدموع. إن القدار لتختارها ساحة رحيبة لصناعة 
االبطال اخلالدين. سعيٌد هو الذي يعرف كربلء وأسارها االهلية، وسعيٌد 
هو الذي يقبله االمام السني)عليه السلم( خادما له وهلا، هبذه االوصاف 
هم من يسريون ف اتاه الق ببطء ومشقة من غري ان يمضوا ف التفكري هبا، 
فاليقني ف قلوهبم وصل حد الرضا عن انفسهم؛ فكانت الشهادة بانتظارهم. 
الصحن  ف  اخلدمة  رشف  نالوا  قد  الذين  احد  الربمكي«  »سجاد  وك��ان 
السيني الرشيف، لنه نقي الرسيرة صاف الضمري. منذ نعومة اظافره حيوم 
النداء  كنا معكم«، وحني جاء  »ياليتنا  دعاءه  الطاهر، مكررا  الرضيح  حول 
للجهاد اطلق آهة مكبوتة فالتحق بلواء عيل االكرب)عليه السلم(  فوج مالك 
االشرت، ساعتها ل يفكر ف الدنيا وما فيها رغم تعلقه بعائلته وبناته)نرجس 
والوطن  العقيدة  سبيل  ف  فالشهادة   ، للختيار  جمال  ال  اذ  وهاجر(،  وفضة 
اسمى اختيار، فبني االنسان واملوت شعرة قد تنقطع ف أية لظة؛ يربط بينهم 
العدم  او  الوجود  عىل  االرصار  وذلك  الفانية،  الياة  بحب  اجلميع  انشغال 
ورصخات  الشهادة  عناوين  ذاكرته  ف  وحيفر  الياة  عنق  يلوي  راح  الذي 

اهلواشم ف مذبحة كربلء.   

الى روح الشهيد البطل )سجاد أحمد طاهر البرمكي(

من  روحه  امتقعت  عليه،  يسيطر  هبلع  سجاد  احّس   
التي  االرهابية  )داعش(  لعصابات  الوحشية  املشاهد 
الياة  وضيق  ورعبها،  الساعات  بدموية  اشعرته 
وتفاهتها وعدم جدواها. فاملوت املنثور امامه ف جرف 
الصخر ال احد يصّدق او يشهد تفاصيله، فالتكفرييون 
يستثنى  يفّرقون بني طفل وشيخ وامرأة، وال  اوغاد ال 
املرعبة وغري االنسانية  املذابح  اللحاق هبذه  جسده من 
أمامه  وحرضت  العربة  اخذته   . لظتني  أو  لظة  بعد 
رسالته  بيمينه  يّط  وبدأ  وبناته،  وامه  زوجته  صورة 
يا  لبيِك  الفضل  ابا  يا  لبيك  حسني  يا  لبيك   ، االخرية 
أرواحنا  السلم  عليه  السني  زوار  يا  لبيكم  كربلء 
قرب  عن  بالدفاع  يويص  وهو  الفداء،  اقدامكم  لرتاب 
اجلمعة  يوم  ف  تاريها  وضع  ان  ما  وكربلء،  السني 
متقاطعة  غريبة  هواجس  انتابته   .2014  /  10  /  24
كأنه يرى ما ال يراه االخرون ،انتبه اليه املجاهدون من 
حوله، لقد بدأ عطره يفوح يشمه اجلميع بل استثناء، ثم 
لتشمها  رحيها  هب  التي  اآلنية،  الشهادة  يؤطر  هاجس 
القواطع. لقد استشهد »الربمكي » برضبة غادرة  مجيع 
ووجعا  املا  االخوية  االرواح  فاضت  لئيم.  قناص  من 
اللحظة  هذه  بقدر  يوما  حسودين  يكونوا   ل  وجزعا، 
شهادته،  عىل  فيها  حُيسد  سجاد«   « هبا  الل  اختار  التي 
ف  ووضعوه  محلوه  وعي  بدون  واخر  بوعي  بعضهم 
نعشه ثم لفوا النعش بعلمي العراق والسني وطافوا به 
طوافا مهيبا ف سواتر الصد، وزّف اىل كربلء معشوقته 
تدمي  والئية  بأهازيج  السمء  عنان  اىل  االكف  لرتفعه 

القلب والروح...
يا اصدقاء سجاد أمحد طاهر ، أنا ابنته نرجس هي من 
تقّص عليكم مفتخرة بابيها يوم عيد ميلدي، ارجوكم 
شهداء  اوائ��ل  من  انه  واذك��روا   ليب،  الفاحتة  اق��رؤوا 
اشتقت   ( أقول:  بدوري  وأنا  املقدسة.  السينية  العتبة 
اليك أيب، يا أروع ندى عىل أوراق بستاين، ويانبع الكرم 
حمتاجتك -هاليوم- يا أمجل حلم وسط اجلفن مرسوم، 
نومي  من  اف��ز  حيطاين،  ف��وك  ظلت  والصور  رح��ت 

وأسمع صوتك املهموم، والقلم صار ينعاين(..
أيب لقد أشتقت إليك

أبي اّيها  المعّطرُّ بأريج الشهادة... 
اشتقُت إليك
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السيد علي الموسوي البهبهاني  

اسمه ونسبه
السّيد علي ابن السّيد محّمد ابن السّيد علي 

الموسوي البهبهاني.
والدته

ولد عام 1303ه أو 1304ه بمدينة بهبهان في إيران.

درس العلوم الدينية ف مسقط رأسه، ثّم سافر إىل النجف الرشف 
عام 1322ه إلكمل دراسته الوزوية، وبقي فيها سّت سنوات، 

وقبل بلوغه سّن الرابعة والعرشين حاز عىل درجة االجتهاد.
ف  بالتدريس  بدأ  وصوله  ومنذ  ه،   1328 عام  هببهان  إىل  عاد 
1329ه  عام  الرشف  النجف  إىل  ثانية  مّرة  عاد  ثّم  حوزتا، 
الصّحي  وضعه  وبسبب  سنة،  مّدة  هناك  وبقي  فيها،  للتدريس 
عاد إىل هببهان، وظّل فيها مّدة سبع سنوات مشغواًل بالتدريس 

وأداء واجباته الدينية.
ثّم سافر إىل النجف الرشف عام 1338ه للمّرة الثالثة للتدريس 
فيها، وبسبب مواجهته لبعض املشاكل عاد إىل إيران، وذهب إىل 
املقّدسة  العتبات  لزيارة  سافر  ثّم  1339ه،  عام  رامهرمز  مدينة 
املقّدسة  كربلء  ملدينة  زيارته  وخلل  1362ه،  عام  العراق  ف 
طلب منه السّيد حسني الطباطبائي القّمي البقاء فيها للتدريس، 

فاستجاب لطلبه وظّل ف كربلء املقّدسة مّدة سنتني.
ثّم ذهب إىل النجف الرشف، وبقي فيها مّدة سنة ونصف؛ يلقي 
رامهرمز  إىل  عاد  1365ه  عام  وف  اخلارج،  البحث  ف  دروسه 
أيب  السّيد  القرتاح  واستجابة  أهاليها،  طلب  عىل  بناًء  إيران  ف 
السن اإلصفهاين بالذهاب إىل هناك، وبقي ف املدينة مّدة مخس 
سنوات، ثّم سافر إىل الهواز بناًء عىل طلب بعض الطّباء بسبب 
وضعه الصّحي عام 1370ه، فأقام فيها وأّسس حوزة دراسية 

هناك باإلضافة إىل انشغاله بتدوين علوم الفقه واُلصول.
بعض  قام  العلمية  الوزات  أوساط  ف  معروفًا  أصبح  أن  بعد 

العلم والفضل بدعوته إىل مدينة إصفهان؛ لتغيري مكان  أهل 
سكناه ف فصيل الربيع والصيف، والعودة إىل الهواز ف فصيل 
الربنامج  هذا  عىل  البهبهاين  السّيد  واستمر  والشتاء،  اخلريف 
منذ عام 1386ه، وف فرتة إقامته ف إصفهان كان ُيقيم صلة 
اجلمعة، وجُييب عىل أسئلة الناس، وحيّل مشكلتم باإلضافة 

إىل انشغاله بالتدريس.
من أساتذته

كاظم  حمّمد  الشيخ  اليزدي،  الطباطبائي  كاظم  حمّمد  السّيد 
البهبهاين،  شاه  حمّمد  السّيد  باآلخوند،  املعروف  اخلراساين 
الشيخ عبد الرسول البهبهاين، الشيخ حسن البهبهاين، السّيد 

حمسن الكوهكمري.

سّير علماء

بقلم: محمد أمين نجف
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من تالمذته
الشيخ حمّمد رضا اإلصفهاين الائري، نجله السّيد حمّمد جعفر 
حفيده  املوسوي،  كاظم  حمّمد  السّيد  صهره  الل،  عبد  والسّيد 
فرج  السّيد  املظاهري،  حسن  حمّمد  الشيخ  الرسول،  عبد  السّيد 
الل املصطفوي، السّيد حمّمد رضا الشفيعي، السّيد عيل الشفيعي، 
السّيد  الكلبايس،  إسمعيل  الشيخ  املرعيش،  إسمعيل  السّيد 
إسمعيل اهلاشمي، السّيد أبو تراب الدرجئي، الشيخ يد الل بور 
هادي، السّيد حمّمد اجلزائري، الشيخ نارص الّمدي، السّيد رضا 

السدهي، السّيد عيل الفايل.
من صفاته وأخالقه

هلم،  ويتواضع  طّلبه  حيرتم  كان  لطّلبه:  واحرتامه  تواضعه   �1
كان  فقد  الدينية،  العلوم  دراسة  ف  املبتدئني  الطّلب  وخاّصة 
يستمع إىل استفساراتم وإشكاالتم ويقوم باإلجابة عليها بكّل 
رحابة صدر، وكان كثري التواضع للعلمء الكبار وال جيادهلم، وال 

يقوم بفرض رأيه عىل أحٍد منهم.
حيث  من  جوانبها  مجيع  ف  بسيطة  حياة  حياته  كانت  زهده:   �2
املاّدية، ومن اإلنصاف  باُلمور  املأكل وامللبس واملسكن ال هيتّم 
أن نقول: بأّن زهده وتقواه كان درسًا كبريًا ومؤّثرًا لطّلبه ف مجيع 

اجلوانب املاّدية واملعنوية.
3� عبادته: باإلضافة إىل مداومته عىل إقامة صلة اجلمعة ف ثلثة 
اليومية،  النوافل  مثل:  املستحّبة،  بالعبادات  هيتّم  كان  أوقات، 

صلة الليل، قراءة القرآن الكريم.
الوقار  الل،  بقضاء  الرضا  وحتّمله،  صربه  اُلخرى:  صفاته  ومن 
احتياجاته  سّد  ف  الرشعية  القوق  عىل  االعتمد  عدم  والدب، 
وخاّصة  السلم(،  )عليهم  البيت  بأهل  الشديد  تعّلقه  املعاشية، 

اإلمام السني )عليه السلم(.
من مواقفه السياسية

1� عارض بشّدة قانون االنتخابات العاّمة واملحّلية الذي أصدره 
الشاه، وهبذه املناسبة أصدر بيانًا استنكر فيه هذا القانون اجلائر.

بعد  الشاه  سلطات  قبل  من  اخلميني  اإلمام  اعتقال  استنكر   �2
إىل  املقّدسة، وذهب  قم  الفيضية )1963م( ف  املدرسة  أحداث 
العاصمة طهران وقاد محلة االستنكار بالتضامن مع جمموعة من 
العلمء، ّما أّدى إىل إطلق ساح اإلمام خوفًا من سخط اجلمهري.

3� أصدر بيانًا استنكر فيه العدوان اإلسائييل عىل الدول العربية 
ف حزيران)1967م(، وشجب مساندة أمريكا وبريطانيا لليهود، 
وعىل أثر ذلك تّم اعتقاله من قبل قّوات أمن النظام، ثّم اضطّرت 

إىل إطلق ساحه خوفًا من االضطرابات.
لإلمام  العملية  الرسالة  طبع  عن  الشاه  نظام  امتنع  عندما   �4

اخلميني قام بطبعها باسمه حتت عنوان: جامع املسائل.
من مشاريعه

1� بناء مدرسة دار العلم للعلوم الدينية ف الهواز.
2� بناء وتعمري عّدة مساجد وحسينيات ف الهواز.

3� بناء أربعني مسجدًا ف حمافظة كهكيلويه وبوير أمحد.
4� بناء مدرسة علمية ف ياسوج وإىل جانبها مسجد ودار سكن 

إلمام اجلمعة.
5� تشييد كثري من املساكن لطلبة العلوم الدينية.

6� بناء مدرسة ابتدائية وُأخرى إعدادية للبنات ف الهواز.
7� فتح مؤّسسة البهبهاين للتبليغ واإلرشاد اإلسلمي.

8� بناء مسجد اإلمام املهدي)عليه السلم( ف إصفهان.
9� بناء مسجد اإلمام الرضا)عليه السلم( ف شرياز.

10� بناء مسجد ف مدينة شاهني شهر وآخر ف مدينة كنكاور.
11� بناء مستوصف خريي مع مركز فحص بالشّعة.

12� بناء مسجد ف قرية هاردنك من توابع لنجان.
13� مساعدة مترّضري السيول والفيضانات وبناء مساكن هلم ف 

قرية أشن.
من مؤّلفاته

مصباح اهلداية ف إثبات الوالية، التوحيد الفائق ف معرفة اخلالق، 
مباحث  حول  مقاالت  الكّلية،  للقواعد  الشاملة  العلية  الفوائد 
توضيح  عىل  الاشية  الوثقى،  العروة  عىل  الاشية  اللفاظ، 
املسائل، الاشية عىل وسيلة النجاة، جامع املسائل، هداية الاّج، 

أساس النحو، االشتقاق.
ومن مؤّلفاته باللغة الفارسية: چهل برسش بريامون موضوعات 

اعتقادي وباسخ آنا.
ُتوّف)قدس سه( ف الثامن عرش من ذي القعدة 1395ه بمدينة 
طبقًا  اله��واز  ف  العلم  دار  بمدرسته  وُدفن  إي��ران،  ف  اله��واز 

لوصّيته.
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الشاعر الشيخ عيل بن نارص بن حسن بن صالح بن فليح بن حسن بن الاج كنيهر السلومي املتولد ف كربلء سنة 1250 
ه� واملتوىف هبا سنة 1300 ه� له ديوان شعر مطوط ف خزانة الشيخ حممد عىل اليعقويب ف النجف . قال عنه صاحب ) أعيان 
الشيعة (: الشيخ عىل العور السلومي الائري توف سنة 1300 ه� كان وراقًا ف كربلء نسخ بنفسه كثريًا من الكتب وله شعر 
قليل. شعره بديع السبك ، قوي االلفاظ ، ليس فيه تعقيد .  وذكره العلمة السموي ف منظومته املسمة ب� )جمايل اللطف بأرض 

الطف( فقال:

وذكره البحاثة الشيخ آغا بزرك الطهراين ف )الذريعة( بقوله: وديوان االعور الائري هو الشيخ عيل بن نارص الشهري باالعور 
املتوىف حدود 1300 يقرب من ألفي بيت ف مواضيع شتى ، أشار اىل بعضها صديقنا االديب سلمن الطعمة ، وذكر له قصيدة 

عن شهداء كربلء وموقفهم يوم العارش من املحرم أوهلا:

وك�������ال�������ف�������ت�������ى ع�������������ل������ي ب���������������ن �ل�����ن�����ا������س�����ر
ق���������س����ي����دة  م���������ن  �ل�����������س�����ب�����ط  يف  ل���������ه  ف������ك������م 

وك����������م م��������ن �أب�����������������ي م��������ن ���������س��������ر�ة حم���م���د 
و������س�����ب�����������ط ك�����������رمي ل����ل����ن����ب���������ي �ح���������ال���������ه 
ق���������س����ى ب�����ع�����د م�������ا �أع�������ط�������ى �مل�����ه�����ن�����د ح���ق���ه 
ت���������رى ����س���ي���ف�������ه ف�������������وق �ل�����ط�����������اء ك�����اأن�����ه 
ل������ه ه����م���������ة ق���������د ط������اول������ت ه�����ام�����ة �ل�������س���ه���ا 
ك�������ا ق�����ا������س�����دي�����ه ع�����������ن ي�����������دي�����ه حت�������دث���ا 
وب���ل���غ���ت  ز�غ����������ت  �الأب�������������س������ار  �إذ�  ب���������س����ر 
ي���������رد �أب�����������ي �ل�����ق�����������وم ف����ي���������ه ت�������س�������اغ�������ر 
�أ���������س��������اء ل�����ه�����م م����ن���������ه ن������ه�������������ارً� ب�������س���ي���ف�������ه 
ومل�������ا �ل����ت����ق����ى �جل�����م�����ع�����ان و�خ�����ت�����ل�����ف �ل���ق���ن���ا 

�أ��������س�������ر� ������س�����رى م������ن ف��������وق �أع������ج������ف ع����اري����ا
وط�������������وع مي��������ن �ل�������������ذل م��������ن ك����������ان ع����ا�����س����ي����ا
وع�������ن�������ه ل�����ق�����������د ع���������������اد �مل�����ث�����ق�����������ف ر�������س�����ي�����ا
ع�����ل�����ى م����ن����ب���������ر �ل������ه������ام������ات ي����خ����ط����ب ق���ا����س���ي���ا
وع������������زم ي���������غ���������ل �ل�����ث�����اب�����ت�����������ات �ل�����رو�������س�����ي�����ا
ق����������رى وق�������������اع�������������ًا م����ع����ج����ب���������ًا وم�����ع�����������ادي�����ا
�ل���ت�������ر�ق���ي���ا �ل�����ك�����م�����اة  �أرو�ح  �ل�����������روح  ل��������دى 
ث�����اوي�����ا وه����������و  ك�������رب�������اء  يف  وج�����ه�����������ه  ع�����ل�����ى 
وع�����������اد ن�����ه�����������ار �ل�����ق�����������وم ك���������ال����ل����ي����ل د�ج�����ي�����ا
ب�������ه ي�����ه�����ت�����دي ل����ل����ر�����س����د غ�������������اد وج���������اوي���������ا

و�ل�������������س������اع������ر �ل�����������س�����اك�����ن �أر����������������س �حل�����ائ�����ر 
م������ن�������������وط�������������ة ب�����������ف�����������������س�����ل�����ه ف������ري�������������ده

من شعراء كربالء 
A h r a r w e e k l yتراث كربالء 28



نظريات  من  القرآن  أورده  ما  به  ونريد   : العلمي  اإلعجاز   �  3
الرض  مسار  ف  بعد  فيم  الديث  العلم  إليها  توصل  وقوانني 
وإنشطار النجوم ، وتعدد الفلك ، وابعاد السموات ، وزوجية 
الكائنات ، دون إستعمل القرآن لقوانني الس والتجربة واملعادلة 
وإنم جاء ذلك ابتداء ، وما ورد فيه كان دون سابق معرفة برشية 
باليثيات املتناثرة فيه حتى ثبت أن القرآن ال يعارض ما يتوصل 
إليه العلم بل هو الساس ف ذلك فيم أفاده مجلة من املتخصصني 
، وال يراد هبذا االعجاز االتساع الفضفاض الذي يرج بالقرآن 
عن مهمته الوىل والساسية ؛ فهو كتاب هداية وترشيع ال كتاب 
صناعة وتقنيات ، مع دعوته للتفكر والتدبر ف بدائع السموات 

والرض )1(.
املقطعة  : ويتمثل ف جزء منه ف الروف  الصويت  � اإلعجاز   4
االستعمل  من  فريدة  حالة  فهي   ، القرآنية  السور  بعض  بفواتح 
وقف عندها العرب موقف املتحري ، وال سابق عهد هلم بأصدائها 
جنس  من  املركبة  الص��وات  هذه  أن  به  قطعوا  ما   ، الصوتية 
حروفهم هي نفسها التي تركب منها القرآن ولكن ال يستطيعون 

أن يأتوا بمثله. وهو ما أفردنا بعمل مستقل )2(.
إىل  نوفل  الرزاق  ، وقد وفق الستاذ عبد  العددي  � اإلعجاز   5
 ، سليمة  مقارنات  ف   ، القرآن  ف  العددي  اإلعجاز  احتساب  
لورود  إحصائية  بعمليات  قام  فقد   ، دقيقة  حسابية  وموازنات 
، وقابلها  واملتناقضة   ، واملتضادة   ، واملتقابلة   ، املتناظرة  اللفاظ 

بعضها ببعض بالعدد نفسه ، أو نصيفه ، أو شطره ، أو ما يقاربه 
يستعملها  ل  القرآن  أن  بالرضورة  تنبئ  عددية  ثروة  شكل  ما   ،
صدفة ، بل بميزان ، وذلك امليزان ال يمكن أن يكون من صنع 

البرش ، فهو إذن من أدلة إعجازه )3(.
 ، العربية  بتأريخ اجلزيرة  املتمرس  إن   : � اإلعجاز االجتمعي   6
 ، املفاجئ  التوحيد  � هبذا  � حقًا  ليبهر  الرسالة االسلمية  بدء  ف 
والتغيري االجتمعي العاجل ، والتسخري لطاقات العرب ف ظل 
القرآن حتى جعل منهم أمة حتمل هذه الرسالة لألجيال ، فتتناسى 
حروهبا وشحنائها ، وترضب صفحًا عن عرقيتها وعشائريتها ، 
عىل  الل  فيفتح   ، القرآن  بشعلة  وتتدي  االسلم  ظل  ف  لتنتظم 
يدهيا رشق الرض وغرهبا ، وتتسلم مقاليد االسلم بعد الوثنية 
، وأولية التوحيد بعد اإلرشاك وإذا بكيانا ينصهر بتعاليم القرآن 
فجأة ، وهو ما حيقق االعجاز االجتمعي ف مجلة التغيري اجلذري 

لألعراف والتقاليد واملخلفات.
__________________

 / جوهري  طفطفاوي   : ظ  العلمي  االعجاز  ف  للتفصيل   )1(

تفسري اجلواهر.
)2( لتفاصيل هذه النظرية ظ : بحثنا : الصوت اللغوي ف فواتح 

السور القرآنية.
)3( ظ : عبد الرزاق نوفل ، االعجاز العددي ف القرآن الكريم.

 

نظرات معاصرة 
 د. محمد حسين الصغير 

استكمال ملا نرشناه ف العدد السابق
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أسرة ومجتمع

ف ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي نعيشها بشكٍل عام أصبحت العديد من 
الس تعاين من مشكلة الدخل القليل الذي بات ال يتناسب مع حجم املصاريف 
مصاريف  تقليل  عىل  ستساعدك  التي  الفكار  بعض  هناك  السة،  ومتطلبات 
ه إىل السوق  السة لكي ال تقع ف فخ الديون واإلساف الزائد. منها: قبل أن تتوجَّ
تلزمك هلذا  التي  الرضورية  الشياء  ورقة  ن عىل  تدوِّ وأن  أن تلس هبدوء  عليك 
السة  ومستلزمات  التنظيف،  وأدوات  الغذائية،  كاملواد  مفصل  بشكٍل  الشهر 
والطفال، اضافة اىل املواد الكملية التي حتتاجها االسة. عليك ختصيص مرصوف 
أي  حتت  املرصوف  هذا  زيادة  عدم  عىل  الرص  مع  السة،  من  فرد  لكل  معنّي 
استثناء. احرتم  بقايا الكل وننصحك بأن تستفيد منه لتأكله ف اليوم التايل بداًل من 
ظ الطعام بشكٍل جيد ف الثلجة ليحافظ عىل  إعداد الطعام كل يوم، هذا بعد أن حُيفاَ
نكهته وفوائده.  قم ببيع الغراض أو اخلردوات غري املستخدمة، كذلك ننصحكاَ 
القديمة واخلردوات غري املستخدمة بداًل من  بيع بعض الغراض  بأن تعمل عىل 
ر من أجل ادخار رصيد اضاف اىل  م لك أية فائدة ُتذكاَ ك ف املنزل دون أن تقدِّ أن ُترتاَ

ميزانيتك.

وي��رتاوح  جوهريا  بعدا  اهلم  ذلك  يشكل 
ب��ش��دت��ه ب��ني جم��ت��م��ع وأخ����ر واالن��ط��ب��اع 
االع��اق��ة  معرفة  او  ل���دوث  االج��ت��مع��ي 
يا   - بعفوية  تنساب  مألوفة  كلمت  ختترصه 
القاب ومفردات  حرام، مساكني - وهناك 
ما  اسة  ف  االعاقة  حصلت  اذا  اما  كثرية. 
والقاويل  والتسرت  والنكران  التهرب  يبدأ 
التي يشارك هبا بعض االختصاصني جهل 
حينا؛ وتوددا احيانا وتلجا االسة اىل عملية 
دفاع عن اللقب السليب وتنتقل االسة اىل 
التسوق عند االخصائيني والفنيني الختيار 
وبعد  اللقب  من  والتخلص  افضل  اس��م 
مرحلة  ثم  الرسمي  الداد  يبدأ  مرير  جدل 
تبعا  حاجات  مع  والتعاطي  االستسلم 
ملواطن الضعف والقوة وهذا ما يستوجب 
نجا خاصة لألسة املشكله االوىل تتجسد 
وأسهم  املعوقني  بحق  العنرصي  بالتمييز 
من  ويستبعدون  الزيارات  تنحرص  حيث 
انحصار  اىل  ي��ودي  م��ا  ال��دع��وات  قائمة 
تدرجي لألسة. ماذا جيب عىل االب والم 
االحتياجات  ذوى  من  طفل  والدة  ت��اه 

اخلاصة.
الرسيع  التدخل  يعني  املبكر:  التدخل 
ملساعدة  املشكلة  تفاقم  وقبل  والعاجل 
الطفل املعاق وأسته . وهو نظام خدمات 
من  لألطفال  يقدم  وقائي  وعلجي  تربوي 
عمر يوم من لدهيم احتياجات خاصة نمئية 
االعاقة لسباب  واملعرضني خلطر  وتربوية 
كل  ىف  ومراكز  وح��دات  وهناك  متعددة. 
املبكر  التدخل  عىل  تساعد  ودول��ه  مكان 
حيث يستطيع االخصائيون ان يتعاملوا مع 
والخوة  والم  لألب  ويرشحوا  الطفال 

كيفيه التعامل مع هذا الطفل.

الطريقة الُمثلى 
إلدارة ميزانية أسرتك بنجاح

أهم هموم 00
ال�����ط�����ف�����ل 
ال�����م�����ع�����اق 
وأسرته
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ص���������ورة 
ال����م����رأة 
المؤمنة 

خطر  االجتمعي  التواصل  صفحات  عىل  املؤمنة  املرأة  صورة  وضع  ان 
وحمرم وخاصة؛ لنه مناف للسرت الذي أمر به القرآن الكريم وبينته السنة 
النبوية، قال الل عز وجل ف حق أرشف النساء وأبعدهن عن الريبة وهن 
ُلوُهنَّ ِمن  اْسأاَ تاَاًعا فاَ ْلُتُموُهنَّ ماَ أاَ ا ساَ إِذاَ نساؤه النبي )صىل الل عليه وآله( )واَ
فقد   .]53 ]الحزاب:   ).. ُقُلوهِبِنَّ واَ لُِقُلوبُِكْم  ُر  أاَْطهاَ لُِكْم  ذاَٰ اٍب  ِحجاَ اِء  راَ واَ
القول وان تعف رشع الل عىل نسائه وعىل نساء  املرأة أن ختضع ف  نى 
املؤمنني عامة بالجاب لتطهري قلوب املؤمنات ورفع عنهن مواطن الفتنة 
والتهمة وحتصينا لفروجهن. إذا علم ذلك اتضح أن وضع املرأة صورتا 
يراها الرب والفاجر ان مثل هذا العمل يناف ويعارض رشع الل لنه باب 
الخوات  وأما  مندم..  ساعة  تنفع  يشاهدها.وال  وملن  للمرأة  ورش  فتنة 
املحجباب يعتقدا أن وضع صورهن بالجاب غري منوع رشعا إن كان 
املرأة  وجه  معه  يبدو  ال  الذي  للوجه  الساتر  الرشعي  بالجاب  مرادك 
قطعا غري  لكن هذا  إليه  الاجة  عند  فمثل هذا غري منوع رشعا خاصة 
منه  يبدو  ال  لسواد  صورة  وضع  قيمة  فم  لصاحبه  نافع  غري  لنه  مراد 
املرأة وقد كشفت وجهها  بذلك وضع صورة  املراد  إن كان  وأما  يشء، 
للمنع  تكفي  التي  املفاسد  فيه من  ما  بينا لك  فقد  كله  بدنا  ولو سرتت 
ذلك  كان  إذا  فكيف  لوجهها  املرأة  سرت  بوجوب  نقل  ل  ولو  حتى  منه 
اعتادت  ما  اإلثم هنا يكون مضاعفا واخلطر أشد؛ هبذا خترق  إن  واجبا 
النساء املؤمنات ف عصورهن ول يزل الرجال عىل مر الزمان مكشوفني 
الوجوه والنساء يرجن متنقبات ول تزل عادة النساء قديم وحديثا يسرتن 
وجوههن عن الجانب. ثم إن كل ذي لب يعلم أن جممع السن والفتنة 
ف املرأة هو وجهها  وهو الذي يسترشف الرجال ملعرفته وبه يقاس مجال 
املرأة من عدمه فنرش الصورة عىل الوجه املذكور فتح لباب فتنتها والفتنة 

هبا؛ وابتذال صورتا حني تكون مباحة لكل طالب وراغب.

كيف نربي 
طفال قارئًا... ؟

ال شك ف أن مستقبل أية أمة مرهون بواقع ابنائها ، 
ذكورًا كانوا أو إناثًا، وأن المم املتقدمة تسخر كافة 
منهم  تصنع  كي  العمرية،  الرشحية  لتلك  إمكاناتا 
نخبة مبدعة متطورة قادرة عىل القيادة والتأثري، ومن 
أية  نضة  عوامل  من  والثقافة  القراءة  أن  املسّلمت 
بلد. إن القراءة من الثوابت لتطور االجيال من اجل 
الدين والوطن. والسؤال الذي يفرض نفسه  ما هي 
الدوار التي جيب تفعليها ف سبيل تربية طفل قارئ؟ 

واجلواب سهل يسري يتمثل باآليت:
1. البيت:  هو الضن الرتبوّي الول الذي يؤسس 
كل مجيل ف الطفل لو أحسن اآلباء فهمه، ويزيل كل 

سيئ ويطور كل موهبة 
2. املدرسة: هي الضن الثاين للطفل، ودورها كبري 
ف تأسيس العقل أيضًا، وتثبيت كل الفكار السليمة 
واقعًا  وجعلها  تطويرها  عىل  والعمل  ومتابعتها 

ميدانيًا. 
والرتبية  العيون،  مقلة  هم  االبناء  ض��وء  نقطة   -
التقليدية ف كثري من المور ال تؤسس لتقدم الوطن، 
وهو  اآلب��اء   بإصلح  اال  واٍع،  بمستقبل  تبرش  وال 

رشط أسايس ف اصلح البناء.

الدكتور يسري محمد
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طبيبك أنا

حساسية األنف
 والمجاري التنفسية العليا..

طبيب مختص: المرض ينتقل 
وراثيًا عن طريق األب أو األم المصابة لألطفال

االمراض  من  النف«  »حساسية  مرض  أن  الطباء،  أكثر  يؤكد 
الشائعة جدًا ف العراق وخصوصًا حمافظة كربلء حيث يمثل حالة 
يدعونا  ما  وهذا  االستشارية،  العيادات  ف  املراجعني  من   %  70
)الدكتور  حتدث  حيث  امل��رض،  هذا  عن  اكثر  الضوء  لتسليط 
إحسان هادي موسى( أخصائي االنف واالذن والنجرة ف مدينة 

السني )عليه السلم( الطبية قائًل:
أسباب املرض

تكون  قد  له  املهيجة  املواد  واكثر  وراثية  مسببات  له  عادة  املرض 
تسبب  وهذه  الطلع  وحبوب  الغبار  مثل  ُتستنشق  طائرة  موادا 
املنزل  ف  موجودة  م��وادا   تكون  او  معينة,  مواسم  ف  حساسية 
ادوية  وحتى  ُتأكل  م��وادا  او  دائمة  حساسية  تسبب  العمل  او 
واهلورمونات  المل  ومنع  المل  كحبوب  تأخذ  وهورمونات 

وغريها.
أعراض املرض

انسداده,  إىل  تؤدي  والتي  بالنف  والكة  بالعطاس  املريض  يبدأ 
الساسية,  تسبب  النف  من  كبرية  بصورة  تفرز  سوائل  وهناك 
تؤدي  واجللد  الصدر  وحتى  والبلعوم  والعني  بالنف  تكون  أو 
اىل أوجاع ف الرأس عىل طول الليل بانسداد انف املصاب حتى 
اجليوب  ف  بإلتهاب  التسبب  إىل  الالة  هذه  تتطور  وقد  الصباح 

النفية وزوائد وتضخم.
طريقة العالج

إن أهم يشء ف العلج هو تنب املصاب بعض املواد التي تعمل 
او  النجارة  معمل  ف  املوجودة  املواد  مثل  الساسية،  تييج  عىل 
وغريها,  كالمضيات  املزروعات  وكذلك  الكيمياوي  املعمل 
اضافة اىل تناول بعض االطعمة التي تسبب تييج الساسية مثل 
الفلفل،  البهارات،  الطريش،  اللبن،  التمر،  الباذنجان،  )البصل، 

املضادة  املواد  مثل  البسيطة  العلجات  بعض  وهناك  وغريها(، 
للحساسية كالبوب والبخاخ بالنف، وسوء استعمل العلجات 
يسبب الكثري من املشاكل للشخص املصاب بالساسية كالضغط 
والسكر والتخبط ف العادة الشهرية لدى النساء، وهناك علجات 
تكون عىل شكل بخاخ فأنا تعطي مفعواًل اقوى وافضل وتسمى 
تنظيف  هو  للعلج  طريقة  وافضل  الكورتيزون(،  )البخاخات 
االنف بمدة ملح الطعام بمقدار اقل من ملعقة الشاي مع )صودا 
الطعام( باقل من ملعقة ايضا وختلط بقدح ماء وتستنشق اىل االعىل 
املخاطية  االغشية  عىل  التأثري  وعدم  النف  تنظيف  اىل  فيؤدي 
وهذه  للحساسية،  املهيجة  املواد  ختفف  وكذلك  االدوية  كباقي 
او  عادية  بأنفلونزا  مصابا  املصاب  كان  اذا  متطورة  جدًا  الطريقة 
كان املصاب امرأة حامًل او لديه جيوب أنفية أو حساسية اخرى.

طرائق انتقال العدوى
املصابة  والم  الب  وراثيًا عن طريق  تنتقل  الساسية  عادة هذه 
اىل االطفال ويكون نسبة حدوثها عاليًا جدًا, أما إذا كانت اإلصابة 
الساسية  من  نوع  وهناك  أقل  النسبة  فتكون  الوالدين  أحد  عند 
النف  ف  أع��راض  اىل  ي��ؤدي  حيث  النساء  لدى  بالمل  يظهر 

ويسبب االحتقان.
النصيحة الطبية

ننصح بتنظيف االنف باستمرار، لذلك فالناس الذين يستنشقون 
بالساسية وخصوصًا  أقل عرضة لإلصابة  فهم  بصورة طبيعية، 
نسبة  تكون  نسبته  قلت  كلم  املح  عىل  حيتوي  العراق  ف  املاء 
املستخدمة  القطرات  استعمل  بعدم  ايضا  وننصح  قليلة,  االصابة 
لألنف؛ لنا غري سليمة وتسبب الذى للشخص وكذلك ننصح 
بعدم استعمل أدوية )الدكسن( وإبر الساسية التي ترض باجلسم، 

إال أن استعمهلا حتت ارشاف الطبيب بعد الفحص الطبي. 
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ما بني حلم ويقظة ف ساعات تأمل ف هذا العال امليلء  باملفاجئات، 
املعاجز  العديد من  ،  حدثت  الكوين  النظام  السمء اختل  تغريت 
الكونية التي ذكرها التاريخ بعد مقتل سيد الشهداء ، لكن الذي 
آثار انتباهي هو كسوف شمس ذلك اليوم ، وأنا سائر  بني طرقات 
هذا العال إذ أظلمت كل تلك الطرقات، ل أرى شيئا يرشد للسري، 
كان ذاك الظلم هو من سواد لعباءة مدرة الطالبيني قد خيم عىل 
ذلك النور بان ال يرى أحد  ذاك القوام ، الذي خرج من اخلباء، 
حيث أن شمس الوجود أختفت، وشمس اإلجياد ظهرت، وأي 
أنه  وجدت  أفكاري  بنات  وتقلب  نفيس  مع  حتدثي  بعد    ، إجياد 
ال يصح وجود شمسني ف آن واحد، انكسفت شمس السمء بعد 
خروج شمس الطف التي نسجت خيوط أشعتها بدخان اخليام، 
شمس منحنية هلول املصاب، تبزغ فوق ذلك التل الكئيب،  حقيقة 
املتدين فكريا،  الظلم واجلور ف وسط ذلك املجتمع  غيبها حكام 
وإذا بتلك الشمس بزغت من خدر عيل الذي دام  عمرا طويًل، 

بدأ  عندما  وسلم،  وآله  عليه  الل  صىل  الل  رسول  جدها  فعل  كم 
الياة،  نور  إىل  الالكِة  الظلمِت  تلك  من  الناس  نقل  بالدعوة 
أكملت مسرية إمام عرصها وابن أمها  الشهيد بكربلء،  فضحت 
ذاك وهذا ف ان واحد، عندما القت خطبتها ف القوم فكانت سيفًا 

للقصاص من الظلم واجلور ونور اللتائهني ف طريق القيقة .
تلك الشمس كانت هي الضياء الوحيد الذي كشف عن مظلومية 
كربلء ، وما جرى فيها من انتهاكات وحشية ضد اإلنسانية ذلك 
النهضة السينية حتت ركام  الذي لواله النطمست معال  الضياء 
التاريخ الظال آلل بيت النبوة ف تلك القبة التي تلت واقعة الطف 
، شمس غريت مسار املعركة ، قلبت موازين الظلمة ،  زعزعت 
عروشهم، كانت اللسان الناطق واالعلم الصادق لتلك النهضة، 
أكملت الرسالة اإلهلية التي بدأ هبا آل بيت النبوة،  لتوضح للعال 
النهضة.  شمس أرشقت ف كربلء وغربت ف  أبعاد تلك  أمجع  

الشام .

المشاركات

كسوف شمس

وبزوغ
 آخرى 

بقلم / ندى الزيرجاوي 
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الواحة

- أول من شق اجليوب ولطم اخلدود ف عزاء 
اإلمام السني )عليه السلم( هن الفاطميات 
)عليه  الصادق  لإلمام  قول  ف  ذلك  ورد  وقد 
اجليوب  شققن  »ول��ق��د  فيه:  ق��ال  ال��س��لم( 
السني  عىل  الفاطميات  اخل���دود،  ولطمن 
)عليه السلم( وعىل مثله تشق اجليوب وتلطم 

اخلدود«، )تذيب االحكام(..
هم  اق��ام��ه  ك��رب��لء  ف  تعزية  جملس  أول   -
وعمته  السلم(  )عليه  السجاد  عيل  اإلم��ام 
)عليه  السني  ونساء  السلم(  )عليها  العقيلة 
من  معهم  كان  ومن  واخواته  وبناته  السلم( 
شهر  من  عرش  الادي  ف  والصبيان  االطفال 
حمرم )61ه�( قبل ان يتوجه هبم عمر بن سعد 
ج45،   – االن��وار  )بحار  الكوفة،  اىل  اسارى 

ص58(..
السني  اإلم��ام  عىل   ونحب  بكى  من  أول   -
مدينة  ف  كربلء  وش��ه��داء  ال��س��لم(  )عليه 
)أم  هي  وآل���ه(،  عليه  الل  )ص��ىل  الل  رس��ول 
اليعقويب:  )تاريخ  عليها،  الل  رضوان  سلمة( 

ج2، ص245(.

اآليات  بّينت  وقد  تشقى،  فيها  تقع  ان  ما  آفات  ثلِث  عن  الكريم  القرآن  رّصح 
املحكمت مسبباتا والعلج..

االوىل: اذا ابتليت بحب الشهوات، والل ان تتأكد من صحة الصلة، فجل عله 
اِت  واَ هاَ باَُعوا الشَّ اتَّ ةاَ واَ لاَ اُعوا الصَّ ْلٌف أاَضاَ لاَفاَ ِمن باَْعِدِهْم خاَ خاَ يقول ف حمكم التنزيل: {فاَ

ا )مريم/59(}.  يًّ ْوناَ غاَ ْلقاَ ْوفاَ ياَ ساَ فاَ
والثانية: اذا احسست بالشقاء وعدم التوفيق، والل ان تراجع حساباتك مع أمك، 
ا )مريم/32(}. ِقيًّ اًرا شاَ بَّ ْلنِي جاَ عاَ ْ ْ جياَ لاَ يِت واَ الِداَ ا بِواَ باَرًّ فجل عله يقول ف الذكر املنزل: {واَ
مع  حساباتك  تراجع  ان  فالل  والضنك،  باالكتئاب  شعرت  اذا  الثالثة:  واآلفة 
نًكا  ًة ضاَ ِعيشاَ ُه ماَ إِنَّ لاَ ن ِذْكِري فاَ ضاَ عاَ ْن أاَْعراَ ماَ القرآن الكريم، والدليل قوله تعاىل: { واَ
ى )طه/124(}.. وعن أيب عبد الل )عليه السلم(: »من  ِة أاَْعماَ ُه ياَْوماَ اْلِقياَاماَ ناَْحرُشُ واَ
قرأ القرآن وهو شاّب مؤمن، اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الل )عّز وجّل( مع 

السفرة الكرام الربرة، وكان القرآن حجيزًا عنه يوم القيامة«.

صورة تاريخية ألبناء كربالء في تظاهرة حاشدة سنة 1959م، 
في شارع اإلمام علي )عليه السالم(  

أشياؤنا الجميلة؟

على َمن تحزن؟
المتساقطين  على  تحزن  ال 
ح��ي��ات��ك،  إنهم  م��ن ش��ج��رة 
الرياح  هّشة،  اختبرتهم  أوراق 
بعيًدا  فأخذتهم  هّبت  عندما 
حيث  اهلل  اشكر  عنك..  انما 
عنك،  تزيحهم  ال��ري��اح  جعل 
 وحافظ على الذين إذا عصفت 
بقربك  األي���ام،  وجدتهم  ب��ك 
وبجانبك  صامدين ال يتغّيرون، 
الصداقة  عهد  على   ثابتين 

والمحّبة والوفاء!..

األوائل
ثالث آفات 
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الشيطان  »اخت��ذوا  ال��س��لم(:  )عليه  الوصيني  سيد  يقول 
ف  ���ّرخاَ  وفاَ فباض  أرشاك���ا،  له  واخت��ذه��م  ملكا،  لمرهم 
صدورهم، ودبَّ ودرجاَ ف جحورهم، فنظراَ بأعينهم ونطقاَ 
ْن قد  بألسنتهم، وركباَ هبم الزلل، وزّيناَ هلم اخلطل، ِفْعلاَ ماَ

رشكه الشيطان ف سلطانه ونطقاَ بالباطل عىل لسانه«..
وذكر الزمرشي قول اإلمام املعصوم هذا ف )ربيع االبرار(، 
)نج  ف  عبده  حممد  ونقله  )النهاية(،  ف  اثري  ابن  واورده 
البلغة(، فذم اتباع الشيطان الذين اختذهم ِملكا )بفتح او 
 – له ارشاكا  فكانوا  به،  يملك  الذي  قوامه  اي  امليم(،  كرس 
)مجع رشيك(، فجعلهم رشكاء ف الرشك وصاروا ف مصيدة 
اإلمام  هلا  اشار  التي  صدورهم  استوطن  حتى  الضللة، 
)عليه السلم( بالكناية )باض وفرخ ف صدورهم(، إشارة 
يبيض إال ف عشه،  الطائر ال  فيها، ذاك لن  اىل طول مكثه 
)وساوسه(،  اي  الشيطان  بفراخ  وكنايته  ببديعه  فاحسن 
ويقول أمري املؤمنني )عليه السلم( ف موضع اخر حمذرا من 
الشيطان ملا له من قدرة عىل اقتحام قلوب املؤمنني: »احذروا 
نفذ ف الصدور خفيا، ونفث ف اآلذان نجيا«، )غرر  عدوا 

الكم: 2623(.
ويقول اإلمام السني )عليه السلم(: »وأحذركم اإلصغاء 
فتكونوا  مبني،  عدو  لكم  فإنه  بكم،  الشيطان  هتوف  إىل 
الناس  من  اليوم  لكم  غالب  {ال  هلم،  قال  الذين  كأوليائه 
وقال  عقبيه  عىل  نكص  الفئتان  تراءت  فلم  لكم  جار  وإين 
وردا،  وللرماح  رضبا،  للسيوف  فتلقون  منكم}،  بريء  إين 
وللعمد حطم، وللسهام غرضا، ثم ال يقبل من نفس إيمنا 
ل تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيمنا خريا«، فآثار طاعة 
وضعي  أثر  عمل  لكل  كم  وخيمة،  اإلنسان  عىل  الشيطان 
وخيمة  آثارا  هلا  فإن  الشيطان  طاعة  هكذا  وضعي،  وغري 
من  البد  جليا  المر  يتضح  ولكي  وضعية،  وغري  وضعية 
السلم( من  )عليه  املعصوم  اإلمام  قول  فيم ورد ف  التأمل 
الكمة والعصمة: »أن طاعة الشيطان توجب سخط الرمحن 
راحة  وعدم  العيش  وضنك  اآلخ��رة،  ف  النريان  ودخ��ول 

القلب والشقاء ف الدنيا«.

أتباع الشيطان 

من هم؟  

املعلم القدوة هو
الذي حيرتق لجل ان يوقد نورا ف طلبته..

 

حسين النعمة

من شجرة واحدة، تستطيع صنع مليون عود 
ثقاب، ويمكن لعود الثقاب الواحد أن حيرق 
مليون شجرة، فال تدع ألي أمر سلبي واحد 

أن يؤثر عىل ماليني اإلجيابيات يف 
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�ل�سعي يف �أعمال �لّر ونفع �لنا�س  ومر�عاة �ل�سالح �لعاّم وال �سّيما ما يتعّلق ب�سوؤون �الأيتام و�الأر�مل و�ملحرومن، 
فاإّن فيها تنمية لاإميان  وتهذيبًا للنف�س وزكاة ملا �أوتيه �ملرء من نعم وخر�ت، وفيها �سّن للف�سيلة وتعاون على 
�لّر و�لتقوى و�أد�ء �سامت لاأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وم�ساعدة الأولياء �الأمور على حفظ �لنظام �لعاّم 
ورعاية �مل�سالح �لعامة، وموجٌب لتغير حال �ملجتمع �إىل �الأف�سل، فهو بركة يف هذه �لدنيا ور�سيد لاآخرة، و�إّن 
�هلل �سبحانه يحّب �ملجتمع �ملتكافل �ملتاآزر �لذي يهّتم �ملرء فيه بهموم �إخو�نه وبني نوعه ويحّب لهم من �خلر 

مثل ما يحّب لنف�سه.

َماِء َن �ل�َسّ َقوْ� َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت ِمّ وقد قال عّز من قائل:  َوَلْو �أََنّ �أَْهَل �ْلُقَرى �آَمُنوْ� َو�َتّ

و� َما ِباأَنُف�ِسِهْم ، وقال �لنبّي )�سّلى �هلل عليه و�آله(  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ َ ال ُيَغرِّ  وقال: �إِنَّ �هللَّ
)ال يوؤمن �أحدكم حّتى يحّب الأخيه ما يحّب لنف�سه ويكره الأخيه ما يكره لنف�سه(

وقال �أي�سًا: )من �سّن �سنة ح�سنة فله �أجرها و�أجر من عمل بها(.

6�لو�سية �ل�ساد�سة


